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Vážení občané,
chladná, mlhavá rána, padající listí ze stromů a kouř stoupající
z komínů, tak vypadají podzimní dny. Tři čtvrtiny roku 2019 uběhly
a za pár dnů se začne i na obci plánovat, co bude v roce 2020.
V polovině října podávala naše obec na Státní fond dopravní infrastruktury žádost o dotaci na „Stezku pro cyklisty mezi Městečkem
Trnávkou a místní částí Lázy“. Stezka bude dlouhá cca 562 metrů,
celková šířka je 3 metry, z toho je z každé strany krajnice o šířce 0,25
metrů. Povrch stezky bude asfaltový. Součástí žádosti o dotaci bylo
také bodové hodnocení, při kterém se například sledovala intenzita
vozidel projíždějících po přilehlé komunikaci za 24 hodin, intenzita
cyklistů, délka cyklostezky, nehodovost na komunikaci za posledních
5 let, soulad s rozvojovými dokumenty obce a Pardubického kraje
a další bodované ukazatele.
Pro zajímavost uvedu několik údajů – intenzita dopravy po komunikaci Městečko Trnávka – Lázy podle posledního měření z roku
2016 je 2400 aut za 24 hodin, projíždějící cyklisté – 26 cyklistů za
24 hodin (předpoklad 60 cyklistů za 24 hodin), za posledních pět let
došlo na komunikaci ke třem dopravním nehodám. V bodovém hodnocení získala obec 40 bodů. Poskytovaná výše dotace je maximálně
85% uznatelných nákladů, což by v našem případě činilo více než 4,5
milionů korun. Samozřejmě bude záležet na tom, za jakou cenu se tato
akce jako veřejná zakázka vysoutěží. A právě v tomto není současná
situace příznivá a doby, kdy se vysoutěžené ceny pohybovaly na 70
– 80% cen projektovaných, jsou pryč. Firmy mají dostatek práce, nic
je nenutí snižovat ceny, a tak se nyní akce realizují za ceny vysoko
překračující ceny dané projektantem. Na malé akce firmu v podstatě
nejste schopni sehnat. Zatím ale nepředbíhejme!

V měsíci říjnu bylo společností METALI Útěchov dokončeno
oplocení sportovního areálu. Severní a západní strana areálu je oplocena pomocí 3D plotových pozinkovaných panelů, v budoucnu plánujeme oplotit zbývající část areálu, to již klasickým pletivem. Věřím,
že otevřený pohled na udržovaný areál se i Vám líbí. Na oplocení získala obec dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko projekt Malý LEADER ve výši 55 300 Kč.
Naše obec společně s SO TEPLICE spolupracuje s projektovou
kanceláří RECPROJEKT na vyhotovení projektové dokumentace
pro sloučené územní rozhodnutí a vodoprávní povolení na stavbu:
„Dostavba vodovodu SO Teplice – II. etapa, vodovod Stará Roveň“.
Při projektování došlo již k několika změnám, hlavně z důvodu vedení trasy vodovodu. Vyhotovením sloučené projektové dokumentace, které předcházela změna v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,
schválená Pardubickým krajem, se obec snaží celou akci co nejvíc
urychlit. Na vyhotovení sloučené projektové dokumentace „Dostavba
vodovodu SO Teplice – II. etapa, vodovod Stará Roveň, PD“ získal
Svazek obcí TEPLICE dotaci od Pardubického kraje ve výši 245 000
Kč. Vedle projektování vodovodu na Starou Roveň probíhalo projektování akce „Dostavba vodovodu SO Teplice – I. etapa, vodovod
Vrážné“. Tento projekt byl řešen postupnou projektovou dokumentací
pro územní rozhodnutí a další dokumentací pro vodoprávní povolení.
Také zde obdržel SO TEPLICE na akci „Dostavba vodovodu SO Teplice – I. etapa, vodovod Vrážné, PD“ dotaci od Pardubického kraje ve
výši 185 000 Kč.
Vážení občané, přeji Vám pěkné a klidné podzimní dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
s vystoupením žáků MŠ a ZŠ

1. 12. od 17:00 hod.
před Obecním domem
v Městečku Trnávce
V neděli 10. 11. 2019 jsme v obřadní síni Obecního domu
v Městečku Trnávce přivítali tyto nové občánky:
Veroniku Wolnou, Jana Jakeše, Mikuláše Řehoře,
Elišku Hicklovou, Štěpána Jachana a Elišku Krčovou.

Těšit se můžete na překvapení.
Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni
Pořádá SRPŠ společně
s Obcí Městečko Trnávka.

www.mtrnavka.cz
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Usnesení
č. VII./301019 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 30. 10. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
143. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
144. zprávy FV a KV,
145. záměr prodeje pozemku p.č. 678/2 o výměře 82 m2 v k.ú. Pacov
u Moravské Třebové za cenu 25 Kč/1m2,
146. prodej pozemků p.č. 442/23 o výměře 2914 m2 ostatní plocha
a p.č. 442/24 o výměře 789 m2 ostatní plocha v k.ú. Lázy, ZS Městečko Trnávka, a.s. za cenu 40 Kč/1m2, pozemek p.č. 442/23 byl
rozdělen GP č. 146-604/2019,
147. prodej pozemku p.č. 2145 o výměře 22364 m2 orná půda v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za cenu 330 000 Kč Marii Kučerové, záměrem kupující je využít pozemek na vybudování volnočasových
aktivit s koňmi, což považuje obec za důležitý zájem podporující
kvalitní trávení volného času v obci,
148. prodej pozemku p.č. 913/6 o výměře 69 m2 zahrada v k.ú. Lázy za
cenu 25 Kč/1m2 manželům Havlovým,
149. nákup pozemku p.č. 407/9 o výměře 981 m2 orná půda v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 12 Kč/1m2 od ZS Městečko Trnávka, a.s.,
150. nákup pozemku p.č. 442/28 o výměře 387 m2 ostatní plocha v k.ú.
Lázy za cenu 12 Kč/1m2 od ZS Městečko Trnávka, a.s., pozemek
byl oddělen od p.č. 442/5 GP č. 146-604/2019,
151. nákup pozemků st.p.č. 87 o výměře 161 m2, jehož součástí je stavba čp. 63, p.č. 54 o výměře 1607 m2 zahrada a p.č. 554/21 o výměře 69 m2 zahrada vše v k.ú. Městečko Trnávka za odhadní cenu
300 000 Kč od Marie Kučerové a Tomáše Tótha,
152. mimořádný vklad do DSO TSMH ve výši 15 Kč/1 občana, celkem
21 090 Kč, který bude splatný do 30. 11. 2019 a bude použit na
navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Malá
Haná s.r.o.,
153. žádost obce o prověření a následné doplnění návrhu změny č. 1 ÚP
Městečko Trnávka: - změna pozemku p.č. 1012/3 v k.ú. Pěčíkov na
plochu SV – plochy smíšené obytné venkovské,
154. ukončení příjmu žádostí na návrh změny č. 1 ÚP Městečko Trnávka dnem 30. 10. 2019,
155. souhlas obce se zřízením služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. na
pozemcích p.č. 446/5, p.č. 446/6, p.č. 446/7, p.č. 446/8, p.č. 446/9,
p.č. 446/10, p.č. 446/11, p.č.446/12 a p.č. 446/13 v k.ú. Městečko
Trnávka,
156. rozpočtové opatření č. 4/2019,

V měsíci listopadu a prosinci 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 Zemánek ze Staré Rovně

157. novou smlouvu o dílo s firmou ORTEX na poskytování řešitelského servisu k dodanému programovému vybavení,
158. dodatek k Příloze č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů v obci Městečko Trnávka č. 11/18, zpracování odpadu
kat.č. 150102 – plasty – navýšení ceny z 500 Kč/1t + DPSH na
1500 Kč/1t + DPH od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019,
159. Přílohu č. 2 ke smlouvě č. 11/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Městečko Trnávka pro rok 2020 (nárůst
u svozů úměrně k rostoucím mzdám, nákladům na likvidaci odpadů a skutečným svozovým časům),
160. mimořádný členský příspěvek Regionu MTJ ve výši 221 318,20
Kč na dofinancování realizace projektu z POV Pk obnova veřejných prostranství v obcích Regionu MTJ, dílčí akce „Doprovodná
výsadba zeleně v Městečku Trnávce podél komunikace II/371“,
161. zastavovací územní studii na II. etapu sídliště Nad Studní v Městečku Trnávce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
162. výměnu 15 ks osvětlení za LED na sídlišti U Koupaliště a pořízení 4 ks nových LED na sídlišti Nad Studní za celkovou cenu
181 632,29 Kč + DPH,
163. přijetí dotace z Pk na pořízení zásahových oděvů SDH,
164. smlouvu s Českou telekomunikační infrastrukturou Praha a.s. na
zřízení služebnosti za úplatu 1 000 Kč + DPH,
165. uspořádání I. obecního plesu dne 8. 2. 2020,
166. podání žádosti o poskytnutí podpory Malý LEADER přes MAS
MTJ na pořízení 2 ks párty stanů v celkové hodnotě 60 000 Kč,
167. objednání panoramatických virtuálních snímků od firmy PANORAMAS, s.r.o. Kroměříž za cenu 16 819 Kč (1x vzlet dronu, 4 x
nafocení daných míst),
168. pořízení knihy na míru – Svitavsko z nebe, 150 ks knih za cenu
59 850 Kč, obal a prvních 5 stran pro obec,
169. podání žádosti na SFDI o dotaci na akci „Stezka pro cyklisty mezi
Městečkem Trnávka a místní částí Lázy“,
170. oprava části komunikace v Oslénku firmou M-silnice a.s. Chrudim
za cenu 130 916 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
171. starostu obce projednáním ceny s Hanáckou zemědělskou společností za uložení bioodpadu na kompostárně ve Vísce u Jevíčka,
172. radu obce schválením přesné výše poplatku za uložení bioodpadu
na kompostárně ve Vísce u Jevíčka.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 30. 10. 2019: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vondra, Mgr. Eva Žouželková

Upozornění pro nájemníky hrobových míst
Prosíme občany, kteří mají pronajatá hrobová místa na místním hřbitově, aby nepoužívali na hřbitově žádné postřiky na zeleň. O veřejné
prostranství na hřbitově se stará Obec Městečko Trnávka. Děkujeme.
J. Lexmaulová, OÚ M. Trnávka

paní Vlasta Henslová z Městečka Trnávky
pan Josef Dvořáček ze Staré Rovně
pan František Pavlovec z Pacova
paní Anna Odstrčilová z Pěčíkova
pan Antonín Valášek z Bohdalova
paní Marie Langová z Městečka Trnávky
paní Gertruda Nerušilová z Bohdalova
pan František Višňa z Ludvíkova
pan Zdeněk Laštůvka z Petrůvky
J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

!

www.mtrnavka.cz

POZOR od 1. 1. 2020
povinné čipování psů
• chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa
(čip) bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa
• očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je
pes nezaměnitelně identifikován (očipován)
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Tip pro příznivce archeologie
Další archeologická vlaštovka v podobě nového informačního panelu na lokalitě Městečko Trnávka se objevila u fary. Takže, kdo nestihl
přednášky a výstavu, má možnost nasát atmosféru i informace o výzkumu přímo na této lokalitě. Panel vznikl díky spolupráci archeologů Regionálního muzea v Litomyšli s Obcí Městečko Trnávka, s Lucií Čiháčkovou (grafická úprava panelu) a Janem Anlaufem (kresby). Děkujeme
ještě jednou všem, kdo se na realizaci podíleli.

Mgr. Jana Němcová, vedoucí archeologického oddělení,
Regionální muzeum v Litomyšli

Poděkování

Chci zde veřejně poděkovat za příkladnou občanskou statečnost paní Korcové, panu Kučerovi a panu Bambuškovi za záchranu života. Jejich všímavostí a příkladným jednáním byla
moje matka zachráněna. Děkuji.
Karel Keprt

DIVADELNÍ PODZIM 2019
XXI. ročník
Kulturní dům Městečko Trnávka

Brejle

Jiří Císler (bláznivá etuda)
sobota 16. 11., 19:30, Divadlo Prkno, Veverská Bítýška

Nemrtvá nevěsta

Tim Burton (komediální hororový muzikál)
sobota 23. 11., 19:30, Divadlo Stodola, Jiříkovice

Poprask na laguně

Carlo Goldoni (komedie)
sobota 30. 11., 19:30, Ochotnický spolek Jaroslav, Luže
Vstupné na představení 80 Kč. Změna programu vyhrazena.

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Během měsíce října proběhlo v knihovně plno akcí. V pátek 4.
října se uskutečnila úspěšná cestopisná přednáška Jiřího Přichystala,
který se svým kamarádem Pavlem Novákem podnikl motorkářskou
výpravu do Arménie a Gruzie. Dále jsme dne 11. 10. zahájili výstavu
fotografií trnáveckého rodáka Petra Štoly. Výstava je stále přístupná
až do 15. 11. v galerii knihovny. V pondělí 21. 10. přijela do Městečka Trnávky Marie Terezie alias paní Dana Šimková. Vtipně i vážně povyprávěla o životě královny 18. století, nejdříve dopoledne pro
žáky II. stupně a večer pro veřejnost v zasedací místnosti obecního
domu.
Upozornění pro lovce perlorodek: ukončení celoroční soutěže Lovci perel je už 29. 11., oblíbený Morionský trh proběhne v knihovně ve
středu 4. prosince od 13 do 17 hodin.
V pátek 15. 11. od 14 do 18 hodin Vás zveme do knihovny na akci
DESKOHRANÍ, zábavné odpoledne pro hravé lidi všech věkových
kategorií. Pan Petr Frajvald představí nejnovější i starší stolní společenské hry. Hry si budete moci prohlédnout, zahrát i objednat, zájemcům vysvětlíme pravidla.
V pátek 22. 11. v 18 hodin se můžete těšit na besedu Expedice
Monoxylon 3 – plavba na pravěkém člunu Egejským mořem s Doc.
PhDr. Radomírem Tichým, Ph.D. V květnu a červnu letošního roku
podnikla skupina více než 20ti suchozemců ze střední Evropy plavbu
na člunu vydlabaném z jednoho kusu kmene z řecké Atiky na ostrov
Kréta. Čeho chtěli dosáhnout? Šlo o pouhý sportovní výkon? Přijďte
a dozvíte se více…
V pondělí 25. 11. v 17 hodin si nenechte ujít slavnostní zahájení interaktivní výstavy loutek paní Hany Kozubové s názvem POHÁDKOVÉ VÁNOCE. Výstava bude přístupná celý advent v půjčovní době
knihovny anebo po domluvě na tel. č. 731 449 268
Během adventní doby se můžete těšit na podvečerní čtení při svíčkách a na Ježíškovu výtvarnou dílnu. Termíny budou zveřejněny na
plakátech a na webových stránkách knihovny: www.ok-mtrnavka.cz.

Upozornění pro čtenáře:
Od 1. 1. 2020 zvyšujeme roční registrační poplatek za dospělého
čtenáře na 60 Kč, děti do 15-ti let a senioři zaplatí 30 Kč, senioři od
70-ti let mají registraci v knihovně zdarma.
Zároveň s novým rokem dojde ke zpřísnění pravidel výpůjček
knih a časopisů v knihovně. Výpůjční doba všech dokumentů je
1 měsíc, po 14 dnech od výpůjčky lze postupně výpůjční dobu prodloužit o další 2 měsíce. Toto je možné telefonicky, emailem nebo
přes čtenářské konto. Dokument můžete mít tedy vypůjčený až 3 měsíce, pokud si jej nezarezervoval další čtenář. Navíc Vám přijde na
email předupomínka zdarma, kde Vás knihovní program upozorňuje,
že už brzy skončí výpůjční doba dokumentů. Od ledna 2020 tedy
začínáme vybírat tzv. zpozdné = sankce za překročení výpůjční
lhůty. Za jeden knihovní dokument a jeden den zaplatíte 1 Kč.
Podrobnější informace v knihovně nebo na www stránkách.
Děkujeme za pochopení.
Jitka Stenzlová

Obec Městečko Trnávka Vás srdečně zve na letošní

Posezení s důchodci,
které se uskuteční

ve středu 11. 12. od 13:00
v KD v Městečku Trnávce

Občerstvení je zajištěno.
Dobrou náladu podpoří hudební vystoupení.
Těšíme se na Vás všechny

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
MŠ - Sluníčka

Začátek školního roku starší děti naší školky (Sluníčka)
zahájily výšlapem na zdejší zříceninu hradu ,,CIMBURK“, se kterým
jaksi kooperujeme v rámci našeho ŠVP. Výšlap sloužil zároveň jako
adaptační výlet, kde bylo úkolem společně dosáhnout jakéhosi cíle, učit
se spolupráci. Víme totiž, že s každým novým školním rokem vzniká i nová sestava ve třídě. Někdo zůstal, jiný odešel, a tak se musíme
nejprve poznat a naučit se pracovat jako ,,tým“. Na samém vrcholu
děti zpívaly písničky ,,BÍLÉ PANÍ“, objevily od ní dopis, ve kterém

se skrývala pověst tohoto hradu a nápověda, kde nalézt poklad. Ten
se nám podařil najít a dopoledne v klidu lesa jsme si náramně užili.
Během adaptačního období jsem si s dětmi ve třídě vytvořila také tak
zvanou ,,PAVUČINU DŮVĚRY A POCHOPENÍ“. Úkolem bylo poslat klubíčko kamarádovi a říci, čeho si na něm vážím a naopak co mě
na něm trápí. Cílem bylo, aby děti pochopily, že když mi něco vadí, je
třeba to druhému sdělit a on to mohl napravit, ale také že je moc důležité umět druhého pochválit. Vlivem posílání klubíčka a ponecháním si
kousek vlny, nám vznikla pavučinka. Zajímavá byla i divadélka, která

www.mtrnavka.cz

4

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

jsme měli dvě…První bylo pod názvem ,,STRACH MÁ VELKÉ OČI“
a druhé bylo od pana ,,POPLETY“ tak trochu popletené. Děti se nejen
dozví spousty zajímavých a poučných rad do života, ale také se učí, jak
se na divadle chovat a ovládat samu sebe. Podzim máme velmi rádi,
protože všude je spousty krásného barevného listí a chodit do přírody je
jedna velká radost. Děkuji dětem a jejich rodičům, za přinesení přírodnin z právě podzimního období k nám do školky. Díky vám jsme si tak
mohli krásně a tématicky vyzdobit třídu a vytvořit si tak vlastní lesíček.
Také lisujeme listí, z kterého si pak něco krásného vytvoříme. Listí na
zahradě nám poslouží také na akci ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“, kterým
budeme ještě vyrábět domeček a učit se broučí ukolébavku. Další aktivity, které nás každoročně čekají, jsou: ,,DLABÁNÍ DÝNÍ S RODIČI“
a ,,HALLOWEENSKÝ MAŠKARNÍ PLES“ plný strašidel, čar, kouzel, úkolů, tajemna a průvodu po obci.
Očekáváme také divadlo ,,KAŠPÁREK A ČARODĚJ“, bude možnost fotografování - vánoční edice a už pomalu začneme nacvičovat na
vánoční besídky a zpívání u rozsvíceného stromečku. Takže se máme
na co těšit.
za třídu Sluníčka a kolektiv MŠ Dvorská Kristýna
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Dýňování ve školičce

Ve čtvrtek dne 24. října proběhlo v naší mateřské škole dýňování.
Byli jsme velice překvapeni zájmem a účastí o tuto akci. Kreativita ze
strany dětí a rodičů byla znát a během okamžiku naši školku zdobily
nádherné dýně, které nám poskytnou výzdobu na další akce. Dýně nám
poslouží jako výzdoba na halloweenský maškarní karneval a poté jako
osvícení zahrady při uspávání broučků.
za MŠ Veverková Pavlína

Anthropos Brno

Naše říjnová výprava byla vlastně v rámci čtvrťácké vlastivědy takovou Malou cestou do pravěku. V Anthroposu, což je jeden z objektů
Moravského zemského muzea Brno, nás čekala lektorovaná prohlídka
stálé expozice O původu člověka - Morava lovců a sběračů, ale hlavně mamut, na kterého jsme se obzvláště těšili. Před samotnou návštěvou tohoto pavilonu jsme se ještě stíhali projít rušným středem Brna
až k neobvyklému brněnskému orloji na náměstí Svobody (… čekání
na kuličky jsme přenechali japonským turistům, protože zde byli dřív
a ještě se na nás pěkně usmívali …). Zapózovali jsme pod tzv. Brněnským drakem v průjezdu Staré radnice a projeli jsme se vesele „šalinó“.
Z celého dne máme spoustu nových zážitků a poznatků, o kterých vám
budeme někdy rádi vyprávět.
Mgr. Ludmila Šimečková

Ptačí rok

V září vyrazili čtvrťáci do svitavského muzea na přírodovědný program Ptačí rok. Nejprve na ně čekala přednáška o tom, co je to ornitologie, čím jsou různí ptáci zajímaví či důležití, jaký je život ptactva během celého roku a proč pěvci vlastně zpívají. Zajímavé bylo také téma
ptačí migrace - stěhování. Připomněli si, jak krmit přezimující ptáky,
aby přilétali právě do jejich krmítka. Zajímavou přednášku se soutěžními úkoly a následné pozorování ptactva ve městě dalekohledem zakončil pan ornitolog Vrána příslibem, že jim samotný odchyt a kroužkování
ptáků ve volné přírodě předvede v červnu přímo v Městečku Trnávce.
Mgr. Ludmila Šimečková

www.mtrnavka.cz
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Páťáci v akci

V rámci třídního projektu: Poznej svou obec, pokračují žáci 5. třídy
v poznávání obcí i v letošním školním roce.
Žáci naší třídy bydlí mimo Městečko Trnávku v dalších 9 obcích,
proto jsme se rozhodli s jednotlivými obcemi seznámit. Cíl je jednoduchý, zjistit, jak se jinde žije mému spolužákovi. Tak nám vznikli noví
průvodci, kteří nám připraví vždy jeden den v místě, kde bydlí. Jelikož
jsme tuto akci dělali i ve čtvrté třídě, a nejen že nás to moc bavilo, ale
ještě jsme se něco nového a zajímavého dozvěděli, pokračujeme i letos.
Se svými poznatky Vás budou naši průvodci průběžně informovat.
Mgr. Lenka Straková

Stará Roveň je malá vesnice v okrese Svitavy, jenž patří mezi spádové obce Městečka Trnávky. Nachází se na kopci s nejvyšším bodem 559
m, který se jmenuje Plániva, a je součástí přírodního parku Bohdalov –
Hartinkov. Při posledním sčítání lidu zde bylo evidováno 31 popisných
domů, ale trvale žijících obyvatel je pouze 49 osob, ostatní jsou chalupáři. Horní část obce tvoří Bídov, kde pramení i Roveňský potok, ten protéká celou vesnicí, dále Roveňským dolem a u Vranové Lhoty se vlévá
do řeky Třebůvky, Součástí je i Nová Roveň, známá též pod názvem
Dvorek. K historii neodmyslitelně patří působení partyzánské skupiny
Jermak - Kružilin za II. světové války, což nám připomíná pomník u Bídova, stejně jako 14 obětí I. světové války na návsi. Mezi památky patří
opravená kaple se zvonicí, kříž a boží muka. Škola z roku 1893 slouží
jako místní hospůdka, nově je zde vybudován i hasičský areál, kde se každoročně koná noční cvičení a od září je zde i přemístěna lesní školka.
zapsala průvodkyně: Eliška Elnerová
Co nás žáky zaujalo: kaplička, kde se zvoní, když někdo umře,
příroda a krásné výhledy (Bouzov, Bohdalov, Rozstání, Radkov), starodávný meč, opekání buřtů, Eliška a její rodiče – super vymyšlené,
ochočené kozy, které mají jména, ochočená muflonka v Nové Rovni.
žáci páté třídy

5

Vánoční besídka
Pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ
Městečko Trnávka

V neděli dne 8. 12.

ve 14:00 hod. v Kulturním domě
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni
V Bohdalově

Ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září trávila 6. třída společně s novou paní učitelkou Petrou Hájkovou a asistentkou Markétou Raškovou
v Bohdalově. Zde jsme měli již tradiční adaptační stmelovací pobyt ve
staré budově bývalé základní školy. První den nám hezky program nachystalo Výchovné středisko ALFA ze Svitav pod vedením Jana Mazáka, hráli jsme hodně her (i trošku fyzicky náročnějších), soutěžili jsme
a poznávali blízké okolí. Počasí nám přálo, bylo velmi hezky, a tak jsme
si pobyt na čistém vzduchu na „konci světa“ bez signálu užili.
Děkujeme OÚ v Městečku Trnávce, který nám budovu zapůjčil bezplatně. Velké díky patří rodině Krejcarově, která pomohla s odvozem věcí
na místo, a všem maminkám, které se postaraly o naše hladové žaludky...
Mgr. Petra Hájková

Dne 14. 10. jsme jeli hledat pramen řeky Svitavy. V této činnosti
nás podpořil a celým dnem provázel pan Jakub Vrána, pracovník Muzea Svitavy, za což mu moc děkujeme. Aktivity, které nás nejvíce bavily: chytání hmyzu do sítí, sledování labutí dalekohledem, hledání čolka
u samotného pramene – žádný se nenašel, sběr hub, přilákání ptáků na
vábničku (králíček, sýkora parukářka). Jak se nám to líbilo: nádherné,
super, strašně dobrý, pan Vrána nás hodně naučil, moc se mi to líbilo.
Co jsme se o řece Svitavě dozvěděli:
Pramení u našeho okresního města Svitavy, její délka je 97 km, protéká dvěma kraji, Pardubickým a Jihomoravským, v Brně se spojuje se
Svratkou, patří k úmoří Černého moře.
žáci páté třídy

Ve Vídni

Ve středu 16. října naše škola pořádala poznávací zájezd do nedaleké
Vídně. Zájezd byl určen žákům II. stupně a z důvodu kapacity autobusu se ho nemohli zúčastnit úplně všichni žáci. Přednost dostali žáci 7.,
8. a 9. třídy, kteří se německý jazyk učí povinně jako druhý cizí jazyk.
Žáci 6. třídy pouze autobus doplnili.
Navštívili jsme Schonbrunn, prošli jsme si okolí zámku, zahradu.
Nejvíce času jsme strávili v ZOO. Pak jsme absolvovali cestu metrem
do centra města, kde jsme se podívali do katedrály Sv. Štěpána, z venku si prohlédli Hofburg, radnici a další zajímavé
budovy. Naší poslední zastávkou bylo Přírodovědné muzeum na Ringstrasse.
Postřehy žáků:
• Ze začátku byla celkem zima a pršelo. Pak se
rozjasnilo a bylo moc hezky. Když jsme šli
do přírodovědného muzea, tak jsme byli už
dost vyčerpaní.
• Výlet do Vídně se mi líbil. V ZOO mě nejvíce uchvátily medúzy a bílí vlci, v muzeu zase
pravěcí vodní živočichové.
• Poprvé jsem byl v zahraničí. Vídeň je opravdu krásné město, má krásné historické památky. Pokud bude možnost, jel bych znovu.

• Nejvíc se mi líbilo ZOO, poprvé jsem viděla pandu.
• Poprvé jsem vyzkoušel cizí jazyk v praxi. Hodně se mi tam líbilo.
• Výlet do Vidně byl sice náročný, ale stál za to. Moc se mi líbila architektura staveb a velikost zahrad u zámku.
• Jízda metrem byla lepší než v Praze.
• Líbila se mi zvířata v ZOO, která v Čechách neuvidím. Ale nelíbilo
se mi, že je tam draho.
sepsala Mgr. Petra Hájková

www.mtrnavka.cz
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Minifotbal v Jevíčku

V pondělí 23. září se konal turnaj v minifotbalu na hřišti ZŠ Jevíčko.
Turnaje se zúčastnily také týmy z Jevíčka a Jaroměřic. Hráli jsme dva
zápasy a díky příznivým výsledkům jsme z turnaje odjížděli s prvním
místem a postupujeme do okresního kola, které se uskuteční 9. října
ve Svitavách. Soutěže se zúčastnili: Lukáš Fréhar, Adam Dvořáček,
Mário Kurinec, Tadeáš Palášek, Jakub Ryp, Matěj Smolík, Milan Horník, Zdeněk Baranok, Samuel Neoral. Chtěla bych poděkovat Robertu
Henslovi za spolupráci během turnaje. Sportu zdar!
Bc. Martina Baráková

Okresní kolo v minifotbalu

Ve středu 9. října jsme vyrazili autobusem směr Svitavy na okresní
kolo v minifotbalu. Hráli jsme čtyři zápasy a skončili jsme celkově na
5. místě. V turnaji jsme sice nezabodovali, ale přesto jsem ráda, že jsme
se zúčastnili, protože si odnášíme nové zkušenosti. Soutěže se zúčastnili: Adam Dvořáček, Lukáš Fréhar, Tadeáš Palášek, Jakub Ryp, Mário
Kurinec, Matěj Smolík, Milan Horník, Zdeněk Baranok, Samuel Neoral.
Bc. Martina Baráková
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správnou z osmi nabízených odpovědí. Úlohy byly založeny spíše na
logickém úsudku než na složitém výpočtu. Šlo spíše o to dostat ten
správný nápad k řešení. Nejlépe dopadl Matěj Smolík a Milan Horník
ze 7. třídy. Na postup do krajského kola to ale nebylo.
Mgr. Petra Hájková

Kartografické a geodetické dny ve Velkých Opatovicích

Dne 27. září se vydala 7. a 8. třída do Velkých Opatovic do Moravského kartografického centra. Vypravili jsme se na akci Kartografické
a geodetické dny. Čekal nás velmi bohatý program, například ukázky
práce s geodetickými přístroji v terénu, kde si žáci vyzkoušeli měření
výšky, práce s termokamerou, s GPS i buzolou. Žáci se rozdělili do
čtyřčlenných družstev a pohybovali se s pomocí plánku po jednotlivých
stanovištích v zámeckém parku, kde plnili zadané úkoly.
Bc. Martina Baráková
Postřehy od žáků:
„Akce se mi líbila, líbilo se mi, že tam bylo hodně stanovišť a úkoly
byly celkem zábavné. Nejvíce se mi líbilo stanoviště s termokamerou
a s měřením vzdálenosti.“ Filip Maška, 8. třída
„Výlet se mi líbil, jela bych znovu. Bylo celkem 14 stanovišť, na
každém jsme měli zajímavé úkoly, například zatloukat tyčku do země,
která sloužila ke sbírání vzorků půdy, nebo poskládat kraje České
republiky.“ Sandra Konopáčová, 8. třída
„Byl to fajn zážitek, rozhodně jsem se něco nového naučil. Byly
dobré aktivity, například orientace s buzolou. Aktivity byly venku, tak
to bylo fajn. Celkové hodnocení 9,3 z 10 a další podobný výlet bych
rozhodně uvítal a ani na chvíli bych neváhal.“ Matěj Smolík, 7. třída

Logická olympiáda

V pondělí 14. října se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili školního kola Logické olympiády, do které se již tradičně naše škola zapojuje. Už vstup,
registrace, potvrzení účasti od rodičů a následné přihlášení byl pro některé žáky nadlidský úkol. Na vypracování online testu, který byl složen z 25 otázek, měli žáci 30 minut. U každé otázky vybírali jednu

Trnka Městečko Trnávka z. s.
Opět zveme všechny bez rozdílu na naše tradiční zimní akce: PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK v neděli 1.12. od 14
do 17 hodin, v Kulturním domě v Městečku Trnávce. Na místě si můžete koupit dárečky, občerstvení v podobě punče, kávy či čaje a vánočního
cukroví. Na akci je vstup zdarma. Po skončení jarmarku proběhne před
Obecním domem rozsvěcení vánočního stromu s programem dětí z MŠ
a ZŠ Městečko Trnávka. Pokud máte zájem na Předvánočním jarmarku
prodávat své výrobky, oslovujte Janu Duškovou - pracovnici Kulturního
domu a Obecní knihovny v Městečku Trnávce.

Soutěž o nejchutnější dobrotu z dýně na letošním Dýňobraní vyhrála
Helena Huvarová s dýňovými lívanečky.

OBCHŮZKU SVATÝCH LUCIÍ - sraz dětí i dospělých v pátek
13. prosince v 15:30 v Trnce. Teple se oblečte a vezměte si s sebou bílé
plachetky, zobáky, čepice, rukavice, masky, peroutky, lucerničky... Pokud
vám něco bude chybět, věci a oblečení vám rádi zapůjčíme. Po našňoření
se a oprášení naší písničky, vydáme se od Obecního domu kolem hostince
Marta do bytové zástavby „U koupaliště“, přes Voslének na Rynk, od tam
Koulovkou ke škole a nazpět do Trnky. Budeme rádi, když nám některé
domácnosti otevřou a my zjistíme, jestli hospodyňky nepředou a mají poklizeno. Za to budeme očekávat něco malého na zub.
Dále vás srdečně zveme na jednodenní seminář, na kterém nebude chybět JÓGA,VAŘENÍ, JEZENÍ... Uskuteční se v neděli 5. ledna 2020. Celý
den bude zaměřen na zimní problematiku zahřívání organizmu a trávení.
Jógové praktické cvičení s Alicí Pušťou Tvarůžkovou v malé tělocvičně
ZŠ Městečko Trnávka 9:30-12:30. Ochutnávka a praktický workshop vaření veganské ajurvédské stravy s lektorkou a kuchařkou Světlanou Synákovou 12:30-18:00 hodin v Trnce v Městečku Trnávce (1. patro Obecního
domu). Zájemci se mohou přihlásit a vybrat si ze třech variant.
1. jóga + oběd - 500 Kč
2. vaření + oběd a večeře - 700 Kč
3. celý den - jóga + vaření + jídlo oběd a večeře - 1100 Kč
Přihlašujte se na adrese: ostrnka@seznam.cz. Poplatek za kurz se platí
předem. Pokud budete chtít dát kurz jako dárek, můžeme vám vyhotovit
dárkový poukaz. Počet účastníků je omezen!!! Na místě proběhne prodej
knihy, kuchařky Atlas polévek, kterou Světlana Synáková napsala.
Klidný advent přeje
MgA. Zdeňka Selingerová a Trnka Městečko Trnávka z.s.

www.mtrnavka.cz
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TJ Sokol Městečko Trnávka
Poděkování

Dovolte mi poděkovat jménem celého výboru Tělocvičné jednoty
Sokol Městečko Trnávka za realizaci nového oploceni kolem části areálu hřiště. I když byly pochyby, jak bude cely areál vypadat bez rezavého, ale tradičního plotu, shodli jsme se, že skutečnost předčila naše očekávání. Oploceni je velmi pěkné, moderní a hezky zapadá do koloritu
středu obce. Hřiště tak získalo nový, moderní vzhled a projíždějícím se
tak otevřel pěkný pohled na areál. Jsme také připraveni pomoci s dobudováním oplocení v části pod Cimburkem. Ještě jednou děkujeme.
Mgr. Vlastimil Stenzl, starosta TJ Sokol M. Trnávka

v 5. minutě vlastní branku. V druhé půli ale utkání otočil a nakonec slavil
tři body za výhru 3:1. Jediná remíza přišla v domácím utkání se Sebranicemi, ve kterém hrála Trnávka víc jak poločas v oslabení po vyloučení
Kolínského. Dvě porážky si připsal Sokol v derby s Linharticemi a Kunčinou B. V Linharticích rozhodla o prohře 1:2 neproměněná penalta Kacíře, v Kunčině se Sokol gólově neprosadil. Nutno však poznamenat, že
tam odjel bez sedmi hráčů základní sestavy, a tak polovinu týmu tvořili
staří páni. Zatím poslední utkání odehrál tým v Křenově, kde díky dvěma trefám Klevety vyhrál 2:0 a posunul se tak do čela tabulky III. třídy. Hráče ještě čeká na podzim předehrávka s Vendolím a Třebařovem.
Žáci jsou na tom ještě lépe než muži. Ze sedmi odehraných zápasů
všechny ovládli a s plným počtem bodů a skóre 53:3 vévodí tabulce.
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Zveme Vás do nově otevřeného nehtového studia
Nabízíme:

• Pánskou manikúru
• Dámskou manikúru
• P-Shine pro pány i dámy
• Parafínové zábaly
• Gelovou modeláž
FOTBAL

Muži Sokola Městečka Trnávky mají rozehranou sezónu 2019/2020
skvěle. Během deseti odehraných zápasů sedmkrát zvítězili. Nejvyšší výhry přišly proti Vendolí (4:1) a Třebařovu (3:0). Cenný byl ale i skalp
céčka Moravské Třebové, kde Trnávka zvítězila 1:0 díky trefě benjamínka Pavla Hynka. Zajímavý byl též zápas s Rohoznou. V tom si dal Sokol

Studio najdete v Domě služeb
ve Vranové Lhotě 34. (Nad poštou)
Jana Hladíková | Vranová Lhota 34 | tel. 737 141 377
email: mici@nehtove-studio-mici.eu
www.nehtove-studio-mici.eu

SK Skalka
Nohejbalový turnaj trojic Koclířov

Dne 24. 8. 2019 se v rámci hasičského dne uskutečnil nohejbalový turnaj trojic. Náš tým se tohoto turnaje zúčastnil poprvé
a tak jej překvapilo hezké prostředí a nový sportovní areál. Parné počasí, které ten den panovalo, bylo snad jediným nepříjemným
prvkem turnaje. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů a při zahájení pořadatel
určil, že se bude hrát systémem každý s každým a ve výsledku se sečtou dosažené body. Pokud by toto nebylo na konci změněno, náš tým
by skončil na krásném 2. místě. Pořadatel ovšem k nelibosti všech po
ukončení vzájemných bojů ohlásil, že prvních osm týmů postupuje do
pavouka, a to naše zástupce stálo nakonec pohoršení si o dvě místa.
S celkovým 4. místem byli zástupci Skalky i tak spokojeni, hlavně, že
se nikomu nic v takovém tropickém dni nestalo.

Rodinný turnaj v nohejbale

Dne 14. 9. 2019 se uskutečnilo v areálu SK Skalky tradiční nohejba-

lové klání rodinných příslušníků z M. Trnávky a přilehlých obcí. Letošní počet „startujících“ byl 11 týmů, které se hned od začátku pustily do
soubojů o nejlepší umístění v tabulce. Krásné počasí, mnoho rodinných
příslušníků jako fanoušků, to vše bylo zárukou příjemného dne plného
krásných nohejbalových okamžiků. Za zmínku stojí tým Karla Škrabala
st., který své spoluhráče omladil a vzal si pod svá křídla nové nohejbalové naděje - Matěje Smolíka a Štěpána Škrabala. Nutno dodat, že tento
tým své soupeře mnohdy potrápil. A jak to nakonec dopadlo?
1. místo rod. Schupplerova, 2. místo rod. MakrHýci, 3. místo rod.
Vodehnalova. Díky všem za účast a za rok opět na Skalce J.

Ukončení sezony na Skalce

Dne 12. 10. se uskutečnila závěrečná brigáda na Skalce. Jelikož nás
na závěr prací čekala chutná odměna, pustili jsme se do hrabání listí,
zazimování boudy, prostě úklidu celého areálu. Počasí nám vyšlo, tudíž jsme mohli ještě jednou na konci sezóny na Skalce „posedět“. A co
bylo pro všechny chutnou odměnou? Oblíbená Karlova
kolena. Díky všem za dobře vykonanou práci a na jaře
znovu na Skalce.

Plán akcí:

prosinec - Vánoční losovatelný turnaj v hale
Tréninky nohejbalistů budou od listopadu každý pátek
od 18 h. v hale. Volejbalisti se budou scházet na svoje tréninky v neděli od 16 h. v hale.

Blahopřání..

V měsíci říjnu oslavil své životní jubileum David Křivánek (Kondor), přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a spoustu sportovních úspěchů.
www.mtrnavka.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Ač se to zdá skoro nemožné, náš sbor se opět připravuje na zimu, letošní hasičská sezóna je definitivně u konce, a nám nezbylo nic jiného, než zazimovat překážky, tréninkovou louku
a vlastně celou hasičskou zbrojnici.
Na konci srpna proběhla dětská hasičská soutěž ve Vranové Lhotě. Naši
nejmladší si odvezli pohár za příčku nejvyšší, starší žáci skončili na 6. místě. Hned
následující týden jsme se vypravili na závody „osmičkářů“ do Chornic, i přes nepřízeň
počasí přijelo dost družstev. Ženy skončily na krásném 2. místě, depozit na místě 4.
a muži si odvezli 6. místo. Pak nás čekaly již jen dvoje závody – Memoriál v Sušicích a O pohár starosty obce v Malíkově.
Do Sušic nás nakonec odjeli reprezentovat
jen muži a děti. Starší žáci skončili na 5.
místě, mladší byli 7. Pohár za 2. místo si
vybojovali naši muži. Závěrem naší sezony byly tedy závody v Malíkově,
kam odjela pouze smíšená sestava 3 žen a 4 mužů, složená v den závodu
dopoledne. I přesto, že jsme na štafetě běželi i s jednou ženou, povedl se
nám nejlepší čas. Útok jsme šli na jistotu, avšak po krásném útoku Velké
Roudky, nás o několik vteřin v pořadí přeskočila. I tak jsme ale odjížděli
s dobrým pocitem za pěkný výkon a ještě s krásným 2. místem.
Za pěknou sezonu a reprezentaci našeho sboru se vedoucí mládeže
v sobotu 28. září vypravili na celý den do vzdáleného Aqualandu Moravia
do Pasohlávek. Děti se v areálu vydováděly, ale hlavně si užily krásný den
s kamarády a zregenerovaly na nadcházející podzimní kolo Hry Plamen.
To proběhlo letos v Pusté Rybné 19. října. Mladší žáci ukázali svoji bojov-

nost a odvezli si 13. a 28. místo, starší žáci se v konkurenci ostatních družstev umístili na 26. a 37. místě. K Monče Braunerové se letos přidala také
Anička Kučerová, a obě nás jely reprezentovat v kategorii střední a starší
dorostenky. Monča si za svůj výkon odvezla 1. místo, Anička skončila ve
své kategorii na 2. místě. Děkujeme našim nejmladším, starším, ale i holkám za to, že je to baví, že jsou tak šikovní
a krásně reprezentují náš sbor.
V průběhu října jsme se také sešli na
hasičárně, abychom po celé sezoně uklidili překážky, zazimovali mašiny, a dali do
pořádku vše, co bylo potřeba po náročném
půlroku, který jsme trávili spíše venku na
louce.
Děkuji všem, kteří se v průběhu celé sezony podíleli na organizaci našich akcí, za
reprezentaci sboru na místních i vzdálenějších závodech, vedoucím mládeže za práci
s dětmi, a hlavně také rodičům dětí - za jejich trpělivost, podporu, a za pravidelné dovážení dětí na tréninky a závody!
S díky se obracím i na kluky z naší výjezdové jednotky. Jejich práce je
značně náročná. Přestože přes letní měsíce neměli tolik výjezdů jako pár
let zpět, i tak kluci nezahálí. Neustále se účastní různých školení, seznamují se s novými věcmi a situacemi, které jim pomáhají chránit na výjezdech jak sebe, tak všechny ostatní. Během září a října kluci vyjížděli ke
dvěma výjezdům, poprvé k požáru nízkého domu v Moravské Třebové
a následně na začátku října jako technická pomoc se složkami IZS ke Kulturnímu domu v Městečku Trnávce.
Přejeme Vám krásné podzimní dny.
SDH Městečko Trnávka

SDH Bohdalov se ohlíží za dalším uplynulým rokem
Ačkoliv se náš sbor už téměř neúčastní hasičských soutěží a nesbírá sportovní úspěchy, snaží se
svoji aktivitu zaměřit na kulturní akce pro děti i dospělé ve své obci.
Poslední den loňského roku uspořádali místní hasiči Silvestrovský pochod. Z Bohdalova se vydalo
135 turistů bohdalovskou krajinou na Žipotín, kde se
potkali asi se šedesáti podobnými nadšenci z Gruny.
1. června zorganizoval SDH Bohdal pro své členy, rodinné příslušníky a místní obyvatele jednodenní zájezd do Kroměříže a na Velehrad,
kde byl tento vydařený výlet zakončen ve sklípku. Dne 22. června se
uskutečnilo za finančního přispění obce Městečka Trnávky Hasičské
zábavné odpoledne, které se neslo v duchu sportovních aktivit, za jejichž splnění čekala děti věcná i sladká odměna. Kromě soutěží se děti

mohly projet na poníkovi, povozit v sajdkáře, zaskákat si na skákacím hradu, nebo si nechat zkrášlit obličej dle svého přání. Náš bratský sbor z Bohdalova na
Žďársku přijel s novým hasičským vozem a předvedl
divákům, jak vypadá zásah při vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla. Dětské odpoledne bylo zakončeno jak jinak než hasičskou pěnou.
Tradiční Vítání prázdnin, konané 6. července, se ani
letos neobešlo bez klasické pochoutky rožněného selete. Letní počasí,
skvělá kapela Prorock 2 a bohatá soutěž o ceny přilákala velké množství návštěvníků. Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen členům
SDH Bohdalov, ale i pomocníkům z řad místních obyvatel, kteří věnují
svůj čas a pomáhají s organizací společenských akcí.
za SDH Bohdalov Jitka Budigová

Jak postupovat po odjezdu záchranky
Sanitka s vaším blízkým odjíždí a Vy teď
nevíte, co dělat. Snažte se nemyslet na to, co se
stalo. Váš blízký je v rukou záchranářů, kteří
po dobu transportu o pacienta pečují a poskytují mu vysoce specializovanou péči - monitorují
krevní tlak, EKG, podávají kyslík, léky - dle situace. Do které nemocnice pacient pojede, není
na vašem přání, ale na rozhodnutí záchranáře,
který musí dodržet dané postupy. Posádka záchranky vám sdělí, kam pacienta bude směrovat. Záchranář již při odjezdu od vás avizuje
nemocnici, čas příjezdu a zdravotní stav pacienta. Záchranáři pacienta doprovodí na příslušné oddělení nemocnice, po předání zdravotnické dokumentace a fyzickém předání pacienta
přítomnému lékaři, jejich zodpovědnost za pacienta končí. Sanitka se vrací na základnu, kde

Kontakty na ústředny nemocnic
FN Olomouc
FN Hradec Králové
FN Brno Bohunice
FN Brno U sv. Anny
Brno Dětská nemocnice
Popáleniny FN Brno
Bohunice – centrum pro děti
– JIP
Popáleniny FN Ostrava Poruba
Popáleniny Praha FN
Král. Vinohrady – JIP dospělí
– JIP děti
Nemocnice Pardubice
Nemocnice Svitavy
Nemocnice Litomyšl
Nemocnice Boskovice

www.mtrnavka.cz

588 441 111
495 831 111
532 231 111
532 181 111
532 231 111
532 233 425
532 233 205
597 372 809
267 163 382
267 163 378
466 011 111
461 569 111
461 655 111
516 491 111

se musí doplnit a uklidit, aby byla připravena
pro dalšího pacienta. Vy si nejdříve za hodinu
po odjezdu záchranky zavolejte do nemocnice,
abyste dostali informace o zdravotním stavu vašeho blízkého. Tyto vám předá lékař příslušného oddělení po sdělení hesla, na kterém se domluvíte před odjezdem záchranky se záchranářem. Může se stát, že pacient bude ošetřen ambulantně a vy budete lékařem osloveni, abyste
si pro vašeho blízkého přijeli. Ne každý pacient
dostane odvoz sanitkou zpět.
A co závěrem? Pokud se vám přístup záchranářů líbil, jistě budou rádi, když jim vyslovíte poděkování, určitě je to při jejich namáhavé
práci potěší.
Ivana Kantůrková,
zastupitelka města Moravská Třebová
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Poděkování za výmalbu kostela sv. Jakuba staršího
V neděli 27. 10. 2019 byla v kostele v Městečku Trnávce slavnostní
bohoslužba, která vyjadřovala poděkování za všechnu práci kolem výmalby kostela. Bohoslužbu vedl olomoucký biskup monsignor Antonín Basler spolu s kněžími z celého okolí pod vedením děkana Václava
Doláka a našeho pana faráře Jana Slívy. S touto slavností bylo spojeno
první svaté přijímání dětí. Slavnostní mši navštívilo nevídané množství
věřících, kteří slyšeli nádhernou hudbu a zpěv chrámového sboru se
hrou na varhany, na které hraje paní Marie Beserlová.
Na klavír se učila u pana Miroslava Hrubého, který jako učitel hudby (byl žákem Leoše Janáčka), učil celé generace hře na klavír, housle
i dechové nástroje. Otec Mařenky, Karel Škrabal, výtečný zpěvák, nadaný muzikální člověk, se jako samouk naučil hrát na varhany. Když
odešel pan Hrubý na odpočinek, pan Škrabal ho bez problémů nahradil. Mařenka se od otce učila hře na varhany a často ho zastupovala.
Stala se tak „regenschori“ trnáveckého kostela
a je ním již 50
let. Mařenka po
studiu na Gymnáziu v Jevíčku pokračovala
studiem na Zemědělské - ekonomické škole
v Tišnově. Stala
se účetní v JZD
v Měst.Trnávce,
kde pracovala až
do důchodu. Provdala se za Františka Beserleho,

který je jí velkou oporou. Stojí za vnějšími opravami fary, pracuje ve
farní zahradě a spolu s ostatními farníky byl při všech pracích při přípravě malování a úklidu kostela.
Jejich tři dcery mají krásné hlasy, zpočátku zpívaly v našem chrámovém sboru a dnes, když jsou vdané, pracují ve farnostech, kde žijí
se svými rodinami. Manželé Beserlovi mají už 7 vnoučat. Jedna vnučka dokonce začala s výukou hry na varhany. Mařenka dennodenně přichází na bohoslužby, aby je doprovodila svou hrou na varhany. Avšak
svoji činnost nepovažuje za nic zvláštního, protože to je služba Bohu
a lidem.
Každý člověk, který pomáhal při zkrášlení našeho kostela, je od ní
považován za člověka, který by si zasloužil poděkování, ne ona. My
víme, že když se nenajde někdo, kdo lidi povede, nic se samo neudělá.
Chceme paní Mařence Beserlové veřejně poděkovat.
Eva Henslová

Výmalba kostela sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba se připomíná již v roce 1406 a na jeho místě byl
v roce 1752 postaven současný barokní kostel. Dne 23. 7. 1804 kostel
slavnostně posvětil olomoucký pomocný biskup Mons. ThDr. Alois Josef hrabě Krakowský z Kolowrat. Poslední výmalba byla v roce 1938.
V letošním roce proběhla základní výmalba kulturní památky – kostela sv. Jakuba (v další fázích ještě čeká restaurování retáblu, soklu,
bočních oltářů, fresek a vitráží). Celkové náklady v době podání žádosti byly 1 406 132 Kč.
Opravy a výmalba byly prováděny postupně po etapách firmou
KOLP s.r.o. za asistence příslušného památkového dozoru paní Blanky
Žouželkové a konsultaci místního restaurátora pana Romana Vosičky,
který provedl speciální práce.
Vícepráce zejména změnou technologie stavby lešení jsou
346 232 Kč. Konečná cena je 1 752 364 Kč.
Financování je vícezdrojové:
-- Ministerstvo zemědělství částka 700 000 Kč
-- Arcibiskupství olomoucké přispělo darem 200 000 Kč
-- dar Obce Rozstání 15 000 Kč
-- dar Obce Městečko Trnávka 100 000 Kč;
-- Nadační Fond a farnost 637 369 Kč
Celý projekt je předfinancován půjčkami Arcibiskupství 700 000 Kč
a zbytek farníci z Městečka Trnávky. Další položkou bude zasklení epitafů (40 000 Kč) a vnitřní osvětlení kostela, které ještě není vyčísleno.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a pomoc,
také všem obětavým farníkům při čištění a úklidu kostela.
P. Václav Dolák, mobil 604 326 621 a P. Jan Slíva 731 402 045
Římskokatolická farnost Městečko Trnávka IČ 46452281 běžný účet:
125697323/0300 adresa: 569 41 Městečko Trnávka 1
www.mtrnavka.cz
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Mše svatá na poděkování za výmalbu kostela sv. Jakuba v Městečku Trnávce
a první svaté přijímání dětí v neděli dne 27. 10. 2019
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