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Z jednání zastupitelstva obce 

Na dubnovém zasedání projednávali zastupitelé 
záměr pana Jokeše na kultivaci terénní brázdy 
Trstěnice na parcelách č. 773, 768 a 765 k ochraně 
pozemků před erozní činností vody. Obci 
Trstěnice bylo 25. března doručeno oznámení o 
zahájení řízení Městským úřadem Litomyšl. 
Záměrem pana Jokeše je uložit do brázdy „za 
Klinskovými“ přípustný (recyklovatelný) stavební 
materiál a zeminu ze staveb, které Stavitelství 
Jokeš realizuje. Území určené k zasypání má 
rozlohu 0,37 ha a mělo by na něm být uloženo 8 
tisíc m3 materiálu. Délka stabilizační brázdy je 
170 m a šířka 15 – 30,5 m. Spodní vrstva zásypu 
by měla být tvořena 40 cm propustného materiálu 
(kamení, drť…) a podélně by měla být brázda 
zpevněna 3 stabilizačními prahy z hrubého 
kusového materiálu (kameny, betonové bloky, 
cihelné kusy). Svrchní vrstvy by měly být dvě. 
Jedna – podorniční – bude tvořena 10 cm hlíny bez 
kamení a druhá – ornice – bude tvořena 10 cm 
biologicky oživené hlíny, která bude oseta trávou 
a osázena. Podle záměru by měla být kultivace 
brázdy dokončena za 7 let. 
 Odbor výstavby a územního plánování 
MěÚ Litomyšl vydal k záměru pana Jokeše závazné 
stanovisko, ve kterém stavbu připouští. 
Zastupitelé obce Trstěnice ale s uvedeným 
záměrem nesouhlasí. Hlavním důvodem je 

neexistence zpevněné přístupové cesty 
k uvedeným pozemkům, dále pak nárůst 
vysokotonážní nákladní dopravy v lokalitě, kde 
jsou v bezprostřední blízkosti přístupové cesty 
rodinné domy, jejichž statika by byla ohrožena. 
Navíc by jejich obyvatelé byli ohroženi zvýšeným 
hlukem a prašností. 
 Zasedání se zúčastnil též pan Jokeš, který 
přislíbil, že pokud se bude stavba realizovat, 
zbuduje na vlastní náklady k uvedeným 
pozemkům zpevněnou cestu z betonových panelů. 
Uvedl také, že nemůže zajistit rovnoměrný pohyb 
nákladních vozidel na stavbu, neboť materiál bude 
ukládán podle toho, jak bude Stavitelství Jokeš 
realizovat své zakázky. Může se tedy stát, že na 
stavbu několik týdnů nepřijede žádné vozidlo 
s nákladem a jindy bude frekvence četná. Pan 
Jokeš uvedl, že očekává, že do brázdy bude 
materiál ukládán i déle (až 20 let).  
Zastupitelé sice nemají právo stanovisko MěÚ 
Litomyšl zrušit, ale zaslali odboru výstavby a 
územního plánování své výhrady k uvedenému 
podnikatelskému záměru. S uvedeným projektem 
nesouhlasí ani obyvatelé žijící v přilehlé lokalitě. 
Oprávněně se obávají znehodnocení vlastních 
domů a pozemků a samozřejmě také zvýšených 
nebezpečí souvisejících s nárůstem dopravy. 

 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 

Připomínáme všem majitelům psů a 
domácích zvířat, že dle obecní 
vyhlášky je zakázán volný pohyb psů a 
ostatních domácích zvířat po obecních 
prostranstvích. V případě nedodržení 
uvedeného zákazu bude věc předána 
ke správnímu řízení, v němž může být 
majiteli zvířete uložena pokuta až do 
výše 20.000 Kč. Chápeme, že se občas 
stane, že pes či jiná domácí zvířata 
utečou, ale u některých majitelů se to stalo 
pravidlem. Zvířata poté znečišťují svými výkaly 
veřejná prostranství. Důrazně připomínáme, že 
majitel je povinen uklízet po svém psu 
exkrementy! 

Problematiku úniku domácích zvířat 
řeší i zákon: 
- podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon na ochranu zvířat“), je 
každý chovatel hospodářských zvířat 
povinen učinit opatření nezbytná 
pro zabránění úniku zvířat. Porušení 
této povinnosti je přestupkem podle § 

27 odst. 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat. 
Podle § 27 odst. 10 písm. c) zákona na ochranu 
zvířat hrozí za tento přestupek . 
- podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku dopustí 



každý, kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i 
znečištění veřejného prostranství vlastním psem, 
jiným domácím či hospodářským zvířetem, apod.). 

Za tento přestupek hrozí podle § 47 odst. 2 zákona 
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, pokuta až do 
20.000 Kč. 

 
Pokud se bude volné pobíhání vašich psů opakovat, bude obec nucena řešit tuto situaci 

v přestupkovém řízení. 

Informace o obci 

Silnice okolo kanceláří zemědělského družstva 
Mnozí z vás nás upozorňují na nevyhovující stav 
silnice III. třídy pod „bílým domem”. Vlastníkem 
této komunikace je Pardubický kraj a údržbu 
zajišťuje Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje. Situaci řeším již od roku 2015, kdy jsem 
upozorňoval cestmistrovství Litomyšl. V prosinci 
2016 jsem zaslal Pardubickému kraji dopis 
s žádostí, aby se nevyhovujícím stavem 
komunikace začal zabývat. Bohužel se tak 
doposud nestalo. Rádi bychom tento úsek opravili, 
ale cena opěrné zdi, kterou je potřeba vybudovat v 

blízkosti kanceláře, se odhaduje na 20 mil. Kč. 
Bohužel obec takovými finančními prostředky 
nedisponuje a Kraj je zatím na stavbu nevyčlenil. 
Jediné, co se podařilo vyjednat, byla oprava 
zničené části komunikace od obecního úřadu 
k zastávce U Prostřední. 
Pro větší bezpečnost školáků se bude realizovat 
stavba chodníku podél silnice vedoucí ke škole. 
Stavba započne v blízkosti transformátoru 15. 
června. Ukončení stavebních prací se předpokládá 
v srpnu 2019. 

Kompostéry 
V loňském roce jsme společně s obcemi Karle a 
Chmelík podali do operačního programu životního 
prostředí projekt na pořízení kompostérů pro 
občany. Dle harmonogramu měly být žádosti 
zaslané do této výzvy posouzeny začátkem 
prosince 2018, ale stalo se tak až 21. 2. 2019. Z 
oficiálního stanoviska, zveřejněného 8. 3. 2019, 
jsme se dozvěděli, že náš projekt nebyl podpořen, 
a to z důvodů celkově vysokého počtu kompostérů 
na území. Zjistili jsme, že agentura, zpracovávající 

naši žádost, udělala chybu v uvedení počtu 
kompostérů. S uvedenou agenturou jsme se 
dohodli, že chybu odstraní a na vlastní náklady 
podá v nejbližším termínu naši žádost znovu. 
Pokud jste si již kompostér pořídili a nemáte 
zájem do programu vstupovat, prosíme, sdělte 
tuto zprávu na obecní úřad. Za chybu se 
omlouváme. 
 

 

Vítání občánků 

V neděli 3. března jsme v naší obci slavnostně uvítali nové občánky. Během roku 2018 se do mladých rodin 
v naší obci narodilo celkem 10 dětí. Jsme moc rádi, že u nás mladé páry zůstávají. Všem novým občánkům 
přejeme pevné zdraví rodičům radost z jejich dětí. 



Pozvánka 

Den země 
V sobotu 27. 4. 2019 v 9.30 budeme opět uklízet řeku 
a nejbližší okolí. Jsou vítání všichni obyvatelé i děti. 
Sraz je před obchodem. 
 
Májová křídlovka 
Srdečně vás zveme na již 9. ročník Májové křídlovky, 
která se uskuteční za podpory obcí Trstěnice a Čistá 
4. května 2019 od 13 hodin v přírodním areálu za 
školou v Trstěnici. V případě nepříznivého počasí se 
na vás budeme těšit v kulturním domě v Čisté. Během 
odpoledne vystoupí dechové kapely Veselá trojka, 
Dolnovanka a Stříbrňanka. Moderátorem bude Radek 
Klusoň. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.  
 
Pálení čarodejnic 
SDH Trstěnice vás 30. dubna zve na tradiční PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC, které se uskuteční v areálu za školou od 
17.30 hodiny. Děti i dospělí v čarodějnických maskách 
jsou vítáni, občerstvení a reprodukovaná hudba 
zajištěny. Těšíme se na hojnou účast. 
 
Okrsková soutěž v požárním sportu 
25. května 2019 od 9 hodin se na fotbalovém hřišti 
uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu. 
Srdečně vás zveme! Přijďte podpořit místní hasiče. 
 

Ze života školy 

Karneval a maškarní ples 
Stejně jako každý rok i letos se konal tradiční 
dětský karneval následovaný maškarním plesem. 
Karneval nesl název V zemi kapitána Morgana 
aneb V moři je místa dost.  Tentokrát se tedy vše 
odehrávalo pod mořskou hladinou. Děti mohly 
v zemi kapitána Morgana celé odpoledne soutěžit 
a dovádět. Byl pro ně připraven pestrý program, 
kterým je provedli zdatní námořníci. 
V průběhu odpoledne proběhlo i vyhlášení 
nejlepších dětských masek. Večer se pod 
mořskou hladinu přišla pobavit i řada 
dospělých. Ti se nenechali zahanbit a také se 
oblékli do krásných, nápaditých a vtipných 
kostýmů. Letošní ročník byl velmi povedený a 
zaznamenal hojnou účast. Dětský karneval 
navštívilo 66 dětí v maskách, 8 bez masky a 
71 dospělých. Maškarní ples navštívilo 64 
masek a 31 osob bez masky. Všem 
účastníkům děkujeme a budeme se těšit na 
příští rok a třeba ještě ve větším počtu. 
Poděkovat bychom chtěli také maminkám, 
babičkám a dalším ochotným ženám, které 
nám napekly zákusky a koláčky. Dále těm, co 

pomáhali s přípravou a následným úklidem. Díky. 
Velice děkujeme všem, kteří sháněli tombolu, 
zejména pak Lence Hubinkové, která zajistila 
největší  množství cen. Bez vás a vaší pomoci by 
nebylo možné obě akce uskutečnit. Moc si Vaší 
pomoci vážíme a věříme, že nám zůstanete 
nakloněni i v budoucnu. 



Zápis do 1.třídy 
Ve stejném duchu jako karneval se nesl i zápis 
žáčků do 1. ročníku, který se uskutečnil ve středu 
3. dubna 2019. Měl název Plavba po moři a 
vyplout s námi přišlo 16 malých námořníků. 
Přejeme jim šťastnou a klidnou plavbu a ať 
úspěšně, bez větších kolizí doplují do pomyslného 
přístavu, kterým je splnění povinné školní 
docházky. 
 
Školní úspěchy 
Rádi bychom vás informovali o úspěchu žáka naší 
školy Viléma Pecháčka, který se probojoval do 
krajského kola recitační soutěže Dětská scéna 
2019, jež se konalo 4. dubna v Pardubicích. Vilém, 
žák 1. třídy, soutěžil v I. kategorii. Svým 
vynikajícím výkonem potvrdil oprávněnost 
postupu z okresního do krajského kola a obdržel 
pamětní list.  Za výbornou reprezentaci naší školy 
si zaslouží velkou pochvalu.  
  

Česká pošta  

Vážení zákazníci,  
rádi bychom Vás informovali, že na společném jednání starosty obce Trstěnice a Čistá se 
zástupci České Pošty, s.p. bylo dohodnuto, že od 24.4.2019  u obou pošt budou upraveny 
hodiny pro veřejnost následujícím způsobem: 
 
Pošta TRSTĚNICE u Litomyšle 
Nové hodiny pro veřejnost: 
Den v týdnu Rozsah hodin pro veřejnost 
Pondělí 08:00 - 11:00 --- 
Úterý  --- 12:00 - 16:30 
Středa 08:00 - 11:00 --- 
Čtvrtek --- 12:00 - 16:30 
Pátek 08:00 - 11:00 --- 
Sobota zavřeno 
Neděle zavřeno 
 

Pošta ČISTÁ u Litomyšle 
Nové hodiny pro veřejnost: 
Den v týdnu Rozsah hodin pro veřejnost 
Pondělí --- 13:00 - 16:30 
Úterý 08:00 - 11:00 --- 
Středa --- 13:00 - 16:30 
Čtvrtek 08:00 - 11:00 --- 
Pátek --- 13:00 - 15:30 
Sobota zavřeno 
Neděle zavřeno 
 

  
Děkujeme Vám za pochopení, Česká pošta, s.p.  

Sport 

Rozpis fotbalových utkání TJ Sokol Trstěnice 
21.04.2019 16:00 Trstěnice Třebařov 21.04.2019 16:00 
27.04.2019 16:30 Čistá Trstěnice 27.04.2019 16:30 
05.05.2019 17:00 Trstěnice Hradec n. Svit. 05.05.2019 17:00 
11.05.2019 17:00 Sebranice Trstěnice 11.05.2019 17:00 
19.05.2019 17:00 Trstěnice Boršov 19.05.2019 17:00 
25.05.2019 17:00 Koclířov Trstěnice 25.05.2019 17:00 
02.06.2019 17:00 Trstěnice Kunčina B 02.06.2019 17:00 
08.06.2019 17:00 Rohozná Trstěnice 08.06.2019 17:00 
15.06.2019 14:00 Trstěnice Borová 15.06.2019 14:00 
 

  



Dětská skupina Mraveniště 

Prostory bývalé školky po více jak dvaceti letech ožívají díky Mraveništi 

Někteří z vás možná již víte, jak se pan starosta 
spolu se zastupitelstvem obce postavili k 
problému malé kapacity místní mateřské školy. 
Rozhodli se pro zřízení dětské skupiny, kam 
mohou chodit od věku dvou let děti, jejichž 
maminky se potřebují zařadit do pracovního 
procesu. Z tohoto důvodů se znovu využívá část 
prostor dřívější mateřské školy a dnes obecního 
úřadu. Byly stavebně upraveny tak, aby 
vyhovovaly provozu dětské skupiny s maximální 
kapacitou dvanácti dětí. 
 Dne 18. března 2019 byl zahájen provoz 
dětské skupiny Mraveniště, prozatím pro šest dětí. 
Při tomto počtu dětí je ve skupince přítomna vždy 
jedna pečující osoba. Takto se tu střídají tři: Lenka 
Doleželová, Zdena Kovářová a Lenka Stráníková. 
 Cílem a smyslem naší skupinky je, aby se 
tu děti cítily hezky a v bezpečí, proto každý den 
dodržujeme pravidelný režim. Děti tu mají 
dostatek prostoru a času pro volnou hru, kdy si 
tvoří mezi sebou sociální vztahy. Také společně 
trávíme čas činnostmi, kdy si hrajeme, zpíváme, 
čteme, malujeme, vyrábíme a také se smějeme. 
Moc rádi chodíme ven a poznáváme krásná 
zákoutí obce. Navštěvujeme např. místní statky, 
kde máme možnost se podívat na zvířátka, nebo si 
chodíme hrát na hřiště. V neposlední řadě se děti 
ve skupince učí základním hygienickým návykům 
a také sebeobsluze při jídle a převlékání. 

 Otevírací doba je pondělí až čtvrtek 7 – 16 
hodin, pátek 7 – 15 hodin. Nově od května 
rozšiřujeme provoz skupinky tak, že pondělí a 
středa bude otevřena pro větší počet dětí, 
maximálně však pro dvanáct. Přednost budou mít 
vždy děti s trvalým pobytem v Trstěnici a děti 
pracujících maminek. Předpokladem pro přijetí do 
skupinky je kladný lékařský posudek dítěte a 
podepsaná smlouva mezi rodiči a Obcí Trstěnice 
(jako zřizovatelem).  
 Prázdniny budou řešeny dle provozu 
místní mateřské školy a především podle školní 
jídelny, která nám dodává obědy. Rodiče dětí 
hradí obědy a dětem chystají vlastní svačiny. Nově 
bude zaveden příspěvek na hračky, 
předpokládaná částka 500 Kč na půl roku na dítě. 

Rádi bychom také v blízké době pro skupinku 
upravili část prostor u budovy obecního úřadu, 
aby tu děti měly zázemí a vyžití. To však bude 
odvislé také od financí, které se snažíme na tento 
záměr sehnat od sponzorů. 
 V současné době jsou ve výstavbě webové 
stránky, na kterých se brzy dozvíte podrobnější 
informace o nás – Mraveništi  
Na den otevřených dveří se těšíme na viděnou! 

 
Vedoucí dětské skupiny Lenka Doleželová

Mateřské centrum Trstěnice

Mateřské centrum je otevřené každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin 
v prostorách Komunitního centra. Scházíme se postupně dle režimu 
dětí a možností maminek. Děti mají k dispozici velké množství 
hraček, nechybí ani oblíbená skluzavka a stan s balónky. Maminky 
mohou zatím posedět u kávičky a probrat všechny svoje radosti i 
starosti. V letošním roce byl také zahájen provoz dětské skupinky 
Mraveniště, kterou s dětmi občas navštěvujeme. Tímto bychom 
chtěly pozvat i ostatní místní maminky s dětmi. Přijďte mezi nás, 
moc se na vás těšíme! 

Za maminky z Mamaklubu Lenka Stráníková, tel. 737348747



Masopust 2019 

2. března se kolem 14. hodiny v hospodě Sajdlův 
mlýn začaly scházet masopustní masky. K tomu 
jim hrála cimbálová 
muzika a voněly 
zabijačkové dobroty, 
které už od rána 
chystali zkušení 
řezníci. Masopust v 
letošním roce vypadal 
z počátku skoro jako 
dostaveníčko 
Červených karkulek a 
vlků. Od malinkých po 
velké. V jednom 
případě přišla 
dokonce celá pohádka 
i s myslivcem. 
Rodinné masky 
zastupovala i rodina prasátek. Na medvědí tanec 
se těšily všechny hospodyně, ženy i děti. Ale 
medvěd přišel jen jeden. S kapsami plnými 
bonbonů. A protože byl vytížen během obou dvou 
zastávek na cestě obcí, na konci už opravdu funěl. 
Na rozdíl od loňska byla letos smrtka vskutku  
dospělá a nestál jí za zády anděl. A tak budila ve 
všeobecném veselí přece jen respekt. Přesýpací 
hodiny, které měla u pasu, připomínaly všem, že i 
jim běží čas. A že co propásneme, nikdy už 
nedoženeme. Zvláště ve vztazích. A tak je dobře, 
když čas, který je nám vyměřen využijeme k tomu, 
abychom si udělali prostor pro setkání se sousedy, 
s dětmi, s hudbou… Abychom si všichni společně 
trochu hráli, měnili podobu, role … Tradice 
masopustu nám zároveň sděluje něco o naší 

křesťanské minulosti a připomíná nám začátek 
čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi. 

Letos by průvod 
prošel skutečně celou 
vesnicí, pokud by ho 
od obchodu nevezlo i 
s hudbou stádo koní, 
schovaných v 
krásném novém 
traktoru. 5 km dlouhá 
cesta by pro některé 
králíčky, vlky a 
Karkulky nebyla tak 
příjemná, jako zážitek 
svézt se v novém 

„dobytčáku“, 
nazdobeném fáborky 
a ozvučeném 

muzikanty „Frgálu“. Masopustní masky, pokud se 
nevydaly s medvědem, vlkem a smrtkou zkratkou, 
si tak ušetřily bahenní zábal a nedělní úklidové 
četě práci. V cíli už čekala na děti pohádka a na 
všechny tombola, tanec i žvanec.  
Během premiéry v novém krásném prostředí se 
dalo zmapovat, že by se tam k tanci a potěšení 
vešlo ještě spousta masek se zvláštními úkoly, ale i 
lidí, kteří by si i bez absolvování průvodu přišli 
večer zatančit na úžasnou cimbálovku. Další 
taková příležitost na vás bude čekat až zase za rok.  
A to 22. 2. 2020. Jak se účastníci bavili, se 
podívejte do fotogalerie obce Trstěnice.  
  
Miriam Holubcová 

 

 


