1

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

20
18

19
18

listopad–prosinec 2018

OB EC NÍHO

Ú Ř ADU

M Ě S T EČ K A

T RN ÁV K Y

Listopad–prosinec/2018

Vážení občané,
krásné dny „babího léta“ jsou nenávratně pryč, čeká nás sychravé
o tom, že naše obec společně se společností AUTHORIA s.r.o. Jihpodzimní počasí, které snad přinese tolik očekávanou vláhu pro naše
lava vypsala výběrové řízení na dodávku traktora do lesa. Nabídpole, lesy a zahrady.
ku zaslaly tři společZačátkem
říjnosti, vítězná nabídka
na proběhly stejně
je od společnosti BOjako v ostatních obHATEC s.r.o. Vážacích i u nás komunálny. Za cenu 1 549 000
ní volby. Chtěl bych
Kč je nabídnut trakpoděkovat všem obtor ZETOR Proxičanům, kteří se objema CL 100 o výkonu
vili na kandidátních
96 HP s ochrannými
listinách. Není jednoprvky pro práci v lese
duché vystavit svo(ochranný rám kabije jméno přízni či neny, ochrana skel kaObecní zastupitelé pro volební období 2018 - 2022
přízni voličů. Současbiny sítí, ochrana paně bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří ke komunálním vollivové nádrže a ochrana výfuku). Součástí dodávky je i čelní naklabám přišli.
dač, rampovací štít a lanový naviják s dálkovým ovládáním. Věřím,
Všem zastupitelům, kterým skončil jejich mandát dnem komunálže se obci podaří získat od Státního zemědělského intervenčního fonních voleb, ještě jednou děkuji za jejich práci pro obec a přeji jim, ať
du dotaci ve výši 50% a dostat tak pro těžkou práci v lese vydatnése jim daří jak v soukromém, tak i v pracovním životě.
ho pomocníka.
V nově zvoleném 15-ti členném zastupitelstvu bude sedm nových
Dva restaurátoři Daniel Bartoš a Bohdan Hlavatý, kteří restaurutváří, ostatní jsou zastupitelé, kteří už v obecním zastupitelstvu nějají sakrální stavby v místní části Lázy a Petrůvka, již také dokončují
ký čas pracovali. Věřím, že skloubením zkušeností s „nováčkovským
svoji práci a v době, kdy budete číst toto vydání zpravodaje, by měly
pohledem“ na obecní záležitosti bude zastupitelstvo obce pracovat ke
být zrestaurované kříže umístěny na stávající základy. Doufám, že
spokojenosti Vás všech. Přeji všem zastupitelům hodně sil a vytrvas jejich prací budou obyvatelé těchto místních částí spokojeni.
losti při zvládání všech úkolů a povinností.
Vážení občané, přeji Vám pěkné a klidné další dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
V minulém vydání obecního zpravodaje jsem Vás informoval
Volební účast
Městečko Trnávka

Zvolení zastup.

celkem

Okrsky
zpr.

v%

8

8

100,00

Kandidát

název

poř. č.

příjmení, jméno, tituly

KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí

1
11
14
1
5
12
1
2
3
4
5
7
11
1
2

Kozlovský František
Elner Tomáš
Vondra Jiří
Janík Rostislav Ing.
Hensl Robert
Nerušil Petr
Šedaj Milan Ing.
Sablíková Jana DiS.
Škrabal Karel
Kozlovská Věra
Skočovský Miroslav DiS.
Brauner Martin
Žouželková Eva Mgr.
Dostál Lukáš Ing.
Beserlová Žaneta Bc. DiS.

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

1 176

691

58,76

689

věk

Politická
příslušnost

Hlasy

54
34
72
32
48
40
60
50
44
49
31
47
58
30
39

BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP

292
143
157
153
185
153
380
329
375
299
239
334
310
153
155

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
s kulturním programem
dětí MŠ a ZŠ

2. prosince od 17:00 hod.
před Obecním domem
v Městečku Trnávce
po skončení předvánočního
jarmarku v kulturním domě

710 let obce Městečko Trnávka (1308–2018)
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Níže uvedení zastupitelé obce pro volební období 2018 – 2022 popsali své tři priority, způsob
jakým by se chtěli podílet na dění v obci a vyjádřili svůj názor na společenský život v obci:
Ing. Milan Šedaj

Ing. Lukáš Dostál

• čistý štít, stejný postoj ke všem občanům trvale žijících v naší obci
a místních částech, poctivá práce pro obec
• budu prosazovat smysluplné projekty, které vylepší, zpříjemní
a usnadní život v obci
• žádnou pořádanou akci nepokládám za zbytečnou
• v jarních měsících by bylo vhodné uspořádat v KD akci, kde by se
každým rokem střídaly různé hudební žánry – dechovka, country…

Jana Sablíková, DiS.
• Nejen moje, ale myslím, že to mohou být priority pro nás všechny.
Jednak vodovod Stará Roveň, což je důležitá věc pro tamní občany,
a pak dům pro naše seniory, kteří si za svou životní práci zaslouží, aby mohli dožít svůj život mezi námi, obklopeni známým prostředím a lidmi. Třetí priorita je spíš úkol pro mne samotnou a tím
je práce pro obec dle mého nejlepšího vědomí a svědomí, o což
se snažím od té doby, co jsem se stala zastupitelkou. Zda se mi to
daří, to ať posoudí naši občané, já jim důvěřuji, a doufám, že i oni
mě.
• Ráda bych to napsala co nejvíce upřímně – tak to zkusím. Seč mi
síly budou stačit, tedy co nejvíce. Ono někdy stačí přijít a podpořit
dílo jiných, jindy je to akce obce, kde se přímo podílím. Obojí je
důležité, chce-li zástupce svou obec a lidi v ní znát nejen z úřední
činnosti, ale i ve volném čase, tedy neformálně. A možná je to nakonec důležitější, než ta „lejstra“.
• To se těžko říká, dokud se to nevyzkouší, a to je vždy trochu sázka
do loterie, co bude lidi zajímat. Osobně si myslím, že chybí akce,
kterou by navštívilo více spoluobčanů tak, abychom jako místní
byli v přesile před cizími návštěvníky. Ačkoli – pokud se líbíme za
hranicemi naší obce, taky na to můžeme být pyšní. Nicméně taková ryze naše, hojně navštívená akce, je mé přání. Každý nápad od
občanů napříč věkem je vítán, a i my na úřadě budeme usilovně
přemýšlet. Jinak žádná akce, kde se sejde byť jen pár lidí, není zbytečná. V dnešní době, kdy se všichni zavíráme u televizí, je důvod
vyjít ven důležitější, než cokoli jiného. A obec i občané by na to
neměli litovat času. My můžeme udělat první krok, a lidé musí najít ten čas. Jsem optimista, že se nám to bude dařit.

Budu prosazovat, aby naši občané v jednotlivých obcích měli optimální podmínky k životu a podporovat aktivity místních spolků. Zasadím se o posílení telefonního signálu a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Budu prosazovat vybudování obecních vodovodů pro obce,
kde ještě nebyly zřízeny a jejich následné udržování. Budu podporovat
opravy komunikací a obecního majetku.

Věra Kozlovská
• učit se novým věcem, dochvilnost a spolehlivost
• do dění v obci se zapojím účastí na obecních a jiných akcích.
• zbytečná akce není žádná, ze sportovních akcí postrádám cvičení
(aerobic, zumba, pilates) pro ženy, ze společenských akcí bych preferovala taneční, ke kulturním akcím bych přidala obecní zájezdy
po památkách naší vlasti

Tomáš Elner
• V žádném případě nezklamat důvěru těch, díky nimž jsem se stal
obecním zastupitelem, soustředit se více na dění ve spádových obcích, aktivně se zapojit do řešení problému vybudování vodovodu
ve Staré Rovni.
• Z důvodu začínající činnosti obecního zastupitele bych nejraději
počkal na podnět ke spolupráci od zkušenějších kolegů zastupitelů.
• Jsem naprosto spokojený s kulturním, společenským i sportovním
děním v obci, tudíž bych na tom nic neměnil.

Bc. Žaneta Beserlová, DiS.
• Přidružené obce - návštěvy akcí, seznamování s občany, finanční
kontroly, propagace obce - zapojení do místních aktivit
• Jsem aktivní členkou některých spolků a sdružení, pomáhám s organizací kulturních i společenských akcí – chci v tom pokračovat.
• Máme bohaté aktivity, v obci si každý vybere. Bylo by dobré zorganizovat autobusové zájezdy do divadel, historických měst.

Robert Hensl
• výstavba víceúčelového hřiště, vodovod na Roveň, cyklostezka
• zapojím se u všech sportovních a některých kulturních akcí
• chybí mi tady šibřinky nebo nějaký maškarní ples pro dospělé.

Miroslav Skočovský, DiS.
• život v bezpečné, klidné a čisté vesnici, investice do budov a infrastruktury v majetku obce, zajištění nových parcel pro výstavbu RD
• komunikace s občany ohledně různých námětů a postřehů, které by
byly prospěšné pro naši obec.
• dle mého názoru by mohl být více využíván kulturní dům s ohledem na společenské akce (hudební a zábavná vystoupení).

Mgr. Eva Žouželková
• Každý člověk má jiné pořadí hodnot, s věkem se priority určitě mění.
Zdraví je prioritou každého člověka. Mezi mé tři priority patří rodina
(zabezpečení rodiny), práce (osobní jistota), odpočinek. Odpočinek
nikoliv pasivní, ale aktivní. Návštěva kulturních a hudebních akcí,
cestování, turistika, káva s kamarádkami a samozřejmě vnučka Anežka. V současné době se těším např. na Maryšu v Národním divadle.
• Do života v obci jsem se vždy zapojovala, účastnila jsem se akcí,
u některých jsem se podílela na jejich přípravě. V současné době
opět připravuji s dětmi vítání občánků, pracuji v SRPŠ. Tím jak
cestuji, hledám zajímavosti, které by se daly v naší obci uskutečnit.
• V naší obci mi chybí multifunkční hřiště, kde by se více zapojili
rodiče s dětmi do společných pohybových aktivit, rozšíření dětského hřiště o nové prvky určené i pro dospělé a seniory - trojgenerační aktivní trávení volného času.

K významnému životnímu jubileu
v měsíci listopadu a prosinci 2018
blahopřejeme těmto spluobčanům:
panu Františkovi Zemánkovi ze Staré Rovně
paní Vlastě Henslové z Městečka Trnávky
panu Eduardovi Goppoldovi z Městečka Trnávky
panu Františkovi Pavlovcovi z Pacova
paní Anně Odstrčilové z Pěčíkova
panu Antonínu Valáškovi z Bohdalova
paní Marii Langové z Městečka Trnávky
paní Gertrudě Nerušilové z Bohdalova
panu Františkovi Višňovi z Ludvíkova
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
Máme za sebou pestrý říjnový program. V Týdnu knihoven
nás navštívil ilustrátor Adolf Dudek, který žáky I. a II. stupně nejen
pobavil, ale možná i naučil malovat. S kronikářem obce panem Ji-

řím Vondrou jsme uspořádali besedu o historických událostech před
100 lety. Až do 30. listopadu probíhá v galerii knihovny výstava fotografií Městečko Trnávka ve století. Je přístupná v půjčovní době
knihovny.
Fotografie a knihovní akce na www.ok-mtrnavka.cz
Připravujeme:
- 30. 11. Ukončení celoroční čtenářské soutěže pro
děti Lovci perel
- 6. 12. Zahájení výstavy betlémů v galerii knihovny
- 12. 12. Morionský trh
- 17. 12. Ježíškova výtvarná dílna
Jitka Stenzlová

V neděli 4. listopadu
jsme v obřadní síni Obecního domu
v Městečku Trnávce přivítali nové
občánky naší obce:
Miu Svobodovou, Martina Gunára,
Natálii a Filipa Makasovi,
Marka Milenovského,
Izabelu Tomanovou
a Jindřicha Popelku
www.mtrnavka.cz
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Třída „BROUČCI“

Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme...
Ano, podzim, ten nás opravdu baví. Všude kolem barevné listí, popadané kaštany, oříšky, a když k tomu všemu ještě svítí sluníčko, je to
ideální počasí na procházky. Se školkou podnikáme vycházky do různých koutů Trnávky a že jich tu je... Přitom se kocháme krásou naší
přírody a obdivujeme podzimní dekorace, všude kolem nás. I děti pomáhají paní učitelce vyzdobit naši třídu. Velkou pomocí byla také akce
,,DÝŇOVÁNÍ“, na které některé děti spolu s rodiči dlabaly a zdobily
dýně. Fantazie rodičů byla skutečně veliká a díky nim nám školku budou zdobit krásní dýňoví strašáci. Tímto jim moc děkujeme. Naši MŠ
také navštívilo divadlo, které mimo jiných pohádek zahrálo pohádku
Mášenka, Budulínek.... Momentálně se již moc těšíme na další dvě nadcházející akce, kterými jsou ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“ a ,,HALLO-

Třída ,,SLUNÍČKA“

Adaptaci máme zdárně za sebou a nový školní rok je v plném proudu. Je tu podzim, ve kterém jsme si s dětmi povídali o různých tématech. Mezi jedno z prvních patřilo ,,Zamáváme vlaštovkám“, kde
se děti seznamovaly s ptactvem, zdokonalovaly sluchové rozlišování,
procvičovaly chůzi a běh se změnami směru a tempa, poznávaly barvy
a nejrůznější zvuky.
Dále jsme se s dětmi učili o ovoci a zelenině. Zde bylo jejich úkolem
poznat a pojmenovat ovocné stromy, jejich plody a pojmenovat zeleninu.
Chodili jsme na vycházky do sadů, kde jsme aktivně pozorovali podzimní úrodu a pěstování zeleniny na zahrádkách. Děti poznávaly ovoce
pomocí smyslů (zrak, čich, hmat a především chuť). Ovoce jsme využili
i jako razítka ke tvoření výzdoby na nástěnku. Snažili jsme se ovoce i zeleninu vymodelovat dle předlohy. Využívali jsme námětovou hru na obchod, zahradníka, sadaře apod., kde děti pracovaly s ovocem a zeleninou.
S dětmi jsme pozorovali pole a polní techniku, získávali informace
o polních plodinách při tématu ,,Za chalupou na poli, vyrostly nám brambory“. Děti dramatizovaly pohádku ,,O velké řepě“. S pohádkou jsme

WEENSKÝ MAŠKARNÍ PLES“. Jsme zvědaví, jak se akce vydaří
a jaké nápadité masky k nám do školky přijdou. Však se také pečlivě
připravujeme... Učíme se písničky a ladíme třídu do temnot letošního
strašení. Mimo tyto aktivity také nesmíme opomenout, že jsme se šli
podívat na traktory do místní zemědělské společnosti, vyráběli dračí
zapichovátka do květináče a hodnotící ježečky. Nejmladší děti se naučily své (možná) první básně, písně. Obtiskávali jsme brambory, malovali jablíčka a mnoho dalších věcí. Velice se těšíme, co nás čeká dál...
Kristýna Dvorská, učitelka MŠ

dále pracovali – určovali jsme pořadí, počty, posloupnost děje, orientovali se v prostoru, rozvíjeli grafomotoriku. Polní plodiny jsme využili i se
cvičením s padákem.
Dalším tématem, kterým jsme se zabývali, byla lesní zvířátka aneb
„Sedí zajíc na pařezu“. Děti měly za úkol poznat a pojmenovat zvířátka žijící v lese. Mít povědomí o jejich životě. Hrály hudebně pohybové
hry, počítaly s veverkou Čiperkou, procvičovaly různá dechová a artikulační cvičení, prohlížely knihy a encyklopedie. Vyráběly společnými
silami les a kreslily lesní zvířátka.
Posledním tématem bylo počasí, které nám tento rok přálo. Děti pozorovaly změny v přírodě a počasí. Sledovaly potoky a učily se o nutnosti vody v přírodě.
Ve třídě ,,Sluníčka“ proběhla akce s názvem DÝŇOVÁNÍ. Mile nás
překvapila hojná účast rodičů. Rodiče s dětmi dlabali dýně, které jsme
si ponechali ve školičce, kde nám 1. listopadu poskytnou výzdobu na
další podzimní akci s názvem Uspávání broučků a následně je využijeme na Halloween.
Pavlína Makrlíková, za kolektiv MŠ

Tátova lípa

V březnu roku 2005 můj táta po střední škole nastoupil
do prvního zaměstnání. O měsíc později ho poslali s dvěma
kolegy sázet stromky do České Třebové. Při této činnosti napadla mého tátu myšlenka, že každý správný muž má zasadit
strom, nejlépe lípu. Požádal tedy hajného, zda si může dvě
sazenice lípy vzít. A tak je zasadil ve Staré Rovni, kde měl
babičku, ale to ještě netušil, že zde jednou bude doopravdy
bydlet s celou svou rodinou. Pokaždé, když táta jede kolem
lípy, pohlédne do její již košaté koruny a vzpomene na svého
dobrého kolegu, který tu již s námi není.
Lípa už za ty roky dosti povyrostla. Je vysoká aspoň pět metrů a kmínek táta zatím ještě obejme svými velkými dlaněmi.
Možná vám přijde divné, že stále píšu o jedné lípě, i když
táta sázel dvě. Ale bohužel velkým nedopatřením mu jeden
pán tu druhou pokácel a tuto lípu hodně poničil ještě v době,
kdy teprve začínala růst. Naštěstí se zotavila a táta nepřišel
o jedinou vzpomínku na svého kamaráda.
Napsala žákyně 4. třídy Eliška Elnerová.
www.mtrnavka.cz
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Den stromů - podzimní lovec

Dne 26. října jsme se společně (žáci 1., 2., 3. a 5. třídy) vydali na
podzimní vycházku. Rozdělení dětí do skupinek proběhlo u ,,naší“ lípy
před školou a hlavní lovec obdržel pracovní list pro celou svou skupinu. Cestou děti obdivovaly krásně zbarvenou přírodu a plnily úkoly
z pracovního listu. Najít v lese houbu, to byl nejtěžší úkol. Ale i ten
byl splněn. Po příchodu do
školy jsme ,,lovecké trofeje“ zhodnotili a děti byly
odměněny. Počasí nám přálo, vždyť barevný říjen je
pro procházky v přírodě
jako stvořený. Bylo to hezké
školní dopoledne. Podzim je
prima, když neprší...
Mgr. Eva Žouželková

Broučci v Olomouci

Ve čtvrtek 11. 10. se vydali všichni broučci z naší 1. - 3. třídy na
Broučky do Moravského divadla Olomouc. Baletní pohádka s půvabným
příběhem
o malém Broučkovi byla ušitá na
míru pro pohlazení dětské fantazie. Setkali jsme se
s Verunkou, kmotříčkem, kmotřičkou, Janinkou, Beruškou i samotným Broučkem.
Nevšední kulturní zážitek jsme zakončili dlouhým
potleskem,
kterým jsme poděkovali všem účinkujícím, ale nejvíce
malé Berušce, kte-

rá s úsměvem dobaletila až do konce, i když jí padající sukénka držela
už jen na malém kousíčku.
Mgr. Ludmila Šimečková
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Exkurze do Světa techniky

vesmír a ve třetím zajímavosti o lidském těle. Bylo to fakt super. Líbilo
se mi tam moc. A. Rádsetoulalová
Popravdě se mi líbilo více to velké technické centrum, kde jsme si
mohli vyzkoušet různé věci, ať už z přírodopisu, chemie či fyziky. Celkově se mi to líbilo. Š Henslová
V druhé části se mi líbilo víc, protože jsme si tam chodili sami bez
průvodce. Zaujala mě v části recyklace televize na záchodech, kde jsme
strávili hodně času díváním se na Mata a Pata. M. Braunerová
Prohlídka U6 byla super, viděli jsme hodně starých vynálezů. Nejvíc
mě zaujala ponorka. Celý výlet se mi líbil. J. Škrabalová
Mgr. Alena Popelková

Burza

heslo a nemohli tak soutěžit.
Nejlépe dopadli ze 7. třídy - Adam Dvořáček a Jakub Bombera,
z 6. třídy Milan Horník. Na postup do dalšího okresního kola ale jejich počty bodů nestačily.
Mgr. Petra Hájková

Ve středu 26. září žáci 6. až 9. třídy se vydali do komplexu Světa
techniky v bývalých ocelárnách Dolní Vítkovice. V dopoledních hodinách absolvovali prohlídku Malého světa techniky s průvodcem, po
obědě si individuálně prohlédli tři patra Velkého světa techniky, kde
bylo spousta věcí interaktivních.
Od žáků:
Nejvíce se mi líbilo závodění s autíčky a trenažér. S. Novák
Myslím si, že se tam natáčel film U6. Podívala jsem se do ponorky.
Viděla jsem starý telefon, psací stroj, počítače, gramofonové desky. Ve
Velkém světě techniky byly tři patra. První patro byla příroda, v druhém

Ve čtvrtek 18. října žáci 9. třídy v dopoledních hodinách místo vyučování odjeli autobusem do Svitav. Nejdříve jsme navštívili
svitavské muzeum, kde nám nadšený historik Mgr. Radoslav Fikejz nachystal přednášku na téma: Hledání hvězdy Davidovy. Bylo
to úžasné, ale informačně dosti vyčerpávající vyprávění věnované
svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2.
světové války.
K polednímu jsme se přesunuli do Fabriky, kde probíhala Burza
středních škol. Jednotlivé školy nejenom našeho Pardubického kraje
zde měly své stánky a snažily se nadchnout budoucí studenty, aby si
vybrali právě jejich střední školu.
Doufám, že toto dopoledne bylo přínosné pro všechny naše deváťáky a že mají o čem přemýšlet.
Mgr. Petra Hájková

Logická olympiáda

Už to začíná být pomalu tradicí, že se naše škola v říjnu zapojuje
do Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky. Jedná
se o soutěž, která je založena nejen na logice, ale i na matematice,
fyzice a dalších vědních oborech. Nejdůležitější zde nejsou nabyté
vědomosti, ale spíše postřeh, důvtip a rychlá úvaha, což by bez čtení
s porozuměním nešlo.
Letos se z organizačních důvodů ztížených kvůli platnosti
GDPR zúčastnila pouze 6. a 7. třída. Novinkou bylo, že žáci museli uvést email rodičů, ti jim elektronicky museli udělit souhlas se
zapojením do soutěže. Bohužel proto někteří nezískali přihlašovací

Nicholas Winton

V rámci vyučování v dopoledních hodinách se žáci 7. až 9. třídy
zúčastnili výchovného pořadu Nicholas Winton - Síla lidskosti, který
se konal v sále Základní umělecké školy v Moravské Třebové. Nejprve žáci zhlédli hodinový dokumentární film, pak proběhla diskuze
vycházející z dotazů diváků.
Mgr. Petra Hájková

Angliáda

Již po čtvrté se žáci 9. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce
pořádaném Gymnáziem v Jevíčku. Soutěž se skládala z několika částí - poslechu a následných odpovědí na otázky, čtení s porozuměním
a vlastního vyjádření textu.
Zájem o tuto soutěž je veliký. Zúčastnilo se jí letos téměř 100
žáků nejen ze škol našeho regionu, ale i okolí, např. Boskovic či České Třebové. Z celkového počtu 15 škol se naše škola umístila na 10.
místě. Z naší školy soutěžilo 5 žáků (M. Braunerová, B. Balajková, J.
Foret, D. Fréhar, S. Novák). Všichni předvedli velmi dobré výkony.
Nejlépe se umístil Svatomír Novák. Gratulujeme.
Ing. Jana Burianová
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Adolf Dudek

V pátek 5. října žáci 1. i 2. stupně se osobně setkali s ilustrátorem
Adolfem Dudkem, který se svými výchovně-vzdělávacími programy
vystoupil v Kulturním domě v Městečku Trnávce. Programy Malování pro děti a Nehulíme kreslíme se žákům základní školy líbily.
Od žáků:
Snažil se nás naučit kreslit celý svět jen pomocí čtyř geometrických tvarů. Bylo to zábavné, ale kreslit jsem se nenaučila. Celkově
se mi to líbilo. Šárka Henslová
Líbilo se mi, že to dělal jednoduchou formou a byl i poměrně vtipný. Učil nás kreslit tři obrázky a mezi každým měl kdokoliv možnost
udělat reklamu, tak někteří z nás chodili na pódium. Bylo to dost
vtipné. Pan Dudek byl sympatický, milý, snaživý a vtipný. Monika
Braunerová
Adolf Dudek je ilustrátor mnoha dětských knih a dětských časopisů. Naučil nás kreslit hory, město i samotného člověka. Jeho představení se mi moc líbilo, bylo zábavné. Jana Škrabalová
Ze začátku mi to přišlo nudné, ale pak byla sranda. Hrozně jsme
se nasmáli. Kreslení bylo fajn, ale přiliš lehké, takové dětské. Aneta
Pechová

„Báječní hrdinové“ ve svitavském muzeu

Ve čtvrtek 4. října 2018 se šestá třída vydala autobusem do Svitav,
aby v městském muzeu navštívila lákavou interaktivní výstavu „Báječní hrdinové současné dětské literatury“. Chlapce a děvčata výstavou více než dvě hodiny provázela paní Lea Sehnalová, která svým
povídáním a nabídkou aktivit dokázala všechny náležitě strhnout.
Svědčí o tom i útržky reportáží samotných dětí.
Mgr. Jana Strouhalová
Od žáků:
…Uvítání v muzeu bylo moc milé. Paní Lea nás seznámila s programem a nahoře v galerii nás nechala sednout do kruhu. Představila
nám čtyři známé autory, výtvarníky a ilustrátory a ukázala nám některé jejich knihy. Pak jsme si vzali předkresleného panáčka – hrdinu
a ve druhé místnosti jsme ho „oblékali“, podobně jako Dagmar Urbánková své postavy na obrazech. Ve třetí místnosti jsme jim dávali
schopnosti a prohlíželi si originální díla Renáty Fučíkové. Poté nás
paní ve skupinkách pouštěla do temné uličky, kde jsme mohli vidět
souhvězdí. Temnou uličkou jsme se dostali do další místnosti a tam
jsme si prohlédli výtvory Petra Síse. Byly moc krásné. Pokud jsme
byli pozorní, odpověděli jsme správně na otázku paní Ley a vstoupili
jsme do labyrintu. Cestou jsme měli přemýšlet o tom, jaký hrdinský
čin náš hrdina asi udělal. Uprostřed labyrintu jsme si vzali ptáčka
a nalepili ho do takového velkého létajícího muže na zdi. Ten muž byl
Václav Havel. Pak jsme se přesunuli do poslední místnosti, kde byla
kniha Malý princ od Věry Jandourkové. Celá byla napsaná i ilustrovaná její vlastní rukou. Pak jsme si sedli
do kruhu a vymýšleli jméno pro našeho hrdinu. Někteří svého hrdinu ostatním představili a pak jsme ho
mohli nalepit na obrovskou zeď k ostatním hrdinům.
Rozloučení bylo taky hezké… Erika Sedláková
…Hned na úvod se nám představila paní, která
nás provázela po muzeu. Vyšli jsme schody a vstoupili do místnosti. Naše průvodkyně nám začala povídat o autorech a knížkách, tedy o Renátě Fučíkové, Dagmar Urbánkové, Petru Sísovi a Věře Jandourkové. Každý tam měl aspoň tři knihy. Pak nám paní
řekla, že na stolku jsou předkreslení hrdinové (muž,
žena). Každý jsme si vzali hrdinu podle svého výběru a šli jsme do druhé místnosti, kde byla vystavena
originální díla ke knihám Adam a koleno a Chlebová
Lhota od Dagmar Urbánkové. Prohlédli jsme si výstavu, sedli si na podlahu a vyráběli si oblek na našeho hrdinu. Prošli jsme do další místnosti plné obrazů
z knih Renáty Fučíkové a tam vymýšleli schopnosti
pro svého hrdinu. Potom jsme šli tmavou chodbičkou a mohli tam vidět souhvězdí. Vyšli jsme v další
místnosti, kde byl labyrint a na stěnách obrazy Petra

Vila Tugendhat

I letošní osmáci měli možnost navštívit 10. října jedinou
funkcionalistickou památku v Brně zapsanou na Seznamu
světového kulturního bohatství UNESCO – vilu Tugendhat.
Jako své soukromé bydlení si ji nechali ve 30. letech 20. století postavit manželé Tugendhatovi podle návrhu architekta
Ludwiga Miese van der Roheho. S paní průvodkyní jsme prošli soukromými a společenskými místnostmi vily, mohli jsme
obdivovat originální vybavení, vzácné materiály, zajímavé
detaily a technické vybavení. Skoro dvouhodinovou prohlídku jsme zakončili společnou fotografií v zahradě vily.
Zbývající slunečný den jsme využili k prohlídce středu
Brna a nedalekého hradu Špilberk, který nám otevřel krásný
výhled na celé město. Před odjezdem jsme ještě zavítali do
kapucínské hrobky a seznámili se s historií pohřbívání bratří
a dobrodinců řádu.
Mgr. Alena Popelková
Síse ke knize Robinson. Měli jsme si je pozorně prohlédnout a zodpovědět otázku. Kdo uhodl, mohl do labyrintu vstoupit, v truhle si
vzít obrázek ptáka a nalepit jej do panáčka na zdi. V další místnosti
byli na zdi nalepeni různí hrdinové. Zbývalo vymyslet jméno a hrdinský čin pro svého hrdinu. Zde jsme se mohli zblízka podívat na
knížku, kterou ručně napsala a ilustrovala Věra Jandourková (Malý
princ)…. Výlet do muzea byl fajn! Hedvika Kaštánková
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Minifotbal v Jevíčku

Ve čtvrtek 4. října se konal
turnaj v minifotbalu na hřišti
ZŠ Jevíčko. Turnaje se zúčastnily také týmy z Jevíčka a Jaroměřic. Hráli jsme dva zápasy
a oba skončily remízou. Fyzicky
i technicky nám to šlo dobře, ale
bohužel štěstí nám k postupu do
okresního kola nepřálo.
Soutěže se zúčastnili: David Fréhar, Lukáš Fréhar, Adam
Dvořáček, Mário Kurinec, Tadeáš Palášek, Jakub Ryp, Matěj
Smolík, Pavel Hynek, Jan Hladil.
Chtěla bych poděkovat Robertu Henslovi za spolupráci během turnaje.
Sportu zdar!
Bc. Martina Baráková

Přespolní běh

Obvodní kolo přespolního běhu se v letošním školním roce uskutečnilo dne 12. září 2018 v Jevíčku v areálu koupaliště „Žlíbka“. Na
závodech jsme soupeřili se Základní školou z Jaroměřic a Jevíčka.
ZŠ Městečko Trnávka reprezentovalo 26 žáků, rozdělených do jednotlivých kategorií podle věku. Žáci, kteří se umístili do 3. místa,
postoupili do okresního kola.
Nejmladší postupující do okresního kola byla žákyně z 3. třídy
Karolína Smolíková, která se umístila na 2. místě. Další postupující
byli dva žáci z 5. třídy, Adriana Konopáčová a Karel Drdůl. Adrina
se umístila na 2. místě a Karel na 3. místě. Hedvika Kaštánková, žákyně 6. třídy, se umístila na krásném 1. místě a také postoupila do
okresního kola. Z 8. třídy se do okresního kola probojovala Eliška
Smékalová, která se umístila na 2. místě. Nejstarším reprezentantem
byl David Fréhar z 9. třídy, který dosáhl 2. místa.
Závodu se zúčastnili:
2. třída – Alžběta Dvořáková, Patricie Navrátilová,
Adam Dospěl
3. třída – Karolína Smolíková, Žaneta Černocká
4. třída – Václav Uvízl, Arnošt Protivánek, Zuzana
Friedlová, Tereza Krejčí

5. třída – Adriana Konopáčová, Karel Drdůl, Štěpán Pospíšil, Radim
Konečný
6. třída – Hedvika Kaštánková, Matěj Smolík, Zdeněk Baranok, Milan Horník, Štefan Varadi, Samuel Neoral, Tomáš Černocký, Anna
Filipiová
8. třída – Soňa Havlíčková, Eliška Smékalová, Jan Hladil
9. třída – David Fréhar, Jana Škrabalová
Dne 21. 9. se v Poličce uskutečnilo okresní kolo přespolního
běhu. V letošním školním roce nás překvapivě čekalo krásné a teplé
počasí, a tak se nám lépe závodilo. Nejlepšího výkonu dosáhli Karolína Smolíková a David Fréhar, kteří se umístili na 5. místě.
Všem závodníkům děkujeme za účast a vzornou reprezentaci
školy.
Bc. Martina Baráková
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Divadelní expedice do Drážďan

Šestice děvčat 8. a 9. třídy využila jedinečné nabídky Goethe-Zentra
Pardubice a vydala se ve čtvrtek 1. 11. 2018 na cestu do Drážďan, kde
si vychutnala úžasný „Den věnovaný Erichu Kästnerovi“. Na programu byla hra v ulicích města, tzv. Stadtrallye, a návštěva divadelního
představení „Parole Kästner!“ v Malém domě Státního divadla v Drážďanech.
Díky hře v ulicích Kästnerova rodného města mohly dívky poznávat
nejen klasické drážďanské památky i novější čtvrti s různými skrytými
místy, ale také běžný život v Německu, když v rámci úkolů hry oslovovaly místní občany. Že byly vcelku úspěšné, svědčí jejich celkové
5. místo v konkurenci dalších 17 skupinek gymnazistů.

Divadelní představení „Parole Kästner!“ bylo pro děvčata díky novým poznatkům z ulice o to působivější, protože pomocí velkolepých
obrazů, originálních textů (doprovázených českými titulky) a zvukových dokumentů skvěle zprostředkovalo živý obraz tohoto autora, jehož „stopa“ je v Drážďanech viditelná.
Mgr. Jana Strouhalová

Obec Městečko Trnávka
Vás srdečně zve na letošní

Posezení s důchodci,
které se uskuteční

v úterý 11. 12. 2018 od 13:00
v sále Kulturního domu
v Městečku Trnávce

S kulturním programem vystoupí
žáci naší školy
K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika Ječmínek
Občerstvení zajištěno
Na setkání s Vámi se za všechny těší
starosta obce Ing. Milan Šedaj

Trnka Městečko Trnávka z. s.
Mezi tradiční akce, které pořádáme tentokrát ve spolupráci s knihovnou, patří již
čtvrtým rokem Dýňobraní.
Letos se kvůli oslavám 100 let republiky, podzimním
prázdninám a Dušičkám uskutečnilo v pátek 26. listopadu. Zaplnili jsme obecní dům takřka od sklepa až po
půdu. Ve sklepení bývalé mlékárny kluci sedmáci připravili stezku odvahy. V Trnce se dlabaly dýně a ochutnávaly dobroty z dýní. Děkuji Ivě Víchové, Miachaele Bohatcové, Žanetě Beserlové, Romaně Dvořákové,
Heleně Hejné, Jitce Stenzlové, Evě Henslové a mně, že
jsme připravily a donesly dýni na sladko i na slano. Nechyběla dýňová zmrzlina, ale i koláče, bábovky, pomazánka, dýňové křížaly, zapečené tousty, dýňové lívance,
dýňovo slaninová nádivka, dýňový vege guláš… Rozdali jsme na padesát svíček do vydlabaných dýní, ale
někteří ani své dýně vydlabat nestihli, čekal je program
v knihovně. Tam vyráběli papírové kočky, lepili semínka, tvořili pavoučí sítě. Na půdičce – galerii knihovny
– se usídlila profesionální fotografka Lucia Hamplová
z Jevíčka, která zájemcům vyfotila stylovou památku
před tapetou se strašidelným hradem. Na závěr vytrvalci zhlédli film Coco. Myslím, že to byl podařený večer.
Taktéž tradičně nás do konce roku čekají dvě akce.
Předvánoční jarmark se uskuteční první Adventní neděli 2. prosince. Od 14 do 17 hodin si budete moci v Kulturním domě v Městečku Trnávce koupit dárečky, občerstvit se cukrovím, kávou, čajem, ale hlavně našim
tradičním punčem. Pro děti budou za oponou na jevišti
www.mtrnavka.cz
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po celou dobu jarmarku promítány animované pohádky s vánoční
tématikou.
Pokud vyjde počasí a nebude žádná zdravotní kalamita, uskuteční
se také obchůzka svatých Lucií. Lucie má svátek tentokrát ve čtvrtek. Sejdeme se se zájemci o koledování 13. prosince v 16 hodin
v Trnce. Tam mohu zapůjčit bílé oblečení, masky, hudební nástroje
a peroutky. Vy si nezapomeňte teplé oblečení a lucerny. Vyrazíme
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potom na obchůzku kolem hostince u Marty k sídlišti U koupaliště, na Rynk, ke škole a opět k Trnce. Pokud nás budete chtít potkat
a bydlíte jinde, počkejte si na nás v centru obce. Jinak už víte, co
vás čeká. Lucie kontrolují, jestli mají hospodyně naklizeno a jestli
nepředou J.
Přeji vám hezký zbytek podzimu a klidný Advent.
MgA. Zdeňka Selingerová

SK Skalka
Ukončení sezóny na Skalce

Dne 20. 10. 2018 se uskutečnila závěrečná brigáda v areálu SK Skalky. Tak jako každý rok, byly provedeny zazimovací
a údržbové práce celého areálu. Hrabala se tráva a spadané listí,
řezalo dřevo, natíralo se a přístřešek na dřevo dostal novou střechu.
Brigádníků se sešlo dost, a proto nám šla práce pěkně od ruky. Pro
všechny pracanty byla připravena na závěr brigády chutná odměna
z grilu. Pochopitelně se jednalo o vyhlášená grilovaná kolena.
Všem, co se podílí na údržbě areálu, děkujeme.

Tréninky nohejbalu jsou od listopadu každý pátek ve sportovní hale
od 18 hod.
Tréninky volejbalu jsou taktéž již každou neděli od 16 hod. ve sportovní hale.

Plán akcí:

15. 12. 2018 Vánoční losovatelný turnaj v nohejbale (sportovní hala)
Přejeme všem spoluobčanům hezký zbytek podzimu a krásný nadcházející adventní čas.

TJ Sokol Městečko Trnávka
FOTBAL

Fotbalisté Sokola Městečka Trnávky nejsou na podzim moc
úspěšní. Ze dvanácti doposud odehraných duelů zvítězili pouze jednou, a to hned v prvním duelu v Morašicích. Poté následovala série
osmi porážek v řadě a dvě remízy 1:1 – doma proti Dlouhé Loučce
a v Radiměři. V posledním utkání v Linharticích Sokol totálně propadl a odvezl si prohru 1:6. Na závěr podzimní části sezóny čeká Trnávku ještě derby s Jevíčkem. Hráče ale postihla, stejně jako v předchozích letech, velká marodka. A že jde někdy o docela kuriózní zranění – například 4x ruka v dlaze nebo sádře, zlomený palec na noze
a zlomený nos. Když se k tomu přidají svalová zranění, vazy v koleni, třísla atd, vyjde z toho polovina soupisky mimo hru. A když se
k tomu občas přidá i špatný přístup některých jednotlivců, je někdy
opravdu umění postavit vůbec základní jedenáctku, která k utkání
nastoupí.
Zatím patří Trnávce v tabulce Okresního přeboru předposlední
13. místo a je jisté, že do jara se výše neposune.
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

tak úspěšnou sezonu, ve které 8x zvítězili a jen jednou okusili hořkost
porážky. V konečném součtu si svými výkony vydobyli první místo
a pochvalu od trenérů.

FOTBAL ŽÁCI

V neděli 4. 11. ukončili podzimní část sezóny naši žáci. Pod dohledem asi padesáti rodičů a fanoušků zdolali tým Kunčiny 7 : 1 a uzavřeli
www.mtrnavka.cz
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Žijí mezi námi
O rozhovor do tohoto zpravodaje jsme požádali pana Leopolda Přichystala, v současnosti nejstaršího občana Trnávecka.

Leopold Přichystal
Pan Přichystal žije v Unerázce a většina z nás jej určitě zná. Když
slyším jeho jméno, vybaví se mi vždy pojem „Baťovec“. Narodil se
22. září 1919 v Unerázce a před měsícem a půl oslavil své 99. narozeniny. Jeho rodiči byli Jan Přichystal a jeho manželka Marie. Byl
jedním z jejich šesti dětí. Měl ještě sestru a čtyři bratry. Jejich poměry byly víc než skromné.
Tatínek pracoval jako čeledín na Suchém Dvoře a později ve dvoře v Unerázce, kde i bydleli.
Jeho tatínka si vždycky vybavuji jako dědečka s nerozlučnou i vyhaslou fajfkou v puse, jak
seče trávu na mezi u silnice pro domácí zvířectvo. I on se dožil téměř 100 roků. Údělem těchto chudých dětí byla celoživotní dřina.
Pan Leopold Přichystal chodil do Základní
školy v Bezděčí a vzhledem k tomu, že byl vynikajícím žákem, přihlásil se do Baťovy školy práce ve Zlíně. Dostat se k firmě Baťa nebylo rozhodně snadné. Tato škola připravovala „Mladé muže“ podle vzoru Henryho Forda.
Vznikla v roce 1925 jako reakce na prudký
rozvoj firmy a potřebu všestranně připravených
pracovníků ve výrobě a později i středoškolských techniků. Základní odborná škola byla
tříletá s velice přísným režimem internátního charakteru, kde až po
práci v provoze následovalo studium, úkoly a večerka. Úkolem bylo
vychovat mladé muže, kteří zvládnou nejen svůj obor, ale i administrativu a řízení na nejvyšší úrovni. V roce 1935 se k firmě hlásilo 19.000 uchazečů, přijato bylo 1.000-1.500 studentů. Celý ten
školní systém měl tři stupně. Základní odborný, mistrovský a vyšší
průmyslovou školu. Do vyšších stupňů se dostali pouze ti nejlepší
z nejlepších. Od roku 1929 zde byly obory strojírenský, obuvnický,
stavební a chemický. V roce 1937 byly zřízeny průmyslové školy
s obory obuvnickým, strojírenským, stavebním, koželužným, pletařským a chemickým, který právě pan Přichystal vystudoval. Přijímací zkoušky se skládaly z matematiky, fyziky a českého jazyka.
Kolem roku 1930 zde školu absolvovaly i dívky. Baťa postavil byty,
stravovací a kulturní zařízení, nemocnici, stadion, gymnázium, obchodní akademii a další. Pan Leopold Přichystal vystudoval chemii
a nastoupil jako analytik do Baťova výzkumného ústavu. Mimo prá-

ce v ústavu vyučoval na poloviční úvazek chemii. Během války přelétala nad Zlínem bombardovací letadla z Itálie na cíle v Německu.
Dne 20. listopadu 1944 krátce po poledni byl bombardován i Zlín
a Baťovy závody, ve kterých se vyráběly i strojírenské komponenty
do zbraní. Po poplachu se zaměstnanci schovali
do krytů nebo vyběhli z údolí do okolních strání.
Když začaly bomby padat a výbuchy se přiblížily, skočil s několika dalšími do kamenolomu,
u kterého stáli, a to jim zachránilo život. Bomba,
která vedle nich ve vzdálenosti 20 metrů vybuchla, zabila tehdy pět chlapců a dvě dívky ukryté pod stromem. Sami se pořádně potloukli a tři
měsíce se léčili. Vybombardován byl i ústav, ve
kterém pracoval.
Ze vzpomínek jeho tatínka se dozvěděl, že
se ani nemusel narodit. Tatínek za války sloužil
v Itálii. Jednou večer, když byl klid, vydal se do
lesa a tam zabloudil. Když se ráno vrátil na pozice, byl zadržen a označen za dezertéra. Hrozilo
mu zastřelení. V noci, když bloudil, narazil na
jeskyni, kde bylo ukryto asi 25 Italů. Na důkaz,
že není dezertér, dovedl vojenskou hlídku k jeskyni a Italové byli zajati a někteří zastřeleni.
Ke konci války se pan Přichystal vrátil do Unerázky, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Marií. Vzali se a vychovali tři dcery:
Irenu, Věru a Evu, se kterou v Unerázce žije, a která se o něj ve stáří stará. Pan Přichystal nastoupil po válce do zaměstnání u podniku
Hedva. Pracoval jako technolog a technický vedoucí výzkumu podniku. Patřil k nejlepším chemikům, možná, že byl vůbec nejlepší chemik, kterého kdy Hedva měla. Své bohaté zkušenosti ochotně předával dalším generacím a vychoval řadu svých následovníků. Vždy
nesmírně skromný špičkový odborník neváhal po příchodu z práce
obléci montérky, obout gumáky a pomáhat manželce poklízet dobytek ve stáji u Wenzlů. Zajímavé je, že jeho spolužákem ve Zlíně byl
Jozef Lenárt, předseda vlády z let 1963 až 1968.
Pan Leopold Přichystal je dědečkem čtyř vnoučat, sedmi pravnoučat a dvou prapravnoučat. Popřejme mu co nejvíce zdraví a věříme,
že mu příští rok popřejeme k rovné stovce. Děkujeme za rozhovor.
Jiří Vondra

Nezapomněli jste na výročí?
Milí spoluobčané Městečka Trnávky.
Oslavili jsme 100. výročí založení samostatného československého státu. Připojili jste se k oslavám i vy? Vysvětlili jste svým
dětem, co slaví? Zmínili jste při tom pojem vlastenectví?
Nejde jen o hlasité fandění při úspěších našich sportovců. Jde
i o souznění při akcích v naší obci a zájmu při tom být, někam patřit a být na to hrdý. Kultura je nedílnou součástí vlastenectví. Je
tvořena lidmi a pro lidi. Choďte na kulturní akce a nebojme se je
společně prožít. Vaše opětovná účast je pro nás důkazem, že pořádaná setkání mají smysl a snad i jistou dávku potěšení. Mrzí nás,
že na oslavách 100 let republiky jsme se potkali jen s hrstkou z vás.

O to více si však vážíme těch, kteří byli při tom. Doufáme, že vás
tento článek navnadí být součástí dění a rádi vás uvidíme na letošním Divadelním podzimu, který začal již 3. listopadu, nebo na Posezení s důchodci v úterý dne 11. prosince, kde zahraje i cimbálová
muzika, anebo na dalších akcích pořádaných nejen obcí Městečko
Trnávka.
Na email: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz nám, prosím, napište vaše nápady, náměty a připomínky týkající se akcí v naší obci.
Děkujeme.
Jana Dušková, Jana Lexmaulová, Jitka Stenzlová

www.mtrnavka.cz
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