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Vážení občané,
„tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, pronesl kdysi
ve filmu Rozmarné léto Rudolf Hrušínský. A asi mně dáte za pravdu,
že jeho slova by se na letošní minimálně první polovinu léta hodila.
Jinak bylo ale léto pro naši obec více než příznivé. Přestože jsme
v měsíci květnu obdrželi od Státního fondu dopravní infrastruktury
oznámení, že jsme v dotaci na stezku pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy neuspěli, následně bylo koncem měsíce června dodatečně
vybráno několik projektů, kterým je dotace přislíbena. Jedním z vybraných projektů je i projekt naší obce. Ve výběrovém řízení (dle pravidel SFDI) na dodavatele stavby cyklostezky, které proběhlo od 27.
7. do 10. 8., bylo osloveno osm stavebně dopravních společností. Nabídku na realizaci ještě v letošním roce zaslalo pět společností. Jako
nejvýhodnější nabídka byla hodnotitelskou komisí vybrána nabídka
společnosti SPH stavby s. r. o. Bystřice nad Perštejnem za realizační
cenu 4 294 078,25 korun. Doufám, že nám realizaci stavby nezbrzdí záchranný archeologický průzkum, který proběhne v trase stezky.
V průběhu měsíce července jsme obdrželi další příjemnou zprávu
od Ministerstva pro místní rozvoj. Náš projekt na vybavení dětských
hřišť v Městečku Trnávce, Lázích a Pěčíkově byl vybrán pro poskytnutí dotace. I zde proběhlo výběrové řízení na dodavatele hracích prvků, osloveny byly čtyři firmy, které se touto činností zabývají. Jako
cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka od Františka Smitky, Přívětice 101, a to za cenu 1 203 714,05 Kč. Obě tyto akce, přestože
oznámení o získání dotace obdržela naše obec vlivem korona krize
později, chceme zrealizovat ještě v letošním roce.
V měsíci červenci a srpnu došlo k rekonstrukci dvou místních komunikací – komunikace podél Pacovky a komunikace mezi Starou
a Novou Rovní. Na opravu komunikace podél Pacovky jsme bohužel přislíbenou dotaci z Programu obnovy venkova od Pardubického
kraje nedostali. Pardubický kraj musel z důvodu nižšího příjmu sdílených daní ze státního rozpočtu (méně o téměř 900 miliónů korun)
omezit některé dotační možnosti, a tak z daného programu vyškrtl
všechny obce, které mají více než 1 000 obyvatel. I přes neposkytnutou dotaci se akce zrealizovaly.
V průběhu letních prázdnin proběhla také výměna dalších oken na
Základní škole v Městečku Trnávce. Výměnu 36 ks oken ve stejném
barevném provedení jako v minulém roce (Ginger Oak 28) provedl
Kamil Michalčák, servis oken a dveří Linhartice za částku 595 759
korun + DPH.
I obecní pokladna pocítí dopad korona krize. Na sdílených daních
od státu obdrží naše obec o téměř 5 miliónů korun méně, než byla
původní predikce. Přesto se postupně realizují všechny akce, které si
obec koncem loňského roku naplánovala, a použity tak budou finanční prostředky ušetřené v minulých letech. Hospodařit však musíme
nadále uvážlivě, protože ani výhledy na další roky nejsou z hlediska
sdílených daní do obecního rozpočtu optimistické.
Vážení občané, přeji Vám krásný zbytek léta a začátek podzimu.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka

Prvňáčci s třídní paní učitelkou Mgr. Ludmilou Šimečkovou

Starosta obce Ing. Milan Šedaj s novou paní ředitelkou
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka Mgr. Jolanou Sejbalovou
SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
Vás srdečně zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S OHŇOSTROJEM
A DISKOTÉKOU

www.mtrnavka.cz

v pátek 25. 9. 2020
začátek v 17:00 hodin
na sportovním hřišti v Městečku Trnávce
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Upozornění Obecního úřadu
Upozorňujeme občany a chalupáře, že:

Připomínáme nájemníkům hrobových míst

• všichni jsou povinni ze zákona hradit poplatek za komunální odpad
automaticky, nikomu nebude zasíláno upozornění ani složenka,
• dle OZV č. 1/2020 se směsný komunální odpad shromažďuje do
sběrných nádob, kterými jsou typizované sběrné nádoby – popelnice 120 l, 240 l, nikoli pytle,
• na celém území obce platí vyhláška č. 4/2012, kde se v čl. 6 mimo
jiné uvádí:
-- každý je povinen v době nočního klidu (od 22:00 do 6:00 hod.)
zachovávat klid a omezit hlučné projevy. Je zakázáno obtěžovat
v době nočního klidu své okolí hlukem a vibracemi a nepřiměřenými světelnými efekty,
-- o sobotách v době od 6:00 do 8:00 hod. a od 18:00 do 22:00 hod.,
o nedělích v době od 6:00 do 9:00 hod. a od 12:00 do 22:00 a ve
všech dnech v době nočního klidu je zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezy, travní sekačky, cirkulárky apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba neprodleně odstranit závadu nebo účinky živelní či jiné události bezprostředně ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a majetek osob,
• v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, je zakázáno na otevřených ohništích pálit jiný odpad (včetně kartonových krabic) – zákon č.
201/2012, odst. 16.
Děkujeme za dodržování.
OÚ M. Trnávka

Obec Městečko Trnávka žádá touto cestou nájemníky hrobových
míst na hřbitově v Městečku Trnávce, aby si zkontrolovali stav svých
pomníků. V posledním měsíci se na hřbitově uvolnila deska na pomníku, která spadla na návštěvnici hřbitova. Dále Vás žádáme, zajistit, aby
plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového
místa na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových
míst ostatních nájemců a dalších osob. Odstranit včas znehodnocené
květinové dary, odpad z vyhořených svíček a dalších předmětů, které
narušují estetický vzhled pohřebiště. Upozorňujeme, že odpad z vyhořených svíček, sklenice, vázy, květiny, části žulových desek, obrubníků
a další předměty nepatří za pomníky ani na veřejné prostranství hřbitova! Na hřbitovní odpad je na hřbitově přistaven kontejner, na čisté sklo
popelnice. Stavební odpad je nutné průběžně odvážet (po domluvě je
možné využít sběrný dvůr).
Děkujeme za pochopení.
OÚ M. Trnávka

V měsíci září a říjnu 2020 oslavili a oslaví
významné životní jubileum tito občané:
paní Gertruda Benischová z Městečka Trnávky
paní Ludmila Schupplerová z Petrůvky
paní Hana Klevetová z Městečka Trnávky
paní Matylda Skřebská z Městečka Trnávky
pan Miroslav Kirchner z Pěčíkova
paní Dáša Bičovská z Petrůvky
pan František Vyroubal z Pěčíkova
paní Marie Dobešová z Lázů
paní Alžběta Zatloukalová ze Staré Rovně
pan Viliam Frais z Nové Rovně
pan Vítězslav Zezula z Městečka Trnávky
paní Hedvika Sůvová z Lázů
K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu do každého dne.
Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Skupina 55+ Městečko Trnávka pořádá pro veřejnost

POCHOD ZA ZDRAVÍM
ve středu 16. září 2020
Odjezd v 7:45 hodin autobusem z Městečka Trnávky do
Šubířova. Odtud pěšky přes Slámovou louži kolem
Skřípova, dále po návrší okolo Kamenného vrchu
do Úsobrna. Zde oběd, prohlídka sklárny. Odjezd
zpět v 16:30 hod. Návrat do Městečka Trnávky
v 17:13 hodin.
Turistické hole a energetické nápoje s sebou.
Psi a děti vítáni. Délka trasy 8,3 km – pomalou
chůzí cca 4 hodiny.
Těšíme se na Vás (i na vás)! Skupina 55+

Obecní knihovna
Městečko Trnávka
Zveme Vás do galerie knihovny na výstavu abstrakcí Odlesky. Obrazy mladé malířky můžete zhlédnout v galerii knihovny do 11. září 2020.
I v novém školním roce pokračuje čtenářská hra Lovci perel
2020. Od začátku roku je do hry zapojeno jen 10 dětských čtenářů, další se však mohou stále přidat. Soutěž končí 27. listopadu.
V Týdnu knihoven 5. – 9. října tradičně nabízíme registraci
nových čtenářů zdarma a prominutí upomínek.
V pondělí 21. září v 18 hodin se můžete těšit na cestopisnou
přednášku s názvem Chorvatsko – krása zjizvená válkou. Rodáci z Městečka Trnávky Jiří Přichystal a Pavel Novák opět cestovali na motorkách a podělí se s Vámi o zážitky a fotografie.
V pátek 9. října v 17 hodin si nenechte ujít zajímavou besedu
Věry Nápravníkové – Zážitky a zkušenosti z Peruánské džungle. Kromě jiného se dozvíte zajímavosti o praktikách a léčení
šamany, zahájena bude i výstava fotografií.
V knihovně nabízíme obalování učebnic a sešitů PVC folií
na míru, velikost A5 a menší za 5,- a velikost A4 a větší za cenu
10,- Kč.
Informace a fotografie z akcí na www.ok-mtrnavka.cz, email:
knihovna.trnavka@mtrnavka.cz
knihovnice

www.mtrnavka.cz
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Náš první školní den

Dalo by se říci, že začal přesně podle známé říkanky:
Ťuká, ťuká deštík na široký deštník. Kdo je pod tím deštníkem? … To
jsme my, prvňáčci. Je nás i s paní učitelkou přesně dvacet a do školy
jsme se moc těšili, i když jsme to někteří ve třídě plné rodičů a k tomu
ještě před panem starostou a paní ředitelkou hned nepřiznali. Hravě
jsme si poradili s poznáváním prvních učebnic, poděkovali jsme za
krásné batůžky a naučili jsme se písničku, která nám každé ráno pomůže odstartovat pilné učení. Jak by také ne, když se v ní zpívá: Do školy
se vždycky těším!
(Foto k článku na přední straně Zpravodaje)
Mgr. Ludmila Šimečková, třídní učitelka

Vlaštovičko, leť,
už je na tě čas.
Listí žloutne, poletuje,
po strništích vítr duje,
bude brzo mráz.

Školní kuchyně nevaří pouze pro děti

Přestože škola přijala zpřísněná hygienická opatření, bude školní
kuchyně i v letošním školním roce poskytovat službu veřejnosti v podobě možnosti odběru obědů. Rádi přivítáme nové zájemce, kteří by
měli zájem stravu odebírat. Aktuální jídelníčky si můžete prohlédnout
na webových stránkách školy nebo na nástěnce ve vestibulu obecního
úřadu.
Cena oběda pro cizí strávníky je 58 Kč. Podrobnější informace
poskytne paní Marie Fiebichová na telefonním čísle 461 329 190,
731 449 261.

Vážení rodiče, milí žáci a ostatní přátelé ZŠ a MŠ
Městečko Trnávka,

dovolte mi, abych vás pozdravila v souvislosti s mým nástupem do
funkce ředitelky školy.
Jsem absolventkou moravskotřebovského gymnázia a Pedagogické
fakulty technické univerzity Liberec v oboru učitel 1. stupně základní
školy. Mám za sebou dlouholetou praxi jako vychovatelka a učitelka
na 1. stupni základní školy. Téměř osm let jsem působila jako vedoucí
odboru školství a kultury na Městském úřadě v Moravské Třebové. Práce ve školství mne naplňuje a mám ji velmi ráda.
Od 1. srpna 2020 jsem vystřídala ve funkci ředitele školy Ing. Viléma Slechana. Touto cestou bych mu ráda poděkovala za práci, kterou
pro školu vykonal, a popřála mu, aby zasloužený odpočinek trávil pouze tím, co mu dělá radost.
V letošním školním roce zaznamená škola určité změny také v pedagogickém sboru. Paní učitelka Hájková odchází na mateřskou dovolenou a místo ní bude matematické znalosti žákům předávat paní učitelka
Helena Kopřivová. Fyziku bude vyučovat paní učitelka Tereza Hrouzková, která po získání bakalářského titulu pokračuje v magisterském
studiu oboru učitelství matematiky a fyziky. Hudební výchovy se ujala
paní učitelka Tamara Mengrová, která v naší škole i v minulých letech
vyučovala sborový zpěv a hru na klavír.
Počet žáků základní školy se oproti loňskému roku mírně navýšil na
158, na 1. stupni je nyní 83 žáků, na 2. stupni 75 žáků. Odešlo 12 deváťáků a do 1. třídy nastoupilo 19 prvňáčků. V mateřské škole je ve dvou
třídách zapsáno 45 dětí.
Nový školní rok nezačíná úplně standardně. Z důvodu trvajícího
výskytu epidemie COVID-19 v České republice přijala od 1. 9. 2020
také naše škola doporučená hygienická opatření a v souvislosti s nimi
i omezení některých aktivit mimo školu. Všichni však doufáme, že se
situace brzy zlepší. Těším se tedy na setkání s vámi při akcích organizovaných školou nebo obecními spolky.
Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací
prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je podle mne spolupracující a tolerantní rodič. Výše zmíněné
nás všechny určitě zavazuje. Vynasnažím se tedy ze všech sil, aby naše
škola se svým školním vzdělávacím programem ,,Škola pro každého,
škola pro všechny“ byla v co nejširším slova smyslu opravdovou výhrou pro své žáky.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka školy

Trnka Městečko Trnávka z. s.
Letošní rok byl mimořádný. Kvůli hygienickým opatřením spojeným s onemocněním COVID jsme od poloviny března byli nuceni pozastavit naši pravidelnou činnost, která se
v červnu vrátila do běžných kolejí jen u některých kroužků. Naštěstí
jsme poslední víkend před „karanténou“ natočili v rámci dílny animace
několik snímků s tématem „zlatá rybka“. Všechny si můžete prohlédnout na YouTube kanálu Trnka Městečko Trnávka.
Také jsme zrušili Trnfest. S radostí jsme ale přivítali rozvolnění
v době letních prázdnin, kde jsme rozšířili počet účastníků z maxima
dvaceti účastníků na turnusu tak, že čtyři turnusy navštívilo dohromady nakonec 89 dětí ve věku od 4 do 14 let. Tábory byly tématicky
zaměřeny na: Čína – čínská znamení zvěrokruhu, Olympiáda, Z pohádky do pohádky a Cirkus. Dále mě těší, že z dvanácti vedoucích
našich příměstských táborů byla polovina z Městečka Trnávky. Každý
z letních táborů byl ozdoben, jako třešnička na dortu, vystoupením pro
veřejnost. Nemyslím naše již klasické zakončení tábora, ale vystoupení
dvou profesionálních kapel pro děti – Pískomil se vrací a Bombarďák
a dvou klauniád v podání zdravotních klaunů – Za čárou a Konkurz
do cirkusu Pižďuch. Po jarním půstu vyhladovělí diváci navštěvovali „živé“ akce ve velkém. Šapitó bylo vždy plné a mnoho dalších dětí

(hlavně posluchačů koncertu) pobíhalo po prosranství hřiště kolem. Po
sečtění diváků na fotkách, které jsem pořizovala na začátku představení, těchto čtyř akcí se dohromady zúčastnilo na sedm set diváků. Letní
kino pod šapitó bylo letos ohroženo počasím. První film byl přerušen
bouřkou tak silnou, že nešel slyšet zvuk a zatékalo trávou až doprostřed
šapitó. Druhé pouťové promítání se vydařilo a myslím, že děti i dospělí
byli spokojení. Třetí film se neuskutečnil vůbec, protože po odpolední
bouřce se citelně ochladilo a pršelo i během večera a návštěvnost filmu
by tedy byla opět mizivá. Díky finančnímu přispění obce a Evropských
strukturálních fondů jsme si mohli dovolit všechny tyto kulturní akce,
které by se ze vstupného nezaplatily a podpořit imunitu občanů dobrou
náladou a smíchem.
Věříme, že se situace z jara nebude opakovat na podzim nebo
v zimě a budeme pokračovat v našich aktivitách a kroužcích. Od 15.
záři začnou po velké odmlce v malé tělocvičně ZŠ každý úterek od
18h lekce jógy s panem Václavem Žáčkem. Kdo si zaplatil půlroční
předplatné na jaře, bude v něm pokračovat. Pro ostatní je tu možnost
půlročního předplatného za 500 Kč (září - leden) a nebo poplatek za
lekci 50 Kč. Pro školní děti opět nabízíme lekce dětské jógy v MŠ
a ZŠ pod vedením MgA. Zdeňky Selingerové a taneční kroužek pro

www.mtrnavka.cz
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děti od 1.–5. třídy Mgr. Lenky Vymlátilové. Pro rodiče s dětmi tu opět
bude otevřená každý pátek herna v Trnce. Podrobné informace o těchto
aktivitách se dočtete na plakátech, webu obce a na Facebooku Trnky.

září–říjen 2020

Pokud máte zájem vézt nějaký další kroužek nebo aktivitu v prostorách
Trnky, kontaktujte mě na adrese: ostrnka@seznam.cz
Také doufáme v konání tradičních jednorázových aktivit, jako je
žonglérsko – akrobatické soustředění, Dýňobraní a Předvánoční jarmark. Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání s vámi na některé
z našich akcí.
za Trnka Městečko Trnávka z. s. MgA. Zdeňka Selingerová

Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
I když se prázdniny blíží ke svému konci, děti si je
určitě užily a už se moc těší do školy! Letošní hasičské
prázdniny byly úplně jiné, než na jaké jsme zvyklí. Oproti
předchozím létům, kdy jsme každý víkend trávili na hasičských soutěžích v našem okolí, jsme letošní prázdninové víkendy měly relativně
klidné. Zúčastnili jsme se pouze dvou soutěží, ostatní závody byly kvůli
koronaviru zrušené.
Prvními závody, na které jsme letos odjeli vyfoukat pavouky z ma-

šiny, byly závody ve Vranové Lhotě. Dopoledne proběhla soutěž dětí.
Z našeho sboru odjelo družstvo mladších i starších žáků. Dětičky absolvovaly štafetu a požární útok. Oběma družstvům se velmi dařilo, naši
menší zaběhli nádherný útok - po sestřelení terčů ukázala časomíra nádherný čas 20,15 vteřin. Tímto útokem si děti zajistily bednové 3. místo,
starší žáci se umístili na krásném 2. místě.
Po obědě se začala sjíždět družstva žen a mužů. Naše ženy si odvezly po 2 útocích – klasickém útoku a tradičním zpátečáku, hezké 2.
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září–říjen 2020

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

místo. Muži, za které šli poprvé i naši mladí kluci, se umístili na 7. místě. Po těchto závodech jsme chtěli jet následující týden podpořit hasiče z Hartinkova na jejich tradiční závody, počasí to však zařídilo jinak
a kvůli vydatnému dešti byly závody zrušeny.
Druhé a zároveň poslední závody našeho okrsku proběhly letos poprvé v Bezděčí u Trnávky. Závody se uskutečnily v novém areálu nad
výletištěm. V kategorii mužů a žen se soutěžilo v klasickém rozhozu
hadic, druhý útok pak proběhl na sportovní hadice. Naše ženy v obou
útocích neudělaly větší chyby, trénink na tyto závody nepodcenily a vyplatilo se – z Bezděčí si konečně odvezly putovní pohár a medaile za 1.
místo! V kategorii mužů se utkal i tým mužů z našeho sboru a to v novém složení. Ve velké konkurenci ostatních týmů si odvezli krásnou
bramborovou medaili. Dopoledne proběhl závod mladších a starších
žáků. Soutěžilo se v disciplíně štafety a tzv. „cvakání“. To spočívalo
v tom, že děti pouze naběhly na základnu, spojily hadice a sací vedení
a běžely zpět na startovní čáru. Naše mladší šikulky opět nikdo nepřekonal, a tak se mohly radovat z 1. místa, starší žáci předvedli také krásný výkon a odvezli si medaile a pohár za 2. místo.
Mezi závody jsme na hasičárně při příležitosti poutě uspořádali tradiční víkendové pouťové posezení. Počasí nás nezklamalo, a tak jsme si
mohli užít příjemný víkend. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit!
Předposlední víkend v srpnu se naše děti s vedoucími mládeže vydaly opět na týdenní hasičské soustředění do nedalekých Biskupic. Tréno-
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valy střelbu ze vzduchovek, běh, plnily úkoly, užily si celé odpoledne
v bazénu. Nechyběla ani tradiční hasičská pěna a večer promítání pohádek. Poslední večer na soustředění jim ostatní členové sboru přichystali
stezku odvahy, kterou všichni, včetně těch nejmenších, zvládli na výbornou a v závěru děti měly radost z diplomu a balíčku sladkostí. Děti
si užily krásný týden se svými kamarády a už se moc těší na příští rok.
Na konci prázdnin se chystáme ještě na závody do Velké Roudky
a první týden v září na sraz osmičkářů do nedalekých Chornic.
Během prázdnin se díky vydatným dešťům nenudila ani naše výjezdová jednotka. Dne 29. června byli kluci přivolání k odstranění stromu
u skály směrem na Mezihoří, ve stejný den odjížděli na čerpání vody
do Lázů a do třetice opět k čerpání vody do Vranové Lhoty. Tam kluci
zůstali do rána. Voda musela být čerpána celou noc, aby se zabránilo vniknutí vody do rodinného domu. Současně v důsledku vydatných
dešťů a rychle se zvedající hladiny vody v Třebůvce bylo potřeba napytlovat asi 50 ks pytlů s pískem. Z těchto pytlů pak kluci stavěli hráze
u Bobřího Mlýna v Mezihoří a následně v Pěčíkově. Další výjezd byl
15. července, a to opět čerpání vody, tentokrát se jednalo o čerpání vodní laguny ve Vranové Lhotě. Dne 28. července proběhly hned tři výjezdy na spadlé stromy. První byl na kopci Horka, při výjezdu z Městečka
Trnávky směrem na Rozstání, druhý u Penny v Moravské Třebové a do
třetice v Moravské Třebové v ulici za Penny.
Přejeme Vám krásný závěr léta.
SDH Městečko Trnávka

TJ Sokol Městečko Trnávka
Fotbalový kemp přípravky

První srpnový týden jsme pro kluky z fotbalové přípravky uspořádali fotbalový kemp. Zúčastnilo se ho 9 malých fotbalistů včetně těch,
kteří již na podzim hrají v kategorii žáků. Po dlouhé jarní pauze tak
dostali možnost se řádně protáhnout a procvičit něco z fotbalových dovedností. První 2 dny nás deštivé počasí uvěznilo v hale, ale na tréninkovou morálku to nemělo vliv, ba právě naopak. Nebylo úniku a kluci
tak absolvovali každý den poctivých 5 hodin pohybové aktivity. Ta byla
ještě zpestřena účastí profesionálního trenéra mládeže Jirky Mokrejše
z Dolního Újezda, který nám ukázal spoustu nových fotbalových a pohybových cvičení.
Ve středu se již počasí umoudřilo, a tak jsme vyrazili na kolní výlet.
Cílem byla Lípa nad Předním Arnoštovem, kde jsme navštívili místní
hřebčín. Odpoledne jsme si zajeli do Litomyšle, kdy si kluci s trenéry
vyzkoušeli disciplíny fotbalového golfu ve Fotbalparku.
Ve čtvrtek jsme po dopoledním tréninku opět osedlali kola, a i když
počasí nebylo ideální, zamířili jsme na koupaliště do Rozstání. Voda
sice byla dost studená, ale všichni si tu správnou teplotu a trochu adrenalinu následně užili při sjezdu bikové dráhy.
V pátek jsme dopoledne ještě potrénovali na hřišti a potom už následoval výstup na Cimburk, kde kluci ukázali, že kromě střelby na branku
zvládají pálit taky ze vzduchovky a luku. Po návratu na hřiště měli ještě

sílu na závěrečný mač. Kromě sladké odměny si každý odnesl medaili a diplom, které si všichni za 5-ti denní náročný program zasloužili.
Děkujeme tímto i pracovnicím školní jídelny, které pro nás připravovali obědy a věříme, že fotbalový kemp patřil mezi to nejlepší, co
kluci během prázdnin zažili.

Do nového školního roku pořádáme nábor malých
zájemců (kluků i dívek především z 1. a 2. třídy)
do fotbalového kroužku, kteří by se chtěli věnovat
fotbalu pravidelně. Tréninky budou bývat každé
úterý a čtvrtek od 16:30 na hřišti. Bližší informace
na tel. čísle 724 810 906.
Dne 24. 9. od 16.00 se bude možné na hřišti v M. Trnávce zúčastnit akce „Každý může být reprezentant“, kterou pořádá FAČR a kde
bude možné zažít jedinečné fotbalové odpoledne v reprezentačním dresu České republiky, které povedou nejlepší profesionální trenéři mládeže v Pardubickém kraji.

Pouťové slavnosti

TJ Sokol jako každoročně pořádal Pouťové slavnosti, které byly již
tradičně zahájeny pátečním posezením u Kulturního domu. Málokdo

www.mtrnavka.cz
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odolal vůni pečených makrel a dalších dobrot z grilu a mohl se tak příjemně naladit na nadcházející pouť.
Po loňském nevydařeném fotbalovém turnaji se ho letos podařilo uspořádat v sobotu odpoledne v obvyklém rozsahu. Příjemnou
změnou bylo i to, že se po dlouhých letech celkovým vítězem turnaje
stal tým trnavského Sokola.
Vrcholem programu byla tradiční Pouťová zábava. I když zprvu
bylo její pořádání nejisté, vzhledem k vývoji koronavirové epidemie,
nakonec zdárnému průběhu napomohlo i zklidněné počasí. Do Trnávky
se sjela nažhavená mládež i odrostlejší ročníky ze širokého okolí, protože trnavská Pouťová zábava byla jedna z mála akcí, které se v průběhu letní sezony vůbec uskutečnily. Účast byla velmi slušná a výbor
TJ Sokol děkuje celému organizačnímu týmu za její bezproblémové
zvládnutí.
Mgr. Vlastimil Stenzl, starosta TJ Sokol Městečko Trnávka

září–říjen 2020

Památný den sokolstva 8. 10. 2020

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola,
kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy
v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen
do kalendáře významných dnů České republiky. Datum 8. října bylo
zvoleno jako připomínka tragických události roku 1941. V noci ze 7.
na 8. října 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučení, vězněni,
deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich
úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát
sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Sokol v Městečku Trnávce má níže uvedené hrdiny, o kterých si můžete více přečíst v knize Oldřicha Koudelky Sokolové:
Josef Klváček – náčelník trnavského Sokola, byl sestřelen jako letec RAF dne 22. 10. 1941 a je pochován ve Wellingtonu.
Alois Bombera – cvičitel mládeže Sokola v M. Trnávce, zapojil do
odboje a byl zatčen a popraven dne 22. 6. 1943 v Berlíně.
T. J. Sokol M. Trnávka

TJ SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA – ODDÍL KOPANÉ
ROZPIS SOUTĚŽÍ – PODZIM 2020

Pozvánka

na výroční valnou hromadu
T. J. Sokol Městečko Trnávka,
která se koná v pátek 18. 9. 2020 v 17.00 hodin na
hřišti, na tribuně
Program valné hromady:
1. Zahájení, přivítání hostů, schválení programu
2. Volba komisí a zapisovatele
3. Zpráva starosty o činnosti za rok 2019
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise, schválení účetní závěrky
6. Rozprava - zprávy z oddílů
7. Usnesení
8. Závěr
9. Občerstvení a zábava
Všechny členy a hosty zve výbor Sokola.

TJ Sokol Městečko Trnávka pořádá

Lehkoatletický
čtyřboj žactva

Datum Den Kategorie

Utkání

16. 8.

NE

M. Trnávka - M. Třebová C

22. 8.

SO

Muži

Vendolí - M. Trnávka

17:00

30. 8.

NE

Žáci

M. Trnávka - Bystré

14:00

30. 8.

NE

Muži

M. Trnávka - Koclířov

16:00

5. 9.

SO

Muži

Čistá - M. Trnávka

16:30

6. 9.

NE

Přípravka

M. Trnávka

10:00 / Jevíčko D

6. 9.

NE

Žáci

Jevíčko - M. Trnávka

10:00

13. 9.

NE

Přípravka

Němčice

13. 9.

NE

Žáci

M. Trnávka - Křenov / Dl. Loučka

Muži

Od Poznámka
16:00

Jevíčko, Jaroměřice

Březová n. S., M.

9:30 Trnávka
14:00

13. 9.

NE

Muži

M. Trnávka - Třebařov

16:00

19. 9.

SO

Muži

Rohozná - M. Trnávka

16:00

20. 9.

NE

Přípravka

Jaroměřice / Jevíčko D.

9:00 M. Trnávka, Bystré

27. 9.

NE

Přípravka

Horní Újezd

9:30 čice

27. 9.

NE

Žáci

M. Trnávka - Koclířov

13:30

M. Trnávka, Něm-

27. 9.

NE

Muži

M. Trnávka - Sebranice

15:30

3. 10.

SO

Muži

Křenov - M. Trnávka

15:00

4. 10.

NE

Přípravka

M. Trnávka

10:00 H. Újezd / Morašice

4. 10.

NE

Žáci

Němčice - M. Trnávka

10:00

11. 10.

NE

Přípravka

Bystré

Radiměř / Hradec,

H. Újezd / Morašice,

9:30 M. Trnávka

11. 10.

NE

Žáci

M. Trnávka - Morašice / H. Újezd 13:00

11. 10.

NE

Muži

M. Trnávka - Kunčina B

15:00

17. 10.

SO

Žáci

Kunčina / Mladějov - M. Trnávka

10:00

17. 10.

SO

Muži

M. Třebová C - M. Trnávka

10:15

18. 10.

NE

Přípravka

M. Trnávka

10:00 Březová n. S., Bystré

24. 10.

SO

Přípravka

Jevíčko

10:00 branice

M. Trnávka, Se-

25. 10.

NE

Žáci

M. Trnávka - Hradec n. S.

12:30

25. 10.

NE

Muži

M. Trnávka - Vendolí

14:30

9. 2020

28. 10.

ST

Žáci

M. Trnávka - Opatov

10:00

od 15:00 na hřišti TJ Sokol

28. 10.

ST

Muži

Kunčina B - M. Trnávka

14:30

31. 10.

SO

Žáci

Březová n. S. - M. Trnávka

10:00

31. 10.

SO

Muži

Koclířov - M. Trnávka

14:00

7. 11.

SO

Muži

M. Trnávka - Čistá

13:30

memoriál Otto Stenzla st.

Pátek 18.

(rozdělení na dívky a chlapce)

www.mtrnavka.cz
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SK Skalka
Nohejbalový turnaj v Unčovicích

Po dlouhé nucené nohejbalové pauze se některé sportovní
kluby odhodlaly uskutečnit sportovní akce. Tudíž se i letos 28. 6.
uskutečnil nohejbalový turnaj v krásném sportovním areálu v Unčovicích. Tento turnaj je nám všem dobře znám pro svoji vysokou
nohejbalovou úroveň, pro velkou účast týmů a hezké sportovní zázemí.
I letos se jej zúčastnil tým SK Skalky ve složení (Kajda, Koudy, Kondor). Na turnaj zavítalo 23 týmů, z toho 8 týmů hrajících I. nohejbalovou ligu. Dlouhý sportovní půst a motivace hnala náš tým ke skvělým
výsledkům v celém turnaji. Nakonec si naši borci vybojovali krásné
desáté místo.
Jen tak dál kluci J. Gratulujeme.

5. místo tým Honiklasy (Koudy, Ondra, Lukáš)
7. místo tým Sokol M. Trnávka (Bogo, Kolin, Kubis)
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Městečka Trnávky.

Nohejbalové soustředění žen

Letos se uskutečnilo toto soustředění ligových nohejbalistek z ČR
již popáté. Pouť, krajina, klidný areál SK Skalky, ubytovací a stravovací zázemí. To jsou důvody, které do naší obce přilákaly sedmnáct těchto
žen. S radostí můžeme říci, že i letos jim opět vyšlo počasí a děvčata
mohla v rámci zdokonalení kondice (případně rekonvalescence) poznat
okolí naší vesnice. Celé soustředění proběhlo v pořádku a bez fyzické
újmy, kromě únavy. Tak se snad budeme těšit
i za rok.

Nohejbalový turnaj v Borušově

Plán akcí

Letos poprvé se SK Skalka zúčastnila nohejbalového turnaje v Borušově.
Turnaj se uskutečnil 1. 8. 2020 a Skalku reprezentovaly dva týmy ve složení:
1. tým - Kajda, Kondor, Peťa, 2. tým
- Koudy, Ondra, Lukáš. Pro všechny
to byla velká neznámá a hlavně další
letošní zkušenost. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů z širokého okolí, které byly
rozlosovány do dvou skupin. Za zmínku stojí i tým fotbalistů (Bogo, Kolin,
Kubis), kteří hájili barvy Sokola Městečko Trnávka a nevedlo se jim vůbec
špatně J.
A jak naši zástupci dopadli?
1. místo tým SK Skalka (Kajda,
Kondor, Peťa)

12. 9. 2020 – Rodinný turnaj v nohejbale trojic
Říjen – brigáda
Nohejbalisti se i nadále schází každý pátek
od 17 hod. na Skalce.
Volejbalisti mají svoje tréninky každou neděli od 16 hod. na Skalce

Blahopřání

V měsíci srpnu oslavil své životní jubileum Roman Mazal, přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a ještě spoustu sportovních úspěchů
a zážitků.
Všem spoluobčanům přejeme hezký a barevný přicházející podzim.

www.mtrnavka.cz
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Přijela pouť!
Lunapark František Lagron & synové
Je pondělí po tradiční svatojakubské pouti v Městečku Trnávce. Barevné a monstrózní atrakce už mění svou
podobu. Stávají se z nich složené kusy oceli na kolečkách, na kterých už za chvíli opustí své stanoviště, aby
se za rok opět vrátily. Chystáme se za „kolotočáři“, abychom si o letošní pouti popovídali. Hledáme pana Františka Lagrona staršího, dědu s kloboukem, nejdůležitějšího člena rodiny, jak nás upozornil jeho vnuk. Že odjel
se dovídáme od jeho syna, Františka Lagrona mladšího.
Je tedy nasnadě, abychom vedly rozhovor právě s ním.
„Táta je hlavou rodiny a na pouť už jen dohlíží,“ začíná vyprávění
o svém otci František Lagron ml. Lunapark s nynějším oficiálním názvem Lunapark František Lagron & synové založili rodiče Fr. Lagrona
st., kterému je dnes 67 roků. Pochází z 10 dětí, kdy všem se stala pouť
řemeslem i životním posláním. Manželku si pan František našel nedaleko M. Trnávky. Stala se jí dcera bývalého starosty obce Březiny, Hana
Podlezlová. Narodili se jim synové – dvojčata a 2 dcery.
Náš vypravěč, František Lagron mladší má se svou ženou dcery tři,
ta nejmladší dostala jména Šarlota Izabel. Je jí teprve 18 měsíců a je
zatím nejmladší z celého rodu. Jejich trvalým bydlištěm je dům se zahradou ve vesničce Břehy. Provozovat pouť, pouťovat, či chcete-li kolotočařit do M. Trnávky jezdí rodina Lagronova už po čtyři generace, tj
asi 100 let! Každý z rodiny pomáhá, protože tradice se musí udržovat.
Svět se točí, jako na kolotoči…
Rodina Lagronových vlastní mnoho pouťových atrakcí pro malé
a velké, ne všechny však berou na každé zastavení. Tou nejoblíbenější, tou, která prý nestárne, jsou autíčka, tradiční autodrom. S léty přibyly moderní atrakce – lavice, loď, mixér, trampolína nebo zorbing.
Návštěvníky pouti však stále a nejvíce lákají klasické dětské manéže
a řetízkový kolotoč. Nadšence houpaček možná zamrzí: lodičky už poslední roky na poutě nevozí, nevydělávají. Svoje místo si našli na Lagronovic zahradě.
Střelnice s papírovými růžemi k pouti patří neodmyslitelně. Nesmí
chybět ani prodejní stánky, v nich voňavá srdce z perníku, turecký med,
cukrová vata. Vše s příjemnou obsluhou. Kromě rodiny, kterou činí třináct členů, zaměstnávají Lagronovi asi deset kamarádů. Každý je potřebný, protože, jak dodává Fr. Lagron mladší: „Dělat pouť je pořádná dřina.“
Lagronovi přes rok pořádají přibližně 30 poutí, většinou jezdí na
stálá místa. „Máme dobrou nabídku atrakcí, nabízíme prodloužené jízdy. Lunaparkem žijeme, návštěvníci pouti nás živí!“ Aby zaměstnanci
pouti zajistili bezpečí, každý den stroje kontrolují – v historii se tak naštěstí žádný závažný úraz návštěvníka nestal. Běžná je však tzv. únava
materiálu atrakcí, Lagronovi přes zimu provádí údržby a opravy strojů,
barví a natírají atd. Vývoj technologií zasáhl však i do tohoto průmyslu. Modernější stroje jsou tak řízeny počítačem. „Tyto už si, bohužel,
musíme nechat opravovat jinde.“

František nám prozrazuje, že Češi jsou na výrobu
atrakcí „machři“. Zmiňuje svého bratrance Josefa Hanuse, který vyrábí a prodává atrakce do celého světa.
Ceny jsou vysoké, hodnota atrakce s hydraulikou je
až 2,5 milionů Kč.
Jak jde čas, rostou děti i ceny atrakcí…
Fr. Lagron mladší vzpomíná na dobu svého dětství. Jakmile tehdy s rodinou přijížděli začátkem týdne do vesnice, všechny děti z okolí se k nim okamžitě
seběhly. Měli mezi nimi spoustu přátel, někteří každoročně na pouti pomáhali. „Teď už je situace úplně
jiná, do pátku není na pouti ani živáčka. A je to tak všude!“ V pátek
večer je na pouti živo do půlnoci, v sobotu ještě déle a nejvíc pilno je
během neděle. Ceny vstupného jsou v ČR jedny z nejlevnějších. Lagronovic Lunapark nechybí ani na jarní Matějské pouti v Praze, tam jsou
prý ceny minimálně jednou tak vysoké. „Ceny jdou samozřejmě nahoru, za komunistů byla nejdražší atrakce za 10,- Kč.“
Atencion, atencion, Prodloužená jízda!
Hudbu, která zněla z pouťových amplionů dříve, střídá hudba moderní, současná. Výběr však není náhodný: „Dáváme si velký pozor,
aby to nebyly písničky s vulgárními texty. Záleží na vkusu každého. Ale
jisté je, že některé šlágry 80.–90. let jsou nesmrtelné.“
Zastavení pouti v Městečku Trnávce
Smlouvy Lagronovi uzavírají s vedením obce rok předem. V Trnávce má lunapark stálé stanoviště na návsi vedle hostince. Několikrát se
„pouťovalo“ na louce u vlakového nádraží. „V Trnávce se nám půlí
sezóna, atrakce stavíme skoro každý víkend. Končíme na konci září.
V zimě – v době adventu – máme atrakci Vánoční vlak a občerstvení
Pernštýnském náměstí v Pardubicích,“ komentuje dění František Lagron ml. Na cestách se o stravu starají především manželky ve vybavených kuchyňkách maringotek. Využívají také stánky s občerstvením,
málokdy restaurace. Jak říká František: „To by nás přišlo draho.“
Vize…
Způsob života rodiny Lagronovy se předává z generace na generaci.
Společně putují a přesouvají se z místa na místo v maringotkách, které
pro ně během sezóny představují domov. Drží velmi pospolu v rámci
rodiny, ale i se svými zaměstnanci. Jak si ale rozumí s ostatními provozovateli pouťových atrakcí? „Každý má svůj stálý rajon, my si tam
nelezeme, to se nedělá. Tak by to mělo být… A většinou je.“
Další štace
Na další pouť se rodina Lagronů s celým lunaparkem přesouvá z M.
Trnávky do obce Výprachtice nedaleko Lanškrouna. Půl pouťové sezony je ještě před nimi, nechuť nebo vyčerpání však ve tváři mého vypravěče, pana Františka Lagrona mladšího není znát. Naopak: „Musíme
pracovat pořád, živí nás to a jsme spokojeni.“
Tak ať se Vám i nadále daří!
Text: Jitka Stenzlová, Foto: Jana Dušková
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Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2.
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 25. 10. 2020.
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