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v přesýpacích hodinách času začala padat první zrnka písku z dru-
hé poloviny letošního roku, školáci se dočkali dvouměsíčních prázdnin 
a mnozí dospělí budou nabírat sílu na dovolených.

Vraťme se však v čase trošku zpátky, do poloviny června, kdy se na 
místním hřišti uskutečnil již X. ročník mezinárodního fotbalového turna-
je přípravek a mladších žáků Městečko Trnávka AUTOSTEFFAN CUP 
2017. Tento  turnaj  probíhal  pod  záštitou hejtmana Pardubického kraje 
JUDr. Martina Netolického a  radního René Živného. Slavnostního za-
hájení se zúčastnil senátor Mgr. Radko Martínek, starosta města Morav-
ská Třebová JUDr. Miloš Izák a další hosté. Turnaj, který měl tradičně 
vysokou úroveň,  v neděli zhlédli i zástupci z našeho družebního města 
Koryčan a ředitel Hamzovy léčebny Luže-Košumberk, které byl věno-
ván výtěžek charitativního zápasu   Čechy - Morava. Naše poděkování 
patří všem, kteří se na přípravě a organizování turnaje jakkoliv podíleli.

V měsíci červnu bylo dokončeno dílo „Výměna vodovodních řadů 
Městečko Trnávka  - lokalita Rynk“. Práce, které prováděla firma Buil-
ding Expert s.r.o., proběhly bez větších komplikací, když pro provedení 
prací byl namísto klasického výkopu použit řízený protlak. Tato metoda 
jednak zkrátila dobu realizace téměř o jeden měsíc a navíc snížila rizi-
ko pozastavení stavby v případě archeologických nálezů při klasických 
výkopových pracích. Pardubickým krajem poskytnutá dotace ve výši 
765 000 Kč umožnila SO TEPLICE realizaci tohoto díla.

Vážení občané, 
Rozšířená Rada Obce Městečka Trnávky také vybrala z více vzorků 

materiál, který bude použit na navazující dílo „Rekonstrukce povrchů 
lokalita Rynk“. Dílo, na které naše obec získala dotaci z Programu ob-
novy venkova od Pardubického kraje ve výši 110 000 Kč, bude prová-
dět firma M-SILNICE a.s. Chrudim.

V průběhu prázdnin budou také zahájeny práce na restaurování pís-
kovcového kříže  v Pěčíkově.  I  na  tuto  akci  získala  naše  obec  dotaci 
50 000 Kč z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních pa-
mátek a drobných objektů památkového charakteru od Pardubického 
kraje. Restaurátorské práce provede BcA. Daniel Bartoš, který předlo-
žil obci nejvýhodnější cenovou nabídku. Celý kříž bude odvezen a re-
staurován v ateliéru pana Bartoše.

U díla „Komplexní stavební úpravy nemovitosti č.p.246 Městečko 
Trnávka“ byla podaná na MěÚ Moravská Třebová žádost o kolaudaci. 
Přes všechny komplikace, se kterými byla tato stavba spojena, je třeba 
říci, že nájemníkům bude dáno do užívání šest pěkných bytů.

Vážení občané, přeji Vám klid a pohodu v letních dnech.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Návštěva družebního města
V neděli 18. 6. 2017 jsme v naší obci přivítali návštěvu z dru-

žebního města Koryčany. Paní starostka Hana Jamborová a členo-
vé zastupitelstva Miroslav Máčel a Zdeněk Šmela návštěvu spojili 
s podporou koryčanského týmu malých fotbalistů, kteří se účastnili 
X. ročníku Městečko Trnávka Cup. Společně jsme se vypravili na 
Cimburk, který naše obce spojuje, jak připomněl pan Vondra. 

Po příjemně stráveném odpoledni se s námi v podvečerních ho-
dinách rozloučili.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

zleva: V. Neubauer, J. Sablíková, M. Máčel, H. Jamborová, M. Šedaj, Z. Šmela
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Usnesení 
č.XVII./280617 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 28. 06. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
525.  zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
526.  zprávy FV a KV, plán práce FV na 2. pololetí r. 2017,
527.  záměr prodeje užívané  části  pozemku p.č.  607/1 v k.ú. Stará Roveň 

bez vodoteče,
528.  prodej pozemku p.č. 1690/22 o výměře 60 m2 v k.ú. Stará Trnávka Mi-

roslavě Kadlecové za cenu 50 Kč/1m2,
529.  prodej pozemku p.č. 446/6 o výměře 1343 m2 v k.ú. Městečko Trnávka 

ke stavbě RD Martinovi Vyroubalovi za cenu 180 Kč/1m2,
530.  prodej pozemku p.č. 446/8 o výměře 865 m2 v k.ú. Městečko Trnávka 

Lukášovi Schusserovi za cenu 180 Kč/1m2,
531.  směnu obecního pozemku p.č. 127/2 o výměře 1658 m2 za pozemky 

paní Zelené p.č. 242/1 o výměře 1280 m2 a část p.č. 242/2 o výměře 
720 m2, vše v k.ú. Mezihoří s podmínkou zřízení služebnosti vchodu 
a vjezdu na pozemek p.č. 127/2, v souvislosti s realizací díla „Mokřady 
u mlýna k.ú. Mezihoří u Městečka Trnávky,

532.  jmenování nových členů Školské rady za zřizovatele: Jana Dušková, 
MgA. Zdeňka Selingerová a Michaela Juračková,

533.  závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlas s celoročním hospodařením 
obce bez výhrad a účetní závěrku obce,

534.  nákup nového osobního automobilu Škoda Rapid dle specifikace obce 
za cenu 314 886 Kč od firmy Autospol s.r.o. Boskovice,

535.  rozpočtové opatření č. 2/2017,
536.  dodatek s firmou M-silnice a.s. na novou dlažbu na Rynk s navýšením 

ceny o 278 407,50 Kč + DPH,
537.  finanční  spoluúčast ve výši 30 000 Kč na  rok 2018 Oblastní  charitě 

Moravská Třebová na spolufinancování terénní pečovatelské služby,

538.  přímé zadání zakázky malého rozsahu firmě Jan Vavřín – ARS Lito-
myšl na obnovu veřejné zeleně v ostrůvkách na Staré Trnávce s apro-
ximační cenou 269 724 Kč + DPH, přes Region MTJ,

539.  podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přední Arnoštov.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
540.  cenové  nabídky  na  pořízení  fotografií Městečka Trnávky  a místních 

částí od fotografa Jaroslava Horáka.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
541.  radu obce projednáním a schvalováním změn a dodatků na akcích: 

- oprava povrchů na Rynku, 
- oprava místních komunikací v Městečku Trnávce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
542.  zpětvzetí žádosti Milana Haase na koupi pozemku p.č. 446/10 v k.ú. 

Městečko Trnávka,
543.  pořízení nové  traktorové sekačky Kubota GR 1600 za cenu 169 500 

Kč + DPH,
544.  příjem dotace z Pk na požární techniku ve výši 75 000 Kč,
545.  dodatek č. 2 na akci Komplexní stavební úpravy nemovitosti Městečko 

Trnávka 246 ve výši 10 050 Kč + DPH,
546.  započtení pohledávky za firmou Ing. Jan Matoušek – AGROSTAV Je-

víčko za nedodržení termínu dokončení díla Komplexní stavební úpra-
vy nemovitosti Městečko Trnávka 246 s částí pozastávky,

547.  příjem dotace z Pk na naučnou stezku Putování za bílou paní ve výši 
180 000 Kč.

Hlasování: pro 14 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 28. 06. 2017, Ing. Milan Šedaj, starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Jan Zatloukal, Pavel Bohatec

Významné životním jubileum v měsíci červenci 
a  srpnu 2017 oslaví naši spoluobčané:

paní Helena Laštůvková  z Pěčíkova
pan Jiří Steffan z Městečka Trnávky
paní  Anna Dobešová z Městečka Trnávky
paní Oldřiška Bušinová z Městečka Trnávky
paní  Marta Zelená z Předního Arnoštova
paní  Marie Faltýnková z Městečka Trnávky
pan Miroslav Elfmark z Městečka Trnávky
Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po celý rok. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

Nové byty na bývalém zdravotním středisku...
... jsou již hotové a čekají na své nové nájemníky, o kterých rozhod-

la Obecní rada. O kolaudaci bylo zažádáno a její termín byl stavebním 
úřadem  určen  na  den  13.  7.  2017.  Jakmile  kolaudace  nabude  právní 
moci, stěhování již nebude nic bránit. 

Jana Sablíková, DiS.

Dodržování vyhlášky
Žádáme  občany  o  dodržování  Obecně  závazné  vyhlášky  č. 

4/2012,  k  zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku, 
ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, kde v Čl. 
6 Ochrana před hlukem v odst. 2 je uvedeno: 

O sobotách v době od 6:00 do 8:00 hod. a od 18:00 do 22:00 
hod., o nedělích v době od 6:00 do 9:00 hod. a od 12:00 do 22:00 
a ve všech dnech v době nočního klidu je zakázáno používat hluč-
ná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezy, travní sekačky, 
cirkulárky apod. 

Celé  znění vyhlášky na: www.mtrnavka.cz –  záložka Obecní 
úřad – Vyhlášky, nařízení, směrnice

Buďte, prosím, ke svým spoluobčanům ohleduplní.                OÚ

Chceme žít na smetišti?!
Žijeme v krásné oblasti Malé Hané, vesničky a osady posazené do 

velkého množství zeleně, kterou protékají říčky a potoky s čistou vo-
dou. Místa, která by nám kde kdo mohl závidět.

I zastupitelstvo obce se snaží vylepšit vzhled obcí údržbou zeleně, 
opravou komunikací a chodníků, úklidem veřejných prostranství.

O to víc mrzí, že se najdou mezi námi lidé, kteří si těchto hodnot ne-
váží. Naloží pro ně v domácnosti nepotřebné věci, vyvezou je za vesni-
ci a založí černou skládku. Ve většině případů tak po blátivých polních 
cestách plných výmolů vezou to, co mohou po asfaltové silnici přivést 
a bezplatně uložit ve Sběrném dvoru v Městečku Trnávce. 

Na to, proč to tito lidé dělají, nenacházím vysvětlení.
Je  velká  škoda,  že  chováním  pár  nezodpovědných  jedinců  přijde 

práce a snažení mnoha dalších vniveč. Uvědomme si, že v této krajině 
budou po nás žít naše děti a děti našich dětí. Chceme jim tuto krajinu 
přenechat jako jedno velké smetiště?!

Pokusme se být v tomto směru každý sobě drábem, případně i upo-
zornit souseda, kolegu, že na smetišti žít nechceme.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
na papíře budou zdobit chodbu u obecní knihovny celé léto.

V knihovně pokračuje III. ročník soutěže dětských čtenářů Lovci pe-
rel. Nejvíce knih má zatím přečteno Josef Novák (30), druhý největší čte-
nář je Lukáš Fréhar (19) a třetí Adam Dvořáček (17). Soutěže se účastní 38 
dětí a další se mohou ještě přidat. Soutěž trvá až do konce listopadu 2017.

Zveme nejen děti do knihovny ve středu 2. srpna, kdy se od 9.30 ho-
din uskuteční pexesový turnaj. Vezměte sebou kamarády a svoje oblíbe-
ná pexesa.

Připravujeme: výstava obrazů malíře  Jana Vrátníka, info na plakátech.
Krásné prázdniny!

Jitka Stenzlová, Jana Dušková

Římskokatolická farnost 
Městečko Trnávka

V páteční podvečer 9. června proběhla celostátní akce 
NOC KOSTELŮ.

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat do místního kostela sv. Jaku-
ba Staršího a příp. přispěli finanční částkou na opravu kostela.

Tradiční 
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ v Městečku Trnávce

se uskuteční v neděli 23. července 2017.
Svátek patrona naší farnosti oslavíme poutní mší svatou

 v 9.30 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího.

Pěčíkovská pouť
Tradiční  Pěčíkovská  pouť  k  patronu  obce  Sv.  Prokopu  se  letos 

konala  v  neděli  2.  července  odpoledne  v místním  kulturním  domě. 
Po Mši  svaté,  kterou  sloužil  P.  Jan  Slíva  za  doprovodu  chrámového 
sboru z Městečka Trnávky,  si  přítomní poutníci  z Pěčíkova  i  z okolí 
zavzpomínali a pobesedovali při malém občerstvení s tím, že se budou 
těšit na příští přátelské setkání pěčíkovských poutníků.

Díky moc všem, kteří tuto pouť - cestu - společného příjemného se-
tkání vykonali, abychom žili více spolu a ne jenom vedle sebe.

Jan Zatloukal

Děti hrají divadlo
Dvacítka dětí z Dětského divadelního souboru pod vedením paní uči-

telky Jany Dospělové nám předvedla známou pohádku Dvanáct měsíčků.
Sama  režisérka  pohádku  upravila  podle  známé  pohádky  Boženy 

Němcové. Dobrou devizou je, že ji doplnila písničkami z různých zná-
mých pohádek. Vznikl tak příběh podobný životu. Sobectví, lež, přetvář-
ka je překonána dobrotou a odvahou Marušky, která za pomoci měsíců 
dosáhne nevídaného. Změní běh přírody, což si dnešní lidé přejí a mnoh-
dy se o to snaží. Slušnost, poctivost a láska vítězí nad zákony přírody. 

Děti,  které vystupovaly v dvojroli,  to dokázaly a mnohé předvedly 
i náznaky budoucího divadelního umění a hlavně nadšení. Hrály a hlavně 
zpívaly s radostí a se zaujetím pro věc.

Je dobře, že se najdou ještě učitelé a ochotní pomocníci, kteří nelitují 
svého volného času a s dětmi trpělivě a někdy těžce nacvičují, vytvářejí 
scénu, kostýmy a hudbu. Věříme, že tato práce nebude poslední, protože 
práce s dětmi je nekonečná, ale v dětech zůstanou na celý život vzpomín-
ky na  trému, přebrepty, ale  i na zodpovědnost,  se kterou k vystoupení 
přistupují. 

Máme sice profesionální soubory, které děti obohacují, ale tu nádheru 
soudržnosti a přátelství, kterou děti předvádějí při vlastním vystoupení, 
mohou zažít  jen při vystoupení. To  je  to,  co dnešní  společnosti  chybí, 
zažít společné vystoupení, společný úspěch, společnou radost. Je to moc 
krásná a vzácná věc. 

Děkujeme všem a věříme, že tato práce s dětmi bude stále pokračo-
vat a dodržovat  trnavskou tradici. Divadelní představení ke zhlédnutí 
na: https://youtu.be/0Bj5KwdWu7M

Eva Henslová

Slavnostní pasování 14 prvňáčků na čtenáře proběhlo v knihovně 16. 
května za účasti rodičů, třídní učitelky L. Šimečkové, pana Krále a mís-
tostarostky obce. Přejeme, ať děti čtení i nadále baví!

Během měsíce června byla ke zhlédnutí v galerii knihovny výstava ob-
razů brněnského malíře Josefa Langera. Vernisáž výstavy krajin se usku-
tečnila v pondělí 22. května za doprovodu veršů Petra Bernarda. Návštěv-
níci zažili příjemnou atmosféru s dalšími přítomnými umělci.

Tradiční malování na chodník bylo  letos obohaceno o malování na 
obličej a malování vodovkami.  Ve středu 14. června přišli na parkoviště 
za obecním domem nejen děti ze školní družiny, ale i maminky a babičky 
s dětmi. Křídou namalované obrázky už dávno smyl déšť, ale kresby dětí 

Sborování
V neděli 18. 6. 2017 se Chrámový sbor kostela sv. Jakuba Staršího 

zúčastnil nesoutěžní přehlídky amatérských sborů SBOROVÁNÍ 2017, 
které se letos konalo v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Bylo 
to „již“ druhé veřejné vystoupení sboru za posledních 25 let. V „kon-
kurenci“ dalších jedenácti sborů a schol, ze dvou třetin profesionálních, 
se náš sbor určitě neztratil. Ač v mírném oslabení (zpívalo nás pouze 
12), předvedl výborný výkon. Byla to také první rozhlasová nahrávka 
našeho sboru, protože celou přehlídku natáčel Český rozhlas Vltava.

Chtěl  bych  touto  cestou  také  poděkovat  za  vstřícné  jednání  auto-
dopravce pana Matochy,  který nám zajistil  dopravu  a  za    bezpečnou 
a klidnou jízdu našeho řidiče pana Brože.

RNDr. Stanislav Škeřík 
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

• Období  školního  vyučování  ve  školním  roce  2017/2018  začne 
v pondělí 4. září 2017. 

• Státní svátek připadá na čtvrtek 28. září 2017.
• Ředitelské volno uděluji na pátek 29. září 2017.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 

2017. 
• Státní svátek připadá na sobotu 28. října 2017.
• Státní svátek připadá na pátek 17. listopadu 2017.
• Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  sobotu  23.  prosince  2017 

a skončí v úterý 2.  ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3.  led-
na 2018. 

• Vyučování  bude  v  prvním  pololetí  ukončeno  ve  středu  31.  ledna 
2018. 

• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 
• Jarní prázdniny v délce  jednoho  týdne  jsou stanoveny na 12. 3. – 

18. 3. 2018. 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. 

března 2018.
• Pondělí velikonoční připadá na 2. dubna 2018.
• Ředitelské volno uděluji na pondělí 30. dubna 2018.
• Státní svátek připadá na úterý 1. května 2018.
• Ředitelské volno uděluji na pondělí 7. května 2018.
• Státní svátek připadá na úterý 8. května 2018.

Rozloučení s Mateřskou školou 22. 6. 2017

Matýsek
V průběhu školního roku se žáci 4. a 5. třídy (8 žáků) zúčastňovali 

Matematického korespondenčního  semináře Matýsek, který už 9.  ro-
kem pořádá VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Korespondenční formou žáci ře-
šili tři kola úkolů. Každé kolo bylo složeno ze 4 úloh k zamyšlení. Nad 
zadáním úloh směli přemýšlet i doma, samozřejmě bez pomoci rodičů. 
Trpělivost a odhodlání nechybělo Matěji Smolíkovi ze 4.  třídy, který 
získal 67 bodů z možných 75 bodů. Ze 139 účastníků skončil na 6. mís-
tě. Stal se úspěšným řešitelem a ve středu 14. června je pozván do Li-
tomyšle, kde studentky střední pedagogické školy pro tyto talentované 
žáky připraví Matematické odpoledne plné soutěží a her.

GRATULUJEME a přejeme Matějovi hodně štěstí při řešení nejen 
matematických úloh.

Mgr. Petra Hájková

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
Na hřišti ZŠ Velké Opatovice  se  to 24.  5.  2017 hemžilo více než 

250  prvňáčky.  Připočítáme-li  k    tomu  jejich  paní  učitelky  a  všechny 
organizátory XIX. ODM žáků 1. ročníku základních škol, kteří tuto bá-
ječnou akci připravili, bylo nás opravdu dost. Všude se běhalo, skáka-

lo, házelo,  fandilo a opravdu všude bylo 
veselo. Naše výprava skončila na 9. mís-
tě  z  celkových  27  škol. Děkujeme všem 
závodníkům  za  velmi  dobrou  reprezen-
taci  školy.  V  celkovém  hodnocení  atle-
tického čtyřboje obsadila Karolína Smo-
líková 4. místo a Pavel Kroupa 9. místo. 
Rádi bychom se ještě pochlubili stříbrnou 
medailí Karolínky Smolíkové za skok do 
dálky. Gratulujeme a přejeme našim ma-
lým  olympionikům mnoho  dalších  spor-
tovních úspěchů.
Mgr. Ludmila Šimečková, vedoucí výpravy

Organizace školního roku 2017 / 2018

• Období  školního  vyučování  ve  druhém  pololetí  bude  ukončeno 
v pátek 29. června 2018. 

• Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 
31. srpna 2018.

• Období  školního  vyučování  ve  školním  roce  2018/2019  začne 
v pondělí 3. září 2018.

Ing. Vilém Slechan, ředitel školy

Námořníci aneb Já jsem kapitán 
Náš letošní školní svatojánský piknik byl na téma Námořníci. V pá-

tek 23. 6. odpoledne připlulo k naší staré oceánské jachtě, která zakotvi-
la na školní zahradě, plno dekolodí  s různými  vlajkami nebo dokonce 
i s vlastním kormidlem a k tomu všemu i jeden nafukovací kajak. Ko-
lem plavidel se to hemžilo malými i velkými námořníky a nechyběli ani 
piráti. Všichni společně se pak za zpěvu písně Já jsem kapitán ochotně 
nalodili na společné plavidlo, kde kromě proužků a pruhů vládla přede-
vším radostná nálada. Do plachet nám vál příhodný vítr a naše travnaté 
moře (čerstvě posekané panem školníkem) bylo vcelku poklidné, takže 
celá posádka se mohla oddávat skládání papírových lodiček a parníků, 
malování  na  obličej,  hodu  záchranným  kruhem  na  cíl,  výlovu mušlí 
a hlavně námořnickému bubnování. Všichni tak stačili získat pět moř-
ských tetovaček a sladkou odměnu.  

A závěrečná Kyblíkovaná? Co na tom, že někteří by mohli rovnou 
do soutěže Miss mokré tričko a někteří zase zjistili, jak to vypadá, když 
někomu opravdu teče do bot. Přelévání a šplouchání vody z kbelíku do 
kbelíku, píseň Hou, hou, samá voda a lízátko pro ty, co vypadli z kola 
ven - to všechno se zalíbilo nejdříve dětem, pak rodičům a nakonec ne-
odolaly ani paní učitelky. A proč by také ne? Léto je tu a naše školní 
jachta míří rovnou k prázdninám. Tak ahoj třído, ahoj školo a dobro-
družství SLÁVA!!! 

Mgr. Ludmila Šimečková
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Klíč k prázdninám
Všechno  už  je  připravené,  léto  právě  začíná,  na  zahradě  voní 

seno  a  v  kornoutech  zmrzlina… Pojďme  tedy  najít  klíč  k  prázd-
ninám. Je  to hračka. Jdete po šipkách a plníte různé úkoly. Mimo 
jiné poznáváte druhy zeleniny a obilí, zazpíváte náš  letošní hit  Já 
jsem kapitán, tančíte na polní cestě mazurku, pře-
skáčete schody po jedné noze, vzpomenete si na 
užovku, za ucho si dáte makovou panenku a jdete 
husím pochodem rovnou za nosem. Pak přijdete 

na  místo,  kde  by  ten 
klíč  mohl  být,  a  hle-
dáte. Hledáte a hledá-
te  a  najednou  kolem 
vás  běží  vesele  Filip 
Krejcar  a  nad  hlavou 
nese  schránku  s  ná-
pisem  Hurá,  prázd-
niny!  Z  hromádky 
ovocných  karamelek 
vyloví  nádherný  klíč, 

Výlet do Mladějova 
Jede, jede vláček, jede, jede vlak. Rychle, milé děti, rychle nasedat! 

A kam se jelo?  Z Městečka Trnávky rovnou do Mladějova na Moravě. 
Čekala na nás výletní jízda mladějovskou úzkokolejkou a hledání pokla-
du, prohlídka historického muzea, malé divadélko přímo na nástupišti, 
zdobení perníkových mašinek a na závěr pracovní list s úkoly. Bylo to 
zábavné, poučné, zajímavé, veselé i napínavé a na závěr i slaďoučké (… 
kdo by čekal, až zaschne poleva, že?). Na zpáteční cestě se ve vlaku po-
vídalo, trochu i spalo a také zpívalo. Tak to byl náš školní výlet. Srdečný 
pozdrav z Mladějova a možná i tip na prázdninový výlet vám posílají

žáci 1., 2. a 3. třídy a jejich paní učitelky

Pasování na čtenáře
Letos jsme si se slavnostním Pasováním na čtenáře pospíšili. V úterý 

16. 5. odpoledne  jsme se všichni  sešli v obecní knihovně. Tím všichni 
myslíme  nás  prvňáky  s  paní  učitelkou,  naše  rodiče  a  sourozence,  paní 
místostarostku,  paní  knihovnici  s  panem  králem  :)))  a  všechny  ostatní 
hosty. Začalo to flétnami a pak přišel na řadu František Hrubín. Zahrá-
li  jsme  jeho pohádky Princezničky na bále, O Palečkovi  a O nezvede-
ných kůzlatech. Jako poděkování pro maminky, které nám většinou doma 
pilně se čtením pomáhaly, jsme recitovali Hrubínovu báseň Malí čtenáři 
a  do  třetice  jsme  nahlas  předčítali  jeho  další  básničky  z  knihy Dětem.  
Když byl našeho vystoupení konec, místo zvonce zazněla píseň Kde jsem 
doma. A pak přišlo  tolik očekávané  slavnostní pasování, náš  čtenářský 
slib, šerpy, placky s nápisem: Už jsem čtenář a společný přípitek. S no-
vými čtenářskými průkazkami jsme si hned pospíchali vypůjčit svoji prv-
ní knihu. Vždyť už jsme čtenáři! A ještě pro připomenutí kousek našeho 
čtenářského slibu: Slibuji, že o prázdninách přečtu alespoň jednu knihu!
Za všechny svoje malé čtenáře zapsala Mgr. Ludmila Šimečková, tř. učitelka

Spaní ve Vranové Lhotě
Ve středu 21. 6. si žáci 3.  třídy udělali výlet malým autobusem po okolí. 

Cíl - Vranová Lhota, spaní ve škole. Proč po okolí? Cesta byla tzv. vyhlídková, 
některé děti jely tímto směrem poprvé. Jeli jsme totiž do Vranové Lhoty přes 
Bezděčí a Bohdalov. Ve Lhotě nás už čekali kamarádi s paní učitelkou. Uby-
tovali jsme se v tělocvičně školy, žáci nás provedli školou, stihli jsme si opéct 
špekáčky. Splněním úkolů, které si pro nás připravila p. uč. Sylva Stropková 
a vyluštěním křížovky jsme zjistili, kde nás čeká poklad. Stezka odvahy přes 
hřbitov nemohla chybět. Podpisem a otiskem prstu u mohyly se potvrdilo, že 
se nebojíme.

Druhý den nás čekala snídaně, nanuk a pak už jen stopovaná k památnému 
stromu ve Vranové. Zpáteční cesta autobusem nás zavedla ještě do Staré Rov-
ně. A co nás čekalo ve škole? Obědem jsme zakončili naše putování a náš ,,tří-
letý život“ ve žluté třídě. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce, ale hlavně paní 
učitelce Sylvě za hezký pobyt s dětmi ve Vranové Lhotě .

Mgr. Eva Žouželková

Od Hastrmánka ke kapříkovi
Školní výlety mají být pro žáky taky tak trochu odměnou za ce-

loroční pilnou práci. A protože letošní prvňáčci byli opravdu pilní 
jako včelky, připravila jsem pro ně v posledním školním týdnu taj-
nou výpravu s názvem Od Hastrmánka ke kapříkovi. Pokud chcete 
vidět,  jak  jsme  řádili  v dětském centru Hastrmánek a  co všechno 
jsme v Moravské Třebové  ještě před odjezdem na koupání s kap-
říkem Pepou a jeho kamarády stihli, mrkněte na naše školní strán-
ky.  Tak si ty svoje první školní prázdniny, moji milí skorodruháci, 
krásně užijte!

Mgr. Ludmila Šimečková

klíč  k  prázdninám. Rázem  letí  vzduchem nejen  barevná  cukrátka, 
ale i společný pokřik žáků 1. – 4. třídy: Máme přání jediný, aby byly 
prázdniny! A vzhledem k tomu, že tento slogan s nadšením vykřiko-
valy i všechny přítomné paní učitelky, tak prázdniny určitě budou!

Mgr. Ludmila Šimečková



6 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky červenec–srpen 2017

www.mtrnavka.cz

Bohdalov 2017
Letošní setkání žáků 5.  tříd z Městečka Trnávky a Vranové Lhoty 

proběhlo na tradičním místě ve staré škole v Bohdalově.  Ráno 27. 6. 
2017 vyjeli žáci ze svých domovských škol na kole a všichni jsme se 
setkali až na místě společně s našimi věcmi, které nám přivezli autem.

Po příjezdu jsme se ubytovali a už na nás čekal pan magistr Petr Dří-
novský ze střediska výchovné péče Alfa, který přijel, aby si s námi za-
hrál různé seznamovací a stmelovací hry. Nejnáročnější a zároveň nej-
zajímavější hra se odehrála v lese, kde nás čekalo spoustu nástrah, kte-
ré jsme museli společně překonat. Po odjezdu pana Dřínovského jsme 
pokračovali v našem programu, hrály se  různé hry, např. ve  trojicích 
žáci chodili po Bohdalově a zjišťovali informace o vesnici. Večer nás 
čekal táborák, kde si každý opekl svůj špekáček či rohlík. Před spaním 
si žáci zahráli poslední hru, s pomocí šifer rozmístěných po areálu školy 
měli úkol vyřešit hádanku. Druhý den nás čekalo ještě pár seznamova-
cích her a po úklidu jsme se sbalili a vyrazili do našich škol na oběd. 
Myslím, že se žáci bavili a seznámili se s budoucím spolužákem, užili 
spousty srandy a v září hurá do šesté třídy. 

Bc. Martina Baráková

Krajské kolo OVOV 
Dne  1.  6.  2017  se  konalo  krajské 

kolo  soutěže  Odznaku  všestrannos-
ti olympijských vítězů, do kterého po-
stoupila  naše  žákyně  Natálie  Steffa-
nová. V  tento  krásný  slunečný  den  se 
v Moravské Třebové sešlo spoustu dětí, 
které  mezi  sebou  soupeřily  v  6  disci-
plínách  (skok  daleký,  hod  kriketovým 
míčkem, shyby, leh sedy, běh na 60 m 
a  běh  na  1000 m).  Natálka  si  na Den 
dětí  nadělila  krásný  dárek  v  podobě 
druhého místa,  ze  kterého  se  probojo-
vala  do  republikového  finále.  Natálce 
gratulujeme a přejeme mnoho štěstí!

Bc. Martina Baráková

Den Země 2017
Letošní Den Země jsme oslavili trochu se zpožděním až 28. dub-

na 2017. Počasí k nám nebylo přívětivé a původní záměr jsme muse-
li vyměnit za příznivější školní šatnu a přilehlé chodby. Deváťáci si 
zde připravili  stanoviště  s  různým zaměřením od  třídění  odpadů  až 
po  chráněné  rostliny  a  živočichy.  Prvními  soutěžícími  byly  dvojice 
vytvořené z žáků čtvrté a páté třídy a po nich následovaly trojice se-
stavené z žáků šesté, sedmé a osmé třídy. Některé úkoly byly jedno-
duché, některé složitější a jeden z nich s názvem Hřbitov odpadků si 
můžete vyzkoušet.

„Jak dlouho se v přírodě  rozkládá PET  lahev, nedopalek cigarety, 
polystyren, papír nebo igelitová taška. Na výběr máte: nikdy, 10 – 20 
let, 2 – 5 měsíců, 20 – 30 let, 50 – 80 let!“ Správné odpovědi najdete na 
internetových stránkách.

A nakonec děkujeme všem občanům, kteří připravili před svůj dům elek-
troodpad a pomohli nám opět k několika bodům do akce Recyklohraní.

Mgr. Alena Popelková

Školní výlet 6. třídy
První společný dvoudenní výlet jsme se šesťáky naplánovali do ne-

dalekých Boskovic. Na programu jsme měli lanové centrum v nedale-
kém westernovém městečku  a  potom díky  krásnému počasí  koupání 
na místním letním koupališti Červenka. Večer patřil společnému vaření 
večeře a hrám. Druhý den jsme si s průvodcem prošli židovské měs-
to,  podívali  jsme  se  do  synagogy  a  vyzkoušeli  jsme  si  teplotu  vody 
v mikve. Cesta domů byla trochu delší, ale snad se výlet všem líbil.

Mgr. Alena Popelková

Shakespeare v Městečku Trnávce
Ve středu 21. června přijelo k nám do Kulturního domu Městečka 

Trnávky Divadélko pro školy z Hradce Králové.
Zhlédli jsme představení Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb 

Život a dílo největšího dramatika.
Šlo o netradiční výchovně vzdělávací pořad v podání zkušené herec-

ké dvojice. Odborný výklad byl doplněn hranými ukázkami z her a so-
netů. První ukázka byla ze hry Richard III., dialog nájemných vrahů, 
majících za úkol odstranit následníka trůnu. Z jeho komediální tvorby 
předvedli část hry Marná lásky snaha, scénu, ve které si španělský šer-
míř Don Adriano de Armado marně pokouší namluvit krásnou Žakene-
tu a selhává, byť jeho rivalem je prostoduchý venkovan.

Další část představení byla věnována jeho básním, sonetům. Vše vy-
vrcholilo ukázkou z nejslavnější tragédie všech dob- Romeo a Julie.

Mgr. Petra Hájková

Divadlo se mi velmi  líbilo. Nejlepší bylo,  jak vytvořili  a odehráli 
výborné scénky z tvorby Shakespeara. Přiblížili nám literaturu a ukáza-
li, jak je divadlo zábavné a vtipné.          Kateřina Elfmarková, 6. třída

Divadlo o Shakespearovi se mi líbilo. Bylo to velmi zajímavé a zá-
bavné. Dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Nejlepší scéna byla, když 
vyzvali Pavla a ten nevěděl, co má dělat. Ale myslím, že to zvládl skvě-
le. Když to shrnu, tak divadlo se mi velmi líbilo a bylo dobře propraco-
vané pro děti našeho věku.                                 Šárka Henslová, 7. třída

Hráli krátké ukázky, o tom co Shakespeare napsal, a prokládali  to 
různými  informaci o autorovi a době. Divadlo se mi  líbilo, bylo  leg-
rační a něco nám to i dalo. Nejvíce se mi líbila ukázka z Romeo a Ju-
lie, kde také zapojili spolužáky.             Martina Steffanová, 7. třída 

Divadlo se mi dost líbilo. Bylo vtipné i naučné. Líbili se mi herci, 
kulisy a  také  jednotlivé ukázky z děl od Shakepeara, nejvíce ukázka 
z Romea a Julie. Také bylo vtipné, když si herci brali na pódium i ně-
jaké  spolužáky,  třeba  Kačku,  Pepu  a  Pavla.  Určitě  bych  chtěla,  aby 
do Trnávky zase přijeli.                        Barbora Balajková, 7. třída

Legiovlak
Co zažívali naši legionáři na Transsibiřské magistrále za 1. světové 

války jsme se s osmáky dozvěděli od našeho slovenského průvodce ve 
středu 14. 6. 2017. V Moravské Třebové zastavil na 5 dní Legiovlak 
a my jsme využili nabídky prohlédnout si zrekonstruované vagony, kte-
rými se vraceli naši vojáci do vlasti. 

Mgr. Alena Popelková
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V Moravském krasu
V úterý  27.  června  v  ranních  hodinách  se  žáci  7.  třídy  vydali  na 

školní výlet do chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Vlakem 
jsme dojeli do Blanska a odtud putovali pěšky na Skalní mlýn. Protože 
tempo chůze bylo svižné, měli jsme dostatek času navštívit Dům příro-
dy, v kterém se žáci seznámili s historií Moravského krasu, s členitým 
přírodním skvostem jeskyní, s jejich vznikem, s faunou i flórou těchto 
oblastí. Interaktivně si vyzkoušeli zahrát pexeso, přiřadit název, poznat 
zvíře podle zvuku... Nejvíce je jistě zaujal krátký 3D film, zabývající se 
právě Moravským krasem. Někteří měli tyto podivuhodné brýle poprvé 
na nose. Příjemnou procházkou podél řeky Punkvy jsme se přesunuli 
na  prohlídku  Punkevních  jeskyní.  Procházka  v  podzemí  při  nízkých 
teplotách nás velice dobře osvěžila v tak parném dni a projížďka na lo-
dičkách byla krásným zážitkem na závěr prohlídky.

Pěšky  jsme  se  dále  vydali  podívat  na  propast  Macocha,  z  obou 
můstků byl vynikají výhled. Přes Vilémovice jsme po turistické stezce 
došli do Rudic, kde jsme měli domluvený nocleh na ubytovně TJ Soko-
la. Po vydatné teplé večeři v místní restauraci Tumperek jsme ještě byli 
plní sil, a tak jsme se šli podívat na nedaleký větrný mlýn a skalní útvar 
Rudické propadání,  kde  jsme byli  svědky horolezeckého výstupu na 
úpatí skály. Bylo by škoda nevyužít možnosti přilehlého fotbalového 

Reportáž z výletu osmé třídy
15. června v 7:45 jsme vyjeli z Městečka Trnávky autobusem do Jaro-

měřic. Na zastávce nám pan učitel Pilař pověděl pověst o jaroměřickém 
kostele a Kalvárii, na kterou  jsme prudkým kopcem vystoupali. Poté 
jsme se vydali autobusem do Úsobrna, kde jsme navštívili ranč. Odtud 
jsme vyrazili na Duranu, tam jsme se seznámili s místní pověstí a našli 
kešku. Sešli jsme prudký kopec a tak trochu zabloudili, místo na Koni-
ci jsme mířili na Dzbel, takže jsme se museli vrátit, což se nám nějak 
moc nelíbilo. Ale do Konice jsme nakonec došli a navštívili muzeum 
řemesel s obrovskou sbírkou sekyr i konickou obřadní síň. Poté jsme 
se odebrali do nedaleké restaurace, kde jsme si dali něco k jídlu a pití. 
Najezení  a  odpočinutí  jsme  autobusem přejeli  do  Jesence  a  po polní 
cestě jsme se vydali k naší ubytovně, tedy Kladeckou naučnou stezkou 
(chcete-li – tzv. Napoleonkou) do Kladek. Na naši turistickou ubytovnu 
jsme šťastně doputovali a ubytovali se. Potom jsme šli ven, abychom 
si nad ohněm opekli párky. Po večeři jsme na dětském hřišti hráli hru 
„stop zem“ a potom všichni společně vyvolávanou. Po vybití poslední 
energie jsme se odebrali do našich pokojů, kde jsme však vydrželi jen 
chvíli. Objevili jsme totiž pingpongový stůl. No a kdo by přece nehrál 
v jedenáct hodin ping-pong s plastovými tácky místo pálek? Po ping-
-pongu jsme se šli umýt a někteří i spát ... 

Ráno  16.  června,  hned  po  probuzení,  jsme  se  vydali  do  obchodu 
koupit si snídani a svačinu. Po snídani jsme ještě chvíli odpočívali, aby-
chom měli sílu na cestu domů. Cesta byla z počátku z kopečka, pěkná, 
s mloky po krajích, ale hned jak jsme vyšli z Nectavy směrem na Plan-
kenberk a Hrubé Kolo, tak se cesta „zhoršila“ a z ničeho nic před námi 
stál obrovský kopec.  Ten jsme nakonec všichni zdolali a šli jsme zase 
z kopce. Sotva jsme vyšli z lesa, začalo strašně pršet. Naštěstí jsme na-
razili na stříšku, pod kterou jsme se všichni schovali a počkali, než se 
déšť uklidní,  abychom mohli  pokračovat  dál  do Biskupic. Po nějaké 
chvíli opravdu pršet přestalo, takže jsme mohli přejít na autobusovou 
zastávku a v suchu odjet domů.

Osmáci – každý kousek

Exkurze žáků 9. třídy 
24. května jsme se vypravili s žáky 9. třídy na dvoudenní pobyt do 

Prahy. Ubytování jsme měli zajištěné blízko nádraží Florenc v hostelu 
Sokola Karlín. Odtud  jsme vyráželi  na procházky Prahou. První  den 
nás čekala prohlídka Židovského Města se čtyřmi synagogami a Sta-
rým židovským hřbitovem, odtud jsme vyrazili směr Petřín, kam jsme 
se nechali vyvézt lanovkou. Po výšlapu 299 schodů jsme měli opravdu 
krásný výhled na celou Prahu. Dále nás čekal slavný Vyšehrad. Druhý 
den jsme se přes Kampu vydali na prohlídku Poslanecké sněmovny, kde 
jsme mohli sledovat zasedání poslanců. A na závěr naší exkurze jsme 
prošli historické jádro Prahy společně s Karlovým mostem a Staroměst-
ským náměstím. Všichni jsme si Prahu užili a domů si odvezli krásné 
a nezapomenutelné zážitky.  

Bc. Martina Baráková

První pomoc
Žáci 5. až 8. třídy se v pondělí 26. června prakticky seznámili se zá-

klady první pomoci. Naše bývalé žákyně Monika Zilvarová a Markéta 
Bomberová, současné studentky Střední zdravotnické školy ve Svita-
vách, si pro ně připravili pěknou prezentaci, spoustu pomůcek, aktivit 
a test. Chlapci a děvčata si tedy vyzkoušeli přivolat pomoc záchranné 
služby, zajistit zraněného (stabilizační polohy),  resuscitovat,  rozeznat 
a zastavit krvácení, odlišit úžeh a úpal atd. Minikurz zakončili prově-
řovacím testem.

Mgr. Jana Strouhalová

hřiště, proto následoval před večerkou ještě fotbálek. Když už nebylo 
na míč vidět, šlo se spát.

Druhý den, už lehce unavení, nevyspalí, jsme pokračovali v puto-
vání  do  vesničky Křtiny,  kde mají  barokní  kostel  Jména Panny Ma-
rie se zajímavou zvonovou zvonkohrou. Podél Křtinského potoka jsme 
si prohlédli Býčí skálu a další skalní útvary. Bohužel některé žáky už 
nohy velice bolely (puchýře na nohách), a tak jsme museli plán lehce 
upravit a na vlakové nádraží do Adamova se svést autobusem. Cesta 
luxusním vlakem  zpět  do Svitav  byla  velice  příjemná  a  dodala  nám 
opět spoustu energie do těla. Doufám, že si všichni společné dva dny 
pořádně užili a až nohy přebolí, budou na ně vzpomínat jen pozitivně.

Mgr. Petra Hájková
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o.s. Trnka Městečko Trnávka

Konec školního roku pro nás znamená bilan-
cování. Letošní školní rok byl v lecčem tradiční. Již téměř deset let jez-
dí pan Žáček z Moravské Třebové k nám do Trnávky, aby s námi prak-
tikoval jógu. Občas ho zastupuje paní Pavla Lexová z Chornic. Lekce 
navštěvuje průměrně dvacet jógistů. Dětskou jógu cvičí v Městečku Tr-
návce na čtyřicet jogínků z Městečka Trnávky a okolí. Cvičíme s MIMI 
a MAMI v Trnce, v ZŠ, MŠ a v Trnce s dětmi z Lesního klubu Melu-
zína,  dětmi  z Dlouhé Loučky, Moravské Třebové  a  Jevíčka.  Letošní 
lektorkou  tanečního kroužku v místní základní  škole byla Bc. Lenka 
Vymlátilová. Jejich vystoupení jste mohli zhlédnout na „Lampioňáku“ 
nebo plese SRPŠ. S muzikoterapeuty Jasanskými jsme bubnovali prv-
ní  pololetí  školního  roku  2016/2017. Dále  jsme  nepokračovali,  kvů-
li jejich časové vytíženosti. Neposlední pravidelnou 
aktivitou v prostorách Trnky jsou konverzační hodi-
ny v anglickém jazyce s naším trnavským sousedem 
Peterem. Pokud Petere není na návštěvě ve své rodné 
Anglii, schází se v Trnce se dvěma skupinami.

Během  roku  jsme  uspořádali  a  financovali  tyto 
akce: Dýňobraní, Dětský divadelní podzim – Příbě-
hy malé Lupitýny, Turnaj krále Karla, Předvánoční 
jarmark,  sbírka  pro  indického  studenta Basavaraje, 
Karneval na sněhu, víkendový kurz  terapie hormo-
nální jógy, divadelní festival Trnfest. Kvůli chřipko-
vé epidemii se neuskutečnil plánovaný průvod sva-
tých Lucií. Nepřízeň počasí – sněžení – zapříčinilo 
zrušení  tradičních Pálení čarodějnic. V  létě nás če-
kají čtyři turnusy Trnkového tábora, na které je při-
hlášeno  osmdesát  dětí  z  Městečka  Trnávky,  okolí 
a místních chalupářů. Během letošní sezóny nás čeká 
postavit šapitó na osmi akcích.

Během kalendářního  roku míváme obrat  zhruba 
150 000 Kč. Pokud nám zbývají peníze po zaplacení 
honorářů účinkujícím, lektorům táborů, obědů škol-
ní jídelně, pronájmu tělocvičny, atd, pořizujeme vý-
tvarný materiál pro činnost Trnky. Také realizujeme 

větší investice do majetku Trnky. Loni jsme nechali vyčistit a naipreg-
novat šapitó, což nás stálo téměř 30 000 Kč. Letos jsme nechali vyrobit 
maxi skříň místním stolařem Petrem Nerušilem. Obec Městečko Trnáv-
ka zaplatila polovinu a my druhou: 14 398,50 Kč. Dále plánujeme za-
koupit nový koberec do prostor Trnky. 

A co nás čeká po letních prázdninách? V listopadu oslavíme desáté 
výročí od založení našeho sdružení!!!

Přeji vám všem krásné léto a zvu vás na zakončení Trnkových tábo-
rů do šapitó na místním hřišti, kde uvidíte divadelní představení a pre-
zentaci jednotlivých turnusů. Vždy v pátek v 16 hodin 21. července, 28. 
července a 11. srpna.   

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

SRPŠ
Spolek  rodičů a přátel  školy Městečko Trnávka uspořádal ke 

Dni dětí akci s názvem  Ztracená šmoulí vesnice pod Cimburkem. 
Na děti a jejich doprovod čekaly cestou na Cimburk šmoulí posta-
vičky, u kterých plnili různé úkoly. Na konci cesty dostaly od nej-
staršího šmoulu sladkou odměnu, koláčky a perníčky, které pekly 
děti ze Základní školy Městečko Trnávka. V areálu hradu Cimburk 
letos  vystoupila  sokolnická  společnost  s  ukázkou  dravců,  která 
všechny zaujala. K občerstvení jste si mohli dát u Gargamela gri-
lované maso a lahodný mok. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na této vydařené akci podíleli. 

Na závěr přejeme všem slunečné prázdniny bez nehod a žákům 
deváté třídy, aby vykročili tou správnou cestou. 

Vladimíra Krejcarová a kolektiv SRPŠ

Rozloučení s 9. třídou
V pátek 30. 6. 2017 proběhlo předání vysvědčení žákům 9. třídy na 

Obecním úřadě v Městečku Trnávce. Rozloučení proběhlo za přítom-
nosti  vedení  obce  a  školy  a  některých  rodičů. David  Suchý  jménem 
celé třídy přednesl proslov a poděkování všem učitelům. Všichni žáci 
ukončili své základní vzdělání a čeká je studium na střední škole. Deset 
žáků se úspěšně dostalo na maturitní obor a tři žáci si zvolili odborné 
učiliště. Na závěr bych chtěla všem popřát do dalších let hodně studij-
ních i osobních úspěchů. Doufám, že na základní školu budou vzpomí-
nat v dobrém.

Bc. Martina Baráková

První zážitky z Prahy
Praha je velká, krásná, super, úžasná, náročná, moderní, zajímavá, 

okouzlující, záživná, legendární.
Tak viděli šesťáci Prahu 11. května 2017. Naším hlavním cílem byl 

Pražský hrad. Začali jsme prohlídkou Zlaté uličky a pokračovali Bazi-
likou sv. Jiří, Starým královským palácem, podzemím a na závěr jsme 
se nechali okouzlit nádherou Svatovítského chrámu. Počasí nám přálo, 
a tak cestu z Pražského hradu přes Karlův most, Staroměstské náměstí 
a Václavské náměstí jsme si užili, i když jsme se v některých místech 
prodírali davy turistů. Praha je přece velká, krásná, super 

Mgr. Alena Popelková
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Dne 3. 6. 2017 nám v Městečku Trnávce začala ha-
sičská sezona, konalo se totiž  okrskové cvičení a okresní 

kolo dorostu. Již od brzkého rána se sjížděli rozhodčí i soutěžící na tyto 
závody. Jelikož se jednalo o velmi těžké závody z hlediska organiza-
ce, byl i celý den velmi náročný a to hlavně díky teplému počasí, kte-
ré celý den panovalo. Muži obhájili loňské vítězství a opět se zúčastní 
okresního kola v Kamenci, které se koná 1. července. Ženám se nepo-
dařil útok, ale i tak si vybojovaly hezké 3. místo. V jednotlivcích byla 
úspěšná Tereza Kopalová a Erik Konečný, kteří se nakonec umístili na 
nádherném 2. místě. Nikola Hegerová nastoupila jako jednotlivec v ka-
tegorii dorostu a vybojovala si taktéž 2. místo, které jí zajistilo účast na 
krajském kole.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na organizaci celé akce, a vypomohli v prodeji, u udírny i u jídla, 
stejně tak velké díky patří rozhodčím a také naší technické četě, která 
pomáhala při přestavbách drah. Poslední dík patří i všem závodníkům. 
Doufáme, že si závody u nás všichni užili.

Do Rozstání jsme se vypravili 24. června s týmem žen, mužů i dva 
týmy našich malých dětiček. Ženy měly moc pěkný 1. útok „klasický“,  
kterým se zařadily na průběžné 2. místo, bohužel po akci hydrant, kte-
rý se jim moc nepovedl, si odvezly melounové, 4. místo. Muži odběhli 
nejlepší útok ze všech a po akci hydrant si i toto místo udrželi, a tak asi 
po 30 letech odvezli z Rozstání 1. místo a putovní pohár!

V  následujících  dvou měsících  nás  čekají  závody  v Gruně  5.  7. 
2017, ve Vranové Lhotě – Lhotský zpátečák (15. července.), zavítá-
me také na Memoriál Břetislava Sládka do Dubicka (29. července.) 
a čeká nás Noční boj ve Staré Rovni (29. července). Dne 5. srpna za-
vršíme naše závodění na trnavských závodech a to Memoriálem Voj-
těcha Jachana.

Výjezdová  jednotka měla  od posledního vydání  celkem dva vý-
jezdy k hořícím dopravním prostředkům, ale ani na  jeden nedojela. 
Dne 31. května byl  jednotce vyhlášen požární poplach, kdy  jednot-
ka vyjížděla k požáru kamionu do Moravské Třebové na silnici R35 
u Rehau. Jednotka byla ale následně po cestě k zásahu odvolána ope-
račním důstojníkem. Dále vyjížděli 6. června rovněž na požár doprav-
ního prostředku a to autobusu, opět na silnici R35, následně byla tak-
též odvolána. Naše jednotka se také podílela na krajských závodech 
v požárním sportu dorostu 24. června v obci Linhartice, kde jednotka 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
prováděla dopravu vody a technickou zabezpečení.

Chtěla bych Vás  pozvat na náš Tradiční pouťový prodej na hasičské 
zbrojnici, který se bude konat 21. - 23. 7. 2017.

za SDH Městečko Trnávka Bc. Michaela Neubauerová

MY SE NIKDY NENUDÍME
Čas plyne jako voda a už máme před sebou 

opět prázdniny. Tím samozřejmě, jak již všich-
ni ví, přichází i nová hasičská sezóna. 

Na konci dubna jsme se ještě vydali s dětmi 
na výšlap na Cimburk, kde jsme si opekli buřty 
a cestou zpátky pomohli uklidit odpadky všude 
kolem, v rámci „Dne Země“. My jsme tu přeci 
pro všechny a hlavně pro přírodu! 

Ve dnech 26. – 27. 5. 2017 jsme se zúčastnili 
okresního kola HRY PLAMEN, která se tento-
krát  konala  v Litomyšli.  Ze  závodů  si mladší 
žáci odvezli po menších nezdarech skvělé 17. 
místo a naši starší žáci krásné 14. místo. Ve vel-
ké konkurenci vedení kronik byla ta naše oce-
něna výborným 3. místem. Všem zúčastněným 
děkujeme a  těšíme se na další úspěchy  i neú-
spěchy.

Dne 3. června jsme se opět rozhodli poko-
řit místní zříceninu hradu Cimburk, avšak nyní 
jsme vyrazili navštívit ŠMOULÍ VESNIČKU. Děti plnily mnoho úko-
lů,  ze  kterých  byly  nadšení.  Nejvíce  však  jejich  pozornost  upoutalo 
představení dravců s komentovanou ukázkou. 

První naše společné závody se konaly v Rozstání 24. 6. 2017, kde 
opět vládla velice příjemná atmosféra a přátelský kolektiv. Děti zde vy-

SH ČMS, SDH Stará Roveň, 571 01 Moravská Třebová
SDH Stará Roveň a O.ú. Městečko Trnávka si Vás dovolují pozvat na:

11. ROVEŇSKÝ NOČNÍ BOJ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE
Soutěž se uskuteční 29. 7. 2017 – Stará Roveň (hřiště)

Prezentace proběhne od 19:30 do 20:00 hod.
Požární útok: 
-  veteráni nad 35 let s překážkami (PS–8) – začátek ve 20:00 hod.
-  muži, ženy s překážkami (u družstva žen bude strojnice, muž ne-
bude povolen!)

-  dle pravidel pořádající organizace
Nářadí pro požární útok:
- přenosná motorová stříkačka PS - 12
- přenosná motorová stříkačka PS - 8 (pro družstva veteránů)
- sací koš 110 mm se zpětným ventilem
- 2x savice 2,5 m dlouhé, v průměru 110 mm se šroubením
- 4x hadice B - 75 mm x 113 mm (dlle ČSN) 
- rozdělovač dle ČSN
- 2x hadice C - 52 mm x 80 mm (dle ČSN)
- 2x proudnice C
Občerstvení zajištěno.
Sponzoři  budou  zveřejněni, možnost  umístění  reklamy  |  Soutěž 
o ceny (každá vyhrává) a občerstvení od 18:00 hod. | Účast muž-
stev I bez pozvání. | Možnost stanování     Těšíme se na Vaši účast

starostka SDH: Foretová Dagmar, tel.: 737 700 439
místostarosta SDH: Vychodil Tomáš, tel.: 732 609 184
jednatelka SDH: Hýblová Veronika, tel.: 734 113 288

email: SDHStaraRoven@seznam.cz

bojovaly krásné 3. a 4. místo a odměnou pro ně bylo i místní koupaliště, 
kde se mohly smočit. Moc všem děkujeme za jejich snahu! 

O našich akcích, úspěších a dalších Vás budeme opět  informovat, 
zatím Vám všem přejeme krásné prázdniny!

Jana Hodaňová
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Farnost kostela sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce Vás srdečně zve na Farní den a hudební odpoledne s názvem

C H A O S  N A  F A Ř E
aneb Bacil v lékárně 

Nohejbalový turnaj v Roudce
Dne 29. 4. se uskutečnil nohejbalový turnaj dvojic v Roud-

ce. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, z toho dva reprezentovaly SK 
Skalku  (K.  Škrabal ml.,  J. Koller)  a  (M. Heger, D. Křivánek). 
Každý  tým  si  pohlídal  svůj  postup  z  tabulky  a po vyřazovacích 

bojích v pavouku se oba týmy sešly ve finále. Úspěšnější byl nako-
nec tým ve složení Milánek a David. Oběma zástupcům Skalky patří 
velká gratulace.

Memoriál Viléma Bušiny v nohejbale trojic
Letošní první venkovní nohejbalový turnaj, který SK Skalka uspo-

řádala, se konal 13. 5. 2017 a jednalo se již o XXV. ročník tohoto tur-
naje. Pozvání od pořadatelů přijalo 10 mužstev. Celý turnaj se odehrál 
za příjemného počasí v krásném prostředí areálu SK Skalky. Hned po 
zahájení se rozpoutaly boje o co nejlepší umístění v tabulkách. Barvy 
SK Skalky hájili (K. Škrabal, P. Škrabal, O. Vodehnal). Jejich snažení 
bylo bohužel přerušeno ve čtvrtfinále, a tím pro ně tento turnaj skon-
čil. I bez jejich účasti to však byla i nadále krásná nohejbalová podí-
vaná. A jak to dopadlo?

1. místo Čunín, 2. místo Boršov, 3. místo Bohatcovi

Nohejbalový turnaj trojic v Gruně
Dne 27. 5. 2017 se uskutečnil I. ročník Memoriálu „Sáši Křivánko-

vé“ v nohejbale trojic. Pozvání od našich kamarádů z Gruny přijal tým 
SK Skalky ve složení (K. + K. Škrabalovi, J. Koller) s velkou radostí, 
neboť v krásném areálu a za krásného počasí se nám v Gruně vždy daří. 

SK Skalka
Letos tomu nebylo jinak a tak náš tým podával ty nej výkony od samé-
ho začátku. Taktika se jim vyplatila a všechny svoje soupeře nechali za 
sebou. Tým SK Skalky si odvezl z Gruny nejen pohár za 1. místo, ale 
i spoustu cen a hezkých zážitků.

Velké díky patří pořadatelům za uspořádání této vzpomínkové akce.

Nohejbalový turnaj „50 +“ v Rozstání
Dne 3. 6. 2017 se nám všem dobře známý tým „50 +“ (L. Schuppler, 

O. Vodehnal,  J. Dražil) zúčastnil  tohoto oblíbeného  turnaje. Na  tento 
turnaj se sjelo 5 týmů a náš tým od začátku věděl, že to nebude jedno-
duché - stála před nimi obhajoba prvenství z minulého roku. V hezkém 
prostředí „palírny“ se náš tým nakonec probojoval až do finále. Tam ale 
bohužel nestačil na rivaly z Pavlova a obhajoba 1. místa se nezdařila.

I tak patří všem velká gratulace za krásné 2. místo.

Nohejbalový turnaj ve Svitavách 
Dalšího nohejbalového turnaje se tým SK Skalky zúčastnil 10. 6. 

2017 ve Svitavách. Tým ve složení (K. Škrabal, P. Škrabal, R. Ryp ) 
se  tohoto  turnaje zúčastnili poprvé a  tak  jeli  s velkým očekáváním, 
co je bude čekat. Bohužel počasí turnaji moc nepřálo a tak se zahajo-
valo v sportovní hale. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů z širokého okolí, 
se kterými se náš tým potkal poprvé. Kluci od začátku bojovali, ne-
ponechali nic náhodě a zajistili si postup do čtvrtfinále. Tam bohužel 
narazili na silnějšího soupeře z Dalečína, se kterým prohráli a tím je-
jich cesta  turnajem skončila.  I  tak klukům patří dík za  reprezentaci 
SK Skalky.

 
Milánci

Tak  jako každý rok  i  letos uspořádali naši dobře známí „Milánci“ 
(Milik Heger a Milča Hýka) již 13. ročník nohejbalového turnaj dvo-
jic. Do areálu SK Skalka přijalo pozvání deset dvojic, které se již mno-
hokrát na tomto turnaji střetly. Žádná dvojice neponechala nic náhodě 
a hrála co nejlépe, aby si pohlídala nejlepší místo pro postup do pavou-
ka. Vyřazovací souboje v pavouku byly velmi napínavé a mnohdy  je 
rozhodl až třetí set. Do finále se nakonec probojoval tým zvaný RoPa 
(Ryp R., Škrabal P.), proti nim nastoupil tým HabaĎJura (J. Hrbata, P. 
Bohatec). Úspěšnější byl nakonec tým HabaĎJura.

Kluci touto cestou děkují všem zúčastněným za klidný průběh turna-
je a velké díky patří společnosti HECKL za sponzorské dary.

Plán akcí: 15. 7. – Jet cup - tenisový turnaj (areál SK Skalka)
Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 18 hodin na Skalce. 
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hodin na Skalce.

Kdy: 15. 7. 2017  
Program: 11:00 mše svatá v kostele
 12:00 agapé
 13:00 hudební produkce – CHAOS
Od 12:00 na faře a farním nádvoří (pergola)

V podání vokálně instrumentální skupiny CHAOS & company 
zazní známé i méně známé písně, instrumentální skladby a jiné různé 
zvuky vyluzující kytara, basová kytara, mandolína, pětistrunné banjo 
a několik hlasů, ke kterým bude možné a žádoucí přidat hlas váš. 
Odvážnější z vás mohou zkusit i několik tanečních kroků a kreací 
v rytmu country (čtverylka, …) nebo polky a valčíku s těžkým 

farmářským krokem.
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Župní přebor v lehké atletice v Ústí nad Orlicí
V sobotu  7.  května se děti a mládež z naší Sokolské jednoty v Měs-

tečku Trnávce zúčastnili atletických závodů v Ústí nad Orlicí.  Z Měs-
tečka Trnávky se na startu představil jeden šikovný předškolák – Jáchym 
Pospíšil, 19 žáků prvního stupně a bohužel jen jedna žákyně z druhého 
stupně.  Malí závodníci poměřili síly s dětmi z dalších sokolských jed-
not, a to z  Pardubic, Letohradu, Litomyšle, Lukavice a Makova. Závo-
dili v těchto disciplínách: sprint, skok do dálky, hod kriketovým míč-
kem a běh na dlouhou trať. Do jednotlivých atletických disciplín byli  
závodníci rozděleni dle věku a všichni přistupovali k jednotlivým disci-
plínám plni odhodlání a za podpory našich fanoušků. I přes velký počet 
závodících dětí se našim sportovcům podařilo vybojovat tři medaile.

Mariana Stenzlová 1. místo v kategorii mladší žákyně I., Hedvika 
Kaštánková  2.  místo  v  kategorii  mladší  žákyně  II,  Jáchym  Selinger 
1. místo v kategorii mladší žáci II.

I  když  se  neumístili  ostatní,  oceňujeme  jejich  sportovní  nadšení 
a chuť vyzkoušet si atmosféru pravého atletického závodu na stadionu.  
Tělocvičná  jednota Sokol Městečko Trnávka přeje  všem  sportovcům 
krásné prázdniny plné sluníčka a pohybu. 

Jana Lexmaulová

TJ Sokol Městečko Trnávka

Turnaj o přeborníka ČOS v malé kopané starších žáků
Ve sváteční den pondělí  8. 5. se družstvo starších žáků našeho So-

kola zúčastnilo Přeboru ČOS, který pořádal tentokrát Sokol Chotyně. 
Turnaj se konal po tříleté pauze a jedním z jeho cílů bylo vybrat druž-
stvo, které by reprezentovalo ČOS na mezinárodním turnaji v Polsku. 
Protože Chotyně se nachází až za Libercem, bylo třeba vyjet už v ne-
děli a to hned po  vítězném mistrovském zápase s Kunčinou. O to lépe 
se všem cestovalo, zvláště když členky doprovodného týmu připravily 
něco dobrého k zakousnutí. Hned po příjezdu si kluci ještě vyzkouše-
li pažit fotbalového hřiště v Chotyni   a potom již následovala družba 
s místním týmem, který stejně jako my přespával v sokolovně.

Ráno dorazily ostatní dva týmy (Sokol  Dolní Beřkovice - Litomě-

Pouťový víkend
pátek 21. 7. 2017

od 18.00 hodin vedle kulturního domu v parku 
občerstvení:  točené pivo, makrely, maso,  

steaky, míchané nápoje
sobota 22. 7. 2017

od 20.00 hodin pouťová zábava se skupinou 
EPICENTRUM na hřišti TJ Sokol, 

vstup do 21.00 hod zdarma, od 21.00 hod 50 Kč
neděle  23. 7. 2017

od 13.00 hodin na hřišti  Pouťový turnaj ve fotbale, 
přihlášené týmy: Maletín, Štíty, Linhartice,  

Městečko Trnávka 

řicko, Sokol Rakovnicko). Následoval slavnostní nástup, kterého se zú-
častnil také hejtman Libereckého kraje, a potom již vypukly samotné 
zápasy. Hrálo se na 2 hřištích, každý s každým. Výkonnostně  na tom 
byly celky domácí Chotyně a z Dolních Býkovic lépe a zaslouženě si 
zahrály finále, ve kterém vyhrál domácí celek.. Trnavští borci si to roz-
dali o třetí místo s celkem z Litoměřicka, kterému v prvním utkání pod-
lehli. Ve druhém zápase si už ale hru i výsledek pohlídali a ukázali vel-
kou vůli po vítězství, která jim přinesla třetí místo.

Na tomto místě je třeba klukům poděkovat za velmi dobrou repre-
zentaci našeho Sokola, protože během dvou dnů i v nekompletní sesta-
vě odehráli pět těžkých zápasů a nechali na hřišti všechny síly. Radost 
ze třetího místa a možnost pro čtyři z nich zúčastnit se mezinárodního 
turnaje tak podpořila dobrou náladu při zpáteční cestě.

Mgr. Vlastimil Stenzl

Loni občané odevzdali k recyklaci 110 televizí, 24 monitorů a 903 
kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotře-
biče  se  již několik  let vyplácí. Naše obec obdržela  certifikát vypoví-
dající nejen o přínosech  třídění  televizí a počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů,  jako  jsou mobil-
ní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL 

můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.  Informace vy-
chází ze studií neziskové společnosti ASEKOL, které s obcí dlouhodo-
bě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
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Fotbalisté jsou mistry III. třídy!
Fotbalisté Sokola Městečka Trnávky ovládli  letošní sezónu ve III. 

třídě a získali titul. Ten si zajistili s předstihem dvě kola před koncem 
po výhře 3:0 nad celkem z Trstěnice (postup měl tým jistý už o týden 
dříve). Po posledním domácím duelu s Koclířovem, kde si Sokol při-
psal bezproblémovou výhru 6:1, převzal kapitán Makrlík z rukou Rad-
ka Halvy pohár a oslavy mohly začít. Nic na tom nezměnil ani poslední 
zápas sezóny v Boršově, kde tým prohrál 1:2. Trnávka se tak po  třech 
letech  vrací  do  Okresního  přeboru, 
kde doufejme vydrží co nejdéle nebo 
se třeba pokusí posunout ještě o jeden 
stupínek výše do I. B třídy, kterou již 
v minulosti také okusila. 
Stručné shrnutí sezóny:

Sokol  odehrál  sezónu  2016-2017 
se  skvělou  bilancí  20  výher,  1  remí-
zy a pouhých 3 proher. Hráči vstřelili 
76 branek, což je po Mladějovu nejví-
ce  a  dostali  jen  21  gólů  (nejméně  ze 
všech).  Nejvyšší  výhru  zaznamenal 
tým  na  podzim  doma  proti  Boršovu, 
který přehrál 6:0. Naopak všechny tři 
porážky byly pouze o jedinou branku. 
Nejvíc gólů nasbíral Dan Grulich, kte-
rý  se  trefil  13x.  Nejvíce  odehraných 
minut má na svém kontě Dominik To-
várek – 2024. Žlutým kartám vévodí 
Tomáš Makrlík  s Radimem Šteffkem 

(6). Makrlík dostal také jedinou červenou kartu týmu. Před druhou Ra-
diměří zvítězil Sokol o 7 bodů.

Teď hráče čeká letní pauza a poprvé si tým zahraje zase 23. července 
na tradičním Pouťovém turnaji.

Žákům závěr  sezóny úplně nevyšel. Celkem nasbírali  11 výher,  2 
remízy a 9 proher, což stačilo na konečné 7. místo.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Předletovou  soutěž ve florbale uspořádala T.J. Sokol 
Městečko Trnávka

Dne 6. 5. uspořádal florbalový oddíl T.J. Sokol Městečko Trnávka 
již 3. ročník turnaje Florbal Cup 2017. Tento ročník byl zařazen do se-
riálu předsletových sportovních soutěží, které jsou organizovány OS 
ČOS. Soutěže  se  zúčastnilo nakonec 5  týmů  (42 hráčů),  které hrají 
amatérské soutěže na pomezí Pardubického, Olomouckého a Jihomo-
ravského kraje. Bohužel na poslední chvíli odřekly účast některé další 
týmy, tím se ale na druhou stranu uvolnil časový prostor pro všechny 
účastníky, kteří  si hry náležitě užili.  Jednalo se o otevřenou soutěž, 
kde sokolské barvy reprezentoval celek domácích a celek Sokola Vel-
ké Opatovice.

Stejně jako v předešlých ročnících turnaj proběhl ve sportovní hale 
v Městečku Trnávce, která sice nenabízí možnost hrát na maximální 
ploše, ale i v počtu 4+1 hráčů v jednom týmu bylo možné vidět takřka 
plnohodnotné florbalové zápasy. Na  tomto místě  je  třeba poděkovat 

florbalovému oddílu Sokola Pardubice za zapůjčení mantinelů, které 
také přispěly k úrovni turnaje.

V  základní  části  se  hrálo  systémem  „každý  s  každým“  na  2x12 
min. Konečná  tabulka  potom  určila  soupeře  do  souboje  o  3. místo 
a finálového zápasu. Již od prvních soubojů bylo zřejmé, že nejlep-
ší florbalové výkony podávalo družstvo GUNNERS LANŠKROUN, 
které si  i ve finále podruhé poradilo s celkem SUŠICKÝ ŠESTIKI-
LO z Moravské Třebové, když zvítězilo 4:2. O třetí místo si to roz-
dali hráči domácího Sokola BK Městečko Trnávka s družstvem FBK 
GLADIATORS  SPEŠOV.  Domácí  se  vypjali  k  výbornému  výkonu 
a zaslouženě zvítězili 7:4

Kromě celkového pořadí družstev pořadatelé při slavnostním vy-
hlášení ocenili také nejlepšího gólmana turnaje, kterým se stal Jakub 
Novák z domácího Sokola. Nejlepším hráčem byl potom oceněn Mar-
tin Šekn z vítězného družstva, který během turnaje nastřílel 17 branek.

Celý turnaj proběhl v pohodové atmosféře, bez zranění, k čemuž 
dopomohl také kvalitní výkon hlavního rozhodčího, kterým byl Vlas-
timil Stejskal.

Organizátoři tímto děkují všem, kteří se na přípravě turnaje podíle-
li a také OS ČOS za finanční příspěvek, sady medailí pro družstva na 
1. - 3. místě a účastnické diplomy pro hráče.

Výsledky týmů po základní části
Tým V P Skóre Body Pořadí
T.J. Sokol FBK M. Trnávka 1 3 10:23 3 4
T.J. Sokol Velké Opatovice 0 4 09:27 0 5
FBC Gladiators Spešov 2 2 19:22 6 3
GUNNERS Lanškroun 4 0 .38:14. 12 1
Sušický ŠESTIKILO 3 1 22:08 9 2

Celkové pořadí:
1. GUNNERS Lanškroun
2. Sušický ŠESTIKILO Moravská Třebová
3. T.J. Sokol FBK Městečko Trnávka
4. FBC Gladiators Spešov
5. T.J. Sokol Velké Opatovice
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10. ročník Městečko Trnávka AUTOSTEFFAN CUPU se vydařil
Je  to  tak. Letos  se    již  podesáté  sjely  do Městečka Trnávky mlá-

dežnické  fotbalové  týmy na  turnaj,  který  je  svým  rozsahem a  tradicí 
největší akcí svého druhu v širokém okolí. I když v posledních letech 
musí konkurovat jiným turnajům, týmy, které k nám pravidelně přijíž-
dějí, oceňují starostlivý přístup pořadatelů a krásné fotbalové prostředí. 
To všechno by nebylo možné také bez pomocí OÚ Městečko Trnávka, 
místní školy a místních i okolních sponzorů, za což jim patří velké po-
děkování.

I letos měl turnaj mezinárodní punc díky účasti slovenského celku 
z Banské Štiavnice. Již podruhé se turnaj hrál ve 2 kategoriích, a to star-
ší přípravka a mladší žáci, který se velmi osvědčil. 

Sobotní počasí fotbalovému programu příliš nepřálo, a i když nepr-
šelo, zima a vítr byly nepříjemné. V závěru dne ale všechny účastník 
i diváky rozehřál charitativní zápas na podporu Hamzovy dětské Léčeb-
ny v Luži a také následný kulturní program pro účastníky turnaje a ve-

O rozhovor do tohoto Zpravodaje jsme požádali pana Bořivoje Stenzla, který se letos v únoru dožil krásných 88 roků.

Žijí mezi námi

Pan Bořivoj Stenzl
Ochotně  nám  vyšel  vstříc  a  při  jeho  návštěvě Městečka Trnávky 

jsme seděli a povídali. V současnosti žije v penzionu pro seniory v Seči 
u Chrudimi a do rodné obce přijíždí na návštěvy k rodině. Celý jeho 
předcházející život je spojený s Trnávkou a zemědělstvím, kterému se  
věnoval po celou svou aktivní část života. 

Rod Stenzlů patří k nejstarším na Trnávecku. Byl to především rod 
sedláků a mlynářů. Podle matriky oddací farnosti Městečko Trnávka je 
o tomto rodu první zmínka k roku 1635, kdy se dva synové Jokla (Jaku-
ba) Stenzla z Rozstání ženili. Syn Ondra si bral za manželku Annu Wol-
fovu, což byla dcera rozstánského rychtáře, a druhý syn Jakub se ženil 
s Annou Reiskytlovou, dcerou mlynáře z Radkova. V těchto vesnicích 
se s touto rodinou setkáváme nepřetržitě po staletí. V Městečku Trnávce 
se objevuje poprvé  podle lánového rejstříku z roku 1667 Simon Sten-
zl, pocházející z Rozstání, hospodařící na 13 měřicích půdy (nejedná 
se o plošnou míru v dnešní podobě). Jeho syn Martin se 19. listopadu 
1702 oženil s Annou Malíčkovou, dcerou zemřelého Bartoloměje Ma-
líčka  ze Staré Trnávky a založil tak tuto Trnáveckou linii Stenzlů, žijící 
na Staré Trnávce více než 300 roků. 

Pan  Stenzl  navštěvoval  českou  základní  školu  a  německou  měš-
ťanku v Městečku Trnávce. Studoval i na německém gymnáziu v Mo-
ravské Třebové, které ze známých důvodů ani nemohl dokončit. V re-
volučních  květnových dnech přišla rodina o otce a tíha hospodářství 
spočinula na matce a dětech. Pan Stenzl musel vyměnit školní  lavice 
za pluh, koně a rodnou hroudu. Rodina hospodařila na 10,5 ha půdy. 
S hospodařením  pomáhali podle svých možností  i jeho bratr a sestra. 

V roce 1955 se oženil s Ludmilou Hegerovou, na  kterou připadla po-
vinnost starat se o rodinu i hospodářství, jako u většiny žen a matek té 
doby na vesnici.  Soukromě hospodařili až do 22. listopadu 1957, kdy 
s maminkou vstoupil do Jednotného zemědělského družstva. Jeho man-
želka se stala členkou družstva od 1. ledna 1958. 

V roce 1956 byl u nádraží postaven vepřín a zahájena stavba kra-
vína, která byla dokončena koncem roku 1957. Porodna prasnic byla 
postavena  v  roce  1959.  Pan  Stenzl  jezdil  s  koňmi,  kteří  byli  do  té 
doby rozhodující  tažnou silou v zemědělství. Orali,  seli, připravovali 
půdu, sekli a zajišťovali dopravu. Z počátku je jen pomalu nahrazova-
ly traktory a technika. Podíl těžké lidské práce si dnes těžko můžeme 
představit. První traktor v družstvu byl vysloužilý Lanz-Buldog koupe-
ný družstvem od lesů v roce 1958, se kterým jezdil pan Josef Knoll. Pan 
Stenzl navážel krmení do chlévů i obilí k mlátičce. Někdy se podařilo 
na nerovných cestách nějakou fůru i vyklopit. V kronice jsem se dočetl, 
že pan Stenzl v pátek 21. srpna 1959 v 5 hodin odpoledne dovezl po-
slední fůru směsky na polní mlat u kravína a v 7 hodin bylo po žních. 
Se sklizní tehdy pomáhaly kombajny Státní traktorové stanice a s vý-
mlatem na mlátičce i brigádníci z továren. Postupně došlo k uzavření 
středisek STS a převodu strojů a techniky do družstev. V roce 1959 byl 
pan Stenzl zvolen do představenstva družstva. 

Významným dnem pro něj byl 26. červen 1963, kdy úspěšně  ukon-
čil  dálkové  studium  Zemědělské  technické  školy  v  Moravské  Tře-
bové  maturitou.  Ve  stejném  roce  začal  pracovat  ve  funkci  technika 
v Městečku Trnávce. V  roce  1964  byl  spolu  s  dalšími  na  „školení“, 

řejnost. Program obohatil křest nového trnavského maskota Cimburáč-
ka, který, jak doufáme, bude propagovat obec i v budoucnu.

V neděli se počasí umoudřilo a spolu s početnou diváckou kulisou 
podtrhlo  báječnou  fotbalovou  atmosféru  finálových  zápasů  a  zápasů 
o umístění. V silné konkurenci se neztratil ani domácí celek starší pří-
pravky. Je škoda, že zřejmě budeme muset činnost samostatného druž-
stva v této kategorii ukončit z důvodu nedostatku dětí, ale věříme, že 
v budoucnu snad budeme schopni činnost tohoto družstva  v nějaké for-
mě obnovit.

10. ročník turnaje je tedy minulostí. Na tomto místě je třeba podě-
kovat také celému organizačnímu týmu pořadatelů a dobrovolníků za 
odvedenou práci, kterou všichni návštěvníci turnaje ocenili. I když zor-
ganizovat turnaj na vysoké úrovni je  organizačně mimořádně náročné, 
byla by škoda v této akci, která dělá dobré jméno celé obci, dále nepo-
kračovat. Zvláště pokud se najdou lidé ochotni pomoct.

V  rámci  charitativní  sbírky,  která  byla  předána  na  účet Hamzovy 
dětské léčebny, byla vybrána částka 12.011,- Kč.

Konečné pořadí
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (2006 a ml.):
1. Svratka Brno, 2. Sparta Brno, 3. Kohoutovice, 4. Bystřice nad Pern-
štejnem, 5. Moravská Třebová, 6. Bosonohy, 7. Loštice, 8. Aritma Pra-
ha,  9.  Čelechovice,  10.  Banská  Štiavnica,  11. Konice,  12. Městečko 
Trnávka, 13. Litomyšl, 14. Koryčany.

Nejlepší hráč: Marek Zich (Bystřice nad Perštejnem). Nejlepší stře-
lec: Jan Jindra (Kohoutovice). Nejlepší brankář: Patrik Sláma (Svratka 
Brno).
MLADŠÍ ŽÁCI (2004 a ml.):
1. Svitavy, 2. Banská Štiavnica, 3. Kohoutovice, 4. Opočno, 5. Konice, 
6. Aritma Praha, 7. Litomyšl, 8. Loštice, 9. Bosonohy, 10. Šatov.

Nejlepší  hráč:  Martin  Patrilla  (Banská  Štiavnica).  Nejlepší  stře-
lec: Samuel Zoicas (Svitavy). Nejlepší brankář: Marek Palán (Kohou-
tovice).

Mgr. Vlastimil Stenzl, starosta TJ Sokol Městečko Trnávka
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Ztracená šmoulí vesnice pod Cimburkem

Den dětí  jsme na naší  škole oslavili  jako každý  rok „sladkým 
pokušením“  -    čokoládou, kterou dětem věnovalo naše SRPŠ. 
A nejen tak.
V  sobotu  3.  června  2017  uspořádali  zapálení  rodiče  spolu 

s  žáky  i  učiteli  pěknou  pohádkovou  akci  „Ztracená šmoulí 
vesnice pod Cimburkem“.  Velkou  pochvalu  si  zasloužila 
naše  děvčata  z  6.  -  9.,  ale  i  4.  třídy,  která  připravovala  těsto, 
pekla,  zdobila  a vázala  šmoulí perníkové medaile,  stejně  jako 

ta, která ve spolupráci  s našimi vstřícnými 
kuchařkami pekla šmoulí koláčky. Ve finále 
pak  samozřejmě všichni, kdo  se „modrali“ 
pod Cimburkem i na něm! Děkujeme.
A jak „šmoulení“ zachytila jedna z dívek?
V  sobotu  3.  června  byl  „Šmoulí  den“  na 
Cimburku.  Převlékli  jsme  se  za  Šmouly 
a  šli  jsme  nachystat  soutěže.  Soutěže  byly 
různé,  např.  ochutnávání  jídla,  věšení 
prádla, hádanky a skákání v pytli. Na konci 
čekal  děti  balíček  a  balonek  od  dědečka. 
O občerstvení se postarala Šmoulinka, něco 
k  snědku měl  i Gargamel  a Všejed. Potom 
jsme se mohli podívat na vystoupení soviček 
a  velkých  sov  nebo  se  povozit  na  koni. 
Povedlo  se  to  hodně,  bylo  hezké  počasí 
a  taky hodně lidí.             (Natálie Smolíková)

Mgr. Jana Strouhalová

jak zvýšit užitkovost dojnic u Trousila v Hrušovicích na 
Hané. V kravíně u nádraží, který měl  tehdy na starosti, 
dosahovali ošetřovatelé na svou dobu výborných výsled-
ků. Nevyhnuly se mu ani méně radostné věci, na které je 
lépe ani nevzpomínat, jako je požár porodny prasnic od 
infralampy v roce 1974. 

Po sloučení všech družstev v roce 1975 a následné re-
organizaci začal pan Stenzl pracovat ve funkci agronoma. 
Tehdy  dostávali  agronomové  přiděleny  určité  skupiny 
pracovníků a činností, o které se museli starat. Pan Stenzl 
spolu s ostatními vybudoval pastevní areál kolem Pěčí-
kova a Plechtince. Měl v době žní na starosti kombajnéry z družebního 
Rolnického družstva  Jacovce,  středisko Prašice    z okresu Topolčany. 
Nijak snadná práce, ale starost. Stavební buňky a kaštany na křižovatce 
u mechanizačního střediska by mohly vyprávět. Po pravdě však „jak 
k práci, tak k zábavě plnou parou“. Zažil i situace poněkud zvláštní. Po 
sloučení v  roce 1975 naváželi ošetřovatele na  stáje  technici osobním 

autem a po  týdnu se střídali. Panu Stenzlovi vběhlo pod 
Škodovku divoké prase „na dlouhé“ a zůstalo pod před-
kem auta zaklíněné. Pan Stenzl se na ně šel podívat, couvl, 
prase se zvedlo a  uteklo. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 
Do zaslouženého odpočinku odešel 1. února 1989. 

Mohu  prohlásit,  že  patřil  k  nejpečlivějším,  nejsvědo-
mitějším a nejspolehlivějším technikům. Vedl si denní po-
drobné záznamy o práci, ze kterých bylo možno zjistit vše 
a žádná otázka jej nepřekvapila. Vím, že podobné zápisky 
si vedl ještě v nedávné době. Jeho manželka Ludmila pra-
covala po celý život v živočišné výrobě družstva. Napo-

sledy se s ní rozloučil  v roce 2003. Vychovali spolu tři syny, z nichž 
prostřední Bořivoj,  student Zemědělské  technické  školy  v  roce  1976 
tragicky zahynul. 

Pavel a Jirka byli stálicemi trnáveckého fotbalu po dlouhá léta. Pa-
vel, už jako náročný trenér dorostu, vychoval své následovníky tak, že 
byli v dobrém smyslu slova postrachem mnohem věhlasnějších klubů. 
Později  se  starší generací dosáhli výsledků, o kterých se ani nesnilo, 
což byla především jeho zásluha nikoli těch, kteří je tehdy vedli a fot-
balu moc nerozuměli. Své soupeře zdolávali v druhém poločase svým 
fyzickým  fondem  a  vytrvalostí.  Někteří  z  nich  bojují  v  barvách  So-
kola  i dnes, včetně  jeho vnuka. Pan Stenzl byl pravidelným divákem 
i v době, kdy přestávaly sloužit klouby, zničené kilometry v brázdě a za 
vozem. Neprospěly mu ani tisíce kilometrů na motocyklu za každého 
počasí. Nemůžeme zapomenout na to, že byl dlouholetým členem So-
kola, sboru dobrovolných hasičů, ale v mládí i hudebníkem. Hrával na 
housle spolu s muzikanty z Lázů, což se už téměř neví. 

Popřejme mu do dalších let hlavně zdraví a poděkujme mu za roz-
hovor. Bořivoji dík!

Jiří Vondra


