
1Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyčervenec–srpen 2019

www.mtrnavka.cz

O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  M Ě S T E Č K A  T R N Á V K Y č e r v e n e c – s r p e n / 2 0 1 9

první polovina roku 2019 je za námi, děti si začaly užívat letních 
prázdnin a nám dospělým půjde z jejich dovádění mnohdy hlava kolem.

Výběrovým řízením vybrala obec restauratéry, kteří budou opravo-
vat tři kamenné křížky – v Městečku Trnávce  p. Bohdan Hlavatý, na 
Staré Trnávce  p. Hynek Bláha a v Předním Arnoštově  BcA. Daniel 
Bartoš. Pod všechny kamenné kříže bude do nezámrzné hloubky zho-
toven betonový základ, aby nedocházelo k vychylování křížů. Na tuto 
akci získala naše obec dotaci z Programu podpory kultury a památkové 
péče v Pardubickém kraji pro rok 2019 od Pardubického kraje ve výši 
90 000 Kč, tj. na projekt „Městečko Trnávka , Přední Arnoštov – ka-
menný krucifix na p.č. 696/11 obnova“ – částku 30 000 Kč, „Městečko 
Trnávka, kamenný krucifix na p.č. 1211/5 k.ú. Stará Trnávka – obnova 
kříže“ – částku 30 000 Kč a „Městečko Trnávka, kamenný krucifix na 
p.č 141/1 – obnova“ – částku 30 000 Kč.

Zpracování projektové dokumentace na akci „Stezka pro chodce 
a cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“ zdárně pokračuje. Bylo zažádáno 
o koordinované stanovisko na odboru životního prostředí MěÚ v Mo-
ravské Třebové a současně bylo zažádáno o vynětí pozemků ze země-
dělského půdního fondu. Po případných úpravách projektu (dle poža-
davků MěÚ) bude na podzim projekt konzultován s pracovníky Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury, kde bude koncem roku zažádáno 
o poskytnutí dotace na tuto akci. Projektovaný rozpočet této akce je cca 
5,5 milionů korun.

Vážení občané, 
Jednotlivé nemovitosti již obdržely barevné popelnice – žlutou na 

plast a modrou na papír. Spolu s popelnicemi obdržely i přehledný ka-
lendář svozu, podle kterého budou od jednotlivých domů  v měsíčním 
intervalu popelnice vyváženy. Výhodou popelnic na plasty je i to, že do 
nich mohou být odkládány plechovky a ostatní kovové obaly. V blíz-
kosti bytových domů, kde nejde umístit větší množství popelnic, budou 
umístěny barevné kontejnery. Technické služby Malá Haná s.r.o. a jed-
notlivé obce tak budou moci začít naplňovat účel dotačního titulu „Sys-
tém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“. Dobrovolný 
svazek obcí Technické služby Malá Haná, který je ze 100% vlastníkem 
Technických služeb Malá Haná s.r.o., sdružuje prozatím 25 obcí a další 
obce se hlásí. Z Pardubického kraje je členem obec Městečko Trnávka, 
Bezděčí a Jaroměřice, ostatní obce jsou z kraje Jihomoravského.

Naše obec ve spolupráci se svazkem obcí TEPLICE pracuje na pří-
pravě projektové dokumentace na dílo: „Dostavba vodovodu SO TEP-
LICE II. etapa vodovod Stará Roveň“. Trasa téměř 2500 m dlouhého 
přivaděče vede jak po obecních pozemcích, tak po soukromých pozem-
cích. V současné době byly majitelům soukromých pozemků rozesílá-
ny žádosti o povolení stavby vodovodu na jejich pozemcích. Věřím, že 
majitelé soukromých pozemků (většinou se jedná o trvalý travní po-
rost) budou mít pro tuto akci pochopení, protože nepodepsání souhlasu 
se stavbou by mohlo celé dílo zhatit.

Přeji Vám všem hezké a klidné letní dny.  Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Pocta Waldemaru Matuškovi – hudební odpoledne v sobotu 
18. května. Zpěvák Jaromír Adamec &  Cover band na svých 
facebookových stránkách napsal: V Městečku Trnávce opět parádní 
koncert,  ovšem  v  prvé  řadě  díky  úžasným  divákům,  o  kterých  si 
dovolím tvrdit, že tak 95% zpívalo s námi všechny hity od milovaného 
Waldy Matušky!!! To se pak hraje a zpívá samo! Místní zvukaři na 
jedničku, pořadatelé (i když spíš paní pořadatelky) taky na jedničku, 
na obloze slunečno, na teploměru pěkných jarních 23 st. Celsia, takže 
vše ideál! Velký dík opět spoluhráčům za skvělé výkony, přátelům za 
návštěvu a pořadatelům (Obec Městečko Trnávka)! Radost ze života!
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Usnesení 

č. V./240619 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 24. 6. 2019
1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
94. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
95. zprávy FV a KV, plán práce FV na 2. pololetí 2019,
96. záměr prodeje pozemků p.č. 442/23 a p.č. 442/24 o celkové výměře 

3981 m2, ostatní plocha v k.ú. Lázy,
97. záměr prodeje pozemku p.č. 2 a části pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Stará 

Roveň,
98. darování pozemků oddělených GP č. 195-819/2016 – p.č. 321/5, p.č. 

321/6, p.č. 322/2 o celkové výměře 103 m2 v k.ú. Stará Trnávka SÚS 
Pk,

99. směnu obecního pozemku p.č. 2145 o výměře 22364 m2 v k.ú. Pacov 
u Mor. Třebové za pozemky st.p.č. 87, p.č. 54 a p.č. 554/21 o celkové 
výměře 1838 m2 v k.ú. Městečko Trnávka + doplatek 30 000 Kč od ma-
jitelů pozemků v k.ú. Městečko Trnávka,

100. žádost obce o prověření a následné doplnění návrhu změny č. 1 ÚP 
Městečko Trnávka:
- změna p.č. 21/3 v k.ú. Stará Roveň z plochy smíšeného nezastavěného 

území na plochu   pro bydlení, případně rekreaci,
- změna p.č. 965/5 v k.ú. Pěčíkov z plochy smíšeného nezastavěného 

území na plochu pro vybudování „Slovanské vesničky“,
101. souhlas obce se zástavním právem s případným dalším omezením pro 

pozemek p.č. 446/10 v k.ú. Městečko Trnávka pro banku stavebníka,
102. navýšení ceny u skupiny Turbo na Legendách pod Cimburkem v r. 2020 

o 8 000 Kč na 72 000 Kč z důvodu delšího vystoupení – 90 minut.
103. závěrečný účet Obce Městečko Trnávka za rok 2018, souhlas s celoroč-

ním hospodařením Obce Městečko Trnávka bez výhrad a účetní závěr-
ku obce za rok 2018,

104. udělení výjimky pro Základní a Mateřskou školu Městečko Trnávka 
z nejnižšího počtu žáků na školní roky 2019/2020 a 2020/2021,

105. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb č.022-
01/2015 s Geomorava s.r.o. na přenos dat v návaznosti na GDPR,

106. příspěvek na stočné ve výši 14 Kč/1m3 pro fakturaci v roce 2019, pod-
mínky: fyzická nepodnikající osoba s trvalým pobytem v obci minimál-
ně od 1. 1. 2019, nemající splatné závazky vůči obci, při neuhrazených 
splatných závazcích dojde k jednostrannému zápočtu tak, že bude za-
počtena kryjící se výše a pokud bude příspěvek na stočné vyšší než zá-
vazek vůči obci, bude tento rozdíl vyplacen; to vše z důvodu zajištění 
ekonomicky a sociálně únosné ceny pro domácnosti (snížení provoz-
ních nákladů domácností), termín výplaty do 31. 12. 2019, po tomto 
datu již nebudou vyplaceny,

107.  objednávka hudebního vystoupení Michala Tučného Revival na 30. 5. 
2020 za cenu 26 000 Kč,

108. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby č. S/OM/16/
IŠ ze dne 22. 7. 2018 „Modernizace silnice II/371 Rozstání – Městečko 
Trnávka“ o prodloužení termínu z 31. 10. 2018 na rok 2020,

109. trvalé umístění státní vlajky ČR na budově Obecního domu v Městečku 
Trnávce od 4. 7. 2019,

110. příkazní smlouvu se společností AUTORIA s.r.o., Univerzitní 232/16, 
Olomouc na provedení všech úkonů směřujících k zajištění finanční 
podpory z programu SFDI, z programu Bezpečnost, cyklisté, stezky na 
akci „Stezka pro chodce a cyklisty mezi Městečkem Trnávkou a místní 
částí Lázy“.

111. cenová nabídka na oplocení hřiště TJ Sokol ze západní a severní strany 
včetně montáže se třemi brankami a jednou vjezdovou bránou od ME-
TALI s.r.o. Útěchov za cenu 285 555 Kč + DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
112. rozhodnutí výběrové komise na dodávky a služby na díla:

- restaurování kamenného krucifixu v k.ú. Stará Trnávka od Hynka 
Bláhy, Vysoký Újezd 1, IČ: 64216764 s nabídkovou cenou 101 200 
Kč včetně DPH,

- restaurování kamenného krucifixu v k.ú. Městečko Trnávka od Bohda-
na Hlavatého, Pardubice, IČ: 72836482 s nabídkovou cenou 154 517 
Kč včetně DPH

- restaurování kamenného krucifixu v k.ú. Přední Arnoštov od BcA. Da-
niela Bartoše, Svitavy, IČ: 65190629 s nabídkovou cenou 151 110 Kč 
včetně DPH,

113. přijetí dotace z Pk na restaurování 3 kamenných křížků v celkové výši 
90 000 Kč, tj. 3 x 30 000 Kč, 

114. přijetí dotace z Pk přes Region MTJ na POV ve výši 43 062 Kč na 
opravu veřejných prostranství,

115. smlouvu s Pk na dotaci z POV na akci „Rekonstrukce místních komu-
nikací Bohdalov“ ve výši 110 000 Kč,

116. rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na dodávku a montáž oken do ZŠ 
Městečko Trnávka od Kamila Michalčáka s cenou 696 684 Kč,

117. přeúčtování majitelům pozemků na sídlišti Nad Studní:
- poplatek ČEZu za připojení: 12 500 Kč
- skříňku HUP: 6 683 Kč + DPH
- montáž skříňky HUP: 2 500 Kč + DPH
- skříňku elektroměrovou: 6 617 Kč + DPH
- montáž elektroměrové skříňky: 2 500 Kč + DPH,

118. nákupní ceník dříví na II. Q 2019 od Dřevo Málek, Protivanov,
119. navýšení ceny za dodávku oken do ZŠ M. Trnávka od Kamila Mi-

chalčáka, servis oken a dveří, Linhartice 2, na max. cenu 734 192 Kč 
včetně DPH (navýšení za jinou barvu Ginger Oak a příčku na horních 
dílech oken o 37 508 Kč),

120. jako nejvýhodnější nabídku na management žádosti o dotaci na stezku 
Městečko Trnávka - Lázy, nabídku firmy AUTORIA s.r.o. Olomouc 
s cenami:
- zpracování a podání žádosti: 30 000 Kč,
- zadávací dokumentace a výběrové řízení: 30 000 Kč,
- odměna za úspěšnost: 1% z výše dotace,
- dotační management: 10 000 Kč,
- monitorovací zprávy: 1 000 Kč/1 zprávu,

121. nabídku elektrorozvodů VO pro Pacov od Zdeňka Schreibera, Chor-
nice za cenu 41 390 Kč.

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
122. nabídku Jana Vavřína, ARS Litomyšl na „Obnovu veřejných prostran-

ství v obcích Regionu MTJ, dílčí akce – doprovodná zeleň v Městečku 
Trnávce podél silnice II/371“ – I. etapa ½ výsadby za 218 496 Kč + 
DPH (aproximativní cena).

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 1 hlas (Tomáš Elner), zdržely se 2 hlasy 
(Žaneta Beserlová, Petr Nerušil).
2. část usnesení byla přijata.
V Městečku Trnávce dne 24. 6. 2019: Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Bc. Žaneta Beserlová, DiS.a Miroslav Skočovský, DiS.

V měsíci červenci a srpnu 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 Helena Laštůvková  z Pěčíkova 
pan Jiří Steffan  z Městečka Trnávky
paní Anna Dobešová  z Městečka Trnávky
paní Oldřiška Bušinová z Městečka Trnávky
paní Marta Zelená  z Předního Arnoštova 
pan Jiří Klug z Městečka Trnávky 
pan Bedřich Friml z Městečka Trnávky
paní Marie Faltýnková z Městečka Trnávky
pan Miroslav Elfmark z Městečka Trnávky 
paní Věra Částková z Městečka Trnávky

J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka
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Vítání občánků 
V neděli 28. 4. a 12. 5. 2019 jsme v obřadní síni Obecního domu 

v Městečku Trnávce přivítali nové občánky naší obce: 
Šimona Andonova ze Staré Rovně, Patricii Vaškovou z M. Trnáv-

ky, Václava Zvejšku z M. Trnávky, Elu Žvátorovou z Rozstání, Marka 
Kříže z Lázů, Ondřeje Maixnera ze Staré Rovně, Emu Hrbatovou z M. 
Trnávky, Taťánu Kacířovou z M. Trnávky, Olivera Hýku z M. Trnáv-
ky, Janu Procházkovou z Lázů, Veroniku Horáčkovou z M. Trnávky, 
Eliáše Mikušíka z M. Trnávky, Matouše Bohatce z M. Trnávky, Lilien 
Matochovou z M. Trnávky, Štěpánku Flídrovou z M. Trnávky, Lukáše 
Továrka z M. Trnávky a Martina Friberta z M. Trnávky.

Dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

HANÁCKÉ SLÓPEK 
ZABIJAČKA

Obecní knihovna Městečko Trnávka
   S ukončením výstavy archeologických vykopávek „Trnávka nezná-

má“ jsme dne 6. června uspořádali pro děti „Dětský pravěký den“. Pra-
covníci občanského sdružení Bacrie z osady Křivolík u České Třebové 
předvedli dětem ZŠ i MŠ na místním sportovním hřišti řemesla i zába-
vu z doby pravěké. Děti se mohly přímo zapojit, vyzkoušely si práci ar-
cheologa při vykopávkách, mohly si namlít obilí a upéct si chutné plac-
ky na ohni. Dále si zahrály na starověké nástroje, poznávaly kůže zvířat, 
poslouchaly rady lovce a bojovníka, dokonce mohly vyzkoušet i zbroj. 
Nakonec společně navštívily výstavu v knihovně, kterou jim okomentovala 
pracovnice Regionálního muzea v Litomyšli Mgr. Jana Němcová.

V pátek 14. června 2019 jsme ukončili celoroční projekt na podpo-
ru čtenářství Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Akce je určena 
pro žáky prvních tříd a po několika návštěvách v knihovně dokázali, že 
se stávají opravdovými čtenáři a zaslouží si pochvalu a odměnu za své 
snažení. Slavnostní pasování 13 prvňáčků proběhlo v obřadní síni Obec-
ního domu v M. Trnávce za účasti rodičů, třídní učitelky Moniky Filipi, 

ředitele ZŠ a starosty obce.  Děti předvedly, co se první rok ve škole nau-
čily a po té následovalo samotné pasování. Kromě šerpy a knihy dostaly 
děti i průkazku do knihovny a hned si mohly vypůjčit knížky. Novým 
čtenářům přejeme, ať je čtení hodně baví.

V knihovně pokračuje již V. ročník soutěže dětských čtenářů Lovci 
perel. Zatím nejvíce knih (30) má načteno Kateřina Kučerová (4. tř.). 
Soutěž trvá až do konce listopadu 2019, noví čtenáři tedy mají ještě 
šanci se zapojit.

O prázdninách zveme děti do knihovny na tradiční pexesový turnaj. 
Srpnový termín upřesníme na plakátech.

S turistickou sezónou máme letos nově v obecní knihovně k prodeji 
s motivem hradu Cimburku: turistické známky (30,-), turistické nálepky 
a  vizitky (12,-), turistické deníky (50,-)

Všem čtenářům i návštěvníkům knihovny přejeme krásné léto plné 
odpočinku a pohody.

Jitka Stenzlová

To bévale zlaty čase,
gdež sme zabijele prase.
Dva metráke e vic mělo
z něho sádla škopek belo.
Kotel e dva trdelnice
jeleta e jetrnice. 
Te domáci jetrnice
bévale jak nohavice.
Chotny bele jako mandle
měle sme jich plny vandle.
A jelétek jako pracho
te sme jedle beze stracho.

E podbradko velky kose
po něm bele masny puse.
K večeře zas béval guláš
po něm dostal každé guráž.
Belo smicho, belo řeči
najedle se dobře fšeci.
Fšeci bele jeden špás
každé popostil si pás.
Inu jak sem řekl.
Bévale to zlaty čase
gdež sme o nás zabijele prase.

(dodala paní Jitka Friedlová)

Česká pošta v Městečku Trnávce oznamuje  
změnu telefonního čísla:

954 256 941

Rozvoz barevných popelnic do domácností

V pondělí 24. 6. 2019 byl zahájen rozvoz popelnic na tříděný odpad do do-
mácností trvale bydlících obyvatel našich obcí. Současně s popelnicemi byly 
podepisovány smlouvy o výpůjčce nádob. Kdo nebyl zastižen doma, popelni-
ce mu byly složeny a smlouvu podepíše dodatečně na Obecním úřadě v Měs-
tečku Trnávce v době úředních hodin.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce



4 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky červenec–srpen 2019

www.mtrnavka.cz

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
    Organizace školního roku 

  2019 / 2020 
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 

v pondělí 2. září 2019. 
• Státní svátek připadá na sobotu 28. září 2019.
• Státní svátek připadá na pondělí 28. října 2019.
• Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 
• Státní svátek připadá na neděli 17. listopadu 2019.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skon-

čí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
• Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 

2020. 
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 10. února 

- 16. února 2020. 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Poznáváme krásy Česka
Dne 11. 5. 2019 nám skupina 55+ ve spolupráci s Obcí Městečko 

Trnávka připravila celodenní výlet nazvaný Poznáváme krásy Česka.
Dopoledne jsme navštívili Betlém Hlinsko, tam jsme si mohli pro-

hlédnout starobylou vesničku a domečky s dílničkami starých řeme-
slných cechů. Paní průvodkyně nám při tom vysvětlovala, jak se dřív 
v dílnách pracovalo, všechno se dělalo ručně. Bylo to moc zajímavé. 

Potom jsme jeli do Čertoviny, kde je 3 patra po zemí vybudován 
světový unikát nazvaný Peklo. Tam nás formou hodinového zábavného 
programu čerti a čertice provedli po celém pekle, dokonce nám v čer-
tovském baru načepovali pivo do čertových rohů (skleněných). Pivo 
všem chutnalo. Tam také v restauraci byl pro všechny zamluven oběd. 

Venku začalo trochu pršet, ale pak naštěstí přestalo a my jsme moh-
li ještě navštívit nedaleký Skanzen na Veselém kopci. Tam si už každý 
mohl prohlédnout, co chtěl, zakoupit nějaký dárek na Hrnčířském trhu. 
Domů jsme odjížděli všichni spokojeni.

Jarní cyklovýlet
Výlet v sobotu 8. června se vydařil. Těšilo nás výborné počasí, plá-

novanou trasu jsme jeli obráceně: Holubí studánka, Jevíčko (výborná 
káva v Moravě), úžasný Mařín. Najeli jsme celkem 35 km a škoda jen, 
že jel jen Pepa a já.

Jaroslav Kučera, skupina 55+

ZŠ a MŠ Vranová Lhota přijme od 1. 9. 2019 
kuchaře/kuchařku do školní jídelny.

Informace na tel. čísle 737 026 454.

Ustanovení třídních učitelů 
ZŠ Městečko Trnávka ve 
školním roce 2019/2020
Třída Třídní učitel

1. Mgr. Jana Dospělová
2. Mgr. Monika Filipi
3. Mgr. Eva Žouželková
4, Mgr. Ludmila Šimečková
5. Mgr. Lenka Straková
6. Mgr. Petra Hájková
7. Mgr. Jana Strouhalová
8. Bc. Martina Baráková
9. Mgr. Alena Popelková

Chtěla bych tímto za všechny výletníky poděkovat všem, kteří se 
o tento pěkný výlet zasloužili, Jardovi Kučerovi, děvčatům z knihovny, 
obecnímu úřadu, který zaplatil autobus, i řidiči panu Matochovi, že nás 
dovezl v pořádku domů.

Marie Vogelová

• Státní svátek připadá na pátek 10. dubna 2020.
• Pondělí velikonoční připadá na 13. dubna 2020.
• Státní svátek připadá na pátek 1. května 2020.
• Státní svátek připadá na pá-

tek 8. května 2020.
• Období školního vyučová-

ní ve druhém pololetí bude 
ukončeno v úterý 30. června 
2020. 

• Hlavní prázdniny budou 
trvat od středy 1. července 
2020 do pondělí 31. srpna 
2020.

• Období školního vyučování 
ve školním roce 2020/2021 
začne v úterý 1. září 2020.

Římskokatolická farnost Městečko Trnávka

Tradiční SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 
v Městečku Trnávce

se uskuteční v neděli 28. července 2019.
Svátek patrona naší farnosti oslavíme poutní mší svatou

v 9.30 hod. v kostele sv. Jakuba Staršího.

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na tradiční Malou Pěčíkovskou pouť 

se mší svatou na svátek sv. Prokopa, patrona obce, v neděli 7. 7. 2019 
v 15 hod. v KD. Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé občany 
obce. Účast přislíbil i pěvecký farní sbor. Po mši sv. jste pozváni na 
sousedské posezení s občerstvením. Předem děkujeme za finanční pří-
spěvek a maminkám za příspěvek na pohoštění. Na účast našich rodin 
se těší Osadní výbor Pěčíkov.
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Děti staršího oddělení se loučí s MŠ 26. 6. 2019

Konec školního roku u Broučků
A je to tu. Konec školního roku. Děti se těší na prázdniny a na dobro-

družství, které je s létem spojeno. My jsme si školní rok zakončili spo-
lu s rodiči, a sice akcí na zahradě školky s názvem ,,CESTA KOLEM 
SVĚTA“, kde na děti čekaly tematické hry plné převleků a opékání špe-
káčků. Vyjeli jsme na výlet do Moravské Tře-
bové, kde jsme si pochutnali na dobré zmrz-
lince. Myslím, že tento školní rok byl prima 
a už se s dětmi těšíme na to, co nás čeká v tom 
následujícím. Za sebe i celou školku bych bu-
doucím prvňáčků popřála, ať do školy vkročí 
tou správnou nohou a věřím, že se jim bude ve 
škole dařit a líbit. Doufám, že budou na škol-

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
TŘÍDA SLUNÍČKA

Konec roku se kvapem blíží a už je za vrátky. Za sebou máme spous-
tu zajímavých akcí a některé nás ještě do konce roku čekají.

V květnu se předškoláci zúčastnili Sportovních her v Moravské Tře-
bové, kde se umístili na pěkném třetím místě. Odměnou závodníkům 
byla medaile, ale také další upomínkové předměty a hračky do MŠ. 
Děti byly nadšené! A nám nezbylo nic jiného, než jim za jejich výborný 
výkon pořádně zatleskat.

I my v MŠ jsme pro děti zorganizovali sportovní dopoledne k osla-
vě Mezinárodního dne dětí. Děti plnily nejrůznější úkoly a odměněny 
byly sladkostmi, které nám věnovalo SRPŠ. Tímto jim ještě jednou dě-
kujeme.

Dětský den jsme navštívili i na místním hřišti. Pro děti byl připraven 
naučný program, ve kterém si mohly prohlédnout různé kůže zvířat, 
nahlídnout do starodávné kuchyně, využít historické pexeso a zahrát si 

na archeology.
Dalším zážitkem pro děti byla prohlídka starých hasičských aut. 

Jednalo se o historickou jízdu hasičů, kde se děti seznamovaly s různě 
starou technikou.

I tento rok se v naší školičce uskutečnil barevný týden. Děti celý 
týden chodily do školičky v barvě daného dne a veškeré činnosti byly 
přizpůsobený určeným barvičkám. Z dětí se stali vodníci, mořeplavci, 
sluníčka, berušky a nakonec i duha. V průběhu barevného týdne jsme 
s dětmi malovali na chodník, kde jsme pro rodiče nachystali překvape-
ní v podobě krásných obrázků, kterými se ozdobila cestička do školky.

Jako každý rok nemohl chybět již tradiční výlet na rozloučenou se 
školním rokem. Tentokrát jsme společně s rodiči navštívili Brno. První 
zastávka se uskutečnila na Kraví hoře, kde jsme navštívili planetárium. 

Pro děti byla připravena prohlídka 
hvězdné oblohy plné souhvězdí a na-
učná pohádka ,,Život stromů“. Po té 
následovala prohlídka ZOO. Po roz-
hovoru s dětmi, hodnotíme výlet slo-
vy ,,Bylo to super“.

Předškoláci se tradičně budou 
loučit s MŠ na Obecním úřadě, kde 
dostanou drobnou památku na škol-
ku v podobě knížky a pamětního lis-
tu. Všem budoucím prvňáčkům pře-
jeme radostnou a úspěšnou cestu do 
1. třídy.

Úplnou tečkou v tomto roce bude 
loučení na zahradě MŠ, tentokrát 
na téma ,,Cesta kolem světa“. Po 
rozloučení bude následovat přenoco-
vání starších dětí ve školce a násled-
ný výšlap na zříceninu hradu Cim-
burk.

Všem dětem i dospělým přejeme 
krásné slunečné léto, příjemnou dovolenou a v září se těšíme na nové 
tváře ve školce.

Pavlína Makrlíková

ku s láskou vzpomínat. Jim i ostatním dětem přeji dále krásné prázdni-
ny, léto plné radosti, sluníčka a dávejte na sebe pozor !!!!! Ještě nesmím 
zapomenout poděkovat naší Nelince, která spolu s dědečkem vytvořila 
HOTEL PRO BROUČKY. Je moc krásný, děkujeme.

Kristýna Dvorská
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Za zvířaty Svitavska
V úterý 18. 6. se vydali druháci s třeťáky do Svitav. Tentokrát 

to ale nebylo za kulturou, nýbrž Za zvířaty Svitavska. To byl totiž 
název naučné přírodovědné vycházky svitavským Vodárenským le-
sem. Pan zoolog Jakub Vrána z Muzea Svitavy si pro nás připravil 
pestrý program především o suchozemském a vodním hmyzu, jehož 
součástí byly hry zaměřené    na poznávání hmyzu, který jsme vlast-
noručně ulovili do sítě nebo tzv. smýkáním. Zachycené tvorečky 
jsme si pečlivě prohlédli a pustili zpět do přírody.  Pak jsme zkusili 
dát dohromady a založit živolovnou past na drobné savce, pracova-
li jsme s detektorem na netopýry a na rozloučenou poznávali hlasy 
ptáků, za kterými se sem určitě vydáme hned na začátku příštího 
školního roku. Poděkovali jsme panu Vránovi a hurá na autobus. 
Teď už si rozhodně o prázdninách všimneme každého motýla, klo-
pušky, blešivce, píďalky nebo zlatohlávka a dalších zástupců hmyzu 
v našem okolí.

Mgr. Ludmila Šimečková

Atletický 3boj 
Ve středu 22. května se trnavské čtyřčlenné družstvo vyda-

lo na atletickou soutěž do Svitav, kde porovnávalo svoje síly 
s ostatními atlety ve skoku dalekém, hodu kriketovým míč-
kem, běhu na 50 m a na závěr ve štafetě 4 x 60 m. V sou-
těži jsme dále nepostoupili a i přes nepříznivé počasí jsme 
si soutěž užili a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. 
Čtvrtou třídu reprezentovali Zuzana Friedlová a Václav Uvízl. 
V kategorii pátých tříd se soutěže zúčastnili Mariana Stenzlo-
vá a Štěpán Pospíšil.

Bc. Martina Baráková

Zpívá celá zahrada
Kytarista a zpěvák pan Kamil Čapčuch svým hudebně – vzděláva-

cím programem rozezpíval, roztleskal a roztančil všechny nejmenší 
děti z MŠ a žáky 1. a 2. třídy. Svým zpěvem a pohybem děti rozveseli-
ly sluníčkový den na zahradě. Hudební představení bylo doprovázeno 
pěknými obrázky k písničkám. Nálada byla skvělá, prostě 17. června 
,,zpívala celá zahrada mateřské školy.“

Mgr. Eva Žouželková, Mgr.Monika Filipi

Školská rada při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
Vážení spoluobčané, dne 12. června 2019 proběhlo třetí a součas-

ně poslední jednání školské rady v tomto školním roce. Stěžejním 
tématem byla, jako již tradičně, tématika stravování. Paní Michaela 
Bohatcová připravila pro všechny žáky a zaměstnance školy struktu-
rovaný dotazník. Cílem bylo jednoduše zjistit názory malých, dospí-
vajících i dospělých na naši jídelnu, na vše, co se jim líbí, nelíbí, co 
jim chutná, co naopak nechutná, zda by uvítali zavedení pěstitelských 
prací, jaká mají oblíbená jídla a  podobně. Paní Bohatcová vše připra-
vila, pro malé školáky dotazník upravila a  následně vše vyhodnotila, 
za což jí patří velké poděkování. Je realitou, že počet žáků, kteří pra-
videlně obědvají, se úměrně snižuje s navyšujícím se věkem, což je 
podle našeho názoru škoda. Je to samozřejmě věcí jak žáků, tak i ro-
dičů. Pokud mají žáci oběd doma, je to samozřejmě logické, pokud 
však volí samoobsluhu, je to cesta, nebojím se říci, špatným směrem. 

Máte také mazlíčka, kočku nebo králíčka?
V hodinách prvouky si vyprávíme také o domácích mazlíčcích. Psi, 

kočky, hlodavci, rybičky, želvy, šneci, pavouci - to je úžasný svět do-
mácích mazlíčků. Pokud by to bylo jen na dětech, spousta rodin by sdí-
lela domácnost s celým zvěřincem. Každé dítě zatouží mít svoje zvířát-
ko, ale nakonec péče stejně zůstane na rodičích. Domácí mazlíčci dě-
tem prospívají, zlepšují psychiku i zdraví. 

Říká se, že rybič-
ky zklidňují streso-
vané lidi, pes snižuje 
vysoký krevní tlak. 
A jak působí na člo-
věka had? 

Bětuška s ma-
minkou nám do třídy 
přinesly také maz-
líčka. Byla to kraj-
ta Čárka.  Všichni 
jsme si krajtu  po-
hladili, ale pak jsme 
potřebovali akvári-
um s rybičkami pro-
ti stresu. Zachráni-
la nás Marion, kte-
rá nám přinesla uká-
zat svého mazlíčka - 
králíka. Ten nás na-
pětí zbavil rychle.

Zvířecí kamarádi 
jsou součástí našeho 
života. Pokud o ně 
dobře pečujeme, umí svou vděčnost opravdu vyjádřit.

Mgr. Eva Žouželková

Co nám dotazník v kostce prozradil:
• malým dětem v jídelně chutná 
• starší pak spíše 50/50
• oblíbená jídla tradičně: špagety, pizza, sladká jídla
• co vadí: často je zmiňován hluk (žáků či při pohybu židlí)
• starší ročníky, které končí později, poukazovaly na časový pres, ve 

kterém musí oběd rychle sníst
• pěstitelské práce rozhodně ano, děti z I. stupně by zapojily dědeč-

ky, babičky i maminky
Těchto několik málo bodů je jen malou sondou do celkového vy-

hodnocení. Dalšími body se bude ŠR zabývat a  ve svém zápise pak 
uvede určitá doporučení vedení školy. Pan zástupce Pilař informoval 
členy rady, že v příštím roce se budou do výuky zařazovat témata, 
vztahující se k právě probíhajícímu ročnímu období. Škola chce tento 
bod pojmout komplexně včetně stravování, tak aby ho žáci dokázali 
pochopit napříč denní realitou. Doma mohou poprosit rodiče, prarodi-
če, aby jim vyprávěli např. o Vánocích, když oni byli malí. Co se va-
řilo, jedlo, co dělali, jaké bylo počasí, jaké zvyky dodržovali… A pak 
poprosíme naše paní kuchařky, aby nám taková jídla uvařily. Věříme, 
že tato cesta bude pro naše děti ať malé či starší obohacením, poznají 
kořeny země, ve které žijí, a to je určitě dobře. 

Současně chci takto veřejně poděkovat všem členům školské rady 
za jejích práci pro naši školu a samozřejmě také všem žákům naší ško-
ly přeji pěkné a vydařené prázdniny. Těm, kteří po ukončení 9. třídy 
míří dál, pak úspěšný start do další životní etapy. 

Mgr. Dalibor Chlup
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Obloha modrá, bez mráčku, jedeme na výlet
A je to tady! Období školních výletů. Kam pojedeme? Letošním  

cílem žáků 1., 2. a 3. třídy bylo Westernové městečko Boskovice. 
V pondělí 10. června jsme vyjeli do pískovcového lomu, kde nás če-
kal celodenní program. Byli jsme přivítáni šerifem, který nás sezná-
mil s životem v městečku a volným pobytem v areálu. Kdo si v baru 
směnil české koruny za dolary (kurz byl výhodný - 1:1), mohl jezdit 
na koni, rýžovat zlato, zahrát si na zlatokopa, krmit zlaté rybičky, 
procházet se s kozou, nakupovat suvenýry, občerstvení. Neutracené 
dolary jsme si pak vyměnili (bez poplatku) za české koruny.

Při koňské show se nám tajil dech. Malá westernová show pro-
běhla na hlavní ulici a zapojili se do ní i naši žáci. Na závěr jsme 
zhlédli v přírodním amfiteátru s vodopádem westernový příběh. Po-
časí nám přálo, odjížděli jsme spokojeni, s prázdnými peněženkami 
a batůžky plných suvenýrů. Už se těšíme na příští rok. Co takhle 
jižní Morava?

Mgr. Eva Žouželková

Dopoledne s IZS
,,Všichni víme dozajista, kdo je to pan 

policista.“
Jsou odvážní a pohotoví, často riskují 

svůj život pro záchranu druhých. Ano, jsou 
to hasiči, policisté a záchranáři. Dne 20. 
června žáci 2. třídy jeli do Moravské Tře-
bové, kde se blíže seznámili s výstrojí, vy-
bavením a technikou záchranných složek. 
Na děti čekaly i soutěže a byly odměněny 
drobnými dárečky. Zhlédly také ukázku 
práce psovodů. Dokonce Adam Dospěl od-
povídal na otázky reportérky a jejich roz-
hovor odvysílalo rádio Pardubice ještě týž 
den. Dopoledne v Moravské Třebové bylo 
zakončeno (jako vždy) zmrzlinou.

Mgr. Eva Žouželková

Čtenářská výprava 
Občas se říká, že život je jako kniha. Proč si tedy nevyzkoušet zažít 

něco podobného, o čem jsme si letos v knihách četli. Nejen kvůli mi-
lé knížce O letadélku Káněti, jsme se vydali na výlet do Starého Měs-
ta s přespáním u paní učitelky. Nejprve jsme si u ní na zahradě vzpo-

mněli na knihu Děti z Bullerbynu a jejich Třešňovou společnost. I my 
jsme se s chutí pustili do trhání třešní a skončili jsme stejně jako na-
ši knižní hrdinové v jezírku. Pak nás večer u vody mile překvapil ma-
lý hnědý žabák. Divné nám to ale nebylo. Žbluňku, Žbluňku! A proto-
že jsme ho dobře znali z přečtené knihy Kvak a Žbluňk jsou kamará-

di, po očku jsme vyhlíželi i je-
ho zeleného parťáka. Na druhý 
den jsme šli vycházkou kolem 
pštrosů na staroměstské letiš-
tě, kde na nás čekal pan Sekáč. 
Otevřel hangáry a předsta-
vil nám všechny létající stro-
je, které se tu skrývaly. Usou-
dili jsme, že na jejich podvoz-
ku, jak jsme si to pamatova-
li z ilustrace Heleny Zmatlí-
kové, by se za letu asi žádný 
Pepíček (ani ten náš) neudr-
žel. Ale byl to tenkrát moc ve-
selý a napínavý příběh. Letišti 
a celému Starému Městu jsme 
pak zamávali přímo z letišt-
ní řídící věže. To je dobře, že 
jsme toho tolik přečetli. A teď 
by se hodila nějaká veselá kni-
ha o prázdninách!
Za svoje pilné čtenáře zapsala 

Mgr. Ludmila Šimečková.
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Den Země 
V pátek 26. dubna se na naší škole konal projektový den k připome-

nutí Dne Země. Žáci 9. třídy se rozdělili do malých skupin a připravili si 
program pro žáky 1. až 5. třídy na téma- Jak a co správně třídit?

Žáci 6. až 8. třídy v tento den vyráběli moderní oděvy z použitého 
materiálu (papír, plast, karton, igelit,...). Na závěr dne proběhla módní 
přehlídka těchto modelů a odbornou porotou byl vybrán ten nejlepší 
v rámci soutěže Miss obal. Zvítězila skupina děvčat (Navrátilová E., 
Kaštánková, Kadlecová, Volková, Pechová) se zajímavým provedením 
svatebních šatů.

Mgr. Petra Hájková
Od žáků:

Udělali jsme si skupinky a naplánovali kratší program pro 1. stupeň. 
Naše skupinka si vybrala 1. třídu, která byla super, a skvěle s námi spo-
lupracovali. Měli jsme pro ně všelijaké věci, např. hraní kuželek, třídění 
obalů, poznávání poslepu, kvíz, hádanky. II. stupeň si chystal obleče-
ní z různých materiálů (plast, noviny, letáky, ...). Nakonec jsme jejich 
oblečky obodovali. Některé byly velmi zdařilé. (Martina Steffanová)

Vybrali jsme si 3. třídu. Rozdělili jsme je do skupin a hráli jsme hry. 
Celá třída byla chytrá a hodná. Trošičku jsme to časově nestíhali, ale 
snažili jsme se, abychom program udělali celý. Bylo to super. Myslím 
si, že se to dětem líbilo. (Aneta Rádsetoulalová)

S Terezou jsme připravili program pro 4. třídu. Děti s námi překva-
pivě dobře spolupracovaly. Dozvěděly se nové věci o recyklaci i o tom, 
jak dlouho se jaký odpadek rozkládá. Na závěr dostaly menší testík 
o tom, jak poslouchaly. Byly jsme potěšeny za to, jak nás hezky bo-
dovaly na závěr programu. Snad se jim to opravdu tak líbilo. (Barbora 
Balajková)

Myslím si, že jsme pátek zvládli docela dobře. Byl to ale oříšek, 
páťáky jsme museli kolikrát přeřvávat a krotit. Nejvíce se jim asi líbila 
závěrečná štafeta. Celé jsme to pojali jako soutěž mezi týmy a vypadali, 
že je to baví. Nakonec jsme to stihli akorát. (David Fréhar)

Gymnastický čtyřboj 
Dne 14. května jsme se s žákyněmi 1. - 3. třídy vydaly do Moravské 

Třebové na gymnastický čtyřboj. Žákyně se pečlivě připravovaly, aby 
podaly co nejlepší výkony. Konkurence byla vysoká, v každé kategorii 
soutěžilo okolo 30 dětí. Píle děvčat se vyplatila, protože Amélie Navrá-
tilová se umístila na 3. místě v kategorii 1. tříd a Julie Víchová v kate-
gorii 2. - 3. tříd obsadila krásné 1. místo. Soutěže se zúčastnily: Amélie 
Navrátilová, Eliška Dvořáková, Alžběta Dvořáková, Patricie Navráti-
lová, Julie Víchová

Bc. Martina Baráková

Pohár rozhlasu 7. května 
Úterní slunečné dopoledne úplně vybízelo nazout tenisky 

a porovnat svoje pohybové schopnosti a dovednosti v atletice. 
Vydali jsme se tedy na závody do Jevíčka. Všechna družstva šla do 
soutěže s plným nasazením, i když si žádné zlatou medaili nedo-
vezlo. Atletům děkuji, že se soutěže zúčastnili a za jejich bojovnost 
při každé disciplíně. 
Družstvo mladších žáků: z 6. třídy se zúčastnil Mario Kurinec, 

Matěj Smolík a Zdeněk Baranok. ze 7. třídy Adam Dvořáček, Patrik 
Zezula a Lukáš Fréhar.
Družstvo straších žákyň: z 8. třídy se zúčastnila Natálie Smolí-

ková a Soňa Havlíčková, z 9. třídy Jana Škrabalová a Šárka Henslo-
vá a Martina Steffanová.
Družstvo starších žáků: z 8. třídy se zúčastnil Jan Hladil a Pavel 

Hynek, z 9. třídy David Fréhar, Kristian Hartl a Svatomír Novák.
Bc. Martina Baráková

Spaní ve škole
S koncem školního roku je spojena spousta akcí. Z 20. na 21. června 

jsme si zase vyzkoušeli, jaké to je, zůstat ve škole přes noc. Žáci 1., 2. 
a 5. třídy se začali scházet před školou již před 17 hodinou. Ve třídě si 
každý připravil místečko na spaní. Vůbec jsme netušili, jak vážně se ro-
diče ujmou občerstvení. Stoly se opravdu prohýbaly pod tíhou dobrot  - 
jahody, třešně, melouny, ředkvičky, kedlubny, rajčata, bábovky, koláče, 
šneci, pizza,…Byla to přehlídka kuchařského umění maminek a babi-
ček. Děkujeme. K večeři jsme si na hřišti opekli špekáčky a spěchali  do 
školy -  čekat na tmu. Čas jsme si krátili diskotékou, deskovými hrami, 
vyprávěním a odvážní stezkou odvahy po škole. Bude stezka odvahy 
venku? To byly časté otázky kladené dětmi chvějícím se hlasem. V ži-
votě jsou chvíle, kdy nás něco vyleká, postraší, překvapí. Nikdy není 
na škodu vyzkoušet si odvahu! Jelikož se blížil letní slunovrat, na tmu 

jsme čekali až do 22 hodin. Svíčky ve sklenici naznačovaly směr stez-
ky. Byly i slzičky, ale nakonec strach překonán, ještě podpis u tajemné 
osoby na hřbitově a hrdinové byli na světě. Rychlá cesta do školy, hygi-
ena a šup do pyžam a spacáků. Pohádky slyšel každý tolik, kolik sil mu 
ještě zbylo. Nikdo se nebudil, nekřičel ze spaní. Ráno bylo ve znamení 
balení spacáků, rolování karimatek, úklidu ve třídě. Nechyběla samo-
zřejmě společná snídaně a předávání diplomů za statečnost na stezce 
odvahy. Užili jsme si to parádně.

V pátek dopoledne (21.6.) jsme si mohli (na 1.stupni) vyzkoušet 
svou šikovnost, prostorovou orientaci a koordinaci pohybů v malé tělo-
cvičně . Po jednotlivých třídách, za slovního doprovodu  paní Selinge-
rové, jsme pronikali do tajů žonglování, které sice vypadá  jednoduše, 
ale…Moc se nám to líbilo, bylo to pěkné zakončení ,,spaní ve škole.“

Mgr. Eva Žouželková



9Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyčervenec–srpen 2019

www.mtrnavka.cz

Olomouc
V úterý 30. dubna žáci II. stupně vyrazili do půvabného města 

Olomouce. V dopoledních hodinách nás čekalo velmi moderně po-
jaté divadelní představení „Jsem do tebe“ v prostorách „Divadla na 
cucky“ na Dolním náměstí v centru Olomouce. Po krátké přestávce, 
kterou jsme využili na prozkoumání centra města, se žáci 6. a 9. třídy 
zúčastnili edukačního programu Dobrodružná cesta po starém městě 
olomouckém pod vedením lektora Antonína Valenty z Vlastivědného 
muzea. Každý žák dostal desky s úkoly a mapou města. Po rozdělení 
do malých skupin jsme se vydali po stopách zajímavých znamení na 
domech v centru města a blíže se seznámili s historií. Počasí se nako-
nec umoudřilo, přestalo pršet a procházka byla velmi pěkná a zajíma-
vá. Žáci 7. a 8. třídy měli edukační program v Muzeu  umění. Spo-
lečně s Davidem Hrbkem prošli expozici moderního umění, podrobně 
rozebrali dvě výtvarná díla a stali se součástí happeningu.

Děkujeme tímto také SRPŠ za nemalý příspěvek na dopravu.
Mgr. Petra Hájková

Poznatky od žáků:
Divadlo mě pobavilo. (Svatomír Novák)
Divadlo hráli dva herci, kteří ale hráli více rolí. Představení se mi 

docela líbilo. (Šárka Henslová)
Procházka městem mě moc nebavila, byla moc dlouhá. (Adam Ne-

oral)
V muzeu se mi líbilo, pán byl milý a trpělivý. Procházeli jsme se 

Olomoucí a poznávali budovy. Kreslili jsme obranná znamení na do-
mech. Bylo to fajn. (Jana Škrabalová)

Byla jsem v Muzeu moderního umění. Byla tam moderní díla 
1. poloviny 20. století. Moc se mi tam líbilo. (Aneta Rádsetoulalová)

Praha
V úterý 21. května se žáci 9. třídy vydali na třídenní školní výlet do 

Prahy. První den jsme prozkoumávali krásy centra Prahy. Z hlavního 
nádraží jsme se vydali přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí 
s orlojem až na Karlův most. V parku Na Kampě jsme se vyfotili u ne-
tradičních soch od Davida Černého a nahlédli na řeku Vltavu. Poté jsme 
se kolem Čertovky a zdi J. Lennona dostali na Malou Stranu. Na Malo-
stranském náměstí v budově Poslanecké sněmovny jsme měli domluve-
nou prohlídku. Podívali jsme se do prostor zasedací místnosti poslanců, 
stručně byli seznámeni s chodem vlády, ministerstev i poslanecké sně-
movny. Nejzajímavější pro nás jistě byla osobní prohlídka přes kruho-
vou bezpečnostní bránu. Po rychlém ubytování na koleji Na Větrníku 
jsme využili velmi pěkného počasí a vyjeli si na Vyšehrad. Zde jsme 
kromě krásných výhledů na centrum Prahy také nahlédli do baziliky Sv. 
Petra a Pavla a v tichém rozjímání se prošli po přilehlém hřbitově, kde 
jsou pochovány významné české osobnosti, např. Božena Němcová, 
Jan Neruda, Vítězslav Nezval, Milada Horáková, Karel Čapek, Karel 
Hynek Mácha a mnoho dalších. V podvečer lehce unaveni jsme si zašli 
společně do kina na horor „Řbitov zvířátek“. Večer za teplého počasí 
jsme ještě zavítali na Vítkov.

Druhý den dopoledne jsme blíže poznali Pražský hrad, kde jsme se 
podívali do katedrály Sv. Víta, na Vladislavský sál, Starou sněmovnu 
a Zemské desky, baziliku Sv. Jiří a Daliborku. Ve Zlaté uličce na nás 
čekala tradiční řemesla a výrobky. Bohužel do zahrad Pražského hradu 
jsme z důvodu rekonstrukce hradeb nemohli. Odpoledne už za deště 
jsme se přesunuli na Kavčí hory do filmového studia České televize. 
Zde nás provedl pan Petr Kopecký, dramaturg Déčka, prostory, které 
jsou nezbytné pro přípravu a natáčení zpráv. Osobně jsme se potka-
li s chystající se moderátorkou večerních zpráv s paní Marcelou Au-

gustovou, která byla velice milá a hovorná. Po seznámení 
i s výrobním postupem jsme byli svědky natáčení Zprá-
viček na Déčku s moderátorem Jakubem Voříškem, který 
po natáčení nám věnoval chvilku svého času a odpověděl 
nám na naše dotazy. Další zastávkou pak byla prodejna 
České televize, kde jsme si zakoupili nějaké drobné suve-
nýry a využili výstavy Filmohrátky, plnili úkoly a užili si 
tak spoustu zábavy s pohádkovými postavami. Vyjet na-
horu lanovkou na Petřín jsme rozhodně vynechat nemoh-
li, ale pršelo, tak jsme se alespoň zasmáli v Zrcadlovém 
bludišti na Petříně. Rozhlednu jsme tentokrát pro nepřízeň 
počasí vynechali. A protože ještě nebyl čas na spaní, tak 
jsme sedli na MHD a zajeli na Letiště Václava Havla, kde 
jsme viděli několik letadel vzlétat, ale i přistávat.

Poslední třetí den jsme plány museli kvůli deštivému 
počasí změnit. Místo do ZOO jsme se rozhodli navštívit 
Národní technické muzeum, kde jsme strávili celé dopo-
ledne a prošli jsme si jednotlivé expozice. (Architektura 
a design, astronomie, technika v domácnosti, tiskařství, 
doprava, měření času, chemie, fotografie, ...) Lehce una-
veni s několika kilometry v nohách jsme se po obědě vy-
dal vlakem cestou k domovu. V Praze je blaze, ale doma 
je doma.

Děkujeme tímto panu řediteli, který nám takto dlouhý 
výlet dovolil. Poděkování patří také SRPŠ za nemalý pří-
spěvek na dopravu.

Mgr. Petra Hájková

Od dalších účastníků výletu:
První den jsme měli hodně energie, takže jsme si pro-

šli nejzajímavější místa v Praze. Udělali si spoustu fotek, 
někteří si užili první jízdu metrem a taky jsme potkali pár 
známých tváří z televize. Zážitkem pro všechny byla ur-
čitě středeční jízda tramvají, která se zastavila. Kluci ji 
zkoušeli tlačit a nakonec se ozvalo, že tramvaj začala ho-
řet. Zajímavé bylo i letiště, kde někteří viděli poprvé leta-
dlo a celkový terminál. I když tam nikdo nechtěl, nakonec 
jsme to vzali s humorem. (Barbora Balajková)

Výlet se mi líbil, ale žít bych tam nechtěl, protože tam 
jsou pořád davy turistů. (Svatomír Novák)
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Poznávací zájezd do Anglie
Ve středu 1. května jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu 

do Anglie. Přes Německo a Belgii jsme se dostali do francouzského 
přístavu Calais a Eurotunnelem do Anglie, kde nás čekala prohlíd-
ka Londýna - Westminster Abbey, Big Ben, Houses of Parliament, 
Downing Street, St. James´s Park, Trafalgar Square, Tower of Lon-
don, Tower Bridge a mnoho dalších pamětihodností a zajímavostí. 
Navštívili jsme také královské město Windsor a nejstarší univerzitní 
město Oxford. Nechyběla prohlídka největší britské prehistorické pa-
mátky Stonehenge a Salisbury - katedrály s nejvyšší věží v Británii.

V pondělí 6. května jsme se spokojení a plní zážitků vrátili.
Ing. Jana Burianová

A zde jsou postřehy některých žáků:
Zájezd se mi moc líbil. Určitě bych se chtěla vrátit. Neváhala bych, 

kdyby se naskytla příležitost jet znovu. (Adéla)
Vždycky jsem se chtěl podívat do Anglie a splnilo se mi to. (Jára)

Loučení s 9. třídou
V pátek 28. června jsem se slavnostně rozloučila s 9. třídou na Obec-

ním úřadě v Městečku Trnávce.

Žáci dostali vysvědčení z rukou pana starosty, zapsali se na památku 
do místní kroniky.

Po čtyřech letech společně strávených jsme si k sobě postupně vybu-
dovali hezké vztahy a při-
znám se, že mi po nich bude 
smutno. Prožili jsme spolu 
spoustu hezkých chvil, pod-
nikli jsme společně hodně 
projektů, akcí, výletů, diva-
del. Prošli jsme několik mu-
zeí. A když to tak bilancu-
ji, musím uznat, že to třída 
byla velmi milá, zvladatelná 
a činící často i radost.

Přeji Vám, mé drahé 
děti, aby se Vám v nové 
škole líbilo, abyste byli 
spokojení a zvládali další 
studium co nejlépe. Mějte 
se primově a užijte si krás-
né léto.

V místním obchodě K-
-Plus pana Zicha jsme vy-
stavili tablo absolventů, 
můžete se tedy na nás přijít 
podívat. Přeji Vám příjem-
né léto.

Mgr. Petra Hájková

Dětský den 
V pátek 31. května žáci 9. třídy na oslavu Dne dětí nachystali za-

jímavý program Cimburk cup pro žáky 1. stupně. Ti velmi svědomitě 
plnili úkoly na deseti stanovištích, za což dostávali body a nejlepší byli 
odměněni i medailí, kterou chlapci 9. třídy vyrobili ze dřeva v rámci 
pracovních činností. 

Každý žák pak dostal sladkou čokoládku od SRPŠ, za což velmi 
děkujeme. 
Od žáků:

Někteří nás opravdu překvapili, jak byli mrštní a šikovní. Nejlepší 
z nich dostali medaile. Barbora Balajková

Děti se chovaly slušně a snažily se. Bylo to super. Líbilo se mi to. 
Aneta Rádsetoulalová

Myslím si, že se program povedl a děti si tenhle den užily. Martina 
Steffanová

V pátek to bylo dobrý. Dětem se docela dařilo, nikdo neotravoval 
a neprovokoval. Myslím si, že se to povedlo. David Fréhar

Počasí vyšlo pěkně, ale bylo horko. Adam Neoral

Až na náročnou a dlouhou cestu jsem si zájezd nesmírně užila. 
Každý den jsme měli program nabitý zajímavými památkami z Lon-
dýna a okolí. Moc se mi líbil Tower Bridge, na jehož prosklenou pod-
lahu dlouho nezapomenu. (Liliana)

Dozvěděla jsem se hodně věcí a procvičila jsem si angličtinu. (Žaneta)

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Během letních prázdnin proběhnou v Trn-
ce a celkově v Městečku Trnávce čtyři turnusy příměstských táborů. 
Přínos této aktivity je očividný. Děti v době volna, kdy jsou prázdniny 
a nefunguje mateřská škola, mohou 5 pracovních dnů trávit společně 
s dalšími kamarády zajímavými aktivitami. Díky dotaci z Evropských 
fondů můžeme zapalatit více vedoucích (letos 12 vedoucích a instruk-
torů – z toho 10 místních z Městečka Trnávky a Pěčíkova), nakoupit 
mnoho pomůcek (luky a šípy, žonglérské pomůcky, výtvarné potřeby 
a mnoho dalšího). Díky tomuto příspěvku budou mít děti i aktivity ve 
formě dílen nebo vystoupení. Děti z 1. turnusu absolvují kuchařskou 
dílnu a 3. turnus navštíví bubeníci Jasanští s dílnou bubnování na bub-
ny djembe. Tyto dílny budou určené jen účastníkům tábora. Ne veřej-

               FOTBAL
Fotbalová sezóna 2018/2019 skončila a zatímco u žáků se slaví 

mistrovský titul, muži sestupují do III. třídy.
I když muži pokračovali na jaře ve špatných výkonech a kromě 

utkání s Mladějovem se z bodů neradovali, stále měli šanci na udržení 
v Okresním přeboru. Čtyři zápasy před koncem přišla alespoň remíza 
1:1 v Dlouhé Loučce, která ovšem byla velmi hořká díky zbytečnému 
gólu z půlky hřiště. Další remíza s Radiměří také radost nepřinesla, 
protože Sokol dvakrát v utkání vedl, ale nedokázal to udržet. Duel 
s Linharticemi byl o všechno. Pokud by Trnávka prohrála, definitiv-
ně by přišla o všechny naděje. Hráči ale zabrali a po výsledku 2:0 se 
mohli podruhé na jaře radovat z vítězství. Před posledním zápasem 
sezóny to nejprve vypadalo, že sestupovat bude jen jeden tým. Trnáv-
ka ztrácela na předposlední Metru 2 body, takže měla naději. Posléze 
však přišla informace, že sestupují dva celky a bylo hotovo. Nicméně 
člověk nikdy neví, co se stane, a tak Trnávka šla do posledního zá-
pasu s Jevíčkem naplno. Díky velmi dobrému výkonu dvakrát ved-
la, ale opět to neudržela. Za stavu 2:2 neproměnil Pokorný penaltu. 
V samotném závěru pak Sokol dvakrát inkasoval a nakonec prohrál 
2:4, což znamenalo, že sezónu zakončí na posledním místě a sestoupí 
do III. třídy. 

TJ Sokol Městečko Trnávka

Vítěz okresního přeboru žáků 2018 – 2019
Letošní ročník byl velice úspěšný pro naše družstvo žáků. Na 

podzim tým poznal hořkost porážky jen jednou a vybojoval si titul 
půlmistra okresu. V jarní části soutěže svoje výkony hoši zopakova-
li a opět s jednou porážkou a osmi výhrami, s jasným náskokem už 
dvě kola před koncem věděli, že jim první místo již nikdo nevezme. 
Při posledním domácím utkání za zvuku ohňostroje přebrali z rukou 
pana Mgr. Martina Komoně pohár pro „Mistra okresu“.  Hoši dostali 
od trenérů a příznivců týmu „mistrovská trička“ a sladkosti na oslavu 
tohoto úspěchu. 

Děkujeme všem, kdo se na tomto úspěchu větším či menším při-
spěním podíleli, a do dalších fotbalových let  přejeme ještě mnoho 
takových prvních míst. 

Robin Hensl, trenér

Z leva klečí: Adam Dvořáček, Jakub Dvořák, Milan Horník, Matěj Smolík, Zdeněk Baranok, Jakub 
Ryp, Viktorie Protivánková, Alexandra Protivánková, z leva stojí: Robert Hensl – trenér, Tadeáš 
Palášek, Kamil Michalčák - trenér, Mário Kurinec, Jáchym Selinger, Lukáš Fréhar, Pavel Hynek, 
David Fréhar, Jaroslav Štefl, Jiří Elfmark – trenér a David Hensl - trenér

Nyní je na programu letní pauza, po které se muži představí po 
dvou letech opět ve III. třídě, žáci v okresním přeboru a znovu se při-
hlásí i družstvo starších přípravek.

V létě se uskuteční tradiční pouťový turnaj, který je na programu 
27. 7. 2019.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

nosti. Dále jsme zakoupili i filmy, které budeme promítat v letním kině 
v šapitó na hřišti.
Program Rozmarného léta pod Cimburkem v šapitó na hřišti:
19.7. pátek 20:00 – Čertí brko – film pohádka
 2. 8.  pátek 20:00 – Bohemian rapsody – film muzikál
 7. 8. středa 17 hodin – Klauniáda - divadlo
 9. 8. pátek 20:30 La La Land – film muzikál

Vstup na všechny akce bude zdarma. Dále je zvykem, že každý turnus 
zakončujeme výstupem vždy v 16 nebo 17 hodin v pátek každého kon-
krétního tunusu. Na tyto akce budete zváni plakáty a pozvánkami během 
týdne, kdy se tábory konají. Těším se, že si prázdniny užijete s námi.

za Trnka Městečko Trnávka z.s. MgA. Zdeňka Selingerová
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Memoriál Viléma Bušiny v nohejbale trojic
Tak jako každý rok, tak i letos se druhý květnový víkend 

sjelo do areálu SK Skalky 10 týmů na již XXVI. ročník tohoto 
turnaje. Hned po rozlosování týmů do tabulek bylo všem jasné, že 

zápasy budou vyrovnané a nebude lehké postoupit. Tak jak je na ka-
ždém turnaji zvykem, nejdříve se odehrály zápasy ve skupinách a do 

SK Skalka
pavouka postupovaly 4 týmy z každé tabulky. Bojovalo se o každý 
míč, mnohdy se v pavouku hrálo i na 3 sety a žádné mužstvo nedaro-
valo soupeři nic zadarmo. Vítěz může být ale jen jeden. A tak se ve 
finálovém souboji setkal tým z Boršova proti týmu z Moravské Tře-
bové. Odehrané finále bylo krásnou tečkou za povedeným turnajem. 
A jak to nakonec dopadlo? Za velké podpory diváků si letošní pohár 

pro vítěze odvezl tým z Bor-
šova. 

Memoriál  
Sáši Křivánkové 
v nohejbale trojic

Krásné počasí, hezký spor-
tovní areál a perfektní turnaj, 
tak to je lákadlo tohoto nohej-
balového turnaje trojic. Po-
zvání od pořadatelů přijalo 9 
týmů a hájit barvy SK Skalky 
jel tým ve složení K. Škrabal 
ml., F. Koller, L. Smolík tzv. 
tým Honiklasy. Nutno říci, že 
i ostatní členové SK Skalky 
si na turnaji zahráli, ale v ji-
ných týmech. Tento turnaj je 
nám všem moc blízký, a tak 
i letos všechny hráče potěšila 
fandovská kulisa z M. Trnáv-
ky. Bohaté ceny, poháry a fan-
dové doslova hnali náš tým 

Župní přebor v lehké atletice 2019
V sobotu 25. května proběhl v Ústí nad Orlicí již tradiční sokolský 

přebor v lehké atletice – Východočeské – Pippichovy župy. Z Městeč-
ka Trnávky a okolí se ho zúčastnilo 9 dívek a 8 chlapců.

Předškolní děti absolvovaly běh 40 m, hod kriketovým míčkem 
a skok z místa. Dětem se dařilo. František Kroupa obsadil 1. místo, 
Jirka Grebeň byl čtvrtý. Neztratila se ani jediná zástupkyně dívek – 
Rozálie Pospíšilová, která si odvezla bronz.

Školní děti byly rozděleny do 
jednotlivých kategorií dle věku, 
mladší žáci a žákyně I. (roč. 2010 
– 2012) a mladší žáci a žákyně II. 
(roč. 2008 – 2009)… V ostatních 
kategoriích nemělo Městečko Tr-
návka zastoupení.

Disciplíny byly stejné pro 
všechny: běh 50 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem a běh 300 
m. Během soutěžení se děti vzá-
jemně podporovaly a fandily si. 
Všichni se snažili a vydali ze sebe 
maximum. A výsledek?! Tři zlaté 
medaile! Mariana Stenzlová, Alž-
běta Dvořáková a Pavel Bohatec. 
Jedna stříbrná – Patricie Navráti-
lová a jedna bronzová – Karolína 
Smolíková. Nutno podotknout, že 
v kategorii Žákyně I. patřila „bed-
na“ jen Městečku Trnávce i přesto, 
že to byla nejpočetnější skupina 
soutěžících.

Stranou nezůstal ani doprovod 
dětí, pánové Otto Stenzl a Pavel 

Kroupa poměřili síly v disciplínách: běh 100 m, vrh koulí, skok dale-
ký a běh 1500 m. Pan Stenzl odjížděl se zlatou medailí na krku a pan 
Kroupa obsadil 4. místo.

Ještě společné foto s panem Henslem, který dětem po celou dobu 
fandil a hurá domů. Po cestě malá zastávka na zaslouženou odměnu. 
Děti se vracely plné dojmů, nových zkušeností a hlavně s chutí do dal-
šího soutěžení.

Petra Kroupová, DiS.
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Dětem začíná nejoblíbenější období roku – letní 
prázdniny. Stejně jako jim, i nám se rozbíhá období, na 

které se velmi těšíme, letní hasičská sezona. 
V sobotu 11. května jsme pro Vás uspořádali zabijačkové hody na 

hasičárně. Akce proběhla letos poprvé a myslím si, že se vydařila. O tý-
den později, 18. května, jsme se sešli na místním fotbalovém hřišti, 
při příležitosti okrskové soutěže, a zároveň memoriálu pana Jedličku. 
Oba týmy – muži i ženy, si odvezli krásné 2. místo.  Součástí byla také 
soutěž jednotlivců, i zde jsme „byli vidět“. V kategorii žen si 2. místo 
odvezla Nikča Dušková a hned za ní, na 3. místě, skončila Monča Brau-
nerová. Kategorii mužů vyhrál Radim Šteffek. 

Naše děti čekal první závod o 14 dní později. Na celý víkend odjeli 
do Jarošova, na jarní kolo Hry Plamen. Všichni byli moc šikovní a bo-
jovali, co se dalo. Celý víkend si moc užili hlavně se svými kamarády, 
s podporou trenérů, a také rodičů. V neděli proběhlo také okresní kolo 
dorostu, kam se po podzimním kole probojovala i Monča Braunerová. 
Po pěkném výkonu postoupila na kraj! Děkujeme za krásnou reprezen-
taci našeho sboru. 

V pauze mezi závody proběhl charitativní běh You Dream We Run 
v Blansku. O této akci jste slyšeli už mockrát. Letos jsme se vypravili 
v silnější sestavě a vydrželi jsme celých 24 hodin. Opět to bylo nároč-
né, ale i tak jsme to nevzdali a Zdeňkovi pomohli k dalším logopedic-
kým rehabilitacím. Uběhli jsme 805 koleček, tedy 322 km za 24 hodin. 
Zapojili se i děti z našeho sboru – Emička, Nelinka, Tadeášek a Maty-
ášek, a všichni byli velcí bojovníci. Někteří z nás nespali vůbec, někte-
ří jen pár hodin, ale i tak jsme vydrželi až do konce a při předávání snů 
na závěr nikomu z nás nezůstalo oko suché. Díky této akci jsme všich-
ni poznali, co je 
to mít opravdo-
vé přátele, kteří 
za Vámi stojí, ať 
se děje co se dě-
je, podporují Vás 
a pomůžou, když 
vy sami už nemů-
žete. A za tento 
nádherný pocit to 
stojí, a proto i pří-
ští rok běžíme 
znovu! Zdeňko-
vi přejeme hod-
ně sil, protože ka-
ždým dnem dě-
lá neskutečné po-
kroky, a je to náš 
velký vzor! 

V červnu jsme 
se již tradičně vy-
pravili na závo-
dy do Dětřicho-

va u Moravské Třebové. Čekala nás „netradiční“ štafeta a dva požární 
útoky. Ženy sem jely obhajovat prvenství z minulého roku, a jelikož se 
nám opět zadařilo, i letos jsme si zlato odvezli. Muži si z těchto závodů 
odvezli krásné 5. místo. A aby toho nebylo málo, zároveň s touto sou-
těží proběhly závody veteránů v Radkově, kam se i letos vypravili naši 
depoziťáci a vybojovali si krásné 3. místo. 

Ihned po závodech jsme se sešli na místním fotbalovém hřišti, kde 
jsme organizovali akci Roska Fest. Jednalo se o charitativní akci na 
podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Byli jsme osloveni na posled-
ní chvíli, a možná i proto jsme s touto akcí měli dost starostí. Vše by-
lo proti nám, ale i tak jsme se s tím museli poprat. Jelikož jsme neměli 
na obecním úřadě akci nahlášenou již na začátku roku, což jsme ani ne-
mohli, protože jsme o ní ještě nevěděli, mohli jsme hrát pouze do 22h, 
kvůli nočnímu klidu. Jednalo se proto pouze o malou akci. Před desá-
tou večerní začalo pršet, takže vše nakonec vyřešilo spíše počasí. I pro-
to o to víc mockrát děkujeme každému, kdo na tuto akci zavítal a při-
spěl tak lidem, kteří pomoc potřebují. 

Během května a června měla výjezdová jednotka 2 zásahy. U obou 
případů se jednalo o požár rodinného domu, a to ve Vranové Lhotě 
a v Malíkově.

V měsíci červnu před sebou máme ještě Memoriál Vlastimila Anto-
šovského v Rozstání a Moniku Braunerovou čeká krajské kolo v Lanš-
krouně. V červenci se můžete těšit na pouťový prodej na hasičárně.

O tom však zase až v příštím vydání. 
Děkujeme všem za podporu. Dětem přejeme krásné prázdniny 

a Vám ostatním krásné letní dny.  
SDH Městečko Trnávka

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

k co největšímu úspěchu. Odměnou pro všechny bylo krásné 2. místo. 
Musíme také zmínit krásné 3. místo týmu Morava (Kondor, Koudy, 
Boban), na 1. místo letos dosáhl obnovený starý-dobrý tým MHD. 
Všem týmům gratulujeme a pořadatelům velké dík za pořádání toho-
to turnaje.

Milánci
I letos uspořádali Milča Hýka a Milan Heger svůj nohejbalový tur-

naj dvojic. Turnaj je to uzavřený a kluci si na tento turnaj sami zvou 
„svoje“ nohejbalové dvojice. Letošního turnaje se zúčastnilo 8 týmů. 
Počasí sice turnaji přálo, ale takové vedro opravdu nikdo nečekal. Po-
řadatelé proto připravili pro hráče malou vaničku s vodou, aby se při 
hře mohli příjemně ochladit. Hrálo se klasicky, tj. ve dvou skupinách 

každý s každým a následně postupovali nejlepší (tentokrát všichni) 
čtyři do pavouka. V boji o 3. místo přálo štěstí týmu FackFest (Milča, 
Makras) a o putovní pohár bojoval tým JiMi (Jirka, Mira) s týmem 
KuLa (Kuba, Laďa), který nakonec tento turnaj vyhrál, a pohár pro 
vítěze zvedli nad hlavu poprvé.

Gratulujeme všem a pořadatelům díky za uspořádání turnaje.

Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 18 hod. na Skalce
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hod. na Skalce.

Všem spoluobčanům přejeme krásné léto, příjemnou dovolenou 
a všem dětem slunečné prázdniny plné zážitků.

Jana Hrbatová
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Pan Kašpar se narodil v roce 1941 v selské rodině pana Jaromí-
ra Kašpara a jeho manželky Marie, hospodařící na gruntě čp. 22 v Lá-
zích. Má ještě mladší sourozence Milana a Květu. Rodina Kašparů se 
původně psávala jako Casper nebo Caspar a patří k nejstarším selským 
rodům v kraji. Kolébkou rodu je Radkov a grunt čp. 11. Nejstarším zná-
mým předkem rodu je Martin, který podle matrik 
zemřel 24. dubna 1696 ve věku 80 roků. Narodil se 
tedy v roce 1616. Do Lázů se jako první přistěhoval 
z Radkova Josef Kašpar se svou manželkou kolem 
roku 1830 a to na grunt čp. 37.

Pan Jaromír Kašpar chodil do obecné školy v Lá-
zích a do měšťanky v Městečku Trnávce. Jako nej-
starší syn byl předurčen k tomu, aby pokračoval 
v rodinné tradici a  hospodařil na rodném statku. 
Po základní škole byl přijat na Střední zemědělskou 
technickou školu v Moravské Třebové, ale studia na 
ní nedokončil. Jaromíra od dětství lákala technika. 
Říká se, že nejkrásnější pohled na krajinu je ze sed-
la koně, ale Jaromír snil o tom, podívat se na Lázy 
a vesnice kolem ze sedadla kabiny (kokpitu) leta-
dla s řídící pákou (kniplem) místo otěží v ruce. Jeho 
dětský sen se mu nakonec splnil, ale k tomu vedla 
ještě dlouhá a mnohdy trnitá cesta.  Tatínek jej chtěl 
naučit síct kosou, ale učení skončilo tím, že jej ho-
nil s hráběmi v ruce po poli. Stejně tak pokusy, aby 
se stal stejně jako táta myslivcem. Táhlo jej to k le-
tadlům. 

Po škole chodíval na letiště ve Starém Městě 
a v roce 1957 začal jako nejmladší létat na větroních. 
Po návratu ze studií začal v Lázích, kde bylo v roce 
1953 založeno JZD, pracovat ve stavební skupině, 
kterou tehdy tvořil on a pan Oldřich Dobeš. Společ-
ně sami dva postavili drůbežárnu a potom ještě s p. 
Lexmaulem a p. Hankem vepřín. Každou volnou chvilku trávil na letišti, 
kde byl seznámen se základy létání. Zpočátku absolvoval řadu kratších 
přeletů do 50 km a v roce 1959 mu náčelník letiště Pitr povolil první dál-
kový přelet do Valašského Meziříčí. Když přilétal k letišti a připravoval 
se na přistání, měnili právě zaměstnanci směr rozjezdové a přistávací drá-
hy. Tím Jaromíra zcela zmátli a on při přistání zachytil letadlem o dráty 
vysokého napětí a havaroval. Zlomil si kotník pravé nohy a hrozila mu 
dokonce amputace. Byl převezen do nemocnice ve Valašském Meziřící 
a odtud do Vsetína, kde mu nohu nakonec zachránil MUDr. Brázda. Rok 
chodil o berlích a po roce mu sociální komise doporučila změnu zaměst-
nání. Odešel z JZD a nastoupil do n. p. Sandrik v Moravské Třebové jako 
brusič a později jako svářeč. 

Na větroně nezapomněl a na letiště chodil i s berlemi a věřil, že se k lé-
tání opět vrátí. To se mu splnilo rozhodnutím posudkové komise v Praze, 
která jej uznala schopného létání. V roce 1964 získal oprávnění instruk-
tora plachtařského létání a oprávnění létat s motorovými letadly v roce 
1979. To bylo v době, kdy pan Jaroslav Přikryl zakládal ve Starém Městě 
Středisko vrcholového sportu (SVS). Na letišti potřebovali hlavně me-
chaniky a těch byl nedostatek. Jaromír této výzvě neodolal, přihlásil se 
a byl v roce 1981 přijat. Potíž byla, že neměl potřebnou kvalifikaci. Pan 

O rozhovor jsme požádali pana Jaromíra Kašpara, jediného spoluobčana, který v obci  vlastní letecké oprávnění. Ten naší žá-
dosti ochotně vyhověl, za což mu děkujeme. 

Žijí mezi námi

pan Jaromír Kašpar
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Přikryl mu a ještě dvěma zprostředkoval kurzy v Moravanu Otrokovice, 
kde v roce 1982 získali průkaz mechanika III. třídy.   K tomu, aby získal 
kvalifikaci mechanika II. třídy, musel mít maturitu. Vedení SVS zajisti-
lo svým mechanikům roční školení, kdy je do Moravské Třebové jezdili 
školit pracovníci Státní letecké inspekce z Prahy a po mimořádně těžkých 

zkouškách v Praze jim byly tyto zkoušky uznány za 
středoškolské vzdělání. Vzhledem k tomu, že se s  
větroni  přejíždělo po republice i do zahraničí, mu-
seli mít mechanici i oprávnění k řízení autobusu. Do 
SVS ve Starém Městě se soustředili letečtí akrobati, 
navigátoři, plachtaři a parašutisté. Na letišti bylo 22 
reprezentačních větroňů a letečtí mechanici je mu-
seli tahat do vzduchu. 

Jaromír projel s plachtaři celou Evropu. Vzpomí-
ná na Miloše Dederu z Jihlavy, který se mnohokrát 
na mistrovství Evropy umístil do pátého místa, ale 
mistrem Evropy se nestal. Anebo na Františka Ma-
touška z Rychnova n./Kněžnou. Soustředění jednot-
livých skupin trvalo vždy čtrnáct dní. Vzpomíná i na 
letecké akrobaty - mistra světa Jirmuse nebo Stáha-
líka, kteří proslavili naše letadlo mistrů světa Z-50, 
ve své  době absolutní špičku mezi letadly. Na letišti 
pracoval až do odchodu do důchodu. 

Po roce 1989 se  SVS rozpadlo, pan Jaroslav Při-
kryl byl odvolán a ze Starého Města se stala škola 
akrobatického létání hlavně pro zahraniční klientelu. 
Plachtaři odešli do Hranic, parašutisté do Prostějova, 
navigátoři do Kladna a ve Starém Městě zůstali pou-
ze akrobati. Do Starého Města dojížděl vypomáhat 
ještě dva roky po odchodu do důchodu a začal bu-
dovat své vlastní letiště v Lázích. Pan Kašpar má na-
létáno přes 4.000 hodin za řídící pákou, což je úcty-
hodné číslo. V roce 2006  spolu s kamarády a nad-

šenci postavili na letišti hangár, kde mají garážována letadla a Jaromír si 
spolu s bratrem Milanem postavili své vlastní letadlo typu Cora conti, se 
kterým jej vidíte přelétávat nad Trnávkou. Ve Starém Městě pomohl pan 
Kašpar nadšencům renovovat ještě dvouplošník  a jednoplošník Peiper. 

Máme v Městečku Trnávce dva vzory nezlomné vůle splnit si svůj 
sen. Dva zcela skromní chlapci z vesnice díky své  nezměrné vůli, praco-
vitosti a mimořádným technickým schopnostem, bez školských diplomů 
a neomezených finančních zdrojů možná někdy i za cenu osobního života 
dosáhli toho, co se nepodaří jen tak někomu. Jsou to pan Vítězslav Zezula 
a pan Jaromír Kašpar. Ti starší je známe spíše jako Slávka a Jardu. Oběma 
učarovala vůně benzínu a touha splnit si svůj sen. I tatínek Jaromíra by na 
něj byl hrdý, i když nešel v jeho šlépějích.

Jaromír nakonec zůstal sám se svými letadly a když zůstala sama 
i Ema, se kterou si byli blízcí od dětství, stali se jeden druhému vzájem-
nou oporou. Klidné a spokojené soužití a společné  plány  narušila vážná 
nemoc, která postihla Emu. O ní se nyní Jaromír stará s obdivuhodnou 
péčí a láskou. Popřejme jim oběma, aby jim ten krásný vztah dlouho vy-
držel a byli nadále jeden druhému oporou. Oba si to za všechno, co pro-
žili, zaslouží. 

Jaromíre, děkuji Ti za rozhovor.                                             Jiří Vondra 


