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O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  M Ě S T E Č K A  T R N Á V K Y č e r v e n e c – s r p e n / 2 0 2 2

prázdninami začala druhá polovina letošního roku a myslím, že 
všichni doufáme, že nám přinese lepší zprávy a situaci, než tomu bylo 
v první polovině letošního roku.

Práce, které na obci začaly ve druhém čtvrtletí, pokračují a jsou po-
stupně dokončovány. Nové, odloučené pracoviště mateřské školy v pří-
zemí budovy bývalého obecního úřadu bylo po stavební stránce zkolau-
dováno, Krajská hygienická stanice ve Svitavách pro vydání stanoviska 
pro zápis do rejstříku školských zařízení provede ještě kontrolu objektu 
po jeho plném vybavení, tj. včetně stolků, židliček, lehátek, skříní – pro-
stě všeho, co budou děti ve školce využívat. Celkový náklad na přestav-
bu přízemí, včetně vybavení představuje částku cca 5,5 miliónů korun. 
Před začátkem nového školního roku zhotoví obec z čelní strany novou 
fasádu a opraveny budou i schody do budovy. Následná podzimní vý-
sadba oddělí nově vzniklý chodník na hřbitově od vlastního hřbitova.

Postupně probíhají i práce na technické infrastruktuře obytného sou-
boru Nad Studní II. a) etapa – rozšířená je podzemní akumulační nádrž 
na dešťovou vodu, položeny jsou páteřní trasy vodovodu a splaškové ka-
nalizace a probíhají práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách. 
Po ukončení těchto prací budou zhotoveny středotlaké rozvody plynu.

Přestože obec již v dubnu 2021 zaplatila společnosti ČEZ distribuce 
celou částku za připojení nové lokality, administrativní chybou společ-
nosti ČEZ byly pozdě zadány prováděcí projekty na rozvody nízkého 
napětí, které měl ČEZ realizovat při výkopových pracích na vodovodu 
a kanalizaci. Z tohoto důvodu tak budou rozvody nízkého napětí reali-
zovány s největší pravděpodobností až v příštím roce. A bohužel se bude 
opakovat situace z předchozího zasíťování – společnost ČEZ a CETIN 
(optické kabely pro vysokorychlostní internet) se nejsou schopni domlu-

Vážení občané, 
vit na uložení kabelů do společného výkopu (normy to umožňují), takže 
každá společnost bude provádět svůj vlastní výkop s pokládkou kabelů.

Na podzim bude na tomto obytném souboru vybudována nová ob-
služná komunikace. Po jednání v místní části Mezihoří došlo k dohodě 
ohledně majetkových poměrů v části místní komunikace. Komunikace 
tak bude díky dohodě rekonstruována v celé délce. Do seznamu rekon-
struovaných komunikací zařadíme i spodní komunikaci kolem koupali-
ště. Bohužel komunikaci na Staré Trnávce nemůžeme zrealizovat z dů-
vodu nevyřešených majetkových poměrů.

V měsíci červnu zakoupila naše obec nový komunální traktor – ZE-
TOR Major CL 80, dodavatelem traktoru je společnost BOHATEC s.r.o. 
Vážany, která podala ve výběrovém řízení nejlepší nabídku. Pardubický 
kraj na nákup komunálního traktoru přispěl z Programu obnovy venko-
va Pardubického kraje na rok 2022 částkou 200 000 Kč.

Vážení občané, přeji Vám krásné, slunečné a pokud možno klidné 
dny příští.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Čas plyne jako voda ...
Je to téměř k neuvěření, ale 28. 07. 2022 to bude přesně 10 let 

od slavnostního otevření Obecního domu v Městečku Trnávce. 
Obecní dům slouží všem lidem, neboť se zde pod jednou stře-

chou nachází obecní úřad, knihovna, ordinace lékařů - dětská lé-
kařka, zubní lékař a praktický lékař a výdejna léků. Své zázemí 
zde má i spolek Trnka a důchodci ke svému posezení využíva-
jí zasedací místnost. Přestavbou bývalé mlékárny vznikl multi-
funkční dům ve středu obce, který zabezpečuje potřeby obyvatel.

Z bývalého obecního úřadu u kostela se v letošním roce pře-
stavbou vnitřních prostor podařilo vytvořit nové zázemí pro služ-
by ve 2. NP, což jsou masáže a kosmetika s pedikúrou, a z 1. NP 
vzniká nové oddělení mateřské školy pro 20 dětí včetně výdej-
ny jídel. V celém objektu byla vyměněna okna, která v mateřské 
škole jsou s útlumem 38 dB, aby došlo ke snížení hluku ze silni-
ce, čelní strana domu se zatepluje a bude zde nová fasáda. Děti 
ve školce budou mít kompletní nové vybavení a školka je také 
vybavena rekuperací pro nucené větrání. Obec předpokládá kon-
cem srpna otevřít nové oddělení mateřské školy veřejnosti, aby si 
zájemci mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory.

Jana Sablíková, místostarostka obce
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Usnesení 
č. XXII/270622 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 27. 6. 2022

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
619. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
620. zprávu FV, plán práce FV na 08/2022,
621. záměr prodeje pozemku p.č. 82/3 o výměře 13 m2 v k.ú. Pacov u Mo-

ravské Třebové za cenu 50 Kč/1m2,
622. prodej pozemků, p.č. 3/17 o výměře 14 m2, p.č. 3/10 o výměře 56 m2, 

p.č. 3/9 o výměře 50 m2 a ½ pozemků p.č. 5/1 o výměře 88 m2 a p.č. 
1106/1 o výměře 246 m2, v k.ú. Lázy, oddělených GP č. 165-111/2022 
manželům Radkovi a Mileně Navrátilovým za cenu 50 Kč/1m2,

623. nákup ½ pozemků p.č. 5/2 o výměře 16 m2 a p.č. 1106/2 o výměře 31 
m2 v k.ú. Lázy od manželů Radka a Mileny Navrátilových za cenu 50 
Kč/1m2,

624. prodej pozemků p.č. 84/5 o výměře 213 m2,  p.č. 83/1 o výměře 46 m2, 
p.č. 1012/4 o výměře 3 m2 a p.č. 1012/3 o výměře 5 m2, v k.ú. Pacov 
u Moravské Třebové, oddělených GP č. 130-780/2021 manželům Ja-
roslavu a Haně Navrátilovým za cenu 50 Kč/1m2,

625. nákup pozemku p.č. 59/2 o výměře 26 m2, odděleného GP č. 130-
780/2021 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové od manželů Jaroslava 
a Hany Navrátilových za cenu 50 Kč/1m2,

626. prodej pozemku p.č. 29/3 o výměře 373 m2 v k.ú. Mezihoří u Městečka 
Trnávky za cenu 100 Kč/1m2 Nikole Neubauerové,

627. prodej pozemku p.č. 29/3 o výměře 90 m2 v k.ú. Stará Trnávka majiteli 
sousedního RD Lukáši Svobodovi za cenu 100 Kč/1m2,

628. prodej pozemku p.č. 914/5 o výměře 513 m2 v k.ú. Lázy, odděleného GP 
č. 166-250/2022 firmě TECHMONT-SERVIS s.r.o. za cenu 100 Kč/1m2,

629. nákup pozemků p.č. 416/39 o výměře 7 m2, p.č. 418/2 o výměře 19 m2, 
p.č. 419/6 o výměře 18 m2, p.č. 419/5 o výměře 45 m2 a p.č. 420/19 
o výměře 15 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, oddělených GP č. 523-
226/2022 od jejich vlastníků za cenu 100 Kč/1m2,

630. prodloužení lhůty na kolaudaci novostavby RD na pozemku p.č. 446/7 
v k.ú. Městečko Trnávka do 31. 12. 2025,

631. rozpočtové opatření č. 1/2022,
632. závěrečný účet Obce Městečko Trnávka za rok 2021, souhlas s celoroč-

ním hospodařením Obce Městečko Trnávka bez výhrad a účetní závěr-
ku obce za rok 2021,

633. mimořádný finanční příspěvek ZŠ a MŠ Městečko Trnávka ve výši 
100 000 Kč na nákup velkého kotle do školní jídelny,

634. smlouvu o povolení stavby a o smlouvě budoucí darovací s Tomášem 
Jurigou ml.,

635. smlouvu na kompletní řešení žádosti o dotaci na novou cisternovou au-
tomobilovou stříkačku s SMS - služby s.r.o. Praha, IČ: 006784771 ve 
výši 62 000 Kč + DPH,

636. v případě neúspěchu v žádosti o dotaci na novou cisternovou automo-
bilovou stříkačku pořídit repasovanou CAS v ceně do 5,5 mil. Kč,

637. méně a více práce na akci Stavební úpravy objektu čp. 2 Městečko Tr-
návka, MŠ pro 20 dětí, st.p.č. 3, k.ú. Městečko Trnávka firmy Lakmal 
s.r.o. Letovice: -247 727,58 Kč, +440 346,71 Kč, rozdíl +192 619,13 
Kč + DPH,

638. výběr hudebních skupin na Legendy pod Cimburkem dne 19. 08. 2023 
- Turbo za 80 000 Kč a Kern za 50 000 Kč,

639. objednávku nového mapování zastavěné části k.ú. Petrůvka u Městeč-
ka Trnávky Katastru nemovitostí pro Pardubický kraj, Katastrálnímu 
pracovišti ve Svitavách,

640. novou smlouvu s ČEZ ESCO o dodávkách elektrické energie s fixací 
na 2 roky s účinností od 01. 01. 2023,

641. podání žádosti o dotaci na závlahu fotbalového hřiště prostřednictvím 
firmy Uno Society s.r.o. Praha za odměnu 28 000 Kč + DPH + 1,5 % 
z přiznané dotace + DPH a smlouvu s touto firmou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
642. smlouvu budoucí darovací na část pozemků pod komunikací v Mezi-

hoří k čp. 4 a čp. 5, kde obec bude obdarovaná,
643. rozhodnutí výběrové komise, že nejvýhodnější nabídka na dodávku ko-

munálního traktoru je nabídka firmy BOHATEC s.r.o. Vážany za cenu 
905 000 Kč + DPH,

644. zaslání objednávky Regionálnímu muzeu v Litomyšli na záchranný ar-
cheologický průzkum v rámci výstavby II. a) etapy obytného souboru 
Nad Studní, za max. cenu 49 000 Kč,

645. žádost společnosti Leonhard Moll RTS s.r.o. Ostrava ke stavbě zákla-
dové stanice veřejné radiotelefonní sítě společnosti Cetin a.s. „45103 
SYSUD, Suchý Dvůr“,

646. nabídku Zdeňka Schreibera na nový sloup s výložníkem k osvětlení 
přechodu u kostela za cenu 80 720,31 Kč včetně DPH,

647. nákup nemovitostí na adrese Městečko Trnávka 84 za 3 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
648. RO svalováním méně a více prací při akcích: 

- obytný soubor Nad Studní II. a) etapa - splašková a dešťová kanaliza-
ce, vodovod, STL plynovod a obslužná komunikace, 
- statické zajištění a konzervace zříceniny hradu Cimburku, II. etapa, 
jihovýchodní hradba a podkovitá bašta, 
- rekonstrukce místních komunikací v Mezihoří a v Městečku Trnávce.

Zastupitelstvo obce ukládá:
649. RO projednání studie k rozšíření autoservisu a prodeje pozemků k to-

muto rozšíření v obci Lázy s obyvateli obce Lázy.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení bylo přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
650. prodloužení záměru prodeje pozemku p.č. 43 o výměře 26 m2 a části 

p.č. 914/1 v k.ú. Lázy za cenu 100 Kč/1m2.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
2. část usnesení bylo přijata.

V Městečku Trnávce dne 27. 6. 2022
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Žouželková, Bc. Žaneta Liznová

V červenci a v srpnu 2022 oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

paní Anna Kozlovská z Petrůvky 
paní Marta Zelená z Předního Arnoštova
pan Josef Částka z Městečka Trnávky 
pan Bedřich Friml z Městečka Trnávky
pan Miroslav Elfmark z Městečka Trnávky  
paní Erika Machatá ze Staré Rovně
paní Gertruda Goppoldová z Městečka Trnávky 
paní Marie Faltýnková z Městečka Trnávky 
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

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy ZŠ M. Trnávka 
s třídní učitelkou Mgr. Janou Strouhalovou v obřadní síni 
Obecního domu M. Trnávka dne 30. 6. 2022
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Valná hromada TSMH v Městečku Trnávce

Základní pravidla při svozu odpadů od domácností

Dne 9. června proběhla v KD v Městečku Trnávce členská schůze 
dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná. V kulturním 
domě se sešlo kolem čtyřiceti starostů z Jihomoravského, Pardubic-
kého a Olomouckého kraje. Dobrovolný svazek obcí v současnosti 
má 51 členských obcí a měst. Vlastní svozovou společnost TS Malá 
Haná, která vám pravidelně vyváží popelnice od vašich domů, kontej-
nery na veřejných místech a stará se o vaše odpady. 

Je to již pět let, co se starostové spojili a založili si svozovou spo-
lečnost. Pravidelně se scházejí, spolupracují na získání dotací na ba-
revné nádoby nebo kompostéry. Řeší také provozní záležitosti kolem 
svozů odpadu při změnách systému a osvětě obyvatel. Jde o společ-
nou práci starostů z velkého regionu. Třídění odpadů dle nového zá-
kona o odpadech se stává pro obce významnou prioritou a jsme rádi, 
že obyvatelé Městečka Trnávky se zapojili do změny systému již 
v počátku. Dnes má zavedený systém sběru tříděných odpadů od do-
mácností celkem 45 obcí dobrovolného svazku a plní tak povinnosti 
dané novým zákonem.

Skutečnost, že se naši starostové vydali správnou cestou, dokazuje 
zájem mnoha obcí z regionů po celé ČR, které navštěvují náš region 
a zajímají se o fungování společnosti TS Malá Haná. Chtějí se také 
osamostatnit a vymanit z područí nadnárodních společností. Jen tak 

Pro někoho běžná záležitost a samozřejmost, pro jiného nová infor-
mace.
1. Směsný komunální odpad je vyvážen pouze z nádob k tomuto 

účelu určených (většinou by to měly být černé popelnice). Ukládá 
to i zákon.
Přistavené pytle s odpadem k popelnici nebudou vyváženy! 
Domácnost si musí pořídit další nádobu, pokud ji stávající kapacita 
nestačí.

2. Používání barevných popelnic z dotací na jiné typy odpadů než 
je předepsáno (modrá – papír, žlutá-plast, hnědá příp. zelená – 
bioodpad) je zneužití dotačních pravidel a porušení smlouvy o vý-
půjčce! Mohou být odebrány, pokud se toto porušení bude opako-
vat.

získají vliv a přehled o svém odpadovém hospodářství, toku odpadů 
a v neposlední řadě i přehled o chování samotných občanů.

Ing. Olga Dočkalová, jednatelka TSMH

3. Nádoby, které mají občané trvale postavené přímo u domu nebo ve 
vjezdu na svých pozemcích a nebudou vytaženy ze stanoviště (tře-
ba i jeden metr), považujeme, že je nechcete vyvézt. Osádky nemají 
vstupovat na vaše pozemky a dívat se, zda je nádoba plná či nikoliv. 
Je třeba přistavit nádoby vždy co nejblíže k cestě, kde jezdí technika.

Nápis BIOODPAD na těchto nových 
nádobách na plast a papír považujeme 
za drzost!

Správně připravené nádoby ke svozu

Do papíru rozhodně dětské 
plínky nepatří! Ty patří do 
směsného odpadu!

Ve žluté směsný komunální odpad! Sem patří bioodpad!

4. Barevné nádoby, které obsahují co nemají (např.v bioodpadech 
sáčky, směsný odpad ve žlutých nebo modrých nádobách), tak ne-
budou tyto nádoby vyvezeny, ale osádky je vyfotí, nechají vzkaz 
proč nebyly svezeny a společnost bude informovat vedení obcí. 
Znamená to, že občané musí tyto nádoby znovu přetřídit.

Děkujeme, že třídíte, chováte se zodpovědně 
a máte pozitivní přístup!

Vaše Technické služby Malá Haná
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Stěhování 
knih z původ-
ní knihovny 
(na bývalém OÚ 
u kostela) do 
nové knihovny 
v obecním domě 
za pomoci žáků 
a učitelů ZŠ 
a dobrovolníků 
z řad veřejnosti 
v červnu 2012.

Noví čtenáři
Po celý školní rok jsme se setkávali s třídou prvňáčků v knihovně, 

abychom se postupně dostali ke slavnostnímu Pasování na čtenáře, kdy 
oslavujeme jejich nově nabyté dovednosti v oblasti čtení. Tato slavnost 
se uskutečnila ve čtvrtek 16. června odpoledne v galerii obecní knihov-
ny za účasti 16 žáků, třídní paní učitelky Žouželkové, paní ředitelky ZŠ 
a MŠ M. Trnávka Sejbalové, místostarostky obce Sablíkové, knihovnic 
a rodinných příslušníků v roli diváků. Prvňáčci předvedli svoje doved-
nosti nejenom ve čtení, ale i ve zpívání, hraní na nástroje a recitová-
ní, a tak mohli být po složení čtenářského slibu pasováni na čtenáře. 
Na památku dostali šerpu s nápisem Malý čtenář, čtenářský průkaz do 
knihovny a knížku spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Vác-
lavka – Dubánek a tajný vzkaz, která byla letošní knihou celonárodního 
projektu Už jsem čtenář.

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Návštěva knihovnic z okresu Blansko
Ve středu 22. června uspořádala knihovna města Boskovice od-

bornou exkurzi pro profesionální i neprofesionální knihovníky okresu 
Blansko. Dopoledne skupina cca 50 knihovnic i knihovníků navštívi-
la Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic a muzeum v Moravské 
Třebové a po obědě si přijeli prohlédnout naši knihovnu. Přizvali jsme 
i pana starostu, který představil naši obec a blízké okolí, a připravili 
pro hosty malé pohoštění. Někteří knihovníci si udělali rychlý výlet po 
Stezce za bílou paní na Cimburk. Naše knihovna všechny uchvátila, 
knihovnice byly překvapené, že v tak malé obci – městečku – máme tak 
velikou a krásnou knihovnu. 

Co nás stojí odpadové hospodářství:
Výdaje:
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k další-
mu zpracování  - SKO, BIO, PLAST, PAPÍR, SKLO, 
jedlé oleje, Velkoobjemové odpady a nebezpečné 
odpady (Kč/ rok)

1 937 525 Kč

Z toho: 
Za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových o. a ne-
bezpečných o.

618 512 Kč

Za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, 
sklo

643 703 Kč

Náklady na úklid veřejných prostranství 510 000 Kč
Náklady na sběrný dvůr 165 310 Kč
Příjmy: 
Celkem vybráno na poplatcích (480Kč/občan/rok), 
Mělo být vybráno (pokud by uhradili všichni poplat-
níci!)

636 545 Kč
650 545 Kč

Odměny za třídění od Ekokomu 354 688 Kč
Odměny od odběratelů vysloužilého elektrozařízení 4 422 Kč
Rozdíl:
Kolik doplácí obec z obecního rozpočtu 941 870 Kč

Svozová firma: Technické služby Malá Haná s.r.o., Sudice 164, 680 
01 Boskovice
Počet nádob: V systému „Door to door“ bylo rozdáno celkem 446 ks 
nádob (240 l) na papír, 448 ks nádob (240 l) na plast. 
Přibližně 636 ks nádob mají občané na směsný - zbytkový komunální 
odpad.
Na sběrných místech má obec kontejnery 1100l : Plast 39ks, Papír 27ks, 
Sklo čiré 10ks, Sklo barevné 12ks, Bioodpad 8ks, kontejner na textil 
a na sběrném dvoře je umístěna nádoba na jedlé oleje.

Informace k odpadovému hospodářství v obci Městečko Trnávka 2021

Jaké máme složení odpadů:
Po zavedení door-to-door systému svozu papíru, plastu, 
bioodpadu – rok 2021

Množství odpadu na 1 občana (v kg)
SKO Bio Sklo Plast Papír

145,50 83,07 20,09 35,98 23,85

Vývoj odpadů 2014–2021:

rok SKO papír plast sklo BIO počet 
obyv.

2014 245,2521 7,600946 17,20869 34,66508 0 1427
2015 251,12948 7,465635 15,61025 33,06539 153,69622 1424
2016 306,032992 6,408524 13,28312 27,38688 88,477302 1390
2017 298,705 7,017 13,167 27,475 99,134 1400
2018 287,2144 10,52305 17,93032 27,00597 128,95919 1401
2019 235,577 22,928 33,574 27,208 139,505 1406
2020 211,799 31,063 43,269 29,347 123,624 1413
2021 203,121 33,293 50,229 28,039 115,965 1396

47 %

8 %

12 %

6 %

27 %

SKO

Bio

Sklo

Plast

Papír

203,12 t

115,19 t

28,04 t

50,23 t

33,29 t
Celkem 430,65 t

Naše nová knihovna slaví 10 let!
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

        Sběr papíru
Ve dnech 13. a 14. června proběhl ve 

škole sběr starého papíru. Celkem bylo shromážděno 
úctyhodných 2 950 kg, za které škola obdržela 9 155 
Kč. Za utržené peníze jsme nakoupili odměny pro nejlepší sběrače 
a všem žákům za sportovní výkony v podobě nanuka. Do třídních fon-
dů zapojených tříd i MŠ přibyly pro příští školní rok finanční částky, za 
které nakoupí třídní paní učitelky další školní potřeby pro děti.

Velké poděkování patří především rodičům, protože bez nich by ne-
byl sběr do školy dopraven a také panu školníkovi, který celou akci řídil.  

A jak dopadla soutěž o nejlepšího sběrače?
1. místo – Kryštof Heger – 341 kg
2. místo – sourozenci Charfreitagovi – 318 kg
3. místo – Filip Krejcar – 238 kg
V MŠ, kde nasbírali celkem 277 kg, byla nejúspěšnější sběračkou 

Nela Jachanová s 99 kg papíru.
V součtu za třídu pak na celé čáře zvítězili žáci 1. třídy, kteří ode-

vzdali neuvěřitelných 869 kg starého papíru.

Pokud budou výkupní ceny i nadále příznivé, zopakujeme tuto akci 
i v příštím školním roce.

Všem dětem, žákům a rodičům přeji krásné prázdniny a dovolenou. 
Užijte si dlouhé letní dny vyplněné spoustou nádherných zážitků. 

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Perlorodky aneb Co knížka, to perla
Před koncem školního roku skončila celoroční knihovní soutěž pro 

dětské čtenáře Lovci pe-
rel. Zúčastnilo se jí cel-
kem 31 čtenářů z 2. až 
7. třídy, kteří dohromady 
přečetli 417 knih. Někte-
ré čtenáře hra bavila celý 
rok, jiní četli jen přes 
zimní období… V mladší 
kategorii se stala vítězkou 
Kateřina Smékalová ze 
4. třídy s 26 perlami a ve 

Hurá prázdniny
Léto, léto, cos nám přineslo? No přece prázdniny – odpovída-

jí Broučci a vypravují, co by chtěli nebo budou o prázdninách dělat. 
Všechno to, co se během roku kvůli všem povinnostem nestihlo nebo 
nemohlo dělat. Školní rok utekl jako voda a po letním odpočinku nasta-
ne čas změn. Po prázdninách se někteří z nás „rozletí“ do třídy Soviček, 
jiní do třídy Sluníček a ostatní z nás budou ve třídě Broučků vítat nové 
kamarády. Ale nejprve se všichni těšíme, že si užijeme léto plné sluníč-
ka, zažijeme spoustu krásných zážitků, a jak je naším zvykem poznáme 
i něco nového. Také vám všem přejeme prázdniny plné dobrodružství, 
ale také pohody a radosti.

Broučci a p. uč. Vlasta Konečná

Závěr roku ve školce
Ke konci školního roku vyrazila třída starších dětí a předškoláků spo-

lu s rodiči a učitelkami na výlet. Cílem cesty byl “DŮM PŘÍRODY” ve 
Skalním městě u Blanska. Nabídnuta nám byla interaktivní expozice od 
počátku vzniku planety až po současnost. Děti mohly např.: zkusit, jak je 
těžký netopýr, poznat po hmatu srsti zvířete, naučit se, jak je pro nás pří-
roda důležitá, hledat hmyz a drobné tvory přímo v muzeu, zahrát si pexe-
so či puzzle, nebo se vydovádět v místní herně, která vypadá jako skuteč-
ná jeskyně. Možné také bylo poskládat “plyšový” krápník, nebo 3D kino 
s naučným programem, či pověstí o Macoše. Závěrem výletu stráveném 
v krásné přírodě Moravského krasu byl rozchod ve městě Boskovice.

Letos jsme se trochu netradičně rozloučili s našimi předškoláky. Na 
akci zvanou: “ZAHRADNÍ SLAV-
NOST SPOJENÁ S PASOVÁNÍM 
NA PRVŇÁČKA” byla pozvaná jak 
třída starších dětí a předškoláků, tak 
třída mladších dětí. Nejprve budoucí 
školáci přivítali rodiče, předvedli pás-
mo dojemných básniček a písniček, 
také zatančili na píseň “KROK JE 
VÍC NEŽ SKOK” a složili přísahu. 
Poté byly řádně pasováni na prvňáč-
ky velkou 3D pastelkou a obdrželi pa-
mětní list se slabikářem jako památku 
na MŠ. Slabikář budou děti dále vy-
užívat v ZŠ. Dále následovala volná 
zábava, možnost vyžití na zahradě 

(skákací pytle, průlezky, slalom …) a opékání špekáčků. Tímto bych 
ráda za celou školku poděkovala SRPŠ za nemalý finanční příspěvek 
na dopravu a občerstvení již zmíněných akcí. Tak přejeme pěkné léto…

za kolektiv učitelek Kristýna Dvorská 

starší kategorii všechny „předběhla“ Alžběta Dvořáková z 5. třídy, kte-
rá nasbírala 81 perel. Na dalších místech ve starší kategorii se umístily 
Martina Krejčířová a Vendula Rypová, obě též z 5. třídy (viz foto). Ne-
jenom vítězové, ale i všichni ostatní čtenáři si zaslouží velikou pochva-
lu za to, že se vůbec do hry zapojili. Odměny byly rozdány a závěrečný 
Morionský trh, kde soutěžící utratí nasbírané „Moriony“, se uskuteční 
letos před Vánoci.

Prázdninovou výstavu obrázků, které uplynulý školní rok nama-
lovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová při ZŠ M. Tr-
návka pod vedením paní učitelky Heleny Kancírové, můžete zhlédnout 
v galerii obecní knihovny do konce srpna 2022.

Jitka Stenzlová



6 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky červenec–srpen 2022

www.mesteckotrnavka.cz

Proměna vlny ve Stolístku
Jak je náročné ruční zpracování ovčí vlny si v pondělí 2. 5. 2022 ově-

řili naši sedmáci.V rámci projektového dne ve výuce jsme se vypravili 
do linhartského Stolístku. Pod vedením paní lektorky se děti rozdělily do 
skupin, aby si mohly vyzkoušet čištění, praní a česání vlny. Na závěr si 
mohly z připravené barvené ovčí vlny vyrobit postavičku nebo anděla.

Mgr. Alena Popelková

„Šprechtili“ jsme v Pardubicích
Ve středu 18. 5. 2022 jsme v brzkých ranních hodinách odjeli s paní 

učitelkou Strouhalovou a Popelkovou „šprechtit“ do Pardubic. V klu-
bu ABC nás společně s dalšími 
školami přivítaly milé slečny, 
které nás seznámily s pravidly 
hry. Ve skupinách jsme cho-
dili po stanovištích se jmény 
německých měst, plnili skvě-
le vymyšlené úkoly a zapiso-
vali výsledky do cestovního 
pasu. Po vyhlášení vítězů jsme 
dostali nafukovací balónek 
a placku. Celé dopoledne jsme 
zakončili v zámeckém parku 
na koncertě Munich Supercrew. Tenhle koncert naplnil moje očekává-
ní víc, než jsem si myslela. Zjistila jsem, že i německá hudba je super.

Tereza Kubíková, Eliška Elnerová

Smajlík, sovička, čtyřlístek
Co mají tyto věci společného? Hned Vám to objasním. ,,Medardí 

kápě, čtyřicet dní kape.“ Ani nevím, jestli ten den pršelo, ale my jsme se 
s prvňáčky rozhodli, že si upečeme perníčky a školu si krásně provoní-
me. A jak nás to napadlo? Kryštof přinesl do školy knížku o včeličkách, 
tak jsem z ní dětem četla o životě včel, zazpívali jsme si písničku o vče-

lách, Kryštof přinesl i med. 
A nápad byl tu! Těsto při-
pravila Martina, která v naší 
třídě byla na praxi. Vrátila se 
do své žluté třídy, kde proži-
la čtyři roky na 1. stupni, ten-
tokrát ve funkci asistentky. 
V kuchyňce jsme se rozdělili 
na skupinky, některé děti dr-
žely váleček na těsto v ruce 
poprvé, ale všem se povedlo 
těsto vyválet, vykrojit z něj 

tvary (smajlíky, sovičky a čtyřlístky) a dozlatova upéct. Tentokrát jsme 
perníky nezdobili, ale zkušenosti už děti mají, zdobili jsme v prosinci 
hlavu čerta a Mikuláše. Když jsme odcházeli z kuchyňky s tácem pl-
ným perníčků, byli prvňáčci ,,oloupeni“ o několik perníčků sourozenci 
z 2. stupně.  Přála bych Vám vidět napětí a zároveň radost v očích dětí, 
kdy se mlsné jazýčky již nemohly dočkat, až ochutnají tu dobrotu ve 
své třídě. Medová pochoutka chutnala všem. My se určitě do kuchyňky 
vrátíme v příštím školním roce.

Mgr. Eva Žouželková a 1. třída

Škola v ZOO 
Sláva, nazdar výletu! Nezmokli jsme a nejen to. V úterý 14. června 

jsme si užili parádní projektový den v ZOO Olomouc s programem, 
který pro nás připravily nejen naše paní učitelky, ale hlavně dva odbor-
ní pracovníci zoologické zahrady. Čekala nás komentovaná prohlídka, 
dotyková dílna, setkání se zvířetem, naučná stezka a pracovní sešit jako 
dárek. Pak ještě neúnavná hodinka běhání v Lanáčku, zpáteční procház-

Konec dobrý, všechno dobré
Konec letošního školního roku měli žáci 1. stupně naší školy v duchu 

hesla „Kdo si hraje, nezlobí!“ zpestřený kromě školních exkurzí a vý-
letů také několika naučnými, sportovními, kulturními a jinými akcemi. 
Za všechny uvedeme třeba divadelní představení Vlez v les, na které nás 
pozvala v rámci tzv. Rozmarného léta v Moravské Třebové paní MgA. 
Zdeňka Selingerová. Vystoupení mladých umělců inspirované poeti-
kou bajky, plné cirkusových technik, výtvarného umění a živé hudby se 
všem velice líbilo. Děkujeme tímto také našemu SRPŠ za příspěvek na 

vstupné. Do Moravské Třebové jsme se za pár dnů vypravili znovu na 
akci Den s integrovaným záchranným systémem (IZS), kterou na Kníže-
cí louce organizovalo Město Moravská Třebová. Tentokrát jsme obdivo-
vali nejen techniku a vybavení policistů, hasičů a zdravotníků. Ze všeho 
nejvíce nás zaujala ukázka zásahu psovodů Policie ČR. A do třetice jsme 
se den před vysvědčením společně vydali hledat klíč k prázdninám až na 
Holubí studánku. Konec dobrý, všechno dobré. Klíč jsme našli! Krás-
né prožití letních prázdnin a spoustu pěkných zážitků všem přejí 

žáci z 1. – 4. třídy a jejich paní učitelky 

ka s prohlídkou toho, co jsme cestou tam přehlédli, a vytoužené náku-
py suvenýrů. Na první část se koukněte na zstrnavka.rajce.idnes.cz/
Skola_v_ZOO/ a takové ty obvyklé fotografie zvířat a zvířátek máme 
skoro všichni ve svých mobilech, kterými jsme fotili jako o závod. Tuto 
exkurzi, jak našemu super výletu po celou dobu říkaly paní učitelky, 
jsme zvládli všichni na jedničku!

Za všechny malé i velké účastníky zájezdu z 1. – 3. ročníku zapsala 
Mgr. Ludmila Šimečková



7Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyčervenec–srpen 2022

www.mesteckotrnavka.cz

Reportáž o reportážích
Žáci 6. a 7. třídy naší školy se 

zapojili do aktivity nazvané Mladý 
reportér, vyhlášené v rámci projektu 
MAP rozvoje vzdělávání II pro úze-
mí ORP Moravská Třebová. Úko-
lem bylo zpracovat ve formě krátké 
filmové reportáže některé z vybra-
ných témat. Žáci pracovali ve sku-
pinách a každý člen přispěl podle 
svých schopností. Nakonec vznik-
lo šest videí o Městečku Trnávka 
a okolních obcích, jedna reportáž o osobnosti a interaktivní prezentace 
o domech v Městečku Trnávce. Výsledky si můžete prohlédnout na in-
ternetových stránkách školy.

Velkou motivací pro tvorbu reportáží byla i odměna projektu MAP 
II ve formě návštěvy Velkého světa techniky v Ostravě -Vítkovicích, 
místa plného interaktivních exponátů, ukázek fungování přírodních zá-
konů, vědeckých objevů a nejmodernější techniky.

Jak se žákům 25. května v Ostravě líbilo, si můžete přečíst zde:
Zaujala mě laserová střelnice, výstřel rakety a krásné 3D kino o ta-

jemném Pacifiku.   (Štěpán)
Líbila se mi černá místnost, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to 

být slepý, nebo jízda na invalidním vozíku.    (Veronika)
Zaujala mě obrovská místnost, ve které byla Země a  hvězdy.  (Filip)
Pěkné byly všechny exponáty spojené s přírodou, fyzikou a techni-

kou. Ale nejlepší byly sedací vaky rozmístněné po celé budově.   (Anna)
Bylo to zábavné i naučné! Bavilo mě řídit formuli.    (Josef)

Reportáž - Praha 2022
V úterý 24. 5. 2022 jsme se vypravili na dvoudenní exkurzi do Prahy. 

Brzy ráno jsme se sešli v Moravské Třebové a v devět už jsme stáli na 
hlavním nádraží v Praze. Odtud se šlo k Prašné bráně, samozřejmě jsme 
nevynechali Staroměstské náměstí a Pražský orloj. Koupili jsme si líst-
ky do MHD a metrem jsme se přesunuli do Valdštejnských zahrad pod 
Pražským hradem a potom na samotný hrad. Tam jsme navštívili Zlatou 
uličku, podzemí, Vladislavský sál a samozřejmě Chrám sv. Víta. Po cestě 
z hradu se rozpršelo, ale než jsme byli dole, tak už zase svítilo sluníčko. 
Prošli jsme se po Karlově mostě a navštívili Lennonovu zeď. 

Protože už nás začínaly bolet nohy, šli jsme si odpočinout a ubytovat 
se na hostel a poté jsme konečně vyrazili do židovského města. Navští-
vili jsme několik synagog, jedna byla stále aktivní, v další byla všude na 
zdech vypsaná jména Židů, kteří za války přišli o život v koncentračních 
táborech, v další byla zase výstava. Po cestě do Španělské synagogy jsme 
se prošli po Pařížské ulici a vyfotili se u sochy Franze Kafky. 

Tramvají jsme přejeli na stanici Anděl, kde jsme se rozdělili na dvě 
skupinky. My šli do obchodního centra a ostatní vyrazili do kina na Dok-
tora Strange. Najedli jsme se, a protože nám zbývalo hodně času, vyrazili 

Pohádkový dětský den 2022 
Na 1. června si 9. třída připravila pro děti z prvního stupně pohádko-

vý dětský den. Nachystali jsme si 20 různých aktivit a vyrazili na Cim-
burk. Zanedlouho dorazili i naši mladší spolužáci, podepsali si kartičky 
a rozběhli se ke stanovištím. Seznámili se tak s pohádkovými písnič-
kami, postavami a také s pohádkovými předměty. Myslím, že si to děti 
moc užily, protože po stanovištích pobíhaly s úsměvem na tváři. Když 
měly děti všechny úkoly hotové, dostaly sladkou odměnu. Všichni spo-
lečně jsme si tento Den dětí moc užili!  

Hedvika Kaštánková, 9. třída

Jeden den v Brně
Z pera žáka 6. třídy:
Ve středu 4. 5. 2022 jsme jeli autobusem do Brna. Jela 6., 8. a 9. tří-

da. V Brně jsem se šli podívat na hrad Špilberk. Byl tam krásný výhled 
na město. Celý hrad jsme obešli a vydali se do VIDA centra. Vida cen-
trum je zábavní vědecké centrum s různými exponáty, které vysvětlu-
jí, jak co funguje. S pracovními listy jsme tam řešili zábavné vědecké 
úkoly, zašli si na „vědeckou show“ – různé výbuchy a po obědě zhlédli 
3D kino „Na křídlech ptáků“. (Pavel Kroupa)

Z pera deváťáků:
Ve středu 4. 5. 2022 se 9., 8. a 6. třída zúčastnila výletu do Brna. Žáci 

9. třídy šli na exkurzi do Vily Tugendhat, kde se dověděli spoustu zají-
mavých informací ohledně stavby a historie této budovy. 

Mě osobně zaujalo, že v hlavní místnosti je zeď z kamene, který se 
jmenuje onyx a jeho cena byla tehdy asi 200 tisíc korun. (Milan)

Zaujaly mě otevřené místnosti, umyvadla ve skříních, krásná zeď 
z onyxu a krásná velká zahrada. (David)

Navštívili jsme velice známou památku UNESCO, Vilu Tugendhat. 
Vila je pohled velice nenápadná, ale jakmile do ní vstoupíte, váš pohled 
se úplně změní. Nejen že jsme mohli obdivovat úžasnou architekturu, 
ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o původu vily a jejích 
obyvatelích. (Erika)

Mezitím 8. a 6. třída šly na Špilberk, kde se dověděli něco o jeho mi-
nulosti. Poté se všechny třídy sešly ve Vida centru, kde všichni společně 
zkoumali zázraky přírody, chemické reakce a fyzikální zákony. Pak si 
zašli na 3D film s názvem Na křídlech ptáků. Mně se exkurze moc lí-
bila. (Milan Horník)

jsme po obchodech a prošli jsme snad všechny, na které jsme narazili. Ve-
čer jsme vyjeli lanovkou na Petřín, odkud jsme viděli noční Prahu jako na 
dlani. Po cestě na hostel jsme ještě zašli ke břehu Vltavy, kde jsme si to 
všichni moc užili. Chvíli jsme si ještě povídali a potom už jsme šli spát. 

Ráno jsme sedli na tramvaj a vyrazili do pražské ZOO, kde jsme byli 
až do půl druhé. Potom jsme autobusem a metrem dojeli jsme na Václav-
ské náměstí, kde jsme asi hodinu dostali rozchod, tak jsme se zašli najíst, 
a pak už jen pár minut chůze na vlak, dobrodružství se zpožděným vla-
kem a už jsme vyběhli z vlaku na nádraží v Moravské Třebové... Výlet 
byl moc vydařený, a i když nám pršelo, tak jsme si nenechali zkazit nála-
du a moc jsme si ho všichni užili.

Anička Filipiová, 9. třída
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Dole: Pařil - brankář, Kolář, E. Konečný, Stenzl, Štefl, Fréhar, Kubálek, 
Kleveta. Stojící: M. Hensl, Havlíček, Šašinka, Selinger, Lexmaul, D. Koneč-
ný, Toman, Jedlička, Mazal, R. Hensl, Žouželka - trenér, Bálek - ved. mužstva

TJ Sokol Městečko Trnávka
                 FOTBAL

Fotbalová sezóna 2021/2022 je za námi a pro trnávecký Sokol byla 
velmi úspěšná. Ve III. třídě bylo drama až do posledního kola. Trnávka 
do něj vstupovala z nejvýhodnější 1. pozice s náskokem jednoho bodu 
na céčko Moravské Třebové a Poličku B. Právě s Poličkou hrál Sokol 
poslední duel sezóny a začal skvěle, když v poločase vedl po trefě Ha-
vlíčka 1:0. V druhé půli ovšem soupeř utkání zdramatizoval a vyrovnal 
z penalty na 1:1. V tu chvíli byla na tom nejlépe Třebová, která vedla 
v Čisté 2:1. To ovšem nechtěl dopustit Havlíček a dalšíma dvěma bran-
kama v posledních osmi minutách rozhodl o výhře Trnávky 3:1 a tím 
pádem i o zisku mistrovského titulu!

Kromě titulu má Sokol i  nejlepšího střelce III. třídy, kterým se stal 
s velkým náskokem Filip Havlíček. Zároveň Trnávka nastřílela za se-
zónu nejvíc gólů a naopak nejmíň jich dostala. A to měla ze všech týmů 
nejtěžší los – odehrála venku o dvě utkání víc než doma a se všemi 

Dětský den na Cimburku
Jak je již zvykem, uspořádalo i letos SRPŠ při MŠ a ZŠ Městečko 

Trnávka na Cimburku tuto akci věnovanou dětem. Oblíbenost akce je 
každoročně vidět i na návštěvnosti. Pro všechny přítomné děti bylo 
přichystáno 8 pohádkových zastavení, po splnění úkolu na každém 
stanovišti obdrželo dítě do své hrací karty razítko. Po vyplnění celé 
hrací karty čekala v cíli na všechny sladká odměna. O občerstvení 
všech se staral „Roj pohádkových včeliček“, pitný režim zajistili „Pat 
a Mat“ a pro všechny velké hladovce připravili „Bratři v triku“ chutné 
maso z kleští. Zpestřením příjemného dne byl pro všechny přítomné 
klaun – kejklíř, který svým veselým pásmem pobavil všechny děti 
i dospělé. Touto cestou patří poděkování všem, kdo se podíleli na pří-
pravách a realizaci tohoto hezkého dne. Velké díky patří i žákům ZŠ 
za přípravu výborných koláčků. Děkujeme za podporu a na další akci 
se na Vás těší tým SRPŠ.

POUŤOVÝ VÍKEND
v Městečku Trnávce

pátek 22. 7.  
od 18.00 hodin vedle kulturního domu v parku 

občerstvení: točené pivo, makrely, steaky
sobota 23. 7.  

od 14.00 hodin na hřišti 

Pouťový turnaj s účastí týmů:
SK LOŠTICE 1923, TJ SVITAVY,  

SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B, 
TJ SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA

od 20.00 hodin na hřišti TJ Sokol pouťová 
zábava se skupinou EMINENCE – Letovice  

vstupné 80 Kč
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Zleva stojí: Jáchym Selinger – asistent trenéra,  Pavel Bohatec, Adam 
Dospěl, Daniel Mazal, Pavel Kroupa, František Kroupa, Robert Hensl 
– trenér, zleva dole: Filip Šmeral, Zdeněk Plocr, Miky Selinger, Jáchym 
Pospíšil, Jirka Grebeň, Michal Bureš, Honza Elner - brankář

     Hurá, prázdniny jsou tu!
Ještě než dětem a učitelům popřejeme krásné prázdni-

ny, pojďme se poohlédnout za posledními dvěma měsíci v našem sboru.
15. května, v neděli dopoledne, se družstvo přípravky a dvou týmů 

starších žáků vydalo na závody do Bezděčí u Trnávky. Přípravka ve 
své kategorii zvítězila, a starší žáci si odvezli 1. a 3. místo. Na prvních 
letošních závodech jsme se tak mohli radovat z nádherných výsledků! 
Odpoledne proběhla soutěž žen, mužů a veteránů. Zástupce z těchto ka-
tegorií jsme měli pouze za ženy. Ty si odvezly 2. místo. 

O týden později nás čekal „největší“ závod roku, a to je klasicky 
postupová soutěž. Ta letos proběhla na Staré Rovni. Muži nastoupili 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

v nové sestavě, která se jim vyloženě osvědčila, protože v jejich kate-
gorii zvítězili a zajistili si tak postup na okres, kam, bohužel, nakonec 
neodjeli. Našim holkám chybělo malinko na stupeň nejvyšší, avšak po-
sledním útokem je přeskočily holky z Rozstání, kterým děkujeme za 
výpomoc na rozdělovači. Ženy z Rozstání na okres jely doplněny člen-
kami z našeho týmu. Na okres odjelo naše družstvo dorostenců. Byl to 
jejich první závod. S disciplínou jednotlivců, štafet a útoků „pobojova-
li“ statečně a skončili na krásném 3. místě.  

Největší závod dětí je již typicky jarní kolo Hry Plamen. To letos 
proběhlo v Trstenici. Starším a mladším žákům se tentokrát trochu lepi-
la smůla na paty, ale starší žáci ukázali, v čem jsou dobří, a 8. místem na 

zápasech usedl na letošní pomyslný trůn tým Fack – Fest (M. Hýka, T. 
Makrlík). Gratulujeme, pořadatelům děkujeme a těšíme se opět za rok.

Blahopřání
V měsíci červnu oslavili svá životní jubilea Petra Krahulová, Lukáš 

Němec a Roman Ryp. Všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a spoustu 
sportovních úspěchů. 

Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 18 hod. na Skalce.
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hod. na Skalce.
Všem spoluobčanům přejeme krásné léto, příjemnou dovolenou 

a všem dětem slunečné prázdniny plné zážitků.
Jana Hrbatová

     Memoriál Viléma Bušiny v nohejbale trojic
Po dlouhé covidové pauze se letos opět uskutečnil již XXIX. 

ročník tohoto turnaje. Druhý květnový víkend se do areálu SK 
Skalky sjelo 10 týmů a pozvání na tento turnaj neodmítly ani dva 

týmy z okolí Olomouce.
Po úvodním zahájení a rozdělení do dvou skupin, se naplno rozehrály 

zápasy o postup do „pavouka“. Tak jak je na tomto turnaji zvykem, žád-
ný zápas nebyl lehký a týmy si nedaly žádný míč zadarmo. Každý chtěl 
postoupit a bojovat o pohár. Krásné počasí a fanoušci, kteří podporova-
li svůj tým, doplnili kulisu tohoto turnaje a hezkého areálu. Nováčci od 
Olomouce své soupeře potrápili a jejich nohejbalové umění jim zajistilo 
krásná místa v popředí tabulky.  Nicméně vítěz může být jen jeden, a tak 
tento turnaj vyhrál a pohár pro vítěze si odvezl tým z Boršova.

Milánci 
V loňském roce, v době covidu, stihli kluci tento turnaj dvojic uspo-

řádat a nepřetrhli tak pomyslnou nitku pořadatelství. Proto se v letoš-
ním roce konal již XVI. ročník. Jedná se o uzavřený turnaj, na který si 
pořadatelská dvojice zve jednotlivé týmy. V letošní roce se jich na Skal-
ce sešlo celkem jedenáct. Počasí turnaji opět přálo a mohlo by se nad-
neseně říci, že vítězem turnaje bylo právě sluníčko. Pořadatelé Milánek 
a Milča neponechali nic náhodě a dbali o pitný režim hráčů a také na 
správné ochlazení vedrem unaveného těla J.  Hrálo se klasicky, tj. ve 
dvou skupinách - každý s každým a následně postupovali nejlepší čtyři 
do pavouka. Vítěz turnaje může být ale pouze jeden. Po vyrovnaných 

SK Skalka

týmy z horní poloviny tabulky hrála 2x venku. Jenže na soupeřově hři-
šti byla Trnávka paradoxně lepší než doma. Na jaře dokonce venku ne-
ztratila ani bod, a to většinu zápasů odehrála s 12-ti hráči! Titul a postup 
do Okresního přeboru si tak právem zaslouží...

Žáci si na závěr sezóny zahráli finále A, do kterého postoupily čtyři 
nejlepší týmy. Tam nakonec obsadili bronzovou pozici, o které rozhodli 
také až v posledním duelu proti celku Horní Újezd/Morašice.

Nyní čeká všechny zasloužený odpočinek a nejbližší akcí bude 23. 
července tradiční Pouťový turnaj. Nová sezóna začíná pro muže první 
srpnový víkend Pohárem a o týden později 1. kolem Okresního pře-
boru. Žáci vstoupí do sezóny poslední srpnový víkend, přípravka pak 
o týden později.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Fotbalová sezóna 2021/2022
První rok v kategorii mladších žáků dopadl skvěle. Skončili jsme na 

3. místě za Sebranicemi a Horním Újezdem. Našemu týmu se nejlépe 
hrálo na domácím hřišti, kde byla velká podpora našich fanoušků. Hrá-
li jsme za každého počasí. Při zápase s Jaroměřicemi byla velká zima. 
Naopak poslední zápas s Horním Újezdem bylo velké horko. V posled-
ním zápase se hrálo o 3. místo. Nám stačila remíza. V polovině zá-
pasu jsme prohrávali. Nakonec jsme remizovali 2:2 po gólu Františka 
Kroupy a Honzu Elnera. Všichni jsme si zápas užili. Jsme dobrá  parta. 

Máme dobrýho trenéra Robina Hensla, kterému pomáhal Jáchym Se-
linger. Ze třetího místa v tabulce jsme měli všichni radost. 

Pavel Kroupa nejml.
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7. 6. 2022. Ani nevím jak, ale najednou stojím se svojí Hondou 
v Michalovcích na východním Slovensku na benzínce. Původní plán 
je přece Rumunsko. Ukrajinu mi rozmlouval úplně každý. Přitom zprá-
vy od přátel z Ukrajiny mluví úplně jinak. Na čí straně být, komu věřit 
a nevěřit? Rozhodl jsem se si na to udělat vlastní názor. 

Pro jistotu dotankuji nádrž mojí Hondy až po okraj hrdla nádrže. Při-
jíždím k hraničnímu přechodu Višné Nemecké. Přechod je úplně prázd-
ný, jen pár pracovnic humanitární pomoci kouká do svých mobilních 

Na Ukrajinu, no ty jsi se zbláznil!
telefonů u svých stanů, jen na mě zvednou oči a kroutí hlavou. Jak už 
jsem řekl, kromě pracovníků humanitární pomoci a celníků tu není ani 
noha! Pokračuji tedy dále přes celnici, vše jde hladce. Celník se mě ptá 
na klasické otázky, kam jedu, kolik mám paliva v nádrži atd. Než opus-
tím Slovenskou celnici, zeptám se celníka, jestli je na Zakarpatí vojna? 
S jistotou kýve hlavou, že ne! Tak to mi spadl kámen ze srdce. Pokra-
čuji na Ukrajinskou stranu, covid pas nevlastním a bez problémů dostá-
vám razítko do pasu a už se přede mnou otevírá závora. Hodiny vám 

útoku si zajistili celkové 15. místo, mladší žáci byli ještě o příčku lepší 
a odvezli si 14. místo! Premiéru měli naši nejmladší - přípravka, a ta 
ukázala super formu. Z jejich prvního startu na jarním kole Hry Plamen 
si naši nejmenší odvezli medaile za nádherné 2. místo!!!! Myslím, že 
můžeme být na tu naši nastupující generaci právem pyšní!!! Děkujeme 

dětem za reprezentaci, ale i rodičům, kteří děti v tomto krásném sportu 
podporují. Jejich úspěchy jsou také vaše zásluha! A velké díky letí tre-
nérům, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi.

Naší největší letošní akcí byly oslavy sboru, které proběhly 4.6. na 
místním fotbalovém hřišti. Čekal nás bohatý program, ukázky techni-
ky, soutěž o ceny a krásná muzika Malohanačka z Velkých Opatovic. 
I počasí nám nakonec přálo a po celou dobu bylo krásné počasí. Děti 
se mohly vyřádit na velkém skákacím hradě a osvěžit se v pěně, kterou 
nám přijeli udělat hasiči z Dlouhé Loučky. Moc děkujeme všem, kte-
ří se našich oslav zúčastnili, hlavně těm, co nám přijeli udělat ukázky 
s technikou, hasičskou pěnu pro děti a panu starostovi a paní místosta-
rostce naší obce. Také děkujeme všem vzácným hostům a Vám, kteří 
jste nás přišli podpořit a užít si hezký den!

Letos po covidové pauze jsme opět doběhli do cíle 24h běhu You 
Dream We Run v Blansku. Pohybem jsme pomáhali letos opět našemu 
Zdeňkovi! 

18. června proběhly závody veteránů v Radkově a ti naši tam samo-
zřejmě nemohli chybět! Depoziťáci ukázali formu a po štafetě a útoku 
si odvezli 1. místo z jejich letošní premiéry.

Poslední víkend v červnu proběhly závody v Rozstání. A jak jsme 
dopadli? Přípravka - 2. místo, Starší žáci - 4. místo, Ženy - 6. místo, 
Muži - 4. a 8. místo. 

Ani kluci z výjezdové jednotky nezahálí a mají za sebou pár nároč-
ných výjezdů. 19. června vyjížděli k požáru louky v Malíkově, na kte-
ré bylo seno a v blízkosti dřevo a lesní porost. Požár byl ohlášen těsně 
před 15h odpolední, a tak si naši kluci v tak pěkném počasí vyběhli k le-
tošnímu 24. výjezdu. Naštěstí se požár díky brzkému příjezdu hasičů 
dostal včas pod kontrolu a nedošlo k jeho dalšímu rozšíření.

22. června kluky vyhnala siréna k požáru v Ludvíkově. Při nahlášení 
požáru byla společně s tím nahlášena propanbutanová láhev uvnitř bu-
dovy, proto museli být hasiči při likvidaci požáru velmi opatrní.

V neděli 26. června kluci vyjížděli opět do obce Malíkov. Požár ro-
dinného domu zaměstnal ten den nejen naši jednotku. Oheň se podařilo 
dostat pod kontrolu, ale škody byly obrovské. Zásah byl náročný neje-
nom ze strany likvidace živlu, ale také ze strany počasí. Kluci museli 
použít dýchací přístroje. Ve stínu však bylo 27 stupňů, na slunci a ještě 
u požáru o dost více, takže tento zásah nebyl vůbec příjemný. Do pozd-
ního večera naše jednotka společně s tou z Malíkova zůstala na místě 
a musela ještě několikrát požářiště prolít dalšími proudy vody. Za tento 
výjezd klobouk dolů a moc díky!

Následující den, v pondělí 27. června dopoledne odjeli tři kluci z vý-
jezdové jednotky ochladit děti Speciální školy v Moravské Třebové. 
Dětem se den velmi líbil a mnoho z nich něco takového nikdy nezaži-

lo. Dle slov učitelů byly děti velmi nadšené. Prožily krásné dopoledne 
a vyřádily se v pěně, kterou jim také kluci udělali. Během dopoledne 
vzniklo také propagační video Speciální školy. Cestou zpět na základnu 
se naši kluci stavili ještě v Malíkově, protože po ohledání místa požáru 
z předchozího dne velitel výjezdové jednotky z Malíkova zjistil něko-
lik živých ohnisek a poprosil naši jednotku o pomoc s dohašením. Tato 
ohniska kluci definitivně zlikvidovali. 

V souvislosti s těmito výjezdy bychom rádi poděkovali Pálenici 
v Jevíčku, která zajišťuje pitný režim pro naši výjezdovou jednotku. Při 
dlouhých, náročných výjezdech, které jsou navíc doprovázeny i hor-
kým počasím, je pitný režim pro naše kluky velmi důležitý. Při dodržo-
vání pitného režimu se předchází kolapsům, motání hlavy a jiným zrád-
ným neduhům, které nebývají, bohužel, u těchto výjezdů výjimkou. Při 
posledním náročném výjezdu u požáru v Malíkově kluci vypili 5 celých 
balení limonád. Velké díky za SDH letí k Martinovi Korbelovi a Petře 
Korbelové Vašíčkové.

Během května a června se v našem sboru mnoho událo. Teď už 
však přejeme dětem krásné dva měsíce prázdnin a Vám ostatním nád-
herné léto!

Nikola Neubauerová

Pocta hasičům
Okresní sdružení hasičů Svitavy pořádalo pro zasloužilé hasiče star-

ší 75-ti let posezení v Kulturním domě Telecí ve čtvrtek 23. 6. 2022. 
Této akce se zúčastnili členové dobrovolných hasičů M. Trnávky 
a okrsků Městečko Trnávka s doprovodem. Příjemné odpoledne bylo 
zpestřeno bohatým kulturním programem a občerstvením.

František Kozlovský
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Šárka Zezulová (provdaná Dellar)
Můj článek by se vlastně měl jmenovat „Z Městečka Trnávky na 

skok do Austrálie, a z ní pak nečekaně do Anglie“. A jak mě to sem 
zaválo? Vezmu to stručně… Vše začalo mým studijně-pracovním po-
bytem v Australské Sydney, kde jsem potkala Angličana, růžové brý-
le atd., a tak jsem tu už 16 let. Austrálie je na samostatný článek, o té 
možná příště. 

V Anglii žilo a žije několik Trnaváků a bude velice zajímavé číst 
o Anglii z jejich pohledu, pokud se také podělí o své zážitky v této 
rubrice. 

Pokusím se vám popsat, jak to vidím já. Anglie má několik tváří 
a někdy jsou velice rozdílné, záleží na tom kde a v jaké komunitě žijete. 
Tím, že jsem se přivdala do typické anglické rodiny na venkově, můj 

Z Městečka Trnávky až na konec světa

popis bude velice podobný tomu, co možná znáte z britských televiz-
ních seriálů jako je například Grantchester a Vraždy z Midsomeru (díky 
bohu až na ty vraždy ☺). Žiji nedaleko od Cambridge (asi hodinu od 
Londýna), v městečku Godmanchester - malebné prostředí, spousta ze-
leně, řeky, rybníky, krávy a koně se volně pasou na loukách a rušný re-
kreační provoz na řece. Venkov a malá města si tu zachovávají svůj tra-
diční styl, staré domy jsou udržovány v původním stylu a žádné moder-
ní designy, co se týče nových staveb, se tu moc nenosí. Co tu bohužel 
nemáme, jsou kopce a lesy, jinak je tu zrovna tak krásně jako v Trnávce.
Londýn

Londýn je také na samostatnou kapitolu. Pro mě je úchvatný a nikdy 
se neomrzí. Metropole extrémů, spojení starého a  tradičního s moder-
ním, stále je co objevovat. Spojení světových kultur s anglickou, oblí-
bené místo si tam najde každý. 
Něco o Angličanech

Budu teď trochu generalizovat, samozřejmě se najdou výjimky, jako 
všude. Ano, Angličani jsou konzervativní, ale jinak velice tolerantní 
a ohleduplní. Nemají rádi konfrontace ani žádné dramatické výlevy. 
Ohleduplnosti si všimnete zejména na silnicích. Je úplně normální, že 
vám lidé pokývnou/zamávají na poděkovanou, že jste jim dali přednost, 
i přestože ji podle silničních pravidel stejně měli. V Anglii se hodně 
parkuje na ulici, tak jeden řidič musí často počkat a nechat projet auto 
v protisměru. Na začátku jsem to nechápala, pořád na nás někdo má-
val, tak jsem se ptala manžela „To byl někdo známý? Ne. Tak proč ti 
mávají? Za to, že jsem počkal. Ale vždyť měli přednost, překážka je na 
tvé straně, nemuseli ti děkovat! To přece vůbec nevadí, je slušné podě-
kovat...“.Mé adoptivní městečko Godmanchester

přeskočí o hodinu napřed, jelikož je Ukrajina v jiném 
časovém pásmu. Tak jsem tady! 

Za první křižovatkou nasadím směr Zakarpatí. Mí-
jím hned policejní hlídku s radarem, ale se svojí za-
fixovanou 50 km/h tu akorát v obci brzdím provoz. 
Tady platí přece 60 km/h. Dále vypínám světla, tady 
neplatí povinné svícení, tak proč na sebe zbytečně 
upozorňovat. Pokračuji po trase Užhorod, Mukačevo, 
Chust. Docela mě mile překvapil nový asfaltový po-
vrch až do Chustu. Každé město na začátku a na konci 
hlídá voják s kalašnikovem obložený pytli s pískem. 
Také úřady mají postavenou takovou malou pevnost, 
někdy tam voják je a někdy není. Projíždím kolem 
benzínek, něco mi nejde do hlavy, většina je jich za-
vřená! Zastavuji kousek za Chustem na jedné z mála, 
která je v provozu. Je zde veliká fronta aut, vyčkám si tedy poctivě 
frontu, auto přede mnou mě pouští. Dávám se do řeči s řidičem. Praco-
val prý v Litovli, umí dobře česky. Ptám se ho, proč je většina benzinek 
zavřená? Říká, že většina benzinek patří Ruské korporaci a ti teď naftu 
ani benzin nedodávají. Nafta se tu vozí z Polska i Německa, můžeme 
si denně natankovat jen 20 l! Ještě si do něj rýpnu: „ A co ta cena? Pře-
sahuje 50 Hřiven!“. „Ber nebo nebude!“ Dotankuji tedy plnou. Pistole 
už dává víc vzduchu jak benzínu, ale životodárná tekutina je v nádrži! 
Hurá. Zaplatím kartou a pokračuji v jízdě. Sjíždím z hlavní silnice na 
úplně rozbitou místní okresku. Cesta je samý výtluk, ale to mě nepře-
kvapuje, takhle to tu vypadalo před pár lety přece úplně všude. Nasadím 
větší rychlost. Motocykl tak spíš výtluky přeskáče, zároveň je třeba brát 
ohled na ostatní auta či koňské povozy, krávy, koně, psy a jiná domá-
cí zvířata. Jízda po takové silnici se pak stává tím pravým dobrodruž-
stvím, které jen tak nikde nezažijete. Údolím kolem řeky Terebly stou-
pám dále do Karpat. Konečně přijíždím do Koločavy!

Zastavuji se hned v mojí známé hospodě, s majitelkou a její rodi-
nou se znám už dlouho, mluví všichni česky. Na tohle přivítání nikdy 
nezapomenu! Paní Natalia mě vítá se slzami v očích a říká: „Jiri, tak ty 
jediný odvážný“. Není se čemu divit, byl jsem za tuhle sezonu první tu-
rista, který přijel do Koločavy. Hned dostávám jídlo a pití zdarma. Za 
chvíli přichází i její synové Oleš a Igor. Dáváme se do řeči. Ptám se, 

kam zmizely cedule na ubytování nebo jiné dopravní 
a informativní cedule? Sundali jsme je kvůli okupan-
tům! Vyzvídám, jak to to tu chodí, jestli ubytování na-
proti u Bábušky ještě funguje, prý ano. Poté míří moje 
kroky přes cestu do malého dřevěného domku. Opět 
mě srdečně vítá bábuška a chystá pro mě už druhou 
večeři, s chutí sním i brambory s vejcem a domácím 
sýrem. V domě má celou rodinu, ale místo pro mě se 
prý vždy najde. Debatuji s celou rodinou. Ptám se: „Co 
vy, jak žijete?“ „Je mobilizace nemůžeme jet za prací 
do Čech, všichni jsme pracovali v Šumperku, pro lesy 
sázely stromky. Teď nemůžeme vycestovat, na hrani-
cích bychom hned dostali povolávací rozkaz a poslali 
by nás do války. To my nechceme, je to válka s moder-
ními zbraněmi a my nemáme ani základní vojenský 

výcvik. Bojíme se! Děláme, že nejsme doma, nechodíme ani před dům. 
Jednou za týden tu chodí vojáci, stačí jen jít po ulici a člověk na potká-
ní dostane povolávací rozkaz. Z Koločavy a Sineviru naverbovali asi 
30 chlapů, většina se vrátila v rakvi, máme strach. Ve válce už zemře-
lo přes 10000 lidí. Říkají to média v Čechách? Nedávno spadla raketa 
ve Volovci přibližně 70 km od Koločavy a rozbila místní trafostanici“. 

Po dlouhé debatě se vracím zpět do hospody. Debatuji s majitel-
kou Natalii o tom, že měla plné ubytovací prostory uprchlíků z Kijeva, 
Charkova. Jezdili i v noci v mrazech -17 stupňů, tloukli na dveře, tak 
jsem je vzala dovnitř. Bylo jich tu nejvíce sedmdesát, kapacitu máme 
jen čtyřicet, spali na stolech, na zemi celé rodiny. Dnes už se většina 
vrátila zpět do svých domovů, ale nějaké tu ještě máme.

Můj pobyt na Zakarpatské Ukrajině trvá týden. Navštívím na mo-
torce ještě krásné hory Poloniny, kde je ještě krásná nedotčená příroda 
s krásnými výhledy do údolí řeky Terebly. Navštívím i místní tržiště, 
kde si prodejci rozbalí své zboží na kapoty svých Žigulíku. Tady o vál-
ce nikdo nemluví, čas tu běží v úplně jiném měřítku, a tak si tenhle bo-
hem zapomenutý kraj žije dál svým životem.

Po týdnu opouštím Ukrajinu přes řeku Tisu a pokračuji dál do Ru-
munska. Tak zase někdy, Ukrajino!

motorkář Jiří Přichystal 
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Často i na ulici nebo v přírodě na procházce, pokud se míjíte i s úpl-
ně cizím člověkem, pozdraví vás s úsměvem.

Domy nemají záclony, a to ani do ulice. Hlavní důvod je asi ten, že 
si váží každého paprsku světla, ale asi i to, že nemají potřebu nic skrý-
vat. Jdete okolo něčího domu přímo pod okny, vidíte, jak sedí třeba 
u televize, a i v těchto případech si často zamáváte nebo jen kývnete na 
pozdrav, i když se neznáte.

V obchodech u pokladen je běžným zvykem, že s vámi prohodí 
zdvořilostní konverzaci a to, že se s trpělivostí přizpůsobí tempu vaše-
ho balení, je samozřejmost. Toto pouze neplatí v obchodech Aldi a Lidl, 
kde to valí rychle po evropsku.  

Konzervativní jsou Angličani spíše v tom, že si nechávají emoce pro 
sebe. Tím mohou působit pro nás chladnějším dojmem. Trochu jsem 
s tím měla na začátku problém, neuměla jsem je číst. Je těžké poznat 
z jejich obličeje a těla, co si myslí, co cítí. My Češi jsem oproti nim 
docela živelní, užíváme gesta, jsme hlasití a pokud jsme naštvaní nebo 
máme radost, jde to z našich obličejů velice snadno rozpoznat. 

Angličani v sobě nesou známé rčení: “Keep calm and carry on” (za-
chovat klid a setrvat/pokračovat), které pochází z motivačního plaká-
tu britské vlády pro zvednutí morálky britské veřejnosti při přípravě 
na druhou světovou válku. Dodnes si Angličané v náročných situacích 
jako první uvaří šálek černého čaje s mlékem a snaží se vše vyřešit 
s klidem. 
Počasí

Není to tak špatné, jak se říká (nemluvím teď o severní Anglii 
a Skotsku). Je tu mírná zima, velice málo tu mrzne, zimní boty rozhod-
ně nepotřebujete. Poslední sníh na postavení sněhuláka jsme tu měli asi 
před 4 lety. Přes zimu je spíš nepříjemný studený vítr. Léto je mírnější 
než v Evropě, přes třicet je tu jen občas, i když těchto dnů každým ro-
kem přibývá. Když prší, tak je to často jen mrholení a když lije, tak to 
není na dlouho, deštník se sebou vůbec nenosím.
Jídlo 

Asi není nikomu novinkou, že anglická kuchyně nemá dobrou re-
putaci. Ale ta skutečná dennodenní kuchyně je velice mezinárodní, ve-
lice oblíbená je například indická. Dostupné je tu všechno na co vám 
přijde chuť. 

Co stojí za zmínku, je 
tradiční anglický After-
noon Tea (odpolední čaj), 
který je podáván na tří-
patrovém talíři s výběrem 
několika druhů sandwichů 
a sladkých zákusků. Doma 
se to moc nedělá, spíše si 
zamluvíte stůl v restauraci 
nebo hotelu k nějaké příle-
žitosti. Odpolední čaj 

Co Angličani v kuchyni nemají, je hrubá mouka a kyselé zelí. Na-
štěstí je to k mání v polských obchodech. Co ale v Anglii není vůbec, je 
náš poctivý český ničím nenahraditelný rohlík. Česko opouštíme vždy 
s dvaceti rohlíky v kufru.
Z pohledu ženy

V domácnosti to mají anglické ženy rozhodně jednodušší! Nemu-
síte být super kuchařka, ani denně vyvářet. Je tu veliký výběr vynika-
jících a zdravých hotových jídel v supermarketech a mnoho restaurací 
vám doveze čerstvé jídlo až do domu. Samozřejmě, že je spousta žen, 
co vaří, ale to jsou spíše ty, co nechodí do práce a nebo to dělají rády. 

Je úplně normální, že k vám někdo přijde jednou týdně uklidit celý 
dům. Okna také umývají profesionálové. Je to hlavně proto, že design 
anglických oken neumožňuje umýt vnější okno zevnitř.  Další anglická 
zajímavost je rozvoz mléka ve skle přímo od místních farmářů. Nechají 
vám ho před dveřmi výměnou za prázné láhve. 

Placená mateřská dovolená je tu pouze 9 měsíců, takže chtě nechtě, 
pokud musíte nebo si zvolíte jít zpět do práce, dáte dítě za nemalý peníz 
do školky. Samozřejmě vám ho vezmou s plínkami, neb by tam měli 
prázdno. 

Děti nastupují do školy o trochu dříve, v září po dovršení čtvrtého 
roku. Má to to výhodu, že už nemusíte platit za školku (od 9 měsíců do 
4 roku je to zhruba cena za nové auto). Školní den je pro malé i velké 
od 8:45 do 15:00 a dítě si musíte buď vyzvednout nebo ho přihlásit do 
placeného odpoledního klubu (naše družina). Ten je k dispozici i ráno, 
pokud musíte do práce dřív, než začne škola. Malé děti, asi tak do 9 let 
věku, musíte do školy i dovést. To byly spíše nevýhody. Co je pozitiv-
ní, alespoň pro mě je, že děti ve škole nemají moc domácích úkolů, asi 
tak jednou týdně v kreativní formě – něco napsat, namalovat, vytvořit. 
A když domácí úkol neudělají, tak se v podstatě nic neděje. Známky 
nejsou, slovní hodnocení je jen na konci roku a je zaměřené na to, jak si 
dítě v jaké oblasti vede a na čem by mělo pracovat a zlepšit se. Důraz je 
kladen na charakter a chování.

Co se týče zdravotnictví, teď v době pocovidové je národní zdravot-
ní systém na kolenou, zahlcen (je nás tu moc). Dlouhé čekání na poho-
tovosti (4 a více hodin je norma), praktický lékař vás vesměs pošle do 
lékárny pro paracetamol. Co se týče zdravotních prkotin, tak si musíte 
pomoci sami – což je někdy nejlepší způsob, velice často vás totiž pro-
blém přejde. Pokud jde o něco vážnějšího, je dobré mít soukromé zdra-
votní pojištění a vyhledat privátní zařízení. Co jsem tu osobně velice 
ocenila, je moderní a tolerantní přístup v porodnictví – můžete si rodit, 
jak chcete a nikdo se nad tím nepozastaví.

Můj poznatek na závěr ženského okénka je takový, že tu nemusíte 
být superžena a úplně vám to projde ☺. Navíc je ještě málo pravděpo-
dobné, že vám manžel uteče. Jedno, pro mě možné vysvětlení, je Krá-
lovna, díky které tu má žena velkou úctu. Doufejme, že to tak vydrží 
i do budoucna pod vládou už teď nám známých tří mužských nástupců. 
Každá mince má ovšem dvě strany, ta druhá vysvětluje, proč tu tolik 
šikovných českých a slovenských au-pairek zůstalo provdaných za An-
gličany.
Na závěr

V Anglii se mi líbí a spoustu věcí mi tu vyhovuje. Co tu není, je 
v Trnávce, která pro mě bude vždy do-
movem. Všude je krásně, pokud to tak 
chcete vidět, jak dobře vystihuje mé 
oblíbené přísloví v angličtině: “Beauty 
is in the eye of the beholder” (krása je 
v očích pozorovatele). 

P.S. Téma Brexit, Megxit, princ An-
drew, Boris a další anglické ostudy jsem 
raději vynechala. Ráda je s vámi probe-
ru u piva, až budu příště v Trnávce ☺.

Šárka

Skleněný Shard (“střep”) uprostřed, nedaleko od Shakespearova di-
vadla Globe (bílá budova vpravo dole), v pozadí vlevo Tower Bridge


