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Nové dětské hřiště v Pěčíkově

„Sluníčko svítí přes mráček, podívejte, už jsem prvňáček.“
Žáci 1. třídy s paní učitelkou Evou Žouželkovou

rok se přehoupl do posledního měsíce třetího čtvrtletí a děti se opět vrá-
tily ke školní výuce. Všichni doufáme, že bude probíhat klasickou formou, 
která mimo jiné přináší dětem kontakt se svými spolužáky.

I v letních měsících pokračovaly práce na statickém zajištění a konzer-
vaci předhradí zříceniny hradu Cimburk – I. etapa, hranolová věž se vstup-
ní bránou. Jak jsem již psal v minulém vydání zpravodaje, velký problém 
bylo zajistit odpovídající kámen na dozdívku vstupní brány a hranolové 
věže. Firmě Zamazal ml. & spol. s.r.o. se nakonec podařilo podobný ká-
men zajistit a dozdívky zpevněné šroubovitou nerezovou výztuží mohou 
pokračovat. Dále pokračuje i lokální domaltování a vyklínování spár klen-
by, z koruny věže bude odstraněna náletová zeleň, proti zatékání srážkové 
vody bude na korunu věže položena bentonitová těsnící rohož s drnovým 
pokryvem ze suchomilných rostlin. Na pravidelných kontrolních dnech 
prozatím panuje spokojenost s kvalitou prováděných prací.

Koncem měsíce července byla také dokončena instalace herních prvků 
na dětských hřištích v Městečku Trnávce, Lázích a v Pěčíkově. Při výrobě 
herních prvků se projevil celostátní nedostatek materiálu (železo, atd), pro-
to se výroba herních prvků zpozdila. Jeden herní prvek, zemní trampolína, 
nebyl zahraničním dodavatelem z důvodu chybějících komponentů dodán 
v požadované velikosti (2,25 x 2,25 m), ale menší 1,50 x 1,50 m. V Měs-

Vážení občané, 
tečku Trnávce následně dětské hřiště firma Metali s. r. o. Útěchov oplotila 
pomocí 3D plotových panelů. Provozní řád tohoto hřiště bude vymezovat 
dobu, po kterou bude moci být hřiště využíváno, a kdy bude uzavřeno. Ka-
ždý návštěvník dětského hřiště je povinen provozní řád dodržovat.

Také vodovod na Starou Roveň je dokončen, byly vystrojeny dvě pře-
čerpávací stanice, provedena tlaková zkouška instalovaného potrubí. Při 
tlakové zkoušce se při vyšším tlaku vody objevil její únik, místo úniku 
bylo „hledačem“ společnosti VHOS a.s. nalezeno, závada odstraněna 
a nová tlaková zkouška již dopadla dobře. Následně budou provedeny roz-
bory pitné vody a geodetické zaměření vodovodu, aby se na vodopráv-
ní úřad v Moravské Třebové mohla podat žádost o kolaudaci vodovodu. 
Obec také zajistila všem občanům, od kterých dostala zmocnění, územní 
souhlas se zhotovením vodovodních přípojek po neveřejné části.

Pokračuje projektová příprava na přestavbu bývalého obecního úřadu. 
V prvním kroku budou vybudovány ve 2. NP prostory, kam se přemístí po-
skytovatelky služeb (kosmetika a masáže), které se nyní nachází v 1. NP. 
Ve druhém kroku dojde k přestavbě 1. NP, kde vznikne zázemí pro další 
oddělení mateřské školy pro cca 20 dětí.

Vážení čtenáři našeho zpravodaje, přeji Vám krásné další dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Obec Městečko Trnávka Vás zve na hudební odpoledne

25. ZÁŘÍ / 15:00
před KD Městečko Trnávka 

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Podmínky koncertu 
podléhají aktuálním nařízením a situaci kolem covidu 19.
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Usnesení 
č. XVII/300821 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 30. 8. 2021

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
464. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
465. zprávy FV a KV, 
466. záměr prodeje pozemku p.č. 709/2 o výměře 156 m2 v k.ú. Přední Ar-

noštov za cenu 50 Kč/1m2,
467. záměr prodeje pozemků p.č. 557/35 a p.č. 557/36 o celkové výměře 

36 m2 v k.ú. Městečko Trnávka oddělené od p.č. 557/1 GP č. 505-
39/2021, za cenu 100 Kč/1m2,

468. záměr prodeje pozemků p.č.56/1 o výměře 881 m2, p.č. 628/2 o výmě-
ře 80 m2, p.č. 760 o výměře 345 m2 a části p.č. 696/36 o výměře cca 
121 m2 v k.ú. Přední Arnoštov za cenu 100 Kč/1m2,

469. záměr prodeje zaplocené části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Stará Trnávka 
za cenu 100 Kč/1m2,

470. záměr prodeje pozemku p.č. 37/3 o výměře 34 m2 v k.ú. Bohdalov 
u Městečka Trnávky, odděleného od p.č. 37/2 GP č. 230-503/2021 za 
cenu 50 Kč/1m2,

471. prodej pozemků p.č. 607/13 o výměře 33 m2 a st.p.č. 105/2 o výmě-
ře 10 m2 v k.ú. Stará Roveň, oddělených od p.č. 607/1 GP č. 186-
350/2021, Miroslavě Zezulové a Aleně Novákové za cenu 50 Kč/1m2,

472. prodej pozemku p.č. 890/4 o výměře 121 m2 (díly „a“ a „b“) v k.ú. 
Pěčíkov, odděleného od p.č. 881/1 a p.č. 890/3 GP č. 129-772/2021, 
Jaroslavě Grussmann Elfmarkové za cenu 50 Kč/1m2,

473. prodej pozemku p.č. 913/12 o výměře 169 m2 a p.č. 913/13 o výměře 
5 m2 v k.ú. Lázy, oddělených od p.č. 913/1 a p.č. 913/5 GP č. 160-
507/2021, Ireně Melcherové za cenu 50 Kč/1m2,

474. změnu termínu příštího VZO na 10. 11. 2021,
475. zřízení kolumbária na hřbitově v prostoru dětských hrobů o velikos-

ti 0,50 x 0,50 m s umístěním uren pod terénem a náhrobních desek 
v úrovni terénu,

476. rozpočtové opatření č. 1/2021,
477. nabídku Lubomíra Klodnera na zpracování DSP + ZDS na II. etapu 

Nad Studní na komunikace, výkaz výměr a rozpočet bude rozdělený 
na II.a) a II.b) etapy, cena díla 75 000 Kč + DPH,

478. Směrnici č. 1/2021 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu,

479. revokaci usnesení č. XIV/220221, bodů 364, 365, 366, 367, 368, 369 
a 370,

480. revokaci usnesení č. XV/260421, bodu 404,
481. revokaci usnesení č. XVI/280621, bodu 432,
482. nahrazení textu v revokovaných usneseních „…před vydáním staveb-

ního povolení na vybudování technické infrastruktury bude s kupují-
cími sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní, po vydání stavební-
ho povolení bude sepsána kupní smlouva s předkupním právem a vý-
hradou zpětné koupě pro obec.“ textem „…před vydáním územního 
rozhodnutí na vybudování technické infrastruktury bude s kupujícími 
sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní, po vydání územního roz-

hodnutí bude sepsána kupní smlouva s předkupním právem a výhra-
dou zpětné koupě pro obec.“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
483. Provozní řád dětského hřiště v Městečku Trnávce,
484. přílohu č. 2 ke kupní smlouvě č. 2021/III. Q s pilou Javořice,
485. zpracování kůrovcové hmoty harvestorem v lokalitě Hřebeny firmou 

Vladimíra Kadlece, Nová Ves 98 za cenu 380 Kč/1m3,
486. Závěrečný účet DSO TSMH za rok 2020,
487. přesun částky 164 063 Kč z fondu investic do rozpočtu ZŠ a MŠ Měs-

tečko Trnávka,
488. zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2020.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
489. prodej pozemku 439/6 o výměře 101 m2 ostatní plocha v k.ú. Městeč-

ko Trnávka za cenu 100 Kč/1m2 Rostislavu Janíkovi.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (R. Janík).
2. část usnesení byla přijata.

V Městečku Trnávce dne 30. 8. 2021
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Karel Škrabal, Jiří Vondra

V měsíci září a říjnu 2021 oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

paní Gertruda Benischová z Městečka Trnávky
paní Ludmila Schupplerová   z Petrůvky
paní Hana Klevetová z Městečka Trnávky
paní Matylda Skřebská z Městečka Trnávky
pan Miroslav Kirchner z Pěčíkova 
paní Dáša Bičovská z Petrůvky
pan František Vyroubal z Pěčíkova 
paní Marie Dobešová z Lázů 
paní Alžběta Zatloukalová ze Staré Rovně
pan Viliam Frais z Nové Rovně
pan Vítězslav Zezula z Městečka Trnávky 
paní Hedvika Sůvová z Lázů 
K  Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme 

a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou ná-
ladu do každého dne. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Vážení a milí spoluobčané,
Obec Městečko Trnávka již několik let pravidelně zajišťuje v do-

mácnostech návštěvy s přáním seniorům od 80. roku života. Jelikož 
nám covidová opatření nedovolila návštěvy za jubilanty uskutečnit, 
rozhodli jsme se tuto situaci za období září 2020 – srpen 2021 vyře-
šit kompenzačně, a to předáním dárkového poukazu  na nákup ve výši 
350,- Kč v místní samoobsluze COOP. Dárkové poukazy bychom rádi 
předali v měsíci září, kdy také opět obnovíme pravidelné návštěvy ju-
bilantů. Děkujeme tímto za pochopení a přejeme krásné podzimní dny 
plné sluníčka a dobré nálady.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

Víkend ve znamení legend
I když celý den pršelo, nakonec se počasí umoudřilo a slunce vy-

kouklo. Jako by snad vědělo, že se bude dít něco velkého. Taky, že ano. 
Poslední srpnová sobota přivítala na hřišti v Městečku Trnávce Legen-
dy pod Cimburkem. Tato již tradiční akce navázala na předchozí ročník 
(2019) a to ve velkém stylu. Jako předkapela vystoupil Divokej Bill 
revival. Muzikanti z Náchoda, Pardubic a okolí roztančili a rozezpívali 
publikum na parketě. A připravili tak půdu pro legendu dlouho očeká-
vanou. V letošním roce jí byla kapela Doga. I když se v pozdních ve-
černích hodinách ochladilo, na parketě a především na pódiu to vřelo. 
Kapela Doga, v čele se zpěvákem Izzim, sázela jednu pecku za druhou. 
To vše podpořily světelné efekty a parádní show, při které by málokdo 
odhadoval, že členové kapely již dávno přesáhli práh padesátky. 

Takových legend více!
Lenka Vymlátilová

Nová cyklostezka
Chtěl bych na tomto místě OÚ M. Trnávka poděkovat za konečnou 

realizaci cyklostezky v úseku koupaliště - Lázy (kaplička). I když se 
její výstavba o něco protáhla, přináší její používání pro všechny, kteří 
doposud jezdili mezi Městečkem Trnávkou a Lázy na kole po silnici, 
velkou úlevu. I ostrý výšlap za koupalištěm je stále snesitelnější než 
nebezpečí číhající na chodce a cyklisty na silnici.

Vlastimil Stenzl, pravidelný uživatel cyklostezky
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voliče přihlášené k trvalému pobytu v části Pacov a Ludvíkov
volební okrsek č. 5 

zasedací místnost budovy obce Petrůvka čp. 4 – pro voliče přihláše-
né k trvalému pobytu v části Petrůvka
volební okrsek č. 6 

zasedací místnost Kulturního domu v Pěčíkově čp. 34 – pro voliče 
přihlášené k trvalému pobytu v části Pěčíkov a Plechtinec
volební okrsek č. 7 

zasedací místnost Kulturního domu v Předním Arnoštově čp. 16 – 
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části Přední Arnoštov
volební okrsek č. 8 

objekt obce ve Staré Rovni čp. 31 – pro voliče přihlášené k trvalému 
pobytu v části Stará Roveň a Nová Roveň

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po 
prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději 
v úterý 5. října 2021 ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží pří-
mo ve volební místnosti.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Obecní úřad Městečko Trnávka, Městečko Trnávka čp. 5, Ing. Mi-
lan Šedaj, starosta obce informuje voliče o době a místu konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Městečko 
Trnávka. V souladu s ustanovením se zákonem č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 

uskuteční
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a  v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb je:
volební okrsek č. 1 

zasedací místnost bývalé školy Bohdalov čp. 30 – pro voliče přihlá-
šené k trvalému pobytu v části Bohdalov
volební okrsek č. 2 

zasedací místnost bývalé školy Lázy čp. 52 – pro voliče přihlášené 
k trvalému pobytu v části Lázy
volební okrsek č. 3 

vstupní hala Obecního domu Městečko Trnávka čp. 5 – pro voliče 
přihlášené k trvalému pobytu v Městečku Trnávce a Mezihoří
volební okrsek č. 4 

zasedací místnost budovy Kulturního domu v Pacově čp. 19 – pro 

Informace k volbám

Obecní knihovna Městečko Trnávka

LOVCI PEREL 1. 10. 2021 – 31. 5. 2022. S no-
vým školním rokem zahajujeme již 6. ročník oblíbené 
čtenářské soutěže pro děti.  Soutěžící si v knihovně vy-
bere knihu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení 
knihy zodpoví otázky na pracovním listě, za správně 
zodpovězené získá „skutečnou“ perlu. Za vypracování 
nepovinných otázek na pracovním listě obdrží soutěží-
cí speciální knihovnické bankovky, tzv. Moriony. Na 
konci soutěže budou mít všichni lovci perel možnost 
utratit své Moriony na Morionském trhu. Nejúspěšněj-
ší čtenáři budou odměněni. Hlavním cílem je motivo-
vat děti ke čtení a rozvíjet porozumění textu. Více in-
formací získáte přímo v knihovně.

V TÝDNU KNIHOVEN 4. – 8. 10. tradičně na-
bízíme registraci nových čtenářů zdarma a prominutí 
upomínek.

V pátek 15. října se uskuteční CESTOPISNÁ 
PŘEDNÁŠKA: Jihoafrická republika, Svazijsko a Bot-
swana. Přednáší Tomáš Štěpánů a začínáme v 17 hodin 
v zasedací místnosti obecního domu. Vstupné zdarma.

Nejen pro děti připravujeme na středu 29. 10. 
DESKOHRANÍ – hravé odpoledne v knihovně, kvízy, 
hádanky - od 13 do 16 hodin.

Stále nabízíme OBALOVÁNÍ učebnic a sešitů do průsvitné fólie za 
cenu 5,- (velikost A5) a 10,- (velikost A4).

Jitka Stenzlová
Divadelní soubor Městečko Trnávka

uvádí komedii Jana Havláska

Manželka se nepůjčuje
Divadelní podzim

Divadelní podzim se letos uskuteční každou listopadovou 
sobotu, pokud to dovolí epidemiologická situace. Může-
te se těšit na premiéru komedie našich ochotníků, dále na 
představení divadelních spolků Stodola Jiříkovice a Doveda 
Sloupnice. Premiéra: 6. listopadu 2021 v 19:30 hodin

Kulturní dům Městečko Trnávka, vstupné 80 Kč
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
          Zahájení školního roku

Po dešti v pondělí a úterý jsme s obavami sledovali 
předpověď počasí na středu 1. září. Příroda nás však vyslyšela a po dvou 
uplakaných dnech nabídla krásné, i když chladnější ráno. Všichni žáci, 
někteří se svými rodiči, se tak mohli shromáždit před školou a bez obav 
újmy na zdraví počkat na slavnostní otevření nového školního roku.

Uvítací slovo paní ředitelky vystřídal krátký program vybraných 
žáků 2. třídy, následoval projev paní místostarostky Jany Sablíkové. Pak 
už za doprovodu veselé písničky, pod závojem létajících bublinek vstou-
pili za doprovodu rodičů a paní učitelky Evy Žouželkové poprvé do ško-
ly noví prvňáčci jako žáci základní školy. Čekala je slavnostně vyzdobe-
ná třída a spousta dárečků, které podtrhnou tento slavnostní den. Všem 
žákům i pedagogům bych popřála, abychom ten letošní školní rok trávili 
co nejvíce ve škole. Abychom si mohli užívat vše, co může běžný školní 
rok nabídnout, protože škola není jen o učení, ale také o přátelství, po-
znávání, spolupráci. Prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo, našli si 
nové kamarády a každý den se naučili nebo zažili něco pěkného.

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Organizace školního roku 2021 / 2022
Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

Městečko Trnávka 103, PSČ 569 41, tel/461 329 122, 736 629 814, 
mail - zs.mtrnavka@mtr.cz  

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve stře-
du 1. září 2021.

Ředitelské volno uděluji na pondělí 27. září 2021.
Státní svátek připadá na úterý 28. září 2021.
Státní svátek připadá na čtvrtek 28. října 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. říj-

na 2021. 
Státní svátek připadá na středu 17. listopadu 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 

a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. led-
na 2022. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022, 
tento den bude předáván výpis z vysvědčení za 1. pololetí. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 28. února 

– 6. března 2022. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Svátek „Velký pátek“ připadá na pátek 15. dubna 2022.
Pondělí velikonoční připadá na 18. dubna 2022.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvr-

tek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 

31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvr-

tek 1. září 2022.

Volné pracovní dny v průběhu školního roku:

27. 9. 2021 ředitelské volno 1 den
27. 10. a  29. 10. 2021 podzimní prázdniny 2 dny
23. 12. 2021 až 2. 1. 2022 vánoční prázdniny 6 dní
4. 2. 2022 pololetní prázdniny 1 den
28. 2.  – 6. 3. 2022 jarní prázdniny 5 dní
14. 4.  2022 velikonoční prázdniny 1 den 
Celkem 16 dní

V Městečku Trnávce 31. 8. 2021 
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka  školy

Září, kamarádství se ve školce daří
Září klepe na dveře,
školka zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí,
bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi,
co se mají spolu rádi.
V měsíci září se budeme seznamovat s novými kamarády a s paními 

učitelkami. Ti nejmenší si budou zvykat na první odloučení od rodičů a 
budou si budovat důvěru ke své paní učitelce. Děti se naučí znát jména 
svých kamarádů a zapamatovat si svoji značku. Budou poznávat, jak 
vše ve školce funguje a seznamovat se s blízkým okolím mateřské ško-
ly. Děti se seznámí s pravidly tříd, školní zahrady a postupně se adaptují 
na běžný režim školky.

Do nového školního roku přeji všem dětem, nejen těm nejmenším, 
hodně štěstí, mnoho úspěchů, pohodu, a hlavně pevné zdraví. Rodičům 
přeji radost z výsledků svých dětí, trpělivost a občasnou shovívavost.

Aneb jak řekl Platon: „Začátek je tou nejdůležitější součástí ka-
ždé práce.“

za MŠ Pavlína Veverková

TJ Sokol Městečko Trnávka pořádá

Lehkoatletický
čtyřboj žactva
memoriál Otto Stenzla st.

(rozdělení na dívky a chlapce)

Pátek 24. 9. 2021

od 15:00 na hřišti TJ Sokol

TJ Sokol Městečko Trnávka pořádá

Sběr starého železa 
sobota 9. října 2021od 9 hod. dopoledne

Prosíme občany, aby připravili 
kovový šrot před své domovy, 

těžké kusy vyneseme.

 Výtěžek z prodeje bude použit 
na činnost oddílu mládeže TJ Sokol, DĚKUJEME

Info tel.: 732 527 980, 736 785 638 
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TJ Sokol Městečko Trnávka
                Fotbalový kemp přípravky

I letos jsme pro fotbalové naděje trnavského Sokola uspořádali fot-
balový kemp, který měl alespoň částečně nahradit skoro 8 měsíců dlou-
hou epidemickou pauzu v přípravě. Zájem byl velký, a tak jsme v první 
srpnový týden uvítali 18 dětí. Některé z nich se s fotbalovým míčem 
potkali vlastně poprvé, pro většinu z nich to už ale byl tento kemp mož-
ností,  jak si procvičit svoje fotbalové dovednosti nebo se i o prázdni-
nách pořádně protáhnout. Ke skupině trnavských dětí přibylo ještě 8 
dětí z medlovského fotbalového klubu, kteří měli naplánovaný kemp 
ve stejný čas, takže hřiště bylo plné fotbalových talentů. Hned v pondě-
lí se trénovalo dopoledne i odpoledne, kdy nás navštívil profesionální 
trenér Jirka Mokrejš z Dolního Újezda, který nám pomohl zorganizovat 
fotbalových cvičení na různých stanovištích.

Po loňských problémech s počasím jsme bedlivě sledovali předpo-
věď počasí a ta nám pomohla naplánovat výlet na kolech s koupáním 
právě na úterý, kdy mělo být nejtepleji. Skupina starších dětí se vydala 
na koupaliště do Moravské Třebové, o něco mladší vyrazili přes Dubo-
vici do Rozstání,  kam jsme nejmladší dopravili autobusem. 

Ve středu dopoledne jsme na hřišti opět ostře potrénovali ve 3 oddě-
lených věkových skupinách a po obědě jsme vyrazili na výlet na Bou-
zov. Nejstarší skupina bez námitek šlapala poctivě na kolech, mladší 
jeli autobusem. Výlet na kolech jsme obohatili  vložením závěrečné 
bouzovské horské prémie, kterou s přehledem  vyhrál  Haba Pavel Bo-
hatec. Následovalo příjemné zmrzlinové osvěžení a protažení na prolé-
začkách. Před odjezdem jsme ještě navštívili okolí hradu a na nádvoří  
jsme udělali pár fotek.

I na čtvrtek jsme bedlivě sledovali předpověď počasí. A i tentokrát 
se bohužel vyplnila, takže nás celodenní déšť uvěznil v hale. Trénink 
v hale jsme si ale zpestřili, když jsme  na hřišti pod pergolou uspořádali 
soutěž o Partyzánský samopal, který jsme  nahradili vzduchovkou. Je 
škoda, že jsme kvůli počasí nemohli odehrát naplánované zápasy, na 
které se všichni těšili. Tak jsme alespoň v hale na závěr dne  odehráli 
vlastní turnaj, kdy se hrálo do „posledních sil“.

V pátek se již počasí umoudřilo, ale i tak jsme kvůli promočenému 
hřišti ještě dopoledne využili částečně halu. Po obědě jsme udělali ne-
zbytné individuální i skupinové focení a po tom, co jsme se rozloučili 
s medlováky,  jsme vyrazili na poslední výlet, tradičně na Cimburk, 
tentokrát ale v  doprovodu psa Snoopyho, který nás hlídal, abychom 
nezabloudili.

Po prohlídce stavebního ruchu na hradbách a malé svačince jsme 
sešli na hřiště, kde jsme se  ještě trošku protáhli při střelbě na branku 
a pak už následovalo zakončení kempu a rozdání fotek jako vzpomínky 
na tuto vydařenou akci.

Děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. Zvláš-
tě  děkujeme i pracovnicím školní jídelny, které pro nás připravovali 
výborné obědy a věříme, že na letošní fotbalový kemp budou všichni 
vzpomínat minimálně do příštího roku, kdy bychom chtěli uspořádat 
další.

Mgr. Vlastimil Stenzl

Trnka Městečko Trnávka z. s.

Dočkáme-li se běžného roku bez omezení 
volnočasových aktivit, chystáme pro vás tyto kroužky a kurzy:
úterky: 13:30 - 14:30 - Dětská jóga v ZŠ - vede Zdeňka Selingerová

18 - 19  stará tělocvična ZŠ - Jóga pro dospělé - vede Václav 
Žáček, 

středy: 9:30 v Trnce - Nelinka - klubík pro miminka a rodiče na ro-
dičovské dovolené - vede Kristýna Henslová

čtvrtky: 14:30 - 15:30 - Dětská jóga v MŠ - vede Zdeňka Selingerová
pátky: v 16 hodin v Trnce - Výtvarné řádění - výtvarná dílna, bude 

probíhat jednou měsíčně 24. 9., 22. 10., 26. 11., 17. 12. - vede Kate-
řina Balajková

Cirkusová dílna - v listopadu - vede Anna Stenzlová a Zdeňka Se-
lingerová.

Dýňobraní - 26. října 2021
Podrobnější informace o akcích dostanete na našem Facebookovém 

profilu, anebo na e-mailu: ostrnka@seznam.cz
MgA. Zdeňka Selingerová
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      Traktorem k výjezdu! 
Prázdniny jsou za námi, čekají nás chlad-

nější podzimní dny, tak se pojďme ohlédnout za naší letní 
činností. 

Na konci června nás všechny překvapila zpráva o ni-
čivém tornádu, které se prohnalo několika obcemi na Jižní Moravě. 
Většina domů, které stály v cestě, přišla o střechy. Lidé ze dne na den 
přišli o střechu nad hlavou, o své osobní věci. Pár členů našeho sboru se 
společně s firmou Stavby Zvejška s. r. o. a dobrovolníků z řad SDH Vra-
nová Lhota a celého Moravskotřebovska, rozhodlo jet pomoci. Chlapi 
odjížděli v noci z neděle na pondělí 5. července a vraceli se v úterý ve-
čer. Pomohli opravit střechu na zdravotním středisku v obci Moravská 
Nová Ves a pár dalším lidem, kteří potřebovali pomoct na svých zahra-

dách. Demolovali stavby, odváželi suť a díky odbornosti chlapů, kteří 
jeli s nimi, pomohli zkontrolovat desítky komínů a udělat na nich revi-
zi. Vezli s sebou plné auto střešních latí, střešních fólií a hřebíků, tolik 
potřebných na opravu střech. Nechyběla ani těžká technika. Chlapi, dě-
kujeme za ochotu pomoci i mimo hranice naší obce. Myslím, že máme 
právo být na co (na koho) pyšní!

Tahle akce nebyla jedinou pomocí chlapů z výjezdové jednotky, kte-
rá stojí za zmínku. Na konci července si kluci připsali jeden zajímavý, 
pro většinu z nás teď už možná úsměvný, výjezd. A že bylo potřeba 
zachovat chladnou hlavu, je víc než jasný. Po deštích se v některých 
místech na Hušáku udělaly bažiny. Jsme rádi, že náš František (Koz-
lovský) naši obec a její okolí tak dobře zná. Mluvím o kauze „utope-
né ženy v bahně“, která obletěla místní i vzdálenější noviny a spoustu 
z vás se ptalo, kde že ty zmiňované bažiny na Hušáku vlastně jsou. 
František neváhal nastartovat traktor a vyrazit paní zachraňovat s něko-
lika fošnami a lanem. Za ním v závěsu Jarda se svým terénním vozem 
a „profíkama“ na korbě. Pocit chlapů při příjezdu na místo však nebyl 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

tak optimistický, jak se může zdát. Bezradnost a panika 
paní, pod kterou se země propadala, a nebylo možné ucítit 
tvrdou zem, nebyla ideální. Nakonec vše dopadlo dobře, 
paní nepřišla k žádnému úrazu, odešla po svých a věříme, 
že teď již na zážitek z našeho okolí vzpomíná s úsměvem.

Během prázdnin jsme se zúčastnili několika závodů v blízkém oko-
lí. Prvním z nich byl Memoriál v Bezděčí u Trnávky. Zúčastnili se ho 
i naši nejmenší, kteří si odvezli 3. místa, naši „depoziťáci“ neměli kon-
kurenci, a těšili se z 1. místa. Ženy skončily na 2. místě a na naše muže 
zbyla bramborová medaile. O týden později jsme si jeli zaběhat na 
Lhotský zpátečník. Do Vranové Lhoty se poprvé vypravilo naše nové 
družstvo malé přípravky. Děti, školkou povinné, se na své první závo-
dy moc těšily, a za jejich bojovnost si odvezly krásné medaile. Dařilo 
se i starším žákům, kteří si odvezli úžasné 1. místo. Ženy skončily opět 
na 2. místě a muži, kterým se nepodařil první útok, si i po povedeném 
zpátečníku, odvezli místo poslední. 17. července jsme se rozhodli zajet 
podívat na osmičky do Hartinkova. A když to vezmeme pěkně popořa-
dě – depozit 1. místo, ženy 2. místo, muži 3. místo. Naše domácí závo-
dy, se po loňské pauze, uskutečnily opět první víkend v srpnu. Největší 
radost nám udělali ti nejmenší. Naši „školkáčci“ bojovali statečně, šta-
fetu zvládli s velkou parádou, stejně tak se jim velmi podařil i požár-
ní útok. Za odměnu si odvezli všichni krásné medaile. Mladší žáci se 
umístili na krásném 3. místě, naši starší žáci neměli ve své kategorii 
konkurenci a odvezli si medaile a pohár ve zlatých barvách! Máme z té 
naší nastupující budoucí generace opravdu obrovskou radost! Ženy se 
bez předchozího tréninku probojovaly nakonec k 3. místu. Naši muži 
se po menších problémech na útoku propadli z druhého místa na šta-

     Nohejbalové soustředění žen
I letos k nám již po šesté zavítal tým ligových nohejbalistek 

z ČR. Letošní prázdninové počasí nebylo zrovna ideální, a tak hol-
kám po dlouhé době nesvítilo slunce do zad, ale i s tím se musí po-

čítat. Zahajovací nohejbalový turnaj trojic se uskutečnil na nohejba-
lovém hřišti v areálu fotbalového hřiště, kde měly k dispozici veškeré 
vybavení, za což patří správci areálu velký dík. V dalších dnech se zdo-
konalovaly již v areálu SK Skalky, svoje chuťové buňky uspokojily v Po-
hostinství u Valacha a veškeré ostatní zázemí jim poskytl Trnavský Grunt. 
Tým nohejbalistek letos obohatila i mužská část a také budoucí generace 
mladých nástupců. Důsledkem toho, že se jim líbí naše obec a její okolí 
je, že již nyní se těší na další ročník soustředění pod Cimburkem. J
Plán akcí – Říjen, brigáda

Nohejbalisti se i nadále schází každý pátek od 17 h. na Skalce.
Volejbalisti mají svoje tréninky každou neděli od 16 h. na Skalce

Všem dětem přejeme ten nejlepší vstup do nového školního roku 
a všem spoluobčanům hezký a barevný přicházející podzim.  

Jana Hrbatová

SK SkalkaROZPIS SOUTĚŽÍ – PODZIM 2021
TJ SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA - ODDÍL KOPANÉ
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Konec prázdnin „U koupaliště“
„My jsme správná partička, každý kluk a holčička“ - tak s tímto hes-

lem jsme zakončili letošní prázdniny. Bohužel počasí nám moc nepřá-
lo, a tak se nemohl uskutečnit plánovaný cyklovýlet. Nevadí, snad bude 
hezký podzim a my nakonec ještě na kole vyjedeme.

„Hledačka na Cimburk“ – po stopách Bílé paní nám ale vyšla. 
Všichni vybaveni propiskou a letáčkem s tajenkou se vrhli na hledání 
vhodných slov do tajenky. Cesta nám utekla, byla sranda a na Cimbur-
ku na nás všechny čekalo sladké překvapení. Teta Týnka pro všechny 
připravila sladké amolety se vším všudy (cukr, marmeláda atd.), pro 
děti velká dobrota. Cesta zpět mířila ke starému vchodu do školy, kde 
na nás čekal poklad. Diplomy, pohledy a zase sladká odměna, to pro 
děti bylo velké překvapení. Domů se nikomu nechtělo, proto nám naši 
tatínci a strejdové založili oheň a celý den jsme ukončili opékáním pár-
ků. Díky všem…

Tak se mějte hezky a my se zase ozveme, jak něco podnikneme. 
„Děti od koupaliště“

Jana Hrbatová

fetách, na celkové třetí místo. Blýskli se opět naši „depoziťáci“, kteří 
stále jedou na vítězné vlně, a i z domácích závodů si odvezli krásné 1. 
místo. Chtěla bych za celý sbor poděkovat všem zúčastněným, hostům, 
ale především těm, kteří nám ulehčili průběh sobotních závodů a po-
mohli nám v prodeji. Děkuji všem členům, kteří se podíleli na chystání, 
organizaci i následném úklidu. 

Poslední závody, kterými jsme ukončili letošní sezonu, byly závody 
v Chornicích. Ženám se konečně zadařilo a odvezly si zlato, oproti de-
pozitu, kterým se útoky moc nepovedly a zbyly na ně brambory. Muži 
se umístili na 7. místě. 

Během prázdnin se také uskutečnilo již tradiční hasičské soustředě-
ní pro naši mládež. Letos se připojily i nové děti z přípravky a celkem 
odjelo do Biskupic 23 dětí. První noc ve stanech jsme si všichni užili 
šílenou bouřku. Nakonec jsme to zvládli a nikdo nám z tábora neutekl. 
Děti trénovaly střelbu, orientační běh, hrály spoustu her, navštívily ha-
sičské muzeum v Přibyslavi a vnitřní bazén v Boskovicích. 

Přejeme dětem krásný začátek školního roku a Vám všem pěkné 
první podzimní dny. 

za SDH Městečko Trnávka Nikola Neubauerová 

Milí čtenáři, 
jistě jste každý držel v ruce DVACETIKORUNU a víte, že je na ní 

zobrazen svatý Václav. A kdo by neznal „Václavák“ a na něm sochu 
svatého Václava na koni a kolem čtyři sochy svatých. 

A takového Václava máme i v našem kostele. Je zobrazen na boční 
vitráži (tj. skleněné okno) nad vchodem do sakristie. Celý tento skle-
něný obraz o rozměrech cca 3,5 x 2,5 m věnovala před více jak 100 
lety Rolnická záložna v Městečku Trnávce, jak je uvedeno v dolní části 
vitráže. Nevím, že by se kdy tato vitráž opravovala. Při výmalbě kos-
tela se zjistilo, že je potřeba znovu skla očistit a usadit do nového olo-
va. S opravou se začalo v listopadu roku 2020. Celá vitráž se postupně 

rozebrala a odvezla do dílny pana Vítězslava Zilvara z Opočna, který 
prováděl restaurátorské práce. Znovu byla usazena opravená vitráž dne 
3. 8. 2021. Celkové náklady činily 241.542,- Kč. Oprava byla hrazena 
z grantu Ministerstva kultury ČR částkou 190.000,- Kč a ostatní Kč 
z farnosti a od Obecního úřadu. Tímto chci poděkovat Obecnímu úřadu 
v Městečku Trnávce – všem radním a zastupitelům -  za poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč. Pán Bůh zaplať! Ale takových 
velkých vitráží v kostele máme celkem 6 ks a menších 2 ks. Postupně 
se budou všechny renovovat. Věřím, že se nám vše podaří. 

A se svatým Václavem je bezpochybně spojena i svatá Ludmila, 
jeho babička, která měla na Václava při výchově veliký vliv. Je dobré 

Římskokatolická farnost Městečko Trnávka

Veřejné poděkování
Děkuji touto cestou p. Františku Kozlovskému a jeho kolegům 

z místního sboru dobrovolných hasičů za zásah, díky kterému pomohli 
vyprostit ženu, která se víc a víc propadala do bahna. Ta se s rodinou 
z Brna vydala na výlet na Holubí studánku. Terén byl po předchozích 
deštích rozbahněný, a přestože rodina šla po vyznačené trase, došlo 
k této události. Díky rychlosti zásahu a prozíravosti dobrovolných hasi-
čů se postižená žena dostala do bezpečí. Opět se ukázalo, jak jsou dob-
rovolní hasiči obětaví a pro obec potřební. 

Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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Léto plné dobrodružství letos zažilo přibližně 80 dětí, a to díky pří-
městským táborům. Už třináctým rokem je tradičně organizuje spolek 
Trnka Městečko Trnávka z. s.  Celkem čtyři turnusy se konaly v šapitó 
na hřišti TJ Sokol v Městečku Trnávce, v prostorách Trnky a především 
venku. Pro táborové aktivity velmi dobře posloužila také zřícenina hra-
du Cimburk, kde mohly děti ve věku 4 - 6 let načerpat táborové téma 
„Rytíři a princezny“. Ve sklepení hradu našly děti dračí mládě a rytíře v 
dobovém převleku, což v nich zanechalo silný dojem. Tento turnus ved-
li Zdeňka, Radovan, Jáchym, Ema a Mikuláš Selingerovi.

Dětem ve věku 5 - 8 let se věnovaly absolventky a studentka Diva-
delní fakulty JAMU Anna Stenzlová, Soňa Chalányová a Marcela Cou-
falová. Téma tohoto tábora bylo „Pomoc pro Ošó“.

Děti ve věku 6 - 10 let zdolávaly „Pevnost Boyard“ pod vedením 

Letní příměstské tábory v šapitó a nejen v něm

Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; 569 41 Městečko Trnávka 5, telefon: 461 329 119. Redakční rada: Jitka Stenzlová, Eva Henslová, 
Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci září 2021 v nákladu 620 kusů. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou 
a jazykovou správnost. Názor vydavatele se nemusí vždy ztotožňovat s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2. 
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 30. 10. 2021.

Elišky Lexmaulové, Daniely Duškové a Yvonne Volgemutové (studen-
tek SPgŠ a absolventky střední UMPRUM).

„Lážo plážo Cirkus“ si užívaly nejstarší táborové děti ve věku 10 – 
15 let. Vedoucími byli zdravotní klauni a pedagogové Zuzana Vodičko-
vá a Jan Šprynar.

Program na jednotlivých turnusech byl velmi pestrý, nechyběly 
pohybové aktivity, výtvarné techniky, divadlo a hudba. Každý turnus 
byl zakončen menší či větší prezentací pro rodiny a veřejnost, kde děti 
mohly předvést, co se za uplynulý týden naučily a jaké nové doved-
nosti si osvojily. Na představeních bylo vidět, že si vedoucí i děti tábor 
užili. Někteří si ho zamilovali natolik, že se z účastníků z předchozích 
let nyní stali vedoucí a instruktoři. Jmenovitě Anička Stenzlová, Eliška 
Lexmaulová a letos poprvé i Jáchym Selinger. A to je myslím nejlepší 
vizitka pro tento skvělý tábor.

za všechny spokojené rodiče Nela Němcová Elfmarková

si přečíst životopisy těchto světců a našich patronů. Také letos 16. 9. si 
připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, kterou ne-
chala na hradě Tetín zavraždit Drahomíra, matka Václavova. Je dobré 
si dějiny připomenout…

A na závěr ještě jednu píseň – chorál, která se zpívá na svátek sv. 
Václava:

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, sva-
tého Ducha! Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynouti 
nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste, eleison.

Část této písně je i na každé dvacetikoruně, se kterou jsem začala 
na úvod. Zkuste si píseň zanotovat a když to nepůjde, určitě ji budeme 
zpívat jako každý rok v kostele 28. 9., tam si ji oživíte.

Blahopřeji všem Václavům a Ludmilám k svátku a všem přeji klid-
ný podzim.

Marie Beserlová


