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letní dny se krátí, ráno opět potkáváme děti s taškami na zádech, jak 
kráčí do školy, pomalu ale jistě se blíží podzimní čas.

Po červencové kolaudaci nemovitosti č. p. 246 (bývalé zdravotní stře-
disko) bylo šest nových bytů předáno do užívání novým nájemkyním 
a občané se na dnu otevřených dveří mohli přesvědčit, že přes všechny 
potíže se dílo podařilo.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská 
Třebová dokončilo opravy tří částí místních komunikací v Městečku Tr-
návce. Doufám, že opravené komunikace nebudou řidiče svádět k rych-
lejší jízdě. Bohužel v tomto směru máme špatné zkušenosti a většina ři-
dičů v obci jezdí rychleji, než by měla, nebo jako když byly komunikace 
plné děr a výmolů.

Na letní měsíce se podařilo nainstalovat do ordinací doktorů i do če-
káren klimatizace a jsem přesvědčen o tom, že většina pacientů i samotní 
doktoři tuto investici, kterou včetně spotřebovávané elektrické energie 
na provoz klimatizačních jednotek hradí obec, ocení.

Vážení občané, 
Restaurátorské práce začaly i na pískovcovém kříži v Pěčíkově, kde 

restauratér BcA. Bartoš kříž odvezl do svého ateliéru. Po dokončení 
všech prací bude kříž usazen na betonový základ z voděodolného betonu.

Stavební práce jsou v plném proudu také na Rynku v Městečku Tr-
návce. Zastupitelstvo obce po pečlivém zvažování vybralo jako finální 
vrstvu dlažbu s ostařeným povrchem, konkrétně dva druhy šedé dlaž-
by oddělené od sebe barevným vodícím proužkem. Toto řešení zacho-
vá Rynku i nadále jeho historický ráz a současně výrazně vylepší jeho 
vzhled.

Částečně z dotačních prostředků a částečně z vlastních prostředků 
obce bude realizována sadová úprava podél komunikace III/36827. V ze-
lených ostrůvcích na Staré Trnávce budou vysázeny okrasné hrušně, za-
krslé tavolníky a mochny, pokryvné skalníky a směs trvalek. Jsem pře-
svědčen o tom, že firma Jan Vavřín – ARS Litomyšl odvede stejně kvalitní 
práci, kterou se již při výsadbě zeleně v naší obci několikrát prezentovala.

Vážení občané, přeji Vám hezký zbytek léta i začátek podzimu.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ohlédnutí za Legendami
Je to k neuvěření, ale už je minulostí 5. ročník Legend pod Cimburkem. 

Začínali jsme v roce 2013 s Kamilem Střihavkou, pokračovali Karlem Ka-
hovcem a Burmou Jones, na 3. ročník jsme pozvali Petra Koláře, loni přijal 
pozvání Aleš Brichta a letos skupina ARGEMA. Několik ročníků nám jako 
předkapela zahrála skupina Kopjam. Všechny výkony byly opravdu skvělé! 

Na ARGEMU v letošním roce přišel zatím rekordní počet diváků, a to 
545 platících, děti do 15 let měly vstup zdarma. Všem návštěvníkům patří 
velký dík, protože letos jsme se termínově potkali s HRADY CZ a oslavami 
v Moravské Třebové. V této konkurenci jsme obstáli na výbornou J.

Manažer skupiny ARGEMA si atmosféru a připravenost akce pochvalo-
val a počtem přítomných byl mile překvapen. 

místostarostka obce Jana Sablíková, DiS.

Zahájení nového školního roku v Základní a mateřské škole Městečko Trnávka 4. 9. 2017
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Usnesení 
č.XVIII. /300817 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 30. 08. 2017

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
548. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
549. zprávy FV a KV,
550. záměr prodeje pozemku p.č. 446/5 o výměře 1499 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
551. záměr prodeje pozemku p.č. 446/9 o výměře 1035 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
552. záměr prodeje pozemku p.č. 446/10 o výměře 851 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
553. záměr prodeje zaplocených částí pozemků p.č. 607/1 a p.č. 607/5 v k.ú. 

Stará Roveň za cenu 25 Kč/1m2,
554. prodej pozemku p.č. 2265/1 o výměře 224 m2 odděleného od p.č. 2265 GP 

č. 119-397/2017 Heleně Hejné za cenu 25 Kč/1m2, nákup pozemku p.č. 
2040/2 o výměře 339 m2, odděleného od p.č. 2040 GP č. 119-397/2017 od 
Heleny Hejné za cenu 25 Kč/1m2, nákup pozemku p.č. 2041/2 o výměře 
36 m2, odděleného od p.č. 2041 GP č. 119-397/2017 od Marie Melkové 
za cenu 25 Kč/1m2, vše v k.ú. Pacov u Moravské Třebové.

555. přijetí daru od Farnosti Městečko Trnávka – pozemků p.č. 659 o výměře 
62 m2 a p.č. 52/3 o výměře 110 m2 oddělených GP č. 326-575/2016 od 
pozemků st.p.č. 2 a p.č. 52/1 v k.ú. Městečko Trnávka, náklady na vklad 
do KN uhradí obec,

556. podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčíkov,
557. rozšíření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Moravská Třebová o projed-

návání přestupků dle speciálních zákonů,
558. Dohodu mezi stranami Clerio, GeoMorava a Obcí Městečko Trnávka 

o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytnutí servisních služeb,
559. příspěvek na stočné ve výši 13 Kč/1m3 pro fakturaci v roce 2017, pod-

mínky vyplacení příspěvku: fyzická nepodnikající osoba s trvalým po-
bytem v obci minimálně od 1. 1. 2017, nemající splatné závazky vůči 
obci, při neuhrazených splatných závazcích dojde k jednostrannému zá-
počtu tak, že bude započtena kryjící se výše a pokud bude příspěvek na 
stočné vyšší než závazek vůči obci, bude tento rozdíl vyplacen; to vše 
z důvodu zajištění ekonomicky a sociálně únosné ceny pro domácnosti 
(snížení provozních nákladů domácností),

560. uzavření smlouvy s Atelierem dopravních staveb, Ing. Jiřím Kuličem, Hra-
dec Králové na vyhotovení dokumentace pro výstavbu a podání žádosti na 
SFDI na cyklostezku Městečko Trnávka – Lázy s cenou 133 000 Kč + DPH,

561. rozpočtové opatření č. 3/2017,
562. pořízení nových výsuvných vrat do obecní garáže do 50 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
563. radu obce projednáváním a schvalováním změn a dodatků u naučné stez-

ky „Putování s bílou paní“,
564. radu obce výběrem dodavatele garážových vrat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
565. ukončení provozu Večerky dohodou ke dni 31. 08. 2017,
566. účetní závěrku ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za rok 2016,
567. zpětvzetí žádosti o odkup pozemku p.č. 446/9 v k.ú. Městečko Trnávka 

od Pavlíny Makrlíkové,
568. uzavření služebnosti v souvislosti s akcí Mokřady u Mlýna v Mezihoří 

na pozemky p.č. 132/1 – nátokový práh do mokřadů, p.č. 117, p.č. 219 
a p.č. 115 – výtok z mokřadů včetně brodu, vše v k.ú. Mezihoří u Měs-
tečka Trnávky,

569. smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných zaříze-
ní k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 1_SOB-
SO1-4121304253 – lokalita NAD STUDNÍ, poplatek 100 000 Kč, na-
pojení 8 RD/25A,

570. rozhodnutí výběrové komise o nejvýhodnější nabídce na zpracování LHP 
firmy Lesprojekt Východní Čechy, Gočárova 504, Hradec Králové s ce-
nou 395 Kč/1ha + DPH, uzavření smlouvy s touto firmou,

571. vyjádření obce k umístění stavby Mokřady u Mlýna v Mezihoří pro vy-
dání územního rozhodnutí,

572. nákupní ceník dříví na III. Q 2017 od Dřevo Málek Protivanov,
573. navýšení ceny za klimatizace k lékařům o 4 266,80 Kč za navýšenou 

spotřebu kabeláže a úpravu výstupní strany jedné klimatizační jednotky,
574. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a smlouvy o právu provedení stav-

by č. IE-12-2006127/VB/01 Městečko Trnávka TS_SY_0917, SY_293, 
TS s cenou služebnosti ve výši 6 300 Kč + DPH za cca 8,4 m2,

575. přistoupení obce jako vedlejšího účastníka podporující ZUR JMk k ná-
vrhu na zrušení ZUR JMk, spis. zn. 65A3/2017, součástí ZUR je R43,

576. nepodpoření žádosti obce z Operačního programu zaměstnanost,
577. neplatnost nezaknihovaných akcií ČSAD a jejich nedobrovolnou dražbu,
578. dodatek č. 2 s firmou M-silnice Chrudim na rekonstrukci povrchů na 

Rynku s cenou 84 974,10 Kč + DPH,
579. vítězného uchazeče na grafickou úpravu a zhotovení desek s texty na 

naučnou stezku „Putování s bílou paní“ firmu Rustika Jevíčko s cenou 
70 633 Kč + DPH,

580. dodatek č. 1 k nákupnímu ceníku dříví firmy Dřevo Málek na III. Q 
2017,

581. cenu od firmy M-silnice Chrudim za opravu sesunutého svahu v Pacově 
ve výši 32 950 Kč + DPH.

Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
582. prodej pozemku p.č. 557/31 o výměře 44 m2 odděleného GP č. 331-

356/2017 od p.č. 557/1 v k.ú. Městečko Trnávka Robertu Henslovi za 
cenu 50 Kč/1m2.

Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 30. 08. 2017, Ing. Milan Šedaj, starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Janík, Robert Hensl

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Městečko Trnávka 
se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 v zasedací místnosti obecního 
domu, mimořádně v 16.00 hodin.

Třídění odpadů bude nutnost
Jistě jste si všimli, že média často upozorňují na zdražování odpadů. 

Obce a města proto hledají způsoby, jak zajistit lepší třídění odpadů. 
Není se čemu divit, protože ministerstvo životního prostředí projednává 
návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i tabulka, ve které 
je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování odpadu.
Poplatek za uložení využitelného odpadu
Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kč/t 500,- 900,- 1150,- 1350,- 1550,- 1700,- 1850,- 2000,- 

Komunální odpad se skládá z tříditelných, neboli využitelných od-
padů a z odpadů netříditelných – zbytkových. Z průzkumu vyplývá, že 
tříditelných (využitelných) odpadů je v komunálním odpadu (tj. v našich 
popelnicích) až 80%. Spousta občanů obcí vytřídí pouze 20% odpadu 
a zbylých 80% tříditelných (využitelných) odpadů skončí v popelnicích 
a následně na skládkách jako směsný odpad, za který se zbytečně platí. 
Pokud zdraží skládkování odpadů (rok 2017 500,- Kč/t a postupné na-
výšení až na 2000,- Kč/t), bude dobré jich mít co nejméně, či-li poctivě 
třídit. Jen tak se toto navyšování negativně nepromítne do rozpočtu obcí 
a do zdražování cen za vývoz popelnic.

Možná se ptáte – jak je to možné? Každá firma, která uvádí na trh oba-
ly, musí autorizované obalové společnosti (zatím pouze EKO – KOM) 
zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost pak vybrané peníze rozdě-
lí obcím podle množství vytříděných a recyklovaných odpadů. Obci tak 
z části přispívají na náklady spojené se svozem tříděných odpadů.

A jsme u jádra problému. Zkrátka třídění odpadů bude nutnost!
Ing. Milan Šedaj, starosta obce   

Přehlídka zaměstnavatelů 2017
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách pořádá za účasti vy-

braných zaměstnavatelů okresu Svitavy v Multifunkčním centru Fabrika 
ve Svitavách Přehlídku zaměstnavatelů 2017.

Přehlídka se koná v úterý 19. září 2017, pro veřejnost v době od 10.00 
do 17.00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).

Srdečně zveme uchazeče a zájemce o zaměstnání, včetně osob se zdravot-
ním postižením, žáky, rodiče a všechny, kteří chtějí získat přehled o aktuální 
situaci na trhu práce a nabídce zaměstnání v našem regionu.
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Kulturně informační centrum a Obec Městečko Tr-
návka pro Vás připravují již 19. ročník Divadelního pod-
zimu. Každou listopadovou sobotu se můžete těšit na di-
vadelní představení. Již 4. listopadu se Vám představí 
DS Nahoď Vranová s komedií „Ve státním zájmu“. Dále 

uvidíte dětský DS při ZŠ M. Trnávka s pohádkou Dvanáct měsíčků a místní 
ochotníci sehrají pohádku nejen pro děti s názvem „Čert nikdy nespí“. Další 
informace na plakátech, předplatné v Obecní knihovně M. Trnávka. Těšíme 
se na Vaši hojnou účast.

Divadelní soubor Městečko Trnávka

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Významné životním jubileum 
v měsíci září a říjnu 2017 

oslaví tito naši spoluobčané:
paní Božena Seidlová z Pěčíkova
paní Anežka Pinkavová z Předního Arnoštova
paní Gertruda Benischová z Městečka Trnávky
paní Ludmila Schupplerová z Petrůvky
paní Hana Klevetová z Městečka Trnávky
paní Marie Franková z Bohdalova
paní Ludmila Pechová z Nové Rovně
paní Hildegarda Glotzmanová z Plechtince 
pan František Vyroubal z Pěčíkova 
paní Marie Dobešová z Lázů
paní Alžběta Zatloukalová ze Staré Rovně

Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po celý rok. 
Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

I v novém školním roce pokračuje čte-
nářská hra LOVCI PEREL 2017.Hledej 
knihu označenou perlorodkou a po jejím 
přečtení a správném zodpovězení otázek 
získáš perlu – více informací v knihovně. 

Výstava malovaných dětských ob-
rázků paní Martiny Balvínové, 11. – 29. 
září

DESKOHRANÍ - středa 13. září od 
13 do 17 hod - hravé odpoledne v knihov-
ně, kvízy, hádanky

Tradiční TÝDEN KNIHOVEN, 
2. – 6. října (zdarma registrace nových 
čtenářů)

Beseda a výstava P. A. TAŤOUN
LISTOVÁNÍ – Dobrodružství strýč-

ka Ludvíka - 9. října pro ZŠ M. Trnávka 
(scénické čtení s L. Hejlíkem a A. Novot-
ným)

Nabízíme obalování knih a sešitů do 
fólie nejen pro školáky

knihovnice

POCHOD ZA ZDRAVÍM
Místní Skupina 55+ pořádá na svatého Václava, tj. 

ve čtvrtek 28. září 2017, tradiční Pochod za zdravím, 
tentokrát okolo Boskovic. 

Plánovaný odjezd v 8.56 hod z autobusové zastáv-
ky v M. Trnávce (naproti KD). Procházka Boskovi-
cemi cca 6 km – hrad, zámek, židovská čtvrť, zahra-

dy. Odjezd z Boskovic v 16.17 hod, návrat do M. 
Trnávky v 17.04 hod. Výlet je vhodný pro všech-
ny věkové kategorie. Těšíme se na Vás!

Jaroslav Kučera

Dopis od maminky malého táborníka
Syn absolvoval TRNKOVÝ TÁBOR letos 

poprvé – konkrétně II. turnus - „INDIE.“ Už od 
května se na něj těšil a nemohl se dočkat. Já jsem měla trochu obavy – 
přece jen nikoho tam neznal, nevěděla jsem, jak tábor bude probíhat. 
Hned po prvním dni se mé obavy naprosto rozplynuly. Syn se vrátil na-
dšený, vysmátý a plný zážitků A nemohl se dočkat rána, kdy pojede zno-
vu na tábor. Počasí po dobu tábora dětem moc nepřálo, ale lektorky si 
poradily a vymyslely zábavný a vzdělávací program i v takto ztížených 
podmínkách. Poslední den tábora měly děti pro rodiče a blízké přichys-
taný program – takovou přehlídku toho, co za celý týden zažily, co se 
naučily a dozvěděly. Domů si odnesly i svoje výtvory.

Syn byl velmi smutný, když tábor skončil. Nejraději by tam chodil 
jako do školky (a mně by se taková školka líbila také). Podle mě pro 
hodnocení tábora není nic lepšího než reakce dítěte, že chce určitě na 
tábor příští rok znovu. A ať mu raději zamluvím místo pro jistotu už 
teď, aby nebylo plno :-) Takže já hodnotím tábor velmi pozitivně, jsem 
ráda, že jsme ho „objevili“ a příští rok určitě děti přihlásím znovu.

Chtěla bych také moc poděkovat lektorkám: paní Zdeňce Selin-
gerové a slečně Anně Stenzlové. Podle syna byly – jak on říká „paní 
učitelky“ moc hodné, veselé a byly prostě „príma“. Už teď se těší na 
příští rok.

Eva Wiltsch, Biskupice
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

     Organizace školního roku 2017 / 2018
• Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pon-

dělí 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 skon-

čí v úterý 2. ledna 2018. 
• Vyučování začne ve středu 3. ledna 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 – 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.
• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pá-

tek 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.

Pedagogický sbor základní školy
Třídní učitelé ve školním roce 2017/2018:

1. třída – Mgr. ŽOUŽELKOVÁ Eva  
2. třída – Mgr. ŠIMEČKOVÁ Ludmila

o.s. Trnka Městečko Trnávka
Trnka jde společně s vámi do nového školního 

roku a na podzim oslaví desáté výročí od založení sdružení. Bilanční článek 
naší desetileté historie tu teď nečekejte. Shrnu naše letní akce a pozvu vás 
na nadcházející.

Stalo se tradicí, že v létě organizujeme pro místní děti a z okolí příměstský 
Trnkový tábor. Třetím rokem máme čtyři turnusy, které byly toto léto maxi-
málně zaplněny. Přihlásilo se osmdesát dětí. Chci poděkovat: všem vedoucím, 
TJ Sokol Městečko Trnávka - zvláště Robinovi a Lence za prostory a zázemí 
a prodej dobrůtek, ženám z knihovny a obce za všeobecnou pomoc a speci-
álně pomoc při hlášení do místního rozhlasu, jídelnám Učňák V. Opatovice 
a ZŠ M. Trnávka za obědy, Elišce za pomoc při výdeji jídel, Romaně za úklid 
Trnky, dětem a rodičům, že s námi letos byli. Všechny fotky jsou už nahrány 
na Rajčeti: http://ostrnka.rajce.idnes.cz/. Videa můžete vidět na našem You-
Tube kanálu.

Skončilo sponzorování indického studenta Basavaraje, které započali žáci 
ZŠ v Městečku Trnávce. Když z naší školy vyšli, převzali jsme štafetu a díky 
i vašemu přispění jsme mu na konci loňského roku poslali roční částku. Ještě 
jednou děkujeme všem, kteří po léta na jeho studium přispívali.

A co pro vás chystáme v letošním školním roce? Kromě pravidelné jógy 
pro děti a dospělé (viz plakát uvnitř Zpravodaje), nabízíme taneční kroužky 
pod vedením Bc. Lenky Vymlátilové a to každé úterý 1. stupeň 1.–4. třída, 
13:00–14:30 hod – tanečky pro děti, základy street dance a show dance. 2. stu-
peň 5.–9. třída, 14:30–16:00 hod – show dance, street dance. Obě skupiny se 
účastní místních akcí (plesy, karnevaly, diskotéky). Cvičí se od října do květ-
na - 100 Kč za měsíc. Na pohybové aktivity, jako jsou jóga a taneční kroužek, 
vystavujeme doklad pro zdravotní pojišťovny, které je proplácí. 

Zdá se to daleko, ale už teď vás Trnka a Obecní knihovna v Městečku Tr-
návce zve na tradiční Dýňobraní. Tentokrát se sejdeme na počátku podzimních 
prázdnin 25. října v 18 hodin v prostorách Trnky a knihovny. Na programu ne-
bude chybět tradiční vyřezávání z dýní, ochutnávka dýňových dobrot, tvoření 

3. třída – Mgr. FILIPI Monika
4. třída – Mgr. DOSPĚLOVÁ Jana – předmět Aj,
5. třída – Mgr. STRAKOVÁ Lenka  
6. třída – Bc. BARÁKOVÁ Martina – předměty TV, Z, Př, Vv
7. třída –  Mgr. POPELKOVÁ Alena – předměty Čj, VO, Vv, Pč, D, výchov-

ný poradce, koordinátor  prevence SNJ
8. třída – Mgr. HÁJKOVÁ Petra – předměty M, Čj,  
9. třída – Mgr. STROUHALOVÁ Jana – předměty Čj, Nj, Aj 

Dalšími příslušníky pedagogického sboru jsou:
Ing. SLECHAN Vilém – předmět F – ředitel školy 
Mgr. PILAŘ Radek – předměty - informatika, Př, Pč - zástupce ředitele školy
SLECHANOVÁ Marta – vedoucí vychovatelka školní družiny
KROUPOVÁ Petra – vychovatelka školní družiny
Mgr. MACHÁNKOVÁ Jarmila – předměty AJ, D – externí učitelka 
Ing. BURIANOVÁ Jana  – předměty CH, Př, Aj – externí učitelka
Mgr. SMÉKAL Petr – předmět Hv – externí učitel 
RAŠKOVÁ Markéta – asistent pedagoga

Pedagogický sbor mateřské školy:
1. oddělení – DOSTÁLOVÁ Dagmar, Dis, vedoucí učitelka MŠ 
2. oddělení – KONEČNÁ Vlasta
Střídající učitelky – ŠTEFLOVÁ Emilie, DVORSKÁ Kristýna

Kontakty: 
Telefon školy:   461 329 122, 736 629 814 
Účetní   461 329 620, 731 449 262
Sborovna 1. stupeň: 461 329 623 
Sborovna 2. stupeň 461 329 621
Školní družina:  461 329 622, 731 257 524
Mateřská škola:  461 329 117, 731 449 263
E-mail:  zs.mtrnavka@mtr.cz
Internetové stránky: http://www.zsmtrnavka.cz

Ing. Vilém Slechan, ředitel školy
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                 Všesokolský slet 2018
Začíná nový školní rok 2017/2018 a s ním začne i nácvik na Všesokol-

ský slet 2018, který bude ve znamení 100. výročí vzniku České republiky. 
TJ Sokol má v Městečku Trnávce více než stoletou tradici, a tak všem ozna-
mujeme radostnou zprávu, že chystáme nácvik sedmi skladeb. 

Jsou to tyto skladby: Méďové – skladba pro rodiče a děti, Noty – 
skladba pro předškolní děti z MŠ, Děti, to je věc – skladba pro mladší žac-
tvo, Cirkus – skladba pro starší žactvo, Siluety – skladba pro dorostenky 
a mladší ženy, Cesta – skladba pro ženy, Borci – skladba pro muže.

Cvičitelé začínají s přípravou nácviku na secvičných v Pardubicích a pak 

TJ Sokol Městečko Trnávka
budou ostatní informovat. Zveme tak zájemce o cvičení, aby se přihlásili na 
email: ou@mtrnavka.cz. I nadále sledujte informační tabuli TJ Sokol na ná-
vsi, kde budou uvedeny časy a dny, kdy se začne nacvičovat.

Věříme, že se znova sejdeme a vytvoříme partu lidí, která naplní naši 
tělocvičnu a sportovní halu. Už teď máme plánovaný termín místního So-
kolského sletu na 3. 6. 2018.                                                    Eva Henslová

Vrchol letní sportovní sezóny 
v Moravské Třebové

V Moravské Třebové se bude v sobotu 16. září na atletickém stadionu 
při 2. ZŠ konat již 15. ročník atletického mítinku pro všechny věkové ka-
tegorie - CHAS MORAVSKOTŘEBOVSKÉ VÍCEBOJE 2017, největ-
ší v České republice co do počtu závodníků a kategorií.

Chcete si hodit oštěpem s Bárou Špotákovou? Zaběhnout si s Pavlem 
Maslákem nebo Zuzkou Hejnovou? No, tak to musíte jinam. Tady na vás 
ale taky čeká nejeden mistr republiky! A především pohodová atmosféra. 
Není nic jednoduššího, než se registrovat do 14. září 2017 na www.mtvi-
ceboje.cz (později ani na místě to již NEBUDE možné!). Kategorie máme 
od těch nejmenších, co sotva chodí, po ty nejstarší, co sotva chodí!
Sekanina, Nečas, Jílek (MTvíceboje) či zkratka SekNeJí (MTvíceboje)

TJ Sokol Městečko Trnávka, oddíl kopané
rozpis soutěží, podzim 2017

a hry v knihovně. Na závěr proběhne promítání filmu. Dále připravujeme 
Malý divadelní podzim – divadla pro děti v Trnce. Zatím máme pozvanou 
Hanku Voříškovou s jejím Vánočním příběhem, který zahraje v sobotu 
2. 12. v Trnce pro předem přihlášené diváky (místa jsou velmi omezena) 
v předvečer Předvánočního jarmarku a rozsvěcování stromu 3. 12.

Jestli jste došli ve čtení tohoto článku až sem, gratuluji vám a děkuji. 
Vždy si říkám, jestli mé články někdo čte a proto, kdo mě potká a dočetl 
jste až sem, poklepejte si přede mnou na čelo a já budu vědět, že jste 
čtenář mých článků J. Krásný a barevný podzim Vám přeji.

MgA. Zdeňka Selingerová

Sportovní soustředění v Banskej Štiavnici
Dne 3. 8. 2017 vyrazili mladí fotbalisté trnavského Sokola na prázd-

ninové soustředěni. Využili jsme pozvánku od týmu z Banské Štiavnce, 
který k nám pravidelně jezdí na náš červnový turnaj. Cesta na středni 
Slovensko byla dlouhá a úmorná diky hroznému horku. Ale druhý den 
jsme se už na místním stadionu, kde jsme byli ubytovaní, věnovali spor-
tovní připravě. Do ní se zapojili i všichni dospělí členové doprovodu. 
Stravováni jsme měli zajištěné v restauraci v centru města, a tak bylo 
možne si jej prohlédnout. Vzhledem k přetrvávajícímu horku odpoled-
ne nikdo neprotestoval proti koupání v jednom z mnoha místních jezer. 
Druhý den dopoledne se všichni zúčastnili atletických disciplín a od-
poledne se kromě koupání v jezeře všichni zchladili také při prohlidce 
báňského podzemí. Večer se uskutečnil přátelský zápas s místním druž-
stvem zakončený společným táborákem.

Cesta domů už díky brzkému budíčku neprobíhala v takovém horku 
a byla hezkou tečkou za zdařilým sportovním výletem. Dík patří všem 
dospělým, kteří obětovali svůj čas a celou akci aktivně zajištovali.

Mgr. Vlastimil Stenzl
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Prázdniny se nezadržitelně blíží ke svému konci 
a s tím končí i naše hlavní hasičská sezona. Během čer-

vence a srpna jsme se zúčastnili spoustu závodů Trnavské ligy i okolí. 
Pokud se poohlídneme ještě na konec června, zúčastnili jsme se zá-
vodu Memoriálu Vlastimila Antošovského u sousedů v Rozstání. Naši 
nejmenší si odvezli 4. a 5. místo, ženy si odvezly meloun za 4. místo 
a naši muži po 30 letech v Rozstání získali místo nejvyšší a nejcen-
nější. Hned na začátku července jsme se vypravili do Gruny, odkud si 
ženy odvezly krásné 1. místo, muži si zde letos vybrali smůlu a brali 
tak 4. místo a naši veteráni dosáhli na místo 2. Dalšími závody byli 
již tradiční závody ve Vranové Lhotě. Naše družstvo žáků odjelo do 
Vranové Lhoty již ráno. Všichni se moc snažili a bylo z toho nakonec 
krásné 4. místo i s pohárem. Ženy měly nejlepší zpáteční útok, bohužel 
díky nezdařilému prvnímu útoku si bohužel odvezly pohár za 3. místo. 
Stejně tak tomu bylo i u týmu mužů, ti pro tentokrát brali 4. místo. Po-
slední červencový víkend byl pro naše týmy náročný. Hned po obědě 
jsme se vydali na Memoriál Břetislava Sládka do Dubicka. Naše ženy 
mezi konkurencí týmů ligy vybojovaly nádherné 3. místo a muži skon-
čili na 12. místě. Hned z Dubicka jsme odjížděli na náš tradiční Roveň-
ský noční boj. Veteráni neobhájili loňské 2. místo a odvezli si pohár za 
místo 5. Ženám se konečně po tolika letech podařilo zaběhnout v Rovni 
pěkný útok, stačilo to na krásné 2. místo se ztrátou 1 vteřinu na první 
tým z Bezděčí. Stejně dopadli i naši chlapi, kteří se také zařadili na 2. 
místo za Bezděčí.  

Následující víkend byl pro nás ten nejnáročnější. Nejen, že jsme zá-
vodili, museli jsme také připravit závody a zázemí u nás v Městečku 
Trnávce. Konal se zde Memoriál Vojtěcha Jachana. Jedná se o poslední 
závod v Trnavské lize. Přijelo k nám spoustu družstev především mlad-
ších a starších žáků. Všichni skvěle bojovali. Naše 2 týmy mladších 
žáků se umístili na posledním a předposledním místě. Starší žáci se 
umístili na 7. místě. Ženy si opět vybraly smůlu na štafetě, to ovšem vy-
vrátily na královské disciplíně - útoku, kdy na rozhoz zaběhly nejlepší 
čas v ženské kategorii. Naši muži na štafetě skončili na 2. místě, útok 
si však pojistili a kategorii mužů vyhráli. Veteráni skončili na 3. místě. 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Byla vyhlášena také okrsková liga. Naši muži skončili na 1. místě, ženy 
přeskočili Vranovou Lhotu, odnesli si tak 3. místo. Posledními závody, 
kterých se zúčastnili pouze naši žáci, byly závody v Březině.

Během pouťového víkendu, který proběhl 21. – 23. 7., jsme uspo-
řádali tradiční pouťové posezení na hasičárně, kde jsme již od pátku 
nabízeli spoustu dobrot z udírny a také makrely. Děkuji Všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci takto náročné akce. Hlav-
ně bych chtěla poděkovat našim mužům z výjezdové jednotky, protože 
mezi chystáním této akce vyjížděli k několika událostem – a to hned ze 
čtvrtka na pátek, kdy byli v noci povoláni k požáru budovy u vlakového 
nádraží v Moravské Třebové, kde nakonec hořel také autobus. Hned po 
několika hodinách po příjezdu domů opět vyjížděli ke spadlému stro-
mu v Arnoštově. Během sobotního prodeje museli odjet na výjezd k se-
suvu půdy v obci Pacov a následující den, tedy na nedělní pouť muži 
opět vyjížděli k nánosu bahna a kamení na komunikaci z obce Petrůvka 
směr Pěčíkov. 

Výjezdová jednotka během prázdnin vyjížděla k 8 událostem. Mimo 
těch již zmíněných byli muži povoláni následující týden, 30. 7. k úklidu 
stromu v obci Arnoštov. 3. 8. po větrné smršti vyjížděli k sérii spadlých 
stromů u obce Bezděčí u Trnávky, Borová, kde bylo 5 spadlých stromů. 
V obci Bohdalov spadl strom do zahrady a poškodil kůlnu a plot. Ne-
příjemným výjezdem byl požár pole v obci Petrůvka na Suchém vrchu. 
Pozitivnější prací našich kluků byla ukázka techniky v obci Bohdalov 
19. 8., kde proběhl dětský den a následně byla pro děti vytvořena pěna. 
Závěrem chceme ještě jednou klukům poděkovat za jejich náročnou 
práci ve výjezdové jednotce. 

Během měsíce září se chystáme na dalších několik závodů – do 
Chornic, Malíkova a Sušic, ale o tom až zase v příštím vydání. Závě-
rem prázdninové zprávy činnosti našeho sboru bych chtěla poděkovat 
Všem, kteří se podíleli na činnosti sboru během prázdnin, ať už přímou 
organizací, pomoci při akcích či jako podpora na závodech. Následně 
přejeme Všem našim malým hasičům, ale i ostatním školákům, příjem-
ný vstup do dalšího školního roku a spoustu školních úspěchů.

Bc. Michaela Neubauerová

Nohejbalové soustředění
Ve dnech 23.- 27. 7. se v areálu SK Skalka konalo nohejba-

lové soustředění žen hrajících  nohejbalovou ligu.
Tyto nohejbalistky se do areálu Skalky a vlastně i do Městečka 

Trnávky vrátily v tomto roce již popáté. Náš areál jim dle jejich slov 
nabízí veškeré potřebné zázemí pro jejich tréninky ve velmi příjemném 
a klidném prostředí.  Další výhodou je možnost ubytování a stravování 
v naší obci a to vše za přijatelné ceny.

Bohužel počasí tomuto soustředění letos moc nepřálo a tak museli 
nohejbalistky jednou navštívit konkurenční sportovní halu v Jaroměři-
cích (z důvodu obsazenosti té naší). 

SK Skalka
I tak odjížděly tyto reprezentantky ženského nohejbalu spokojeny 

a my doufáme, že do naší obce v dalším roce opět zavítají.
Blahopřání – členové SK Skalka touto cestou blahopřejí Miroslavu 
Kubínovi k jeho životnímu jubileu a přejí mu mnoho štěstí, zdraví 
a životního optimismu do dalších let.
Plán akcí

16. 9. 2017 – Rodinný turnaj v nohejbale trojic (areál SK Skalka)
Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 18 hod. na Skalce. 
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hod. na Skalce.
SK Skalka přeje všem dětem příjemný vstup do nového školního roku 

a všem spoluobčanům hezké a barevné babí léto
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Kostel sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce

Zemědělské družstvo
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás seznámil s průbě-

hem žní v letošním roce 2017. Sklizeň v letošním roce zača-
la koncem měsíce července, nejdříve sklizní ozimého ječmene 
z 68 ha. Sklizeň byla dobrá, s výnosem 7,1 t/ha. Po té násle-
dovala sklizeň řepky ozimé z 306 ha. Výnos řepky byl o něco 
nižší než v roce 2016 a to o 0,2 t/ha . V letošním roce byl výnos 
3,43 t/ha. Ve srovnání s  průměrem okresu Svitavy máme vý-
nos o 0,2 t/ha vyšší. 

Sklizeň hlavních obilovin proběhla v měsíci srpnu. Sklizeň 
probíhala poměrně plynule, v podniku jsme měli čtyři kombajny, 
z toho jeden vlastní Claas Lexion 660, který jsme zakoupili na 
jaře letošního roku. Žně byly ukončeny 15. 8. 2017, o týden dří-
ve než v roce 2016. Celkové výnosy byly dobré, vyšší než v roce 
2014, kdy byl průměrný výnos obilovin 6,7 t/ha. Pšenice ozimá 
se sklidila z 461 ha , ječmen jarní z 360 ha, triticale jarní z 11 ha 
a oves nahý z 20 ha. Celková výměra sklizených obilovin byla 
920 ha, produkce 6,754 t a výnos 7,34 t/ha, což je nejvyšší dosa-
žený výnos v historii podniku. Celkově je v roce 2017 nedostatek 
vláhy, který se podepsal propadem ve výnosech zejména na již-
ní Moravě, ale i na Hané. V katastru našeho podniku, kde máme 
celkově těžší půdy, se nedostatek vláhy tolik neprojevil, v rozho-
dující chvíli vždy nějaká vláha přišla. 

V přehledu delší doby se u nás jeví fakt, že když je sušší rok, 
tak je to na výnos obilovin lepší než rok mokrý.

Pokud se týká výkupních cen, tak jsou nepatrně vyšší než 
v roce 2016. Pšeníce se prodává za 3.800 Kč/t, ječmen sladovnic-
ký 4.300 Kč/t. Přes tuto skutečnost je cena pořád nižší než před 
4 roky, kdy cena pšenice byla 4.700 Kč/t a za ječmen jsme dostá-
vali až 5.300 Kč/t.

V současné době se dokončilo setí řepky ozimé, které je na 
300 ha, dokončuje se úklid slámy a  sklízí se travní porosty na 
seno. To vše by mělo být hotovo, než začne probíhat sklizeň ku-
kuřice na siláž. Kukuřice jsou v dobrém stavu, v některých oblas-
tech jsou kukuřice vlivem sucha poloviční než u nás. Ke sklizni 
máme 180 ha kukuřice. Vlivem teplého a suššího počasí kukuřice 
rychle dozrává , takže sklizeň začne před polovinou září. V ná-
sledujícím období nás kromě sklizně kukuřice čeká ještě osev 
ozimých obilovin, sklizeň cukrovky ze 75 ha a podzimní orba.

Na závěr mi dovolte, abych pozdravil všechny čtenáře Trna-
váčku a popřál jim mnoho pohody v dalším období. 

Ing. Michal Stössel, předseda představenstva 

Kostel sv. Jakuba se připomíná již v roce 1406 a na jeho místě byl 
v roce 1752 postaven současný barokní kostel.

Dne 23. 7. 1804 kostel slavnostně posvětil olomoucký pomocný bis-
kup Mons. ThDr. Alois Josef Jáchym Ignác František z Pauly Michal 
Alexander Sauli Josef Kalasanský Sebastian Kajetán Antonín Paduán-
ský hrabě Krakowský z Kolowrat, svobodný pán z Újezda (21. ledna 
1759 Praha – 28. března 1833 Praha).   

Biskup Alois Josef Krakowský z Kolowrat pocházel ze staré české 
šlechtické rodiny Kolowratů. Narodil se jako dvanácté ze čtrnácti dětí 
Prokopu hraběti Krakowskému z Kolowrat (1718-1774) a jeho druhé 
manželce hraběnce Marii Anně Markétě, roz. Ogilvy (1725-1810). Po 
studiích na gymnáziu u pražských jezuitů studoval bohosloví v Praze 
a 7. dubna 1775 přijal nižší svěcení. V letech 1776–1781 studoval teo-
logii v Římě, kde získal kněžské svěcení i doktorát z teologie; byl ka-
novník a prelát olomoucké kapituly, olomoucký světící biskup, později 
16. biskup královéhradecký a 24. arcibiskup pražský.

Jak s opravami střechy na kostele sv. Jakuba v Městečku Trnávce?
Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se jakýmkoliv způso-

bem zapojili či zapojujete do života farnosti a starostí s opravou kostela 
sv. Jakuba. 

V letech 1973-74 byla břidlice nahrazena azbestocementovými šab-
lonami (známými pod lidovým názvem eternit) a protože zatékalo, byla 
provedena celková oprava střechy a položena krytina Dacora – a opět 
při velkém dešti a vichru zatéká. Při dotazu na měření rychlosti větru 
bylo sděleno, že nejvyšší rychlost větru byla 147 km/h, což žádná kry-
tina z hladkých šablon nezvládne.

I mne samotného mnohdy svírá úzkost, do čeho jsme se to vlastně 
dostali. Dobře si vzpomínám, jak v 90. letech byla různá školení o opra-
vách střech a přebírali se „západní poznatky“ a doporučení, že konečně 
máme výrobky, které jsou kvalitní a vydrží nejméně 50 let na střechách. 
S úlevou památkáři doporučovali šablony Eifelplatte (později přejme-
nované na Dacora) až donedávna, když po 20 letech začaly velké pro-
blémy na střechách, pokrytých touto krytinou (i ona deklarovaná třice-
tiletá záruka najednou neplatila). (Problémy s kostelem v Šumvaldě, 
částí střechy na Kalvárii na rezidenci, otazníkové jsou Velké Opatovice 
a co nás ještě bude čekat?)

Jak upozorňuje jeden odborník, existuje nejen rozdílná kvalita po-
travin stejných značek na západě a u nás, ale zejména v 90. letech se to 
týkalo stavebnictví přímo masově.

Poslední roky jsme intenzivně sháněli podklady, jaká krytina by 
byla na střechu kostelů nejvhodnější a poprosil jsem pana Ing. Jose-
fa Půlkrábka o návrhy. Výsledkem pečlivého hledání a nekonečných 
diskusí byla pálená taška typu francouzská, která má dvojité hlavové 
a boční drážky a tím odolává i extrémním povětrnostním podmínkám. 
Památkáři schválili tuto krytinu s povrchovou úpravou černou engobou 
pro kostel sv. Josefa ve Svitavách a červenou engobou pro kostel sv. 
Jiljí ve Svitavách a sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou.

Pro kostel v Městečku Trnávce jsme navrhovali dvoudrážkové pá-
lené tašky s černou povrchovou úpravou, což ekonomicky by bylo nej-
lepší. Zástupce památkového ústavu by s tím souhlasil, ale výkon státní 
správy v Moravské Třebové doporučuje variantu měděné šablony, což 
je téměř trojnásobně dražší, než byl náš návrh z pálených tašek.

Po jednání s ekonomickou radou jsme dospěli k následujícímu. Pro-
vede se oprava střechy od problémového nároží asi 9 m směrem ke 
věži, kde se oddělí lištou a ponechá se několik roků, aby se nová krytina 
ověřila (ve čtvrtek 19. 7. jsme byli na táborové chaloupce ve Vápenném 
Podole, kde je střecha kostela pokryta podobnými hliníkovými šablona-
mi, ale bohužel vichr některé počechral).
Kolik to bude stát? 

Půjde o částku cca 1,000.000,- Kč se spoluúčastí farnosti cca 
300.000,- Kč.
Jak nás můžete podpořit? 
1. darem pro Nadační fond  kostela sv. Jakuba do pokladny 
2. nebo na účet č.ú. 212779706/0300
3. darem do pokladny Římskokatolické farnosti Městečko Trnávka  

nebo na účet farnosti Městečko Trnávka (č. ú. 125697323/0300) 
4. půjčkou na předfinancování (celá oprava ve výši cca 1 milionu 

Kč se musí nejprve realizovat a zaplatit, potom bude vyúčtování 
a proplacení dotace) pro Římskokatolickou farnost Městečko Tr-
návka jakožto investora.

Kdy se začne?
Pokud bude potvrzeno přidělení dotace, tak letos.

Kdo poskytne informace?
Předseda správní rady Nadačního fondu kostela sv. Jakuba pan Jan 

Zatloukal
Členové ekonomické rady 

kněží P. Václav Dolák, tel. 604 326 62
          P. Jan Slíva, tel. 731 402 045

Svatojakubští poutníci a farníci,
kdysi  jsem  potkal  poutníky,  kteří  putovali  pěšky  do  Compostely 

k hrobu sv. Jakuba a šli cestou kostelů, které nesou jméno tohoto svět-
ce. Šli z Vilnijusu a poslali pozdrav z Compostely. Daleko důležitější je 
však ona pouť do vlastního nitra, neboť bez ní se ztratí životní orien-
tace.
Přeji a vyprošuji, abychom měli odvahu sv. Jakuba vydávat svědec-

tví a třeba i pít onen kalich hořkosti a těžkosti s opravami.
Městečko Trnávka  dne 22. 7. 2017, P. Václav Dolák
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Z přírody Městečka Trnávky a okolí – Hořec brvitý
Na přelomu léta a podzimu se můžete v našem kraji potkat v pří-

rodě s mimořádně krásnou, ale 
zcela nenápadnou bylinkou. 
Jednán se o Hořec brvitý (Ho-
řeček brvitý), rostlinku s nád-
herně modrým a mimořádně za-
jímavým květem. Patří do čele-
di Hořcovitých (Gentianaceae) 
a její latinský název je Gentia-
nopsis ciliata(L) Ma. Znám ně-
kolik míst v okolí, na kterých jej 
můžete vidět. Má rád chudý vá-
pencový trávník, borové lesy, na 
kterých  roste roztroušeně. Nej-
příhodnějším obdobím pro jeho 
vyhledání je v našich podmín-
kách přelom srpna a září. Do-

sahuje výšky pouhých deseti centimetrů, výjimečně i více, obvykle 
s jedním krásně modrým květem, 
který je tvořen korunou o čtyřech 
brvitých cípech. Nálevkovitý ka-
lich je až 2,5 cm dlouhý. Jedná se 
o dvouletou až krátce vytrvalou 
rostlinu, kterou nemusíte v příš-
tím roce najít na stejném místě. 
Jeho lodyha je tenká, listy špičaté 
a pouze lodyžní. Pokud se lody-
ha větví, má vždy na konci pouze 
jeden koncový květ. Patří mezi 
ohrožené druhy (C 3) a v přírodě 
jej ubývá. Je chráněn i v Rakous-
ku a na Slovensku je vnímán jako 
hodný pozornosti.

Jiří Vondra

Trnkové tábory 2017


