
  
 

                   
 
 

Tisková zpráva (20. 6. 2017) 

k projektu 

„Oslavy 650 let obce Trstěnice“  

 
 
Obec Trstěnice realizuje projekt: „Oslavy 650 let obce Trstěnice“ z dotačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020, 
Dispoziční fond. 
Cílem projektu je zlepšení kvality kulturního a společenského života a vytvoření spolupracujícího 
systému na obou stranách hranice, integrace společenství v příhraničním území, podpora činností 
zachovávající identitu a tradice místních komunit. 
 
Oslavy 650 let obce Trstěnice zahájila starostka obce Helena Repíková v sobotu 17. 6. 2017  

v 13:00 hodin. A zároveň přivítala všechny přítomné, kteří přišli společně oslavit 65O let od první 

zmínky o obci Trstěnice.   

První písemná doložená zmínka o obci pochází z roku 1367. Celá Trstěnická farnost byla tvořena 

několika dnešními samostatnými obcemi a místními částmi  - Malá a Velká Hleďsebe, Drmoul, 

Horní Ves, Skelná Huť, Tři Sekery a dnes již neexistující vesnice Panský Vrch. Obec patřila do 

majetku Kláštera Premonstrátů v Teplé. K obci Trstěnice patřila i dvě polesí: Mnišský les a Polesí 

Rosenkranz spolu s rybníky Zaječím, Senným a Kravským.  

Obec ležela na staré císařské silnici, a to jí přineslo řadu požárů a epidemií souvisejících s častými 

průchody vojsk, zejména ve středověku. Navzdory tomu se ale stále rozrůstala. V roce 1788 zde 

bylo 69 stavení, v roce 1895 už 84 domů a kolem 500 obyvatel. Největší pokles obyvatelstva 

nastal po druhé světové válce, v důsledku odsunu občanů německé národnosti, kteří byli 

nahrazeni částečně Čechy vracejícími se z nucených prací z Německa a částečně českými 

dosídlenci z jižních Čech, převážně ze Strakonicka.  

Na sobotní slavnosti obce se sešli i rodáci, kteří se k nám přijeli podívat z Německa. Němečtí 

obyvatelé byli v roce 1946 ze své vlasti vysídleni a většina byla odsunuta do Německa.   

K 650-tiletému jubileu obce Trstěnice (dříve „Neudorf“) přišli popřát např. pan Johann Zeidler 

(narozen 1934), Mina Wudyová, roz. Gicklhorn (narozena 1925) a Marianne Einwich, roz. 

Scharnagl (narozena 1940).  

Po oficiálním zahájení vystoupila skupina historického šermu SHS Herold se svojí vlajkovou 
show. Vlajková show je původem ze slunné Itálie, tato dobová záležitost se přenesla až do srdce 
Evropy do Čech. Vlající praporce, dobové kostýmy i dunění bubnů, to vše bylo k vidění 
v Trstěnicích. Vlajková show poskytla zajímavou podívanou pro děti i dospělé. 
 



  
 

                   
 
 

Na místním fotbalovém hřišti se v přátelském utkání proti sobě postavili místní fotbalisté TJ 
Rozvoj Trstěnice a fotbalisté z Bavorska. Vítězně z tohoto sportovního duelu protentokrát vyšli 
fotbalisté s Trstěnic. 
 
Významným okamžikem tohoto dne byla slavnostní mše v kostele svatého Víta páterem 
Řehořem Pavlem Urbanem z Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně a zejména posvěcení 
vlajky a znaku obce. 
 
Pro ty nejmenší účastníky akce, ale troufám si říct, že i pro ty věkově starší, bylo připraveno 
dětské divadelní představení agentury KK.  
 
Ten, koho uchvátil interiér kostela svatého Víta, uvítal komentovanou prohlídku kostela. Kostel 
svatého Víta pochází z období kolem roku 1200. Do současné doby se v kostele sv. Víta 
zachovalo románské jádro s gotickými prvky, které tvoří sakristii kostela. Samotný kostel má 
podobu pozdního baroka a interiér je zařízen rokokově. 
 
Na návsi, okolo rybníka a okolo kostela slavnostní atmosféru podtrhli prodejní a řemeslnické 
stánky s tradičním zbožím, keramikou, šperky, proutěnými výrobky, batikou atd. V mobilní 
kovárně z Prahy si dospělí a děti mohli zdarma vlastnoručně vyrazit pamětní mince. Doprovodná 
výstava dřevěných panelů nabídla účastníkům akce shlédnout historické fotografie ze soukromé 
sbírky pana Josefa Roučky. 
 
Až do pozdních večerních hodin si na návsi obce Trstěnice a v blízkosti fotbalového hřiště si 
poslechli příznivci dobré hudby hudební produkci třech amatérských skupin. 
Počasí tomuto setkání lidí vysloveně přálo a teplota byla ideální na prožití sobotních oslav 650 let 
obce Trstěnice. 
 

 

 


