
 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

ZO schválilo: 

- rozpočet na rok 2016: 
   Příjmy ve výši   7,820 mil. Kč 

   Výdaje ve výši  7,820 mil. Kč 

 

Místní poplatky na rok 2016: 

- Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2016 zůstává ve výši 

500,- Kč na osobu. 

  

- Poplatek za jednoho psa činí 40,- Kč, za každého dalšího 60,- Kč 

Poplatky uhraďte do 31. 3. 2015 buď hotově v kanceláři obecního úřadu, nebo na 

účet 1283359359/0800, VS – číslo popisné. Termíny svozu odpadu v letošním 

roce připadají na každé úterý v sudý týden. 

 

Vodné na rok 2016 činí 30 Kč/m3 včetně DPH. 

 

 

Milí spoluobčané,  

v sobotu 9. ledna 2016 chodili v naší obci Tři králové. Do kasiček byla vybrána 

celková suma 21.069,- Kč, což je o 1.368,- Kč více než v loňském roce. Velké 

poděkování patří všem koledníkům, kteří za každého počasí poctivě obcházejí 

všechny domy. Největší poděkování však patří Vám všem, kteří jste jakoukoliv 

částkou přispěli do kasiček, a podpořili tak dobrou věc.   

 

Dle skupin bylo vybráno: 

P. Krejsová  9.876,- Kč    

A. Nowak   5.102,- Kč 

J. Fajt  6.091,- Kč 

 

 

Pardubický kraj vyhlásil 1. výzvu k 

podávání žádosti na poskytnutí 

dotace vlastníkům rodinných domů 

na výměnu stávajících ručně 

plněných kotlů na pevná paliva za 

nové nízko emisní zdroje. Cílem 

tohoto programu je snížit emise z 

lokálního vytápění domácností ve 

všech městech a obcích Par. kraje. 

Příjemcem podpory mohou být 

pouze fyzické osoby. Předmětem 

podpory bude výměna stávajícího 

kotle na pevná paliva s ručním 

přikládáním za: kotel na pevná 

paliva, kombinovaný kotel 

(uhlí/biomasa), kotel na biomasu, 

plynový kondenzační kotel, tepelné 

čerpadlo. V kombinaci s novým 

zdrojem tepla na vytápění bude 

umožněno realizovat: instalaci 

solární termické soustavy, instalaci 

akumulační nádoby. Výše podpory: 

70%-80% způsobilých nákladů 

(max. 150.000,-Kč). Pokud 

přemýšlíte o výměně kotle, ozvěte 

se na obec@trstenice.cz nebo na tel. 

736 629 801. Více informací na 

webových stránkách obce nebo 

Pardubického kraje. V případě 

většího zájmu ze strany občanů 

bude svolána informativní schůzka.

Pardubický kraj by chtěl vytipovat lokality na území Pardubického kraje, kde mobilní signál kolísá, či dokonce úplně chybí. 

Soupis lokalit bude předán jednotlivým mobilním operátorům, kteří se zavázali tato místa prověřit, přeměřit a následně nás 

informovat o možných řešeních. Pokud se např. v místě vašeho bydliště jedná o nedostatečné pokrytí mobilním signálem, 

prosíme o sdělení přesné lokality, nejlépe pomocí GPS souřadnic, a také uvedení údaje, kterého operátora se problém týká. 

Potřebné informace nám sdělte do 30. 1. 2016 bud telefonicky na tel. 461 634 171, e-mailem na obec@trstenice.cz nebo 

osobně v úředních hodinách na OÚ Trstěnice.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRSTĚNICE 
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE  
 
 6. 2.  Masopust 

13.2. Dětský karneval a Maškarní ples 

27.2. Hasičský ples 

11.3. Divadelní představení  

 

19.3. Josefovské posezení 

20.3. Vítání jara  

    1.4. Cestopisná přednáška 

     3.4. Vítání občánků 

23.4. Beseda s důchodci 

30.4. Pálení čarodějnic 

14.5. Májová křídlovka 

29.5. Dětský den  

Oslava Dne matek (bude upřesněno)

 

Divadelní představení 

 

Jako novinku si pro vás letos Divadelní spolek Vojnarka 

připravil novou divadelní hru, kterou předvede v tělocvičně 

naší základní školy v pátek 11. března ve 20 hodin.  

Chtěli bychom vás pozvat do doby dávno minulé, kdy 

pračlověk žil v jeskyni a staral se hlavně o to, čím zaplnit 

žaludek. Ale i v této době jedinci bojovali o svá „korýtka“ a 

záviděli si navzájem. Přijďte se přesvědčit, že my lidé jsme 

vlastně pořád stejní. Režie se ujala opět Míla Lopaurová.  

 

 
 

Josefovské posezení 

 

Přesně na den svátku všech Josefů 19. března pořádá 

Komunitní centrum Trstěnice tradiční Josefovské posezení. 

Začíná ve 14 hodin. Připraveny budou zabíjačkové 

pochoutky a samozřejmě nějaký dobrý mok. K dobré náladě i 

k tanci zahraje živá hudba. Vstup na akci je zdarma. Všichni 

jste srdečně zváni. 

Hasičský ples 

 

Poslední únorovou sobotu vás SDH Trstěnice, srdečně 

zve na VII. hasičský ples. K poslechu a  tanci zahraje kapela 

Knedlo, zelo, vepřo. Dále se můžete těšit na bohatou 

tombolu. Vstupné 70,- Kč na místě / 60,- Kč v předprodeji. 

Podle místní tradice Vás přijdeme pozvat přímo k vám do 

domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání jara – výstava s jarní tematikou  
 

V neděli 20. března se v prostorách Komunitního centra 

uskuteční výstava na téma Vítání jara. Budete moci zhlédnout 

a také zakoupit květinovou výzdobu, kytičky, velikonoční 

aranžmá, perníčky, ruční práce místních žen, uplést si 

pomlázku a děti si budou moci namalovat vlastní kraslice 

nebo upéct tradiční jidáše. Připraveno bude občerstvení a 

ochutnávka čerstvě upečeného velikonočního pečiva.  

Od 14 hodin se uskuteční Velikonoční dílny. Pod 

vedením paní Doležalové se naučíme aranžovat květinovou 

výzdobu na velikonoční stůl, do okna, na dveře apod.  

Seznámíme se s novými trendy v oblasti květinových 

aranžmá. Materiál na výrobu svých aranžmá můžete zakoupit 

přímo u paní Doležalové, nebo si můžete přinést svůj vlastní.  

Součástí výstavy bude bazárek dětského oblečení. 

Informace budou upřesněny na plakátech a vyhlášeny 

místním rozhlasem. 

 

 

 

 

Masopust 

    

Masopustní veselí 

nastane v sobotu 6. února. 

Sraz maškar je ve 14.00 hod 

v hospodě „ve mlejně.“  

Nebude chybět, hudba, 

soutěže pro děti, koláčky, 

koblížky, čaj, grog…  

V 16.00 hod projde 

masopustní průvod vsí 

k obecnímu úřadu, kde se 

bude dále tančit a veselit 

s cimbálovou muzikou Frgál. 

Bude připravena tombola, 

divadlo, žvanec, pivo i limo. 

Přijďte, těšíme se na Vás! 

 

 

Cestopisná přednáška 

 

1. dubna 2016 nás navštíví pan Ing. Petr Bořil 

z Mariánských Lázní. Jezdí k nám tradičně dvakrát do roka a 

vždy má pro nás připraveny přednášky s promítáním a 

poutavým vyprávěním, v němž nám představí různé kouty 

naší vlasti nebo zajímavosti ze světa. Pan Bořil je zapálený 

cestovatel, který se s námi rád podělí o své zážitky ze svých 

cest. Letos nám nabídl dvoudílnou přednášku o Česko-

saském Švýcarsku. Začínáme v 17 hodin v zasedačce 

Obecního úřadu Trstěnice. Vstup je zdarma. Pro všechny 

bude připraveno malé občerstvení, pan Bořil nám k tomu 

vždy uvaří zajímavý čaj. Těšíme se na vaši návštěvu. 

 

 

 


