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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Je začátek září a my jsme ve škole přivítali 10 prvňáčků.
Jejich třídní učitelkou je Mgr. Jana Holcová, která se vrací
z mateřské dovolené. Všem přejeme, aby jim nadšení a
elán,
se
kterým
přichází
do
1. třídy, vydržely po celou dobu docházky, aby se jim ve
škole dařilo a byli zde spokojeni.
V době letních prázdnin se ve škole ale čas nezastavil. O
prázdninách jsme měnili osvětlení. Žárovky byly nahrazeny
zářivkami, a to v herně MŠ, dále v I. a III. třídě a
v multimediální učebně. Tato učebna prošla celkovou
rekonstrukcí. Byla zde vyměněna podlahová krytina,
pořízen nový nábytek včetně lavic, katedry, tabule. Celá
učebna byla nově vymalována. V rámci projektu Inovace
výuky cizích jazyků na ZŠ Trstěnice, který nyní
realizujeme, zde vznikne také nová žákovská knihovna.
Díky tomuto projektu se rovněž 10 žáků naší školy
zúčastní týdenního jazykového pobytu v Berlíně. Během
něj budou mít výuku německého jazyka v rozsahu 3 h
denně. Dále navštíví různé památky a významná místa
v Berlíně a jeho okolí. Ubytování a stravu budou mít
zajištěnou v hostitelských rodinách. Veškeré náklady budou hrazeny z projektu.

TRSTĚNICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2015
V letošním roce se konal již 17. ročník Trstěnického divadelního léta. Slavnost zahájil Divadelní spolek
Vojnarka provedením pohádkové veselohry O Bedřišce a Kajetánovi, pod režijním vedením Míly
Lopaurové. Divadelní představení navštívilo více než 600 diváků.
Vyvrcholením letní slavnosti byly nedělní dožínky. Krojovaný průvod zavedl návštěvníky do přírodního
areálu za školou, kde se konal další program. K tanci a poslechu zahrály dechové hudby Veselka
Ladislava Kubeše a Pohoranka. Nezklamaly ani trstěnické ženy se svým tanečním vystoupením. Na své si
přišly i děti, pro které byl připraven skákací hrad, nafukovací skluzavka, dětský koutek, projížďky
v koňských povozech a již tradiční pěna. Zaujalo také vystoupení Aleny Smolíkové s jejími psími
miláčky. Těší nás, že dožínky přilákaly do Trstěnice takové množství návštěvníků.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce, všem dobrovolníkům ve výčepu a u
vstupného, všem sponzorům, ale také všem divákům, kteří naši letní slavnost podpořili.

OBECNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2015-16 se mění výpůjční doba obecní knihovny. Vypůjčit knížky si můžete vždy
v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.

OPRAVA TRSTĚNICKÝCH VARHAN
Opravu varhan provedl Mgr. Jan Fajfr během letních prázdnin. Předávací mše svatá proběhla 6. září,
následovala přednáška o historii varhan a jejich předešlých opravách. Pan Fajfr vysvětlil posluchačům
průběh opravy a zdůraznil, jak se máme k nástroji chovat. Potom předvedl nástroj v plné síle ukázkou
několika skladeb.
Oprava probíhala následovně:
Nejprve došlo k úplnému rozebrání varhan, špatné dřevěné píšťaly byly vyměněny za nové, cínové byly
opraveny u mistra varhanáře v Hradci Králové. Bylo provedeno kompletní odsátí prachu a nečistot
z varhanní skříně a píšťal, potom se aplikovala chemie. Nástroj byl kompletně ošetřen prostředky proti
červotoči. Popraskaná táhla byla vyměněna za nová, kompletně byla opravena klávesnice. Varhanář
musel také opravit rozvaděč vzduchu, který byl naprosto netěsný a rozklížený. Nakonec naladil
jednotlivé rejstříky. Oprava varhan stála 55 tisíc Kč včetně DPH.
Děkujeme všem sponzorům i dobrovolným dárcům za jejich příspěvky, bez kterých by k opravě
trstěnických varhan vůbec nedošlo. Díky nim se vybrala celá částka potřebná na opravu.
Jan Fajfr upozornil, že bude třeba ještě vyměnit ventilátor vzduchu, který je hlučný a nevyhovující. Bude
proto do budoucna třeba počítat ještě s touto opravou. Nový ventilátor bude výkonnější a nehlučný, má
menší odběr elektřiny, jeho cena se pohybuje kolem 25 tisíc Kč.

KOMUNITNÍ CENTRUM TRSTĚNICE
Vážení spoluobčané a přátelé Komunitního centra Trstěnice,
dovolte nám, abychom vás se začátkem nového školního roku informovali o volnočasových aktivitách,
které jsou plánovány v prostorách našeho komunitního centra:
1. Relaxační cvičení s paní J. Sekovou (frekvence: každý čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod.), začínáme
ve čtvrtek 01. 10. 2015
2. Mateřské centrum (předpokládaná frekvence: 1x za týden)
3. Kroužek ručních prací (předpokládaná frekvence: 1x za 2 týdny) začátek: říjen 2015
4. Počítačové aktivity pro mládež (frekvence: každé úterý od 16.00 do 17.00 hod.), začátek: září
2015
5. Kroužek keramiky (předpokládaná frekvence: 1x za 2 týdny) plánovaný začátek: říjen 2015,
termín bude ještě aktuálně upřesněn
6. Knihovna (frekvence: 1x za 2 týdny – neděle od 10.00 do 11.00 hod.)
Stále platí možnost přijít si zacvičit do posilovny, zahrát stolní tenis nebo kulečník. V případě zájmu je
možné se domluvit i na individuální otevírací době. Zároveň také nabízíme možnost pronájmu prostor
našeho centra pro setkání či rodinné oslavy.
Touto cestou bychom také velice rádi poděkovali vám všem za dosavadní přízeň a vaše dary a příspěvky,
které jsme využili zejména na úhradu provozních nákladů a také na rozšíření vybavení našeho
komunitního centra.
Za Komunitní centrum Trstěnice: Edith Pittnerová, tel. 605 118 185, e-mail: kctrstenice@seznam.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
25. 9. 2015
25. 10. 2015
21. – 22. 11. 2015
13. 12. 2015
20. 12. 2015

Přednáška Ing. Petra Bořila
Dušičková vazba
Adventní výstava
Vánoční koncert
Zpívání u vánočního stromku

