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CO JE NOVÉHO V OBCI ?
Během letošních prázdnin naše obec realizovala hned několik projektů.
Těsně před prázdninami započala velká rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Z důvodu prošlé životnosti kanalizace i
elektřiny bylo nutné vyřešit kuchyni komplexním řešením, proto se zastupitelstvo obce rozhodlo pro celkovou úpravu prostor
kuchyně. V rámci rekonstrukce proběhla kompletní výměna elektroinstalace a rozvodu vodovodní a kanalizační sítě.
Přestavba kuchyně i umístění spotřebičů odpovídá nejnovějším hygienickým normám. Do všech místností byly pořízeny nové
podlahy - lino, v kuchyni dlažba a obklady. Část nevyhovujícího zařízení nahradilo nové vybavení. Byla osazena nová
vzduchotechnika. Do jídelny budou v nejbližších dnech dodány nové stoly a židle. Věříme, že se žákům, učitelům i ostatním
strávníkům zvýší komfort při každodenním stravování.
Na přelomu července a srpna se osazením dubových sloupků podařilo dokončit nově vzniklou poznávací stezku (viz níže).
Dále byla osazena vodní pumpa na urnovém háji.
V průběhu července a srpna jsme realizovali také projekt „Rekonstrukce místních komunikací 2018“. Postupně bylo novým
asfaltovým povrchem obnoveno 6 místních komunikací v přibližné délce 1,25 km. V rámci této rekonstrukce byla položena
zámková dlažba před pódiem v přírodním areálu za školou. Jediná změna nastala u komunikace za urnovým hájem. Projekt
totiž počítal s vytvořením parkoviště u hřbitova, to však prozatím nebylo realizováno z důvodu získání dotace na obnovu části
hřbitovní zdi. Tedy nejprve bude opravena hřbitovní zeď a následně dokončíme parkoviště u hřbitova. To už se ale pomalu
dostáváme k plánu akcí na další rok.
Obec Trstěnice zažádala o dotaci z programu Ministerstva zemědělství ČR na obnovu části hřbitovní zdi – I. etapa. Jedná se o
„záhumení“ část. Obec na I. etapu získala dotaci 700.000,-Kč. V současnosti získáváme potřebná povolení a v nejbližší době
bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace by měla probíhat v termínu listopad 2018 – září 2019. Ze
stejného programu se podařilo získat dotaci na obnovu kamenného kříže za Elčknerovými (čp. 140).
Další milá zpráva dorazila ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Fond navýšil alokaci peněz v dotačním programu
„Zvyšování bezpečnosti dopravy na komunikacích II. a III. tříd“. Obec žádala o dotaci na bezbariérový chodník k základní a
mateřské škole a urnovému háji. Celková cena díla by měla činit 815.000 Kč. SFDI přispěje na tuto akci 590.000 Kč. V současné
době se řeší výběrové řízení na dodavatele stavby.
V průběhu června jsme po domácnostech roznášeli dotazníky na zjištění zájmu o domácí kompostéry. Zájem o kompostéry
byl dle očekávání, a tak jsme společně s obcemi Karle a Chmelík podali žádost o získání dotačního titulu na pořízení domácích
kompostérů a štěpkovače za traktor. Projekt je ve fázi schvalování na Ministerstvu životního prostředí a v současnosti byl
doporučen ke schválení. Oficiální stanovisko bude známo cca za 3 měsíce. V případě přiznání dotace proběhne realizace
projektu na jaře 2019.
Doporučen ke schválení máme i projekt „Rozvoj a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole Trstěnice –
Jazyková a počítačová učebna“, který obec Trstěnice podávala prostřednictvím MAS Litomyšlsko. Projekt řeší obnovu
počítačového vybavení a vybavení pro učebnu cizích jazyků - tzv. posluchárnu. Součástí je i zkvalitnění školní počítačové sítě.
V případě přiznání celé částky bude dotace činit 1.450.000 Kč. Oficiální vyjádření z Ministerstva školství bude známo do 2
měsíců, realizace (v případě přiznání dotace) se uskuteční v červenci - srpnu 2019.
Noví zastupitelé, kteří vzejdou z komunálních voleb, se tedy rozhodně nudit nebudou.

KOMUNÁLNÍ VOLBY A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou komunální volby do zastupitelstva obce Trstěnice. Souběžně s komunálními volbami
proběhnou volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Pozor, volební místnost je přemístěna do školní jídelny Základní školy a
mateřské školy Trstěnice. Volební místnost bude otevřena v pátek 5. října od 14.00 do 22.00, v sobotu 6. října od 8.00 do
14.00 hodin

TRSTĚNICKÍÁ DIVADELNÍ LÉTO A DOŽÍNKY 2018
Jako každý rok i letos se ve dnech 24. 8. – 26. 8. 2018 uskutečnilo „Trstěnické divadelní léto“ spojené s dožínkami. Divadelní
spolek Vojnarka se představil nastudováním divadelní veselohry Jaroslava Koloděje „Dědeček“. Na představení se přišlo
podívat 423 dospělých a 67 dětských diváků.
Na neděli jsme připravili krojovaný dožínkový průvod, který se vydal za
doprovodu dechové hudby Dolnovanka od obecního úřadu do přírodního
areálu za školou. Tam následoval další program. K tanci i poslechu zahrály
kapely Túfaranka ze Šakvic a Moravanka Jana Slabáka. Dále vystoupily
Mažoretky z Olomouce, skupina Espiral z Moravské Třebové, místní ženy a
děti. Velký zájem byl i o vystoupení slečny Aleny Smolíkové s jejími pejsky.
Také pro děti byl připraven
bohatý
program:
nafukovací
skluzavka, dětský koutek s dílnou pro šikovné ručičky, projížďky v kočáře i na voze. Pro
odvážné byl připraven vyhlídkový jeřáb. Součástí programu byla i přehlídka moderní
zemědělské techniky.

samotných, ale tradic českého
dožínky 724 platících diváků. A k tomu
dožínkový průvod. Jsme také rádi, že se
mládeže, která se i jejich přípravy.
přípravu dalšího ročníku, podporu
spolku.

Potěšil nás velký zájem diváků, ať
už místních či z širokého okolí, o tuto
přehlídku účastní nejen dožínek
venkova. Vždyť v neděli navštívilo
ještě připočítejme téměř stočlenný
každým rokem zvyšuje zájem
Výtěžek z akce bude použit na
mládeže a jejích aktivit v divadelním

POZNÁVACÍ STEZKA OBCÍ TRSTĚNICE A NOVÁ PUBLIKACE –
HISTORIE A PAMĚTI OBCE TRSTĚNICE
V rámci jubilejního 20. ročníku Trstěnických dožínek, které se konaly v neděli 26.
srpna 2018, se uskutečnilo slavnostní otevření nové poznávací stezky obcí
Trstěnice a křest knihy Historie a paměti obce Třenice. Souběžně s otevřením
poznávací stezky byla za účasti autorů oficiálně představena a pokřtěna
kniha Historie a paměti obce Třenice – Obraz Trstěnice v kronikách Josefa
Žrouta. Více než třísetstránková publikace prezentuje výběr z kronik sepsaných
kronikářem Josefem Žroutem z Trstěnice v letech 1929 –1964. Kroniky Josefa
Žrouta dnes představují hodnotný a přitom neobvyklý materiál, který nabízí
nejen fakta, ale také umožňuje nahlédnout do venkovského života v prvních
desetiletích minulého století, zprostředkovává autorovy zkušenosti a navíc se
rozhodně nejedná o nezáživné čtení. „Osobní rovina sdělení protkaná zážitky a
vzpomínkami kronikáře je doprovázena souborem informací, které autor získal
systematickým studiem archivních pramenů a interpretoval pro své účely ,“ jak v
předmluvě knihy komentuje editor publikace Hynek Zlatník. V knize jsou navíc
poprvé uceleně prezentovány historické fotografie a mapové plány s vazbou na Trstěnici, které byly v uplynulých
letech systematicky shromažďovány od obyvatel obce a z fon dů nejrůznějších archivů. Knihu je možné zakoupit
na obecním úřadě za 300 Kč.
Mnozí z vás si zajisté všimli umístění dubových sloupků, které jsou ze všech čtyř stran pokryty destičkami s
fotografiemi a textem. Jedná se o poznávací stezku naší obcí. Poznáv ací stezka postupně vznikala v uplynulém
roce ve spolupráci Institutu lidového kulturního dědictví s obcí Trstěnice. Je unikátní svým rozsahem a množstvím
témat, která jsou zde prezentována. Poznávací stezka je rozdělena do tří samostatných tras, v rámci k terých se
může návštěvník interaktivní formou seznámit s dřívějším životem na vsi či pomístními názvy. Trasy ho provedou
po starobylých zemědělských usedlostech, navštíví archaické polygonální roubené stodoly, drobné sakrální
památky a mnoho dalšího. Pro návštěvníky jsou zdarma připraveny mapové průvodce a interaktivní mobilní
aplikace. Výchozí bod naleznete u komunitního centra, kde bude v nejbližší době možné vyzvednout tištěnou
mapu. V současnosti ji lze vyzvednout na obecním úřadě.

Stezka je unikátní svojí mobilní aplikací. Tu můžete stáhnout do svého chytrého telefonu a pak se vydat objevovat
Trstěnici a její pamětihodnosti přímo do terénu. Nebo se na její případnou návštěvu můžete připravit pohodlně
z domova. Mapa zahrnuje přibližně 200 informačních bodů a 300 obrazových příloh, které jsou rozděleny do
kategorií: lidové stavby, technické a sakrální památky nebo příběhy míst. Mobilní aplikace jsou volně ke stažení
pro operační systém Android. Vybrat si můžete mezi interaktivní mapou obce a třemi geolo kačními hrami.
Prostřednictvím interaktivní mapy můžete v terénu nezávisle objevovat různá místa, ke kterým se vážou staré
příběhy nebo která mají zajímavou minulost. Pokud se rozhodnete poznávat obec prostřednictvím některé z
geolokačních her, čeká vás plno vzrušujících zážitků doplněných vyprávěním kronikáře Josefa Žrouta.
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu
Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko a z prostředků Pardubického kraje.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás nechali nahlédnout do svých fotografických archivů, a tak se podíleli na
vzniku poznávací stezky obcí Trstěnice. Projekt je svým rozsahem zpracování témat a získaných informací
jedinečný a v republice ojedinělý. Pokud naleznete ve svých archivech další historické fotografie naší obce,
budeme rádi, pokud nám je poskytnete. Výhodou naší poznávací stezky je, že ji lze doplňovat informacemi,
fotografiemi. Můžeme si tak postupně rozšiřovat povědomí o bohaté historii naší obce.

KOMUNITNÍ CENTRUM TRSTĚNICE

V komunitním centru proběhlo náročné a rušné léto, zejména v srpnu, kdy se předávaly klíče doslova z jedné ruky do druhé.
Co se týká podzimních měsíců, je u nás trochu klidněji. Víkendy jsou ale stále, až na některé výjimky, plně obsazeny. Přesvědčte
se na našich nových webových stránkách, kde se můžete bez jakéhokoli telefonátu ihned sami informovat na rezervace a volná
místa. Ano, v letních měsících vznikly nové webové stránky, podívejte se na www.kctrstenice.cz (přesměrování bude v provozu
až od října, proto je zatím nutné si rozkliknout odkaz). Naleznete zde podmínky pronájmu, nově online kalendář, ceník či
dokumenty jako smlouvu nebo provozní řád ke stažení. Doplněno o nové fotografie prostor KC.
V červenci proběhla akce hromadného úklidu, kdy se sešly dobrovolnice a pomohly v rámci jednoho odpoledne vysát, vymést,
vytřít všechny kouty a umýt okna – za tímto účelem si mnohé přinesly vlastní speciální elektrické čističe na okna, takže jim šla
práce od ruky. Tímto bych jim chtěla veřejně poděkovat za pomoc a těším se, že se brzy sejdeme znovu a připravíme spolu KC
na „zimní odpočinek“. Takže tedy: DĚKUJI!!! Kdo by měl zájem se k nám příště přidat, kontaktujte mě na email či telefonicky.
Od září se opět otevřelo mateřské centrum pod novým vedením Lenky Stráníkové. Koncem září by se mělo otevřít také tradiční
relaxační cvičení – veškeré kontakty a bližší informace se brzy dozvíte prostřednictvím webových stránek.
Přibyl nám inventář: do posilovny si můžete nejen přijít zacvičit či zahrát kulečník, ale nově i zahrát stolní fotbal. Prostory jsou
také otevřeny pro případné kroužky či jiné aktivity, neváhejte se realizovat! Pro bližší informace mě kontaktuje na stále stejném
kctrstenice@seznam.cz, tel.č. 605 118 185, www.kctrstenice.cz
Děkuji za vaši stálou přízeň a těším se na další spolupráci.

Pavlína Kmošková

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2018-19 bude obecní knihovna otevřena vždy ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.

MIKŠÍKŮV STATEK
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Školní kuchyně

Vodní zdroj na urnovém háji

Trstěnické dožínky 2018

