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Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
až se Vám do rukou dostane toto vydání zpravodaje, budou si už
děti užívat prvních prázdninových dnů, mnohým dospělým se přiblíží
termíny dovolených a doma už možná budou naši cvičenci, kteří vystupovali na XVI. všesokolském sletu v Praze. Za jejich obětavost a reprezentaci obce si určitě zaslouží náš obdiv a poděkování.
Poděkování si jistě zaslouží i všichni organizátoři akcí, které v obci
proběhly a byly ozdobou a přínosem pro naši obec: oblastní sokolský
slet, otevření naučné stezky „Putování za bílou paní“ a fotbalový turnaj
mladých fotbalistů Městečko Trnávka AutoSteffan Cup 2018.
Pojďme se ale nyní podívat na dění v obci z jiného pohledu. Téměř
4000 m2 komunikací bylo společností M – SILNICE a. s. Chrudim zrekonstruováno v měsíci červnu v místních částech Přední Arnoštov a Pěčíkov. Doufám, že takto opravené komunikace nebudou svádět řidiče
k větším rychlostem a budou dodržovat bezpečnou rychlost a pravidla
silničního provozu.
Na obci proběhlo několik výběrových řízení, které určily vítěze na
dodávky následujících akcí: restaurování pískovcového kříže v Petrůvce bude provádět p. B. Hlavatý z Pardubic za cenu 113 135 Kč, pískovcové sousoší v Lazích bude restaurovat BcA. D. Bartoš ze Svitav
za cenu 113 505 Kč. Na obě tyto akce získala obec dotaci z Programu
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji v celkové výši
100 tisíc korun.
O prázdninách se také rozběhnou práce na technické infrastruktuře na obytném souboru „Nad studní“. Celá realizace je rozdělena na
několik etap, jednou z nich je výstavba středotlakého rozvodu plynu
a přípojek, který bude realizovat společnost MS – stavby s.r.o. Olo-

mouc. Rozvody plynu může realizovat pouze společnost mající certifikaci v souladu s TGP 92301 a není jednoduché v dnešní době takovou
společnost zajistit.
Vítězem výběrového řízení na další etapu technické infrastruktury
na zmiňovaném obytném souboru je společnost REISTAV CZ Brno
s.r.o., která bude realizovat výstavbu vodovodu, splaškové kanalizace
a část dešťové kanalizace včetně akumulačního zařízení na dešťovou
vodu. Jako poslední budou na tomto obytném souboru realizovány komunikace, a to vítězem výběrového řízení společností M – SILNICE
a.s. Chrudim.
Pokud vše půjde dobře, bude obytný soubor zasíťován do zimy
2018. Problémy a zpoždění mohou nastat, pokud záchranný archeologický výzkum, který jsme podle zákona povinni realizovat, odhalí nějaké zajímavé archeologické nálezy. A vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu s předchozími archeologickými nálezy, dá se toto předpokládat.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásné a slunečné léto.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Obec Městečko Trnávka pro Vás pořádá

Putování s bílou paní
V sobotu 2. 6. 2018 byl nejen nádherný slunečný den, ale
byla také slavnostně otevřena naučná stezka Putování s bílou paní.
Na slavnostní otevření se přišlo podívat mnoho místních občanů, ale
i cizích návštěvníků. Pozvání také přijal hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, který byl nápadem a jeho provedením nadšen.
Nápad vytvořit naučnou stezku vznikl na základě pověstí, které jsou
zpracovány v publikacích „Pověsti z Malé Hané“ od Josefa Vrbky,
„Vlčí máky pod Cimburkem“ od Oldřicha Koudelky a „Pověsti Moravskotřebovska“ od Jany Martínkové a Jiřího Šmerala.
Projekt byl realizován Obcí Městečko Trnávka za finanční podpory
Pardubického kraje. Autorem vyřezávaných stanovišť je místní řezbář
pan Petr Steffan.
Naučná stezka Vás zavede až na zříceninu hradu Cimburku. Cestou
si můžete přečíst 6 pověstí, které se váží k Cimburku, a dozvíte se další zajímavosti o naší obci. Stezka je moc povedená, věříme, že vydrží
i dalším generacím. Proto žádáme všechny, aby stezku „hlídali“, aby
nám ji nějací vandalové neponičili.
Po jedné skvělé akci nás čeká v srpnu další, určitě stejně vydařená, a to Legendy pod Cimburkem. Letos nám zazpívají Kabát Revival,
Kern a Arakain. Všichni jste srdečně zváni.
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

sobota 25. 8. 2018

hřiště TJ Sokol Městečko Trnávka

17.00 h.

KLAUN FAMILY - ZDARMA
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO CELOU RODINU

20.00 h.

KERN

ROCKOVÁ HUDEBNÍ SKUPINA

22.00 h.

KABÁT REVIVAL
HUDEBNÍ SHOW

24.00 h.

ARAKAIN
LEGENDA ČESKÉ ROCKOVÉ SCÉNY

vstupné 150 Kč na místě konání akce
SKÁKACÍ HRAD - OBČERSTVENÍ

710 let obce Městečko Trnávka (1308–2018)
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Fotografie ze slavnostního otevírání naučné stezky Putování s bílou paní po jednotlivých zastaveních až na Cimburk
a z přátelského posezení v parku u kulturního domu s občerstvením
za doprovodu známých písniček v podání kapely Brontosaurus revival

www.mtrnavka.cz
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Usnesení
č. XXIII./270618 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
728. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
729. zprávy FV a KV, plán práce FV do konce volebního období,
730. záměr prodeje pozemku p.č. 446/5 o výměře 1408 m2 v k.ú. Městečko
Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
731. záměr prodeje pozemku p.č. 446/6 o výměře 1268 m2 v k.ú. Městečko
Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
732. záměr směny části obecního pozemku p.č. 1944 o výměře 517 m2 za
pozemky p.č. 409/10 a p.č. 409/11 o celkové výměře 112 m2, vše v k.ú.
Městečko Trnávka,
733. záměr prodeje pozemku p.č. 624/8 o výměře 182 m2 v k.ú. Lázy za cenu
25 Kč/1m2,
734. prodej nově oddělených pozemků dle GP č. 107-157/2018: p.č. 607/8,
p.č. 607/9, p.č. 607/11, p.č. 607/10 a p.č. 607/5 v k.ú. Stará Roveň za
cenu 25 Kč/1m2,
735. odkup lesních pozemků p.č. 1111/4 a p.č. 1813 o celkové výměře 4171
m2 v k.ú. Stará Trnávka za odhadní cenu 81 880 Kč,
736. prodloužení termínu kolaudace novostavby RD na pozemku p.č. 416/18
v k.ú. Městečko Trnávka do 31. 10. 2018,
737. Zprávu o uplatňování ÚP Městečko Trnávka,
738. pořízení Změny č. 1 ÚP Městečko Trnávka,
739. Janu Sablíkovou, DiS., jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č.
1 ÚP Městečko Trnávka,
740. že pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Městečko Trnávka bude MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování,
741. přímé zadání zakázky „Nad studní Městečko Trnávka STL plynovod
+ přípojky“ firmě MS-stavby s.r.o. Olomouc za cenu 460 933,55 Kč
+ DPH,
742. rozpočtové opatření č. 1/2018,
743. závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlas s celoročním hospodařením
obce bez výhrad a účetní závěrku obce,
744. výpověď smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu, č. smlouvy
103000114, k datu 31. 12. 2018 společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.,
provozovna Boskovice, K Lipníkům 31, Boskovice a pověřuje starostu
obce ke sdělení a podpisu ukončení,
745. výpověď smlouvy o provozování sběrného střediska odpadů, č. smlouvy 1/2013, k datu 31. 12. 2018 společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.,
provozovna Boskovice, K Lipníkům 31, Boskovice a pověřuje starostu
obce ke sdělení a podpisu ukončení,
746. schválení a uzavření smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Městečko Trnávka č. 11/2018 se společností TS Malá Haná s.r.o.,
Sudice 164, IČ: 07037970,
747. úhradu mimořádného členského příspěvku DSO TS Malá Haná ve výši
10 Kč/1 obyvatele, tj. 14 010 Kč,
748. nabídku Ing. Svatopluka Schupplera na TDI při výstavbě inženýrských
sítí v lokalitě Nad studní za cenu 67 438 Kč a přímé zadání zakázky,
749. rozhodnutí výběrové komise, že nejvýhodnější nabídka na akci „Obytný soubor Nad studní, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ je nabídka firmy REISTAV CZ s.r.o., provozovna Letovice, Pražská 330/37
s cenou 2 326 260 Kč + DPH,

750. příspěvek TJ Sokol Městečko Trnávka na částečnou úhradu cvičebních
úborů pro jednotlivé cvičence XVI. všesokolského sletu v celkové výši
do 25 000 Kč,
751. dohodu s Regionálním muzeem Litomyšl o provedení záchranného archeologického průzkumu při akci „Obytný soubor Nad studní, I. etapa
výstavby“ za cenu 15 000 Kč v termínu 06-12/2018,
752. rozhodnutí výběrové komise, že nejvýhodnější nabídkou na realizaci výstavby obslužných komunikací na „Obytném souboru Nad studní, I. etapa výstavby“ je nabídka firmy M-silnice a.s. Chrudim s cenou
1 732 600,10 Kč + DPH,
753. Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí SO „Teplice“,
754. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721064687, doplnění pojištění odpovědnosti za újmu za Výkon veřejné služby od 1. 8. 2018 do 22. 1.
2019 za cenu 1 055 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
755. RO projednáváním a schvalováním méně a více prací při realizaci
technické infrastruktury na díle „Obytný soubor Nad studní“, starostu
obce podpisem případných dodatků,
756. starostu obce podpisem smluv s vítěznými firmami pro technickou infrastrukturu obytného souboru Nad studní.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
757. vyhodnocení stanovisek a připomínek ke Zprávě o uplatňování ÚP
Městečko Trnávka,
758. přijetí dotace z POV přes Region MTJ na obnovu veřejných prostranství v obci ve výši 34 410 Kč,
759. přijetí dotace od Pk na restaurování sakrálních staveb v Lázích a Petrůvce v celkové výši 100 000 Kč,
760. přijetí dotace od Pk z POV na rekonstrukce místních komunikací
v Předním Arnoštově ve výši 120 000 Kč,
761. přijetí dotace na požární techniku z Pk na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím ve výši 70 % z celkových výdajů, max. 20 000 Kč,
762. opravu místní komunikace na pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Městečko Trnávka za čp. 23 ve výši 69 257 Kč + DPH,
763. smlouvu o dílo se společností AUTHORIA s.r.o. Olomouc na zpracování projektové žádosti a administrace po dobu udržitelnosti na lesnický
traktor,
764. proplácení cestovních náhrad při konání všech druhů voleb, a to z místa
sídla Obecního úřadu, Městečko Trnávka 5, do místa jednání volební
komise, 1x tam a zpět/1 volební den,
765. přihlášení obce do 103. výzvy OPŽP prostřednictvím DSO TS Malá
Haná na kompostéry pro občany,
766. vícepráce na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Pěčíkově
a Předním Arnoštově ve výši 28 514 Kč + DPH.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 27. 06. 2018
V Městečku Trnávce dne 27. 6. 2018: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Blanka Pavlovcová, Petr Fréhar

Třídění recyklovatelného odpadu do pytlů
Před nějakým časem jste obdrželi do domácností igelitové pytle na
třídění plastů a papíru. Na základě četných dotazů se pokusíme popsat,
co do těchto pytlů patří a co nikoliv.

Rozměrově větší pytle na třídění plastů:

Patří sem: PET láhve, plastové nádobky a lahve, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, kelímky od rostlinných tuků a pomazánek, igelitové sáčky a tašky, folie, polystyren (menší kousky) a další
Nepatří sem: plastové trubky, podlahové krytiny, obaly od chemikálií, žíravin, znečištěné a mastné obaly se zbytky potravin.
Plastové obaly zabírají hodně místa a je nutné je vždy sešlápnout
nebo zmáčknout.

Rozměrově menší pytle na třídění papíru:

Patří sem: noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír bez

sponek, sešity, papírové obaly, papírová lepenka, krabice a další
Nepatří sem: uhlový a voskový papír, mastný papír, papír znečištěný od barev a chemikálií, jednorázové pleny. Přes naši snahu není
možné detailně popsat, kam který obal, se kterým se v průběhu dne
potkáváte, patří.
Igelitové pytle byly do domácností rozdány za účelem lepšího,
snazšího a pohodlnějšího třídění. Naplněné a zavázané pytle umístíte
ve svozový den před dům, odkud budou odvezeny. Při naplnění pytlů,
případně při větším rozměru obalu je samozřejmě možné využívat
kontejnery umístěné v jednotlivých místech v obci.

Termín nejbližšího sběru:

plast 25. 7. 2018, papír 8. 8. 2018.

www.mtrnavka.cz

Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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Římskokatolická farnost
Městečko Trnávka

K významnému životnímu jubileu v měsíci červenci
a srpnu 2018 blahopřejeme těmto spoluobčanům:
paní Helena Laštůvková z Pěčíkova
pan Jiří Steffan z Městečka Trnávky
paní Anna Dobešová z Městečka Trnávky
paní Oldřiška Bušinová z Městečka Trnávky
paní Marta Zelená z Předního Arnoštova
paní Marie Faltýnková z Městečka Trnávky
pan Miroslav Elfmark z Městečka Trnávky

červenec–srpen 2018

Tradiční SVATOJAKUBSKÁ POUŤ v Městečku Trnávce
se uskuteční v neděli 22. července 2018.
Svátek patrona naší farnosti oslavíme poutní mší svatou
v 9.30 hod. v kostele sv. Jakuba Staršího.
–––

Benefiční koncert Jany Hrochové,

sólistky Opery Národního divadla v Brně,
neděle 19. 8. 2018 ve 14:30 hodin
v kostele sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce.

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

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Slavnostní pasování 16-ti prvňáčků na čtenáře proběhlo v naší
knihovně 7. června za účasti rodičů, třídní paní učitelky Evy Žouželkové,
pana ředitele a místostarostky obce. Děti předvedly, že nejen čtení, ale
i recitování a zpívání zvládají většinou na jedničku. A my v knihovně si
přejeme, aby měly děti knížky rády a aby je čtení i nadále bavilo.
Během měsíce června byla ke zhlédnutí v galerii knihovny výstava
fotografií z Nepálu pana Jiřího Vokála. Samotná přednáška o Nepálu
se uskutečnila na závěr výstavy, bohužel s malou účastí zájemců.
Tradiční malování na chodník ve středu 20. června bylo letos obohaceno o ukázku domácího výcviku psa – Stafordšírského bulteriéra.
Krásný a poslušný pejsek si získal popularitu u všech přítomných dětí
nejen ze školní družinky.

V knihovně pokračuje již IV. ročník soutěže dětských čtenářů Lovci
perel. Nejvíce knih má zatím načteno Klárka Kučerová (žákyně 5. tř.).
Soutěže se zatím účastní 22 dětí a další se mohou ještě přidat. Soutěž
trvá až do konce listopadu 2018.
O prázdninách zveme děti do knihovny na tradiční pexesový turnaj. Srpnový termín upřesníme na plakátech.
Krásný letní čas přejí a na setkání v knihovně se těší
Jitka Stenzlová a Jana Dušková.

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Co nového u našich nejmenších?

Konec školního roku 2017–18 je na dosah ruky. Pro
mnohé naše nejmenší byl prvním...
Úspěšně zvládli odloučení od rodiny, od mámy. Osvojili si nový
denní režim, soužití s vrstevníky a učitelkami. Některé ranní slzičky
brzy oschly a s chutí do všech nabízených činností.
V měsíci květnu jsme společně oslavili svátek maminek krátkým
vystoupením dětí, předáním dárečků a společným posezením v přátelské atmosféře při drobném občerstvení za přispění všech zúčastněných.
Letošní teplé jaro nám umožnilo maximální využití školní zahrady -

pískoviště, zahradního nářadí ve stínu pod vzrostlými stromy.
Na oslavu MDD jsme také využili zahradních prostor, kde děti plnily drobné úkoly - skákání, běhání, slalom, přeskakování, ale také
přenášení vody v hrníčku a plnění konvice pro zalití zeleně. SRPŠ připravilo dětem dárečky.
Zřícenina hradu Cimburku, na který denně vidíme, se stal symbolem naší školky. A tak poslední výchovný blok s názvem Všechno pěkné oslavíme, na Cimburk se vypravíme, nás přímo vybídl k návštěvě.
Vypravili jsme se tedy na půldenní výlet s batůžkem na zádech
a odhodláním vidět Bílou paní. Využili jsme naučné stezku a znovu ob-

www.mtrnavka.cz
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divovali krásné dřevěné plastiky. Bílou paní děti viděly, ne však živou,
ale zato našly sladký poklad, o který se spravedlivě podělily.
Ještě nás čeká ukončení školního roku na zahradě MŠ jako každý
rok. Společně s rodiči opečeme špekáčky, zahrajeme si a prostě naposledy ve školním roce „pobudeme“. A pak na shledanou školičko...
Přejeme mnoho prázdninových příjemných chvil, zážitků a pohody.
Šteflová Emílie

Mateřská škola – starší oddělení

Dne 16. května proběhlo Májové posezení věnované maminkám ke Dni
matek, kde si děti pro maminky připravily kraťoučké vystoupení a dárečky. Odměnou pro děti byl potlesk a pochvala od rodičů. Koncem května se
děti zúčastnily Pětiboje v Moravské Třebové, kde sbíraly body v pěti disciplínách – běh, skok v pytli, hod do dálky, pětiskok (žabáci) a překážková dráha. Děti vzorně reprezentovaly naši školku. Odměnou byly dárečky
a sladkosti. Dne 31. 5. 2018 se v naší školičce konala akce s názvem Malování na chodník. Při této příležitosti děti pomalovaly cestičku do školky. Rozvíjely svoji představivost a tvořivost. Cestou ze školky děti rodiče
provedly a pochlubily se svým tvořením. Den dětí se slavil i u nás v MŠ.
Paní učitelky pro děti měly nachystaný pestrý program v podobě soutěží
na zahradě. Děti si vyzkoušely přenášení vody, překonání strachu – průlez
strachovým pytlem, překážkovou dráhu, skok v pytli a hod na cíl. Všem se
výborně dařilo, a proto je čekala zasloužená odměna. V naší školičce se ve
dnech 11. – 15. 6. 2018 uskutečnil Barevný týden. V těchto dnech mohly
děti do školky chodit oblékané dle barvy daného dne. Program a tvoření
ve třídě byl upravený podle určité barvičky. Děti si celý týden náramně
užily a chodily vzorně oblékané k určitým barvám. Před koncem školního roku jsme navštívili obecní knihovnu. Tam nás s úsměvem přivítala
paní knihovnice, která dětem přečetla krásnou pohádku a dovolila nám
prohlédnout si knížky. Tímto ji velice děkujeme za čas a ochotu, který
nám věnovala. Dne 21. 6. 2018 proběhne loučení na zahradě v „námořnickém stylu“. Děti si k této příležitosti vyrobily pozvánky a každý ji hrdě
předal rodičům. Na začátku akce děti vystoupily s básničkou a písničkou,
která nás pozvolna odvezla k námořnickým
soutěžím, hledání pokladu, opékání buřtíků apod. Loučení bylo
ukončeno spinkáním
ve školce, kde se děti
mohly těšit na pestrý program. Děti byly
také nadšené z našeho
školkového výletu ve
Vyškově, kde jsme navštívili Dinopark. Nejprve jsme si prohlédli zvířátka v Dinozoo,
kde byl báječný i přístup přímo mezi tropické ptáky a klokany.

5

Děkuji Emilko

Závěrem letošního školního roku pro mě nastala emotivní chvíle spojená s loučením. O to dojemnější je loučení, neboť se neloučím jen s oblíbenou kolegyní, ale hlavně přítelkyní, kterou se mi v obtížných chvílích stala. Toto obrovské poděkování patří Paní učitelce Emilce Šteflové,
která se letos loučí s mateřskou školou v Městečku Trnávce a mateřská
škola s ní. Paní Emilka Šteflová byla velice oblíbenou učitelkou stovkám
spokojených dětí po celých 40 let. Za to si zaslouží respekt a uznání.
Nastoupila jsem do stejné mateřské školy před devíti lety a za tuto
dobu jsme spolu hodně prožily a hodně se spolu nasmály. Paní učitelka
Emilka se pro svůj úžasný vlídný přístup k dětem a srdce, které do práce
dávala, stala mým velkým nejen profesním vzorem.
Budu vzpomínat na vždy příjemnou atmosféru, která v její třídě panovala; na její vytříbený vkus a estetické cítění pro krásné vyzdobené
pracovní prostředí od jara do zimy, kterému věnovala tolik času po své
pracovní době; na všechny ty překrásné dekorace, které dokázala vyrobit a zvelebit prostory školky, zvláště před besídkami pro rodiče.
S úsměvem si při každém zdobení vánočního stromečku vzpomenu, kolik mi dalo práce stromeček nazdobit tak, abych Emilku mohla
„trumfnout“. A věru jsem se svou prací byla spokojena, ale jen dokud
jsem neotevřela dveře od její třídy :-).
Nedá se ani popsat, kolik toho pro školku udělala a jak nesobecky se
dětem věnovala. Možná ani neví, kolik toho nevědomky udělala i pro mě.
Emilko, jsi nejmilejší kolegyně, jakou jsem mohla mít. Vážím si tě a obdivuji. Pan ředitel by se mnou jistě souhlasil, když napíšu, že kdykoliv budeš
mít cestu kolem, dveře školky jsou pro Tebe vždycky dokořán otevřené.
S poděkováním za úžasnou spolupráci Dáša Dostálová.
Loučení s mateřskou školou 26. 6. 2018

Zaujal nás také dvoreček s kozami, které běhaly volně mezi námi a hlídaly
svá čerstvě narozená mláďata. Dále jsme se přesunuli k zastávce na vláček
a netrpělivě očekávali jeho příjezd. Sláva, už je tu. Dinoexpres byl snad to
nejzábavnější na celém Dinoparku. Jeli jsme přes centrum Vyškova, přímo
mezi auty, mávali jsme chodcům a vojákům z Vojenské akademie. Pohyblivé sochy obrovských dinosaurů vypadaly hodně reálně. Nakonec jsme si
zašli ještě na 4D kino, na zmrzlinu a plni zážitků zase zpátky domů.
Všem přejeme krásné prožití prázdnin, školákům ten nejlepší vstup do
ZŠ a v září opět na shledanou.
Dvorská Kristýna a Makrlíková Pavlína

www.mtrnavka.cz
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Jak jsme psali deník (y)

Dovolte, abychom se pochlubili zatím naším nejdelším třídním projektem, který nese název Víkendový deník. Asi tak od začátku druhého pololetí jsme si začali do zvláštních velkých sešitů zapisovat svoje
víkendové zážitky. Byl to vlastně zprvu takový náš pravidelný domácí úkol. Psali jsme o tom,
co jsme dělali, kam jsme
jeli, co jsme jedli, co se
nám povedlo, jak jsme se
chystali do školy a ještě
plno dalších zajímavostí.
V pondělí jsme svoje záznamy mohli přečíst ostatním. Aby nás psaní bavilo
ještě více, udělovali jsme si
za každý zápis s obrázkem
jedno písmenko. Asi tak po osmnácti týdnech na nás vykoukla tajenka:
ZASLOUŽÍŠ SI ODMĚNU! Tou odměnou byl kromě lízátka a pastelek také krásný, tiskárnou vonící, ale ještě úplně prázdný Prázdninový
deník, který stejně jako my na svá letní dobrodružství teprve čeká.
Za všechny svoje pilné písaře ze 2. třídy zapsala
Mgr. Ludmila Šimečková.

červenec–srpen 2018

Indiánské řádění

INDI, INDI, INDI, INDI, INDIÁNI JDOU. HALÍ, HALÓ a… přišli
v pátek 22. 6. odpoledne i na naši školní zahradu. Na již tradiční svatojánské slavnosti byly kromě spokojených rudých a bledých tváří k vidění totemy, bubny, chrastidla a dokonce i teepee. Nechyběl ani indiánský
oheň, indiánské borůvky, indiánské pozdravy, ale hlavně lákavé indiánské disciplíny: střelba z luku, výroba chrastidla, bubnování a veselá
překážková stezka. I když na nás sluníčko nakukovalo spíše nesměle,
my jsme si tuto akcičku opět náramně užili, protože… MY SE, MY
SE, MY SE, MY SE, NEBOJÍME SE. HALÍ, HALÓ a na příští školní
piknik už těšíme se! Za všechny zúčastněné indiánské kmeny z 1. - 4.
ročníku už jen jedno téměř prázdninové: HOWG!

O princezně Koloběžce a ještě něco k tomu…

V úterý 22. 5. čekala na žáky 1. a 2. třídy ve svitavské Fabrice klasická činoherní pohádka podle Boženy Němcové v podání Liduščina
divadla z Roztok u Prahy o tuze chytré Mančince, která převezla samotného pana krále napřed svým vtipem a potom i na koloběžce. Po
krásném představení jsme se stihli ještě na tamním náměstí pokochat
kašnou s fontánou a nechyběla ani zmrzlina a nákupy. Cestou na autobusové nádraží jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli přecházení silnice
podle semaforu a pak už hurá autobusem zpátky do školy. Za vzorné
chování v divadle, ve městě i v autobuse přidáváme našim školákům
k pěknému kulturnímu zážitku také pochvalu.
Mgr. Ludmila Šimečková, Mgr. Eva Žouželková

Stařenka Muzika

Konec prvního červnového týdne nám na prvním stupni zpříjemnil
hudebně-národopisný program Stařenka Muzika vypráví. Přijel s ním
za námi hudební teoretik a pedagog Mgr. Petr Drkula, Ph.D., aby našim
školákům předvedl, jak se kdysi hrávalo na dnes již téměř zapomenuté
nástroje jako je kobza, koncovka, dvojačka nebo grumle a moldánky.
Všichni žáci měli možnost si hru na hudební nástroje, které pan Drkula
sám vyrobil nebo zrekonstruoval, vyzkoušet. Mnozí zjistili, že hrát na
některé z nich je až překvapivě snadné. Celý program byl pro děti nejen
velmi zajímavý, ale i zábavný a možná také inspirativní.
Mgr. Ludmila Šimečková

Žáci 1.–4. třídy na školním výletě v Olomouci

Spaní ve škole

My se školy nebojíme, dokonce v ní rádi spíme... A to skoro
všichni žáci 1. - 4. ročníku názorně předvedli, když se sešli poslední
květnový čtvrtek v 18:00 před školou a místo aktovek si nesli spací
pytle, karimatky a polštářky. Následoval rozchod do tříd a tzv. „zalehací pořádek“ a šlo se na večeři. Na hřišti se opékaly nad ohněm
různé dobroty, sportovalo se a výskalo radostí nad načatým večerem.
Po návratu do provizorních školních pokojíčků si každá třída zvolila
svoji vlastní zábavu (čtení pohádek, vyprávění vtipů, večerní kino,
karty a stolní hry,…) a pak už: Hajdy na kutě!
Mgr. Ludmila Šimečková
www.mtrnavka.cz
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Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích

Žáci 1. třídy se zúčastnili 30. 5. 2018 XX. ODM (olympiáda dětí
a mládeže) ve Velkých Opatovicích. Za naši školu soutěžilo desetičlenné družstvo ve složení: Alžběta Dvořáková, Patricie Navrátilová,
Alena Pocklanová, Vendula Rypová, Jaroslava Veselá, Pavel Bohatec,
Adam Dospěl, Daniel Mazal, Jáchym Pospíšíl, Jan Smékal. Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem všech škol (23 škol, asi 220
sportovců) a tradičně během na 400 m.Pokračovalo se během na 50 m,
skokem z místa a hodem kriketovým míčkem. Prvních 6 míst v každé
disciplíně i kategorii bylo bodově ohodnoceno. Závodníci, kteří absolvovali všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do atletického čtyřboje. Nejvšestrannější ,,olympioničkou“ roku 2018 (z 114 děvčat) byla
naše Bětka Dvořáková, nejrychlejší byla také v běhu na 50 m, v běhu
na 400 m doběhla čtvrtá. Její zásluhou jsme si přivezli vítězný pohár
a dvě zlaté medaile. Jako škola jsme byli na 7 místě společně s Jevíčkem (Praha byla devátá). Všichni naši sportovci závodili s největším
nasazením, úspěšně reprezentovali školu a zaslouží velkou pochvalu. Součástí olympiády byla také výtvarná soutěž, ve které 3. místo získali Klaudie Balvínová a Adam Dospěl. Sportovní zápolení bylo zpestřeno pohádkovým lesem. Jelikož se vydařilo i počasí, všechny děti si
sportovní den užily. Pochvalu si zaslouží i děvčata z deváté třídy, Eliška
a Romana, která byla součástí našeho týmu.
,,Udělat první krok – to je to, co odlišuje vítěze od poražených.“
Mgr. Eva Žouželková

Pasování na čtenáře

A je to tady! Jsme čtenáři! Naši prvňáčci pomalu končí svůj první
školní rok. Naučili se dovednost, která je bude provázet celým dalším
životem . ,,Zvládnu přečíst každý list, mějte radost! Umím číst!“
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se v parném odpoledni již tradičně v obecní
knihovně konalo Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Děti recitovaly, zpívaly, ale hlavně rodičům, sourozencům a prarodičům předvedly, jak se naučily za první rok ve škole číst. Každý z prvňáčků přečetl
část bajky a dokázali, že jsou hodni slavnostního dekorování. Po složení
čtenářského slibu byli žáci slavnostně panem ředitelem pasováni na čtenáře. Od paní knihovnice a paní místostarostky dostali šerpu, pamětní
list, knihu s průkazem do knihovny a pamětní odznak s nápisem ,,Malý
čtenář 2018.“ Noví čtenáři si vypůjčili svou první knihu a odcházeli
z knihovny nadšeni. My věříme, že se budou do knihovny rádi vracet.
Mgr. Eva Žouželková

Přátelské utkání ve florbalu

Ve středu 13. 6. k nám přijela Základní škola z Hvozdu poměřit své
síly ve florbalu. Turnaje se zúčastnili vybraní žáci od 1. do 5. třídy, ze
kterých jsme složili tři družstva. Zápasy trvající 7 minut byly napínavé,
plné emocí, bojovnosti a padajících gólů. Byli jsme moc rádi, že k nám
žáci z Hvozdu přijeli a my si tak užili pěkné sportovní dopoledne.
Bc. Martina Baráková

Atletická všestrannost

Ve čtvrtek 7. 6. jsme se s osmi žáky vydali do Moravské Třebové si
zazávodit v hodu kriketovým míčkem, ve skoku dalekém, v běhu na 60
a 800 m. Družstvo tvořil vždy jeden chlapec a jedna dívka od 2. do 5.
třídy. Druhou třídu reprezentovala Karolína Smolíková a Pavel Kroupa,
třetí třídu Zuzana Friedlová a Václav Uvízl, čtvrtou třídu Mariana Stenzlová a Štěpán Pospíšil a pátou třídu Viktorie Protivánková a Matěj Smolík.
Všichni sportovci se snažili podat co nejlepší výkony a družstvo se umístilo na třetím místě. Největších úspěchů v kategorii jednotlivců získali Václav a Viktorie, kteří obsadili druhé místo a Pavel Kroupa, který vybojoval
třetí místo. Všem sportovcům děkujeme za jejich bojovnost v závodě.
Bc. Martina Baráková

Pohár rozhlasu

Dne 3. 4. 2018 jsme se s družstvem starších žákyň vydaly na atletické závody do Moravské Třebové. Počasí nám přálo a celé sportovní
dopoledne krásně svítilo. Dívky podaly velmi dobré výkony a v soutěži
se umístily na 4. místě. Dívkám děkuji, že se soutěže zúčastnily a za jejich bojovnost při každé disciplíně.
Z 8. třídy se zúčastnila Jana Škrabalová a Šárka Henslová, z 9. třídy
Natálie Steffanová, Eliška Lexmaulová, Romana Václavková, Eliška
Zahradníčková, Kateřina Smetanová a Renata Unzeitigová
Bc. Martina Baráková
www.mtrnavka.cz
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Květnová cyklovyjížďka po stopách války

Že je dobré spojit sport a historii jsme si již ověřili, proto jsme tradičně uspořádali vyjížďku do Javoříčka – po stopách 2. světové války – v protisměru – od západu k východu. Z druhého stupně se nás
sešlo skoro dvacet a pod vedením učitelů – Martiny Barákové, Petra
Smékala, Aleny Popelkové a našeho pana školníka Roberta Hensla
jsme mohli vyjet. Po cestě jsme se zastavili u pomníčku, který nám
připomněl oběti z konce války z Vranové Lhoty. V cíli nás zaujal památník jako připomínka na původní obyvatele Javoříčka a na tragédii,
která se tu na sklonku války (a celkem zbytečně) udála. Po občerstvení jsme zajeli k přírodnímu útvaru Zkamenělý zámek v údolí krasové říčky Špraněk a pak již s malými stmelovacími zastávkami domů.
Výlet se velmi vydařil i počasí bylo nádherné. Škoda, že se přihlásilo
málo žáků z 6. a 7. třídy a situaci zachraňovali ti starší. Třeba se to
napříště vylepší.
Na tuto tradici navázali i mladší žáci a vydali se na kratší cyklovýlet
k památníku do Předního Arnoštova, aby si i zde připomněli válečné
události. Akce se zúčastnila téměř celá 5. třída společně s paní učitelkou
Lenkou Strakovou a asistentkou Markétou Raškovou za pomoci paní
učitelky Barákové a pana školníka.
Mgr. P. Smékal a Mgr. L. Straková

Dětská scéna Svitavy podruhé

Také žáci 8. a 9. třídy se vydali „za kulturou“ do Svitav. Vždyť celostátní přehlídka těch nejlepších recitátorů a dětských divadelních souborů přímo vyzývá k návštěvě! Ve středu 13. 6. 2018 byla možnost
zhlédnout krátké představení Zrádce (soubor z Jindřichova Hradce)
a inscenaci Šťastný princ (Dramatická školička Svitavy). Zrádce byla
absurdní groteska podle povídky Ivana Vyskočila o interpretaci úsloví
„Učím se pro život a ne pro školu“, Šťastný princ zase velmi pěkné
zpracování pohádky Oscara Wildea.
Ze slov Renči Unzeitigové:
První představení bylo o žákovi, který se učí pro život a ne pro školu, je pilným žákem, hraje na hudební nástroj, sportuje… Proto ho navštíví učitelé a domlouvají mu, aby se stal průměrným žákem, aby také
vyrušoval, nenosil domácí úkoly, nechodil včas do školy. Divadlo bylo
zábavné. Druhé představení bylo krásné i smutné, k zamyšlení. Šťastný
princ obětoval svůj život pro druhé. Divadlo bylo doprovázeno živou
hrou na housle a kytaru, mělo pěkné kulisy.
Mgr. Jana Strouhalová

Okénko školní družiny

I když se blíží prázdniny, žáci ve školní družině nezahálí. Právě
probíhají dvě sportovní soutěže, švihadlový pětiboj a vybíjená. Ještě
nemáme vítěze, ale již nyní je zjevné, že si žáci zlepšili své dovednosti a fyzickou kondici. Vítěze budeme znát až na konci školního roku.
Vedle sportovních aktivit se žáci věnují výtvarným a pracovním
činnostem. Vyráběli kytičku z papíru ke Dni matek, k MDD medvídky se sladkou odměnou, včelky z papírových ruliček pro radost nebo
králíky z klobouku pro potěšení.
A nakonec další soutěž velké družiny – modelování vlastního portrétu z plastelíny. Nejvíce se líbil portrét M. Stenzlové, P. Nerušilové
a T. Krejčí. Vítězové vzešli z hodnocení učitelů, rodičů a žáků školní
družiny. Na závěr přejeme všem žákům, nejen z družiny, hezké prožití prázdnin.
vychovatelky školní družiny

SPORTOVNÍ KROUŽEK při MŠ a ZŠ Městečko Trnávka

V průběhu celého školního roku probíhal pod záštitou ZŠ sportovní
kroužek. Je určen pro dívky a chlapce 1. – 4. třídy ZŠ. Kroužek probíhal
vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 17 do 18 hodin. O sportovní aktivity
byl velký zájem. V zimních měsících jsme navštěvovali sportovní halu.
Hráli jsme fotbal a florbal, cvičili jsme gymnastiku. Posilovali jsme
šplhem a skokem přes švihadlo. Počasí nám přálo, tak jsme vyrazili
i bruslit. V letním období se věnujeme hlavně atletice na hřišti TJ Sokol
a také přespolnímu běhu pod Cimburkem.
trenéři Petra a Pavel Kroupovi
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Dětský den ve škole

Žáci 9. třídy si svědomitě připravili úkoly a stanoviště pro děti, které
zpříjemnily Den dětí. V dopoledních hodinách žáci 1. - 5. třídy aktivně
plnili požadavky na jednotlivých stanovištích. Vše bylo tematicky zaměřeno na zvířata. U klokana se skákalo v pytli, u morčete se ochutnávalo, u žirafy se chodilo na chůdách, u kočičky se motalo klubíčko,
u netopýra se chodilo poslepu, u geparda se běhalo s novinami, u straky
se sbíralo, u mravence se lezlo po zemi atd. Nejvíce se dětem líbil poník
Pegy, kterého si mohli pohladit, ohřebelcovat, nakrmit. Odměnou dětem byly medaile, které chlapci z 9. třídy vlastnoručně ze dřeva vyrobili
v hodinách pracovních činností.
Hodnocení dne od žáků z 5. třídy:
Dětský den byl super, užili jsme si to. Byly tam ochutnávky, nasazování na koně, chození na chůdách, běhali jsme jako vítr s novinami,
trefovali jsme se šňůrkou do flašky, rozmotávali jsme klubíčko, lezli jsme po sobě jako mravenci, no prostě, úžasný den s bezva třídou.
(Zdeněk Baranok) • Dětský den byl báječný, nejvíce se mi líbil Pegoš.
(David Žouželka) • Líbily se mi všechny disciplíny. Ale hlavně se mi
líbilo u morčete. (Jakub Ryp) • Nejlepší bylo, že jsme na konci dostali
náhrdelníky s veselými obličeji. (Milan Horník) • Dětský den se mi líbil, bylo to dobře vymyšlené a zábavné. (Klára Friedlová) • Dětský den
se mi moc líbil, všechno bylo moc fajn. Myslím si, že jsme si to všichni
náramně užili. (Richard Hensl)
Žáci 6., 7. a 8. třídy oslavili svůj svátek hraním. Do školy si z domu
donesli deskové, stolní hry a hrálo se a hrálo... I o přestávkách bylo tento den klidněji.
Her se sešlo hodně, některé byly vzdělávací, jiné objevovací, sportovní, logické, tvůrčí. Žáci si pohráli nejen se svými spolužáky ze třídy, ale
i s kamarády z jiných tříd. Některým hrajícím taktické hry ani čas nestačil.
Děkujeme SRPŠ za tradiční sladký dárek.

Ochutnávky

V úterý 15. května byl do školy dodán potravinový koš
z projektu Ovoce
a zelenina do škol. Žákyně 9. třídy potraviny omyly, očistily, nakrájely a nachystaly
na talíře k ochutnávce. Ta proběhla o velké přestávce ve školní kuchyňce. Každý
mohl ochutnat z ovoce (meloun, pomeranč, jablko, hruška,
banán, grep, citrón,
limetka, ananas, psylium, mango) a ze zeleniny (např. kedlubna, ředkev, hlávkový salát, česnek, cibule, brokolice, čínské zelí, listové saláty, rukola, polníček). Některé z nich žáci viděli poprvé, ochutnali a zjistili, že to nechutná špatně.
V pátek 18. května a následně i v pondělí 21. května proběhla ochutnávka mléčných výrobků z projektu Mléko do škol. Z prostředků školy
se koupil měkký čerstvý chléb, který děvčata 8. třídy nakrájela a namazala pomazánkovým máslem několika příchutí (s pažitkou, se sýrem, se
šunkou), smetanovou pomazánkou (s česnekem, se sýrem, se šunkou).
Dále žáci mohli ochutnat plátkové sýry (eidam, eidam uzený, ementál,
gouda) a sýrové tyčinky. Bílý jogurt a řecký jogurt byl dochucen sladkou marmeládou. Největší zájem žáků byl o mléčné drinky, tentokrát
ochucené (s příchutí banán, jahoda, vanilka, čokoláda).
V úterý 22. května žákyně 6. a 7. třídy v rámci pracovních činností
využily suroviny na přípravu pomazánek (tvarohová s pažitkou, mrkvová) a upekly tvarohovo-kefírovou buchtu. Také v rámci výchovy k občanství si žáci sami přichystali mléčné koktejly.
V úterý 29. května si děvčata 6. a 7. třídy upekla pizzu. Jako hlavní ingredienci do těsta použili pomazánkové máslo. Pizzu si nazdobili
různými dobrotami.
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Devátá třída v Praze aneb Útržky z vyprávění účastníků

Exkurze 9. třídy v Praze byla velmi přínosná, naučná a krásná. Počasí nás trošku zlobilo, ale to k tomu patří. Ve dnech 16. – 17. 5. 2018
jsme, devátá třída, vyrazili do Prahy. Po příjezdu do Prahy jsme se jeli
hned ubytovat na Karlín. S lehčím batůžkem jsme se vydali vstříc Židovskému městu, jeho synagogám, muzeu a starému židovskému hřbitovu. Pak jsme zamířili na Vyšehrad, vyfotili se u nejstarší rotundy
a u krásného výhledu na řeku Vltavu. Na vyšehradském hřbitově jsme
viděli spoustu hrobů významných osobností, hledali jsme známé spisovatele. Pak se jelo na Floru. Někteří šli do kina, ostatní na procházku.
Vpodvečer jsme vyšli na Pražský hrad, kde nás čekala kontrola (prošli
jsme bez „pípání“). Následoval návrat na hostel, krátký odpočinek a …
už za tmy jsme všichni doslova vyběhli na Vítkov, kde se nám líbilo
snad nejvíc. Noční Praha byla nádherná! Druhý den ráno jsme zamířili
do Senátu ČR. Nejprve jsme si s průvodkyní prohlédli Valdštejnský palác, nahlédli na jednání Senátu a pak jsme si prošli také Valdštejnskou
zahradu. Poté jsme lanovkou vyjeli na Petřín, vystoupali na rozhlednu
a naposledy se podívali na celou Prahu. Následovala cesta parkem dolů
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až ke zdi Johna Lennona, na Kampu, k vile Jana Wericha, kolem tří
miminek (z Žižkovské věže) až na Karlův most, Staroměstské náměstí,
Václavské náměstí a odtud na hlavní nádraží. … na tento výlet budeme
ještě dlouho vzpomínat.
Mgr. Jana Strouhalová

Slavnostní vyřazení deváťáků 29. 6. 2018

Babiččino údolí

Jednání školské rady

Dne 7. června 2018 proběhlo další, již třetí jednání školské rady
v tomto školním roce. Cílem bylo uzavřít nejpalčivější problematiku a to školní stravování. Mnozí z Vás se účastnili ochutnávky
v naší jídelně v rámci čtvrtletních rodičovských schůzek. Právě zde
byl prezentován projekt „Zdravá škola“. Akce se myslím povedla
a nabízené dobroty rychle mizely v ústech žáků i jejich rodičů. Za
školskou radu tento moment hodnotíme velmi kladně a těší nás vysoká účast. Následně proběhlo jednání ve složení: pan ředitel, pan
starosta, paní místostarostka a předseda šr. Na tomto jednání nás pan
ředitel informoval, že do kuchyně bude zakoupen moderní konvektomat, který přispěje k lepšímu komfortu vaření. Školská rada
rozhodla, že se škola zapojí do projektu „Zdravá škola“ a bude se
snažit postupnými kroky dosáhnout patřičného ocenění. Samotný
vstup není nijak zpoplatněn a díky němu bude možné vstupovat do
sekce registrovaných uživatelů. Celý projekt je koncipován tak,
aby se do něj zapojili všichni, tedy rodiče, žáci, učitelé i kuchařky.
Každý v něm najde jakýsi svůj šuplík. Pro naši školu bude vyčleněna konzultantka projektu, která opět radou a zkušeností pomůže k lepšímu zvládání problematiky. Chceme najít v řadách rodičů
a učitelů naší školy 1-2 osoby, které by byly našimi koordinátory.
Dále nás pan zástupce informoval, že od příštího roku budou opětovně zavedeny pěstitelské práce a žáci si sami vyzkouší, co obnáší
pěstování základní zeleniny.
Žákům naší školy přeji pěkné a vydařené prázdniny. Těm, kteří po ukončení 9. třídy míří dál, pak úspěšný start do další životní
etapy.
Dalibor Chlup

V pondělí 25. června vyrazili žáci 8. třídy na dvoudenní výlet do Babiččina údolí. První naší zastávkou bylo Pevnostní město Josefov, kde
jsme absolvovali výukový program v podzemí. Žáci se rozdělili po dvojicích dle povolání - velení, dělostřelci, minéři, řemeslníci a zásobovači.
Společně plnili úkoly, za něž dostávali zlaté čokoládové mince. Dvojice,
která nasbírala nejvíce mincí, vyhrála. Za odměnu si pak zlaté čokoládové mince snědli. Procházkou jsme se vrátili do Jaroměře a odsud jeli
autobusem prozkoumat město Náchod. Zde jsme viděli Dášu a Ludvíka,
dva místní medvědy. V centru města jsme objevili unikátní zvonkohru,
lavičku se sedícím spisovatelem J. Škvoreckým. Neopomenuli jsme vylézt na kopec a podívat se na dominantní Náchodský zámeček. K večeru
mírně unaveni jsme se ubytovali v Autocampu Rozkoš nedaleko České
Skalice. Zde na nás čekala chutná večeře v restauraci Na pláži.
Druhý den jsme se pěšky vydali do České Skalice, kde jsme navštívili Barunčinu školu a Muzeum Boženy Němcové. Dozvěděli jsme se
spoustu informací o životě i díle Boženy Němcové. Také se zde nachází
textilní muzeum, do kterého jsme kvůli časovému plánu pouze nahlédli.
Procházkou jsme se přesunuli k Ratibořickému zámku, dále k sousoší
babičky s dětmi, až jsme došli na Staré Bělidlo a ke splavu. Sice nás cestou zastihl malý deštíček, ale ten nám dobrou náladu nepokazil. Po delší
a svižnější procházce se nám tuze líbil vlak, který nás dovezl do Hradce
Králové. Zde jsme utratili poslední peníze a pak už jen dojeli přímým
autobusem až domů.
Hurá nazdar výletu, už jsme zmokli, už jsme tu.
Mgr. Petra Hájková

www.mtrnavka.cz
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o.s. Trnka Městečko Trnávka
Jsou tu prázdniny a s nimi čtyři týdny našich
příměstských táborů. Zaplnily se nám v mžiku. Teď nám nezbývá než se
těšit, co pro děti vedoucí připraví. Věříme, že k nám bude letos počasí
milosrdné a šapitó zůstane stát bez úhony a žádná bouřka nebo vandal
jej neponičí. Podala jsem žádost o grant pro příměstské tábory a vypadá
to slibně tak, že se příští tři roky budou konat tábory s finanční podporou
nejen obvykle v době letních prázdnin, ale i o jarních prázdninách nebo
rozdrobeně v době ředitelského volna během celého školního roku.
V květnu Trnka pořádala patnáctý ročník divadelního festivalu Trnfest. Škoda, že na páteční program byla tak malá návštěvnost. Ti, kteří
přišli, byli ohromeni hlavně tanečním mistrovstvím a spojením výrazového tance a divadla v podání dívek a slečen z nedalekých Velkých Opatovic. Ty budou reprezentovat českou republiku na Mistrovství Evropy

v Rumunsku. Sobotní program byl kvůli nenadálému přívalovému dešti
s kroupami přesunutý z prostor na Cimburku do Kulturního domu. I tak
byla sobotní návštěvnost téměř rekordní. Děti si užily pohádky, klauniádu
i koncert. Děkuji Obci Městečko Trnávka a Pardubickému kraji za finanční podporu a všem pomocníkům, bez kterých by Trnfest nemohl fungovat.
Dalším našim mecenášem je rodina Lerchova, pocházející z Městečka
Trnávky. Díky jejich nemalému přispění lépe zvládneme letošní finanční
rozpočet, který je díky koupi nového šapitó velmi napjatý. Děkujeme jim.
Poděkovat jim můžete i vy tím, že si zajdete dát něco dobrého do jejich
vegetariánské restaurace Green bar v centru Olomouce.
Přeji Vám krásné prázdniny a léto. V novém školním roce s novými
aktivitami a kroužky na viděnou.
za Trnka Městečko Trnávka z. s. MgA. Zdeňka Selingerová

Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Tak už nám to začalo

S prvními hřejivými paprsky slunce jsme se již vypravili na hasičskou louku, kde pravidelně trénujeme a zlepšujeme se. Střídáme trénink útoků, štafet nebo si jen tak zasoutěžíme v motání hadic či
běhu. Jsme moc šikovní a hlavně nás to baví!
Máme za sebou také již naše první závody v Kunčině 2. 6. 2018.
Závody pro nás nebyly sice úspěšné ohledně umístění, ale na druhou
stranu se nikomu nic nestalo, dokázali jsme se podpořit a povzbudit,
našli jsme si nové kamarády, kteří nás teď budou provázet na dalších
závodech a to je pro nás výhra nejvyšší! Být otevřený novému poznání, zkušenostem a dobrodružství. A věřte, že hasiči přináší samé nové
a nekonečné zážitky.
Čeká nás opět v sezoně 2018 mnoho závodů. Uslyšíte o nás určitě
v Rozstání, Vranové Lhotě, Městečku Trnávce a dalších vesnicích okolo nás. Proto neleňte a určitě se na nás zajeďte podívat a podpořit nás.
Moc se na závody těšíme a na Vás (naše fanoušky) taky!!!
Bc. Jana Hodaňová

Sezona je v plném proudu

Rok 2018 se přehoupl do své poloviny – nastává naše nejoblíbenější a nejteplejší roční období, které pro naši partu však znamená také
spoustu závodů, tréninků a akcí.
Všechno to letos začalo ve Staré Rovni na okrskovém cvičení. Postupové soutěže se zúčastnilo družstvo žen i mužů. Naše ženy si odvezly 2. místo a muži si opět odváželi 1. místo, kterým si tak zajistili účast
na okresním kole v Dlouhé Loučce. Dalším závodem, kterého jsme se
letos zúčastnili, byly závody v Kunčině, kam jsme se letos vypravili
poprvé. Ženám se tam moc nedařilo, nakonec si odvezly „bramborové“
umístění. Letos se zde poprvé uskutečnil také „Železný hasič“. Z našeho týmu se přihlásil Radim Šteffek, který v konkurenci ostatních mužů
skončil na pěkném 5. místě. Z družstva žen se přihlásila Nikča Dušková
a Nikča Neubauerová, obě si odvezly medailová – 2. a 3. místa. Závody v Dětřichově jsme již 2 roky vynechali, letos jsme se však rozhodli
se do Dětřichova podívat. Odjelo sem tedy jen družstvo žen, které si
vybojovaly první letošní zlato. Ve stejný den se uskutečnily závody veteránů v Radkově. I našim depoziťákům se letos zadařilo a nakonec si

domů odváželi krásné 2. místo. Předposlední víkend v červnu se konalo
již zmíněné okresní kolo v Dlouhé Loučce, kam okrsek Městečka Trnávky jel reprezentovat právě náš tým mužů, kterým vypomohli i kluci
z jiných sborů našeho okrsku. Za to jim moc děkujeme! Nakonec se ve
velké konkurenci špičkových týmů naši muži umístili na nádherném
5. místě.
Ve dnech 8. – 9. 6. proběhl charitativní běh You Dream We Run
v Blansku. Několik našich členů se sem vypravilo pomoct splnit sen
ochrnutému záchranáři Zdeňkovi a dalším skvělým lidem, kteří neměli v životě takové štěstí. Běželo se 24 h a během nich jsme se v úžasné
„Zdenkově partě“ střídali a předávali si štafetku, která se za celou tu
dobu nezastavila. Za každé uběhnuté kolečko na 400 m ovále, jsme pak
byli blíže snu pro Zdeňka. Každý z nás si sáhl na úplné dno, přes bolest nohou, vyčerpání a chvílemi i slzy, jsme to však nevzdali. A i tohle
všechno stálo za ten úžasný pocit pomoct někomu, kdo to potřebuje. Celé
akce se zúčastnilo přes 1000 běžců, kteří za 24 h uběhli společně 50 100
kol (20 000 km). Nejkrásnější na celé akci pak bylo vidět lidi všech věkových kategorií, i malé děti, kteří ze všech sil běželi, jak to jen šlo. Protože
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ten úžasný pocit z celé akce, pocit někomu pomoci touto maličkostí, je
v nás všech ještě do dnešního dne a ještě dlouho bude. Děkuji!
Závěrem bych zmínila ještě práci naší výjezdové jednotky za uplynulé období. Dne 5. 5. kluci vyjížděli ke spadlému stromu na Suchý Vrch
u obce Petrůvka a tentýž den, ovšem o pár hodin později, k požáru suché
trávy do obce Linhartice. Zmíněný druhý výjezd se ukázal pouze jako
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planý poplach, který patrně vznikl z projíždějícího historického vlaku.
Během léta nás čeká ještě několik závodů – Memoriál Vlastimila
Antošovského v Rozstání, závody v Gruně, Dlouhé Loučce či Vranové
Lhotě. Dále se můžete těšit na tradiční prodej makrel o pouťovém víkendu. Děkujeme za Vaši přízeň!
Bc. Michaela Neubauerová

SK Skalka
Za krásného letního počasí, se druhý květnový víkend sjelo
do areálu Skalky 10 týmů na letos již XXV. ročník tohoto turnaje.
Zápasy ve skupinách byly velmi vyrovnané, do pavouka postupovaly vždy 4 nejlepší. Tam už si žádné mužstvo nedarovalo nic zadarmo
a bojovalo se o každý míč. Velkým lákadlem pro každého byl putovní
pohár a krásné ceny. Vítěz může být ale jen jeden. Ve finálovém souboji
se setkal tým z Čunína a tým z Boršova. Při tomto finálovém zápase si
přišlo oko diváka na své a každý fandil svému favoritu. A jak to dopadlo? Po urputném boji nakonec vyhrál tým z Čunína.
Vítězům gratulujeme a na ostatní mužstva se těšíme na dalším již
XXVI. ročníku.

no říci, že tento tým, ale i ostatní podpořila četná skupina fandů z Trnávky. Divácká kulisa
naše zástupce doslova hnala
dopředu. Výsledkem bylo krásné 3. místo. Na 1. místo letos
dosáhl překvapivě tým kamarádů z Gruny ve složení (Boban,
Koudy, Kondor) i těmto borcům
gratulujeme a děkujeme, protože dva z nich jsou také členové
SK Skalky.

Memoriál Sáši Křivánkové v nohejbale trojic

Milánci

Memoriál Viléma Bušiny v nohejbale trojic

Na tento nohejbalový turnaj letos do Gruny dorazilo 7 týmů. Hájit
barvy SK Skalky jel tým ve složení K.+ K. Škrabalovi, J. Koller. A nut-

Tento tradiční uzavřený turnaj dvojic se uskutečnil 16. 6.
2018 v areálu Skalky.
Pořadatelé turnaje jsou
Milča Hýka a Milánek
Heger. Hrálo se klasicky, tj. ve dvou skupinách
každý s každým a následně postupovali nejlepší čtyři do pavouka. S postupem času
překvapivě vypadli favorité a tak byl boj o bednu pro fanoušky
napínavý až do konce. Krásné 3. místo si odnesl tým Duch prérie (Škrabal K., Smolík D.). Do finále postoupil tým Moravana
(Kondor, Koudy) a tým Fack-Fest (Milča, Makras). Po 13. letech
pořádání turnaje zvedl nad hlavu konečně pohár pro vítěze i pořadatel - Milča s Makrasem.
Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další ročník.

Blahopřání…

Členové SK Skalky blahopřejí Jitce Samkové a Martinu Popelkovi k narození syna Jindříška a také Věře Podlezlové a Milanu
Hegerovi k narození dcery Aničky. Oběma maminkám a miminkům přejeme mnoho zdraví a všem spoustu štěstí, lásky a rodinné
pohody v kruhu nejbližších. Všem spoluobčanům přejeme krásné
léto a všem dětem slunné prázdniny.
Jana Schupplerová
www.mtrnavka.cz
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TJ Sokol Městečko Trnávka
Městečko Trnávka Autosteffan Cup 2018

Během víkendových dnů se v Městečku Trnávce konal již 11. ročník dvoudenního mezinárodního turnaje starších fotbalových přípravek
a mladších žáků Městečko Trnávka Autosteffan Cup 2018. Po měsících
příprav se do M.Trnávky sjelo opět 24 týmů ve dvou kategoriích, aby
ukázalo svůj fotbalový um.
Pořadatelé přichystali tradiční model turnaje s nástupem všech zúčastněných mužstev jak při slavnostním zahájení, tak také při vyhlašování výsledků. Již druhým rokem oba ceremoniály doprovodil trnavský
maskot Cimburáček.
Již od sobotního rána panovalo tropické počasí, které ubíralo sil
všem zúčastněným, ale i tak se bylo možné dívat na parádní fotbalová
utkání těchto mládežnických kategorií.
Ale celý turnaj nebyl ani letos jenom o fotbale. Již tak rozehřáté
hráče rozpálil i večerní zábavný program, kde si kromě zhlédnutí akrobatických kousků na kole, zemi i ve vzduchu mohli vyzkoušet svoje
dovednosti v technických fotbalových disciplínách.
I letos byl program obohacen o charitativní zápas Čechy versus Morava, kterého se společně s  hráči zúčastnili i trenéři jednotlivých družstev a jehož výtěžek byl věnován pro Hamzovu léčebnu.
I nedělní finálový program byl ovlivněn horkým počasím, které ale
nepokazilo příjemnou atmosféru celého turnaje. Jeho vyvrcholením
byla finálová utkání v obou kategoriích, která na jednu stranu přinesla
radost vítězům (Agria Choceň v kategorii starších přípravek, a Sitno
Banská Štiavnica v kategorii mladších žáků) na druhou stranu smutek
poraženým, ale to tak ve sportu bývá.
Velký dík patří všem sponzorům a také týmu pořadatelů, kteří se
pro zúčastněné týmy snažili jako vždy vytvořit takřka domácí prostředí.
Mgr. Vlastimil Stenzl

Fotbalistům skončila sezóna 2017/2018

Muži do ní nevstoupili dobře a po podzimu jim patřilo v tabulce
Okresního přeboru 12. místo. Začátek jarní části také nebyl vydařený,
ale tým ke konci zabral a nakonec vybojoval udržení v okrese a celkové 11. místo (stejný počet bodů jako 10. Polička B, ale horší vzájemný zápas). V posledních pěti duelech Sokol porazil doma 4:1 Radiměř,
prohrál v Poličce a Jaroměřicích, remizoval doma 1:1 s Morašicemi,
dovezl výhru 3:1 z Křenova a na závěr podlehl 0:4 Opatovu.
Statistika jednotlivců 2017/2018:
Nejlepší střelec – Stenzl (8 gólů)
Nejvíce odehraných minut – Továrek (2246 minut)
Nejvíc žlutých karet – Grulich a Michalčák (7)
Nejvíc červených karet – Kolínský, Makrlík, Michalčák (1)
Statistika týmu: 7 výher, 3 remízy, 16 prohry; skóre: 34: 59
Nejvyšší výhra – 3:0 doma proti Linharticím, 4:1 doma proti Radiměři
Nejvyšší prohra – 0:5 v Janově, Cerekvici a Opatově

PODĚKOVÁNÍ

Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka děkuje Obci Městečko Trnávka za podporu činnosti a pomoc při opravách a údržbě areálu.
Děkujeme zednické partě, která dala nový „kabát“ stávající budově na
hřišti. Svou novou omítkou ozdobila zejména akci Oblastní sokolský
slet. Děkujeme pracovníkům pod vedením Františka Kozlovského za
pomoc při vysečení areálu a dovozu potřebného materiálu na pořádané akce. Poděkování patří také Základní škole v Městečku Trnávce za
poskytnutí svých prostor, které sloužily jako šatny a ubytování pro cvičence a malé fotbalisty. Děkujeme dobrovolným hasičům, kteří nám
nezištně pomáhají při koordinaci dopravy na větších akcích, a členům
SK Skalka za pomoc při prodeji na akci Městečko Trnávka Autosteffan
Cup 2018. Poděkování patří všem členům, nečlenům, rodinným příslušníkům a všem, kteří se zapojili do příprav a sami také pomáhali na akci
Oblastní sokolský slet v Městečku Trnávce dne 26. 5. 2018. Děkujeme.
výbor T.J.Sokol M.Trnávka
Nyní hráče čeká zasloužená pauza, která však nebude moc dlouhá.
Již 22. července se Sokol představí doma na tradičním Pouťovém turnaji. V srpnu pak začne sezóna 2018/2019.
Žáci měli sezónu rozehranou lépe a v konečné tabulce obsadili 6.
místo za 14 výher, 1 remízu a 9 proher se skóre 92: 65. Nejvyšší výhru 8:0 zaznamenal tým doma proti Němčicím, nejvyšší prohru 0:7 pak
proti Jaroměřicím a Březové nad Svitavou.
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

www.mtrnavka.cz
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POUŤOVÝ
VÍKEND

v Městečku Trnávce
pátek 20. 7. 2018

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

sobota 21. 7. 2018

od 20.00 hodin pouťová zábava se skupinami
Jiří Schelinger Revival a Kreyn na hřišti
TJ Sokol, vstupné 70 Kč

neděle 22. 7. 2018

od 13.00 hodin na hřišti Pouťový turnaj ve
fotbale, přihlášené týmy: Maletín, Kunčina,
Svitavy, Měst. Trnávka

Poděkování
Výbor TJ Sokol Městečko Trnávka děkuje všem cvičencům,
cvičitelům a pomocníkům za vzornou reprezentaci jednoty a obce
v rámci všech akcí spojených s XVI. všesokolským sletem.
Jako rozloučení se sletem zorganizujeme po prázdninách „Sletové dozvuky“, termín bude upřesněn.
Mgr. Vlastimil Stenzl, starosta TJ Sokol M. Trnávka
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Sokolský slet v Městečku Trnávce
S průběhem Oblastního sletu v Městečku Trnávce můžeme být maximálně spokojeni, prohlásil redaktorovi Deníku starosta Sokola Mgr.
Vlastimil Stenzl.
Vše se událo v sobotu 26. 5. 2018 na hřišti TJ SOKOL. Cvičilo zde
více než čtyři sta cvičenců z celé župy Pippichovy a z župy Krále Jiřího, a to ve skladbách: Méďové /rodiče s dětmi/, Noty /předškoláci/,
Děti, to je věc /mladší žactvo/, Cirkus /starší žactvo/, Siluety /dorostenky a ženy/, Cesta /ženy a seniorky/, Borci /dorostenci a muži/. Cvičili
cvičenci z Městečka Trnávky, kteří nácviku věnovali téměř celý rok.
K nim se přidali cvičenci z pardubicka a z boskovicka. Jen ve skladbě
Princezna republika jsme neměli z Trnávky zastoupení.
Strohé věty nemohou vystihnout skvělou atmosféru příprav obětavých organizátorů a cvičenců, kteří se podíleli na celkové organizaci
sletu. Sedm stovek přihlížejících diváků nadšeně aplaudovalo všem vystoupením, která si všichni užili.
Je velice důležité, že se Sokol v Měst.Trnávce a v okolí udržel. Pro
obec v Sudetech znamenal před válkou Sokol hodně, formoval lidi
a vychovával, ani po válce se Sokol neztratil a cvičení v Sokole patřilo
k rodinným tradicím. Vidíme, že od roku 1994 jsme s množstvím cvičenců nacvičovali, vystupovali a uspořádali místní i župní slet pokaždé
a vždy jsme se také zúčastnili sletu v Praze.
Na župním sletu v Pardubicích 10. 6. 2018 jsme s hrdostí slyšeli, že
v sedmi skladbách cvičí cvičenci z Městečka Trnávky. Velmi si ceníme, že se nácviku ujali rodiče dětí, které by jinak necvičily, protože bez
cvičitelů není cvičenců.Všichni vykonávají náročná povolání, přesto se
nikdy nestalo, že by nácvik nebyl.
V novinách čteme, že se děti málo pohybují, že sedí u počítačů…
Avšak na nácviku na slet jsme poznali, že je dobré, když se vytvoří parta, na kterou se všichni těší. Potom nelitují času, který nácvik potřebuje.
Taky nás potěšilo tvrzení některých diváků, že příště budou cvičit.
Když člověk pochopí, že cvičí hlavně pro sebe a pro své zdraví, tak je
vyhráno. V neposlední řadě jde o reprezentaci obce, kde se stále něco
děje. Při cvičení ve Dvoře Králové, v Hradci Králové, v Pardubicích
a jinde jsme byli známí jako sportovní a kulturní obec, kde je radostné
pobýt, vyjít si stezkou Bílé paní na Cimburk a rozhlédnout se po krásném kraji.
Jsme rádi, že také ve velkém počtu jedeme na XVI. všesokolský slet
do Prahy, o kterém vám zase dáme vědět, třeba na nástěnkách anebo na
stránkách Trnaváčku. Děkujeme všem za podporu.
Eva Henslová

www.mtrnavka.cz
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Oblastní slet v Městečku Trnávce 26. 5. 2018
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