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O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  M Ě S T E Č K A  T R N Á V K Y L e d e n – ú n o r / 2 0 1 8

rok 2017 je minulostí. Zda to byl rok, ve kterém se Vám dařilo vše, 
na co jste sáhli, a splnilo se vše, po čem jste toužili, posoudíte pouze Vy. 
Pokud to naopak byl rok, který nestál za nic, nezbývá než věřit, že letos 
to bude lepší.

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních v roce 2017 cel-
kem 190 bodů usnesení, z nichž mnohé měly významný dopad na dění 
v obci. Pojďme se však společně podívat na to, které hlavní akce budou 
probíhat v roce letošním.

Nejnákladnější akcí letošního roku, která se z technických důvodů 
nemohla realizovat minulý rok, bude výstavba technické infrastruktury 
na novém obytném souboru „Nad Studní“. Při této akci bude vybudo-
ván vodovod, splašková kanalizace, plyn, veřejné osvětlení, NN rozvo-
dy a komunikace. Současně bude řešeno zadržování dešťové vody z ve-
řejných ploch do podzemních nádrží, neboť hydrogeologický průzkum 
prokázal v těchto místech nevhodné podmínky pro zasakování těchto 
vod. V současné době má obec na toto území vydané rozhodnutí o umís-
tění stavby (územní rozhodnutí), zpracovávají se projektové dokumen-
tace pro stavební, resp. vodoprávní povolení a projekty pro provedení 
stavby. Na jaře letošního roku proběhne výběrové řízení na dodavatele  
stavby, a pokud předpokládaná částka překročí zakázku malého rozsahu 
(6 milionů Kč), bude poměrně zdlouhavé. Věřím, že vše proběhne tak, 
aby se v létě začaly veškeré práce.

Vážení občané, 
   Ani v letošním roce obec nezapomene na opravu místních komuni-

kací. Tyto opravy proběhnou ve dvou místních částech, a to v Předním 
Arnoštově a v Pěčíkově.

Stranou nezůstanou ani drobné objekty památkového charakteru, 
které v loňském roce monitoroval kontrolní výbor. Mnohé tyto stavby 
se nenachází na obecních pozemcích, opravovat začneme ty na našich 
pozemcích – letos pískovcové sousoší v Lázích a pravděpodobně pís-
kovcový kříž v Petrůvce. Otevřena bude také naučná stezka „Putování 
za bílou paní“, která povede od kulturního domu až na zříceninu hradu 
Cimburku. Cestou si budou moci návštěvníci stezky přečíst na stanovi-
štích celkem 6 pověstí vztahujících se k Cimburku.

Pokračovat budeme i v akci, která se ujala – „Legendy pod Cimbur-
kem“, která tentokrát bude vzhledem k 705. letému výročí obce předsta-
vovat zábavné odpoledne pro děti, večer pak vystoupení skupin KERN, 
KABÁT revival a ARAKAIN.

Vedle těchto hlavních akcí proběhne i mnoho drobných akcí na opra-
vu a údržbu obecního majetku.

Na závěr bych rád poděkoval všem zastupitelům obce za jejich prá-
ci v uplynulém roce. Současně bych chtěl poděkovat všem, kteří věnují 
svůj volný čas práci v různých organizacích a spolcích v obci a pomáha-
jí tak udržet a rozvíjet sportovní a společensko – kulturní život v obci.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Obec, vedoucí skupinky darováno

1. Rozstání, Zdenka Antošovská 8 025 Kč
2. Lázy, Karel Smékal 3 477 Kč
3. Městečko Trnávka, Markéta Steffanová 11 452 Kč
4. Mezihoří, Josef Heger 2 410 Kč
5. Městečko Trnávka, Leoš  Maška 5 525 Kč
6. Městečko Trnávka, Zdeňka Selingerová 3 248 Kč
7. Městečko Trnávka, RNDr. Stanislav Škeřík 3 536 Kč 
8. Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka, Jan Zatloukal 4 877 Kč
9. Bohdalov Jaroslava Nerušilová 3 169 Kč

10. Přední Arnoštov, Jana Lukšová 2 284 Kč
11. Malíkov, Marie Vlachová 2 200 Kč
12. Radkov, Blanka Kronesová 5 280 Kč
13. Pacov, Blanka Pavlovcová 2 989 Kč
14. Stará Roveň, Michaela Elnerová 2 004 Kč 

Celkem bylo letos darováno a odesláno 
na charitativní účely 60 476 Kč

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
v  římskokatolické farnosti v Městečku Trnávce

Koledníkům, vedoucím skupinek a Vám všem za Vaši štědrost 
děkují lidé v nouzi.

Koledníci z Předního Arnoštova

Koledníci z Bohdalova
Koledníci u restaurovaného kříže  
v Pěčíkově
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Termíny konání Veřejného zastupitelstva obce 
Městečko Trnávka v roce 2018  

(místo konání: zasedací místnost Obecního domu v Městečku Trnávce)

Datum jednání Program jednání
21. 02. 2018 Výsledky hospodaření obce za rok 2017
25. 04. 2018 Hospodaření v obecních lesích
27. 06. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2017
29. 08. 2018 Kultura v obci
31. 10. 2018 Školství
19. 12. 2018 Rozpočet obce na rok 2019

Významné životní jubileum v měsíci lednu 
a únoru 2018 slaví tito naši spoluobčané:

pan Karel Schmidt z Mezihoří
paní Vlasta Holubovská z Městečka Trnávky
pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky
pan Matěj Seethaler z Předního Arnoštova
pan  Bořivoj Stenzl z Městečka Trnávky
paní  Marie Králová z Lázů
paní  Ludmila Korcová z Městečka Trnávky
paní Aurelie Koníčková z Městečka Trnávky
paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

OÚ Obce Městečka Trnávky

Vítání občánků
Dne 19. 11. 2017 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Městečku 

Trnávce přivítali nové občánky: Michaelu Kurincovou, Kryštofa Zezu-
lu, Jakuba Crháka, Jakuba Wolnyho, Tonyho Maiera, Samuela Chrom-
ce, Terezu Drdúlovou a Annu Klevetovou. 

Přejeme malým občánkům a jejich rodinám hodně zdraví, spokoje-
nosti a mnoho pěkných společných chvil. 

OÚ Městečko Trnávka

Zlatá svatba
Dne 2. prosince 2017 jsme měli to potěšení přivítat v naší obřadní 

síni manžele Pospíšilovi z Rozstání, kteří si v kruhu svých blízkých 
připomněli krásné výročí 50 let od uzavření svého manželského slibu. 
Byly to velmi příjemně strávené chvíle. 

Manželských párů, kteří mají šanci oslavit zlatou svatbu ubývá, tak si 
vážíme každé příležitosti uspořádat tak pěkný obřad.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Termíny vývozu popelnic – TKO
Východní část: liché týdny
Lázy, Mezihoří, Petrůvka, Pěčíkov, Bohdalov, Stará Roveň

02. 01. 2018 08. 05. 2018 11. 09. 2018
16. 01. 2018 22. 05. 2018 25. 09. 2018
30. 01. 2018 05. 06. 2018 09. 10. 2018
13. 02. 2018 19. 06. 2018 23. 10. 2018
27. 02. 2018 03. 07. 2018 06. 11. 2018
13. 03. 2018 17. 07. 2018 20. 11. 2018
27. 03. 2018 31. 07. 2018 04. 12. 2018
10. 04. 2018 14. 08. 2018 18. 12. 2018
24. 04. 2018 28. 08. 2018

Západní část: sudé týdny
Městečko Trnávka, Pacov, Ludvíkov, Přední Arnoštov

09. 01. 2018 15. 05. 2018 18. 09. 2018
23. 01. 2018 29. 05. 2018 02. 10. 2018
06. 02. 2018 12. 06. 2018 16. 10. 2018
20. 02. 2018 26. 06. 2018 30. 10. 2018
06. 03. 2018 10. 07. 2018 13. 11. 2018
20. 03. 2018 24. 07. 2018 27. 11. 2018
03. 04. 2018 07. 08. 2018 11. 12. 2018
17. 04. 2018 21. 08. 2018 25. 12. 2018
01. 05. 2018 04. 09. 2018
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Usnesení 
č.XX./251017 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 18. 12. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
616. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
617. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí r. 2018,
618. záměr prodeje pozemku st.p.č. 360/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Městeč-

ko Trnávka, odděleného od p.č. 446/4, za cenu 50 Kč/1m2,
619. odkup lesních pozemků p.č. 523 a p.č. 532 o celkové výměře 4025 

m2 v k.ú. Lázy za cenu 100 000 Kč,
620. žádost na SPÚ o bezúplatný převod pozemků p.č. 189/43 o výmě-

ře 71 m2 a p.č. 189/56 o výměře 37 m2 v k.ú. Stará Trnávka dle §7 
odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb.,

621. souhlas obce se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení pro 
Raiffeisenbank na pozemek p.č. 416/15 v k.ú. Městečko Trnávka,

622. směnnou smlouvu s D. Zelenou, obecní pozemek p.č. 127/2 o vý-
měře 1658 m2 za její pozemky p.č. 242/1 a p.č. 242/3 o celkové vý-
měře 2049 m2, vše v k.ú. Mezihoří u Městečka Trnávky,

623. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemek p.č. 
127/2 (budoucí vlastník p. Zelená) – osobní služebnost pro obec na 
vjezd a vstup oprávněné obce,

624. nové odměňování ZO od 1. 1. 2018:  
a) člen RO – 1 500 Kč 
b) člen ZO – 300 Kč 
c) předsedové FV a KV – 1 300 Kč,

625. dodatek č. 1 s Ing. Radomírem Grillem na dokumentaci pro povo-
lení a provedení stavby SO 04 STL plynovod + přípojky Obytného 
souboru Nad Studní s cenou 14 500 Kč + DPH,

626. Strategický rozvojový dokument – Program obnovy venkova Obce 
Městečka Trnávky, dodatek č. 2 s platností do 31. 12. 2019,

627. vydání OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů,

628. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2017, sezná-
mení členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,

629. plán inventur za rok 2017,
630. složení inventarizačních komisí pro rok 2017,
631. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2017,
632. schodkový rozpočet obce na rok 2018,
633. rozpočtový výhled obce na roky 2018 – 2020,
634. cenu vodného pro SO “Teplice“ na rok 2018 ve výši 34 Kč/1m3 

včetně DPH,
635. cenu stočného pro rok 2017 ve výši 54,70 Kč/1m3 včetně DPH,
636. příspěvek na stočné ve výši 14 Kč/1m3 pro fakturaci v roce 2018, 

podmínky vyplacení příspěvku: fyzická nepodnikající osoba s tr-

valým pobytem v obci minimálně od 1. 1. 2018, nemající splat-
né závazky vůči obci, při neuhrazených splatných závazcích dojde 
k jednostrannému zápočtu 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 nákla-
dů domácností), termín výplaty do 31. 12. 2018,

637. plán práce RO a ZO na rok 2018,
638. závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2018,
639. poskytnutí dotace pro TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2018 ve 

výši 70 000 Kč na provoz a 28 000 Kč na trenéry žáků (4x7 000 
Kč), uzavření veřejnoprávní smlouvy,

640. vyřazení vodovodních řadů u fary a na Rynku z majetku obce, zů-
statková cena do 5 tis. Kč,

641. přistoupení obce Městečko Trnávka do Sdružení místních samospráv ČR 
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv 
České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky 
a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních 
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce,

642. úhrada členského příspěvku SMS ČR na rok 2018 ve výši 2 000 Kč 
+ 1 Kč/1 obyvatele,

643. nabídku firmy Recprojekt s.r.o. na zpracování studie odkanalizová-
ní Lázů, Mezihoří a Petrůvky za cenu 58 tis. Kč + DPH,

644. přílohu č. 1 ke smlouvě 103000114 se společností SUEZ Využití 
zdrojů a.s. s navýšením ceny na občana z 345 Kč na 356 Kč,

645. podání žádosti do 69. výzvy OPŽP – nakládání s odpady, prostřed-
nictvím DSO Technické služby Malá Haná o cca 570 ks popelnic 
na plasty a papír a cca 41 ks kontejnerů 1100 l,

646. finální verzi dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 
území ORP Moravská Třebová,

647. novou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa s účinností od 
23. 1. 2018,

648. pořízení software Evidence smluv od společnosti Atlas software za 
cenu 14 900 Kč za pořízení a 15 000 Kč za upgrade na 4 roky bez 
DPH,

649. cenový návrh REGIO projektový ateliér na změnu ÚP č. 1 ve výši 
411 400 Kč včetně DPH (změna č. 1, úplné znění ÚP, zpracování MINIS),

650. rozpočtové opatření č. 5/2017.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
651. radu obce projednáváním a schvalováním závěrečných úprav roz-

počtu za rok 2017,
652. KV namátkovou kontrolou SKO u občanů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
653. pořízení plechového skladu v ceně do 35 tis. Kč,
654. smlouvu na vystoupení skupiny Arakain dne 25. 8. 2018 za cenu 

78 000 Kč + DPH + ubytování,
655. nákupní ceník dříví na IV. Q 2017 od Dřevo Málek, Protivanov,
656. připojení se k Prohlášení Mikroregionu Severo – Lanškrounska 

k zákonu o střetu zájmů,
657. smlouvu na vystoupení skupin KERN a KABÁT revival dne 25. 8. 

2018 za odměnu 61 000 Kč.
658. přijetí dotace od Pk na obnovu lesních porostů ve výši 67 950 Kč,
659. smlouvu se SÚS Pk o provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. 

č. 3716-4 Plechtinec“ s dočasným záborem 47 m2 pozemku p.č. 
1032/4 v k.ú. Pěčíkov,

660. licenční smlouvu s Dilií z.s. k živému provozování díla Zdeňka Ko-
záka Čert nikdy nespí,

661. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky p.č. 
132/1, p.č. 117, p.č. 219 a p.č. 115, vše v k.ú. Mezihoří u Městeč-
ka Trnávky, obec jako budoucí povinný – strpět stavbu a umožnit 
vjezd za účelem údržby – Mokřady U mlýna.

Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
V Městečku Trnávce dne 18. 12. 2017: Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Jan Zatloukal, Věra Kozlovská

Přehled poplatků na rok 2018
Směsný komunální odpad (popelnice):  

částka zůstává stejná, tj. 480 Kč za 1 osobu na rok
splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2018

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

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

a každého dalšího 105 Kč
Vodné:

– SO “Teplice“ 34 Kč/1m3

–  SV Moravskotřebovsko 43,57 Kč/1m3 - platí pouze pro 
Přední Arnoštov

Stočné:
–  ve výši 54,70 Kč/1m3

Výběr poplatků pouze v úřední dny:  
pondělí    8:00 – 17:00 hodin
středa       8:00 – 17:00 hodin 
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Zbytek času jsme vyplňovali poslechem koled, vyprávěním, hrami 
a přibližováním vánočních tradic.

Přejeme Vám krásný a pohodový rok 2018.
Šteflová Emílie

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
       Adventní čas v Mateřské škole

Čas plyne jako voda a je tu zas vánoční čas, pro naše 
nejmenší ten nejkrásnější…

První adventní neděli byl rozsvícen vánoční strom na návsi a jako 
tradičně i děti mateřské školy přispěly svým vystoupením v podobě bás-
niček a písniček, které už dlouho předem nacvičovaly. 

Druhou adventní neděli naše starší děti zpříjemnily svým pěkným ta-
nečkem na vánoční besídce pro veřejnost v kulturním domě.

Přesto, že počasí vánoční čas nepřipomínalo, sníh se objevoval spo-
radicky, na vánočních přípravách jsme pilně pracovali. Ráno nás vítal 
rozsvícený stromeček před školkou a v ní děti jako pilné včeličky nacvi-
čovaly svoje vystoupení na tradiční vánoční odpoledne v obou třídách. 

Ve dnech 14. a 15. prosince proběhla vánoční odpoledne s rodiči 
a příbuznými,  s příjemným posezením, vystoupením dětí a předáním 
drobných dárečků v podobě skleněných svícínků a pomerančových oz-
dob. Děti byly odměněny balíčkem plným dobrot s příspěvkem školní 
jídelny, SRPŠ a prodejny potravin.

To nejočekávanější nakonec – vánoční nadílka v MŠ a rozzářené 
oči dětí nad spoustou dárečků… 

Obecní knihovna  
Městečko Trnávka

Nová školská rada

Registrační poplatky čtenářů na rok 2018:
• děti do 14 r. vč., důchodci 20,-
• dospělí, mládež od 15 r.  40,-
• důchodci od 70 r.  – 
V předvánočním čase  proběhla  v knihovně soutěž o nejkrásnějšího 

anděla, které se zúčastnilo 11 dětí, kolektiv školní družiny a místní ba-
bička s vnoučaty. Všichni andělé a andílci byly krásní, doplnily vánoční 
andělskou výstavu v knihovní galerii.  Cenu vítěze si nakonec odnesl 
Jiří Vícha, žák 4. třídy, pro jeho anděla hlasovalo nejvíce návštěvníků 
výstavy. 

Soutěž Lovci perel 1. 2. –  30. 11. 2018 – začíná další ročník  čte-
nářské soutěže. Hlavním cílem je motivovat děti ke čtení a rozvíjet po-
rozumění textu. Soutěžící si v knihovně vybere knihu označenou jako 
„perlorodka“. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, za 
správně zodpovězené získá „skutečnou“ perlu. Za vypracování nepo-
vinných otázek na pracovním listě obdrží soutěžící speciální knihovnic-
ké bankovky Moriony. Na konci soutěže budou mít všichni lovci perel 
možnost utratit vydělané moriony na Morionském trhu. Nejúspěšnější 
čtenáři budou odměněni. 

Výsledky soutěže Lovci perel 2017: 1. místo Jakub Novák (37 pe-
rel), 2. místo Petra Nerušilová (23 perel), 3. místo Mariana Stenzlová Dne 6. listopadu 2017 proběhlo první jednání nově zvolené školské 

rady při ZŠ a  MŠ Městečko Trnávka. Tato je složena z 9 členů, kde tři 
jsou za zřizovatele, tři za rodiče a tři z pedagogických pracovníků školy. 
Rada je zvolena na tříleté funkční období a jejími členy jsou: Z. Selin-
gerová, J. Stenzlová, J. Dušková, I. Víchová, M. Bohatcová, D. Chlup, 
A. Popelková, D. Dostálová, R. Pilař. Předsedou byl v tajné volbě zvo-
len D. Chlup. Rada má celou řadu práv a  povinností od návrhu škol-
ních vzdělávacích programů, přes školní řád, pravidla pro hodnocení 
žáků až po projednání návrhu rozpočtu či podávání podnětů různého 
druhu. V globále nám všem jde o jediné a tím je kvalitní škola a školka 
pro naše děti jako zásadní instituce vesnice. Rada se bude scházet mini-
málně 3 krát během školního roku. Aktuálním tématem je problematika 
školní jídelny, kdy dvě členky pracují na pozměňovacích návrzích a na 
únorovém jednání obeznámí zbývající členy s výsledky. Současně bude 
k jednání přizván pan ředitel a vedoucí jídelny paní Fiebichová. Jde 
nám o konstruktivní projednání celé problematiky tak, aby se dosáhlo 
maxima v souladu s prováděcím nařízením MŠMT.  Na radu se může 
obrátit s patřičnými podněty či nápady kterýkoliv náš spoluobčan. Náš 
cíl je přece společný. 

Mgr. Dalibor Chlup

(22 perel). Nejvíce perel (celkem 119) nasbíral kolektiv žáků 6. třídy. 
Blahopřejeme!

Výstava obrazů Jiřiny Jakubcové 24. 1. – 28. 2. 2018 – galerie 
knihovny. Vernisáž  24. 1. v 17 hodin, recitace z autorčiny knihy básní 
Zrcadlení.

Připravujeme: Beseda o bylinkách (Bylinkářství Harmonie – Vlas-
timil Komoň, Jevíčko)
fotografie z akcí: ok-mtrnavka.cz, email: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz

Jitka Stenzlová

V NEDĚLI 18. 2. 2018 
DVAKRÁT DO DIVADLA! 

- v 15.00 hod. s dětmi na pohádku SKŘÍTKOSNĚNÍ
- v 19.30 hod. s manželem na MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Do Kulturního domu v Městečku Trnávce Vás srdečně zve KIC,
obě divadelní představení sehraje Divadelní soubor Brněnec.

   Divadlo
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Jak jsme se těšili na Vánoce …
Jen co jsme první prosincovou neděli společným zpěvem s rodiči 

rozzářili vánoční strom na místní návsi, bylo nám jasné, že Vánoce už 
jsou opravdu za dveřmi. Všichni jsme se na ně převelice těšili. V násle-
dujícím týdnu jsme o nich zpívali a recitovali babičkám a dědečkům na 
tradičním Posezení s důchodci. Druhou neděli posledního měsíce v roce 
jsme tyto krásné svátky vítali svými vystoupeními na školní vánoční be-
sídce. Vzpomínáte si určitě na malé snílky s polštářky, na rytmický tanec 
princezen a krále Pavla se svou družinou, na popletenou abecedu nebo 
na pohádku O čertovi a Káče, viďte? Dlouhé čekání jsme si v dalších 
dnech po besídce ukrátili výletem do kina v Moravské Třebové, zimní 
vycházkou s bohatou nadílkou zvířatům v lese, návštěvou Andělské vý-
stavy v místní knihovně, vánočním dopolednem s dílničkou a dárečky 
ve svých třídách …  a  prvňáci s druháky vyrazili ještě na své v pořadí již 
druhé bruslení.  Dnes už jsou za námi nejen vánoční prázdniny, ale i sta-
rý rok. A tak se zase těšíme, ale tentokrát  na nové zážitky v roce 2018.

Za všechny těšící se z 1. –  4.  ročníku ZŠ Městečko Trnávka  
zapsala Mgr. Ludmila Šimečková.

Návštěva Brna
V úterý 12. prosince se žáci 8. třídy vydali do Brna. Podívali jsme se 

do Vily Tugendhat a Kapucínské hrobky. Vánoční atmosféru jsme na-
čerpali na vánočních trzích na „Zelňáku“.

Z postřehů žáků:
Výlet do Brna se mi líbil. Nejvíce mě zaujala prohlídka Vily Tu-

gendhat, hlavně ty megalomanské, na tu dobu luxusní pokoje a tech-
nické prostory. Hodně se mi líbilo jejich auto tatra. Zaujal mě je-
jich příběh, že zde museli zanechat vilu za 5 milionů a emigrovat 
do Ameriky. Vánoční trhy se mi líbily. Obešli jsme všechny stán-

ky a v každém bylo něco unikátního. Kapucínská hrobka byla za-
jímavá. Líbila se mi ta největší, kde jich odpočívá šestnáct. Moc 
pěkný pohled to nebyl, když si uvědomíte, že takhle taky skončí-
me. Příští rok bych jel znovu.                            (David Fréhar)

Vila se všem líbila a mile překvapila. Pak jsme se vydali na náměs-
tí a do hrobky Kapucínů. Na ukončení pěkného dne jsme se pořádně 
ve Vaňkovce projeli na eskalátorech.                                 (Šárka Henslová)

Prohlídka ve vile se mi líbila, ale byla příliš dlouhá. Nejhezčí byl vý-
hled z okna a jejich zahrada. Také mě zaujaly obrovské dveře. Při vstupu 
do vily jsme si museli obalit boty do ochranného igelitu. Pak jsme měli 
rozchod na náměstí, abychom si prohlédli vánoční trhy. Šli jsme i do 
Kapucínské hrobky, kde byli pohřbeni lidé. Jedna z nich byla dokonce 
pohřbena zaživa.                                                    (Barbora Balajková)

Den poezie 2017 ve Svitavách
Už potřetí se v Městské knihovně ve Svitavách uskutečnila nesoutěž-

ní recitační přehlídka v rámci Dne poezie. Akce má celostátní charakter 
a letošní téma bylo inspirováno tvorbou J. A. Komenského, především 
jeho Labyrintem světa. I proto se zúčastnění milovníci poezie a přízniv-
ci umělecké přednesu ubírali 9. listopadu 2017 „Labyrintem poezie“.

Do svitavské knihovny dorazili chlapci a děvčata se svými texty 
z minulých ročníků recitačních přehlídek, ale i s texty novými, ještě 
tzv. nehotovými. To vše proto, aby se svými přednesy navzájem inspi-
rovali a využili jedinečné možnosti probrat svou volbu i výkon s paní 
Mgr. Emilií Zámečníkovou, porotkyní krajských a celostátních recitač-
ních přehlídek, autorkou knížky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro 
pedagogy a mladé recitátory a dalších publikací. 

Z naší školy se do Svitav vypravili jen dva zájemci, věříme však, že 
své nově nabyté zkušenosti předají dál, ostatním spolužákům. Vždyť 
krásné slovo umí příjemně pohladit!

Mgr. Jana Strouhalová
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Závěr roku ve škole
Závěr kalendářního roku na II. stupni byl celkem pestrý. Ve středu 

20. prosince žáci 5. – 9. třídy zhlédli v kině v prostorách muzea v Moravské 
Třebové film Po strništi bos. Film od režiséra Jana Svěráka mile překvapil. 
Ve čtvrtek si žáci 5., 6. a 8. třídy zabruslili na zimním stadionu v Moravské 
Třebové. Někteří se v blízkosti mantinelů ploužili dokola, odvážnější brus-
lili svižně a řada chlapců si zahrála i kopanou s pukem. V pátek, poslední 
den před Vánocemi, se žáci rozdělili do několika týmů a vypukl turnaj, 
v němž děvčata prokazovala své nadšení v utkání basketbalu, a chlapci sou-
peřili ve florbalu. Ve škole zavládla milá, pohodová atmosféra naznačující, 
že svátky vánoční plné spokojenosti, pohody a klidu už se blíží.
Z postřehů žáků:

Hlavním hrdinou byl chlapec Eduard, který se musel z Prahy přestě-
hovat k příbuzným na vesnici. Našel si zde pár kamarádů, kteří ho rychle 
přijali do party. Eda měl zakázané bavit se se strýcem Karlem (Vlkem), 
protože v minulosti ublížil babičce. Jednou tam byla strašná bouřka. Eda 
s maminkou šli zrovna od rybníka. Schovali se v kupce sena. Když se vrá-
tili domů, tak na silnici našli babičku mrtvou. Na konci filmu umře i Ka-
rel. Eda s rodiči se po válce zase může vrátit do Prahy.     (Šárka Henslová)

Kluk Eda kvůli své hlouposti se musí z Prahy odstěhovat na venkov.  
Zažije spoustu vtipných, ale i smutných věcí. Na konci se stěhují zpět 
do Prahy a na venkov bude jezdit na prázdniny. Film se mi líbil a klid-
ně bych se na něho podíval znovu.                                     (Jakub Foret)

Odstěhovali se k příbuzným. Eda si našel čtyři kamarády na vsi, kte-
ří měli rádi vojáky stejně jako on. Měli bunkr ve věncích a kytkách na 
hřbitově. Kluci jednou našli raketu s benzínem, která spadla z letadla. 
Tajně z ní odčerpali benzín, aby se jejich kamarád na invalidním vozí-
ku mohl projet.                                                         (Jana Škrabalová)

Eda se tajně scházel se svým strýcem Karlem (Vlkem), protože se 
mu líbily jeho koně. Později umřel a chtěl mu jít na pohřeb, ale rodiče 
mu to nedovolili.                                                           (David Fréhar)

Ze školy jim udělali lazaret a tak se učili ve staré škole. Nakonci 
přijedou Rusové a jeden jim zabaví vysavač. Líbilo se mi to, ale něco 
jsem neslyšel, protože se všichni smáli.                       (Svatomír Novák)

Bruslení bylo úžasné. Moc se mi tam líbilo. Jezdila jsem rychle 
a dokonce jsem vypilovala ježdění pozadu. I přesto, že nás tam bylo 
hodně, tak jsem do nikoho nenarazila. Dávala jsem si i přestávky, pro-
tože mě bolely nohy. Moc se mi tam líbilo.        (Aneta Rádsetoulalová)

Florbal
Dne 22. 11. 2017 se žákyně 8. a 9. tříd zúčastnily turnaje ve florbalu 

v Moravské Třebové. Našimi soupeřkami byly žákyně Gymnázia Mo-
ravská Třebová, ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Palackého. V turnaji jsme 
skončily na 4. místě. Naším cílem bylo získat nové zkušenosti a hlavně 
si zahrát, což se nám podařilo. Soutěže se zúčastnily: Eliška Lexmaulo-
vá, Adriana Škrabalová, Natálie Steffanová, Monika Braunerová, Jana 
Škrabalová, Aneta Rádsetoulalová, Martina Steffanová, Barbora Balaj-
ková, Šárka Henslová, Tereza Seidlová.

Žáci – hoši 7., 8. a 9. tříd se zúčastnili obvodního kola turnaje ve 
florbalu v Jaroměřicích. Naši soupeři byli ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ 
Jevíčko. Zasloužené vítězství si odvezli žáci z Jaroměřic, naše družstvo 
i přes veškerou bojovnost skončilo na druhém místě. Soutěže se zú-
častnili: Hynek Pavel, Jan Hladil, Pavel Seidl, Tomáš Uvízl, Suchomel 
Jaroslav, David Fréhar, Jakub Ďurinák, Kristian Hartl, Adam Neoral.

Bc. Martina Baráková

Turnaj v halové kopané v Městečku Trnávce
V Městečku Trnávce se dne 19. 12. 2017 uskutečnil turnaj v halové 

kopané žáků 2. stupně. Poměřili jsme síly proti soupeřům ze ZŠ a MŠ 
Jaroměřice a ZŠ Jevíčko. Chlapci šli do všech zápasů s plným nasaze-
ním, ale bohužel se nám vyhrát nepodařilo. V turnaji jsme skončili na 
třetím místě, vítězství si odvezli žáci ze ZŠ a MŠ Jaroměřice. 

Turnaje se zúčastnili: Tomáš Uvízl, Jaroslav Suchomel, Adam Neo-
ral, Jakub Ďurinák, Kristian Hartl, David Fréhar, Lukáš Fréhar, Adam 
Dvořáček, Tadeáš Palášek. 

Chtěla bych poděkovat Robertu Henslovi, který jako rozhodčí od-
vedl výbornou práci.

Bc. Martina Baráková

Filmové představení v Pardubicích
Goethe-Zentrum Pardubice pořádalo ve středu 1. listopadu 2017 v Di-

vadle 29 filmové představení pro školy, na které přijala pozvání desítka 
našich nejstarších žáků. Nabídnut byl vážnější film Mlha v srpnu (němec-
ky s českými titulky), natočený podle literární předlohy Roberta Dome-
se. Dotýkal se německé historie, odehrával se totiž v jižním Německu za 
2. světové války a byl velmi dojemný, protože se zabýval tématem euta-
názie ve Třetí říši a hlavním hrdinou byl třináctiletý chlapec. Film nabídl 
mnoho možností k následným zamyšlením i diskuzi. Poté se skupinka 
vydala do ulic Pardubic za poznáním. S doprovodem zvukového průvod-
ce zájemci putovali po stopách Silver A. Díky tomu se dozvěděli o tragic-
kých osudech místních obyvatel, účastníků heydrichiády, a vyslechli si 
unikátní autentické výpovědi svědků z výslechových protokolů. 

Mgr. Jana Strouhalová

SPOLEČENSKÝ PLES
pořádá Zš a Mš Městečko Trnávka

3. 2. 2018 v KD Městečko Trnávka
začátek ve 20:00 hod.

Hraje: MIX BOSKOVICE
taneční vystoupení soutěž o ceny

srdevstupné 70 Kč čně zvou pořadatelé
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Hevlín – Vídeň – Laa an der Thaya
Za němčinou, poznáním i odpočinkem se o prodlouženém víkendu 

17. – 19. listopadu 2017 vydala spolu se studenty ISŠ z Moravské Tře-
bové a Gymnázia z Rožnova pod Radhoštěm skupinka našich nejstar-
ších dívek a chlapců. Všichni se tak zapojili do skvělého projektu, který 
organizovalo Centrum česko-německého porozumění v Moravské Tře-
bové (paní I. Kuncová). 

V pátek po příjezdu a ubytování v penzionu si účastníci prošli obec 
Hevlín, navštívili místní nádraží, kde dříve „končila cesta“, protože dál 
už byla tzv. železná opona. Poté následovaly seznamovací hry, večeře 
a další aktivity a hry s němčinou. 

Sobota patřila Vídni, tedy návštěvě přírodovědeckého muzea, 
prohlídce pamětihodností s milou průvodkyní, paní Ulrike a nasá-
vání nádherné předvánoční atmosféry na vánočních trzích před ví-
deňskou radnicí. Večer pak většina strávila u zábavných německých 
stolních her. 

V neděli stačilo deset minut na přejezd do termálních lázní v Laa an 
der Thaya, kde bylo možné celé dopoledne relaxovat. Příjemně unave-
ni, ale i nabuzeni do další práce s německým jazykem se cestovatelé 
vrátili v podvečer domů. 

Mgr. Jana Strouhalová
Zde jsou příspěvky z pera dvou účastníků:

Výlet do Vídně
Dne 17. 11. 2017 jsme se vydali na třídenní výlet. Byli mezi námi 

jak žáci osmé, tak deváté třídy, ale také žáci z jiných škol. 
Po dlouhé cestě autobusem jsme se šli ubytovat do našeho penzio-

nu. Vybalili jsme si věci a vydali se na krátkou procházku po Hevlíně, 
ke které jsme dostali výklad o minulosti Hevlína. Po návratu jsme hráli 
různé seznamovací hry, ze kterých mě bavila hlavně druhá část týkající 
se pohádek bratří Grimmů. 

Sobotu jsme začali výbornou snídaní a pokračovali cestou do Vídně. 

Vánoční besídka 2017
Na neděli 10. prosince 2017 připravili naši žáci pod vedením svých 

učitelů tradiční Vánoční besídku. I když samotná příprava nebývá právě 
jednoduchá, všichni si ji náležitě užili. Vždyť celý program byl vánoč-
ně a pohádkově laděný! Zazněly vánoční melodie a písně, vyprávěly 
se vánoční a pohádkové příběhy, tancovalo se a cvičilo, hrálo se stíno-
vé divadlo a vše prokládaly vánoční a zimní verše. Plný sál kulturního 
domu a silný potlesk byl všem účastníkům odměnou i další motivací.

Mgr. Jana Strouhalová
Z postřehů našich žáků:

V neděli 10. 12. jsme pro veřejnost pořádali Vánoční besídku. Moc 
jsme si naši poslední besídku užili. Sál byl plný lidí, což nás trochu vyděsi-
lo, ale s podporou ostatních spolužáků jsme to zvládli.   (Romana V., 9. tř.)

V neděli 10. 12. 2017 jsme jako každý rok pro naše rodiče, pra-
rodiče a ostatní spoluobčany připravili Vánoční besídku, která podle 
mě byla úspěšná. Mně osobně se nejvíce líbilo stínové divadlo, kde 
se objevily naše oblíbené, vtipné filmové scény.     (Adriana Š., 9. tř.)

Podle mě se nám stínové divadlo docela povedlo. Na za-
čátku jsem tancovala já a Terka. Na konci jsme ten tanec tro-
chu popletly, ale nikdo na to nepřišel…     (Nikola V., 6. tř.)

Dva týdny jsme trénovali na stínové divadlo. Hráli jsme šest 
úryvků z pohádek. Já jsem hrál prince z Popelky a loupežníka, kte-
rý říkal „Nečum!“, takže jsem to neměl těžké….      (Lukáš F., 6. tř.)

Naše příprava na stínové divadlo byla asi jednodušší než u ostatních. 
Nemuseli jsme se učit texty a vymýšlet složitě kostýmy. Ale byla to leg-
race divadlo zkoušet, i když jsme si toho spoustu museli hlídat, např. 
abychom se nepřekrývali.                                               (Kája N., 6. tř.)

Hned po příjezdu jsme si šli prohlédnout přírodovědné muzeum plné 
zajímavostí a aktivit. Poté nás čekala prohlídka Vídně s doprovodem 
rodilé mluvčí. Po této obchůzce jsme se rozešli po vánočních trzích. 
Většina lidí byla milá a ochotná... Dále nás čekalo hledání autobusu, 
cesta do penzionu a opět výborná večeře. 

V neděli ráno nás čekala krátká cesta do termálních lázní Laa an der 
Thaya. V lázních jsme strávili celé čtyři hodiny. Hned po lázních násle-
dovala další dlouhá cesta autobusem, tentokrát už domů. Nastalo smut-
né loučení, ale zároveň radost, že můžeme skočit do svých vlastních 
postelí.  Já osobně jsem si tyto tři dny velmi užila. Poznala jsem spoustu 
nových lidí a pár krásných míst. Kdybych dostala možnost, hned bych 
to zopakovala.                                                                      (Eliška Z.)

Hevlín – Vídeň – Laa
V pátek 17. 11. 2017 jsme se vydali do Hevlína s Centrem česko-

-německého porozumění, které sídlí v Moravské Třebové. Vyrazili jsme 
autobusem z Městečka Trnávky a postupně k nám přistoupili studenti 
z ISŠ z Moravské Třebové, paní Kuncová z Centra a v Brně studen-
ti Gymnázia z Rožnova pod Radhoštěm. V Hevlíně jsme se ubytovali 
a vydali se na procházku. Poté jsme hráli seznamovací hry a po večeři 
další hry. 

V sobotu 18. 11. jsme se vydali do Vídně, hlavního města Rakous-
ka. Prošli jsme si město a zavítali do přírodovědného muzea. Po hodině 
a půl v muzeu jsme se sešli s paní Ulrike, která nám vyprávěla o městě. 
U městské radnice nás opustila a my jsme si procházeli nádherné vá-
noční trhy. 

Poslední den, tedy 19. 11., jsme se nasnídali, sbalili a odjeli do Laa, 
kousek za hranice. V termálním koupališti jsme měli čtyři hodiny na 
„vyřádění“. Ještě před odjezdem domů jsme si s novými kamarádkami 
vyměnili kontakty a „tradá“ domů. Pro mě to byl zážitek jako hrom. 
Jsem rád, že jsem se naučil nějaká nová slovíčka a že jsem mohl poznat 
Vídeň o trochu víc.            (Jaroslav S.)

Průmyslová prodejna K-plus děkuje všem svým 
zákazníkům za přízeň v uplynulém roce a přeje 

jim vše nejlepší do nového roku! Zichovi

Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa
V pondělí 20. listopadu 2017 přicestovali za našimi žáky dva herci 

z Divadélka pro školy z Hradce Králové, aby je seznámili s významný-
mi okamžiky života a tvorbou nejslavnějšího prvorepublikového spiso-
vatele a dramatika Karla Čapka. V hraných ukázkách, do kterých bylo 
zapojeno i publikum, představili komedii Loupežník, dramatizaci po-
vídky Básník ze slavného souboru Povídky z jedné kapsy, úryvek z pro-
tiválečné divadelní hry Bílá nemoc a část z divadelní hry Adam stvoři-
tel. Pořad tak přitažlivou a odlehčenou formou doplnil výuku českého 
jazyka a literatury a naše žáky příjemně obohatil.

Mgr. Jana Strouhalová
Zde jsou postřehy některých z nich:

Divadlo o Karlu Čapkovi se mi líbilo. Dozvěděli jsme se mnoho za-
jímavostí. Nejvíc se mi líbila ukázka Loupežník. Byla zahrána zábavně 
a zapojili i některé z nás.                                                   (Renata U.)

Divadlo bylo velmi vtipné a propracované jako vždy. Tahle dvojice 
k nám jezdí každý rok a pokaždé nám zábavně ukážou život některého 
ze slavných básníků, prozaiků nebo dramatiků. Vždy do pořadu zapojí 
i někoho z publika, což je milé.                                           (Adriana Š.)

Nejvíc se mi líbila ukázka Adam stvořitel. Snad proto, že byla hodně 
legrační. Zábavné bylo, když si vybíral, podle které dívky stvoří z hlí-
ny tu svou. Jakub z páté třídy se mu nelíbil…                          (Kája N.)

Líbilo se mi, jak s námi mluvili, jak představovali určité role a jak nás 
vtáhli do děje. Adam stvořitel byl o Adamovi, který zničil svět a Bůh mu 
nakázal stvořit nový svět. Nejprve vytvořil chlapce, pak Evu, která se do 
chlapce zamilovala a odešla. A tak vytvořil Lili, dívku hodnou, ale trochu 
hloupou, až se z toho málem zbláznil. Tak ten svět zase zničil…     (Žaneta K.)

Divadlo se mi líbilo. Bylo veselé a zábavné. Pobavila jsem se 
u toho, když jeden z herců procházel po židlích mezi námi. Nejlep-
ší byl Adam stvořitel.                                          (Nikola V.)

Dozvěděla jsem se, že Čapkův bratr poprvé zmínil slovo robot, ale že 
i samotný Karel psal o budoucnosti, která se stala skutečností. Líbilo se mi, 
jak Adam z hlíny uplácal svou citlivou, stále upovídanou ženu.  (Liliana N.)
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I přesto, že nám skončily naše letní soutěže, nezahá-
líme. I v těchto chladných dnech jsme stále aktivní a při-

pravujeme pro Vás spoustu dalších akcí, na které se můžete v roce 2018 
spolu s námi těšit.

Dne 29. 10., v neděli, měli naši kluci z výjezdové jednotky náročný 
den. Vyjížděli k sérii událostem popadaných stromů po větrné smrš-
ti. Již v ranních hodinách, konkrétně v 9 hodin, byl jednotce nahlášen 
spadlý strom v Borové. Než se kluci stačili dostat na místo, byl v tu 
dobu nahlášen další výjezd, tentokrát se jednalo o spadlý strom na kul-
turní dům a dráty vysokého napětí v obci Pacov. Po odstranění se jed-
notka přesunula do obce Mezihoří, kde uklízela spadlý strom přes ces-
tu v nepřehledném úseku a následně na silnici I35 u Studené Loučky, 
kde strom blokoval dva jízdní pruhy. Po úklidu komunikace jednotka 
vyjížděla do Moravské Třebové, kde došlo k pádu stromu na pohostin-
ství u vlakového nádraží. K večeru, když se naše jednotka vracela na 
základnu, byla povolána na úklid dalšího stromu na dráty vysokého na-
pětí do Bohdalova. Kluci se vrátili zpět na základnu až v 19:30. Všem 
klukům z jednotky, kteří se účastnili (nejen) tohoto náročného dne, patří 
velké díky za vykonanou práci. 

Dne 16. prosince se v Kulturním domě v Městečku Trnávce kona-
la Valná hromada, na které se zhodnotil rok 2017, a vedení sboru nás 
seznámilo s plány na rok 2018, který bude pro náš sbor opět náročný.

Dne 26. prosince jsme uskutečnili poslední rozlučkovou Štěpánskou 
zábavu. Jelikož byla poslední, děkujeme všem, kteří se s námi přišli 
rozloučit. 

Za okrsek Městečko Trnávka bych Vás chtěla pozvat na již tradič-
ní Hasičský okrskový ples do Pěčíkova, který se koná 17. února 2018.

Bc. Michaela Neubauerová

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Náš sbor SDH Městečko Trnávka za účasti Obce Městečko Trnávka 

uspořádal 31. 12. 2017 ve večerních hodinách silvestrovský ohňostroj. 
Počasí, ač nám nevycházelo od rána vstříc, se nakonec umoudřilo a večer 
se velice vydařil. Touto cestou bychom chtěli Vám všem poděkovat za 
podporu, kterou jste nám projevili svoji účasti. Jsme rádi, že jste si udělali 
čas a ochutnali náš speciální silvestrovský svařák.  Dle našeho mínění se 
nám akce povedla, a tak se všichni můžete těšit na pokračování…

za SDH Městečko Trnávka, Bc Michala Neubauerová

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

Štěpánský turnaj 2017
V úterý 26. prosince proběhl v Městečku Trnávce tradiční Štěpánský 

turnaj, který nakonec ovládl tým Bonsaje.
Tým Bonsaje kraloval i ve skupině, kde všechna svá utkání vy-

hrál a do semifinále šel jasně z 1. místa. Doprovodil ho celek Sajgony 
M. T. V druhé skupině to bylo podstatně vyrovnanější a o postupujících 
musel nakonec rozhodnout rozdíl vstřelených a obdržených branek, což 
přisoudilo postup týmům Brka team a Jiskra Brodek u Konice.

Zápasy o konečné 7. a 5. místo byly vyrovnané a o vítězích musely 
rozhodnout až penalty. Oproti tomu obě semifinále skončila jednoznač-
ným výsledkem. V tom prvním přehrál Sajgony M. T.výsledkem 4:1 
Brodek, v druhém zase Bonsaje porazily 5:2 Brka team.

Duel o 3. místo mezi Brodkem a Brka teamem získal pomě-
rem 4:1 druhý jmenovaný celek. Finále nabídlo odvetu skupinového 
zápasu mezi Sajgony M. T. a Bonsajemi. Šlo o vyrovnané utkání skou-
pé na branky. Po remíze 1:1 musely o šampiónovi rozhodnout penal-
ty. V těch měly více štěstí Bonsaje a obhájily tak prvenství z loňského 
roku. Konečné pořadí turnaje: 1. Bonsaje, 2. Sajgony M. T., 3. Brka 
team, 4. Brodek u Konice, 5. Chormice, 6. Z hor, 7. Dřeváci, 8. Brazzers

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

TJ Sokol Městečko Trnávka
                 TJ Sokol Městečko Trnávka bude v roce 2018 
pořádat tyto akce:

10. a 11. 2. Fotbalový turnaj přípravek a žáků
9. 3. Výroční schůze v KD

31. 3. Šachový turnaj
Duben Florbalový turnaj, termín ještě není znám

6. 4. Sletová akademie (ukázky skladeb) ve sportovní hale
27. 4. Čarodějnice s Trnkou
26. 5. Místní slet

9. a 10. 6. Městečko Trnávka CUP 2018
21. 7. Pouťová zábava
22. 7. Pouťový turnaj ve fotbale
21. 9. Atletický čtyřboj - memoriál O. Stenzla st.

24. 11. Fotbalový turnaj přípravek
26. 12. Štěpánský turnaj v hale

FBK Panters Městečko Trnávka
Letošní sezónu jsme nově zahájili v amatérské lize OAFL (orlická 

amatérská florbalová liga). Po 7 zápasech se držíme na pěkné šesté po-
zici. Za vše, kde jsme, samozřejmě děkujeme podpoře TJ SOKOL Měs-
tečko Trnávka. Na jaře opět budeme pořádat již tradiční Florbal Cup, 
kde se snad letos sejde více týmů.

Stále hledáme nové posily do našeho týmu. Trénujeme každou neděli 
od 13:00 do 16:00, tak se klidně zastavte.

Za celý tým Vám přeji vše nejlepší do nového roku.
za tým FBK Panters Michal Ambroz
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       MHD cup 
Dne 11. 11. 2017 se uskutečnil v místní sportovní hale VI. 

ročník tohoto halového turnaje v nohejbale trojic. Pozvání od klu-
ků přijalo 8 převážně přespolních týmů. Hrálo se systémem každý 

s každým. Tomu odpovídaly i jednotlivé zápasy, kdy si hráči nic neda-
rovali zadarmo. Velkým lákadlem porazit soupeře a vyhrát byl i hezký 
pohár a hodnotné ceny pro každý tým. A jak to dopadlo?

1. místo – Boršov, 2. místo – Krchleby mix, 3. místo – Beckham team

Vánoční losovatelný turnaj 
Ještě před Vánocemi uspořádala SK Skalka (ne)tradiční turnaj v no-

hejbale trojic. Tento turnaj se uskutečnil 16. 12. 2017 v místní sportovní 

SK Skalka
hale. Předvánoční shon vyhnal do haly 21 borců, kteří s napětím sle-
dovali losování svých parťáků do týmu. Turnaj je zajímavý především 
tím, že ruka pořadatele určí, kdo s kým bude hrát. I letos vzniklo sedm 
zajímavých a vyrovnaných týmů. Po urputných bojích tento turnaj na-
konec vyhrál tým ve složení Haba (Bohatec P.), Profesor (Hrbata J.) 
a Kondor (Křivánek D.). Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili, 
a v příštím předvánočním čase se zase budeme těšit.

Plánované akce: 2. 3. 2018 - Ples sportovců 

SK SKALKA 
MĚSTEČKO TRNÁVKA

pořádá

XXIV. PLES 
SPORTOVCŮ

2. března 2018 od 20:00 hod. 
v KD Městečko Trnávka

Hudba: MEFISTO
V průběhu soutěž o hodnotné ceny Srdečně zvou pořadatelé

Římskokatolická farnost v Městečku Trnávce se rozhodla na základě 
neúspěšného jednání s dodavatelem stavby o odstranění závad na nově 
zakryté střeše kostela, že požádá o dotaci finančních prostředků z Minis-
terstva zemědělství, programu na opravy památek a  opraví alespoň část 
střechy, aby nedošlo k následným škodám na konstrukci střechy v mís-
tech zatékání. Úřad státní památkové péče nepovolil taškovou krytinu, 
a tak mezi možností překrytí střechy novou stávající krytinou Dakora, 
která se projevila jako nevyhovující, a druhou variantou měděnou kry-
tinou, byla tedy zvolena měděná šablona, která se ale musela vyrábět 
oproti běžné síle plechu 0,5 mm v 0,6 mm. Proto vznikla časová prodle-
va mezi odkrytím a novým zakrytím. Zakrytí zajišťovala firma Klepo-
col s r.o. ze Svitav. Věříme, že tato firma i použitá krytina bude zárukou 
dlouhodobé ochrany kostela před dešťěm i před nárazy větru, který také 
spolu s nekvalitně odvedenou prací zapříčinili zatékání. Bude-li nutné 
tímto způsobem zakrýt i zbývající část střechy, záleží na tom, jak se po-
daří odstranit zatékání a také na možnostech finančních.

Zpráva Nadačního fondu kostela Sv. Jakuba st. Městečko Trnávka 
o činnosti a hospodaření v roce 2017

SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PĚČÍKOVĚ
Vás srdečně zve v pátek 2. února 2018 na

H A S I Č S K Ý  P L E S
v Kulturním domě v Pěčíkově, od 20 hodin, vstupné 50 Kč

Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé. Hudba Mefisto
Děkujeme Vám za Vaši přízeň i za případný příspěvek do tomboly.

Celková hodnota díla dle smlouvy a fakturace byla 996.106,- Kč 
Dotační podmínky určují spolupodíl farnosti ve výši 30 ti procent 
z této částky. Farnost tedy z prostředků poskytnutých Nadačním fon-
dem kostela Sv. Jakuba v Městečku Trnávce uhradila 298.832,- Kč. 
Zbývající část byla uhrazena formou půjčky z prostředků olomoucké-
ho arcibiskupství. Tolik tedy stručná informace a fakta o střeše koste-
la Sv. Jakuba, která nyní září a vzbuzuje pozornost již z dálky všech, 
kteří do Městečka Trnávky přijíždějí.

Hospodaření nadačního fondu
Poněvadž v době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje ještě ne-

byla ukončena účetní závěrka a uzavřen rok 2017, chceme Vás se-
známit s daty, která byla známa těsně před koncem roku.

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2017 činil 689 006,46 Kč
Příjmy: Výdaje:
od dárců 24 987,00 Kč oprava střechy 

kostela
298 832 Kč

obec Radkov 1 000,00 Kč
sbírky z kostela 72 723,00 Kč
vánoční koledování 5 391,00 Kč
úroky 54,92 Kč 

Stav finančních prostředků k 27. 12. 2017 činil 494 330,38 Kč

Správní rada Nadačního fondu velice děkuje a vyjadřuje upřímné 
Pán Bůh zaplať za trvalou i jakoukoli jinou možnou podporu všem 
Vám, kteří nám pomáháte získávat prostředky na opravu našeho kos-
tela. V roce 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a Božího 
požehnání.

Jan Zatloukal
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Vážení čtenáři, 
dnes začnu pověstí, kterou jsem si vypůjčil ze sbírky pana učitele 

Františka Továrka:

Zašlými stezkami
Chornického domkáře Antonína stihlo kruté neštěstí. Pozbyl vlády 

v rukou a jen stěží chodil. Na uzdravení nebyla naděje, hrozila bída, 
hrozil hlad. Jednou se mu zdál zvláštní sen. Uviděl nadpozemsky krás-
nou paní. Vznášela se nad vrcholky jedlí a tiše říkala: „Dej se vést bí-
lou holubicí, přijdeš do lesa k prameni, který ti vrátí, čeho postrádáš...“

Když se krásný sen vzdálil, chalupník se probudil. Slunce již bylo 
povýš, ale žena byla ještě ve světnici. Pomáhala mu při oblékání, a tu jí 
vyprávěl o svém snu. „Jak?“ zvolala překvapeně, „bílá holubice? Před 
chvílí jsem ji viděla na jabloni!“ Antonínovu duši zalilo blaženství na-
děje. Vyšel na zápraží a opravdu, uviděl holubici. Pozdravovala na jab-
loni ranní slunce, točila se v něm a klaněla, ale brzy popolétla o několik 
zahrad. Antonín, podporován ženou, šel za ní. Sebral všechnu svou sílu 
a nevnímal nic než bílého ptáka vznášejícího se co chvíli nad zahrada-
mi, poli a lesem.

Holubice přivedla Antonína k prameni na Hušáku. Byl hrozně una-
vený, ale neodpočíval. Jal se umývat v chladné vodě. Ponořil do ní své 
zvadlé ruce a – div divoucí - naplnil je život. Omyl své nohy a – sláva, 
sláva – pocítil sílu, že by mohl lámat železo. I poklekl, políbil zemi a po 
dlouhé době si zase zazpíval.

Po čase zde zbudoval třebovský kníže zděnou kapličku. Do studán-
ky v kamenné podlaze prýští neustále silný pramen. Hlas padající vody 
splývá s šuměním vysokých smrků a voláním hrdliček.

Tolik pověst, a nyní vysvětlení, proč jsem touto pověstí uvedl ten-
to krátký článek. Obracejí se na mne občané zda nevím, kdo a kdy 
tuto  kapličku na Hušáku postavil. Musím po pravdě a s lítostí sdělit, 
že nevím.  Kroniky obce na tuto otázku odpověď nedávají. Nesetkal 
jsem se s odpovědí ani v materiálech farnosti uložených v archivu, 
které jsem zatím mohl prostudovat. Vzhledem k tomu, že každá po-
věst má obvykle své reálné jádro, což lze doložit i na pověstech pří-
mo z Trnávky, mohu usuzovat, že skutečně mohla být postavena ná-
kladem třebovské vrchnosti. Archivní materály panství jsou uloženy 
v Moravském zemském archivu v Brně a Lichtenštejnském archivu 
ve Vaduzu.

Na posledním jednání redakční rady Zpravodaje nám byla uká-
zána fotokopie asi původního návrhu kapličky, která se našla v rodi-
ně Goppoldových, což pokládám za něco mimořádného. Pokud v bu-
doucnu na nějaké materiály k této kapličce v archivech narazím, rád 
se s Vámi o ně podělím.

Jiří Vondra

Pozn. redakce:
Dne 3. prosince 2017 navštívila náš kraj, mj. i Holubí stu-

dánku a Cimburk,  Česká televize s pořadem Toulavá kamera. 
Pořad můžete zhlédnout na webových stránkách ČT – http://
www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kame-
ra/217562221500048/video/585984

Původní návrh kapličky u Holubí studánky

Současná podoba kapličky


