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barevné listí, které v přírodě vytvářelo nádherné kulisy, je již větši-
nou opadané, dny se více a více krátí a stejně tak se krátí dny a týdny 
letošního roku.

Začátkem měsíce října proběhlo předání hotového díla: „Statické 
zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburk – I. eta-
pa, hranolová věž se vstupní bránou“. Společnost Zamazal ml. & 
spol. s.r.o. Brno zde odvedla kus poctivé a perfektní práce, kterou na 
kontrolních dnech vždy kladně hodnotil i zkušený projektant z fir-
my INRECO s.r.o. Hradec Králové. Ten nakonec upustil od instalace 
ochranné sítě, která měla být upevněna přes obě čela vstupní brány 
a protažená pod jejím lícem, z důvodu, že klenba je perfektně vyspá-
rovaná a v současné době nehrozí pády uvolněných kamenů, které by 
měla ochranná síť případně zachytit.

Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který z Podprogramu 
4 – „Podpora subjektu činných v oblasti kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji“ podpořil tuto akci částkou 800 000 Kč.

Pro vodovod na Starou Roveň byla na vodoprávní úřad v Mo-
ravské Třebové podána žádost o kolaudaci později, než se původně 
předpokládalo. Vlivem covidové situace v loňském a letošním roce 
se výrazně zpozdily práce geodetů. K žádosti o kolaudaci vodovodu 
je nutné doložit geodetické zaměření skutečného provedení vodovo-
du – a zde došlo ke zmiňovanému časovému zpoždění. Věřím, že vy-
budovaný vodovod budou využívat postupně všichni obyvatelé Staré 
Rovně, tedy i ti, kteří mají vlastní studny.

Zastupitelstvo obce vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – li-
dově „poplatek za popelnice“. Tento poplatek byl ponechán ve výši 
480 Kč/obyvatele. Tuto cenu mohlo zastupitelstvo obce zachovat jen 
díky zavedení systému „barevných popelnic“ do domácností, díky 
kterým se podstatně více třídí recyklovatelné složky odpadu, a pro-
to je méně směsného komunálního odpadu, který končí ve spalovně 
a částečně na skládce. Pokud budeme i nadále pečlivě třídit odpady, 
nebude případné navýšení poplatku za popelnice výrazné a budeme 
mít i nadále jednu z nejnižších cen v celém Pardubickém kraji.

Naši obec, stejně jako další obce a města, čeká sestavení rozpočtu 
na rok 2022. Letošní sestavování rozpočtu bude komplikované. Na 
příjmové straně se predikce sdílených daní od státu neustále mění, 
těžce se odhadují příjmy z lesní činnosti. Na straně výdajové se vli-
vem pozdější projektantské činnosti (covidová situace v ČR) nepodaří 
včas získat rozpočty na plánované akce, do toho všeho vstupují neu-
stále rostoucí ceny materiálu, služeb a energií. Přesto věřím, že rozpo-
čet na rok 2022 sestavíme co možná nejpřesněji.

Vážení občané, v době, ve které neslyšíme mnoho dobrých zpráv, 
Vám přeji pokud možno klidné a hezké podzimní dny.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Vážení občané, 

s vystoupením žáků MŠ a ZŠ
1. adventní neděle 

28. 11. od 17:00
před Obecním domem 
v Městečku Trnávce

Rozsvícení 
vánočního
stromu

Všichni jste srdečně zváni.

Pořádá: SRPŠ Městečko Trnávka 
ve spolupráci s Obcí Městečko Trnávka

Dříve

Nyní
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Usnesení 
č. XVIII/101121 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 10. 11. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
490. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
491. zprávy FV a KV, 
492. záměr prodeje pozemku p.č. 628/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Přední 

Arnoštov za cenu 50 Kč/1m2,
493. záměr prodeje pozemku p.č. 446/29 o výměře 864 m2 v k.ú. Měs-

tečko Trnávka ke stavbě RD za cenu 350 Kč/1m2 s předkupním 
právem pro obec a právem zpětné koupě pro případ, že kupující 
nejpozději do 4 let ode dne vkladu vlastnického práva k předmětu 
koupě do katastru nemovitostí nezkolauduje na prodávaném po-
zemku rodinný dům,

494. záměr prodeje stodoly včetně pozemku st.p.č. 80/11 o výměře 102 
m2 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za odhadní cenu,

495. prodej pozemků p.č. 38/4 o výměře 33 m2 a p.č. 1692/4 o výmě-
ře 51 m2 v k.ú. Stará Trnávka oddělených GP č. 205-775/2019 od 
p.č. 38/1 a p.č. 1692/1, manželům Karlovi a Janě Škrabalovým za 
cenu 100 Kč/1m2,

496. prodej pozemku p.č. 670/7 o výměře 121 m2 ostatní plocha v k.ú. 
Lázy, rozděleného GP č. 161-521/2021, Vladimíru Bartovi za 
cenu 50 Kč/1m2,

497. prodej pozemku p.č. 709/3 o výměře 62 m2 odděleného GP č. 109-
616/2021 od p.č. 709/2 v k.ú. Přední Arnoštov, Josefovi Ječnému 
za cenu 50 Kč/1m2,

498. prodej pozemku p.č. 709/2 o výměře 94 m2, odděleného GP č. 109-616/021 
v k.ú. Přední Arnoštov, Tomášovi Michalíčkovi za cenu 50 Kč/1m2,

499. prodej pozemků p.č. 557/35 a p.č. 557/36 o celkové výměře 36 m2, 
oddělených GP č.  505-39/2021 od p.č. 557/1 v k.ú. Městečko Tr-
návka Bc. Františkovi Šmidovi a Ing. Anetě Schwarzové za cenu 
100 Kč/1m2,

500. prodej pozemků st.p.č. 89 o výměře 79 m2 za cenu 100 Kč/1m2, 
p.č. 39/1 o výměře 157 m2 za cenu 25 Kč/1m2 a p.č. 37/3 o výmě-
ře 34 m2 za cenu 50 Kč/1m2 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky 
manželům Müllnerovým, pozemky p.č. 39/1 a p.č. 37/3 jsou oddě-
leny GP č. 230-503/2021 od p.č. 37/2 a p.č. 39,

501. nákup pozemků p.č. 8/2 a p.č. 8/3 o celkové výměře 24 m2, odděle-
ných GP č. 505-39/2021 od p.č. 8 v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 
100 Kč/1m2 od Bc. Františka Šmida,

502. dodatek ke Zřizovací listině pro Základní školu a mateřskou školu 
Městečko Trnávka, okres Svitavy „Organizaci se předává do sprá-
vy k zajištění hlavního účelu, k němuž byla zřízena, movitý maje-
tek ve vlastnictví Obce Městečko Trnávka, I. NP objektu na adrese 
Městečko Trnávka 2“ a to po jeho kolaudaci na oddělení MŠ,

503. novou OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství,

504. objednání prostřednictvím VHOS a.s. Moravská Třebová odvod-
ňovací šroubový lis MP-DW-301 s kapacitou 60 kg sušiny/1 hod. 
včetně kalového čerpadla, dávkovače polymeru, dopravy a mon-
táže za cenu 823 000 Kč + DPH,

505. výběr hudebních skupin na Legendy pod Cimburkem 20. 08. 2022: 
Argema - 65 000 Kč + DPH a Olympic revival band - 21 000 Kč 
+ doprava z HK,

506. plán lesní výroby na rok 2022,
507. rozpočtové opatření č. 2/2021,
508. Plán společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Pěčíkov a část v k.ú. 

Petrůvka u Městečka Trnávky,
509. Plán společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Radkov u Moravské 

Třebové a část v k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky, cesty HC3 - 
R,

510. aktualizovaný Plán společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Před-
ní Arnoštov,

511. výši příspěvku ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2022 z rozpočtu 
obce ve výši 2 550 000 Kč,

512. finanční dar pro ZŠ a MŠ Městečko Trnávka ve výši 15 000 Kč od 
firmy VALNEA NAVRÁTIL s.r.o. na lyžařské kurzy,

513. Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2021 s SO „TEPLICE“ na investiční akci 
„Dostavba vodovodu SO „TEPLICE“ – II. etapa, vodovod Stará Roveň.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
514. opravu účelové komunikace z Petrůvky - Suchého Dvora k Rad-

kovu na pozemku p.č. 371 v k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky,
515. zajištění provozu Pošty Partner obcí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
516. zprávu ZŠ a MŠ Městečko Trnávka,
517. souhlas zřizovatele s navýšením kapacity MŠ z 54 na 74 dětí a sou-

časně se zápisem nového místa poskytování předškolního vzdělá-
vání na adrese Městečko Trnávka 2,

518. souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní jídelny-výdejny 
z 54 na 74 stravovaných a současně se zápisem nového místa škol-
ní jídelny-výdejny na adrese Městečko Trnávka 2,

519. zrušení žádosti o odkup pozemku p.č. 446/29 v k.ú. Městečko Tr-
návka od Lukáše Přepechala,

520. zaslání žádosti o dotaci na zmírnění kůrovcové kalamity za rok 
2020 ve výši 3 170 811 Kč na Pardubický kraj,

521. smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 4 - Podpora subjektů čin-
ných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na 
rok 2021 - Městečko Trnávka zřícenina hradu Cimburk, statické 
zajištění a konzervace předhradí, hranolová věž se vstupní bránou, 
I. etapa, ve výši 800 000 Kč,

522. že nejvýhodnějším uchazečem o zhotovení II. etapy Konzervace 
a statického zajištění zříceniny hradu Cimburku je firma Zamazal 
ml. & spol. s.r.o. Brno s cenou 2 179 694 Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 10. 11. 2021
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Jana Sablíková, DiS., Miroslav Skočovský, DiS.

V  měsíci listopadu a v prosinci 2021 oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

pan Josef Dvořáček ze Staré Rovně 
paní Vlasta Henslová z Městečka Trnávky
paní Jitka Zezulová ze Staré Rovně
paní Františka Geršlová z Pacova 
paní Jaroslava Zezulová z Městečka Trnávky
paní Gertruda Nerušilová z Bohdalova
paní Anna Odstrčilová z Pěčíkova 
pan František Pavlovec z Pacova  
pan Antonín Valášek z Bohdalova 
pan Zdeněk Laštůvka z Petrůvky
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

Posezení se seniory
Obec Městečko Trnávka oznamuje, že vzhledem ke zhoršující se 

epidemiologické situaci se neuskuteční plánované vánoční posezení se 
seniory v kulturním domě. Tuto akci jsme začali připravovat v měsíci 
září a již to vypadalo, že se skutečně sejdeme. Velice nás mrzí, že toto 
oblíbené setkání musíme opět odložit. Doufáme, že Vám alespoň udělá 
radost drobná pozornost. Věříme, že se potkáme při jiných příležitos-
tech a na dalších akcích, které pořádá naše obec. 

Obecní úřad 
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Podomní prodejci přicházejí stále s nový-
mi praktikami. Většina z nich má škálu důvodů 
a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. 

Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou 
podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jed-
nání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“ 
a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet 
podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky 
energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na 
výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také se-
tkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá 
jako originál, ale originálem není. 

Policie proto radí:

• Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

• Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého 
bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankov-
ky, nebo se domáhá pitné vody.

• Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

• Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžité-
mu rozhodnutí.

• Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané 
smlouvy o koupi či prodeji.

• Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si 
klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

• Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned 
členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

• V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

• V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhod-
né koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se 
jedná o podvod.

kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence PČR

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Divadlo – Manželka se nepůjčuje
Tak se konečně divadelní nadšenci dočkali a v neděli 31. 10. 2021 

sehráli komedii Manželka se nepůjčuje.
Měli to těžké, hru museli kvůli pandemii covidu dvakrát odložit. 

Kdo někdy hrál ochotnické divadlo, ví, že jen jeho nácvik je složitý, 
práce, směny, zdravotní problémy atd. hrají při nácviku hlavní roli. Od 
toho jsou ochotníci, ochotní všechno překonat a vydržet. Naše dlouho-
letá režisérka paní Lída Kučerová však své chovance dobře zná.

Role jim dala přímo na tělo, a tak vzniklo příjemné představení, kte-
ré bez vulgarit rozesmávalo početné obecenstvo. Všichni protagonisté 
byli výborní, ale nejvýraznější byl Slávek Zezula v roli tetičky. Dokázal 
svým výkonem připomenout, jaké zde máme nářečí, jak na ně možná 
i zapomínáme.

Škoda, že se zatím dobře nacvičená hra nemůže reprízovat a hlavně 
litujeme, že opět nemůže být, námi tolik oblíbený, Divadelní podzim. 
Možná, až epidemie povolí, mohlo by být divadelní jaro nebo léto, tře-
ba i na Cimburku. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří toto zda-
řilé představení uskutečnili.

Eva Henslová

Podzim v knihovně byl celkem pestrý. Na konci září se uskutečni-
la akce Deskohraní, kde si děti ze školní družiny zahrály deskové hry, 
skládaly puzzle, hádaly hádanky. V Týdnu knihoven (a nejen v něm) 
jsme do knihovny pozvali školní třídy na besedy spojené s poznáváním 
knih a s představením celoroční hry Lovci perel zábavnou formou. Vel-
ký ohlas zaznamenala přednáška Tomáše Štěpána o cestování po jižní 
Africe se spoustou fotografií i natočených videí. Hodně zajímavá byla 
i beseda s Mgr. Ctiradem Burgetem o smírčích křížích v našem okolí. 
S napětím jsme poslouchali, co za pověst či doloženou historii se ke 
kterému kříži váže. Poslední v pořadí byla zdravotní přednáška o by-
linkách, které nám mohou pomoci od neduhů a bolestí a které si sami 
můžeme v přírodě nasbírat. Děkujeme Vám za trpělivost, pochopení 
a ohleduplnost při dodržování platných nařízení při návštěvě knihovny. 
Sledujte webové stránky knihovny www.ok-mtrnavka.cz.

Jitka Stenzlová

Obecní knihovna 
Městečko Trnávka

Poděkování
Chtěla bych poděkovat manželům Zichovým, kteří mají ob-

chod v Městečku Trnávce. To, co jsem potřebovala, v nabídce ne-
najdete. Vyměnili jsme si pár SMS zpráv a za krátký čas bylo zbo-
ží připravené k odběru. Nikdy před tím jsme se nepotkali, neznali 
jsme se, a přesto pro mne udělali víc, než kdokoliv jiný. Moc si 
jejich přístupu vážím. Do Městečka Trnávky jsem kdysi chodila 
do školy a jsem moc ráda, že tam pořád žijí ochotní a vstřícní lidé. 

Marie Mělnická, Litomyšl

Školáci v knihovně
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
          … Zprávičky z naší školičky …

Podzim je období sklizně a přípravy na zimu. Na pod-
zim se sklízí většina úrody a opadávají listnaté stromy. Podzim často 
vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie, a právě tento čas jsme 
s dětmi využili na procházky po naší krásné obci, kde jsme pozorova-
li práce na poli, zahrádky či sady a kouzelné změny v přírodě. Ovoce 
a zeleninu jsme využívali ke cvičení, výtvarnému tvoření, rozvoji všech 
smyslů a mnoho dalšího. Děti si samostatně ovoce a zeleninu opraco-
valy a s chutí si pochutnaly na zdravé svačince, ze které si tvořily ve-
selé obrázky. Nejvíc děti nadchla dramatizace pohádky O velké řepě. 
Pohádku se za krátkou chvíli naučily zcela zpaměti a o nadšené herce 

Elektronická žákovská knížka
Od letošního školního roku přechází naše škola z tradiční papírové 

žákovské knížky na elektronickou, v 1. ročníku od 2. pololetí. Rychlé-
mu přechodu přispěla pandemie, která trvá už druhý rok. Někteří zá-
konní zástupci se s tímto hodnocením už setkali v loňském školním 
roce v podobě průběžné nebo pololetní klasifikace.

Všichni zákonní zástupci obdrželi unikátní přístupové kódy, které 
zajišťují, že na známky žáka se nemůže dívat nikdo jiný. Kromě zná-
mek, které průběžně vkládají vyučující, zde lze také omlouvat zameš-
kané hodiny. Omluvenky však škola akceptuje i v tradiční papírové žá-
kovské knížce, která slouží pro vzkazy nebo upozornění. Do chytrých 
telefonů lze nainstalovat aplikaci Bakaláři, která upozorní na zapsání 
nové známky.

V případě, že se vyskytnou problémy s používáním, se rodiče i žáci 
mohou obrátit se žádostí o technickou podporu na zástupce ředitelky 
Mgr. Radka Pilaře, tel. 731 449 267.

nebyla nouze. Naučili jsme se i taneček mazurka, která u dětí sklidila 
velký úspěch. Využívali jsme skupinové a kolektivní hry, kde se krásně 
rozvíjely vztahy mezi dětmi, spolupráce a empatie.

Na podzim se v naší mateřince uskutečnila nejedna vydařená akce 
s rodiči. Svoji kreativitu a um mohli ukázat při Dýňování, kde vznikaly 
skutečné umělecké skvosty. Dýně jsme si v MŠ ponechaly a poskyt-
ly nám krásnou světelnou výzdobu na další akci s názvem Uspávání 
broučků. 

Ve středu v odpoledních hodinách jsme se společně sešli na zahradě 
školičky, kde na rodiče čekala výstava dýňového tvoření a nádherných 
„podzimníčků“, které mohly děti ze třídy Sluníčka po celý měsíc říjen 
nosit do školky. 

Kdo měl chuť mohl si opéct špekáček nebo se alespoň u ohně ohřát. 
Akce byla završena průvodem po obci, kde jsme pomoci lucerniček 
a lampionů posvítili na cestu všem broučkům. Těm jsme na zahradě MŠ 
zazpívali písničky, a tak je i celou zahradu uložili k zimnímu spánku. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům a dětem za nád-
herné „podzimníčky“ a dýně, které buď ve školce nebo doma vytvořili 
a přinesli nám je. Děkuji a těším se na další spolupráci s vámi.

za MŠ Pavlína Veverková

Zájmová činnost
V loňském školním roce nemohla škola realizovat téměř žádnou 

akci, která dělá výuku zajímavější, žádnou mimoškolní zájmovou čin-
nost. Kromě individuálních konzultací a několika málo akcí na závěr 
školního roku, proběhl celý ve znamení distanční výuky, roušek a tes-
tování.

Co nám přinese ten letošní, si nikdo netroufneme hádat, přesto se 
všichni snažíme ve stylu hesla „Co není zakázáno, je dovoleno.“

A jakou mimoškolní činnost letos nabízíme? 
Hned v září se rozjely tři kluby, dva čtenářské 
pro 2. a 5. ročník pod vedením Mgr. Ludmily 
Šimečkové a Mgr. Jolany Sejbalové a badatel-
ský pro žáky 2. stupně pod vedením Bc. Tere-
zy Hrouzkové. O činnosti těchto klubů si jis-
tě přečtete v některém z dalších čísel Trnaváč-
ku. V rámci Týdne knihoven postupně navští-
vili téměř všichni žáci obecní knihovnu. Paní 
Stenzlové děkujeme za představení knižního 
fondu a soutěže, při kterých dětští čtenáři „loví 
perly“. Fungují také sportovní kroužky, pro 2. 
– 5. ročník Sportovní hry, které vede paní Petra 
Kroupová, a pro žáky 2. stupně florbal vedený 
Mgr. Erichem Kalousem. Také školní družina 
připravila pro letošní školní rok plán činnosti, 
který zahrnuje několik soutěží a zajímavé čin-
nosti zaměřené na roční období a svátky. 

Držte nám palce, abychom všechny plány 
nebo alespoň jejich část, mohli opravdu usku-
tečnit.

Mgr. Jolana Sejbalová,  
ředitelka ZŠ a MŠ Městečko TrnávkaOslava Halloweenu ve škole
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Jak se umíme zakousnout do knihy 
Dovolte, abych vám představila čtenářský klub 2. třídy, na který zís-

kala škola dotaci v rámci výzvy MŠMT Šablony III. Klubová setkání 
probíhají jednou týdně převážně ve školní knihovně. Jejich cílem je vy-
tvořit u dětí formou zábavných aktivit kladný vztah ke knize a pravidel-
nou četbou jim pomoci zlepšovat čtenářské dovednosti. Každá schůzka 
začíná povídáním o knihách, které si čteme doma. S pomocí zábavných 
pracovních listů z knihy Kláry Smolíkové Zakousněte se do knihy se 
dozvídáme, jak se do knihy noří, že každý má jiné čtecí chutě, jak si na 
knize nevylámat zuby a jak se v knihách neztratit. Pak přijde na řadu 
čtenářská štafeta, což je společné hlasité čtení z vybrané knihy. Znovu 
si povídáme o tom, co jsme si přečetli, a přidáme zábavné úkoly a otáz-
ky z textu. To už se těšíme na tzv. čtení do ouška. Předčítám dětem na 
pokračování napínavý příběh o jedné ztracené knihovně. A teď hurá do 
naší školní knihovny, kde si prohlížíme knihy, které se nám líbí a které 
si třeba i půjčíme domů.  Co nás ještě v našem spolku čeká? Výprava 
do obecní knihovny, možná i do opravdového knihkupectví nebo třeba 
pátrání po knihožroutech a jejich vzkazech. Ale hlavně to čtení, protože 
ne nadarmo se říká, že čtení je nejlepší učení.

Mgr. Ludmila Šimečková

Zasaď strom pro Světlušku
Dne 8. 10. 2021 se zúčastnili sedmáci akce Zasaď strom pro Světluš-

ku. O půl deváté jsme dorazili na místo. Přivítala nás paní Rozmánková 
z firmy LESCUS s dvěma jezevčíky. Kluci si vzali sekeromotyky a hol-
ky pytle se sazeničkami dubů a borovic. Společně s další školou jsme 
začali sázet. Trvalo nám to zhruba tři hodiny. Ale i tak jsme celí zpoce-
ní a unavení dosázeli celou nachystanou plochu. Odjeli jsme s dobrým 
pocitem a myšlenkou, že jsme Světlušce přispěli za každý zasazený 
stromek třemi korunami. 

Eliška Elnerová, Jan Elner, Arnošt Protivánek

Pro Světlušku od Jakuba Lazeckého:
Vzali jsme si krumpáče, 
šli jsme obout gumáče.
Vykopli jsme díru,
přišli jsme o sílu.
Stromek jsme zahrabali, 
pak se napapali.

Prodám suché bukové palivové dřevo, štípaná 
metrová polena. Možný i dovoz. Zájemci volejte na 
telefon 731 630 398, nejlépe po 18-té hodině. 

Prodej vánoční 
Jedle kavkazské 
dle výběru a velikosti již od 350 Kč.
Foret Michal tel. 720 743 270 
Kořenovský Roman tel. 739 498 281

Trnka Městečko Trnávka z. s.

S velikou radostí sledujeme, že tento pod-
zim je v Trnce relativně normální. Rozjely se nám pravidelné aktivity, 
jako je jóga pro dospělé a pro děti. Loni naplánované, ale nerealizované 
Výtvarné řádění probíhá každý měsíc pod vedením Kateřiny Balajko-
vé. Děti mohou přijít bez předchozího přihlášení a vyrobit si například 
podzimní dekoraci nebo potiskat a pomalovat plátěnou tašku. Do konce 
roku nás čekají termíny: 26.11. a 17.12, kdy budou náměty výtvarného 
řádění Vánoce. Nechybí také scházení se rodičů na rodičovské dovole-
né a jejich ratolestí. To se koná v prostorách Trnky v klubu NeLinKa 
(NEbuďte LÍní a KAkabusi) pod vedením Kristýny Henslové pokud 
zdraví dovolí každou středu od 9:30 hodin. 

Během podzimu se také uskutečnil sedmý ročník Dýňobraní. Popr-
vé v outdoorové podobě - na hřišti TJ Sokol. Tam jsme pro účastníky 
připravili prostor pro vydlabávání dýní, malou výtvarnou dílničku na 
výrobu pavučin, ochutnávku dobrot z dýně, ohřívače pro zmrzlé ruce 
a ohniště k opékání špekáčků. Soutěž v kuchařském umění vyhrál Jakub 
Huvar se svými luxusními muffiny. A jako završení venkovních aktivit 
se děti vydaly na strašidelnou stezku, lemovanou svíčkami a strašidel-
nými bytostmi. Ohřát jsme se šli do Trnky, kde jsme si promítli animo-
vaný film Addamsova rodina. 

Další přerušenou tradicí byla celodenní cirkusová dílna. Proto jsme 
byly s Annou Stenzlovou a Eliškou Lexmaulovou rády, že se můžeme 
znovu sejít s dětmi a trénovat žonglování se šátky, míčky, flower sticky 

a s diabolem. Také jsme procvičili balanc na válci, kouli, ale i závěs na 
kruzích a hrazdě. Věříme, že se v zimě ještě potkáme. 

Do Vánoc nás čeká ještě tradiční koledování s obchůzkou svatých 
Lucií. Ta proběhne tradičně 13. prosince od 15:30 v Trnce. Po převle-
čení do kostýmů budeme obcházet domácnosti na sídlišti U Koupaliště, 
na Rynku, podél Pacovky. Jediné, v čem nebudeme letos pokračovat, je 
tradice Předvánočního jarmarku. 

Děkujeme za přízeň
MgA. Zdeňka Selingerová

Osm set kusů, 
ať je víc lesů. 
Pocit boží, 
jak jsme dobří. 
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TJ Sokol Městečko Trnávka

                Lehkoatletický čtyřboj mládeže
V pátek 24. září se na hřišti uskutečnil další ročník lehkoatletické-

ho čtyřboje. Tentokrát byly závody součástí sokolského projektu Sokol 
spolu v pohybu, který se v tomto týdnu uskutečnil na mnoha místech 
v ČR. Krásné počasí babího léta přilákalo 62 dětských účastníků, kteří 
soutěžili v kategoriích podle jednotlivých tříd. Už tradiční vyšší účast 
dětí z nejnižších ročníků nikoho nepřekvapila. Byli jsme ale příjemně 
potěšeni, že se závodů zúčastnilo i 5 deváťáků. Soutěžilo se v krátkých 
a dlouhých bězích, hodu míčkem a skoku z místa, který nahradil pro 

letošní ročník skok do dálky. Závěr patřil jako vždy oceněným na stup-
ních vítězů. Nějaké to sladké ocenění a drobnou upomínku si odnesli 
všichni. Věříme, že si všechny děti s radostí zasportovaly a už se všich-
ni těšíme na další ročník. Poděkování patří kolektivu organizátorů z řad 
Sokola a také rodičům, kteří děti na závody doprovodili a vytvořili tak 
příjemnou atmosféru.

Sběr železa
T. J. Sokol Městečko Trnávka uspořádal podzimní sběr železa. Jeho 

prodej do sběrného dvora vynesl částku 22.500,- Kč a bude věnován 
oddílu mládeže. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zbavili nepo-
třebného železa a také pomocníkům za jejich práci spojenou s naklád-
kou železného šrotu. 

Mgr. Vlastimil Stenzl

FOTBAL
Muži nerozjeli sezónu nejlépe, když v úvodním duelu podlehli 0:3 

céčku Moravské Třebové a následně přivezli smolnou prohru 1:2 z Tře-
bařova. Po domácí remíze 0:0 se Starým Městem ale přišla série čtyř 
výher, během které nasázel Sokol 19 branek a inkasoval pouze třikrát 
(nejvyšší vítězství se zrodilo v Koclířově, a to 7:1). Tyto výsledky po-
sunuly Trnávku na průběžné 2. místo tabulky. Poté ale přišla další těsná 
prohra 1:2, tentokrát doma s Vendolím, která mrzela hlavně proto, že se 
Sokol ocitl několikrát sám před gólmanem soupeře, ale ani jednou toho 
nevyužil. Následně si však Trnávka spravila chuť v odvetách se Třebo-
vou a Třebařovem, kterým vrátila prohru z úvodu sezóny. Hlavně utká-
ní se Třebovou zvládl Sokol skvěle o čemž svědčí i výsledek 4:1. Jenže 
odvetné utkání ve Vendolí rozhodla jediný trefa domácích a Trnávka 
rázem klesla v tabulce na 6. místo. Na 2. pozici ale ztrácí jen 3 body, 
navíc má oproti některým soupeřům před sebou zápas k dobru. Do kon-
ce podzimní části sezóny chybí fotbalistům Městečka Trnávky odehrát 
poslední zápas ve Starém Městě, který je na programu 6.listopadu.

Žákům chybí z podzimu také odehrát jeden duel. Průběžně týmu 
patří 5. místo s 15-ti body a ztrátou 4 bodů na vedoucí celek Radiměř 
/ Hradec n. S.

Lucie Procházková, www.sokoltrnavka.cz

      Letošní rok nám připravil barevný podzim, plný 
sluníčka a krásných teplých dnů, i přesto se příroda již po-

maličku chystá na příchod prvních zimních vloček. 
V září jsme se dozvěděli o postupu našeho sboru v soutěži Anketa 

dobrovolní hasiči roku 2021 mezi 5 jednotek sboru dobrovolných ha-
sičů v oblasti východních Čech. Do 20. října probíhalo hlasování ve-
řejnosti, které rozhodlo o konkrétním umístění. 26. října jsme dostali 
email, že se po sečtení všech platných hlasů naše jednotka umístila na 
jednom z prvních třech míst. Absolutní pořadí bude vyhlášeno na ga-
lavečeru v Brně 16. listopadu, kam pojedou převzít ocenění zástupci 
našeho sboru. Tento galavečer bude také živě v České televizi. Než 
bude vydáno aktuální číslo zpravodaje, bude nejspíš již po vyhlášení, 
každopádně i přesto bychom chtěli opravdu moc poděkovat Vám všem, 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

kteří jste si našli chvilku a poslali nám hlas. Moc si toho vážíme a pro 
nás samotné, a hlavně pro naše kluky z výjezdovky, je to opravdu velká 
událost. Ještě jednou ze srdce děkujeme! 

A že si kluci takové ocenění zaslouží! Od posledního vydání Trna-
váčku vyjížděli k dalším 8 událostem. Na začátku srpna byli povoláni 
k požáru osobního automobilu do Vranové Lhoty. Hned následující den 
vyjížděli k odstranění stromu na silnici u Bezděčí u Trnávky směrem na 
Chornice. O týden později 13. srpna byli zvednuti k dopravní nehodě 
v Linharticích. Následně byli po cestě z tohoto výjezdu odvolání zpět 
na základnu, jelikož situaci zvládla zabezpečit profesionální jednotka 
z Moravské Třebové, která již byla na místě. 14. září vyjížděli kluci 
k úniku nebezpečných látek (oleje) do vodní plochy v Moravské Třebo-
vé. Na začátku října došlo u obce Rozstání k otevření návěsu u náklad-
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ního automobilu a následnému vysypání řepy na komunikaci. Hned po 
návratu na základnu kluci jeli ještě likvidovat dva stromy na komunika-
ci v Pacově a následně ve Staré Rovni. Poslední, 27. výjezd letošního 
roku, proběhl v sobotu 30. října. Byl nahlášen požár lesa u Petrůvky, 
který vznikl po předchozím pálení klestí. Na tomto výjezdu kluci požá-
řiště hlídali do 8. hodiny ranní následujícího dne. 

Většina akcí a závodů našeho sboru skončila začátkem září. Naši tre-
néři se zúčastnili první víkend v říjnu dvoudenního školení vedoucích 
mládeže, které proběhlo na Baldě u Poličky. Mládež jela 23. října repre-
zentovat sbor na Podzimní Hry Plamen do nedalekého Jevíčka. Vůbec 
poprvé se zúčastnilo také jedno družstvo naší přípravky (3. místo), dvě 

družstva starších žáků (30. a 34. místo) a družstvo dorostenců (4. místo). 
Děkujeme všem dětem za krásnou reprezentaci našeho sboru. 

Od listopadu, pokud to situace dovolí, začnou děti trénovat a scházet 
se v místní sportovní hale. Během října jsme také dokončili oplocení 
a zázemí na hasičské louce u vlakového nádraží. Děkujeme vedení obce 
za materiál a tím pádem za možnost vytvořit především bezpečné záze-
mí na tréninky pro nás i naši mládež. Čeká nás ještě každoroční velký 
úklid na hasičské zbrojnici po sezoně, a letos snad bude možné uspořá-
dat výroční valnou hromadu. V prosinci bychom rádi, po loňské pauze, 
uspořádali opět Silvestrovský ohňostroj. 

Nikola Neubauerová

Pomoc jižní Moravě zasažené tornádem
V minulém čísle Zpravodaje OÚ M. Trnávka jsme uvedli v příspěv-

ku SDH M. Trnávka článek Traktorem k výjezdu! Zde bylo poděkování 
skupině dobrovolníků z řad členů SDH vč. firmy Stavby Zvejška, kte-
ří se rozhodli jet pomoci lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě.

Avšak i další lidé z M. Trnávky na Moravě pomáhali. I jim patří 
velké díky za jejich ochotu a pracovitost: 

Zasažená oblast po tornádu - Mikulčice 28. 6. - 4. 7. 2021. Celá ves-
nice je bez elektřiny, musí se tam vybudovat nová. 

Parta rodáků z Městečka Trnávky – Milan Haas ml., Petr Šivák, 
Jiří Blecha, Petr Steffan a Pavel Kubín a Vojta. Měli svoje vlastní 
stroje jako je smykový nakladač, bagr, dumper, agregáty vlastní (tím 
pak osvětlovali až 3 ulice kvůli večernímu rabování). Zapůjčený měli 
také nosič kontejneru Man hákový, ale poskytly i palivo - velké podě-

kování patří i Technickým službám Morav-
ská Třebová. Pracovní doba 6–19 hod. s ob-
časnými přestávkami, teplota 34 stupňů ve 
stínu. Převládá u všech především pozitivní 
nálada společně s doktory, hasiči a hlídkami 
policie.

Pomáhali především svou technikou od-
klízet velké části před bytovými domy a ko-
lem silnice, všude se válely kusy střešní kry-
tiny. Ke konci týdne pomáhali i s úklidem 
u konkrétních lidi, kteří je oslovili s rozebí-
ráním střechy a přípravou na nové pokrytí.

Všichni, kteří se podíleli jakoukoliv for-
mou na pomocí Moravě po tornádu, zaslouží 
respekt a upřímné poděkování.

Redakční rada
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Podzim „U koupaliště“
„My jsme správná partička, každý kluk a holčička“, naše heslo již 

znáte, a tak se Vám hlásíme, co se nám povedlo. Na konci prázdnin 
se nemohl uskutečnit plánovaný cyklovýlet, ale hezký a teplý podzim 
nám umožnil jej uskutečnit. Ale pěkně po pořádku. Aby pro nás byl ten 
vstup do školy co nejlepší, zašla si celá parta procházkou do místního 
bistra na něco dobrého. Zúčastnili jsme se „Pohádkového Cimburku“ - 
paráda. Počasí vyšlo a moc nás to tam bavilo. Děkujeme SRPŠ. Pláno-
vaný cyklovýlet, jak řekly děti byl dost COOL.

Letní počasí, startovní i cílová páska a …. na co vlastně čekáme, 
joooo, přeci má dojet to překvapení. Mamky si pro nás na start při-
chystaly překvapení. A bylo na co koukat. Jééé už jedou MOPEDISTI. 
Na naši cestu nás vyprovodila místní parta strejdů a kamarádů na dnes 
již historických mopedech. To byla podívaná, a že nám trochu „smr-
děli“ pod nos? To nikomu z nás nevadilo. Bylo to perfektní zpestření 
a pro děti zážitek. A kam vedla naše cesta? Chtěli jsme vyzkoušet nová 
dětská hřiště. První zastávka byla v Petrůvce, dále se jelo do Pěčíko-
va. Tam už na nás čekala naše kamarádka Zuzka s mamkou a jejich 
výborná ořechová bábovka. Super občerstvovací zastávka, holky díky. 
No a dál se jelo na hřiště do Unerázky. Neplánovaná zastávka byla na 
gruntě u Šmeralů. I zde nás čekalo něco dobrého, každý si přišel na své. 
Díky moc, Šmeralovi.Malinko unaveni jsme se vydali domů přes „ Baš-
tu“ a po nové cyklostezce směrem ke koupališti. Tam na nás s cílovou 
páskou čekaly tety Romča a  Jíťa. Pro každého účastníka měly medaili 
a diplom, jééé to byla dětská radost.

Cyklovýlet v číslech: Jelo nás 23 dětí i rodičů, celkem najeto 14,5 
km, doprovodilo nás 5 mopedistů, zastavili jsme se na třech dětských 
hřištích, nejstarší účastník děda Milan, nejmladší účastník Domča, Emi 
a Evelínka, rozdáno 16 medailí a 12 diplomů. Díky všem za zdárný prů-
běh cyklovýletu.Pokud to situace dovolí, zase něco podnikneme a urči-
tě se Vám ozveme. „ Děti od koupaliště“.

Jana Hrbatová

     Rodinný turnaj v nohejbale
Je již tradicí, že druhý víkend v září se v areálu SK Skalky 

pořádá rodinný turnaj.
Ani letos tomu nebylo jinak, proto se 11. 9. 2021 sešlo na Skal-

ce devět rodinných týmů a jejich fanoušků. Při letošním zahájení 
jsme všichni vzpomněli na zakládajícího člena spolku, který nás ne-
čekaně před rokem opustil. Celý turnaj byl věnován Dušanu Rypovi.

Po rozlosování do skupin bylo všem jasné, že letos to bude asi boj 
až do konce. Bylo tomu opravdu tak. Turnaj se vždy nese v duchu „není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, nicméně nikdo nedá nikomu ani jeden 
míč zadarmo. Zápasy byly opravdu vyrovnané, v závěru rozhodoval 
třeba jen jeden míč. Nervy to byly i pro rodinné příslušníky a fanoušky, 
kteří hlasitě svůj tým podporovali. 

Velkou podporu fanoušků měl tým „Smolíkovic“ (táta Dušan a sy-
nové Lukáš a Mates), kteří předvedli opravdu parádní formu a některé 
favority potrápili a postupně i vyřadili.

SK Skalka

Charita
Sociální a zdravotní služby Oblastní charity Polička pro 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Charita ČR působí v naší republice již více než 100 let. Oblastní 
charita Polička oslaví příští rok 30 let od svého založení a po celou 
dobu v našem regionu poskytujeme kvalitní a profesionální sociál-
ní i zdravotní služby. Některé naše služby poskytujeme pouze místně 
v Poličce a okolí, jiné v širším regionu, některé služby jsme připraveni 
poskytnout pro celý okres Svitavy. 

Dovolte nám v krátkosti představit právě ty služby, které můžete na 
Moravskotřebovsku a Jevíčsku využít.

Domácí hospic sv. Michaela (mobilní specializovaná paliativní péče 
a ambulance paliativní péče) je jedinečným hospicem na území okresu 
Svitavy. V čem spočívá jeho jedinečnost? Mobilní specializovaná pa-
liativní péče, pod kterou pracuje náš hospic, má přesně stanovena kri-
téria metodikou vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jsou přesně 
stanovená kritéria pro přijetí pacienta do péče a je tedy zaručeno, že 
hospic využívají výhradně pacienti, kde se jejich zdravotní stav rychle 
mění a je potřeba rychle reagovat. Náš tým lékařů, sester, sociálních 
pracovníků a duchovních se stará komplexně nejen o pacienta v závěru 
života, ale podporuje i jeho pečující rodinu, bez které tato služba není 
možná. Službu poskytujeme 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Rodina ani 
pacient si za službu nepřiplácí, zdravotní služby jsou hrazeny z veřejné-
ho pojištění, ostatní služby financujeme pomocí dotací, grantů a z darů 
od individuálních nebo firemních dárců.  Více informací se dozvíte na 
našich webových stránkách https://policka.charita.cz/kdo-jsme/ad-
resar/?s=domaci-hospic-sv-michaela-policka#directory-detail nebo 
na telefonním čísle 731 598 819 u vedoucí služby Mgr. Jitky Kosíkové.

Druhou službou jsou Otevřené dveře, které pomáhají lidem překo-
návat jejich nepříznivou sociální situaci zapříčiněnou duševním one-
mocněním. Tuto službu poskytujeme v územní součinnosti s Charitou 
Moravská Třebová. Od poloviny roku 2022 vznikne pod naší Oblastní 
charitou Polička celookresní Centrum duševního zdraví ve Svitavách, 
sociální a zdravotní služba, která bude určena klientům se závažným 
duševním onemocněním.  Vedoucí služby Otevřené dveře je Mgr. Jana 
Dobrovolná, která Vám může poskytnout potřebné informace na tele-
fonním čísle 731 598 763, 730 169 191.

Více informací o našich službách naleznete na www.policka.charita.cz. 
Jsme tu pro každého, kdo nás potřebuje.

K celkovému 4. místu tomuto novému týmu blahopřejeme. Za 
zmínku stojí i tým Bohatců, který měl v týmu jedinou ženu turnaje - 
Ilku, která to s nimi dokopala až do finále. A jak to vše dopadlo: 1. rod. 
Škrabe-To, 2. rod. Bohatcovi, 3. rod.Makrhýci

Pokud se situace nezmění, budou od listopadu tréninky nohejbalu 
každý pátek od 18.00 hod. ve sportovní hale.

Volejbalisti už se scházejí každou neděli od 16.00 hod. tamtéž.

Blahopřání
Členové SK Skalky blahopřejí Evě a Kajdovi, nyní již novoman-

želům Škrabalovým, k důležitému životnímu kroku, vstupu do stavu 
manželského.

Všem spoluobčanům přejeme krásný zbytek podzimu, a ještě hezčí 
nadcházející advent.

Jana Hrbatová
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Gertruda Benischová, rozená Patzová, 
se narodila 29. 9. 1930 v Úsobrně, kde její 
maminka byla porodní asistentkou, otec 
sloužil jako voják na hranicích mezi Sude-
ty a Protektorátem. Do školy začala cho-
dit v Chornicích a do «měšťanky» chodila 
v Městečku Trnávce. Ve škole ji zaujalo šití 
a mistrovským kouskem pro ni byla noční 
košile.

Rodina byla zasažena válkou, tak jako 
mnohé v Městečku Trnávce, protože Tr-

návka patřila do Sudet. Po válce byl otec několik let v lágru a matka si 
našla jiného druha a roku 1947 se narodila sestra paní Trudy Eva.

Paní Truda se roku 1948 provdala za Helmuta Benische a narodili 
se jim čtyři děti. Nejstarší Petřík zemřel a Pavla, Jiří a Helena žijí v M. 
Trnávce.

Kromě syna Jirky se vzorně o maminku stará dcera Helena. Každo-
denně o ni pečuje, nosí jí jídlo a chodí s ní na procházky. Díky této péči 
je paní Truda stále čilá, má dobrou paměť a ráda vzpomíná, jak začala 
pracovat na statku na poli i ve chlévě. Později pracovala jako lesní děl-
nice. V lese za každého počasí stahovali klest, sázeli a obžínali stromky 
a všechno, co bylo potřeba. Několik let také pracovala v Udánkách při 
výrobě výrobků ze dřeva.

Poslední roky před důchodem pracovala v živočišné výrobě v JZD. 
Dodnes ji navštěvují její spolupracovnice a rády na všechno vzpomína-
jí. Celý svůj život měla mnoho práce i doma. Pro snazší živobytí cho-

V rámci podzimní prodejní výstavy Flo-
ra Olomouc - Hortikomplex proběhla sou-
těžní degustace ovocných destilátů Flo-
ra košt 2021. V kategorii broskvovice se 
umístil na prvním místě amatérský ovocnář 
z Lázů Miloš Vysloužil.

Jak významné je takové ocenění prá-
vě z Flory?

Spolu s vizovickým Trnkobraním patří 
Flora košt k nejprestižnějším degustacím 

ovocných pálenek v České republice. Soutěží zde každoročně několik 
stovek zaslaných destilátů rozdělených do zhruba deseti kategorií podle 
použitého ovoce.  

Jak je zajištěna objektivita soutěže? Není možné, aby např. po-
rotci nechali vyhrát svoji vlastní pálenku?

To je vyloučené. Degustace probíhá naprosto ano-
nymně pod dozorem odborníků z Mendlovy univerzity 
v Brně. Vzorky jsou bodovány desítkami degustátorů 
podle stanovených ukazatelů - tři podle vůně, šest v chu-
ti a jeden za celkový dojem. Vybrané nejlepší destiláty 
jsou pak v druhém kole hodnoceny znovu k upřesnění 
pořadí.

Je pravda, že nejlepší slivovice se páli na Valaš-
sku, jak se obecně traduje?

Pravda to není. Nejlepší pálenka pochází z ovoce, 
které je nejvyzrálejší, nejsladší a nejaromatičtější. Tako-
vé pochází z nejteplejší oblastí republiky - z jižní Mora-

Často slyšíme, že život seniorů se zhoršuje, děti nemají na své rodiče čas a domovy důchodců jsou přeplněné. Takový osud však 
naštěstí nestihl jednu z nejstarších obyvatel Městečka Trnávky - paní Gertrudu Benischovou. Od jara do podzimu ji můžete potká-
vat na své každodenní procházce po Rynku. Paní Truda na Rynku v Městečku Trnávce žije se svým synem a jeho rodinou

Žijí mezi námi

Paní Gertruda Benischová

Vítězná broskvovice lázeckého pěstitele

vali slepice, králíky i prase. Sama pak ráno, než šla do práce, navařila 
dětem polévku. Když byly švestky, tak nadělala knedlíky, které dala 
do trouby, aby se děti najedly. Vedla je k práci, kterou zastávaly, když 
nebyla doma.

Dnes, když už jsou i její děti v důchodu, nikdo nezahálí. Vždy si na-
jdou chvilku, aby babičku navštívili.

Paní Gertruda Benischová je takovou živou kronikou života v naší 
obci v minulém století.

Přejeme jí, aby nás ve zdraví ještě dlouho potkávala.
Eva Henslová

vy, moravskoslovenského pomezí, případně Polabí. Pokud za Valašsko 
považujeme kraj kolem Zlína a Vizovic, tak tam jsou podmínky a tedy 
i destiláty srovnatelně dobré. Ovšem v typických valašských lokacích 
kolem Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova, tam je přece jen chlad-
něji. Slivovice je tam sice populární - a jistě dobrá, ale těm nejlepším 
většinou nekonkuruje.

Jak je tedy možné, že z Městečka Trnávky a Lázů, což není žád-
ná zahrada Čech, pochází vítězná broskvovice - z vysloveně teplo-
milného ovoce?

To já sám taky nevím.  Je to nejspíš proto, že pálenka z broskví, 
spolu s tou třešňovou, v sobě nese nejvíc ruční práce. Třešňovice kvů-
li namáhavému sběru, broskvovice (na rozdíl např. od švestek) pro 
nutnost vypeckování plodů ještě před založením kvasu. Každou bros-
kev je proto třeba vzít do ruky a zbavit pecky. To se mnohým pěsti-

telům nechce, proto pálí broskve i s peckami nebo jen 
kvas před pálením přecedí. Je to taky možnost, ale na 
kvalitě destilátu se to projeví.  Broskve taky - na roz-
díl např. od meruněk či švestek - mají v chladnějších 
podmínkách možná méně cukru, ale zachovají si svou 
chuť a vůni. Mohu potvrdit, že veškeré ovoce, které 
v mém broskvovém kvasu skončilo, vyrostlo na zahra-
dě v Lázích.

Malý povzdech nakonec. Sice jsem se zde nenarodil, 
ale v kraji pobývám přes 40 let.  Cítím se tak být lazec-
kým a trnavským patriotem. Není mi proto úplně pří-
jemné, že za adresu své pěstitelské obce musím (kvůli 
poštovní komunikaci) uvádět Jevíčko.

Pět generací žen v rodině
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Obecní úřad Městečko Trnávka tradičně zve rodiče narozených dětí 
k uvítání dítěte naší obce na obřad – Vítání občánků. Vydaná covidová 
opatření nám ale nedovolila obřady uskutečnit od jara 2020 do letošní-
ho květnového termínu. Jelikož jsme již nechtěli odkládat vítání dětí 
dál, rozhodli jsme se pro říjnový termín obřadů, který byl primárně ur-
čen dětem narozeným v letošním kalendářním roce. V obřadní síni jsme 
tedy v sobotu 9. října a v neděli 10. října 2021, za přítomnosti rodičů, 
prarodičů a dalších hostů přivítali tyto nové občánky: Vítka Skočovské-

Vítání občánků

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 listopadu 2021 v nákladu 600 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 29. 12. 2021.

ho, Radka Elfmarka, Amélii Felnerovou, Matěje Drábka, Patrika Zezu-
lu, Jakuba Přikryla, Richarda Raaba, Tadeáše Krče, Kláru Kohoutovou, 
Sáru Matochovou a Mikuláše Tilla. 

Neuskutečněné vítání občánků jsme se snažili vykompenzovat ales-
poň předáním dárku do rodin. Děkujeme tímto za pochopení a přejeme 
dětem i rodičům hlavně hodně zdraví, rodinné pohody a klidu a věříme, 
že přivítání narozených dětí již proběhne v příznivější době. 

za Sbor pro občanské záležitosti Jana Lexmaulová


