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Vážení občané,
zelené listí na stromech mění svoji barvu a pomalu padá na zem, dny
se čím dál tím víc krátí a čas ukrajuje dny a týdny posledních měsíců roku
2020. Je to zvláštní rok a mnozí z nás si přejí, aby už skončil a začal rok
nový, a věřme, že lepší.
Minulý rok jsem Vás touto dobou informoval o dvou poměrně velkých projektech. Tím prvním bylo podání žádosti na Státní fond dopravní
infrastruktury o dotaci na cyklostezku Městečko Trnávka – Lázy. Možná
se někomu z Vás zdá, že uplynula dlouhá doba, než se začalo s realizací.
Ten, kdo někdy zajišťoval dotace a plnil podmínky poskytovatele dotace,
dobře ví, že opak je pravdou. Realizace stavby cyklostezky začala, proběhlo sejmutí ornice a podorničí, proběhl archeologický průzkum a práce dále pokračovaly stabilizací zeminy vápnem, zhutněním a návozem
kameniva. Bohužel vlivem vydatných a vytrvalých dešťů a vývěru vody
z melioračních drenáží do tělesa stezky není možné na stavbě dále pokračovat. Bude provedeno odvodnění tělesa stezky a další práce budou pokračovat na jaře příštího roku. Celou situaci a posun termínu obec projednává s poskytovatelem dotace, Státním fondem dopravní infrastruktury.
Druhým projektem, o kterém jsem se před rokem zmiňoval, byla příprava na akci, kterou bude obec realizovat dohromady se Svazkem obcí
„TEPLICE“, a která se týká výstavby vodovodu na Starou Roveň. SO
„TEPLICE“ podala na akci „Dostavba vodovodu SO „TEPLICE“ – II.
etapa, vodovod Stará Roveň“ žádost o dotaci na Pardubický kraj. Na dílo,
které bude realizovat společnost Building expert s. r. o. za vysoutěženou
cenu 5 169 976,92 Kč + DPH, získal svazek obcí od Pardubického kraje
dotaci ve výši 3 615 000 Kč. S realizací tohoto díla se začne na jaře příštího roku.

Poslední investiční akcí, kterou chce obec v letošním roce zrealizovat,
je výměna střešní krytiny na budově Kulturního domu v Městečku Trnávce. Poptávkové řízení vyhrála firma 3N Nábytek s. r. o. za cenu 1 533 791
Kč. Jako krytina byla zvolena střešní taška Tondach, stejná jako je na
Obecním domě. Bohužel i tuto akci může ohrozit nepříznivé počasí, které
se v letošním roce vyskytuje velice často.
Vážení občané, přeji Vám i za stavu, který v naší republice je, pokud
možno příjemné dny a životní optimismus.

Veřejné poděkování

Letošní rozmary přírody jsme znovu pocítili v třetím říjnovém týdnu, kdy po vydatných a vytrvalých deštích docházelo k postupnému
zvedání hladin říček Pacovky a Třebůvky, až nakonec 14. 10. v cca
8 hodin dosáhla Třebůvka v Mezihoří třetího stupně povodňové aktivity.
K této kritické situaci se opět čelem postavili členové SDH Městečko Trnávka, a to především členové výjezdové jednotky. Čerpali
vodu ze zatopených sklepů, plnili pytle pískem, pomocí kterých pak
stavěli ochranné hráze, monitorovali terén pro případnou další pomoc. To vše mnohdy na úkor svého volna, v dešti a chladu. Je třeba
podotknout, že to není ojedinělý případ jejich pomoci a obětavosti,
prostě jsou vždy tam, kde je potřeba pomoci.
Určitě se mnou budete souhlasit, že si všichni tito obětavci zaslouží jménem nás všech za jejich práci – veřejné poděkování. Poděkování patří i všem občanům, kteří neváhali jakkoliv pomoci druhým.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka

Barevný podzim v Městečku Trnávce už je minulostí,
ale krásou přírody se můžeme potěšit kdykoliv.
Milí čtenáři Zpravodaje,
přejeme Vám hodně zdraví
a optimismu v této nelehké
době a i když se pravděpodobně neuskuteční ani tradiční akce jako je slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, koledování a posezení s důchodci, prožijte letošní podzim i celý advent
ve zdraví a v poklidu, bez
předvánočního stresu. Možná je právě tohle příležitost
si uvědomit ty pravé hodnoty života…
redakční rada
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Usnesení
č. XI/190820 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 19. 8. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
267. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
268. zprávy FV a KV,
269. Spisový řád Obecního úřadu Městečko Trnávka včetně přílohy Spisový plán,
270. rozpočtové opatření č. 2/2020,
271. schválit nabídku firmy 3N Nábytek s.r.o., Bezděčí u Trnávky 61, 569 43
Jevíčko, IČ: 27474267, na výměnu krytiny na KD Městečko Trnávka s cenou 1 580 801 Kč s DPH, jako nejvýhodnější nabídku a podepsat smlouvu
s touto firmou,
272. nabídku Ing. Svatopluka Schupplera na TDI na cyklostezku Městečko Trnávka – Lázy s cenou 67 500 Kč,
273. nabídku autorského dozoru od Lubomíra Klodnera na cyklostezku Městečko Trnávka – Lázy s cenou 4 500 Kč + 21% DPH za 1 KD,
274. prodej dřeva tzv. „na stojato“ v lokalitě k.ú. Lázy firmě DŘEVO-MÁLEK
s.r.o., Protivanov, IČ: 25509420, cca 1800 m3 za cenu 360 Kč/1m3 (těžba,
vývoz, prodej dřeva) a -55 Kč/1m3 za úklid klestu po těžbě na hromady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
275. zprávy o kultuře v obci,
276. vybudování tůní na pozemku p.č. 2176 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové,
akci bude plně financovat Marie Kučerová, pozemek p.č. 2176 je v jižní části podmáčený, tůně napomohou zadržování vody v krajině a zlepší
vzhled krajiny, což je v zájmu obce,
277. za souhlasu místostarostky obce Jany Sablíkové postup obce podle § 83,
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy „souvisí-li neoprávněný
zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, může právo
na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická osoba“, pověřit Mgr.
Janu Zwyrtek Hamplovou právním zastoupením ve věci ochrany osobnosti
Jany Sablíkové proti nařčením souvisejícím s konkurzním řízením na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, včetně udělení plné moci
za obec Městečko Trnávka,
278. získání příslibu dotace od SFDI na cyklostezku Městečko Trnávka – Lázy
ve výši 85% uznatelných nákladů,

279. získání příslibu dotace z MMR na dětská hřiště ve výši 70% uznatelných
nákladů,
280. jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“ nabídku firmy SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem s cenou 3 548 825 Kč + 21% DPH,
281. jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Dětské hřiště Městečko
Trnávka“ nabídku firmy František Smitka, Přívětice 101 s cenou 1 203
714,05 Kč včetně DPH,
282. objednávku na záchranný archeologický průzkum Regionálním muzeem
v Litomyšli při realizaci cyklostezky Městečko Trnávka – Lázy za max.
cenu 40 000 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
283. RO k projednání a odsouhlasení méně a více prací při realizaci výměny
střešní krytiny na KD Městečko Trnávka,
284. starostu obce podpisem smlouvy s SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 26230470 na realizaci cyklostezky
Městečko Trnávka – Lázy,
285. RO k projednání a odsouhlasení méně a více prací při realizaci cyklostezky
Městečko Trnávka – Lázy,
286. RO k projednání a odsouhlasení méně a více prací při realizaci rekonstrukcí komunikací v Městečku Trnávce a Staré Rovni,
287. RO k projednání a odsouhlasení méně a více prací při realizaci dětských
hřišť v Městečku Trnávce,
288. starostu obce podpisem smlouvy s Františkem Smitkou, Přívětice 101, 338
28 Radnice, IČ: 45399298 na realizaci dětských hřišť v Městečku Trnávce,
289. starostu obce podpisem smlouvy s firmou 3N Nábytek s.r.o., Bezděčí u Trnávky 61, IČ: 27474267 na realizaci výměny krytiny na KD Městečko
Trnávka.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 19. 8. 2020: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Bc. Žaneta Liznová, Petr Nerušil

Usnesení
č. XII/261020 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 26. 10. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
290. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
291. zprávy FV a KV,
292. záměr prodeje pozemku st.p.č. 133 o výměře 3 m2, odděleného od p.č.
1292/11 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky za cenu 25 Kč/1m2,
293. záměr prodeje části pozemku p.č. 39 za cenu 25 Kč/1m2 a st.p.č. 89 za cenu
100 Kč/1m2, oba v k.ú. Bohdalov,
294. záměr prodeje částí pozemků p.č. 60 za 50 Kč/1m2, p.č. 1713/11 za 50
Kč/1m2 a st.p.č. 24 za 100 Kč/1m2, vš v k.ú. Stará Trnávka,
295. záměr prodeje pozemku p.č.557/20 o výměře 3 m2 v k.ú. Městečko Trnávka za 50 Kč/1m2,
296. jmenování 3 členů Školské rady za zřizovatele na období 2021-2023: Jana
Dušková, Bc. Michaela Bohatcová, DiS., Miroslav Skočovský, DiS.,
297. smlouvu o spolupráci při zajištění vybudování připojení k síti Cetin a.s.
v rámci II. etapa výstavby Nad Studní,
298. dle §9, odst. 11, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, předložený návrh plánu společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přední Arnoštov,
299. souhlas obce se zástavním právem a zákazem zcizení zřízených na pozemku p.č. 416/16 v k.ú. Městečko Trnávka pro Raiffeisenbank a.s., IČ:
48240901,
300. Rozpočtové opatření č. 3/2020,
301. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“ na posunutí termínu dokončení díla.
Zastupitelstvo obce konstatuje:
302. ověření, že návrh Změny č. 1 ÚP Městečko Trnávka není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelstvo obce vydává:
303. Změnu č. 1 ÚP Městečko Trnávka formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
304. zprávu OLH o hospodaření v obecních lesích,

305. zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Městečko Trnávka,
306. vícepráce na akci Rekonstrukce místní komunikace podél Pacovky ve výši
39 728 Kč + DPH a podepsání dodatku č. 1 na tyto vícepráce,
307. smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu
Pk ve výši 43 785 Kč,
308. smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s Gasnet, s.r.o. Ústí nad
Labem,
309. posunutí realizace akce „Obnova veřejných prostranství v obcích Regionu
MTJ, dílčí akce – doprovodná výsadba zeleně v Městečku Trnávce podél
komunikace II/371“ – II. etapu výsadby na rok 2021 (neposkytnutí dotace
z POV Pk),
310. intervaly odvozu odpadů door tu door firmou TSMH s.r.o. v roce 2021:
komunální odpad:
1x za 4 týdny
plastový odpad:
1x za 4 týdny
papírový odpad:
1x za 8 týdnů,
311. výši vodného SV Moravskotřebovska pro rok 2021 ve výši 47,20 Kč/1m3
včetně DPH (platí pouze pro Přední Arnoštov),
312. vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Městečko Trnávka s určeným zastupitelem.
Zastupitelstvo obce ukládá:
313. starostovi obce zveřejnit Změnu č. 1 ÚP Městečko Trnávka a úplné znění
ÚP po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
314. radu obce projednáním a schválením dalších dodatků na díla: „Stezka pro
cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“ a „Dětské hřiště Městečko Trnávka“,
současně starostu obce podpisem těchto dodatků.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 26. 10. 2020: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Žouželková, Karel Škrabal
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Informace pro občany –
koronavirus

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu v Městečku Trnávce, že
poskytl finanční prostředky na opravu kapličky v Lázích. Novou fasádu
a nátěry provedli pánové Filip Mazal, Karel Bochan a Jiří Malenda, zaměstnanci OÚ a odvedli skvělou práci.
Rádi bychom také poděkovali paní Aničce Hankové, která se o kapličku pravidelně stará. Květinovou výzdobu přináší ze své zahrádky.
Děkují všichni občané obce Lázy

Od čtvrtka 28. října platí na celém území České republiky nová krizová opatření proti šíření koronaviru, která se týkají omezení pohybu
osob a provozu obchodů. Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu. Žádáme obyvatele, aby respektovali veškerá vydaná preventivní
opatření. Děkujeme.

Omezení provozu

V měsíci listopadu a prosinci 2020 oslaví
významné životní jubileum tito občané:
paní Vlasta Henslová z Městečka Trnávky
pan Josef Dvořáček ze Staré Rovně
paní Jitka Zezulová ze Staré Rovně
pan František Pavlovec z Pacova
paní Anna Odstrčilová z Pěčíkova
pan Antonín Valášek z Bohdalova
paní Gertruda Nerušilová z Bohdalova
pan Zdeněk Laštůvka z Petrůvky
paní Františka Geršlová z Pacova
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

Obecní úřad Městečko Trnávka je v době nouzového stavu otevřen
pro veřejnost pouze ve dnech pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 13:00 –
16:00 hodin. Prosíme občany, aby pro řešení úředních záležitostí preferovali telefon: 461 329 119 a email: ou@mtrnavka.cz.
OÚ

Linka krizové pomoci pro seniory: 800 200 007

Linka seniorů je registrovaná sociální služba, je bezplatná a v provozu každý den od 8:00 do 20:00 včetně víkendů a státních svátků. Poskytujeme krizovou intervenci a psychickou podporu volajícím seniorům
a pečujících o seniory z celé ČR. V první vlně pandemie COVID-19
v době nouzového stavu jsme aktivovali spolupráci s organizací Český
skaut a zajišťovali společně základní potřeby osamělým seniorům ve
všech regionech. Tato spolupráce se nám velmi osvědčila a fungovala
ve všech krajích ČR. V rámci každého kontaktu poskytujeme volajícím
informace pro ně srozumitelnou formou, podporu a psychickou pomoc.
Máme k dispozici plně vyškolený tým psychologů a sociálních pracovníků, stejně tak jako denně aktualizované informační databáze. Bližší
informace o službě je možné najít také na www.linkasenioru.cz.
Kateřina Bohatá, vedoucí linky seniorů

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Vážení a milí čtenáři, čtenářky i přátelé knihovny, konec letošního října přinesl zpřísnění opatření a s ním, bohužel, i zavření knihovny. Kromě toho, že si v blízké době nepůjčíte knihy, musíme zrušit
i některé tradiční akce a jiné přesunout…
V září jsme ještě stihli uspořádat cestopisnou přednášku rodáka Jiřího Přichystala s názvem Chorvatsko – země zjizvená válkou. Dne
5. 10. byla zahájena výstava fotografií magistry lékárny v M. Trnávce
Mgr. Věry Nápravníkové. Nádherné fotografie dokumentují část jejího
života, který strávila v Peru u domorodců. Plánovanou besedu o zážitcích, zkušenostech z Peruánské džungle, o praktikách a léčení šamany
odsouváme na příhodnější dobu. Do knihovny jsme také nakoupili nové
knihy, těšit se můžete na novinky převážně českých autorů.
Ukončení celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel je už
27. 11., ale kdy se uskuteční oblíbený Morionský trh, to zatím nevíme.
Sledujte webové stránky naší obecní knihovny www.ok-mtrnavka.cz, kde Vám přinášíme aktuální informace o provozu knihovny
a kde se dozvíte termíny akcí.
Na webu knihovny také můžete najít inspiraci pro čtení a kulturu,
stačí rozkliknout odkazy pro čtení e-knih, poslech audio knih, virtuální
výstavy muzeí a galerií. Dále doporučujeme si naladit Český rozhlas

Dvojku a Český rozhlas Vltavu, kde lze poslouchat četby na pokračování, rozhovory se zajímavými osobnostmi a odborníky z různých
oborů anebo si pustit cokoliv ze záznamu.
Přejeme Vám hodně zdraví a chuti ke čtení.
Jitka Stenzlová

Kulturní tipy
Listopad v Městečku Trnávce měl stejně jako každý rok patřit Divadelnímu podzimu. Kultura, potkávání se, zážitky. Ač v současné situaci
takové akce probíhat nemohou, rozhodli jsme se pro vás sepsat několik
internetových možností, kam za kulturou zavítat alespoň v online světě.
Možnost je dostupná pro všechny, někdy zdarma, jindy za pár korun,
kdy podpoříte dané divadlo, kino, umělce…
Takže sice ne „naživo“, ale přece, pohodlně se usaďte a vpusťte kulturu do svých domovů…
Nově vzniklou knihovnu záznamů divadelních představení najdete
na webové adrese dramox.cz. Objevíte v ní starší i nově vzniklé české
inscenace. Prvních 7 dní se můžete dívat zdarma, nebo si můžete stránku předplatit. Většina peněz putuje právě konkrétnímu divadlu.
Pod hlavičkou i-divadlo.cz/stream se schovávají záznamy divadelních představení pro děti i dospělé, povětšinou zdarma.
Pokud se vám zastesklo po Divadle Járy Cimrmana, vždycky je tu
kanál youtube.cz, kde je většina jejich představení volně dostupná.
Je libo raději film?
Doporučujeme dafilms.cz, tedy web, kde najdete české i světové
krátké filmy, dokumenty… Web si můžete předplatit, což stojí na měsíc
méně, než běžná jednorázová vstupenka do kina. Nicméně i za 50,- Kč
zde najdete kvalitní filmy pro pěkný večer.
Pro podporu kinematografie můžete též zavítat na stránky mojekinolive.cz, kde budete navedeni na denní program kin. Sledovat můžete
tedy nejen film, ale i diskuse, přednášky aj. za symbolickou cenu.
A.S.

www.mtrnavka.cz
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Questing – netradiční poznávání regionu
V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová vznikla zajímavá aktivita zaměřená na posílení vztahu
k regionu s názvem Questing. Jedná se o „hledačky“, které umožní poznat místo bydliště zcela originálním způsobem a můžou být i podnětem k návštěvě
regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Pro
vypracování Questů jsme oslovili naše pedagogy, zástupce muzeí a obcí a výsledkem jsou
celkem čtyři velmi zajímavé počiny. Přímo v Jevíčku hned můžete navštívit dva questy: Prstenec příběhů v kameni, který Vás zajímavou formou seznámí s drobnými sakrálními
památkami ve městě a Putování s židovskou hvězdou,
které je zaměřeno na památky a život původního židovského obyvatelstva. Bližší informace můžete získat v Turistickém informačním centru v budově Městského úřadu Jevíčko na Palackého nám.
1. Dalším zajímavým putováním po našem regionu je aktivita Domečky

a dvorečky v Moravské Třebové, která vás
zavede na zapomenutá
místa v centru města.
Dozvíte se například,
kde bylo vězení, co je
to prampouch a kam
zazdili nepohodlného purkmistra. Začátek cesty najdete v muzeu, na ulici Svitavská 18,
kde Vám i předají potřebné materiály. Posledním doposud vytvořeným
Questem je hledačka Po stopách Bílé paní v Městečku Trnávce. Putování na hrad Cimburk Vám jistě zpestří zábavnou formou rodinný výlet. Potřebné materiály získáte v knihovně, která je umístěna v budově
Obecního úřadu Městečko Trnávka č. p. 5. V nejbližší době naleznete
všechny tyto hledačky i na webových stránkách www.questing.cz.

Dočasné přemístění zastávky
Upozorňujeme občany, že od 2. listopadu je dočasně přemístěna autobusová zastávka pro spoje směr:
- Moravská Třebová, Svitavy – provozovatel ČSAD
- Pacov, Přední Arnoštov, Křenov – provozovatel pan Matocha
Z důvodu prací na Kulturním domě v Městečku Trnávce je zastávka
dočasně umístěná před budovou Obecního domu.
OÚ

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
MŠ – Třída „BROUČCI”

Nástup nových dětí do školky v novém školním roce
proběhl dobře. Téměř žádné slzičky a děti se vcelku rychle zadaptovaly. Na základě dotazníků se poupravila otevírací doba MŠ. Vyhovíme
tak rodičům, kteří začínají brzy v práci, ale ani odpoledne se otevírací
doba nijak zásadně nezkrátila. Děti si zvykají na nové kamarády, pravidla třídy a režim dne. Využívají každodenní pestré nabídky činností,
které mají k dispozici. Vzhledem k situaci, která teď u nás, ale i ve světě
panuje, jsme bohužel ochuzeni o kulturní a jiné akce, které jsme pravidelně v naší školce pořádali a zařizovali. S tím se ale nedá nic dělat.
Takovéto radovánky samozřejmě nejsou to nejdůležitější, oč se jedná,
a tak berme to alespoň tak, že nám nezevšední. A když nemohou například herci s divadélky k nám, zahrajeme si divadlo čas od času sami.
Naposledy to byla dramatizace pohádky „O VELIKÉ ŘEPĚ”, na kterou
jsme využili kostýmy v podobě čepiček zvířátek apod. Děti divadelní
hra velice bavila. Dále jsme vyráběli pavouky z kaštanů, které nasbíraly a přinesly některé děti spolu s rodiči. Za to jim moc děkuji. Kaštany
dále využívám na různé didaktické hry, i jako naučnou pomůcku.
Kristýna Dvorská

Jednání školské rady

Dne 22. září 2020 proběhlo poslední jednání školské rady v jejím
tříletém funkčním období. Pokud bych měl zhodnotit celé období, musím na tomto místě poděkovat nejprve všem jejím členům za aktivní
přístup, pravidelnou účast a úsilí posout se zas o kousek dál. Pravidelným čtenářům jistě neuniklo, že nosným tématem bylo školní stravování. Povedlo se něco změnit? To je asi ta správná otázka, na kterou
bych měl odpovědět. Osobně se domnívám, že ano. Povedlo se nám
vybavit ve spolupráci s obcí kuchyni novým moderním konvektomatem, který v mnohém urychlí i usnadní práci. V naší škole proběhlo
ochutnávkové odpoledne ve spolupráci s projektem Skutečně zdravá
škola. Sešli jsme se u kulatého stolu společně s pracovnicemi žichlínské školní jídelny. Všechno to byly malé, ale z mého pohledu podstat-

né kroky, které každému, kdo se chce něco naučit, v něčem se zlepšit
či posunout, prospěly. Je třeba si také uvědomit, že finanční dotace
na obědy je v určité výši a tato není přímo úměrná tomu, co bychom
čekali. Jednoduše řečeno: sám jsem měl možnost za poslední měsíc
vyzkoušet kvalitu obědů právě z naší školní jídelny a za sebe mohu
říci, že mi chutnalo. Ale jak pravila Babička Boženy Němcové: „Není
na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.“ Je jasné, že to nemusí
platit u všech strávníků. Osobně mi přijde podivný velmi nízký počet
strávníků v rámci vyšších ročníků. Je snad lepší být bez oběda, nebo
si koupit něco opravdu „pekelného“ v obchodě? Je to samozřejmě na
každém z nás, rodičů.
Díky stávající situaci bude současná školská rada provizorně fungovat do nejbližších voleb. Zatím nevíme, kdy se uskuteční. Pevně
doufám, že se naše děti vrátí do lavic v druhé polovině listopadu.
Někteří členové projevili zájem pokračovat ve své činnosti ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Sejbalovou. A zde si dovolím nejen jí,
ale i celému učitelskému sboru popřát mnoho úspěchů v této nelehké době plné domácího vyučování, classroomů či video konferencí
s žáky J.
Mgr. Bohuslav Chlup, předseda Školské rady
při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Školní třídy opět osiřely

Stalo se to, co si nikdo nepřál. Vláda vyhlásila nouzový stav a od 14.
října byly uzavřeny všechny třídy základních i středních škol.
I když jsme pořád doufali, že tato situace nenastane, od prvního zářijového týdne jsme zaměřili všechny síly na výuku. Veškeré doprovodné akce šly stranou. Učitelé se snažili dohánět, co se vloni zameškalo
a také zvládnout, co nejvíce z letošních povinností.
Od letošního školního roku je povinná distanční výuka, žáci 2. stupně si založili účty na Google Classroom a nejen v hodinách informatiky
trénovali úspěšné připojení a práci se soubory. Tato důsledná příprava
se vyplatila, protože stejně jako vloni bylo úplné uzavření škol vyhlá-

www.mtrnavka.cz

listopad–prosinec 2020

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

5

šeno ze den na den. Učitelé byli, díky dotaci MŠMT ve výši 245 454
Kč, vybaveni notebooky, pomocí kterých si mohou chystat přípravy
z domova. Hned v září provedli zmapování vybavenosti a možnosti připojení k internetu u žáků ve všech třídách. Škola nabídla možnost zapůjčení školních notebooků – celkem bylo sepsáno 7 smluv o výpůjčce
zařízení.
Je jasné, že dálková výuka tu prezenční nemůže nahradit, ale snažíme se, aby byla co nejkvalitnější.
Děkuji všem pedagogům za odváděnou práci v této nelehké situaci.
Rodičům přeji pevné nervy, našim žákům, abychom se co nejdříve
setkali.
Všem bych chtěla popřát, abychom byli zdraví.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Vitamínová výstavka

Co se doma uvaří, to se doma sní …

O vaření ve škole to platí podobně. Žákyně 6. a 7. ročníku, které se
v rámci pracovních činností zabývají tzv. Přípravou pokrmů, o tom
vědí své. Je jim známo, že příprava stravy musí za dodržování celé
řady různých metod, technik a technologií probíhat vždy tak, aby jídlo
bylo vhodné ke konzumaci a aby dobře chutnalo. A co si tedy dáme?
Po úvodní palačinkové epizodě přišlo na řadu pečení z listového těsta
a do třetice nás uchvátila studená kuchyně, což byly hlavně pomazánky
a saláty všeho druhu. Chystané polévkové téma zbylo po uzavření školy asi za domácí úkol. Děvčata se ve školní cvičné kuchyni umí otáčet
jedna radost a jsou také pozorné hostitelky. Na připravených dobrotách
si tak pochutnávají nejen ony, ale výslužku dopřejí občas i ostatním
přítomným ve škole, takže poděkování ani slova chvály je nikdy neminou. Těšme se proto na naši další společnou hodinu, ale pamatujme, že:
“Většina děvčatům byla,
jest a bude kuchařskou školou domácí světnice a v ní
její učitelkou kuchařka-matka. Podle toho, jak umí vařiti
matka, tak umějí vařit zpravidla i její dcery. Která však
dceruška je vtipná, brzy pochopí, jak důležitou jest pro
ženu uměti dobře vařit.”
(Marie Holubová, kuchařka
“České dívky”, vydáno 1910)
Mgr. Ludmila Šimečková

Bohdalov 2020

V 1. třídě se učíme nejen číst, psát a počítat, ale dozvídáme se také
spoustu
zajímavých věcí o světě
kolem nás. S přicházejícím podzimem jsme si v prvouce
povídali
o ovoci, zelenině
a vitamínech. Nejdříve jsme vyrazili
na obhlídku zahrad
a zahrádek v okolí
školy. Ovoce a zeleninu jsme si vymodelovali z plastelíny, namalovali vodovými barvami a pak nás napadlo uspořádat
malou výstavku skutečného ovoce a zeleniny přímo v naší třídě. A že
máme prima rodiče, okenní parapety byly během dvou dnů plné vitamínů. Většinu vystavovaných kousků jsme bezpečně poznali. Ale víte,
jak vypadá paprikookurka? Po naučné poznávačce zrakem a hmatem
přišla na řadu ochutnávka. Tu jsme
si užili ze všeho nejvíce. A co ty vitamíny? V zelenině, v ovoci chrání nás před nemocí! Pevné zdraví
všem přejí prvňáčci.
Mgr. Ludmila Šimečková

I tento školní rok jsme zahájili tradičním pobytem šesťáků ve staré
škole v Bohdalově. Stmelovací program jsme na půl dne svěřili do rukou odborníků ze Střediska výchovné péče Alfa Svitavy a domů si odnesli mnoho zážitků.
Děkujeme obecnímu úřadu a panu Skřebskému za pronájem školy
a rodičům za pomoc a buchty.
Přečtěte si odezvu na vydařenou akci:
Dojeli jsme autobusem do Pěčíkova, kde nám naše spolužačka Jaroslava udělala malou prohlídku své obce. Pak jsme se pěšky vydali do
Bohdalova. Došli jsme ke staré škole, kde na nás čekali muži z Alfy.
Tam jsme si dali svačinu a seznámili se s nimi. Pak jsme si vybalili
a šli jsme s Alfa týmem na výletiště, kde jsme hráli různé hry. Vymysleli pro nás hru koberec. Museli jsme stát na malém koberci a chtěli
po nás, abychom ho obrátili. Mysleli jsme si, že to je nemožné, ale náš
spolužák Arnošt přišel na to, že to jde. Zjistili jsme, že praví kamarádi
zvládnou i spolupracovat. A po všech aktivitách jsme se museli pořádně
najíst, opekli jsme si párky. Šlo se na bojovku, nakonec jsme ji zvládli.
Zalehli jsme do postelí a spali. Ráno jsme se nasnídali, zacvičili a šli
jsme na prohlídku Bohdalova. Tam se k nám přidal toulavý pes. Pan
školník nám odvezl věci a my jsme šli zpátky do Městečka Trnávky.
Nohy nás bolely, ale i tak jsme došli do cíle
Tento pobyt s naší třídou nás naučil, že musíme spolupracovat, abychom to někam dotáhli.
Mgr. Alena Popelková, Josef Drdúl, Eliška Elnerová
www.mtrnavka.cz
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Trnka Městečko Trnávka z. s.
Letošní podzim zdá se být online a distanční. Živě se neuskutečnilo tradiční Dýňobraní a neproběhne ani Předvánoční jarmark. A měl být již třináctý! Zřejmě neštastné číslo.
Letošní Dýňobraní se uskutečnilo na profilu Trnky na sociální síti
Facebook. Naši příznivci nám poslali přes dvacet různých podob dýní.
Vydlabané, strašidelní i roztomilé. Také vyrobené ze skleniček nebo
látky. Moc vám za ně děkujeme. A my tam na oplátku přidáváme recepty na dýňové pokrmy. Trnka Městečko Trnávka také spravuje YouTube kanál, kde můžete zhlédnout krátké animované filmy, zakončení
Trnkových táborů nebo krátké jógové lekce pro děti. Třeba vám přijdou vhod.
Jako náhradu za neuskutečněný Předvánoční jarmark přinášíme recept na Vánoční punč. Náš tip je připravit punč dříve a nechat ho něko-

lik dnů „odležet“. Přestože nemůžeme do obchodů, pokusme se si udělat české Vánoce a nakoupit u lokálních řemeslníků a prodejců.
Vánoční punč:
Ingredience: Pomerančová a citronová šťáva, hřebíček, skořicová
kůra, cukr, 1 l bílého vína, 1 l červeného vína, 1 l silného černého čaje,
0,5 l rumu, rozinky, brusinky
Postup: Vymačkanou šťávu z pomerančů a citronů nalijeme do hrnce. Přidáme hřebíček, skořici a cukr. Necháme povařit. Pak přilijeme
víno, rum a čaj. Vše zahřejeme. Do hrnečku předem nachystáme rozinky a brusinky, které jsme nechali již dříve namočené v rumu. Přihodíme
na kousky nakrájená jablka a jiné ovoce. To přelijeme teplým punčem.
Na shledanou v lepších časech. V roce 2021!!!
MgA. Zdeňka Selingerová

TJ Sokol Městečko Trnávka
Fotbal

Fotbalová sezóna je stejně jako na jaře poznamenaná pandemií koronaviru. Zatím není jasné, jak moc to sezónu ovlivní. Všechny fotbalové soutěže byly přerušeny – prozatím do začátku listopadu, nikdo ale
vzhledem k aktuální situaci moc nevěří tomu, že by se na podzim ještě
začalo hrát. A jak to bude na jaře, to je zatím také ve hvězdách...
Do přerušení soutěží stihli muži odehrát 9 zápasů (jedno celé kolo),
tedy přesně třetinu sezóny. Ta totiž byla letos kvůli malému počtu týmů
naplánovaná tříkolově. Vzhledem k tomu, že se již na podzim asi hrát
nebude, muselo by se však ale na jaře odehrát 18 utkání (13 jarních + 5
dohrávek z podzimní části). Nemá ale zatím cenu spekulovat. Budeme
si muset počkat, jak se situace vyvine a hlavně, kdy se opět začne hrát...
Před přerušením sezóny patřilo mužům v tabulce III. třídy 6. místo

s 12-ti body a ztrátou 8 bodů na vedoucí Rohoznou, když 3x zvítězili,
3x remizovali a 3x prohráli. Nejvyšší vítězství přišlo v domácím duelu
s Třebařovem (5:0). Všechny tři porážky pak byly o 3 branky. Nejbojovnější výkon hráči předvedli určitě ve Vendolí (výhra 2:0) a v Čisté
(0:0). Na oba duely přitom odjel tým sotva v jedenácti mužích.
Žáci jsou na tom průběžně o něco lépe. Průběžně jim patří po 6-ti
zápasech v tabulce 4. místo a nasbírali 12 bodů za 4 výhry a dvě prohry. Nejlepší výsledek zaznamenali doma proti celku Křenov/Dlouhá
Loučka (5:0).
Přípravka se poprvé dočkala vítězství na turnaji. Povedlo se jí to
v září v Jaroměřicích, kde tým porazil jak dívky družstva Jaroměřice/
Jevíčko, tak i Bystré.
Lucie Procházková, www.sokoltrnavka.cz

Lehkoatletický čtyřboj žactva

Za pěkného počasí se konal dne 18. 9. 2020 na hřišti TJ SOKOL
tradiční Lehkoatletický čtyřboj žactva. Mrzí nás, že se stále zmenšuje počet žáků, kteří se tohoto souboje zúčastňují. Největší počet byl
už tradičně z MŠ – 14, první třída – 10, druhá třída – 8, třetí třída – 2,
čtvrtá třída – 6, pátá třída – 5, druhý stupeň dohromady – 11. Celkem
tedy závodilo 56 žáků. Požádala jsem paní ředitelku ZŠ a některé rodiče o názor, proč se děti nechtějí zapojit do závodů a vůbec do cvičení.
Níže jsou jejich odpovědi.
Eva Henslová
Ráda jsem přijala pozvání na sportovní akci pro děti. Paní učitelky ve škole žáky motivovaly k závodění. S jakým výsledkem se mohl
přesvědčit každý, kdo na hřiště přišel. Bohužel se potvrdil současný
trend. Zájem o přirozený pohyb mezi dětmi upadá a podle toho vypadala i účast školních dětí. Čím starší kategorie, tím menší počty. Přesto si
myslím, že tato akce má velký význam. Nadšení, se kterým závodili ti
nejmenší účastníci z mateřské školy, určitě stálo za to. Můj obdiv mají
všichni, kteří mají stále chuť ve svém volném čase cokoli pro děti organizovat, a ráda s nimi budu spolupracovat.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ M. Trnávka

Letošní rok místní spolek TJ Sokol Městečko Trnávka opět uspořádal Lehkoatletický čtyřboj žactva. Počasí bylo fajn, atmosféra příjemná
a myslím si, že si toto odpoledne užili nejen všechny zúčastněné děti,
ale i jejich rodiče, kteří je přišli podpořit. Moc si vážím všech, kteří tuto
akci každoročně organizují. Podle mě to má smysl a i když jako rodič
vidím, že se účast dětí každým rokem snižuje, tak pevně věřím, že si
cestu ke sportování v budoucnu najde více dětí a budou podobné akce
chodit i nadále podporovat. Dle mého názoru hrají velkou roli v přístupu dětí ke sportu právě rodiče. Pokud se děti pravidelně pohybují ve
sportovním prostředí, nastavuje to jejich celoživotní vztah ke sportu.
Jakmile dítě odmalička povedeme ke sportování, nebude mít ani v pubertě problém zvednout se z gauče a jít si zacvičit. Později nám za to
určitě poděkuje. Díky lásce ke sportu si totiž bude snáze udržovat váhu,
bude v lepší kondici a snadněji zvládne také stres. Nemusí jít o profesionální úroveň, ale z vlastní zkušenosti vím, že stačí být rekreačním
sportovcem, což dokáže nastavit správné hodnoty pro další vývoj dítěte
v dospělosti. Děti mají jak známo tendenci napodobovat. Vidí-li svoji
maminku pravidelně běhat nebo posilovat před televizí, chodí-li sledovat tatínkovy fotbalové zápasy, získávají přirozeně představu, že sport
je něco automatického, co je běžnou součástí života. A to je podle mého
názoru ta správná cesta. Jsme malá obec a těch možností není tolik, jako
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ve větších městech. Přesto si myslím, že jakákoliv podpora a snaha děti
přinutit se hýbat je fajn a má rozhodně smysl.
Jana Mazalová, maminka 2 dětí
V září se naše děti již po několikáté zúčastnily lehkoatletického čtyřboje Memoriálu Otty Stenzla st. V den závodu panovalo slunečné počasí. Babí léto bylo v plném proudu, proto jsem čekala, že fotbalové
hřiště bude plné dětí. Překvapila mě trochu nižší účast. Sešly se tu známé tváře, jak z řad organizátorů, kteří dohlíželi a aktivně povzbuzovali
u jednotlivých závodních stanovišť, tak i z řad dětí, které se memoriálu
účastní opakovaně. Někteří tu však letos závodili poprvé. Hojné zastou-
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pení bylo mezi dětmi z mateřské školy, které nadšeně, mnohdy poprvé,
závodily v jednotlivých disciplínách a zakusily pocit úspěchu. Nezáleželo tolik na tom, jak se umístily. Podstatné bylo, že v sobě objevily
sportovního ducha a snažily se překonat samy sebe. Na hřišti bylo slyšet mocné povzbuzování. Mnozí rodiče i spolužáci hlasitě podporovali
nejen vedoucí závodníky, ale i ty pomalejší vzadu. Všichni zúčastnění
závod dokončili a po právu byli odměněni diplomy i sladkostmi. Díky
příjemné atmosféře všichni opouštěli hřiště s dobrým pocitem a úsměvem na tváři. Kéž bychom se příští podzim sešli v hojnějším počtu. Záleží to i na nás, rodičích :)
Michaela Bohatcová, maminka 3 dětí

Každý může být reprezentant

Ve čtvrtek 24. 9. proběhla na hřišti v M.
Trnávce fotbalová akce „Každý může být
reprezentant“, kterou pořádala Fotbalová
asociace ČR ve spolupráci s pardubickou
fotbalovou akademii a fotbalovým oddílem
trnavského Sokola. Toto jedinečné fotbalové odpoledne bylo určeno pro mladé hráče
a hráčky ročníků 2009-2011 především ze
Svitavska, kteří si mohli vyzkoušet trénink
pod vedením profesionálních trenérů z pardubické akademie. Děti přijely v doprovodu svých rodičů a trenérů, kteří
celé akci vytvořili výbornou kulisu. Vrcholem programu byl modelový
zápas červených a bílých v reprezentačních dresech České republiky, spojený se slavnostním nástupem a státní hymnou. Všichni si odvezli fotbalové propagační předměty, které jim budou tuto skvělou akci připomínat.
Za domácí tým se do nominace dostali: Pavel Kroupa, Filip Šmeral,
Jáchym Pospíšil a Daniel Mazal.
Diplomatické úsilí s přivedením této akce na trnavské hřiště se vyplatilo a jak řekl na závěr předseda pardubické akademie p. Kovárník: „Byli
jsme hrozně potěšeni a překvapeni, jak byla akce v tomto krásném areálu
dobře zorganizovaná“. Tím patří velký dík všem, kteří se o to zasloužili.

Nová sezona trnavské fotbalové přípravky

Od nového školního roku se znovu rozběhla soutěž starší fotbalové

přípravky. Kluci už byli na turnaje po dlouhé pauze natěšení a po kvalitním soustředění v srpnu si všechny zápasy velmi užívali. 2 turnaje se
odehrály na našem hřišti, další potom v Jaroměřicích, Němčicích, Horním
Újezdě a Bystrém. Kluci již nebyli žádnými „otloukánky“ a kromě proher
přišla i sladká vítězství.
Během září a října se podařilo uspořádat nábor 8 nových malých zájemců a tím bychom nemuseli mít o další působení mládežnického fotbalu v našem oddíle starost. Větším problémem je zabezpečit dostatečný
počet dospělých k jejich přípravě, kteří budou ochotni obětovat volný čas.
Bohužel i do naší soutěže zasáhla nepříznivá epidemiologická situace
a poslední 2 kola byla zrušena. Budeme doufat, že se situace časem uklidní a budeme moct pokračovat s tréninky.
Bližší informace na tel. čísle 724 810 906.
Mgr. Vlastimil Stenzl

SK Skalka
Nohejbalový turnaj v Koclířově

I letos se 29. 8. 2020 v rámci Hasičského dne uskutečnil nohejbalový turnaj trojic.
Do hezkého areálu a příjemného prostředí jel tým SK Skalka
ve složení (K. Škrabal st., O. Vodehnal, P. Škrabal) zahrát si o co
nejlepší výsledek a vylepšit si umístění z loňského roku. Na tento turnaj
se sjelo celkem 8 týmů a pořadatelé zvolili herní systém „každý s každým“ s následným zařazování do pavouka. Naši borci nakonec obsadili
celkové 5. - 8. místo. Gratulujeme a jen tak dál…J

Rodinný turnaj v nohejbale

Po dlouhém nohejbalovém půstu se každý hráč, fanoušek a člen SK
Skalky těšil na všem dobře známý rodinný turnaj. Dne 12. 9. 2020 se do
areálu SK Skalky sjelo 9 rodinných týmů v doprovodu všech rodinných
příslušníků, kteří vytvořili pěknou fanouškovskou kulisu.
Pořadatelé si dali záležet na úpravě areálu před turnajem, bohatém občerstvení, perfektní obsluze, aby si každý po koronavirové přestávce přišel na své. Každý z týmů si zvolil svoji taktiku,
jak co nejlépe postoupit a upevnit si co nejlepší umístění v tabulce. Postupem času u některých týmů zavládla nervozita, únava,
došlo i na výměnu hráčů, ale bojovnost přetrvala. Oko fanouška
si přišlo po celý den na své. A jak to dopadlo? 1. rod. Bohatcova,
2. rod. Schupplerova, 3. rod. 40+ (Fabin, Karel, Olda)

ale uskutečnil nohejbalový turnaj a pozvání od pořadatelů tým SK Skalky s radostí přijal. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů a SK Skalku jel
reprezentovat (K. Škrabal ml., D. Křivánek, P. Koudelka).
Pro nízký počet týmů se hrálo systémem „každý s každým“ a to
dvoukolově. Klukům se vedlo dobře, a tak si zajistili hladký postup až
do pavouka. Bohužel došlo na zranění K. Škrabala ml., ale v dobře rozjetém mači o umístění a dokončení turnaje ho zastoupil K. Škrabal st.,
který na turnaj přijel jako divák a odjeli s pohárem za 3. místo. Malé
drama nakonec mělo krásný konec. Díky kluci.
Pokud se situace zlepší a bude otevřena sportovní hala, budou mít
nohejbalisti svoje tréninky opět každý pátek od 18 hod., volejbalisti se
budou scházet každou neděli od 16 hod.
Všem spoluobčanům přejeme lepší dny, mnoho sil a zdraví, abychom se všichni mohli opět setkávat na různých akcích v naší obci.

Nohejbalový turnaj ve Vrážném

Nohejbalový turnaj ve Vrážném? Všem je dobře známo, že
se tam konají spíše volejbalové turnaje. Dne 19. 9. 2020 se tam
www.mtrnavka.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Od posledního vydání zpravodaje, ve kterém jsme Vás
informovali o naší trošku omezené letní sezoně, uběhlo několik týdnů. Všichni jsme se nyní vrátili k nouzovému stavu, děti se opět
učí z domova, postihlo nás omezení volného pohybu osob a i ve venkovním prostředí nosíme roušky. Co Vám k tomu říct? Letošní rok je opravdu
velmi zvláštní.
Ještě než se nám pandemie Covid -19 opět po letní
„pauze“ rozjela, stihli jsme se zúčastnit závodů ve Velké Roudce a „osmiček“ v Chornicích. Do Velké Roudky odjelo pouze družstvo žen. Soutěž je zajímavá tím,
že se jeden útok běží na koňskou ruční stříkačku. Holky se umístily na 3. místě. Do Chornic odjelo družstvo
žen a i naši depoziťáci. Ženy soutěžily samy se sebou,
odběhly si pěkné dva útoky a odvezly si pohár za 1.
místo. Depoziťáci měli větší konkurenci, i tak jim odběhnuté pokusy stačily na krásné 3. místo. Souběžně
s těmito závody se uskutečnily tradiční závody dětí ve
Vranové Lhotě. Mladší žáci vybojovali krásné stříbrné
místo, starší žáci se umístili na 3. místě.
V sobotu 19. 9. 2020 odjeli naši žáci se svými
vedoucími na výlet do Olomouce. Za krásné letošní výsledky na závodech, ale i za poctivou docházku na tréninky, se děti s letošní trošku zkrácenou hasičskou sezónou rozloučily v dětském zábavním centru Krokodýlek.
Naobědvaly se a tento krásný den zakončily v kině na filmu Trollové.
Dětičky, děkujeme za příkladnou a krásnou reprezentaci našeho sboru,
jsme na Vás pyšní! Děkujeme i rodičům, kteří podporují svoje děti v tomto koníčku a poctivě je vozí na tréninky.
I přes koronavir bojují neustále i kluci z naší výjezdové jednotky. Na
konci srpna likvidovali spadlý strom ve Vranové Lhotě, směrem na Hartinkov a 5. září další spadlý strom v Arnoštově, kde došlo k poškození elektrických drátů. 8. září vyjížděli k požáru nákladního automobilu
mezi obce Rozstání a Linhartice. Naštěstí se tato dopravní nehoda obešla
bez zranění. V neděli 13. 9. 2020 hned po obědě přišlo hlášení o letecké
dopravní nehodě v Lázích, kam naše jednotka přijela jako první a poskytovala první pomoc zraněnému. Přesně o měsíc později večer jsme
přijali výstrahu o vydatných deštích a zvedajících se řekách. A tak to začalo nevinně. O půlnoci
kluci vyjížděli na spadlý
strom přes silnici v Městečku Trnávce směrem na
Pacov, a hned poté přejeli
na čerpání vody do Vranové Lhoty. Vrátili se domů
nad ránem. V 7:18 hodin
stejný den opět zvonily telefony, a tak kluky čekala dlouhá směna - čerpání
vody ve Vranové Lhotě,
plnění pytlů s pískem a stavění hrází v Mezihoří a voda stále stoupala.
Přes celodenní chladné počasí a neustávající déšť se kluci vrátili na základnu až ve večerních hodinách.
„Dobrý den, potřebovala bych s Vámi nutně mluvit, můžete mi zavolat na uvedené číslo?“ Když jsem v pátek 16. 10. 2020 večer vytáčela telefon, vůbec jsme netušila, co očekávat. Na druhém konci se
ozval milý, a velmi příjemný ženský hlas. Jediné, co paní Nečasová
potřebovala vědět, byl čas a číslo. O zbytek se prý postarají oni sami.
V sobotu v poledne se před hasičskou zbrojnicí objevilo auto s plnou bedýnkou obědů ze zvěřiny.“ Přijměte to, prosím, jako poděkování za to, jak
pomáháte vy ostatním, když to potřebují, doba je zlá, držte se.“ Celé tohle poděkování je vlastně (pro nás) od tajemné osoby, která ve spolupráci
s Hospůdkou u Nečasů ze Starého Města, nechala poslat našim klukům,
kteří byli celou středu na výjezdech (stavěli hráze a odčerpávali vodu)
oběd ze zvěřinových hodů. Mockrát děkujeme, a i když vlastně nevíme
komu, doufáme, že slova díků se k této osobě dostanou. Opravdu moc

nás to potěšilo a věřte, že kluky zahřálo u srdíčka, že jejich dobrovolná
a někdy velmi náročná práce MÁ SMYSL! Je krásné vidět, že i v dnešní
„koronavirové“ době, se pořád najdou lidé se srdíčkem na správném místě a dokáží udělat takovou radost ostatním.
Další náročný den čekal kluky ve středu 21. 10. 2020. O půl 3. ráno

vyhnala siréna kluky z peřin do Linhartic na silnici R35, kde likvidovali
unikající nebezpečné látky z nákladního automobilu a uklízeli ze silnice
beton z rozbitých skruží. Jednalo se o letošní 30. výjezd. Kulaté číslo výjezdu si kluci dlouho „neužili“ a než si všichni po probdělé noci stačili po
práci odpočinout, vyjížděli k požáru udírny u rodinného domu do obce
Biskupice. Nic lehkého je tam však nečekalo. Nakonec od udírny došlo
ke vznícení střechy celé dílny, a tak kluci tentokrát použili také dýchací
techniku. Zpět na základnu se kluci vrátili opět až pozdě večer.
Situace v naší zemi je opět vážná. Covid-19 ovlivnil naše životy již na
jaře a po letním zmírnění se opět rozjel ve velkém i teď na podzim. Přibývá nakažených a nálada všude kolem nás je čím dál horší. Nezbývá nám
nic jiného než vydržet, dodržovat vládní opatření a věřit, že se situace co
nejdříve zlepší. Mysleme na sebe a všechny ostatní, buďme na sebe hodní
a pomáhejme si. Jsme v tom společně a nic jiného, než vzájemná podpora
a pomoc nám nyní nepomůže. Až situace dovolí, rádi Vás přivítáme na
hasičské zbrojnici. A budeme věřit, že i letos se společně s Vámi budeme
moct rozloučit s tímto hektickým rokem na našem tradičním Silvestrovském ohňostroji!
Pevné zdraví přeje kolektiv SDH Městečko Trnávka.

Otužováním k silnější imunitě ☺ (listopad 2020, koupaliště v M. Trnávce).

www.mtrnavka.cz
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VČELAŘI MĚSTEČKO TRNÁVKA – 120 LET OD ZALOŽENÍ
Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s. Městečko Trnávka plánovala na 12. prosince 2020 akci k připomenutí 120. výročí od založení spolku. Předpokládali jsme, že v Kulturním domě v Městečku Trnávce uskutečníme přednášku pro včelaře
i veřejnost s MUDr. Janou Hajduškovou na téma využití včelích produktů pro lidské zdraví. Dále jsme chtěli pozvat prodejce včelařských
výrobků. V době, kdy píšeme tento článek, nevíme, zda se akce vzhledem k současné situaci uskuteční, proto nám dovolte zmínit se o historii
a současnosti včelařského spolku v Městečku Trnávce.

Historie

Letos uplyne 120 let od založení včelařského spolku, který se nyní
nazývá Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s. Městečko Trnávka (ZO ČSV, z. s.).
Tehdejší učitel pan Bednář svolal dne 16. prosince 1900 do Bartošova hostince na Staré Trnávce ustavující schůzi včelařů z Trnávky
a okolí. Na této schůzi se do spolku ihned přihlásilo 18 zájemců, kteří
si zvolili spolkový výbor, jehož prvním předsedou se stal Jan Kressa.
Do prvního spolkového výboru byli zvoleni: P. František Zapletal,
kaplan v Městečku Trnávce (zvolen náměstkem předsedy), Valentín
Bednář, učitel v Městečku Trnávce (zvolen jednatelem), Jan Kressa,
soukromník v Městečku Trnávce (zvolen předsedou), Josef Zachar
ml., kovář v Městečku Trnávce, František Procházka, rolník na Staré
Trnávce, Jan Machatý, stolář v Nové Vsi – nyní Lázy (zvolen pokladníkem), František Odstrčil ml., akademik v Petrůvce a Hynek Lexmaul, kovář v Petrůvce.

V následujících letech pak v čele spolku stáli tito předsedové:
František Zapletal, kaplan v Městečku Trnávce (1901 – 1905)
Jan Machatý, stolář v Nové Vsi (1905 – 1935)
František Škrabal, rolník v Městečku Trnávce (1935 - nezjištěno)
Nástupem fašismu a následnou okupací došlo k přerušení činnosti
spolku. Svou činnost včelařský spolek znovu zahájil až po ukončení 2.
světové války. V současnosti spadají do naší základní organizace včelaři z Městečka Trnávky, z Předního Arnoštova, z Ludvíkova, z Pacova,
z Lazů, z Mezihoří, z Radkova, z Rozstání a z Malíkova.
Dříve měla tato organizace i svůj dětský včelařský kroužek, který
postupně vedli: Vojtěch Seidl, Josef Pospíšil, Josef Heger a Josef
Pocklan.
Devadesátá léta minulého století byla ve znamení akce nazvané
„Den otevřených dveří“. Během této akce se včelaři navštěvovali na
svých včelnicích, viz foto na následující straně.
V prosinci roku 2000 se v Kulturním domě v Městečku Trnávce konala výstava a oslava 100. výročí založení spolku. Včelařská výstava
byla slavnostně otevřena v sobotu 16. 12. 2000. Byla spojena s prodejem včelařských potřeb a produktů, s videoprogramem a odbornými
přednáškami. Výstava pokračovala i v neděli. V pondělí prošly výstavou postupně všechny ročníky ZŠ Městečko Trnávka, tj. 242 žáků. Průvodcem jim byl se svým odborným výkladem Ing. Mojmír Kadlec.
V tomto období tvořili spolkový výbor:
Josef Heger – předseda
František Grulich – místopředseda
Jiří Janošík – jednatel
Jan Škrabal – účetní
Karel Škrabal – nákazový referent
Karel Fiebich – pastevní referent
Josef Vystrčil – chovatelský referent

Příspěvek předsedy ZO ČSV, z. s. Městečko Trnávka ze
současnosti spolku:

V letošním volebním roce byli na období let 2020 – 2025 zvoleni
následující členové:
Josef Heger – předseda
Alfred Hickl – místopředseda
Jana Šmeráková – jednatelka
Ivana Adámková – účetní
Je těžké přesvědčit do vedení organizace mladší včelaře. V současné době máme 38 členů, kteří se starají o 434 včelstev. Věkový průměr
včelařů je přes 60 roků. Doufám, že mladší generace najde zálibu ve
včelaření, které je pro přírodu tak důležité. Včely zajišťují opylování
rostlin a lidem poskytují své produkty. Nebudou-li včely, nebude život na zemi. Osobně včelařím a jsem členem spolku od roku 1966. Od
roku 1980 jsem členem výboru ZO jako pokladník a od roku 1985 dosud jsem předsedou ZO. Naši základní organizaci zastupuji v okresním
výboru jako člen předsednictva, místopředseda, předseda a nyní jako
místopředseda. Současné včelaření již není jako v mých začátcích, dříve nebylo tolik škodlivých nemocí. Od roku 1982 se potýkáme s parazitem včelího kleštíka VARROA JAKOBSONY. Je to neustálý boj léčebných zákroků k tlumení tohoto škůdce. Naše včeličky dále ohrožuje
bakterie moru včelího plodu. Proti moru není léčebný proces, následuje
Rozluštění tajenky křížovky z následující strany
1.
M Ě L
2.
T R U B E C
3.
N A S A V R K
4.
A M B
5. M A T E Č N Í K
6.
M L A D U Š
7.
S O U Š
8.
V I L Í K
9.
Č E S N
www.mtrnavka.cz
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jen utracení a spálení včelstev a veškerého zařízení. Takové období nás
postihlo v letech 2010 – 2013. Dalším nebezpečím jsou viry a chemizace zemědělské výroby.
Ale již dost negativních problémů, přeji včeličkám a včelařům ke

listopad–prosinec 2020

120. výročí založení vše dobré, hodně zdraví a síly do dalších roků
a naší organizaci přeji nové členy pro pokračování tak důležité a záslužné činnosti, jak pro přírodu, tak pro lidstvo!
Josef Heger
Návštěvy u včelaře v Mezihoří (90. léta minulého století)
se zúčastnili tito přátelé včelaři:
zleva: Ludvík Glotzman, Josef Zecha, Josef Pocklan,
František Grulich, Bořivoj Leischner ml., Bořivoj Leischner,
Petr Továrek, Waldefried Schneider, Zdeněk Hotárek, Karel
Fiebich, Jaroslav Balabán, Jan Škrabal, Miroslav Lexmaul,
Karel Škrabal
v podřepu zleva: Ewald Heger, Miroslav Jachan, Josef Vystrčil, Jiří Janošík, Jiří Janošík ml.

Křížovka nejen pro včelaře
1. Šupinky vosku, hlavně z víček, které se objevují na dně úlu
2. Včelí sameček
3. Město v Pardubickém kraji, kde je včelařské učiliště
4. Patron včelařů (sv. ……)
5. Včelami postavená a zvětšená buňka, ze které se rodí včelí královna
6. Mladá včela, která se dosud nestala létavkou
7. Prázdné včelí dílo bez zásob a bez plodu
8. Kamarád včelky Máji
9. Hlavní otvor do včelího úlu určený pro včely
V tajence najdete název pylodárné rostliny.
(Rozluštění tajenky na předchozí straně)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Pochodu za zdravím skupiny 55+ Městečko Trnávka se dne
16. září 2020 zúčastnilo 7 statečných.

D

Jak se chovají lidé k přírodě?!?

K čemu máme v Městečku Trnávce sběrný dvůr s možností odevzdat nepotřebné a nadměrné věci zadarmo a přijet po rovné asfaltové komunikaci? Provozní doba: pondělí a středa 13–16 hod., sobota
9–12 hod., tel. 725 525 602
František Kozlovský
Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; 569 41 Městečko Trnávka 5, telefon: 461 329 119. Redakční rada: Jitka Stenzlová, Eva Henslová,
Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci listopad 2020 v nákladu 620 kusů. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou
a jazykovou správnost. Názor vydavatele se nemusí vždy ztotožňovat s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
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 28. 12. 2020.
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