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Vážení občané,
duben, co se počasí týká aprílový měsíc, skončil a věřím, že všichni
jsme rádi, že přichází měsíce, kdy bude vlídněji, kdy prací na zahradách
trošku zapomeneme na starosti, které nám prozatím nachystal letošní rok.
Vlídnější počasí umožní naší obci postupně realizovat akce, které
byly v loňském roce přerušeny a s nimi zahájit i nově naplánované akce.
Společnost SPH stavby s.r.o. nastoupila na dokončení díla: „Stezka
pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy“, kde termín dokončení je červen 2021. Obec již obdržela od Státního fondu dopravní infrastruktury Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků. Nyní je nutné dodržet
všechny podmínky smlouvy a obec obdrží dotaci ve výši cca 3,4 milionu
korun, což představuje 80 % celkových nákladů na tuto akci.
Obec vypsala výběrové řízení na rekonstrukci místních komunikací
– místní část Pacov. Z pěti oslovených společností jsme obdrželi tři nabídky. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Správa a údržba silnic
Pardubického kraje cestmistrovství Moravská Třebová, která bude tuto
zakázku za 1 813 318 Kč realizovat.
Tato společnost bude realizovat i úpravu štěrkové plochy u Obecního
domu v Městečku Trnávce.
Začátkem měsíce května proběhl zahajovací kontrolní den akce:
„Statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburk – I.
etapa, hranolová věž se vstupní bránou“, která proběhne v letošním roce.
Ve výběrovém řízení obec obdržela pět nabídek, nejvýhodnější nabídku podala společnost Zamazal ml. & spol. s.r.o. Brno, která předložila nabídku ve výši 2 382 815,10 Kč. Tato společnost musí před vlastním
zahájením prací zhotovit vzorky cca 50 x 50 cm, na kterých orgán státní
památkové péče zkontroluje, zda je zvolena správná technologie a způsob spárování a dozdívání. O tom, že bude statické zajištění a konzervace a v dalších fázích i restaurování předhradí a následně pak vlastní

zříceniny hradu časově a finančně náročnou akcí, nemůže být pochyb.
Začátkem května proběhl také zahajovací kontrolní den akce: „Dostavba vodovodu SO TEPLICE - II. etapa, vodovod Stará Roveň“, na
které se naše obec výrazně finančně podílí. Na dílo, které bude realizovat společnost Building Expert s.r.o. za cenu 5 169 976 Kč, získal svazek obcí „SO TEPLICE“ od Pardubického kraje dotaci ve výši
3 615 000 Kč. Zbývající podíl uhradí ze 60 % obec, 40 % zaplatí svazek
obcí „SO TEPLICE“.
Se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsala naše obec
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt: „Modernizace vybavení Kulturního domu v Městečku Trnávce“.
V rámci tohoto projektu bude do kulturního domu nakoupeno 120 ks
stohovatelných židlí a 45 ks stolů. Výše dotace je 80 %, celkový náklad
na vybavení kulturního domu nesmí překročit částku 199 900 Kč.
Vážení občané, přeji Vám krásné, snad už slunečné dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka

9. květen 1945
Je tomu již 76 let, co naši zemi Rudá armáda osvobodila od
okupace hitlerovského Německa. S pokorou a vděčností jsme
uctili památku padlých položením květin na hroby Rudoarmějců
v Městečku Trnávce, Staré Rovni, Pacově a Předním Arnoštově.
S výročím konce války nesmíme zapomenout ani na válečné oběti
z našeho kraje. Někteří byli popraveni, jiní zahynuli během války.
Je to historie naší země, na kterou bychom neměli zapomínat…
vedení obce

Co značí žluté čáry na chodnících a silnici?
Nejen při jízdě Městečkem Trnávkou se můžete setkat se žlutými
čarami na obrubnících chodníků nebo na okraji vozovky. Většina řidičů
si jich nevšimne nebo možná neví, co znamenají. Jedná se o vodorovné dopravní značení. Narazit na toto značení můžete v centru obce, kde
klasické značky nebylo možné umístit. Řidičům doporučujeme, aby
tyto příkazy respektovali stejně intenzivně jako značky svislé, protože
i postih při jejich nedodržení je stejný. Děkujeme za pochopení.

www.mtrnavka.cz

Značka se provádí jako
žlutá čára souvislá
u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání.
Může být vyznačena i na
obrubníku vedle vozovky.

Značka
vyznačuje
plochu, kde
je zakázáno
stání.
OÚ
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Usnesení
č. XV/260421 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 26. 4. 2021
1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
396. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
397. zprávu FV,
398. záměr prodeje ideální 1/2 pozemku p.č. 19/2 v k.ú. Mezihoří u Městečka
Trnávky vlastníkovi druhé 1/2 pozemku za cenu 75 Kč/1m2,
399. záměr prodeje pozemku p.č. 446/29 o výměře 864 m2 v k.ú. Městečko Trnávka ke stavbě RD za cenu 350 Kč/1m2 vč. DPH s podmínkou předkupního práva a práva zpětné koupě pro Obec Městečko Trnávku,
400. záměr prodeje pozemků st.p.č.418 o výměře 8 m2 a p.č. 557/34 o výměře
110 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, oddělených od p.č. 557/1 GP č. 499327/2021 za cenu 100 Kč/1m2,
401. záměr prodeje zaplocených částí pozemků p.č. 3/3, p.č. 3/9, p.č. 3/10, p.č.
5/1 a p.č. 1106 v k.ú. Lázy za cenu 50 Kč/1m2,
402. záměr prodeje zaplocených částí pozemků p.č. 84/1 a p.č. 83 v k.ú. Pacov
u Moravské Třebové za cenu 50 Kč/1m2,
403. záměr prodeje zaplocených částí pozemků p.č. 881/1 a p.č. 890/3 v k.ú.
Pěčíkov za cenu 50 Kč/1m2,
404. prodej pozemku p.č. 441 o výměře 992 m2 v k.ú. Městečko Trnávka za
cenu 350 Kč/1m2 vč. DPH manželům Groškovým s podmínkou předkupního práva a práva zpětné koupě pro Obec Městečko Trnávku 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 smlouva kupní,
405. prodej pozemků st.p.č. 23/2, st.p.č. 23/3, st.p.č. 23/4, st.p.č. 23/6, st.p.č.
23/7 a st.p.č.136/2 o celkové výměře 52 m2 v k.ú. Bohdalov u Městečka
Trnávky manželům Skřebským za cenu 25 Kč/1m2,
406. bezúplatný převod 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 v k.ú.
Pěčíkov Pardubickému kraji s právem hospodaření pro SÚS Pk,
407. bezúplatný převod pozemků p.č. 407/4 a p.č. 407/5 v k.ú. Městečko Trnávka od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce,
408. dodatek ke smlouvě č. 221020087/4 s Hradeckou lesní a dřevařskou společností a.s. Hradec Králové, jehož předmětem je termín dodání: 01. 04.
2021 - 30. 04. 2021,
409. výstavbu napojení komunikace na cyklostezku Městečko Trnávka - Lázy
od společnosti SPH stavby s.r.o. za cenu 262 179,18 Kč včetně DPH,
410. poskytnutí finanční dotace SO „Teplice“ ve výši 300 065 Kč na akci „Vodovodní řad Plechtinec“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
411. úhradu členského příspěvku Regionu MTJ na rok 2021 ve výši 35 325 Kč
412. poskytnutí finanční dotace SO „Teplice“ ve výši 300 065 Kč na akci „Vodovodní řad Plechtinec“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
413. úhradu členského příspěvku Regionu MTJ na rok 2021 ve výši 35 325 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
414. zprávy o kultuře v obci,
415. dodatek č. 2 s firmou SPH stavby s.r.o. na Stezku pro cyklisty Městečko
Trnávka - Lázy, mění se termín dokončení na červen 2021,
416. doporučení výběrové komise na akci „Statické zajištění a konzervace
předhradí zříceniny hradu Cimburku - I. etapa hranolová věž se vstup-

V měsíci květnu a červnu 2021 oslaví
významné životní jubileum tito občané:
pan František Grulich z Městečka Trnávky
pan Ewald Heger z Městečka Trnávky
paní Anežka Klapilová z Městečka Trnávky
paní Emilie Vodová z Městečka Trnávky
paní Božena Míhalová z Městečka Trnávky
paní Vítězslava Schupplerová z Pěčíkova
paní Milada Grulichová z Městečka Trnávky
paní Anežka Šmídová z Bohdalova
paní Danuše Tomanová z Městečka Trnávky
paní Emilie Macháčková z Městečka Trnávky
K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu do každého dne.
Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

ní bránou“, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Zamazal ml. &
spol,. s.r.o. Brno s nabídkovou cenou 2 382 815,10 Kč s DPH a uzavření
smlouvy s touto firmou,
417. podání žádosti o dotaci na Pk z Programu podpory kultury a památkové
péče v Pk na rok 2021, Podprogram 3 - Podpora památkové péče, Program
A - Stavební obnova kulturních památek, na dílo „Statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburku - I. etapa hranolová věž se
vstupní bránou“,
418. hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za rok 2020 ve výši
88 047,21 Kč a jeho převod v plné výši do rezervního fondu,
419. dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR od SZIF na
modernizaci vybavení KD Městečko Trnávka,
420. kupní smlouvu č. 2021/II.Q/021 s firmou Javořice a.s. Ptenský Dvorek na
dodávky dříví SM a JD ve II. Q 2021,
421. záchranný archeologický výzkum při akci „Statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburku - I. etapa hranolová věž se vstupní
bránou“ zajištěný Regionálním muzeem v Litomyšli za max. cenu 49 000
Kč, fakturováno bude dle skutečných hodin (598 Kč/1hod.).
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
422. záměr prodeje pozemku p.č. 439/6 o výměře 101 m2 v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 100 Kč/1m2.
Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (R. Janík).
2. část usnesení byla přijata.
V Městečku Trnávce dne 26. 4. 2021
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Janík, Bc. Žaneta Liznová

Stali jste se obětí trestného činu?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění z vězení
mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou.
Náhodný chodec mi zachránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět našla
sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý.
Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se
mi stát nemůže“. Častou reakcí oběti může být
otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity lítosti, sebeobviňování a pocit
opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou zhoršená
schopnost vnímání, špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku
ztráty sebeúcty a duševní stability dojde u obětí trestného činu ke snížení
schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací
oběti trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí
vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále
vám můžeme pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné
kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete
se obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna
sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb). Kontaktní
telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

www.mtrnavka.cz
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Odpadové hospodářství v Městečku Trnávce za rok 2020
Jaké máme složení odpadů:
Množství odpadu na 1 občana (v kg)

7%
48 %

SKO

Papír

Plast

Sklo

Bio

149,89

21,98

30,62

20,77

87,49

Co nás stojí odpadové hospodářství:

10 %

Výdaje:
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování - SKO, PLAST,
BIO, PAPÍR, SKLO, jedlé oleje, Velkoobjemové odpady a nebezpečné odpady
Z toho:
Za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových o. a nebezpečných odpadů
Za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo
Náklady na sběrný dvůr
Příjmy:
Celkem vybráno na poplatcích (480Kč/občan/rok),
Mělo být vybráno (pokud by uhradili všichni poplatníci!)
Odměny za třídění od Ekokomu

7%

28 %

Papír

31,063 t

Plast

43,269 t

Sklo

29,347 t

Bio

123,620 t

SKO

211,799 t

Celkem

439,102 t

Odměny od odběratelů vysloužilého elektrozařízení
Rozdíl:
Kolik doplácí obec z obecního rozpočtu

Kč/rok
1 261 765 Kč

598 340 Kč
514 296 Kč
149 129 Kč
711 890 Kč
768 000 Kč
298 613 Kč
4 205 Kč
247 057 Kč

Svozová firma: Technické služby Malá Haná s.r.o., Sudice 164, 680 01 Boskovice
Počet nádob: V systému „Door to door“ bylo rozdáno celkem 431 ks nádob (240 l) na papír,
431 ks nádob (240 l) na plast.
Přibližně 636 ks nádob mají občané na směsný - zbytkový komunální odpad.
Na sběrných místech má obec kontejnery 1100l : Plast 39ks, Papír 27ks, Sklo čiré 10ks, Sklo
barevné 12ks, Bioodpad 8ks, nádoba na jedlé oleje a kontejner na textil.

Vývoj odpadů 2014–2020 [v tunách]:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SKO
245,2521
251,12948
306,032992
298,705
287,2144
235,577
211,799

Papír
7,600946
7,465635
6,408524
7,017
10,52305
22,928
31,063

Plast
17,20869
15,61025
13,28312
13,167
17,93032
33,574
43,269

Sklo
34,66508
33,06539
27,38688
27,475
27,00597
27,208
29,347

BIO
0
153,69622
88,477302
99,134
128,95919
139,505
123,624

Počet obyvatel
1427
1424
1390
1400
1401
1406
1413

Cimburk – I. etapa
Nad obcí Městečko Trnávka se tyčí zřícenina gotického hradu Cimburk. Tak, jako na ostatních stavbách, i zde se zub času podepsal na
jeho stavu a bylo nutné zahájit udržovací práce na jeho záchranu. Projekt „Statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburk“ vypracovala společnost INRECO s. r. o. Hradec Králové pod vedením zkušeného projektanta Ing. Petra Rohlíčka. Udržovací práce jsou
rozděleny do třech etap, v roce letošním proběhnou práce na hranolové
věži se vstupní bránou. Prací se ujme brněnská firma Zamazal ml. &
spol. s. r. o., která má se statickým zajištěním a konzervací kulturních

památek bohaté zkušenosti. Součástí této etapy je i záchranný archeologický dozor, který budou zajišťovat pracovníci Regionálního muzea
Litomyšl. Celkový náklad první etapy (včetně archeologů a nákladů na
účastníky kontrolních dnů) se bude blížit 2,5 milionů korun.
V dalších etapách budou probíhat práce na jihovýchodní hradbě
s podkovovitou baštou a následně na jihozápadní obvodové zdi. Součástí těchto etap budou i restaurátorské práce na zachovaných zbytcích
omítek.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Pohled na vnější průčelí vstupní brány do předhradí od jihovýchodu

Celkový pohled na obě čela bočních stěn a vnitřní líc vstupní brány do předhradí

www.mtrnavka.cz
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
Knihovna je otevřená

Od 19. dubna má naše knihovna opět dveře dokořán a těší se na
všechny čtenáře. Je však stále nařízeno dodržovat vládní nařízení omezují počet návštěvníků knihovny na maximálně 10 osob, dále jsou nutné
dvoumetrové rozestupy a desinfekce rukou u vstupu do knihovny, stále
platí povinnost po celou dobu návštěvy mít řádně nasazenou ochranu
dýchacích cest buď nanorouškou, nebo respirátorem třídy FFP2 nebo
KN95. Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme na změnu půjčovní doby:
Pondělí 9 – 16 hod, Středa 9 – 16 hod, Pátek 9 – 12 hod

Den dětí

Knihovna oslaví s dětmi jejich svátek ve středu 2. června. Zveme
děti na malování křídou na parkovišti za Obecním domem v M. Trnávce
od 13 do 15 hodin.

Odložená beseda

V pátek 9. října loňského roku se měla v knihovně uskutečnit beseda
Mgr. Věry Nápravníkové – Zážitky a zkušenosti z Peruánské džungle,
která měla navazovat na výstavu fotografií. Fotografie z džungle a malby
V. Nápravníkové jsou v galerii knihovny stále vystaveny ke zhlédnutí.
Pokud máte tedy zájem dozvědět se zajímavosti o životě v džungli,
o praktikách a léčení šamany, můžete se zúčastnit besedy s autorkou fotografií, a to v pátek 11. června v 16 hodin v Obecním domě v M. Trnávce.
Protože stále platí protiepidemická nařízení, které je nutno dodržovat, na tuto besedu budeme zájemce objednávat. Můžete tak učinit
v knihovně, na tel. č. 461329264, 731449268 nebo na emailu: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz do 9. 6. 2021. Kapacita je 20 účastníků. Požadujeme splnění jedné z podmínek: negativní antigenní test starý 72 hodin, negativní PCR test starý 7 dní, potvrzení o očkování nebo potvrzení
o prodělaném onemocnění Covid-19 v uplynulých 180 dnech.
Jitka Stenzlová,

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Zápis do 1. třídy

Už podruhé proběhly zápisy budoucích prvňáčku na
dálku. Žádné pohádkové postavy, zapeklité úkoly ke splnění, překonávání překážek. Stejně jako v loňském roce proběhl zápis bez přítomnosti dětí a jejich rodičů ve škole. Děti se sice pilně připravují na vstup do
1. třídy ve školce s paní učitelkou Konečnou za pomoci paní učitelky
Žouželkové, ale do školy se podívají až 1. září.

Ve školním roce 2021/2022 je do 1. třídy zapsáno 13 prvňáčků, z toho jedna žákyně zahájí povinnou školní docházku až v dalekém americkém Texasu. O odklad požádali rodiče jednoho dítěte. Do
školy jsou zapsány nejen děti z Městečka Trnávky, ale i z Rozstání, Linhartic, Unerázky a Dlouhé Loučky.
Těšíme se, až se s prvňáčky v září setkáme.
Mgr. Jolana Sejbalová

Letní školy pro pedagogy

Návrat do školy

Skončil nám nouzový stav „Hurá“ a s ním se pomalu, ale jistě můžeme odvážit setkávat ve školních prostorách ve větším počtu než „jeden
na jednoho“. Pro většinu žáků „Sláva, konečně se uvidíme, doma je
nuda.“, pro některé „Ach jo, to zas bude vopruz.“
O běžné výuce se sice mluvit nedá, ale Pán Bůh zaplať, že můžeme
alespoň na střídačku. Teď teprve si všichni uvědomujeme, že člověk
je tvor společenský, potřeba vzájemného kontaktu a setkávání nám už
velice chyběla. Na dětech vidíme potřebu komunikace, chtějí se vypovídat, sdělit dojmy a zážitky. Zvládáme testování, včetně těch nejmladších, vyrovnali jsme se i se změnou testů. Z povinnosti nosit roušky
a respirátory se nikdo nehroutí, nedusí se ani nepadá do mdlob. Vedení
školy se bez újmy na zdraví vyrovnává i s neustálými změnami v pokynech, kdy ráno platí něco jiného než večer.
No, a protože „Všechno zlé, je k něčemu dobré“, budeme do budoucna vidět hlavně pozitiva. Třeba to, že jsme se všichni, žáci i učitelé, naučili pracovat na PC v prostředí, které většina z nás před rokem
neznala.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka školy

Realizační tým MAP II připravil pro pedagogy základních škol dvě
letní školy zaměřené na aktuální potřeby ve vzdělávání.
Pro pedagogy 1. stupně ZŠ se uskuteční Letní škola s Mgr. Pavlínou Loňkovou, která k nám zavítá již potřetí. V minulosti jsme měli
možnost se s ní setkat na workshopech Lapbook a Jak na projektovou
výuku online, které měly velký ohlas mezi učiteli. V rámci letní školy
se učitelé ponoří jak do praktických ukázek lekcí, tak do teoretického
orámování toho, co se v nich děje. V roli žáků si prožijí lekce z různých
předmětů i ročníků napříč 1. stupněm. Čeká je linka čtenářská i radostná. Letní škola se zaměřuje se na důkladnou práci s cíli, na konkrétní
a průběžnou zpětnou vazbu. Prakticky budou vyzkoušeny některé aktivizační metody a techniky a získané informace budou společně třízeny
ke strategiím formativního hodnocení a základním pilířům responzivní
výuky.
Letní školou „Konečně společně“, která je určena pro pedagogy 2. stupně ZŠ, učitele provedou výborní lektoři Mgr. Tomáš Chrobák a Mgr. Monika Olšáková, držitelé ocenění Global Teacher Price Czech Republic. Náplní jednotlivých dnů budou tři pilíře, které napomohou vytvářet podporující a bezpečné prostředí pro žákovo učení.
Jedná se o aktivní metody učení, vnitřně diferencovanou výuku a účinné hodnocení ve formativní funkci. Pedagogové se dozví, co tento styl
práce přináší žákovi, učiteli a jaký dopad má na vzdělávání v rámci vytváření a rozvoje kompetencí pro život.
Letní školy se konají v Centru environmentální výchovy Stolístek
v Linharticích.Termíny konání jsou:
Letní škola pro pedagogy 1. stupně ZŠ: 18. 8. – 20. 8. 2021
Letní škola pro pedagogy 2. stupně ZŠ: 23. 8. – 25. 8. 2021
Bližší informace ke konaným akcím naleznete na webových stránkách
projektu MAP II www.mapmtj.cz.
Ing. Lenka Bojanovská, hlavní manažer projektu
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TJ Sokol Městečko Trnávka
Po dlouhé pauze se opět rozbíhá dění v Sokole

Na 1. máje jsme uspořádali kolní výlet do Javoříčka, kterého se zúčastnilo 6 dětí a 5 rodičů. Jeskyně byly sice ještě zavřené, ale prohlídka zkamenělého zámku měla taky svoje kouzlo. Počasí přálo, a tak jsme
si zpáteční cestu zpestřili zastávkou ve Vranové Lhotě, kde bylo možné
ochutnat letošní první pečené makrely. Nebylo ale překvapením, že děti
daly přednost návštěvě stánku s brambůrkami. Výlet se vydařil a všichni
věříme, že bude možné podobných akcí uspořádat letos víc.
S postupným uvolňováním opatření a návratem dětí do školy jsme začali s prvními venkovními fotbalovými tréninky přípravky a žáků. Na dětech je vidět, že mají do sportování chuť a rádi bychom je v tom podpořili.
Bohužel jsme se dostali do určitých problémů se zabezpečením trenérů k těmto mládežnickým kategoriím a přivítali bychom pomoc i ze strany
rodičů. Na konkrétním zapojení bychom se určitě domluvili (možno telefonicky na čísle 724 810 906 nebo přímo na tréninku).

Protože pravidelné soutěže pravděpodobně nezačnou, budeme v dalším období trénovat na hřišti a doufat, že třeba v červnu bude možné nějaké zápasy domluvit. Po loňském úspěšném fotbalovém kempu pro děti
plánujeme letos pokračování. Termín budeme upřesňovat podle situace.
Vlastimil Stenzl, TJ Sokol M.Trnávka

Stezka „Les na jaře“
Asi není pro nikoho z nás tajemství, že jsme tu měli na cestě pod
Cimburkem naučnou stezku. Stezka s názvem „Les na jaře“ byla přístupná po dobu dvou měsíců. Dnes je již uklizena z důvodu poškození
větrem a olistěním stromů. I rodiče s dětmi „od koupaliště“ se jednoho
krásného dne na stezku vydaly. Eliška Lexmaulová (autor stezky) nám
byla průvodcem i rádcem. Pro nás všechny to byla příjemná změna
v tomto komplikovaném období.
Hned na začátku jsme si zacvičili, trochu zasmáli a také se něco nového naučili. Je jasné, že si děti většinu získaných
poznatků už dnes nepamatují, ale věřte,
že procházka účel splnila. Máme fotky,
vzpomínky, jak jsme celá parta běželi
pozpátku, a ty nám nikdo nevezme. Co
pro nás ale bylo nepříjemným faktem je,
že jsme po cestě tam i zpět posbírali celý
pytel odpadků. L Tak jak je nám všem
dobře známo, v lese se chováme slušně,
potichu a nezanecháváme po sobě žádné
odpadky – zde tedy neplatí. Proč?
Není nic jednoduššího, než že to, co
si s sebou na cestu vezmeme, zase doma vyhodíme. Děkujeme.
Jana Hrbatová

Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Je tu další číslo zpravodaje a zdá se, že se i s přicházejícím teplým počasím umoudřuje situace kolem
pandemie Covid-19, která nás trápí už přes rok. Obchody se začínají
naplno otevírat, konečně snad i děti dva měsíce před letními prázdninami usednou do školních lavic, a vládní opatření začínají myslet i na
kulturu a sport.
Zatím stále aktivní je v našem sboru výjezdová jednotka, která má
za sebou již 14. výjezd. Následující dva výjezdy po těch, o kterých jsme
Vás informovali v posledním čísle zpravodaje, byly nahlášeny jako
technická pomoc při odstranění spadlých stromů – a to přes silnici ve
směru na Mezihoří a druhý na Plechtinci. V neděli 25. 4. byl oznámen
pád stromu přes silnici jedním z našich členů, kluci tak nahlásili výjezd
na operační středisko vysílačkou.
Číslo 13 měl výjezd ve středu 28. dubna, kdy došlo k dopravní nehodě osobního automobilu, který skončil na rovince za Mezihořím, směrem k Petrůvce, na střeše. Naštěstí řidič z auta vylezl sám ještě před příjezdem hasičů. Následně byl
ošetřen rychlou záchrannou
službou a s lehčím řezným
zraněním na ruce převezen
do nemocnice.
Někdy se také stane, že
někteří míří z práce rovnou
na výjezd. A to si na svátek
patrona hasičů, 4. května, již
poněkolikáté zkusili i naši
kluci z výjezdové jednotky,
a nejen oni. Po třetí hodině

přijali hlášení o požáru na bioplynové stanici v Dětřichově u Moravské
Třebové. Na místo bylo povoláno hned několik profesionálních i dobrovolných sborů - Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Dětřichov
u Moravské Třebové, Staré Město, Křenov, Jevíčko, Dlouhá Loučka,
Svitavy a Moravská Třebová. Na základnu se kluci vrátili až večer.
Mimo výjezdy jsme 1. května vztyčili na naší hasičské zbrojnici naši
tradiční Májku. Až půjdete na procházku kolem, podívejte se!
V sobotu 15. května máme v plánu vyčistit místní koupaliště. Následující víkend čeká členy výjezdové jednotky cvičení na plnění „bambi
vaku“ pod vrtulníkem ve Starém Městě na letišti. Toto cvičení se mělo
uskutečnit již minulý rok, avšak vzhledem k situaci Covid bylo zrušeno.
Naši nejmladší by měli poslední víkend v květnu odjet do Trstěnice
na okresní kolo Hry Plamen, které by letos mělo proběhnout za přísných hygienických podmínek.
Jak to bude letos obecně se závody v létě je zatím ve hvězdách.
Všichni si přejeme, abychom se mohli letos opět sejít na závodech u nás
i v blízkém okolí. Avšak jak
rozhodne naše vláda, a za
jakých podmínek by bylo
možné závody uskutečnit,
zatím není jasné. Letos se
měly uskutečnit také oslavy
výročí našeho sboru, ovšem
opět vzhledem k situaci to
nejspíš nebude možné.
Mějte se krásně!
Nikola Neubauerová
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Sbor dobrovolných hasičů v Městečku Trnávce oslaví 140 roků
V letošním červnu si SDH v Městečku Trnávce
a Lázích připomenou a oslaví 140 roků od svého
vzniku.
Již v hluboké minulosti měla města své „hasící řády“ a záchranné práce zajišťovaly řemeslné
cechy. Jedni měli na starosti žebříky, další sekyry
a ostatní občané putny s vodou. Například v Moravské Třebové se připomínají hasiči již v roce
1768. Jednalo se tehdy o obecní sbory hasičské.
Zásadní rozvoj dobrovolných sdružení v městech
a na vesnicích nastal po přijetí „obecného zákona
spolkového o spolcích nevýdělečných“ z 15. listopadu 1867. Tento zákon se stal základem spolčovacího práva v Rakousku-Uhersku a platil
i po vydání československé ústavy v roce 1921. Podle něho se spolčovali nejen hasiči, ale i Sokol, divadelníci, zpěváci, spolky školské, čtenářské a další.
Rozšíření dobrovolných hasičských sborů téměř do všech obcí podpořil požární zákon pro Moravu z roku 1873, který doporučoval založit
hasičské sbory v obcích nad 100 domovních čísel. První hasičský sbor
na Moravě vznikl v roce 1868 v Třebíči. Byl utrakvistický (česko-německý), ale první pouze český vznikl v roce 1871 ve Velkém Meziříčí.
V našem okolí byl první v Jevíčku v roce 1872, v Opatovicích v roce
1873, v Jaroměřicích 1875 a následovaly další. Jak sborů přibývalo,

začaly se po vzoru Sokolů utvářet hasičské župy.
Hasičská župa č. XII na okrese Moravská Třebová vznikla v roce 1889 zásluhou starosty města
Jevíčka MUDr. Jana Klimeše a pana Emanuela
Sedláčka, velitele sboru tamtéž. Tvořilo ji jedenáct českých hasičských sborů soudního okresu Jevíčko. Z našeho okolí Vranová Lhota, kde
vznikl sbor v roce 1882 a Pěčíkov od roku 1885
pobočný k Vranové Lhotě a od roku 1892 samostatný.
Dobrovolný hasičský sbor v Městečku Trnávce a Lázích byl založen v roce 1881 zásluhou obcí Městečka Trnávky,
Staré Trnávky a Lázů. Bez ochotných a obětavých dobrovolníků by se
to samotným obcím nepodařilo. Na vesnicích byly v živé paměti požáry
převážně dřevěných domů, ze kterých se mnohdy nepodařilo zachránit
zhola nic a mnohdy „dobrý pomocník, ale zlý pán“ zničil celou vesnici.
Proto od počátku platilo hasičské „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“,
z čehož druhá část plně vystihuje podstatu věci.
Z historie místních hasičů se mi podařilo zachránit z hromady papírů určených do sběru pokladní knihu od roku 1881 do roku 1948. Dává
přesný obraz o hospodaření mimo období II. světové války, kdy klíče
od zbrojnice v roce 1939 převzal nechvalně známý německý starosta
Franz Hodina. Jedná se o sešit v tvrdých deskách s nadpisem „Journal“

Adolf Dvorský

František Hader

Josef Stejskal

Karel Škrabal

Rudolf Meduna

František Suchý

Josef Zezula

Josef Skokan

Bohumil Hensl

Miroslav Kašpar

Bedřich Toman

Ludvík Glocman

Vojtěch Petr

Vojtěch Seidl

František Adam

Adolf Kimel

Jaroslav Macháček

Maxmilian Leischner

František Havelka

Rudolf Hader

Richard Seidl
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o rozměrech 40 x 17 cm. Do roku 1900 je psán německy kurentem a od roku 1901 česky. Sbor byl
založen jako česko-německý, proto asi není uveden v kronice hasičské jednoty markrabství moravského. Na prvním listu je 90 krejcarový kolek
s razítkem berního úřadu v Moravské Třebové,
listy jsou provlečeny černo-žlutou šňůrkou a zapečetěny pečetním voskem s pečetidlem berního
úřadu. První vlastní zápis představují zakladatelské obnosy obcí z 10. června 1881. Stará Trnávka
složila 100 zlatých a dále 308 zlatých Městečko
Trnávka složila 440 zlatých a Lázy 360 zlatých.
V průběhu roku dodala ještě Stará Trnávka 45
zlatých, Městečko Trnávka 63 zlatých a 74 krejcarů a Lázy 98 zlatých a 60 krejcarů. Příjem za
rok činil 1 550 zlatých a 15 krejcarů. První nákladovou položku tvořilo potvrzení stanov za 4 zlaté a 30 krejcarů a za deník 2 zlaté a 20 krejcarů.
V tomto roce byly zakoupeny dvě stříkačky od firmy Knaust, jedna za 700 zlatých asi do Trnávky
a druhá za 420 zlatých do Lázů. Zůstatek na koci
roku byl 105 zlatých 74 krejcarů. Pokladní knihu
ověřoval P. Fr. Ptáček a Johann Budil.
Starostou byl tehdy asi Franz Hodina st. A to
až do roku 1893, kdy zemřel. Po Hodinovi byl
starostou až do roku 1898 Mořic Balcárek, následoval Vincenc Pedain do roku 1906 a František
Procházka po dlouhá léta. Příjmy hasičů tvořily
příspěvky obcí, členů, ale i společenské večírky,
později i dotace a dary. V období do roku 1900 se
setkáváme se jmény Antonín Slouka, učitel v Lázích, Novák, Schwenk, Hertrich, Richter, Mořic
Pillich, později R. Pillich, Knoll, Zezula, Macháček, Modrlák, Stenzl, Kopřiva, Koukal, Zachar, Škrabal, Kašpar, Šupler R., Hader, B. Hensl, Schaffer a další. Nejvýznamnější je z hlediska
příjmů rok 1936, kdy sbor dostal darem od prof.
Franze Spinu 1 550 Kč, od Viktora Stoupala 1 000
Kč, od Doc. Františka Wenzla 200 Kč, od Kolonizačního družstva 3 000 Kč, od Syndikátu řepařů
6 000 Kč (Stoupal). V tom roce si hasiči pořídili
motorovou stříkačku za 24 490 Kč a v roce 1937
auto za 7 963,30 Kč s veškerou výbavou, které
sloužilo nejen hasičům, ale i k převozům občanů
obce do nemocnice.
Rok 1938 skončil v předtuše připojení k Říši
pro hasiče schodkem 2 443 Kč a nezaplacením hadic za 345 Kč okresu Moravská Třebová. Dne 7.
dubna 1939 převzal německý starosta Franz Hodina od pana Františka Procházky hotovost ve výši
19 korun a 44 haléřů a jmění ve výši 54 Kč 30 haléřů spolu s klíči od zbrojnice, pro které si po válce hasiči přišli. Období po válce je další kapitolou
Sboru dobrovolných hasičů.
Jiří Vondra, kronikář obce
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Historie školy v Bohdalově
První zmínka o Bohdalově je z roku 1365
u panství Trnávka, kdy se připomínají dvě vesnice, a to Bohdalov Menší a Větší. V urbáři panství Moravská Třebová z roku 1548 je Bohdalov
Horní a Dolní. V tomto urbáři jsou již jmenováni
držitelé jednotlivých usedlostí. V Horním Bohdalově jich bylo sedm a v Dolním Bohdalově
šest. Podle Volného z roku 1839 žilo v Bohdalově v 63 domech 384 obyvatel, z toho 167 mužů
a 217 žen. V roce 1880 žilo v 69 domech 448
obyvatel, z toho 406, národnosti české a 42 národnosti německé. Původně
byl Bohdalov přifařen spolu se Žipotínem k Trnávce a od roku 1767 ke
Studené Loučce. To potvrzují i matriky farnosti Trnávka. V nich je i zajímavá informace o rychtáři v Bohdalově. V některé literatuře se uvádí, že
Bohdalov neměl svého rychtáře. To platí pro 16. století, ale v 17. století
se v matrikách připomíná úmrtí Kateřiny, manželky Pavla Alexy, rychtáře
v Bohdalově. A v roce 1690 zemřel ve stáří 74 roků Pavel Lexmaul, starý rychtář, což byla jedna a táž osoba. Tolik stručný úvod a nyní ke škole
v Bohdalově.
První školní budovou byl dům č.p. 46 a prvním učitelem Ficker. Školné si vybíral od rodičů
a od obce měl k užívání pole a loučku na „Rozraní“. Po čase byla vystavěna nová budova školy
č.p. 69 a ta sloužila až do roku 1887. Byla přízemní, málo prostorná, ale na tehdejší poměry vyhovovala. I na ní vyučoval učitel Ficker po něm učitel Branstötter, Mikuláš Příhonský, Antonín Haas,
Antonín Šolc, Jan Vaníček a Antonín Rüdiger, vypomáhající i v Pěčíkově. Po něm nastoupil Josef
Kočí, který zde učil pět roků a Jan Horňanský dva
roky. V roce 1883 přišel do Bohdalova učitel Hynek Smítal. Plat za učitele Příhonského byl 170 zlatých a naturálie v koláčích, obilí a bramborách. Za učitele Haase byly naturálie zrušeny a plat
upraven na 200 zlatých. Za Jana Šolce byl plat upraven na 400 zlatých
a od učitele Jana Vaníčka na 500 zlatých. V roce 1885 byl za starostu obce
zvolen Čeněk (Vavřinec) Lexmaul z č.p. 6, prvním radním Josef Havlíček
z č.p. 1 a druhým radním Jan Skřebský z č.p. 43. Předsedou školní rady
byl starosta obce a místopředsedou František Lexmaul z č.p. 16. V tom
roce se snažil německý spolek Šulferainky v Gruně přesvědčit vedení obce
a školní rady, aby v Bohdalově postavila německou školu. Sliboval, že
školu bezplatně postaví nebo poskytne vysokou peněžitou podporu. Že
se to nestalo byla zásluha P. Františka Pazdírka ze Studené Loučky, který
přes „Ústřední matici školskou“ v Lošticích zajistil Bohdalovu 1000 zlatých, císař přidal 200 zl. a kníže Lichtenstein 150 hl vápna. Se stavbou se
započalo na jaře 1886. Do 1. září 1887 byla stavba dokončena nákladem
5.000 zl. a 11. září předána učiteli Hynku Smítalovi. Vyučovat se začalo
16. září 1887. Od ledna 1895 zde učila ruční práce Josefína Morávková
ze Studené Loučky. Na podzim 1894 onemocněl učitel Smítal a v březnu
1895 ulehl. Zastupoval jej Josef Řehořek z Jaroměřic a vyučoval až do 30.
července 1895. Učitel Smítal 2. dubna 1895 ve věku 36 roků zemřel a pochován byl v Trnávce.
Od 1. září 1895 začal na škole vyučovat Inocenc Římský z Ůsobrna.
Narodil se v roce 1861 v Hlušovicích u Olomouce. Hned po příchodu začal bojovat o školní pole a louku. V roce 1898 byla zvolena nová školní
rada ve složení Antonín Lexmaul čp. 18, Joachym Šmíd čp. 3 a František
Vašek čp. 9. V roce 1906 byl založen „Dobrovolný hasičský sbor“. Starostou a velitelem byl zvolen správce školy. V roce 1908 byl založen místní
odbor „Národní jednoty“. V roce 1908 chodilo do školy 60 dětí. Hrálo se
i divadlo. Dne 8. dubna 1912 sehrály děti divadlo „Krákonoš“. Světová
válka v roce 1914 znamenala hlad a nouzi. Příděly na lístky zejména potravin, mouka nesměla být použita na výrobu cukrářských výrobků. Nebylo co jíst a do čeho se pořádně obléci. Ve válce padlo osm bohdalovských
mužů, dva byli nezvěstní a čtyři skončili jako invalidé. Jeden občan bojoval v ruských legiích. Po celé období války se počet žáků pohyboval kolem šedesáti až do roku 1917. V tomto roce došlo k požáru u Kalousů čp.

67 hořelo i čp. 65 a 66. Požár způsobil chlapec,
který chtěl zatopit. V roce 1918 chodilo do školy dokonce 71 dětí. Rovněž v Bohdalově řádila
španělská chřipka v roce 1918. V roce 1919 byla
vysazena 11. května „Lípa svobody“. V tom roce
na podzim chod ilo do školy dokonce 80 žáků.
Těžko si představit jak mohl jeden učitel takový
počet sám zvládnout a něco naučit.V roce 1922
se Bohdalov konečně dočkal silnice z Pěčíkova.
Do té doby se jezdilo, pokud to šlo, většinou potokem. Starostou tehdy byl František Lexmaul. Stavba pokračovala ještě
v roce 1926 obtížným úsekem přes vesnici. Na začátku roku 1925 onemocněl učitel Inocenc Římský, byl raněn mrtvicí a 22. února 1925 zemřel.
Pochován byl v Jaroměřicích. Na jeho místo nastoupila od března Marie
Herelová z Biskupic a od 1. září 1925 na jeden rok učitel Jaroslav Raška
z Biskupic. Do Bohdalova přišel učit od 1. září 1926 Ladislav Kobylka ze
Želivska, rodák z Roubaniny *1899. V té době bylo na škole 45 dětí. Ty
nacvičily a 8. března sehrály hru „Matka“. Rok 1927 je i rokem, kdy místní
hasiči postavili svou zbrojnici, která stojí do současnosti a je dominantou horní části obce. Pozemek daroval starosta obce Lexmaul z čp.6.
V roce 1928 byl starostou obce zvolen Josef
Šmíd. Zima v roce 1928–29 byla krutá. Mrznout
začalo na Vánoce a mrzlo až do března. Napadlo
až 1,5 m sněhu, zamrzly vodovody, brambory ve
sklepě, inkoust v kalamáři. Venku bylo – 30 stupňů a ve třídě – 5. Bylo přerušeno vyučování až do
března. Strašně trpěla zvěř i ptactvo. Zajíci chodili
až do dvorů a srnčí zvěř přežila jen zásluhou pana
Lexmaula, který ji celou zimu krmil. Pomáhaly
i děti, ale stalo se, že ráno našly na krmítku zmrzlé
sýkorky schoulené k sobě. Sníh roztál až v dubnu. Na Velikonoce sehráli žáci hru „Vzkříšení“. 26. května 1929 se nad obcí srazily bouřky. Déšť
a kroupy padaly dvě hodiny. Potok zaplavil okolí a voda brala všechno co
jí stálo v cestě. Zničeny byly mosty, část silnice, cesty i úroda. Pole byla
vyrvána až do jednoho metru. Na podzim nastoupilo do školy 41 dětí. Po
novém roce 1930 se uskutečnila elektrifikace obce nákladem 215.000 Kč.
V roce 1933–34 vzrostl počet žáků na 54 a řídící učitel Kobylka začal
usilovat o zřízení druhé třídy nástavbou školy, což místní komise nedoporučila. Spor mezi učitelem a obcí dospěl do situace, kdy 19 místních
občanů poslalo na učitele Kobylku stížnost s žádostí o jeho přeložení. To
nakonec vedlo k jeho odchodu k 31. srpnu do Pěčíkova. Na jeho místo nastoupila Růžena Štefanová-Nováková z Pěčíkova. V roce 1934-35 chodilo
do školy 54 dětí. Při lékařské prohlídce konstatoval MUDr. Soukopp, že
většina dětí je podvyživena. Potíž s vodou do školy se vyřešil vybudováním 8 m hluboké studny. Děti sehrály divadlo „Sůl nad zlato“ a na konci
roku se jely podívat na Bouzov. Učitelka Štefanová odchází po roce do
Bohuňovic. Na její místo přišla Gabriela Dirrová z Deštné. Ve školním
roce 1935–36 chodilo do školy 54 dětí. Paní ředitelka dostala pomocníka
Antonína Vodáka. Pro všechny děti sloužil jeden dřevěný záchod, a proto byla povolena na podzim 1936 přístavba záchodů. Byla vybudována
jímka a betonový základ. Záchody byly dobudovány k 1. lednu 1938 pro
60 žáků. V roce 1938-39 naszoupil na školu druhý učitel Leopold Boralt
*1909 v Praze. Po záboru Německem byl Bohdalov po 14 dní zabrán a až
na nátlak rozhraničovací komise vrácen zpět. Dne 1. února 1939 se učitelka Dirrová vzdala dobrovolně zaměstnání a odešla do soukromí. Správcem školy byl jmenován Leopold Boralt, ale již 26. února 1939 nastoupil
na školu jako řídící učitel Josef Vlk *1903 v Janoušově. V roce 1939 odešli
z Bohdalova do nově zřízené německé školy ve Vranové Lhotě děti, jejichž rodiče byli Němci. Učitelé Vlk a Boralt učili 46 dětí.
V zimě 1940 byly mrazy až – 30 stupňů a pomrzlo mnoho stromů. Ve
školním roce 1940-41 zůstal na škole pouze ředitel Vlk a Boralt odešel
do Horního Poříčí. Po celou válku se počet dětí pohyboval kolem třiceti.
Od roku 1942 byl předsedou školní rady Josef Šmíd z čp. 3, který zastával i funkci starosty obce. Vzhledem k tomu, že v Bohdalově přestoupilo

www.mtrnavka.cz

květen–červen 2021

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

několik rodin k Němcům, byla potřebná veliká opatrnost, aby se člověk
nedostal do koncentráku.
V roce 1942 byla zrušena Národní matice a archiv zabaven. Učitelé
se museli podrobit zkoušce z němčiny, na školách nařízen sběr a většina
učebnic vyřazena. Omezen byl i přístup dětí do měšťanky přijímací zkouškou do páté třídy. Probíhaly kontroly po domech, zjišťovaly se stavy dobytka, obilí a při pochybení následovaly pokuty. V roce 1944 bylo z Bohdalova totálně nasazeno na práci v Německu a Sudetech 72 mužů a žen.
Ve válce padlo pět mužů, kteří se přihlásili k Němcům. Jeden bohdalovský
občan přešel na druhou stranu a vrátil se jako československý zahraniční
voják. V koncentráku byl vězněn Augustin Smékal v Osvětimi v letech
1943-1945, Otto Blažek v letech 1943-1945 za zesměšňování Wermachtu, Jaroslav Pávek v letech 1942-1945 v Buchenwaldu za poslech cizího rozhlasu a zásobování českých lidí masem, Kurth Jettmar v Terezíně
v letech 1943–1945 pro svůj židovský původ a František Skřebský čp. 49
byl vězněn dva měsíce v Lanškrouně pro pracovní delikt. Obětí války byl
Vladimír Bárta, který byl nešťastnou náhodou zastřelen při osvobozování
Moravičan. Do odbojové činnosti měli být v Bohdalově zapojeni učitel Josef Vlk, František Bárta čp. 8, Josef Skřebský čp. 10, František Přichystal
čp. 46, František Skřebský čp. 16 a František Přichystal čp.57.
Řídící učitel Josef Vlk odešel 28. května 1945 do Újezda u Uničova,
kde byl ustaven vládním komisařem.
Školní rok 1945-46 byl zahájen až 9. listopadu pro 13 dětí. Děti začal
učit František Rec z Vranové Lhoty a od 20. ledna 1946 Jarmila Kubínová
*1919 v Kladkách. Děti z německých rodin nebyly přijaty, nebylo z čeho
učit, děti končící v roce 1945 nedostaly ani vysvědčení. Provedeny byly
nejnutnější opravy školy. Předsedou Místního národního výb oru byl po
válce František Skřebský 49, který však osídlil v Rozstání a po něm od
ledna 1946 Josef Skřebský až do roku 1960. V roce 1960 byl předsedou
zvolen Josef Havlena a po jeho odchodu do Chornic v roce 1962 pan Alois
Prucek do 31. prosince 1975. Učitelku Kubínovou vystřídala od 1. září
1946 nová učitelka Josefa Mayerová z Jevíčka. Byla jí však již 17. září
udělena zdravotní dovolená a všech 16 dětí muselo od 2. října 1946 docházet do Pěčíkova. Zpět se vrátila až 1. prosince 1946. Na budově školy
byla 12. května 1947 vyměněna okna. Děti nacvičily a sehrály 30. března pohádku „Kocour v botách“. Celkový pokles počtu žáků byl způsoben
i tím, že mnoho rodin z Bohdalova odešlo do Rozstání, Malíkova, Linhartic i jinde osídlit německé vesnice. Bylo jich celkem 172. Jen v Bohdalově
bylo po válce zlikvidováno devět domů neschopných k obývání.
V roce 1947-48 chodilo do školy 18 dětí a navštěvovaly divadla ve
Vranové Lhotě a dokonce i v Mírově. Dne 1. září 1948 sice učitelka Josefa Mayerová zahájila vyučování, ale byla na vlastní žádost přeložena do
Zadního Arnoštova. Na školu přišel nový ředitel od 4. září Josef Havlena
*1919 ve Stínavě, rovněž na vlastní žádost. V říjnu1949 bylo založeno
rodičovské sdružení a předsedou byl Augustin Havlíček čp. 1. V prosinci
1949 sehráli místní ochotníci „Vojnarku“. V lednu 1950 dodal pan Čampa do školy 12 nových stolků a 25 židlí. Na konci školního roku se děti
podívaly na Bouzov a do Javoříčka. V roce 1950-51 nastoupilo do školy
18 žáků. Ředitel Josef Havlena musel na vojenské cvičení a po dobu jeho
nepřítomnosti jej zastupoval Oskar Frank z Vranové Lhoty. Ten rok byl na
škole zajímavý tím, že si děti zkusily vypěstovat Bource morušového z 3
gr vajíček.
V roce 1952 došlo ve škole k výměně podlahy, opravila se krytina
a okapy. Do obce byl zaveden telefon. Před koncem školního roku 11.
června jely děti spolu se Starou Rovní a Pěčíkovem do Úsobrna, Boskovic
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a na Macochu. Byl vybudován i nový most před školou. Po celou dobu
existence školy docházeli do Bohdalova učit nábože nství faráři a kaplani
ze Studené Loučky, Gruny a Vranové Lhoty. V roce 1953 začal do obce
jezdit autobus. Spolu s Pěčíkovem jely děti na konci školního roku 22.
června 1954 na výlet do Brna. V roce 1954-55 chodilo do školy 14 dětí.
Místní ochotníci nacvičili hru „Paní Marjánka matka pluku“, která se několikrát opakovala a hrála se i v Městečku Trnávce. Děti téměř každý rok
jezdily do Vranové Lhoty, kde se ve škole pravidelně hrálo divadlo. Místní
ochotníci po úspěchu s „Marjánkou“ nacvičili a 18. března 1956 sehráli
„Maryšu“. Ke konci školního roku (30.6.1956) skončila s prací školnice
paní Růžena Šmídová a nahradila ji paní Františka Kroupová. Ve stejném
roce byl v obci zaveden rozhlas. Pan František Bombera již nemusel chodit po obci a bubnovat.
V následujícím roce došlo k zatrubnění potoka a o prázdninách v roce
1957 byl vybudován nový dřevník a elektrická přípojka. V roce 195758 chodilo do školy 19 dětí. Dne 15. února 1958 zemřela školnice paní
Františka Kroupová a místo ní byla přijata paní Božena Bomberová, ta
však dala ke konci školního roku (28.6.1959) výpověď a místo ní byla
přijata paní Anna Přichystalová z čp. 69. Děti na výletě navštívily Lednici
a Mikulov. Dne 16. května 1960 proběhla na škole hospitace 31 pedagogů
z Brna. Děti se jely podívat do Ratiboře, Náchoda, Opočna a Babiččina
údolí. Od 1. září 1960 byly učebnice a školní pomůcky poskytovány dětem
zdarma. Ve stejném roce 7. srpna bylo v Bohdalově založeno JZD. Uskutečnil se výlet dětí na Bouzov a Javoříčko 28. 6. 1961. Školní rok 1961-62
byl poslední, kdy na škole učil ředitel Josef Havlena. S dětmi se rozloučil
výletem do Hradce Králové, Bělohrádku, Dvora Králové a Opočna. Od 1.
srpna 1962 nastoupil do funkce ředitele ZDŠ v Chornicích. Místo něho
nastoupila od 1. září 1962 ředitelka Milada Kozelková *1941 z Velkých
Opatovic, která předtím učila v Březině. Do školy chodilo 11 dětí a ředitelka Kozelková každý den do Bohdalova dojížděla. Dne 25. dubna 1964
se provdala a 7. října 1964 nastoupila na mateřskou dovolenou.
Od 7. října se deseti žáčků ujal ředitel Jan Kalousek, pro kterého to bylo
první učitelské místo. Pocházel z Řečan nad Labem a mezi dětmi se těšil
oblibě. V květnu 1965 proběhlo v Bohdalově jednání MNV a ONV, SRPŠ,
rodičů a učitelů z okolí ve snaze převést žáky do školy ve Vranové Lhotě.
To se setkalo s nesouhlasem jako všechna předcházející jednání. Prohlídka školy 22. listopadu 1965 konstatovala sešlost věkem. Děti navštívily
23. června 1966 Bouzov a Javoříčko. V roce 1967 jely děti do Olomouce
a na sv. Kopeček. V září 1967 byl ředitel Jan Kalousek povolán na vojenské cvičení a nebyla za něj náhrada. Děti musely jezdit do Pěčíkova a Vranové Lhoty. Před prázdninami navštívily Brno a v roce 1969 Macochu,
Brno a přehradu. Počet žáků se pohyboval kolem 10. V roce 1970 navštívily Kroměříž, Buchlovice a Slavkov.
Ředitel Jan Kalousek se v roce 1968 přihlásil k demokratickému socialismu a odmítal vstup v srpnu 1968. Před prázdninami 1971 děti navštívily
Opočno, Jaroměř, Dvůr Králové a Holice. Po prázdninách však ředitel Jan
Kalousek nenastoupil a vyučování začalo až 29. listopadu 1971, ředitelkou byla Miroslava Marková. Od září docházely děti I. a II. ročníku do
Pěčíkova a III. a IV. ročník do Vranové Lhoty. Během té doby se téměř
nic nenaučily. Bylo jich tehdy 11. Výuka probíhala ještě v roce 1972-73
a červen 1973 byl poslední, kdy se v Bohdalově vyučovalo. Všechny děti
postoupily do ZDŠ ve Vranové Lhotě. Ředitelka Miroslava Marková-Vašíčková se s nimi rozloučila výletem 27. června na Cimburk, předala dětem vysvědčení a školu MNV.
Jiří Vondra, kronikář obce Městečko Trnávka
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Trnka Městečko Trnávka z. s.
V době největšího lockdownu jsme na sociální síti Facebook vyhlásili fotosoutěž. Protože byl náš pohyb omezen
pouze na katastr obce, měly být zaslané fotografie pouze z tohoto katastru. Naštěstí bydlíme v obci střediskové a do katastru obce Městečko
Trnávka patří dalších jedenáct vesnic - Bohdalov, Lázy, Ludvíkov, Městečko Trnávka, Mezihoří, Pacov, Pěčíkov, Petrůvka, Plechtinec, Přední
Arnoštov, Nová Roveň, Stará Roveň. Fotosoutěž měla tři kategorie:
Kvantita - cílem bylo získat fotografie z nejvíce obcí patřící našemu
katastrálnímu území.
Kvalita - hodnotila se krása a kompozice fotografie.
Kuriozita - zajímavé, neotřelé místo z našeho okolí, kuriozní záběry.
Děkujeme všem účastníkům fotosoutěže za zaslané fotografie. Přispělo do ní celkově sedm autorů. Nejlépe šel určit vítěz sekce kvantita. Byla
jím Lucie Navrátilová, která navštívila všechny obce v katastru střediskové obce Městečko Trnávka!!! V těsném závěsu se za ní umístili paní a pan
Bendikovi. Kuriózní fotografie se dotýkaly hlavně zvířecí říše, ale také
pozapomenutých míst z našeho okolí. Je těžké hodnotit kvalitu fotografií,
a proto si zasloužil cenu každý zúčastněný. Všem moc za účast děkujeme.
Pokud se opatření rozvolní, chystáme na konec měsíce května mini
TRNFEST. Proběhne ve venkovním prostoru na Cimburku. Na programu
budou divadla, pohádky jednoho herce určená jednomu nebo maximálně
osmi divákům. Účinkující budou takzvanými divadelními automaty, kdy
budou opakovaně hrát pro menší skupinu diváků, vícekrát za sebou.
Dále hlásíme poslední volná místa na našem Trnkovém příměstském
táboře. V turnusu pro děti 4 - 6 let 5 VOLNÝCH MÍST 26. - 30. 7. 2021,
vedoucí: Zdeňka a Radovan Selingerovi a v turnus pro věk 6-10 let 2
VOLNÁ MÍSTA 2. - 6. 8. 2021 vedoucí: Eliška Lexmaulová, Daniela
Dušková, Yvonne Volgemutová. Zájemci, pište na adresu: ostrnka@seznam.cz.
Těšíme se na Vás konečně NAŽIVO!!!
MgA. Zdeňka Selingerová

á Bohdalov (Navrátilová)
ßLudvíkov (Selinger)
â Cimburk (Rűckerová)

ä Lázy (Elfmarková)
àMěstečko Trnávka (Tomanová)
â Přední Arnoštov (Bendiková)
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