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INFORMACE Z OBCE

Z NAŠICH AKCÍ

Vážení občané,
rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v obci a
požádali vás o spolupráci. Společně s tímto zpravodajem se vám do ruky
dostává i několik příloh. První přílohou je dotazník, který se týká
zpracování strategického dokumentu - plánu rozvoje obce. Budeme velmi
rádi, pokud si najdete čas a dotazník anonymně vyplníte. Více informací se
dozvíte na začátku dotazníku.
Další přílohou je leták týkající se obnovy katastrálního operátu
(článek na následující straně).

V měsíci březnu se uskutečnily
Josefovské posezení a Velikonoční
výstava s dílnou v Komunitním
centru Trstěnice. Obě akce se
vydařily a proběhly ve velmi
příjemné atmosféře. Děkujeme všem
za účast a podporu.

Žádosti o dotace: v lednu 2016 jsme podali žádost o dotaci na opravu
místní komunikace od zdravotního střediska k obchodu. Celkové náklady
na opravu komunikace dosáhly výše 780 tis. Kč, dotace měla pokrýt 50 %.
Bohužel naše žádost o dotaci nebyla na Ministerstvu pro místní rozvoj
schválena (celkový počet žádostí: 2 336 v objemu přes 1,1 mld, uvolněná
částka pouze 360 mil.).
V březnu t. r. jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo
zemědělství na opravu kříže u urnového háje a vytvoření místa pro
odpočinek a úpravu okolí u tzv. Dupalky (studna vedle bývalého OÚ).
Celková investice by při realizaci tohoto projektu dosáhla 330 tis. Kč,
z nichž 220 tis. by měla pokrýt dotace, nicméně přidělení dotace je zatím
v řízení.
Upozornění: jelikož začíná sezóna sečení trávy, upozorňujeme obyvatele,
aby nesypali trávu či jiný biologický odpad do říčního koryta! Pokud tak
činíte, porušujete zákon o odpadech a vodní zákon, a vystavujete se tak
vysoké pokutě ze strany Povodí Labe. Správce toku naši obec v minulém
roce na tuto skutečnost upozorňoval, tudíž je velmi pravděpodobný výskyt
častějších kontrol i případných sankcí. Kam tedy s trávou? Nejlépe na
kompost nebo můžete využít místo za fotbalovým hřištěm.
Dále se stále množí stížnosti občanů na volně pobíhající psy.
Upozorňujeme tedy majitele, že podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
je každý chovatel hospodářských zvířat povinen učinit opatření
nezbytná pro zabránění úniku zvířat. Za porušení této povinnosti hrozí
majiteli pokuta až do výše 50.000,- Kč. Dále podle ustanovení § 47 odst.
1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku dopustí
každý, kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného
prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským
zvířetem, apod.). Za tento přestupek hrozí podle § 47 odst. 2 téhož zákona
pokuta až do výše 20.000,- Kč.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
23. 4. Beseda s důchodci
30. 4. Pálení čarodějnic
12. 5. Den matek
14. 5. Májová křídlovka
29. 5. Dětský den
3. - 5. 6. Tesařské sympózium
18. 6. Country zábava

První dubnový pátek nás navštívil
pan Ing. Petr Bořil s cestopisnou
přednáškou o Českém Švýcarsku a
jako bonus přidal povídání o
maďarském masopustu. Jako vždy
byla jeho přednáška poutavá a jeho
fotografie vydařené. Děkujeme za
příjemně strávený večer. Pokračovat
budeme 23. 9. 2016.
3. dubna jsme přivítali občánky,
kteří se narodili v roce 2015. Je jich
celkem devět, sedm chlapců a dvě
holčičky. Rodiče složili slavnostní
slib a pan starosta jim popřál, aby se
ze svých ratolestí radovali a
vychovali z nich řádné občany.

SMS ROZHLAS
Všem obyvatelům připomínáme, že
mají možnost nechat si posílat
formou sms zprávy informace o dění
v obci, které vyhlašuje obecní
rozhlas. Tuto službu nabízí obecní
úřad zcela zdarma. Stačí nahlásit
vaše telefonní číslo, a to telefonicky
na 461 634 171 nebo emailem na
ucetni@trstenice.cz. Pro tuto službu
je zřízeno speciální telefonní číslo,
které není určeno k běžné telefonní
komunikaci, proto na něj nevolejte!!

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Ošetření akutních případů onemocnění každý den vždy první hodinu
ordinační doby z důvodu zabránění kontaktu nemocných k akutním
infekčním onemocněním s dlouhodobě nemocnými nebo jinak zdravými
klienty.
Neakutní případy pouze a jen na objednání telefonické, online nebo
dle určení lékařem.
Administrativní úkony – vyplňování pojistek, žádostí o lázně, posudky
atd. na základě telefonického objednání nebo osobní dohody s lékařem.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Čeká nás jarní období, které vám chceme zpestřit nabídkou různých, na předchozí straně uvedených, akcí, všechny
budou před konáním plakátovány a připomenuty rozhlasem. Hlavními letními událostmi v obci budou oslavy
140. výročí založení našeho hasičského sboru (9. července) a Trstěnické divadelní léto s dožínkovou slavností (19 21. srpna). Přejeme si, abychom naplnili vaše očekávání, a předem děkujeme za vaši účast a podporu, které jsou
pro naši práci nejlepší odměnou.

Pozvánka na besedu s důchodci

Májová křídlovka

Srdečně vás zveme v sobotu 23. 4. 2016 od 13.00 hodin
do zasedačky Obecního úřadu Trstěnice na besedu
s důchodci. Bude připraveno pohoštění, bohatá tombola,
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, přednáška pana doktora Cacka a
nebude chybět ani hudba. Těšíme se na vaší návštěvu.

Na 6. ročníku festivalu dechových hudeb nám zahrají
Pardubická šestka, Pohoranka a Stříbrňanka. Letošní ročník
je přesunut na 14. květen a první tóny se rozezní hodinu po
poledni. V případě nepříznivého počasí bude festival
přesunut do KD v Čisté, jinak se na Vás těšíme v Trstěnici
v přírodním areálu za školou.

V případě zájmu o dopravu na obecní úřad a zpět
volejte předem na telefonní číslo 461634171. Rádi pro vás
přijedeme a po skončení besedy vás zase odvezeme.
Případné dary do tomboly můžete přinést na obecní úřad.

Oslava Dne matek
Druhá neděle v květnu patří všem maminkám. Základní škola
a mateřská škola Trstěnice zvou na besídku ke Dni matek,
která se uskuteční ve spolupráci s Obcí Trstěnice dne 12.
května 2016 od 15.30 hod. Můžete se těšit na vystoupení
dětí z mateřské školy a školní družiny. Součástí bude i malé
pohoštění. Srdečně Vás zveme na společné posezení.

Dětský den
V neděli 29. května 2016 ve 14 hodin k nám na hřiště u
základní školy přijedou Mach a Šebestová, se kterými
oslavíme Den dětí.
Připraveny jsou ozvučený program s písničkami, různé
soutěže, bubliny, balónky a malování na obličej. Milé děti,
srdečně vás zveme.

Tesařské sympozium
První červnový víkend bude patřit tesařům, kteří budou
tvořit „U Mikšikova statku“. Více na plakátech.

Country večer
Zveme vás v sobotu 18. 6. 2016 od 19 hodin do
Komunitního centra, kde Obec Trstěnice pořádá večer ve
stylu country. K tanci i poslechu zahraje TRIOlit Litomyšl.
Za pěkného počasí se uskuteční akce na dvoře centra,
v případě deště uvnitř. Nebude chybět dobré občerstvení.
Jako překvapení vystoupí místní ženy se svým programem

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU (DIGITALIZACE)
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově
Obecního úřadu Trstěnice, v zasedací místnosti, a to ve dnech od 25. 4. 2016 do 6. 5. 2016 s možností uplatnění námitek proti
jeho obsahu.
V pondělí 25. 4. 2016 od 13.00 do 17.00 a v pátek 6. 5. 2016 od 9.30 do 13.30 bude na obecním úřadě přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu, který vám poskytne požadované údaje o vlastnictví. V ostatní dny bude možnost do těchto
podkladů nahlédnout za přítomnosti zaměstnance obce, a to v úřední dny, tj. ve středu 27. 4. 2016 a 4. 5. 2016 od 8:00 do 11:00
a od 13.00 do 15.00 a v pondělí 2. 5. 2016 od 8.00 do 11.00 a 13.00 do 17.00.
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberkatastrInfo.aspx
Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad/digitalizace
(http://www.trstenice.cz/digitalizace)

MATEŘSKÉ CENTRUM A ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Jaro je tu a s ním i novinky v mateřském centru. Rádi
bychom pozvali nejen maminky na mateřské dovolené,
ale i tatínky k návštěvě místního mateřského centra.
Scházíme se každou středu dopoledne mezi 9.30 a 11.30
hod. Začátkem března jsme se přestěhovali do nových,
větších prostor, které nám krásně vyzdobil pan Jaroslav
Kmošek. Děti mají dostatek místa na hraní a maminky
koutek na vychutnání kávičky a popovídání.
Pro děti „školkového“ věku i děti z první a druhé třídy
jsou nyní nově otevřeny dílničky Šikovných ručiček.

Ty tvoří každé sudé úterý v čase od 15.30 do 18 hod.
Příchod je volný dle možnosti rodičů. Vyrábíme
dekorace nejenom na ozdobu, ale i pro radost.
Tvoříme v prostorách mateřského centra, takže své
zázemí si najdou i netvořivá batolata. Cena dílniček je
50 Kč a je nutné se nahlásit pomocí sms na tel.
737352099 – Lucka Lněničková nebo na facebooku
Mateřského centra a Šikovných ručiček. Zde jsou i
aktuální informace a fotky. Budeme se na vás těšit
v mateřském centru nebo na dílničkách.
Jana Siglová a Lucka Lněničková

TJ SOKOL TRSTĚNICE
Podzimní část fotbalové III. třídy našemu týmu nevyšla úplně podle představ. Od začátku sezóny jsme řešili
veliký problém s obsazením pozice brankáře. Během odehraných 14 zápasů se mezi třemi tyčemi vystřídali hned
čtyři hráči (Josef Kovář, Josef Kovář ml., Roman Doležal a Tomáš Kmošek). Po odehrání podzimní části nám,
k veliké nelibosti, patřila v tabulce 13. příčka s celkovým počtem 8 bodů. Během zimní přestávky jsme se scházeli
na sálovou kopanou, a jelikož nám počasí přálo, často jsme využívali i přilehlé multifunkční hřiště.
Do prvních jarních bojů se nám podařilo na hostování získat z Čisté Zdeňka Rožka (Kandu). Ten, na pozici stopera,
hned v prvním jarním duelu vnesl do týmu klid. Úvodní dva zápasy se nám bohužel nevyvedly (prohra v Březové a
následně v Kunčině), vše jsme si ale po zápase vyříkali v kabině, což se projevilo jak na tréninkové účasti, tak na
prvním domácím zapase, který se dal nazvat A hele, ono to půjde! Podařilo se nám totiž vybojovat vítězství nad
Koclířovem 4:1 (Mojdl, Doležal R., Jána, Nešpor). Před tímto zápasem se do týmu přidala další posila – František
Jána z Horního Újezdu, který hned skóroval. Naopak u nás s posledním podzimním zápasem ukončil hostování
taktéž hornoújezdský Zdeňek Beneš. Co se nezměnilo, je vedení klubu - Petr Sigl , Petr Straník, Tomáš Kmošek, a
tak doufáme, že bude lépe. Přijďte nás podpořit, bez fanoušků to prostě nejde.
Za Sokol Trstěnice T. Kmošek

Rozpis utkání na jaro:

Průběžné pořadí:

26. 3. 2016
2. 4. 2016
10. 4. 2016

Sobota
Sobota
Neděle

15.00
13.30
16.30

Březová n. Svit. – Trstěnice 2:0
Kunčina B – Trstěnice
5:0
Trstěnice – Koclířov
4:1

16. 4. 2016
24. 4. 2016
1. 5. 2016
8. 5. 2016
15. 5. 2016
21. 5. 2016
29. 5. 2016
4. 6. 2016
11. 6. 2016

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

17.00
17.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
14.00

Radiměř - Trstěnice
Trstěnice - Boršov
M. Trnávka - Trstěnice
Trstěnice - Vendolí
Trstěnice - Mor. Třebová B
Mladějov na Mor. - Trstěnice
Trstěnice - Pomezí B
Třebařov - Trstěnice
Trstěnice – Chornice

