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až se k Vám dostane toto vydání obecního zpravodaje, budeme se 
nacházet v měsíci květnu. A jak už název měsíce napovídá, bude se ko-
lem nás probouzet k životu i příroda. Tu však již dlouhé období sužuje 
sucho a ani výhledy nejsou příliš optimistické.

Předjarní období je obdobím projektových příprav a výběrových ří-
zení na veřejné zakázky. U rozpracovaného projektu „Stezka pro chod-
ce a cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“ byl proveden hydrogeologický 
průzkum, na základě kterého budou následně navrženy jednotlivé kon-
strukční vrstvy komunikace. Přestože se ve vrácených dotaznících ob-
jevily názory, že je tato stezka zby-
tečná, bude se na realizaci tohoto 
díla dále pracovat.

Na obci proběhlo výběrové ří-
zení na realizaci díla „Rekonstruk-
ce místních komunikací Bohdalov 
a Ludvíkov“. Byly osloveny čtyři 
společnosti zabývající se výstav-
bou a rekonstrukcí komunikací, 
obec obdržela tři nabídky, ze kte-
rých výběrová komise vybrala 
společnost M-SILNICE a.s. Chru-
dim. Tato firma předložila pro 
obec nejvýhodnější nabídku. Cel-
ková cena díla činí 2 224 124 Kč.

Naše obec podepsala „Dohodu 
o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR“ se Státním 
zemědělským intervenčním fon-
dem na dotaci „Traktor pro lesní 
hospodářství“. Před žádostí o pro-

Vážení občané, 

Obec Městečko Trnávka Vás zve na hudební odpoledne

18. května 2019, 15:00 hodin
před KD Městečko Trnávka Občerstvení zajištěno

placení dotace ještě proběhnou kontroly od Místní akční skupiny MTJ 
a Státního zemědělského intervenčního fondu. Poskytnutá dotace před-
stavuje částku 774 500 Kč, což je 50% z ceny traktoru. Obec si totiž 
z celkové ceny 1 874 290 Kč uplatní odpočet DPH ve výši 325 290 Kč. 
Traktor ZETOR Proxima CL100 je vybaven lesní nástavbou, čelním 
nakladačem s rampovací lopatou a lanovým, dálkově ovládaným navi-
jákem v tříbodovém závěsu. 

Do finále se blíží i další dotační titul, do kterého je obec zapojena 
prostřednictvím DSO Technické služby Malá Haná. Barevné popelni-

ce do domácností na třídění papíru 
a plastu jsou již výrobcem rozvá-
ženy do jednotlivých obcí. Čipem 
vybavené popelnice budou do kon-
ce června přiděleny jednotlivým 
domácnostem a od července by 
měl celý systém svozu začít fun-
govat. Místo pytlů tak 1x za měsíc 
vyvezete buď žlutou nebo modrou 
popelnici. Svozová auta budou vy-
baveny vážícím systémem a čteč-
kou čipů. Při výsypu popelnice 
tak bude automaticky zvážen ob-
sah popelnice a načten daný čip. 
Věřím, že tento pohodlnější sys-
tém napomůže k ještě většímu tří-
dění využitelných složek odpadu 
a omezí skládkování odpadů.

Přeji všem občanům příjemné 
další dny.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

pro Vás

10. května 2019 v 17:00 hod.
na hřišti TJ Sokol pořádá

SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

a

Hudba: DJ Martin
Občerstvení zajištěno Vstupné dobrovolné

* mažoretky Espiro Moravská Třebová v 18 hod *
* skákací hrad pro děti zdarma * vystoupení vojáků 

Armády ČR s ukázkou sebeobrany *

Umíme třídit?!
Většina z nás si již osvojila nezbytnou nutnost třídit odpad 

a vyčlenit z něho znovu recyklovatelné suroviny – plasty, papír 
a sklo. Svědčí o tom i přeplněné kontejnery ve sběrných hnízdech. 
Když je však otevřete, zjistíte, že jsme v třídění odpadu udělali 
pouze první krok. V kontejnerech na papír jsou naházeny celé 
krabice, bez toho, aby byly rozdělány a zabraly v kontejnerech co 
nejméně místa. A stejné je to i s kontejnery na plasty. PET láhve 
nejsou sešlápnuty, velké kanystry se do kontejnerů odloží celé. 
Není se pak čemu divit, že se vedle plných kontejnerů (při správ-
ném uložení by byl obsah třetinový) hromadí další pytle s třídě-
ným odpadem, který je pak větrem roznášen dál.

Nevím jak Vám, mně se pohled na tento nepořádek nelíbí, ne-
hledě na to, že četnějším vývozem „poloprázdných“ kontejnerů 
ukrajujeme finanční prostředky z obecní pokladny. A ty by se jistě 
daly využít k účelnějším věcem.

Když už třídíme, dělejme to tak, ať to má smysl!
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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V měsíci květnu a červnu 2019 oslaví významné 
životní jubileum naši spoluobčané, kterým 

ze srdce přejeme všechno nejlepší, především 
pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu 

do každého dne:
Pan František Grulich z Městečka Trnávky
pan Ewald Heger z Městečka Trnávky
paní Emilie Mazenauerová  z Pacova 
paní Anežka Klapilová z Městečka Trnávky
paní Emilie Vodová z Městečka Trnávky
pan Augustin Skřebský z Městečka Trnávky
paní Božena Míhalová z Městečka Trnávky
paní Vítězslava Schupplerová z Pěčíkova
paní Milada Grulichová z Městečka Trnávky
a paní Lidmila Slámová z Městečka Trnávky

J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Usnesení 

č. IV./240419 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 24. 4. 2019
1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
64. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
65. zprávy FV a KV,
66. udělení souhlasu se zástavním právem s případným dalším omezením 

pro pozemek p.č. 446/9 v k.ú. Městečko Trnávka,
67. záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 321/5 o výměře 81 m2, p.č. 

321/6 o výměře 11 m2 a p.č. 322/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Stará Trnáv-
ka, oddělených od p.č. 321/1, p.č. 321/3 a p.č. 322 GP č. 195-819/2016 
pro SÚS Pk,

68. prodej pozemků p.č. 913/9 o výměře 143 m2 a p.č. 913/10 o výměře 121 
m2 v k.ú. Lázy za cenu 25 Kč/1m2, oddělených od p.č. 913/1 GP č. 144-
065/2019 manželům S.,

69. smlouvu o sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu 
pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách, 
příspěvek obce 5 604 Kč, tj. 4 Kč/1obyvatele,

70. členský příspěvek SMO ČR na rok 2019 ve výši 6 403 Kč, tj. 2 200 Kč 
+ 3 Kč/1obyvatele,

71. objednání skupin Turbo za cenu 64 000 Kč a Děda Mládek Illegal Band 
za cenu 56 000 Kč + DPH na Legendy pod Cimburkem dne 22. 08. 2020,

72. členský příspěvek Regionu MTJ na rok 2019 ve výši 35 025 Kč, tj. 
25 Kč/1obyvatele,

73. výroční zprávu za rok 2018 o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb.,

74. zrušení areálu zahradnictví s přihlédnutím k výši investice na možné za-
chování,

75. rozpočtové opatření č. 2/2019,
76. seznam opuštěných hrobových míst k vyvěšení na úřední desku OÚ 

a vývěsku u hřbitova po dobu 1 roku,
77. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Městečko Tr-

návka pro DSO Technické služby Malá Haná, IČ: 06609627 ve výši 
1 431 943,29 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci uzavřené mezi Obcí Městečko Trnávka a DSO Technické služby 
Malá Haná,

78. uzavření Dohody o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sbě-
ru materiálově využitelných odpadů“ mezi Obcí Městečko Trnávka 
a DSO Technické služby Malá Haná o úhradě finančního podílu ve výši 
267 032,37 Kč,

79. pořízení a výměnu zbývajících oken a dveří v domě Městečko Trnáv-
ka 40 za cenu do 320 000 Kč od firmy Kamil Michalčák, servis oken 
a dveří,

80. výměnu částí oken (z jižní strany) ve staré budově ZŠ Městečko Trnáv-
ka,

81. Knihovní řád Obecní knihovny Městečko Trnávka,

82. pořízení nových webových stránek obce od Zbyňka Opletala za cenu 
cca 30 000 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
83. kontrolní výbor zmapováním pozemků veřejných prostranství v obcích 

– využívání, možné skládky apod. a prověřením sjízdnosti cesty ze Staré 
Rovně do Vranové Lhoty.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
84. převod vylepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Městečko Trnáv-

ka za rok 2018 ve výši 175 414,96 Kč do rezervního fondu a následně 
převod částky 175 414,96 Kč do fondu investic,

85. kompletní pojištění pro nový traktor Zetor Proxima LC 100, tj. zákonné, 
havarijní a strojní pojištění u pojišťovny Kooperativa ve výši 11 282 Kč,

86. provedení hydrogeologického průzkumu pozemků pro stezku MT – 
Lázy firmou Fingeo s.r.o. za cenu 39 400 Kč,

87. cenovou kalkulaci Ing. Radomíra Grilla na projekt a inženýrskou činnost 
SO-05 VO u obytného souboru Nad Studní ve výši 19 950 Kč +  DPH,

88. podíl obce na nákladech info kampaně k dotacím na barevné popelnice 
a kompostéry ve výši 23 396,52 Kč + DPH,

89. zaslání nesouhlasu občanů Předního Arnoštova se zřízením střelnice Ing. 
arch. Janě Šejvlové, Regio projektový ateliér,

90. potvrzení rozhodnutí výběrové komise, že nejvýhodnější nabídkou na 
opravy komunikací v Bohdalově a Ludvíkově je nabídka firmy M-Silni-
ce Chrudim s cenou 1 838 119 Kč + DPH,

91. přijetí dotace z Pk ve výši 28 000 Kč z programu „Podpora zpracování 
strategických dokumentů obcí Pk“ na projekt Strategický rozvojový do-
kument Obce Městečka Trnávky,

92. zprávu OLH o hospodaření v obecních lesích.
Hlasování: pro 14 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
93. záměr směny obecního pozemku p.č. 2145 o výměře  22364 m2, orná 

půda v k.ú. Pacov u Mor. Třebové za pozemky v k.ú. Městečko Trnávka  
st.p.č. 87 o výměře 161 m2, p.č. 54 – 1607  m2 a p.č. 554/21 o výměře 70 
m2 s doplatkem ze strany vlastníků pozemků v k.ú. Městečko Trnávka 
ve výši 30 000 Kč (dle sdělení Ing. Valčíka se tržní cena orné půdy v k.ú. 
Pacov u Mor. Třebové pohybuje v ceně 15 – 20 Kč/1m2).

Hlasování: pro 14 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
2. část usnesení byla přijata.

V Městečku Trnávce dne 24. 4. 2019: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Věra Kozlovská, Karel Škrabal

HANÁCKÉ SLÓPEK
Stréček Cásek
Šel stréček Cásek ráno do pola a rozhližijó se kolem dokola, 
najednó frnk a nové kromflék vod gati, oletěl jim až k óvrati. 
„Že bech se zhébl, abe mně břoch praskl? 
Pán Buh mně soď, gdež sis tam odletěl, tož si tam boď.“ 
Ráno se stréčkovi kromfléka zželelo, volaji na Maryšo: 
„Marešo, leť do pola, tam co je ta hroška holá, leži tam muj nové 
kromflék vod gati. A te Florišo, neseď toď jak z dobo, chce se 
mně zévnót, votevře mně hobo.“ 
Vtém leti Mareša jak bez docha a čémse mává stréčkovi o ocha 
„Stréčko, ten kromflék sem našla, ležel tam na kósko natě 
a do rána k němo verostle e gatě.“
„E nemlov hlóposti a netros mako,  
deť be to moselo bet kos zázrako, 
ale gdež je temo tak, dé te gatě sem,  
gdež je tak órodná ta naša hanácká zem.“
-------------------------------------------------------------
Zbiráme další – pište a posiléte J.
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Jarní výlet skupiny 55+ okolo České Třebové 23. 3. 2019

Obecní dotazník – krátké vyhodnocení
V tomto článku bych se chtěl vrátit k obecnímu dotazníku, který ně-

kteří z Vás vyplnili a odevzdali v průběhu měsíce února. Celkem se vrá-
tilo 112 vyplněných dotazníků, a jak už to v životě bývá, názory a pri-
ority těch, kteří dotazník vyplnili, se různí. Nebudu zde rozebírat jed-
notlivé body dotazníku, pokusím se vytipovat jeho nejzajímavější části.

Otázka: Co se Vám v naší obci líbí? Nejčastější odpovědi byly: klid-
ný život, blízkost přírody a dále vzhled obce, který kladně hodnoti-
li především lidé žijící v Městečku Trnávce. A je naprosto logické, že 
údržbě a výsadbě zeleně a správě veřejných prostranství je věnována 
největší pozornost tam, kde je základní a mateřská škola, pošta, obecní 
úřad a doktoři, čili služby, které jsou poskytovány nám všem.

Otázka: Co se Vám v naší obci nelíbí? Zde se velká část responden-
tů shodla na odpovědi – špatné vztahy mezi lidmi a nezájem o obec. 
Ovlivnit tuto nedobrou situaci bohužel není v silách zastupitelů obce, 
ta musí vyjít od samotných občanů. Další odpovědi na tuto otázku se 
podstatně lišily podle toho, zda odpovídající žije v Městečku Trnávce, 
nebo v některé místní části, kde jsou stížnosti na nevyhovující veřej-
nou dopravu. Veřejnou dopravu financuje Pardubický kraj, který podle 
počtu cestujících reguluje počty spojů. Zde si troufnu říci, že po našich 
připomínkách a jednáních byla zachována většina spojů, které měly být 
zrušeny.

Otázka: Jaké služby Vám v obci chybí? Tato otázka částečně souvi-
sela s následující -  na co přednostně využít finanční prostředky obce. 
Nejčastější odpovědi byly – chybí víceúčelové sportovní hřiště, dům 
pro seniory a sociální služby pro seniory. Sociální služby pro seniory, 

Poznáváme krásy Česka

tzv. pečovatelskou službu, zajišťuje pro naše občany svými pracovnice-
mi Charita Moravská Třebová, které naše obec na tuto službu poskytuje 
finanční výpomoc. Výstavbu domu pro seniory plánují zastupitelé obce 
zajistit přestavbou bývalé budovy obecního úřadu (tj. budovy pod kos-
telem) s příchodem k domu přes zahradnictví. Finančně náročnou akci, 
na kterou nepůjde využít vhodný dotační titul, bychom chtěli projekčně 
začít řešit ke konci letošního roku. Stejný termín projekčního řešení je 
i pro víceúčelové hřiště, u kterého musí zastupitelé rozhodnout o druhu 
provozovaných sportovních her a jeho vlastním umístění. 

Na tomto místě je nutné uvést, že obec čekají i další finančně náklad-
né a nezbytné akce – přivaděč vody pro Starou Roveň, stezka Městečko 
Trnávka – Lázy, zasíťování dalších stavebních pozemků, zakonzervo-
vání zříceniny hradu Cimburku, z čehož vyplývá nutné časové rozlože-
ní jednotlivých akcí.

Otázka: Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí Vás 
trápí?  Zde převládaly dvě, bohužel pravdivé odpovědi – lokální to-
peniště (spalování nevhodných paliv) a psí exkrementy. A zde je opět 
zlepšení stavu na Vás občanech. Zamyslet se nad tím, jestli pro pár 
ušetřených korun za nevhodné palivo budete ničit ovzduší všem v oko-
lí, nebýt líní uklidit po Vašich psích mazlíčcích to, co zanechají při 
procházce s Vámi na veřejných prostranstvích. Zkrátka být ohleduplný 
k ostatním!!

Jako perličku nakonec uvedu dvě odpovědi – v obci chybí hřiště na 
plážový volejbal a krytý plavecký bazén.

Ing. Milan Šedaj,  starosta obce Městečko Trnávka  

INFORMACE pro přihláše-
né účastníky k celodennímu výle-
tu autobusem do Hlinska pořáda-
nému skupinou 55+ ve spolupráci 
s Obcí Městečko Trnávka v sobotu 
dne 11. května 2019: Sraz účast-
níků: v 7.15 hod. před Obecním 

domem v Městečku Trnávce, odjezd 
v 7.30 hod. Návrat ve večerních hodinách (nejpozději ve 20 hodin).

Program: 
- Betlém Hlinsko, vstup zdarma
- Peklo Čertovina, vstupné: děti 240 Kč, důchodci 270 Kč, dospělí 340 Kč
- Veselý kopec – Hrnčířská sobota, vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 

6-15 let 70 Kč, důchodci od 65 let 100 Kč, dospělí 120 Kč
Vstupy a oběd si platí každý sám, záloha bude vrácena. Dopravu 

hradí Obec Městečko Trnávka.

Trnávka neznámá
O tom, že naše Městečko má dlouhou historii, 

asi víte. Uvidět archeologické nálezy, které byly 
už od minulého století nalézány v okolí Městeč-
ka Trnávky, máte možnost na výstavě Trnávka 
neznámá v naší Obecní knihovně až do konce 
května.

Archeologické nálezy, které jsou soustředě-
ny v Regionálním muzeu v Litomyšli, byly za-
půjčeny, abychom viděli, že zde lidé žili už od 
pravěku. Při polních pracích, při stavbách byly 
nalezeny důkazy o životě i bohatství. Např.: ná-
doby z keramiky i unikátní kovová čutora, už 
v roce 1934 byl nalezen v keramické nádobě po-
klad 3000 mincí, který je uložen v Moravském 
zemském muzeu v Brně.
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
    Zprávičky z naší školičky...   

 Třída Broučci
Během měsíce března si děti prohlubovaly znalosti ohledně jarních 

květin. Pozorovali jsme je v přírodě, v mediích, z obrázků i z knih. 
Přijelo divadlo, kde nás ohromily propracované loutky. Také jsme 

se rozhodli, že budeme vynášet Morenu, a tak jsme takovou figurínu 
museli nejprve vyrobit, něco se o ní dozvědět, naučit se říkanku atd. 
Vše vygradovalo v pátek 5. 4. 2019, kdy jsme ji za doprovodu diváků 
vhodili do vody a ona odplula pryč. 

V úterý 16. 4. 2019 proběhly ,,VELIKONOČNÍ DÍLNY“, kde si 
děti za pomoci svých rodičů mohly vyrobit zápich, závěs se zajíčky 
a přáníčko. Jsme rádi, že jste přišli. Dílny však nebyly jedinou příle-
žitostí vyrobit si nějakou velikonoční dekoraci. Celý před velikonoční 
týden děti tvořily, barvily vajíčka, lepily a stříhaly. 

Momentálně již trénujeme pásmo na besídku pro maminky 
a těšíme se na 30. dubna na rej čarodějnic a čarodějů u nás 
v MŠ. Děti se zapojily spolu se svými rodiči do vyrábění čaro-
dějnic z různého materiálu a nosí nám do školky překrásné a ná-
padité kousky. 

Kromě DNE ZEMĚ, při kterém využijeme materiál z projek-
tu ,,Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená“, do kterého jsme 
se zapojili, a DNE DĚTÍ, již vymýšlíme program na ukončení 

letošního školního roku. Do toho pár představení, muzikoterapie, kon-
certů a vypadá to, že se blížíme do finále.

Nesmíme zapomenout ještě na to, že 9. 5. 2019 
bude probíhat zápis do školky a to od 7 do 16 ho-
din v budově MŠ. S sebou nezapomeňte RODNÝ 
LIST DÍTĚTE a OBČANSKÝ PRŮKAZ, popří-

padě POTVRZENÍ O ODKLADU DÍTĚTE. Dě-
kujeme. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od tří 
let věku, po dohodě i děti mladší. Přijaté děti mohou 
nastoupit kdykoliv v průběhu školního roku.

Kristýna Dvorská

Obecní knihovna Městečko Trnávka
V březnu – měsíci knih a čtenářů – se v knihovně vystřídaly děti 

z mateřské školy a z 1. – 3. třídy základní školy. Ty nejmladší se sezna-
movaly s knihovnou, poslouchaly pohádky, listovaly v knihách. Prvňáč-
ci se už těší na své slavnostní pasování na čtenáře, které je čeká na konci 
školního roku. A právě oni a  ostatní  žáčci v knihovně ukázali své čte-
nářské dovednosti, luštili hádanky, hádali pohádky a hledali perlorodky. 

V pátek 29. března jsme si se skupinkou dětí užili tradiční pohádko-
vou noc v knihovně. Navštívila nás praneteř pohádkáře Andersena, čet-

li jsme pohádky, soutěžili, poznávali, ochutnávali, vymrzli jsme venku 
při plnění úkolů ve večerní stopované a prošli si strašidelnou uličkou. 
Bylo to opět bezva!

Slavnostní zahájení výstavy archeologických vykopávek s názvem 
Trnávka neznámá proběhlo 5. dubna v podvečer za účasti starosty, mís-
tostarostky, ředitele Regionálního muzea v Litomyšli a archeologů Mgr. 
Jany Němcové a Bc. Pavla Kejvala v galerii knihovny. Opravdu unikát-
ní výstava v naší obci potrvá do 31. května a určitě stojí za to ji vidět.

Ve velikonoční dílně v pondělí 8. dubna si nejen děti mohli vyrobit 
krásné velikonoční dřevěné zajíce a na modré pondělí 15. dubna jsme 
uspořádali besedu o Titaniku s paní Danou Šimkovou. Zajímavé poví-
dání o potopení největší lodě své doby si dopoledne poslechli v kultur-
ním domě žáci II. stupně ZŠ a večer veřejnost v zasedací místnosti OD.

V knihovně si kromě zapůjčení knih můžete také zakoupit reprezen-
tační materiály naší obce:
Knihy: Městečko Trnávka 700 let obce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,-

 Vlčí máky pod Cimburkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,-
 Cyklotoulání krajem Cimburka a Třebůvky . . . . . . . . . . 46,-
 Sokolové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,-
 TJ Sokol M. Trnávka 110 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,-
 DVD 700 let obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,-
Pohlednice, nálepky, magnetky, odznak Putování s bílou paní (plac-

ka), mapka Svitavsko. Dále můžete využít tyto služby: internet na PC, 
tisk, kopírování, skenování, laminování, kroužková vazba, obalování 
knih. Info o cenách v knihovně nebo na www.ok-mtrnavka.cz.

Jitka Stenzlová

Při stavebních pracích u fary bylo nalezeno sídliště kultury 
lužických popelnicových polí. Našla se pícka a úlomky nádob, 
které byly téměř kompletně zrestaurovány.

Na výstavě můžete vidět celkový plán se zakreslenými si-
tuacemi, fotografie z prací restaurátorů a nálezy od nejstarších 
dob.

Nálezy nám uspořádali Mgr. Jana Němcová a Bc. Pavel Kej-
val, kteří na vernisáži vyzvali veřejnost ke spolupráci. Pokud 
naleznou nějaké fragmenty, anebo cokoli z dávných dob, aby 
na ně upozornili muzeum, anebo vedení obce.

Srdečně vás zveme k návštěvě této unikátní akce a děkuje-
me všem, kteří se na realizaci podíleli.
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Třída sluníčka
V minulých 

zprávičkách jste si 
mohli přečíst o zá-
pisu do základ-
ní školy. Zápis již 
mají všechny děti 
úspěšně za sebou 
a zvládly to sku-
tečně na výbornou. 
Děti plnily úkoly, 
za které dostávaly 
odměny. Na děti u zápisu čekaly matematické ope-
race, kresba postavy a grafomotorika, hrubá moto-
rika a čtenářská pregramotnost. Naši budoucí ško-
láčci si vedli bravurně a začínají se do školy těšit.

V měsíci březnu jsme s dětmi opět navštívili 
místní knihovnu. Paní Stenzlová nám přečetla po-
hádku, se kterou děti dále pracovaly, společně si 
prohlížely knížky, povídaly si o obrázcích,  o po-
hádkách, dozvěděly se, kdo je ilustrátor, autor 
a spoustu dalších zajímavostí. Knihy jsme vyu-
žívali i v mateřské škole – cvičili jsme s knihou, 
rozvíjeli čtenářskou pregramotnost, získávali nové 
informace, smysluplně popisovali obrázky, vyprá-
věli pohádky, získávali kladný vztah ke knize. 

Voláme tě sluníčko - hřejivé sluneční paprsky, 
pučící stromy a keře, bzučící včelky, zpěv ptáků 
a drobný hmyz. To všechno se nám s dětmi po-
dařilo za těch pár teplých dní objevit. Procházky 
bývají delší a naskytuje se nám spousta nevšed-
ních zážitků. Rodí se mláďátka, vyhledáváme 
hmyz v trávě, který pozorujeme pomocí lupy, bar-
ví se příroda, všechno krásně kvete a k tomu vše-
mu se pečlivě připravujeme na Velikonoce. Bývá 
zvykem, že si děti na Velikonoce odnesou něco ze 
školky domů. Zasely si jarní osení, do kterého si 
vyrobily dekorační zápichy – kuřátko a vajíčka.  

Také proběhla Velikonoční dílnička pro rodi-
če a děti. Byla jsem velmi překvapena účastí a zá-
jmem o tuto akci. Tímto bych chtěla všem zúčast-
něným poděkovat za příjemné posezení a kreativ-
ní ručičky všech zúčastněných.

Co nás ještě s dětmi čeká: barevný týden, dět-
ský den, výlet do Brna, loučení na obci a zahradě 
MŠ a především den maminek, na který se po-
zvolna připravujeme. Tímto bychom chtěli ma-
minky pozvat a poprosit, aby si udělaly chviličku 
a přišly se podívat na svá šikovná dítka, která jim 
chtějí popřát všechno nejlepší k jejich svátku. 

Pavlína Makrlíková

Rodičovská kavárna 
„O roli rodiče, o světu očima dítěte a nejen to...“

Více o projektu na www.mapmtj.cz

Lektor: Mgr. Jiří Halda, rodinný terapeut, 
speciální pedagog a personální poradce

Zveme Vás na setkání se zkušeným rodinným  
terapeutem na téma výchova dětí, vztahy  
a vazby v rodině, rodičovské role a kompetence, 
sociální zralost dětí, věkové vývojové  
zvláštnosti aj.

Beseda s Jiřím Haldou se zaměří především na 
problematiku výchovy dětí, vztahy v rodině a roli 
rodiče. Lektor se věnuje personálnímu poraden-
ství, kde se specializuje na vztahy, vnitřní ladění 
a osobnostní náhled, dále na problematiku vý-
chovy dětí, předškolní zralost a procesy učení. 
„Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, 
ve vztazích a rozbředáváním motivace lidí dělat 
cokoliv v životě s chutí“, říká o sobě speciální pe-
dagog a personální poradce, spoluautor petice 
„Dvouleté děti do školky nepatří“.

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.

31. 5. 2019
v 16:00 hodin

Armádní sál 
Na Písku, 
Jevíčská 32, 
Moravská Třebová

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.

Jak přivolat jaro?
Vyrobte jednoduchého panáka ze slámy nebo 

ze sena, oblečte ho do starých hadrů a sezvě-
te děti. Utvořte průvod, v jehož čele ponesete 
tuto tzv. Morenu, a za zvuku řehtaček pokřikujte 
všechna známá říkadla o konci zimy a příchodu 
jara, dokud  s ní nedojdete k potoku. Tam ji vhoď-
te rázně do vody a pro jistotu zahulákejte: Táhni, 
Zimo, táhni pryč!  A pak už přidejte jen: Smrt pla-
ve po vodě, nové léto k nám jede. Tímto pohan-
ským obřadem se zbavíte zimy a opravdové jaro 
už na sebe opravdu nenechá dlouho čekat. Přesně 
tak to v březnu provedli žáci 1. stupně a my jsme 
mohli všichni směle odhodit zimní kabáty, proto-
že: Přišlo jaro do vsi, …!
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Velikonoce v muzeu
Předvelikonoční školní týden jsme na 1. stupni zahájili opravdu 

v duchu lidových tradic. V  pondělí jsme vyrazili do Městského mu-
zea a galerie ve Svitavách, kde na nás čekala přehlídka velikonočních 
zvyků, tvořivé dílny, výstavka a prodej ručních výrobků s velikonoční 
tématikou, ale docela netradičně také lákavé malování na obličej. Vy-
zkoušeli jsme si mimo jiné pletení pomlázek, pečení lineckého cukroví 
a perníčků, přípravu jidášů, zdobení kraslic, tvoření v dřevařské dílnič-
ce i úplně jednoduché zdobení tzv. létečka. Velikonoce v muzeu jsme 
si všichni pěkně užili.

Mgr. Ludmila Šimečková

Brundibár
V úterý po velikonočních prázdninách vyrazili žáci 1., 2. a 3. třídy 

opět do Svitav. Tentokrát na ně čekala v kulturním centru Fabrika slavná 
dětská opera Brundibár v podání pražského divadla Gong. Dospělým se 
zřejmě hned vybaví smutná proslulost, které se této opeře v  minulosti 
dostalo. Dětem se ale po velmi citlivém úvodu, kdy si vyslechly rozho-
vor dědečka  s  vnučkou o tom, jak se žilo dřív, otevřel  příběh o lásce 
k rodičům a o souboji dobra se zlem, aniž by bylo potřeba více zdůraz-
ňovat pozadí a historii. Pepíčkovi a Anince se společnými silami za po-
moci zvířátek a publika podařilo přezpívat a porazit zlého, hamižného 
flašinetáře. Představení plné nádherných melodií bylo opravdu okouz-
lující, o čemž svědčila i  skutečnost, že naše děti seděly a ani nedutaly. 

Mgr. Ludmila Šimečková

Matematický klokan
V pátek 22. března 2019 se v rámci vyučování uskutečnilo školní 

kolo soutěže Matematický klokan. Na řešení 24 úloh měli žáci 60 mi-
nut. Někteří ale odevzdávali dříve s pocitem, že už nevědí.

Na začátku každý žák měl přidělených 24 bodů. Pokud odpověděl 
správně, získal 3, 4 nebo 5 bodů podle obtížnosti otázky. Za nesprávnou 
odpověď se 1 bod odečítal. Pokud na otázku neodpověděl, nic nezískal, 
ale také neztratil. Takže jakou zvolit taktiku?

Maximální počet bodů byl 120, v kategorii Cvrček 90 bodů.
Nejúspěšnější žáci:
kategorie CVRČEK (2. a 3. třída)

1. Smolíková Karolína, 58 bodů; 2. Tinklová Anna, 57 bodů
kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída)

1. Vícha Jiří, 84 bodů; 2. Nerušilová Petra, 75 bodů
kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída)

1. Bárta Matěj, 71 bodů; 2. Fréhar Lukáš, Klučka Richard, 67 bodů
kategorie KADET (8. a 9. třída)

1. Novák Svatomír, 76 bodů; 2. Hladil Jan, 72 bodů
Mgr. Petra Hájková

Když se začneš ohně bát, zavolej 150!
Lidová moudrost praví, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Z toho-

to důvodu by měla být požární ochrana záležitost nejen dospělých, ale 
určitě i dětí a mládeže.  S cílem propagovat účinným způsobem požár-
ní ochranu přijeli v pátek 22. 3. dva členové HZS Pardubického kraje, 
územního odboru Svitavy besedovat s žáky 2. a 3. třídy. Hasiči v rámci 
své přednášky mimo jiné poukázali na činnosti a chování způsobující 
požáry a dále na to, jak se chovat v případě vzniku této mimořádné udá-
losti. Děti si při prezentaci na interaktivní tabuli zopakovaly důležitá 
telefonní čísla, prohlédly a vyzkoušely si hasičskou výstroj a dozvěděly 
se, co obnáší práce profesionálního hasiče. Děkujeme návštěvě z HZS 
Svitavy za netradiční a zajímavou výuku v rámci OČMU (Ochrana člo-
věka za mimořádných událostí).

Mgr. Eva Žouželková, Mgr. Ludmila Šimečková

Bleší trh
K čemu nám jsou peníze? Do-

spělí kvůli nim pracují a často 
o nich přemýšlí a mluví. Děti si je 
rády šetří do pokladniček a někdy 
si nechají i poradit, jak je rozumně 
utratit. Ať už nakupujeme jen pro 
svoje potěšení (třeba na školních 
výletech) nebo pomáháme s náku-
pem rodičům, musíme mít v peně-
zích jasno. Jak se v tom však vy-
znat? Náš prvostupňový Bleší trh, 
kterým jsme v pondělí 8. dubna 
zároveň oslavili Den vzdělanos-
ti, nám určitě pomohl. Vyzkoušeli 
jsme si, jak peníze fungují a na co si máme dávat při nakupování velký 
pozor. Víme, že je třeba přesně počítat, ale hlavně poctivě a včas platit.  
A k tomu všemu jsme měli ještě velikou radost ze všech těch věciček, 
které jsme sobě a svým nejbližším výhodně nakoupili.

Mgr. Ludmila Šimečková

Svitavská čtečka
V úterý 26. března se v dopoledních hodinách ve Svitavské Fabrice 

konal 3. ročník literární olympiády, kterou pořádala městská knihovna. 
Soutěže se zúčastnili 3 žáci 9. třídy - Barbora Balajková, Monika Brau-
nerová a Jakub Ďurinák. Soutěžící pracovali s danými texty, odpovída-
li na otázky a v závěru tvořili i vlastní text na dané téma a parametry. 
Konkurence byla veliká.

Děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy.
Mgr. Petra Hájková

Turnaj ve florbalu 1. – 3. tříd
Ve čtvrtek 28. března jsme se s žáky vyda-

li do Moravské Třebové na turnaj ve florbalu. 
Druhou třídu reprezentovali Adam Dospěl, Daniel 
Mazal, Jáchym Pospíšil, Alžběta Dvořáková, Pavel 
Bohatec, třetí třídu Štěpán Chlup, Pavel Kroupa 
a Hanka Bohatcová. Musíme pochválit všechny 
soutěžící, kteří pořádně bojovali a z turnaje si od-
vezli čtvrté místo z pěti přihlášených družstev.

Bc. Martina Baráková
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Den otevřených dveří i jarmark se vydařil
Ve středu 17. dubna proběhl na 1. stupni naší školy den otevřených 

dveří. Rodiče měli možnost nahlédnout do výuky. V ukázkových ho-
dinách děti předvedly své znalosti a dovednosti nejen z matematiky či 
čtení, ale např. i z angličtiny. Součástí tohoto dne byl také velikonoční 
jarmark, který celou tuto akci otvíral. Žáci na jarmarku prodávali své 
výrobky, které vyrobili v pracovních činnostech. Věříme, že nejen děti, 
ale i rodiče si tento den užili.

za kolektiv 1.stupně Mgr. Monika Filipi

Lyžařský výcvik 2. stupně 17. – 22. 2. 2019
Na lyžařský výcvik jsme se i v letošním školním roce vydali do Malé 

Morávky. S velkým nadšením jsme si s sebou vezli plné batohy řízků 
a různých dobrot a samozřejmě sjezdové i běžecké lyže. Sjezdový výcvik 
jsme absolvovali v areálu Ski Karlov a Pawlin. Na běžkách jsme pozná-
vali krásy Jeseníků, zejména nemohl chybět výlet na Praděd. Ve čtvrtek 
jsme si jeli zrelaxovat unavené svaly do Bruntálu do Wellness centra. Bě-
hem celého výcviku nás majitelé chaty opět vykrmovali výborným jíd-
lem. Každý den ráno nás čekala ranní rozcvička a večer po celodenním 
výcviku následoval program plný her a zábavy. V pátek jsme odjížděli 
domů jako zkušení lyžaři se spoustou nových zážitků. Lyžařům zdar! 

Bc. Martina Baráková

Basketbal 8. a 9. tříd
Ve středu 27. února se uskutečnil turnaj v basketbalu dívek a chlapců 

v Městečku Trnávce. Soupeřkami dívek bylo družstvo žákyň ze ZŠ Jevíč-
ko. Chlapci se utkali proti družstvu ze ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ Jevíčko. 
Žáci ani žákyně v turnaji nezvítězili, odnesli si však cenné zkušenosti. 
Soutěže chlapců se zúčastnili: David Fréhar, Adam Neoral, Jakub Ďurinák, 
Kristian Hartl, Pavel Hynek, Jan Hladil, Lukáš Fréhar, Adam Dvořáček.
Soutěže dívek se zúčastnily: Adéla Jedličková, Eliška Smékalová, Len-
ka Grezlová, Aneta Pechová, Aneta Rádsetoulalová, Martina Steffano-
vá, Monika Braunerová, Šárka Henslová, Barbora Balajková.

Bc. Martina Baráková

V muzeu na výstavě řezbáře Aloise Petruse
Ve středu 13. 3. 2019 jsme se vypravili do svitavského muzea na pro-

gram k řezbářské výstavě. Vý-
stava Aloise Petruse se nám 
moc líbila. Přiřazovali jsme 
kousky dřeva ke stromům, 
zkoušeli jsme vyřezávat a na-
konec jsme si zahráli divadlo. 
Ze čtvrtek černého papíru jsme 
si vystřihli postavy, které jsme 
připevnili na špejle a hráli jsme 
s nimi stínové divadlo. Vznika-
ly docela vtipné a někdy i ne-
smyslné pohádky. Nakonec nás 
paní pustila i k betlémům, které 
se pohybovaly a budou se opra-
vovat. V muzeu se nám moc lí-
bilo. (Anna Filipiová)

Z dalších postřehů:
Viděli jsme krásně vyřezané 

věci ze dřeva. Například zrcadlo, skříň, postel, loutky, hračky, židle, lus-
tr… (Ríša Klučka)

V muzeu se mi líbil ten pěkný vyřezávaný nábytek, hračky a loutky. 
(Ondra Hensl)

Nejhezčí bylo zrcadlo. (Isabel Krátká)
Dostali jsme dřevo a přiřadili jsme ho ke správným stromům. Řekli 

jsme si, co se z nich vyrábí. (Jakub Šmerák)
Vyzkoušeli jsme si taky práci s dlátem. (Hedvika Kaštánková)
Bylo super, jak jsme si zkoušeli, jak se dlabe dřevo. (Jakub Ryp)
Pak jsme se přesunuli do jiné místnosti na stínové divadlo. Bylo to 

super, protože jsme si dělali vlastní příběhy. (Matěj Smolík)
Stínové divadlo mě bavilo ze všeho nejvíc. Vyrobili jsme si loutku 

z papíru, s kterou jsme pak hráli. Byla tam kupa srandy. (Zdenda Baranok)
Vznikla spousta pohádek jako například: O třech slepicích a bedně 

ptačího zobu, O tankovi a ufounovi, nebo O králi a lupiči. Moc se mi to 
líbilo. (Milan Horník)

Mgr. Jana Strouhalová

Bücherwurm 2019 - soutěž v předčítání německého textu 
Na soutěž v předčítání německého textu se letos do poslední chvíle 

připravovala dvě děvčata, Monika Braunerová a Aneta Rádsetoulalo-
vá, dvě nejlepší ze školního kola. O tom, kdo nakonec bude naši školu 
reprezentovat v soutěži pořádané Goethe-Zentrem ve středu 27. dubna 
2019 v Divadle 29 v Pardubicích, rozhodla Moničina angína. V nabité 
konkurenci šestnácti čtenářů základních škol z různých koutů repub-
liky tedy bojovala Aneta. A četla výtečně! Od „pódiového“ umístění 
ji dělilo jen několik míst, jen několik bodů. Za pěknou reprezentaci jí 
děkujeme a blahopřejeme! 

A z jaké knihy se vlastně předčítalo? Byla to kniha „Die erstaunli-
chen Abenteuer der Maulina Schmitt – Mein kaputtes Königreich“ od 
Finn-Oleho Heinricha, kterou do češtiny přeložila Kateřina Klabanová. 
České vydání „Moje království nadranc: Nevídaná dobrodružství ne-
všední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující SVÉHLAVÍNY 
S.“ tak díky účasti v této soutěži obohatilo naši školní knihovnu. 

Mgr. Jana Strouhalová

Pythagoriáda
V pátek 5. dubna v rámci hodin matematiky proběhlo školní kolo 

matematické soutěže Pythágoriáda. Každá kategorie měla 15 úloh, na 
které žáci měli celou hodinu. 

Nejlépe dopadli tito žáci:
5. třída - Vaněrek Jakub, Stenzlová Mariana, Vícha Jiří
6. třída - Klučka Richard, Smolík Matěj, Šmerák Jakub
7. třída - Dvořáček Adam, Fréhar David, Tinkl Marek
8. třída - Vaněrek Matyáš, Havlíčková Soňa, Komárek Jan, Smolí-

ková Natálie
Bohužel do okresního kola nikdo ze jmenovaných nepostoupil. Ni-

kdo z nich nevyřešil alespoň 10 úloh správně.
Mgr. Petra Hájková
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Čas do letních prázdnin naš spolek trá-
ví kromě tradičních kroužků a aktivit organizací letních příměstských 
táborů. Zatím je zcela zaplněn jen turnus II pro děti od 6 do 10 let. 
V ostatních třech nám zbývá vždy pár posledních míst. Takže neváhejte 
a přihlašujte své dítě/děti na adrese: ostrnka@seznam.cz.

Poslední květnový víkend také pořádáme šestnáctý ročník divadel-
ního festivalu Trnfest. Pátek bývá již tradičně určen dopělému publiku. 
Letos bych se nebála pozvat i mládež. Budeme diváky zápasu v im-
provizaci, kdy dva týmy  z Olomouce – Olivy budou soutěžit jako při 
sportovním zápasu, budou hodnoceni jak rozhodčím, tak hlasováním 
diváků. Čeká nás velice zábavný večer!!! Sobotní program je určen ro-
dinám a dětským divákům. Z Prahy přijedou zpěvačky Yellow sisters 
s koncertem pro děti. Zpívají bez doprovodu hudebních nástrojů a je to 
veliký zážitek. Z divadel uvidíme nám již známé soubory Bublanina 
a Damúza a jejich inscenace. Diváci nám ale odrostli a my, rodiče, se 
rádi pobavíme opět humorem těchto dvou krásných inscenací. Pokud 
vydrží počasí, sobotní program proběhne na Cimburku. O přestávkách 
mezi koncertem a divadly se diváci mohou přidat do bubenické dílny 
Pavla a Bety Jasanských. Doufáme, že nepřijde bouřka s kroupami jako 
loni a užijeme si náš krásný Cimburk. Všichni jste srdečně zváni.

Letošní počasí si s námi zašpásovalo a po velmi suchém dubnu 
v den konání Pálení čarodějnic pršelo. Naštěstí slunce vykouklo a my 
mohli potěšit děti soutěžemi a úkoly na tradičním Pálení čarodějnic. 
Soutěžilo na padesát čarodějnic a čarodějů. Kluci hlavě proto, aby si 
mohli vystřelit ze vzduchovky a holčičky, protože mohly navštívit kou-
zelné kadeřnictví a čarodějnou vizážistku. Děkuji všem, kteři na Pálení 
čarodějnic přiložili ruku k dílu a mohli jsme společně s TJ Sokol uspo-
řádat tuto oblíbenou akci.

Krásné jaro a začátek léta.
za Trnka Městečko Trnávka z.s. MgA. Zdeňka Selingerová

Ples Sportovců
Jako každý rok, tak i v letošním roce pořádala SK Skalka 

pro širokou veřejnost Ples sportovců. Ten letošní byl pro pořada-
tele výjimečný - byl to již XXV. ročník tohoto oblíbeného plesu. 

Pořadatelé pro všechny přítomné připravili obzvláště bohatou tom-
bolu, krásně nazdobený sál a nemohl chybět oblíbený fotokoutek. Sta-
ronová kapela hrála pro všechny přítomné a taneční parket byl příjemně 
zaplněn až do samého konce plesu.

Každý z přítomných si mohl pochutnat na výborném jídle a svoji 
žízeň uhasit v „ pekle“. Touto cestou patří velké DÍKY všem pořadate-
lům, kteří jakkoliv pomohli s přípravou plesu. Fotky z plesu jsou k na-
hlédnutí na našich stránkách www.skskalka.sweb.cz

Na příští ples a na Vás všechny se těší SK Skalka.

Vandr skrz Maló Hanó
Letošní 72. ročník tohoto oblíbeného pochodu se uskutečnil 13. 4. 

2019. Počasí sice moc nepřálo, ale i tak se na zámku v Moravské Třebo-

SK Skalka
vé zaregistrovalo 702 startujících. Z tohoto počtu šlo 250 rodičů a dětí 
tzv. „Dětský vandr“ do Pekla. Na náš Cimburk zavítalo cca 450 pocho-
dujících turistů a cyklistů. Osvědčil se i start z Jevíčka a tuto možnost 
využilo 33 turistů.

Za podpory spolku SK Skalka čekalo na každého po výšlapu na Cim-
burk příjemné občerstvení. I letos obsluhující na Cimburku překvapil zá-
jezd turistů tentokrát z Olomouce. Snad nám počasí v příštím roce bude 
přát a překonáme rekord z minulého roku (přes 1200 startujících). Velké 
díky patří „turistům“ z Moravské Třebové za přípravu velmi oblíbeného 
pochodu a všem z SK Skalky, kteří pro všechny pochodující připravují 
příjemnou a velmi oblíbenou občerstvovací stanici. Zdrávi došli!
Plán akcí 
11. 5. Memoriál V. Bušiny v nohejbale trojic (areál SK Skalka) 
15. 6. Milánci – uzavřený turnaj v nohejbale dvojic (areál SK Skalka)
Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 17 hod. na Skalce.
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hod. na Skalce.

Přejeme všem spoluobčanům krásné jaro a spoustu sluníčka.

               Sázení stromků
V sobotu 6. dubna uspořádal výbor T.J. Sokol brigádu na sázení 

stromků v obecním lese na Hušáku. Počasí se vydařilo a všech 3000 
kusů stromků se podařilo vysázet.  Na akci se sešlo asi 43 členů i ne-
členů jednoty. Děkujeme touto cestou všem, kteří  se této akce zúčast-
nili. Dále děkujeme žákům základní školy, kteří se k nám přidali. Byli 
to: Janča Škrabalová, Natka Smolíková, Mája Stenzlová, Emička Se-
lingerová, Mário Kurinec, Tadeáš Palášek, Adam Dvořáček a Jáchym 
Selinger. Celá skupina brigádníků  pracovala s chutí, a tak jsme měli 
po poledni hotovo. Všichni měli pocit, že tato akce se vydařila. O to 

TJ Sokol Městečko Trnávka

Sběr železa
T. J. Sokol Městečko Trnávka uspořádal v sobotu 27. dubna sběr 

železa. Výtěžek z této akce bude věnován oddílu mládeže. Děkujeme 
všem, kteří přihodili na vlečku alespoň nějaký kus železného šrotu 
a poděkování patří také čtyřce dobrovolníků, kteří této akci obětovali 
kus soboty. 

více nás mrzí zjištění, že jsme byli v sázení ta „nejhorší skupina“. 
Co se dá dělat. Nejdůležitější v tuto chvíli je, aby zapršelo a stromky 
rostly. 
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FOTBAL
Fotbalisté Sokola Městečka Trnávky mají odehranou víc jak třetinu 

jarní části sezóny, která bohužel neprobíhá podle představ a z pěti proza-
tím odehraných duelů dokázal Sokol získat body pouze jednou.

V prvním domácím utkání s Morašicemi se týmu vůbec nevedlo, 
o čemž vypovídá i výsledek 0:4. V Bystrém předvedla Trnávka sympa-
tický výkon a vypracovala si i několik dobrých šancí, bohužel branku se 
vstřelit nepovedlo a byla z toho nakonec prohra 0:2. Poté ale přišel zápas 
s Mladějovem, ve kterém si hráči napravili reputaci. Celý tým převedl 
dobrý výkon a po dvou trefách Stenzla a jedné Klevety a Krále slavil 
Sokol zaslouženou výhru 4:0. Následoval duel v Cerekvici, kde se Tr-
návce dlouhodobě nedaří a ani tentokrát to nebylo jinak. Prohra 0:2 byla 
ještě celkem přívětivá vzhledem k tomu, že na podzim skončil vzájemný 
zápas debaklem 0:7. Zatím poslední utkání odehrál Sokol doma s Bře-
zovou. Hráči opět nedokázali vstřelit gól a orazítkovali pouze dvakrát 
břevno. Soupeř jednou skóroval, což rozhodlo o prohře Trnávky 0:1.

Bohužel situace nevypadá vůbec dobře, i když pořád není nic úpl-
ně ztraceno. Trnávka je zatím na chvostu tabulky Okresního přeboru se 
ztrátou čtyř bodů na předposlední Radiměř a šesti na Linhartice. Ještě 
tým čeká do konce sezóny osm zápasů včetně duelů s Radiměří a Lin-
harticemi. Oba celky přivítá Sokol doma.

Naopak žákům se daří skvěle. První utkání jara sice doma prohráli 
s Hradcem nad Svitavou 0:1, poté ale porazili celek Kunčina/Mladějov 
venku 4:2 a doma Březovou 4:1 a tabulce zatím dominují. 

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

                 35. ročník turnaje v bleskovém šachu
Dne 20. dubna 2019 se konal v kulturním domě 35. ročník blesko-

vého šachu. Překvapivě vyhrál teprve 17-letý šachista Martin Nehyba 
z oddílu TJ Skalička u Hranic na Moravě. 

Zdravím Vás u posledního předprázdninového zpra-
vodaje. Ani jsme se v tom novém roce 2019 nestačili roz-

koukat a už nám zbývají poslední dva měsíce do letních prázdnin – prázd-
nin pro děti, ale určitě ne pro náš sbor. Než Vás seznámím s akcemi, které 
nás čekají, dovolte mi ohlédnout se za uplynulými dvěma měsíci.

Jakmile začalo být hezké počasí, probudili jsme naši tréninkovou 
hasičskou louku, na které bylo potřeba udělat i první jarní úpravy, v ha-
sičárně jsme natřeli překážky a hned, jak to bylo možné, odvezli jsme 
je na louku. Od té doby se pravidelně v pátek scházíme a připravujeme 
se na letní sezónu. I naši nejmladší se už ze sportovní haly přesunuli na 
čerstvý vzduch a pilně se připravují na jarní kolo Hry Plamen. Posled-

ní sobotu v březnu jsme se v brzkých ranních hodinách sešli, abychom 
tradičně vyčistili místní požární nádrž (koupaliště). O 14 dní později 
byla uspořádána brigáda na sázení stromků v lokalitě Hušák a Pacov. 

Ani výjezdová jednotka JPO III neměla začátek jara klidný. Na po-
čátku měsíce března byla na našem území zvýšená výstraha silného vě-
tru. 7. 3. 2019 byli kluci povoláni na technickou pomoc při odstranění 
spadlého stromu v obci Pacov. O pár dní později 10. 3. 2019 byli v te-
rénu od 21:14 hodin večer a na základnu se vrátili až těsně před půlno-
cí, po sérii spadlých stromů na silnici ve směru od Městečka Trnávky 
na Mezihoří. Největším a nejnáročnějším výjezdem byl v tomto obdo-
bí požár lesa na Dubovici nad obcí Mezihoří. Jednotka přijala hlášení 
o požáru nízkého porostu lesa v 15:15 hodin. Jednalo se o velmi kopco-
vitý a špatně přístupný terén, proto musela být zřízena dálková doprava 

vody. Hašení komplikoval i silný vítr a musela být také využita dýchací 
technika. Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Na výjezdu a zá-
chraně lesa se podílelo 9 hasičských jednotek a 12 cisteren z blízkého 
i širokého okolí. Tento těžký výjezd se, bohužel, neobešel bez dvou 
zranění, proto se do Mezihoří točila i dvakrát rychlá záchranná služba. 
Ostatní výjezdové jednotky byly odvolány kolem 19:30 hodin večer, 
ale naši kluci zůstali na místě zásahu až do následujícího dne, kdy ještě 
dohašovali znovu doutnající pařezy. Posledním výjezdem byl opět zá-
sah u požáru lesního porostu v obci Rozstání, který, díky bohu, nebyl 
tak rozsáhlý. Dalším výjezdem byl opět požár lesa na Dubovici mezi 
obcemi Městečko Trnávka – Mezihoří. Kluci vyjížděli v noci v pátek 
19. 4. 2019 a opět zde zůstali až do rána. V sobotu odpoledne byli po-
voláni k požáru lesa na Hartinkov.

Čeká nás opět náročná letní sezóna. Než se ovšem naplno rozběh-
ne, chystáme se na již několikrát zmiňovaný charitativní běh do Blan-
ska. Chtěli bychom poděkovat Všem, kteří se přihlásili a jdou do toho 
s námi! 

Další akcí, kterou pro Vás letos poprvé uspořádáme, 
budou ZABIJAČKOVÉ HODY na hasičárně, které pro-
běhnou v sobotu 11. 5. 2019. Jste Všichni srdečně zváni! 

Závody 2019
Soutěžní sezona letos začne 18. 5. 2019 na místním sportovním hřiš-

ti postupovou soutěží, kterou letos organizují hasiči z Pacova. 
Dále nás čeká: 

31. 5. Okresní kolo Hry Plamen v Jarošově
15. 6. Veteráni Radkov
15. 6. Dětřichov u Moravské Třebové
29. 6. Memoriál Vlastimila Antošovského v Rozstání
5. 7. Pohár starosty obce Gruna
6. 7. Pohár starosty obce Dlouhá Loučka
13. 7. Lhotský zpátečník
27. 7. Memoriál Břetislava Sládka Dubicko
3. 8. Noční boj Stará Roveň
10. 8.  Memoriál Vojtěcha Jachana Městečko Trnávka
31. 8.  Dětská soutěž Vranová Lhota
14. 9.  Memoriál Josefa Hubáčka Sušice

Děkujeme za Vaši přízeň!
 za SDH Městečko Trnávka Mgr. Michaela Neubauerová

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
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Majka fialová (Melöe viloaceus MRSH.)
Letos na konci března se mi podařilo vyfotografovat prapodivné-

ho brouka, který krásou nijak neoplývá, a navíc může být za určitých 
okolností i velmi nebezpečný. Nebylo to poprvé a určitě ani naposledy, 

kdy jsem se s ním setkal, i když se jed-
ná o brouka vzácného a ohroženého. Není 
však zařazen ve vyhlášce č. 80/1965 Sb. 
o ochraně volně žijících živočichů. Ma-
jek je asi patnáct druhů a Majka fialová je 
nejčastější. Všechny majky patří do čele-
di Majkovitých (Meloidae), do které pat-
ří i rod Lytta F. s jediným zástupcem Pu-
chýřníkem lékařským (Lytta vesicatoria 
L.). Puchýřníci žijí mnoh-
dy hromadně na jasanech, 
šeříku a ptačím zobu. Je-
jich tělo je celé kovově 
zelené. Majka fialová je 

brouk asi 10-32 mm velký. Samičky jsou výrazně větší 
než samečci, jejich tělo je měkké a pružné se zavalitým 
zadečkem, krovky pokrývají zadeček tak z jedné třetiny 
a jsou jednobarevně modré. Pokud se setkáte s majkou, 
která je jinak zbarvena, bude se jednat pravděpodobně 
o Majku duhovou. Brouci jsou býložraví a můžete se 
s nimi potkat i na hnijících rostlinách. Proč o nich a Pu-
chýřníkovi lékařském dnes píšu. Oba dva brouci jsou 
velmi jedovatí. Stáčí se jich jen dotknout, neumýt si 
ruce a jíst potřísněnou rukou, aby se dostavily přízna-
ky otravy. Jejich vývoj je složitější než u jiných brou-
ků. Samička majky se na jaře pohybuje mezi rostlina-
mi a instinktem pozná ty, které brzy rozkvetou. Vyhrabe 
u nich jamky, do kterých naklade vajíčka. Těch může 

být až 10.000. Z vajíček se vylíhnou larvičky, které vylezou do květu 
a čekají na samotářské, divoké včely nebo čmeláky. Přichytí se na ně 
a nechají se zanést do jejich hnízda. Tam larvička počká, až včela po-
loží do buňky vajíčko a vleze za ním. Nechá se zavíčkovat a za první 
potravu jí poslouží právě vajíčko. Postupně se promění v ponravovitou 
larvu, která se živí medem, nakonec se zakuklí a z kukly vyleze dospě-
lá majka. Drtivá většina larviček v květech uhyne, proto tolik vajíček. 
Včelu medonosnou kupodivu nenapadá. Zřejmě to souvisí s rozdílným 
vývojem u divokých samotářských včel.

Tento příspěvek jsem napsal jako zajímavost z oblasti entomologie, 
ale především pro dospělé, aby se s dětmi majce i puchýřníkovi zdaleka 
vyhnuli a navíc děti upozornili na jejich jedovatost.

Jiří Vondra

SH ČMS – SDH Bohdalov vás srdečně zve na

Tradiční
vítání prázdnin

6. 7. 2019
na výletišti v Bohdalově

Čeká na Vás 
- rožněné opékané sele,
- soutěž o hodnotné ceny

A od 20 hodin 
taneční zábava
s kapelou 

PROROCK2

Letošní Pálení čarodějnic na sportovním hřišti v Městečku Trnávce


