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se začátkem měsíce března se už každý z nás těší na příchod jara. Na 
období, kdy budeme moci vyjít ven bez teplých bund, kulichů a rukavic, 
na období, kdy budeme moci začít pracovat na našich zahrádkách a nemo-
vitostech.

Vedení obce využilo zimního období k přípravě projektů a žádostí o do-
tační tituly, které by měly být následně realizovány.

Spolu s Ing. Radomírem Grillem, autorizovaným inženýrem v oboru 
pozemních staveb, byla vypracována funkční a prostorová regulace obytné-
ho souboru „NAD STUDNÍ“, která stanovuje podmínky pro stavbu nových 
rodinných domků, navazujících na sídliště „U KOUPALIŠTĚ“. V současné 
době se zpracovává projektová dokumentace pro vydání územního rozhod-
nutí pro tento nový obytný soubor.

Naše obec zažádala o poskytnutí dotace na naučnou stezku na zříceninu 
hradu Cimburku. Naučná stezka s názvem „Putování za Bílou paní“ by za-
čínala před kulturním domem, pokračovala by přes Rynk, dále nad bývalou 
výrobnou nábytku postupně až na Cimburk. Na jednotlivých zastaveních 
si bude možné přečíst pověsti o Cimburku, těchto pověstí bude šest. Místa 
pro odpočinek budou na jednotlivých stanovištích vylepšena vyřezávanými 
postavami z jednotlivých pověstí.

Další dotace, o kterou obec zažádala Pardubický kraj, je z Programu 
podpory kultury a památkové péče. Pomocí této dotace bychom chtěli re-
staurovat pískovcový kříž v Pěčíkově. Kontrolní výbor je zastupitelstvem 
obce pověřen zmapováním umístění všech podobných objektů a zjiště-
ním, zda jsou umístěny na obecních pozemcích. Po tomto zmapování 
bude možné podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství a postup-
ně tak začít opravovat drobné objekty památkového charakteru.

SO „TEPLICE“ ve spolupráci s naší obcí zažádal o dotaci na výmě-
nu vodovodního řadu na Rynku. Získat tuto dotaci je velice důležité, pro-
tože by se tím zlepšila kvalita dodávané vody obyvatelům Rynku a bylo 
by umožněno realizovat následné projekty – kompletní povrchy na Rynku 
a následně i naučnou stezku.

Nyní pár řádků o lidech, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce, 
a kterým se snad ve všech obcích říká „rychlá rota“. Naše obec již dlouhou 
řadu let spolupracuje s Úřadem práce ve Svitavách. Hlavně v době hospo-
dářských krizí a vysoké nezaměstnanosti dokáží obce úřadům práce vypo-
moct a zaměstnat pracovníky na údržbu zeleně a další práce v obci. Škoda, 
že v době hospodářského růstu a nižší nezaměstnanosti se na obce zapo-
míná a na svých požadavcích jsou výrazně kráceni, nebo jsou jim nabízeni 
lidé, kteří ani pracovat nechtějí.

Jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří v naší obci na veřejně prospěš-
ných pracích pracovali, odvedli pořádný kus poctivé práce. Byli to i oni, 
kdo vybudovali chodníky na hřbitově, další chodníky a parkoviště v obci, 
opravili některé obecní nemovitosti, zajistili údržbu zeleně a pořádek ve 
všech našich obcích.

V letošním roce, kdy těchto pracovníků bude mít obec podstatně méně 
(1/3 loňského stavu), nebude možné vše zajistit na úrovni předchozích let. 
Snahou všech zaměstnanců obce bude i přes nižší stav lidí situaci zvlád-
nout, Vás občany chci požádat o pochopení a toleranci některých nedostat-
ků, které se mohou vyskytnout. Mrzí mě přístup úřadů práce, respektive na-
šeho státu, který si snad ani neuvědomuje, že čisté a upravené obce a města 
jsou i jeho vizitkou. 

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Vážení občané, 

MS ČIHADLO
MS Čihadlo Bezděčí – Unerázka pořádalo ve dnech 11. – 12. 2. 2017 

chovatelskou přehlídku trofejí jelena siky japonského – oblast chovu 
Bouzovsko za rok 2016. 

Na přehlídce jsme mohli zhlédnout přes stovku trofejí. Desetičlen-
ná hodnotitelská komise udělila celkem 15 medailí, z toho 1 zlatou, 2 
stříbrné, 12 bronzových, což je důkaz,  že chovná hodnota jelena siky 
stoupá oproti předchozím rokům. 

Z místních lovců získal za ulovenou trofej bronzovou medaili p. Fo-
ret Michal a p. Hňoupek Zdeněk. Pozvání přijal senátor Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínek, moravskotřebovský starosta JUDr. Miloš 
Izák, náš pan starosta Ing. Milan Šedaj s místostarostkou Janou  Sab-
líkovou, DiS., starostka z Bezděčí a Unerázky paní Petra Klíčová, zá-
stupci Pardubického a Olomouckého kraje  a zástupci OMS Svitavy, 
Olomouc a Prostějov.

Přehlídku navštívilo cca 2.500 
návštěvníků. K jídlu se podával 
tradiční guláš a další zvěřinové 
speciality. Nechybělo točené pivo. 
Zpestřením přehlídky byl mysli-
vecký koutek pro děti s netradiční-
mi preparáty zvěře, který se dětem 
velice líbil a zaujal i ostatní gene-
race. Přehlídka byla obohacena 
o ukázky vábení zvěře panem Vác-
lavem Svobodou. Zvláštní poděko-
vání patří panu Jiřímu Vondrovi za 
pomoc při tvorbě fotografií do ka-
talogu přehlídky. Již dnes se těšíme 
na další přehlídku konanou u nás 
v roce 2020.

Pořadatelé děkují všem sponzo-
rům za příspěvek, občanům a příz-
nivcům myslivosti za návštěvu.

Milan Horník, myslivecký  
hospodář MS ČIHADLO

Redakční rada přeje 
čtenářům Zpravodaje 

krásné jarní dny, pohodu 
a radost v rodinách nejen 
o svátcích velikonočních.
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Usnesení 
č.XV./220217 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 22. 02. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
460. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
461. zprávy FV a KV,
462. záměr prodeje užívané části pozemku p.č. 1690/5 v k.ú. Stará Trnáv-

ka za cenu 50 Kč/1m2,
463. záměr prodeje pozemku p.č. 446/9 o výměře 1035 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
464. nájemné v obecních bytech rekonstruovaného domu Městečko Tr-

návka 246 ve výši 51,05 Kč/1m2,
465. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Oblastní charitě Moravská Třebová ve výši 20 000 Kč,
466. rozpočet lesní výroby na rok 2017,
467. směrnici č. 1/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu v obci Městečko Trnávka,
468. smlouvu s firmou Dřevo-Málek s.r.o. Protivanov na rok 2017,
469. nákupní ceník dříví na 1. Q 2017 od firmy Dřevo-Málek s.r.o. Pro-

tivanov,
470. příkazní smlouvu s Centrem evropského projektování a.s., Švendova 

1282, Hradec Králové na zpracování a podání žádosti o dotaci ve vý-
zvě č. 68 z Operačního programu Zaměstnanost,

471. provádění troj zápočtů obce s firmou Ing. Jan Matoušek – AGRO-
STAV Jevíčko a jejích subdodavatelů při realizaci díla „Komplexní 
rekonstrukce nemovitosti Městečko Trnávka 246“ z důvodu zdárného 
dokončení díla,

472. smlouvu s Městskou knihovnou ve Svitavách o sdružování finanč-
ních prostředků na nákup výměnného knižního fondu, příspěvek obce 
na rok 2017 ve výši 5 584 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
473. radu obce schvalování Q nákupních ceníků dříví na rok 2017,
474. KV zmapováním sakrálních staveb na celém správním území obce 

a zjištěním vlastníků pozemků pod těmito stavbami s termínem ukon-
čení do 31. 7. 2017.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
475. závěrečné úpravy rozpočtu č. 5/2016 za rok 2016.

Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 22. 02. 2017: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Janík, Karel Škrabal

Významné životní jubileum v měsíci březnu 
a dubnu 2017 oslaví tito spoluobčané:

paní Růžena Rychtaříková z Pacova
paní Marie Kovářová z Městečka Trnávky
pan Jiří Mazenaur z Pacova
paní Růžena Křejčířová z Městečka Trnávky
pan Antonín Čampa Městečka Trnávky
paní Marie Pospíšilová z Městečka Trnávky
paní Marta Rovnerová z Městečka Trnávky
Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po celý rok. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

OÚ Obce Městečka Trnávky

Rada obce Městečka Trnávky rozhodla o umístění označené popel-
nice na sběrném dvoře k ukládání použitého potravinářského oleje.

Olej může být do označené popelnice na sběrném dvoře uklá-
dán pouze v PET lahvích. 

Upozorňujeme, že olej je zakázáno likvidovat spalováním v kotlích.
Věříme, že to je pro občany vítaná změna, neboť dosud ukládání 

použitého potravinářského oleje nebylo v obci nijak řešeno.
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Ukládání použitého potravinářského oleje

Přehled akcí konaných v Kulturním 
domě Městečko Trnávka

17. 3. Valná hromada TJ Sokol Městečko Trnávka od 18:00 hod.
1. 4. Divadlo Ve středu Lanškroun „Nejkrásnější válka“ v 19:30 hod.
7. 4. Kino na kolečkách od 18:00 hod.
15. 4. Turnaj v bleskovém šachu od 9:00 hod. 
 Velikonoční zábava od 20:00 hod. Pořádá SDH Měst. Trnávka.
26.–27. 5. Divadelní festival Trnfest. Pořádá o. s. Trnka Měst. Trnávka.

Termíny konaných akcí budou včas upřesněny a vystaveny. Přijďte 
se pobavit a odreagovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jana Dušková

V sobotu 1. dubna 2017 v 19.30 hod 

Kulturní dům Městečko Trnávka



3Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkybřezen–duben 2017

www.mtrnavka.cz

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Připravujeme:
• NORSKO - 10. 3. 2017 v 18.00 hod – zajímavé povídá-

ní pana Jana Valíčka s promítáním fotografií
• O dětských nohou a obouvání z pohledu fyziote-

rapeuta  – 22. 3. 2017 v 17.00 hod – seminář vede 
Mgr. Veronika Žáčková. Témata: vývoj dětské nohy, 
nejčastější vady nohy a terapeutické možnosti jejich 
korekce, výběr vhodné   obuvi, seznámení s principy 
barefoot konceptu, správné měření nohy, zábavné for-
my cvičení.

• Noc s Andersenem - 31. 3. 2017 – zábavný program 
pro nejpilnější dětské čtenáře 2. - 5. tř. ZŠ, letos ve zna-
mení hrdinů Čtyřlístku

• FOTOVÝSTAVA studentů Gymnázia Jevíčko - od 
15. 3. 2017

Po roční odmlce opět zahajujeme celoroční soutěž  
pro dětské čtenáře LOVCI PEREL. Jde o hru, kde mají 
děti šanci získávat perly čtením knížek. Úkolem malého 
čtenáře je najít ve své knihovně speciálně označené knihy, 
tzv. „perlorodky“, přečíst je a odpovědět na několik otázek. 
Za správné odpovědi pak při odevzdání knížky v knihovně 
získává perlu. Perly navlékneme na šňůry, které budou vy-
staveny v knihovně, pravidelně zveřejníme skóre lovu a že-
bříček lovců perlorodých knih. Hra mění čtení v dobrodruž-
ství a z práce s knihou dělá zábavu.  Začínáme 10. 3. 2017! 

Jitka Stenzlová              

Březen – měsíc čtenářů 
Po celý měsíc březen je v knihovně vyhlášena čtenářská amnestie. Všichni noví 

čtenáři – děti i dospělí, kteří se v březnu zapíší do knihovny, mají registraci na rok 
2017 zdarma.

Březen – měsíc knihy
V knihovně si můžete během března vybrat některou z vyřazených knih za 

jednotnou cenu 5,- Kč.

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

    Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Městeč-

ko Trnávka, okres Svitavy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční 
v úterý 4. dubna 2017 od 13.30 hod. do 17 hodin v budově školy. 
K zápisu vezměte s sebou rodný list a kartu zdravotní pojišťovny 
dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky dí-
těte, by měli již ke své žádosti předložit doporučení odkladu z Pe-
dagogicko-psychologické poradny a od dětské lékařky. 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a zápisový list bude 
rodičům předán k vyplnění cestou mateřské školy.

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 11. 

května 2017 v době od 7.00 do 16.00 hodin v budově Mateř-
ské školy Městečko Trnávka. K zápisu vezměte s sebou rodný list 
a kartu zdravotní pojišťovny dítěte.  

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovníků MŠ.
Více zde: http://www.zsmtrnavka.cz

ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
pořádá ve škole

Velikonoční dílnu
v úterý 11. dubna 2017
od 14:00 do 17:00 hod.

Zveme všechny rodiče, děti a přátele školy.

         Čteme, počítáme, montujeme
Prvňáčci jsou nejen písaři, ale také čtenáři. Vydali se 

tedy na pozvání naší milé paní knihovnice Jitky Stenzlové do obecní 
knihovny, kde právě končila výstava obrazů Josefa Lady. Pozorně si 
prohlédli všechny vystavené knihy i obrázky a radovali se, že někte-
ré mají doma. Ukázali paní knihovnici, jak umí číst, a zjišťovali, zda 
už by mohli být pasováni na čtenáře. Připomněli si, jak se má správně 
zacházet s knihou, a domluvili se na další brzké návštěvě. A pak hurá 
do školy, kde na ně čekalo tak trochu indiánské počítání a stavebnice 
a flétny a angličtina a ...

Mgr. Ludmila Šimečková 

Levné oděvy Stehlíková Jana Městečko Trnávka 
oznamuje od 6. 3. 2017 akci 30,- Kč/kus.
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Jak se recituje na 1. stupni
Znáte to? Čím menší děti, tím raději mají básničky a jejich předná-

šení, kterému se odborně říká recitace. V našem školním kole recitační 
soutěže šlo hlavně o to, abychom se všichni naučili nějakou pěknou bá-
seň nebo text, abychom vybrali ze třídy několik borců, kteří vystoupili 
v malé tělocvičně před ostatními spolužáky, a aby odborná učitelská 
porota vybrala zástupce naší školy do oblastního kola recitace v Morav-
ské Třebové. Všichni soutěžící se snažili a my ostatní jsme si poslechli 
milé, vtipné i poučné texty. Do Moravské Třebové vyrazili: Jáchym 
Selinger (5. tř.), Milan Horník (4. tř.) a vítěz této starší kategorie David 
Žouželka (4. tř.). Za mladší recitátory nás reprezentovala vítězka kate-
gorie Mariana Stenzlová (3. tř.), Radim Konečný (3. tř.) a Petra Neru-
šilová (2. tř.). Nechyběl ani borec na konec, a tím byl vítěz v kategorii 
1. třídy Štěpán Chlup. Z obvodního kola se vrátila s čestným uznáním 
pouze Mája Stenzlová (Gratulujeme!), ale celá výprava získala další 
zkušenost s recitací před větším publikem.

Za všechny školáky přejeme všem JARO JEDNA BÁSEŇ!

Za lesní zvěří s dětmi v MŠ
Během zimních měsíců ledna a února by se mohlo zdát, že se ve škol-

ce nic tak zvláštního neděje a jen se vyčkává, až se k nám vrátí jaro. Ale 
i v tomto období, kdy se předškoláci intenzivně připravují na zápis a ná-
stup do první třídy, se ve školce odehrálo pár, pro děti velmi zajímavých, 
událostí.

Během tématu „Zvěř a ptáčci v zimě“ jsme měli ve školce velmi pěk-
nou přednášku o lese. Jeden z tatínků, pan Jiří Mrákava z Lázů pod ve-
dením Františka Pavlovce, nám přišel z vlastní iniciativy povyprávět 
o myslivosti, svých zkušenostech a zážitcích, zajímavostech z říše lesní 
zvěře. Děti se mohly ptát na nejrůznější otázky jako: Proč nosí myslivec 
zelenou barvu? Proč myslivci zvěř střílí? Jak se zachovat, když se setká-
me tváří v tvář s divočákem? Atd. Pan Mrákava nám přinesl a zapůjčil te-
matickou knihu plnou fotografií i trofej v podobě hlavy obrovského kan-
ce, kterého sám skolil. Touto cestou děkujeme za tento nevšední zážitek. 

Po uplynutí několika dnů jsme si mohli získané poznatky znovu ově-
řit, když jsme byli pozváni na Mysliveckou výstavu v Kulturním domě 
Městečka Trnávky. Měli jsme tak možnost zblízka vidět většinu toho, co 
běžně vidíme jen na obrázcích, v reálné podobě. Největší atrakcí pro naše 
nejmenší však byla živá bachyňka a muflonka, kterou si mohli pohladit. 
Děkujeme za pozvání.

Dagmar Dostálová

Školáci na výstavě trofejí
V rámci prvouky navštívili žáci 1. - 3. ročníku výstavu trofejí jelena 

siky japonského, která se konala přímo v místním kulturním domě. Kro-
mě trofejí tohoto jelena 
si prohlédli i vycpaniny 
některých dalších živo-
čichů, např. lišky, vever-
ky, krkavce, sojky, tetře-
va a dalších. Čekala na 
ně i poznávací soutěž se 
sladkou odměnou. Vy-
stavované kousky byly 
velmi zajímavé a děti ur-
čitě potěšila také přítom-
nost živých zvířat. K vi-
dění byli lovečtí pejsci, 
muflonka i divoké pra-
se. Děkujeme panu Hor-
níkovi a jeho kolegům 
myslivcům za pozvání a těšíme se na nějaké příští setkání.

Mgr. Ludmila Šimečková

Konec prvního pololetí
Uteklo to jako voda a byl tu konec prvního pololetí a rozdávalo se 

vysvědčení. I prvňáci se na tento den moc těšili. Byli totiž zároveň 
pasováni na písaře a to znamenalo, že od 1. února mohli psát perem. 
A jak to dopadlo? Ze všech jsou dnes písaři a testují svá nová bombič-
ková pera, která si odnesli domů společně s pololetním hodnocením 
školní práce.

Mgr. Ludmila Šimečková

Děti z ml. oddělení MŠ na návštěvě v knihovně
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A jak se recituje na 2. stupni?
Recituje! Všichni umí na sobě zapracovat, tedy najít si nebo vybrat 

z nabídky vhodný text, naučit se jej zpaměti a před spolužáky přednést. 
Ano, velcí si sami hledají texty, či verše, které se jim líbí, baví je a umí 
si je užít, aby posluchačům poskytli pěkný kulturní zážitek.

I letos se ti nejlepší z jednotlivých tříd předvedli v rámci školního 
kola (10. 2. 2017), aby porotkyně (vyučující českého jazyka) vybraly 
tři a tři soutěžící (kategorie 6.-7. tř. a 8.-9. tř.) do kola oblastního v Mo-
ravské Třebové. Tam 21. 2. 2017 vyrazili ti, kteří neodjeli na lyžařský 
výcvik, ale i ty, jež si z lyží na soutěž „odskočily“. (Za obětavost jejich 
i rodičů velké díky!) V kategorii 6.-7. tř. naši školu reprezentoval Jan 
Komárek, Eliška Smékalová a Lenka Grezlová. Honza za své podá-
ní „Samých dobrých rad“ (D. Fischerová) získal cenné čestné uzná-
ní! V kategorii 8.-9. tř. ve velké konkurenci úspěšně bojoval Jaroslav 
Suchomel, Eliška Lexmaulová a Adriana Škrabalová. Jarek za recita-
ci úryvku ze své oblíbené knihy „Zákon smečky“ (E. Hunterová) také 
obdržel čestné uznání! A do třetice to cinklo! Eliška Lexmaulová se se 
svým přednesem úryvku z knihy „Hrdý Budžes“ (I. Dousková) umís-
tila na 3. místě a postupuje do kola okresního! Gratulujeme a přejeme 
Elišce, ať se jí i tam daří!

Mgr. Jana Strouhalová

Lyžařský výcvik 2. stupně 19. – 24. 2. 2017 Malá Morávka
Lyžařský kurz se v letošním školním roce uskutečnil opět v Malé 

Morávce. S sebou jsme si vezli jak sjezdové lyže, tak běžecké lyže 
a samozřejmě velké nadšení. Sjezdový výcvik probíhal v areálu Ski-
Karlov a Pawlin. Na běžky jsme se vydali během našeho výcviku 
třikrát. Zejména výlet na Praděd byl neopakovatelným zážitkem, 
kde dešťové a mlhavé počasí nám dalo zabrat, ale všichni jsme to 
zvládli. Dokonce jsme se mohli podívat do chaty Horské služby Pra-
děd, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Jeden den 

nám nepřálo počasí, tak jsme dopoledne strávili ve Wellness centru 
v Bruntále.

Během celého výcviku nás majitelé chaty vykrmovali výborným 
jídlem, naštěstí jsme to vždy vyběhali a vyjezdili na lyžích. Po ce-
lodenním výcviku jsme si večer zahráli hry a šli spát, abychom ráno 
mohli opět začít den ranní rozcvičkou. Výcvik si s sebou odnesl pár 
nemocných, ale hlavně, že se obešel bez zranění a všichni máme 
plno nových zážitků. Lyžařům zdar!

Bc. M. Baráková a Mgr. A. Popelková

Sportovní den
V pátek 24. února jsme ranním vlakem vyrazili s žáky II. stupně do 

Moravské Třebové. Celé dopoledne jsme bruslili na zimním stadionu. 
Někteří se na ledě cítili dobře, jako doma, jiní s ostražitostí kroužili ko-
lem dokola v blíz-
kosti mantinelů, což 
byla občas pro ně-
které záchrana. Za 
zvuků rádia vznika-
ly na ledě různé pi-
ruety, otočky, pře-
skoky, ale také do-
cházelo k pádům 
a leštění ledu. Ni-
kdo se ale nevzdával 
a bruslil dál. Vše se 
naštěstí obešlo bez 
úrazu.

Tak sportu zdar!
Mgr. Petra Hájková
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o.s. Trnka Městečko Trnávka

Zdá se, že máme za sebou krásnou zimu. 
Letos se nám podařilo po letech nabídnout dětem i dospělým Karneval 
na sněhu v sobotu 28. 1. I když od myšlenky přes organizaci, propa-
gaci, až po realizaci uběhlo jen několik dní, akce na zasněžené sjezdov-
ce se slalomem byla navštívena mnoha desítkami masek lyžařů, bobis-
tů a sáňkařů. Velký dík si zaslouží všichni pomocníci a „naše“ Gabča 
Koukalová J, která po celou dobu karnevalu neúnavně „zapojovala  do 
vleku“. Třeba se poštěstí a příští rok si Karneval na sněhu zopakujeme.

Co nás čeká v jarních měsících? Pro ženy, které se zúčastnily kurzu 
Hormonální jogové terapie s Alicí Pušťou Tvarůžkovou, jsou nachys-
tány opakovací lekce hormonální jogy v Trnce a to ve vybrané ponděl-
ky 13. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 12. 6. 2017 vždy od 18 do 19.15 h. Cena 
120 Kč/lekce. 

Dále jógujeme: dospělí v úterky v malé tě-
locvičně ZŠ s panem Žáčkem a děti ve stře-
du se Zdeňkou Selingerovou (9:30 Trnka MIMI 
a MAMI – 1,5 rok +, 13:25 ZŠ, 14:30 MŠ, 16:00 
v Trnce pro Lesní klub Meluzína a přespolní). 
Také probíhá v úterý odpoledne taneční kroužek 
Lenky Vymlátilové pro slečny a mladé pány ze 
ZŠ. Pravidelný kurz bubnování na bubny djem-
be skončil. Jednou za dva týdny v sobotu v pro-
storách Trnky probíhá Dýchánek pro ženy s psy-
choložkou Martinou Kašpárkovou (viz plakát ve 
Zpravodaji).

I když to tak nevypadá, za nedlouho k nám při-
letí Čarodějnice. K tradičnímu Pálení čarodějnic 
vás pozveme na hřiště TJ Sokol v pátek 28. dub-
na od 17:30. Letošní ročník divadelního festiva-
lu Trnfest proběhne 26. - 27. května 2017. Také 
upozorňujeme rodiče dětí, že zbývá pár volných 
míst na našich příměstských Trnkových táborech. 

Nejdříve vždy oslovujeme děti, které se účastnily loňského tábora. Po-
kud zbývají volná místa, nabízíme je nováčkům.

Trnkový tábor I
pro děti 6-10 let, 17. - 21. 7. 2017 od 9-17h 
vedou manželé Eva a Jiří Sukovi - pedagogové LDO ZUŠ Rakovník
Tento turnus je už zaplněn účastníky loňského Trnkového tábora.
Trnkový tábor II
pro děti 4-6 let, 24. - 28. 7. 2017 8:30-16:30
vede Zdeňka Selingerová - pedagog LDO ZUŠ V. Opatovice, cviči-

telka dětské jógy
a Anna Stenzlová - absolventka SPgŠ Litomyšl
Trnkový tábor III
pro děti 4-6 let, 7. - 11. 8. 2017 8:30-16:30

vede Jan Stenzl - student a milovník čaje
Martin Strnad - zkušený vedoucí letních táborů 

a taktéž milec čaje a Indiánů
Trnkový tábor IV
pro děti 10-15 let, 14. - 18. 8.2017 9-17 hodin
vede: Zuzana Vodičková - zdravotní klaunka a im-

provizátorka z Olomouce
Jan Šprinar - zdravotní klaun, žonglér z Prostějova
Všechny tábory se odehrávají v Městečku Trnáv-

ce, na hřišti, v šapitó. Děti mají sebou vlastní svačinu. 
V ceně tábora je lektorné, materiál, obědy, pití po celý 
den. Menší děti mají polední klid v prostorách Trnky.

Cena turnusu: 900,- Kč
Přihlašujte se na: ostrnka@seznam.cz. V době 

uzávěrky Zpravodaje je v 1. turnusu 1 volné místo, 
ve 2. turnusu 2 volná místa, ve 3. turnusu 13 volných 
míst, ve 4. turnusu 6 volných míst. 

Těšíme se na setkání.
MgA. Zdeňka Selingerová, o. s. Trnka Městečko Trnávka

Na konci ledna letošního roku jsme uspořádali tradiční ples školy. 
Velmi nás mrzí, že na tomto plese je čím dál menší účast jak rodičů, 
tak i učitelů. Bývalo zvykem, a to se hlavně obracíme na rodiče dětí 
ZŠ a MŠ, koupit si alespoň jednu vstupenku a tím přispět do společné 
pokladny SRPŠ. Peníze vydělané na akcích SRPŠ, stejně jako příspěv-
ky vybírané na začátku školního roku, jsou použity na úhradu nákladů 
spojených s činnosti dětí  jako jsou doprava autobusem na různé výlety, 
závody nebo plavání. Také dětem přispíváme na pitný režim, balíčky na 
Mikuláše, dětský den atd.

Roční příspěvek na dítě v ZŠ činí 150,- Kč a na dítě v MŠ 50,- Kč. 
Dohromady tedy vybereme částku 21 150,- Kč. Roční výdaje jsou:
*   7 600,- Kč - pitný režim
*   2 000,- Kč - výlet Praha 9. tř.
*   3 600,- Kč - balíčky Mikuláš
*   5 800,- Kč - dětský den MŠ a ZŠ
*   6 500,- Kč - jízdné závody
* 13 500,- Kč - výlety ZŠ
*   1 000,- Kč - odměny žáků 
*   6 000,- Kč - mimořádný výdaj I. a II. stupeň na koupi sport. potřeb
*   3 000,- Kč - nákup dětských hraček pro MŠ. 

Z výše uvedeného vyplývá, že celková částka, kterou přispívají ro-
diče, nepokryje roční výdaje spolku. Je tedy zřejmé, že SRPŠ musí na 
akcích ještě značnou částku vydělat. 

Maškarní karneval
Dne 25. 2. 2017 se v KD uskutečnil Dětský maškarní karneval. Le-

tos jsme si pozvali šaška Vikiho, který měl připravený zábavný pro-
gram pro děti v podobě úkolů a tanečků. V úvodu karnevalu vystoupili 

SRPŠ – Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
malí pekaři a pekařky ze 3. třídy ZŠ s tanečkem a písničkou „Buchet je 
spousta“.  Pro děti byly přichystány sladké odměny a také malá tombo-
la, kde mohl každý něco vyhrát. Děkujeme všem, kteří pomáhali s pří-
pravami.
-----------------------------------------------------------------------------------

Budeme doufat, že nás podpoříte nejen na akcích, které pro Vás 
a Vaše děti na letošní jaro připravujeme, jsou to:  v dubnu podle poča-
sí výšlap na Holubí studánku,  v květnu tradiční lampionový průvod, 
v červnu dětský pohádkový Cimburk v historických kostýmech s ukáz-
kou dravců. 

Na viděnou se těší kolektiv SRPŠ. 



7Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkybřezen–duben 2017

www.mtrnavka.cz

TJ Sokol Městečko Trnávka
                   FOTBAL
Halové turnaje v Jaroměřicích 

Dne 28. 1. 2017 absolvovali muži Sokola Městečka Trnávky halový 
turnaj v Jaroměřicích. Tým se v turnaji rozjížděl pozvolna a po dvou 
prohrách zaznamenal vítězství až v posledním skupinovém duelu s do-
mácími Jaroměřicemi, což mu zajistilo 3. místo ve skupině a souboj 
o celkové 5. místo. V tom se Trnávka střetla s Cetkovicemi, které jed-
noznačně přehrála a po výsledku 8:2 obsadila konečné 5. místo.

Výsledky zápasů Trnávky: M. Trnávka vs. Kunštátsko 0:3, M. Tr-
návka vs. Biskupice 1:3 (Hickl), M. Trnávka vs. Jaroměřice 3:0 (Mak-
rlík 2x, Hickl), o 5. místo: M. Trnávka vs. Cetkovice 8:2 (Hickl 2x, To-
várek, Makrlík 4x, E. Konečný)

Týden po mužích se zúčastnili halového turnaje v Jaroměřicích i sta-
ří páni. Devět přihlášených týmů bylo rozděleno do dvou skupin, po 
kterých následovaly zápasy o konečné umístění. Trnávka obsadila ve 
skupině se třemi body 4. místo z pěti a byla tedy odsouzena jen k boji 
o celkovou 7. příčku. Dlouhá pauza mezi zápasy Sokolu vůbec nepo-

mohla. Hráči podlehli v duelu vysoko 1:6 Březové a skončili na 8. mís-
tě. Turnaj vyhrál Prostějov, který až ve finálovém prodloužení porazil 
Moravskou Třebovou.

Výsledky zápasù Trnávky: M. Trnávka vs. Jaroměřice 2:3 (V. Sten-
zl, Bohatec), M. Trnávka vs. Valchov 3:4 na pen. (Kleveta, Bohatec, 
Kubálek), M. Trnávka vs. Brodek u Konice 2:1 na pen. (Bohatec), M. 
Trnávka vs. M. Třebová 4:5 (Kleveta, Kubálek, Bohatec 2x), o 7. mís-
to: M. Trnávka vs. Březová n. S. 1:6 (Bohatec)

Přípravný zápas s Jevíčkem
Muži Sokola Městečka Trnávky odjeli v sobotu 11. 2. 2017 na přá-

telský zápas do Boskovic, kde se v rámci zimní přípravy utkali s Je-
víčkem. Utkání se týmu vůbec nepovedlo a tým prohrál vysoko 2:7, 
když jediné dvě branky Sokola vstřelili Kolínský a Pokorný. Jarní část 
sezóny fotbalistům začíná v sobotu 25. 3. 2017, kdy tým odehraje od 
14:30 zápas v Třebařově.

Také žáci a přípravka absolvovali během ledna a února několik 
halových turnajů. Přípravce se nejvíce povedl turnaj v Jaroměřicích, 
který Trnávka vyhrála. 

Žáci zaznamenali dobrý výsledek na domácím turnaji hraném 18. 
2. 2017. V turnaji, kterého se zúčastnilo šest týmů, si Trnávka připsala 
tři výhry a dvě prohry, což jí stačilo na pomyslný bronz.

Celkové pořadí turnaje: 1. Knínice, 2. Jaroměřice, 3. M. Trnávka, 
4. Březová n. S., 5. Hradec n. S., 6. Loštice

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 do měsíce /do června/, částečně na 
sebe navazují, ale je možné přijít i bez návaznosti. Jsou určena 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:  11.3. 2017   •   25.3.2017
 8.4. 2017   •   22.4. 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: 100 Kč
Svou účast prosím dejte vědět na 775 611 617 
či martina.kasparkova@seznam.cz

P O Z V Á N K A
Na výroční valnou hromadu T. J. Sokol Městečko Trnávka, 

která se koná 
v pátek 17. 3. 2017 v 18.00 hodin v kulturním domě.

Program valné hromady:
1. Zahájení, přivítání hostů, schválení programu
2. Volba komisí a zapisovatele
3. Zpráva starosty o činnosti za rok 2016
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise, schválení účetní závěrky
6. Rozprava - zprávy z oddílů
7. Usnesení
8. Závěr
9. Občerstvení a zábava

Všechny členy a hosty zve výbor Sokola.

Sportovní únorový víkend
Druhý únorový víkend pořádala TJ Sokol ve sportovní hale v Měs-

tečku Trnávce hned několik sportovních akcí. Už v pátek odpoledne 
proběhlo tradiční sportovní halové odpoledne určené především pro 
školní mládež. Děti si mohly zasoutěžit v několika sportovních disciplí-
nách jako je opičí dráha, hod medicimbalem (míčem), podlézání laťky 
a skok vysoký. I když letos nebyla tak vysoká účast jako v předešlých 
ročnících, ti, co přišli, si soutěže určitě užili. Spoustu dětí doprovodili 
i rodiče, kteří dokázali své ratolesti odměnit potleskem. Jednotlivé ka-
tegorie měly samozřejmě své vítěze… Sladkou odměnu si ale nakonec 
odnesli všichni. Je škoda, že si svoje sportovní výkony nechtějí vyzkou-
šet žáci druhého stupně, ale to může být i výzva pro pořadatele, jak tuto 
kategorii ke sportování přivést.

V sobotu byl naplánován fotbalový turnaj mladších přípravek, 
kterého se zúčastnilo 7 družstev z blízkého okolí a tým domácích. Po-
četná divácká kulisa vytvořila malým fotbalistům krásné fotbalové pro-
středí, které přispělo k výkonům. Velkou porci zápasů se podařilo or-
ganizačně výborně zvládnout a odměnou pořadatelům mohou být slova 
poděkování od vedoucích jednotlivých mužstev a spokojenost samot-
ných malých hráčů.
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Nohejbalový turnaj v Jevíčku
Dne 11. 2. 2017 se uskutečnil nohejbalový turnaj na Žlib-

kách v Jevíčku. Městečko Trnávka byla zastoupena na tomto tur-
naji hned dvěma týmy. Za tým SK Skalka bojoval (M.Hýka, J. 

Toman, D. Křivánek) a Mix Městečko Trnávka byl ve složení (J. 
Koller, O. Vodehnal, J. Dražil). Hrálo se ve dvou skupinách a oba naše 

SK Skalka
týmy svoji skupinu vyhrály. Nakonec se oba týmy potkaly ve finálo-
vém souboji. Po urputném boji nakonec celý turnaj vyhrál Milča, Kuba 
a David. Kluci si z turnaje odvezli nejen putovní pohár, ale i spoustu 
hodnotných cen. 

Aby těch dobrých zpráv nebylo málo, tak D. Křivánek zvaný “Kon-
dor“ si z turnaje  odvezl pohár za nejlepšího smečaře. 

Gratulace míří i k druhému týmu a všem přejeme spoustu dalších 
sportovních úspěchů.
Plánované akce:

25. 3. 2017 – Volejbalové vítání jara (sportovní hala)
8. 4. 2017 – Vandr skrz Maló Hanó  

Tréninky:
Tréninky nohejbalu jsou každý pátek ve sportovní hale od 18h. 
Tréninky volejbalu jsou každou neděli ve sportovní hale od 16h.
Nohejbalisti i volejbalisti mezi sebou uvítají nové zájemce.

Členové SK Skalky blahopřejí Milčovi k jeho životnímu jubileu 
a přejí mu mnoho štěstí, zdraví, lásky a ty nej rybářské úlovky.

Omluva
Redakční rada Zpravodaje se omlouvá SK Skalka za chy-

bu, která se vloudila do příspěvku v minulém čísle Zpravodaje. 
Správně mělo být uvedeno, že dne 3. března 2017 pořádá SK 
Skalka Městečko Trnávka XXIII. Ples sportovců.

155 let od založení SOKOLA
Dne 16. 2. 1962 byl Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem 

založen SOKOL.
Vlastenecky zaměřený spolek povzbuzoval národní sebevědomí ve-

řejnými cvičeními. Za I. světové války se Sokolové sdružovali v legi-
ích, po vzniku republiky po r. 1918 aktivně působili na veřejnosti i ve 
vojsku.

Likvidace SOKOLA nastala třikrát. Poprvé v roce 1915 za I. svě-
tové války. Podruhé jej zakázali nacisté a mnoho představitelů i řado-
vých členů SOKOLA zatkli a popravili. Např. MUDr. Františka Pippi-
cha z Pardubické župy, do které Městečko Trnávka patří. Potřetí byl 
rozpuštěn SOKOL po roce 1948.

Někteří bývalí činovníci pokračovali a dodnes se přetřásá otázka 
spartakiád. Vlastně se staly pokračováním sletů, protože mnozí v ní vi-
děli to, že hromadná cvičení neměla a nemají ve světě obdoby.

V roce 1968 byl založen přípravný výbor pro obnovu sokolské orga-
nizace. Vše bylo zmařeno příchodem normalizace.

Po roce 1990 byla obnovena činnost České obce sokolské, Tyršův 
dům se opět stal střediskem ČOS. SOKOL dnes nabízí veřejnosti pro-

Celkové pořadí turnaje: 1. TJ Svitavy, 2. SK Letovice, 3. Slovan 
M. Třebová, 4. Jevíčko, 5. Loštice, 6. TJ M. Trnávka, 7. TJ Knínice, 
8. Březová

V neděli se sjelo do trnavské haly 6 týmů starší přípravky. Turnaj 
měl velmi vyrovnaný průběh. Většina utkání končila remízou nebo jed-
nogólovým rozdílem. Není proto divu, že bylo nakonec složité vybrat 
nejlepší hráče turnaje. V ostré konkurenci se neztratil ani celek domácí-
ho Sokola, který dokonce vyhrál základní část. Ve finále už trnavským 
došly síly a svému soupeři z Loštic podlehli. I tak si starší přípravka za 
výkony a výsledky nejenom na tomto turnaji, ale během celé zimní se-
zony, zaslouží velkou pochvalu.

Celkové pořadí turnaje: 1. Loštice, 2. Sokol M. Trnávka, 3. Sokol 
Kunčina, 4. Slovan M. Třebová, 5. TJ Knínice, 6. Sokol Konice

Vedení TJ děkuje všem organizátorům za pomoc se zajištěním všech 
těchto víkendových akcí.

Mgr. Vlastimil Stenzl, starosta TJ Sokol

gramy moderních pohybových aktivit ve sportovních oddílech. Vyvr-
cholením jsou Všesokolské slety.

Trnavský SOKOL se nepřetržitě od roku 1994 nácviků na sletová 
vystoupení zúčastňuje a také letos, v roce 2017, počítá se začátkem ná-
cviku sletových skladeb, s nimiž vystoupí v roce 2018. 

Chceme Vás se skladbami seznámit a pozvat vás k nácviku.
Seznam skladeb:
Méďové . . . . . . . . . . . . .    rodiče a děti
Noty . . . . . . . . . . . . . . .    předškolní děti
V peřině . . . . . . . . . . . . .  mladší žákyně
Děti, to je věc! . . . . . . . . . .  mladší žáci a žákyně
Cirkus . . . . . . . . . . . . . .  starší žactvo
Siluety . . . . . . . . . . . . . .  dorostenky a mladší ženy
Ženobraní  . . . . . . . . . . . .   ženy
Borci . . . . . . . . . . . . . . .  muži
Cesta . . . . . . . . . . . . . . .  ženy a seniorky
Princezna republika . . . . . . .   senioři
Spolu – česko-slovenská .  .  .  .  .  ženy a muži

Eva Henslová
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Dne 14. ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili 
Valné hromady v Dubicku a Rozstání.  V sobotu 11. úno-

ra Okrsek dobrovolných hasičů Městečko Trnávka uspořádal V. roč-
ník Hasičského bálu v Pěčíkově. Chtěla bych poděkovat Všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci nebo přispěli do tomboly 
sponzorskými dary. 

Naše výjezdová jednotka vyjela od uzávěrky celkem ke třem udá-
lostem. 21. 12. 2016 v 16:12 hod výjezdová jednotka vyrazila k požáru 
domu v obci Borušov, kde hořel statek. Požár byl velmi komplikovaný 
vzhledem k rozsahu a také času zdolávání. Jednotka nepřetržitě 12 ho-
din hasila požár. Musela být použita i dýchací technika, kterou prakticky 
naši členové nesundali po celých 12 hodin ze zad. Požár se protáhl až do 
čtvrté hodiny ranní. 26. 1. 2017 jednotka vyjela do obce Gruna na požár 
dřevostavby. Ten byl ale včas uhašen, proto naše jednotka nemusela za-
sahovat. Poslední výjezd se konal 17. 2. 2017 do obce Radkov k požáru 
stromu. Po pálení zůstala ohniska, která se rozhořela. U prvního ohnis-
ka si naše jednotka oživila starší způsob hašení za pomocí kbelíků, kde 
udělali společně s HZS z Moravské Třebové řetěz z nedaleké Třebůvky 
k ohnisku a prolívali jej vodou. U druhého ohniska bylo použito plovou-
cí čerpadlo. Všem klukům z výjezdové jednotky moc děkujeme za jejich 
náročnou práci. Za JPO3 Jaroslav Seidl.

V sobotu 11. března nás čeká již tradiční sálová kopaná SDH Cup. 
Tímto bych Vás chtěla všechny pozvat. Přijďte podpořit své týmy, podí-
vat se na utkání hasičů, ale také hasiček ve fotbale a přitom strávit pří-
jemné odpoledne s hasiči celého okrsku. 

Rozpis akcí a soutěží na rok 2017:
11. března – Halová kopaná
20. května – Námětové cvičení okrsku Městečko Trnávka
26. - 27. května – okresní kolo Hry Plamen v Litomyšli
3. června – Okresní kolo dorostu a okrsková soutěž Městečko Trnávka
24. června – Memoriál Vlastimila Antošovského Rozstání 
1. července – Pohárová soutěž Dlouhá Loučka
5. července – O pohár starosty obce a SDH Gruna
15. července – Memoriál Hynka Hanuse Vranová Lhota
29. července – Noční boj Stará Roveň
29. července – Memoriál Břetislava Sládka Dubicko

5. srpna – Memoriál Vojtěcha Jachana Městečko Trnávka
12. srpna – O pohár starosty obce Březina
2. září – O putovní pohár starosty obce - sraz osmičkářů Chornice
16. září – O pohár starosty obce Malíkov
23. září – Memoriál Josefa Hubáčka Sušice

Dále Vás zvu na velikonoční zábavu, která se bude konat v sobotu 15. 
dubna v Kulturním domě v Městečku Trnávce. K tanci a poslechu bude 
hrát skupina Krounex.

Bc. Michaela Neubauerová, zástupce starosty SDH

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

SDH mládež
Komu se nelení, tomu se zelení!
Na delší dobu jsme se odmlčeli, jelikož přes zimní měsíce není mož-

né se zúčastnit tolika aktivit jako v teplých dnech. Přes zimu se schá-
zíme ve velké hale a trávíme volné chvilky tam. Sportujeme, radujeme 
se, smějeme se. Zaměřujeme se na kolektivní hru, aby se náš tým čím 
dál více utužoval a byl nedobytný. 

Nicméně máme jednu radovánku, o kterou se s Vámi rádi podělí-
me. Dne 28. 1. 2017 jsme se s malými hasiči zúčastnili „Karnevalu na 
sněhu“, který jsme si všichni moc užili, dostali odměny za účast a poté 
jsme se ubírali k domovu, abychom se ohřáli u kamen. Odpoledne bylo 
plné legrace, kterou jsme sdíleli se svými kamarády. 

V plánu máme nelenošit a pořád na sobě pracovat a scházet se v tě-
locvičně, abychom na jaro měli super formu a poté i pěkné výsledky. 
Komu se nelení, tomu se zelení. 

Jana Hodaňová

Změny v Agropodniku Svitavy, a.s. – 
středisko Městečko Trnávka

Dne 7. 4. 2015 byly prodány akcie 
společnosti Agropodniku Svitavy, a.s., 

včetně provozovny u nás v Městečku Trnávce, společnosti Cerea, 
a.s. Pardubice, která je součástí koncernu Agrofert, a.s. Vzhledem 
k nastalým skutečnostem se rovněž dne 1. 1. 2017 uskutečnila fúze 
se společností Agropodnik Svitavy, a.s., jejíž nástupnickou společ-
ností je Cerea, a.s., se sídlem v Pardubicích. Služby pro zemědělce 
v zájmové oblasti střediska zůstávají v plném rozsahu zachovány. 
Služby pro občany – drobný prodej hnojiv, prodej písků – nýrov-
ský, mohelnický a okrasných štěrků (kačírků, zahradní směsi) bu-
dou i nadále pokračovat, včetně dopravy v rámci volné kapacity. 
K další významné změně došlo rovněž s příchodem nového roku, 
kdy k 31. 12. 2016 odešel do důchodu dlouholetý vedoucí střediska 
Mgr. Vladimír Dostál a vedoucí provozovny byla jmenována Ing. 
Lucie Vašíčková. 

Cerea, a. s, Pardubice – provozovna Městečko Trnávka se těší na 
další spolupráci s našimi zákazníky jak v roce 2017, tak i v letech 
následujících.

Kontaktní údaje provozovny: email: Martina.Foretová@cerea.cz, 
tel.: 601 090 377
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O rozhovor do tohoto Zpravodaje jsme požádali pana Miroslava Elfmarka z Městečka Trnávky, který se letos v polovině srpna dožije krásných 
87 roků. Těžko mu můžeme tyto roky hádat, když potkáme jeho vzpřímenou postavu rázným krokem kráčící na oběd do školní jídelny.

Žijí mezi námi

Pan Miroslav Elfmark

Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; 569 41 Městečko Trnávka 5, telefon: 461 329 119. Redakční rada: Jitka Stenzlová, Eva Henslová, 
Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Autoři příspěvků odpovídají za věcnou a jazykovou správnost. Názor vydavatele se nemusí vždy 
ztotožňovat s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2. Vyšlo v měsíci březnu 2017 v nákladu 600 kusů.
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 23. 4. 2017.

Narodil se v roce 1930 ve staré rodině Trnávecka, která se 
v třicátých letech minulého století přestěhovala z Lázů do Trnáv-
ky. Podle jeho vyjádření se v rodinné tradici traduje, že předkem 
této rodiny mohl být podle jména švédský voják, který se v kraji 
po třicetileté válce usadil. Nebyla by to nakonec věc nemožná. 
Podle zápisů v matrice narození se v roce 1678 narodil ve Staré 
Trnávce Bartoňovi Alchmarkovi a jeho manželce Magdaleně syn 
Martin. Rodina se za několik málo roků přestěhovala do Nové 
Vsi - Lázů, pro což svědčí zápisy o narození dalších dětí. Rodi-
ny tohoto jména se vyskytovaly ojediněle i v Bezděčí, Pěčíkově 
a Petrůvce. 

Pan Miroslav Elfmark začal chodit do školy v Městečku Trnávce. Vzpo-
míná si, jak před válkou v roce 1938 zdravili žáci školy prezidenta Edvarda 
Beneše, který Trnávku navštívil v době, kdy se zde v kraji konalo vojenské 
cvičení. Po záboru Trnávky 24.  listopadu 1938 museli čeští učitelé z Trnáv-
ky odejít a zůstal zde pouze pan učitel Orner, který učil hlavně v Lázech. Ve 
škole zůstala jen jedna česká třída, kde se učilo na směny. Starší ráno a mlad-
ší odpoledne. Učili je i němečtí učitelé, kteří neuměli pořádně česky. Do měš-
ťanky žádné české dítě nechodilo, ta byla určena jen dětem německým. Do 
čtrnácti roků se chodilo do jednotřídky a po jejím skončení rozhodl pracovní 
úřad o jejich dalším pracovním nasazení. Nikdo se do učení ani na studia 
z jeho třídy nedostal, a končili většinou u německého sedláka jako pacholek 
nebo služka. Stejně tak skončil u sedláka Biberleho v Chornicích i pan Miro-
slav Elfmark se svou harmonikou. 

Z počátku přespával s ostatními sloužícími na výměnku, ale v okamžiku, 
kdy se v Chornicích objevili tzv. „národní hosté“ ze Slezska, přestěhoval se 
na palandu v maštali. U Biberleho jezdil s koňmi a volkem. V létě vstával ve 
4 hodiny a v 7 hodin musel být na poli a v zimě vstával ráno o půl 5. Naproti 
bylo v zajateckém táboře asi 80 sovětských zajatců, spících na zemi nastlané 
slámou bez dek, přikrytí v zimě jen tím co měli na sobě. K jídlu jim dovez-
li vůz brambor a řepy, které naházeli vidlemi do kotlů a uvařili. Zažil tam 
i situaci, kdy se svým volkem vezl do lihovaru v Biskupicích z nádraží uhlí 
a ve stoupání za kolejemi stál povoz největšího chornického sedláka Rutha, 
a jeho koně nemohli náklad vytáhnout. Pan Elfmark vůz přepřáhl a volek jej 
vytáhl až na kopec. V Chornicích z toho bylo tehdy pozdvižení. Zažil i situa-
ci, kdy Biberle, jako velitel volkssturmu byl předvolán gestapem k vyšetření, 
když někdo na odstavené vagony na nádraží napsal: „My staré opice jsme 
německou tajnou zbraní. Volkssturm.“ 

Z Chornic jej 9. května 1945 dopoledne odvezl tatínek s bratrem. Po-
slední přestřelku s ustupující německou armádou již prožil doma. K tragické 
události 10. května 1945 přišel, když už 
střílení skončilo. Naopak 23. května 1945, 
kdy mostní mina roztrhala a zabila tři tr-
návecké občany, byl přítomen. Naštěstí 
šel se druhou skupinou sbírat zbraně a ná-
boje směrem na Rynk, když to u Modrlá-
kových vybuchlo. Byli naštěstí ještě za ro-
hem hospody. Jeho harmoniku si vypůjčil 
ruský voják, v noci odjel, ale zapomněl ji 
vrátit. Naštěstí získal jinou od anglických 
zajatců z trnáveckého tábora, kteří po vál-
ce měnili čokolády a žvýkačky za vejce 
a máslo s místními lidmi. Jejich zajatecké 
poměry se s podmínkami ruských zajatců 
nedaly vůbec srovnávat. 

Po válce nastoupili chlapci a děvčata, 
kteří absolvovali jen jednotřídku do jed- Pana Miroslava Elfmarka poznáte na fotografii z 50. let min. století podle brýlí.

noročního učňovského kurzu a po složení zkoušek odešli do uče-
ní nebo na studia. Pan Miroslav Elfmark se odešel do Moravské 
Třebové do firmy Sandrik (dříve Bibus) učit pasířem stříbra. Po 
válce zde zůstala řada vynikajících německých specialistů na vý-
robu stříbrného zboží například příborů, pudřenek nebo tabatěrek. 
Ti mu předávali své bohaté životní zkušenosti. Po válce nahradila 
stříbro nerezová ocel a příbory se začaly vyrábět z nerezu. Ve dva-
ceti letech začal pracovat jako mistr, později ve funkci hlavního 
mistra a vystudoval strojírenskou průmyslovku. Ve firmě zůstal až 
do svého odchodu do důchodu. 

Po válce se mladí zapojili do Československého svazu mládeže, který 
vedl P. Josef Gabriel. Z dílen zajateckého tábora (kovárna) si mládežníci vy-
budovali kulturní dům, kde pořádali zábavy a hráli divadla. Po kaplanu Gab-
rielovi vykonával funkci předsedy ČSM asi čtyři roky. Jednou za ním přišel 
předseda MNV pan Skokan, že se mu podařilo sehnat míchačku a gumový 
pás k zabetonování galerie v novém kulturním domě a potřebuje, aby mu 
svazáci pomohli. Ti byli domluveni, že tu sobotu půjdou na zábavu v Roz-
stání. Předseda jim slíbil, že když galerku zabetonují, odveze je do Rozstání 
hasičské auto. Práci i zábavu nakonec stihli. 

Účastnil se jako cvičenec posledního všesokolského sletu v roce 1948. 
Cvičili tam A. Břeska, J. Červinek, M. Bombera, J. Skokan, J. Toman a další 
na které si nevzpomíná. V roce 1955 nacvičovali místní Sokoli na první celo-
státní spartakiádu, které se i zúčastnili. Pan Elfmark vykonával po dobu ně-
kolika let funkci předsedy Sokola. V roce 1959 muselo staré hřiště uprostřed 
vesnice ustoupit stavbě obchodu Jednoty. Nové hřiště budované na místě 
současného si vyžádalo obrovské množství obětavé práce zejména v době, 
kdy se náročným způsobem upravoval terén. V počátečním období se hrálo 
doslova na blátě. Kopaná se po válce začala hrát hned od počátku. U zro-
du stáli zejména J. Růžička, J. Marek, Ševčík, St. Bombera, Zd. Bombera, 
Zd. Fikr, Klimeš, Smékal a další. Hrála se i odbíjená a to i za války za Pro-
cházkovou stodolou. Hlavním organizátorem byl J. Růžička a učitel Pavlů. 
V roce 1953 byl založen oddíl šachu a hned hrál soutěž. Hráli například Emil 
Janisch, Antoním Břeska, Mojmír Bombera, Vincenc Komárek, Slávek Bu-
dil, Vilda Bušina, Mirek Elfmark a s nimi František Seidl. Jezdilo se závodně 
i na kole v čemž vynikal hlavně Emil Janisch. Pan Miroslav Elfmark dokon-
ce v roce 1960 vyhrál okresní spartakiádní závod z Trnávky do Trnávky přes 
Chornice. V Brně dojel z 87 zúčastněných dvanáctý. Krátkou dobu dokonce 
i boxoval za Slovan Moravská Třebová. Jeho hendikepem byly brýle, které 
jej donutily brzy skončit s kopanou. 

V roce 1955 se oženil a založil rodinu. Jeho manželka Julie pocházela 
z Rumunska a byla ukrajinské ná-
rodnosti. Do Československa se do-
stala po válce v rámci dosídlení po-
hraničí. Pan Elfmark na ni s úctou 
vzpomíná. Vychovali syna Mirka 
a dceru Evu. Pan Elfmark je pětiná-
sobným dědečkem a pětinásobným 
pradědečkem. 

Poděkujme za rozhovor kdysi vše-
strannému sportovci a veřejnému či-
niteli, který žil svůj aktivní život pro 
rodinu, ostatní občany a společnost. 
Omlouvá se, pokud na někoho při roz-
hovoru nedopatřením nevzpomněl. 
Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hlavně hodně zdraví v příštích letech.

Jiří Vondra


