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Vážení občané,
po delší době se k Vám znovu doky č. 107/2019 Sb. Z hodnocení, které
stává další vydání našeho obecního
bylo vyrovnané, doporučila konkurszpravodaje. Od posledního vydání
ní komise na místo ředitele Mgr. Jolajsme prožili dobu, kterou obec v novonu Sejbalovou. Mimořádná rada obce
dobé historii ještě nezažila – vyhlášení
svým usnesením doporučení konkursnouzového stavu spolu s celou řadou
ní komise potvrdila a nová ředitelka
omezení a nařízení.
tak 1.8.2020 nastoupí na naši školu.
Jsem nesmírně rád, že se v této
V měsíci květnu obdržela naše obec
době projevila solidarita a lidskost
nepříznivou zprávu od Státního fondu
v mnohých z Vás, ať už to byly ženy,
dopravní infrastruktury. Žádost o dotakteré pro naše spoluobčany šily roušci na cyklostezku Městečko Trnávka –
ky, pan Jiří Částka, jehož kolektiv ušil
Lázy sice splnila všechny předepsané
1500 ks roušek, které on následně beználežitosti, pro velký přetlak žádostí
Starosta obce Ing. Milan Šedaj se na slavnosti
platně daroval obci, Vy, kteří jste zavšak nebyla vybrána. Obci je umožjišťovali nákupy pro starší a nemocné
něno podat zjednodušenou opakovaLoučení s deváťáky rozloučil jménem obce i s ředitelem
spoluobčany, nebo Vy, kteří jste ponou žádost v roce 2021 (žádosti v roce
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka Ing. Vilémem Slechanem.
mohli třeba jen uklidňujícím slovem.
2020 se nepodávají). Zastupitelstvo
Díky Vám všem se podařilo tuto těžkou situaci zvládnout a je na místě
obce o této záležitosti rozhodne v okamžiku, kdy Státní fond dopravní
Vám všem za Vaši solidaritu a trpělivost poděkovat. Vzhledem k tomu,
infrastruktury vyhlásí pravidla poskytování dotací na cyklostezky pro
že nikdo z nás neví, co budoucí měsíce přinesou, obec pro letošní rok
rok 2021.
zrušila plánovanou akci Legendy pod Cimburkem. Ze stejného důvoS menším zpožděním, které způsobily vlastnické poměry majitelů
du se neuskutečnil koncert kapely Michal Tučný Revival. Návrat do
pozemků, pokračovaly projekční práce na díle „Obytný soubor Nad
běžného stavu se bohužel neobejde bez ekonomických ztrát, které poStudní II. etapa“. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteměrně výrazně dopadnou i na naši obec. Při rozhodování o dalších akří vyšli obci vstříc, a souhlasili s budoucím odprodejem části pozemcích v obci, které zastupitele čeká, bude nutné zachovat klid a chladnou
ků, aby všechny projektované objekty vyhověly příslušným normám.
hlavu.
Bohužel se však vyskytl majitel pozemku, který odmítl odprodat obci
V průběhu měsíce března vypsala naše obec výběrové řízení na re15 m2 pozemku, a tím obci výrazně zkomplikoval celou akci.
konstrukci dvou místních komunikaKoncem měsíce června ukončicí. Rekonstrukci místní komunikace
la svojí dlouholetou činnost MUDr.
v Městečku Trnávce podél Pacovky
Marta Fremuthová. Do zaslouženébude realizovat společnost M-SILho důchodového odpočinku odešla
NICE a.s. Chrudim za cenu 819 898
žena, která věnovala celý svůj proKč + 21% DPH, rekonstrukci místfesní život péči o naše zuby. Paní
ní komunikace mezi Starou a Novou
doktorka ukončila činnost a o její
Rovní společnost Správa a údržba
profesionalitě a spolehlivosti nemůsilnic Pardubického kraje, cestmisže být pochyb. Věřím, že my všichtrovství Moravská Třebová za cenu
ni, kteří jsme do její ordinace cho1 519 860 Kč + 21% DPH.
dili, jí odpočinek přejeme a za její
V období nouzového stavu prodlouholetou práci jí veřejně děkuběhla dvě jednání výběrové komijeme. Na její místo nastoupí mladý
se na volbu ředitele Základní školy
pan doktor MDDr. Tomáš Kohout,
a mateřské školy Městečko Trnávka.
který se do naší obce stěhuje s ceObec obdržela tři přihlášky od uchalou svojí rodinou. Jsem přesvědčen
zečů o tuto funkci: Mgr. Sejbalové,
o tom, že i jeho práce bude profesioMgr. Pilaře a Mgr. Kostky. Konkursnální a jsem nesmírně rád, že v naší
ní komise složená z osmi členů poobci bude i nadále zajištěna stomatostupovala při výběru podle Vyhlášlogická ordinace.
ky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
Vážení občané, přeji Vám klidné
konkursního řízení a konkursních
a krásné letní dny.
komisích, ve znění novely VyhlášIng. Milan Šedaj, starosta obce
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Usnesení
č. X/220620 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 22. 6. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
225. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
226. zprávy FV a KV, plán práce FV na 2. pololetí 2020,
227. záměr prodeje části pozemku p.č. 102/6 v k.ú. Městečko Trnávka za cenu
50 Kč/1 m2,
228. prodej pozemku p.č. 2148 o výměře 8975 m2 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za cenu 20 Kč/1 m2 ZOS Rychnov na Moravě,
229. nákup pozemku p.č. 2233/5 o výměře 8975 m2 v k.ú. Pacov u Moravské
Třebové za cenu 20 Kč/1 m2 od ZOS Rychnov na Moravě, odděleného od
p.č. 2233/1 GP č. 126-103/2020,
230. prodej pozemku p.č. 2264 o výměře 1314 m2 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za cenu 20 Kč/1 m2 Marii Kučerové,
231. nákup pozemku p.č. 2233/4 o výměře 1314 m2 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za cenu 20 Kč/1 m2 od Marie Kučerové, odděleného od p.č.
2233/1 GP č. 126-103/2020,
232. prodej pozemku p.č. 696/50 o výměře 260 m2 v k.ú. Přední Arnoštov, odděleného od p.č. 696/15 GP č. 107-326/2020 za cenu 25 Kč/1 m2 manželům Fischerovým,
233. nákup pozemku p.č. 49/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Přední Arnoštov, odděleného od p.č. 49 GP č. 107-326/2020 za cenu 25 Kč/1 m2 od Jiřího Fischera,
234. souhlas s posunutím hranice mezi k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky a k.ú.
Radkov tak, aby cesta na hranici katastrů byla v k.ú. Radkov a ve vlastnictví Obce Radkova, naše obec dostane náhradu pozemků v k.ú. Petrůvka
nebo v k.ú. Radkov,
235. nabytí do majetku obce 16 opuštěných hrobových míst, jejichž seznam byl
zveřejněn 1 rok na úřední desce obce a současně na vývěsce u hřbitova
v Městečku Trnávce,
236. budoucí smlouvu kupní s manželi Kohoutovými na stavební pozemek
o výměře cca 1200 m2 v lokalitě Nad Studní, II. etapa výstavby, cena za
pozemek bude ve výši 1/3 stanovené prodejní ceny v dané lokalitě, to vše
z důvodu existence důležitého zájmu spočívajícím v zajištění stomatologické péče mj. pro občany obce,
237. závěrečný účet Obce Městečko Trnávka za rok 2019, souhlas s celoročním
hospodařením Obce Městečko Trnávka bez výhrad a účetní závěrku obce
za rok 2019,
238. rozpočtové opatření č. 1/2020,
239. úhradu členského příspěvku SMO ČR na rok 2020 ve výši 6 502,36 Kč,
240. zařazení území obce Městečko Trnávka do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na programové období 2021 – 2027,
241. kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s Cetin, a.s. na pozemek
p.č. 61/3 v k.ú. Městečko Trnávka, služebnost umístění kabeláže a vstupu
a vjezdu k čp. 250,
242. příspěvek na stočné ve výši 14 Kč/1 m3 pro fakturaci v roce 2020, podmínky: fyzická nepodnikající osoba s trvalým pobytem v obci minimálně od
01. 01. 2020, nemající splatné závazky vůči obci, při neuhrazených splatných závazcích dojde k jednostrannému zápočtu tak, že bude započtena
kryjící se výše a pokud bude příspěvek na stočné vyšší než závazek vůči
obci, bude tento rozdíl vyplacen; to vše z důvodu zajištění ekonomicky
a sociálně únosné ceny pro domácnosti (snížení provozních nákladů domácností), termín výplaty do 31. 12. 2020, po tomto datu již nebudou příspěvky vyplaceny,
243. poskytnutí finanční dotace SO „Teplice“ ve výši 184 550 Kč z rozpočtu
obce na výměnu vodovodního řadu pod Pacovkou a související náklady
(cena díla, GP, VB, KN, vše bez DPH) a uzavření veřejnoprávní smlouvy s SO „Teplice“,
244. členský příspěvek Regionu MTJ na rok 2020 ve výši 35 150 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
245. jmenování členů konkurzní komise pro výběr ředitele Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy ve složení:
za zřizovatele:		
Ing. Milan Šedaj, Mgr. Eva Žouželková
za Pardubický kraj:
Mgr. Hana Pochobradská
za odborníky:		
Mgr. Miloslav Parolek, Mgr. Petr Vágner
za pedagogickou radu:
Mgr. Alena Popelková
za školní inspekci:
Mgr. Pavel Skokan
za školskou radu:
Mgr. Dalibor Chlup,
246. jmenování Ing. Milana Šedaje předsedou konkurzní komise pro výběr ředitele Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy,
247. pořízení nových vchodových dveří do domu Městečko Trnávka 116 za
cenu 46 786 Kč včetně DPH, 2 ks nových oken a vchodových dveří do provozovny kadeřnictví v Městečku Trnávce 201 za cenu 51 051 Kč včetně
DPH od Kamila Michalčáka,

248. výrobu a montáž uzavření nářadí ve sportovní hale firmou Metali s.r.o. Útěchov za cenu 25 200 Kč + DPH,
249. úhradu partnerského poplatku MAS MTJ o.p.s. ve výši 7 000 Kč,
250. převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za rok 2019
ve výši 27 804,51 Kč do rezervního fondu a následně převod částky
27 804,51 Kč do fondu investic,
251. nejvýhodnější nabídkou na rekonstrukci místní komunikace podél Pacovky v MT nabídku firmy M-Silnice Chrudim s cenou 819 898 Kč + DPH,
252. nejvýhodnější nabídkou na rekonstrukci místní komunikace Stará Roveň –
Nová Roveň nabídku firmy SÚS Pk Moravská Třebová s cenou 1 519 860
Kč + DPH,
253. výměnu 44 ks akumulátorů bezdrátového rozhlasu za cenu 44 820 Kč +
DPH,
254. nákup nové hlavy na traktorový vyžínač C-133 za cenu 98 010 Kč včetně
DPH od Zbyňka Lazara s.r.o., Brno – Tuřany,
255. nabídku Kamila Michalčáka na II. etapu výměny oken v Základní škole
ve výši 595 759 Kč + DPH,
256. smlouvu s ČEZem o zřízení služebnosti IE-12-2006127/VB/1 Městečko
Trnávka na umístění trafostanice, sloupu a uzemnění, cena za služebnost
je 6 300 Kč + DPH,
257. zrušení koncertů Michal Tučný Revival 30. 05. 2020 a Legendy pod Cimburkem 22. 08. 2020,
258. informaci SFDI o neúspěšné žádosti o dotaci na cyklostezku MT – Lázy,
259. obnovení provozu MŠ Městečko Trnávka od 25. 05. 2020,
260. nabídku ČEZ ESCO, a.s. na dodávky energie na období 1. 1. 2021–
31. 12. 2022,
261. smlouvy o smlouvách budoucích na VB a umístění staveb č. IV-122020169/VB/2 Městečko Trnávka p.č. 520/13 za cenu 2 000 Kč + DPH
a č. IV-12-2020302/VB/1 Městečko Trnávka p.č. 419/1 za cenu 2 750 Kč
+ DPH,
262. podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Rada obce Městečko Trnávka jmenuje s účinností od
01. 08. 2020 na pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy
Městečko Trnávka, okres Svitavy paní Mgr. Jolanu Sejbalovou,
263. Rada obce, jako statutární orgán zřizovatele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
rozhodla o provozu MŠ tak, že provoz bude v termínu od 25. 05. – 31. 07.
2020, další provoz bude od 01. 09. 2020,
264. smlouvu se společností REMA Systém a.s., Praha o využití SD pro účely
zpětného odběru,
265. nabídku Ing. Svatopluka Schupplera na TDI při akci „Rekonstrukce místní
komunikace podél Pacovky“ a za konzultační činnost při řešení II. etapy
sídliště Nad Studní ve výši 24 325 Kč,
266. nákup přípravny polyflokulantu pro ČOV Městečko Trnávka za cenu
196 000 Kč + DPH, vřetenového čerpadla za cenu 38 450 Kč + DPH,
dopravné 4 000 Kč, vše prostřednictvím VHOS, a.s. Moravská Třebová.
Hlasování: pro 14 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 22. 6. 2020: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vondra, Ing. Rostislav Janík

Nové webové stránky
Vážení občané, možná jste již někteří zaznamenali, že se změnily
obecní webové stránky.
Změnil se i jejich název: www.mesteckotrnavka.cz
Věříme, že nové webovky pro vás budou přehlednější a graficky zajímavější.
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Na OÚ lze platit kartou
Obecní úřad Městečko Trnávka oznamuje, že v kanceláři obecního
úřadu lze nově hradit poplatky platební kartou.

www.mtrnavka.cz
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Pandemie Covid-19, jak nás ovlivnila
S příchodem jara nás v letošním roce potkalo něco, co nikdo nečekal, co nikdo z nás dosud nezažil, celosvětová pandemie nemoci koronavir s označením Covid-19.
V rychlém sledu následovala různá opatření státu až po vyhlášení
nouzového stavu 12. března 2020. Restaurace, obchodní domy, sportovní kluby, školy a školky, knihovny se uzavřely, byla povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst. Ovšem mimo jiné se právě roušky
záhy staly nedostatkovým zbožím. Co naplat, začaly se šít v českých
domácnostech. Ne jinak tomu bylo v naší obci. Šilo se všude a 26 dobrovolnic pomáhalo s šitím 1600 ks roušek Obecnímu úřadu, firma HITEX darovala obci 1500 ks roušek, díky čemuž mohl každý náš občan
od 2 let obdržet povinné roušky.
Život se téměř zastavil. Lidé trávili čas vesměs doma, nezdržovali se
v ulicích ani v obchodech. Autobusy u nás jezdily zadarmo, kulturní akce
byly zrušené. Ti, bez kterých bychom se neobešli, však chodili do práce.

Jsou to především lidé pracující ve zdravotnictví, lékárníci, prodavači v potravinách a drogeriích, řidiči veřejné dopravy, hasiči, vy všichni, kdo jste pomáhali druhým, např. s nákupy atd. Všem zmíněných
a nejen v naší obci patří velké poděkování!!!
Od 20. dubna se začala opatření po týdnech pozvolna rušit. Roušky
jsme odložili 1. července 2020.
Většina z nás byla jistě přesvědčená o tom, že lidé po týdnech strávených doma, pouze se svými nejbližšími, k sobě po této zkušenosti
budou vlídnější, budou si vážit jeden druhého, budou se tolerovat. Bohužel, ne vždy je to pravda. Proč se to děje, nevíme… Každý by se měl
zamyslet, zda svým chováním neubližuje někomu jinému a svoje jednání usměrnit. Copak dokážeme spojit síly, jen když je nám ouvej? Nedělejme si život nepříjemný a užijme si naplno každý den, který můžeme
prožít. A nezapomínejme se u toho usmívat.
Redakční rada Zpravodaje OÚ M. Trnávky

V měsíci květnu, červnu, červenci a v srpnu 2020 oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané:
pan František Grulich z Městečka Trnávky
pan Ewald Heger z Městečka Trnávky
paní Emilie Mazenaurová z Pacova
paní Anežka Klapilová z Městečka Trnávky
paní Emilie Vodová z Městečka Trnávky
pan Augustin Skřebský z Městečka Trnávky
paní Božena Míhalová z Městečka Trnávky
paní Vítězslava Schupplerová z Pěčíkova
paní Milada Grulichová z Městečka Trnávky
paní Lidmila Slámová z Městečka Trnávky

paní Anežka Šmídová z Bohdalova
paní Danuše Tomanová z Městečka Trnávky
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
pan Josef Částka z Městečka Trnávky

paní Marie Faltýnková z Městečka Trnávky
pan Miroslav Elfmark z Městečka Trnávky
paní Věra Částková z Městečka Trnávky
K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme a přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěstí, pohodu
a dobrou náladu do každého dne.

J. Lexmaulová,
OÚ Městečko Trnávka

Rozpis LSPP – stomatologie na rok 2020 (oblast Svitavy–Mor.Třebová)
Termín
4. – 5. 7.
6. 7.
11. – 12. 7.
18. – 19. 7.
25. – 26. 7.
1. – 2. 8.
8. – 9. 8.
15. – 16. 8.
22. – 23. 8.
29. – 30. 8.
5. – 6. 9.
12. – 13. 9.
19. – 20. 9.
26. – 27. 9.
28. 9.
3. – 4. 10.
10. – 11. 10.
17. – 18. 10.
24. – 25. 10.
28. 10.
31. 10. – 1. 11.
7. – 8. 11.
14. – 15. 11.
17. 11.
21. – 22. 11.
28. – 29. 11.
5. – 6. 12.
12. – 13. 12.
19. – 20. 12.
24. 12.
25. 12.
26. – 27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

Poskytovatel
SVIDENT s.r.o.
S-DENTES s.r.o.

LK-MEDICAL s.r.o.
MUDr. Pavel Horák s.r.o.

SYDENT s.r.o.
SVIDENT s.r.o.
S-DENTES s.r.o.

LK-MEDICAL s.r.o.
MUDr. Pavel Horák s.r.o.

Lékař
Librová Anežka, MUDr.
Morávková Táňa, MUDr.
Pospíšil Jiří, MDDr.
Sládek Petr, MDDr.
Slouka Lubomír, MUDr.
Školařová Ludmila, MUDr.
Škorpík Jan, MUDr.
Štefková Zdeňka, MUDr.
Bisová Iva, MUDr.
Doležal Petr, MUDr.
Kohout Tomáš, MDDr.
Horák Pavel, MUDr.
Hřebabetzká Alena, MUDr.
Illová Jana, MUDr.
Jagoš Tomáš, MUDr.
Jagošová Alena, MUDr.
Kincová Milena, MUDr.
Komárková Barbora, MUDr.
Koukola Michal, MUDr.
Librová Anežka, MUDr.
Morávková Táňa, MUDr.
Pospíšil Jiří, MDDr.
Sládek Petr, MDDr.
Slouka Lubomír, MUDr.
Školařová Ludmila, MUDr.
Škorpík Jan, MUDr.
Štefková Zdeňka, MUDr.
Bisová Iva, MUDr.
Doležal Petr, MUDr.
Kohout Tomáš, MDDr.
Horák Pavel, MUDr.
Hřebabetzká Alena, MUDr.
Illová Jana, MUDr.
Jagoš Tomáš, MUDr.
Jagošová Alena, MUDr.
Kincová Milena, MUDr.
www.mtrnavka.cz

Adresa zz
Moravská Třebová, Komenského 1417/22
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Purkyňova 249/16
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Moravská Třebová, Piaristická 6b
Svitavy, Soudní 1391/3
Opatov 317
Moravská Třebová,Svitavská 325/36
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Městečko Trnávka 5
Svitavy, Pavlovova 24
Staré Město 134
Brněnec 90
Jevíčko, Palackého nám. 20
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549
Moravská Třebová, Svitavská 36
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Moravská Třebová, Komenského 1417/22
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Purkyňova 249/16
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Moravská Třebová, Piaristická 6b
Svitavy, Soudní 1391/3
Opatov 317
Moravská Třebová,Svitavská 325/36
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Městečko Trnávka 5
Svitavy, Pavlovova 24
Staré Město 134
Brněnec 90
Jevíčko, Palackého nám. 20
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549

Telefon
461 312 484
776 117 026
731 108 167
731 201 180
606 452 936
461 316 172
461 531 144
461 593 907
461 352 210
461 532 253
722 925 567
777 511 011
461 312 501
461 523 140
723 715 558
723 715 558
461 548 230
734 113 860
461 532 970
461 312 484
776 117 026
731 108 167
731 201 180
606 452 936
461 316 172
461 531 144
461 593 907
461 352 210
461 532 253
722 925 567
777 511 011
461 312 501
461 523 140
723 715 558
723 715 558
461 548 230
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ZMĚNA V ZUBNÍ ORDINACI
V pátek 26. června 2020 naposledy otevřela dveře svojí zubní
ordinace paní doktorka Marta Fremuthová. V předešlých dnech
a týdnech se s ní v ordinaci loučili její dlouholetí pacienti, rozloučila se s ní i obec. Poté již mohla začít užívat tolik zasloužený důchod.
Paní doktorko, patří Vám od nás všech veliký dík za vše,
co jste pro nás za těch spoustu let udělala.
Poděkování patří i sestřičce paní Evě Bednářové, která byla
pravou rukou paní doktorky posledních 20 let.
Děkujeme Vám.
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Zubní ambulance v Městečku Trnávce
Rád bych Vás krátce informoval o nové zubní ambulanci
v obci. Paní doktorka Marta Fremuthová ukončila poskytování
zdravotních služeb. Na adrese Městečko Trnávka 5 (Obecní dům)
budu nadále provozovat ordinaci já, Tomáš Kohout. Pocházím ze
Šumperku, vystudoval jsem zubní lékařství na 1. LF Univerzity
Karlovy v Praze, následně jsem pracoval na Slovensku na úpatí
Tater, kde jsem se věnoval především pedostomatologii (ošetřování dětí) a endodoncii (ošetřování kořenových kanálků). V manželčině rodišti nám bylo velmi pěkně, nicméně jsme se rozhodli po letech
pro změnu přiblížit rodičům mým. Z řady možností v okolí jsme zvolili
přátelské pozvání do Vaší malebné obce. Snažím se pracovat v souladu
s aktuálními trendy a s moderními přístroji a materiály, zároveň jsme
vždy usilovali o přátelský a férový vztah s pacienty. Přijměte prosím
tímto pozvání mé a pozvání sestřičky Hanky do naší ambulance.
Pacienti paní doktorky Fremuthové k nám nejsou automaticky přeregistrováni. Buď se kdykoli můžete zastavit pro vaši zdravotní dokumentaci a najít si nového zubního lékaře nebo se můžete objednat k nám na
vstupní preventivní prohlídku (je to nutné i pokud už jste letos na preventivní prohlídce byli), kde důkladně zkontrolujeme stav vašeho chrupu, vy nás informujete o vašich problémech, přáních a představách, já
Lékárna Městečko Trnávka
569 41 Městečko Trnávka čp. 5
(v budově Obecního domu)

Otevírací doba v době prázdnin:
PO - ST - PÁ 08:00 – 13:00
ÚT - ČT
10:00 – 15:00

Telefon do lékárny:
602 295 541 – Mgr. Nápravníková, lékárnice
E-mail: lekarna@lekarna-trnavka.cz

případně doporučím vhodnost možného dalšího ošetření a vy se
rozhodnete, zda nám svěříte vaši důvěru a stanete se našimi pacienty nebo nikoli.
Nová ambulance bude v provozu od pondělí 3. 8. 2020, objednávat budeme ale už dříve, a sice od středy 15. 7., prosím, nevolejte nám před tímto datem. Objednání se bude možné na novém
telefonním čísle 722 925 567. Je možné, že se pro velký zájem
nedovoláte, nevolejte prosím opakovaně, do několika dnů vám zavoláme nazpět, slibuji. Na začátku objednáme pouze tolik pacientů, kolik
nám naše kapacitní možnosti dovolí, objednávat budeme podle pořadí
vašich telefonátů. Objednat se může kdokoliv, ale zubní ordinace je primárně určena obyvatelům Městečka Trnávka a jeho nejbližšího okolí, tedy bývalým pacientům paní doktorky Fremuthové, speciálně pak
dětem. Včas zveřejním bližší informace na webu zubarkohout.cz, na
webu obce a na dveřích Obecního domu. Pokud vás bude bolet zub nebo
budete mít jiný vážný problém v měsíci červenci, bohužel musíte navštívit zubní lékaře v Moravské Třebové nebo pohotovost, za tuto komplikaci se omlouvám, aktuálně rekonstruuji prostory ambulance.
Těším se na setkání s Vámi. S přátelským pozdravem, MDDr.
Tomáš Kohout.

Dětská ambulance Měst. Trnávka
MUDr. Věra Landová, změny v červenci 2020:
Úterý 28. 7. otevřeno 8 – 12 hodin
Středa 29. 7. otevřeno 8 – 12 hodin
Pátek 31. 7. otevřeno 8 – 11 hodin

Volné místo učitele/učitelky
Základní škola a mateřská škola Vranová Lhota, okres Svitavy přijme od 1.9.2020 učitelku mateřské školy na zkrácený úvazek (6,45
- 10 hodin/týden). Požadujeme kvalifikaci v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. Kontakt: e-mail: zs.vranovalhota@email.cz, tel.: 737 026 454.

Lékárna nabízí:
• Rozvoz inkontinenčních pomůcek zdarma
• Rozvoz vozíků a jejich sestavení zdarma
• Rozvoz Nutridrinků a jiných doplňků stravy zdarma
• Rozvoz léků zdarma
• Do 24 hodin máte dovážku až do domu.
Tel.: 607 646 148, 739 761 796

Divadelní soubor Městečko Trnávka
Manželka se nepůjčuje

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
Římskokatolická farnost Městečko Trnávka pořádá Tradiční SVATOJAKUBSKÁ POUŤ, která se uskuteční v neděli 26. července 2020
v Městečku Trnávce. Svátek patrona naší farnosti oslavíme poutní mší
svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Jakuba Staršího. Mši bude celebrovat
P. Jan Slíva, místní farář.

Plánované divadelní představení se na jaře, bohužel, neuskutečnilo. Hned po prázdninách pokračují
pravidelné zkoušky a premiéra divadelní komedie se
uskuteční v sobotu 3. 10. 2020 v 19.30 hodin v Kulturním domě
v Městečku Trnávce.
Ludmila Kučerová

www.mtrnavka.cz
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dohromady 17 prvňáčků na tradiční slavnosti Pasování na čtenáře
ve čtvrtek 23. 6. 2020 předvedlo, co se za první školní rok ve škole naučili. Před budovou základní školy kromě čtení pohádky také zahráli
společně na flétničky a zazpívali písničky za doprovodu paní učitelky
Jany Dospělové. Následovalo slavnostní pasování, kdy pan král (ře-

ditel ZŠ) mečem popasoval
všechny nové čtenáře. Na
památku dostaly děti šerpu,
knihu a průkazku do knihovny. Přes všechny komplikace ve 2. pololetí šk. roku zaslouží děti velikou pochvalu,
protože čtení opravdu zvládly na jedničku. Přejeme jim, ať je čtení i nadále baví.
V obecní knihovně nabízíme k prodeji kromě pohlednic M. Trnávky
a okolních obcí také již dříve vydané knihy, turistické známky, turistické nálepky a vizitky s motivem Cimburku, turistické deníky, placky
s bílou paní, magnetky a nálepky s obrázkem obecního domu a Cimburku, hrnek s obrázkem kostela, DVD 700 let obce a ručně malovanou
mapu Svitavsko.
Nově si můžete zakoupit knihu plnou fotografií SVITAVSKO nejen
z nebe (500 Kč)
Všem čtenářům a návštěvníkům
knihovny přejeme krásné a pohodové léto nejlépe s knihou. Knihovna je
o prázdninách otevřená v běžné půjčovní době. Těšíme se na Vás.
knihovnice

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Organizace školního roku 2020 / 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.
• Státní svátek připadá na pondělí 28. září 2020.
• Státní svátek připadá na středu 28. října 2019.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října
2020.
• Ředitelské volno uděluji na pondělí 16. listopadu 2020.
• Státní svátek připadá na úterý 17. listopadu 2020.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4.
ledna 2021.
• Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna
2021.

• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 15. února
- 21. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
• Svátek „Velký pátek“ připadá na pátek 2. dubna 2021.
• Pondělí velikonoční připadá na 5. dubna 2021.
• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve
středu 30. června 2021.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý
31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve
středu 1. září 2021.
Ing. Vilém SLECHAN, ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
V
I
L
E
M
U

řelé díky, milý pane říďo,
když odcházíte, vzpomínat na Vás milo,
éta tvůrčí s kantory jste prožil,
lektřinou ve fyzice žáky mořil,
noho pěkných chvilek s námi,
čitelů se zastat – tím jste známý.

S
L
E
Ch
A
N
O
V
I

končilo 12 roků v Trnávce,
ibovat si teď budete v zahrádce,
vropou projíždět s Martou,
odit na pivko se svou partou,
utem jezdit na nákupy,
a dovolenou pouze tropy,
skvělá vnoučata pečovat,
šechno v klidu, hlavně být zdráv,
zážitky stále nové
přejí Vaši kolegové a všichni zaměstnanci
a žáci ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

www.mtrnavka.cz
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Sluníčka jsou do finále

Co nám život přinese, to si nevybíráme, a tak nám zážitky, přípravu
do školy a jiné dění ve školce přerušila situace, o které se již nemá cenu
více rozepisovat. Co se stalo, stalo se a my jsme rádi, že se nám školička
alespoň na chvilku otevřela a můžeme se spolu ještě nějakou dobu vídat,
připravovat do školy, hrát si a rozloučit se, než nám předškoláci odejdou
nadobro do školy. Matně vzpomínám, co zajímavého se před pandemií
u nás ve třídě dělo. Aha, maškarní bál!!!! Děti si spolu s maminkami daly
tu práci a pořídily kostým, ve kterém do školky hned ráno přišly. Během
dne se hrály tematické hry, děti svoji masku představily a dostaly odměnu. Nesměla chybět společná fotka, i když zrovna moc nás tou dobou (my
víme kvůli čemu) ve třídě nebylo. Snad příští ples bude mít větší účast.
Dále v mojí třídě probíhaly třídní schůzky. Každý rodič se pečlivě objednával na dobu, kdy si chtěl vyslechnout něco pěkného o prospěchu jejich
dítka. Drobné nedostatky jsme konzultovali a líbí se mi, že jsme nakloněni spolupráci, kdy děláme maximum pro děti ve školce a rodiče doma.
Proto jsem byla ráda, že jsem se v období pandemie mohla na rodiče
s přípravou jejich dětí spolehnout. Zápis do školy proběhl bohužel pouze
papírově, bez přítomnosti dětí. Školka se znovu otevřela poslední týden
v květnu a některé děti už nenastoupily. Pro tyto rodiny byla nabídnuta
pomoc s přípravou do školy, možnost zaslání pracovních podkladů…Také
po domluvě s panem ředitelem a budoucí paní učitelkou prvňáčků jsme
zakoupili knihy na procvičování, které obdržely všechny děti, jako dárek
k zápisu… Během měsíce května proběhl také zápis do školky. Musím
říci, že dětí máme přihlášeno mnoho a jsme rádi, že se nám kapacita naplnila. Školní rok už skoro končí a my se aktuálně těšíme na loučení s předškoláky, které nás v nejbližší době čeká. Pokud budete chtít, můžete se na
naše hrdé budoucí školáky podívat na tablu, které bude vystaveno cca na
přelomu měsíců června a července v místní prodejně K-plus…
Děti a paní učitelky ze třídy„SLUNÍČKA“ přejí všem pohodové,
krásné a slunné prožití letošních prázdnin a léta, prožité hlavně ve zdraví. Budeme se těšit opět v příštím školním roce….
za třídu „SLUNÍČKA“ Dvorská Kristýna

Za rytířem Toulovcem

Že bychom v závěru školního roku nezvládli alespoň jeden zajímavý
výlet? To ne! Zachránil nás rytíř Toulovec z Litomyšle. Takto nám pravil: ,, Morová rána, díky Bohu, opustila zemi českou a já mohu procházet Litomyšlí. Chci Vám ukázat její krásy a něco zasít do Vašich hlav.
Zvedněte zadky, prdiválové, a račte přikvačiti. Provedu vás zámkem,
zahradami a tajnými uličkami. Mám své město rád a řeknu vám vše, co
vím i co nevím, co se v kronikách píše i co se jen tak mezi lidem povídá. „ A tak jsme vyrazili. Vybaveni batůžky se svačinami a rouškami
jsme se vydali poslední školní středu na výpravu. Udatný rytíř s kuší
nás hravou formou seznámil s osobnostmi národního obrození (Smetana, Jirásek, Němcová, ...), v kostele jsme slyšeli staroslověnštinu a dozvěděli se více o počátcích křesťanství v příběhu Cyrila a Metoděje.
Naučili jsme se rozeznávat stavební slohy (baroko, gotika, renesance)
a prohlédli si zblízka litomyšlský zámek. Zažili jsme napínavé dobrodružství ve sklepení pod zámkem a zachránili rytíře Toulovce ze spárů
čaroděje .To jsme celí my!
Za všechny výletníky ze 4. třídy zapsala Mgr. Ludmila Šimečková.

Když se podaří, co se dařit má , …

V síti čtenářské gramotnosti

Základní škola v Jaroměřicích je už druhým rokem centrem kolegiální podpory projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je pracovat na trvalém rozvoji pedagogických
kompetencí zapojených učitelů a zvýšit kvalitu vzdělávání ve školách.
Navzdory nelehkému období proběhlo i v letošním roce 10 velmi milých setkání. Zapojení učitelé z okolních základních škol vytvořili síť
založenou na vzájemném sdílení zkušeností, metod a nápadů vhodných
k využití ve výuce. Závěrečného setkání se zúčastnil také lektor tvůrčího
psaní, René Nekuda. Autor oblíbených knih (Příběhostroj, Kreativní zápisník) poutavě hovořil o příběhu a jeho všudypřítomnosti. Dále se autor
věnoval tématu tvůrčího procesu, rozvoji kreativity a zároveň předkládal
zajímavé náměty. Shodli jsme se, že k psaní textů je důležitý nejen talent, ale zejména práce, kterou textu věnujeme. Totéž platí i o učitelské
profesi. Nejen talent, ale hlavně práce na získávání nových dovedností
nás posouvá dál. Velmi rádi se budeme s projektem Síťování posouvat
i v příštím školním roce a již teď se těšíme na další příjemná setkání.
Mgr. Růžena Bohatcová
Také učitelé naší školy se již druhým rokem aktivně zapojují do tohoto projektu, díky němuž získávají nové zkušenosti, materiály a nakupují nové knížky, kterými obohacují školní žákovskou knihovnu.

A je tu konec školního roku a konec čtvrté třídy. Karanténa nám
sice trochu zkřížila plány, ale i tak jsme se rozhodli si poslední dny našeho společného parťáctví pořádně užít. Vždycky jsme měli rádi dny,
kdy jsme si kromě získávání nových poznatků dopřáli i spoustu zábavy. A že jich bylo! Ale teď není čas na vzpomínání. Pojďme na to, co
máme ještě v živé paměti.
V posledních sedmi dnech letošního školního roku jsme zvládli kromě dobrodružného filmu, třídní olympiády a super hracího dne
také úžasný výlet Za rytířem Toulovcem do Litomyšle, hledání knížky
na prázdniny v obecní knihovně a lodičku, která popluje vstříc našim
prázdninovým dobrodružstvím. Jen taktak jsme si stihli v úterý 30. 6.
slavnostně rozdat vysvědčení, ke kterému patřil pro každého i dáreček
na památku se vzkazem:
Moji milí čtvrťáci, jste bezva třída a já jsem moc ráda, že jsem vás
poznala. Přeji vám hodně úspěchů, otevřenou mysl v dalším učení, ale
hlavně nádherné prázdniny! S láskou Vaše L.Šim.
… tak je přece krásně na světě!

www.mtrnavka.cz

červenec–srpen 2020

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

7

Básně děvčat z 9. třídy (z doby koronavirové)
ŽIVOTABÁSEŇ

ŽIVOTABÁSEŇ

Lenka Grézlová

Natálie Smolíková

Bohumil HRABAL

Já Bohumil Hrabal jsem byl
slavný,

Jako každý z nás se narodil,
vlídný, skromný, přátelský byl.
Český spisovatel milující život,
také mu ale teklo do bot.
Do depresí upadal,
když svou Pipsi pohřbíval.
Ostře sledované vlaky,
Slavnosti sněženek napsal taky.
Život mu nadělil spoustu zlého.
On však, plný radosti,
nedělal si starosti.
Když v poslední hodině života
svého,

a zemřel jsem docela starý.
Já vysokou školu měl,
však taky oženit jsem se směl.
Válka ovlivnila celé mé dílo,
nakonec všechno dobré bylo.
Ostře sledované vlaky, Pábitel
tohle všechno jsem vymyslel.
Mělo by to být vše, co měli byste
o mě vědět,
a pamatujte neměli byste pořád
jenom sedět.

holoubky z okna krmil,

Loučení s deváťáky

Ve školním roce 2011/2012 zasedlo do lavic 8 prvňáčků. Byli v historii
školy, co do počtu, nejmenší třídou, ale během let se rozrostli do dnešních
12 deváťáků. V posledním ročníku je čekal nelehký úkol, vybrat si střední školu. Přijímací řízení letos ovlivnila koronavirová situace, ale přesto
si poradili. Kdo vychází a kam směřuje, najdete na našem třídním tablu.
Mgr. Alena Popelková

nešťastně spadl, s bolestí v srdci.
Už se nikdy neprobudil.

Spolupráce s MAS v době koronavirové

Ze dne na den přešla naše škola k učení na dálku. V této nezvyklé
situaci jsme využili rychlé nabídky pracovníků MAS, kteří nám zprostředkovali webináře a školení zaměřené na distanční výuku. Celkem
v pěti blocích byli učitelé II. stupně proškoleni v prostředí Google
Classroom, což nám pomáhalo ke zlepšení komunikace a umožnilo online výuku.
21. května jsme se zúčastnili workshopu Rizikové chování dětí
a mládeže v podání PaeDr. Zdeňka Martinka a 22. června nesl workshop
název Konflikty – řešení modelových situací z praxe Mgr. Jiřího Haldy.
učitelé II. stupně

TJ Sokol Městečko Trnávka
FOTBAL

I když měli fotbalisté Sokola Městečka Trnávky rozjetou sezónu 2019/2020 velmi dobře a po podzimní části
jim patřilo 2. místo se ztrátou
jednoho bodu na první Linhartice, ale zápasem k dobru,
vše v březnu zmařil covid-19.
Kvůli dlouhé karanténě se
jarní část sezóny vůbec nerozehrála a konečné pořadí
bylo stanoveno stejné jako po
podzimu (pro Trnávku tedy 2.
místo). Nikdo ale nepostoupil, a tak šlo jen o formalitu. Žáci skončili taktéž na 2. místě.
Před koronavirem ještě stihl Sokol absolvovat zimní přípravu v Mohelnici, která se povedla až na poslední duel velmi dobře. Trnávka porazila Bouzov 2:1, remizovala 0:0 s Palonínem, zvítězila 2:1 nad Zvole
a jedinou porážku tým zaznamenal proti dorostu Mohelnice, kterému
podlehl 2:9. Vzhledem k tomu, že dorost ostatní celky přejel většinou
rozdílem třídy a několikrát nechybělo ani dvouciferné skóre, nepatří
výsledek Trnávky k těm nejhorším.
Po koronavirové přestávce se pustil Sokol alespoň do přátelských
utkání s okolními celky. Duely se ale oproti zimní přípravě celku moc
nepovedly, na čemž se dost podepsala i žalostná účast na trénincích.
V prvním zápase s Jaroměřicemi šlo o debakl 2:11. Na půdě Linhartic

pak Sokol prohrál 0:4. Reputaci si trochu napravili hráči
ve Velkých Opatovicích. Tam
musel nastoupit v základní
sestavě i předseda R. Hensl,
aby dal tým dohromady 11
hráčů. Ve velkém dusnu a bez
možnosti střídání staří páni
a dorostenci vybojovali cennou remízu 2:2 a nutno říci,
že zaslouženě. Takto se ale
sezóna hrát nedá a ostatní by
se nad sebou měli zamyslet...
Sezóna 2020/2021 by
měla začít v srpnu - alespoň
v to OFS doufá a je to takto naplánováno. Přesnější termíny budou stanoveny později. Ještě před tím se 25. července uskuteční každoroční
pouťový turnaj – POZOR, tentokrát netradičně v sobotu!
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz
Dne 5. 6. 2020 oslavila paní Božena Míhalová krásných 90 let.
Dne 15. 8. 2020 oslaví pan Miroslav Elfmark také 90 let.
Přejeme jim oběma zdraví a svěžest, kterou jistě
získali tím, že v mládí cvičili a byli aktivní. Kéž se dožijí ještě dalších let ve zdraví.
TJ Sokol Městečko Trnávka

www.mtrnavka.cz
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Sokolky na výletě

Ve čtvrtek 2. července se 11 žen, 2 muži a 1 pes vydali na výlet do
Rudoltic na zámek s pohnutou historií. Byl postaven v 17. století, 3x
vyhořel, neb do něj třikrát uhodil blesk. Zámek je silně spjat se životem současné kastelánky paní Krasavy Šerkopové. Z třídílné třípatrové
stavby zůstala pouze jedna část, která vyžaduje zásadní opravy. Zámek
je zajímavý i svým podzemím, které je využíváno jako skladiště piva.
V jedné podzemní kopce byly zachyceny paranormální jevy.
Odcházeli jsme emocionálně dotknuti osudem nejenom budovy, ale
i jeho kastelánky. Na závěr dobrý oběd a cesta domů. Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme…
za kolektiv L. K.

SK Skalka
Ples sportovců
Ještě než 12. 3. 2020 vyšlo v platnost koronavirové opatření,
stihnul spolek SK Skalka uspořádat dne 6. 3. 2020 svůj tradiční,
tentokrát již XXVI. Ples sportovců. Vše se nakonec uskutečnilo,
jak se říká „za 5 minut 12“. I letos čekala na téměř plně obsazený sál
barevná výzdoba a velice populární fotokoutek, který byl s přibývající
hladinou alkoholu v krvi u přítomných, neustále okupován až do vyhlašování soutěže o ceny. Staronová kapela, kvalitní pití, jídlo, příjemná
zábava, to vše nakonec napomohlo ke zdárnému zvládnutí této akce. Už
teď vás všechny zveme na další ples v roce 2021. Budeme rádi, když se
ve zdraví všichni zase sejdeme. Velké DÍKY patří všem, kteří se na plese podíleli jak po stránce přípravy, tak i po stránce realizační.

Nohejbalový turnaj trojic v Jevíčku

Hned druhý den po plese (7. 3. 2020), se parta nadšenců vydala do
Jevíčka na nohejbalový turnaj. „Honiklasy“ – nám všem dobře známý
tým, svoje obsazení omladil J a na zkušenou s sebou vzal Matěje Smolíka. Týmu se vedlo dobře od samého začátku a Matěj si pod vedením
Kajdy a Kondora vedl skvěle. Své snažení nakonec korunovali 1. místem. Za zmínku stojí i druhý tým, Pepiňáci, který na turnaji obsadil

4. místo. Svoji roli u nich určitě sehrála únava z plesu J, ale i tak je
„bramborová“ medaile taky super. Kluci děkujeme.

Milánci

Nám všem dobře známá dvojice pořadatelů Milča + Milik, uspořádala i letos svůj nohejbalový turnaj dvojic. Pro některé to byl po dlouhé
pauze první turnaj, první kontakt s míčem. Pro nás přihlížející zase první
venkovní společenská akce. Nutno říci, že letošní ročník byl výjimečný
v tom, že klukům poprvé na tento turnaj nevyšlo počasí. Odpolední déšť
si pohrál hřištěm a tak je důležité říci, že vítězem se stal každý, kdo se
nezranil a vydržel až do konce. I tak se turnaje zúčastnilo jedenáct vyrovnaných a po dlouhé pauze namotivovaných dvojic. Za zmínku stojí
i účast nejmladšího hráče Matěje Smolíka, který tento náročný turnaj
hrál poprvé. A jak to nakonec v uplakaném počasí dopadlo? 1. místo
Laďa + Kuba, 2. místo Makras + Milča, 3. místo Laďa + Radek.
Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 17 hod. na Skalce.
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hod. na Skalce.
Všem spoluobčanům přejeme krásné léto, dětem slunečné prázdniny. A jak teď všude zní SPOLU TO ZVLÁDNEME J .

Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Tak se Vám hlásíme po několikaměsíční koronavirové
pauze. Než jsme se stihli probudit po zimní odmlce, měli
nám začít tréninky na novou hasičskou sezónu, a bylo před námi několik
naplánovaných akcí, zarazil nám všechny tyto aktivity koronavir, který
se nečekaně objevil a změnil na několik měsíců naše životy.
Jediná „aktivita“ v našem sboru, která zůstala pandemií nedotčena,
byla práce naší výjezdové jednotky. Požáry, popadané stromy, pomoc
druhým, přesně na tohle nedosáhl ani koronavir. Oheň, vítr ani jiné živelné pohromy se neptaly…
Od posledního vydání Trnaváčku proběhlo několik výjezdů. V neděli
23. 2. byli kluci povoláni k odstranění stromu přes komunikaci u obce
Pěčíkov. Následující den ráno 24. 2., kdy se přes noc přehnala naší oblastí opět vichřice, jednotka vyjela ke spadlým stromům směrem na obec
Stará Roveň. 26. března byl hlášen požár klestí v lese mezi obcemi Petrůvka a Pěčíkov.
20. dubna výjezdová jednotka vyjížděla k požáru lesní hrabanky
a klestí na les Dubovice o rozloze cca 50x100m, kde musela jednotka
ještě po uhašení zůstat na místě do 03:00h do rána na dohlídání místa zásahu. 25. dubna byli kluci poslání k požáru lesní techniky v lese Hušák
u obce Pacov, kde se z důvodu technické závady vznítila vyvážečka dřeva, a následně se požár rozšířil i na část lesa v blízkém okolí vyvážečky.
U zásahu byla použita dýchací technika a smáčedlo na efektivnější hašení. Během zásahu se zachytávala vytékající provozní kapalina. Škoda na
stroji byla vyčíslena na 1,3 mil korun. Na začátku května hlásilo operační
středisko požár lesní hrabanky v obci Bezděčí u Trnávky, o tři dny později, 13. 6. kluci vyjížděli k požáru nedohašeného požářiště v Moravské
Třebové o velikosti 15 arů a 19. 5. 2020 byli kluci povoláni k požáru
nízké budovy v obci Vranová Lhota, kde došlo ke vznícení kouřovodu.

Po mírném rozvolnění opatření a vládních nařízení jsme se rozhodli, že
tradičně jako každý rok, vztyčíme na střechu hasičárny naší Májku – a to
tu tradiční, od HAMÉ! A jelikož jsme se všichni po několika měsících těšili na točené pivo a maso z grilu, uspořádali jsme za určitých hygienických opatření také naši první hasičskou akci - kácení máje. Děkujeme za
Vaši účast!
Kvůli koronavirové krizi jsme se letos nemohli zúčastnit ani charitativního běhu v Blansku - You Dream We Run, kam jsme se chystali již potřetí. Celá akce je přesunuta na září a všichni pevně věříme, že se bude moci
uskutečnit a my tak budeme opět pomáhat těm, kteří to potřebují! Zdeněk
má zřízen transparentní účet na webu www.znesnaze21.cz, kam mu v případě, že ho chcete podpořit v cestě za jeho snem, můžete přispět na další
velmi potřebné rehabilitace v Klimkovicích. Děkujeme těm, kteří si zakoupili tričko na běh, nebo kteří se s námi běhu v Blansku zúčastní. Kdyby se chtěl přidat ještě někdo z Vás, neváhejte a kontaktujte někoho z nás.
Na začátku června se v sousedním kraji prohnala několika vesnicemi
velká voda. Lidé během jedné noci přišli o své osobní věci, veškeré vybavení jim zničila voda, některé domy statik určil k demolici. Sbor dobrovolných hasičů v Jevíčku se rozhodl uspořádat sbírku pomoci, a tím inspiroval i nás. Protože to bylo to jediné, jak jsme tamním lidem mohli pomoct,
neváhali jsme. Když jsme začali ve středu ráno sbírku organizovat, netušili
jsme, že za tak krátkou dobu oslovíme tolik lidí z Městečka Trnávky, ale
i blízkého a vzdáleného okolí.
V pátek od 16h jste nám začali vozit věci, které jste nakoupili nebo
připravili pro lidi, kteří během jedné noci přišli o všechno. Sešlo se toho
tolik! Sice jsme končili kolem 23h v noci, než jsme vše zabalili do krabic,
roztřídili hygienické věci, oblečení, matrace, jídlo, a jiné, ale za ten krásný pocit to stálo! V sobotu dopoledne jsme vše naložili a vyrazili směr
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Uničov, na sběrné místo, kde jsme veškerý materiál vyložili, a odkud se
dále převáží do obcí podle krizového plánu. Děkujeme SDH Jevíčku, díky
kterým jsme se nechali touto sbírkou inspirovat, děkujeme SDH Vranové
Lhotě, která nám pomohla všechny věci odvézt - teď víme, že i taková
spolupráce mezi sbory v našem okrese funguje, a že když je potřeba, dokážeme se semknout a pomoct si!
ALE hlavně obrovské DĚKUJEME posíláme Vám všem, kterým to
nebylo lhostejné, a přinesli jste nám všechny tyto věci, bez Vás bychom
nikam neodjeli. O to víc, když jste na to neměli ani moc času! Děkujeme
za dary SDH Dlouhá Loučka, panu Zichovi, Ergu v Chornicích, obci Městečko Trnávka, ale i každému každičkému z Vás, kteří jste za námi přišli.
Sjížděli jste se z okolních vesnic s plnými kufry aut. Když člověk vidí,
kolik lásky je v lidech, kolik lidí je ochotno pomocí, ví, že to mělo smy-
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sl! Slovo DĚKUJEME, nám za to všechno, co jste dokázali, v této chvíli
přijde hrozně málo - zaplnili jste hasičskou zbrojnici potřebnými věcmi za
pouhé 4 hodiny!!!!
Já osobně velmi děkuji také především i těm, kteří se vzdali svého volného času, a byli celé páteční odpoledne na hasičárně a přebírali všechny
věci, balili je do krabic, třídili a nakládali! Bylo toho moc na těch pár lidí,
bylo to náročné, ale společně jsme to všechno zvládli!
Ještě jednou jedno obrovské DÍKY!
Letošní hasičské závody jsou ve většině okolních vesnic a našem okrsku zrušeny. Tak si letos dáme menší pauzu, abychom se o to víc mohli těšit
na příští rok.
Děkujeme za Vaši důvěru!
SDH Městečko Trnávka

Putování plesovou sezónou
Milí čtenáři Zpravodaje, jistě jste si všimli, že z důvodu koronavirové pandemie nevyšlo 1 dvojčíslo. Z tohoto důvodu jsou některé články
již „staršího data“, ale jistě si i Vy rádi přečtete, co se na začátku roku
dalo zažít… /pozn. redakce/
Plesovou sezónu jsme zahájili již v listopadu 2019 v obci Jívová na
Mysliveckém plese. Vesnička Jívová o 600 obyvatelích se nachází 7 km
východně od Šternberka. Do pěkného, velkého kulturního domu jsme
museli dorazit již v půl osmé, vstupenky se dopředu neprodávají. Kdo
dříve přijde, může si místo vybrat – rarita. Kapela Fofrovanka Uničov,
kvůli které jsme přijeli, zahrála tak, jako vždy na jedničku. Tombola formou obálek za 100,- Kč s 10 lístky byla dlouhá až moc. Myslivci připravili mnoho cen. Točené pivo a guláš k občerstvení. Ples byl vcelku dobrý.
Druhý ples „naší“ plesové sezóny uspořádali fotbalisté v Dubicku
dne 11. 1. 2020. Přijeli jsme v 9 hodin večer a zjistili, že 250 obálek
za 100,- Kč je vyprodáno. Točené pivo, fotokoutek. Spousta občerstvení a mnoho mladých lidí. Program zajistili domácí mladí sportovci
a fotbalisti, kteří vystoupili jako aquabelly. Přijeli jsme si poslechnout
kapelu S Band, která měla hrát na Obecním plese v Městečku Trnávce.
Odjíždíme s rozpaky, lidovky hrála kapela dobře, ale zbytek nic moc.
V sobotu 1. 2. 2020 večer vyrážíme do Mladějova na Sousedský
bál. Předtančení zajistila skupina mladých tanečníků, kteří předvedli
několik tanců. K občerstvení bylo točené pivo, jednohubky, výběr alkoholu. V tombole byly okamžité ceny v ruličce a slosovatelné vstupenky.
K tanci a poslechu hrála kapela Rotoped, která střídala lidovku a taneční hudbu, sestávala ze tří členů – kytara, klávesy a zpěv 60-ti letý kluk.
Od půl jedenácté večer začal pravý rockový nářez. Už dlouho jsme si
tak „nezapařili“.
Sobotní večer 8. 2. 2020 – dlouho očekávaný Obecní ples v Městečku Trnávce. Jaký asi bude, povede se nebo ne? A tak jaký tedy byl. Plný
kulturní dům návštěvníků všech věkových kategorií z blízka i z daleka.
Po přivítání vedením obce následovalo předtančení tanečníků Taneční
školy manželů Mědílkových ze Zlína. Kapela S Band Líšnice se po rozpačitém začátku celkem snažila, dobrá byla až do 2 hodin ráno. Tombola
v ruličkách s okamžitými výhrami na balkoně nebo postup do slosování
o hlavní ceny. Organizace plesu, prodej v pekle a kuchyňce hodnotíme
známkou jedna. Pivo točené výborným „Bogem“, prostě paráda. Také
módní přehlídka místních dívek a žen jako modelek byla famózní a nezapomenutelná. Díky panu Vosičkovi jsme mohli vidět video záznam
z plesu, který byl, podle nás, nejlepším plesem této sezóny!
Sobota 15. 2. 2020 – obec Rovensko a tradiční Orelský maškarní
ples s pochováváním basy v pěkné orlovně. Kapela Fofrovanka z Uničo-

Pouťový víkend v Městečku Trnávce

pátek 24. 7. 2020 od 18.00 hodin v parku vedle kulturního domu
občerstvení: točené pivo, makrely, steaky, grilovaná kuřata
sobota 25. 7. 2020 od 13.00 hodin na hřišti Pouťový turnaj
ve fotbale. Týmy: M. Trnávka, M. Třebová dorost, Bouzov, Hvozd
od 20.00 hodin pouťová zábava se skupinou EMINENCE
na hřišti TJ Sokol vstupné do 21:00 zdarma, po 21.00 50 Kč

va byla tradičně vynikající. Točené pivo, řízek, guláš, kvalitní
rumy. Předtančení výborné, komentář tanečníka k jednotlivým tancům
byl vtipným osvěžením. Jako tombolu jsme si mohli zakoupit deset lístků v obálce za 100,- Kč. Okamžité výhry v předsálí, o půlnoci 20-ti minutové losování 15-ti hlavních cen, vynikající výkon pana starosty. Jeden
místní trumpetista z balkónu začal přizvukovat kapele a byl pozván na
pódium. Radost trumpeťáka z vystoupení s kapelou byla nehraná, opravdu uměl a moc si to užil.
Dne 22. 2. 2020 se uskutečnil Farní ples v Chornicích, kde tradičně
hrála kapela Stofka Jevíčko, letos navíc posílená zpěvákem. K občerstvení bylo v nabídce kvalitní víno, na točené pivo se stála velká fronta,
byla i možnost objednat si večeři. Celková organizace plesu, tombola,
předtančení, výdej jídla by se daly ještě vylepšit. Některým plesajícím
chyběla absence tvrdého alkoholu… Takový byl farní ples.
29. 2. 2020 – Ostatková zábava Rozstání. Tradiční akce proběhla
v místní hospodě po masopustním průvodu. Točené pivo, groček, svařené víno, frťánky, občerstvení na stole, neformální oblečení = plná hospoda. Zlatým hřebem večera je tradičně pochovávání basy. Letos se opět
moc povedlo a člověk žasne, co dokáží vymyslet a předvést místní „amatéři“. Výkon tradičně dobrého „profíka“ faráře Soukup – Pospíšila doplnil tlumočník do znakové řeči Ababa – Bubák. Kdo neviděl, může jen
litovat. Hudbu obstarával DJ Friedl, výběr skladeb dobrý, ne tak síla zvuku („volume“ doleva prosím, zůstali bychom i déle).
6. 3. 2020 – Ples sportovců - SK Skalka Městečko Trnávka. Tradičně
plný kulturní dům, výběr v kuchyňce i pekle dobrý, stejně tak i obsluha.
Bohatá tombola, vynikající pan profesor, kapela Mefisto hrající většinou
české hity byla letos poznamenaná zraněními, na „funkci“ to však nemělo vliv. Nechyběl fotokoutek dokumentující výbornou atmosféru plesu.
V plánu byly ještě tři další plesy, ale...
P. S. Hodnocení je z mého pohledu a nemusí s ním všichni souhlasit.
Moje poznatky vychází z pravidelné každoroční návštěvy mnoha plesů.
J. Červinek

Právo na ochranu má každý
Jako právní zástupkyně obce jsem byla informována o výrocích, které
na adresu paní místostarostky Jany Sablíkové pronesl ředitel Základní školy a mateřské školy Ing. Vilém Slechan v souvislosti s konkursem na nového ředitele/ředitelku školy, a které se dotýkaly jejího údajného ovlivňování
výběru ředitele školy u konkursní komise. Tyto výroky jsou nepochybně
za hranou zákona, protože zasahují negativně do osobnosti paní místostarostky, a už z podstaty věci a průběhu konkursu nemohou být pravdivé.
Doporučila jsem obci, aby s ohledem na právní úpravu občanského zákoníku, která říká, že „souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka
s jeho činností v právnické osobě, může právo na ochranu jeho osobnosti
uplatnit i tato právnická osoba“, toto právo uplatnit, a pokud nebude poskytnuta satisfakce ve formě omluvy, aby podala příslušnou žalobu k soudu. Zastávám totiž názor, že podobné nepravdivé výroky zasahují osobnost člověka mnohem více právě na malé obci, než ve velkém městě, a že
je proto třeba se jim důsledně bránit. V dané věci budu obec zastupovat.
Věřím, že věc uzavřeme mimosoudní cestou, tedy zmíněnou omluvou.
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka
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Žijí mezi námi
Vážení čtenáři Zpravodaje, v této rubrice představujeme spoluobčany, kteří nám svou prací, či jiným způsobem, mají v dnešní době co říci.

Bratr Stanislav Hensl
Pokud bychom místo jména uvedli „Sokol“ nebo „sokolský náčelník“, většina lidí
v M. Trnávce a okolí by si jistě vybavila jméno pana Stanislava Hensla. Narodil se v roce
1943 v Městečku Trnávce do rodiny rolníka
pana Bohumila Hensla, dlouholetého náčelníka místních dobrovolných hasičů a jeho ženy
Žofie. Měl ještě pět sourozenců, a to Marii,
Bohumila, Věru, Olgu a Helenu. Rodina Henslů pochází z Mezihoří, a patří k těm nejstarším v kraji. Tato větev z č. p. 5 se připomíná
již v roce 1650, kdy se Jakubovi Henzelovi
a jeho manželce Marině narodil syn Mikuláš.
Staňa Hensl chodil do základní školy
v Městečku Trnávce, kde jej velmi ovlivnil
tehdejší učitel tělocviku pan Josef Guttman,
který tehdejší generaci vedl ke sportu a jako
sokolský funkcionář i k sokolským tradicím.
Hrály se míčové hry, například česká házená,
branky stály na starém hřišti u školy téměř až
do postavení haly. Hlavně se však cvičilo na nářadí a hrála kopaná. Na
zápasy se do okolí jezdilo na kole, nebyly autobusy ani auta. Po základní škole se Staňa Hensl vyučil opravářem traktorů a zemědělských
strojů. Teoretická příprava probíhala v Brně a praxi vykonávali učni ve
Strojní a traktorové stanici Moravské Třebová. Své vzdělání si později
doplnil dálkovým studiem na Střední zemědělské technické škole mechanizační v Litomyšli, kde v roce 1970 úspěšně maturoval. Po vyučení
nastoupil v roce 1961 do Jednotného zemědělského družstva Městečko
Trnávka. Základní vojenskou službu absolvoval v Přerově. Po vojně
se vrátil do družstva a po vzniku Agrochemického podniku v něm začal pracovat. Krátce pracoval i ve Velkých Opatovicích v „Šamotce“
a roky v mlékárně „Miltra“ spolu s panem Ottou Stenzlem, tehdejším
starostou Sokola. Oba dva spojovala láska ke sportu a kopané zvlášť.
Oba patřili k úspěšné trnávecké generaci fotbalistů, kteří pozvedli náš
fotbal na výrazně vyšší úroveň. Byli to mimo jiné: Luboš Stejskal, Zdeněk Fikr, Pavel Novák, Ladislav Fischer, Stanislav Dobeš, Jarda Sedlář, Vojta Seidl, Zdeněk Lexmaul, Slávek Neubauer a další. Staré gardě jako byli bratři Bomberové, Josef Leischner „Bukna“, J. Pohl, Vl.
Voráč, Laďa Schuppler a další, dělali jenom radost. Ve své dlouholeté
fotbalové kariéře patřil Staňa jako dlouholetý kapitán k nejlepším trnáveckým hráčům v celé její historii. Nebyla to jen kopaná, které se dlouhá léta věnoval. Byl účastníkem Spartakiády v letech 1960, 1965, 1975,
1980, 1985 a Sportovních slavností v roce 1990. Po obnovení Sokola
v roce 1990 na Sokolských sletech v letech 1994, 2000, 2006 a 2012
působil nejen jako cvičenec, ale i cvičitel skladby mužů.
Spolu s O. Stenzlem mají rozhodující zásluhu na obnově Sokola v Městečku Trnávce po vzniku České obce sokolské v roce 1990.
Trnávecký Sokol se tehdy stal součástí brněnské župy Máchalovy.
V roce 1991 se začlenil do Župy Krále Jiřího v Boskovicích, kam patřil už v předválečném období od 27. března 1910. Otta Stenzl, který
byl tehdy starostou, tyto změny z titulu své funkce zaštiťoval. V Župě
Krále Jiřího byli oba členy výboru, Staňa Hensl dokonce náčelníkem
župy, a to od roku 1991 do roku 2002. Organizovali atletické závody mládeže, sportovní výlety, setkání a další aktivity. V roce 1994

měl Staňa tu čest nést na XII. Všesokolském sletu prapor župy. V Městečku Trnávce zastával rovněž funkci náčelníka Sokola. Od roku 2007, kdy byl starostou zvolen
pan Mgr. Vlastimil Stenzl, vykonával funkci
místostarosty. V roce 2010 se mu podařilo
spolu s O. Stenzlem a panem Stanislavem
Neubauerem zorganizovat historické setkání 41 bývalých trnáveckých fotbalistů. Když
Otta Stenzl v roce 2013 zemřel, rozloučila
se s ním celá sokolská obec i ti, kteří jej znali. V roce 2003 došlo na základě územně správního rozdělení k přiřazení našeho Sokola do Župy Východočeské – Pippichovy.
Přes komplikace spojené s touto reorganizací, Sokol svou výbornou spolupráci se svou
mateřskou župou nepřerušil. Cvičenci této
župy se aktivně zapojují do společných nácviků u nás v Městečku Trnávce. V Pippichově župě je náš Sokol nejpočetnější a jeho
účast na sletových vystoupeních je mimořádná.
Činnost Sokola není jen kopaná a sletová vystoupení. Působí zde
oddíl šachu s Velikonočním turnajem známým po celé republice. Jsou
to lehkoatletické závody mládeže, ale i Městečko Trnávka Cup s mezinárodní účastí. Sokol působí i v oblasti kultury. Pořádá taneční zábavy,
plesy, akce pro děti, cvičení pro dospělé a řadu dalších akcí. U většiny
těchto aktivit stál nesmírně skromný a obětavý bratr pan Stanislav Hensl. Nikdy nedal jakýmkoliv způsobem najevo svůj podíl na výsledcích
tělocvičné jednoty. Právě pro tyto své nepopiratelné zásluhy byl zvolen
i do zastupitelstva obce. Je nesmírně rád, že se mu a ostatním podařilo
obnovit činnost Sokola, zachovat jeho tradici, vychovat generaci stejně
obětavých a zapálených nástupců, kteří budou v jejich šlépějích pokračovat. Ať už se jedná o starostu Mgr. Vlastimila Stenzla, jeho bratra
Ottu, syna Roberta, Janu Lexmaulovou a další, kteří ponesou dál sokolský prapor, aby jej předali další generaci.
Se svou manželkou Evou vychovali tři děti. Syna Roberta, fotbalový talent pod Cimburkem, obecně respektovanou a vůdčí osobnost
současného fotbalu. Syna Michala, který našel svůj domov ve školství
u Prahy, a dceru Zdeňku, která se zapsaným spolkem Trnka zajišťuje
v obci kulturní, společenské a sportovní akce pro děti i dospělé. Celkem
mají sedm vnoučat a i mezi nimi se rýsuje sportovní talent.
Staňa byl také 10 let správcem hřiště, až pro nemoc této práce musel
nechat. Spolu s Milanem Šteffkem vedl několik let žáky. Cvičil a pracoval, aby předal sokolský prapor do spolehlivých rukou.
Na závěr snad slova profesora Františka Odstrčila z Petrůvky, jednu z vůdčích osobností z přelomu minulého století, zakladatele našeho
Sokola a jeho starosty, která jsou napsána v úvodu sokolské kroniky –
„Vedeni nadšenými a obětavými lidmi, sami nadšeni pro myšlenku sokolskou a češství v Trnávce, snesli Sokoli všechna příkoří, stěhovali se
z místa na místo, cvičili venku pod širým nebem, cvičili v místnostech,
jež budily útrpný smích, však cvičili přece“.
Popřejme mu mnoho osobní spokojenosti a hlavně zdraví, které potřebuje jako většina z nás. Stando, děkuji Ti za rozhovor.
Jiří Vondra
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