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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Zastupitelé schválili přijetí 3 pracovníků na VPP.
2. Zastupitelé schválili zasílání SMS pro lepší informovanost občanů o dění v obci.
Žádáme občany, kteří mají zájem o zasílání zpráv prostřednictvím mobilních telefonů, aby nahlásili svá
telefonní čísla v kanceláři obecního úřadu. Služba bude bezplatná.
3. Zastupitelé odsouhlasili účast obce v elektronické aukci na prodej elektřiny a plynu.
Pro občany, kteří projeví zájem, uskutečníme informativní schůzku se zástupcem e-aukce. Termín bude
upřesněn.

SDH – KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vážení rodiče,
v naší obci před dvěma lety fungoval kroužek mladých hasičů pro děti do 15 let, jeho členové však
překročili uvedený věk, a proto kroužek zanikl. Protože bychom do našich řad rádi přilákali nové mladé
hasiče, rozhodli jsme se kroužek obnovit. V minulosti totiž pod rukama Šárky Smetanové a Zdeny
Bačovské vyrostlo několik šikovných mladých hasičů, kteří se účastnili různých závodů. V roce 2010
přebrali vedení mladých hasičů Zbyněk Bačovský, Dominika Zindulková, Vladimír Beneš, Lucie
Kmošková a Tomáš Kmošek. V jejich péči vyrostlo také několik nadějných mladých hasičů, kteří
vytvořili tým s velkým jménem a u soupeřů si vybudovali respekt. Bohužel i jim přibývají léta, a tak
v současnosti máme v SDH pouze 3 mladé hasiče, což bychom samozřejmě rádi změnili. Chceme
pokračovat v přerušené tradici a vychovat si šikovné hasiče, kteří budou naši obec reprezentovat na
hasičských soutěžích.
Kroužek se bude konat každý čtvrtek. Datum a čas prvního tréninku stanovíme po domluvě a podle
zájmu vašich dětí. Pokud má vaše dítě zájem navštěvovat kroužek, a tak se stát budoucím
dobrovolným hasičem a členem SDH Trstěnice, napište SMS nebo zavolejte na číslo 736 700 780.
Kontaktní osoba je Tomáš Kmošek. (Uveďte jméno, přímení, bydliště, rok a den narození).
Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na spolupráci.
Vedoucí mladých hasičů SDH Trstěnice.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
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Pálení čarodějnic
Májová křídlovka
Besídka ke Dni matek v
tělocvičně ZŠ Trstěnice
Dětský den s překvapením
Country večer na Komunitním centru

OSLAVA DNE MATEK
Kdy: středa 6. května 2015 od 16.00 hod.
Kde: tělocvična Základní školy Trstěnice.
Maminky všech věkových kategorií přijďte si posedět do naší
„KAVÁRNIČKY“. Občerstvení a program zajištěny.
Srdečně Vás zve Obecní úřad Trstěnice, Mateřská škola
a Školní družina Trstěnice.

Podrobné informace o připravovaných akcích naleznete na plakátech a stránkách obce.

KOMUNITNÍ CENTRUM
Vážení spoluobčané,
Komunitní centrum Trstěnice si vás dovoluje srdečně pozvat
na COUNTRY VEČER, který se bude konat dne 20. 6. 2015 v prostorách našeho KC.
K poslechu i tanci zahraje skupina TRIOLIT.
Široká nabídka občerstvení zajištěna.
Těšíme se na vás!
Za Komunitní centrum Trstěnice: Edith Pittnerová

INZERCE
OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV VÁS OPĚT SRDEČNĚ ZVE NA JARNÍ NÁKUP.
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME:

 OVOCNÉ STROMKY A KEŘE, JAHODNÍKY, RŮŽE

 OKRASNÉ STROMY A KEŘE, DŘEVINY NA ŽIVÉ PLOTY
 popínavé a vřesovištní rostliny, rododendrony, azalky, trvalky, traviny
DÁLE NABÍZÍME:
 substráty, hnojiva a mulčovací kůru
 projekci, realizaci a údržbu zahrad
Najdete nás na adrese: Strakov 22, 570 01 Litomyšl
Kontaktovat nás můžete na: tel.: 461 639 001 nebo na e-mailu: ars-skolkastrakov@centrum.cz,
Více informací naleznete na: www.ars-vavrin.cz

