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duben, aprílový měsíc i co se výkyvů počasí týká, skončil. Byl to však 
měsíc, ve kterém byly odsouhlaseny dotační finanční prostředky pro naši 
obec nebo svazek obcí.

Svazek obcí TEPLICE, kterého členem je i naše obec, získal od Pardu-
bického kraje dotaci na výměnu vodovodního řadu – lokalita Rynk. Výbě-
rové řízení na dodavatele díla absolvovala nejlépe firma Building Expert 
s.r.o. provozovna Staré Jesenčany, které bylo v dubnu předáno staveniště. 
Tuto poměrně komplikovanou stavbu bude jako technický dozor investo-
ra pro svazek obcí zajišťovat Ing. Milan Štrup. Chtěl bych tímto požádat 
všechny obyvatele Rynku o shovívavost a trpělivost při provádění prací na 
výměně vodovodního řadu a následně pak při pracích týkajících se opravy 
povrchů. Tuto akci, na kterou obec získala dotaci od Pardubického kraje, 
bude realizovat firma M-SILNICE a.s. Chrudim, která v rámci soutěže po-
dala nejlepší nabídku.

Další akcí, která v naší obci proběhne, je oprava místních komunikací 
v Městečku Trnávce, a to ve třech jejích místech: od mostu před hospo-

Vážení občané, 
dou „Marta“, až za dům č.p.114, místní komunikaci vedoucí od silnice na 
Pacov zezadu k bytovkám, a místní komunikaci na Staré Trnávce v části 
zvané „Benátky“. Tyto opravy bude provádět Správa a údržba silnic Par-
dubického kraje, středisko Moravská Třebová, která naší obci předložila 
nejlepší nabídku.

Pokračuje i příprava dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na 
nové sídliště NAD STUDNÍ, které navazuje na sídliště U KOUPALIŠ-
TĚ. Zde se však při přípravě projektu vyskytly nemalé problémy. Podle 
nových nařízení o hospodaření se srážkovými vodami je nutné srážkovou 
vodu z komunikací a zpevněných ploch přednostně řešit zasakováním, 
v případě, že zasakování není možné (např. jílovitá zemina), je nutné sráž-
kovou vodu zadržet a následně regulovaně odvádět do dešťové kanaliza-
ce. Hydrogeologický průzkum, který pro obec provedla firma FINGEO 
s.r.o. Choceň, zjistil, že složení půdních profilů neumožňuje zasakování 
srážkových vod a bude nutné projekčně řešit zadržení a následné regu-
lované vypouštění srážkových vod. Tato skutečnost zpozdí předání do-
kumentace pro územní rozhodnutí stavebnímu úřadu, současně poměrně 
výrazně navýší cenu při vlastní realizaci technické infrastruktury.

Naše obec ve spolupráci s firmou FAKSA – STRAKA s.r.o. pracuje na 
projektu pořízení klimatizací do ordinace praktického lékaře včetně ses-
terny, ordinací zubní a dětské doktorky a do čekáren všech doktorů. Firma 
FAKSA – STRAKA s.r.o. již v Obecním domě klimatizaci realizovala, 
a tak věříme ve zdárnou realizaci i v tomto případě.

Další akce: „Komplexní stavební úpravy nemovitosti Městečko Tr-
návka č. p. 246“ (bývalé zdravotní středisko) je těsně před dokončením 
a v době, kdy budete číst toto vydání bude již pravděpodobně dílo s drob-
nými vadami a nedodělky (a s termínem jejich odstranění) převzato. 
I když realizaci tohoto díla provázely poměrně velké komplikace, bude 
do užívání přebráno šest nově zrekonstruovaných bytových jednotek se 
slušným zázemím. Poděkování patří všem, kteří se na zvládnutí celého 
díla podíleli.

Vážení občané, přeji Vám krásné další dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Neseme Morenu 
navrchu červenu, na spodku zelenu, pěknu probělenu…

Poslední březnový pátek žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Městečko Trnávka již tradičně vyná-
šeli Morenu (smrt, Moranu, Mařenu apod.) - symbol odcházející zimy a přicházejícího 
jara. Vynášení Zimy je starodávný pohanský zvyk, který se ze slovanských dob dochoval 
až dodnes. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, 
kterou prožívalo celé společenství a účastnili se jí vždy všichni obyvatelé obcí. Hlavními 
aktéry této slavnosti byli mladí lidé, dospívající nebo děti. Ke zhotovení se využíval ma-
teriál, který už nebyl k potřebě (suché větve, stará sláma nebo seno,…) a který nezatížil 
přírodu. I naše Morena byla vyrobena páťáky z podobných materiálů a nechyběl jí ani 
náhrdelník z vyfouknutých vajec. Nejprve jsme naši fešandu vzali na krátkou procházku 
po návsi a pak šup s ní do potoka a na rozloučenou: Plav, Zimo, plav, víc se nezastav! 
Podle letošního jarního počasí to však vypadá, že se naše paní Zima asi přece jen někde 
cestou zastavila. Zkusme tedy společně ještě: Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Zdraví vás „prvostupňáci“

Dětský divadelní soubor při Zš a Mš  

Městečko Trnávka sehraje pohádku
 

  

 

 

  

                     

 

 

 

Kulturní dům Městečko Trnávka  v   hodin  

Vstupné dobrovolné Jste srdečně zváni
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Usnesení 
č.XVI./260417 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 26. 04. 2017

1. část usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
476. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
477. zprávy FV a KV,
478. záměr prodeje pozemku p.č. 446/6 o výměře 1343 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka (dle GP č. 313-021/2016) za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
479. záměr prodeje pozemku p.č. 446/8 o výměře 865 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka (dle GP č. 313-021/2016) za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
480. záměr prodeje pozemku p.č. 446/10 o výměře 851 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka (dle GP č. 313-021/2016) za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
481. záměr prodeje pozemků p.č. 43/2 o výměře 517 m2 a p.č. 69 o výměře 

88 m2 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za cenu 25 Kč/1m2,
482. záměr prodeje části pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Městečko Trnávka za 

cenu 50 Kč/1m2,
483. záměr prodeje pozemku p.č. 1690/22 o výměře 60 m2 v k.ú. Stará Tr-

návka za cenu 50 Kč/1m2,
484. záměr prodeje části pozemku p.č. 1304/1 v k.ú. Bohdalov u Městečka 

Trnávky za cenu 25 Kč/1m2,
485. záměr prodeje pozemku p.č. 60/4 o výměře 176 m2 a část pozemku p.č. 

607/1 v k.ú. Stará Roveň za cenu 25 Kč/1m2,
486. záměr prodeje části pozemku p.č. 2265 v k.ú. Pacov u Moravské Tře-

bové za cenu 25 Kč/1m2,
487. prodej pozemku p.č. 446/9 o výměře 1035 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-

ka za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD Pavlíně Makrlíkové a souhlas se 
zástavním právem a zákazem zcizení pro banku uvedeného stavebníka,

488. prodej pozemku p.č. 446/11 o výměře 1411 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-
ka za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD Miroslavu Skočovskému a sou-
hlas se zástavním právem a zákazem zcizení pro banku uvedeného sta-
vebníka,

489. prodej pozemku p.č. 557/29 o výměře 17 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-
ka, odděleného od p.č. 557/1 GP č. 321-289/2016 za cenu 50 Kč/1m2 
Pavlovi Knollovi,

490. prodej pozemku p.č. 557/30 o výměře 29 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-
ka, odděleného od p.č. 557/1 GP č. 321-289/2016 za cenu 50 Kč/1m2 
manželům Polákovým,

491. prodej pozemku p.č. 1690/30 o výměře 89 m2 v k.ú. Stará Trnávka, 
odděleného od p.č. 1690/1 GP č. 194-626/2016 za cenu 50 Kč/1m2 
Zdeňkovi Fikrovi,

492. prodej pozemku p.č. 1690/31 o výměře 108 m2 v k.ú. Stará Trnáv-
ka, odděleného od p.č. 1690/1 GP č. 194-626/2016 a pozemků p.č. 
1690/32 o výměře 14 m2 a p.č. 1690/33 o výměře 6 m2 v k.ú. Stará 
Trnávka, oddělených od p.č. 1690/5 GP č. 194-626/2016 za cenu 50 
Kč/1m2 manželům Chlupovým,

493. prodej pozemku p.č. 696/42 o výměře 258 m2 v k.ú. Přední Arnoštov, 
odděleného od p.č. 696/15 GP č. 104-059/2017 za cenu 25 Kč/1m2 Fi-
lipovi a Renému Mazalovým,

494. prodej pozemků p.č. 1690/6 díl „b“ o výměře 6 m2, p.č. 1690/6 díl „e“ 
o výměře 19 m2, p.č.  1690/6 díl „f“ o výměře 54 m2 v k.ú. Stará Trnáv-
ka, oddělených od p.č. 1690/6 GP č. 196-014/2017 za cenu 50 Kč/1m2 
manželům Dvorským,

495. prodej pozemku p.č. 140/9 o výměře 18 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, 
rozděleného GP č. 328/030/2017 za cenu 50 Kč/1m2 manželům Dvo-
řákovým,

496. prodej pozemku p.č. 140/75 o výměře 11 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-
ka, odděleného od p.č. 140/9 GP č. 328-030/2017 za cenu 50 Kč/1m2 
Petře Kroupové,

497. prodej pozemku p.č. 411/23 o výměře 149 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-
ka, odděleného od p.č. 411/3 GP č. 323-071/2017 za cenu 50 Kč/1m2 
manželům Konečným,

498. odkup pozemku p.č. 2041 o výměře 155 m2 v k.ú. Pacov u Moravské 
Třebové za cenu 25 Kč/1m2 od Marie Melkové,

499. odkup pozemků p.č. 1690/6  díl „c“ o výměře 2 m2, p.č. 1690/6 díl „d“ 
o výměře 1 m2 a p.č. 46 díl „g“ o výměře 4 m2 v k.ú. Stará Trnávka, 
oddělených od p.č. 11690/6 a p.č. 46 GP č. 196-014/2017 za cenu 50 
Kč/1m2 od manželů Dvorských,

500. úhradu členského příspěvku SMO ČR na rok 2017 ve výši 4 702 Kč,
501. úhradu členského příspěvku Regionu MTJ na rok 2017 ve výši 34 900 

Kč,
502. úhradu partnerského příspěvku MAS na rok 2017 ve výši 4 188 Kč,
503. uzavření smluv se SÚS Pk na opravu místních komunikací v Městečku 

Trnávce v ceně 798 728 Kč + DPH,
504. domovní řád pro bytový dům Městečko Trnávka 246,
505. vzor kupní smlouvy na pozemky v lokalitě Nad studní,
506. souhlas se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení pro pozemky 

p.č. 446/7 a p.č. 446/13 v k.ú. Městečko Trnávka pro banky jednotli-
vých stavebníků,

507. cenu za zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na I. 
etapu obytného souboru Nad studní Ing. Radomírem Grillem ve výši 
117 595 Kč + DPH s rozdělením úhrad 75 000 Kč + DPH po předání 
DUR a 42 595 Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí,

508. Prohlášení vlastníka pro bytový dům Městečko Trnávka 246 a vklad 
na KN,

509. nejvýhodnějšího uchazeče o dílo „Městečko Trnávka – rekon-
strukce povrchů lokality Rynk“ firmu M-Silnice Chrudim s cenou 
1 399 930 Kč + DPH,

510. mandátní smlouvu na autorský dozor stavby „Komplexní stavební 
úpravy nemovitosti Městečko Trnávka 246“ s Ing. Radomírem Grillem 
s cenou 27 950 Kč + DPH,

511. rozpočtové opatření č. 1/2017.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
512. radu obce projednáním a schválením instalace klimatizací v ordinacích 

lékařů v OD,
513. radu obce projednáním a schválením více a méně prací na akcích: 

1) oprava místních komunikací v Městečku Trnávce, 
2) rekonstrukce povrchů lokality Rynk,

514. radu obce vyřešením nevhodného umístění garáže u lesácké stodoly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
515. licenční smlouvu s OSA na rok 2017 ve výši 2 802 Kč,
516. cenovou nabídku Zdeňka Schreibera na výměnu osvětlení ve sportovní 

hale ve výši 26 170 Kč + DPH,
517. cenovou nabídku Zdeňka Schreibera na osvětlení morového sloupu ve 

výši 17 463,50 Kč + DPH,
518. objednání vývozů 8 ks kontejnerů na sběr BRKO od společnosti SUEZ 

s vývozem v období 04 – 11/2017 za cenu 160 Kč + DPH/1 kontejner,
519. uzavření dodatku č. 1 s firmou Ing. Jan Matoušek – AGROSTAV Jevíč-

ko ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2016 na akci „Komplexní stavební 
úpravy nemovitosti Městečko Trnávka 246“ ve výši 195 516 Kč + DPH,

520. objednávku linky na drcení suti bez třídění s dopravou od firmy Krau-
ners s.r.o. Praha za cenu 76 Kč/1t + DPH + spoluúčast na nákladech 
na dopravu,

521. účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Městečko Trnáv-
ka za rok 2016 včetně hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 
245 219,98 Kč s rozdělením, dle žádosti ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, 
180 000 Kč do fondu odměn a 65 219,98 Kč do fondu investic,

522. nákupní ceník dříví na II. Q 2017 od firmy Dřevo Málek,
523. zprávu o hospodaření v obecních lesích.
Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
524. uplatnění penále za pozdní dokončení díla „Komplexní stavební úpra-

vy nemovitosti Městečko Trnávka 246“ v plné výši dle smlouvy.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas.
2. část usnesení byla přijata.

V Městečku Trnávce dne 26. 04. 2017, Ing. Milan Šedaj, starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Robert Hensl, Jiří Vondra

V měsíci květnu a  červnu 2017 oslaví 
významné narozeniny spoluobčané:

pan František Grulich z Městečka Trnávky
pan Oldřich Rovner z Městečka Trnávky
pan Ewald Heger z Městečka Trnávky
paní Božena Míhalová z Městečka Trnávky
paní Vítězslava Schupplerová z Pěčíkova 
paní Milada Grulichová z Městečka Trnávky
paní Lidmila Slámová z Městečka Trnávky
paní Marie Vašková z Městečka Trnávky
Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po celý rok. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 
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Obecní knihovna Městečko Trnávka

Letošní Noc s Andersenem z 31. 3. na 1. 4. se nesla v duchu komik-
sového Čtyřlístku, který vychází již od roku 1969. Akce se zúčastnilo 
13 dětí a průvodci Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín pro ně připravi-
ly pestrou programovou nabídku. Na děti čekal povídavý klobouk po-
hádkáře H. Ch. Andersena, módní oblékání, hádání předmětů, sportov-
ní úkoly, zdobení muffin, zábavné pokusy, hraní a soutěžení. Společně 
jsme podnikli noční výpravu Trnávkou spojenou s opékáním, čtením, 
vypouštěním lampionu štěstí a hledáním pokladu. Pozdě v noci nako-
nec došlo i na dlouho odkládané spaní. Věříme, že si všichni účastníci 
Noc s Andersenem užili a i v příštím roce budou aktivními čtenáři, aby-
chom se zase napřesrok všichni na nocování v knihovně sešli. 

Připravujeme:
Středa 10. 5. 2017 v 17.00 hod – beseda s paní Alenou Málkovou 

o astrologii, jak se vytvářejí horoskopy a co nás čeká  v roce 2017
Pondělí 22. 5. 2017 v 17.00 hod – zahájení výstavy obrazů Josefa 

Langera v galerii knihovny
Jitka Stenzlová, www.ok-mtrnavka.cz 

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

Římskokatolická farnost Městečko Trnávka Vás všechny srdeč-
ně zve na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Bližší program 
bude zveřejněn na plakátech a na webových stránkách farnosti 
http://www.farnost-mestecko-trnavka.estranky.cz/ Tradiční klapání a hrkání o letošních Velikonocích v M. Trnávce

Zápis dětí do mateřské školy městečko Trnávka pro školní rok 2017/2018
Čtvrtek 11. května 2017 od 7:00 do 16:00 hodin v 1. patře budovy MŠ

K zápisu předložte tyto dokumenty:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce
• V případě odkladu, Rozhodnutí o odkladu povin-

né školní docházky
V souladu s novou legislativou jsou povinni do-

stavit se k zápisu (ve stanovený den) rodiče s dětmi, 
pro něž platí povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti 
v posledním roce před nástupem povinné školní docházky 
do ZŠ (děti, které do 1. 9. 2017 dovrší pěti let věku a děti 
s odkladem povinné školní docházky). 

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v rozsa-
hu minimálně 4 nepřetržitých hodin denně (tj. od 8:00 do 
12:00 hodin) a absence dítěte musí být písemně omlou-
vána. 

 Povinnost dostavit se k zápisu, a zapsat své dítě, mají i rodiče, kte-
ří chtějí vzdělávat dítě v domácím prostředí, či v jiném vzdělávacím 
zařízení nebo vzdělávací instituci, která není v rejstříku škol. V tomto 
případě si u zápisu musí podat žádost o tzv. Individuální vzdělávání. 

Přijímání dětí probíhá dle platných kritérií, kdy je rozhodu-
jící věk dítěte a spádovost trvalého bydliště ke škole, do 

naplnění kapacity MŠ.
Zapsané mladší děti mohou nastoupit kdykoliv 

v průběhu školního roku. Zápis a následné přijetí dítě-
te až v průběhu školního roku, díky naplněné kapacitě 
MŠ, nelze zaručit.

Vašim dětem nabízíme
☺ osobnostně orientovanou výchovu a individuální 

přístup ve vzdělání
☺ vyváženou kombinaci pohybových aktivit, bohatou 
nabídku výchovně vzdělávacích činností, odpočinku a 
zábavy 

☺ nadstandartní aktivity jako plavecký výcvik, lyžař-
ský výcvik, kroužek dětské jógy, prevenci řečové výcho-

vy, zábavná odpoledne pro rodiče a děti, společné výlety,… 
☺ a to vše pod odborným dohledem kvalifikovaných pedagogických 

pracovnic.
Těšíme se na vás i na vaše děti! 
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Až půjdu do školy, tam do té velké …
Někteří naši předškoláci se přišli nakouknout do velké školy ještě 

před zápisem. Kromě radostné návštěvy kamarádů u nás v 1. třídě se 
pozdravili také se svojí budoucí paní učitelkou. A pak už hurá k zápisu! 

Mgr. Ludmila Šimečková

Zápis do první třídy – první krůček k dospělosti
V úterý 4. dubna v odpoledních hodinách proběhl na naší škole 

zápis do první třídy. K zápisu se dostavilo celkem 15 dětí. V pro-
storách 1. stupně na ně čekal kocourek Sam se svými kamarády 
– Macourkem, Canfourkem a Pacičkou. Budoucí prvňáčci museli 
prokázat své znalosti a dovednosti, aby získali barevná klubíčka 
a dotvořili svůj obrázek. Kreslili, psali, cvičili, počítali, recitovali, 
vyprávěli. Úkoly plnili svědomitě, ale i s radostí. Škola se tak může 
těšit na třídu plnou šikovných dětí. A co následovalo po splnění 
všech úkolů? Už jen foto s dárečky, které pro ně vyrobili spolužáci 
z 2. stupně.

Chtěla bych moc poděkovat kolegyním, které se podílely na po-
hodovém průběhu zápisu.

Mgr. Eva Žouželková

LOVCI PEREL
Na první jarní den žáci 3. třídy navštívili knihovnu. Nejdříve jsme 

si prohlédli výstavu fotografií, potom jsme sestoupili po schodech do 
království knih. Stali se z nás lovci perel. Čtenářskou soutěž děti znají, 
hned se pustily do hledání označených knih a do čtení. Když jsme od-
cházeli, některým dětem již visela v knihovně perla na šňůrce, protože 
po přečtení knihy správně odpověděly na soutěžní otázky z textu. A kdo 
bude nejlepším lovcem z naší třídy? To se dozvíme po vyhodnocení 
„lovecké sezóny.“  Nejlepší čtenáři budou určitě odměněni.

Mgr. Eva Žouželková

Veselé zoubky 2017
Společnost dm drogerie markt s.r.o. působí na českém trhu již od roku 

1992. Ve své filozofii má pevně zakotveno příkladné působení ve svém 
okolí. Proto také i v roce 2017 přichází do škol opakovaně ročník úspěš-
ného programu „Veselé zoubky“. Preventivní program „Veselé zoubky“ 
je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho 
tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všich-
ni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji 
důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach 
ze zubního lékaře.

Také na naší škole proběhla v březnu v 1. třídě v rámci prvouky edu-
kativní hodina, kdy si žáci osvojili zásady správné péče o chrup. Děti 
dostaly spoustu užitečných rad i dárkovou tašku s kartáčkem na zuby, 
pastou a velmi důležitými přesýpacími hodinami pro dodržení správné 
doby čištění zoubků. A na závěr vzkaz pro všechny školáky: Nezanedbá-
vejte dentální (zubní) hygienu, abyste se mohli usmívat od ucha k uchu!

Mgr. Ludmila Šimečková

Linecké nejen pro zajíčka
Tentokrát jsme na Velikonoce vajíčka nezdobili. Tvořili jsme zajíč-

ky ze sena a pekli jsme cukroví. Ve třídě vonělo seno, sláma a v ku-
chyňce cukr a marmeláda. A jak se nám to povedlo? My jsme měli ze 
své práce radost!

třeťáci a Mgr. Eva Žouželková

McDonald´s Cup
Ve středu 26. 4. 2017 se mla-

dí fotbalisté, žáci 4. a 5. třídy ZŠ 
v Městečku Trnávce zúčastni-
li Obvodního kola v McDonal-
d´s Cupu v Moravské Třebové. 
S mužstvem na turnaj jeli dlouholetý trenér přípravky Otto Stenzl a tré-
nér žáků Robert Hensl. V nepříjemném počasí nastoupili žáci ke čty-
řem vzájemným zápasům. První zápas sehráli se Starým Městem, vý-
hrou 2:0. Také s Jevíčkem vyhráli 2:0. Třetí zápas se ZŠ Kostelní nám. 
v M. Třebové opět vyhráli 2:0. Ve čtvrtém zápase se ZŠ Palackého v M. 
Třebové už měli vítězství jisté, ale nic nenechali náhodě a vyhráli 3:0. 
Trnavští borci turnaj jasně vyhráli a spolu s Jevíčkem postoupili do 
Okresního kola. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení Jakuba Dvořáka 
nejlepším střelcem. Konta soupeřů zatížil pěti brankami.

Velkou pochvalu si zaslouží tito žáci: M. Smolík, J. Selinger, Z. Ba-
ranok, L. Fréhar, J. Ryp, M. Kurinec, J. Dvořák, J. Chocholatý a M. 
Horník. 

Nechceme zapomenout ani na trenéry O. Stenzla, J. Jedličku, R. 
Hensla a K. Michalčáka. Budují trnávecký fotbal 2x týdně na trénin-
zích a víkendových turnajích a zápasech. Tuto činnost dělají po práci, 
mnohdy si musí vzít i dovolenou. Suplují práci učitelů tělocviku, kteří 
se žákům věnují jen ve vyučování. Být fér, znát techniku a vytrvalost 
jim vštěpují trenéři a za to jim chceme moc poděkovat.

Eva Henslová
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Plavecký výcvik 3. a 4. třídy
Plavecký výcvik se v letošním roce opět uskutečnil v Mohelnici. 

Plavání je součástí tělesné výchovy, proto je pro třeťáky a čtvrťáky 
povinné. Začali jsme 26. ledna  a ,,mokré vysvědčení “ jsme si odvá-
želi 6. dubna. Jezdí s námi i některé děti z naší mateřské školy a žáci 
z Vranové Lhoty. Už se všichni těšíme na příští rok.

Mgr. Eva Žouželková

FLORBAL 1. – 3. tříd
Ve čtvrtek 30. března se uskutečnilo obvodní kolo ve florbale 

v Moravské Třebové. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev : ZŠ Palacké-
ho Mor.Třebová A, ZŠ Palackého Mor.Třebová B, ZŠ Kostelní nám. 
Mor.Třebová, ZŠ Staré Město, ZŠ Městečko Trnávka. Velkou oporou 
našeho týmu byl brankář Radim Konečný. O úspěch se dále zaslouži-
li: Vlastík Antošovský, Štěpán Pospíšil, Jiří Vícha, Adriana Konopá-
čová, Mariana Stenzlová (všichni z 3. třídy) a Honzík Elner s Arnoš-
tem Protivánkem z 2. třídy. Tento ,,tým“  vybojoval hezké třetí místo. 
Všem patří velké DÍKY za nasazení ve všech zápasech.

Mgr. Eva Žouželková

Recitační úspěch
Eliška Lexmaulová, 

žákyně 8. třídy, se v le-
tošním roce probojovala 
díky 3. místu v okres-
ním kole recitační sou-
těže až na krajskou pře-
hlídku Dětská scéna 
2017. V úterý 25. dub-
na v Domě hudby v Par-
dubicích předvedla vy-
nikající výkon a poro-
ta ji poslala s ukázkou 
z knihy Ireny Douskové 
Hrdý Budžes do druhé-
ho kola. V konkurenci 
17 recitujících z celé-
ho kraje se neztratila, 
dokonce byla za svůj 
zdařilý přednes porotou 
pochválena. Věříme, že 
další nabyté zkušenosti 
jí pomohou k novému 
recitačnímu úspěchu v příštím roce.

Odkaz na stránky knihovny: http://kkpce.cz/cs/fotogale-
rie/2017/detska-scena/

Mgr. Alena Popelková

DEN ZEMĚ 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová pořádal v pondělí 24. dub-

na ve spolupráci  se Zdravým městem a Kulturními službami akci DEN 
ZEMĚ na téma „ZE ŽIVOTA KOSŮ A JEJICH KAMARÁDŮ“. Naši 
žáci 1. – 3. ročníku si 
tuto aktivitu nenechali 
ujít a v parku u muzea 
si celý výchovně vzdělá-
vací program zaměřený 
na ochranu přírody vel-
mi užili. Na soutěžních 
stanovištích na ně če-
kaly úkoly zaměřené na 
život v ptačí říši. Když 
nasbírali žížaly a nanosi-
li vodu do zobáčků ko-
sích mláďat, vrátili zpět 
do hnízda kosí vajíčka 
a  po ptačích stopách se 
vydali sbírat třešně pro 
dospělé kosy, zbýva-
lo už jen znovu postavit 
komíny pro čapí hnízda 
a bylo hotovo. Za každý 
splněný úkol přibylo do 
třídního průkazu jedno 

razítko a na závěr společný diplom a odměna. Zapomenuté nezůstalo ani 
zajímavé stanoviště společnosti EKO-KOM, kde si formou her a soutěží 
děti prohloubily znalosti o recyklaci odpadu. A to se hodí vždycky, že?

Mgr. Ludmila Šimečková
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Základy slušného chování s nadhledem a nementorsky
Pro rychlou pomoc slušného chování se ve čtvrtek 16. 3. 2017 vy-

pravili žáci II. stupně do Moravské Třebové na divadelní představení 
„Trapas nepřežiju! aneb ten řízek nezvedej“. V pořadu hráli, zpívali 
a tančili známí herci, Michaela Dolinová coby paní RY-PO-SLUCH 
(Rychlá pomoc slušného chování) a Ladislav Ondřej jako Karel Louda, 
žák 8. B, který má zpočátku potíže se seznamováním i jinými pravidly 
slušného chování…

Mgr. Jana Strouhalová
Z postřehů našich žáků:
….Z názvu jsme usoudili, že se bude jednat o etiketě neboli zákla-

dech slušného chování. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, 
které mnozí z nás nevěděli. Představení se mi moc líbilo, bylo poučné 
i vtipné….                                                                                  (Eliška)

…Bylo to srandovní a zábavné. Jeden kluk se chtěl naučit slušnému 
chování, a tak někam zavolal (paní RY-PO-SLUCH), aby se to naučil. 
Ten hoch (Karel Louda) nevěděl hodně věcí. Třeba, že vždy první podává 
ruku žena, nebo osoba společensky významnější. Taky nevěděl, jak se má 
tancovat. Ale nejlepší bylo, když na jeviště vyzval Kačku, nebo jak jeli 
autem a Karel neuměl zabrzdit, a tak vyskočil z okna auta a pak pomohl 
i té paní. Nakonec se z něj stal pologentleman a byl za to rád….  (Šárka)

….Když si mě vybrali, moc jsem 
si to užívala. Podala jsem si s Láďou 
Ondřejem ruku, seděla jsem vedle 
něj, dostala jsem i popcorn. Nechám 
si jej na památku….                (Kačka)

…Mně osobně se představení lí-
bilo. Mohli jsme se naučit, jak „sba-
lit“ člověka, který se nám líbí, jak 
se oblékat do společnosti, že kouře-
ní není zdravé. Každopádně jsme si 
to moc užili…                      (Daniela)

Nejvíce se mi líbilo, jak vtip-
ně dokázali zpracovat docela nud-
nou společenskou etiketu. My-
slím si, že si z toho každý něco 
odnesl a pro každého tam bylo 
něco zajímavého.          (Adriana)

…Ukázali nám, jak se máme 
chovat při seznamování, jak se cho-
vat v kině, jak nastoupit do auta. 
Role sedla oběma známým hercům. 
Celé představení bylo hodně moc 
srandovní…                        (Natka)

V Brně
Ve čtvrtek 2. března jsme s žáky II. stupně vyrazili do Brna. V diva-

dle Polárka jsme zhlédli divadelní představení Bratři Lví srdce, které 
vyprávělo o dvou bratrech Jonatánovi a Suchárkovi (Karlovi). Ti byli 
stateční jako lvi. Jeden druhému byli oporou a radostí v životě, a jeden 
pro druhého dokázali i zemřít. Ze světa lidí odešli do Nangialy, kde je 
čekal velký úkol- zachránit Třešňové údolí od zlého tyrana Tengila, což 
se jim díky velké odvaze povedlo.

Pak jsme se přesunuli do Technického muzea, kde všichni žáci na-
vštívili  novou expozici Technická dílna, v níž si vyzkoušeli mnoho 
pokusů, experimentů, záhad a zajímavých odhalení. Bohužel ne všichni 
žáci si dokážou přečíst kousek textu u jednotlivých zastavení, a proto 
řada z nich nepochopila princip fyzikálního jevu. 

Děvčata absolvovala s průvodcem oddělení Ulička řemesel a hudeb-
ní nástroje. Viděli jsme řadu netradičních hudebních nástrojů, předchá-
zející dnešní moderní hifi věže. Na závěr nám odvážná děvčata - Rena-
ta, Jana a Natálka-  zahrály na klavírní křídlo krásné melodie. Chlapci 
se od  průvodce dozvěděli mnoho informací k vozidlům, starým au-
tům a motorkám.  Žáci si také mohli další expozice projít individuálně. 
Zaujala je hodně i část věnovaná dinosaurům.  Děkujeme SRPŠ za pří-
spěvek na dopravu do Brna.                                     Mgr. Petra Hájková

Soutěž Bücherwurm 2017
Ani letos naši osmáci a deváťáci nevynechali soutěž v předčítání ně-

meckého textu, jež nese název „Bücherwurm“. Tentokrát se předčítalo 
z knihy „Momo“ od Michaela Endeho. Všichni se s knihou seznámili 
(její české vydání obohatilo naši školní knihovnu) a vyzkoušeli si, jak 
zvládnou v němčině předčítat. I když je němčina až druhým jazykem 

a na základní škole je možné zvládnout jen její základy, objevilo se 
několik opravdu šikovných čtenářů s citem pro tento jazyk. Reprezen-
tovat naši školu 5. dubna 2017 v Divadle 29 v Pardubicích však mohl 
jen jeden. Vcelku zdárně to zvládl David Suchý (9. třída). Vždyť jeho 
8. místo v dosti nabité konkurenci vůbec není k zahození! Gratulujeme!

Mgr. Jana Strouhalová

Bleší trh
Sedmý dubnový den je v českém kalendáři veden jako Den vzdělanosti a je rovněž 

oficiálně významným dnem ČR. Žákům jsme k tomuto dni popřáli, aby je touha vzdě-
lávat se a poznávat nikdy neopustila. Ke vzdělání patří určitě také finanční gramotnost, 
tedy schopnost umět hospodařit s penězi. A umí naši školáci hospodařit? Žáci 1. stupně 
si to mohli vyzkoušet, protože právě 7. 4. 2017 je čekal dětský BLEŠÍ TRH. Po poradě 
s rodiči a s jejich souhlasem mohly děti na trhu prodávat vlastní výrobky nebo nepotřeb-
né hračky, ozdoby,… U každé věci musela být čitelná cenovka. Zákazníky vítala pěkná 
cedulka s názvem obchůdku a jménem prodávajícího a případně ještě nápis ZAVŘENO 
nebo PŘIJDU HNED, když si chtěl někdo odskočit na nákupy. A pak už to bylo jen na ob-
chodním duchu a kupeckých počtech našich školáků. A jak to dopadlo? Za pár minut bylo 
téměř všechno prodáno a koupeno, obchodníci spokojeně uklidili svoje krámky a zákaz-
níci měli radost, že dobře nakoupili. A tak to má být!   

Mgr. Ludmila Šimečková
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Matematické soutěže
Ve středu 1. března si žáci 5. až 9. třídy vyzkoušeli školní kolo mate-

matické soutěže s názvem Pythagoriáda. Na řešení 15 úloh měli 60 mi-
nut. Bylo to ale obtížnější, protože sami museli úlohu spočítat, nevybí-
rali správnou odpověď z nabídnutých možností. Za správně vyřešenou 
úlohu získávali po 1 bodu. Maximální počet bodů byl tedy 15.
Nejlépe dopadli tito:

kategorie 5. třída – Bárta Matěj, Fréhar Lukáš
kategorie 6. třída – Vaněrek Matyáš
kategorie 7. třída – Balajková Barbora, Novák Svatomír
kategorie 8. a 9. třída – Hanák Stanislav, Schreiber Šimon
Bohužel nikdo neobdržel tak vysoký počet bodů, aby postoupil do 

okresního kola. Tak snad příští rok. Největším problémem bylo opět 
čtení textu s porozuměním, pochopením situace a hledáním správného 
řešení.

V pátek 17. března 2017 se v rámci vyučování uskutečnilo škol-
ní kolo soutěže Matematický klokan, kterou ve stejný čas řeší spousty 
žáků po celém světě. Na řešení 24 úloh měli žáci 60 minut. Někteří ale 
odevzdávali dříve s pocitem, že už nevědí.

Na začátku každý žák měl přidělených 24 bodů, kategorie Cvrček 
18 bodů. Pokud odpověděl správně, získal 3, 4 nebo 5 bodů podle 
obtížnosti otázky. Za nesprávnou odpověď se 1 bod odečítal. Pokud 
na otázku neodpověděl, nic nezískal, ale také neztratil. Takže jakou 
zvolit taktiku? Maximální počet bodů byl 120, kategorie Cvrček 114 
bodů.
Nejúspěšnější žáci:

kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)
1. Jaroslav Příbramský  52 bodů
2. Ivana Jelínková  45 bodů
kategorie KLOKÁNEK  (4. a 5. třída)
1. Jáchym Selinger  92 bodů
2. Lukáš Fréhar   88 bodů
kategorie BENJAMÍN  (6. a 7. třída)
1. Svatomír Novák  73 bodů
2. Šárka Henslová  72 bodů
kategorie KADET  (8. a 9. třída)
1. Tereza Korytářová, René Ševčík 57 bodů

Mgr. Petra Hájková

Svitavská knihovna
Ve dnech 23. 4. a 28. 4. 2017 naši žáci navštívili Městskou knihovnu 

ve Svitavách. Poprvé si vybraní žáci z osmé a deváté třídy vyzkouše-
li dva programy, které knihovna nabízí. Zahráli si pexeso s literární-
mi žánry, ke kterým následně doplňovali připravené texty. V druhém 
programu si nejprve našli dvojice tropů a figur a na připravené básni 
ve skupinách hledali metafory, personifikace, epiteton, hyperboly apod.

Druhá návštěva knihovny již byla pro tři soutěžící deváťáky – Da-
nielu Duškovou, Terezu Korytářovou a Stanislava Hanáka. Ověřili 
si své znalosti v 1. ročníku literární olympiády. Mezi prvními třemi 
neskončili, ale i tak si odvezli zkušenosti s literaturou, které určitě 
využijí na střední škole.

Mgr. Alena Popelková

Úspěch v soutěži praktických dovedností žáků 
základních škol ve Svitavách

Jako každý rok se žáci naší školy zapojili do soutěže praktických 
dovedností žáků základních škol okresu Svitavy, kterou každoročně za-
bezpečuje SOU Svitavy. Pro letošní školní rok, pro školní kolo, bylo 
úkolem zhotovení kovového věšáku na oděvy, na který jsme obdrže-
li polotovary a výkresovou dokumentaci. Věšáky vyráběli žáci 8. a 9. 
třídy v pracovních činnostech. Na základě předložených výrobků byly 
vybrány 2 nejlepší, a to žáků Daniela 
Khyra z 9. třídy a Tomáše Zatloukala 
z 8. třídy, kteří postoupili do okresního 
kola konaného ve Svitavách dne 11. 4. 
2017. Výrobkem pro okresní kolo sou-
těže bylo zhotovení dřevěné Velikonoč-
ní řehtačky z předložených polotova-
rů, na jejíž výrobu byly v dílnách SOU 
Svitavy vyčleněny 3 hodiny pracovního 
času. Nejtěžší částí úkolu bylo vyřezání 
ozubeného kola podle šablony a sesta-
vení celého výrobku tak, aby jednotlivé 
částí do sebe zapadaly a volně se otá-
čely. V okresním kole jsme byli velmi 
úspěšní. Tomáš Zatloukal obsadil z 22 
účastníků soutěže nádherné 2. místo.

Ing. Vilém Slechan, ředitel školy

Velikonoční dílny
Velikonoce jsou za námi, a tak se pojďme ještě ohlédnout za škol-

ními velikonočními dílnami, které proběhly 12. 4. za hojné účasti žáků 
a jejich učitelů. Pochvalme touto cestou i hrstku rodičů a prarodičů, 
kteří si udělali čas a tuto tradiční akci školy si užili společně s dětmi. 
Palec nahoru dostává letos i naše kuchařská dílna, protože jednohubky 
a muffiny neměly chybu - mňam! Tleskáme tedy všem, kteří si během 
tohoto odpoledne dokázali sami vyrobit různé velikonoční dekorace. 
Byli jste moc šikovní! Tak zase za rok.

kolektiv učitelů ZŠ a MŠ M. Trnávka

SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka pořádá

ZTRACENÁ ŠMOULÍ VESNICE
POD CIMBURKEM
3. 6. 2017 začátek 13:30 h. 
na parkovišti pod Cimburkem
Ukázka dravců TEJR z.s. sokolnický spolek 
Občerstvení: Všejedův buřtík, Gargamelovo maso

  Srdečně zvou pořadatelé

Lampionový průvod
s ohňostrojem a diskotékou
Od 17:00 hod. skákací hrad zdarma
Taneční vystoupení, občerstvení 

SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
pořádá v pátek 12. 5. 2017
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Tak tu máme další číslo Trnaváčku a spoustu nových 
informací, se kterými Vás seznámím. Po delší přestávce 

nám sezóna nezadržitelně klepe na dveře. První závody, které jsou před 
námi, je okrsek v Městečku Trnávce, který se uskuteční 3. 6. 2017 na 
hřišti TJ Sokol. Na další závody se chystají naši veteráni (depoziťáci) do 
Radkova, a to 17. 6. 2017. V sobotu 24. 6. 2017 již tradičně zavítáme na 
Memoriál Vlastimila Antošovského do Rozstání. Přijďte se za námi po-
dívat a podpořit nás.

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

o.s. Trnka Městečko Trnávka

XIV. ročník divadelního festivalu

TRNFEST – 26. a 27. května v Městečku Trnávce
Program pátek 26. května v Kulturním domě: pro dospělé a mládež
19:30 – Všichni jsme si … - Naopak (Dramatická školička Svitavy) – 

Všichni jsme si rovni! Někteří jsme si ale rovnější. Ponaučí-
me se z minulosti nebo ji budeme opakovat? Hra je inspirova-
ná knihou Farma zvířat.

20:30 – 1000 tuctů – Plato campeny (KALD DAMU Praha) - 
21:30 – Blondýna (Rakovník) - Dlouhé blond vlasy, písně na dva 

akordy, boty na podpatku, šaty, rtěnka a básně
Program sobota 27. Května v šapitó na Cimburku: pro dospělé, 
děti, všechny… (při dlouhotrvajícím špatném počasí se program 
uskuteční v Kulturním domě)

15:30 – Psi, neztrácejte naději – Modroočky (Dramatický školička 
Svitavy) – Krátké představení pro děti, hrané dětmi. O malé 
baletce a jejím psu. Inscenace byla nominována na národní 
přehlídku Dětská scéna.

16:30 – Tři medvědi a drzá Máša – Loutky bez hranic (Praha) - Med-
vědi šli na med, takže chaloupka je prázdná, Mášenka se v 
lese nudí, a tak vleze dovnitř oknem, jak to bude dál?

Po představení výtvarná dílna - medvědí chaloupka.
17:30 – Divočiny - Divadlo z Rynku Městečko Trnávka - O převeli-

kém zlobení a že všeho moc škodí...
18:30 – Malý pán – promítání loutkového filmu pro malé i velké
Mezi představeními proběhnou bubenické dílny s muzikoterapeuty 

Jasanskými.
Občerstvení zajištěno, vstupné od 3 let: 60 Kč/den

Ples Sportovců
Dne 3. 3. 2017 se uskutečnil již XXIII. Ples sportovců v Měs-

tečku Trnávce. Je až k nevíře, jak dlouho místní spolek SK Skalka 
tento ples pro Vás spoluobčany pořádá. Staronová kapela hrála pro 

všechny věkové kategorie a každý z nás si našel svůj taneční žánr 
a zatančil si. Každý návštěvník plesu si mohl pochutnat na výborném jíd-
le a svoji žízeň uhasit u baru. Letošní novinkou plesu byl „fotokoutek“, 
který měl obrovský úspěch a neustále bylo co a koho fotit. S blížící se půl-
nocí atmosféra houstla a každý se těšil na tombolu, která i letos byla bo-
hatá a hlavní cenu opět věnoval spolek SK Skalka (poukaz na 5 000 Kč).

Na příští ples se těší a všem sponzorům děkuje SK Skalka. Touto ces-
tou patří dík všem za přípravu řízků a guláše, ženám za jednohubky, velký 
dík patří obsluze kuchyňky a baru a také všem, kteří se podíleli na přípravě 
fotokoutku. Fotky z plesu jsou na našich stránkách www.skskalka.sweb.cz

Vandr skrz Maló Hanó
Letošní „jubilejní“ 50. ročník tohoto pochodu se uskutečnil 8. 4. 

2017 a byl to pochod pro mnohé opravdu vydařený. Předpověď počasí 

SK Skalka
sice naháněla hrůzu, ale v sobotu se počasí umoudřilo, občas vykouk-
lo sluníčko a to se podepsalo i na registrujících turistech. Z celkového 
počtu 983 registrovaných jich 13 km trasu s cílem Cimburk zvolilo ne-
celých 600. Letošní novinkou na Cimburku byly tři soutěžní stanoviště 
pro děti a s potěšením můžeme říci, že disciplíny na těchto stanovištích 
mnohé pobavily a našly si své příznivce i mezi dospělými. Na závěr pa-
tří velký dík členům SK Skalky, kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci prodeje a soutěží na Cimburku. Na příští ročník se těší SK Skalka.

Plán akcí
Tréninky nohejbalu jsou od května každý pátek v areálu Skalky od 

18 hodin.
13. 5. 2017- Memoriál V. Bušiny v nohejbale trojic (areál SK Skalka)
17. 6. 2017- Milánci - nohejbal dvojic (areál SK Skalka)

Členové SK Skalky touto cestou blahopřejí Ivetě Smolíkové k její-
mu životnímu jubileu a přejí jí hodně štěstí, zdraví a životního optimi-
smu do dalších let.

Jana Schupplerová

Sluníčko na nás vykukuje, krásná příroda nás obklopuje!
Jelikož začalo jaro, tak ani my neleníme a naše první krůčky vedou 

hned na hřiště, kde postupem času nabíráme nové síly, díky kterým pak 
zdoláme několik závodů! Scházíme se každý pátek většinou od 17. hodi-
ny a opět začínáme trénovat na novou sezónu, která se neúprosně blíží. 

Dne 8. 4. 2017 jsme se zúčastnili akce „VANDR SKRZ MALÓ 
HANÓ“. Sešli jsme se ve velkém počtu a tím i upoutali mnoho pozor-
nosti ostatních účastníků vandru, ale také novinářů, kterým pár našich 
členů poskytlo rozhovor. S dětmi jsme vyšli na trasu dlouhou 6 km do 
Pekla a zpět. Po cestě nás čekalo mnoho dobrodružství v podobě zajíma-
vých stanovišť, na kterých jsme se seznámili s jednotlivými pohádko-
vými bytostmi, a díky tomu jsme se ocitli uprostřed několika známých 
pohádek. Na závěr jsme měli možnost vidět krásné divadlo na zámku 
v Moravské Třebové, kterým jsme výlet zakončili. S malými hasiči jsme 
si akci moc užili a těšíme se na další naše společná dobrodružství! 

Jana Hodaňová

Dne 11. 3. 2017 proběhl již 7. ročník SDH Cupu. Ženy se umístily na 
krásném 2. místě. Obě mužská družstva našeho sboru se probojovala do 
finále. Muži A se umístili na 2. místě a muži B na metě nejvyšší. Chtěla 
bych jménem SDH Městečko Trnávka poděkovat všem družstvům, která 
si přijela společně s námi zahrát a pobavit se. Dne 22. 4. 2017 proběhlo 
tradiční jarní čištění koupaliště. Počasí nám sice moc nepřálo, ale všechno 
jsme hravě zvládli. Moc děkuji všem, kteří se na této akci podíleli.

Bc. Michaela Neubauerová, zástupce starosty SDH
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SoKOLNÍ VÝLET: 

Kolem kolem tří hradů a tvrzí
Zveme všechny organizátory loňského ročníku 

Kolem kolem tří hradů a tvrzí a všechny 
příznivce kol na obrácený výlet 

MĚSTEČKO TRNÁVKA – RADKOVSKÉ 
HRADISKO – MÍROV – BOUZOV – 

JAVOŘÍČKO – MĚSTEČKO TRNÁVKA, 

a to v neděli 4. června 2017. 
Sraz účastníků je na hřišti 

TJ SOKOL M. Trnávka v 9.00 hod.

Zve TJ SOKOL a skupina 55+.

                  FOTBAL
Fotbalisté Sokola Městečka Trnávky vstupovali do jarní části III. 

třídy z prvního místa s náskokem pěti bodů na druhou Borovou a v prv-
ním duelu s Třebařovem navázali na vítěznou šňůru. Utkání to sice 
nebylo jednoduché, ale Sokol nakonec soupeře udolal po trefě E.  Ko-
nečného nejtěsnějším rozdílem 1:0. Druhý zápas v Radiměři měla Tr-
návka velkou herní převahu. Té ovšem nedokázala využít a nakonec jen 
remizovala 0:0. Vzhledem k tomu, že zaváhali i soupeři, tak se náskok 
Trnávky na čele tabulky nezměnil. První domácí utkání jara čekalo na 
hráče 9. dubna, kdy pod Cimburk přijel s dobrou formou hrající Mla-
dějov. Sokol však hosty jednoznačně přehrál, a to hlavně v první půli, 
když si vypěstoval komfortní náskok 4:0. Duel nakonec skončil výsled-
kem 5:1. Utkání v Čisté mělo zpočátku podobný průběh. Trnávka se 
dostala do vedení 3:0, soupeř ale dokázal zápas zdramatizovat snížením 
na 3:2. Poté již však opět úřadovali trnávečtí a nakonec si připsali další 
vysokou výhru, tentokrát 6:2.

Trnávka má tedy v tabulce pořád velký náskok na druhou Radiměř 
(po zápase s Čistou to bylo 7 bodů) a vykročila pravou nohou k postupu 
do Okresního přeboru. Tým však ještě čekají důležité zápasy s Borovou 
nebo Chornicemi.

Žáci začali jaro výhrou 4:1 v Morašicích, poté následovala vysoká 
prohra 0:5 s béčkem Moravské Třebové. V tabulce patří Sokolu aktu-
álně 5. místo.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Fotbalová přípravka
V neděli 9. 4. se fotbalová přípravka trnavského Sokola zúčastnila 

2. ročníku mládežnického turnaje v Brně-Bosonohách. Na náš tým če-
kala slušná porce 8 zápasů proti celkům především z okolí Brna. Zápa-
sy probíhaly v rychlém sledu, takže na odpočinek nebylo moc času. Po 
dobrém rozjezdu si náš tým vybral oddechový čas v zápasech proti Ko-
houtovicím a domácím Bosonohám, ale v ostatních zápasech už neza-
váhal. Nakonec z toho bylo krásné 3. místo, o kterém rozhodl vzájemný 
zápas s Bílovicemi n/Sv. Mladí fotbalisté a fotbalistky nám udělali vel-
kou radost a na svoje výkony mohli být určitě pyšní.

Je jenom škoda, že přípravka bude muset alespoň na 1 až 2 sezóny 
svou činnost ukončit, protože zkrátka není k dispozici dostatek hráčů, 
kteří by dali dohromady družstvo. Na druhou stranu tým může zůstat 
pohromadě a může se dále zlepšovat v kategorii mladších žáků, kam 
bychom je rádi na další sezonu přihlásili. Pokud budeme chtít chod pří-
pravky obnovit, bude nutné zajistit také další trenéry, což nebude jedno-
duché, ale věříme, že se především v řadách rodičů najdou.

Mgr. Vlastimil Stenzl

33. ročník tradičních „Trnávských šachových bleskovek“ uspořádal 
ŠO Sokola v Městečku Trnávce v sobotu 15. 4. 2017 v sále Kulturního 
domu. Účast byla velmi dobrá co do počtu i výkonnosti hráčů. Z cel-
kového počtu 98 zde hrálo 23 hráčů s hodnocením ELO nad 2000, 
dále16 nad 1900, 12 nad 1.800, 16 nad 1700 atd., celkem z 30 různých 
oddílů. Hlavním rozhodčím byl jako vždy ing. Martin Šmajzr, hrálo se 
opět švýcarským systémem na 16 kol a každý účastník si od nás odnesl 
hodnotnou cenu. Vítěz navíc i pohár starosty Sokola Městečko Trnávka 
Mgr. Vlastimila Stenzla. 

Vítězem a současně obhájcem loňského ročníku, tentokrát již po de-
váté, se stal Marian Sabol ze ŠK Vysoké Mýto se 14,5 body.

Pořadí dalších hráčů:
   2. František Vrána z ŠK Staré Město  . . . . . . . . . . . . . 13 b. 
   3. Pavel Hrubeš z TJ Lanškroun .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 b.
   4. Martin Šmajzr z ŠK Ústí n. O. . . . . . . . . . . . . . . . 11 b.
   5. Aleš Jedlička z 2222 ŠK Polabiny PU  . . . . . . . . . . 10,5 b.
   6. Pavel Strašil z ŠK 1921 Zábřeh .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,5 b.
   7. Aleš Hácha z ŠK Zikuda Turnov . . . . . . . . . . . . . 10,5 b.

TJ Sokol Městečko Trnávka

   8. Pavel Holásek z ŠK Ústí n. O.  . . . . . . . . . . . . . . 10,5 b.
   9. Martin Handl ze Spartaku Adamov . . . . . . . . . . . . . 10 b.
10. Jan Kolomazník z TJ Sparta Kutná Hora . . . . . . . . . . 10 b.

Nejčastějším účastníkem našeho turnaje je Jaroslav Volf z ŠK Ústí n. 
O., který se zúčastnil již po 32.!!!

Nejstarším účastníkem byl Jiří Vařeka z ŠK Loštice – roč. nar. 1933. 
Nejúspěšnějším z okr. Svitavy byl Milan Boháček z ŠK Svitavy (na 
14. místě) a z pořádajícího ŠO Městečko Trnávka Michal Burian (na 
45. místě).

Pořadatelé děkují všem hráčům za perfektní a bezproblémový prů-
běh turnaje.

Pořadatelé zvlášť děkují všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli 
věcnými cenami i finančně, zejména obci Městečko Trnávka, TJ Sokolu 
Městečko Trnávka, bez jejich štědrosti bychom turnaj takového rozsahu 
nebyli schopni uspořádat.

Všechny příznivce, hráče i nehrající zveme na další – 34. ročník – 
opět na „bílou sobotu“, tentokrát 31. března 2018.

za ŠO TJ Sokol Městečko Trnávka JUDr. Miloš Izák, jednatel ŠO

Sběr starého železa
V sobotu 25. března se uskutečnil sběr železa v naší obci, výnos činil 

cca 24.000,-. Všem, kteří tak přispěli na činnost mládeže TJ Sokol M. 
Trnávka, děkujeme.

TJ Sokol

Vyhodnocení 33. ročníku turnaje v bleskovém šachu v Městečku Trnávce – 15. dubna 2017
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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:  6.5. 2017   •   27.5.2017
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

Bleskový šach
Jistě vám neuniklo, že v Městečku Tr-

návce proběhl 33. ročník Velikonočního 
turnaje v bleskovém šachu. Turnaje se zú-
častnilo 98 hráčů a hráček z různých kou-
tů naší republiky. Nejmladší mezi nimi byl 
Matěj Smolík ze 4. třídy ZŠ v Městečku 
Trnávce.

Všichni si uvědomujeme, že bez ná-
stupců nebudeme pokračovat. Také ša-
chistům chybí dorost. Dlouholetý šachista 
František Šmíd založil kroužek, ve kterém 
malým šachistům dává základy šachu. Ča-
sem v něm zbyli dva rytíři, kteří se šachu 
systematicky věnují. Jsou to Matyáš Vaně-
rek a Matěj Smolík, který nás reprezento-
val na turnaji. I když nepředpokládal, že 
bude napoprvé úspěšný, hlavně sbíral zku-
šenosti a nebál se jít do toho, to se cení. 
Kromě šachu úspěšně hraje s přípravkou 
fotbal, věnuje se atletice a výborně se učí. 
Tato malá charakteristika Matěje může 
ukázat ostatním, že sport dělá z kluků 
správné chlapy.

Eva Henslová

• cvičení s prvky jógy

• relaxace

•  témata týkající se 
těhotenství

• příprava na porod

• ladění se na miminko

• sdílení

Každé pondělí, či pátek dle dohody buď v Jevíčku, 
či v Městečku Trnávce, vstupné 50Kč

Kruh pro těhotné

Na setkávání se prosím 
přihlaste u:
Mgr. Martiny Kašpárkové, 
klinické psycholožky

martina.kasparkova@seznam.cz  •  tel.: 775 611 617
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Poslední obcí, které dlužím něco málo z její historie, je Přední Ar-
noštov. 

Pokud by platila zásada, že se má začínat od první písemné zmín-
ky, byl by Přední Arnoštov mezi našimi vesnicemi první. Jeho počát-
ky jsou spojeny s královským městem Jevíčkem a kolonizací pomez-
ního hvozdu mezi Malou Hanou a Litomyšlí. Původně nedotknutelný 
prales oddělující Moravu od Čech představoval přirozenou ochranu 
před možným vpádem z obou stran, který bylo možno zastavit nebo 
zpomalit záseky na omezeném počtu komunikací, které ním prochá-
zely. Jednou takovou cestou byl nepochybně směr z Jevíčka k Maří-
nu, kde stávalo obrovské hradisko na více než dvanácti hektarech už 
v době Velké Moravy. Za Přemysla Otakara I. (1197-1230), jeho brat-
ra markraběte moravského Vladislava Jindřicha a jejich následovníků 
byli do Čech a na Moravu zváni kolonisté hlavně z Německa, aby se 
zde usadili, vykáceli lesy a změnili je na pole. Přední Arnoštov právě 
touto kolonizací vznikl. 

Na začátku byl lokátor, který přivedl nové osadníky, rozměřil jim 
lesy na lány, určil, kde mají stát jejich statky, a dohlížel na řádný chod 
těchto nových vesnic. V případě měst vyměřil náměstí a rozmístil jed-
notlivé domy kolem něho. V případě Jevíčka se jmenoval Albero. 

Své jméno Arnoštov získal ze jména Arnošt, což mohl být pozdější 
dědičný rychtář. Vesnice se původně jmenovala Ernestendorf a po-
prvé je zmiňována v nejstarších listinách města Jevíčka jako součást 
panství tohoto města k roku 1291. Zde se musím na chviličku zastavit. 

Delší dobu se historici i obyčejní badatelé přou o to, zda klást 
vznik města Jevíčka a jemu podřízených třinácti vesnic k roku 1258 
nebo 1291. Původně asi existovaly tři staré listiny. První nedatovaná 
pro lokátora Albera, druhá od Přemysla Otakara II. z roku 1258 a tře-
tí od Václava II. z roku 1291. Města si nechávala tyto listiny konfir-
movat - potvrzovat - od následujících panovníků. O pravosti listiny 
Václava II. z 8. února 1291 (Brno) není pochyb. V ní dává král městu 
všechna práva, která město Uničov užívá (první město na Moravě, 
které mohlo užívat Magdeburské právo, vznik v r. 1224), podřizuje 
městu třináct vesnic včetně Arnoštova, městu dává les Zadní Horu, 
právo hájit clo v okruhu tří mil, právo várečné a právo provozovat 
řemesla v okruhu jedné míle. Tuto listinu městu potvrdil císař Karel 
IV. v Praze 25. března 1351. Město však následně podalo císařské 
kanceláři k potvrzení další listinu, kterou někteří nazývají falzem, já 
bych se spíše přikláněl k formulaci podvrh. V ní jsou spojeny obsahy 
všech tří uvedených listin a něco navíc, co v žádné z nich není nebo 
nebylo. Je zde zmiňována v úvodu listina Přemysla Otakara II. z 6. 
srpna 1258 vydaná na Křivoklátě, jíž král stáhl město pod královskou 
korunu a chrání město před vydíráním šlechtou, kdyby znovu upadlo 
v zástavu. Druhou částí této listiny jsou práva uvedená v listině Vác-
lava II. a třetí část tvoří práva a pravomoci lokátora Albera. Navíc je 
tam však vsuvka, že pokud by město znovu upadlo v zástavu pánům, 
tito nesmí po městu vymáhat větší platy, než jakým přivyklo. A o to 
městu hlavně a především šlo zřejmě po zkušenostech s pány z Cim-
burku a Lipé. To je podstata celého podvrhu. Práva lokátora nebo foj-
ta do ní byla vložena zcela neorganicky a není důvod o její pravosti 
pochybovat. 

Archivář Jevíčka pan Ing. arch. Mackerle si tuto listinu a tu pra-
vou rozepsal pod sebe a zjistil, že některé pasáže se doslova v obou 
shodují, což je těžko možné, pokud by je psaly dvě různé královské 
kanceláře. Na tuto listinu, kterou si sami vytvořili, přivěsili předsta-
vení Jevíčka pečeť z listiny Přemysla Otakara II. a jeli ji do Prahy 23. 
června 1351 udat. Měli již potvrzenu listinu od Václava II. z března, 
ale asi řekli, že tuto novou zapomněli nebo našli u městského rych-
táře a chtějí ji rovněž potvrdit. Královská kancelář viděla pravou pe-
čeť Přemysla Otakara II. a Karel IV. ji potvrdil. Na tu listinu z března 
v Praze „zapomněli“ a zapomnělo na ni i město Jevíčko. Podvrh se 
podařil, ale kdyby se na něj přišlo, byli by o hlavu kratší. Od té doby 
si nechávali potvrzovat jen a pouze tuto podvrženou listinu. Když to 
všechno rozdýchali a nic se nestalo, zajeli do Brna a tento podvrh si 

Z historie – Přední Arnoštov
nechali posvětit 17. září 1351 v Brně markrabětem Janem. Ten „ori-
ginál podvrh“ s pečetí Přemysla Otakara II. se „ ztratil“ a na listinu 
Václava II. se zapomnělo. Naštěstí se ta druhá dochovala do dnešních 
dnů. Rozbor těchto listin provedl pan Prof. Šebánek, největší znalec 
středověké diplomatiky, který konstatoval, že formulace a stylizace 
z listiny Václava II. odpovídají jeho tehdejšímu písaři Petru Angeli-
mu a uznal ji za pravou. Styl a formulace z listiny Přemysla Otakara 
II. v podvrhu zase jeho tehdejšímu notáři Arnoldovi a není potřeba 
pochybovat o pravosti ani v tomto případě. Město do té druhé listiny 
dostalo to, co chtělo a se štěstím se mu to podařilo. Navíc v té době 
mělo v Praze přímluvce nad jiné povolaného. Jevíčský rodák Mikuláš 
z Jevíčka byl v roce 1367 rektorem Univerzity Karlovy a v roce 1369 
jejím děkanem. Tím nechci tvrdit, že se na této akci nějak podílel. 

Ke královskému a věnnému městu patřil Arnoštov až do 31. pro-
since 1320, kdy bylo Jevíčko a sedm vesnic směněno Bernardem 
z Cimburka s abatyší Kunhutou za jeho vesnice v Čechách. Od té 
doby byl Arnoštov až do roku 1849 součástí panství Trnávka. Bernard 
převedl město a vesnice na krále, který je v roce 1323 směnil s pány 
z Lipé za Znojmo a Tachov. Tím se dostal Arnoštov až do roku 1365 
do držení tohoto rodu. V tom roce koupil panství Trnávku a Morav-
skou Třebovou markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV., a po jeho smrti 
je zdědili synové Jošt, Prokop a Soběslav. Ti se o majetek přeli a mezi 
sebou válčili. 

Trnávku vlastnil Jošt, který ji zastavoval a nakonec v roce 1406 
zapsal Markétě ze Šumvaldu a jejímu manželovi Dobešovi z Meziříčí 
a Popovic. V roce 1446 převzal panství Vaněk z Boskovic a po něm 
jeho syn Oldřich, který v roce 1465 prodal vesnicím Staré Trnávce, 
Lázům, Rozstání, Přednímu a Zadnímu Arnoštovu úmrtní právo za 
170 zlatých uherských. V roce 1508 převedli synové Oldřicha panství 
na svého bratrance Ladislava z Boskovic na Moravské Třebové. Od 
jeho syna Kryštofa koupili v roce 1547 panství Ederové ze Šťávnice, 
po nich Weisingerové z Weisingu a Podstatští z Prusinovic. 

Za Podstatských byl sepsán urbář panství, podle kterého měli lidé 
z Předního Arnoštova, kteří tam žili v 29 usedlostech, z nichž bylo 
21 rolníků a 8 chalupníků, za povinnost robotovat a odvádět peněžní 
dávky. Rolníci odváděli na sv. Jiří a sv. Václava 8-10 grošů, 3 slepi-
ce a 8 vajec. Koňmi se robotovalo 5-8 dní v roce a během žatvy 2-4 
dny. Lidé z Předního Arnoštova sušili louky pod Hušákem, vyváželi 
a rozhazovali hnůj ze dvorů v Městečku Trnávce, Rozstání a ze Su-
chého Dvora, kde byly tehdy ovčíny. Byli povinni pracovat i v lese 
a dostávali za to půl bečky piva a čtyři bochníky chleba. Od robot byli 
osvobozeni rychtáři, ale rychtář Urban z Arnoštova musel dát koně do 
vozu v případě války a dovést pánu svým nákladem bečku vína z vi-
nohradu. Poddaní museli napříst len nebo konopí, na dvorech museli 
sklízet oves, žito, pohanku, len, konopí a zelí. 

Národnostní složení nebylo zcela německé jak v pozdější době. 
Objevuje se zde i jméno Kopold, které přetrvalo staletí. Od Podstat-
ských koupil panství Adam Věžník z Věžník, jehož manželka českob-
ratrského vyznání musela v roce 1622 panství prodat Karlu z Lichten-
štejna a odejít s Janem Amosem Komenským do vyhnanství. K Mo-
ravské Třebové patřil Arnoštov až do roku 1849. Podle tereziánské-
ho katastru se robotní povinnosti výrazně zvýšily. Sedláci robotovali 
koňmi 3 dny v týdnu, chalupníci museli robotovat pěší robotou dva 
dny týdně. 

V roce 1843 zde žilo 436 obyvatel v 55 domech. Mužů bylo 194 
a žen 242. Ve vesnici byla škola do roku 1848 jednotřídní, poté dvou-
třídní a hospoda. V roce 1841 zde bylo 25 koní, 1 býk, 78 krav, 42 
kusů mladého dobytka, 70 ovcí a 35 vepřů. 

Farností patřil Arnoštov původně do Jevíčka a od roku 1852 do 
Křenova. Pečeť obce měla průměr 21 mm, byla na ní radlice hrotem 
nahoru a ostřím vpravo. Kolem radlice bylo 18 kytiček, představující 
asi původní usedlosti. Po obvodu je opis SIGIL.FERDER.ERNST-
DORFF. Pečeť pochází z roku 1787. V roce 1880 zde bylo 59 domů 
a 413 obyvatel převážně německé národnosti. 
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Nikdy nezapomeňme

V těchto dnech si připomínáme 72. výročí od konce nejstrašnější 
války v dějinách lidstva v Evropě. Tehdy z 8. na 9. května vstoupila 
v platnost bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. Nebyl to 
však konec války. Ten nastal až 2. září po kapitulaci Japonska. I v Ev-
ropě se dál střílelo, nakonec i u nás v Městečku Trnávce. 

Válečné běsnění připravilo o život přes 50 milionů lidí jenom proto, 
že Hitler povýšil Němce na árijskou rasu a z ostatních chtěl udělat otro-
ky. Byla to válka i o surovinové zdroje, které chtěl ovládnout německý 
kapitál. Válečné ztráty Sovětského svazu, který nesl rozhodující tíhu 
celé války a zásadním způsobem přispěl k vítězství spolu se spojenci 
nad Německem, připravila válka o 22 milionů lidí, z toho 8,668.000 
vojáků. Ztráty Polska byly 6,028.000 lidí, Jugoslávie 1,706.000 lidí, 
Francie 653.000 lidí, Československo 340.000 lidí, USA 406.000 lidí, 
Velká Británie 388.000 lidí, Holandsko 200.000 lidí. Ztráty Německa 
byly 13,600.000 lidí. Padlo i 200.000 „sudetských“ Němců. 

Při osvobozování Československa padlo 144.000 vojáků Rudé ar-
mády, 33.000 Rumunů, 300 Poláků a 180 Američanů. To vypovídá 
o mnohém. Ve Francii padlo 1635 našich vojáků, ve Velké Británii 560 
našich letců a při bojích na východě 10.600 našich vojáků. 

I v Trnávce a okolí jsme měli své mrtvé a umučené. Připomínáme 
si je každoročně položením kytek k jejich hrobům a pamětním deskám. 
Alespoň tak jim můžeme vyjádřit naši úctu a vděk v době, kdy ve světě 
politici haraší zbraněmi a ve jménu jiných ideologií a mocenských zá-
jmů vraždí i dnes nevinné lidi. Sami schováni za zdmi svých rezidencí 
a paláců. Oběťmi jsou vždy ti do války nahnaní, nikoliv ti, kteří je do ní 
nahnali. K čemu jsou miliardy na zbrojení, když lidé na planetě ZEMI 
umírají hladem a žízní. USA vydává ročně na zbrojení 604,5 miliardy 
dolarů, Rusko 58,9 miliardy, Čína 145 miliard, NATO celkem 918,3 
miliardy, z toho Evropa 238,8. Nemohl by svět tyto obrovské zdroje 
využít jinak a smysluplně? Asi ano – přemýšlejme.

Jiří Vondra

Sbor dobrovolných hasičů Bohdalov 
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
1. 7. 2017 na výletišti v Bohdalově.

Čeká na vás rožněné opékané sele, bohatá tombola  
a od 20:00 taneční zábava s kapelou Epicentrum.

Spolková činnost nebyla bohatá. V roce 1909 zde vznikl spolek 
dobrovolných hasičů a později Svaz Němců severní Moravy. Docho-
vala se kniha požárů z roků 1910-1926. Jinak jsou archivy obce velice 
chudé. Pozemkové knihy jsou v Brně, matriky v Zámrsku. Při volbách 
v roce 1935 odevzdalo hlas Henleinovi ze 167 voličů celkem 120, což 
bylo 71,8 %. Elektrifikace obce proběhla v roce 1928. Po roce 1945 
došlo k odsunu původního obyvatelstva a osídlení vesnice českým 
obyvatelstvem. 

Přední Arnoštov je i místem posledního boje sovětského výsadku 
Olexy Borkaňuka, správně asi výsadku Komenský, kde v nerovném 
boji na „Kraví hoře“ padlo po dvou a půl hodinovém boji 25. ledna 
1945 sedm partyzánů, jeden byl těžce raněn 
a zemřel v Moravské Třebové. V předcháze-
jícím dni byl u Bělé postřelen komisař od-
dílu Robert Reich, převezen do Brna a tam 
umučen. Náčelník štábu Ivan Kirilovič Če-
repenko se při seskoku od skupiny odpojil 
a tím přes těžké omrzliny přežil. Výsad-
ku velel německý komunista, pocházejí-
cí z Hazlova u Aše Gustav Schneider. Byli 
v něm i další dva antifašisté, čeští Němci 

Helmuth Morche pocházející z Tisé u Pod-
mokel a Rudolf Walter z Heřmanic na Libe-
recku. Robert Reich byl důstojníkem čes-
koslovenské jednotky v Sovětském svazu, 
pocházel z Brna a byl židovského původu. 
Tehdejší starosta Arnoštova Letfus nařídil, 
aby byli pochováni na kraji lesa tváří k vý-
chodu a „viděli“ každé ráno vycházet slun-
ce z jejich země. Kopec byl na paměť toho-

to výsadku nazván „Partyzán“ a postaven zde pomník, připomínající 
tuto událost.    

Jiří Vondra

                                                                         
                                                                           Blahopřání  

    

První letní den tohoto roku oslaví  
                                                                              naše spoluobčanka  

                                                                              a členka redakční rady  
                                                                             paní Eva Henslová  

                                                                              významné životní jubileum.  
                                                                             Přejeme jí hodně zdraví,  

štěstí, osobní a rodinné pohody  
a děkujeme za její ochotu při práci  

                                                                            pro společenský život v obci.  
  

                                                                             redakční rada Zpravodaje 


