
 

 

 

 

  

Sbor dobrovolných hasičů letos uspořádal 

několik již tradičních kulturních i sportovních událostí. 

Vydařený byl nejen hasičský ples, ale také pálení 

čarodějnic. Událostí roku pro nás byl Den s hasiči 

v polovině července. Dopoledne jsme uspořádali 

hasičskou soutěž O putovní pohár Josefa Doležala. 

Novým názvem jsme chtěli vyjádřit úctu a poděkování 

dlouholetému členovi hasičského spolku a především 

dobrému člověku a kamarádovi Josefu Doležalovi. 

Odpoledne jsme naplnili nejrůznějšími zábavnými 

aktivitami a večer se konala taneční zábava se 

skupinou Habal. 

Kromě domácí hasičské soutěže se muži 

zúčastnili okrskové soutěže ve Chmelíku, kde 

vybojovali 2. místo, a memoriálu v Čisté (4. místo). Do 

závodů se aktivně zapojil i dětský tým. Děti sbíraly své 

první hasičské závodní zkušenosti na dvoudenní 

soutěži v Dolním Újezdu, pohárové soutěži v Poličce a 

„podzimkách“ v Janově.  

Velice si vážím práce všech členů Sboru 

dobrovolných hasičů a děkuji všem, kteří se podíleli 

nejen na přípravách kulturních akcí, ale i na 

reprezentaci Sboru na soutěžích. Velké poděkování 

patří také rodičům dětských členů spolku, kteří nás 

vozí na soutěže. 

Velké poděkování patří i Obci Trstěnice a panu 

starostovi za pomoc při všech akcích, za podporu a 

především za nákup nové Tatry pro naši výjezdovou 

jednotku.  

Příjemné prožití vánočních svátků a pohodu a 

radost do nového roku 2019 za celý Sbor 

dobrovolných hasičů v Trstěnici přeje Tomáš Kmošek.

2. března? Co je to za den? Za normálních okolností má každého 2. 

března svátek Anežka. Lidová pranostika praví: Na Anežku není 

radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí. 

Zima už sice ztrácí svou vládu, ale ještě se opravdu venku příliš 

neohřejeme, jedině při tanci a dětských hrách.  V roce 2019 mohou 

mít v Trstěnici v tento den svátek všichni, nejen Anežky. Připadá 

totiž na něj náš Masopust.  Muzika (zvlášť cimbálová), zabijačka, 

průvod masek a koblihy, to všechno jsou známé atributy masopustu. 

V tento den můžeme být kýmkoli a neztratíme nic ze své důstojnosti. 

Prostor pro kreativitu dětí i dospělých je velmi široký. Můžete zde 

představit své originální masky s vlastním příběhem či rolí v 

průvodu. Nebo se jen prostě přijďte podívat, zatančit si a ochutnat 

zabijačkové i jiné dobroty. Bude to historicky první průvod v 

Trstěnici, který začne v hospodě Sajdlův mlýn a skončí v krásném 

prostředí komunitního centra. Nové prostředí, nové role, nové 

příležitosti. Šibřinky, fašank, karneval nebo na Moravě ostatky... 

Takové byly dříve názvy pro masopustní veselí a hodování, které 

vždy utnula až Popeleční středa. Masopust v Trstěnici může být i 

váš. Jaký ho vytvoříte, takový bude a třeba pokaždé jiný. Přijďte 

strávit odpoledne jinak než obvykle. Na vyrobení masky je spousta 

času. A pokud vám vyhovuje ta, kterou jste dostali od přírody, přijďte 

i tak.     Miriam Holubcová 

Srdečně zveme všechny maminky do místního mateřského centra. Scházíme se každé úterý od 9 do 11 hodin 

v Komunitním centru v Trstěnici. Děti mají k dispozici množství hraček a maminky mohou zatím u kávičky probrat 

všechny svoje radosti i starosti.      Kontakt: Lenka Stráníková, tel. 737348747 
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V tomto roce se nám u Mikšíkova statku podařila dokončit obnova a transfer polygonální stodoly z roku 1697. Stodola 

má již kompletní střešní krytinu z žitného došku a šindele. Obnova stodoly stála nemalé úsilí a samozřejmě i finanční 

prostředky. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na této akci podíleli, ať už vlastní fyzickou prací, poskytnutým 

materiálem, tak i sponzorskými dary. Polygonální stodoly byly ještě do konce 19. století běžnou součástí Trstěnice i 

dalších obcí v regionu. Jen zde ve Třenici jich bylo přes 40, v Čisté kolem 60, atd. Ještě dnes jsou jejich pozůstatky 

na katastrálních mapách a ve vzpomínkách pamětníků. Jsme rádi, že se nám společným úsilím podařilo zachránit 

tuto unikátní stavbu i pro další generace a bude moci sloužit svému původnímu účelu. Díky snaze pana starosty a 

zastupitelů se dočká obnovy i jediná dochovaná polygonální stodola v obci, která se nachází za čp. 41. Tato stodola 

je dokonce z roku 1648 a tedy i jednou z nejstarších stojících polygonálních stodol v České republice. Kdyby byl 

kronikář Josef Žrout mezi námi, určitě by mu nejen obnovovaná stodola, ale i knižní vydání jeho celoživotních spisů 

udělaly velkou radost.  

V příštím roce bychom rádi pokračovali s opravou Mikšíkova statku a opět chystáme letní Setkání tesařů s ukázkami 

různých řemesel spojených se dřevem a tradičním stavitelstvím. Na podzim budeme sušit ovoce v roubené sušárně, 

která stojí v sadu u statku. V letošním roce bylo sušení ovoce spojeno se slavnostním otevřením polygonální stodoly. 

Otevření stodoly se velmi vydařilo, počasí nám přálo a kdo zůstal až do odpoledne, mohl si ve stodole poslechnout 

cimbálovou muziku z Valašska. V roce 2019 se můžete opět těšit nejen na sušení ovoce, ale i vaření syrobu, povidel 

a dalších dobrot z jablek a brambor. Rádi bychom zájemcům nabídli zdarma usušení jejich vlastního ovoce. Pokud 

budete mít zájem, ozvěte se pár dní před podzimní akcí. Sušení trvá dva dny a sušárna má velkou kapacitu, kterou 

plně nevyužijeme. Děkujeme vám za přízeň v tomto roce a přejeme krásný advent a veselé Vánoce.   

          Vojtěch a Pavlína Kmoškovi s rodinou 

21. století nám přineslo nejenom řadu nových technologií, ale také zajímavé 

cvičební pomůcky. Když v roce 2000 vyzkoušeli první sportovci BOSU, dost možná 

jejího tvůrce Davida Wecka ani nenapadlo, jaké úspěchy bude tenhle „poloviční“ míč 

slavit. Název BOSU je vlastně akronym a znamená “Both Sides Up“, čímž poukazuje 

na fakt, že balanční podložku BOSU můžete využívat z obou stran. 

 Přijďte si s námi zacvičit právě na této BOSU pomůcce. Balanční podložka 

BOSU umožní zvládnutí desítek strečinkových cviků a můžete díky ní efektivně 

protáhnout a posilovat celé tělo, včetně zlepšení koordinace.  

 Cvičení máme v pondělí a ve čtvrtek od 19 hod. v tělocvičně základní školy a 

cvičení trvá cca 1 hodinu. Rádi vás mezi sebou přivítáme.  

 Tímto bych ráda poděkovala všem děvčatům, které si po celodenní práci, starostech o děti a mnoha dalších 

dennodenních povinnostech přijdou zacvičit. Bez vás by to nešlo!!! Díky.  

Krásné svátky všem!!!          Šárka Šafránková 

Malé ohlédnutí za školními akcemi uplynulého čtvrtletí 

Divadelní představení Bajky pana Ezopa 
Dne 18. 9. 2018 se žáci mateřské školy a nižších ročníků zúčastnili divadelního představení s názvem Bajky pana 
Ezopa. Jednalo se o kombinované loutkoherecké představení na motivy několika známých bajek. Představení bylo 
žákům podáno odlehčenou, humornou formou a nechybělo ani typické ponaučení na závěr každé bajky. Cílem 
představení bylo našim dětem zprostředkovat více než dva a půl tisíce let staré příběhy, které vyprávějí především 
o kladných a záporných lidských vlastnostech. 

 

MIKŠÍKŮV STATEK – POLYGONÁLNÍ STODOLA 

CVIČENÍ S BOSU 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA  

https://www.healthlife.cz/produkt/balancni-podlozka-bosu-s-expandery/
https://www.healthlife.cz/produkt/balancni-podlozka-bosu-s-expandery/
https://www.healthlife.cz/produkt/balancni-podlozka-bosu-s-expandery/


Po stopách historie a presto dál! 

Hned ve středu 19. září nás již poněkolikáté navštívila pardubická 
filharmonie. Tentokrát si žáci naší školy mohli poslechnout tematický 
koncert k výročí republiky s názvem Po stopách historie a presto dál! 
Během hodiny nám hudebníci zahráli, a v některých případech i 
zazpívali, všechny důležité melodie naší historie. Začali nejstarší 
dochovanou písní Hospodine, pomiluj ny, pokračovali známým 
husitským chorálem a přes barokní píseň Chtíc, abys spal a klasicistní 
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby nás všechny dovedli až k 
nejznámějším skladbám 19. a 20. století, jež se významně podílely na 
formování moderního českého národa. Celý tento koncert byl velkým, 
a pro některé i velmi dojemným, zážitkem. 

Exkurze na minifarmu Falbgery 

V pátek 5. října se děti z mateřské školy spolu s žáky 1., 2. a 3. třídy zúčastnili exkurze v minifarmě Falbgery v 
Borové u Poličky. Minifarma Falbgery je soukromá organizace s přibližně třiceti druhy zvířat, kterou vede paní Soňa 
Fáberová. Ta děti i pedagogy vřele přivítala spolu se svými dvěma německými ovčáky, kteří byli přítulní a vyžadovali 
po dětech drbání. Při komentované prohlídce paní Fáberová vyprávěla o životě místních zvířátek. Některé si mohly 
děti pohladit, a dokonce i nakrmit. V minifarmě se setkaly s prasátkem Žofkou, poníkem Nelou, kachnami, slepicemi, 
zakrslými kozami, ovcemi, nutriemi, hrdličkami, bažanty, morčaty, veverkami, africkými šneky, králíky a dalšími 
drobnými zvířátky. Největší pozornost upoutala Leontýnka, užovka červená, kterou si děti mohly pohladit i vzít do 
ruky. 

Čtení s babičkou Jaruškou ve školní družině 

Jednou z aktivit školní družiny je čtení s babičkou Jaruškou. Naše bývalá kolegyně Jaroslava Rambousková nás 
navštívila 10. října před drakiádou. Přečetla příběh O drakovi z knihy Eduarda Petišky Pohádkový dědeček. Příběh 
vyprávěl o Láďovi, který se styděl za to, že si neuměl sám vyrobit draka, a tak ostatním dětem lhal a škodil jim. Po 
krátké diskuzi o příběhu následovalo rozdělení do menších skupinek. V nich žáci plnili úkoly z pracovních listů a 
každý si vyrobil papírového dráčka jako zápich do květináče. Nakonec se všichni vydali nedaleko od školy pouštět 
draky.  

Podruhé nás babička Jaruška navštívila v pondělí 22. října s knihou Malé 
Strašidýlko. Příběh z této knihy děti vtáhnul do strašidelného týdne. O to více se 
pak těšili na Rej strašidel, který proběhl 25. října. Letos byl zorganizován v jiném 
duchu. O zábavu našich strašidel i jejich rodičů se v tělocvičně postaral kouzelník 
pan Krejčí se svým programem Kouzelná škola v Bradavicích. Navštívil nás i sám 
Harry Potter a "předvedl" několik svých kouzel. O přestávce si strašidla 
pochutnávala na rautu připraveném z donesených tematických pamlsků. Na výběr 
byly vydloubnuté oči, uříznuté prsty, zubaté pusy, netopýří křídla, pavoučí sítě a 
podobné dobroty. Po tradiční večeři z udírny se všichni vydali na stezku odvahy. 
Obzvláště pro některé to bylo ve stylu "Překonej sám sebe". Následné usínání ve 
škole bylo dlouhé a náročné, hodně zážitků se sdělovalo mezi kamarády ještě po 
půlnoci.  

Projekt ke vzniku Československé republiky 

Tak jako celá země si i naše škola ještě před odchodem na podzimní 
prázdniny připomněla vznik Československa. Žáci druhého stupně se 
rozdělili do několika skupin a na šesti stanovištích plnili úkoly tykající se 
událostí, osobností a dalších reálií souvisejících se vznikem republiky. 
Zjistili, kdo se zasloužil o vznik nového státu, kdo byli Muži října či kolik 
národností v tomto státě žilo. Na všechny informace si museli žáci přijít 
sami. K tomu jim pomohly indicie, hádanky nebo dobové dokumenty. Na 
závěr se všichni sešli v tělocvičně, kde si společně zazpívali slovanskou 
hymnu, již se žáci naučili na jednom ze stanovišť.  Finálem celého 
projektu se stal sokolský slet, na kterém žáci předvedli společnou pohybovou sestavu. 

 

 

http://www.zstrstenice.cz/fotogalerie/img-411-strasidelne-cteni-s-babickou/
http://www.zstrstenice.cz/fotogalerie/img-403-komorni-filharmonie-po-stopach-historie-a-presto-dal/
http://www.zstrstenice.cz/fotogalerie/img-410-projekt-100-let-ceskoslovenska/


 

Adventní dílny 

Nadcházející adventní období jsme přivítali ve čtvrtek 29. listopadu tradičními adventními dílnami. Účastníci si zde 

vedle klasických adventních věnců mohli vyrobit dalších dvanáct různých výrobků. Vyrábění bylo možné přerušit 

sladkým občerstvením pocházejícím z rukou našich kuchařek. Všude vládla příjemná atmosféra. Nyní se už těšíme 

na vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 13. prosinec od 16 h v tělocvičně a na kterou Vás srdečně 

zveme. 

Ano, přesně tato slova mi zněla v uších, když mi 

bylo sděleno, že mám pro místní zpravodaj napsat 

reportáž o nové poznávací stezce vedoucí Trstěnicí. Moc 

se mi do toho nechtělo, ale když se ke mně donesla 

informace, že k poznávací stezce existuje mobilní 

aplikace, neváhal jsem a okamžitě stahoval.  

Aplikace je velmi přehledná a jednoduchá na 

pochopení. Jsou v ní uvedeny tři různé trasy, kterými se 

můžete vydat. 

Stezka nazvaná „Horní konec“ vede od studánky 

Dupalky směrem k zastávce U Prostřední. Tady se otáčí 

a vrací směrem na Chmelík. Stezka „Dolní konec“ začíná 

U pěti stromů a pokračuje směrem k Čisté a nakonec třetí 

stezka „Kostelní strana“, kterou jsme se vydali my. 

Vytáhl jsem totiž na příjemnou procházku svoje 

kamarády. 

Počasí bylo téměř ideální. Drobně mrholilo, občas 

foukal svěží severák a z nebe se na nás usmívaly šedivé 

mraky. Optimální den na vycházku po naučné stezce! 

Třetí trasa čítá celkem šest zastavení. Jako první nás 

aplikace zavedla k nové (už pěkně dávno – v roce 1886) 

škole v čp. 175. Historizující budova shlíží trochu přísně 

do údolí, kudy se, v době dešťů, klikatí Loučná, a za 

svými zdmi ukrývá mnoho příběhů. Chodily do ní děti a 

později i studenti učňovské školy až do roku 1970. Od té 

doby tu sídlí kanceláře družstva. Masivní dubový trámek 

nese informaci o tom, jaké události tvořily rok na vsi. 

Pak nás aplikace vede k usedlosti Vojnarka. 

Vzpomínám si na hodiny češtiny – Jirásek – drama – 

Národní divadlo. Tady bydlela skutečná Helena 

Benešová, jejíž příběh Jiráska při toulkách po okolí 

Litomyšle zaujal, ale literatura je vždycky založena na 

fikci. Ani se nedivím, že se trstěnické selka na Jiráska 

zlobila. Její životní osud kráčel trochu jinou cestou, než si  

vybásnil slavný spisovatel, ale Vojnarku už navždy lidé 

budou spojovat s ní. A také s Trstěnicí, což je vlastně 

dobře. Která vesnice se může pochlubit tak slavným 

lidským osudem?  

Třetí zastavení – statek u Urbanů. Tak tenhle 

dům už má úctyhodnou historii, jeho dějiny se píší už od 

roku 1548. Čtvrté zastavení, to je stará škola. Je o celých 

dvacet let starší než škola nová. Zřejmě přibylo dětí, a tak 

bylo třeba zvětšit prostory. Pak se tu usadil pekař, sídlila 

tu i pošta a bydlil učitel, a od roku 1906 zde dokonce 

ordinoval i místní lékař. Takové srdce vesnice. Děti se 

sem vrátily až v roce 1948, když byla v nové škole zřízena 

měšťanka. Vzdělání prý ale vždycky nebylo 

samozřejmostí. 

Páté zastavení – dominanta vesnice kostel 

Nalezení svatého Kříže se zvonicí. Prameny 

zaznamenávají jeho existenci již k roku 1350, tedy je 

zřejmě ještě o pár let či desetiletí starší. Majestátně se 

tyčí nad vesnicí. Opršelé i nové nápisy na náhrobcích 

v jeho okolí připomínají vesničany, naše rodiny, a čekají, 

až na ně někdo příští napíše i naše jména. Že by na nás 

padla melancholie? To bude tím skvělým počasím. Díky 

klouzání po displeji mi příjemně zalezlo za nehty. Terka 

s Honzou jsou na tom podobně. S červenými nosy se 

těší, až si příště vyrazíme na druhou či první trasu naučné 

stezky. A pak už je tu šesté zastavení – rozcestí u 

hřbitova. Je čas se rozejít.  

Tato část naučné stezky měří pouhých 1300 

metrů a zabrala nám asi hodinku. Pro Trstěnické jsou to 

známá, blízká místa, ale když vezmete na procházku 

kamarády z Werichovy vesničky „Nejdál“, určitě díky 

dubovým trámkům najdete mnoho podnětů k povídání i 

divení. A když do mobilu stáhnete aplikaci o stezce, 

půjdou s vámi rády i vaše děti.    F. Šplíchal 

 

Dovolte mi závěrem poděkovat za přízeň v roce 

2018 všem obyvatelům naší malé vesničky a 

pozvat Vás na závěrečnou akci v tomto roce – 

ADVENTNÍ KONCERT v kostele Nalezení svatého 

Kříže v Trstěnici, který se koná 16. prosince od 

14.00. Vystoupí děti ze Základní umělecké školy, 

Základní školy Trstěnice a komorní sbor RAKOS 

z Radiměře.   Po skončení koncertu přijměte 

pozvání do komunitního centra, kde si u šálku 

vánočního punče zazpíváme u vánočního stromu.   

PROČ JÁ? 


