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Vážení občané,
skončil měsíc duben a byl opravdu měsícem aprílovým, protože nám
nadělil dobré a zároveň i špatné zprávy. Ale tak už to v životě bývá.
Dobrou zprávou je fakt, že jsme po více než dvou létech čekání získali od Státního pozemkového úřadu pozemek, který navazuje na parcely nového sídliště Nad studní v Městečku Trnávce.
Dokončeny jsou už také projekty na technickou infrastrukturu tohoto sídliště a je zažádáno o příslušná vodoprávní a silniční povolení.
Než tato povolení obec získá (minimálně dva měsíce), budou vybrány
společnosti, které budou technickou infrastrukturu budovat. Osloveny
budou společnosti zabývající se výstavbou vodovodu a kanalizací, plynárenských zařízení a výstavbou komunikací. Pokládka kabelů nízkého
napětí je již od projektu až po realizaci v režii společnosti ČEZ distribuce.
Vybrána už je i společnost, která bude realizovat rekonstrukce místních komunikací v Předním Arnoštově a Pěčíkově. Obeslány byly společnosti SKANSKA a.s., EUROVIA a.s., M-SILNICE a.s. a SÚS Pardubického kraje. I zde se projevilo to, že firmy mají dostatek zakázek,
obdrželi jsme tři nabídky, když společnost SKANSKA a.s. nabídku nezaslala. Cenově nejvýhodnější nabídku zaslala společnost M-SILNICE
a.s. Chrudim. Rozdíl mezi vítěznou firmou a druhou v pořadí činí včetně DPH částku cca 414 tisíc korun, když cena obou rekonstrukcí je cca
2 089 000 Kč. Na rekonstrukci místních komunikací v Předním Arnoštově přispěl Pardubický kraj dotací
z Programu obnovy venkova částkou
120 tisíc korun.
Přibližuje
se
také datum 2. 6.
2018, což je termín otevření Naučné stezky „Putování s bílou paní“, na
kterou obec z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji“ získala dotaci
180 tisíc korun právě od Pardubického
kraje. Na této zajímavé akci se určitě
na jednotlivých zastaveních pobavíte,
v odpoledních hodinách pak vystoupí
skupina Brontosaurus revival, která ve
venkovních prostorách u Kulturního

domu v Městečku Trnávce zahraje spoustu známých písniček.
Špatnou zprávu jsme obdrželi od Mgr. Podhorného, provozovatele
výdejny léků „Na zdraví“ v Městečku Trnávce. Oznámil nám ukončení
provozu této výdejny. Vedení obce zahájilo okamžitě jednání s dalšími
provozovateli lékáren v okolí – lékárna Dr. Max, lékárna BENU, lékárna Pilulka, jednali jsme s PharmDr. Tesařovou, která provozuje lékárnu U Polikliniky v Moravské Třebové. Žádná z těchto jednání však
nepřinesla kýžený výsledek – najít nového provozovatele výdejny léků.
V současné době probíhají jednání s PharmDr. Glocovou, která provozuje lékárnu v Jevíčku. Je nám jasné, že výdejna musí mít určitou výši
finančního obratu, aby se nájemci vyplatilo ji provozovat. Druhý faktor
je zajištění chodu lékárny, nebo výdejny. Ten zajišťují osoby mající minimálně vzdělání farmaceutický asistent, takto vzdělaných lidí je málo
a lékárny se o ně přetahují.
Celá situace nás mrzí, jednak proto, že by nebyla hlavně starším lidem zajištěna odpovídající služba, jednak proto, že vbudování výdejny
léků do Obecního domu (pořízen za dotace EU) představovalo téměř
dva roky jednání s poskytovatelem dotací ROP Severovýchod, a protože ani samotná vestavba výdejny do již fungujícího Obecního domu
nebyla nejjednodušší.
Vážení občané, přeji Vám pěkné a klidné další dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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Usnesení
č. XXII./250418 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 25. 4. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,

2.

zprávy FV a KV,

3.

zprávu o hospodaření v obecních lesích,

4.

bezúplatný převod pozemků p.č. 321/5 o výměře 81 m2, p.č.
321/6 o výměře 11 m2 a p.č. 322/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Stará
Trnávka, oddělených od p.č. 321/1, p.č. 321/3 a p.č. 322 GP č.
195-819/2016 SÚS Pk,

5.

oddělení 3 m širokého pozemku od p.č. 446/5 a p.č. 446/6
v k.ú. Městečko Trnávka pro potřeby II. etapy výstavby Nad
studní,

6.

částečné osvětlení hřbitova a kostela za cenu 114 320 Kč
a přímé zadání zakázky Zdeňku Schreiberovi,

7.

částečné osvětlení Lázů podél II/371 za cenu 179 454 Kč
a přímé zadání zakázky Zdeňku Schreiberovi,

8.

Mojmíra Wolfa jako přísedícího Okresního soudu ve Svitavách na období 4 let,

9.

členský příspěvek SMO ČR na rok 2018 ve výši 4 720 Kč,

10.

členský příspěvek Regionu MTJ na rok 2018 ve výši
34 725 Kč,

24.

objednávku vývozu BRKO firmou SUEZ v období 0411/2018 za cenu 160 Kč/1 kontejner,

25.

smlouvu s firmou Schola servis GDPR s.r.o. Prostějov na
služby v rámci GDPR za cenu 18 000 Kč + 2 100 Kč /měs.
pro obec a 13 500 Kč + 1 350 Kč/měs. pro ZŠ, úhradu služeb
bude provádět obec,

26.

Hodnocení systému náležité péče od 1. 1. do 31. 12. 2017 pro
LHC 511413 CZ M. Trnávka,

27.

stavbu „Limnigrafické stanice“ v Mezihoří na pozemku p.č.
44 a vyjmutí 3 m2 ze ZPF a služebnost za úplatu 2 000 Kč,

28.

doporučení výběrové komise o nejvýhodnější nabídce pro
obec na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Předním
Arnoštově, p.č. 696/16 a p.č. 696/11 k.ú. Přední Arnoštov“
nabídku firmy M-SILNICE Chrudim s cenou 793 511 Kč +
DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,

29.

doporučení výběrové komise o nejvýhodnější nabídce pro
obec na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Pěčíkově“ p.č. 879/2 a p.č. 880/2 k.ú. Pěčíkov nabídku firmy M-SILNICE Chrudim s cenou 933 200 Kč + DPH a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem,

30.

upřesnění smlouvy se Schola servis s.r.o. Prostějov,
zpětvzetí žádosti o odkup pozemku p.č. 446/5 v k.ú. Městečko Trnávka,

11.

prodej 35 ks akcií ČSAD Ústí nad Orlicí za cenu 500 Kč/1
akcii Kateřině Kratochvílové,

31.

12.

partnerský poplatek MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.
p.s. na rok 2018 ve výši 4 167 Kč,

32.

zpětvzetí žádosti o odkup pozemku p.č. 446/6 v k.ú. Městečko Trnávka,

13.

mimořádný příspěvek Regionu MTJ ve výši 38 250 Kč jako
doplatek, podíl obce na kompostéry do domácností,

33.

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

14.

Smlouvu č. 2018-03 o výpůjčce a následném darování kompostérů mezi Regionem MTJ a Obcí Městečko Trnávka na 90
ks kompostérů,

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

15.

Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů mezi
Obcí Městečko Trnávka a občany,

16.

změnu PRVKu na Pk pro Starou Roveň, napojení na skupinový vodovod Městečka Trnávky, napojení na vodovodní
síť v obci Pěčíkov propojovacím řadem délky cca 2050 m
a z důvodu převýšení osazení v kaskádě dvě AT stanice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
17.

zadání řezbářských prací na akci Naučná stezka „Putování
s bílou paní“ Petru Steffanovi v ceně 160 000 Kč

18.

souhlasné prohlášení s Helenou Hejnou, které opravuje chybu
GP č. 119-397/2017 u pozemku p.č. 2265/1, kde nesprávná
výměra 224 m2 byla opravena na správnou výměru 227 m2,

19.

nákup dětského hřiště do Petrůvky od firmy TEWIKO za cenu
39 235 Kč,

20.

hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za rok
2017 ve výši 274 517,82 Kč a jeho převedení do fondu investic,

21.

Organizační a pracovní řád Obecního úřadu v Městečku Trnávce,

22.

Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti s ČEZem,
obec strana povinná, za úplatu 9 000 Kč + DPH (Nad studní),

23.

dohodu s ČEZem o postoupení práv a povinností z investorství (Nad studní),

V Městečku Trnávce dne 25. 4. 2018: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Věra Kozlovská, Ing. Rostislav Janík

K významnému životnímu jubileu
v měsíci květnu a červnu 2018
blahopřejeme těmto spoluobčanům:
pan František Grulich z Městečka Trnávky
pan Oldřich Rovner z Městečka Trnávky
pan Ewald Heger z Městečka Trnávky
paní Emilie Mazenauerová z Pacova
paní Anežka Klapilová z Městečka Trnávky
paní Božena Míhalová z Městečka Trnávky
paní Vítězslava Schupplerová z Pěčíkova
paní Milada Grulichová z Městečka Trnávky
paní Lidmila Slámová z Městečka Trnávky
Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po celý rok.
Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

www.mtrnavka.cz
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
V březnu – měsíci knih a čtenářů – se u nás v knihovně vystřídaly
dětí jak z mateřské školy, tak i z 1. stupně základní školy. Ty nejmladší se seznamovaly s knihovnou, poslouchaly pohádky, listovaly v knihách, starší předvedly své čtenářské dovednosti, luštily, hádaly hádanky, hledaly perlorodky, vybíraly a vzájemně si doporučovaly knížky.
Svoje znalosti, zkušenosti a radost z psaní knížek pro děti předala
v pátek 23. 3. dětem na besedě spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která
přijala pozvání do naší knihovny. Autorka napsala již 200 knih, některé
z nich jsou v obecní knihovně k zapůjčení.
Dále jsme v knihovně pro veřejnost uspořádali besedu o bylinkách
s panem Komoněm z bylinářství Harmonie v Jevíčku a pan Václav Ston
z Moravské Třebové nám vyprávěl své zážitky z cest po Evropě.
Tradiční přespání dětí v knihovně s četbou, hrami a soutěžemi se
uskutečnilo při letošní Noci s Andersenem. Tématem noci byla kniha Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Zde jsou dojmy jedné
z účastnic nocování: „V pátek 23. 3. v 18 hodin jsme byli nedočkaví.
A pak to byla legrace. Rozdělili jsme se na pejsky a kočičky a asistentky
nám namalovaly obličeje. Hráli jsme různé hry, např. nakládka – vykládka, věšeli jsme prádlo, přiřazovali jsme obrázky ke jménům psů
a koček z pohádek, pekli jsme dort a suroviny na něj jsme hledali po
celé knihovně. Po čichu jsme našli i syreček. Před spaním jsme šli ven
na noční hru. Bylo to super!“
Výstava v galerii knihovny – NEPÁL VE FOTOGRAFIÍCH JIŘÍHO VOKÁLA – 9. 5. – 15. 6. v půjčovní době knihovny nebo na
tel. 731449268. Na závěr výstavy proběhne cestovatelská beseda s autorem fotografií, datum upřesníme na plakátech.
REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU – 14. - 18. 5. – knihovna bude
týden zavřená, děkujeme za pochopení.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK – středa 20. 6. od 13 do 16 hodin na parkovišti za Obecním domem, ukázka domácího výcviku psa (staffordshirský teriér).
Jitka Stenzlová, www.ok-mtrnavka.cz

Noc s Andersenem

www.mtrnavka.cz
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Z Mateřské školičky

Po jarních prázdninách na děti v MŠ čekalo téma ,,Velikonoce“, při kterém si vyrobily dekorace v podobě zajíčků. Děti se
seznámily se zvyky a tradicemi těchto dnů. Dále nás čekal zápis do
ZŠ, na který jsme se pilně připravovali. Děti si u zápisu prošly různá stanoviště, kde například rozvíjely hrubou motoriku, grafomotoriku, matematickou představivost, sluchové vnímání a podobně. Vše
zvládly bez problémů. V dubnu se děti těšily na generálku sletových
skladeb. Myslíme si, že častý nácvik se vyplatil a odměnou byl potlesk a kladné ohlasy. V pátek 13. 4. 2018 se děti rozloučily s plaveckým výcvikem v Mohelnici, kde za odměnu svého snažení obdržely
,,MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“, paní plavčici jako poděkování předaly
květinu.
Starším dětem se také velice líbilo vystoupení ,,MIMA“, který děti
příjemně zapojoval do představení. Další divadlo navštívilo přímo
naši školku a oslovilo zejména mladší diváky. Děti si mohly loutky po představení prohlédnout. Mezi další jarní témata patří i znalosti o hmyzu a zvířatech na dvorku. V těchto tématech děti pozorovaly hmyzí svět pod lupou a vyhledávaly po obci mláďata na dvorku
a v ohradě. To byla ale zábava.
za MŠ Dvorská Kristýna a Makrlíková Pavlína

Děti MŠ na návštěvě v knihovně

Měsíc knih a čtenářů

Bleší trh

Březen je tradičně měsícem knih a čtenářů a ani letos tomu nebylo
jinak. Ve škole nemáme sice o knihy ani o čtenáře nouzi, ale rádi jsme
využili pozvánky paní Stenzlové a Obecní knihovnu Městečko Trnávka jsme v tomto měsíci navštívili společně hned několikrát. V předstihu se za knihami vydali naši prvňáčci, kteří se teprve připravují na
Pasování na čtenáře. Druháci vyrazili do knihovny na lov tzv. knižních
perlorodek, což jsou knihy se symbolem perly. Úkolem lovce perel je
takovou knihu přečíst a odpovědět správně na připravené otázky. Každý z účastníků hry o nejaktivnějšího čtenáře má v knihovně svou šňůrku perel označenou
jménem
a může sledovat,
jak mu poklad
přibývá. V pátek
23.3. se žáci 1.–3.
ročníku zúčastnili
velmi pěkné besedy se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou, která děti zábavnou
formou seznámila se svými pohádkami, hádankami a básničkami. Nechyběla
ani malá výstavka
autorčiných knížek. Nesmíme zapomenout ani na
přírůstek do naší
školní knihovny. Žáci 3. a 4. třídy už se určitě těší na společnou četbu
knihy Michala Vaněčka Staré pověsti české pro děti, kterou pro ně vybraly jejich paní učitelky. Kouzelně převyprávěné Staré pověsti české
jsou psány současným moderním jazykem, kterému dnešní děti snadno porozumí. Tak to byl náš čtenářský březen. A jedno moudro na závěr: S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih
pak nebývá učený nikdo ani ve škole. – Jan Amos Komenský
za všechny malé čtenáře zapsala Mgr. Ludmila Šimečková

V pátek 6. 4. 2018 se u příležitosti nadcházejícího Dne vzdělanosti
konal na společné chodbě 1. - 4. třídy již druhý BLEŠÁK s cílem podpořit rozvoj finanční gramotnosti žáků. Děti se na tento den velice těšily, ale hlavně se s pomocí rodičů také vzorně připravily. Od rána věnovali všichni žáci jako správní obchodníci pozornost především svému
zboží a cenovkám. Po velké přestávce to vypuklo. Od zvonění do zvonění se vybíralo, nabízelo, prodávalo a nakupovalo. A co se náhodou
neprodalo, to si schováme zase na příště!
Mgr. Ludmila Šimečková

Hrkání, klapání v Městečku Trnávce o letošních Velikonocích

www.mtrnavka.cz
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NESEME MORENU,

NESEME ZE VSI, BĚŽ SI ZAS, MORENO, JINDE HLEDAT
ŠTĚSTÍ! Pamatujete? Jaro už bylo za dveřmi a paní Zima se nechtěla
vzdát svého kralování. A tak nezbývalo, než ji jako každý rok vyprovodit za vesnici. Morenu vyrobili žáci 4. třídy, ale v pondělí 19. března po
cestě k potoku se poctivě se svými mladšími spolužáky střídali v nesení. PLAV, ZIMO, PLAV, VÍC SE NEZASTAV! A naši Morenu unášel
ledový proud místního potoka a my jsme volali: TÁHNI, ZIMO, TÁHNI PRYČ NEBO NA TĚ VEZMU BIČ! Když jsme se vrátili nazpátek,
raději jsme ještě nesvlékli zimní kabátek, jak praví slova v závěru této
lidové říkanky, ale ozdobili jsme před školou barevnými vajíčky naše
LÉTÉČKO a poslali vzkaz sluníčku: ZASVIŤ, SLUNKO, AŤ JSME
ZLATÍ, ať se zima rychle ztratí. A povedlo se!
Krásné jaro vám přejí ZLATÍČKA z 1. - 4. třídy.

Světový den vody s vodníky

Ve středu 21. 3. se žáci 1. a 2. třídy vydali do Moravské Třebové
na akci DDM s názvem Putování s vodníky po českých vodách, která
měla dětem připomenout, že 22. březen je Světový den vody. A co si
pro ně vodníci připravili? Na děti čekal zábavně vzdělávací program
se soutěžemi na několika stanovištích, kde se mohly dozvědět mimo
jiné zajímavosti o různých podobách vody, o koloběhu vody v přírodě a důležitosti vody pro život na naší planetě. Všichni se určitě pobavili třeba při hledání nevěsty pro žabáka, skládání vlnky nebo při
veselém rybolovu. Po splnění úkolů obdržela každá třída účastnický
list a medaile ve tvaru kapky. Svátek vody jsme zakončili kraťoučkým posezením v cukrárně, protože k oslavě svátku se něco sladkého
určitě hodí. Co říkáte?
Mgr. Ludmila Šimečková a Mgr. Eva Žouželková

Král a šašek

O představení, které 9. dubna dopoledne v sále místního kulturního
domu rozesmálo děti z mateřské školy, žáky 1. - 5. ročníku a všechny
paní učitelky, se na internetu píše: Je to nejnovější představení, které
navazuje na mnohá úspěšná představení divadla Fortissimo. Divadlo
Fortissimo tvoří dva dlouholetí přátelé a spolupracovníci: mim Vladimír Kulíšek a hudebník Radek Michalko. Největší předností jejich
netradičně pojatých představení je aktivní spolupráce s obecenstvem.
Vznikají tak komické situace, kterými je publikum vtaženo do děje,
a tak přímo spoluvytváří každé konkrétní představení. Vlado Kulíšek
dokáže pevně upoutat pozornost obecenstva a provádí jej všemi nečekanými situacemi s humorem a zdánlivou lehkostí. A o čem to celé
bylo? Hlavní postavou byl šašek, který spolu s malými diváky vytvořil
na jevišti iluzi královského dvora. Společně pak všichni zahráli mlčky
tradiční příběh o únosu a vysvobození princezny. To byla legrace! Ale
hlavně to byl pro nás netradiční kulturní zážitek.
Mgr. Ludmila Šimečková

Horolezčata a Keramínci

Že je pátek třináctého nešťastný den? To určitě neplatí pro
žáky 1. a 2. třídy, kteří strávili 13. dubna hezké jarní dopoledne
v DDM v Moravské Třebové. Čekala je zde horolezecká stěna
a keramická dílna. „ Každá výtvarná činnost působí blahodárně
a relaxačně na naše tělo i mysl.“ Tuto pravdu si žáci potvrdili při
práci s keramickou hlínou a vytvořili překvapení pro maminky.
Trénovali si nejen jemnou motoriku, ale i trpělivost při práci.
Svoji odvahu a zdatnost si vyzkoušeli na horolezecké stěně, kde
jim byl odměnou zvoneček, na který si mohli zazvonit po zvládnutí trasy. Tady zase platila moudrá slova: „ Když si myslíš, že
to dokážeš, tak to dokážeš.! „
Mgr. Eva Žouželková, Mgr. Ludmila Šimečková

www.mtrnavka.cz
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V pátek 6. dubna jsme po roce vyrazili zase do divadla, tentokrát do
Moravského divadla v Olomouci, na divadelní hru Petr a Lucie. Poté se
žáci 6. třídy podívali do Vlastivědného muzea, ostatní navštívili Pevnost poznání. Děkujeme SRPŠ za poskytnutí příspěvku na autobusovou
dopravu.
Od žáků: Děj byl o Petrovi, který se v metru potkal s Lucií a hned
se do ní zamiloval. V tu dobu však byla válka, začalo bombardování
Paříže, a tak utekli a už se neviděli. Viděli se až za pár dní. Když se
vracel Petr od Lucie domů, zjistil, že jeho bratr Filip přišel ve válce
o nohu. (Martina Steffanová) • Petr byl z bohatší rodiny a chtěl Lucii
pomoct, nabídl ji peníze za to, že ho namaluje. (Barbora Balajková)
• Divadlo bylo velmi silné, někdy vtipné, k zamyšlení a krásné. (Eliška
Zahradníčková) • Divadlo bylo nádherné. Celý příběh mě nadchl
a to tak, že jsem se rozhodl si novelu přečíst. (Jaroslav Suchomel)
• Petr a Lucie byli odlišné charaktery. Lucie byla ze začátku zdvořilá
a ladná, ke konci byla ztřeštěná. Jediné, co se mi na divadle nelíbilo,
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byly padající bomby a vůně z cigaret. (Liliana Nesrstová) • Přesunuli
jsme se do Pevnosti poznání. Bylo to tam docela pěkné. Líbilo se mi,
že v každé místnosti byl někdo, kdo by nám to mohl vysvětlit. Měli
to pěkné, hlavně se mi líbilo, že to měli zábavnou formou. (Šárka
Henslová) • V pevnosti bylo hodně zajímavých věcí, obrázků a různých
postav. Moc se mi tam líbilo, myslím, že tam pojedu ještě jednou.
(Jana Škrabalová) • V Pevnosti se mi líbilo. S holkami jsme šly nejprve
do části historie, kde jsme si zkoušely obleky a kreslily jsme si tam.
Bylo to zábavné a poučné. Líbila se mi i část zabývající se vesmírem.
(Monika Braunerová) • V Pevnosti se mi nejvíce líbilo oddělení vesmír
a zkoušení si dobových kostýmů. (Barbora Balajková) • V prvním
patře muzea byly staré mince, obrazy, nádoby a expozice o tramvaji.
V druhém patře byla vycpaná zvířata. Dozvěděla jsem se nové věci
o přírodě. (Kristýna Hurychová) • V muzeu byly různé hry, otázky
a srandovní byla místnost, kde se ozývaly zvuky. Přes díry jsme se
mohli kouknout, jak se objevuje jeskyně. (Adam Dvořáček) • Nejvíc se
mi v muzeu líbilo vyprávění o první olomoucké tramvaji. (Filip Maška)

OVOV v Moravské Třebové

Dne 18. 4. jsme se vydaly na soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů do Moravské Třebové, kde nás v areálu ZŠ Palackého
čekal pětiboj (trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky a běh na 1000 m).
Soutěže se zúčastnila ze 7. třídy Eliška Smékalová, z 8. třídy Monika
Braunerová a Šárka Henslová, z 9. třídy Natálie Steffanová. Největšího úspěchu dosáhla Natálie Steffanová, která se ve své kategorii
umístila na 3. místě. Všem dívkám děkuji za pilnou přípravu a účast
na soutěži.
Bc. Martina Baráková

Pythagoriáda

V úterý 10. dubna proběhla v hodinách matematiky na II. stupni soutěž Pythagoriáda. Žáci měli na řešení 15 úloh 60 minut. Zadané úlohy
byly postaveny nejen na výpočtech, ale i na matematické představivosti, logickém úsudku a vyvozování. Oproti soutěži Matematický klokan
je tato soutěž obtížnější v tom, že žáci nemají možnost volit výsledek
z nabídnutých možností. Musí sami na výsledek přijít. Řadě z nich činí
potíže si přečíst text s porozuměním.
Nejlépe dopadli:
5. třída - Viktorie Protivánková, 6. třída - Lukáš Fréhar, 7. třída - Matyáš Vaněrek, 8. třída - Svatomír Novák
Mgr. Petra Hájková
www.mtrnavka.cz
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Čeština a soutěžení?

BÜCHERWURM 2018 – soutěž v předčítání v němčině

Eliščin úspěch v recitaci

Turnaj ve florbalu 1. – 3. tříd

Ano. Jde to dohromady! Sice zde není vidět síla, rychlost, obratnost,
či vytrvalost fyzická, ale vyniká síla citu pro jazyk, rychlost ve skládání
myšlenek, obratnost ve vyjadřování a vytrvalost ve vnímání. I tyto přednosti je možné využít v soutěžích a být úspěšný. Ještě před Vánocemi se
žáci 8. a 9. třídy vrhli na školní kolo Olympiády v českém jazyce, odkud
nejlepší dvě – Eliška Zahradníčková a Barbora Balajková – byly nominovány do kola okresního. Ve Svitavách se pak 29. ledna 2018 umístila
Eliška na krásném 10. místě! Bára nabrala cenné zkušenosti a příští rok
může mile překvapit.
Protože je tato olympiáda zaměřená především na znalosti slovní zásoby, mluvnici a sloh, přišla před dvěma lety na světlo světa také její protiváha – olympiáda literární – „Svitavská čtečka“, kterou pořádá knihovna ve Svitavách. Čtečka předpokládá znalosti z literatury, ale i „tvůrčího
ducha“. Aby i naši žáci získali zkušenosti a třeba i pěkné umístění, přijali jsme pozvání paní Stündlové z knihovny ve Svitavách na „Literární dopoledne“, kde si osmáci a deváťáci něco málo k soutěži vyzkoušeli. Vybraná dvě děvčata, Eliška Zahradníčková a Kateřina Smetanová
z 9. třídy, pak 28. března 2018 naši školu v soutěži reprezentovala. Sice
na pomyslné stupně vítězů nevystoupala, i když jim nebyla daleko, ale
u přijímacích zkoušek se určitě i díky tomu cítila mnohem jistěji.
Mgr. Jana Strouhalová
Každý rok nové a nové zkušenosti, motivace a radost z přednesu!
A jistě nejen to vede skvělou Elišku
Lexmaulovou k dalším úspěchům.
V okresním kole recitační přehlídky,
21. 3. 2018 ve Svitavách, se ve velké
konkurenci velmi šikovných přednášejících dostala se svým textem Jako
uhry pod mýdlem (z knihy Oněgin
byl Rusák od Ireny Douskové) do trojice nejlepších, kteří 25. 4. 2018 vyrazili do Pardubic, aby se porovnali
v rámci celého kraje. Tam se úroveň
recitátorů šplhala opravdu vysoko.
A Eliška? Nezklamala! Ze sedmnácti
dívek a chlapců se dostala do užšího
výběru devíti, kteří přednášeli i svůj druhý text. A protože báseň Johna
Lennona – Kráva národního zdraví se porotě líbila, odvezla si Eliška
úžasné „Čestné uznání“. Gratulujeme!
Mgr. Jana Strouhalová
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Naši žáci mají od sedmé třídy ve svém rozvrhu
dvakrát týdně také němčinu. I když jde „až“ o druhý cizí jazyk a stihnou se naučit jen základy jazyka,
nebrání jim to pracovat na sobě mnohem víc. Například tím, že se v osmé a deváté třídě účastní soutěže
v předčítání, soutěže Knihomol.
V letošním roce Goethe-Zentrum Pardubice vybralo knihu Erebos autorky Ursuly Poznanski, napínavý příběh o počítačové hře, která vše vidí a ovlivňuje reálný život školou povinných hrdinů. Chlapci
a děvčata si ji mohli přečíst v češtině a poté pracovat
na předčítání úryvku v německém jazyce. Zvládnout
bylo třeba správnou techniku čtení, větnou melodii, výslovnost, interpretaci i výraz. Všichni v rámci
školního kola četli zvolený úsek textu, Jaroslav Suchomel z 9. třídy jej posléze ještě rozšířil a 26. dubna 2018 velmi zdatně naši školu v pardubickém Divadle 29 reprezentoval. Jarkovi za jeho
snahu děkujeme a stejně jako paní Kousalová (překladatelka této knihy)
a Inga Meißner (ředitelka GZ) mu gratulujeme, protože letos byl tento
text obzvlášť náročný.
Mgr. Jana Strouhalová
Ve čtvrtek 12. 4. jsme se s chlapci vydali do Moravské Třebové na
turnaj ve florbalu. První třídu reprezentoval Adam Dospěl, druhou třídu
Štěpán Chlup a Pavel Kroupa, třetí třídu Václav Uvízl, Jan Elner, Arnošt Protivánek a Matyáš Kurinec. Musíme pochválit všechny zúčastněné chlapce, kteří pořádně bojovali a z turnaje si odvezli krásné třetí
místo ze sedmi přihlášených družstev.
Bc. Martina Baráková, Mgr. Monika Filipi

Plavání

S žáky II. stupně jsme se 26. března a 4. dubna vydali do Svitav do
krytého plaveckého bazénu připomenout si své plavecké dovednosti.
V dopoledních hodinách jsme si v bazénu mohli pořádně zaplavat, protože jsme zde byli skoro sami. Procvičili jsme si plavecké styly prsa
i kraul, někteří trénovali skoky do vody a za odměnu se pak svezli na
tobogánu. Nakonec nás čekal relax ve vířivce nebo v páře.
Bc. Martina Baráková

Matematický klokan

V pondělí 19. března 2018 se v rámci vyučování uskutečnilo školní
kolo soutěže Matematický klokan. Na řešení 24 úloh měli žáci 60 minut. Někteří ale odevzdávali dříve s pocitem, že už nevědí.
Na začátku každý žák měl přidělených 24 bodů. Pokud odpověděl
správně, získal 3, 4 nebo 5 bodů podle obtížnosti otázky. Za nesprávnou odpověď se 1 bod odečítal. Pokud na
otázku neodpověděl, nic nezískal, ale také neztratil. Takže jakou zvolit taktiku? Maximální počet bodů byl 120,
v kategorii Cvrček 90 bodů.
Nejúspěšnější žáci:
kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)
1. Nerušilová Petra 58 bodů, Juřicová Veronika 58 bodů
kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)
1. Protivánková Viktorie 94 bodů, 2. Vícha Jiří 71 bodů
kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída)
1. Novák Josef 66 bodů, 2. Fréhar Lukáš, Vaněrek Matyáš 62 bodů
kategorie KADET (8. a 9. třída)
1. Ďurinák Jakub 71 bodů, 2. Novák Svatomír 64 bodů
Mgr. Petra Hájková

www.mtrnavka.cz
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o.s. Trnka Městečko Trnávka
Co je nového v našem sdružení? Už nejsme
sdružení, ale zapsaný spolek. Stálo nás to několik hodin úředničení, dva
a půl tisíce korun, změny ve stanovách a po několikaletém zpoždění to
máme. Úřednímu šimlu bylo učiněno za dost.
Na konci dubna proběhlo tradiční Pálení čarodějnic, které pořádáme
společně s TJ Sokol Městečko Trnávka. Počasí bylo oproti loňsku nádherné. Soutěžících čarodějů a čarodějek jsme napočítali na sedmdesát
pět. Mnozí další ale zatím pokukovali z kočárků, nebo se už nechtěli
zahazovat u disciplín pro „mrňata“, takže se na místní hřiště slétlo mladých i starých čarodějnic mnohem více, odhaduji přes dvě stě. Děkuji
tímto všem pomocníkům a pomocnicím, kteří se podíleli na výrobě čarodějnice, přípravě soutěží a asistence u disciplín a asistentkám v salonu krásy a ve foto koutku. Fotografie, které jsme nafotili, můžete vidět
na našem Facebookovém profilu Trnka Městečko Trnávka z.s.
Dále nás čeká patnáctý ročník Trnfestu, koupě nového šapitó a stavění na různých akcích v Městečku Trnávce a okolí, vyplnit výzvu
o grant pro příměstské tábory a samotné tábory. Všechny čtyři turnusy

jsou zcela zaplněné. Pokud dostaneme slíbené finanční přispění na příměstské tábory, zlepší se nám nejenom materiální zabezpečení všech
turnusů, ale budeme moci tábory pořádat i o podzimních nebo jarních
prázdninách. Krásné skoro léto
MgA. Zdeňka Selingerová za Trnka Městečko Trnávka z.s.

www.mtrnavka.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Tak tu máme další kolo Trnaváčku a spoustu nových
informací, se kterými Vás seznámím. Máme za sebou dvě
akce. Jednou z nich je SDH Cup, na kterém si zahrálo celkem 5 týmů.
Naši muži se umístili na 2. a 5. místě. Naše ženy obsadily 4. místo.
Na zelený čtvrtek jsme uspořádali akci na hasičárně pro širokou veřejnost. Moc děkujeme všem lidem, kteří se za námi přišli podívat
a strávili s námi příjemné odpoledne a večer.
Po delší přestávce se nám sezóna nezadržitelně blíží.
První závody, které jsou před námi, je okrsek ve Staré
Rovni, který se uskuteční 19. 5. 2018. Na další závody se
chystají naši veteráni (depoziťáci) do Radkova, a to 15.
6. 2018. V sobotu 30. 6. 2018 již tradičně zavítáme na
Memoriál Vlastimila Antošovského do Rozstání. Přijďte
se za námi podívat a podpořit nás. O dalších závodech
Vás budeme i nadále informovat.
Dne 21. 4. 2018 se konalo již tradiční jarní čištění
koupaliště. Počasí nám letos přálo. Čištění bylo ale dost
náročné díky velkému nadbytku řas a bahna.
Menší ohlédnutí za prací a pomocí naši výjezdové
jednotky. Tato jednotka vyjížděla celkem ke čtyřem událostem. Dvě z nich byly na technickou pomoc, a to 18. 3.
2018 odstranění větrem poškozené střechy na Plechtinci
a 8. 4. 2018 spadlého stromu na komunikaci před obcí
Bohdalov. Další událost je ze dne 26. 3., a to požár nízké budovy v Moravské Třebové, kde hořely dvě garáže.

A poslední událostí tohoto měsíce byl požár lesa na Suchém Dvoře.
Děkuji všem klukům za jejich obětavou práci.
Mgr. Michaela Neubauerová

SK Skalka
Ples sportovců

Dne 2. 3. 2018 se uskutečnil již XXIV. Ples sportovců
v Městečku Trnávce. Staronová kapela hrála pro všechny věkové
kategorie a taneční parket byl i letos příjemně naplněn. Velké oblibě se těšil fotokoutek, který byl po celou dobu plesu v obležení všech
přítomných. Každý návštěvník plesu si přišel na své nejen u baru, ale
mohl zahnat hlad výborným jídlem, které pro návštěvníky připravují pořadatelé plesu, za což jim patří velký dík. Taktéž obsluze u baru,
v kuchyňce a fotografce Evče a Kájovi mnohokrát děkujeme. Již teď
spřádáme plány čím Vás překvapit na jubilejní XXV. Ples sportovců.

Fotky z plesu jsou k nahlédnutí na našich stránkách www.skskalka.
sweb.cz. Na příští ples a na Vás všechny se těší SK Skalka.

Vandr skrz Maló Hanó

Rekordní! Tak by se mohl nazvat letošní ročník tohoto oblíbeného
pochodu. Za krásného počasí se vydalo na tento pochod 1557 turistů
a cyklistů. Letošní novinkou pochodu byl start i z Jevíčka. Trasu, která
končí u nás na Cimburku, zvolilo 596 turistů. Nutno říci, že i ostatní trasy vedly přes Cimburk, což znamenalo obrovské množství lidí, kteří Trnávkou prošli. Za podpory spolku SK Skalka čekal na každého, kdo vyšel až na Cimburk, občerstvovací
stánek a udírna s obsluhou, která
se po celou dobu akce nezastavila.
Velké díky patří „turistům“ z Moravské Třebové za přípravu velmi
oblíbeného pochodu a všem z SK
Skalky, kteří pro všechny pochodující zajišťují příjemnou a velmi
oblíbenou občerstvovací stanici.

Plán akcí

12. 5. 2018 Memoriál V. Bušiny v nohejbale trojic (areál SK
Skalka)
16. 6. 2018 Milánci – uzavřený turnaj v nohejbale dvojic (areál
SK Skalka)
Tréninky nohejbalu jsou každý
pátek od 18 hod. na Skalce.
Tréninky volejbalu jsou každou
neděli od 16 hod. na Skalce.
Přejeme všem spoluobčanům
krásné jaro a spoustu sluníčka do
dalších měsíců.
www.mtrnavka.cz
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TJ Sokol Městečko Trnávka
FOTBAL

Fotbalistům Sokola Městečka Trnávky začala jarní část fotbalové
sezóny, do které muži nevstoupili dobře a navíc tým od začátku opět
trápí zranění. Po odloženém zápase s Janovem, který se odehraje v náhradním termínu 8. 5. 2018, čekal na Sokol doma duel s Cerekvicí.
Trnávka si nepohlídala začátek a hned z prvního útoku soupeře inkasovala. S průběhem času Cerekvice přidala tlak, což vyústilo v druhé půli
v další trefu a konečný výsledek 0:2.
Derby v Linharticích začala Trnávka dobře a díky trefě Koláře se
dostala ve 13. minutě do vedení. Domácí ale dokázali rychle odpovědět
a srovnali na 1:1. V 63. minutě potrestala Metra nevyužité šance Sokola a strhla vedení na svoji stranu. Posledních 10 minut přineslo spoustu
emocí díky dvěma sporným situacím. Nejprve rozhodčí neuznal Trnávce vyrovnávací gól Janíka kvůli ofsajdu a následně v nastaveném čase
vyloučil Michalčáka po druhé žluté kartě za simulování. Sokol tedy
prohrál 1:2.
Bohužel bodů se tým nedočkal ani v dalším derby s Jevíčkem. Sokol
sice nebyl v utkání horší a v druhém poločase dostal i výhodu jednoho
muže navíc po vyloučení hráče Jevíčka, jenže toho nikdo nevyužil. Naopak Jevíčko po chybě obrany 3 minuty před koncem utkání rozhodlo
ve svůj prospěch. Po třech odehraných duelech tedy Trnávka nepřidala
do tabulky ani bod a klesla na předposlední místo tabulky.
Žáci mají jaro rozehrané o poznání lépe. Nejprve venku přehráli 7:3
celek Kunčina/Mladějov, poté doma Pomezí 4:2. V dohrávce odloženého zápasu pak porazili 5:2 Hradec nad Svitavou.
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Sletová akademie v Městečku Trnávce dne 6. 4. 2018

Sokolové v Městečku Trnávce se veřejnosti představili v pátek 6.
4. 2018 ve sportovní hale. V sedmi skladbách se představili nejprve
Méďové – cvičí rodiče s dětmi, Noty – předškolní děti, Děti to je věc!
- mladší žáci a žákyně, Cirkus – cvičí starší žactvo, Siluety – mladší
ženy a dorostenky, Cesta – ženy a seniorky, Borci – muži. Celkem 111
trnavských cvičenců.
Plná sportovní hala jim aplaudovala a tím jim poděkovala za cvičení
s radostí, nadšením a přesností. Velké poděkování patří především cvičitelům, bez nich by nic nebylo. Věnovali svůj volný čas a ZDARMA
se věnovali nácviku. Mnohokrát děkujeme všem pořadatelům, kteří též
nezištně pomáhali s přípravou akademie. Je vidět, že se ještě najdou
lidé, kterým záleží na dobré kondici dětí i dospělých.
Zveme vás na místní slet, který bude 26. 5. na hřišti TJ Sokol
v Městečku Trnávce, kde se na ploše představí 500 cvičenců v různých skladbách.
Eva Henslová, TJ Sokol Městečko Trnávka

Velikonoční turnaj v Městečku Trnávce

Bezmála stovka šachistů se zúčastnila 34. ročníku Velikonočního turnaje v bleskovém šachu.
Do obce pod Cimburkem se ve sváteční čas
sjeli vyznavači královské hry převážně z Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého
kraje. Přijeli také šachisté z Plzně.
Sokolové z naší jednoty byli posíleni dorostem, který se zapojuje,
i když k nejvyšším stupínkům má ještě daleko.
Zvítězil
František
Vrána ze ŠK Staré Město a nejúspěšnější ženou
byla Zdeňka Vránová
také ze Starého Města.
Těšíme se na shledanou příští rok.
Eva Henslová,
TJ
Sokol
Měst. Trnávka
Matěj Smolík, místní účastník turnaje

www.mtrnavka.cz

květen–červen 2018

11

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

FBK Panthers

Místní florbalový oddíl se letos
zúčastnil župního turnaje v Jevíčku
dne 18. 3. 2018. Tohoto turnaje se
zúčastnily 4 týmy z Pardubického
kraje a tým Panthers uhrál skvělé
druhé místo, čímž postoupil do druhého kola v Praze, kde se utkalo 10
týmů z 5-ti různých krajů.
Na turnaji v Praze dne 22. 4.
2018 už bohužel tým z Městečka
Trnávky neměl štěstí a nepostoupil
ze základní skupiny. I přes veškerou
snahu a veškerý nátlak na všechny
soupeře nebyl tým Panthers schopen vstřelit dost branek, a proto se
v Praze umístil na 7. místě.
To ale náš tým vůbec neodrazuje, protože se odehrály pěkné a čisté zápasy a z celého turnaje jsme si
odvezli skóre 8:9. Odvezli jsme si
novou zkušenost a již víme, co příští rok od župního turnaje očekávat.
Rád bych chtěl poděkovat všem,
kteří nás podpořili a podíleli se tak na velkém pokroku našeho florbalového týmu.
POKUD BY MĚL NĚKDO ZÁJEM SI VYZKOUŠET TUTO
HRU, ČI SE PŘIDAT K NÁM DO TÝMU, OBRAŤTE SE NA MĚ
TŘEBA PŘES FACEBOOK. TRÉNUJEME KAŽDOU NEDĚLI
OD 13:00 DO 16:00.

za tým FKB Panthers Michal Ambroz

Sběr železa

V sobotu 7. dubna proběhl sběr starého železa. Výnos činil částku
29 094,-- Kč a bude použit na výdaje spojené se sokolským sletem.
Tělocvičná jednota tímto děkuje Obci Městečko Trnávka za zapůjčení
traktoru a všem občanům, kteří staré železo darovali. Velké poděkování
patří Otovi, Robinovi a Petrovi za celodenní pomoc při svozu.

T.J. Sokol M. Trnávka

HŘEBEČSKÝ
SLUNOVRAT

FESTIVAL HNED
VEDLE VÁS!
200 Kč na místě
150 Kč v předprodeji

Svitavy: Ic, centrum FABRIKA
moravská třebová: ic, budova muzea (KSMT)

autobusová doprava zdarma
www.hrebecskyslunovrat.cz
www.facebook.com/festival.hrebec

NEBE ŽLUTÝ PES 16.6.2018 15:00

KATARÍNA

KNECHTOVÁ
REVIVAL

ECHONAUT ELÁN COVERS FOR LOVERS
PLUS
MÍNUS

BANDA AMERICANO

40 DJ ČESKOSLOVENSKÉ HITY

www.mtrnavka.cz
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Žijí mezi námi
V letošním roce bude k významným svátkům patřit XVI. Všesokolský slet. V naší obci už není mnoho pamětníků, kteří by dovedli připomenout činnost SOKOLA v Městečku Trnávce. Tak využíváme vzpomínek paní Boženky Míhalové, která do Sokola
vstoupila v poválečných letech.

Božena Míhalová
Nenápadná paní, kterou všichni známe z procházek Trnávkou,
se narodila 5. 6. 1930 v Bohdalově,
kde žila se sestrou u babičky. Obecnou školu vychodila také v Bohdalově, ale do „ měšťanky“ musela
s ostatními dětmi chodit pěšky do
Vranové Lhoty. V Městečku Trnávce byla škola německá, kdo se chtěl
učit česky, musel do Vranové Lhoty.
V posledním roce války se jeden
rok učila v Prostějově švadlenou, po válce se na rok dostala do
služby v Brně. Konečně válka skončila a lidé byli zváni budovat republiku. Také mladá Boženka se dostala na stavbu mládeže
do Ostravy, kde pracovala s Mařenkou Hádrovou také z Trnávky.
Tam poznala svého budoucího manžela Emila Míhala, který už
tam rok pracoval. Když po roce brigáda skončila, přišel s ní do
Trnávky, kde měli svatbu.
Paní Boženka se stala dělnicí v n. p. Hedva, kde pracovala čtyřicet roků až do důchodu. Její největší záliba bylo cvičení v Sokole. Se sestrou se zúčastňovaly veškerých cvičení, kde se učily
cvičit na nářadí. Dnes mladí tato cvičení ani neznají, ale cvičeni
na šplhadlech, hrazdě a nejvíce na bradlech patřilo k běžné znalosti tehdejších cvičenců. Každý rok se nacvičovalo na veřejná
vystoupení, která se konala nejen v Trnávce, ve Vranové Lhotě,
ale i v Lazích, Pěčíkově a jinde. Po válce byl Sokol začleněn do
ČSTV, ale na venkově se pořád cvičilo v „sokole“. V roce 1955
se poprvé cvičilo na „ Spartakiádě“. Skladba žen v žluto-modré

sukni dala dohromady mnoho žen a dokonce se dostaly na vystoupení do Brna i do Prahy. Na další cvičení se ženy dostaly
až do Baňské Štiavnice. Všude cvičila i paní Míhalová. Cvičení
bylo také spojeno s mnoha zájezdy a utužovalo nejen zdraví, ale
i soudržnost a přátelství, které trvá mezi pamětníky dodnes. Paní
Boženka cvičila až do osmdesátých let, kdy její vrstevnice i ona
už začínaly být diváky sokolských vystoupení a dodnes, pokud
jí to zdraví dovolí, se
kulturního a sportovního dění v obci ráda
zúčastňuje.
Sokolu
věnovala úbor a kužel, se kterým cvičila ve skladbě Vltava
na Spartakiádě v roce
1975. Nejraději vzpomíná na společné zpívání, při kterém je na
harmoniku doprovázel Mirek Elfmark.
Přejeme paní Boženě Míhalové hodně
zdraví a těšíme se, že
ji uvidíme v Městečku
Trnávce na Místním
sletu, který se bude
konat 26. 5. 2018.
Eva Henslová
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