Ze zasedání zastupitelstva
Rozpočet obce a ZŠ
Trstěnice
Zastupitelstvo schválilo pro
rok 2020 vyrovnaný rozpočet obce
ve výši 13.102 tis. Kč a vyrovnaný
rozpočet
Základní
školy
a
mateřské školy Trstěnice ve výši
10. 275 tis. Kč.

Nakládání s odpadními
vodami
V roce 2014 po rozhodnutí
v referendu
obec
neuskutečnila
záměr vybudovat v obci tlakovou
kanalizaci. Protože jsou občané
povinni nakládat s odpadní vodou
podle zákona a protože se
zastupitelstvo domnívá, že obec by
měla v této otázce být občanům
nápomocná, hledáme jinou variantu
čištění odpadní vody.
V závazném dokumentu –
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje – má obec
Trstěnice
zanesenu
tlakovou
kanalizaci, ale protože se obyvatelé
v referendu vyjádřili proti tlakové
kanalizaci a protože předpokládáme,
že se názor občanů nezměnil,
musíme
požádat
o
změnu
v uvedeném závazném dokumentu
Pardubického kraje. Otázkou ale
zůstává, jakou variantu zvolíme.
Gravitační kanalizace by sice
naši situaci s odpadní vodou vyřešila,
ale její zbudování je velice nákladné
a obec by za stávajícího počtu
obyvatelstva a dotačních podmínek
nedosáhla na dotace. Jinou variantou
je kanalizace podtlaková. Ta je
podobná kanalizaci tlakové, jen
funguje na opačném principu.
Zastupitelé zvažují ještě další, novou
možnost
–
vybudování

decentralizovaného
systému
domovních čistíren odpadních vod.
Jednalo by se o systém, v němž by
jednotlivé domy měly svoji vlastní
čistírnu odpadních vod, která by byla
napojena
pomocí
čidel
na
monitorovací systém spravovaný
odbornou firmou. Tato firma by
vlastně hlídala i samotné fungování
čistíren.
Čistírny
by
byly
vybudovány z obecního rozpočtu a
státních dotací.
Nikoho
samozřejmě
nechceme nutit ke společnému
řešení. Občané – vlastníci domů by
se mohli svobodně rozhodnout,
zda se k systému připojí, nebo zda
si nakládání s odpadní vodou
budou řešit samostatně.
Uvedená
řešení
jsou
možnými variantami, jak vyřešit
problém odpadní vody. My
bychom v současnosti chtěli znovu
toto téma otevřít k diskusi.
Bohužel se mu nevyhneme. Každý,
kdo odebírá vodu z veřejného
vodovodu či jiných zdrojů, je totiž
ze zákona povinen při případné
kontrole vodoprávním úřadem
doložit, jak nakládá s odpadní
vodou. Majitelé jímek jsou povinni
doložit odvoz odpadní vody na
ČOV.
Majitelé
tříkomorových
septiků a domovních čistíren
odpadních vod musí mít platné
povolení k nakládání s odpadní
vodou (vystavené vodoprávním
úřadem). Pokud ho nemají, měli by
se chovat stejně jako majitelé
jímek. Spoléhat se na to, že
kontroly
nechodí,
je
velmi
krátkozraké.
Zastupitelé
se
domnívají, že problém odpadní
vody je třeba řešit dřív, než někoho

Pozvání na
masopust
22. 2. 2020, tak právě na
takové krásné datum vychází
masopust v Trstěnici. Tradice
obnovená? Naroubovaná? Nová?
Ať už je to jakkoliv, je to
příležitost k setkávání, radosti i
tanci. K zastavení a přerušení
běhu všedních dní. Uprostřed
zimy se můžete ohřát na duši i na
těle. Živá muzika s živou tradicí.
Staňte se její součástí. Význam
původního latinského slova
tradere, ze kterého výraz tradice
vznikl, je předávat. Předává se
často kontinuálně další generaci,
dětem. Bez nich by tradice zašly
na úbytě. Nevnímejme je jako
něco neměnného, strnulého,
konzervativního. Buďme také
jejich tvůrci. V krátkých zimních
dnech je čas na výrobu masek, na
vymýšlení rolí. Na začátku je
rozhodnutí, následuje tvoření,
pokračuje radost, která se
sdílením násobí. To všechno se
zamíchá a vyjde z toho krásné
odpoledne pro děti i dospělé s
následným
večerem
plným
opravdické cimbálovky.
Kdybyste ale náladu
účastnit se masopustu získali až
v tu slavnou sobotu 22. února,
neváhejte a přijďte, na dvoře ve
Mlejně bude viset něco na
půjčení i pro vás. Nebo prostě jen
nakoukněte,
ochutnejte
zabijačkové
dobroty
a
poslechněte
si
cimbálovku.
Budeme se na vás těšit.
M. Holubcová

z občanů
postihnou případné
sankce.
Decentralizovaný
systém
DČOV,
gravitační
kanalizace,

tlaková či podtlaková kanalizace jsou
čtyři různá řešení, o kterých
zastupitelstvo zatím uvažuje. Rádi

bychom vás o nich v příštím roce
informovali.
M. Šplíchalová

můžeme použít na platby za svoz
odpadu.
Od příštího roku bude
možné ukládat rostlinné oleje a
tuky v plastových lahvích do
červených popelnic, které budou
umístěny u školy a obchodu.

důvodu růstu cen energií a růstu
mezd.
V roce 2020 se zastupitelstvo
rozhodlo
rekonstruovat
nejporuchovější
část
vodovodu
v části obce od Pánkových k nové
obytné zóně. V letech 2015 až 2019
došlo na uvedené vodovodní trase
osmkrát k závažné poruše, proto
bude jako první rekonstruována
právě tato část obecního vodovodu.
Obec k rekonstrukci přistoupí pouze,
jestliže získá přidělení dotace
z Pardubického kraje. Předpokládá
se, že cena rekonstrukce bude
přibližně 5,5 milionu korun a dotace
by měla činit 50%.

Poplatky
Jak už bývá zvykem na konci
kalendářního roku, informujeme vás
především o poplatcích a jejich změnách
pro příští rok.

Poplatek za
popelnice
V roce 2020 bude poplatek
za svoz komunálního odpadu stejný
jako v roce 2019, tedy 550 Kč na
občana. Poplatek zůstává stejný,
přestože firma Liko, a.s., zvedá
poplatek za jednoho občana ze
stávajících 684 Kč na 708 Kč, tj. o
3,5 %. Částka se skládá z poplatku za
svoz komunálního odpadu (530 Kč),
za svoz separovaného odpadu (144
Kč) a svoz nebezpečného odpadu (34
Kč). Obec ale získává zpět peníze za
vytříděný odpad (surovinu), a tak
poplatek za svoz odpadu pro příští
rok nezvyšuje. Prosíme vás proto,
abyste plast, papír, sklo a nově i
rostlinné oleje a tuky, pečlivě třídili.
Chráníme tak nejenom životní
prostředí, ale získáváme i finanční
prostředky do rozpočtu, které

Svoz komunálního
odpadu bude probíhat
dle stávajícího
rozpisu,
tedy i na Štědrý den 24.
12. 2019!

Poplatek za psy

Vodné
Zastupitelstvo
obce
schvaluje cenu vodného na rok 2020
ve výši 35,46 Kč za m3. Cena je bez
DPH. Stávající DPH je 15%. Od
května 2020 bude DPH u vodného
sníženo na 10%. Provozovatel
VHOS, a.s., navrhl zvýšení ceny
vodného o 7,3 %, tj. o 2,41 Kč/m3, z

V roce 2020 se zvyšuje
poplatek za psa ze 40 Kč na 60 Kč,
za každého dalšího psa se poplatek
zvyšuje z 60 Kč na 90 Kč.

Otevírací a ordinační hodiny přes svátky
Prodejna COOP
Po

23.12.

6.30-15.30

Ne

29.12.

zavřeno

Út
St
Čt
Pá
So

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.

7.00-10.00
zavřeno
zavřeno
6.30-15.30
7.00-11.00

Po
Út
Po
Út

30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

6.30-15.30
6.30-11.00
zavřeno
6.30-15.30

Obecní úřad Trstěnice
Po
Pá
Po

23.12.
27.12.
30.12.

zavřeno
7.00-11.00
7.00-11.00

Út
Čt

31.12.
2.1.

zavřeno
7.00-15.00

Ordinační doba MUDr. David Dezort
Trstěnice
7.30-9.00
Po
23.12.
Čistá
7.30-9.00
Pá
27.12.
Trstěnice
7.30-9.00
So
30.12.
Čistá
13.00-14.30
Čt
31.12.
Trstěnice
dovolená
Pá
2.1.
Čistá
7.30– 12.00
So
3.12.
(461 634 172 – Trstěnice, 461 634 811 – Čistá)

Důležitá čísla - poruchy
ČEZ – 800 850 860
Plyn – 1239
Vodovod – 461 357 111 mimo pracovní
dobu: https://servis.vhos.cz/pohotovost/

Rozpis LSPP – 2019
21.-22.12.2019 MUDr. Vladimír Oliva s.r.o.

MUDr. Kopecká

Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

23.12.2019

MUDr. Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

24.12.2019 MUDr. Vladimír Oliva s.r.o.

MDDr. Kotlárová

Michaela
Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

25.12.2019

MUDr. Králová

Zdena

Litomyšl, Družstevní 69

461 100 497

26.12.2019 MUDr. Patrik Krpčiar s.r.o.

MUDr. Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

KK
ZUBNÍ
MDDr. Kučerová
27.12.2019 LÉKAŘSTVÍ,S.R.O.

Karolína Polička, Smetanova 55

731 262 633

Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

MDDr. Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

31.12.2019

MDDr. Novák

Peter

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

01.01.2020

MUDr. Nováková

Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

KK
ZUBNÍ
28.-29.12.2019 LÉKAŘSTVÍ,S.R.O.
MUDr. Kučerová
MDDr.
30.12.2019 s.r.o.

Vojtěch

Martinec

Z Mikšíkova statku
O pernících
V tuto chvíli má již většina
hospodyněk perníky napečené a
jistě i nazdobené. Pár z vás třeba
perníčky nepečete vůbec, některé
možná máte takový recept na
perníky, kdy je není nutné napéct
dopředu, aby se uležely a změkly.
Zkrátka a dobře, ať už je pečete či
nikoli, jsou perníčky pokládány za
tradiční vánoční cukroví, které
nesmí ve většině domácností mezi
cukrovím chybět.
Ta tradice započala již ve
14. století, kdy se začal perník
objevovat ve stáncích a kdy se
začala perníkařina pokládat za
vážené řemeslo. Na počátku bylo
samozřejmě perníkářské zboží
pokládáno za „fajnové“ a nemohl si

jej dovolit kdekdo – i když
existovaly i levnější varianty,
například když se místo medu
přidal sirob vařený z cukrové řepy.
Naopak za to nejlepší zboží se
považovaly „konfety“, které se
vyráběly na objednávku pro
bohaté měšťany z čistého medu a

nejjemnější
pšeničné
mouky.
Perníkářské zboží se všeobecně
rozdělovalo na perník a marcipán.
Za „perník“ se spíše považovala
surovina ke strouhání, v lidovém
léčitelství prostředek pro lepší
trávení. Marcipánem se tedy
rozumělo
sváteční
pečivo.
Kdybychom hlouběji studovali
názvosloví, narazili bychom i na
pojmy, jako jsou například
„červené a bílé dílo“, „žitné
marcipánky“, „topinky“, „šifle“,
„piprle
a
piprlátka“
nebo
„jazejčky“. Možná jste slyšeli o
„drůbeřce“, což je perníkářské
zboží sloužící jako dětská hračka.
Vše se od sebe lišilo
poměrem surovin v těstě: mouka –

med – koření. Asi vás nepřekvapí,
že se do perníku častěji používala
žitná mouka, do lepšího zboží pak
pšeničná. Těsto se zadělávalo
svařeným medem nebo, jak už bylo
řečeno, řepným sirobem a celé dílo
se dochutilo kořením (jen těsto na
drůbeřku se vytvářelo pouze
z žitné výražky zadělané vroucí
vodou). Do kořenicí směsi dávali
nám známé přísady, jako jsou

skořice, hřebíček, anýz, fenykl,
zázvor, badyán, koriandr, nové
koření, ale
a třeba i kardamom nebo
bezový květ a nikdy nesměl chybět
pepř. Těsto se nechávalo uležet.
Ale ne jen přes noc – těsto leželo
několik dnů až týdnů! Čím déle, tím
lépe.
My
perníkové
těsto
necháváme odležet týden a do
kořen
kořenicí
směsi dáváme vše

vyjmenované – stále ladíme
poměr. Perníky jsou ale skvělé,
výrazné. Doufám, že jste i někteří
z vás našli inspiraci na příští rok.
Přejeme
řejeme vám krásné Vánoce!
Pavlína a Vojtěch Kmoškovi
zdroj: Vladimíra Jakouběová:
Ja
V babiččině
kuchyni od Tří králů
k
do Vánoc

Vážení spoluobčané,
rok 2019 byl pro naši obec vydařený. Díky získaným dotačním prostředkům se nám podařilo realizovat
několik projektů. Obnovou prošel kamenný kříž za Elčknerovými (Vaňkovými) a nedávno usazený kamenný
kříž na okraji obcee za Sejkorovým statkem čp. 3. Povedla se také obnova nejhorší části hřbitovní zdi. Výraznou
proměnou prošla i Žroutova stodola. V základní škole jsme podpořili výuku cizích jazyků novou, moderní
učebnou a rozvedli jsme internetové připojení do každé třídy.
třídy. Bezpečnější cestu do školy pro naše žáčky
podpoří chodník v nepřehledném úseku u „transformátoru“. Koncem října se pokládal nový povrch místní
komunikace v délce cca 900 m. Obec provozuje dětskou skupinu Mraveniště pro nejmenší děti.
Pod záštitou obce a místních spolků a škol proběhlo několik kulturních akcí - plesy, výstavy, soutěže. Bez
desítek hodin dobrovolnické práce by tyto akce nevznikly. Velmi děkuji všem dobrovolníkům, že jsou ochotni
věnovat svůj volný čas obci. Děkujeme také všem lidem, kteří navštěvují akce v naší obci. Díky Vám všem se
nám daří „držet život“ v Trstěnici.
Roman Kmošek, starosta obce

