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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 B ř e z e n – d u b e n / 2 0 1 8

až se Vám dostane do rukou toto vydání našeho Zpravodaje, budeme 
se nacházet na prahu měsíce března. Měsíce, na který se většina z nás 
těší, měsíce, ve kterém po zimě opět přijde jaro a příroda se nadechne 
k novému životu. Život v obci však neustal ani v zimních měsících.

Proběhlo několik koordinačních jednání se skupinou projektantů, 
kteří pod vedením Ing. Grilla pokračují ve zpracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na dílo: „Obyt-
ný soubor Nad studní Městečko Trnávka“. Jednotlivé projekty zpraco-
vávají: p. Petr Dobroucký – vodovod a kanalizace včetně vsakování, 
p. Lubomír Klodner – komunikace, projekt elektro společnost Ener-
gomontáže Votroubek s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, středotlaký rozvod 
plynu a přípojky p. Zdeněk Šustr.

V měsíci lednu jsme zažádali o dotaci z Programu 
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kra-
ji na obnovu objektů památkového charakteru, a to na 
restaurování pískovcového sousoší v Lázích a pískov-
cového kříže v Petrůvce. K oběma dílům jsme doložili 
i odborné posouzení znalců o nutnosti provést restauro-
vání těchto sakrálních staveb.

Práce pokračují i na díle, na které získala naše obec 
dotaci již v roce 2017. Jedná se o dílo: „Naučná stezka 
Putování za Bílou paní“. Dotaci obec získala z Progra-
mu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji“ ve výši 180 000 Kč od Pardubic-
kého kraje, kterému patří naše poděkování. Bez této do-
tace by naučná stezka nebyla realizována. Vítěz výběro-
vého řízení na dodávku desek z umělého mramoru s vy-
pálenými texty pro naučnou stezku firma Rustika s.r.o. Jevíčko již za-
kázku dodala a místní řezbář p. Petr Steffan ztvárňuje ze dřeva postavy 
z pověstí o Cimburku pro jednotlivá zastavení naučné stezky.

Vedení obce pracovalo i na otázce odpadového hospodářství, kde do-
šlo k podstatné změně. V minulosti jsme Vás informovali, že Vaše po-
pelnice budou označeny čárovými kódy a svozová firma SUEZ bude při 
vývozu tyto kódy snímat. V tomto duchu byla vedena jednání se svozo-
vou firmou a naše obec uskutečnila všechny potřebné kroky, aby k této 
akci došlo (evidence popelnic v jednotlivých nemovitostech) a předa-
la potřebné podklady svozové firmě pro zajištění čárových kódů a celé 
vlastní evidence. Po výměně obchodního zástupce svozové firmy jsme 

Vážení občané, 

Zima jak má být (koupaliště Městečko Trnávka)

se koncem roku dozvěděli, že svozová firma SUEZ celý systém čáro-
vých kódů zajišťuje prostřednictvím další firmy, se kterou předchozí ob-
chodní zástupce nic neprojednával. Navíc se začalo jednat o finančních 
částkách podstatně jiných, než které byly na počátečních jednáních. Pro-
to naše obec prozatím od systému čárových kódů ustoupila.

Koncem roku 2017 byl společně s některými okolními obcemi zalo-
žen Dobrovolný svazek obcí – Technické služby Malá Haná za účelem 
vlastního zajišťování odpadového hospodářství. Bude to určitě nějakou 
dobu trvat, než se vše uskuteční, ale prostřednictvím tohoto svazku zažá-
dala naše obec v 69. výzvě OPŽP o dotaci na barevné popelnice na plast 
a papír do domácností. Tyto popelnice pak budou sváženy svozovou fir-

mou od jednotlivých domů. Z důvodu posunutí uzavření 
a vyhodnocení 69. výzvy OPŽP (II. Q 2019) posunula 
i naše obec zvažovaný sběr papíru a plastu v pytlích na 
pozdější období (pravděpodobně květen) tak, aby se pak 
pokud možno plynule přešlo z pytlů na popelnice.

Region Moravskotřebovska a Jevíčska získal příslib 
dotace v rámci 40. výzvy OPŽP na dodávku komposté-
rů nahlášeným zájemcům. Správní výbor tohoto Regio-
nu zajistil výběrové řízení na tuto dodávku. Jednalo se 
o otevřené řízení nadlimitní, které má poměrně dlouhé 
zadávací lhůty. V současné době je již známa vítězná fir-
ma JRK Bio Waste Management s.r.o. Praha, která by 
měla dodávku kompostérů uskutečnit do 90 dnů od pod-
pisu smlouvy. Smlouva může být podepsána po uplynutí 
lhůty pro odvolání se neúspěšných uchazečů. Pokud se 
neúspěšní uchazeči neodvolají, měly by být kompostéry 

k dispozici cca v červenci letošního roku.
Vážení občané, přeji Vám krásné další dny.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

ZŠ a MŠ Městečko Trnávka Vás srdečně zve na

Velikonoční dílnu do školy
ve středu 21. března 2018

od 15:30-17:30 hodin.
S sebou si doneste provázek, stužky  

a vyfouknutá vajíčka.
Moc se na Vás těšíme.

JARO
Jarmila Klimešová

Čas šarlatán
žal neléčí, když nechce,
jaro však raší,
proudí do všech žil,
paprsek slunce
pohladí tě lehce
a znovu láskou
srdce rozbušil.

1918

2018
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Usnesení 
č.XXI./210218 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 21. 2. 2018

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
662. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
663. zprávy FV a KV,
664. záměr prodeje zaplocené části pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Městeč-

ko Trnávka,
665. prodej pozemku p.č. 1304/6 o výměře 58 m2, odděleného od p.č. 

1304/1 GP č. 105-145b/2017 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky 
za cenu 25 Kč/1m2,

666. prodej pozemku st.p.č. 360/3 o výměře 1 m2, odděleného od p.č. 
446/4 GP č. 336-516/2017 v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 50 
Kč/1m2,

667. nákup pozemků p.č. 260/2 o výměře 132 m2 a p.č. 262/2 o výměře 
12095 m2 v k.ú. Stará Trnávka za cenu 190 740 Kč,

668. nákup pozemků p.č. 154, p.č. 416/20, p.č. 842/2 a p.č. 991/4 o cel-
kové výměře 12522 m2 v k.ú. Lázy za cenu 320 000,- Kč,

669. plán lesní výroby na rok 2018,
670. revokaci usnesení č. XIX./251017, bodu č. 595,
671. příspěvek obce ve výši 5 325 Kč na akci SV Moravskotřebovska 

„Zlepšení kvality vody na Křenovsku“, za předpokladu získání do-
tace,

672. návrh kupní smlouvy na dodávky dřeva s firmou Dřevo-Málek 
s.r.o. Protivanov na rok 2018,

673. nákupní ceník dříví od firmy Dřevo-Málek s.r.o. Protivanov na 1. 
Q 2018,

674. úhradu členského příspěvku DSO pro výstavbu R43 na rok 2018 
ve výši 1 400 Kč,

675. úhradu členského příspěvku SMS na rok 2018 ve výši 2 000 Kč + 
2 Kč/1 obyvatele,

676. smlouvu s Helenou Dobrouckou, IČ: 76525864 na zhotovení PDS 
– obytný soubor Nad studní I. etapa – vodovod, kanalizace dešťová 
a splašková, retenční vsakovací nádrž, za cenu 90 000 Kč,

677. smlouvu s Lubomírem Klodnerem, IČ: 45568481 na zhotovení 
PDS – obytný soubor Nad studní I. etapa  - komunikace, za cenu 
49 610 Kč a platbou 42 169 Kč při předání PDS a 7 441 Kč po vy-
dání stav. povolení,

678. smlouvu se skupinou Brontosauři Revival na produkci při slavnost-
ním otevření naučné stezky 2. 6. 2018 za cenu 15 000 Kč,

679. smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 
knihovny s Městskou knihovnou ve Svitavách ve výši 5 556 Kč,

680. pořízení změny č. 1 Územního plánu Městečko Trnávka,
681. určeného zastupitele Janu Sablíkovou, DiS. pro pořízení změny č. 

1 ÚP Městečko Trnávka,
682. MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování 

jako pořizovatele ÚP Městečko Trnávka.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
683. Radu obce schvalováním nákupních ceníků dříví od firmy Dřevo-

-Málek s.r.o. Protivanov pro zbytek roku 2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
684. zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2017,
685. informace SPÚ k žádostem obce o převedení pozemků,
686. podání žádosti na Pk o dotace v celkové výši 100 000 Kč z Progra-

mu podpory kultury a památkové péče Pk na sakrální stavby v Lá-
zích a Petrůvce, Lázy: 126 500 Kč, Petrůvka: 149 500 Kč,

687. poskytnutí dotace Charitě Moravská Třebová na rok 2018 ve výši 
20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,

688. bezplatný pronájem KD a sportovní haly Taneční škole Mědílko-
vých Zlín ve dnech 20. – 29. 7. 2018,

689. rozpočtové opatření č. 6/2017,
690. úhradu členského příspěvku DSO TS Malá Haná ve výši 14 000 

Kč,
691. vypracování Výroční zprávy za rok 2017 o poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb.,
692. informace o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 

obcí,
693. založení majetkového účtu obce u FIO banky a.s. a zaevidování ak-

cií ČSAD na tomto účtu.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
694. podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS MTJ z Programu 

rozvoje venkova – Technika a technologie pro lesní hospodářství 
na lesnický nebo zemědělský traktor se schválenou lesnickou ná-
stavbou, tj. čelním rampovačem a lanovým navijákem.

Hlasování: pro 10 hlasů, proti 1 hlas (Pavel Bohatec), zdržel se 0 hlasů.
2. část usnesení byla přijata.

V Městečku Trnávce dne 21. 2. 2018: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Jan Zatloukal, Jaroslav Seidl

Kolik nás je…
Počet obyvatel Obce Městečko Trnávka včetně přileh-

lých obcí ke dni 31. 12. 2017 je celkem 1394, z toho 614 
mužů, 568 žen a 212 dětí do 18 let. Průměrný věk obyvatel 
je 42,98 roků.

Významné životní jubileum v měsíci březnu 
a dubnu 2018 oslaví naši spoluobčané:

paní Marie Kovářová z Městečka Trnávky 
pan Jiří Mazenauer z Pacova  
paní Růžena Krejčířová z Městečka Trnávky
pan  Antonín Čampa z Městečka Trnávky
paní  Marie Pospíšilová z Městečka Trnávky
paní  Marta Rovnerová z Městečka Trnávky
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví,  
štěstí a spokojenosti.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

Kalendář akcí
Zveme všechny občany na akce letošního roku (přehled do srpna 2018), 

ve kterém si připomeneme 100 let od vzniku republiky a 710 let naší obce. 

Turnaj v bleskovém šachu 31. 3. kulturní dům (KD)
Sletová akademie 6. 4. sportovní hala
Pálení čarodějnic 27. 4. hřiště 
Lampionový průvod, ohňostroj 11. 5. hřiště 
Trnfest – divadelní festival 19. 5. KD, Cimburk
Všesokolský slet 26. 5. hřiště 

Otevření naučné stezky 2. 6. u KD, hrají 
Brontosauři Revival

Pohádkový Cimburk 9. 6. Cimburk
Městečko Trnávka Cup 9.–10. 6. hřiště
Posezení v hasičárně 21.–22. 7. hasičská zbrojnice
Pouťové slavnosti 21.–22. 7. hřiště
Memoriál V. Jachana 11. 8. hřiště

Legendy pod Cimburkem 25. 8. hřiště, hrají Kern, 
Kabát Revival, Arakain
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Knihovny v malých obcích
Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě, téměř každá 

obec má svou knihovnu. Například v okrese Svitavy je to celkem 114 
knihoven. Byť jsou často maličké a otevřené jen na několik hodin týdně, 
zaručují občanům dostupnost knihovnických a informačních služeb.
Obec Městečko Trnávka  je zřizovatelem těchto knihoven:
• Obecní knihovna MĚSTEČKO TRNÁVKA, p. Jitka Stenzlová (ve-

řejný internet) – profesionální knihovna
• Místní knihovna LÁZY, p. Milada Bušinová (veřejný internet)
• Místní knihovna PETRŮVKA,  p. Dáša Bičovská
• Místní knihovna BOHDALOV, sl. Kateřina Skřebská
• Místní knihovna PĚČÍKOV, p. Jana Dušková

Aby fungovaly hospodárně a přitom uspokojily poptávku čtenářů, 
sdružuje se několik malých knihoven do obvodu, o který se stará vět-
ší, profesionální, zpravidla městská knihovna. Tou je v našem přípa-
dě Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Ty-
pickým znakem těchto malých knihoven je to, že část jejich knižního 
fondu je putovní. Tedy městská knihovna nakoupí knihy, které rozdělí 
do jednotlivých souborů, a tyto soubory pak kolují mezi jednotlivými 
knihovnami. Tak je zajištěno, že i ty nejmenší knihovny nabídnou svým 
čtenářům nové knihy.

Peníze jsou poskytovány z Pardubického kraje anebo ze sdružených 
prostředků, což je fond, do kterého přispívají samotné obce dle svých 
finančních možností. Naše obec přispívá částkou 4,- Kč na obyvatele 
(v r. 2018 celkem 5556,- Kč).

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Prvňáčci poprvé v knihovně
Ve čtvrtek 22. 2. 2018 vyrazili prvňáčci se svou paní učitelkou E. 

Žouželkovou na „průzkumnou“ cestu do obecní knihovny. Seznámili 
se s pravidly pro půjčování knížek, se značením a rozmístěním knih, 
v knihovně objevily nejmenší i největší knížku. Dále děti četly ze svých 
slabikářů a krásně recitovaly básně na vylosované písmenko. Na oplát-
ku jim knihovnice přečetla pohádku „Jak vznikla první kniha“ z Kni-
hovnických pohádek Zuzany Pospíšilové. V závěru setkání zbyl dětem 
prostor pro vlastní „počtení“ či spíše prolistování vybraných knížek.

Akce byla realizována v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro 
prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků od prvních 
ročníků základní školy.

Březen – měsíc čtenářů 2018:
• Registrace nových čtenářů na rok 2018 zdarma
• Čtenářská amnestie (prominutí poplatků za 

upomínky, ztracené čtenářské průkazy)
• Vyhlášení nejpilnějšího čtenáře roku 
• Dopolední čtení a besedy pro děti MŠ a ZŠ
• Prodej vyřazených knih a časopisů
• Cestovatelská beseda „Zážitky z cest po Evropě“ – p. Václav 

Ston - pátek 16. 3. v 17 hodin
• Spisovatelka Zuzana Pospíšilová – beseda pro 1. – 3. tř. ZŠ – pátek 

23. 3. v 9 hod.
• 13. Noc s Andersenem (zábavný program pro děti – čtenáře 2. - 5. tř. 

se spaním v knihovně) – pátek 23. 3. 

Statistika – r. 2017:
• 245 registrovaných čtenářů, z toho 111 do 15-ti let
• 6489 výpůjček knih a časopisů
• 3225 návštěvníků knihovny (vč. kulturních a vzdělávacích akcí, 

internet)
Jitka Stenzlová

PRANOSTIKY 
na březen a duben

• Březnové slunce má krátké ruce.
• Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou.
• Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme.
•  Na svatého Řehoře čáp letí přes moře,  

žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře.
•  Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek  

se zemí nehýbej!
• Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem.
• Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
• Prší-li na prvního dubna, bývá mokrý máj.
• Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.
• Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
• Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
       Z trnavské školičky

Nastal nový kalendářní rok a naši předškoláčci se už 
pilně připravují na zápis a nástup do první třídy, který bude “cobydup”. 

Paní učitelky mají v této době nesnadný úkol, kterým je další eta-
pa pedagogické diagnostiky, v rámci které musejí objektivně posoudit 
možnosti, schopnosti, dovednosti, vědomosti i návyky dětí vzhledem 
k jejich věku. Diagnostikované oblasti se vztahují k požadavkům spo-
jeným s nástupem do první třídy tedy úrovní školní zralosti. 

Trénujeme nejen barvy, čísla a geometrické tvary. Velmi důležitá je 
vyzrálost a podpora dětí v oblastech grafomotoriky a kresby, které úzce 
souvisejí s problematikou laterality. Jednou z nejvýznamnějších oblastí 
jsou komunikační a řečové dovednosti, ve kterých se odráží úroveň zra-
kové a především sluchové percepce nepostradatelné pro budoucí čtení 
a psaní.  Předškolák se již zpravidla dobře orientuje v prostoru a čase, 
má všeobecný přehled o dění ve svém okolí i jisté matematické před-
stavy. Nejen posouzení a rozvoj těchto oblastí jsou ale podstatné pro 
nástup do školy. Je tu také sociální a emocionálně-volní zralost dítěte, 
která se projevuje v bezproblémovém navazování kontaktů, respekto-
vání pedagoga, reagování na jeho pokyny, v jisté emocionální stabilitě, 
trpělivosti a zodpovědnosti i ve zvládání určité psychické zátěže, kterou 
nástup do první třídy může představovat. 

V tomto období je pro nás nesmírně důležitá úzká spolupráce s ro-
diči předškoláků a v mnohých případech návštěva pedagogicko-psy-
chologické poradny, pro kterou naše pedagogická diagnostika slouží 
a v jejíž kompetenci odborné posouzení školní zralosti je.  Rozhodující 
je však vždy slovo rodiče, který na doporučení pedagogicko-psycholo-
gické poradny a školky dát nemusí.  Je ale třeba si uvědomit, že ať už 
nástup do školy bez patřičných dovedností nebo bezdůvodné stagnová-
ní školně zralého dítěte ve školce jsou chybou, která se může i daleko 
později negativně projevit ve školní práci a úspěšnosti.

Ale ani během těchto příprav si ve školce nezapomínáme hrát, proto-
že volná hra a spontánní činnosti stále zůstávají hlavní náplní dne před-
školních dětí. Dbáme také na denní zařazování pohybových činností 
a krásně nám k tomu poslouží skladba „Noty“, kterou s dětmi nacviču-
jeme na XVI.  Všesokolský slet. Skladba děti oslovila a cvičení je baví. 
Nejen přihlášené děti, ale všechny děti ve třídě mají možnost a prostor 
si s námi tuto skladbu jen tak pro radost pravidelně zacvičit.

I letos jsme starším dětem mohli nabídnout plavecký výcvik v Mo-
helnici, kde se, kromě seznamování s vodou a dovádění, děti skutečně 
systematicky připravují na techniku plavání pod vedením zkušených 
plaveckých instruktorek v malých skupinkách.

S radostí jsme v naší MŠ přivítali  “staronovou” paní učitelku Pav-
línu Makrlíkovou, která v minulosti v naší školce již působila. Velmi 
rychle s dětmi navázala kontakt a stala se vítanou součástí kolektivu 
dětí i učitelek.  

za MŠ Dagmar Dostálová a Kristýna Dvorská
I nejmladší školáci umí recitovat

Školní kolo soutěže v recitaci pro žáky 1. stupně odstartovalo na 
naší škole v úterý 13. 2. v malé tělocvičně. Soutěžící se na vystoupení 
pilně připravovali. Básničky vystřídala i próza a diváci svoje spolužáky 
odměňovali zaslouženým potleskem. V porotě vše bedlivě sledovaly 
paní učitelky. A jak to dopadlo?

Do oblastního kola PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 
v Moravské Třebové vyrazila prvostupňová výprava ve složení: Já-
chym Pospíšil, Lenka Budigová, Alžběta Dvořáková, Štěpán Chlup, 
Ema Selingerová, Vlastimil Antošovský a Mariana Stenzlová. Všichni 
jmenovaní se snažili přednášet svoje texty, jak nejlépe uměli, a patří jim 
velká pochvala za reprezentaci školy.

I když už je dávno po Vánocích, porotu nejvíce zaujala MARIANA 
STENZLOVÁ ze 4. třídy, která společně s Františkem Nepilem (autor 
textu) radila, JAK ROZBALOVAT VÁNOČNÍ DÁREK. Blahopřejeme 
Máje ke krásnému 3. místu, k bronzové medaili,  ale hlavně k postupu 
DO OKRESNÍHO KOLA. Držíme jí pěsti a přejeme, ať to i ve Svita-
vách pořádně rozbalí!

Mgr. Ludmila Šimečková
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Do třetice všeho dobrého!
Trojka je magické číslo nejen v pohádko-

vém světě. Platila i pro naše letošní, již třetí 
Kladky. Ty totiž dopadly opravdu pohádko-
vě. V náhradním termínu si díky výstavní-
mu počasí, vzorně připravenému lyžařské-
mu areálu, ochotě a vstřícnosti Sport servi-
su pana Ježka,  bezpečné autobusové dopra-
vě pana Matochy, ale hlavně díky obětavým 
profesionálním instruktorům lyžařské školy 
SNOWFOX Prostějov užila lyžařský výcvik 
žáků 1.–4. ročníku  necelá padesátka dětí 
(některé přihlášené totiž přepadla chřipka). 
Hned v pondělí nám počasí hrálo do noty, pan 
Matocha nás přivezl s celou výstrojí až pod 
svah, lyžařský areál Kladky nás překvapil 
sněhovými děly v akci, instruktoři lyžařské 
školy nás s úsměvem vítali … a co bylo dál?  
Po celý týden panovala na svahu radostná ná-
lada, ke které kromě nádherného prašanu při-
spíval určitě i obětavý pomocný servis tříd-
ních učitelek a pana školníka. Není divu, že 
poslední den poprvé v dějinách našich školních Kladek úplně všich-
ni malí lyžaři nasedali v pohodě na dvoukotvový vlek, aby si užili 
jízdu   na 710 m dlouhé sjezdovce. Samým nadšením se nám ani ne-
chtělo věřit, že už končíme.

Na závěr nezbývá než pochválit všechny lyžaře, poděkovat jejich 
rodičům i SRPŠ za podporu a těšit se při prohlížení naší školní foto-
galerie na příští Kladky!

Za realizační tým zapsala Mgr. Ludmila Šimečková.

Bruslíme
Ve čtvrtek 22. února vyrazili žáci 5. až 9. třídy na bruslení na 

zimní stadion do Moravské Třebové. Během sportovního dopole-
dne si žáci opět vyzkoušeli, jak jsou zdatní bruslaři, jak jim jdou 
piruety, sprinty, hokejové přihrávky nebo jen obyčejná honič-
ka. Dobře ale vědí, že se nemohou srovnávat s výkony sportov-
ců, např. rychlobruslařů nebo hokejistů, které pravidelně sledu-
jí v přenosech a v záznamech z právě probíhající zimní olympiá-
dy. I když, kdo ví ... ?              Mgr. Petra Hájková
Postřehy od žáků:

Bylo to super, naučil jsem se bruslit.                      Oldřich Konečný
Bylo to dobré. Bruslilo se mi dobře. Spolužáci byli tolerantní. Ty 

dvě hodiny utekly rychle.                                                   Jan Komárek

Jelikož jsem dlouho nestála na bruslích, tak mi to moc nešlo, ale 
užila jsem si to a odvezla si skvělé zážitky.                Martina Steffanová

Bruslení se mi líbilo, hráli jsme spoustu her, ale nejvíc mě bavilo 
sbírání kruhů.                                                                 Nikola Volková

Bylo to zábavné. Líbilo se mi to, i když nás tam bylo hodně. Byli 
tam i žáci z jiné školy, kteří se bruslit teprve učili. Šlo jim to dobře. 
Rozhodně bych jel na bruslení ještě jednou.                          Filip Maška
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Lyžařský kurz Malá Morávka
Již počtvrté jsme si od 18. 2. do 23. 2. 

2018 zalyžovali v Jeseníkách nedaleko 
Pradědu v areálu Karlov.

Lyžařského kurzu se zúčastnili žáci 
5. – 9. třídy a mohli se zdokonalovat nebo 
začínat jak ve sjezdovém, tak i běžeckém 
lyžování. Letos nám přálo počasí a celo-
denní výlet na Praděd patřil k nezapome-
nutelným zážitkům. Velké poděkování 
patří panu R. Plhákovi, který nás každý 
den vozil na sjezdovky, a personálu chaty 
Na Rychtě v Malé Morávce za výborné 
zázemí.

Mgr. A. Popelková a Bc. M. Baráková
Postřehy lyžařů:

„Na běžkách jsem stála poprvé, ale 
rychle jsem se to snažila doučit. Ve středu 
jsme se na běžkách vypravili na Praděd, 
kde byl nádherný výhled – dívali jsme se 
na mraky.“                   L. Nesrstová

„Týden na horách byl krásný, ale hrozně rychle utekl. Každý ve-
čer jsme zahajovali olympijské hry.“                         K. Nerušilová

„Hodně mě bavilo lyžování. Ohledně lyžování jsem se naučil pře-
nášet váhu a lyžovat ne sekáním, ale váhou.“                            M. Tinkl

PODĚKOVÁNÍ druhému stupni, zvláště pak paní učitelce Popelkové 
a Barákové i panu učiteli Smékalovi za to, že nás „páťáky“ vzali 
s sebou na lyžařský kurz do Malé Morávky. A nesmíme samozřejmě 
zapomenout na našeho pana ředitele, který nám to umožnil. 

V Malé Morávce jsme prožili pět báječných dní.  Nejenže jsme se 
naučili lyžovat a všichni jsme sjížděli sjezdovky v Karlově, ale zvládli 
jsme i výcvik na běžkách a společný výstup na Praděd, někteří zdatněj-
ší dokonce i na Švýcárnu. Počasí nám přálo po celý týden. Po nároč-
ném výcviku a dobrém jídle nás večer čekala naše soukromá „Jesenická 
olympiáda“, kde jsme se společně utkávali ve vědomostních či sportov-
ních disciplínách. Naši starší spolužáci nás mezi sebe přijali a byli nám 
oporou. Co dodat? No, byl to týden plný nových zkušeností a silných 
zážitků, na který budeme dlouho vzpomínat. Tak ještě jednou „DÍK“.

Mgr. Lenka Straková a V. třída

Obvodní kolo ve florbalu 4. – 5. tříd
Ve středu 14. 2. jsme se s chlapci vydali do Moravské Tře-

bové na turnaj ve florbalu. Čekal nás soupeř ze ZŠ Jevíčko, 
s kterým jsme bojovali o postup do okresního kola.  Zahrá-
li jsme si dva zápasy, první vyhráli chlapci z Jevíčka, druhý 
zápas se podařilo vyhrát našim chlapcům. Bohužel nám štěstí 
nepřálo a výsledné skóre na výhru nestačilo. V turnaji jsme 
skončili na druhém místě. Musím pochválit všechny zúčastně-
né chlapce, kteří se ničeho nebáli a do zápasů šli s plným na-
sazením. Nejlepším hráčem turnaje se stal Vlastík Antošovský, 
který vstřelil do soupeřovy brány tři góly.

Turnaje se zúčastnili: Antošovský Vlastimil, Pospíšil Ště-
pán, Stuchlý Vojtěch, Vaněrek Jakub, Vícha Jiří, Černocký 
Tomáš

Bc. Martina Baráková

Úspěch na recitační přehlídce 2018
Pročíst si několik knih, vybrat jednu zajímavou a v ní úryvek, 

který se z různých důvodů líbí. Pak se jej naučit předčítat a nakonec 
přednášet zpaměti. 

Ano, touto cestou se jako každý rok vydali všichni „druhostupňá-
ci“. Ve třídách se navzájem se svými texty předvedli a zhodnotili. Ti 
šikovnější se pak v rámci kategorií III. (6. - 7. třída) a IV. (8. - 9. tří-
da) porovnali na školní recitační přehlídce 5. února 2018. I když ten-
to den poznamenala vysoká nemocnost, sešla se téměř dvacítka od-
vážných recitátorů a svými přednesy zajistila pěkný kulturní zážitek. 
Mezi mladšími vynikla Liliana Nesrstová, po ní pak Lenka Grezlová, 
Žaneta Kadlecová, Natálie Smolíková a Filip Maška. Ve starší kate-
gorii zářila Eliška Lexmaulová, druhý byl Jaroslav Suchomel a třetí 
Barbora Balajková.

Kvůli nemocnosti i lyžařskému výcviku se 21. února 2018 do ob-
lastního kola recitační soutěže v Moravské Třebové vydala skupinka 
soutěžících trochu obměněná, ale rozhodně pečlivě připravená. Ka-
tegorii III. reprezentovali Jan Komárek, Adéla Jedličková a Žaneta 
Kadlecová. Na vysoko nastavenou laťku svých souputníků sice ještě 
nestačili, ale moc se snažili a sbírali zkušenosti. Hodně vysoko byla 
laťka také v kategorii IV. A tu se naší úžasné Elišce Lexmaulové po-
dařilo zdolat úryvkem z knihy Oněgin byl Rusák od Ireny Dousko-
vé. Eliška svou kategorii vyhrála a postupuje do kola okresního, kte-
ré se bude konat 21. 3. 2018 ve Svitavách. Gratulujeme! Zapomenout 
však nemůžeme také na skvělý výkon Jaroslava Suchomela, jenž si 
přivezl cenné čestné uznání za přednes úryvku z jeho oblíbené kni-

hy Erin Hunterové Zákon smečky. Barbora Balajková, třetí z našich 
starších soutěžících, na svůj větší úspěch ještě čeká. Příští rok nás 
třeba překvapí!

Mgr. Jana Strouhalová
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Rozloučení s malými divadelníky
Víte, proč je na brněnské radnici drak a veliké kolo od vozu? Jak 

vlastně vznikl název Brno? Tak na tyto otázky a jiné nám odpověděly 
„Brněnské pověsti“, za kterými se vydali malí divadelníci ze základní 
školy do ND Reduta v závěru loňského roku.

Že stát na divadelních prknech, mluvit, zpívat a tancovat není žádná 
legrace, divadelníci vědí. Proto za peníze z jejich velice zdařilé muzi-
kálové pohádky O dvanácti měsíčkách jeli na výlet do Brna. Nejprve 
zhlédli činoherní hru Brněnské pověsti, kde byly velice vtipně vylíčeny 
pověsti města Brna, a pak se šli přesvědčit, jestli drak i kolo na radnici 
opravdu visí. Potom jsme se vydali za zábavou do zábavního parku BON-
GO. V tomto parku se nalézá spousta trampolín, prolézaček, klouzaček, 
horolezecká stěna, autíčka, nafukovací atrakce a mnoho dalšího. Děti si 
výlet užily, vydováděly se a večer se příjemně unaveny vrátily v pořádku 
domů. Tímto bych chtěla poděkovat manželům Kučerovým za dlouhole-
tou pomoc a ochotu věnovat se ve svém volném čase dětem. 

Mgr. Jana Dospělová

Školská rada při ZŠ a MŠ 
Městečko Trnávka

Vážení spoluobčané, dne 12. února 2018 proběhlo dal-
ší jednání nově zvolené školské rady. Kompletní zápis na-
leznete na webu naší školy. Jak jsem již avizoval, základním 
a doslova nosným tématem jednání byla problematika školní-
ho stravování. Z toho důvodu byla přizvána i paní Fiebicho-
vá. Situace není jednoduchá, protože na ni má vliv mnoho 
nejrůznějších faktorů. Přesto jsme se dohodli, že se pokusíme 
zařadit naši školu do projektu „Zdravá škola“, který se věnu-
je právě problematice stravování. Naše vize je jednoduchá. 
Oslovíme organizaci nabízející tento projekt v tom smyslu, 
aby přijela do naší školy, provedla školení personálu a při-
pravila v naší kuchyni právě ta jídla, která propagují. Logic-
ky tato jídla budou muset splňovat finanční limity na žáka, 
požadavky spotřebního koše, který je dán vyhláškou MŠMT 
a samozřejmě musí chutnat. Současně chceme provést prezen-
taci a potřebnou ochutnávku tak, aby především rodiče mohli 
na vlastní oči a pusy posoudit a ohodnotit výsledek. Termíno-
vě chceme toto vše spojit v rámci třídních schůzek na přelomu 
3. a  4. čtvrtletí. Současně chci požádat rodiče, aby sledovali 
zápisy z jednání a v co největším počtu se dostavili na uvede-
nou ochutnávku, která se nám doufám podaří realizovat. Na-
dále Vás budeme informovat jak se celá věc vyvíjí. 

Mgr. Dalibor Chlup, předseda

Dne 13. ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili 
výročních Valných hromad v Dubicku a v Koryčanech. 

V sobotu 17. února Okrsek dobrovolných hasičů Městečko Trnávka 
uspořádal VI. ročník Hasičského bálu v Pěčíkově. Chtěla bych po-
děkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci 
nebo přispěli do tomboly sponzorskými dary.

Od začátku roku vyjížděla naše výjezdová jednotka k jedné udá-
losti, a to dne 6. ledna v 12:32 hod. k transportu pacienta z lesa do 
sanitky po úrazu při kácení stromů u obce Hraničky. Pacient byl stabi-
lizován a odnesen do sanitky RZS. Dále se jednotka věnovala výcviku 
nositelů dýchací techniky a to praktickým výcvikem v prostorách ha-
sičárny, který se uskutečnil 27. ledna od 9:30 hodin. Výcvik byl zamě-
řen na zdolávání překážek v dýchací technice a výstup po žebříku do 
okna prvního patra hasičárny. Klukům z výjezdové jednotky děkuji za 
obětavost a jejich nasazení.

V sobotu 10. března nás čeká již tradiční sálová kopaná SDH Cup. 
Tímto bych Vás chtěla všechny pozvat. Přijďte podpořit své týmy, po-
dívat se na utkání hasičů, ale také hasiček ve fotbale a přitom strávit 
příjemnou sobotu s hasiči celého okrsku.

za SDH Městečko Trnávka  Mgr. Michaela Neubauerová

SDH mládež - naše zážitky
Zdravíme všechny naše příznivce. Víme, už dlouho o nás nebylo 

slyšet, ale nebojte, pořád makáme a prožíváme mnohá dobrodruž-
ství. Stále se scházíme každý pátek v místní hale, hrajeme různé 
míčové hry, opičí dráhy, skáčeme přes kozu a věnujeme se dalším 
aktivitám.

Dne 28. ledna jsme se vydali na procházku do lesa. Naším cílem 
bylo donést zvířátkům něco dobrého k snědku. Děti si připravily ja-
blka, mrkev, seno a vodu. Malý výšlap jsme zakončili „šiškovou“ 
bitvou.

Dne 10. února jsme se také nenudili a vyrazili jsme do kina do Mo-

ravské Třebové na animovanou pohádku Coco, která se nám moc líbi-
la. Zjistili jsme, že jsme dobrá parta i mimo tréninkové hřiště a umíme 
si užívat společný čas i jinde.

Výhledově nás čeká příprava na jarní sezonu a hlavně trénink na 
jarní kolo HRY PLAMEN, která se neúprosně blíží. Je jasné, že se po-
kusíme absolvovat ještě do začátku sezony nějaký výlet a díky němu 
se trochu zrelaxovat, aby mohl být náš start tím nejlepším. Proto nás 
stále sledujte a podporujte! Moc se těšíme, až Vám zase budeme moci 
ukázat, jak jsme šikovní a umíme táhnout za jeden provaz! Sportu- 
ZDAR!

Bc. Jana Hodaňová

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
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TJ Sokol Městečko Trnávka
                 Turnaj starých pánů v Jaroměřicích

Staří páni Sokola Městečka Trnávky se zúčastnili v sobotu 3. února tur-
naje v Jaroměřicích. Trnávka ovládla bez ztráty bodu svoji skupinu a skvěle 
si vedla i v semifinále, kde porazila jednoznačným výsledkem 6:0 Valchov. 
Do finále Trnávku doprovodil Slovan Moravské Třebové, který taktéž ab-
solvoval předchozí část turnaje bez ztráty bodu. Ve finále byli hráči Třebo-
vé lepší a po výsledku 4:0 se radovali z vítězství. Na Trnávku zbylo i tak 
skvělé 2. místo.
Výsledky zápasů Trnávky: Skupina - Trnávka 11:1 Brodek u Konice, 
Trnávka 3:2 Svitavy, Trnávka 4:3 Hradec nad Svitavou; Semifinále - 
Trnávka 6:0 Valchov; Finále - Trnávka 0:4 M. Třebová
Konečné pořadí turnaje: 1. M. Třebová, 2. M. Trnávka, 3. Svitavy, 
4. Valchov, 5. Jaroměřice, 6. Hradec n. S., 7. Radiměř, 8. Brodek u Konice

Do Jaroměřic zavítali o dva týdny dříve i žáci, kteří skončili na 6. místě. 
Muži momentálně absolvují zimní přípravu, během které mají v plánu i tři 
přátelské zápasy – 25. 2. s Kunčinou B, 3. 3. s Brodkem u Konice a 10. 3. 
s V. Opatovicemi. Jarní část sezóny 2017/2018 začíná v sobotu 24. 3. 2018.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

o.s. Trnka Městečko Trnávka

Ve dnech psaní tohoto článku leží všude 
sníh. Léto je ještě daleko. Téměř osmdesát rodin z Městečka Trnávky 
a okolí už ale ví, co budou dělat alespoň jeden týden letních prázdnin. 
Jinými slovy, oslovením rodičů dětí, které navštěvují naše Trnkové pří-
městské tábory pravidelně, se nám podařilo zaplnit téměř všechna místa 
všech čtyř turnusů. V tuto chvíli zbývá pět volných míst v turnusu pro 
nejstarší děti. Takže uvádím data, vedoucí a věk účastníků spíše pro ilu-
straci toho, co naše děti čeká:
Trnkový tábor I: 9. - 13. července 2018

vedoucí: Bc. Andrea Vymlátilová a Bc. Lenka Vymlátilová - asistentka 
pedagoga na ZŠ a vedoucí tanečních kroužků, slečny vedoucí mají zkuše-
nost s vedením našeho tábora z roku 2016

pro děti: 5-8 let, téma: sport, pohyb, gymnastika, atletika, ...
Trnkový tábor II: 16. - 20. července 2018

vedoucí: Kateřina Balajková a Bc.Jana Hodaňová - studentky VŠ vý-
tvarného oboru, českého jazyka a speciální pedagogiky, učitelka v MŠ, 
obě vedoucí s několikanásobnou zkušeností na našich táborech.

pro děti: 4-6 let, téma: výtvarno, pohyb, ...
Trnkový tábor III: 23. - 27. července 2018

vedoucí: Anna Stenzlová a Jan Stenzl - studentka divadelní fakulty 
JAMU, student gymnázia, oba se zkušeností s vedením našich táborů. 

pro děti: 6-10 let, téma: divadlo, pohyb, ...
Trnkový tábor IV: 30. července - 3. srpna 2018

vedoucí: Lucie Hejlová a Denisa Daňková - studentky divadelní fakul-
ty JAMU a pedagogiky na MU , vedoucí dramatických kroužků v Brně, 
vedoucí na táborech, naše letošní novinka pro vaše děti :-) 

pro mládež: 10-15 let, téma: divadlo, pohyb, ...

V dalších přípravách na léto řešíme opravy roztrženého šapita a ob-
jednávku koupě šapita nového. To nám hodně „zamává“ s rozpočtem, 
protože nové šapitó stojí 130 000,- Kč a grantovou dotaci Pardubického 

kraje na částečné financování koupě nemůžeme použít. Věříme, že se nám 
podaří peníze získat ze sponzorských příspěvků, pronájmu šapita a taky 
z vyrovnaného rozpočtu divadelního festivalu Trnfest. Jinými slovy, po-
kud přijde hodně diváků na Trnfest, ze vstupného získáme další peníze do 
rozpočtu Trnky. 

Také vás zvu na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC v pátek 27. dub-
na 2018 v Městečku Trnávce, sraz čarodějnic a čarodějů v kostýmech 
v 17:30 na Rynku, poté slet na košťatech na místní hřiště TJ Sokol, hry 
a soutěže pro čarodějnickou omladinu, fotokoutek, salon čarodějné krásy, 
kouzelná tombola, čarovné taneční vystoupení dětí pod vedením Bc. L. 
Vymlátilové, pálení ohně + opékání, na tento program bude do nočních 
hodin navazovat diskotéka, vstup zdarma.

Těšíme se na setkání s vámi na některé z našich akcí
za o. s. Trnka Městečko Trnávka MgA. Zdeňka Selingerová

Obchůzky sv. Lucií 13. 12. 2017
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P O Z V Á N K A

na výroční valnou hromadu 
T.J. Sokol Městečko Trnávka, 

která se koná v pátek 9. 3. 2018 v 18.00 hodin  
v kulturním domě.

Program valné hromady:
• Zahájení, přivítání hostů, schválení programu
• Volba komisí a zapisovatele
• Zpráva starosty o činnosti za rok 2017
• Zpráva o hospodaření
•  Zpráva kontrolní komise, schválení účetní zá-

věrky
• Rozprava - zprávy z oddílů
• Usnesení
• Závěr
• Občerstvení a zábava

Všechny členy a hosty zve výbor Sokola.

Rozpis soutěží jaro 2018
TJ Sokol Městečko Trnávka oddíl kopané

T. J. Sokol uspořádal tradiční turnaj starších žáků
Dne 10. 2. uspořádal T. J. Sokol Městečko Trnávka ve sportovní 

hale v Městečku Trnávce další ročník tradičního zimního turnaje pro 
okolní družstva. V letošním roce tomuto turnaji, bohužel, nepředchá-
zel turnaj přípravek, které v současné době náš oddíl nemá. 

Turnaje se letos zúčastnilo 8 družstev rozdělených do 2 skupin, 
ve kterých se hrálo osvědčeným systémem „každý s každým“.  Díky 
tomu, že se turnaje účastnily i družstva z Konice a Knínice,  mohli si 
všichni zahrát i se soupeři, se kterými se v běžných soutěžních zápa-
sech neutkávají, což jistě trenéři ocenili. Už od prvních kol bylo zřej-
mé, že dva silné týmy letos přivezla Konice a svou kvalitu prokazoval 
také tým Jaroměřice. Zvláště konická družstva v sestavě se dvěma 
vynikajícími děvčaty produkovala asi nejpohlednější fotbal. Za těmi-
to družstvy rozhodně nezaostával celek trnavských nadějí, který ač 
kvůli nemocem  početně nejmenší, se nejlepším ve výkonech vyrov-

nal. Do semifinále 
tak zaslouženě po-
stoupily tyto čtyři 
týmy. V zápasech 
o konečné umístě-
ní potom trnavský 
tým po penaltovém 
dramatu porazil B 
tým Konice a ob-
sadil krásné třetí 
místo.

Ve finále potom 
A tým Konice opla-
til Jaroměřicím po-
rážku ze skupiny 
a zaslouženě zvítě-
zil v celém turnaji.

Turnaj se odehrál v příjemné atmosféře bez vážnějších zranění. 
Všichni účastníci byli odměněni hodnotnými cenami, první tři druž-
stva také poháry. Poděkování za zdařilý průběh turnaje patří trenérům 
družstva žáků a všem pořadatelům.
Konečné pořadí: 1. Konice A, 2. Jaroměřice, 3. Městečko Trnávka, 
4. Konice B, 5. Březová nad Svitavou, 6. Knínice, 7. Jevíčko, 
8. Křenov

Mgr. Vlastimil Stenzl
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á Skladba pro nejmenší se jmenuje Méďové. 
Osm párů rodičů a dětí vede Jana Dušková, ke 
cvičení používají batůžek s medvídkem. Společ-
ná hra je odrazem harmonické a citové výchovy 
v rodině.

á  Cílem skladby Cirkus pro starší žáky a žá-
kyně je zatančit si, vytvářet na ploše zajíma-
vé obrazce. Ve skladbě se také objeví aerobik, 
gymnastika, zvedačky i žonglování. Náročnou 
skladbu nacvičují se 16 cvičenci Jana Lexmau-
lová a Věra Fréharová.

â  Název Siluety skrývá náročnou skladbu do-
rostenek a mladších žen. Cvičenky jsou vedeny 
novým tanečním směrem Hoop dance a ke své-
mu cvičení používají speciální obruče. Celkem 
16 cvičenek vedou Lenka a Andrea Vymlátilovy.

á  Ženy a seniorky zacvičí ve skladbě Cesta. Cvičí s šátkem s dřevěnou ku-
ličkou, tzv. kuželovou technikou. A proč cesta? Všichni jsme někde na cestě, 
cestě života. Skladbu s 18 ženami nacvičuje Vlasta Vymlátilová, Lída Kuče-
rová a Jarka Dvořáková.

á  Skladba pro muže Borci snoubí kondiční a silové cvičení s gymnastic-
kými motivy. 18 mužů cvičí pod vedením Otty Stenzla a Jaroslava Kučery.   

á  Děti, to je věc!  je skladba určená pro chlapce a děvčata mladšího škol-
ního věku. Děti si hravou formou osvojují gymnastické, atletické  i taneční 
dovednosti a využívají k tomu míče a skládací žíněnky. Náročnou skladbu 
nacvičují Jitka Stenzlová a Žaneta Beserlová se 16 cvičenci.

Sletová akademie – pátek 6. 4. 2018 v 17:00 hodin ve sportovní hale
Pořádá TJ Sokol Městečko Trnávka • občerstvení zajištěno • vstupné dobrovolné • vezměte si s sebou přezůvky

à Za nemocnou paní Vlastu Konečnou se 
skladby Noty ujaly učitelky z MŠ Kristýna Dvor-
ská, Dagmar Dostálová a Pavlína Makrlíková. 
Děti představují noty, gumy notovou osnovu 
a cvičitelka houslový klíč. Velký důraz je kladen 
na rytmus a vzájemnou spolupráci. Cvičí 9 dětí.


