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Vážení spoluobčané,  
 

dle nařízení vlády jsme museli 
omezit úřední hodiny obecního úřadu 
(PO: 13.00-16.00, ST: 8.00-11.00). Na 
úřadě jsme však každý den. Po 
telefonické domluvě lze navštívit úřad 
kdykoliv, navíc mnoho záležitostí lze 
vyřídit i po telefonu. Stále nabízíme 
pomoc seniorům, kterým zajišťujeme 
dopravu léků a nákupy potravin. 
Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci a 
jedná se o neodkladnou záležitost, 
kontaktujte nás na tel. 461 634 171. 
Dále můžeme nabídnout několik 
posledních kusů textilních roušek.  

V současné době jsou omezeny 
návštěvní hodiny u zubního lékaře i u 
praktického lékaře, je tedy nutné vždy 
konzultovat vaši návštěvu nejprve 
telefonicky. Platby za domovní odpad 
prosím plaťte na účet obce - 
1283359359/0800, variabilní symbol 
uvádějte číslo popisné. Pokud Vám 
tato platba nevyhovuje, lhůta pro 

 
zaplacení poplatku v hotovosti je 
prodloužena do konce června.  

Situace s nakaženými pacienty je 
ve svitavském okrese dle vyjádření 
hygienické stanice ve Svitavách klidná, 
bez dramatického či skokového růstu. 
Celkový počet nakažených nemocí 
COVID-19 v okrese je 27 lidí. 
Konkrétní čísla za obce hygienická 
stanice nesděluje.  

Rád bych poděkoval vám všem, 
kteří respektujete nařízení vlády a 
snažíte se v nejvyšší míře přispět ke 
zmírnění šíření onemocnění. Není 
jednoduché ze dne na den omezit naše 
plány, nákupy, cestování, návštěvy 
nejbližší rodiny. S vývojem situace 
bylo také nutné reagovat na 
plánované kulturní a sportovní akce v 
naší obci. V současnosti jsou všechny 
akce do konce května zrušeny. Kdy se 
na nějaké společné akci potkáme, 
neumí v tuto chvíli nikdo zodpovědět. 

 
Velké poděkování patří především 

švadlenkám, pomocnicím i 
pomocníkům, kteří se zapojili do výzvy 
„Ušij roušku pro sousedku“ zveřejněné 
na obecním facebookovém profilu. 
Nejprve jsme zajistili roušky pro chod 
obce, obchodu, pošty a následně roznesli 
po domácnostech. Všichni obyvatelé, 
kteří mají trvalý pobyt v Trstěnici a jsou 
starší 50 let, roušku obdrželi. Děkuji i 
vám všem, kteří jste ušili roušky pro 
svoje rodiny  
či sousedům, dále všem 
dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit 
léky či nákupy potřebným, 
prodavačkám, na poštu. Především 
pak lékařům, kteří působí v naší obci a 
kteří i s minimálním počtem 
ochranných pomůcek a desinfekce, 
řeší akutní případy.  

Mnoho sil, tolerance, sousedské 
sounáležitosti a pevného zdraví vám 
všem.  

Roman Kmošek 
 
 

Ze zastupitelstva obce  
 
Čištění odpadní vody 
 

V předvánočním čísle jsme vás, 
milí čtenáři, informovali o možnostech 
řešení nakládání s odpadní vodou v 
naší obci. V současnosti se jako  
nejschůdnější řešení jeví 
decentralizovaný systém domovních 
čistíren odpadních vod. Touto 
variantou se jako možným řešením 
zabývá i obec Čistá. 
 

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU 

DECENTRALIZOVANÉHO 

ČIŠTĚNÍ 
 

Monitorovaný decentralizovaný 
způsob čištění odpadních vod lze 
stručně shrnout do následujících bodů 
(dosud nebyl vypracován projekt či 
studie): 

 
Předpokládá se, že u každé 

nemovitosti (rodinný dům, bytový 
dům, veřejná budova obce - OÚ, 
školka, provozovny) bude instalována 
domovní čistírna odpadních vod. 
Podle počtu obyvatel může být 
osazena ČOV až do 50 EO. Bude se 
jednat o ČOV kategorie III. Způsob 
čištění odpadních vod předpokládáme 
mechanicko-biologický s aerobním 
procesem čištění.  

Všechny čistírny budou opatřeny 
on-line sledováním provozu. ČOV 
bude opatřena senzory pro sledování 
např. množství kalu, otevřeného víka, 
činnosti ČOV, připojení na elektrickou 
energii.  

Čistírny budou centrálně 
monitorované, vzdálený dohled a 
řízení bude z centrálního dispečinku 
prostřednictvím webového rozhraní, 

 
které bude spravovat obec nebo obcí 
pověřená servisní organizace. 
Provozní data budou dostupná 24 h a 
7 dní v týdnu, okamžité hlášení 
poruch bude prostřednictvím 
mobilního telefonu (SMS) či PC.  

Do on-line systému budou mít 
možnost dálkového přístupu 
(náhledu) oprávněné osoby a také 
vodoprávní úřad.  

Investorem a provozovatelem 
systému čištění bude obec.  

Pro uživatele DČOV bude 
zajišťován pravidelný servis na 
základě paušálních poplatků. 
Pravidelný servis předpokládá: min. 
2x ročně prohlídku servisním 
technikem, průběžný monitoring 
dálkového přístupu včetně servisních 
zásahů v případě potřeby, vývoz kalu, 



kontrola oprávněné osoby 1x za 
rok až dva.  

Předčištěná odpadní voda bude 
využívána na zálivku. Předpokládáme, 
že ostatní nevyužitá voda bude 
zasakována do horninového prostředí.  

Zastupitelstvo obce Trstěnice 
vnímá tuto variantu jako nejschůdnější 
způsob, v němž by obec nabídla svým 
občanům, jak vyřešit 
problém odpadní vody. Projekt 
centrální kanalizace byl obyvateli 
v referendu odmítnut, tudíž 
zastupitelstvo tuto možnost opustilo.  
Nakládání s odpadní vodou podle 
zákona je   povinností každého 
vlastníka nemovitosti, která   je 
připojena k vodovodní síti, ale Obec 
Trstěnice chce   svým občanům 
nabídnout možnost vyřešit tento  
problém společně a využít dotačních 
možností, které nabízí vláda ČR. 
Vodoprávní úřad Města Litomyšle 
zatím povolil v naší obci jen jednotlivé 
případy domovních čistíren odpadních 
vod, jinak preferuje variantu jímek na 
vyvážení, ale decentralizovanému,  
odborně spravovanému, systému  

. 

domovních čistíren odpadních vod v 
malých obcích je úřad nakloněn.  

Vláda ČR budování 
decentralizovaných systémů DČOV 
podporuje dotačními programy, ale 
podmínkou je, že se do projektu zapojí 
alespoň 30% ekvivalentních obyvatel. 
Než se pustíme do přípravy tohoto 
projektu, rádi bychom tedy zjistili 
zájem občanů o tuto variantu čištění 
odpadní vody a prosíme vlastníky 
nemovitostí o vyplnění přiloženého 
anketního lístku a jeho odevzdání na 
OÚ Trstěnice nebo jeho vyplnění na  
webových stránkách obce 
www.trstenice.cz. Pokud se ukáže, že 

občané nemají o tuto variantu čištění 
odpadní vody zájem, projekt se 
nerealizuje.  

V opačném případě, tedy pokud 
občané o projekt budou mít zájem, 
uskuteční se veřejná schůze, kde bude 
celý projekt podrobně představen. 
Schůze se uskuteční, jakmile odezní  
koronavirový nouzový  stav. Tento 
systém DČOV již realizovali např. 
v obci Starkoč na Čáslavsku nebo 
v obci Rybí v Moravskoslezském kraji 

 

Tříkrálová sbírka   
Druhá lednová sobota v novém 

roce patřila již tradiční tříkrálové 
sbírce, kterou pořádají oblastní 
farní charity napříč celou ČR. Tento 
rok se jednalo o jubilejní 20. sbírku. 
Farní charita Litomyšl, pod kterou 
spadá i naše obec, vyslala 108 
skupinek dobrovolníků, kteří 
koledoval i v okolí Litomyšle. 
Celková částka, která se na 
Litomyšlsku vybrala, je 623 033 Kč. 
V naší obci se vybrala úctyhodná 
částka – 26.915 Kč. Velmi děkujeme 
koledníkům za čas věnovaný pro 
dobrou věc a především Vám všem, 
štědrým dárcům.  
Dle skupinek se vybralo: 

 

 2020  

Krejsa  11.910,-Kč 

Siglová  7.333,-Kč 

Nowak A.  7.672,-Kč 

  26.915,-Kč 

 
Informace naleznete také na webových stránkách obce www.trstenice.cz - v záložce obecní úřad - 

anketní lístek můžete vyplnit i zde – na následující straně k odstřižení. 
 

Mateřské centrum 
 
 

Milé maminky,  
máte malé dítko a rády byste ho 

seznámily s vrstevníky? Rády byste 
prodiskutovaly radosti a strasti, které 
dennodenně prožíváte na rodičovské 
dovolené? Nebo si chcete jen na chvíli  

 

odpočinout od vaření a uklízení? Tak 
přijďte mezi nás! Scházíme se v úterý 
od 9 do 11 hodin v Komunitním 
centru v Trstěnici. Děti si pohrají a my 
maminky si dáme kávu nebo čaj :-) 
Máme tu klouzačku, stan s balonky,  

 
velké skákací míče, knížky, kočárky s 
panenkami, plyšáky, autíčka a další. 
 

Za maminky Tereza Kmošková Pro 
více informací pište nebo volejte na 

tel.č. 605 843 304.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základní škola a mateřská škola Trstěnice 
 
 

Tak jako v minulých letech byl i 
letos výtěžek z vánoční besídky 
věnován na charitativní účely. Z 
dobrovolného vstupného a prodeje 
drobných vánočních výrobků jsme se 
získali 12 003 Kč. Celá částka byla 

 
věnována Fakultní nemocnici Hradec 
Králové pro potřeby Dětské kliniky na 
pořízení parenterální pumpy vč. 
příslušenství (batoh, sety) pro domácí 
parenterální výživu dětských pacientů. 
Všem účastníkům vánoční besídky, 

 
kteří přispěli k vybrání této částky, 
velice děkujeme. 



K nové situaci: 
 

Již to je měsíc, co byla škola pro 
vaše děti z rozhodnutí vlády uzavřena. 
Máme za sebou náročné období, ve 
kterém je vše, co prožíváme, nové. 
Chtěla bych vám poděkovat za to, jak 
pomáháte svým dětem se zvládáním 
školních povinností, s plněním úkolů, 
za zpětnou vazbu o tom, jak se dětem 
daří, co zvládají a co je trápí. Velmi si 
vaší pomoci vážíme. I my se učíme a 
poznáváme, co funguje, co ne a co by 
mohlo fungovat lépe. Pokud 
potřebujete s něčím poradit, pomoci, 
neváhejte se na nás obrátit. 

 
Jsme si vědomi toho, že školní 

práce je teď pro žáky i Vás rodiče 
mnohem náročnější. Pracujeme na 
tom, aby zadávané úkoly byly co  
nejsrozumitelnější, aby žáky 
nezatěžovaly víc, než je nutné, a aby 
žáci měli od svých učitelů zpětnou 
vazbu. Pokud něco nezvládnete, 
netrapte se tím. Až nám to situace 
dovolí, k tomu podstatnému se ve 
škole vrátíme.  

Čas společně strávený s dětmi 
využijte i k příjemnějším činnostem, 
jako je hraní her, čtení, povídání. Nyní 
je můžete také více než kdy jindy 
zapojit do chodu domácnosti. I přes 

 
náročné období si udělejte čas na to je 
obejmout a ujistit, že všechno bude 
zase v pořádku. Přeji vám, ať toto 
nelehké období společně a hlavně ve 
zdraví zvládneme.  

Simona Kubešová, ředitelka 
 

Informace k zápisu do mateřské 
školy (od 2. do 6. května) naleznete na 
webu školy:  
https://www.zstrstenice.cz/aktuality/ 

 

Sběr nebezpečného odpadu – nová lokalita 
 
 

Svoz nebezpečných odpadů je 
zajištěn svozovou společností Liko 
Svitavy a probíhá 2 x ročně. Jednou 
ročně - v jarním termínu - je svoz 
nebezpečných odpadů spojen se 
svozem velkoobjemového odpadu 
(skříně, koberce, křesla, sedačky 
apod.).  

V červenci 2017 byl ve zpravodaji 
zveřejněn článek s žádostí o 
dodržování základních pravidel, které 
je nutné dodržovat při svozu 
nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. Žádali jsme občany, aby 
věnovali čas třídění dle druhu odpadu 
(elektro, pneumatiky, nebezpečný, 
velkoobjem, oleje) přímo na sběrném 
místě.  

Sběr nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu v roce 2017 

 
a na jaře roku 2018 proběhl 
uspokojivě, odpad byl na sběrných 
místech roztříděn vcelku správně. 
Problémy se objevily  při podzimní 
svozu 2018  a následných svozech 
v roce 2019. Nejhorším svozem 
nebezpečného odpadu  byl svoz 
poslední - podzimní v roce 2019. 

Při tomto svozu bylo na sběrných 
místech uloženo velké množství 
velkoobjemového  odpadu (přestože 
tento odpad lze ukládat pouze 
v jarním svozu), dále kovového  
odpadu a bohužel i odpadu 
komunálního. Vrcholem bylo křeslo 
plné psích výkalů a rozbitého skla. 
Celkově bylo při tomto podzimním 
svozu uloženo na sběrných místech 
80% odpadu, který svozová 
společnost nemá povinnost převzít. 

 

Tedy reálně hrozilo, že odpad zůstane 
na sběrných místech. Kapacitně se 
jednalo o dva plné kuka-vozy (svozové 
vozy na komunální odpad). Třetí vůz 
naložil zbytek tohoto odpadu až 
následující den. 

Jelikož byla zásadně porušována 
pravidla svozu nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu, bude 
pro další období zřízeno pouze 
jedno odběrné místo, které bude 
otevřeno v předem ohlášených 
časech. Odpad zde bude ukládán 
pouze za přítomnosti zástupce 
obce. Sběrné místo bude zřízeno 
v areálu střediska Zemědělského 
družstva Trstěnice. 

Z důvodu současné situace 
jsou ZRUŠENY svozovou 
společností LIKO a.s. všechny 
jarní svozy nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ANKETNÍ LÍSTEK – Čištění odpadních vod 
 
 
 

TRSTĚNICE NEMOVITOST ČP. ______________ 

 

Zatrhněte variantu, kterou preferujete: 

 

Chci řešit nakládání s odpadní vodou pomocí decentralizovaného systému domovních čistíren 
odpadních vod, který bude provozovat obec Trstěnice. 

 

Nakládání s odpadní vodou chci řešit samostatně, nemám zájem zapojit se do projektu 
decentralizovaných domovních čistíren odpadních vod. 

 

Podpis vlastníka nemovitosti ________________________________ 



Plán přepokládaných 

kulturních akcí 
 
 

– dubnové a květnové akce se uskuteční pouze za předpokladu, 

že bude odvolán nouzový stav. 

 

Beseda s důchodci –  PŘESUNUTO na květen 2020  

25. 4. 2020 Vítání jara - Mikšíkův statek - ZRUŠENO  
30. 4. 2020 Páleníčarodějnic - ZRUŠENO 

květen 2020 Besídka ke dni matek 
 
23. 5. 2020 - SDH soutěž - okresní kolo  
29.-30. 5. 2020  SDH - okresní kolo PLAMEN (děti)  
6. 6. 2020 Setkánířemesel - Mikšík ův statek  
20. 6. 2020 Dětský den  
21.-22. 8. 2020 Trstěnické divadelní léto  
23. 8. 2020 Trstěnické dožínky  
10. 10. 2020 Bramborová sobota - Mikšíkův statek  
22. 11. 2020 Adventní výstava 

prosinec 2020 Vánoční koncert 

 

Sbor dobrovolných 

hasičů Trstěnice 
 
 

 

Sbíráme hliník 
 

Mladí hasiči sbírají hliník – 
plechovky, víčka od jogurtů apod. 
Vážení spoluobčané, rád bych vás 
poprosil o pomoc při sběru hliníku. 
Pokud třídíte ve svých domácnostech i 
tento odpad, prosím, věnujte ho   
mladým hasičům. Prodáme ho ve 
sběrně a rádi bychom zakoupili mladým 
hasičům dresy na mládežnické závody. 
Sběrné místo je v Trstěnici č.p. 163 (u 
Lišků, tedy u nás).  
 

Za SDH Trstěnice Tomáš Kmošek 

 

Z důvodu koronavirové nákazy a vyhlášení nouzového stavu je s definitivní platností ZRUŠENA Májová křídlovka. 
Beseda s důchodci, plánovaná na 25. 4., bude odložena, termín konání bude včas oznámen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Zemědělské družstvo Trstěnice nabízí možnost výhodného a kvalitního 
stravování .  

Cena obědu v družstevní jídeln ě, včetně rozvozu v jídlonosiči, je 65 Kč. Jídla vaříme z kvalitních surovin, kvalita 

pokrmů jako z domácí kuchyně.  
Pokud budete mít zájem o obědy, je třeba se nahlásit den předem nebo nejpozději do 6:30 ráno toho dne, ve který chcete 

pobírat oběd.  
Pokud budete chtít jídlo dovážet až k vám domů, je třeba mít ešus, ideálně 2, abyste měli vždy jeden na vým ěnu (to 

znamená, že vám oběd přivezou v ešusu a zároveň si odvezou druhý prázdný ešus na další den).  
Doba rozvozu po Trstěnici je cca od 11:00 do 11:30. Obědy se rozváží i do okolních vesnic, a to do Karle a Chmelíka. 

Více informací na telefonu 468 000 586.  
Ing. Pavel Krejsa, Zemědělské družstvo Trstěnice 

 
 
 
 

Z Mikšíkova statku 
 
 

Letos jsme do našeho repertoáru 
akcí měli přidat jednu jarní s názvem 
Oslava jara (25. 4. 2020). Současná 
situace však nepřála a proto první 
ročník přesouváme na příští rok. 
Během ní jsme se vám chystali 
prezentovat tradice, které se vážou k 
vítání jara na svátek sv. Jiří a kolem 
něj. Tyto obyčeje spojovaly jak lidi z 

 

chudých chalup, tak bohaté statkáře, 
jejich děti, hospodářská zvířata a 
přírodu kolem nich. Odpoledne pak 
zakončíme koncertem. Tak tedy příští 
jaro!  

V roce 2020 proběhnou tedy dvě 
akce s kouzelnými daty: 6. 6. 2020 se 
uskuteční Setkání řemesel, které 
navazuje na Setkání tesařů, a 10. 10. 

 

2020 pak bude tradiční Bramborová 
sobota, jejíž program bude velice 
zajímavý. Těšte se! 
 

Kmoškovi 


