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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 l e d e n – ú n o r / 2 0 2 3

rok 2023 je na samém začátku a za rokem minulým se už můžeme 
pouze ohlédnout, jaký byl, co nám přinesl nebo o co nás připravil. 
Věřme, že rok letošní nebude horší, že nám přinese veselé okamžiky 
i úspěšné dny.

Obec v loňském roce zasíťovala 9 stavebních pozemků Nad Studní 
v rámci II. a) etapy. Nové domky již rostou a sídliště se opět rozroste. 
Aktuálně je zažádáno o kolaudaci nově vybudovaných inženýrských 
sítí. Položeny nejsou elektrické kabely, jelikož firma ČEZ tuto akci 
opomněla zadat do svých investičních plánů a až po intervenci obce 
začali s přípravou zasíťování. Poslední termín jaro 2023 byl aktuálně 
opět posunutý na říjen 2023!!! Takto se chová firma s účastí státu ke 
svým budoucím zákazníkům ...

Dokončena byla II. etapa konzervace a statického zajištění před-
hradí zříceniny hradu Cimburku, konkrétně jihovýchodní zeď a pod-
kovitá bašta a na letošní rok obec připravuje III. etapu, jihozápadní 
obvodovou zeď. Na III. etapu obec opět podala žádost o dotaci na 
Pardubický kraj.

Nového školního roku 2022/2023 byl zahájen provoz v nově re-

Vážení spoluobčané,
konstruované mateřské škole u kostela, v I. NP bývalého obecního 
úřadu. Vzniklo zde oddělení pro 20 předškolních dětí. Na budově byla 
také zateplená a opravená fasáda z čelní strany.

Vzhledem k energetické krizi obec připravuje pořízení fotovoltaic-
kých elektráren na některé obecní budovy. Energeticky nejnáročnější 
je budova základní školy. Zde byl zjištěn i velký problém s topením, 
kdy otopná soustava nefunguje správně a způsobuje to, že v některých 
částech školy je teplota nízká. Ještě před koncem roku byly v přízemí 
přístavby do radiátorů namontované termostatické ventily, které zajis-
tí správný průtok v jednotlivých větvích.

Ve školní kuchyni se sešli začátkem ledna projektanti, kteří společ-
ně pracují na projektu kompletní rekonstrukce školní kuchyně. 

To je v krátkosti shrnutí loňského roku a nástin toho, co obec plá-
nuje z větších akcí. Jinak se počítá s pokračováním údržby obecních 
bytů, obecních budov a ještě nám zbývají některé komunikace.

Vážení spoluobčané, přeji Vám mnoho zdaru ve Vašem pracovním 
i osobním životě po celý rok 2023.

Jana Sablíková, DiS., starostka obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
2023

Výsledky sbírky v Městečku Trnávce a okolních obcích – viz str. 4
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Usnesení 
č. III/121222 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 12. 12. 2022

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
32. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
33. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí r. 2023,
34. rozpočet ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2023,
35. závazné ukazatele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2023,
36. plán práce RO a ZO na rok 2023,
37. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2022, sezná-

mení členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,
38. plán inventur za rok 2022,
39. složení inventarizačních komisí pro rok 2022,
40. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2022,
41. poskytnutí dotace TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2023 ve 

výši 102 000 Kč na provoz a 48 000 Kč na odměny trenérům žáků 
(4x12 000 Kč) a uzavření veřejnoprávní smlouvy,

42. výroční zprávu za rok 2021 o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb.,

43. poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Moravská Třebová na rok 
2023 ve výši 70 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, 

44. Smlouva o dílo s firmou ŠAFÁŘ CZ, s. r. o. na zpracování pro-
jektové (jednostupňové) dokumentace pro rekonstrukci a moder-
nizaci stravovacího zařízení ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za cenu 
276.000,- Kč + DPH,

45. Česká spořitelna – ze spořicího účtu vybrat 5 mil. a použít na účet 
vkladový, z běžného účtu použít 10 mil. na vkladový účet – 3 mě-
síční obnova, + 10 mil. po 1 měsíci,

46. jmenování stálé komise pro výběrová řízení pro zakázky malého 
rozsahu na období 2022 – 2026 ve složení:
stavební zakázky náhradníci
Jana Sablíková, DiS. František Kozlovský
Miroslav Skočovský, DiS. Pavel Bohatec
Ing. Rostislav Janík Ing. Svatopluk Schuppler
dodávky a služby náhradníci
Jana Sablíková, DiS. František Kozlovský
Miroslav Skočovský, DiS. Pavel Bohatec
Mgr. Eva Žouželková, Bc. Žaneta Liznová, DiS.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
47. Radu obce projednáním a schválením závěrečných úprav rozpočtu 

za rok 2022. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
48. cenu vodného SO „Teplice“ pro rok 2023 ve výši 56 Kč/1m3 s DPH,
49. cenu vodného SV Moravskotřebovska pro rok 2023 ve výši 

58/19 Kč s DPH (Přední Arnoštov),
50. oslovení firem na výběrové řízení na zhotovení III. etapy Konzer-

vace a statického zajištění zříceniny hradu Cimburku: Zamazal ml. 
& spol. s.r.o. Brno, MOLAT Velké Opatovice a SVIPP s.r.o. Brno,

51. zaslání 2 žádostí o dotaci z POV Pk, částečná výměna VO dle na-
bídek Zdeňka Schreibera (CN20220031 a CN20220032) a výměna 
střešní krytiny hasičské zbrojnice v Bohdalově,

52. zaslání žádosti o individuální dotaci z Pk na výměnu oken a dveří 
v KD Lázy,

53. zaslání žádosti o dotaci na Pk na III. etapu Konzervace a statického 
zajištění Cimburku.

Hlasování: pro 15 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
54. schodkový rozpočet obce na rok 2023,
55. přílohu k rozpočtu obce na rok 2023 - Závazné ukazatele.

Hlasování: pro 15 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
2. část usnesení byla přijata.

3. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
56. prodej pozemku p.č. 43 o výměře 26 m2 a části pozemku p.č. 914/1 

dle zákresu v katastrální mapě, oba v k.ú. Lázy žadatelce Janě Ša-
batkové za cenu 300 Kč/1m2, přítomen u zaměření bude za občany 
Lázy Martin Smékal.

Hlasování: pro 14 hlasů, proti 1 hlas (Lukáš Dostál), zdržel se 0 hlasů.
3. část usnesení byla přijata.

V Městečku Trnávce dne 12. 12. 2022
Jana Sablíková, DiS., starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Janík, František Kozlovský

Plán zasedání Zastupitelstva Obce 
Městečko Trnávka na rok 2023

Stálé body programu:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti Rady obce od posledního zasedání
3. Informace o činnosti výborů
4. Majetkové záležitosti
5. Diskuze
6. Zpráva návrhové komise
7. Usnesení 
 

Hlavní body programu:

Datum jednání Program jednání

20. 02. 2023 Výsledky hospodaření obce za rok 2022

24. 04. 2023 Hospodaření v obecních lesích

26. 06. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022

28. 08. 2023 Kultura v obci

30. 10. 2023 Školství

11. 12. 2023 Rozpočet obce na rok 2024

Plán práce Zastupitelstva Obce Městečko Trnávka byl schválen na 
zasedání VZO dne 12. 12. 2022.

Jana Sablíková, DiS., starostka obce

Veřejné osvětlení
Všem čtenářům a spoluobčanům přeji úspěšný rok 2023. Ve výčtu 

investic, které zmínila již paní starostka, dále plánujeme výměnu ve-
řejného osvětlení. Jedná se o další část energeticky úsporných opat-
ření. V dlouhodobějším výhledu bychom rádi vyměnili všechny staré 
sodíkové lampy za moderní a úsporná LED svítidla. V nejbližší době je 
schválena výměna VO v místních částech Stará a Nová Roveň, Plech-
tinec a zbytek osvětlení v Lázech. Jakmile se podaří vyměnit veškeré 
lampy, bude zaručena dostatečná úspora elektrické energie a tím pádem 
nebude třeba noční vypínaní.

Miroslav Skočovský DiS., místostarosta obce
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Poplatky 2023 
Tuhý komunální odpad (popelnice): 550 Kč

splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2023

Poplatek za psy:
pro Městečko Trnávku

a)  rodinné domy – 100 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-
dého dalšího 150 Kč

b)  bytové domy – 200 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-
dého dalšího 300 Kč

pro ostatní obce
a)  rodinné domy – 70 Kč za prvního psa, za druhého a každé-

ho dalšího 105 Kč
b)  bytové domy – 140 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-

dého dalšího 210 Kč
Splatnost poplatku je jednorázová do 31. 03. 2023.

Vodné:
pro SO “Teplice“ 50 Kč/1 m3 s DPH
pro  SV Moravskotřebovska 58,19 Kč/1 m3 s DPH - platí pou-

ze pro Přední Arnoštov

Stočné: 56,00 Kč/1 m3 s DPH

!!! Výběr poplatků pouze v úřední dny:
pondělí a středa 8:00–17:00 hodin

Platba na Obecním úřadu je možná i platební kartou! Účet pro 
bezhotovostní platbu: ČS, a.s., č. ú.: 1283437329/0800

Jana Sablíková, DiS, starostka obce

V lednu a únoru 2023 oslaví významné 
životní jubileum tito občané:

pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky
pan Matěj Seethaler z Předního Arnoštova 
pan Karel Schmidt z Mezihoří 
paní Věra Schupplerová z Městečka Trnávky
pan Jaromír Kašpar z Městečka Trnávky
paní Marie Králová z Lázů
paní Jana Dobešová z Městečka Trnávky 
pan Aleš Ryp z Městečka Trnávky 
paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova
paní Ludmila Korcová z Městečka Trnávky 
pan František Skřebský z Městečka Trnávky
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

Poplatek za popelnice

Volba konaná ve dnech 13. 1. – 14. 1. 2023 (I. kolo)
Výsledky hlasování za územní celky; Kraj: Pardubický kraj; Okres: Svitavy; Obec: Městečko Trnávka – souhrnné informace

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy % platných 
hlasůpočet zprac. v %

8 8 100,00 1 125 826 73,42 826 816 98,79

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 39 4,77 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 37 4,53 X X

+4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 208 25,49 0 0,00
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 12 1,47 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 105 12,86 X X

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 388 47,54 0 0,00
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 6 0,73 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 21 2,57 X X

+) postupující kandidát

Volba prezidenta republiky

Naše obec již spoustu let nezvýšila poplatek za svoz odpadů (za po-
pelnice). Konkrétně v roce 2007 se poplatek zvýšil z 360 Kč/1 poplatní-
ka na 480 Kč, to znamená, že dlouhých 15 let byl poplatek stále na stej-
né úrovni. Bohužel situace v odpadovém hospodářství nás nutí k tomu, 
že poplatek se od letošního roku navýší na 550 Kč/1 poplatníka. Pořád 
budeme patřit k obcím s nižším poplatkem, jelikož dnes je již běžná 
výše poplatku 600-700 Kč. 

Chystá se nová legislativa, která bude obcím ukládat výši poplatku 
podle výše nákladů na celé odpadové hospodářství obce. Jinak řeče-
no, veškeré náklady za odpady se podělí počtem poplatníků a vypočte 
se výše poplatku. Obce již nebudou moci na odpadové hospodářství 
doplácet a tím poplatek snížit. Cesta, jak z toho ven je ta, že budeme 
všichni poctivě třídit, abychom směsný komunální odpad minimalizo-
vali, jelikož za ten a za velkoobjemový odpad se nejvíce platí. Velko-

objemový odpad bude nezbytné rozbít a vytřídit z něj dřevo, které poté 
cenu za likvidaci sníží.

Vážení občané, věřím, že se nám společně podaří třídit tak, abychom 
poplatek udrželi na rozumné výši a nedostali se třeba až na 1200 Kč, 
což by jistě nikdo z nás nechtěl.

Jana Sablíková, DiS., starostka obce
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Divadlo

Ohlédnutí za Divadelním podzimem 2022  
v Městečku Trnávce 

Konečně jsme mohli po dvouleté covidové karanténě připravit 
22. ročník Divadelního podzimu 2022. Tradičně tedy každou sobotu 
v 19:30 hodin se v kulturním domě hrálo amatérské (dříve ochotnic-
ké) divadlo. Byly tu dva soubory z Moravy, jeden z Čech a náš, místní. 
Novinkou byla anketa diváka, který mohl hodnotit představení, a to:  
1) líbilo se moc 2) líbilo se 3) nelíbilo se

Ankety se zúčastnilo 535 diváků a z nich 517 volilo „líbilo se moc“, 
18 „líbilo se“ a žádný nevolil „nelíbilo se“. A tak si myslím, že se nám 
dařilo. A když vloni přišlo do divadla 660 diváků, přijdou příští rok zas.

Ludmila Kučerová

Komedie MANŽELKA SE NEPŮJČUJE
se rodila do těžké covidové doby. Tuto hru jsem vybrala jako herec-

kou příležitost k narozeninám našeho nejstaršího barda Slávka Zezulu. 
A Slávek nezklamal a zazářil, i když už dávno bylo po osmdesátinách. 
Ano, zkoušku jsme začali na podzim 2019 a plánovanou premiéru na 
jaře 2020 a 2021 zhatila karanténa. Jakmile se zkoušení protahuje, sta-
nou se z herců mrzouti, co pořád brblají a učí se znovu a znovu totéž 
a přestane je to bavit. Režisér pak musí vydávat více energie, aby je po-
vzbudil a přesvědčil o smyslu jejich práce. 

A tak konečně nastal ten den premiéry a 31. 10. 2021 se MANŽEL-
KA předvedla. Poté přišel další covidový útlum a konečně na jaře roku 
2022 jsme sehráli představení v Boršově, Křenově a Jedovnici, na pod-
zim pak znovu v M. Trnávce a Žichlínku.

Doufám, že se už nic podobného covidu nestane a budeme moci s tou-
to letitou veselohrou v roce 2023 opět „šířit slávu Městečka Trnávky“.

Ludmila Kučerová

Nadační koncert
V úterý 27. prosince jste měli možnost zhlédnout v kostele v Měs-

tečku Trnávce  tradiční vánoční koncert. Na tomto koncertu jste svou 
štědrostí přispěli Nadačnímu fondu kostela sv. Jakuba.  Z předchozí 
přípravy víme, že příprava koncertu zabere mnoho času a je závislá 
na vzájemné spolupráci dalších osob. Děkujeme manželům Beserlo-
vým, kteří nám dva měsíce každou sobotu na faře topili, panu Martino-
vi Duškovi, který nám krásně nasvítil interiér kostela a ozvučil koncert, 
a panu Maškovi, který nám umožnil zkoušky v kostele. Děkujeme také 
rodičům, kteří vozili děti o víkendu na zkoušky, a také za to, že vedou 
děti k tomu, aby zpěvem podpořily  dobrou věc.  Podle potlesku a ohla-
sů návštěvníků se koncert vydařil a dětem, které zde vystupovaly,  patří 
velká pochvala.  

Zpívali vám tito andělé: Zuzana Horníčková, Stela Henslová, Rozá-
lie  Pospíšilová, Lenka Nerušilová, Nikola Mazalová, Nela Hrbatová, 
Bára Staňková, Beáta Henslová, Filip Charfreitag, Pavla Krahulová, 
Patricie Navrátilová, Kateřina Horníková, Zoe Plocrová, Natálie Továr-
ková, Veronika Trenzová, Julie Víchová, Veronika Fréharová, Vendula 
Rypová, Karolína Smolíková, Bětka Dvořáková, Petra Krahulová, Te-
reza Elnerová a Petra Nerušilová. 

Eliška Lexmaulová a Daniela Dušková

Obec, vedoucí skupinky / místo darováno

1. Rozstání, Zdenka Antošovská 12 152 Kč 

2. Lázy, Adéla Smékalová 5 802 Kč 

3. Městečko Trnávka, Romana Dvořáková 17 207 Kč 

4. Mezihoří, Josef Heger 3 271 Kč 

5. Městečko Trnávka, Jana Hrbatová 9 138 Kč 

6. Městečko Trnávka, Petra Kroupová, DiS. 6 862 Kč 

7. Městečko Trnávka, RNDr. Stanislav Škeřík 7 153 Kč 

8. Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka, Jan Zatloukal 7 726 Kč 

9. Bohdalov, Jaroslava Nerušilová 4 410 Kč 

10. Přední Arnoštov, Jana Lukšová 2 520 Kč 

11. Malíkov, Marie Vlachová 3 886 Kč 

12. Radkov, Andrea Franková 7 962 Kč 

13. Pacov, Blanka Pavlovcová 3 000 Kč 

14. Stará Roveň, Michaela Elnerová 2 631 Kč

15. Mlékárna Miltra 520 Kč

Celkem bylo letos darováno a odesláno 
na charitativní účely 94 240 Kč

Koledníkům, vedoucím skupinek a všem dárcům za Vaši štědrost dě-
kují lidé v nouzi.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023  
v římskokatolické farnosti  

v Městečku Trnávce

Balada pro banditu (DS Teatrum Velké Opatovice)
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       Ohlédnutí za rokem 2022
Zase jeden rok za námi a my můžeme bilancovat. Co se 

povedlo?
V září se otevřelo 3. oddělení MŠ pro 20 předškoláků. Jaké to zde 

děti mají, jste se mohli přesvědčit při dni otevřených dveří.
Dokončili jsme projekt Vybavení kmenových učeben. Při něm byly 

ve dvou třídách vyměněny lavice a židle, jedna třída získala novou 
interaktivní tabuli, druhá interaktivní panel. Dotace na vybavení činí 
191 000 Kč. 

Ve školní jídelně se postupně snažíme obnovovat zastaralé vybave-
ní. V loňském roce to byl hlavně bojler, kotel na vaření a škrabka na 
brambory. Snad nové vybavení usnadní práci kuchařkám, protože po-
čet strávníků díky zvyšující se kvalitě obědů za poslední rok výrazně 
stoupl. 

Jsem moc ráda, že v roce 2022 už se škola a její činnost vrátila 
k podobě, jakou si představujeme. Mohli jsme absolvovat lyžařský 
i plavecký výcvik, jezdit na exkurze, do divadla, do kina, setkávat se 
s žáky jiných škol na sportovních akcích nebo projektových dnech. 
Také jsme mezi námi přivítali několik ukrajinských dětí, které se mezi 
těmi českými dobře adaptují. Se závěrem roku jsme se z úsporných 
důvodů přestěhovali všichni do přístavby. Možná je to trochu ome-
zující, ale jako pozitivní vidím skutečnost, že se všichni pedagogo-
vé budou setkávat v jedné budově a dojde třeba i k většímu stmelení 
kolektivu.

Všem zaměstnancům školy patří velké poděkování za celoroční prá-
ci a za schopnost flexibilně se zastupovat v době nemocí, kterých mezi 
nepedagogy nebylo málo. Vysoce si pak cením všech učitelů, pro které 
práce nekončí poslední vyučovací hodinou. 

A na co se můžeme těšit v tomto roce?
Už 28. ledna 2023 se koná školní ples. Žáci 1. i 2. stupně, pokud to 

sněhové podmínky dovolí, absolvují lyžařské výcviky, starší děti MŠ, 
žáci 3. a 4. ročníku se určitě už těší na plavání v Mohelnici. Plánuje-
me také projektové dny, exkurze a výlety, jezdíme bruslit do Moravské 
Třebové. 

Tento rok bude pro nás mimořádně významný, protože přesně před 
100 lety byla základní škola v Městečku Trnávce založena. Toto výro-
čí se bude prolínat celým rokem 2023. Hlavní oslavy za podpory obce 
proběhnou v sobotu 10. června. 

Těším se na společná setkání a všem přeji pohodové a klidné dny 
roku 2023, které nám budou přinášet pouze příjemné zážitky.

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka školy

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

Služby v roce 2023
Registrační poplatek za dospělého čtenáře a mládež od 16-ti let je 

60,- Kč, děti do 15-ti let,  senioři do 69 let a držitelé průkazu ZTP zapla-
tí 30,- Kč, senioři od 70-ti let a držitelé průkazu ZTP/P mají registraci 
v knihovně zdarma. Jednorázový poplatek za meziknihovní výpůjční 
službu (zapůjčení knihy z jiné knihovny) je 80,- Kč za knihu.  

Knihovní soutěž Lovci perel 30. 1. – 30. 11. 2023
Začíná už 7. ročník oblíbené soutěže pro dětské čtenáře. Hlavním 

cílem je motivovat děti ke čtení a rozvíjet porozumění textu. Soutěžící 
si v knihovně vybere knihu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení 
knihy zodpoví otázky na pracovním listě, za správně zodpovězené zís-
ká „skutečnou“ perlu. Za vypracování nepovinných otázek na pracov-
ním listě obdrží soutěžící speciální knihovnické bankovky, tzv.  Mori-
ony. Na konci soutěže budou mít všichni lovci perel možnost nakoupit 
si dárky na Morionském trhu. Nejúspěšnější čtenáři budou po zásluze 
odměněni. 

Jitka Stenzlová

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Předvánoční čas u Broučků a Sluníček
V prosinci nás v Mateřské škole čekaly tematické okruhy jako Přišel 

k nám Mikuláš, Vá-
noční tradice a zvy-
ky a dopis Ježíško-
vi. Dne 6. prosince 
k nám přišel Miku-
láš se svojí družinou 
a děti jim zazpívaly 
písničku „Čertovský 
guláš“. V rámci té-
matu zvyky a tradice 
jsme s dětmi pekly 
perníčky a v posled-
ním týdnu dostaly 
děti nadílku od Je-
žíška a těšily se z no-
vých dárků.

Dne 13. a 14. prosince měly proběhnout třídní vánoční besídky, ale 
z důvodu respiračních onemocnění a malého počtu dětí, jsme je musely 
zrušit. Do nového roku přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na rok 
2023.

Bc. Lucie Navrátilová, DiS., učitelka MŠ

Ježíškova předvánoční dílna v knihovně
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Advent ve škole
Na 1. stupni jsme se již od listopadu připravovali na čas adventní. 

Trénovali jsme koledy, připravovali program na besídku. Každá třída 
prožívala přípravy po svém.

V adventních věncích děti nechaly kus svého prožitku. Zdobili jsme 
také perníčky, vyráběli přáníčka.

Projekt Vánoce, tak jsme nazvali poslední týden letošního roku ve 
škole. Procházka zasněženým lesem je jako balzám na duši. Letos tomu 
tak nebylo. Šli jsme přikrmovat zvířata, tentokrát bez zanechání stop ve 
sněhu. To bylo dobrot – seno, kaštany, žaludy, oves, kukuřice, jablka, 
řepa, mrkev, kamenná sůl. Věříme, že zvířatům chutnalo, protože my 
jsme odcházeli z lesa s dobrým pocitem.

Poslední den byl také v duchu nadělování, tentokrát mezi dětmi. 
Měli jsme třídní besídky, kde si děti mezi sebou rozdávaly dárky, v díl-
ničce vyrobily svícny, ochutnávaly vánoční cukroví. Společně jsme si 
všichni zazpívali koledy na schodech a zhlédli film.

Vánočně naladěni jsme se rozešli oslavit Vánoce do svých domovů 
a užít si prázdnin.

,,Přejeme veselý nový rok, aby byl šťastný každý Váš krok.“
Mgr. Eva Žouželková

Kdo se sportu nebojí …
Pěstovat v dětech kladný vztah ke sportu a rozvíjet jejich fyzickou 

zdatnost je třeba v každém ročním období. V zimě proto pravidelně 
vyrážíme s našimi školáky bruslit na krytý zimní stadion v Moravské 
Třebové. Se stejným cílem zařazujeme do výuky tělesné výchovy ve 3. 
a 4.ročníku plavecké lekce v Mohelnici. 

Nesmíme zapomenout na již tradiční lyžařský kurz v Kladkách, na 
který se letos přihlásilo bezmála 90 dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ. Jde přede-
vším o to, aby se děti zábavnou formou seznámily se základními tech-
nikami vybraných sportů a ty pak s rodiči nebo při dalších školních 

Dění u Soviček
Přípravy na Vánoce ve třídě Soviček začaly již koncem listopadu, 

kdy jsme si společnými silami upekli perníčky. Zvládli jsme to všechno 
od začátku - přinést suroviny, udělat těsto, vyválet a vykrájet pomocí 
formiček, upéct a nakonec i ozdobit polevou. Některé perníčky skon-
čily rovnou v puse dětí a pár jsme jich zachránili jako dárek pro rodiče 
na besídku. 

Vyráběli jsme si také výzdobu do třídy - adventní věnec, větve do 
váz a také jsme si ozdobili stromeček. Také nás čekala série vystoupení. 
První bylo u rozsvěcení vánočního stromu a druhé v kulturním domě, 
za které děti dostaly malou odměnu. 

Poslední jsme si užili jen v kruhu dětí a rodičů v naší třídě. Děti 
předvedly pásmo básní a písní a rozdaly dárečky, které vyrobily pro ro-
diče. Vystoupení sklidilo velký potlesk a možná ukápla i slzička. Dali 
jsme si cukroví a dobroty a poté nás nečekaně navštívil i Ježíšek. Děti 
našly pod stromečkem spoustu dárků, které si spolu s rodiči rozbalili 
a studovali, co dostali. 

Tímto bychom ještě jednou rády poděkovaly všem rodičům za 
spolupráci ve všech směrech. V novém roce naší třídu čeká spoustu 
činností a akcí, na které se moc těšíme.

Renata Fléglová, učitelka MŠ

výpravách zdokonalovaly. A náš vzkaz pro všechny pecivály? Kdo se 
sportu nebojí, vždy a všude obstojí.

Mgr. Ludmila Šimečková
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SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka 

ořádá tradiční

SPOLEČENSKÝ

Kulturním domě v Městečku Trnávce

ačátek v

vstupné 130 Kč

PŘEDTANČENÍ ALEGRIA 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO – VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA AKCE DĚTÍ 

Adventní čas v naší škole
Tentokrát to vyšlo a celé adventní období bylo možné prožít naplno 

a opět tradičně! 
Ve škole i ve školce už během listopadu probíhaly přípravy na pě-

vecké vystoupení k slavnostnímu „Rozsvícení vánočního stromu“. Prv-
ní adventní neděli, 27. listopadu, dorazilo opravdu velké množství lidí, 
které předvánoční zpívání i dětmi napečené cukroví jistě velmi potěši-
lo. A vánoční strom se rozsvítil!

V pondělí 5. prosince zavítal mezi děti Mikuláš se svou družinou. 
A protože naše děti umí být hodné, nebo to umí slíbit, byly všechny 
řádně odměněny. Čerti holt odešli s prázdnou…

Na neděli 11. prosince se chystali opravdu úplně všichni. Vždyť po 
delší odmlce se zase konala Vánoční besídka! Mladší děti si pro pří-
chozí (…a byl jich plný sál!) připravily pestré vánoční a zimní tanečky, 
říkanky, písničky a vyprávění, starší děti předvedly, jak umí hrát na hu-
dební nástroje, zpívat, či sehrát vtipnou scénku. Spousta dětí se podílela 
také na perníčkové výzdobě celého sálu, na výrobě drobných dárků na 
malý vánoční jarmark v předsálí a jiných pomocných pracích. Závěreč-
ný nástup všech účinkujících ke společnému zpívání byl důkazem, že 
jich vůbec nebylo málo… Ostatně na stránkách školy je záznam celé 
besídky ke zhlédnutí.

Vánoční „těšení“ našim dětem podpořilo také divadelní představení 
„Zpátky do Betléma“, filmové představení „Největší dar“, výstava bet-
lémů v obecní knihovně, ale i výlet na „Vánoce ve svitavském muzeu“ 
s prohlídkou svitavského betléma.

Věříme, že si naše děti, naši žáci, učitelé, ale i rodiče, prarodiče 
i další přátelé školy tohoto adventního času řádně užili, že se jim veřej-
ná vystoupení líbila a že se všichni zase brzy spolu setkají. Všem patří 
velké poděkování, stejně jako členům SRPŠ, s jejichž aktivní podporou 
vždy rádi počítáme!

Úspěšný nový rok, spoustu radostí a pevné zdraví!
Mgr. Jana Strouhalová

     Ohlédnutí za koncem starého roku…
Martina Mičíková, jakožto členka našeho sboru, přišla 

na začátku prosince s krásným nápadem, zapojit se do Sbírky Krabice 
od bot. Zaregistro-
vali jsme na webu 
tedy 5 krabic a bě-
hem 4 dnů zapoji-
li naše členy a zá-
kladnu dětí. Vy-
brali jsme dárky, 
zabalili a následně 
krabice plné hra-
ček a jiného předali na přebíracím místě v Mohelnici. Holky pak pře-
daly ještě v kojeneckém ústavu ve Svitavách kočárek a pár oblečků. 

V prosinci proběhla konečně po 2 letech výroční schůze, na které 
jsme oficiálně zakončili letošní hasičskou sezónu. A naše děti tam, jako 
každý rok, nezapomněl navštívit Mikuláš s čertem a za básničku dosta-
ly všechny děti mikulášskou nadílku. 

A jelikož je tu nový rok, základna našich dětí nezahálí a navazuje 
plynule na tréninky v místní sportovní hale, a to každou neděli od 15 
hodin. 

Poslední den v roce 2022 jsme opět, společně s Obcí, uspořádali sil-
vestrovský ohňostroj. Děkujeme všem, kteří nás přišli svojí účastí pod-
pořit, a věříme, že se Vám ohňostroj líbil. 

Ani kluci z výjezdové jednotky neměli úplně klidný závěr roku. Dne 
1. prosince vyjížděli k taktickému cvičení do Nemocnice následné péče 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

v Moravské Třebové. Došlo k evakuaci 30 figurantů, prověřovala se 
funkčnost protipožárních výtahů. Následně 16. prosince ráno vyjíždě-
li k odstranění překážek v Městečku Trnávce. Jednalo se o pomoc po 
velké nadílce sněhu, kdy došlo k uvíznutí cisterny v kopci směrem na 
Chornice. Dne 16. prosince odpoledne došlo k dalšímu výjezdu, a to 
k požáru rodinného domu ve Vísce u Jevíčka. Kluci také likvidovali 4. 
ledna únik nebezpečných látek z traktoru na komunikaci od benzinky 
směrem na Rozstání. 

Přejeme Vám krásný nový rok 2023 a těšíme se na Vás letos na dal-
ších našich akcích. 

SDH Městečko Trnávka
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TJ Sokol Městečko Trnávka
                 Přeborníkem ČOS skupina východ fotbalových 
přípravek se stali hráči Sokola Městečko Trnávka

Po dvouleté pauze zaviněné pandemií covidu uspořádala dne 4. pro-
since 2022 Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka ve spolupráci 
s komisí fotbalu ČOS již 13. ročník Přeboru ČOS fotbalových benja-
mínků – skupiny východ. Do sportovní haly se sjelo 5 sokolských týmů. 
V úvodní části se střetli soupeři podle systému „každý s každým“, kaž-
dý zápas na 16 minut.  Na hráčích bylo vidět, že šli do každého zápasu 
s chutí, takže „covidová pauza“ snad u nich nezanechala žádný vliv na 
rozvoj jejich fotbalových dovedností. Početné diváky z řad rodičů vel-
mi zaujali hráči Sokola Otaslavice, kteří většinou spadali do nižší kate-
gorie, ale výkonem si pozornost určitě zasloužili. Do finále se probojo-
vala družstva Sokola Troubelice a Sokola Městečko Trnávka. Domácí 
procházeli celým turnajem až na jednu remízu bez zaváhání a ve finá-
lovém zápase zvítězili přesvědčivě 4:0. V souboji o 3. místo bylo šťast-
nější družstvo Sokola Konice, které porazilo Sokol Bystré 4:0. V zá-
pase o 5. místo porazilo družstvo SK Loštice sympatický tým Sokola 
Otaslavice 2:1. Turnaj se odehrál v příjemné atmosféře, bez vážnějších 
zranění a všichni účastníci byli nakonec odměněni medailemi a poháry. 

Mgr. Vlastimil Stenzl

zúčastnit se mohou:
chlapci rok nar. 2010 a mladší • dívky rok nar. 2009 a mladší

maximálně 10 hráčů v týmu • 6 týmů • systém „každý s každým“
hrací doba 16 minut • startovné se neplatí

ceny pro první tři mužstva – poháry • pro ostatní sladká odměna
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Oznámení o konání Valné hromady
Honební společenstvo Bohdalov – Petrůvka připravuje 

VALNOU HROMADU na den 10. března 2023 v 15:00 ho-
din v Pohostinství u Valacha v Městečku Trnávce. 

zve Výbor HS 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost 

Nemocnice Pardubice.
Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 8:00-18:00 hodin, Po-Pá 17:00-

21:00 hodin.

28.–29. 1. MUDr. Horák Pavel Svitavy,  
Pavlovova 24

777 511 011

4.–5. 2. MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501

11.–12. 2. MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

18.–19. 2. MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko,  
Palackého nám. 20

723 715 558

25.–26. 2. MUDr. Kincová Milena Hradec nad  
Svitavou 549

461 548 230

Během měsíce mohou nastat změny. Platnost zubní pohotovostní 
služby lze ověřit na https://www.dent.cz/pohotovosti

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 461 569 239
Pá: 18,00-21,00 hodin, So, Ne, svátky: 9,00-17,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270
So, Ne, svátky: 8,00-18,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, budova D přízemí, 461 569 345
Všední dny: 15,30 -19,30 hod.,
So, Ne a svátky: 8,00-14,00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí

KONTAKTY NA NEMOCNICE (ústředna)
SVITAVY 461 569 111
LITOMYŠL 461 655 111
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 465 710 111
PARDUBICE 466 011 111

Ivana Kantůrková, Moravská Třebová

Tradiční obchůzky svatých Lucií 
po M. Trnávce s Trnkou, z. s

Kolik nás je... (k 31. 12. 2022)

Dospělí 1 121
Dospělí muži 577
Dospělí ženy 544

Děti (15–18 let) 47
Děti (15–18 ) chlapci 27
Děti (15–18 let) dívky 20

Děti (do 15 let) 201
Děti (do 15 let) chlapci 109
Děti (do 15 let) dívky 92

Průměrný věk obyvatel  
je 42 roků

Počty obyvatel dle míst. částí:
Bohdalov 38
Lázy 141
Ludvíkov 14
Městečko Trnávka 845
Mezihoří 51
Nová Roveň 11
Pacov 41
Pěčíkov 76
Petrůvka 47
Plechtinec 10
Přední Arnoštov 50
Stará Roveň 45

Počet obyvatel obce Městečko Trnávka a přilehlých částí k 31. 12. 
2022 je 1369 bez cizinců.  Na území obce je hlášeno 109 cizinců.

Jana Lexmaulová, OÚ M. Trnávka      
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Historie školy v Pěčíkově

Školská reforma panovnice Marie Terezie (1717-1780) otevřela zá-
kladní vzdělání širokému okruhu mladé generace z řad poddaného obyva-
telstva venkova. Znamenala zásadní přelom k přístupu ke vzdělání do té 
doby nevzdělaného venkova, spoutaného nevolnictvím a vykořisťovaného 
robotou a kontribucemi. Reformu si vynutily i důsledky sedmileté války, 
ale především rozvoj manufakturní strojní výroby, který potřeboval pro 
svůj rozvoj alespoň částečně kvalifikovanou pracovní sílu. V roce 1771 
postihl české země hladomor, kterému podlehlo asi deset procent obyva-
tel. Hladomor vyvolal sociální bouře na venkově a kritiku nevolnictví, 
roboty a bezohlednosti vrchnosti.  Rakousko-Uhersko bylo zralé k refor-
mám, které následovaly. Marie Terezie tehdy prohlásila: „Pokud s tím něco 
neuděláme, bude Rakousko zaostalé“.  Když papež Kliment XIV. svou 
bulou „Dominus ac redemptor noster..“ zrušil 21. července 1773 jezuitský 
řád (obnoven 1814), jež do té doby zastával výsadní postavení ve vlivu na  
střední a vysoké školství, otevřela se cesta ke všeobecné vzdělanosti. Ma-
jetek řádu, který v českých zemích představoval asi osm milionů zlatých 
byl vložen do studijního fondu, který usnadnil rozsáhlou školní reformu. 
Stejně tak majetek zrušených klášterů Josefem II. ze dne 12. ledna 1782.

Marie Terezie vydala 6. prosince 1773 svůj „Všeobecný školní řád pro 
normální, hlavní a triviální školy v císařsko-královských dědičných ze-
mích...“, autory kterého byli Franz Karl Höling a pruský zaháňský pro-
bošt Ignatz Felbinger. Při každé faře se zřizovala škola pro děti od šesti do 
dvanácti roků a trnáveckou faru nevyjímaje. Farářem tehdy byl v Trnávce 
P. Libor Hikl se dvěma kaplany a to P. Fabianem Bolouskem, synem mly-
náře z Plechtince a P. Joanesem Umlaufem, kterého vystřídal v roce 1774 
P. Joanes Müller, bratr našeho hudebního skladatele Wenzla Müllera. Ga-
rantem této změny byla fara spolu s vrchností, ale bez pomoci obyvatel 
vesnice a rychtářů a radních se neobešla. V Pěčíkově byl tehdy rychtářem 
František Škrabal a jména radních té doby neznám. Z počátku asi docházel 
do Pěčíkova pomocný učitel z Trnávky a od roku 1782 se zde připomíná 
škola. Vyučovalo se po domech v pronajatých prostorách mnohdy k tomu 
účelu zcela nevhodných. Tento stav přetrval až do roku 1877. Tím pomoc-
ným učitelem byl tehdy František Maierhäfer, narozený 1760 v Kladkách, 
který se stal i prvním stálým učitelem v pěčíkovské škole od roku 1782. 
Učil zde až do roku 1802, kdy jej vystřídal Čeněk Kašpar z Vranové Lhoty. 
Prameny uvádí, že Kašpar učil do roku 1810, což pokládám za nepravdě-
podobné vzhledem k tomu, že na jeho místo nastoupil kvalifikovaný učitel 
František Novák z Pěčíkova, narozený v roce 1794, který měl za manžel-
ku Annu, dceru místního revírníka Franze Procházky. Novákovi bydleli 
v domě č.p. 7. Františku Novákovi by v roce 1810 bylo pouhých šestnáct 
roků. Kdy tedy Čeňka Kašpara vystřídal, nevím. Jisté je jen to, co jsem 
zjistil z matrik. Jak jsem uvedl, Novák se narodil v roce 1796 a zemřel 11. 
září 1864 ve věku 70 roků na č.p. 10. Je uváděn jako učitel a chalupník. 
Jeho manželka Anna jej následovala 7. února 1865 rovněž na č.p. 10 ve 
věku 60 roků. O neutěšeném stavu školství v Pěčíkově svědčí to, že syn 
učitele Johann navštěvoval školu v Trnávce v r. 1830–1836. 

V letech 1841–1853 chodilo z Pěčíkova do Trnávky devět dětí včetně 
učitelova syna Karla. V roce 1842 deset dětí, včetně dětí rychtáře Vincenze 

Škrabala. Proč tomu tak bylo, nevím. Nepodařílo se mi zjistit, do kdy No-
vák učil, ani kdy nastoupil na jeho místo Václav Holoubek ze Senice. Ten 
zde učil do roku 1864, kdy jej vystřídal zatímní učitel Antonín Rüdiger, 
vysloužilý voják z Vranové Lhoty. Rüdiger přestal vyučovat v roce 1879.
To bylo v době, kdy kníže Lichtenstein zrušil v Pěčíkově hájenku a budo-
vu nabídl obci za 4.000 zlatých s podmínkou, že bude využita jako škola. 
Obec souhlasila a v září 1877 ji koupila. Patřilo k ní i osm měřic polí a luk. 
Obec ji upravila a od školního roku 1879/80 byla předána k vyučování. 
Velké zásluhy o vybavení školy a její úpravy měl učitel Bartoloměj Kovář, 
starosta František Novotný a jeho nástupce Augustin Hensl. 

V roce 1890 velká část Pěčíkova vyhořela. Ničivému živlu padlo za 
oběť šestnáct domů v Pěčíkově. Škola, postavená z pevného materiálu, 
ohni odolala. Čísla popisná 24, 41 a 42 už nebyla znovu postavena. Oheň 
vznikl v sušárně sena na západním okraji obce a vítr jej roznesl na stře-
chy domů. Požár zavinilo děvče, které v sušárně udělalo ohýnek, aby se 
děti ohřály při pasení koz. Bylo to 3. října 1890. Od srpna 1879 nastoupil 
na školu prozatímně a od roku 1882 definitivně zmíněný Bartoloměj Ko-
vář. Narodil se 24. srpna 1850 v Krotusíně u Prachatic. Učil v Jevíčku, 
Jaroměřicích a Biskupicích. Měl velký podíl na přestavbě školy a 2. října 
1890 odešel předčasně do penze ze zdravotních důvodů. Brzy na to 3. dub-
na 1891 zemřel. Byl často nemocný a zastupovali jej ve škole Ferdinand 
Filip z Trnávky, František Kobylka z Jaroměřic, Alois Dedek z Jaromě-
řic a Václav Konečný. Ten převzal školu 13. října 1890. Byl podučitelem 
v Kladkách. V Pěčíkově učil od října 1890 do srpna 1891 a odešel na místo 
řídícího učitele ve Staré Rovni. Ze Staré Rovně přišel na školu do Pěčíko-
va od 1. září 1891 Jan Horňanský. Narodil se 8. června 1862 v Senticích 
u Tišnova. Do školy chodil v Čebíně a potom na učitelský ústav v Brně. 
Od 1. prosince 1881 byl prozatímně v Bohdalově a od 1. září 1883 rovněž 
prozatímně ve Staré Rovni. Po absolvování učitelských zkoušek v Brně 
byl jmenován definitivním učitelem pro Starou Roveň od 9. září 1884. 
Jeho manželka Aloisie pocházela ze Studené Loučky a byla učitelkou ruč-
ních prací. Narodila se 4. června 1860. Ihned po příchodu do Pěčíkova se 
aktivně zapojil do veřejného života. Zasloužil se o vznik samostatného 
hasičského sboru v Pěčíkově v roce 1892 a byl jmenován později jeho 
čestným členem. 

V roce 1892 proběhly obecní volby, tehdy ještě společně s Petrůvkou, 
a starostou byl zvolen Josef Laštůvka z č.p. 21, radním František Odstrčil 
č. p. 9 v Petrůvce a Čeněk Jeřábek z č.p. 27 v Pěčíkově. Ve volbách v roce 
1895 byl zvolen starostou Libor Macháček z č.p. 5 v Petrůvce a nakonec 
se Petrůvka v roce 1898 zcela oddělila. Nový učitel přišel se zajímavou 
iniciativou. V roce 1892 byla pronajata od velkostatku zahrádka, na kte-
ré zřídil ovocnou školku. Výpěstky se potom vysazovaly na obecní meze 
a jinak nevyužité pozemky. Z té doby máme i údaj o počtu žáčků místní 
školy. V roce 1891–92 bylo zapsáno ve škole 51 dětí z Pěčíkova. Z toho 28 
chlapců a 23 děvčat. Dále docházel jeden žák z Petrůvky a pět žáků z Hra-
niček a Jarovice. Celkem tedy 57 dětí v jedné třídě. V roce 1890 se začala 
budovat silnice z Hraniček do Trnávky a z Petrůvky do Chornic. Silnice 
z Hraniček do Vranové Lhoty byla budována v roce 1901. 

Před prázdninami byly pro děti pořádány výlety například na Bou-
zov nebo do skláren v Úsobrně. Povozy poskytli místní rolníci Franti-
šek Laštůvka, Šimon Vodička, Antonín Hensl, Emil Laštůvka a další. Od 
roku 1906 byly prázdniny prodlouženy na dva měsíce od 15. července 
do 15. září. Dříve od 31. července do 15. září. O prázdninách 1911 došlo 
k dílčím opravám školy a jejímu obílení. Počet žáků se stále pohyboval 
kolem padesáti. První světová válka se neblaze promítla do života školy. 
Děti, jejichž otcové byli povoláni na frontu, musely doma pomáhat a na 
školu jim mnohdy nezbýval čas. Dne 22. listopadu 1914 učitel Horňanský 
onemocněl. Měl asi potíže se srdíčkem a byl mu na půl roku nařízen klid. 
Po dobu nemoci jej zastupoval pan učitel Josef Orner z Trnávky. Znovu 
začal vyučovat v červnu 1915. 

Přišel 28. říjen 1918 a vznik svobodného Československa. Na osla-
vu byly v měsíci listopadu zapalovány na kopcích ohně a pořádány slav-
nosti. Pro přetrvávající zdravotní potíže požádal učitel Jan Horňanský 23. 
března 1923 o dovolenou do konce školního roku. Po tuto dobu jej za-
stupoval František Dračka z Biskupic (rodák z Jaroměřic). Od 1. září byl 
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na vlastní žádost přeložen na trvalý odpočinek. Rovněž jeho manželka, 
která vyučovala v Pěčíkově a Bohdalově ruční práce, požádala o dovo-
lenou, která jí byla poskytnuta. Po 42 letech služby odešel na zasloužený 
odpočinek a přestěhoval se s rodinou do Vyškova. Učitel Horňanský patřil 
i mezi časté dopisovatele do novin a vlastivědných periodik. V minulosti 
jsem u paní Bílkové viděl zarámovanou fotografii učitele Horňanského se 
školními dětmi. Snad ji ještě někdo v Pěčíkově má. Z období, kdy na škole 
působil učitel Horňanský se dochovaly „školní rady“. 

V roce 1894 byl předsedou František Bílek č.p. 39, jeho zástupcem 
Mořic Škrabal č.p. 36. V roce 1890 byl předsedou František Jeniš, staros-
ta obce, zástupcem Čeněk Jeřábek č.p. 27. V roce 1905 zemřel František 
Jeniš a předsedou byl zvolen František Laštůvka č.p. 21, zástupcem An-
tonín Hensl č.p. 8. V roce 1910 byl předsedou Hubert Laštůvka č.p. 12, 
zástupcem opět Antonín Hensl. Dalo by se pokračovat, ale po odchodu 
učitele Horňanského byl na jeho místo dosazen dočasně od 1. září 1923 
Jaroslav Šmerák z Jevíčka. Ten učil na škole do 1. března 1924, kdy jej 
vystřídal nový správce školy Vojtěch Kráčmar z Borotína. V té době cho-
dilo do školy 29 žáků. O prázdninách byly ve škole vyměněny podlahy, 
okna a zakoupena nová kamna do třídy. V roce 1926 dne 15. června při-
šla povodeň a voda dosáhla ve škole až po druhý schodek a způsobila 
značné škody na budově, která se musela opravit. V dalších letech se 
počet žáků pohyboval kolem 25. Po 1. lednu 1929 začalo mrznout a tep-
loměr poklesl k -18 stupňům, ale až k -30 stupňům. Nejhorší mráz byl 
11. února -38 stupňů. Dětem omrzaly tváře a ruce. Výuka byla nakonec 
přerušena do konce února. Nedostávalo se uhlí ani dřeva. Ještě 3. března 
bylo -29 stupňů. 

Dne 16. července projížděl obcí odpoledne prezident T.G. Masaryk 
s předsedou vlády Udržalem. O prázdninách byly vyměněny schody za 
betonové a okna ve třídě za větší. Od ledna 1931 nahradilo „Školní radu“ 
„Rodičovské sdružení“. Předsedou byl Vincenc Mlčoch. V roce 1933 
odešel učitel Vojtěch Kráčmar na vlastní žádost učit do Trnávky a na jeho 
místo nastoupila z Trnávky jako správce školy Růžena Štefanová. Učila 
zde pouze rok a k 3. září 1934 odešla do Bohdalova a odtud přišel do Pě-
číkova Ladislav Kobylka. Do školy chodilo 29 dětí. 

V prosinci 1935 sehrály děti divadelní pohádku „Vodníkova píšťal-
ka“. Na podzim 1936 učitel Kobylka onemocněl a byl léčen v Brně. Po 
dobu nemoci jej zastupovala učitelka Markéta Kružíková z Trnávky 
a v době, kdy i ona onemocněla, Jaroslav Vodák z Trnávky. Ladislav Ko-
bylka se vrátil do školy v prosinci. 

V srpnu 1937 probíhaly v našem kraji vojenské manévry. Během nich 
navštívil kraj Dr. E. Beneš a byl i ve škole v Trnávce. V roce 1938 na-
stoupilo do školy 31 žáků. 

Dne 23. září byla vyhlášena mobilizace a republika se chystala bránit Rok 2023 - opravená budova školy

Školní rok 1972–1973 proti Hitlerovi. Naši spojenci Francie a Anglie nás však v Mnichově ha-
nebně zradili. Obsazování pohraničních oblastí německou armádou za-
čalo 1. října a s trháním Československa jí pomáhali Poláci a Maďaři. 
Někdy jsem dotazován, zda Bohdalov patřil do Říše nebo protektorátu. 
Jak to tedy bylo. Dne 18. října byl obsazen Pěčíkov 10 vojáky a jed-
ním důstojníkem. Naše finanční stráž se musela na jejich příkaz vzdálit 
z obce a na jejich místo byla dosazena německá finanční stráž. Bohda-
lov byl obsazen již 10. října. Silnice k Vranové a Petrůvce byla uzavřena 
překážkami s nápisem „Deutsches Reich“. Přes noc byly překážky i ná-
pisy odstraněny. Německá stráž odešla a česká se vrátila. Dne 20. října 
v poledne přijelo od Bohdalova deset německých aut s kulomety a proti-
tankovými děly, dva motocykly a deset koní s polní kuchyní, 70 vojáků 
a dva důstojnici chtěli obsadit Pěčíkov. Občané protestovali u velících 
důstojníků proti záboru. Jednání probíhala až do večera, kdy se podařilo 
styčnému důstojníku naší armády Novotnému dosáhnout toho, že obec 
nebude zatím obsazena a věc bude předána do Berlína. Dne 21. října od-
jela delegace obce (pan Laštůvka Heřman - starosta obce, pan Ladislav 
Kobylka – řídící učitel a pan Bohuslav Zatloukal – starosta Petrůvky) do 
Olomouce k plk. Bartošovi, předsedovi rozhraničovací komise, a před-
ložila mu řadu petic, žádající zastavení záboru českých vesnic, hlavně 
Pěčíkova a Bohdalova. Druhý den, 22. října, intervenoval ve stejné věci 
učitel Ladislav Kobylka na zemském úřadě v Brně. Rovněž předsedovi 
vlády gen. Syrovému byl odeslán telegram. Obce Pěčíkov a Bohdalov 
byly nakonec propuštěny ze záboru. Po záboru Trnávky 24. října se pře-
stěhovala finanční stráž do Bezděčí a do Pěčíkova četnictvo. Stanice byla 
zřízena v domě pana Františka Laštůvky, stolaře. 

V březnu 1939 se vrátila finanční stráž a byla v domě Jana Šuplera na 
č.p. 1. Řídící učitel Ladislav Kobylka učil na škole do 1. listopadu 1941, 
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kdy byl na vlastní žádost přeložen do Mladče. Na jeho místo nastou-
pil Bohuslav Stössel, učitel z Pavlova. Před jeho příchodem musel být 
opraven byt, který byl ve velmi špatném stavu. V měsíci prosinci udeřily 
silné mrazy až -31 stupňů a vánoční prázdniny byly prodlouženy až do 
4. března 1942. Na škole se zavádí povinná němčina 1. a 2. ročník týdně 
4 hodiny, 3.–5. ročník 7 hodin týdně. Učitelé se museli podrobit zkoušce 
a byli doučováni. V měsíci dubnu 1943 byl řídící učitel Bohuslav Stössel 
zatčen gestapem a pro „pobuřování proti Říši“ několik měsíců vězněn 
v Olomouci. 

Od 1. května 1943 nastoupila na školu Anna Nezbedová, která byla 
pověřena řízením školy. Dne 16. července 1944 nastoupil na školu Josef 
Večeř, který předtím učil na škole v Petrůvce. Učitelka Anna Nezbedo-
vá byla přeložena do Javoříčka. Ale již 1. září 1944 odchází Josef Večeř 
do Milkova a na jeho místo přišla Anna Stösselová z Vranové Lhoty. Ve 
školním roce 1944–45 se ve škole učilo 22 dětí. Vánoční prázdniny byly 
prodlouženy až do 22. ledna 1945, ale i potom přicházely děti do školy 
pouze pro úkoly. V měsíci lednu byla ve škole vybudována studna. Dne 
11. února se ve školní třídě ubytovali vlasovci. Ústup německých vojsk 
předznamenal jejich porážku a 9. května se dočkal osvobození i Pěčíkov. 
Školní rok 1945–46 začal 3. září s 18 žáky ve třídě. Řídící učitelkou zůsta-
la Anna Stösselová, ale 15. listopadu 1945 odchází se svým manželem Bo-
huslavem Stösselem na dvoutřídní školu do Černé Vody. Od 16. listopadu 
nastoupil na školu nový řídící učitel Jan Komárek, rodák z Kladek. Vlivem 
osídlování došlo k poklesu žáků tak, že k 1. dubnu 1946 jich bylo ve třídě 
dvanáct. Ke konci školního roku byl uskutečněn výlet na Bouzov a do vy-
páleného Javoříčka a jeskyní. Vzhledem k tomu, že v Bohdalově onemoc-
něla učitelka Mayerová, chodily bohdalovské děti od 1. října do 1. prosin-
ce 1946 do Pěčíkova. V obci je založen Svaz české mládeže, který vedl 
z počátku učitel Komárek. SČM měl později zásadní podíl na přebudování 
č.p. 34 na kulturní dům. Hlavním organizátorem byl Oldřich Crhák.

V měsíci dubnu 1947 proběhlo jednání o přiškolení dětí z Plechtince 
do Pěčíkova, což potvrdila komise 25. června a od nového školního roku 
posílilo školu šest dětí z Plechtince, které po celou dobu chodily do Tr-
návky a v době války do Petrůvky. Počet žáků se zvýšil na sedmnáct. Na 
začátku školního roku 1949 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel školy 
(SRPŠ). Jeho prvním předsedou byl Jaroslav Kadlec z Plechtince. Poz-
ději byla dlouholetou předsedkyní Božena Seidlová z Pěčíkova. Od škol-
ního roku 1952–53 jsem začal do školy v Pěčíkově chodit i já. Bylo nás 
ve třídě devatenáct a byl to i poslední rok, kdy bylo vyučováno povin-
ně náboženství. Učil je P. František Marek z Vranové Lhoty, se kterým 
jsme si později velmi dobře rozuměli v oblasti regionální historie. V roce 
1956 byla ve škole vyměněna podlaha, proveden nátěr dveří a oken. Na 
škole byl založen Pionýr. Dne 19. března 1957 bylo v Pěčíkově založeno 
Jednotné zemědělské družstvo. Předsedou byl Josef Laštůvka z č.p. 21. 

V roce 1960 byl učitel Jan Komárek zvolen předsedou MNV. Počet 
žáků se tehdy pohyboval kolem 24. Myslím, že je vhodné vzpomenout 
i paní Julii Friedlovou, která byla na škole školnicí od roku 1926 a v roce 
1964 jí byl vyměřen důchod. Přesto dále pracovala až do roku 1968, kdy 
ji vystřídala paní Božena Seidlová. Tehdy byl počet žáků ještě uspoko-
jivý a to kolem 17 dětí, ale výhled do příštích let předpokládal jejich 
pokles. V roce 1971 nebyl ve škole v Bohdalově učitel a děti chodily do 
Pěčíkova a Vranové Lhoty. Od 28. listopadu se vrátily zpět do Bohdalo-
va, kam nastoupila nová učitelka. 

Ve školním roce 1972–73 zůstalo ve škole jen deset žáků a výhled pro 
následující školní rok byl pět žáků. Za tohoto stavu byla škola po dohodě 
Odboru školství ONV k 31. červenci 1973 zrušena. Žáci přešli do školy 
ve Vranové Lhoty a s nimi i učitel Jan Komárek, kterému scházel do pen-
ze jeden rok. Do školy byl přestěhován MNV z č.p. 54, kde byly původně 
kanceláře a dům přebudován na prodejnu potravin. V roce 1982 zemřela 
paní Marie Komárková a učitel Jan Komárek, který v obci poctivě 28 
roků učil se odstěhoval do Litovle. Tak skončila škola v Pěčíkově, která 
i mně dala základy vzdělání jako stovkám dalších. 

Nemohl jsem zachytit všechno, co bych chtěl. Nepopsal jsem učite-
le náboženství z řad kaplanů a farářů, ani učitelek ručních prací, členů 
školských komisí a rad. Často se střídali a můj prostor je omezen rozsa-
hem příspěvku, který je i tak příliš velký. Směstnat 200 roků školy na 
několik stránek textu je složité. Vím, že příspěvek je strohý se spoustou 
jmen a letopočtů a rozhodně není nijak čtivý. Pokud si v něm podtrhne-
te jen jména učitelů, nebo jej mladí použijí v nějaké své případné práci, 
splní svůj účel.

Jiří Vondra, kronikář obce

 


