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skončil rok 2016, a jak už to bývá, pro někoho byl rokem šťastným 
a úspěšným, pro někoho bohužel rokem, na který by nejraději zapo-
mněl. Proto je nutné se s nadějí dívat do stávajícího roku a snažit se, 
aby pro každého z nás byl rokem, na který budeme po čase rádi vzpo-
mínat. I naše obec má v letošním roce plány a představy, které by ráda 
realizovala.

Přestavbou bývalého zdravotního střediska, která začala v letních 
měsících minulého roku, vznikne šest nových bytových jednotek, kte-
ré by měly být dokončeny letos na jaře.

Významnou investiční akcí SO TEPLICE, jehož členem je naše 
obec, je výměna vodovodních řadů v Městečku Trnávce – lokalita 
Rynk. Tuto akci hradí ze svého rozpočtu výše uvedený svazek obcí 
a její realizace je podmíněna získáním dotace. Tato akce je vedle vyso-
kého finančního nákladu náročná i časově a její realizace se odhaduje 
na zhruba čtyři měsíce.

Navazujícím dílem na výměnu vodovodních řadů, které už bude 
v režii obce, je úprava povrchů na Rynku. Klasické živičné povrchy 
budou odstraněny, a protože jsou v zemi uloženy všechny inženýrské 
sítě, bude povrch komunikací ze zámkové dlažby. I toto dílo bude ča-
sově náročné a realizace je odhadována na tři měsíce.

Nejnákladnější akcí letošního roku bude výstavba základní technic-
ké infrastruktury – kanalizace, vodovod, plyn, veřejné osvětlení,  NN 
rozvody el. energie a komunikace na novém obytném souboru „Nad 
studní“, který navazuje na obytný soubor „U koupaliště“. V první eta-
pě bude tato technická infrastruktura řešena pro osm stavebních parcel. 
V průběhu roku pak proběhnou jednání s dalšími vlastníky pozemků, 
kde snaha obce bude získat tyto pozemky pro budoucí rozšíření nové-
ho obytného souboru, pro stavby rodinných domků.

Věřím, že v průběhu letošního roku nám Státní pozemkový úřad 
převede pozemky, které nazují na obecní pozemky uvažované stezky 
Městečko Trnávka – Lázy, a bude možné zpracovat projektovou doku-
mentaci stavby. S vlastní realizací počítáme, pokud budou pozemky 
převedeny, v roce 2018.

Vážení občané, 
Obec i nadále plánuje další výsadby zeleně a v závislosti na počtu 

veřejně prospěšných pracovníků (chystané výrazné omezení ze strany 
Úřadu práce Svitavy) její údržbu spolu s dalšími udržovacími pracemi 
na obecním majetku. Pokračovat budeme i v kulturní akci Legendy pod 
Cimburkem, kde na jejich pátém ročníku vystoupí v srpnu skupina Ar-
gema.

Na závěr bych rád poděkoval za odvedenou práci všem zastupitelům 
obce a Vám všem, kteří svůj volný čas věnujete práci v různých sdruže-
ních, oddílech, souborech a kroužcích.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Obec darováno
vedoucí skupinky

1. R o z s t á n í 7.977 Kč
paní Zdenka Antošovská

2. L á z y 4.024 Kč
pan Karel Smékal

3. M ě s t e č k o   T r n á v k a 12.267 Kč
pan Petr Steffan

4. M e z i h o ř í 2.062 Kč
pan Josef Heger

5. M ě s t e č k o  T r n á v k a 5.092 Kč
pan Leoš Maška

6. M ě s t e č k o   T r n á v k a 5.458 Kč
paní Zdeňka Selingerová

7. Pěčíkov,   Plechtinec,  Petrůvka, 4.597 Kč
pan Jan Zatloukal

8. B o h d a l o v 3.041 Kč
pan Miroslav Nerušil

9. Přední Arnoštov 2.188 Kč
paní Jana Lukšová

10. M a l í k o v 1.420 Kč
paní Marie Vlachová

11. R a d k o v 4.867 Kč
paní Blanka Kronesová
Celkem bylo letos darováno  
a odesláno na charitativní účely 52.993 Kč

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
v  římskokatolické farnosti v Městečku Trnávce

Koledníkům, vedoucím skupinek 
a Vám všem za Vaši štědrost 
děkují lidé v nouzi.
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Přehled poplatků na rok 2017
Tuhý komunální odpad (popelnice):  

částka zůstává stejná, tj. 480 Kč za 1 osobu na rok
splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2017

Poplatek za psy:
–  pro Městečko Trnávku 100 Kč za prvního psa, za druhého 

a každého dalšího 150 Kč
–   pro ostatní části obce 70 Kč za prvního psa, za druhého 

a každého dalšího 105 Kč

Vodné:
– SO “Teplice“ 32 Kč/1m3

–  SV Moravskotřebovsko 42,97 Kč/1m3 - platí pouze pro 
Přední Arnoštov

Stočné:
–  ve výši 53,55 Kč/1m3

Dále Obecní úřad připomíná:
OZV č. 4/2012: Veřejný pořádek a čistota: tato vyhláška 

ZAKAZUJE volný pohyb psů po obci a ZAKAZUJE obtě-
žovat hlukem v době nočního klidu, dále o sobotách v době 
6:00–8:00 hod., 18:00–22:00 hod. a o nedělích v době 6:00–
9:00 hod, 12:00–22:00 hod.

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

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Sazba poplatku zůstává stejná, tj. 480 Kč.
Osvobození a úlevy:
(1) Od poplatku se nad rámec zákonem stanoveného osvobození od 

poplatku osvobozují:
a) poplatník s pobytem v obci, který je třetím a každým dalším 

nezaopatřeným dítětem v rodině,
b) poplatník s pobytem v obci, který má na území obce ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to od 
povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,

c) poplatník s místem pobytu v sídle ohlašovny, o kterém je známo, 
že se na území obce nezdržuje,

d) poplatník s pobytem v obci, který se zdržuje nepřetržitě po dobu 
12 ti po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce 
mimo území ČR,

e) poplatník s pobytem v části obce Petrůvka, v osadě Suchý Dvůr.
(2) Úleva se poskytuje:

a) poplatníkovi s pobytem v obci, který studuje v prezenční formě 
studia a je ubytován mimo obec, ve výši 1/2 poplatku,

b) poplatníkovi s pobytem v obci, který se zdržuje nepřetržitě po 
dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním 
roce mimo území obce, ve výši 1/2 poplatku,

c) poplatníkovi s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním 
roce dovrší věku 80 a více let, ve výši 1/2 poplatku,

d) poplatníkovi s pobytem v části obce Stará Roveň, v osadě zvané 
Bídov, ve výši 1/2 poplatku,

V měsíci lednu a únoru 2017 oslaví 
významné narozeniny tito spoluobčané:

pan Josef Laštůvka z  Pěčíkova 
pan František Pospíšil z  Městečka Trnávky 
pan Karel Schmidt z Mezihoří 
paní Vlasta Holubovská z Městečka Trnávky
pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky
pan Bořivoj Stenzl z Městečka Trnávky
paní Ludmila Korcová z Městečka Trnávky
paní Marie Králová z Lázů 
paní Aurelie Koníčková z Městečka Trnávky
paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova
Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po 
celý rok. 
V rubrice jsou pravidelně uváděni občané Městečka Trnávky 
a místních částí 80 letí a starší.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

OÚ Obce Městečka Trnávky

Vítání občánků
Dne 6. 11. 2016 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Městečku Tr-

návce přivítali nové občánky: 
Marii Steffanovou, Lauru Nelu Konopáčovou, Adama Kříže, Václa-

va Trenze,  Mikuláše Mazáka a Nelu Jachanovou.  
Přejeme malým občánkům i rodičům hodně zdraví, spokojenosti 

a mnoho pěkných společných chvil. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice)

e) poplatníkovi s pobytem v části obce Bohdalov, č.p. 2, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 39, 40, 48, 59, 63 a 86 ve výši 1/4 poplatku.

Doložení dokladů prokazujících osvobození nebo úlevu:
Dle odst. 1, písm. d) – čestné prohlášení od majitele nemovitosti, ve 
které je poplatník hlášen k pobytu
Dle odst. 2, písm. b) -  platná nájemní smlouva, platné potvrzení 
o pobytu v léčebném a podobném zařízení
Pokud nebudou doloženy výše uvedené doklady, osvobození ani úleva 
nebudou přiznány. Jiné doklady k doložení nebudou přijímány.
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Obecní knihovna  
Městečko Trnávka

Usnesení 
č.XIV./191216 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 19. 12. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
426. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
427. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí r. 2017,
428. záměr prodeje pozemku p.č. 446/11 o výměře 1411 m2 v k.ú. Městeč-

ko Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
429. revokaci usnesení VZO č. XII./240816, bodu č. 380,
430. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 1690/6 v k.ú. Stará Trnáv-

ka za cenu 50 Kč/1m2,
431. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Městečko Tr-

návka za cenu 50 Kč/1m2,
432. prodej pozemku p.č. 446/7 o výměře 1007 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-

ka Radimu Šteffkovi ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
433. prodej pozemku p.č. 1301/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Bohdalov u Měs-

tečka Trnávky, odděleného GP č. 101-465/2016 od p.č. 1301, manže-
lům Danešovým za cenu 25 Kč/1m2,

434. vydání OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů,

435. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2016, seznáme-
ní členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,

436. plán inventur za rok 2016,
437. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2016,
438. schodkový rozpočet obce na rok 2017,
439. rozpočtový výhled obce na roky 2017 – 2019,
440. souhlas obce se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení pro Rai-

ffeisenbank na pozemek p.č. 416/12 v k.ú. Městečko Trnávka,
441. cenu vodného pro SO “Teplice“ na rok 2017 ve výši 32 Kč/1m3 včet-

ně DPH,
442. cenu stočného pro rok 2017 ve výši 53,55 Kč/1m3 včetně DPH,
443. plán financování obnovy IM pro kanalizace a ČOV ve výši 716.835 Kč,
444. dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0419368429 ze dne 3. 11. 2015 od 

ČS, a.s. o prodloužení termínu čerpání do 31. 7. 2017,
445. plán práce RO a ZO na rok 2017,
446. závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2017,
447. poskytnutí dotace pro TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2017 ve 

výši 70.000 Kč na provoz a 28.000 Kč na trenéry žáků, uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy,

448. změnu pojistné smlouvy od Kooperativy – vyřazení pojištění úrazů 
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka,

449. novou pojistnou smlouvu od Kooperativy pro ZŠ a MŠ Městečko 
Trnávka na úrazy a život ve výši 8.457 Kč na IČ školy s počátkem 
smlouvy od 23. 1. 2017, úhrada půjde na vrub školy,

450. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 Charitě Moravská Třebo-
vá ve výši 20.000 Kč,

451. přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 103000114 o sběru, svozu a odstraňování 
odpadu,

452. revokaci usnesení VZO č. XII./261016, bodů č. 413, 414 a 415, 
3 x ohledně svazku obcí Skupinového vodovodu Moravskotřebovska:

453. změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí spočívající 
ve změně sídla svazku na obec Moravská Třebová a v doplnění nové-
ho orgánu svazku – rady svazku,

454. změnu Stanov svazku spočívající ve změně sídla svazku na obec Mo-
ravská Třebová, v úpravě Stanov dle NOZ a ve zřízení nového vý-
konného orgánu svazku – rady svazku,

455. že po schválení Stanov svazku a zápisu do Rejstříku svazku obcí 
bude sídlo svazku na adrese: Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová,

456. úhradu členského příspěvku Svazku obcí pro výstavbu R43 na rok 
2017 ve výši 1.390 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
457. radu obce projednáváním a schvalováním závěrečných úprav rozpoč-

tu za rok 2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
458. zpětvzetí žádosti o odkup pozemku p.č. 446/11 o výměře 1411 m2 

v k.ú. Městečko Trnávka od M. Skočovského a L. Ženaté,
459. cenu vodného pro SV Moravskotřebovska pro rok 2017 ve výši 42,97 

Kč/1m3 včetně DPH.
Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 19. 12. 2016: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Věra Kozlovská, Robert Hensl

Registrační poplatky čtenářů na rok 2017:
• děti do 14 r. vč.,  důchodci 20,-
• dospělí, mládež od 15 r. 40,-
• důchodci od 70 r.  – 

ZIMA JOSEFA LADY
11. 1. – 15. 2. 2017 – galerie Obecní knihovny - výstava části tvor-

by J. Lady, českého malíře, ilustrátora a spisovatele, se zimní a vánoční 
tematikou – přístupno v půjčovní době knihovny (Po, St 9 – 11, 12 – 
17 hod., Pá 9 – 11, 12 - 15 hod.) nebo po dohodě na tel. č. 731449268

LEOPOLD SULOVSKÝ - expedice Grónsko 2014
27. 1. 2017 v 17 hod. - Kulturní dům Městečko Trnávka 

– beseda s prvním Čechem, který vystoupil na Mt. Everest, 
doplněná fotografiemi, filmem a zážitky z expedicí - vstupné 
dobrovolné

Fotografie z akcí na:  ok-mtrnavka.cz
email knihovny: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz

Jitka Stenzlová

Termíny veřejných zastupitelstev Obce Městečko Trnávka v letošním roce:

Datum jednání Program jednání
22. 02. 2017 Výsledky hospodaření obce za rok 2016
26. 04. 2017 Hospodaření v obecních lesích
28. 06. 2017 Závěrečný účet obce za rok 2016
30. 08. 2017 Kultura v obci
25. 10. 2017 Školství
18. 12. 2017 Rozpočet obce na rok 2018
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Poděkování
Máme za sebou Vánoce a v novém roce 2017 si jistě všichni pře-

jeme zdraví a štěstí. Bohužel slyšíme také špatné zprávy o agresivitě, 
nenávisti a atentátech. Snad si ani neuvědomujeme, že žijeme v klidu 
a relativně dobře, i když mnozí jistě najdou důvody k nespokojenosti. 
K nespokojeným však určitě nepatří naši spoluobčané, kteří rádi oželí 
své volno pro druhé. Jsou to všichni dobrovolníci, kteří zpívají v chrá-
movém sboru. Obohacují náš život nejen při mších, ale i při různých 
slavnostech.

Dne 17. 11. jsme měli unikátní příležitost setkat se s Mons. Janem 
Graubnerem, olomouckým biskupem, který přijel posvětit hřbitovní 
kapli a požehnat morovému sloupu u fary. V hřbitovní kapli, kam jsme 
po bohoslužbě vešli, všechny překvapila překrásná oltářní řezba naše-
ho rodáka Petra Steffana. Lavice, oltářní stůl a ostatní úpravu dřeva 
dělal pan Otto Stenzl. Vřelé díky. Tato práce bude patřit nejen nám, ale 
i našim potomkům a bude ukazovat, že jsou mezi námi mladí lidé plní 
umění a pokory. 

Kdo se zúčastnil slavnostní bohoslužby, byl nadšený z vystoupe-
ní chrámového sboru. Obyčejní lidé, pracující i důchodci po mnoho 
let dvakrát týdně nacvičují pod vedením RNDr. Stanislava Škeříka  a  
neúnavné varhanice Marie Beserlové. Někdo možná neví, kolik práce 
dá vyhledávání nových skladeb a jejich secvičování. Letos k Vánocům 
nacvičili Vánoční mši Jana Evangelisty Kypty, rodáka z Borotína. Je 
dobře, že se ke sboru začínají přidávat děti, které pod vedením paní 
uč. Jany Dospělové vystoupily 26. 12. spolu s chrámovým sborem při 
Koledování. Další jejich vystoupení ve vánočním čase bylo v Radkově, 
v Bezděčí a ve Vranové Lhotě.

Sváteční bohoslužby a koncerty nás spojují, dávají zapomenout na 
těžkosti a všem dávají radost. Všem účinkujícím za to dík.

Eva Henslová

Maškarní karneval pro děti  
sobota 25. 2. 2017, začátek ve 14.00 hod. 
Kulturní dům Městečko Trnávka 
* vystoupí šašek Viky a děti ZŠ s tanečkem 
* losování o ceny 
* diskotéka 
* občerstvení zajištěno 
* vstupné dobrovolné 

 

  

Hurá na Kladky
I v letošním roce se nám  podařilo zajistit v Kladkách ve spolupráci 

s lyžařskou školou SNOWFOX Prostějov lyžařský výcvik pro žáky 1. 
stupně. A protože se přihlásilo skoro 70 žáků, přibrali jsme ještě sku-
pinku dětí z MŠ a  pan Matocha nás tedy vozí autobusem ve dvou eta-
pách během celého dopoledne postupně do Kladek a z Kladek. Počasí 
nám přeje a po trochu hektičtějším pondělku, kdy jsme se někteří popr-
vé viděli se svými lyžemi a naši instruktoři si nás dělili podle výkonů 
na cvičné louce do skupinek, už vše běží na jedničku. Stejně jako v loň-
ském roce ubývá kvapem lyžařů na louce a naši malí borci se postupně 
přesouvají z cvičného lana na vlek. Na velkém svahu tak přibývá barev-
ných klikatých hadů a my z louky na ně občas při slalomu mezi zvířátky 
máváme a těšíme se, že třeba už zítra…

Mgr. Ludmila Šimečková

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

       Advent ve školní družině
Žáci ve školní družině rádi soutěží. V prosinci jsme ve 

školní družině vyhlásili soutěž výtvarnou. Pod rukama našich žáků oži-
la černobílá omalovánka „Betlému“. Co obrázek, to originál. Ještě vy-
myslet podobu rámečku a „Vánoční galerie školní družiny je na světě“. 
Vánoční koutek jsme ještě doplnili vlastnoručně vyrobeným adventním 
věncem, stromečkem ze šišek a řetězy z přírodnin. Mladší žáci přida-
li malované Mikuláše, kterým upletli z papírových řetězů vousy. Pan 
školník přinesl stromeček a mohli jsme slavit.

Již tradicí se stalo pečení perníčků ve školní družině. I letos se 
povedly. Některé ozdobily náš družinový stromeček a zbytek jsme 
snědli. To byla dobrota. I proto Vánoce můžeme vnímat všemi smy-
sly. 

Petra Kroupová, Dis, vychovatelka školní družiny 
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Recyklohraní aneb ukliďme si svět
Projekt Recyklohraní aneb ukliďme si svět zavítal 7. 11. 2016 i do naší 

školy. Od druhé třídy až po devátou si žáci vyzkoušeli formou her a soutěží 
třídit odpad, se kterým se doma nejčastěji setkávají. Každá třída získala Ze-
lený certifikát a krabičku na třídění vybitých baterií. Naše škola je dlouho-
době zapojená do projektu Recyklohraní a využívá jeho výhod i při výuce.

Bc. Martina Baráková
Postřehy od žáků:

„Bylo to zajímavý, super bylo, jak nám pouštěl videa, co se stane 
se starým počítačem, papírem, co se stane s naší Zemí, když nebudeme 
třídit odpad. Vedl nás vlastně k tomu, abychom se starali o naší Zemi, 
protože čím víc bude čistá, tím déle nám vydrží.“ 

Adriana Škrabalová, 8. třída
„Pondělní recyklohraní bylo zajímavé. Recyklace je určitě přínos-

ná pro planetu Zemi, nevěděl jsem, že ze součástek ze staré televize se 
vyrábí autobaterie. Celá vyučovací hodina mě obohatila vědomostmi“ 

Jaroslav Suchomel, 8. třída

Obvodní kolo ve florbalu
8. 11. 2016 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili turnaje ve florbalu v Jaro-

měřicích. Naši soupeři byli ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ Jevíčko. V turnaji 
jsme obsadili krásné první místo a postupujeme do okresního kola, kte-
ré se bude konat ve Svitavách. Výhra byla opravdu zasloužená, chlap-
ci vyhráli s přehledem všechny zápasy. Soutěže se zúčastnili: Ševčík 
René, Schreiber Šimon, Suchý David, Herzog Jan, Hanák Stanislav, 
Khyr Daniel, Maška Michal, Zatloukal Tomáš, Šíp Josef.

Bc. Martina Baráková

Adventní víkend s němčinou
Také letos využili zájemci z řad našich současných i bývalých žáků je-

dinečné možnosti vyrazit na prodloužený víkend (18. – 20. 11. 2016) do 
Hevlína, Vídně a Laa an der Thaya. Víkendový jazykový kurz s výletem 
do předvánoční Vídně a návštěvou termálních lázní v Laa an der Taya 
zorganizovala skvělá paní I. Kuncová ze Společnosti česko-německého 
porozumění v Moravské Třebové. 

Mgr. Jana Strouhalová
Reakce jedné z účastnic:

Tento víkend jsem si vážně moc užila a jen tak na něj nezapome-
nu. V pátek 18. 11. 2016 dopoledne jsme vyjeli z Městečka Trnávky. 
Ostatní nastupovali v Moravské Třebové a v Brně, takže jsme postupně 
viděli ty, kteří s námi měli strávit víkend. Byli to žáci a učitelé základ-
ních škol a gymnázií z Moravské Třebové, Mohelnice i z Rožnova pod 
Radhoštěm.

Přijeli jsme do Hevlína, ubytovali se a vrhli se na nejrůznější sezna-
movací hry v němčině. Po večeři byla také lekce tance. Další den, tedy 
v sobotu 19. 11. dopoledne, jsme soutěžili (také v němčině) a odpoled-
ne jeli do Vídně. Tam jsme procházeli vánoční trhy a zároveň poznávali 
nejznámější vídeňské památky. Viděli jsme radnici, budovy Parlamen-
tu, Umělecko-historického a Přírodovědného muzea, Hofburg, Alber-
tinu, Stephansdom… Nakonec jsme si vychutnali vánoční trhy u nád-
herně osvícené radnice, tedy v srdci Vídně, na Rathausplatzu. Byly tam 
krásné věci. Od oblečení po nápoje. Dali jsme si horkou čokoládu a ne-
můžu si ji vynachválit. Moc se mi líbilo bruslení s tučňáky, samozřejmě 
umělými… V neděli 20. 11. jsme jeli do termálů v Laa an der Thaya. 
Doporučuji! Snad si to každý užil jako já. Hodlám příště jet zase. 

Renata Unzeitigová (8. třída)

Poselství Karla IV. 
Dalšího kulturního pořadu organizovaného Střediskem česko-němec-

kého porozumění v Moravské Třebové v rámci Česko-německých kultur-
ních dnů se zúčastnili naši žáci (6. – 8. třída) 23. listopadu 2016 v mo-
ravskotřebovském muzeu. Jednalo se o literárně-hudební pořad k 700. 
výročí narození Karla IV. s názvem „Poselství Karla IV.“, který zkom-
ponoval a hudebně doprovodil Daniel Dobiáš a slova Karla IV. z jeho 
Vita Caroli přednesla známá herečka, recitátorka, spisovatelka a poli-
tička Táňa Fischerová. Z jejich úst zazněly Karlovy myšlenky a do-
poručení, které jsou platné a poučné dodnes, v hudebních částech pak 
středověké básně autorů z evropských zemí.

Mgr. Jana Strouhalová
Z postřehů našich žáků:

Byli jsme na přednášce o Karlu IV. Nejvíce jsem se těšila na životo-
pis Karla IV. A též na paní Taťánu Fischerovou, která četla z jeho vlast-
ního životopisu. Moc se mi to líbilo. Kdyby mě dal ještě někdo možnost 
na tuto přednášku jít, hned bych tam šla.     Adéla Jedličková (6. třída)

Ve středu 23. listopadu jsme jeli do Muzea v Moravské Třebové na 
Karla IV. Ze začátku jsme se posadili a čekali, až se vše připraví. Jedna 
starší paní nás uvítala a poté přišla herečka Taťana Fischerová s pánem, 
který hrál na klavír písně z toho roku. Celé vystoupení se střídalo s po-
vídáním a zpíváním. Povídání bylo celkem zajímavé a něco jsme se 
i dozvěděli o Karlu IV. Dokonce i paní Taťana Fischerová zpívala spo-
lečně s pánem. Celý výlet se mi celkem líbil a alespoň jsme si zpestřili 
týden ve škole.            Barča Balajková (7. třída)

… slyšeli jsme úryvky z knihy Karla IV. Paní Táňa Fischerová zpí-
vala a pan Daniel Dobiáš ji doprovázel na piano. Doprovod se mi líbil. 
Pan Dobiáš některé písně složil sám, ty byly nejhezčí. Paní Ficherová 
mě zaujala svým přednesem….    Eliška Lexmaulová (8. třída)

… Líbilo se mi, jak paní Fischerová krásně a výrazně mlu-
ví, že se pořád usmívala a hlavně, že jsme se něco dozvědě-
li….      Eliška Zahradníčková (8. třída) 

Představení se mi líbilo. Bylo to z životopisu Karla IV. (Vita Caro-
li). Byly zde zhudebněné básně, např. od Francoise Villona, Williama 
Shakespeara….          Dominik Kyzlink (8. třída) 

Představení se mi velmi líbilo, protože dějiny mě velmi baví. Líbilo 
se mi zhudebnění středověkých písní a básní. Paní Fischerová nádherně 
předčítala z Vita Caroli. Zaujalo mě to, že král hrozil všem těm, kteří ká-
celi neoprávněně stromy, useknutím ruky.    Jaroslav Suchomel (8. třída)

Florbal žákyň 8. a 9. tříd
Žákyně 8. a 9. tříd se 24. 11. 2016 zúčastnily turnaje ve florbalu 

v Moravské Třebové. Našimi soupeřkami byly žákyně Gymnázia Mo-
ravská Třebová, ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Palackého. V turnaji jsme 
skončily na 4. místě. Prohra nás však netrápila, protože jsme si chtěly 
hlavně zahrát.

Soutěže se zúčastnily: Andrea Baranoková, Diana Hartlová, Aneta 
Balabánová, Tereza Korytářová, Daniela Dušková, Eliška Lexmaulová, 
Kateřina Smetanová, Romana Václavková, Adriana Škrabalová.

Bc. Martina Baráková

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili turnaje ve florbalu ve Svitavách
Brzy ráno 5. 12. 2016 jsme vyrazili autobusem směr Svitavy na 

okresní kolo ve florbalu. Naše družstvo bylo rozlosováno do skupiny 
proti Gymnáziu Svitavy a ZŠ Na Lukách Polička. V prvním zápase pro-
ti Gymnáziu Svitavy nám k výhře chybělo trochu štěstí. Druhý zápas 
proti ZŠ Na Lukách Polička jsme také prohráli, i když jsme opravdu 
bojovali. V posledním zápase o 5. místo jsme se potkali s družstvem 
Gymnázia Moravská Třebová, kde nám ani v tomto zápase štěstí nepřá-
lo. Skončili jsme celkově na 6. místě. V turnaji jsme sice nezabodovali, 
ale přesto jsem ráda, že jsme se zúčastnili.

Soutěže se zúčastnili: Ševčík René, Schreiber Šimon, Suchý David, 
Herzog Jan, Hanák Stanislav, Khyr Daniel, Maška Michal, Zatloukal 
Tomáš, Šíp Josef.

Bc. Martina Baráková
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Školní soutěž v předčítání
Abychom stále dobře rozvíjeli kladný vztah ke knihám, čtenářskou 

gramotnost, vřelý vztah k našemu rodnému jazyku i dobré vyjadřova-
cí schopnosti, uspořádali jsme pro naše žáky 6. – 8. třídy školní soutěž 
v předčítání. Co to obnášelo? Najít si oblíbenou knížku, vybrat si pro 
čtení a poslech zajímavou pasáž a naučit se ji pěkně, s výrazem před-
čítat. V jednotlivých třídách pak proběhla třídní kola, z nichž ti nejši-
kovnější se 14. 12. 2016 sešli, aby se navzájem poslechli a porovnali.

Vězte, že zážitek to byl opravdu velmi pěkný! Někteří trošku bojo-
vali s trémou, ale to, že si správně vybrali, že je text bavil, užívali si jej, 
pomohlo, aby se jim předčítání dařilo. Nejvíce se výběrem textu i čte-
ním z knihy Muřinoh a Krchomilka líbila Eliška Lexmaulová, úryvkem 
z knihy Hvězdy nám nepřály pak zaujala Eliška Zahradníčková, do tře-
tice se výběrem i čtením z knihy Chlapec, který rozdával sny dařilo Re-
natě Unzeitigové. Neopomeňme i další, kteří v soutěži zaujali: David 
Fréhar s úryvkem z knihy Pomsta darebáka Davida, Natálie Steffanová 
s myšlenkami knihy Dívka s pomeranči, Barbora Balajková s textem 

Ježíšek pro děti z dětských domovů
Žáci 6. třídy se zapojili do projektu „Staňte se Ježíškem dětem z dět-

ských domovů“. Mezi sebou vybrali peníze a poslali dvěma dětem dár-
ky. Filipovi z Dětského domova Kralupy nad Vltavou florbalku s míč-
kem a Erice z Dětského domova Volyně splnili její přání překvapení. Ke 
každému dárku připojili přání s adresou a těší se, že se jim děti ozvou. 

Mgr. Alena Popelková

Vánoce ve škole
I přes vysokou nemocnost našich dětí jsme si poslední školní dny 

kalendářního roku ve škole užili naplno. Ve středu jsme se vydali na 
filmové představení „Fantastická zvířata a kde je najít“ do kina v Mo-
ravské Třebové.

Hlavním hrdinou filmu je nadaný britský kouzelník Newt Scaman-
der, který přijíždí do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kte-
rém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest 
kolem světa. Jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) však uniknou 
z jeho kufříku a způsobí ve městě rozruch. Film natočený dle předlohy 
J. K. Rowlingové žáky velice zaujal.

Ve čtvrtek ráno  se všichni ze školy sešli u vánočního stromečku 
v aule školy a zazpívali si vánoční koledy společně pod vedením paní 
učitelky Dospělové. Ve třídách si nadělili drobné dárečky a pak se žáci 
II. stupně přesunuli do sportovní haly, kde se konal Vánoční turnaj 
v basketballu. Mezi sebou si zahrála tři soutěžní družstva. Zápasy byly 
plné napětí, nervozity a chutě vyhrát. Naštěstí nedošlo k žádnému úra-
zu, a tak jsme se plni očekávání vydali vstříc svátkům vánočním.

Mgr. Petra Hájková

o.s. Trnka Městečko Trnávka

Nejdříve bych chtěla všem příznivcům Trn-
ky popřát vše dobré do nového roku. A nyná nás čeká „nálož“ akcí 
a činností, které pořádáme nebo pomáháme organizovat. 

Od nového roku se v našich prostorách v Obecním domě v Městeč-
ku Trnávce bude konat pravidelné setkávání s psycholožkou Martinou 
Kašpárkovou. Setkání probíhají vždy dvě soboty v měsíci. Je určeno 
všem ženám, které mají touhu hledat a naplňovat svůj životní potenciál, 
který je spojen s naší ženskou podstatou, ale i božskou částí v nás. Ter-
míny setkávání jsou ve dnech 14. a 28. ledna a 11. a 25. února.

Dále pořádáme víkendový seminář hormonální jógové terapie s Ali-
cí „Pušťou“ Tvarůžkovou. Tady jsou její slova o hormonální józe: „Je 
mým velikým potěšením sdílet s vámi nádhernou a účinnou techniku 
hormonální jógové terapie, kterou vytvořila Brazilka Dinah Rodriguez. 
Tato série cviků působí na žlázy produkující ženské hormony proge-
steron a estrogen a zvyšuje jejich hladinu v těle. Přináší vitalitu, krásu, 
ženskost a zdraví. Pomáhá léčit neplodnost, PMS, polycystické vaječ-
níky, hypofunkci štítné žlázy, zbavuje nepříjemných příznaků meno-
pauzy, harmonizuje lunární cyklus i emoční rovinu. Techniku budu pře-
dávat i na tomto semináři.“

INDIKACE HJT – všechny ženy nad 35 let, mladé dívky s hormo-
nálními problémy (polycystické vaječníky, cysty, problémy s menstru-

ací), ženy s předepsanou hormonální substituční léčbou, ženy s níz-
kým libidem, syndrom karpálního tunelu, malé myomy, nepatrná mírná 
endometrioza, hypothyreoza, hyperthyreoza, nepravidelná či bolestivá 
menstruace, premenstruační syndrom, kolísavá nálada, rozladěnost, po-
drážděnost, migrény, neplodnost

KONTRAINDIKACE HJT – těhotenství, pokročilá endometrioza, 
velké myomy, všechny rakoviny související s hormony, pokročilá os-
teoporoza, psychiatrická diagnoza, nediagnostikované břišní bolesti. 
Vždy je nutné konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem a uvědomit ho 
o tom, že budete praktikovat hormonální jógu. Cena 1800 Kč, seminář 
bude probíhat: sobota 18. 2. 9 - 17 hodin a neděle 19. 2. 9 – 13 hodin. 
Sobota pauza na oběd zhruba 12 - 14.00 hodin. Celkem tedy 10 ho-
din cvičení a učení. Podle počtu zájemkyň se bude cvičit buď v Trnce 
nebo v malé tělocvičně ZŠ. V jednání máme vegetariánské občerstvení 
(oběd, svačina), které není v ceně semináře. Počet účastnic semináře je 
omezen. Přihlašujte se na: ostrnka@seznam.cz

Pravidelně jednou měsíčně se také setkáváme s muzikoterapeuty Ja-
sanskými při lekcích hry na bubny djembe. Poslední dvě bubnování se 
uskuteční 13. ledna a 10. února. Ve druhém pololetí se s bubnováním 
nebude pokračovat.

za o. s. Trnka Městečko Trnávka MgA. Zdeňka Selingerová

z knihy Všichni mí pacienti kopou a koušou a Jaroslav Suchomel z kni-
hy Zákon smečky. Každopádně všichni si zaslouží velkou pochvalu. 
Kéž jim knihy přinášejí stálou radost a poznání!

Mgr. Jana Strouhalová
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TJ Sokol Městečko Trnávka

Fotbalisté jsou půlmistry III. třídy
V listopadu skončila podzimní část fotbalové sezóny 2016/2017, 

která se trnáveckým mužům povedla více než skvěle. Z dvanácti ode-
hraných zápasů ovládli jedenáct a zaváhali pouze jednou – doma s cel-
kem Borové. Utkání bylo smolné i díky tomu, že Trnávka prohrála 0:1 
díky vlastnímu gólu. Všechna ostatní utkání ale Sokol vyhrál a se 33 
body ovládl podzimní část sezóny. Na 2. místě skončila Borová se ztrá-
tou 5-ti bodů na Trnávku a 3. pozice patří Radiměři. Kromě první příč-
ky může tým těšit i fakt, že obrana Sokola dostala pouze deset branek, 
což je nejméně ze všech. V počtu vstřelených gólů patří Trnávce se 43 
trefami těsně 2. místo za Mladějovem (44). Nejvyšší výhru zaznamenal 
Sokol v domácím duelu s Boršovem, který deklasoval 6:0.

Přípravu na jarní část sezóny začíná Trnávka 3. ledna tréninkem 
v hale. První jarní zápas je na programu 25. března od 14:00 v Třeba-
řově.

Tabulka III. třídy po podzimní části sezóny:
1.M. Trnávka (33), 2. Borová (28), 3. Radiměř (26), 4. Chornice 

(26), 5. Mladějov (23), 6. Třebařov (20), 7. Čistá (14), 8. Trstěnice (14), 
9. M. Třebová C (12), 10. Kunčina B (11), 11. Pomezí B (11), 12. Bor-
šov (7), 13. Koclířov (0)

Žáci jsou na tom po podzimu také velmi slušně, když jim patří 
bramborová 4. pozice z dvanácti mužstev. Na první Hradec nad Svita-
vou ztrácí 8 bodů.

Staří páni získali na Matocha cupu bronz
V sobotu 3. prosince se uskutečnil ve sportovní hale v Městečku Tr-

návce Matocha cup 2016 - turnaj starých gard, ve kterém domácí Tr-
návka vybojovala pomyslný bronz.

Turnaje se zúčastnilo osm týmů rozlosovaných do dvou skupin. Prv-
ní dva poté postoupili do semifinále. Skupinu A ovládla Ostrava, skupi-
nu B M. Třebová. Do semifinále je doprovodila Trnávka a H. Heršpice. 
Oba semifinálové duely byly vyrovnané a skončily těsným výsledkem 
2:1. V tom prvním se radovala M. Třebová, která rozhodla o svém ví-
tězství nad Trnávkou až 50 vteřin před koncem zápasu. V druhém semi-
finále byli úspěšnější borci z H. Heršpic. 

Domácí Sokol chtěl v utkání o 3. místo vrátit Ostravě vysokou po-
rážku ze skupiny. To se nakonec povedlo a po těsné výhře 3:2 získala 
Trnávka bronz. Finále mezi M. Třebovou a Heršpicemi nabídlo pouze 
jednu branku, kterou vstřelily Heršpice a mohly se tak radovat z titulu. 

Na Třebovou zbylo po loňském vítězství pouze stříbro.
Celkové pořadí turnaje: 1. H. Heršpice. 2. M. Třebová, 3. M. Trnáv-

ka, 4. Ostrava, 5. Svitavy, 6. Linhartice, 7. Valchov, 8. Jaroměřice

SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

TJ  SOKOL  M STE KO  TRNÁVKA 
PO ÁDÁ  V  PÁTEK   10. 2. 2017   

SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

 

pro d ti ve sportovní hale 
 

prezentace od 14.30 a  za átek ve 14.45 hodin 
 

DISCIPLÍNY: 
- SKOK DO V KY 
- PODLÉZÁNÍ LA KY 
- OPI Í DRÁHA 
- HOD MEDICIMBALEM (MÍ EM)  

 

Štěpánský turnaj 2016
26. prosince uspořádal trnávecký Sokol tradiční Štěpánský turnaj. 

Osm zúčastněných týmů si to ve dvou skupinách rozdalo systémem 
„každý s každým“. Dva nejúspěšnější celky pak postoupily do bojů 
o stupně vítězů. Skupinu A ovládl tým Bonsaje, který všechna svá utká-
ní vyhrál. Do semifinále ho pak z 2. místa doprovodil Litrpůl. Ze sku-
piny B postoupili taktéž bez ztráty bodu Tulipáni a druhé Linhartice.

První semifinále mezi Litrpůlem a Tulipány bylo velmi vyrovnané 
a nakonec rozhodl pouze jediný gól, který se podařilo vstřelit Tulipánům. 
Druhé semifinále vyhrály Bonsaje nad Linharticemi výsledkem 3:1.

Vzhledem k tomu, že do zápasu o 7. místo tým ACAB nenastou-
pil, vyhrál ho Brodek u Konice kontumačně 5:0. Duel o 5. místo mezi 
Malíkovem a Cetkovicemi ovládly Cetkovice výsledkem 4:1. Trochu 
dramatu přineslo utkání o pomyslný bronz. Linhartice vedly 1:0, ale 
necelé 2 minuty před koncem se podařilo Litrpůlu vyrovnat a přišly na 
řadu penalty, ve kterých byl úspěšnější Litrpůl. Finále dvou týmů, kte-
ré doposud neprohrály – Bonsají a Tulipánů – bylo dlouho vyrovnané. 
Nakonec měly více štěstí Bonsaje, kterým se podařilo skórovat chvíli 
před koncem a staly se tak šampióny turnaje.

Celkové pořadí turnaje: 1. Bonsaje, 2. Tulipáni, 3. Litrpůl, 4. Linhar-
tice, 5. Cetkovice, 6. Malíkov, 7. Brodek u Konice, 8. ACAB

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Milé ženy, zveme Vás na

MĚSÍČNÍ   DÝCHÁNEK
• regenerace a uvolnění
• nabití energie
• meditace a masáže
• sebepoznání
• inspirace a tvořivost

Setkání probíhají vždy dvě soboty v měsíci. Je určeno všem ženám, které 
mají touhu hledat a naplňovat svůj životní potenciál, který je spojen 
s naší ženskou podstatou, ale i božskou částí v nás.  Těším se na setkání,  
Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka 
KDY:  1) 14. 1. 2017  •  2) 28. 1. 2017  •  3) 11. 2. 2017  •  4) 25. 2. 2017
vždy  10:00 až 12:00
KDE: Centrum Trnka v Městečku Trnávka
S SEBOU: pohodlné oblečení, ve kterém  
se budete cítit žensky a krásně, deku a šátek
CENA: 100Kč
Svou účast prosím dejte vědět na 775 611 617 
či martina.kasparkova@seznam.cz
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SK SKALKA MĚSTEČKO TRNÁVKA
pořádá

XIII. PLES 
SPORTOVCŮ

3. března 2017 od 20:00 hod. v KD Městečko Trnávka
Hudba: MEFISTO V průběhu soutěž o hodnotné ceny

Srdečně zvou pořadatelé

Počet účastníků 115, nejstarší účastník – František Bárta, nej-
mladší účastník – sedmiměsíční miminko Nela Ja-
chanová.

Trasa: Bývalá škola -> za kravín-> na Rovně 
-> pod Kozincem -> údolí mezi Žipotínem a Gru-

Rok se s rokem sešel a my jsme oslavili nový rok 2017, 
který doufám bude plný štěstí při našich závodech. Než 

nám ale začne naplno sezona, bude nutná zimní příprava v tělocvičně. 
Dne 10. prosince se v Kulturním domě v Městečku Trnávce konala 

Valná hromada, na které se zhodnotil rok 2016 a  vedení sboru nás se-
známilo s plány na rok 2017,  který  bude pro náš sbor opět hodně ná-
ročný. Valné hromady se zúčastnili členové našeho sboru, dále zástupci 
naší obce a zástupci sborů z Koryčan a Dubicka.

Dne 26. prosince se uskutečnila tradiční Štěpánská zábava. Chtěla bych 
touto cestou moc poděkovat  pořadatelům, že všechno zvládli na jedničku.

Ohlédnutí za naší výjezdovou jednotkou: před vánočními svátky 
naše výjezdová jednotka vyjížděla k požáru stavení do Borušova, kde 
zasahovali spolu s dalšími celky jak z Pardubického, tak Olomoucké-
ho kraje. 

Za okrsek Městečko Trnávka bych Vás chtěla pozvat na již tra-
diční Hasičský okrskový ples do Pěčíkova, který se koná 18. února 
2017. 

S dalšími akcemi našeho sboru Vás budu včas a dostatečně infor-
movat.

Bc. Michaela Neubauerová, zástupce starosty 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

   TMHD CUP v nohejbale trojic
Dne 12. 10. 2016 se v místní sportovní hale uskutečnil již 

II. ročník tohoto nohejbalového turnaje. Tým SK Skalka to neměl 
daleko J a tak pozvání na tento turnaj s radostí přijal. Na turnaj se 

sjelo celkem osm týmů z blízkého okolí. Hrálo se systémem „každý 
s každým“ a následně nejlepší čtyři postoupily do pavouka.

Tým SK Skalky neponechal nic náhodě a po vzájemných zápasech 
postoupil do bojů o umístění. S postupem času k nim přibývali jejich 
soupeři a bylo jasné, že boje o celkové umístění nebudou jednoduché. 
O umístění na bedně začali bojovat s Becham teamem. Zápas to byl 
napínavý, vyrovnaný a hrál se na tři sety. Bohužel  naši kluci nakonec 
podlehli. Vzápětí je čekal boj o třetí místo s HABA týmem, kde se jim 
dařilo více a skončili tak na 3. místě. A jak to vše dopadlo?

1. Boršov, 2. Becham team (R. Ryp, M. Hýka, T. Makrlík), 3. SK 

SK Skalka
Skalka (L. Schuppler, K. Škrabal, J. Hrbata). Velké díky patří Kubovi 
Tomanovi za uspořádání turnaje, za bohaté občerstvení a hodnotné ceny.

Vánoční losovatelný turnaj v nohejbale trojic
Letošní vánoční losovatelný turnaj v nohejbale trojic se konal 17. 

12. 2016 v místní sportovní hale. Mrazivé počasí vyhnalo do haly 21 
převážně místních borců, kteří čekali na šťastnou ruku pořadatele, jaké 
spoluhráče budou mít v týmu. Nutno říci, že letos se opravdu podařilo 
vylosovat vyrovnané trojice. Hráči neponechali nic náhodě a perfektní 
výkony podávali už od samého začátku. Postup z tabulky si zajistili jen 
opravdu ti nejlepší a ty čekal opravdu těžký boj o umístění na bedně.  

Po velkém třísetovém boji nakonec získal krásné 3. místo Jirka, 
Olda a Čahy. 

Napětí, drama a velký boj se čekal ve finálovém souboji. Ten nako-
nec vyhrál tým ve složení Kondor, Kouba, Karlos, nad Laďou, Jirkou 
a Fabinem.

Děkujeme všem hráčům za účast, pořadatelům za hodnotné ceny 
a velmi chutné a bohaté občerstvení.

Plánované  akce:
7. 1. 2017 Valná hromada
3. 3. 2017 Ples sportovců 

Blahopřání
SK Skalka blahopřeje Janě Sieczkové a Romanu Dvorskému k naro-

zení jejich dcery Lucie. Celé rodině přejeme spoustu krásných a společ-
ných chvil a mamince a Lucince přejeme mnoho zdraví. 

BOHDALOVSKÝ POCHOD 31. 12. 2016
nou = zde připravené občerstvení a setkání s obyvateli Gruny (67 

osob). Pokračování Na Rozhraní -> kolem drůbe-
žárny zpět do bohdalovské školy. Ve škole připra-
veno občerstvení (vařená vepřová kolena). Celá 
trasa byla dlouhá necelých 7 km.



9Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyleden–únor 2017

www.mtrnavka.cz

Kaple Milosrdenství a morový sloupHISTORIE 

A SOUČASNOST

V redakční radě našeho Zpravodaje jsem byl jako kronikář 
požádán, abych napsal pár řádků k restaurování morového sloupu, 
jeho historii a ke Kapli Milosrdenství na našem hřbitově. Než 
začnu, sluší se mi jako kronikáři poděkovat všem, kteří jakkoliv 
přispěli k úspěšnému a důstojnému ukončení této práce. 
Zejména je nutno vyzdvihnout a poděkovat za mimořádné úsilí 
a neutuchající aktivitu paní Marii Beserlové v její několikaleté 
práci spojené s obnovou této památky. Stejně tak se sluší 
poděkovat za vynikající práci, kterou od roku 2013 odvedl, panu 
Martinu Kovaříkovi, akademickému sochaři a restaurátorovi 
ze Sázavy.  Práce pana Petra Steffana a pana Otty Stenzla  se 
dřevem v kapli je ukázkou špičkové řemeslné zručnosti, umu, 
fantazie a uměleckého nadání. Málokdo si dnes uvědomí, že 
jejich práce může přetrvat staletí. Stejné poděkování patří i naší 
obci a jejímu vedení, římskokatolické farnosti, Pardubickému 
kraji, Ministerstvu kultury, děkanátu a všem, kteří přispěli 
radou a finančně k záchraně naší kulturní památky 
evidované pod číslem 3129. Důstojným vyvrcholením 
několikaleté snahy bylo žehnání morového sloupu a Kaple 
Milosrdenství samým arcibiskupem olomouckým Mons. 
Janem Graubnerem 17. listopadu 2016. Pro věřící farnosti 
a okolí nesmírně významná událost z hlediska víry, pro 
ostatní ve víře vlažné nebo chladné především záležitost 
kulturně historického významu a ocenění práce mistrů 
různých řemesel v současnosti i dávné minulosti, ke kterým 
patřím i já. Pro někoho, kdo zná historické souvislosti doby 
dávno minulé spojené s barokem i současné, má význam 
ještě hlubší. V tomto článku navážu na několika stránkový 
letáček, který jste si mohli vyzvednout v kapli v den 
žehnání. Částečně jsem do něj přispěl a pokusím se 
jej přiblížit a trochu rozvinout a rozšířit. 

Především budování sloupů má svůj původ již 
v antice. O morových sloupech se mluví většinou 
ve zjednodušené podobě. V drtivé většině se 
jedná správně o mariánské sloupy, spojené 
se symbolikou poděkování 
Panně Marii a světcům 
spojovaných s ochranou 
proti nakažlivým nemocem 
za ochranu nebo za konec 
epidemie moru. V některých případech 
byly mariánské sloupy stavěny po třicetileté 
válce jako poděkování za ochranu před švédským (protestantským) 
vojskem. Měly svůj význam i jako výraz vítězství katolické víry nad 
protestanty. Na základě Obnoveného zřízení zemského Ferdinandem 

II. (1578-1637) byla katolická víra prohlášena za jedinou legitimní. 
Stavění mariánských sloupů se k nám dostalo z Itálie spolu s barokem. 

Většina těchto sloupů vrcholí symbolem svého zasvěcení, tedy 
nejsvětější trojicí – Bůh Otec - Bůh Syn - a Duch Svatý jako 
holubička, nebo Pannou Marií (Immaculata, Královna nebes). 
To je i náš mariánský a morový sloup. Poslední velká epidemie 

moru se na Moravě rozšířila v roce  1714 - 1718. Moravskou 
Třebovou sužoval mor od srpna 1715 do ledna 1716. Za oběť 
mu padlo 900 lidí, čtyři kněží, purkmistr, soudce a pět radních. 

Někteří měšťané a úředníci se přestěhovali na zámek v Trnávce, 
což dosvědčují farní matriky. Město Moravská Třebová přijalo 
slib, že vystaví sloup ke cti a slávě P. Marii a patronům 
proti moru. Město slib splnilo a realizace byla svěřena Janu 
Sturmerovi (1675-1729) z Olomouce. Základní kámen byl 
položen 15. července 1717 a dokončen v roce 1719. Snad 

i na tomto základě se rozhodli v Trnávce postavit tento 
sloup odpovídající možnostem obce nebo fundátora. Za 
zhotovitele byl dlouhá léta považován sochař z Litomyšle 
a později z Moravské Třebové Jiří František Pacák (1670 
- 1742). Podle posledních prací Martina Pavlíčka je 
jako autor uváděn sochař z Moravské Třebové Severin 
Tischler (1705-1743), rodák ze Svitav, který se snad 
u Pacáka vyučil, a pojilo jej s ním celoživotní přátelství. 

Badatelé se přiklání k názoru, že socha byla zhotovena 
v roce 1731. V případě autorství J. F. Pacáka byl uváděn rok 

zhotovení 1721 údajně na základě fundace místního faráře P. 
Karla Leopolda Svobody. K této problematice se ještě vrátím 
a pokládám ji za nedopsanou knihu. 

Naše sousoší má na soklu reliéf sv. Rozálie (1130 - 
1166), patronky a ochránkyně proti nakažlivým nemocem. 

Je patronkou Palerma a její kult se rozšířil na Sicílii 
v 17. a 18. století. Je vyobrazována jako poustevnice 

bez pokrývky hlavy. Na hlavě mívá věnec z růží 
a v rukou kříž a lebku. Na nárožních konzolách 
jsou tři sošky a to sv. Karla Borromejského, biskupa 

a kardinála, který v době moru v Miláně (1565) 
zajišťoval městu léky a potraviny. 

Dále sv. Rocha (1295-1327), 
patrona proti moru, který se sám 

nakazil a odešel umřít do ústraní 
se svým věrným psem. Poté, co se 

uzdravil, začal uzdravovat ostatní. Třetí 
soška patří sv. Šebestiánovi, kapitánu pretoriánské gardy císaře 
Diokleciána, který pomáhal křesťanům, za což byl odsouzen ke 
smrti na mučednickém kůlu zastřelením šípy. Ty jej však neusmrtily 
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a byl na příkaz císaře ubit a vhozen do stoky. Je patronem střelců 
a hrnčířů. Na centrální části je zavěšena ústřední postava, tak zvaná 
Immaculata – Panna Marie a na samém vrcholu kovový kryptogram 
„MARIE“. 

Sousoší bylo několikrát opravováno a přemísťováno.  Původně 
stálo u kašny na druhé straně silnice na Pacov. V roce 1901 bylo 
přemístěno na okraj předzahrádky před farou a v roce 1986 při 
rekonstrukci do míst, kde je v současnosti. Opravováno bylo již 
v roce 1887, dále v roce 1913 a restaurováno v roce 1986, které 
prováděli sochaři Jiří Kačer a Zdeněk Fučík. Sousoší zde stálo 
téměř 250 roků zcela bez úhony za všech režimů až do roku 
1994, kdy v nové demokracii byla socha poškozena a dvě sošky 
ukradeny. Naštěstí nové sošky jsou zhotoveny z umělého kamene 
a z historického hlediska nemají pro zloděje žádnou hodnotu. 

Na závěr k té otevřené knize, jak jsem uvedl. Jsem toho názoru, 
že pokud jsou ověřená fakta, mohu jimi věcně argumentovat. Pokud 
tomu tak není, je cesta jen v hledání faktů a následné diskusi. První 
otázka je, kdy byla socha postavena. Názory se různí. Chci přispět 
svou troškou do mlýna. V matrice oddací farnosti Trnávka je latinský 
zápis z 8. srpna 1718, podle kterého si vdovec Josef Skřepský bere 
Dorotu, dceru Matiáše Jurana z Lázů. Pod tímto zápisem je český 
zápis, který píši tehdejší češtinou, a zní: „ Toho Čzasu stawiela se 
Wežie pod Nowakowim Schodem, kdež Zedniczy Ssnúrau zatahli 
Newiestú, a žienich sy gi wyplaczel“. Zápis provedl tehdejší farář 
P. Karel Leopold Svoboda. Tou „věží“ mohl být morový sloup. 
Mohl, ale nemusel. Já si myslím, že mohl. Pokud by to tak bylo, byl 
Tischler ještě téměř dítě. Kdo tedy? Kdo byl fundátorem (ten, kdo 
dílo objednal a zaplatil)? Uvádí se jméno právě zmiňovaného pana 
faráře. V té době to bylo běžné, ale P. Karel Leopold Svoboda zemřel 
podle matriky úmrtí 16. listopadu 1720 bez uvedení jeho věku. 
Podle testamentu sepsaného 30. září 1720 a jehož vykonavatelem 
byli Joann Antonius Sther, děkan v Moravské Třebové, Joanes R. 
B. Schindler, farář v Křenově a Fridericus Nepomuk Vogel, farář 
v Trnávce, je tento testament zhmotněn ve fundaci z 6. února 1721, 
podepsané zúčastněnými 24. září 1721. V této se píše o čtyřech 
mších svatých za jeho rodiče Bartoloměje a Marii, dávce faráři, 
kostelu, varhaníku. Jsou i další od něho a jiných, které nemám 
prostudované. Těch fundací jsou v archivu desítky.  Mohl sousoší 
zaplatit, ale nemusel. Přiznám se, že nevím. 

Další možnost. Během moru byli na zámek přestěhováni někteří 
úředníci z Moravské Třebové, jak jsem uvedl. Dne 4. srpna 1715 
se zde podle matriky narození narodil Matiáši Schübovi a jeho 
manželce Marině syn Franz Anton. Kmotry byli Martin Obtziger 
a Elisabeth, dcera rentmistra Scholze. Další zápis je z 8. března 
1716, kdy se zde narodil Johannu Vigfridovi Hautschetovi syn Karel 
Josef. Kmotrem byl Ferdinand Franz Scholz, rentmistr a Maria Silvia 
Spalovská, manželka hejtmana. Nemohli to být jako poděkování 
právě oni, přiznám se, nevím. Jedinou jistotou je, že podle vyjádření 
pana Kovaříka bylo sousoší zhotoveno z maletínského pískovce, 
ale neobsahuje žádnou kamenickou značku.  Odpověď na položené 
otázky čeká. Snad se najde někdo, kdo na ně odpoví. Ani nevíte, 
vážení čtenáři, jak budu rád. Proto ta otevřená kniha. Pokud jsem 
někomu zamotal hlavu, omlouvám se. 

Náklady na restaurování sochy činily celkem 642.161,- Kč + 
náklady na administraci projektu. Na tyto výdaje přispěl Pardubický 
kraj částkou 90.000,- Kč, Ministerstvo kultury ČR 470.000,-Kč, 
Obec Městečko Trnávka 65.000,- Kč, farnost M. Trnávka 17.161,- 
Kč.

Kaple Milosrdenství byla zřízena z bývalé márnice, kam byly 
ukládány ostatky mrtvých před jejich uložením do země. Vznikla 
nepochybně spolu s nově budovaným kostelem v roce 1752. Pod 
podlahou jsou uloženy pozůstatky zemřelých, které byly ze země 
vyzvednuty z okolí nového kostela. Byla zbudována a upravena 
na kapli v roce 2016, v Roku milosrdenství vyhlášeným papežem 
Františkem. 

Jiří Vondra


