
1Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyleden–únor 2021

www.mtrnavka.cz

O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  M Ě S T E Č K A  T R N Á V K Y l e d e n – ú n o r / 2 0 2 1

Zimní radovánky na „koupališti“ v Městečku Trnávce

skončil rok 2020, který byl v mnoha směrech rokem jiným než roky 
předchozí. Byl to rok plný nařízení, omezení, nervozity z toho, co bude. 
Rok, ve kterém jsme měli obavy o naše známé a blízké. Byl to ale i rok, 
ve kterém se projevila lidská solidarita, snaha pomoci všem těm, kteří 
to potřebovali, ať už šitím a rozvozem ochranných roušek, nákupem 
a dovozem potravin a léků. Moje poděkování patří ještě jednou všem 
těm, kteří se do těchto činností zapojili. Poděkovat bych chtěl i Vám 
všem, kteří věnujete svůj volný čas práci s dětmi nebo  jakékoliv obec-
ně prospěšné činnosti.

I pro naši obec to byl zvláštní rok, spousta akcí se podařilo dokončit, 
dvě akce – „Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“ a „Dětská 
hřiště Městečko Trnávka“ – se realizačně posu-
nují do poloviny roku 2021.

Rok 2021 bude pro všechny obce a města 
rokem těžkým a náročným. Na sdílených da-
ních obdrží od státu naše obec o cca 25% méně, 
a protože tyto sdílené daně jsou hlavním pří-
jmem obce, má obec z hlediska investic dvě 
možnosti. Buď, jak to mnohé obce a města dě-
lají, některé investiční akce odloží, nebo je zre-
alizují za tu cenu, že výrazně sáhnou do úspor 
z minulých let.

Zastupitelstvo naší obce se rozhodlo pro rea-
lizaci všech akcí, a tak bude v roce 2021 dokon-
čena cyklostezka Městečko Trnávka – Lázy, do-
končeno bude dovybavení dětských hřišť v Měs-
tečku Trnávce, Lázích a Pěčíkově. Provedeme 
další rekonstrukci tří místních komunikací, a po-
kud budeme mít na základě příslušných projek-
tů všechna potřebná povolení, provedeme zasí-
ťování dalších stavebních parcel v sídlišti „Nad 

Vážení občané, 

Letošní tříkrálová sbírka se vzhledem k pandemii nekonala tak jako 
každý rok tradičním koledováním spojené s požehnáním koledníků 
našim domovům, ale prostřednictvím webu tříkrálová sbírka.cz nebo 
DMS, kde lze přispívat až do konce dubna.

Oblastní charita v Moravské Třebová stejně jako jinde v Charitě ČR 
umožnila na vhodných místech pod záštitou obcí umístit stacionární 
pokladničky.V naší farnosti byly tyto zapečetěné pokladničky umístěny 
na 7 místech.

Prožíváme opravdu složitou dobu, přes to jsou stále lidé, kteří jsou 
ochotni pomáhat. Proto patří veliké poděkování všem dárcům, kte-

Studní“. Společně se Svazkem obcí „TEPLICE“ vybudujeme vodovod 
do Staré Rovně, a pokud se nám podaří zajistit odpovídající firmu, pro-
běhne I. etapa zakonzervování zříceniny hradu Cimburku.

Tyto investiční akce představují částku více jak 20 milionů korun, 
nicméně věřím, že budou pro nás všechny přínosem. Přestože bude rok 
2021 rokem těžkým, jak z hlediska epidemiologického, tak i ekonomic-
kého, věřím, že pokud si zachováme selský rozum, budeme se chovat 
zodpovědně, slušně s určitou dávkou úcty, pochopení, porozumění a to-
lerance, tak vše zvládneme.

Přeji Vám všem, ať je pro Vás rok 2021 rokem dobrým.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka

Obec, místo darováno

1. Městečko Trnávka ve třech pokladničkách na 
obecním úřadě 24 030 Kč

2. Městečko Trnávka, kostel sv. Jakuba 1 525 Kč
3. Městečko Trnávka, Miltra 700 Kč

4. Městečko Trnávka, Zemědělská společnost – 
benzinka 366 Kč

5. Rozstání, obecní úřad 4 240 Kč
6. Malíkov, obchod 1 255 Kč
7. Radkov, obecní úřad 3 215 Kč

Celkem bylo letos darováno a odesláno  
na charitativní účely 35 331 Kč 

v římskokatolické farnosti 
v Městečku Trnávce

ří přispěli. Díky také všem partnerům, obcím a těm, kteří umožnili 
umístění kasiček ve svých objektech a provozovnách.

Vám všem za Vaši štědrost děkují lidé v nouzi.
Jan Zatloukal
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Usnesení 
č. XIII/141220 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 14. 12. 2020

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
315. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
316. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí 2021,
317. záměr výpůjčky zasedací místnosti v OD pro 2 zubní ordinace firmy Ko-

hout Dental s.r.o.,
318. záměr prodeje pozemků dle GP č. 367-566/2020 v k.ú. Městečko Trnáv-

ka ke stavbě RD, za cenu 350 Kč/1m2 včetně DPH a inženýrských sítí 
na hranici pozemku (v kupních smlouvách bude sjednáno právo zpětné 
koupě pro případ, že kupující nejpozději do 4 let ode dne vkladu vlast-
nického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí nezkolaudují na 
prodávaných pozemcích rodinný dům): 
p.č. 446/25 o výměře 1062 m2, p.č. 446/26 o výměře 779 m2, p.č. 446/27 
o výměře 840 m2, p.č. 446/28 o výměře 837 m2, p.č. 446/30 o výměře 
932 m2, p.č. 446/31 o výměře 1093 m2,

319. záměr prodeje pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 437/2 o výměře 1238 
m2 v k.ú. Městečko Trnávka pro stavbu RD za cenu 120 Kč/1m2 včetně 
DPH manželům Kohoutovým, to vše z důvodu existence důležitého zájmu 
spočívajícím v zajištění stomatologické péče mj. pro občany obce,

320. prodej pozemku p.č. 1212/12 o výměře 284 m2, ostatní plocha v k.ú. Stará 
Trnávka za cenu 50 Kč/1m2 Jitce Samkové,

321. prodej pozemku p.č. 557/20 o výměře 3 m2, zahrada v k.ú. Městečko Tr-
návka za cenu 50 Kč/1m2 manželům Kučerovým,

322. prodej pozemku st.p.č. 133 o výměře 3 m2, odděleného GP č. 156-54/2020 
od p.č. 1292/11 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky za cenu 25 Kč/1m2 
Miroslavu Havlíčkovi,

323. prodej pozemků p.č. 102/9 o výměře 106 m2, p.č. 102/10 o výměře 123 m2 
a p.č. 102/11 o výměře 1 m2, oddělených GP č. 473-682/2020 od p.č. 102/5 
a p.č. 102/6 v k.ú. Městečko Trnávka, Evě Konečné za cenu 50 Kč/1m2,

324. nákup pozemku p.č. 102/8 o výměře 161 m2, p.č. 566/5 o výměře 19 m2, 
oddělených GP č. 473-6828/2020 od p.č. 102/1 a p.č. 566/1 a pozemku 
p.č.103/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Městečko Trnávka od Evy Konečné za 
cenu 50 Kč/1m2,

325. nákup pozemků p.č. 111/5 o výměře 61 m2 a p.č. 615/15 o výměře 93 m2, 
oddělených GP č. 473-682/2020 od p.č. 111/1 a p.č. 615/1 v k.ú. Městečko 
Trnávka, od Marie Krausové za cenu 50 Kč/1m2

326. prodejní cenu zasíťovaných pozemků II. a) etapy výstavby Nad Studní ve 
výši 350 Kč/1m2 s DPH,

327. žádosti o odkup nemovitostí z majetku obce obdržené do 30. 11. 2020 pro-
dat za ceny roku 2020 kromě žádostí o pozemky pro stavbu RD na sídlišti 
Nad Studní II.a) etapa výstavby,

328. schodkový rozpočet obce na rok 2021,
329. přílohu k rozpočtu obce na rok 2021 – Závazné ukazatele,
330. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021-2023,
331. plán práce RO a ZO na rok 2021,
332. aktualizované Zásady prodeje a pronájmu, platné od 01. 01. 2020,
333. cenu stočného pro rok 2021 ve výši 44 Kč/1m3 s DPH,
334. rozpočet ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2021, který se oproti zveřej-

něnému rozpočtu ponižuje o 50 tis. Kč v přímých nákladech zřizovatele,
335. střednědobý výhled ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na roky 2021-2023,
336. závazné ukazatele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2021, ponížené o 50 

tis. Kč ve 3. čtvrtletí 2021,
337. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2020, seznámení 

členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,

338. plán inventur za rok 2020,
339. složení inventarizačních komisí pro rok 2020,
340. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2020,
341. poskytnutí dotace TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2021 ve výši 

65 000 Kč na provoz a 28 000 Kč na trenéry žáků (4x7 000 Kč) a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy,

342. OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem,

343. členský příspěvek DSO TSMH ve výši 14 130 Kč (10 Kč/1 obyvatele) 
na rok 2021,

344. rozpočtové opatření č. 4/2020,
345. prodloužení výplaty příspěvků na stočné do roku 2021 a možnost vyplace-

ní příspěvku na účet uvedený v SMS nebo mailu,
346. výroční zprávu za rok 2019 o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb.,
347. poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Moravská Třebová na rok 2021 ve 

výši 55 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
348. SO „Teplice“ prodloužení čerpání a předložení vyúčtování dotace dle ve-

řejnoprávní smlouvy č. 6/2020 na výměnu vodovodního řadu do 30. 06. 
2021, a s tím související dodatek č. 1 k této smlouvě,

349. poskytnutí nenávratného finančního příspěvku SO „Teplice“ na akci „Vo-
dovod Stará Roveň“ ve výši 60% rozdílu mezi konečnou cenou díla a zís-
kanou dotací od Pk,

350. ukončení mandátní smlouvy dohodou s Petrem Králem na OLH k 31. 12. 
2020,

351. smlouvu s firmou Ulrich - Šplíchal s.r.o. Polička na kompletní zajištění 
hospodaření v obecních lesích (lesník, OLH) s účinností od 01. 01. 2021.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
352. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Dětské hřiště Městečko Trnávka“ na pro-

dloužení termínu dokončení díla do 31. 07. 2021,
353. podání žádosti na MMR o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

„Dětské hřiště Městečko Trnávka“.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
354. radu obce projednáním a odsouhlasením závěrečných úprav rozpočtu za 

rok 2020.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
355. cenu vodného SO „Teplice“ na rok 2021 ve výši 42 Kč/1m3 s DPH.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (Petr Nerušil).
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 14. 12. 2020
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Ověřovatelé zápisu: Robert Hensl, František Kozlovský

Plán zasedání Zastupitelstva Obce 
Městečko Trnávka na rok 2021

Stálé body programu:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti Rady obce od posledního zasedání
3. Informace o činnosti výborů
4. Majetkové záležitosti
5. Diskuze
6. Zpráva návrhové komise
7. Usnesení  

Datum jednání v roce 2021: 22. 02., 26. 04., 28. 06., 30. 08., 25. 10.,
13. 12. Termíny jednání Zastupitelstva Obce Městečko Trnávka byly 
schváleny na zasedání VZO dne 14. 12. 2020

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

V měsíci lednu a únoru 2021 oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

pan Karel Schmidt z  Mezihoří
paní Vlasta Holubovská z Městečka Trnávky
pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky
pan Matěj Seethaler z Předního Arnoštova
paní Věra Schupplerová z Městečka Trnávky
pan Jaromír Kašpar z Městečka Trnávky
paní Marie Králová z Lázů 
paní Ludmila Korcová z Městečka Trnávky
paní Aurelie Koníčková z Městečka Trnávky
paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova
pan František Skřebský z Městečka Trnávky
K  Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme 

a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou ná-
ladu do každého dne. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka
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Přehled poplatků na rok 2021  
Tuhý komunální odpad (popelnice):  

částka zůstává stejná, tj. 480 Kč za 1 osobu na rok,
splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2021

Připomínáme, že vývoz popelnic bývá prováděn od brzkých ran-
ních hodin, proto je vhodné popelnice připravit již ve večerních 
hodinách den předem
Poplatek za psy:
pro Městečko Trnávku

a)  rodinné domy – 100 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-
dého dalšího 150 Kč

b)  bytové domy – 200 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-
dého dalšího 300 Kč

pro ostatní obce
a)  rodinné domy – 70 Kč za prvního psa, za druhého a každé-

ho dalšího 105 Kč
b)  bytové domy – 140 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-

dého dalšího 210 Kč
Poplatek za psy je splatný nejpozději do 31. 3. 2021

Vodné:
– SO “Teplice“ 42 Kč/1m3 s DPH
–  SV Moravskotřebovsko 47,20 Kč/1m3 s DPH - platí pouze 

pro Přední Arnoštov
Stočné:

–  ve výši 44,00 Kč/1m3 s DPH
Výběr poplatků pouze v úředních hodinách.
Úhrada poplatků Obci Městečko Trnávka na účet
Č. účtu obce u ČS, a.s.: 1283437329/0800
Variabilní symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení, druh platby
(např. Jan Novák, popelnice a pes nebo Jan Novák, nájem bytu 05-2020)
V případě nejasností volejte: 739 203 138, 736 751 693

OÚ Městečko Trnávka

Zubní pohotovost 2021
Termín Lékař Adresa zz Telefon

13.-14.2. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
20.-21.2. MUDr. Školařová Ludmila M. Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
27.-28.2. MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144

6.-7.3. MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907
13.-14.3. MUDr. Bisová Iva M. Třebová, Svitavská 325/36 461 352 210
20.-21.3. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253
27.-28.3. MDDr. Kohout Tomáš Městečko Trnávka 5 722 925 567

2.4. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011
3.-4.4. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167

5.4. MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140
10.-11.4. MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
17.-18.4. MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230
24.-25.4. MUDr. Komárková Barbora M. Třebová, Svitavská 36 734 113 860

1.-2.5. MUDr. Koukola Michal Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
8.-9.5. MUDr. Librová Anežka M. Třeb., Komenského 1417/22 461 312 484

15.-16.5. MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Milady Horákové 1988 776 117 026
22.-23.5. MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
29.-30.5. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

5.-6.6. MDDr. Sládek Petr Svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180
12.-13.6. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
19.-20.6. MUDr. Školařová Ludmila M. Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
26.-27.6. MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144

3.-4.7. MUDr. Bisová Iva M. Třebová, Svitavská 325/36 461 352 210
5.7. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253
6.7. MDDr. Kohout Tomáš Městečko Trnávka 5 722 925 567

10.-11.7. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011
17.-18.7. MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
24.-25.7. MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

31.7.-1.8. MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
7.-8.8. MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230

14.-15.8. MUDr. Komárková Barbora M. Třebová, Svitavská 36 734 113 860
21.-22.8. MUDr. Koukola Michal Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
28.-29.8. MUDr. Librová Anežka  M. Třeb., Komenského 1417/22 461 312 484

4.-5.9. MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Milady Horákové 1988 776 117 026
11.-12.9. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167
18.-19.9. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
25.-26.9. MDDr. Sládek Petr Svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180

28.9. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
2.-3.10. MUDr. Školařová Ludmila  M. Třebová, Piaristická 6b 461 316 172

9.-10.10. MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230
16.-17.10. MUDr. Bisová Iva M. Třebová,Svitavská 325/36 461 352 210
23.-24.10. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253

28.10. MDDr. Kohout Tomáš Městečko Trnávka 5 722 925 567
30.-31.10. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011

6.-7.11. MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
13.-14.11. MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

17.11. MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
20.-21.11. MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144
27.-28.11. MUDr. Komárková Barbora M. Třebová, Svitavská 36 734 113 860

4.-5.12. MUDr. Koukola Michal Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
11.-12.12. MUDr. Librová Anežka M. Třeb., Komenského 1417/22 461 312 484
18.-19.12. MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Milady Horákové 1988 776 117 026

24.12. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167
25.-26.12. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

27.12. MDDr. Sládek Petr Svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180
28.12. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
29.12. MUDr. Školařová Ludmila M. Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
30.12. MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144
31.12. MUDr. Bisová Iva M. Třebová,Svitavská 325/36 461 352 210

1.-2.1.2022 MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253
8.-9.1.2022 MDDr. Kohout Tomáš Městečko Trnávka 5 722 925 567

Lékařka pro děti a dorost
MUDr. Landová oznamuje, že návštěva ordinace v době pandemie 

Covid-19 je možná VŽDY jen po telefonické domluvě (461 329 213).
Ordinační hodiny:

Po 7:30 – 11:30 Nemocní 12:00 – 16:00 Pozvaní
Út 8:00 – 11:30 Poradna 12:00 – 14:00 Nemocní
St 7:30 – 11:30 Nemocní 12:00 – 13:00 Nemocní
Čt zavřeno   zavřeno
Pá 7:30 – 10:00 Nemocní 10:00 – 12:00 Poradna

Hospodaření nadačního Fondu kostela 
sv. Jakuba st. M. Trnávka za rok 2020:

Stav jmění k 1. 1. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 781,53 Kč
PŘÍJMY:

sbírky z kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 027 Kč
od dárců. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 900 Kč
úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,23 Kč

VÝDAJE:
faktura za ozvučení kostela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 447 Kč
příspěvek za restaurování kostelního okna . . . . . . . . . .  28 000 Kč
Stav jmění NF k 31. 12. 2020: . . . . . . . . . . . . . . . . 78.264,76 Kč

Stěhování sídla služeb  
Charity Moravská Třebová

Komunitní centrum O krok dál, služ-
ba sociální rehabilitace, Centrum pěs-
tounské péče Cesta a Charitní pečova-
telská služba změnily od 1. ledna 2021 

místa poskytování sociálních služeb.
Všechny se přesunuly do nového působiště v Moravské Třebové na 

adresu Lanškrounská 243/77. V současné situaci bohužel nelze uspořá-
dat slavnostní Den otevřených dveří v takové formě, v jaké bychom si 
přáli. Přesto pevně doufáme a věříme, že se v průběhu roku v nových 
prostorech společně setkáme.
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

      Pololetí je za námi
Letošní školní rok nás zatím stále provází strašák jménem 

Covid. Díky němu trávíme všichni mnoho času u počítačů, místo aby-
chom si užívali společné chvíle ve škole při akcích, které by běžně školní 
život provázely. Z předpokládaných týdnů distanční výuky jsou najednou 
celé měsíce zatím bez vyhlídky na šťastný konec. Nejen žáci, ale i učitelé 
se denně na cestě za další znalostí či dovedností prodírají trnitými cesta-
mi, které představují nefungující internet, slabý signál, nekvalitní počítač, 

Co se událo a změnilo u “Broučků” a v celé naší školce?
V měsíci listopadu proběhla v obou šatnách našich dvou oddělení 

velká změna. Dětem se zakoupily nové skříňky a myslím si, že naše 
šatny touto změnou krásně prokoukly. Skříňky jsou totiž barevné, mo-
derní a také bezpečnější!! Jsou uzpůsobeny tak, že snižují riziko při-
vření prstů, jsou bez úchytů vychýlených do prostoru a navíc obsahují 
úložný prostor nahoře nad skříní. Vespod se nachází vitrína, do které 
si děti mohou uložit přezůvky, přičemž je zachován i prostor od země, 
který je určen na venkovní obuv. Lavička je součástí každého pětidílné-
ho setu. Pro lepší představu, zasíláme foto. Pravdou je, že skříňky jsou 
sice o trošku menší, než skříňky původní, ale jsou zakoupeny přímo 
od certifikovaného prodejce nábytku pro mateřské školy, nejsou dělány 

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Obecní knihovna je stále uzavřena z dů-

vodu nařízení vlády ČR, všechny výpůjčky 
jsou prodlouženy do 28. 2. 2021. Na upo-
mínky a předupomínky, prosím, neberte zře-
tel (chodí ze systému automaticky), za toto 
období Vám nebudou účtovány žádné po-
kuty. Knihy si však můžete půjčit po tele-
fonické domluvě (tel. 461 329 264 nebo 
731 449 268) anebo zaslat svoje požadavky 
emailem (knihovna.trnavka@mtrnavka.cz).  
Knihy Vám v knihovně připravíme a dohod-
neme se na předání. Buď si knihy převezmete 
ze stolu před knihovnou anebo Vám můžeme 
přinést knihy až domů. Využijte naší donáš-
kové služby a sledujte webové stránky www.ok-mtrnavka.cz , kde se 
dozvíte aktuální informace.

Služby v roce 2021: registrační poplatek za dospělého čtenáře 
a mládež od 16-ti let je 60,- Kč, děti do 15-ti let,  senioři do 69 let a dr-
žitelé průkazu ZTP zaplatí 30,- Kč, senioři od 70-ti let a držitelé prů-

kazu ZTP/P mají registraci v knihovně zdar-
ma. Jednorázový poplatek za meziknihov-
ní výpůjční službu (zapůjčení knihy z jiné 
knihovny) je 80,- Kč za knihu.  

Výsledky soutěže Lovci perel 2020: 
1. místo František Kroupa 2. tř. (104 perel), 
2. místo Alžběta Dvořáková 4. tř. (62 perel), 
3. místo Ema Selingerová 6. tř. (13 perel). 
Do soutěže se loni přihlásilo jen 13 čtenářů, 
někteří přečetli 1 knihu, někteří více a ti nej-
lepší dostali i knižní odměnu.  Dětské čte-
náře určitě potěšil předvánoční Morionský 
trh, kde vyměnili své knihovní bankovky za 

drobné dárky všeho druhu. Doufejme, že v letošním roce bude více 
možností půjčit si knížku v knihovně a že děti budou mít znovu a více 
„chuti ke čtení“. Zahájení 6. ročníku  hry Lovci perel zveřejníme na pla-
kátech a na webu knihovny.

Jitka Stenzlová

nechuť k jakékoli činnosti na straně žáka nebo prosté neporozumění na 
jedné či druhé straně. 

Přes to všechno někteří dosáhli velmi pěkných výsledků. Já, bych chtě-
la poděkovat všem učitelům, za jejich práci při distanční i prezenční vý-
uce, žákům, kteří i přes ztížené podmínky aktivně pracují v on-line hodi-
nách a poctivě odesílají zadané úkoly, a také těm rodičům, kteří poskytují 
svým dětem v nelehké době každodenní pomoc a podporu při vzdělávání.

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

na zakázku! Proto tyto skříňky můžeme vidět i v jiných školkách a za-
řízeních. Myslíme si, že v případě, že se vydáme cestou minimalismu 
a děti nebudou do školky nosit příliš zbytečného oblečení, zajisté se 
do skříněk bez problému vejdou všechny důležité kousky. Díky jejich 
velikosti a zabudování lavičky nám na druhou stranu zase vznikl vět-
ší prostor v celé šatně, jež byl cíl na doporučení ČŠI. Nově jsme také 
dolepili značky a vyměnili nástěnky. A tak je naše školička zase o něco 
hezčí a modernější...

Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš se svojí družinou. A jeli-
kož je situace taková, jaká je, museli letos přijít skutečně ti praví!!!! 
A tak jsme si užili tento den bez sebemenšího ohrožení zdraví dětí i za-
městnanců. Naštěstí stav školky zůstal neměnný a nikoho si čertík ne-
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To jsme my, prvňáci…
Letošní první třída to měla s učením jako na houpačce. Znáte to ur-

čitě z pouti. S velkým těšením do ní naskočíte, ale jen se pracně roz-
houpáte a přijdete na to, jak se vůbec houpat, je konec a vy musíte 
z houpačky dolů. 

Měli jsme to podobně. V září jsme se pustili s velkým nadšením 
do učení. Sotva jsme si na ško-
lu zvykli, přišlo na řadu domá-
cí vyučování. Za vydatné podpo-
ry rodičů se nám společnými sila-
mi podařilo i na dálku udržet tem-
po. S listopadovým návratem do 
školy tak nebyla skoro žádná po-
tíž, protože: 

 „Po domácím učení žádný prv-
ňák nelení. Píše perem, počítá, do 
čtení se s chutí dá. To je pravda, 
věřte nám, nikdo na to není sám.“

Než jsme se však nadáli, byl 
tu poslední předvánoční školní 
den. Čekala nás tvořivá dílna, vy-
cházka k místnímu betlému, na-
dílka ptactvu v okolí školy, jedna 
docela malá pohádka, hodnocení 
školní práce za prosinec a vánoč-
ní překvapení. Víte, co je Chris-
tmas crackers? Je to vánoční tra-
dice, která patří ke každým brit-
ským Vánocům. Dozvěděli jsme 
se o ní v hodině angličtiny a teď 
už víme, jak asi vypadá. Když 
uvidíte Christmas crackers popr-

odnesl. Všem byl andělem 
balíček nadělen. Někteří se 
trochu báli, ale čert byl hod-
ný a útěchou dětem byla ná-
ruč paní učitelky. No a my se 
mohli už jen radovat z před-
vánoční chvíle ve školce. 
Stromeček společně nazdo-
ben a už může přijít Ježíšek 
nadělovat dárky. Také děti 
vyrobily drobné dárečky pro 
rodiče, aby jim nebylo líto, 
že letos není možné se účast-
nit našeho posezení/besídky. 
Tak jsme si ten poslední den 
udělali alespoň pěkný s vá-
nočními písněmi a cukro-
vím v kruhu “školkovém”.

Kristýna Dvorská

vé, určitě si budete myslet, že jde o nějakou sladkost. Je to vlastně tru-
bička z tvrdého papíru, která je vánočně zabalena. Uvnitř najdete pa-
pírovou korunu, drobný dárek a nějaký vzkaz nebo sladkost. Korunu, 
dárek i sladkost jsme si už odnesli domů. A ten vzkaz posíláme vám 
všem: „Do nového roku štěstí na každém kroku.“

Mgr. Ludmila Šimečková

Trnka Městečko Trnávka z. s.

Plánů a představ, co nás čeká s naším 
spolkem v roce 2021,  je mnoho. Jak už nás ale loňský rok naučil, 
není jisté nic. Proto tu dnes zrekapituluji uplynulý rok 2020. A uvi-
díme, co nám nový rok dovolí…

Před první „jarní vlnou“ jsme stihli zrealizovat setkání, kdy jsme 
pod vedením Alice „Pušti“ Tvarůžkové dopoledne praktikovali jógu 
a odpoledne jsme vařili ajurvédské dobroty ze zkušenou vege ku-
chařkou Světlanou Synákovou. Taktéž v lednu jsem společně s An-
nou Stenzlovou prohlubovaly cirkusové dovednosti malých žonglé-
rů a akrobatů z Městečka Trnávky a blízkého okolí. V březnu, těs-
ně před uzavřením škol, jsme stihli animační dílnu. Animační kurz 

vedly a filmy nastříhaly Denisa Faltýnková a Diana Elfmarková. 
Děti i dospělí vytvořili 6 krátkých animovaných filmů, které můžete 
zhlédnout na YouTube kanálu Trnka Městečko Trnávka.

Krátce po té nastala první odmlka, kdy jsme nemohli uskutečnit 
tradiční pálení čarodějnic ani Trnfest. O to víc jsme byli rádi, když 
se omezení v létě uvolnila a my mohli zrealizovat čtyři turnusy pří-
městských táborů pro 89 dětí pod vedením jedenácti vedoucích - 
z toho šesti vedoucích z Městečka Trnávky. Bonusem nám bylo pro-
mítání filmů, vystoupení kapel pro děti a klauniády, které nemohly 
proběhnout na Trnfestu. Odhaduji, že je během celého léta vidělo 
dohromady na sedm set diváků. 



6 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky leden–únor 2021

www.mtrnavka.cz

Pohled od silnice na hřiště před rekonstrukcí

               Jak to bylo s klubovnou
Před padesáti lety – v roce 1971 – se v areálu fotbalového hřiště za-

čaly stavět nové kabiny. Práce probíhaly velmi rychle, především záslu-
hou funkcionářů a většiny hráčů oddílu (hlavně mužů). Stavělo se bri-
gádně, většinou o sobotách a nedělích. V době školních prázdnin padla 
volba i na dorostence.

Sešli jsme se tenkrát v sobotu brzy ráno, přišel předseda Sokola pan 
Nezmeškal a předal nás na povel Jirkovi Benischovi, mistru zednickému. 
Měli jsme provést vyzdění hrubé stavby na již vybetonované základy. 
Vzhledem k tomu, že se nás, dorostenců, sešla většina a Jirka nás pěkně 
honil (a mi jeho), práce probíhaly rychleji, než se předpokládalo. Před 
polednem byly obvodové zdi i s věncem vyzděny. A protože zbylo hod-
ně plynosilikátů, Jirka rozhodl: „Jedeme dál, zvedneme to nahoru – bude 
klubovna.“ I ti, co už chtěli odpočívat, byli jak politi živou vodou a práce 
pokračovaly ještě rychleji. Měli jsme už vyzděno několik „šárů“ (prav-
děpodobně po okna klubovny), když přicházel pan Nezmeškal. Dopoled-
ne pracoval na poště a nyní své ovečky přišel zkontrolovat a vezl nám na 
vozíčku svačinu. Když přišel, tak se nejprve lekl, protože zvednutí kabin 
na patro nebylo v plánech. Ale když viděl, kolik je vyzděno a Jirka mu 
ukázal, že bude pěkná klubovna, tak svolil k pokračování stavby. Stačilo, 
aby přijel o hodinu dříve a možná by klubovna nebyla dodnes. Do večera 
byla nástavba vyzděna a vše připraveno na další práci. Tyto práce byly 
následně provedeny různými firmami za pomoci mužského fotbalového 
oddílu a vydatné pomoci obecního úřadu (tenkrát MNV). A že byl pan 
Nezmeškal velmi spokojen, jsme poznali i z toho, že jsme od něj za tuhle 
„Jirkovu akci KLUBOVNA“ dostali peněžní odměnu, s čímž 
jsme vůbec nepočítali. Znovu chci podotknout, že díky nad-
šení, zapálení a hlavně zdravému nebojácnému nápadu Jirky 
Benische vznikla před 50-ti lety krásná klubovna, a to zároveň 
s kabinami.

Je symbolické, že vlastně nyní, prakticky za 50 let, pro-
běhla generální oprava kabin. Lze jen kvitovat situační změnu 
osazení oken na klubovně a jejich výměnu a orientaci na jižní 
stranu. Nynější velká oprava kabin byla provedena především 
za vydatné pomoci a financování místním obecním úřadem, 
což dnes již, bohužel, považují mnozí hráči za samozřejmost. 

Ještě bych se zmínil o novém oplocení areálu hřiště. I když 
jsou na toto oplocení i negativní názory, myslím, že velké vět-
šině obyvatel se líbí a za sebe říkám, že se velmi povedlo.

Na závěr, v souvislosti s předchozí zprávou, si neodpus-

TJ Sokol Městečko Trnávka

tím kritickou poznámku. Podmínky dnešních hráčů jsou nesrovnatelné 
s těmi, jaké jsme měli my a naši předchůdci. Zázemí hráčů, kabiny, hři-
ště, klubovna atd. Samozřejmě všechno by mělo být lepší a spět k lep-
šímu. Bohužel, v případě trnavských hráčů je to nepřímá úměrnost. Čím 
lepší podmínky, tím hůř hrají. Je jasné, že je to především v hráčích – 
pohodlnost je veliká. Snad se ještě dožiji toho, že se Trnávka vyhrabe 
z „pralesní“ ligy. Za podmínky a prostředí jaké hráči mají a za krásné 
travnaté hřiště by si lepší reprezentaci fotbalistů ta naše vesnice středis-
ková jistě zasloužila…..

František Šmíd

Na podzim jsme chtěli začít/po-
kračovat s volnočasovými aktivita-
mi (jóga, dětská jóga, výtvarné díl-
ny, cirkusové dílny, klub pro rodiče 
a děti), které byly na počátku října 
omezeny a posléze úplně zakázány. 
Doufáme v brzké lepší zítřky a ko-
nečně start těchto aktivit.

Z podzimních a zimních tra-
dic nám zbyla jen obchůzka sva-
tých Lucií. Nerealizovali jsme Dý-
ňobraní ani Předvánoční jarmark. 
O to působivější pro nás byl zážitek 
z koledování. Lucie nám doopravdy 
do této temné doby přinesly trochu 
toho světla. 

Doufáme, že se brzy vše dostane 
do normálu a znovu si užijeme sdru-
žování se.

Do nového roku vám přejeme 
hodně zdraví, trpělivosti a tvořivé 
mysli.

MgA. Zdeňka Selingerová 
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Z HISTORIE – Škola ve Staré Rovni

Tereziánské a josefinské reformy se dotkly i obcí Staré a Nové Rov-
ně. „Všeobecný školní řád“ vydaný Marií Terezií 6. prosince 1774 s na-
řízením posílat děti ve věku 6 - 12 roků do školy začal platit i pro obě 
obce. Jeho realizace nebyla tak jednoduchá, jak by se zdálo. Až zruše-
ní nevolnictví císařem Josefem II. 1. listopadu 1781 přineslo zásadní, 
ale dílčí změnu. Nevolnictví znamenalo, že člověk na vesnici nemohl 
bez souhlasu feudála změnit bydliště, uzavřít sňatek, změnit povolá-
ní, ani jiné stránky svého živo-
ta a života svých dětí. Zrušením 
nevolnictví přestal být člověk na 
vesnici „zbožím“ a znamenalo 
to určitou úlevu. Zůstalo však 
poddanství, spojené s vlastnic-
tvím půdy šlechtou a povinnos-
tí roboty, odvodu feudální renty 
tvořené gruntovní činží, přádel-
ným, odvodem drůbeže - husy, 
slepice a vejce. Z toho všeho se 
museli lidé na vesnici vykoupit 
po roce 1848.

Poměry ve Staré Rovni za-
chycuje školní kronika, kterou 
začal psát v roce 1883 učitel Jan 
Horňanský. V zápisech se vra-
cí k roku 1826, kdy byl řídícím 
učitelem farní školy ve Vranové Lhotě Ignác Kašpar a posílal do Staré 
Rovně své podučitele Antonína Hodinu a Ignáce Brandstätra. Škola ve 
Staré Rovni sloužila jako pobočná – exkurendní - ke škole ve Vranové 
Lhotě. Podučitelé dostávali roční plat 60 zlatých a ostatní svůj příjem 
si vybírali od rodičů, kteří posílali své děti do školy. Byly to 2 krejcary 
týdně za dítě (sobotales). Vyučovalo se čtyři dny v týdnu tzv. „trivium“ 
- číst, psát, počítat a náboženství. Když však obce Stará Roveň, Nová 
Roveň a Veselí odmítly posílat pro katechetu povoz, byly tyto vesnice 
z rozhodnutí arcibiskupské konsistoře svých škol zbaveny a děti musely 
chodit do Vranové Lhoty. V roce 1871 se rozhodli obyvatelé Staré Rov-
ně požádat o vlastní školu alespoň v zimě. Žádost byla zemskou radou 
29. ledna 1872 schválena s českým vyučovacím jazykem s platností od 
školního roku 1872. Zástupci obce Josef Dostál a Josef Bušina slíbili 
okresnímu školnímu dozorci ve Svitavách, že obec bude usilovat o po-
stavení své vlastní školy. 

Prostory pro třídu byly pronajaty od Josefa Dvořáčka čp. 17 na asi 
šedesát dětí. Za učitele byl přijat Hynek Nezbeda z Podolí, který před-
tím vyučoval po domech. Bydlel na čp. 15 a dostával plat 20 a později 
25 zlatých z učitelské pokladny. V místnosti bylo šest lavic, které získa-
la obec darem od Městečka Trnávky jako vyřazené, když se v Trnávce 
v roce 1872 začala stavět nová škola. V roce 1880 byl ustaven učitelem 
Hynek Smítal z Milkova (*1859), ale již v roce 1884 byl jmenován uči-
telem v Bohdalově a do Rovně nastoupil z Bohdalova Jan Horňanský 
(*1862) dne 9. září 1884. Pocházel ze Sentic u Tišnova a později učil 
i v Pěčíkově. Náboženství vyučovali kaplani z Vranové Lhoty. Učitel 
Horňanský bydlel u Františka Zezuly na čp. 7 a rok u Josefa Bílka na 
čp. 6. Od obce dostával dva metry dříví. Když v roce 1886 vyhořelo 
Dvořáčkovo stavení, vyučovalo se během oprav na čp. 11 u Josefa Od-
strčila. V roce 1889 bylo povoleno vyučování ručních prací pro děv-
čata. Učili se šít, plést a háčkovat. Učitelkou byla Aloisie Horňanská, 
manželka učitele. Od roku 1874 byla v obci zřízena místní školní rada. 
Předsedou byl Josef Dostál z čp. 9, místopředsedou Jan Novák z čp. 19 
z Nové Rovně. Školní dozor byl vykonáván ze Svitav, Moravské Tře-
bové a od roku 1886 Eduardem Matouškem, řídícím učitelem z Cet-
kovic. V roce 1891 odešel Jan Horňanský učit do Pěčíkova a do Rov-
ně přišel Václav Konečný (*1862), rodák z Dobromělic, který předtím 
učil rok v Pěčíkově. Učitelkou ručních prací byla Antonie Hopjanová 
z Ludmírova. 

Na jaře 1892 povolil zemský sněm stavbu nové školy s dotací 1.000 
zlatých. Císař přidal 100 zlatých a arcibiskup Dr. Kohn 25 zlatých. 

Hned z jara bylo nakoupeno 30.000 cihel a navezen písek a kamení. 
Stavba byla na základě konkursu zadána Habicherovi z Moravské Tře-
bové. Na podzim byly zhotoveny základy a v listopadu 1893 stavba 
dokončena. Stavba stála 4.300 zlatých a učit se začalo 21. listopadu 
1893. Starostou obce tehdy byl Josef Odstrčil z čp. 11. Ke škole patřila 
i zahrada a kolna. Po zhoubných požárech, které postihly Starou i No-
vou Roveň a Bídov, byl v roce 1899 založen „Dobrovolný sbor hasič-

ský“. Předsedou byl Jan Šilhan 
z Nové Rovně, velitelem Tomáš 
Pecha z Nové Rovně a jedna-
telem učitel Václav Konečný. 
V roce 1903 postavila obec nový 
kamenný kříž, který zhotovil ka-
meník Hlobil. V roce 1904 cho-
dilo do školy 42 dětí. Od ledna 
1906 začal do obce docházet lis-
tonoš z Vranové Lhoty. 

V roce 1907 (20. 8.) odchází 
z Rovně učitel Václav Konečný 
na místo řídícího učitele v Hor-
ním Štěpánově a z Horního Ště-
pánova přišel učitel František 
Cigánek (*1875), pocházející 
z Brušperku. Ten se ihned za-
pojil do vzdělávání dětí, osvěty 

v obci a z jeho podnětu se dne 27. října uskutečnila schůze místního 
odboru „Národní Jednoty“, na které byl přítomen Rudolf Pillich z Měs-
tečka Trnávky. Do školního roku 1908 - 1909 bylo zapsáno 39 žáků. 
Na konci roku 1908 se začalo jednat o vybudování silnice z Plechtince 
do Staré Rovně. Doposud se jezdilo „kamennou cestou“, která přestala 
vyhovovat. Na realizaci se muselo ještě dlouho čekat. Počty žáků se po-
hybovaly kolem 40 i více. V roce 1909 se rozhodli kameníci, pracující 
v dolech na Pišperku, že ze svého platu budou přispívat chudé škole na 
školní pomůcky. 

V roce 1910 došlo ke sčítání obyvatel obce. Ve Staré Rovni v té době 
žilo v 30 domech 94 mužů a 86 žen a v Nové Rovni v 22 domech 50 
mužů a 43 žen. Na zdravotní stav dětí dohlížel lékař z Kladek, později 
z Konice, Trnávky, Vr. Lhoty i odjinud. Učitel Cigánek často churavěl 
a v roce 1912 jej čas zastupoval Josef Hrazdira z Velkých Opatovic 
a Jaroslav Fidler z Vranové Lhoty, v roce 1914 téměř půl roku. Vál-
ka, která se rozhořela po atentátu v Sarajevu 28. června 1914, výrazně 
poznamenala i jinak klidný chod vesnice a školy. Mobilizace, odchod 
mužů na frontu, rekvizice zvonků ve Staré Rovni i na Dvorku, mědě-
ných kotlů, mosazi, rozpis dodávek obilí… Ke všemu se  navíc při-
družilo počasí s horkým létem a ustavičný déšť v srpnu na prosycenou 
zem. Toto počasí se podepsalo na sklizní obilí, brambor i řepy. Do školy 
v září 1914 nastoupilo 54 žáků. Na konci července 1915 byl učitel Ci-
gánek i přes svůj zdravotní stav povolán na vojnu. Od 15. září jej zastu-
poval Vojtěch Kráčmar, zatímní učitel v Borotíně, pocházející z Cetko-
vic. Stěžuje si, že třída zeje prázdnotou. Úřady rozhodly, že děti mohou 
pomáhat doma rodičům nebo i příbuzným v hospodářství. 

Do školního roku 1916 - 17 bylo zapsáno 61 žáků, ale to už nastou-
pila persekuce proti Čechům. Národní písně byly prohlášeny za vlastiz-
rádné a vyloučeny ze zpěvníků a čítanek. Zakázán byl již dříve „Sokol“ 
a jiné vlastenecké spolky. Došlo k celkovému zhrubnutí mravů, školu 
nevyjímaje. V důsledku neúrody se začal projevovat citelný nedostatek 
životních potřeb. Na začátku školního roku 1917 - 18 byl učitel Kráč-
mar pověřen soupisem sklizně za rok 1917. Jaro 1918 přišlo brzy, ale 
teploty v dubnu dosahovaly až 35 stupňů. Prameny a potok na Rovni 
vyschl. Koncem června se po třech letech vojenské služby vrátil učitel 
Cigánek. Učitel Kráčmar odešel zpět do Borotína. Cigánek byl povolán 
v roce 1915 k 93. pěšímu pluku do Šumperka, i když byl původně uznán 
služby neschopný. Jeho klasifikace byla změněna na schopen strážní 
služby. Důvodem bylo, že jeho dokumenty byly označeny písmeny P. 
U. (politicky nespolehlivý) v době persekuce Čechů. Po výcviku byl 
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povolán do Opavy k trestné učitelské rotě, kde 
bylo 70 českých a moravských učitelů a profe-
sorů. Kým byl v roce 1915 obviněn z rusofil-
ství a antimilitarismu se mu nepodařilo zjistit, 
pouze to tušil. V reakci na to později vystoupil 
z římsko-katolické církve a zůstal bez vyznání. 
Ve školním roce 1918-19 bylo zapsáno 55 dětí. 

Že byl 28. října 1918 vyhlášen Národním 
výborem v Praze Československý stát, se do-
zvěděli lidé při pohřbu P. Josefa Hnáníčka ve 
Vranové Lhotě, který zemřel na španělskou 
chřipku až 30. října. Na hostinec „U Krejčů“ 
byl vrácen štít Sokola a dvouhlavý orel z pošty 
odstraněn. 

V listopadu byla škola uzavřena pro španěl-
skou chřipku, která v kraji řádila. Onemocněli 
jí téměř všichni žáci i rodiče ve Staré Rovni. 
Zemřela na ni  Marie Zatloukalová z III. od-
dělení. 

Na jaře 1919 vysadily děti a rodiče při 
„Stromové slavnosti“ ve Staré Rovni „Lípu 
Svobody“, na Nové Rovni „Lípu Masaryko-
vu“ a na Bídově „Jasan Wilsonův“. Dne 13. 
června byla škola v Rovni vykradena stejnými zloději, kteří zavraždili 
v Trnávce ředitele Grnu. 

Na podzim 1919 (22. 9.) se konečně dočkala Stará Roveň výstavby 
silnice z Plechtince. Vysoutěžili ji Julius Mackerle a Ing. Hrbata, stála 
317.794,- Kč a kolaudována byla 13. června 1922. 

V roce  1921 se 3. února rozsvítila ve Staré Rovni první žárovka. 
V tom roce měl učitel Cigánek od března zdravotní dovolenou do konce 
školního roku. Zastupoval jej Jaroslav Římský. V roce 1921 bylo sucho 
od jara až do podzimu. Vedra v létě až 40 stupňů ve stínu. V únoru 1922 
mrazy na Rovni až - 26 stupňů. Učitel Cigánek se 4. září 1922 přestěho-
val do Hnojic u Šternberka, kde byl jmenován učitelem, a na jeho místo 
v Rovni přišel František Komoň (*1893) z Roubaniny. Narodil se ve 
Velké Roudce u Velkých Opatovic. 

V lednu 1923 byl na škole zřízen „polévkový ústav“ pro přespolní 
děti a děti nezaměstnaných. Vařilo se pro 32 dětí u pana Grézla ze Sta-
ré Rovně čp. 5. V novém školním roce 1923–24 bylo zapsáno 38 žáků 
a do osnov byla zařazena občanská nauka, ruční práce, domácí hospo-
dářství a tělesná výchova. 

Na konci 1923 se začala na Pišperku dolovat šamotová hlína. 
Dne 13. června 1926 byl na Staré Rovni odhalen pomník obětem I. 

světové války. V únoru 1927 postihla děti i dospělé chřipka, které pod-
lehl Antonín Dostál a Jan Šilhan. Od 1. září 1927 navštěvovalo školu 
33 dětí. 

Dne 15. dubna 1928 letěla nad „Plánivami“ směrem k Trnávce a Mo-
ravské Třebové vzducholoď „Italia“ s generálem Nobilem a Dr. Bě-
hounkem na palubě. V létě 1928 byla obrovská vedra a na Staré Rovni 
a Dvorku vyschly studny. 

V lednu 1929 napadlo až 70 cm sněhu a teploty na Rovni klesly až 
na – 29 stupňů. V Městečku Trnávce dokonce až na – 40 stupňů. Vyučo-
vání bylo zastaveno. 

Dne 16. června 1929 projel krajem prezident T. G. Masaryk a děti 
z Rovně jej přivítaly v Petrůvce. Rovněž učitel Komoň nebyl pevného 
zdraví. Od ledna 1931 jej zastupoval Josef Korčák z Vranové Lhoty a od 
března Františka Nedomanská z Roubaniny. Na podzim 1931 se učitel 
Komoň podrobil operaci v Praze a po dobu nemoci jej zastupoval Alois 
Hloušek z Úsobrna. Do školy chodilo kolem 30 dětí až do roku 1938. 

Dne 12. června 1937 udeřil do školy blesk, ale škodu nezpůsobil. Po 
mnichovské zradě v roce 1938 přišlo do Rovně 12. října 24 našich vojá-
ků - hraničářů z 6. pluku, vedení por. Prátem. Docházelo k obsazování 

českých území zabraných Německem a poku-
sům obsadit i Pěčíkov. Dne 24. listopadu do-
šlo ke konečnému záboru i Městečka Trnávky 
a dalších obcí. Do Jevíčka se bylo možno do-
stat pouze s propustkou vystavenou starostou 
obce. 

Na konci roku 1939 učitel Komoň znovu 
onemocněl a zastupoval jej Josef Večeř z Pav-
lova až do března. Na konci školního roku 
bylo ve škole 23 dětí. Dne 4. července 1940 
byly všechny kroniky zabaveny a jako závad-
né uloženy v Litovli. V září 1940 zastupova-
la učitele Komoně učitelka Marie Pytlíčková 
z Vranové Lhoty. 

Od 26. října 1940 byla na škole povinně 
vyučována němčina. Počet dětí se během vál-
ky pohyboval od 25 do 34 žáčků. Obec jme-
novala od 14. února 1943 školnicí paní Josefu 
Nečasovou. V Litovli byli 23.–28. srpna 1943 
přeškolováni učitelé k dějepisu. Tento kurz 
postavil dějiny českého národa na hlavu, jak 
napsal po válce učitel školy. Ale i dnes se na-
jdou lidé, kteří jsou schopni vykládat dějiny 

ne tak, jak se skutečně staly, ale jak se měly stát. Stačí jen projít knihku-
pectvím. Učitelé byli zváni i na doškolovací  kurzy němčiny. Povinnou 
němčinu vyučoval na škole v Rovni Jan Vašíček z Bezděčí. V prosinci 
1944 se zhoršila výrazně docházka do školy pro nasazení rodičů na lesní 
práce. Nakonec bylo vyučování zastaveno do 3. dubna 1945. 

Dne 31. ledna 1945 spadlo na „Plánivách“ letadlo. Jeho trosky byly 
odvezeny 20. února do Prostějova. Kronika popisuje i pobyt partyzánů 
v Rovni a okolí a osvobození republiky Rudou armádou. V roce 1945 
- 46 došlo v důsledku odchodu značného počtu občanů Rovně do Chor-
nic, Vidnavy a jinde, kde osídlili k značnému poklesu žactva. V roce 
1946 - 47 zůstalo v Rovni 13 žáčků. V roce 1950 skončil po 28 letech 
s vyučováním ve Staré Rovni učitel Komoň. Na jeho místo nastoupil od 
1. září 1950 nový učitel Jaroslav Šmerák (*1902). Pocházel z Deštné 
u Letovic. Do školy docházel z počátku z Pěčíkova, kde bydlel v domě 
čp. 28, než si v roce 1951 koupil domek čp. 32. Školní byt obýval až do 
prázdnin 1956 původní učitel Komoň, protože mu nebyl jeho domek 
v Jevíčku do té doby uvolněn. 

Děti z Rovně sbíraly pilně papír, hadry a hlavně léčivé rostliny a za 
utržené peníze jezdily na zájezdy do Brna, Prahy, Macochu, Bouzov, 
Olomouce a jinde. V roce 1953 spolu s dětmi z Bezděčí nacvičily děti 
z Rovně pod vedením učitele Šmeráka a učitelky Vrbkové divadelní hru 
„Stříbrná studánka“, která se hrála 8. března 1953 v hostinci „U Langrů“ 
v Bezděčí. Jako malý hošík jsem na ní také byl. V tom roce 9. května 
napadlo 20 cm sněhu na rozkvetlé stromy a vydržel až do 12. května. 
V říjnu a listopadu přišly mrazy a sníh. Brambory a řepa se sklízely ve 
sněhu a někde se vůbec nesklidily. 

Po odstěhování učitele Komoně sloužila velká třída ve škole coby 
„spolková místnost“.

Od 1. července 1960 byl zrušen okres Moravská Třebová, vznikl 
okres Svitavy a připadl do kraje Hradec Králové. 

Od 1. září 1961 začal do Staré Rovně jezdit autobus. 
V roce 1961-62 chodilo do školy ve Staré Rovni 10 žáků. 
Dne 24. dubna 1962 proběhlo jednání za přítomnosti učitele Jaro-

slava Šmeráka, Antonína Stropka, Ladislava Doležala, zástupců okresu 
a rodičů dětí o zrušení školy ve Staré Rovni. Učitel Šmerák odchází do 
výslužby a po návrhu Lubomíra Dosoudila rodiče mlčky souhlasili se 
zrušením školy od 1. září 1962. Tak skončilo téměř 150 roků školy na 
Staré Rovni.

Jiří Vondra, kronikář obce 


