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začátkem měsíce března se každý z nás určitě těší na příchod jara. 
Na období, kdy se probouzí příroda a kdy budeme moci trávit více času 
venku. Po několika zimách, které byly na sněhovou nadílku skoupé, si 
to letošní zima vynahradila. Sněhu, i když někdy jen na pár dnů, jsme si 
užili dost a výdaje, které musela obec vynaložit na zajištění sjízdnosti 
místních komunikací a chodníků, budou vysoké. Je třeba si uvědomit, 
že obec pečuje o více než 70 km místních komunikací, není tudíž mož-
né být všude a hned.

Do tohoto zimního počasí došlo v naší obci ke změně společnosti, 
která zajišťuje odpadové hospodářství (tj. vývozy popelnic a sběr recy-
klovatelných odpadů). Francouzskou společnost SUEZ Využití zdro-
jů a.s. nahradila společnost Technické služby Malá Haná s.r.o., kterou 
vlastní Dobrovolný svazek obcí TS Malá Haná (naše obec je členem). 
Zúčastněné obce si tak odpadové hospodářství zajišťují samy sobě. Vě-
řím, že případné nedostatky a problémy, které se mohou objevit, společ-
ně odstraníme a tuto službu budeme dále vylepšovat.

V měsíci lednu zažádala naše obec o dotaci na restaurování třech 
kamenných křížků. Tyto křížky se nachází v Předním Arnoštově, Staré 
Trnávce a v Městečku Trnávce.

Naší obci se při jednání se společností ČEZ Distribuce podařilo vy-
jednat, že při pokládce kabelů nízkého napětí pro obytný soubor „Nad 

Vážení občané, 
Studní“ může do stejného výkopu připoložit kabel pro veřejné osvět-
lení. Pro ČEZ Distribuce provádí pokládku kabelů nn (nízkého napě-
tí) firma Energomontáže Votroubek s.r.o. Ve spolupráci s touto firmou 
zajišťuje p. Zdeněk Schreiber (předložil obci nejvýhodnější nabídku) 
pokládku kabelů veřejného osvětlení.

To, co se podařilo obci, se bohužel nepodařilo domluvit společnosti 
CETIN, která měla do stejného výkopu položit komunikační optický 
kabel. Společnost CETIN tak bude realizovat vlastní výkop, do kterého 
optický kabel umístí. Vím, že se to mnohým bude zdát nelogické, obec 
projednávala se společností ČEZ Distribuce i možnost položení chrá-
ničky do výkopu, kterou by následně CETIN protáhl optický kabel. Ani 
tato varianta není možná, protože musí být dodržena předepsaná vzdá-
lenost optického kabelu od kabelů nn. Navíc dle vyjádření projektantů 
společnosti CETIN nejde optický kabel protáhnout chráničkou již při 
mírném zahnutí trasy. Věřím, že všichni, kterých se tato akce dotkne, 
danou situaci pochopí.

Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste vyplnili a ode-
vzdali obecní dotazník. V některém z dalších vydání Zpravodaje budou 
dotazníky vyhodnoceny.

Přeji všem občanům krásné jarní dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

V pátek 15. 2. 2019 se podařil děvčatům z knihovny „husarský kousek“. Daly 
dohromady lidi, kteří se více méně separovali ve svých spolcích, a chytrým způ-
sobem je sdružily. Pan starosta vylosoval z přihlášených soutěžících sedm mužů 
a sedm žen, kteří odpovídali na vtipné otázky ze všeobecných znalostí, a neza-
pomnělo se ani na otázky o Městečku Trnávce. Výborné byly nápady s ukrytými 
úkoly v taškách, stejně napínavé bylo stavění kostek a všechno dohromady vyvo-
lávalo bouře smíchu u přítomných diváků.

Byl to příjemný večer, který ukázal, že se lidé dokáží mezi sebou velmi dobře 
pobavit i bez nevole a podráždění.

Pohoda byla podpořena hudbou pana Nepeřila, který po ukončení soutěže pou-
štěl hudbu k diskotéce.

P.S. Vyhrály ženy a s odměnou v podobě dortu a šampaňského se rozdělily s muži.
Eva Henslová

Neobvyklé klání v Městečku Trnávce aneb Soutěživé Městečko

Výzva: Buďme ohleduplní
Prosíme občany, aby neparkovali svá auta na 

travnatých obecních plochách!!! 
Pozemky se v deštivém období stávají ne-

vzhlednými blátivými plochami a je tím zne-
snadněno jejich udržování. 

Rovněž apelujeme na chodce, využívejte 
chodníky a vyznačené cesty v obci. Neničte za-
travněné a osázené obecní plochy. 
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Usnesení 

č. III./250219 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 25. 2. 2019

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
40. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
41. zprávy FV a KV,
42. prodej pozemku p.č. 446/5 o výměře 1408 m2 v k.ú. Městečko Trnávka 

ke stavbě RD P.B. a M.C. za cenu 180 Kč/1m2 a souhlas se zástavním 
právem a zákazem zcizení pro banku stavebníka,

43. požadavek na Regio projektový ateliér o prověření uplatnění žádostí ve 
změně č. 1 ÚP:  

 A)  p.č. 1774/1 k.ú. Stará Trnávka stavba RD
 B)  p.č. 430/3 k.ú. Městečko Trnávka stavba RD
       p.č. 430/8 k.ú. Městečko Trnávka stavba RD
       p.č. 430/9 k.ú. Městečko Trnávka stavba RD
       p.č. 430/10 k.ú. Městečko Trnávka stavba RD
 C)  p.č. 1229 k.ú. Přední Arnoštov střelnice-sport,
44. rozpočet lesní výroby na rok 2019,
45. Strategický rozvojový dokument obce na roky 2019-2023 s platností do 

schválení nového Strategického dokumentu od MAS MTJ,
46. kupní smlouva od Dřevo Málek s.r.o. Protivanov na prodej dřeva v roce 

2019 a nákupní ceník dříví na I. Q,
47. rozpočtové opatření č. 1/2019,
48. členský příspěvek SMS na rok 2019 ve výši 5 302 Kč,
49. členský příspěvek SO pro R43 na rok 2019 ve výši 1 401 Kč,
50. opravu místních komunikací v Bohdalově za projektovanou cenu 

1 766 103 Kč a v Ludvíkově za cenu 489 170 Kč,
51. smlouvu s Pardubickým krajem o podmínkách provedení stavby „Mo-

dernizace mostu ev. č. 644-002 Pěčíkov“, dočasný zábor o rozloze 357 
m2 u pozemků p.č. 349/2, 350/6, 879/2, 879/3 a 880/2 a trvalý zábor 
o rozloze 19 m2 u pozemků p.č. 879/2, 879/3 a 880/2 vše v k.ú. Pěčíkov,

52. jmenování stálé komise pro výběrová řízení pro zakázky malého rozsahu 
na období 2019 – 2022 ve složení:

 stavební zakázky náhradníci
 Ing. Milan Šedaj František Kozlovský
 Jana Sablíková, DiS. Karel Škrabal
 Ing. Rostislav Janík Ing. Svatopluk Schuppler
 dodávky a služby náhradníci
 Ing. Milan Šedaj František Kozlovský
 Jana Sablíková, DiS. Karel Škrabal
 Věra Kozlovská Mgr. Eva Žouželková,
53. partnerský poplatek MAS MTJ na rok 2019 ve výši 4 188 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
54. podané informace o možnostech získání pozemků p.č. 445, p.č. 407/4 

a p.č. 407/5 v k.ú. Městečko Trnávka od SPÚ,
55. rozpočtové opatření č. 4/2018,
56. podání žádosti na dotaci z Pk z Programu podpory kultury a památkové 

péče v Pk na rok 2019 z Programu 3 - Podpora památkové péče v Pk – 
Podpora C – Zachování a obnova drobných objektů památkového cha-
rakteru na restaurování:

 - kamenný krucifix v obci a k.ú. Městečko Trnávka s rozpočtem 184 000 Kč, 
žádost o 50 000 Kč, vlastní zdroje obce 134 000 Kč,

 - kamenný krucifix v obci Městečko Trnávka, k.ú. Stará Trnávka s roz-
počtem 207 000 Kč žádost o 50 000 Kč, vlastní zdroje obce 157 000 Kč,

 - kamenný krucifix v obci Městečko Trnávka, k.ú. Přední Arnoštov 
s rozpočtem 189 750 Kč, žádost o 50 000 Kč, vlastní zdroje obce 

139 750 Kč,
57. výběr Zdeňka Schreibera pro položení kabelů pro VO u I. etapy výstav-

by sídliště Nad Studní za cenu 111 713,25 Kč včetně DPH,
58. podání žádosti o dotaci na Pk na zpracování Strategického rozvojového 

dokumentu obce od MAS MTJ ve výši 70%,
59. zhotovení jednostupňové dokumentace na stezku pro cyklisty a pěší 

Městečko Trnávka – Lázy od Lubomíra Klodnera za cenu 104 000 Kč 
včetně DPH,

60. doručenou výpověď z pracovního poměru dohodou ke dni 31. 8. 2020 
od Ing. Viléma Slechana.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
61. radu obce projednáváním a odsouhlasováním cenových dodatků kupní 

smlouvy s firmou Dřevo Málek s.r.o. Protivanov.
Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
62. prodej pozemku p.č. 60/4 o výměře 176 m2 v k.ú. Stará Roveň za cenu 

25 Kč/1m2 T.E.a M.E.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (Tomáš Elner 
z důvodu střetu zájmů).
2. část usnesení byla přijata.

3. část usnesení
Zastupitelstvo obce doporučuje radě obce:
63. nevyhlásit konkurz na funkci ředitele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka v zá-

vislosti na doručení dokumentu Vzdání se funkce ředitele ZŠ a MŠ Měs-
tečko Trnávka ke dni 31. 7. 2020 od současného ředitele.

Hlasování: pro 11 hlasů, proti 2 hlasy (Žaneta Beserlová a Jana Sab-
líková), zdržel se 0 hlasů.
3. část usnesení byla přijata.
V Městečku Trnávce dne 25. 2. 2019: Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Žouželková, Robert Hensl

Zprávy z odpadového hospodářství
Vzhledem k déle trvajícímu výběrovému řízení (podlimitní veřej-

ná zakázka) na barevné popelnice do domácností a následné kontrole 
výběrového řízení Státním fondem životního prostředí, dojde k posu-
nu termínu dodání barevných popelnic do domácností, čímž současně 
dojde k posunu sběru tříděného odpadu (papír a plast) „dům od domu“ 
pomocí těchto popelnic. Z těchto důvodů zajistí obec svoz tříděného 
odpadu v pytlích v níže uvedených termínech. 

Plasty: 15.5.2019 12.6.2019 10.7.2019
Papír: 30.5.2019 26.6.2019 24.7.2019

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Hlavní pracovní náplň: 
•	 práce	při	opravách	a údržbě	vodovod-
ních	řadů	a přípojek

•	 provádění	 montážních	 a  demontáž-
ních	prací	na	vodovodních	řadech

•	 montáže	a výměny	vodoměrů
•	 údržba	vodárenských	objektů
•	 pohotovostní	služba

Požadujeme: 
•	 vzdělání	SOU 
•	 praxe	v oboru	vítána
•	 platný	řidičský	průkaz	sk.B
•	 dobrý	zdravotní	stav	(práce	v terénu)
•	 pracovní	nasazení,	manuální	zručnost,	
samostatnost,	 spolehlivost,	 svědomi-
tost

Upřednostňujeme:
•	 vzdělání	v oboru	instalatér
•	 platný	strojnický	průkaz	(lopatová	ry-
padla	 kolová,	 nakládací	 a  vykládací	
stroje)

•	 platný	řidičský	průkaz	skupina	C
•	 platný	profesní	průkaz

Nabízíme:  
•	 práci	ve	stabilní	společnosti	s dlouho-
letou	tradicí

•	 5	týdnů	dovolené
•	 příspěvek	na	penzijní	připojištění
•	 finanční	 příspěvek	 k  významným	 ži-
votním	událostem

•	 příspěvek	na	stravování
•	 další	zaměstnanecké	benefity

Nástup možný ihned nebo 
dle dohody 
Bližší informace získáte:
Jan	Doležel,	mobil	724 121	507,	vedoucí	
pracoviště	vodovodů	Jevíčko
V době	Po-Pa	od	07:00	do	14:00	hod.

Přihlášky zasílejte:
VHOS,	a.s.,	Nádražní	6,	
571	01	Moravská	Třebová
Útvar	ŘLZ,
tel.:	 461	357	142,	
mobil:	 725 020 852
e-mail:	 d.krhlova@vhos.cz;	
	 v.kadlecova@vhos.cz

přijme	na	pracoviště	vodovodů	v Jevíčku

PROVOZNÍHO MONTÉRA VODOVODŮ

VHOS,	a.s.,	Nádražní	6
571	01	Moravská	Třebová
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Kolik nás je…
Počet obyvatel obce Městečko Trnávka a přilehlých částí k 28. 2. 

2019:  1 403 obyvatel

Dospělí 1 175
Dospělí muži 608
Dospělí ženy 567

Děti (15 – 18 let) 33
Děti (15 – 18 ) chlapci 15
Děti (15 – 18 let) dívky 18

Děti ( do 15 let) 195
Děti (do 15 let) chlapci 102
Děti (do 15 let) dívky 93
Děti (6 – 7 let) 28
Děti (do 3 let) 59

Průměrný věk obyvatel je 42,65 roků.
Jana Lexmaulová, OÚ

Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ 
v Městečku Trnávce

Zastupitelstvo obce na svém zasedání řešilo mimo jiné i otázku vy-
hlášení, nebo nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ v Městečku 
Trnávce.

Stávajícímu řediteli skončí funkční období k 31. 7. 2019 a případ-
ným nevyhlášením konkurzu by se mu funkční období prodloužilo 
o dalších šest let, pokud by tato skutečnost nebyla ošetřena jinak.

Zvážením všech skutečností, odhlasovalo zastupitelstvo obce nevy-
hlášení konkurzu a funkční období stávajícího ředitele ZŠ a MŠ pomocí 
předložených dokladů (vzdání se funkce ředitele ZŠ a MŠ k 31. 7. 2020 
a rozvázání pracovního poměru dohodou k 31. 8. 2020) tak prodloužilo 
o jeden rok.

V roce 2020 bude vypsán konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ, kte-
rý by nastoupil k 1. 8. 2020, a stávající ředitel školy mu v průběhu mě-
síce srpna 2020 kompletně předá funkci.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Jarní výlet
Skupina 55+ zve všechny milovníky přírody na jarní výlet 23. 3. 

2019. Sraz na nádraží v Městečku Trnávce v 9,20 hodin a odtud vlakem 
v 9,28 hodin do České Třebové. Zde po Jiráskově cestě na Kozlovský 
kopec na rozhlednu, potom oběd na chatě Maxe Švabinského. Zdatní 
jedinci mohou navštívit vyhlídku na Robově kopci. Délka trasy do de-
seti km. Odjezd zpět 
v 16,24 hodin, příjezd 
domů v 17,20 hodin. 
Turistické hole a děti 
s sebou !

HANÁCKÉ SLÓPEK
Kdebe bele v kapse rebe, nebele be rebnike.
-------------------------------------------------------------
Hanácká bochta:
2 hrnke móke hladké
1 hrnek cokro
2 véce
½ hrnka voleje
1 prdopeč
Předat, co gdo chce, zamichat dohromade 
a dat pict do tróbe na 180oC. Dobró choť!
-------------------------------------------------------------
Zbiráme další – pište a posiléte J.

Počty obyvatel místních částí:
Bohdalov 40
Lázy 143
Ludvíkov 12
Městečko Trnávka 864
Mezihoří 53
Nová Roveň 12
Pacov 41
Pěčíkov 75
Petrůvka 48
Plechtinec 14
Přední Arnoštov 53
Stará Roveň 48

Obecní knihovna Městečko Trnávka
         Změny v knihovně

Na konci února knihovna přešla na celosvětově rozšíře-
ný knihovní systém Koha. S touto změnou přichází různé 
změny, a na ty největší chceme nyní uživatele knihovny 
upozornit. Nejedná se o zanedbatelné změny, proto ostrý 
start spustíme až 2. září.

Nejzásadnější změny se týkají upomínek. Z paušální 
částky za zpoždění ve vrácení výpůjček se stává pohyblivý poplatek 
ve výši 1 Kč za 1 dokument a 1 den. Za deset knížek vrácených pět 
dní po termínu tedy čtenář zaplatí 50 Kč. Stejně tak ale za zpoždě-
ní dvou knih o jeden den je to pouze dvoukoruna. Systém je tedy 
spravedlivější. Navíc čtenáři, kteří uvedou svůj e-mail, budou pět 
dní před koncem výpůjční lhůty upozorněni, že se blíží čas výpůjč-
ky vrátit.

Pozor! Pokud ale čtenář neuvede e-mail nebo telefon, 
o upomínce se dozví až při návštěvě knihovny.

S upomínkami souvisí i změny v prodlužování. Nově 
neplatí, že s načtením čtenářského průkazu se všechny 
výpůjčky automaticky prodlouží (což znamená, že knihy 
půjčené v různých dnech mohou mít také rozdílné datum 
vrácení). O prodloužení je třeba výslovně požádat nebo 

si jej provést samostatně přes internet, ovšem knihy lze prodlužovat 
nejdříve 14 dní po půjčení. Výpůjční lhůta je stále 31 dní, a prodlou-
žit ji lze maximálně dvakrát, opět o 31 dní. Jednu knihu tak lze mít 
maximálně 93 dní. U rezervované knihy pro jiného čtenáře není mož-
né výpůjční lhůtu prodloužit vůbec. 

Koha totiž zastává filozofii, že knížku by neměl půlroku blokovat 
jediný člověk, a pokud ano, pokuta za zpoždění bude tak vysoká, že 

V měsíci březnu a dubnu 2019 oslaví 
významné životní jubileum naši  

spoluobčané, kterým ze srdce přejeme 
všechno nejlepší, především pevné 

zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu 
do každého dne:

paní Růžena Krejčířová z Městečka Trnávky
pan Antonín Čampa z Městečka Trnávky
paní Marta Rovnerová  z Městečka Trnávky  
paní Olga Schmidtová z Mezihoří

J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“ Albert Einstein
V únoru se dožili významného jubilea dva vzácní lidé, učitelé 

Ludmila Korcová a Josef Pospíšil. 
Přejeme jim pevné zdraví a jasnou mysl.

redakční rada Zpravodaje
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
   Broučci

Zimní měsíce jsou ve znamení ověřování znalostí a do-
vedností našich dětí, proto pečlivě sledujeme a ,,zkoušíme“, v čem 
se děti zlepšily, jak jsou šikovné, popřípadě kde je třeba ještě zabrat. 
I když je pořizování faktů o individuálním rozvoji dítěte pro děti někdy 
únavné, je zvoleno zábavnou formou. Musím říct, že děti jsou velmi 
šikovné a trpělivé. Samozřejmě je zapotřebí si od toho někdy odpo-
činout a není lepší zábavy, než si zaskotačit, zatančit a zasoutěžit na 
,,KARNEVALOVÉM DNI“ s profesionálním klaunem. Všechny děti 
přišly v kostýmech a byly vskutku pohádkové. Také paní učitelky ne-
zůstaly s převleky pozadu. Tento den jsme si vážně všichni moc uži-
li... Nejlepší snad byla ,,cesta balónem“ na karneval do Ria de Janeira. 
Štěstí, že jsme ustáli tu hroznou bouři a vrátili se zase v pořádku do 
naší školičky...

Jaro už nám klepe na dveře a se sněhem se můžeme už nejspíš roz-
loučit, což je dětem celkem líto, i když myslím, že sněhu bylo až až. 

Na zahradě jsme si užívali bobů a saní, stavěli jsme sněhuláka, vytáhli 
jsme lopaty, koulovali se. Ve třídě jsme dělali sněhové pokusy, zapíjeli 
jsme barvy... Myslím, že teď už je na čase se opět těšit na zážitky, které 
s sebou přinesou jarní měsíce... V plánování máme:  Vynášení Moreny, 
velikonoční dílničky, čarodějnické odpoledne, besídku ke svátku ma-
minek a něco pěkného ke svátku dětí. Tak snad se vše povede uskuteč-
nit a my si odneseme zase pár dalších zážitků...

za třídu BROUČCI a celou MŠ Dvorská Kristýna

z ní knihovna může zakoupit další exemplář. I tato změna je tedy pro 
poctivé čtenáře výhodou. 

Změn dozná také čtenářské konto. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, 
už by měl být přístupný elektronický katalog knihovny, a to z adresy: 
https://trnavka-katalog.mkmt.cz/

Přihlašovacím jménem je e-mail čtenáře nebo jmeno.prijmeni 
a heslo takové, které si čtenář zvolí.

Vážení uživatelé knihovny, děkujeme vám za trpělivost s různými 
problémy, které celý přechod provází a ještě možná pár týdnů provázet 
budou. Věříme, že až se podaří všechny drobnosti vychytat, budeme my 
i vy s novým systémem spokojení.

za obecní knihovnu Jitka Stenzlová
Připravujeme v knihovně:

- 29. března - 14. Noc s Andersenem aneb nocování v knihovně pro 
pilné čtenáře 2. - 5. třídy - vstupenkou je obrázek a popis oblíbeného 
knižního hrdiny - přihlášky v knihovně do 22. 3. - počet nocležníků je 
omezený

SKOTSKO VE FOTOGRAFII
cestopisná přednáška, přednáší: Broňa Procházková

pátek 15. 3. 2019 v 18 hodin
Městečko Trnávka – zasedací místnost obecního domu

vstupné dobrovolné

… Zprávičky z naší školičky …
Tento rok nám zima přála. Děti si užívaly sněhovou nadílku jak 

doma, tak i ve školce. Zimní krajina byla skutečně nádherná. S dětmi 
jsme rádi chodili na procházky a užívali si ten překrásný pohádkový po-
hled. Na zahradě v MŠ jsme využívali boby, sáňky, stavěli sněhuláky, 
domečky a užívali si sněhu plnými doušky.

- 5. dubna - zahájení výstavy „Trnávka neznámá“ V 17 hodin 
proběhne beseda s archeology Regionálního muzea v Litomyšli Mgr. 
Janou Němcovou a Bc. Pavlem Kejvalem. V rámci výstavy návštěv-
níkovi představíme výsledky archeologického výzkumu, který proběhl 
v Městečku Trnávce v roce 2014 a 2015, a to v blízkosti kostela sv. Ja-
kuba. V prostoru bývalé hospodářské budovy bylo zkoumáno sídliště 
z doby bronzové a zaniklá středověká stavba. Vystavovány budou zre-
konstruované pravěké nádoby náležející kultuře lužických popelnico-
vých polí, tkalcovská závaží, soubor středověkých nádob, z nichž ně-
které obsahovaly i zuhelnatělá zrnka, dále mlecí kámen a kovová ču-
tora. Ta je celorepublikovým unikátem. K vidění bude i depot (poklad) 
bronzových řemeslnických nástrojů z doby bronzové z Mezihoří, od-
kud pochází i depot bronzových náramků. Bude možné si prohlédnout 
i nálezy z hradu Cimburk a další. Výstava proběhne ve spolupráci s Re-
gionálním muzeem v Litomyšli

- 8. dubna - Velikonoční zajíček - výtvarná dílna nejen pro děti
- 15. dubna - Příběh Titaniku - přednáška Bc. Dany Šimkové

Poznáváme krásy Česka
Skupina 55+ ve spolupráci s Obcí Městečko Trnávka pořádá pro 

spoluobčany celodenní výlet autobusem do Hlinska. 
Uskuteční se v sobotu 11. května 2019 s tímto kulturním progra-

mem: 
Hrnčířská sobota na Veselém Kopci – soubor lidových staveb – 

viz https://www.skanzen-vysocina.cz/cs  a návštěva Pekla v Čerto-
vině (Medkovy kopce) - viz https://www.peklocertovina.cz/.

Dle zájmu je možné zajistit oběd v restauraci i prohlídku Pekla.  
Vstupné si hradí každý sám, vybíráme zálohu na cestovné 100,- Kč.  
Zájemci, hlaste se v obecní knihovně,  emailem na knihovna.trnav-
ka@mtrnavka.cz  nebo na tel. č. 608860743, 731449268 do 15. dub-
na  2019. 
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O básničkách a vysvědčení
První dva měsíce roku 2019 byly pro malé školáky mimo jiné ne-

jen ve znamení pololetního vysvědčení a jarních prázdnin, ale také re-
citace. Na oblastní 
přehlídku recitá-
torů do Moravské 
Třebové se vydala 
sbírat zkušenosti 
vybraná trojice ve 
složení: Alžběta 
Dvořáková, Petra 
Krahulová a Ště-
pán Chlup. Děku-
jeme jim za repre-
zentaci naší ško-
ly. Zdá se vám, že 
vysvědčení a reci-
tace nemají nic společného? Máme pro vás tedy jednu báseň Miloše 
Kratochvíla:
Až  přinesu vysvědčení, to zas bude mela! Mamka bude lítat bytem 

jak divoká včela. Otec bude pochodovat ode dveří k oknu: „Copak ne-
jsou nižší známky?! Já z těch čísel zcvoknu! Jedna čtyřka a tři trojky - to 
ti v hlavě straší …?“ Řeknu: „Tati, to je dobou. Všechno je teď dražší!“

Mgr. Ludmila Šimečková, Mgr. Eva Žouželková

Byli jsme také navštívit místní knihovnu, kde si pro nás paní knihov-
nice jako vždy připravila program. Přečetla nám pohádku, u které jsme 
si pěkně popovídali, prohlídli jsme si prostory knihovny, seznámili se 
s knížkami. Už teď se těšíme na další návštěvu, kterou plánujeme v mě-
síci březnu při tématu KNIHA.

V únoru do naší školičky přijelo divadélko s pohádkou „O neposluš-
ných kůzlátkách“. Pohádka byla velice pěkná. Sklidila jak od dětí, tak 

od p. učitelek obrovský aplaus.
Brzy z nás budou školáci. Vstup do základní školy je jedním z nej-

důležitějších mezníků v životě každého z dětí a je třeba se na tento 
krok patřičně připravit.

Děti se pilně připravují k zápisu do 1. třídy ZŠ. Povídáme si o tom, 
co nás u zápisu čeká, jaké to ve škole bude a především prověřujeme 
jejich znalosti a dovednosti. Opakujeme barvy, tvary, písmena a čís-
lice, rozdělujeme, třídíme, porovnáváme, pozorujeme a posloucháme, 
kreslíme, cvičíme apod., vše zábavnou formou pro děti, aby je učení 
co nejvíce bavilo. Je důležité, aby se děti na den zápisu do školy těšily 
a neměly obavy z případných nezdarů.

Do školičky se za námi přijde podívat p. učitelka budoucích 
prvňáčků, abychom se všichni seznámili a potom i my se vypravíme 
na návštěvu do 1. třídy. Pečlivě si prohlédneme školu, na kterou se 
mnozí už těší, pozdravíme kamarády a budeme se těšit na prvňáčky, 
až nám předvedou, co všechno se během krátké chvilky strávené ve 
škole naučili.

Zápis do 1. třídy se bude konat 4. dubna 2019. 
Na měsíc duben pro děti plánujeme spoustu akcí: uskuteční se ve-

likonoční dílnička, kde si mohou rodiče s dětmi přijít vyrobit dekoraci 
k Velikonocům. Dále plánujeme čarodějnickou soutěž o nejlepší čaro-
dějnici a vše bude ukončeno velkým čarodějnickým průvodem a kouz-
lením ve školce.

        za MŠ Pavlína Makrlíková

Plavecký výcvik zahájen
V únoru začal žákům 3. a 4. ročníku v rámci tělesné výchovy již 

tradiční plavecký výcvik. Společně se skupinkou dětí z MŠ tak cel-
kem desetkrát navštíví bazén v Mohelnici a budou se snažit doplavat až 
k mokrému vysvědčení.

Mgr. Ludmila Šimečková

Švihadlový čtyřboj 

Dne 24. ledna se děti 2. a 3. třídy zúčastnily soutěže v přesko-
ku přes švihadlo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – snožmo, 
snožmo vzad, střídnonož přednožením pravé a levé a jednonož. 
Každá disciplína trvala 1 minutu. 

Z naší školy soutěžilo 11 dětí. Patricie Navrátilová, Alžběta 
Dvořáková a Alena Pocklanová reprezentovaly 2. třídu. Soutěží-
cí z 3. třídy byli Hanka Bohatcová, Veronika Fréharová, Karolí-
na Smolíková, Žaneta Černocká, Natálie Dvořáková, Anna Tin-
klová, Nikola Procházková a Pavel Kroupa. Nejlépe se umístila 
Alžběta (5. místo), Nikola (4. místo) a Pavel (4. místo).

Všem našim reprezentantům děkujeme za účast.
Bc. Martina Baráková
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Modrá, žlutá, zelená, víme, co to 
znamená!

V průběhu tohoto školního roku jsme se 
zapojili do projektu –Modrá, žlutá, zelená…, 
který má žáky seznámit s pojmy jako recy-
klace, ochrana životního prostředí či třídění 
odpadu. Žáci MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ obdrželi 
pracovní složky, kde plnili úkoly zaměřené na 
dané téma. Vyráběli jsme z nápojových karto-
nů krmítko pro ptáky, z textilu chobotničku-
-hračku, z odpadového papíru misku, či jsme 
se seznamovali s první pomocí. Ještě nás čeká 
na jaře vysévat bylinky. Pracovní  listy a při-
ložený materiál nám pomohly k tomu, aby-
chom žáky lépe seznámili s problematikou  
ochrany naší planety.

Mgr. Eva Žouželková, Mgr. Monika Filipi

Štrůdl nebo pomazánka?
Tentokrát pracovní činnosti neprobíhaly tradičně ve třídě, ale v ku-

chyňce. Proč? Žáci 5. třídy v rámci pracovních činností měli připra-
vit jednoduché pohoštění. Rozdělili se do čtyř skupinek. Dvě skupinky 
pekly štrúdl, další dvě se zaměřily na pomazánky – rybí a vajíčkovou-
.Z dětí se na chvíli stali malí šéfkuchaři. Při ,,vaření“ spolupracovali – 
jeden chystal nádobí, druhý krájel, třetí připravoval  další ingredience. 
Byla sice stanovena pravidla, ale i tak jsem byla neustále ve střehu. Děti 
zjistily, že příprava  jídla stojí čas, peníze a  je  potřeba mít i nějaký 
um a fantazii.Každá skupinka připravila pro své kamarády ochutnávku 
svého snažení. 

Po vaření následoval úklid kuchyně. Není to sice zábavné, ale je to 
prostě součást  celého  procesu.

Všem se pohoštění povedlo, vždyť pokrm vytvořený vlastníma ru-
kama chutná daleko víc…

Mgr. Eva Žouželková

Olympiáda z českého jazyka
V úterý 29. ledna se Barbora Balajková a Svatomír Novák z 9. tří-

dy zúčastnili okresního kola Olympiády z českého jazyka, která se ko-
nala na Základní škole na náměstí Míru ve Svitavách. Poměřili tak své 
znalosti a zkušenosti s ostatními žáky ze svitavského okresu. Neumís-
tili se sice na předních pozicích, ale nasbírali tak spoustu zkušeností, 
které se jim mohou hodit v blížících se přijímačkách.  Gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci školy.

Ostatní žáci 9. třídy se ve stejný čas podívali na Přehlídku zaměst-
navatelů Pardubického kraje, která se konala v prostorách Fabriky 
ve Svitavách. Prohlédli si stánky jednotlivých firem a získali přehled 
o využití a možnosti uplatnění v jejich budoucím životě.

Mgr. Petra Hájková

Obvodní kolo ve florbalu 4. – 5. tříd
Ve čtvrtek 14. února jsme se s chlapci vydali do Jaroměřic na turnaj 

ve florbalu. Čekal nás soupeř ze ZŠ Jevíčko, s kterým jsme bojovali 
o postup do okresního kola.  Bohužel nám štěstí nepřálo a vrátili jsme 
se domů s porážkou. Musím však pochválit všechny zúčastněné chlap-
ce, kteří šli do zápasu s plným nasazením. Získali jsme nové zkušenosti, 
které využijeme v dalších soutěžích. 

Turnaje se zúčastnili: Antošovský Vlastimil, Pospíšil Štěpán, Vícha 
Jiří, Uvízl Václav, Konečný Radim, Příbramský Jaroslav, Kurinec Ma-
tyáš, Protivánek Arnošt.

Bc. Martina Baráková



7Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkybřezen–duben 2019

www.mtrnavka.cz

Recitujeme…
Rok utekl jako voda a opět přišel čas výběru zají-

mavých a líbivých textů vhodných k recitování. Většina 
dětí si už s volbou poradila docela dobře, mnozí se své 
úryvky a básně pěkně naučili a někteří svým přednesem 
obzvláště potěšili. Po malém doladění se nejšikovnější 
z 6. až 9. třídy sešli na školní recitační přehlídce, z níž 
byli vybráni zástupci dvou kategorií, kteří naši školu re-
prezentovali ve středu 20. února 2019 v obvodním kole 
v Moravské Třebové. Krásné výkony tam předvedli Jo-
sef Novák, Natálie Smolíková, Lenka Grezlová a Adéla 
Jedličková. Zvláště však gratulujeme Adéle za postup 
do kola okresního a Lence, která získala čestné uznání.

Mgr. Jana Strouhalová

Exkurze v Rehau
Žáci 9. třídy se v rámci vyučování podívali ve 

čtvrtek 14. února do firmy Rehau v Moravské Tře-
bové.

Čekalo na nás příjemné přivítání v podobě 
dvou milých paní, kofol a oplatků. V konferenční 
místnosti nás seznámili s historií a výrobky, které 
se u nich vyrábí, jaké značky aut si u nich nechá-
vají vyrobit součástky a také, co nabízí pro stu-
denty, např. stipendia. Poté následovala prohlídka 
do centra dění, procházeli jsme mezi stroji a byli 
seznámeni s konkrétními výrobky, které se zrovna 
na stroji vyráběli. Hodně nás všechny fascinova-
lo rozdělení cest na chodníky, silnice a přechody. 
Na konci jsme měli možnost se na ledacos zeptat. 
Celá exkurze byla fajn, mě osobně to přineslo 
hodně. Děkuji za možnost se sem podívat, to totiž 
není samozřejmé. (Monika Braunerová)

Pan Nárožný nás provedl provozem, kde nám 
ukázal, co se jak vyrábí. V jedné budově jsem za-
hlédla tetu. Na prohlídku jsme dostali super žluté 
vesty, které byly trošku větší, ale to nevadilo. Prohlídka se mi moc 
líbila. (Jana Škrabalová)

Při prohlídce mě překvapila velká zvedací ramena. Na konci ex-
kurze jsme dostali drobné upomínkové předměty s logem Rehau. 
(Barbora Balajková)

Technohrátky
Dne 12. 2. 2019 se 11 chlapců 8. a 9. třídy naší školy 

zúčastnilo, v rámci projektu Pardubického kraje „Tech-
nohrátky“, přehlídky studijních a učebních oborů SOU 
Svitavy. Po zahájení, které proběhlo v kině „Vesmír“ ve 
Svitavách, se žáci přesunuli do objektu školy, kde  po-
stupně  plnili na šesti pracovištích jednotlivých vyučova-
ných oborů celou řadu úkolů. Za jejich splnění jim byly 
přidělovány body. Při závěrečném součtu jsme jich získa-
li nejvíce a obsadili tak 1. místo z 11 zúčastněných škol. 
Sladkou odměnou nám byl chutný ovocný dort.

Ing. Vilém Slechan

V pátek 22. února se žáci 6. až 9. třídy vydali na celé dopoledne na Zimní stadion v Mo-
ravské Třebové, kde si oživili své bruslařské dovednosti

Rodičovská kavárna 

„Ochutnávka selského rozumu“

Více o projektu na www.mapmtj.cz

Na besedě se dozvíte odborné, přitom však jed-
noduché a srozumitelné návody a postupy, jak 
dobře učit, jak vybudovat dobrou atmosféru 
ve třídě nebo doma, jak zabránit přehlcení dětí  
i sama sebe… proč se v některých třídách nedá 
vydržet a proč je tolik učitelů vyčerpaných, proč 
někteří rodiče s  dětmi zbytečně bojují a jsou 
z  výchovy unavení a otrávení, budeme mluvit  
o starých a jednoduchých principech, které bu-
dete moci použít v  každodenní práci s  dětmi, 
stejně jako v osobním životě.    

Lektor: PhDr. Marek Herman, psycholog
Autor knihy: Najděte si svého marťana

Akce je pro účastníky ZDARMA.

Na přednášku, vzhledem k dostatečné kapacitě sálu, se není nutné 
předem přihlásit. Prosíme účastníky o včasný příchod, po zahájení 
besedy nebude již do sálu nikdo vpuštěn.

Realizátor projektu je MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.,

Svěží a pohodový úvod do pedagogických 
principů práce s dětmi ve škole, ve školce  
a doma

28. 3. 2019 
v 19:30 hod.

ZUŠ 
Moravská Třebová, 
Zámecké nám. 1, 
Moravská Třebová, 
velký koncertní sál

KDY :

KDE :

Akce je součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654 
a je financována Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

V Rehau to bylo fakt dobrý. Byli příjemní a měli pro nás občerst-
vení zdarma. Chodili jsme podél linek výroby na chodnících, protože 
tam byl velký provoz jako na D1. Uviděl jsem kamaráda Pavla. (Ja-
kub Foret)

Nejlepší bylo pozorovat roboty při práci. (David Fréhar)
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Letošní rok je pro náš spolek zásadní, pro-
tože jsme získali z evropských fondů tříletý grant na podporu zaměst-
nanosti. Bude čerpán k financování Trnkových táborů. Proto nás také 
čeká pár změn. K dosavadním čtyřem turnusům přidáváme turnus pátý, 
který budeme realizovat v průběhu roku o jarních nebo podzimních 
prázdninách nebo o ředitelském volnu – prostě tehdy, kdy pracující 
rodiče potřebují „pohlídat“ děti. Protože náš okres Svitavy měl letos 
jarní prázdniny jako první, realizovali jsme zatím dva dny jarního pří-
městského tábora pod skvělým vedením Jana Stenzla a Martina Němce. 
Tento turnus byl zorganizován velmi narychlo a proto většina potencio-
nálních zájemců měla již domluvené hlídání nebo byla na horách. I tak 
se sportovní mini tábor vydařil. Dále nabízíme tyto letní turnusy: 
1. turnus: 8.-12.7.2019
pro děti 5-8 let, téma: kuchtíci - vaření a výtvarničení
vedoucí: Jitka Stenzlová, Jana Dušková
instruktorka: Daniela Dušková
2. turnus: 15.-19.7.2019 (je již zcela obsazen)
pro děti 6-10 let, téma: zážitkově - pohybovo - výtvarný tábor
vedoucí: Jana Hodaňová, Kateřina Balajková
instruktorka: Barbora Balajková
3. turnus: 29.7.- 2.8.2019
pro děti 4-6 let, téma: pravěk - zážitky, pohyb, výtvarno
vedoucí: Zdeňka a Radovan Selingerovi
instruktorka: Eliška Lexmaulová
4. turnus: 5.- 9.8.2019
pro mládež 10-15 let, téma: žonglování, pohyb, divadlo
Vedoucí: Anna Stenzlová, Denisa Daňková, Lucie Hejlová

Tábor probíhá v šapitó na hřišti v Městečku Trnávce, v Trnce, v tě-
locvičně ZŠ a přilehlém venkovním okolí. Kapacita turnusu je 20 
dětí. Cena turnusu 900 Kč. V ceně je lektorné, oběd ve školní jídelně, 
pitný režim, materiál. 1. a 3. turnus probíhá v čase 8:30-16:30. 2. a 4. 
turnus 9:00-17:00.

Z Evropských strukturálních fondů během tří let dohromady obdrží-

me 699 500 Kč. Velká částka je určena na plat 2 vedoucích a 1 instruk-
tora a koordinátora tábora. Dále z grantu nakoupíme materiál a vyba-
vení pro žonglérský tábor, animační tábor a další sportovní a výtvarné 
potřeby, nové pódium, židličky atd.

A co nás čeká kromě Trnkových táborů? Ve čtvrtek 7. března 
v 16:30 proběhne v Trnce přednáčka fyzioterapeutky Mgr. Veroniky 
Žáčkové na téma: O dětských nohách a botách. Přiblíží vývoj dětských 
nohou, jak správně změřit nohy dítěte, nejčastější chyby při měření no-
hou, vhodná obuv, co je to barefoot ?, jak předcházet vadám nohou?, 
tipy na cvičení na doma. Vstupné dobrovolné.

Dále vás zveme na dílnu ANIMACE - tvorba animovaného filmu, 
která se uskuteční v sobotu 16. 3. 2019 od 9 hodin přibližně do 18 ho-
din, v Trnce v Městečku Trnávce. Dílnu povedou lektorky: MgA. De-
nisa Faltýnková a Ing. et Mgr. Diana Elfmarková. Dílna je určená pro 
školáky i dospěláky. Děti 1. stupně ZŠ musí mít doprovod dospělého 
nebo staršího dítěte. Kdo má možnost, ať si přinese fotoaparát, stativ, 
notebook (pokud se bude chtít naučit film stříhat). Výtvarný materi-
ál zajistíme. Můžete si přinést vlastní věci potřebné k animaci. Téma: 
zvíře. Poplatek: 150 Kč (v ceně materiál, oběd, lektorné, pitný režim). 
Platit se bude na místě. Je potřeba se dopředu přihlásit na adrese: ost-
rnka@seznam.cz.

Než doopravdy propukne jaro, zveme vás do divadla. 
V sobotu 30. března v 19 hodin sehrají ochotníci z Velkých 
Opatovic klasickou komedii Revizor. Vstupné 80 Kč. 

Na konci dubna také nebude chybět tradiční Pálení čarodějnic. Se-
jdeme se v úterý 30. dubna jako každý rok v 17:30 na Rynku v maskách 
čarodějnic a čarodějů. Odtud se přesuneme na místní hřiště, kde budou 
následovat soutěže, hry, vystoupení z tanečního kroužku L. Vymlátilo-
vé, oheň, občerstvení a diskotéka. Těšíme se na vás společně s TJ Sokol 
Městečko Trnávka.

za Trnka Městečko Trnávka z.s. MgA. Zdeňka Selingerová

               FOTBAL
Fotbalisté Sokola Městečka Trnávky začali zimní přípravu, bě-

hem které absolvovali soustředění na Svojanově a odehrají zimní tur-
naj v Mohelnici. Ten se skládá ze čtyř zápasů hraných ve čtyřech ví-
kendech. V neděli 17.2.2019 odehrál Sokol první duel turnaje s cel-
kem Zvole. Trnávka se dostala proti soupeři z I.B třídy do vedení po 
trefě Šašinky, Zvole ale dokázalo do poločasu výsledek otočit na 2:1. 

TJ Sokol Městečko Trnávka

Tým Datum a čas Domácí Hosté
Muži 24.03.2019 15:00 M. Trnávka Morašice
Muži 31.03.2019 15:00 Bystré M. Trnávka
Žáci 07.04.2019 13:30 M. Trnávka Hradec nad Svit.
Muži 07.04.2019 15:30 M. Trnávka Mladějov na M.
Žáci 13.04.2019 10:00 Kunčina/Mladějov M. Trnávka
Muži 13.04.2019 16:00 Cerekvice M. Trnávka
Žáci 20.04.2019 14:00 M. Trnávka Březová nad Svit.
Muži 20.04.2019 16:00 M. Trnávka Březová nad Svit.
Muži 27.04.2019 16:30 Opatov M. Trnávka
Žáci 28.04.2019 16:00 Němčice M. Trnávka
Žáci 05.05.2019 14:00 M. Trnávka Opatov
Muži 05.05.2019 16:00 M. Trnávka Jaroměřice
Muži 11.05.2019 17:00 Kamenná Horka M. Trnávka
Žáci 19.05.2019 14:00 M. Trnávka Morašice/Hor. Újezd
Muži 19.05.2019 16:00 M. Trnávka Horní Újezd
Muži 25.05.2019 17:00 Dlouhá Loučka M. Trnávka
Žáci 26.05.2019 10:00 Sebranice M. Trnávka
Žáci 02.06.2019 14:00 M. Trnávka VOLNO
Muži 02.06.2019 16:00 M. Trnávka Radiměř
Žáci 09.06.2019 14:00 M. Trnávka Dolní Újezd
Muži 09.06.2019 16:00 M. Trnávka Linhartice
Žáci 15.06.2019 14:30 Křenov/Dl. Loučka M. Trnávka
Muži 15.06.2019 17:00 Jevíčko M. Trnávka
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Sportovní odpoledne 
Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka uspořádala v pátek 

a M. Třebovou, což tým odsoudilo ke konečnému 5. místu ze sedmi 
startujících mužstev.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Jménem místního sboru dobrovolných hasičů Vás sr-
dečně zdravím a přináším Vám informace o proběhlých 

akcích, ale hlavně také o akcích, které nás čekají. V sobotu 16. února 
Okrsek dobrovolných hasičů Městečko Trnávka uspořádal již VII. roč-
ník Hasičského bálu v Pěčíkově. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci nebo přispěli do tomboly 
sponzorskými dary. 

Blíží se jaro, venku se pomalu probouzí příroda, budou vylétat včel-
ky, a co nevidět tu budeme mít svátky jara – Velikonoce! A tak prv-
ní akcí, kterou pro Vás i letos připravíme, bude posezení na hasičárně 
v rámci ZELENÉHO ČTVRTKU. Ochutnat budete moci opět zelené 
pivo, ale určitě i něco dobrého k jídlu. Více Vás budeme informovat 
pomoci plakátů i události na sociální síti.   

Ani družstva našeho sboru nezahálí a pravidelně se tým dětí i žen 
schází v pátek v místní sportovní hale a pomalu se připravují na nad-
cházející sezonu. Naše děti hrají různé míčové hry, zkouší si štafety, 
slalomy, ale hlavně se učí kolektivnosti a užívají si čas se svými ha-
sičskými kamarády. Sezona letos začne na místním sportovním hřišti 
v Městečku Trnávce, a to 18. 5. 2019 postupovou soutěží, kterou letos 
bude pořádat sbor dobrovolných hasičů z Pacova.

Ti, co nás sledují na sociální síti, ví, že se členové našeho sboru zú-
častní 7. - 8. 6. 2019 charitativního 24h běhu YOU DREAM WE RUN, 
který i letos proběhne v Blansku. O této akci jste od nás již několikrát 
slyšeli. Náš tým poběží opět za Zdeňka, který celý život pracoval jako 
záchranář u ZZS JMK. Osud k němu nebyl úplně milý, a po proděla-
né cévní mozkové příhodě, je upoután k vozíku a odkázán na pomoc 
druhých. Tímto 24h během na atletickém ovále mu můžeme splnit jeho 

sen naučit se znovu mluvit. Zdeněk od té doby udělal velké pokroky 
a my před ním musíme pokleknout. Kdyby se někdo z Vás chtěl této 
akce zúčastnit s námi, neváhejte se ozvat na naše stránky nebo říct kte-
rémukoliv členu našeho sboru. Je to nádherná akce plná skvělých lidí 
a silných životních příběhů a my jsme rádi, že můžeme alespoň takhle 
trošku pomoct!

Dlouho jsme se také nezmínili o naší výjezdové jednotce. Ta již 
letošní rok zahájila prvním výjezdem. Byla povolána kooperačním 
střediskem Pardubice na technickou pomoc v obci Městečko Trnáv-
ka a jednalo se o prasklou vodu v domě. Dále se jednotka v zimních 
měsících odborně proškoluje, členové prodělávají výcviky a zdravotní 
prohlídky. Na začátku měsíce února proběhlo v hasičské zbrojnici ško-
lení nositelů dýchací techniky. Dva členové výjezdové jednotky – veli-
tel JPOIII Jaroslav Seidl a člen výjezdové jednotky Tomáš Kozlovský 
si také rozšířili svá řidičská oprávnění, a to o skupinu C. Kurz probíhal 
v Ostravě. Dušan Horáček a Bohdan Král se zúčastnili třídenního kurzu 
strojníků, a získali tak odbornou způsobilost pro ovládání čerpadel na 
autech, ale také ostatních přenosných hasičských strojích. Ostatní čle-
nové celou zimu udržují a opravují mobilní techniku, která se chystá na 
STK. Chtěli bychom podotknout, že ohlašovat krizové situace můžete 
buď rovnou na kooperační středisko v Pardubicích, tel: 950570213, sta-
rostovi obce na tel: 734610237 nebo veliteli jednotky JPOIII Jaroslavu 
Seidlovi na tel: 739473711. 

O akcích pořádaných našim sborem a soutěžích, které nás čekají 
a na které se velice pilně připravujeme, Vás budeme co nejdříve infor-
movat. Děkujeme Vám za Váš zájem a podporu. Brzy na viděnou. 

za SDH Městečko Trnávka Mgr. Neubauerová Michaela

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

Po změně stran přidal soupeř třetí branku, ovšem Pokorný utkání ještě 
zdramatizoval snížením na 3:2. Vyrovnat už se ale nepodařilo. Za zmín-
ku stojí i dvě červené karty (na každé straně jedna).
Program zimního turnaje v Mohelnici:

17.2.2019 – 13:00 – Zvole vs. Trnávka
24.2.2019 – 13:00 – Sudkov vs. Trnávka
10.3.2019 – 15:00 – Úsov vs. Trnávka
17.3.2019 – 9:00 – Trnávka vs. Loštice
Jarní část fotbalové sezóny začíná hráčům 24.3.2019, kdy doma vy-

zvou od 15:00 celek Morašic.
Žáci odehráli během zimy o víkendu 9.-10.2.2019 domácí halový 

turnaj. Mladší obsadili mezi sedmi zúčastněnými týmy krásné 2. mís-
to, starší ve své kategorii získali „brambory“ za 4. místo. Oba turnaje 
ovládl tým Knínic.

Žákům začíná jarní část sezóny 7.4.2019, kdy se doma utkají od 
13:30 s Hradcem nad Svitavou.

Staří páni absolvovali v sobotu 2.2.2019 tradiční turnaj v Jaroměři-
cích. Sokol začal turnaj smolnou porážkou 1:2 s domácím celkem, poté 
ale porazil 3:2 Svitavy a 4:0 Hradec a vypadalo to na slibný výsledek. 
Následovala však remíza 2:2 s Valchovem a dvě prohry s Prostějovem 

22. 2. 2019  Sportovní odpoledne pro malé i větší děti. Mile nás potěši-
la účast 14 dětí z mateřské školy a 23 dětí ze základní školy. 

Na letošním netradičním sportová-
ní čekaly na sportovce čtyři neobvyklé 
sportovní disciplíny. Byla to opičí dráha, 
hod medicinbalem, přeskok a podlézání 
laťky.  Děti se do všech disciplín vrhly 
s velkým nadšením. Všichni malí spor-
tovci byli moc šikovní a vše zvládli vel-
mi obratně. Za svoje nadšení a dobrou 
náladu byli nakonec odměněni drobnou 
sladkostí. Ve sportovní hale nám pomá-
hali paní učitelky z mateřské školy a ro-
diče, kterým děkujeme.  
J. Lexmaulová za T. J. Sokol M. Trnávka
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Paní Hana pochá-
zí ze smíšeného man-
želství, její otec Robert 
Kunz byl Němec. Těch 
bylo v našem kraji mno-
ho, proto jsme také byli 
v období II. světové vál-
ky začleněni do Sudet. 
Otec musel jako Němec 

narukovat a z války už se nevrátil.
Malá Hana chodila v Trnávce do německé školy 

a dodnes umí dobře německy mluvit i psát. Po válce 
žila jen s maminkou a podařilo se jí dostat do kurzu 
účetnictví v Brně. Po ukončení pracovala v národ-
ním podniku Sandrik v Moravské Třebové.

V té době se poznala s Jaroslavem Klevetou, za 
kterého se v osmnácti letech provdala. Její muž se vyučil pánským 
krejčím a několik let pracoval ve Vkusu, ale největší část života prožil 
jako dělník v lese. Zemřel v roce 1995.

Narodily se jim tři děti. První syn Jiří roku 1951, vyučil se nástroja-
řem, ale nejdéle pracoval jako řidič. Bohužel roku 2017 náhle zemřel. 
Dcera Alena se narodila roku 1954, vyučila se tkadlenou v n. p. Hedva 

Za paní Hanou Klevetovou jsem zašla do Borové, kde po celý život žije, i když se narodila 14. 9. 1933 v Bělé u Jevíčka, odkud 
pocházela její maminka.

Žijí mezi námi

paní Hana Klevetová

Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; 569 41 Městečko Trnávka 5, telefon: 461 329 119. Redakční rada: Jitka Stenzlová, Eva Henslová, 
Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci březnu 2019 v nákladu 600 kusů. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou 
a jazykovou správnost. Názor vydavatele se nemusí vždy ztotožňovat s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2. 
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 22. 4. 2019.

Mezinárodní den žen a Den matek
V průběhu roku si připomínáme dva významné dny, které vzdáva-

jí úctu ženám, té hezčí části lidského společenství. V těchto dnech 
– přesně 8. března – jsme si připomněli Mezinárodní den žen 
a o druhé květnové neděli to bude Den matek. Oba tyto svát-
ky mají svou vlastní dlouhou historii. Mezinárodní den žen 
se k nám rozšířil z USA, kde 8. března 1908 demonstrovalo 
v New Yorku 15.000 textilních dělnic za volební právo pro 
ženy, rovnoprávnost, kratší pracovní dobu, vyšší platy a ukonče-
ní zaměstnávání dětí. Poprvé byl slaven 28. února 1909 na popud 
Americké socialistické strany. Na mezinárodní konferenci v Kodani 
v roce 1910 prosadila německá delegátka Klára Zetkinová pořádání to-
hoto svátku jako jeden z cílů hnutí žen. Již od roku 1911 byl slaven svá-
tek v Německu, Rakousko-Uhersku, Dánsku, Švýcarsku a USA s hlav-
ním požadavkem na prosazení volebního práva žen. Původně byl slaven 
v různých termínech a až po první světové válce se ustálil na 8. březnu. 
Podnět k tomu dala i stávka žen v Petrohradě 8. března 1917, těsně před 
abdikací cara. Prozatímní vláda tehdy přiznala ženám v Rusku volební 
právo. Mezinárodní den žen byl v roce 1975 uznán Organizací spojených 
národů a připomínán jako den mezinárodní solidarity za rovnoprávnost, 
spravedlnost, mír a rozvoj. Po roce 1989 se tento svátek vytratil z kalen-
dáře a vrátil se do něj až v roce 2004. To, že to byl svátek hlavně mužů, 
kteří se během něj opíjeli, neodpovídá všeobecné pravdě. S podobným 
jednáním jsem se nikdy nesetkal. Na tom, že ženy dostaly kytku, bonbo-
niéru nebo i utěrku, nebylo nic špatného. Kytičkou neurazíš. Byla to jen 
drobná pozornost podniků a mužů ženám za jejich celoroční dřinu v prá-
ci a rodině. Mnohé a mnozí ze zmíněných nejsou v dnešní době takové 

a později pracovala v MŠLZ Velké Opatovice. Nej-
mladší syn Pavel se narodil v roce 1963, absolvoval 
lesnickou školu a v lesnictví pracuje dodnes.

Paní Hana pracovala v JZD v živočišné výro-
bě a v zahradnictví. JZD se snažilo pomáhat mla-
dým rodinám, a tak založilo jesle při Mateřské ško-
le. Tam pak paní Hana pracovala jako pomocnice 
a uklízečka až do důchodu.

Je stále velmi společenská a nelení přijet na kole 
na divadla, různá setkání a také ji můžeme potkat na 
hřišti při sportovních akcích. Když její pravnuk hrá-
val fotbal, tak jej jezdila podpořit na fotbalová utkání.

Ráda čte a pravidelně chodí do knihovny. Se-
tkává se v klubu důchodců se svými kamarádkami 
a jezdí s nimi na zájezdy.

Stále má zájem o život v obci, i když bydlí v Bo-
rové v domečku sama. Vykonává sama veškerou práci. Jezdí za ní 
dcera Alena, která je jí oporou. Také ji navštěvují vnoučata, kterých 
má šest. Má také osm pravnoučat.

Tato milá paní nám může být vzorem, jak se vyrovnává s osudem, 
který byl pro ni někdy těžký. Při setkání s ní se každý potěší.

Eva Henslová

drobnosti ani schopni. Mezinárodní den žen je vnímán jako svá-
tek všech žen bez rozdílu.

Den matek se slavil od nepaměti. Už v době pohanské se 
slavil svátek pohanské bohyně, matky všech bohů. V Anglii 
se Mateřská neděle slavila již v 16. století. Je poctou matkám 
a mateřství. V křesťanství je spojována s Pannou Marií – mat-

kou. Termín svátku je v různých zemích různý. U nás se slaví 
druhou neděli v květnu. Oficiálně byl Den matek vyhlášen pre-

zidentem Wilsonem v roce 1912 v USA, kde se slavil již v roce 
1908. U nás se o něj zasloužila Alice Masaryková v roce 1923.  Do 

kalendáře se vrátil po roce 1989. Do té doby byl upozaďován stejně jako 
MDŽ po roce 1989. Myslím si, že oba svátky mohou vedle sebe svobodně 
působit, protože jsou oba o úctě a lásce ke všem ženám i matkám.

Jiří Vondra


