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čtenáři tohoto Zpravodaje, poprvé píši příspěvek jako starostka 
obce. Zvolena jsem byla na ustavujícím zasedání dne 24. října 2022 
společně s místostarostou obce Miroslavem Skočovským, DiS., rad-
ními Pavlem Bohatcem, Ing. Rostislavem Janíkem, Františkem Koz-
lovským, předsedkyní finančního výboru Bc. Žanetou Liznovou, DiS. 
a předsedou kontrolního výboru Ing. Lukášem Dostálem. Dalšími čle-
ny zastupitelstva se po komunálních volbách stali Ing. Milan Šedaj, 
Karel Škrabal, Martin Brauner, Mgr. Eva Žouželková, Bc. Irena Ne-
ubauerová, DiS., Radim Šašinka, Tomáš Elner a František Pavlovec. 
Všem nově zvoleným zastupitelům přeji hodně sil do nelehké práce 
v samosprávě. 

Zároveň bych ještě touto cestou ráda poděkovala předešlému 
zastupitelstvu za jejich práci za uplynulé čtyři roky a bývalému 
starostovi Ing. Milanu Šedajovi vyslovuji obrovský dík za vše, co 
ve funkci starosty za 12 let pro obec udělal, jeho práce si osobně 
nesmírně vážím. Současně mu přeji klidný a pohodový důchodo-
vý život.

Vážení spoluobčané,
V letošním roce čeká nové zastupitelstvo dokončit probíhající inves-

tiční akce a hlavně připravit rozpočet na rok 2023. Vzhledem k ekono-
mické situaci v zemi to nebude vůbec snadné.

Vážení čtenáři, ráda bych Vás všechny pozvala na rozsvícení vá-
nočního stromu, které se uskuteční 27. 11. před Obecním domem. Před 
samotným rozsvícením proběhne tradiční jarmark. 

Všechny občany bych chtěla upozornit, že vzhledem k úsporným 
opatřením, které jsou nezbytné, obec přistoupí k vypínání veřejného 
osvětlení, a to v době od 24:00 hod. do 04:00 hod., bude také zkráce-
na doba svícení vánočního stromu, ten bude svítit od setmění do 22:00 
hod. a od 05:00 hod. do rozbřesku. Věřím, že tato opatření pochopíte.

Na závěr bych Vás všechny chtěla požádat, abyste přišli za mnou nebo 
místostarostou, pokud budete s něčím nespokojeni, pokud budete mít ně-
jaký nápad na zlepšení našich obcí nebo zjistíte nějakou škodu a podobně. 

Přeji Vám všem, vážení občané, pěkný zbytek roku a těším se na 
shledání s Vámi na některé z akcí, které se letos ještě uskuteční.

Jana Sablíková, DiS., starostka obce

Mobilní rozhlas
V příloze Zpravodaje vám Obec nabízí přihlašovací 

formulář, kterým se lidé mohou zaregistrovat  
ke službě MUNIPOLIS.

Služba je pro všechny občany M. Trnávky vč. přileh-
lých obcí ZDARMA.

Bližší informace vám podá místostarosta obce  
na tel. č. 734610237.
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Zřícenina hradu Starý Cimburk, statické zajištění a konzervace předhradí - 2. etapa - rok 2022
Na opravu této památky finančně přispěl Pardubický kraj částkou 800 000 Kč.

Poděkování panu starostovi 
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velké poděkování panu staros-

tovi Ing. Milanu Šedajovi za zodpovědnou a náročnou práci  v období 
let 2010 – 2022  pro blaho obce a jejich občanů.  Málokdo si dovede 
představit, o jak velkou odpovědnost a psychicky náročnou práci se 
jedná.  

Do dalších let Vám přejeme hlavně zdraví, mnoho slunečných dnů 
a především pohodu a odpočinek. 

kolektiv spolupracovníků

V listopadu a v prosinci 2022 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 Marie Krausová z Městečka Trnávky
paní Jana Doleželová ze Staré Rovně 
paní Jaroslava Zezulová z Městečka Trnávky 
pan Gertruda Nerušilová z Bohdalova 
paní Anna Odstrčilová z Pěčíkova 
pan František Pavlovec z Pacova 
pan Zdeněk Laštůvka z Petrůvky
K jejich významnému jubileu upřímně blahopřejeme a přeje-

me do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu do 
každého dne.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Nový místostarosta obce
Představujeme Vám nového místostarostu naší obce, pana Miroslava 

Skočovského, DiS., který se zároveň stává členem redakční rady:
„Jsem občanem Městečka Trnávky od narození. Mám vystudovanou 

pedagogiku volného času v Litomyšli, se zaměřením na tělesnou výcho-
vu. Po škole jsem začal pracovat ve Středisku volného času ve Svita-
vách, kde jsem strávil 13 let až do nynějška. Jsem ženatý a mám dvě děti. 
Zajímám se celkově o sport a od malička hraji fotbal. Ve volných chví-
lích se snažím věnovat rodině a společným aktivitám.“

Čím byste chtěl přispět k rozvoji naší obce, co byste rád uskutečnil?
„Rád bych navázal na započatou práci bývalého vedení obce, a ješ-

tě více občany informoval o jejím dění. Na stole leží spousta investic do 
obecních budov a majetku, kde bude třeba hledat prostředky z různých 
dotačních zdrojů a výzev. Uvítám každý dobrý námět, jak dění v našich 
obcích vylepšit.“

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
Jitka Stenzlová za redakční radu Zpravodaje 



3Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkylistopad–prosinec 2022

www.mesteckotrnavka.cz

Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se 
na první pohled mohlo jevit jako výstava určená výhradně dětem 
a mladé generaci, nicméně je určena všem zájemcům bez rozdí-
lu věku. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za 
odborné spolupráce PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy 
ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Pro školní 
třídy a dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy k vý-
stavě. Všechny školní děti výstavu navštívily, aby se podrobně 
seznámily s obrázky ze života J. A. Učitele národů.

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Cestovatelská beseda: Tomáš Štěpán - Kanada – můj druhé 
domov – pondělí 14. listopadu v 18 hodin (zasedací místnost OD)

Morionský trh – středa 23. listopadu od 12 do 16 hodin pro všechny 
hráče hry Lovci perel 2021/2022 (Trnka)

Předvánoční dílna pro děti a jejich rodiče či prarodiče – středa 7. 
prosince od 14 do 16 hodin (Trnka)

Výstava betlémů – zahájení v pondělí 12. prosince v 17 hodin (ga-
lerie knihovny)

Vánoční naladění v knihovně – pondělí 19. prosince (zvyky, tradi-
ce, koledy, pranostiky, adventní kalendář)

Jitka Stenzlová, knihovnice

      Den stromů a malé přání k tomu …
Už jsou z nás třeťáci a to znamená, že máme zase 

o něco více učení. I tak si ale v prvouce rádi najdeme čas na vycház-
ku. Učení venku je teď hodně moderní, takže s naší prvoukou vyrá-
žíme ven, abychom si procvičili orientaci v krajině a zároveň oslavili 
Den stromů, který na 20. října připadá.  S orientací podle světových 
stran nám pomáhá Toníkův kompas a hlavní orientační body v oko-
lí školy (kostel, Cimburk, …). Pak už na nás čeká podzimní stezka 
s úkoly. Poznáváme a objímáme stromy, hledáme kaštany a největší 
list. Z opadaného listí skládáme stromům k jejich svátku srdce. A tak 
vám, milé stromy, přejeme, ať se vám s námi lidmi žije dobře, protože 
nám s vámi dobře je.

Mgr. Ludmila Šimečková

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

Zveme Vás na

Předvánoční koledování
s Dechovým orchestrem

ZUŠ Jevíčko
v sobotu 17. prosince 2022

Uhřice ve 12:45 točna autobusu Malá strana
Domov na Kalvárii ve 12:25

Jaroměřice ve 13:45 Centrum života a podnikání
Chornice ve 14:30 u kulturního domu

Městečko Trnávka v 15:30 u kulturního domu
Vrážné v 16:15 u kapličky

Jevíčko v 17:00 na náměstí
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Začátkem října se usku-
tečnil Výšlap na Holubí stu-
dánku. Účastníci pochodu 
si mohli opéct špekáček a 
na zahřátí dostaly teplý čaj. 
Po cestě nazpátek i nasbírat 
houby….

Další akcí, která proběh-
la také v říjnu, byla Draki-
áda, která se uskutečnila na 
cyklostezce. Počasí přálo a 
draci létaly. Další naplánova-
né akce SRPŠ, na které jste 
všichni srdečně zváni:

27. 11. 2022  Rozsvícení vánočního stromu   
11. 12. 2022  Vánoční besídka v KD
28. 01. 2023  Ples SRPŠ KD 

kolektiv SRPŠ

SRPŠ

Ze Země do vesmíru
V pátek 11. 11. k nám do školy místo Martina na bílém koni přije-

lo v rámci projektového dne ve výuce mobilní Planetárium Morava. 
V obří kupoli jsme se seznámili zajímavou a zábavnou formou s nauč-
ným programem, jehož součástí bylo mimo jiné i promítání nejnověj-
ších vzdělávacích filmů Evropské vesmírné agentury ESA. Doprovod-

Ani letos nevynechali žáci 1. stupně ZŠ a jejich paní učitelky veselou oslavu Halloweenu.

Jak znáte naše sousedy?
Tento název nesl soutěžní program pro školy, jehož se naši de-

váťáci stali spolupořadateli. V rámci Dnů česko-německé kultury 
pomohli 19. září 2022 v moravskotřebovském muzeu organizovat 
aktivity, které měly za cíl probudit zájem a motivaci učit se němec-
ký jazyk.

Naši chlapci a děvčata skvěle spolupracovali se soutěžními týmy, 
žáky okolních škol (dokonce až z Mohelnice), tj. zadávali, hodnotili 
i vedli své vrstevníky ke zdárnému vyřešení nejrozličnějších hra-
vých úkolů zaměřených na reálie německy mluvících zemí.

Odměnou jim bylo velké díky i sladký dárek od paní Kuncové 
z Centra česko-německého porozumění, uznání paní učitelky, ale 
hlavně nově nabyté zkušenosti při pestré práci s němčinou, jazykem 
našich sousedů.

Mgr. Jana Strouhalová

ný odborný výklad pana lektora nás provedl nejen Mléčnou dráhou, ve 
které se nachází Slunce a celá Sluneční soustava, ale i dalšími galaxi-
emi. Prolétli jsme na chvíli pomyslnou kosmickou lodí nekonečným 
vesmírem, abychom se s nově získanými poznatky vrátili zpět na tu 
naši nejmilejší planetu Zemi.

Mgr. Ludmila Šimečková

Vánoční besídka
Pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ  
Městečko Trnávka
V neděli dne 11. 12. 2022  
v Kulturním domě  
ve 14:00 hodin.
Občerstvení zajištěno, vstupné 
dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Trnce je letošní podzim patnáct let. Něko-
mu by se zdálo, že je to chvilička. Pro někoho je to od nepaměti, po celý 
život. Pro naše děti je Trnka samozřejmostí a patří do jejich členění ko-
loběhu roku. To jsem si uvědomila, když jsme v rodinné atmosféře - ne 
počtu - koukali v Trnce o letošním Dýňobraní na reportáže z Dýňobraní 
před osmi nebo šesti lety. Děti hlasitě volaly a smály se tomu, že na Dý-
ňobraní byly už tehdy a jak byly malinké. Je to krásný pocit. 

Co nás čeká do konce tohoto roku? Po dvouleté odmlce znovu pro-
běhne Předvánoční jarmark, a to v neděli 26. listopadu. Nevíme, zda 
se k nám zase v plné síle vrátí lidé, kteří budou kupovat dárečky, ale 
rozhodli jsme se jarmark uskutečnit. V pekle pod pódiem vás bude če-
kat náš punč alko i nealko. Dále dobrá káva nebo čaj, sladké pečivo 
a cukroví. Na pódiu za oponou bude probíhat promítání dětských krát-
kých pohádek s vánoční tématikou. Přijďte se naladit a započít Advent 
za námi do kulturního domu. Na jarmark bude navazovat slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu a vystoupení žáků místní základní školy.

V úterý 13. prosince vyjdeme se zájemci na koledu v podobě sva-
tých Lucií. K dispozici máme bílé převleky a masky. Budeme rádi, 
když se k nám přidáte. Sraz koledníků bude v 15:30 v Trnce. Tam se 
převlečeme, nebo spíš oblečeme. Vezměte si s sebou lucerny, ostatní 
propriety vám zapůjčíme. V 16 hodin se vydáme přes náves kolem hos-
tince Marta k sídlišti u koupaliště, na Rynk a „Koulovkou“ ke škole 
a nazpět do Trnky. Po cestě navštívíme domácnosti a (mezi dveřmi) 
zjistíme, zda mají hospodyně uklizeno a jestli přadleny nepředou. To, 
že jim nepomoučíme hospodářství, si bude žádat od domácích něco 
dobrého k snědku, aby obměkčili svaté Lucie. 

Do nového roku vám společně s Trnkou přeji hodně zdraví a radosti 
ze života.

MgA. Zdeňka Selingerová

TJ Sokol Městečko Trnávka
                 Lehkoatletický čtyřboj žactva

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Městečko Trnávka uspořádal v pá-
tek 16. září tradiční Lehkoatletický čtyřboj žactva – memoriál Otto 
Stenzla st. Tato oblíbená sportovní akce se těší přízni zejména menších 
dětí a mladších žáků. Byli jsme příjemně potěšeni z účasti 11 dětí z ma-
teřské školy a 49 žáků základní školy. Soutěžilo se v krátkých a dlou-
hých bězích, hodu míčkem a skoku z místa. Závody probíhaly za vy-
datné podpory rodičů, prarodičů, kamarádů a učitelů ze školy. Akce 
proběhla za podpory Pardubického kraje. Poděkování patří kolektivu 
organizátorů z řad Sokola a také rodi-
čům, kteří děti na závody doprovodili 
a pomáhali při celé akci. 

Jana Lexmaulová, TJ.Sokol M. Trnávka 

FBK Panthers – TJ Sokol Městečko Trnávka
Místní florbalový oddíl se letos v listopadu zúčastnil Poháru komise 

florbalu v Praze. Tohoto turnaje se zúčastnily 4 týmy z České Repub-
liky a tým FBK Panthers uhrál skvělé druhé místo, kde podlehl pouze 
proti týmu z Třebíče.

Od letošního roku přerušil tým svoji účast v amatérské Orlicko-Ús-
tecké lize (OHL) a začal hrát jinou amatérskou soutěž v Brně (AFL) 
kde si zatím stojí na krásném 3. místě. V této lize je celkem 12 týmů. 
Tato soutěž má své oficiální stránky, kde se dá podívat na veškeré vý-
sledky zápasů. Jakožto první ročník jsme zařazeni v HOBBY lize.

Tým se od svých počátků hodně posunul vpřed a věříme, že se bude 
posouvat i nadále.

Aktuálně klesl počet členů týmu na pouhých 7, což nás ale neodra-
zuje, a i tak se účastníme co nejvíce soutěží.

za tým FKB Panthers Michal Ambroz
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FOTBAL
Mužům Městečka Trnávky se po postupu do Okresního přeboru 

podzimní část sezóny 2022/2023 moc nepovedla. Z dvanácti odehra-
ných duelů dokázala vyhrát pouze dva, dvakrát remizovala a osmkrát 
okusila hořkost porážky (z toho pětkrát pouze o jednu branku). Mezi 
nejpovedenější zápasy patří obě výhry – 5:0 doma s Horním Újezdem 
a 4:2 venku proti Dlouhé Loučce, ale určitě sem můžeme zařadit i remí-
zu 1:1 v Bystrým, které vévodí tabulce. Naopak nejhorší výkon předve-
dl Sokol v Dolním Újezdu, kde od začátku pokulhával v obraně a nako-

Sokolský běh republiky
Také TJ Sokol Městečko Trnávka se 25. 10. 2022 připojil k oslavě 

výročí 28. 10. 1918 v podobě běhů pořádaných po celé republice. Běhy 
se uskutečnily na cyklostezce při délce 550 m, 2 km a 3 km. Zúčastnilo 
se celkem 41 běžců a všichni podali obdivuhodný výkon. Zvláštní po-
děkování si zaslouží rodiče, kteří se zapojili se svými dětmi, a tak jim 
byli vzorem ve vytrvalosti a vůli překonávat pohodlnost. Starší Sokoli 
pomáhali na trati a v cíli. Na závěr se všichni sešli u ohníčku na malém 
občerstvení. V řadách běžců byli také borci z Ukrajiny, kteří jsou žáky 
místní ZŠ. Všichni účastníci svou přítomností dali najevo, jaký má So-
kol dobrý vliv na společnost a zdraví.

Eva Henslová

Střecha nad pódiem na hřišti
Protože zub času nejde zastavit, bylo nutné po dvou letech odkla-

dů naplánovat opravu střechy nad pódiem na hřišti. Finančně celou re-
konstrukci zaštítil obecní úřad ze svého rozpočtu, ruku k dílu potom 
přiložili členové Sokola. Díky všem za perfektně odvedou práci, zvlášt-
ní poděkování pak od výboru Sokola patří Milanovi Plocrovi za skvě-
lou organizaci celé akce.

výbor Sokola

Skalce!
Pokud se situace nezmění, budou od listopadu tréninky nohejba-

lu každý pátek od 18.00 hod. a volejbalu od 16.00 hod. ve sportovní 
hale.

Všem spoluobčanům přejeme krásný zbytek podzimu a ještě hez-
čí nadcházející advent.

Jana Hrbatová

SK Skalka
     Rodinný turnaj v nohejbale 

Je již tradicí, že druhý víkend v září se koná v areálu SK 
Skalky klání rodinných týmů v nohejbale trojic. Dalším tradič-

ním prvkem je i to, že tento turnaj vždy doprovází krásné počasí, 
ani letos tomu nebylo jinak. Tento turnaj je mezi hráči a rodinnými 
fanoušky velice oblíben. V letošním roce se dne 10. 9. 2022 dostavi-
lo do areálu Skalky celkem osm rodinných týmů, které byly hlavně 
v odpoledních hodinách podporovány svými fanoušky.

Po rozlosování do skupin bylo všem jasné, že letos to bude asi 
boj až do konce. I když se turnaj vždy nese v duchu „není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“, nedá nikdo nikomu nic při hře zadarmo. 
Pozvednout pohár pro vítěze nad hlavu a naplnit ho dobrým mokem 
J chce prostě každý tým...

Velkou podporu fanoušků měla rodina „Smolíkovic“, která pro 
letošní turnaj složila dva kvalitně obsazené týmy. A jaký byl závěr 
turnaje? Zápasy o umístění na „bedně“ byly opravdu vyrovnané 
a rozhodoval třeba jen jeden míč. Pomyslného nohejbalového trůnu 
nakonec dosáhla rodina Bohatcova. Další dvě místa v pořadí obsa-
dila rodina Škrabalova a rodina Schupplerova. Tak za rok opět na 

nec vyfasoval šest gólů a prohru 2:6. Dalšími prohrami o víc než jednu 
branku byly úvodní utkání sezóny v Jevíčku, kde Trnávka prohrála 1:4 
a poslední domácí duel s Morašicemi a prohra 0:3. Sokolu tedy patří 
před posledním duelem podzimu s Borovou v tabulce Okresního pře-
boru předposlední 13. místo se ztrátou dvou bodů na Poličku B a pokud 
se nechce vrátit zpět do III. třídy, bude muset na jaře hodně zabrat. Nej-
lepším střelcem je aktuálně Jan Lexmaul se šesti trefami.

Žákům už podzimní část sezóny skončila. Po devíti odehraných zá-
pasech se zatím drží na 4. místě tabulky s bilancí čtyř výher, jedné remí-
zy a čtyř porážek. Nejvyšší vítězství žáci zaznamenali na úvod sezóny, 
kdy venku porazili Koclířov 5:0. Naopak nejvyšší porážku 0:6 si při-
psali v Březové nad Svitavou.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz
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Pomaličku k nám přišel podzim, děti mají za sebou 2 
měsíce školy a my jsme zakončili letošní hasičskou sezonu. 

Od posledního čísla obecního zpravodaje nás čekaly už jen tři závody. 
Na začátku září proběhly závody osmiček v Chornicích, a zároveň 

s nimi, ve stejný den, tradiční dětská soutěž ve Vranové Lhotě. Sem odje-
lo družstvo starších a mladších žáků, i naše přípravka. Přípravka obsadila 
2. místo, mladší žáci 3. místo a starší žáci 4. místo. Na druhou stranu, do 
Chornic, se vypravila ta starší část našeho sboru. Ženy obhájily loňské 
vítězství, muži i náš depozit se ve velké konkurenci týmů umístili na 5. 
místě! 

Posledními závody v požárních útocích byl Memoriál v Sušicích, kte-
rý doprovázelo deštivé počasí. V dopoledních hodinách proběhla soutěž 
dětí. Naše přípravka se umístila na krásném 2. místě, mladší žáci na místě 
3., starším žákům se moc nedařilo a odvezli si 5. místo. Po obědě se utkala 
družstva žen a mužů. V obou kategoriích rozhodl po stejném součtu po-
řadí rychlejší útok, a tak našim mužům i ženám uteklo první místo jenom 
o chlup. A tak jsme zakončili sezónu stříbrnými místy. 

Úplně posledním letošním startem dětí bylo podzimní kolo Hry Pla-
men, které se letos uskutečnilo nedaleko, v Bezděčí u Trnávky. Od rána 
pršelo, byla zima. Na start se postavil za jednotlivce v kategorii doros-
tu Jakub Jachan a Jiří Vícha. Oba v blátivém terénu odběhli perfektně, 
na což odkazují i výsledky. Kuba obsadil 1. místo a Jirka hned v závěsu 
místo 2. Z krásného výsledku jsme se radovali i po odběhnutí družstva 
starších žáků, kteří se umístili na 7. místě z 29. přihlášených družstev. 
V družstvu mladších žáků letos byla většina dětí, které běžela poprvé, 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

kvůli nemoci se na poslední chvíli složení družstva změnilo. I tak se s tím 
poprali moc zdařile a obsadili celkově 22. místo. Svoji premiéru na těchto 
závodech mělo i družstvo našich nejmenších, které skončilo na 8. místě. 
Všechny děti předvedly krásné výkony, bojovnost, ale hlavně týmovou 
spolupráci, bez které by to na žádných závodech nešlo. Děti, děkujeme! 

V říjnu jsme ještě zorganizovali poslední letošní hasičské posezení 
na hasičárně, a tak se snad znovu potkáme až v příštím roce. Děkujeme 
všem, kteří nás přišli podpořit. 

Během měsíce října také došlo k vyhlášení finalistů v Anketě dobro-
volní hasiči roku 2022. I letos jsme se dostali do 5 sborů v oblasti Východ 
Čech, které postoupili do finále (v kategorii výjezdová jednotka). Po zve-
řejnění průběžných výsledků jsme se drželi na 2. místě. Ovšem po ukon-
čení hlasování jsme se, bohužel, i přes veškerou snahu propadli na 4. - 5. 
místo. Přesné pořadí bude vyhlášeno až na galavečeru v Brně 16. listopa-
du (v době vydání Trnaváčku bude pořadí již určitě známo a budeme vás 
o tom informovat na našich facebookových stránkách). I přesto bychom 
chtěli ze srdce poděkovat všem spoluobčanům a ostatním, kteří nám hlas 
poslali a podpořili nás v této celorepublikové soutěži. 

Výjezdová jednotka měla během září jeden výjezd. Jednalo se o spolu-
práci se složkami IZS, konkrétně k transportu pacienta. 

SDH Městečko Trnávka 

Pan Miloslav Hrubý, varhaník (Žil mezi námi)
Milí čtenáři,
dovolte, abych trošku zavzpomínala na mu-

zikanta, hudebníka, učitele hudby a hlavně var-
haníka, pana Miloslava Hrubého. Letos v čer-
venci to bylo 45 roků od jeho úmrtí a zaslouží si 
připomenout jej. Byl žákem hudebního sklada-
tele Leoše Janáčka a působil v Městečku Trnáv-
ce jako varhaník od roku 1915 až do roku 1971, 
kdy odešel na stáří do Charity v Moravské Tře-
bové k sestřičkám, odkud nám ještě několik ruč-
ně psaných písní poslal.

V Trnávce bydlel nejprve u paní Bártové 
(Řezníčkové) a později s manželkou ve „Vile“, jak se dříve říkalo dneš-
ním obecním bytům na Staré Trnávce. Tam měl místnost, kde vyučoval 
děti hru na klavír, housle, trubku, klarinet a jiné nástroje. Poslední roky 
bydlel na „Záložně“ a hodiny hraní dával na MNV, dnešní dům pana 
Janíka. Měl hodně žáků, a hlavně rodiče těchto dětí v hojném počtu po-
sílali své děti do hraní, aby se trochu hudebně vzdělaly. I když to bylo 

v minulém století i tisíciletí, ještě nás hodně žije a pamatujeme si jej. 
Hlavně byl výborný varhaník, vedl v kostele celý sbor nejen na zpěv, 

ale jako kapelník na hudební nástroje. On hrál a pan Lipský dirigoval. 
Nejenom na vánoční svátky hodně dospělých zpívalo a hrálo na hu-
dební nástroje, prostě celý orchestr. Zpívalo se na Půlnoční, mše sv. od 
skladatele Františka Kolaříka či Eduarda Marhulu. Však vidíte na fotce 
a poznáte tam své předky, kteří se rádi zapojili.

I na Velikonoce se nacvičovaly zpěvy, zpívaly se celé Pašije, sólo 
pan Budil z Lázů a tatínek (Karel Škrabal). Ten se jednou přes zimu za 
tři měsíce naučil u pana Hrubého hrát.

Pan Hrubý doprovázel mše svaté v kostele, svatby, pohřby a vše se 
zpěvy celého sboru. Je hodně písní mariánských i pohřebních, které 
zpíváme ještě dnes. A také všechny partitury pro muzikanty a zpěvá-
ky všech hlasů rozepisoval ručně, což dalo hodně práce. Jeho písmo 
a noty byly přesné. Dnes stačí jedna píseň a můžete si ji nakopírovat 
podle potřeby. 

Milé babičky a dědečci, najděte svůj zaprášený hudební nástroj a za-
hrejte svým dětem, vnoučatům i pravnoučatům něco, třeba koledu nebo 
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Absolventi Janáčkovy varhanické školy r. 1914, pan Hrubý stojí upro-
střed zadní řady (nad skladatelem Leošem Janáčkem)

Miloslav Hrubý stojí vepředu uprostřed před hlavním vchodem do kostela

Pan učitel Hrubý stojí uprostřed nahoře

Pan Hrubý stojí jako třetí zleva (u epitafů před vchodem do sakristie kostela) Miloslav Hrubý sedí jako druhý zleva (vedle P. Josef Gabriel)

lidovou píseň i se zpěvem. Nepodlehněte „levné knoflíkové kultůře“. 
Jistě to hraní půjde, jen to chce cvičit! Nebojte se také přidat k dnešní-
mu kostelnímu sboru, začínáme již cvičit koledy na Vánoce. 

Myslím, že byl pan Hrubý skromný nenáročný člověk. Nevím, že 
by měl kolo, auto, ale měl jistě rád hudbu, které věnoval celý život. 
A hlavně hře na varhany v kostele. Často chodil na procházky na Dubo-
vici, kde čerpal klid a sílu k jeho bohulibé práci.

Až půjdete do Trnávky na hřbitov, zastavte se u jeho hrobu, kde je 
i se svojí manželkou pochován.

Děkuji mu za trpělivost a čas, který mi věnoval při výuce na klavír 
(a to se mi nechtělo pravidelně cvičit). Při každé písni v kostele, kterou 
hraji a vidím jeho písmo, tak na něj vzpomenu.

Marie Beserlová


