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uběhly první měsíce nového roku, od kterého jsme asi všichni očeká-
vali zklidnění pandemického stavu a návrat k normálnímu životu. Bohužel 
situace je opačná, nárůsty nakažených COVIDem jsou vysoké, zdravotnic-
tví je na hraně kolapsu a poslanecká sněmovna nám několikrát předvedla, 
jak jí záleží na obyčejných lidech. Pravdou je však i to, že za mnohé si 
můžeme sami, díky naší bezohlednosti, neodpovědnosti a lehkovážnosti.

Na naší obci se koncem loňského a začátkem letošního roku změnilo 
obsazení pracovníků, kteří měli na starost technickou správu lesa. Odbor-
ného lesního hospodáře p. Petra Krále nahradil Ing. Daniel Šplíchal. Na 
zasloužený odpočinek odešel hajný p. Petr Bohatec a jeho funkci přebral 
Ing. Aleš Bis. Oba odcházející pracovníci si za svoji práci zaslouží naše 
poděkování.

V průběhu měsíce ledna byly pro zvládnutí kůrovcové kalamity vypsány 
dvě aukce na dřevo nastojato, každá na cca 1000 m3. Z oslovených firem po-
daly nejlepší nabídku firma DŘEVO-MÁLEK s.r.o. Protivanov a Slovenská 
lesní s.r.o. Zlín. Začátkem jarních měsíců budou pracovníci obce, jako kaž-
dý rok, sázet v lese stromky, letos v objemu cca 30 000 ks., na podzim pak 
bude vysázeno cca 11 000 ks stromků. Zalesněná tak bude plocha cca 9,6 
ha. Obec má uzavřené smlouvy na prodej širokého sortimentu dřevní hmoty, 
a tak věřím, že další kůrovcovou kalamitu, která určitě přijde, zvládneme.

Koncem loňského roku proběhla doslova legislativní smršť v odpado-
vém hospodářství. Byla vydána spousta zákonů a jak už to u nás bývá 
zvykem, ke spoustě z nich nevyšly prováděcí vyhlášky. Pro nás je jedním 
z nejdůležitějších zákonů – nový Zákon o odpadech. Tento zákon, zjed-
nodušeně řečeno, omezuje skládkování odpadu a toto omezení chce stát 
docílit postupným navyšováním poplatku za uložení odpadu na skládce. 
V roce 2020 jsme platili za uložení 1t odpadu na skládce poplatek 500 
Kč, v roce 2021 už to bude 800 Kč a cena se bude postupně zvyšovat až 
na 1850 Kč/1t v roce 2030. Obce a města mohou zažádat o tzv. recyklační 
slevu. Podmínkou pro poskytnutí této slevy je skutečnost, že za rok 2021 
nepřekročí směsný komunální odpad a velkoobjemný odpad hodnotu 200 
kg na osobu, v příštím roce to bude 190 kg a každý další rok o 10 kg méně 
až do roku 2029, kde bude 120 kg na osobu. Z těchto čísel je naprosto jas-
né, že pokud nechceme pocítit výrazné zdražování poplatku za popelnice, 
budeme muset ještě víc třídit.

Když už jsme u toho třídění – zamysleme se, prosím, nad tím, jest-
li svojí pohodlností nepřiděláváme práci někomu jinému a nezvyšujeme 
zbytečně náklady obce. Jak jinak si lze vysvětlit, že těsně po vyvezení 
modrého kontejneru na papír se v něm objeví veliká krabice, dnem vzhů-
ru, takže okamžitě zaplní celý objem kontejneru. Dá to opravdu tolik prá-
ce krabici rozložit?! Třídění bílého a barevného skla – další problém. TS 
Malá Haná mají jiné odběratele na bílé a barevné sklo. Takže, když přive-
zeme odběrateli bílé sklo, do kterého někdo naházel sklo barevné, platíme 
odběrateli za vytřídění poplatek – je i toto nutné?! Už zde ani nepíšu o ne-
pomačkaných PET lahvích v kontejnerech na plasty.

Máme v obci zavedený systém barevných popelnic, který nám mohou 
závidět kdekterá města. Tento systém výrazně napomáhá v třídění odpadů 
a je tak už jen na nás všech, jestli budeme poctivěji třídit odpady, jestli bu-
deme moci uplatnit recyklační slevu, nebo necháme vše být a budeme za 
popelnici platit třeba i 1000 Kč.

Přeji Vám krásné, snad už jarní dny a hodně zdraví.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka

Vážení občané, Výměna krytiny střechy 
kulturního domu

Obec obdržela tři nabídky na opravu střechy:
3N Nábytek s.r.o., Bezděčí u Trnávky  . . . . . 1 533 791,00 Kč s DPH
Milan Beneš, Svitavy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 695 309,50 Kč s DPH 
Izotech Moravia s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 037 085,43 Kč s DPH

Byla vybraná nejnižší nabídka, tj. firma 3N Nábytek s.r.o. Bezděčí u 
Trnávky. Ve smlouvě měla firma termín na realizaci díla od 01. 11. 2020 

do konce února 
2021. Práce zapo-
čaly 2. 11. 2020. 
Před zahájením 
prací byla dočas-
ně přemístěna au-
tobusová zastáv-
ka od kulturního 
domu před Obecní 

dům. Drtivá většina prací byla dokončena do konce roku 2020, proto 
mohla už v prosinci být autobusová zastávka u kulturního domu opět 
v provozu. Celé dílo bylo zdárně dokončeno téměř o měsíc dříve, pře-
dání bylo provedeno 03. 02. 2021. Pro zajímavost, na střechu bylo po-
užito 6720 ks tašek na plochu 675 m2.

Děkuje za kvalitně odvedenou práci panu Němcovi, panu Vackovi 
a celé jejich partě.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Příjemné prožití velikonočních svátků,
optimistický výhled do budoucna,

krásné chvíle s rodinou
a hlavně hodně zdraví

Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
Na Velikonoce si upečte vláčného beránka z tvarohového těsta:
Suroviny – 250 g polohrubé mouky, 200 g másla, 250 g polo-

tučného tvarohu, 180 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 4 vejce, ½ 
kypřícího prášku, citronová kůra a šťáva z ½ citronu, špetka soli, 
máslo a mouka na vymazání formy.

Postup – máslo utřete s vejci a cukry do hladké pěny, poté 
přidejte tvaroh, postupně i prosátou mouku s práškem do pečiva 
a sůl, nakonec i citronovou kůru a šťávu podle chuti. Formu na be-
ránka vymažte důkladně máslem a vysypte moukou (příp. koko-

sem). Formu naplňte těstem a peč-
te cca 40 minut v troubě předehřáté 
na 170 stupňů. Po upečení beránka 
vyklopte z formy, po vychladnutí 
pocukrujte anebo ozdobte bílkovou 
nebo čokoládovou polevou.
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Usnesení 
č. XIII/220221 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 22. 2. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
356. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
357. zprávy FV a KV, 
358. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 407/4 a p.č. 407/5 v k.ú. 

Městečko Trnávka od Státního pozemkového úřadu podle § 7, odst. 1 pís-
meno e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,

359. záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 1019/2 o výměře 17 m2, p.č. 
1032/5 o výměře 12 m2, p.č. 1032/6 o výměře 7 m2 a p.č. 1044 o výměře 
174 m2, vše silnice v k.ú. Pěčíkov, Pardubickému kraji s právem hospo-
daření pro SÚS Pk,

360. záměr prodeje zaplocených částí pozemků p.č. 881/8 a p.č. 890/3 v k.ú. 
Pěčíkov za cenu 50 Kč/1m2,

361. záměr prodeje pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 441 o výměře 992 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka ke stavbě RD s podmínkou předkupního práva 
a práva zpětné koupě pro Obec Městečko Trnávku za cenu 350 Kč/1m2,

362. prodej pozemků p.č. 99/4 o výměře 89 m2, p.č. 263/11 o výměře 128 m2 
a p.č. 263/12 o výměře 4 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, oddělených od p.č. 
99/1 a p.č. 263/6 GP č. 488-071/2021 Janě Janíkové ze cenu 50 Kč/1m2, 
ve smlouvě bude podmínka, že vklad do KN bude proveden po doložení 
souhlasu Odboru životního prostředí MěÚ Moravská Třebová s vynětím 
p.č. 263/11 a p.č. 263/12 z PUPFL, a to na náklady kupující,

363. prodej pozemku p.č. 915/4 o výměře 417 m2 odděleného od p.č. 915/1 
GP č. 154-095/2021 v k.ú. Lázy žadatelce Soně Elfmarkové za cenu 25 
Kč/1m2,

364. prodej pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 446/31 o výměře 1093 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka Pavle Smetanové a Jiřímu Ježovi za cenu 350 
Kč/1m2 včetně DPH s tím, že před vydáním stavebního povolení na vy-
budování technické infrastruktury bude s kupujícími sepsána smlouva 
o smlouvě budoucí kupní, po vydání stavebního povolení bude sepsána 
kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě pro obec,

365. prodej pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 437/2 o výměře 1238 m2 
manželům Kohoutovým za cenu 120 Kč/1m2 včetně DPH, cena je snížená 
z důvodu existence důležitého zájmu spočívajícím v zajištění stomatolo-
gické péče mj. pro občany obce s tím, že před vydáním stavebního povo-
lení na vybudování technické infrastruktury bude s kupujícími sepsána 
smlouva o smlouvě budoucí kupní, po vydání stavebního povolení bude 
sepsána kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě 
pro obec,

366. prodej pozemku dle GP č. 367-566/20200 p.č. 446/30 o výměře 932 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka Jaroslavu Pospíšilovi a Martině Jeřábkové za 
cenu 350 Kč/1m2 včetně DPH s tím, že před vydáním stavebního povolení 
na vybudování technické infrastruktury bude s kupujícími sepsána smlou-
va o smlouvě budoucí kupní, po vydání stavebního povolení bude sepsána 
kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě pro obec,

367. prodej pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 446/28 o výměře 837 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka manželům Tomášovi a Ladě Drábkovým za cenu 
350 Kč/1m2 včetně DPH s tím, že před vydáním stavebního povolení na 
vybudování technické infrastruktury bude s kupujícími sepsána smlouva 
o smlouvě budoucí kupní, po vydání stavebního povolení bude sepsána 
kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě pro obec,

368. prodej pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 446/26 o výměře 779 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka Jaroslavu Horníčkovi za cenu 350 Kč/1m2 včetně 
DPH s tím, že před vydáním stavebního povolení na vybudování technic-
ké infrastruktury bude s kupujícím sepsána smlouva o smlouvě budoucí 
kupní, po vydání stavebního povolení bude sepsána kupní smlouva s před-
kupním právem a výhradou zpětné koupě pro obec,

369. prodej pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 446/25 o výměře 1062 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka Dominiku Továrkovi za cenu 350 Kč/1m2 včetně 
DPH s tím, že před vydáním stavebního povolení na vybudování technic-
ké infrastruktury bude s kupujícím sepsána smlouva o smlouvě budoucí 
kupní, po vydání stavebního povolení bude sepsána kupní smlouva s před-
kupním právem a výhradou zpětné koupě pro obec,

370. prodej pozemku dle GP č. 367-566/2020 p.č. 446/27 o výměře 840 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka manželům Michalovi a Zuzaně Svobodovým 
cenu 350 Kč/1m2 včetně DPH s tím, že před vydáním stavebního povolení 
na vybudování technické infrastruktury bude s kupujícími sepsána smlou-
va o smlouvě budoucí kupní, po vydání stavebního povolení bude sepsána 
kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě pro obec,

371. prodej pozemku p.č. 38/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Mezihoří, odděleného od 
p.č. 38 GP č. 81-005/2021 Rostislavu Neubauerovi za cenu 25 Kč/1m2,

372. prodej pozemku st.p.č. 81/2 o výměře 4 m2 a p.č. 635/6 o výměře 26 m2 
v k.ú. Lázy oddělených od p.č. 635/2 GP č. 150-711/2020 Otto Elfmarkovi 
za cenu 25 Kč/1m2,

373. žádost na MMR, poskytovatele dotace na rekonstrukci bytů v domě 
MT 116, o souhlas s výmazem zástavního práva k bytovým jednotkám 
v domě, 20-ti letá udržitelnost skončila 17. 02. 2021,

374. účast obce Městečko Trnávka v elektronické dražbě nemovitostí st.p.č. 5, 
jehož součástí je stavba a p.č. 62 v k.ú. Městečko Trnávka,

375. stravenkový paušál pro zaměstnance a uvolněné zastupitele ve výši 50 Kč/
1den s účinností od 01. 03. 2021,

376. členský příspěvek SO R43 na rok 2021 ve výši 1 413 Kč,
377. nový Řád veřejného pohřebiště v Městečku Trnávce,
378. plán lesní výroby na rok 2021,
379. smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu s Městskou 

knihovnou Svitavy,
380. členský příspěvek SMS ČR na rok 2021 ve výši 5 300 Kč (2 500 + 

2 Kč/1ob.). 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
381. rozpočtové opatření č. 5/2020,
382. vyhlášení poptávkového řízení na službu „Dřevo na stojato“ v rozsahu 2 x 

1000 m3 těžba, vývoz, prodej, úklid klestu,
383. kupní smlouvu na dříví č. 2021/1/1 s firmou Dřevo-Málek s.r.o. Protiva-

nov,
384. kupní smlouvu na dříví č. 2021/1/2 s firmou TIS Lignum s.r.o. Opava,
385. kupní smlouvu na dříví č. 2021/1/3 s firmou Lesní společnost Ludvíkov, 

Vrbno pod Pradědem,
386. kupní smlouvu na dříví č. 221020010/1s firmou Hradecká lesní a dřevař-

ská společnost a.s. Hradec Králové,
387. kupní smlouvu na dříví č. 2021/I.Q/021 s firmou Javořice a.s. Ptenský 

Dvorek, Ptení,
388. vítěze aukce na dříví na stojato a na P a úklid klestu v lokalitě Ostrý vrch 

společnost Sloveskou lesní s.r.o. Zlín,
389. vítěze aukce na dříví na stojato a na P a úklid klestu v lokalitě Lázy a Boh-

dalov firmu Dřevo-Málek s.r.o. Protivanov,
390. smlouvu s Hradeckou lesní a dřevařskou společností a.s. na prodej vlákniny,
391. autorský dozor Ing. Petra Rohlíčka na akci „Statické zajištění a konzerva-

ce zříceniny hradu Cimburku - I. etapa vstupní brána s hranolovou věží“ 
ve výši 5 530 Kč/1 kontrolní den,

392. výběr SÚS Pk, cestmistrovstí Moravská Třebová k realizaci opravy štěr-
kové plochy u OD vyasfaltováním, za cenu 540 448 Kč + DPH,

393. ceník prací v obecních lesích na období 2021-2022.
Zastupitelstvo obce svěřuje:
394. zcela pravomoc nabytí nemovitostí st.p.č. 5, jehož součástí je stavba a p.č. 

62 v k.ú. Městečko Trnávka podle § 85, písm. n) radě obce.
Zastupitelstvo pověřuje:
395. RO odsouhlasením cenových dodatků ke smlouvám na prodej dříví.
Hlasování: pro 15 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 22. 2. 2021
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Žouželková, Martin Brauner

Kolik nás je ...
Počet obyvatel obce Městečko Trnávka 
a přilehlých částí k 31. 12. 2020:        1 392
Dospělí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 150
Dospělí muži .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   595
Dospělí ženy . . . . . . . . . . . . . .  555
Děti (15–18 let)  . . . . . . . . . . . . . 36
Děti (15–18 let) chlapci . . . . . . . . . 14
Děti (15–18 let) dívky . . . . . . . . . . 22

Děti (do 15 let) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   206
Děti (do 15 let) chlapci  . . . . . . . .  114
Děti (do 15 let) dívky . . . . . . . . . . 92
Průměrný věk obyvatel je 43 roků.

Počty obyvatel dle místních částí:
Bohdalov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Lázy . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
Ludvíkov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Městečko Trnávka . . . . . . . . . . .  858

Mezihoří . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Nová Roveň . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pacov.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
Pěčíkov.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
Petrůvka . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Plechtinec . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přední Arnoštov . . . . . . . . . . . . . 52
Stará Roveň . . . . . . . . . . . . . . . 50

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka
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ZMĚNA V DĚTSKÉ ORDINACI
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, …tak zní začátek písně 

Karla Gotta. A čas je ten, který má na svědomí další změnu v Obecním 
domě, která nastane začátkem dubna. Po dlouhých letech končí svoji lé-
kařskou praxi v naší obci paní doktorka Věra Landová. Věnovala svůj pro-
fesní život dětem ve své soukromé pediatrické ambulanci od 1. 1. 1994.

Milá paní doktorko, děkujeme Vám za Vaši obětavou práci, Váš 
milý přístup a trpělivost  k dětským pacientům a přejeme Vám hodně 
zdraví a energie do dalších let. 

Po boku paní doktorky se v ordinaci vystřídaly tyto zdravotní se-
střičky: Stanislava Částková, Miluše Vorbová a Helena Rusňáková.  
I ony si zaslouží poděkování.

Pomyslný štafetový kolík od paní Landové přebírá mladá paní dok-
torka Petra Hegerová, která jako samostatná lékařka nastoupí 1. dubna.  

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

Milí čtenáři Trnaváčku, od dubna 2021 přebírám dětskou ordinaci 
v Městečku Trnávce po paní doktorce Věře Landové, a proto mi dovolte, 
abych se vám krátce představila. Jmenuji se Petra Hegerová a pocházím 
z Moravské Třebové. Odpromovala jsem v roce 2010 na Lékařské fakul-
tě univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po vysoké škole jsem se vdala 
a strávila krásný čas se dvěma dcerami na mateřské dovolené. Od roku 
2016 jsem zaměstnaná na Dětském oddělení ve Svitavské nemocnici, 
kde v malém úvazku zůstávám i do budoucna, a každý čtvrtek zde budu 
pracovat. Na chod ordinace to nebude mít vliv, jelikož doposud bylo ve 
čtvrtek zavřeno. V listopadu 2020 jsem úspěšně složila atestaci v oboru 
Praktický lékař pro děti a dorost. Ordinační hodiny i telefon do ordina-
ce zůstávají stejné, nezmění se ani sestřička – p. Helena Rusňáková. Od 
dubna 2021 fungují nové webové stránky – www.mudrpetrahegerova.cz, 
na kterých budete pravidelně nacházet potřebné informace včetně změn 
ordinačních hodin, termínů dovolených či zástupů. Během dovolené či 
nutnosti zástupu se i nadále budete moct setkávat s Dr. Landovou. Dovol-
te mi, abych i zde ocenila její dlouholetou práci v péči o naše nejmenší. 
Její poctivost, vstřícnost a lidskost je mi v mnohém inspirací a přeji jí do 
budoucna jen to nejlepší. K Trnávce mám vřelý vztah, s manželem jsme 
aktivními členy SK Skalka, a proto se s mnohými již známe osobně. Jiní 
mě znáte z ordinace, kde jsem poslední rok a půl s paní doktorkou pra-
covala, s ostatními se postupně seznámíme. Těším se na setkání s vámi. 

 MUDr. Petra Hegerová 

VZPOMÍNKA
Dne 10. ledna 2021 zemřel ve věku 76 roků dlouholetý poslanec, za-

stupitel a  bývalý předseda Místního národního výboru v Městečku Tr-
návce pan Václav Stuchlý. Do funkce předsedy Místního národního vý-
boru byl zvolen 1. června 1982 a funkci vykonával do 6. prosince 1990. 
Jako stavební technik se podílel na výstavbě v JZD Městečko Trnávka 
ale i v obci. Zejména  na výstavbě školky a pohostinství. V době výkonu 
funkce předsedy MNV se zasloužil o vybudování stravovacího pavilonu 
školy, přízemního pavilonu se čtyřmi učebnami, vodovodu „Teplice“, 
čističky odpadních vod, klubu důchodců, technické vybavenosti u kou-
paliště, oprav komunikací, obchodů a řady jiných drobnějších akcí. Ne-
měl se spolu se svými spolupracovníky za co stydět. Zemřel po dlouhé 
nemoci a rozloučit se s ním mohla pouze rodina. Touto vzpomínkou se 
loučím i já a ti, kteří tě znali. Čest Tvé památce.

Jiří Vondra, kronikář obce

Informace o odstávkách
Firma ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných od-

stávek dodávek elektrické energie. Výlepy letáků nahrazuje oznámení-
mi e-mailem a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

Tuto službu je nutné si zaregistrovat na: www.cezdistribuce.cz , 
kde také naleznete více informací. Informace o odstávkách budou také 
dostupné pomocí banneru na webových stránkách obce: https://www.
mesteckotrnavka.cz/cez-distribuce---reseni-mimoradnych-situaci.html

Upozorňujeme občany, že informace o plánovaných odstávkách již 
nebudou hlášeny v místním rozhlasu.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

V měsíci březnu a dubnu 2021 oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

paní Růžena Krejčířová z Městečka Trnávky
pan František Hanus z Mezihoří 
paní Marta Rovnerová z Městečka Trnávky
paní Olga Schmidtová z Mezihoří 
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

Zprava: MUDr. Věra Landová, sestřička Helena Rusňáková, vza-
du: MUDr. Petra Hegerová

Od 15. února 2021 jsme v knihovně částečně obnovily provoz. Pří-
jem a výdej výpůjček probíhá pouze přes výdejové okénko. Můžete 
vrátit knihy, které máte doma půjčené, a také si vyzvednout předem ob-
jednané knihy, případně si vybrat z nabídky na místě. Knihy vybírejte 
v on-line katalogu na www.ok-mtrnavka.cz , potom zavolejte na tel. č. 
461329264 nebo 731449268, nebo napište na email: knihovna.trnav-
ka@mtrnavka.cz, o které knihy máte zájem. Starší a nemohoucí čte-
náři mohou využít naší donáškové služby. Otevírací doba knihovny je 
v pondělí a ve středu od 9 do 12 hod a od 13 do 16 hod. Výpůjční doba 
stávajících výpůjček je prodloužená až do 30. 4. 2021.
Výběr novinek, které si v naší knihovně můžete vypůjčit:

Alicina síť – Quinn Kate • Dvakrát dole, jednou nahoře, V padesáti na 
začátku – Mlynářová Marcela • Jak přežít svého muže – Bernášková Jana 
• Julinčina pekárna, Rodinné klubko – Keleová-Vasilková Táňa • Ledový 
dech – Gabaldon Diana • Měj mě rád/a – Hejkalová Markéta • Než vybled-
ne den – Hušeková Kristýna • Pravda, nebo lež – Hooverová Collee • První 
dotek – Styk s nekonečnem – Dušek Jaroslav • Sklíněné korálky – Sýkora 
Petr • Šlachta – Třicet let pod přísahou – Klíma Josef • Tajemství Černé 
královny – Grmolec Zdeněk • Soukupová Petra – Věci, na které nastal čas 
• Všechny barvy noci – Lambertová Karin • Zrcadlový muž – Kepler Lars

Jitka Stenzlová, knihovnice

Obecní knihovna  
Městečko Trnávka
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

      Třída „Broučci“
Měsíce leden a únor se nesly v duchu ověřování zna-

lostí a dovedností dětí. I když jsou děti v naší spodní třídě ještě malin-
ké a stále těch mladších přibývá, je dobré mít přehled o tom, jak jsou 
šikovné a co je ještě třeba procvičovat. Trénujeme a ověřujeme vždy 
zábavnou formou v rámci činností během dne- frontálně i individuálně. 
Občasně pak individuálně při troše chvilky, například při odpočinku. 
Venku už nám pomalu končí zima. Sněhu jsme si letos užili až, až! Bylo 
to príma, lopaty, sáně, boby...Teď jsme ale už byli nadšení ze sluníčka 
a vychutnávali si delší a delší pobyty venku na čerstvém vzduchu. Bylo 
to osvěžující a občas jsme zapomínali, že už se blíží oběd, tedy je čas se 
vrátit opět do školky. Bohužel historie se nám opakuje a ve všem tom 
krásném se opět zavřely školky. Předškoláci mají distanční výuku a ti 
mladší si užívají maminku. Objevují svět zase trošku jinak a já dou-
fám, že se zase brzy uvidíme a děti budou podnikat další zajímavé věci, 
zase spolu s kamarády ze školky a s p. učitelkami. I paní učitelky mají 
v tuto dobu „domácí úkoly“ a vymýšlí s paní ředitelkou, jak ještě škol-
ku vylepšit, co naplánovat apod. Tak snad se nám ta situace už zlepší, 
ať to můžeme všechno zrealizovat. Zatím, co ve školce nejsme, bude se 
malovat i druhé patro MŠ. Protože minulý lockdown se malovala třída 
dole. Také paní uklízečky ze školy využívají každé volné chvíle a po 
domluvě s paní ředitelkou uklízí a vyklízí každý koutek ve škole i škol-
ce. S tím náročnějším pomáhá samozřejmě i pan školník. Tímto jim za 
sebe moc děkuji. Zbavujeme se tak nepotřebných a starých věcí, aby-
chom měli místečko zase na nějaké nové a modernější pomůcky a vy-
bavení. Školka je tedy připravená přivítat zase děti zpátky.

Kristýna Dvorská, učitelka MŠ

Sluníčka se představují
Ve třídě Sluníček jsou děti více věkových skupin. Přibližně polo-

vina dětí jsou předškoláci, kteří mají předškolní vzdělávání povinné. 
Do nového kolektivu se bez problémů začlenily všechny děti, i ty, 
které mateřskou školu ještě nenavštěvovaly. Společně jsme se těšili, 
že se v letošním školním roce vrátíme ke všem aktivitám, na které 
jsme zvyklí, jako jsou divadla v MŠ, společné setkávání se s rodi-
či, vánoční besídky, plavecký a lyžařský kurz a další. Bohužel nám 
to různá opatření v souvislosti s covidem dosud nedovolila. I tak si 
dovedeme pobyt ve školce zpříjemnit. Společně slavíme narozeniny, 
mimo jiných aktivit děti také rády pracují s výtvarným materiálem. 
Rády tvoří a vyrábějí a jejich výtvory jsou vždy pěkné. Často slyší-
me při příchodu dětí do školky větu: „Paní učitelko, co budeme dnes 
vyrábět?“ 

Distanční výuka předškoláků
S příchodem nového roku začíná pro předškoláky období přípravy 

na zápis do 1. třídy ZŠ. Procvičujeme a zdokonalujeme znalosti a do-
vednosti, které děti uplatní za pár měsíců v základní škole. Po jarních 
prázdninách za námi do školky začala docházet i paní učitelka Žou-
želková, aby se s budoucími prvňáčky seznámila a prověřila si jejich 
rozumové dovednosti. Stihla však uskutečnit jen dvě návštěvy, než 
bylo přijato krizové opatření, které zakazuje osobní přítomnost dětí 
v mateřských školách. Z tohoto důvodu byla i v naší školce zahájena 
distanční výuka předškoláků (dětí v posledním roce před nástupem 
do základní školy). Distanční výuka je součástí školského zákona 
i pro MŠ a je pro tyto děti povinná. Je to způsob vzdělávání, které 
probíhá na dálku, a je založen na komunikaci učitele s rodiči a občas-
ným kontaktem s dětmi. Po dohodě s rodiči jsme zvolili formu osob-
ního předávání materiálů pro práci dětí v domácím prostředí. Jednou 
týdně třídní učitelka předškoláků doručí rodičům pokyny k úkolům 
jednotlivých týdenních témat vycházejících z Třídního vzdělávací-
ho plánu třídy Sluníček. Vzdělávací nabídka obsahuje pracovní listy, 
náměty na výtvarnou a pracovní činnost, tipy a náměty na zábavné 
i výukové aktivity. Děti mají také možnost pracovat s interaktivní 
učebnicí pro mateřské školy.  Nezapomínáme ani na praktické do-

vednosti jako je zavazování tkaniček nebo pomoc rodičům. 
Fotografie z distanční výuky, pořízené rodiči, si můžete prohlédnout 

ve fotogalerii MŠ na webových stránkách školy.  S tímto způsobem vý-
uky se dětí setkávají poprvé. Musím však říci, že všichni předškoláci 
společně se svými rodiči zvládají tuto výzvu na jedničku. Za to jim patří 
velká pochvala a poděkování.

Vlasta Konečná

ONLINE = PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Když jsme nastoupili v září do školy, na moje čtvrťáky se z tabule 

smála říkadla:
- Když začne hodina, nespadne mi WIFINA.
- Když chci něco říkat, nemusím už klikat.
- Nehledej myš, když učitelka řekne, piš!
- Nevadí nám ani rouška, i když tahá naše ouška.
Výuka probíhala střídavě ve škole, doma, zase ve škole. Byla jsem 

přesvědčena, že po Vánocích si školy už konečně užijeme. Bohužel, di-
stanční výuka pokračuje. Blíží se první jarní den, děti se chtějí vrátit do 
školy.… Dokonce i ty, které školu ,,nemusí“. Nemají to lehké učitelé, 
děti, rodiče. Všichni si zasloužíme pochvalu!

Mgr. Eva Žouželková
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Učíme dál
Téměř před cílovou rovinkou letošního školního roku si vám, čtená-

řům Trnaváčku, dovolím jménem celého pedagogického sboru přiblížit 
distanční výuku tak, jak jsme ji zavedli na naší škole. Všichni víme, 
že pro děti i jejich rodiče je tento způsob výuky nepochybně náročný. 
A pro nás učitele? Pro nás je to také období vysokého pracovního na-
sazení. Máme učit, hodnotit a motivovat k učení žáky, ale nejlépe bez 
jejich účasti ve škole. Máme se rychle vzdělávat v nových možnostech 
online výuky. Domnívám se, že naše škola se této výzvy ujala velice 
dobře. Pro vzdělávání na dálku jsme zvolili jednotné prostředí Goo-
gle Classroom. Zde probíhají pravidelné online hodiny a ty jsou dopl-
ňovány zadáváním samostatných úkolů. Pro lepší informovanost jsme 
zavedli elektronickou žákovskou knížku. V případě potřeby je možné 
využít  individuální konzultace žáka s učitelem přímo ve škole. Všem 
žákům 1.- 5. třídy a některým žákům 2. stupně  byla nabídnuta mož-
nost vyzkoušení bezplatné domácí licence čtenářské aplikace Včelka, 
což je vlastně takový osobní trenér čtení. Takže ze všech sil dál učíme, 
připojujeme se, vysíláme, zadáváme, telefonujeme, opravujeme, kopí-
rujeme, konzultujeme ..... ale hlavně se těšíme, až bude vše, jak má být.

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

To jsme my, prvňáci (pokračování)
A je to tu zase! Sotva jsme se v listopadu po menší pauze vrátili 

radostně do školních lavic, propsali se plnicími pery přes Vánoce až 
k pololetnímu vysvědčení a užili si únorové jarní prázdniny, překvapil 
nás březen. „Březen - za počítač vlezem“. A tak se učíme, jak se dá. 
Z rodičů jsou rázem skvělí pedagogičtí asistenti a ze mne taková učitel-

ZŠ a MŠ Městečko Trnávka zve budoucí prvňáčky k zápisu do 1. ročníku
Ve školním roce 2021/2022 na Vás čeká: 

• kvalitní úroveň vzdělávání • nižší počet žáků ve třídě • indi-
viduální přístup k dětem talentovaným i k těm, kterým se ve ško-
le třeba moc nedaří (doučování, pedagogická intervence, předmět 
speciálně pedagogická péče)• moderní metody výuky a využití 
multifunkční techniky ve výuce (PC učebna, interaktivní tabule, 
notebooky) • motivační výuka anglického jazyka od 1. ročníku • 
výuka tělesné výchovy v moderní sportovní hale• bruslení, pla-
vecký a lyžařský výcvik již na 1. stupni • ranní a odpolední škol-
ní družina • možnost výuky hudebního a výtvarného oboru ZUŠ 
přímo ve škole (klavír, flétna, trubka, sborový zpěv, …) • výtvar-
né, hudební a sportovní soutěže, projektové dny (keramická pec) • 
nabídka zájmových kroužků (taneční, jóga, sportovní hry)… , ale 

hlavně vzájemná spolupráce, komunikativnost, vstřícnost a přátel-
ská atmosféra.
Zápis bude probíhat od 1. do 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí.
Podrobné informace najdete na stránkách školy https://www.
zsmtrnavka.cz/

Jak to vidí naši páťáci
Abych odlehčila od běžných úkolů, se kterými se děti musí už rok 

samy potýkat, zadala jsem na konci února úkol dobrovolný, tvořivý. 
Děti měly vymyslet říkanku nebo básničku na téma koronavirus. Jak 
se toho zhostily, posuďte sami. Pokud si někdo stále myslí, že většina 
dětí má radost, že do školy nemusí, tak básničky vyjadřují přesný opak.

Mgr. Jolana Sejbalová
KORONAVIRUS

Kovid to je potvora, 
vyženem ho ze dvora.
Nakopem ho do zadele,
bacile táhni do jetele.
Budeme zase chodit do školy 
a s radostí dělat úkoly!
Štěpán Chlup

Ó covid, to je velký pán, 
on obchody nám zavřel sám.
Kina, restaurace a plovárny,
co my teď doma sami s nudou a online hodinami?
Natálie Dvořáková

Škola dostala od státu výluku, žáci dostali distanční výuku.
Škola a kamarádi mi chybí, určitě se doma všichni nudí.
Každé dopoledne výuka distanční, určitě nám to ke vzdělání nestačí. 
Odpoledne s rodiči výuka domácí, ti po práci mému tempu nestačí.
Napsat úkoly a rychle ven, rychle utíká každý den.
Už chci rychle do školy a doma dělat jen úkoly.
Já jsem školou povinná, tato doba je nemilá.
Školu potřebuji jako sůl, nebaví mě se opírat o kuchyňský stůl.
Ať už táhne ten velký hnus, který se nazývá Koronavirus!
Ellen Havlíčková

ská skoroyoutouberka. Nicméně distanční výuka s sebou přináší i pěk-
né chvilky. Moji prvňáčci jsou prostě roztomilí. Když vyhlásíme hru 
na písmenka a mají ukázat cokoliv s daným písmenkem, doma objeví, 
pustí se hned do hledání a nadšeně peláší k monitoru s úlovkem. Koho 
by napadlo, že k písmenku ř se doma najde třeba vařečka, hřeben, hře-
bík, cukřenka, řasenka, kalendář, řepa, ředkvička,...ale také vřes, řasa-
koule a zpívající nebo zcela živý křeček. No, schválně si to vyzkoušejte 
i u vás doma. Také se občas během výkladu učiva dozvím, kdo má nové 
kolo, kdo musí teď okamžitě jít dát vodu křečkovi, komu vypadl zub, 
co bude k obědu a spoustu dalších důležitých věcí. V online výuce jsme 
si jednou dokonce představili zvířata, o která se doma staráme, takže se 
našeho vyučování zúčastnili kočky, pejskové, želvy, šneci, papoušci, 
králíci i koně. Ale nebojte se, i to klasické učení nám jde skvěle. Všich-
ni se moc snažíme, aby nám vyznamenání, které jsme dostali v pololetí, 
vydrželo až do příštího vysvědčení. Tak nám držte pěsti!

Mgr. Ludmila Šimečková
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Po stopách Bílé paní
Nudíš se? Štve tě korona, jsi sociálně deprimovaný a už tě přestá-

vá bavit hraní CSka? 
Netušíš, kam se projít – abys byl v obci a všude jsi byl už dvakrát? 
Ideální stav na to vyzkoušet něco nového!
V naší obci funguje tzv. questing, neboli česky hledačka – Po sto-

pách Bílé paní. Je určena pro malé i velké a může v této době chvil-
ku zabavit!

Plán hry si můžete vyzvednout v knihovně, nebo stáhnout na ad-
rese: https://www.questing.cz/QST2/Quest/Po-stopach-Bile-pani

Neboj, není to nic složitého, zvládne to úplně každý.
A pokud se ti to zalíbí, najdeš na stránkách www.questing.cz 

i další hledačky v okolí např. v Jevíčku nebo Moravské Třebové.
Mgr. Radek Pilař, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

S šesťáky a sedmáky jsme zkoušeli napsat 
životabásně. Posuďte sami, jak se nám bás-
ničky povedly.

Mgr. Alena Popelková

Trnaváček
Lada Smékalová
Jsem citlivá a empatická.
Chci se dozvědět jak dopadne doba epide-

mická.
Slyším ráno budík zpívat.
Vidím, že zas budu zívat. 
Toužím po tom ještě chvíli spát.
Jsem ještě v pyžamu a musím vstát.
Tvářím se, rádoby vesele.
Prožívám pocity nesmělé.
Dotýkám se klávesnice skoro ráda.
Dělám si starosti, s tím jak WI-FI padá.
Pláču nad haldou úkolů a učení.
Jsem stále empatická a citlivá, na tom se nic 

nemění.
Dobře rozumím, že mám své povinnosti.
Tvrdím, že i v tom lze nalézt špetku radosti.
Sním o tom si v týdnu přispat.
O víkendech se to snažím dospat.L

Já, Korona
Karla Kyzlinková
Jsem zákeřný a vlezlý.

Chci se dozvědět jak dlouho mě tu snesou.
Slyším jak mi nadávají.
Vidím jak se se mnou perou.
Toužím, ať mě mají rádi.
Jsem  zákeřný a vlezlý.
Tvářím se, že jsem neškodný.
Prožívám dny hojnosti.
Dotýkám se všech.
Dělám si starosti o budoucí dny.
Pláču nad negativními testy.
Jsem zákeřný a vlezlý.
Dobře rozumím, že škodím.
Tvrdím, že se mě nezbavíte.
Sním o tom, že vše přečkám.
Snažím se, aby vakcíny nezabrali.
Doufám, že mě nezahubíte.
Jsem zákeřný a vlezlý.

Jakub Vaněrek
Jsem chytrý a zarostlý.
Chci se dozvědět o radosti.
Slyším samé pochybnosti.
Vidím všechno pozitivně.
Toužím po kreativitě.
Jsem chytrý a zarostlý.
Tvářím se, že jsem pozitivní.
Prožívám cit negativní.
Dotýkám se  roušky.
Dělám si starosti o tvarůžky.

Pláču nad televizí.
Jsem chytrý a zarostlý.
Dobře rozumím, že to jen tak neskončí.
Tvrdím, že to skončí.
Sním o tom, že to bude v pohodě.
Snažím se, abych neskončil ve hrobě.
Doufám, že tyhle ty starosti zmizí. 
Jsem chytrý a zarostlý.

Jaroslav Příbramský
Jsem chytrý a smutný.
Chci se dozvědět, co lidé umí.
Slyším zpívat ptáky.
Vidím jezdit vlaky.
Toužím po hranolce chutný.
Jsem chytrý a smutný.
Tvářím se, že jsem starostlivý.
Prožívám škaredou chvíli. 
Dotýkám se nožičky.
Dělám si starosti o babičky.
Pláču nad zesnulými.
Jsme chytrými a smutnými.
Dobře rozumím, že nemáme se stýkat.
Tvrdím, že se mi nebude stýskat.
Sním o tom, že tato chvíle skončí.
Snažím se, abych na první místo skočil.
Doufám, že budeme šťastní.
Jsme chytří smutní.

Z hodin literatury – komiks na téma Sodoma a Gomora

Jaký byl první koranovirový rok?
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Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o stát-
ní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon“) bude na celém území České republiky při-
stoupeno ke sčítání lidu, domů a  bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. 
března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba 
podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. 
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu 
s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České 

republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které 
byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo 
dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v roz-
hodný okamžik přítomna, 

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Čes-

ké republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a  na cizince 
požívající diplomatické výsady a imunity.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpra-
cování a  zveřejnění výsledků zabezpečuje

Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání 
přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 
zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavate-
lem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 ka-
lendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam 
standardních sčítacích obvodů v  obci včetně jejich vymezení a jména, 
příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v  jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bez-
platnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčí-
tacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fy-

zická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která 
není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce 
nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jed-
nat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů 
se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. 
Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě ne-
obydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formu-
láře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 
do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech 
sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při vý-
konu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně 
na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo ces-
tovním dokladem.

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, 
osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které ne-
tvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě 
v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je 
podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník za-
řízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčí-
tací formulář v  odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do 
poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo 
jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o ev-
ropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje ne-
smějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, 
stejně jako všechny osoby, které se v  souvislosti se zpracováním 
výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povi-
nni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vy-
plněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda Českého statistického úřadu

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání začíná 27. března 2021

Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 

2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní apli-
kaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 
5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují 
sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součin-
nosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení 
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribu-
ce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá 
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných 
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kon-
takt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu 
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě 
potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné for-
muláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schrá-
nek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České 
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa bu-
dou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodné-

mu okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území 

ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného 
pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, oso-
by omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákon-
ný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů 
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách Čes-

ké pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Po-
skytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kte-
rých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpra-

covávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou 
maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů 

bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti slu-
žeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, 
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť 
a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
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Ordinační hodiny odborných lékařů – Poliklinika Moravská Třebová
INTERNÍ AMBULANCE
MUDR. KELNEROVÁ, sestra Z. Nováková 461 352 453
 odběry ordinace  EKG
PO 6:00–7:15 8:30–12:30  7:30–12:00
ÚT 7:00–7:15 8:30–12:30 13:00–15:30 7:30–12:00
ST 6:00–7:15 8:30–10:00  7:30–12:00
ČT  8:30–12:30 13:00–15:30 7:00–8:00
PÁ 6:00–7:15   7:30–12:00

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDR. ČÍŠECKÁ, MUDR. KELLNEROVÁ
sestra S. Šírová        461 352 381, 702 239 128
 odběry ordinace
PO 6:00–7:00
ÚT 6:00–7:00 7:00–12:30 13:00–14:30
ST 6:00–7:00 7:00–12:30 13:00–14:30
ČT 6:00–7:00 7:00–12:30 13:00–14:30
PÁ 6:00–7:00 7:00–12:00 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDR. ZHYTNIKOVA, sestra M. Šimková 461 352 290
PO 7:00–12:00 13:00–14:00 14:00–15:00 administrativa
ÚT -
ST - 13:00–17:00
ČT -
PÁ 7:00–12:00 13:00–14:00 14:00–15:00 administrativa

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
sestry D. Dvořáková, D. Čunková  461 352 336
PO 7:15–14:30
ÚT 7:15–15:00                 
ST 7:15–15:00 
ČT 7:15–14:30 
PÁ 7:15–14:30 Polední přestávka 12:00–12:30 hod.    

KOŽNÍ AMBULANCE
MUDR. DVOŘÁČKOVÁ, sestra D. Černá 461 352 443
PO 8:00–12:00  13:00–15:00 fyzikální terapie
ÚT 8:00–12:00  13:00–15:00 ordinace lékaře
ST 8:00–12:00  13:00–15:00 fyzikální terapie
ČT 8:00–12:00  13:00–15:00 ordinace lékaře
PÁ 8:00–12:00 ordinace lékaře 13:00–15:00 fyzikální terapie  

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
ZAVŘENO
Do ordinace je umístěno očkovací centrum na COVID 19, zájemci 
musí bý předem registrováni na https://registrace.mzcr.cz/. 

ORL AMBULANCE
MUDR. RANDULA, MUDR.VOMÁČKOVÁ 
sestra J. Nárožná    461 352 243 
PO 7:45–12:00 13:00–15:30 Dr. Vomáčková  
ÚT 7:30–12:00 13:00–16:00 Dr. Randula   
ST 7:45–12:00 13:00–15:15 Dr. Randula
ČT 7:30–10:00 pouze první čtvrtek v měsíci Dr. Randula
PÁ 7:30–12:00 13:00–15:00 Dr. Vomáčková
VSTUPNÍ, VÝSTUPNÍ, PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, AUDIOMETRIE
ÚT 8:00–11:00 13:00–15:00
PÁ 8:00–11:00

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDR. KELČA, sestra A. Lipavská 461 352 451
 odběry ordinace UZV ordinace
PO 6:45–7:30 7:30–10:00 10:00–11:30 12:15-16:00
ÚT 6:45–7:30 7:30–11:30  12:15–15:00
ST 6:45–7:30 7:30–10:00 10:00–11:30 12:15-16:00
ČT 6:45–7:30 7:30–11:30  12:15–15:00 
PÁ 6:45–7:30 7:30–12:00

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
sestra I. Krutílková  461 352 392
PO Dr. Hánělová 8:00–12:30 13:00–16:00
ÚT Dr. Šnajdrová 8:00–12:30 
ST Dr. Šnajdrová 8:30–12:30 13:00–16:00
ČT Dr. Hánělová  14:00–18:00
PÁ Dr. Hánělová 8:00–13:00 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
sestra J. Škrancová   461 352 391
PO 8:00–11:00 Dr. Ledvinová 13:00–14:30 Dr. Hloušek 
ÚT 8:00–10:00 Dr. Podhorný 12:30–15:00 Dr. Podhorný
ST 8:00–11:00 Dr. Ledvinová 13:00–14:30 Dr. Hloušek
ČT 8:00–10:00 Dr. Podhorný 10:00–11:30 Dr. Hloušek
   12:00–16:00 Dr. Čermáková

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDR. NÁDENÍČEK
sestry E. Lachmanová, P. Drašnerová 461 352 244
    Nouzový režim 
PO 8:00–12:00 13:00–15:30  8:00–12:00
ÚT 8:00–12:00    8:00–12:00
ST 8:00–12:00 13:00 -15:30 přednostně děti 8:00–12:00
PÁ 8:00–12:00   8:00–12:00

OČNÍ AMBULANCE
MUDR. ČÍŠECKÝ, sestra R. Karlíková 461 312 569
 akutní objednaní
PO 7:00–8:00 8:00–12:00 12:30–15:00
ÚT 7:00–8:00 8:00–12:00 12:30–17:00
ST 7:00–8:00 8:00–12:00 12:30–17:00
ČT 7:00–8:00 8:00–12:00 -
PÁ 7:00–8:00 8:00–12:00 -

UROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDR. HAMMER, sestra M. Balcarová 461 352 290,   
    603 319 275
    Nouzový režim
ÚT 8:00–15:00   8:00–11:00
ČT 10:00–17:00   8:30–14:30

PLICNÍ AMBULANCE
MUDR. DVOŘÁKOVÁ, sestra M. Piňosová 461 352 261
 odběry krve
PO 7:00–8:00 8:00–12:00 13:00–16:00
ÚT 7:00–8:00 8:00–12:00 13:00–15:00 očkování dětí
ST 7:00–8:00 8:00–12:00 13:00–15:00
ČT 7:00–8:00 8:00–12:00 13:00–15:00
PÁ 7:00–8:00 8:00–12:00 13:00–15:00 očkování dětí

Ivana Kantůrková, zastupitelka města Moravská Třebová

Nemocnice následné péče Moravská Třebová zahájila provoz očkovací-
ho centra v přízemí polikliniky (vedle oční ambulance). Z důvodu ome-
zeného počtu vakcín se zájemci o očkování musí nejdříve registrovat do 
rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR na adrese https://re-
gistrace.mzcr.cz/. 
Veškeré dotazy k průběhu očkování směřujte na e-mail info@nnpmt.cz, 
do zprávy nezapomeňte uvést vaše telefonní číslo. Další podrobnosti na-
leznete na webových stránkách nemocnice. 
Maximální kapacita centra je 80 zájemců denně. Očkovací tým je sesta-
ven nejen ze zaměstnanců nemocnice, ale i lékařů a sester působících na 
poliklinice. Registrace zájemců https://registrace.mzcr.cz/.

Očkovací centrum covid-19 
Moravská Třebová
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Přes všechna omezení, která v této době v naší 
republice panují, věříme v uskutečnění letních příměstských táborů. Letoš-
ním rokem zakončujeme tříleté dotační období Operačního fondu zaměstna-
nost z EU, Evropského sociálního fondu. Jak už bývá zvykem, s nabídkou 
oslovujeme rodiče dětí, které se účastnily tábora loni. Proto je už většina 
míst obsazená. Pokud budete mít o náš příměstský tábor zájem, kontaktujte 
mě na adrese: ostrnka@seznam.cz. Tábor probíhá v určeném termínu vždy 
od pondělí do pátku od 8:30/9:00 do 16:30/17:00 v prostorách šapitó na 
hřišti TJ Sokol, v Trnce a v přírodě. Obědy zajišťuje jídelna ZŠ M. Trnávka 
nebo jídelna Učňák z Velkých Opatovic. Cena celého tábora 900 Kč a zahr-
nuje obědy, pitný režim, lektorné, materiál. Tábory jsou vždy tematicky za-
měřené a jsou zakončeny vystoupením, či prezentací pro rodiny i veřejnost.

  Úsměv ve tváři 
Už jste zjistili, že optimismus a pozitivní přístup k životu je 

pro zdraví daleko výhodnější než pesimismus a negativní přístup? Exis-
tují studie, které dokazují, že lidé s optimismem a pozitivním přístupem 
jsou daleko zdravější než negativní lidé a pesimisté, že optimisté se do-
žívají vyššího věku a lépe se vypořádávají se všemi životními situacemi, 
nejen se zdravotními problémy, ale i ostatními stresovými stavy.

Pozitivní přístup k životu znamená, že problémy vidím, ale zároveň 

I. turnus pro věk 10-15 let - obsazený
12.–16. 7. 2021, vedoucí: Zuzka Vodičková a Jenda Šprynar (zdra-

votní klauni a pedagogové) 
II. turnus pro věk 5-8 let - obsazený

19.–23. 7. 2021, vedoucí: Anna Stenzlová, Soňa Chalányová, Mar-
cela Coufalová (absolventky a studentka DiFa JAMU)
III. turnus pro věk 4-6 let - 11 volných míst

26.–30. 7. 2021, vedoucí: Zdeňka a Radovan Selingerovi
IV. turnus pro věk 6-10 let - 3 volná místa

2.–6. 8. 2021, vedoucí: Eliška Lexmaulová, Daniela Dušková, Yvo-
nne Volgemutová (studentky SPgŠ a absolventka střední UMPRUM)

MgA. Zdeňka Selingerová

si uvědomuji, že každý problém má své řešení a že problém můžu ře-
šit. A pokud problém nemůžu řešit, pak je tady někdo, kdo mi pomůže 
problém vyřešit. To znamená, že zdravý optimistický přístup k životu je 
opravdu pro zdraví výhodnější než negativní, pesimistický přístup. My-
slete pozitivně. Pozitivní myšlení přitahuje pozitivní výsledky. 

Usmívejte se, zlepší vám to den…
Jana Sablíková, DiS ., místostarostka obce

„Optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností, 
o nichž víme, že jsou zoufalé.“ George Bernard Shaw

                    Přesun akce SokolGym na rok 2022
Vedení České obce sokolské po poradě s župními organizátory na on-

-line jednání 1. 3. 2021 jednohlasně rozhodlo o přesunu největší letošní 
sokolské akce SokolGym 2021 na rok 2022. Současná protiepidemická 
opatření neumožňují společnou přípravu cvičenců na jednotlivá vystou-
pení ani nezaručují možnost konání tak rozsáhlé akce v připravovaných 
termínech - květen až červen. Veškeré vynaložené úsilí včetně finanční-
ho zajištění přesuneme na příští rok. Nyní se můžeme věnovat přípravě 
cvičitelů k nácviku hromadných skladeb aspoň formou on line nácviků..

Sokolské sportovní aktivity se nuceně přesunuly do on-line prostoru - 
především na kanál youtube(https://www.youtube.com/…ska), kde jsou 
desítky videí s tipy, jak cvičit doma. A to nejen pro dospělé, ale i návody 
na cvičení pro rodiny s dětmi (projekt „Se Sokolem do života“), případně 
pro středoškoláky. Speciálně pro ty, kdo sedí dlouho u on-line výuky či 
porad, vznikla série videí “Distanční výuka“.

Mgr. Vlastimil Stenzl

TJ Sokol Městečko Trnávka
Michal BURIAN

Šachový oddíl TJ Sokol Městečko Trnávka s hlubokým zármutkem 
oznamuje, že dne 6. 3. 2021náhle zemřel náš dlouholetý spoluhráč a ka-
marád Ing. Michal BURIAN. Michal zůstane navždy s námi v našich 
vzpomínkách, bude nám velmi chybět, byl naším nejlepším hráčem. 
Čest jeho památce !

S úctou šachisté a výbor T. J. Sokol Městečko Trnávka

Jak začít?
Tolik témat k nakousnutí, a přesto v této době není většího sousta, 

nežli neustále propírané téma COVID. O tom, co mělo být, jak to mělo 
být, kdo to zavinil, či nezavinil, nechám na vašich úsudcích. Ostatně jak 
sleduji, v této zemi je, jak už to bývá zvykem, deset milionů generálů.

Chtěl bych se pozastavit nad chováním nás, rodičů, copak nám ne-
vadí, co dělají naše děti? Myslíte si, že rok naprosté absence pohybu na 
našich dětech nezanechá devastující zdravotní problémy do budoucna? 
Spoustu let se věnuji trénování našich mladých fotbalistů, tu a tam se 
najde někdo, kdo má s pohybem problém i bez různých zákazů a re-
strikcí, ale aby mi během roku skončilo pět šikovných fotbalistů s odů-
vodněním, že je fotbal přestal bavit (a na to přišli v době, kdy už ho půl 
roku nehrají), protože se tam musí běhat, je návod k zamyšlení, nejen 
pro trenéry, ale především pro rodiče. Na otázku, co tedy budou dělat, 
když je fotbal přestal bavit, mi většinou odpoví „nevím, asi nic“!!! A to 
je to alarmující! Proto prosím Vás, rodiče, snažte se s tímto patovým 
stavem něco udělat, dokud je ještě čas. A nebavíme se jen o fotbale.

Děkuji a přeji nám všem, aby tento rok byl ten, kdy se vše uklidní, 
rozjede, i když se možná leckde vrátíme skoro na začátek.

Robert Hensl, trenér žáků a zastupitel obce

Vstřelené góly mužů za posledních 10 sezón
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      Devátý „výklus“ k hasičárně!
Rok 2021 nezačal asi tak, jak jsme si všichni mysleli – 

všichni jsme si na Nový rok přáli, aby pandemie zůstala minulostí, a my 
tak mohli začít žít tak, jako předtím. Všichni jsme věřili, že se společně 
sejdeme na novoročním ohňostroji, na zimních plesech a budeme se těšit 
na přicházející jaro a hasičskou sezonu. Asi trochu naivní, a tak opak byl 
pravdou, a my jsme navázali na již tak špatnou situaci na konci roku, tou 
ještě horší, a opět jsme zůstali uvězněni v celostátním lockdownu. Moh-
lo by se zdát, že také aktivita našeho sboru bude natvrdo utlumena, ale 
není tomu tak. Velmi aktivní je od začátku nového roku naše výjezdová 
jednotka, která má k dnešnímu dni za sebou již devět výjezdů. A že se 
kluci zapotili…

Než jsme se dostali po svátcích do práce, kluci vyjížděli v neděli 3. 
ledna k požáru kotelny do nedaleké obce Malíkov. Naštěstí se požár ma-
jitelům domu podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů. Ti si následně 
místo požáru vzali pod svoji kontrolu a provedli podrobné prozkoumání 
objektu. Majitel domu byl ošetřen rychlou záchrannou službou a převe-
zen s popálením ruky do nemocnice. Dne 7. ledna v 5:30 hodin jeli kluci 
zlikvidovat spadlý strom do Staré Rovně, a v ten stejný den avšak od-
poledne zasahovali u dalšího spadlého stromu u obce Pacov, kde došlo 
navíc k poškození elektrických drátů. Následovala další smršť výjezdů. 
Dne 10. ledna byli kluci povoláni k požáru do Linhartic, do firmy RE-
HAU, kde došlo ke vznícení stroje. O 4 dny později je čekal výjezd k po-
žáru komínu ve Vranové Lhotě. 

O celý měsíc později kluci společně oslavili svátek svatého Valentýna 
u požáru uvnitř domu v Rozstání - zde musely být použity i tzv. dýcha-
čáky. Siréna se rozezněla také v pondělí 22. 2. 2021, kdy byli hoši povo-
láni k nehodě osobního automobilu s lehkým zraněním ke Staré Rovni.

Další „výklus“ k hasičárně je čekal nedlouho poté. Výjezdy č. 8 a 9 si 
kluci připsali po dalších pěti dnech. V pátek 26. února, v odpoledních ho-
dinách, kluci vyjížděli k prvnímu, a doufejme, že také poslednímu velmi 
smutnému výjezdu, který bohužel skončil tragicky. Na operační středis-
ko byl nahlášen pád staršího muže do řeky v Pěčíkově. Tělo muže bylo 
vyloveno z řeky PČR až ve Vranové Lhotě. Ihned po vytažení těla byla 
zahájena resuscitace, avšak nakonec přivolaný lékař konstatoval smrt. 
Kluci se tak vraceli na základnu s pocitem, že u této situace již nemoh-
li nijak pomoct. Hned další den, v sobotu 27. února, vyjížděli k nehodě 
vlaku nedaleko železničního přejezdu v Městečku Trnávce (ve směru na 
Mezihoří). Vlak narazil do stromu, který spadl na železniční trať. Celý 
zásah byl v režii našich kluků, kteří strom zlikvidovali, evakuovali tři 
osoby, a čekali na místě do příjezdu drážních hasičů z České Třebové. 

Ne každý výjezd je, jak vidíte, k požáru. Poslední tři výjezdy byly 
pro kluky náročné, a to především psychicky. Přeci jen každý z těchto 
„dobráků“ je člověk jako každý jiný, a když vyjíždíte ze základny a míří-
te někam, kde došlo k ohrožení života člověka, modlíte se, aby nakonec 
všechno dopadlo co nejlíp. 

Mezi těmito všemi výjezdy kluci museli absolvovat také školení no-
sitelů dýchací techniky. To proběhlo letos s ohledem na aktuální covi-
dovou situaci. Kluci, díky, od začátku roku máte za sebou kus práce, 
a my ostatní ze sboru doufáme, že se k vaší aktivitě budeme moct již 
brzy přidat. Mimo to se i nadále snažíme (alespoň psychicky) podporovat 
Zdeňka, kterého z našich článků v Trnaváčku i z facebooku, velmi dobře 
znáte. Zdeněk se dostal do rehabilitačního zařízení do Prahy, kde od za-
čátku roku tvrdě „maká“. S jeho manželkou Veronikou tam stráví několik 
dlouhých měsíců, a všichni pevně věříme, že až se vrátí, ukáže nám, jak 
důležité je bojovat, a především nevzdat se, i když to někdy bolí. Zdeňku, 
máš v nás neustálou podporu a moc ti fandíme! 

Těšíme se především na osobní setkání s Vámi, u nás, na hasičské 
zbrojnici, a to hned, jak to situace dovolí. Také pevně věříme, že bude 
oproti minulému roku v létě povoleno více závodů a soutěží, a my tak 
budeme moct opět reprezentovat naši obec v hasičském sportu! 

Užívejte si přicházející teplé počasí, mějte se krásně a dávejte pozor 
na sebe, i své blízké! 

Přejeme především pevné zdraví do nadcházejících jarních dnů. 
za kolektiv SDH Městečko Trnávka Nikola Neubauerová 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

Nejsem si jistá, zda si každý, při přečtení úvodního 
titulku, vybaví, co to vlastně ta Cerea, a.s. je. Ovšem, 
řekneme – li bývalé ACHP či Agropodnik, minimálně 
tento název většině čtenářů, a ne jen jim, určitě něco říká. A kdyby přeci 
jen ne, dovolte mi, abych naše středisko touto cestou trochu představila. 

Pod tímto názvem ve vaší obci vystupujeme od roku 2017, kdy jsme 
se stali nástupnickou společností společnosti Agropodnik Svitavy, a.s. 
Stále nás najdete na stejné adrese a i nadále jsme připraveni nabídnout 

Vám široké spektrum služeb či produktů související 
nejen se zemědělstvím. Jak již jsem nastínila, společ-
nost Cerea, a.s. je schopna zabezpečit opravdu vše, co 

si obhospodařování pole žádá – průmyslová hnojiva, agrochemické pří-
pravky, osiva, prodej zemědělské techniky a nákup i prodej rostlinných 
komodit.

Naše středisko v Městečku Trnávce se primárně zaměřuje na pro-
dej hnojiv a agrochemie, nákup a prodej rostlinných komodit a z oblas-
ti služeb zajišťujeme ochranu rostlin, aplikaci dolomitického vápence 
a služby spojené s dopravou. Pro občany z řad široké veřejnosti nabízí-
me prodej písků, štěrků, kačírků, zahradní směsi a okrasných valounů. 
Z oblasti maloobchodního prodeje hnojiv nám legislativa s platností od 
1. 2. 2021 dle nařízení (EU) 2019/1148 neumožňuje prodej hnojiva le-
dek 27%, ale nezoufejte, máme pro vaše zahrádky připraveny jiné al-
ternativy hnojiv, tímto nařízením nedotčeny. Bližší informace Vám rádi 
sdělíme u nás na středisku.

Na Vaši brzkou návštěvu se těší celý kolektiv Cerea, a.s. – středisko 
Městečko Trnávka. 

Ing. Lucie Vašíčková, vedoucí provozovny

Cerea, a.s. – provozovna Městečko Trnávka
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Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a. s.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás po delší odmlce seznámil s prů-

během roku 2020 v Zemědělské společnosti Městečko Trnávka, a. s. Ze-
mědělská společnost  k dnešnímu dni hospodaří na  1.728 ha Zemědělské 
půdy, z toho je 1.563 ha půdy orné a 165 ha  trvalých travních  poros-
tů.  Zemědělská společnost Městečko Trnávka založila v roce 2011 dceru 
Eko Trnávka s. r. o. , která byla dne 4. 3. 2011 zapsána u Krajského soudu 
v Hradci Králové do Obchodního rejstříku. Zemědělská společnost je 100 
% vlastníkem této společnosti. Na tuto společnost se podnájemní smlouvou 
převedly pozemky o výměře 590 ha. K tomuto kroku se přistoupilo z toho 
důvodu, že se na těchto pozemcích hospodaří v ekologickém režimu. Jedná 
se o trvalé travní porosty, na kterých se pase hovězí dobytek, část se sklízí 
na seno a travní senáže. Celkem tedy tyto dvě společnosti obhospodařují 
2.318 ha zemědělské půdy. Společnost zaměstnává 29 pracovníků a 4 pra-
covníci jsou na Eko Trnávka. Zemědělská společnost Městečko Trnávka 
má 285 akcionářů.

Pokud se týká roku 2020, mohu konstatovat, že tento rok byl jeden 
z nejhorších jak z pohledu průběhu počasí, výrobních ukazatelů a k tomu 
navíc ještě přítomnost pandemie. Ozimé obiloviny a řepka přezimovaly 
celkem dobře, protože zima byla mírná, včasným přihnojením se porosty 
ještě zlepšily. V měsíci dubnu se oteplilo a začal se projevovat nedostatek 
vláhy, vše nasvědčovalo tomu, že sucho bude ještě větší než v roce 2019.

V průběhu měsíce května se ochladilo, začalo pršet a místo sucha jsme 
měli zamokřené pozemky. Protože v našem podniku převažují půdy těž-
šího charakteru, přebytek vláhy se projevil snížením výnosů obilovin, ale 
i ostatních plodin. Rovněž utrpěla i kvalita obilovin, pšenice neměla potra-
vinářské parametry, takže se prodávala jako krmná za nižší cenu, cca  3.750 
Kč/t. Situace byla obdobná i v okolních státech. Jak jistě jste slyšeli v tele-
vizi, v současné době je potravinářské pšenice ve světě nedostatek a cena 
za tunu se vyšplhala až na 5.800 Kč. 

V naší republice byla sklizeň pšenice průměrná, takže by nedostatek 
neměl být a neměl by být důvod ke zdražování pečiva, jak oznamují pe-
kaři. K tomu musím jen trpce poznamenat, že ti, co na té půdě hospodaří, 
z toho nemají vůbec nic. Profitují z toho zpracovatelé a obchodníci. Pro-
dukce ČR v rámci Evropy je tak malá, že na tvorbu cen ve světě nemáme 
žádný vliv, na to jsou jiní hráči, jako jsou Čína, USA, Kanada a poslední 
roky je to Rusko, které se stává jedním z největších producentů, ale i vý-
vozců pšenice.

Obdobná situace jako u pšenice byla u sladovnických ječmenů, kvalitu 
jsme měli vlivem počasí špatnou a navíc ze strany sladoven nebyl o ječmen 
zájem, protože byly zásoby z roku 2019. Vlivem pandemie byly zavřeny 
hospody a restaurace, tím byla nižší spotřeba piva. Pivovary omezovaly 
výrobu a v důsledku byla nižší poptávka. Česká republika je tradičním vý-
vozcem sladu do Japonska, ale protože byla zrušena letní olympiáda, byla 
odřeknuta i dodávka sladu.

V roce 2019 jsme prodávali ječmen za 5.000 Kč/t, v roce 2020 vlivem 
špatné kvality jako krmný za 3.300/t. To jen na dokreslení, co vše má vliv 
na výkupní ceny. V loňském roce nás ještě postihlo krupobití a to dvakrát, 
poprvé 24. 7. a podruhé 4. 9. 2020. Jednalo se o pás od Bezděčí po Lázy, 
byla zasažena plocha o výměře asi 150 ha. Byla postižena řepka, škody 
1.200 tis. Kč, ostatní plodiny ječmen, pšenice, cukrová řepa, kukuřice, ško-
dy 1.300 tis. Kč.

V živočišné výrobě u hovězího masa šla cena také dolů, vlivem nižší 
poptávky, zavřené vývařovny, restaurace, školní jídelny.

Sklizeň ozimého ječmene započala 7. 7. 2020, skončila 22. 7. 2020. 
Hlavní začali sklizní řepky 27. 7. 2020 a potom pokračovaly s přestávkami 
dle počasí až do 22. 8. 2020. Obiloviny se v roce 2020 pěstovaly na výměře 
865 ha, průměrný výnos byl 5,48 t/ha. V roce 2019 se obiloviny pěstovaly 
na 820 ha, výnos 6,86 t/ha, tj. pokles o  1,38 t/ha.

Podzimní práce byly rovněž vlivem zamokřených pozemků opožděny, 
podařilo se zaset 400 ha pšenice ozim, ječmen ozimý na 136 ha  a řepka se 
zasela na 306 ha. U řepky se bude muset část ploch zaorat, protože porosty 
špatně přezimovaly, ale to se ještě uvidí podle dalšího vývoje. V současné 
době,  tj. v prvním a druhém březnovém týdnu, se porosty ozimých plodin 
přihnojují, předpokládáme, že se zregenerují a vegetace se nastartuje.

Vážení občané, to je v krátkosti asi tak všechno, možná že příspěvek 
vypadá, že si na všechno jen stěžujeme, ale to jsem v úmyslu neměl, jen 
jsem popsal situaci tak,  jaká  v roce 2020  byla. Do budoucna Vám přeji 
vše nejlepší a hlavně abychom společně překonali nepříznivou epidemic-
kou situaci a těšili se na to, že bude zase lépe.

za ZS Městečko Trnávka, a. s. Ing. Stössel Michal,  
předseda představenstva

Firma Miltra má mnohole-
tou historii a také tradici. Ovšem 
vlastnictvím zahraničního majite-
le v r. 2019 změnila svou částeč-
nou podobu. Jednak se odštěpila 
od zemědělského koncernu, ale 
také se více zaměřila na zahra-
niční trh. Působí jak v tuzemsku 
v podobě tvarohu měkkého a tvr-
dého, mozzarelly a sýrů, tak i v zahraničí, který převažuje. Pravidelně 
se zaváží kamionovou dopravou polotovary v podobě cagliaty a ricotty.

V minulém roce došlo k některým významným výrobním změnám, 
které znamenaly pro firmu obrovský přísun finanční, účelový a časový. 
Podařilo se spustit reverzní osmózu k odstředění syrovátky na zahuště-
nou (dříve odpadovou), která odchází k dalšímu zpracování, a to sušení.

Denně zpracováváme syrové a odstředěné mléko, které nakupujeme 
od ostatních farem a mlékáren, se kterými jsem v pravidelném kontaktu 

MILTRA, s.r.o. a MILTRA Europe, s.r.o.
a troufnu si říct, že se Miltra opět 
dostala do popředí zpracovatelů 
mléka na česko-slovenském trhu. 

Od nového roku také došlo ke 
vzniku další „nové“ firmy MILT-
RA Europe s.r.o. za účelem roz-
šíření zahraničního obchodu. 
V tomto roce plánujeme rozsáh-
lou rekonstrukci celého areálu, 

která se týká přistavování nových tanků, výrobníků a nových výr. stro-
jů. Jsme zapojeni do dotačních programů, které nám umožní další a dal-
ší možnosti, jako například úspora energií.

Tohle je cílem našeho zahraničního majitele a také jednatele, za-
jistit chod mlékárny v Městečku Trnávce, stabilní kolektiv, přátelské 
pracovní prostředí a samozřejmě další dlouholetou tradici, i když více 
zahraniční.

Zuzana Koukalová, ředitelka firmy Miltra s.r.o. a MILTRA Europe s.r.o.
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Kulturní dům v Městečku Trnávce
Dům s č. p. 84 již v 19. století vlast-

nil Viktor Gutschick, obchodník a pošt-
mistr. Pošta zde byla od roku 1868. Ob-
chod se později pronajímal, stejně tak 
byty v patře. Po II. světové válce byla 
budova přebudována na kulturní dům.

Tradice ochotnického divadla 
v Městečku Trnávce sahá až do 19. sto-
letí. Přesto tady všem chyběl důstojný 
stánek, kde by se lidé scházeli. Scháze-
li se v hospodách, a když chtěli hrát di-
vadlo, museli budovat jeviště. Po válce 
hráli v sále na Staré Trnávce (v součas-
né době garáže zemědělského družstva).

Kulturní život v obci se více rozvíjel po založení Osvětové bese-
dy, která podporovala stavbu kulturního domu. Společnou prací byl 

uprostřed obce po-
staven a slavnostně 
otevřen 23. 8. 1953 
(jak píše kronika). 
Z dnešního pohledu 
byl připraven neob-
vyklý program, ve 
kterém vystupovalo 
velké množství ob-
čanů (viz program 
níže).

Lidé byli lační po kultuře, a tak byl 
KD značně využíván. Ochotníci sehrá-
li každoročně 2–3 divadelní předsta-
vení. Každá organizace - např. Hasiči, 
Myslivci, Sokoli, Zahrádkáři a Včelaři, 
ČSČK atd. pořádali plesy a zábavy, kde 
si zajišťovali prodej a výdělek šel ve 
prospěch organizace.

Bleskový turnaj v šachu, na který 
se sjížděli šachisté z celé republiky, 
výstavy mysliveckých trofejí, Vánoční 
besídky MŠ a ZŠ atd. využívali všech 
prostor KD.

V letech 1995–1996 byla provede-
na generální oprava celého KD, zakoupena nová jevištní technika, 
osvětlení, topení atd. V nově zrekonstruovaném kulturním domě se 
začal pořádat tradiční Divadelní podzim, přehlídka ochotnických di-
vadel. 

K soukromým akcím mohou občané využívat celý prostor KD 
(např. svatby, setkání spolužáků, besedy s významnými osobnostmi 
atd.). V poslední době se také využívá krásně osázený park u KD ke 
společenským akcím. V parčíku je umístěna pamětní deska doc. RTDr 
h.c. Františka Wenzla popraveného nacisty. V roce 2020 byla kom-
pletně provedena výměna střešní krytiny.

Kulturní dům všem dobře slouží. Doufejme, že se budeme opět 
moci scházet při kulturních akcích nejen v našem kulturním domě.

Eva Henslová

Stezka Les na jaře
Při brouzdání na internetu jsem narazila na zajímavý příspěvek ma-

minky, která vymyslela zábavnou a naučnou stezku v lese pro děti. Její 
nápad se mi moc líbil, a proto jsem ji oslovila, jestli bych podobnou 
stezku mohla šířit u nás, v Městečku Trnávce, pro vás a vaše děti. 

Trasa začíná na cestě pod Cimburkem u Smolíků a pokračuje smě-
rem ke „Skalce“, kde se stáčí k Mezihoří a končí nad řekou. Po cestě si 
trochu zacvičíte, čekají na vás úkoly, zajímavosti o rostlinách a ze světa 
ptáčků. Plakáty s úkoly jsou rozvěšeny po stezce na dobře viditelných 
stromech, neměli byste je tedy přehlédnout. Na konci se dozvíte o sou-
těži pro děti – Nakresli nebo vytvoř ptáčka. Tyto obrázky a výtvory mů-
žete zanést do obecní knihovny, kde budou vystaveny. Nezapomeňte, 
že v lese jsme jen na návštěvě. Proto se zde chováme tiše a nezanechá-
váme po sobě žádné odpadky. 

Krásné jaro!
Eliška Lexmaulová


