
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Protože jsme v našem zpravodaji neinformovali o výsledcích podzimních komunálních voleb, pojďme se k nim ještě 
vrátit. O vaše voličské hlasy se ucházelo celkem 18 kandidátů ze dvou politických uskupení – jedním z nich byla KDU-ČSL a 
druhým sdružení nezávislých kandidátů Rozvoj obce Trstěnice vedené starostou Romanem Kmoškem, členem STAN. 
Z členů minulého zastupitelstva obce se Josef Sotona a Jana Jarešová (oba za Společně, sdružení Strany zelených a 
nezávislých kandidátů) rozhodli neobhajovat svůj mandát a ve volbách nekandidovali. 

 
Svůj mandát obhájili Roman Kmošek (202 hlasů), Josef Doležal (186 hlasů), Simona Kubešová (139 hlasů), Marta Lepéšová 
(134 hlasů), Jaroslava Krejsová (106 hlasů) a Pavel Pittner (97 hlasů). Nově zvolenými členy zastupitelstva jsou Petr Sigl 
(166 hlasů), Marcela Šplíchalová (153 hlasů) a Tomáš Kmošek (90 hlasů). 

 
Na ustavujícím zasedání, které se konalo 1. 11. 2018, zvolili zastupitelé staronovým starostou Bc. Romana Kmoška. 
Místostarostou byl zvolen Petr Sigl. Dále byly jmenovány výbory a komise. V čele finančního výboru stojí Ing. P. Pittner, 
členy jsou MUDr. M. Lepéšová a Ing. J. Doležal. Do čela kontrolního výboru byla jmenována Mgr. S. Kubešová, členy jsou 
JUDr. M. Pecháček a Mgr. M. Šplíchalová. Kulturní komisi vede M. Šplíchalová, členy jsou J. Krejsová a T. Kmošek.  Komisi 
životního prostředí vede J. Doležal a povodňovou komisi T. Kmošek. Zástupcem obce do školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice 

byla jmenována Mgr. M. Šplíchalová.           MŠp 
 

Odpady 
Na rok 2019 byl stanoven poplatek za svoz a likvidaci 
odpadu na obyvatele ve výši 550 Kč. Poplatek je třeba 
zaplatit na OÚ nejpozději do konce března 2019. Platbu 
můžete provést také bankovním převodem na číslo účtu 
1283359359/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo 
domu. Více informací o poplatku za likvidaci odpadu 
najdete na www.trstenice.cz na úřední desce ve vyhlášce 
č.1/2018.  

Vodné 
Cena vodného se pro rok 2019 nemění a zůstává ve výši 
38 Kč/m3.  
    

Poplatek za psy 
Roční poplatky za psy se taktéž nemění a zůstávají ve výši 
40 Kč za prvního psa, 60 Kč za druhého a každého dalšího 
psa. 

Jednání o KC Trstěnice 
Na zasedání zastupitelstva 28. 12. 2018 na žádost zastupitelů pozval starosta Roman Kmošek pana faráře Štorka. Důvodem 
jednání s panem farářem byly změny v provozu komunitního centra. V listopadu ukončila z důvodu nástupu na rodičovskou 
dovolenou pracovní poměr správcová objektu a nyní je správcem sám pan farář. Protože je pan farář velice vytížený svými 
kněžskými povinnostmi, nabídli mu zastupitelé možnost, že by si Obec komunitní centrum pronajala. Bohužel pro nás, pan 
farář s touto variantou nesouhlasil.  
Protože ale zastupitelstvu osud KC není lhostejný, neboť je to v současné době jediný prostor (kromě tělocvičny ZŠ), kde je 
v obci možné konat nějaké kulturní a společenské akce, dohodli se zastupitelé s panem farářem na další schůzce, která by již 
měla přinést konkrétní dohodu o tom, jak by v provozu KC mohly obec a církev spolupracovat. Záměrem zastupitelstva je, 
aby se objekt KC co nejvíce otevřel občanům obce, aby pokud možno co nejvíc sloužil záměru, se kterým ho církev 
rekonstruovala – tedy být místem, kde se budou lidé setkávat.          

 

Rozpočet obce 
Zastupitelstvo dne 6. 12. 2018 schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výši 15 206 tis. Kč. 

              MŠp  
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Vážení spoluobčané,  
rok 2018 utekl jako voda, a tak mi dovolte shrnout jeho události. Počátkem roku přešla obec na novou platformu služby - 
mobilní rozhlas. Služba je pro občany zdarma, stačí se jen registrovat. Během letních měsíců se souběžně realizovalo několik 
akcí. Jednou z největších byla rekonstrukce místních komunikací. V letošním roce se rekonstruoval největší počet metrů, tj. 
1.223 m. Celkově se za poslední 4 roky povedlo obnovit 2.043 m a položit nový povrch na parkoviště před prodejnou. Velkou 
rekonstrukcí prošla školní jídelna, kde se každodenně stravují žáci a zaměstnanci mateřské a základní školy. V průběhu 
července probíhaly práce na poznávací stezce a v srpnu pak byla představena kniha „Historie a paměti obce Třenice - obraz 
Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta“. Na divadelním létě a dožínkové slavnosti jsme představili vratný kelímek s originálním 
potiskem. Kelímky se budou využívat na většině obecních akcí. Důvodem jejich užívání není jen propagace vesnice, ale také 
snaha vyprodukovat během společenských událostí co nejméně odpadu. Rodičům dětí, pro něž nezbylo místo v mateřské 
škole, byla obcí nabídnuta možnost dávat děti do dětské skupiny. Ta byla zřízena v prostorách zasedací místnosti obecního 
úřadu. Na podzim se navrátil na své místo křížek u „dolních Sobotů“ a zároveň byl odvezen k restaurování křížek za 
Elčknerovými (čp. 140). Opraveno bylo místo u „Zachrovy studny“, které nebylo v posledních letech udržováno. Pracovali 
jsme také na dalších projektech a na získání dalších dotací, o kterých jste byli informování v minulých číslech zpravodaje 
(chodník ke škole, oprava hřbitovní zdi - I. etapa, rekonstrukce jazykové a počítačové učebny na základní škole, kompostéry - 
zatím bez potvrzení dotace).  

V průběhu roku jsme se mohli setkat na několika kulturních akcích, které pořádala nejen obec, ale také škola a spolky 
působící v naší obci. Mezi největší tradičně patří Májová křídlovka, Trstěnické divadelní léto a Dožínky. Vydařená akce se 
uskutečnila 17. listopadu, kdy jsme společnými silami zasadili Masarykovu lípu v dolci u stoletých lip. Velice děkuji všem 
dobrovolníkům, kteří se podílejí na průběhu akcí. Bez Vás by to nešlo. Velmi si vážím vaší práce.  

Závěrem mi dovolte poděkovat za podporu, kterou jste mi dali v podzimních komunálních volbách. Před čtyřmi lety 
jsem nastoupil na pozici starosty bez zkušeností s komunální politikou. Myslel jsem, že vše půjde hned, že čerpání dotací 
bude jednoduché. Bohužel to tak není. V současné době se potýkáme s nedostatkem pracovních sil na trhu práce, což je sice 
dobře, protože je nízká nezaměstnanost, na druhou stranu ale firmy a řemeslníci mají nadbytek práce a od toho se odráží 
nejen vysoká cena služeb, ale především zaneprázdněnost společností. Není tedy jednoduché zajistit uskutečnění investičních 
akcí tak, jak bychom si přáli. Věřím ale, že se Vám v naší vesničce žije dobře, a chci slíbit, že se společně s nově zvolenými 
zastupiteli budeme dál snažit zvelebovat naši obec. Budeme rádi, pokud nám budete dál pomáhat.  
V novém roce Vám všem přeji spoustu štěstí, porozumění, lásky a pevného zdraví. 

Starosta obce Roman Kmošek 

První sobota v novém roce patřila tradiční Tříkrálové sbírce, kterou pořádají oblastní charity po celé ČR. Naší vesničkou se 
vydaly tři skupinky koledníků, kteří vykoledovali krásných 26.747,-Kč. Jedná se o nejvyšší částku, která se kdy u nás v obci 
vybrala. Velmi děkujeme všem štědrým dárcům a také koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas pro dobrou věc. 

 
Dle skupinek se vybralo: 
Krejsa J. - 11.972,-Kč 
Nowak A. - 7.473,-Kč  
Siglová J. - 7.302,-Kč 
 

 

 

 

 

26. 1. 2019 plavání v krytém bazénu v Litomyšli 
v čase 10.30 – 12.00 (prosíme, svoji 
účast nahlaste 23. nebo 24. ledna na OÚ 
Trstěnice, tel. 461 634 171 nebo na 
email ucetni@trstenice.cz) 

23. 2. 2019 karneval pro děti a maškarní ples pro 
dospělé v ZŠ a MŠ Trstěnice 

  2. 3. 2019 masopust 
  3. 3. 2019 vítání občánků 
   8. - 9. 3. divadelní spolek Vojnarka uvede 
      2019 představení „Honza a kouzelník“  

(autor Stanislav Tomek) 

13. 3. 2019 svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu (pouze na jaře) 

23. 3. 2019 hasičský ples 
13. 4. 2019 beseda s důchodci 
30. 4. 2019 pálení čarodějnic 
  4. 5. 2019 Májová křídlovka 
  1. 6. 2019 dětský den  
26. 7. 2019 Den s hasiči 
23. - 24. 8.   Divadelní léto 
25. 8. 2019 Dožínky 
11. 9. 2019 svoz pouze nebezpečného odpadu 

 

SLOVO STAROSTY 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019 ANEB PLÁNOVANÉ AKCE 
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