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Vážení občané,
po pár týdnech školní docházky mají děti letní prázdniny, a i mnozí dospělí plánují chvíle odpočinku na dovolených.
Letní měsíce jsou na obci ve znamení prací na investičních akcích, které se připravují v předchozích obdobích. Společnost SPH stavby dokončila
práce na stezce pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy. Z mnohých Vašich
ohlasů je znát, že se dílo povedlo, a že bude poměrně hodně využíváno.
Věřím, že každý z nás by zakročil, kdyby viděl, že je stezka úmyslně poškozována např. nájezdem vozidel, které na ní nemají co dělat.
I štěrková plocha u Obecního domu je minulostí, Správa a údržba silnic, cestmistrovství Moravská Třebová zde položila asfaltový koberec.
Před položení asfaltových vrstev však musela rozbít a odvozit velké množství betonu, protože v těchto místech byly základy bývalého komínu, kotelny a úchovných tanků na mléko dřívější mlékárny.
Další místní komunikace, tentokrát v Pacově, se dočkala bezprašného,
živičného povrchu. SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská
Třebová, zde po terénních úpravách položila více jak 2 500 m2 asfaltového
povrchu. Cena za tuto akci překročila částku 1,8 milionu korun. Na tuto
akci získala obec od Pardubického kraje dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 110 000 Kč.
Naše obec využila dotačního titulu přes Státní zemědělský intervenční
fond na modernizaci vybavení Kulturního domu v Městečku Trnávce a nakoupila 120 ks stohovatelných červených židlí Messina, 45 ks čtvercových

stolů MAX 9 barva dub sonoma, 2 ks projektorů značky Acer a jedno velké elektrické promítací plátno. Velká část stohovatelných židlí, které byly
v Kulturním domě v Městečku Trnávce, byla následně přemístěna do menších kulturáků v místních částech. Po opravě stolů budou i tyto rozděleny
do místních částí.
Firma p. Františka Smitky zahájila výkopové práce, betonáž uchycovacích patek a následnou montáž prvků na dovybavení dětských hřišť v Městečku Trnávce u Jednoty, ve fotbalovém areálu, v Lázích a v Pěčíkově.
Vedle klasických herních prvků, které budou nainstalovány na dětských
hřištích, bude ve fotbalovém areálu umístěna zemní trampolína a workoutová sestava. I zde věřím, že každý z nás zakročí, když uvidí, že herní prvky určené pro malé děti jsou ničeny dospívající mládeží.
Pokračuje i výstavba vodovodu pro Starou Roveň. Zhotovitelská firma
již provedla pokládku cca 2,5 km vodovodního potrubí od Pěčíkova do
Staré Rovně a nyní probíhají výkopové práce ve Staré Rovni.
Projektantem díla a pracovnicí Národního památkového úřadu v Pardubicích byl odsouhlasen způsob spárování a dozdívání zdiva na zřícenině hradu Cimburk, takže první etapa zakonzervování a statického zajištění vstupní
brány může pokračovat. Problémem se zde jeví nedostatek kamenů vhodných
k dozdívání, protože v minulosti byl kámen z Cimburku hodně odvážen.
Vážení občané, přeji Vám krásné letní dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Vstupné 150 Kč na místě konání akce – BOHATÉ OBČERSTVENÍ
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Usnesení
č. XVI/280621 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 28. 6. 2021
1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
423. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
424. zprávy FV a KV, plán práce FV a KV na 2. pololetí 2021,
425. záměr prodeje zaplocené části pozemku p.č. 640/7 v k.ú. Lázy za
cenu 50 Kč/1m2,
426. záměr prodeje zaplocených částí pozemků p.č. 913/1 a p.č. 913/5
v k.ú. Lázy za cenu 50 Kč/1m2,
427. záměr prodeje užívané části p.č. 607/1 v k.ú. Stará Roveň u domu
čp. 18 za cenu 50 Kč/1m2,
428. prodej pozemku p.č. 59 o výměře 789 m2 odděleného od p.č. 58,
p.č. 59, p.č. 60, p.č. 1826 a st.p.č.23 GP č. 378-167/2021 v k.ú. Stará Trnávka Alešovi Rypovi za celkovou cenu 46 750 Kč,
429. prodej pozemků st.p.č. 418 o výměře 8 m2 a p.č. 557/34 o výměře
110 m2 oddělených od p.č. 557/1 GP č. 499-327/2021 v k.ú. Městečko Trnávka Janu Pupíkovi za cenu 100 Kč/1m2,
430. prodej pozemku p.č. 913/11 o výměře 55 m2 odděleného od p.č.
913/1 GP č. 157-215/2021 v k.ú. Lázy Drahošovi Hicklovi za cenu
25 Kč/1m2,
431. prodej pozemků st.p.č. 421/1, st.p.č. 421/2, p.č. 99/5 a p.č. 263/14
o celkové výměře 85 m2 oddělených GP č. 508-320/2021 od p.č.
99/1 a 263/6 v k.ú. Městečko Trnávka Evě Mrkvicové za cenu 100
Kč/1m2 s podmínkou, že si na vlastní náklady vyřeší odnětí st.p.č.
321/2 a p.č. 263/14 z PUPFL,
432. prodej pozemku p.č. 446/29 o výměře 864 m2 v k.ú. Městečko Trnávka ke stavbě RD Lukášovi Přepechalovi za cenu 350 Kč/1m2
s DPH, v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo a právo
zpětné koupě pro případ, že kupující nejpozději do 4 let ode dne
vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí nezkolauduje na prodávaném pozemku rodinný dům,
433. prodej ideální ½ pozemku p.č. 19/2 v k.ú. Mezihoří u MT vlastníkovi druhé ½ za cenu 75 Kč/1m2,
434. žádost o bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM, p.č. 1321 o výměře 176 m2 a p.č. 66 o výměře 47 m2 v k.ú. Bohdalov z důvodu
veřejného zájmu a hospodárnosti - Obec Městečko Trnávka udržuje pozemky na svoje náklady, pozemky jsou komerčně nevyužitelné, k pozemkům je omezený, resp. žádný přístup ze strany třetích
osob,
435. závěrečný účet Obce Městečko Trnávka za rok 2020, souhlas
s celoročním hospodařením Obce Městečko Trnávka bez výhrad
a účetní závěrku obce za rok 2020,
436. poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO TSMH z rozpočtu
obce ve výši 856 795,33 Kč na předfinancování projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“, návratnost do 31. 12. 2021,
437. dohoda o úhradě podílu DSO TSMH na akci „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“ ve výši 157 185,63 Kč,
438. dodatek č. 2 s SO „Teplice“ na prodloužení termínu čerpání a doložení vyúčtování dotace na výměnu vodovodního řadu v k.ú. Stará
Trnávka do 31. 12. 2021,
439. ZŠ a MŠ Městečko Trnávka výjimku z nejvyššího počtu dětí MŠ na
54 dětí na školní rok 2021/2022,
440. platbu partnerského poplatku MAS MTJ na rok 2021 ve výši 6 900
Kč, tj. 5 Kč/1 obyvatele,
441. oplocení dětského hřiště v Městečku Trnávce 3D plotovými panely
v zelené barvě od firmy Metali s.r.o. Útěchov za cenu 159 800 Kč
+ DPH,
442. přestavbu I. NP v budově Městečko Trnávka 2 na třídu MŠ pro 20
dětí s tím, že současným nájemkyním budou vytvořeny odpovídající prostory ve II. NP daného objektu,
443. nabídku firmy Elektro plošiny Zdeňka Schreibera na osazení cyklostezky 3 ks solárního LED osvětlení za cenu 81 675 Kč,
444. cenovou nabídku Heleny Dobroucké na projektovou dokumentaci pro stavební povolení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na akci Obytný soubor Nad Studní II. a) a II. b) etapa za cenu
150 000 Kč,
445. objednávku pro firmu Slovenská lesní s.r.o. Zlín na zpracování dřevní hmoty napadené kůrovcem pomocí harvestoru, cca 200
m3, 40-50 letý porost v lokalitách Světlík a Hřebeny, za cenu 380
Kč/1m3,
446. poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč bouří postižené obci
Hrušky na zmírnění škod po tornádu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
447. vítěznou firmu na dodání 120 ks židlí do KD Městečko Trnávka:
JP-KONTAKT, s.r.o. s cenou 59 386,80 Kč,
448. vítěznou firmu na dodání 45 ks stolů do KD Městečko Trnávka:
Wequita s.r.o. s cenou 82 750,00 Kč,
449. Dodatek č. 3 s firmou SPH stavby ke Smlouvě na dílo - Stezka pro
cyklisty MT - Lázy a změnový list o snížení ceny o 9 248,49 Kč na
celkovou cenu 4 284 829,35 Kč,
450. poskytnutou investiční dotaci od Pk z POV na rekonstrukci místní
komunikace v Pacově ve výši 110 000 Kč,
451. kupní smlouva na dříví č. 2021/1/5 s firmou Dřevo Málek, platnost
do 30. 06. 2021, objem ±150 m3,
452. dodatek č. 1 ke smlouvě na dříví č. 2021/1/1 s Pila Hoštejn s.r.o.,
platnost do II. Q 2021, objem ±150 m3,
453. dodatek č. 1 ke smlouvě na dříví č. 2021/1/1/2 s TIS lignum na II.
Q 2021, objem ±150 m3,
454. smlouva o smlouvě budoucí se SPÚ ČR na zřízení služebnosti pro
Obec Městečko Trnávku - vodovod Plechtinec, pozemek p.č. 952/1
v k.ú. Pěčíkov za jednorázovou úhradu 1 000 Kč,
455. nesouhlas RO se změnou otevírací doby pobočky České pošty
v obci Městečko Trnávka,
456. smlouva o budoucích smlouvách s ČEZ Distribuce o připojení 9
odběrných míst k nn ve II. etapě Nad Studní, celkem 112 500 Kč,
budoucím stavebníkům bude přefakturováno,
457. smlouva o budoucích smlouvách s ČEZ Distribuce o připojení 13
odběrných míst k nn ve II. etapě Nad Studní, celkem 162 500 Kč,
budoucím stavebníkům bude přefakturováno.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
458. radu obce uzavíráním smluvních vztahů (projekční firmy, zpracovatelé studie hlukových a světelných) související s přestavbou nemovitosti Městečko Trnávka 2, I. NP na objekt MŠ, část II. NP na
náhradní provozovny služeb.
Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
459. prodej pozemku 439/6 o výměře 101 m2 ostatní plocha v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 100 Kč/1m2 Rostislavu Janíkovi.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (R. Janík).
2. část usnesení byla přijata.

3. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
460. záměr prodeje zaplocené části pozemku p.č. 1692/1 v k.ú. Stará Trnávka za cenu 100 Kč/1m2,
461. prodej pozemků p.č. 60 o výměře 178 m2 a p.č. 1713/12 o výměře 59 m2 oddělených od st.p.č. 23, p.č. 60 a p.č. 1713/11 GP č.
378-167/2021 v k.ú. Stará Trnávka Pavlovi Škrabalovi za celkovou
cenu 17 200 Kč,
462. nákup pozemku p.č. 61/3 o výměře 13 m2 odděleného GP č. 378167/2021 od p.č. 61/1 v k.ú. Stará Trnávka za cenu 50 Kč/1m2 od
Pavla Škrabala.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (K. Škrabal).
3. část usnesení byla přijata.

4. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
463. prodej dílu „b“ o výměře 45 m2, který je součástí pozemku st.p.č.
77 a je oddělený od p.č. 1282 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky
Petru Nerušilovi za cenu 25 Kč/1m2.
Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (P. Nerušil).
4. část usnesení byla přijata.

www.mesteckotrnavka.cz

V Městečku Trnávce dne 28. 6. 2021
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Petr Nerušil, Miroslav Skočovský, DiS.

červenec–srpen 2021

3

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

Upozornění občanům
Obecní úřad upozorňuje občany, že podle zdravého rozumu a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, článku 8, odstavce (2) je
zakázáno parkovat dopravní prostředky na travnatých plochách. Tyto
plochy jsou pak v těchto místech zničené vyjetými kolejemi. Takto
poničené trávníky je pak nemožné kvalitně udržovat a veřejná prostranství vypadají nevzhledně. Prosíme, abyste k parkování používali

výhradně zpevněné plochy, parkoviště, popřípadě parkovali na svých
pozemcích.
Travnaté plochy budou pravidelně kontrolované a porušení vyhlášky bude řešeno pokutou v přestupkovém řízení na MěÚ v Moravské Třebové.
Obecní úřad

V měsíci červenci a srpnu 2021 oslaví
významné životní jubileum tito občané:
paní Helena Laštůvková z Pěčíkova
pan Jiří Steffan z Městečka Trnávky
paní Marta Zelená z Předního Arnoštova
pan Jiří Klug z Městečka Trnávky
pan Bedřich Friml z Městečka Trnávky
pan Josef Částka z Městečka Trnávky
paní Marie Faltýnková z Městečka Trnávky
pan Miroslav Elfmark z Městečka Trnávky
paní Gertruda Goppoldová z Městečka Trnávky

Lékárna Městečko Trnávka
569 41 Městečko Trnávka čp. 5
(v budově Obecního domu)

Otevírací doba v době prázdnin:
PO - ST - PÁ 08:00 – 13:00
ÚT - ČT
10:00 – 15:00

Změny v době prázdnin:

7. – 16. 7. 2021 otevřeno pouze 11:00 – 13:00
9. – 13. 8. 2021 zavřeno

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

Telefon do lékárny:

602 295 541 – Mgr. Nápravníková, lékárnice

E-mail:

lekarna@lekarna-trnavka.cz

Dovážka do domu:

Letní prázdniny v dětské ambulanci

Tel.: 607 646 148, 739 761 796

Veškeré změny najdete na webových stránkách: www.mudrpetrahegerova.cz. I přes zlepšení epidemiologické situace nadále prosím
platí, že v případě nemoci nejdříve zavolejte a domluvíme si přesný
čas Vaší návštěvy, aby nedocházelo k hromadění nemocných dětí v čekárně.

MILTRA Europe s.r.o.
Městečko Trnávka

19. – 23. 7. – dětská ambulance v Městečku Trnávce je uzavřena
Akutně nemocné děti po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle
461 352 223 ošetří MUDr. Ivana Zemánková v ambulanci v Moravské
Třebové.

Nakoupit můžete přímo v mlékárně, a to vždy ve dnech pondělí
a pátek od 8.00 do 14.00 hod., cena 130 Kč.

Zástupy na červenec:

Nabízí prodej sýru MOZZARELLA

Zástupy na srpen:

9.–13. 8.– zastupuje MUDr. Věra Landová v ambulanci v M. Trnávce
16.–20. 8. – dětská ambulance v M. Trnávce je uzavřena
Akutně nemocné děti po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle
461 352 223 ošetří MUDr. Ivana Zemánková v ambulanci v Moravské
Třebové.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny!
MUDr. Petra Hegerová a sestřička Helena Rusňáková

Nabídka zaměstnání
Strojní obsluha do výroby
Pracovní náplň: Obsluha výrobníků
Požadujeme:
• SŠ, SOU vzdělání
• potravinářský průkaz (nutno doložit, popř. zajistíme jeho
vystavení)
• dobrý zdravotní stav
• trestní bezúhonnost
• spolehlivost, samostatnost, ochotu učit se novým věcem
• Nabízíme :
• HPP (práci ve stabilní společnosti zaměřenou na zahraniční
vývoz na dobu neurčitou)
• stravenky, čtvrtletní odměny, příplatky
• pracovní oděv
2 - směnný provoz (ranní, odpolední)
Mzda 25 000 – 30 000 Kč
Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba – p. Koukalová tel. 734 391 326
Životopisy zasílejte mailem: personalni@miltra.eu

www.mesteckotrnavka.cz
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
Pasování prvňáčků na čtenáře

Letos netradičně se na zahradě Mateřské školy v M. Trnávce v úterý 22. června 2021 uskutečnila slavnost na ukončení první třídy. Svátečně ustrojení prvňáčci rodičům, sourozencům a ostatním přihlížejícím zarecitovali básničky a zazpívali písničky, které se během školní-

ho roku pod vedením třídní paní učitelky Ludmily Šimečkové naučili.
Následoval slavnostní čtenářský slib, slovo paní ředitelky a paní místostarostky. Na památku dostali malí čtenáři šerpu, knihu z dotačního
programu Knížka pro prvňáčka a průkazku do knihovny. Přes všechny
komplikace během školního roku se všechny děti první třídy naučily
číst, psát i počítat. Velikou pochvalu si tak zaslouží nejen prvňáčci
a paní učitelka, ale i rodiče, kteří ze svých domovů vyzkoušeli povolání učitele na vlastní kůži. Těšíme se na malé čtenáře v knihovně.

Prodej upomínkových předmětů

V obecní knihovně nabízíme k prodeji kromě pohlednic M. Trnávky
a okolních obcí také již dříve vydané knihy, turistické známky, turistické nálepky a vizitky s motivem Cimburku, turistické deníky, odznak
s bílou paní, magnetky a nálepky s obrázkem obecního domu a Cimburku, hrnek s obrázkem kostela, DVD 700 let obce a ručně malovanou
mapu Svitavsko. Zakoupit si můžete knihu plnou fotografií z okolí SVITAVSKO nejen z nebe (500,-)
Knihovna je o prázdninách otevřená v běžné půjčovní době: pondělí
9 – 16 hodin, středa 9 – 16 hodin, pátek 9 – 12 hodin. Všem čtenářům
a návštěvníkům knihovny přejeme příjemné letní dny.
Jitka Stenzlová, Jana Dušková

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Loučení s předškoláky

O tom, že čas rychle plyne nebo že čas nikdo nezastaví, jsme se přesvědčili také tento školní rok. Než jsme se nadáli, nastal

čas loučení předškoláků – budoucích prvňáků s naší mateřskou školou.
Po zkušenostech z minulého roku se rozloučení uskutečnilo opět
venku, tentokrát pro děti v domácím prostředí. Ve čtvrtek 24. června
odpoledne jsme se společně s rodiči a dalšími hosty sešli na zahradě
školky, kterou nám vyzdobily paní knihovnice.
Stejně jako každý rok bylo loučení s předškoláky velice emotivní
a dojemné. V úvodu našeho setkání vystoupili žáci 1. třídy ZŠ společně
se svojí paní učitelkou Šimečkovou. Po té ke všem přítomným promluvila paní místostarostka a také paní ředitelka. A už si začali užívat svoji
„chvilku slávy“ všichni naši předškoláci. Nejprve je paní učitelky ze
třídy Sluníček všem představily krátkou veršovanou říkankou a předaly jim na památku Pamětní list a knížku. Všichni také dostali dárek od
paní ředitelky. A na závěr nemůže chybět společná fotka i fotografování s kamarády. Ještě poděkování dětem za hezké kytičky a také poděkování všem, kteří nám s touto akcí pomohli.
Budoucím prvňáčkům i všem vám ostatním přejeme krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a pěkných zážitků. Načerpejte hodně sil
a v září s úsměvem a s radostí vykročte do dalšího životního období.
Vlasta Konečná, učitelka MŠ

Ohlédnutí za školním rokem

Tak jsme se dočkali, s mnohým klopýtnutím jsme doběhli až na konec školního roku. Nikdo z nás nepředpokládal, že roušky, testy a různá
omezení nás provedou celou letošní školní docházkou. K tomu náročnost této výuky pro žáky, učitele i rodiče. Ale vydrželi jsme.
Alespoň poslední dny se trochu podobaly běžnému vyučování. Ve
třídách jsme mohli odložit roušky a respirátory, všechny třídy si užily
nějaký výlet. Proběhly i tradiční akce Pasování na čtenáře, Vyřazování
předškoláků a Vyřazení žáků 9. ročníku. Děkuji paní učitelce Barákové
a jejím deváťákům, kteří v posledních dvou dnech připravili pro ostatní
žáky sportovní dny.
Letošní školní rok bude už navždy zvláštní. Jako my, starší ročníky, dodnes vzpomínáme na „uhelné prázdniny“, budou současní žáci
vzpomínat na distanční výuku. Budou vyprávět vnoučatům, jak nemohli chodit do školy, na všechno byli „sami“, seděli celé dny u počítačů,
a jak to měli těžké. A vnoučata budou závidět, protože musí do školy
každý den.
Všem učitelům moc děkuji za jejich práci, která opravdu nebyla jed-

noduchá. Většině rodičů patří dík za pomoc dětem s učením a spolupráci se školou. Všem vám přeji krásné slunečné prázdniny.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

www.mesteckotrnavka.cz
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Všechno už je připraveno, všechno právě
začíná, na zahradě voní seno a v kornoutech…

Přesně touto prázdninovou básní Josefa Bruknera
ukončili letošní prvňáčci svůj školní rok. Umí číst, psát
a počítat, stejně jako to uměli nejmenší školáci i v minulých letech. Jen tentokrát se jejich nepostradatelnými
školiteli v rámci distanční výuky stali také rodiče. A tak
si i oni mohli nad vysvědčením svých ratolestí užít pocit z dobře vykonané školní práce. Byli jsme prostě jedničky a všichni si zasloužíme pochvalu! Kromě pilného
učení ale stihla naše třída v uplynulých dvou měsících
mimo jiné ještě absolvovat program na podporu vrstevnických vztahů Stonožka a vzdělávací projekt Veselé
zoubky, navštívit obecní knihovnu, užít si tzv. Batůžkový týden, pasovat se slavnostně na čtenáře, shlédnout
v kulturním domě školní divadelní představení, vystoupit
se svým programem na Loučení s předškoláky, vyrazit na exkurzi do
Stolístku v Linharticích za včelkou Májou a jiným užitečným hmyzem,
rozdat si svoje první opravdové vysvědčení a nahlas zakřičet: „Třikrát

sláva! Začaly nám prázdniny!“ … a k těm se stejně jako do nadpisu ta
zmrzlina hodí. Viďte?
Mgr. Ludmila Šimečková

Loučíme se nejen se Samem ....

Kdo je Sam? Malý kocourek (plyšový maňásek), který před čtyřmi lety vítal moje prvňáčky ve škole, učil
děti první písmenka. Všechno má svůj začátek a konec, čtyři roky utekly jako voda.
Letošní rok byl opět složitý, ale zvládli jsme to. Ke konci roku jsme ještě stihli divadelní představení, exkurzi ,,Člověk
a dřevo“ v Linharticích (STOLÍSTEK).
Každý jsme si vyrobili ,,šperk“ ze dřeva,
náš talisman. Zvládli jsme navštívit město Litomyšl, kde nám průvodce
Vítek vyprávěl o zajímavostech a osobnostech města. Ve slově LITOMYŠL už určitě nikdo neudělá chybu, věřím tomu.
Začali jsme kocourkem Samem, kocourkem jsme také končili. Malého Sama si děti odnášely na památku domů a na dortovém Samovi
jsme si pochutnali. Co bych pro své čtvrťáky neudělala....
AHOJ ŠKOLO, loučíme se, všechno právě začíná, o prázdninách to
se musí, užít každá hodina!
Mgr. Eva Žouželková

Den dětí 6. třídy

Mezinárodní den dětí jsme se šesťáky oslavili v Moravské Třebové. Patřili jsme mezi první návštěvníky výstavy obrazů P. Čecha, která
se ten den otevírala na zámku. Druhá část programu se konala v muzeu, kde jsme viděli historické předměty, např. samurajské meče, různé
výrobky a slavnou mumii Hereret. Po prohlídce jsme si dali svačinu
a zmrzlinu a odjeli autobusem domů.
Mgr. A. Popelková, Eliška Elnerová

Po stopách Bílé paní

Návrat do školy po dlouhé době distanční výuky
neznamenal jen „konečně“ zasednout do lavic. Naštěstí už počasí dovolovalo učit se společně i venku, a tak se osmáci směle vydali v rámci literatury na hledačku „Po stopách Bílé paní“. S mapkou
v ruce si vyšlápli na Cimburk, aby na každém zastavení pilně pracovali s místními pověstmi a hledali klíčová slova k vyluštění tajenky. Úspěšní byli
všichni, našli poklad a hlavně se v pohybu vzdělávali.
Mgr. Jana Strouhalová
www.mesteckotrnavka.cz
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Balíček dobré nálady

Naši žáci se od 7. ročníku
učí také druhému cizímu jazyku – němčině. Aby se po návratu do lavic mohli z učení
radovat, nabídlo Goethe-Zentrum Pardubice výpůjčku her
a aktivit k podpoře výuky. Zaslaný „Balíček dobré nálady“
měl opravdu úspěch. Skládalo
se domino, hrálo pexeso, loto i
bingo, dokonce jen „lapalo“ po
kartičkách s obrázky, přičemž
třídou zněla německá slovíčka.
Skutečná „škola hrou“!
Mgr. Jana Strouhalová

Sportovní den aneb Hry bez hranic

V pondělí 28. 6. 2021 změřili své síly žáci II. stupně na místním
fotbalovém hřišti. V několika netradičních disciplínách soutěžily proti

červenec–srpen 2021

sobě jednotlivé třídní kolektivy. Házelo se obručí ve dvojici, běhalo se
přes překážky (vlastní spolužáky), pro dílky mapy obce, pro limeriky,
či s vodou na lžíci, uzlovala se švihadla, přihrávkami se dopravovaly
míče, dokonce se lyžovalo… Nejlépe si s aktivitami poradili deváťáci,
především díky zkušenostem, ale i díky správně zvolené taktice. Tímto
se hrdě rozloučili se svým působením na základní škole.
Mgr. Jana Strouhalová, Mgr. Alena Popelková

Moravský kras

Krásné počasí a epidemiologická situace nás přivedly na myšlenku společného vycestování za poznáním. Po dva dny, vždy dvě třídy,
tak jsme se autobusem vypravili do Sloupu v Moravském krasu. Odtud
jsme podnikli pěší výlet po žluté nebo červené turistické značce na Macochu a do Punkevních jeskyní. Putování jsme si zpestřili aktivitami,
které souvisely s jeskyněmi a místní přírodou. I když některé účastníky trochu bolely nohy nebo je pokropil déšť, zážitek to pro ně byl jistě
velký.
Mgr. Jana Strouhalová, Mgr. Alena Popelková

Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Městečko Trnávka může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 1,34 t. Na každého obyvatele tak připadá 0,95 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 15,99 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 7 ks.
Nebylo nutné vytěžit 785,60 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1 a to 30 krát. Došlo také k úspoře 8 087,08 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 8088 krát.
Podařilo se recyklovat 770,78 kg železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu 32 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 27,21 kg mědi, což
by postačilo pro ražbu 4837 1€ mincí, nebo 33,61 kg hliníku, který by stačil
na výrobu 2241 plechovek o objemu 0,33 l.

www.mesteckotrnavka.cz
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TJ Sokol Městečko Trnávka
SOKOL ŽIJE!

I přes veškeré strasti, které loňský a letošní rok přinesl, je Sokol stále
aktivní. V sobotu 19. 6. 2021 se mladší ženy zapojily do projektu Krokovka. S krátkou krokovou variací se připojily k ostatním cvičencům
z Východočeské župy Pippichovy a v sobotním odpoledni, v Pardubicích společně zacvičili. I přes velké horko se v Tyršových sadech sešlo
na 70 cvičenců. Krokovka se cvičila v Pardubicích, Brně, Plzni a Ostravě. A stala se tak předvojem pro následující Sokolgym 2022. Tímto
zveme cvičitele, cvičence a všechny příznivce Sokola a sportu vůbec,
k účasti na Sokolgym 2022. Na podzim letošního roku vypuknou nácviky skladeb a budeme rádi, když se zúčastníte. Více o Sokolgym na
stránkách prosokoly.sokol.eu/…021. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem deseti cvičenkám za jejich nadšení a výdrž!
za T.J. Sokol Městečko Trnávka - všestrannost Mgr. Lenka Vymlátilová

Pozvánka na letní fotbalový kemp
Termín: 2.–6.

8. 2021, vždy od 9.30 do 15.30 hodin

Místo: Fotbalové hřiště TJ.Sokol Městečko Trnávka, v případě
nepřízně počasí sportovní hala
Účastníci: Registrovaní hráči
mládežnických družstev oddílu kopané a nově registrované
děti
Program kempu: Trénink
základních fotbalových návyků, hry, všestrannostní
disciplíny (plnění odznaku
zdatnosti), v případě příznivého počasí koupání, výlet na
kolech, autobusový výlet do okolí.
Cena: 1000 Kč – zahrnuje oběd, pitný režim (ovoce), náklady
na dopravu, vstupné, organizaci, drobné odměny a diplom. Součástí ceny bude i členský oddílový příspěvek.
Vedoucí: Mgr. Vlastimil Stenzl tel. 724 810 906, Robert Hensl
tel. 736 785 638, Jan Lexmaul tel. 777 148 777
Přihlašovat se můžete u paní Jany Lexmaulové,
tel. 736 751 693, u které uhradíte i poplatek
za tábor. Přijďte, těšíme se na vás!!!

FOTBAL

Fotbalisté začali na konci května přípravu na novou sezónu
2021/2022, do které se ve III. třídě přihlásilo pouze 9 mužstev. Muži
odehráli čtyři víkendy po sobě čtyři přátelské zápasy, ve kterých zaznamenali jednu výhru, jednu prohru a dvě remízy. V prvním duelu vyzvali doma Hvozd, který přehráli jednoznačným výsledkem 9:0. Čtyřmi
brankami se blýskl Havlíček. Druhý zápas byl o poznání horší. Sokol
odjel do Kunštátu jen v deseti a musel si jednoho hráče půjčit od soupeře. Prohra 0:6 mluví za vše... Třetí duel se Svitávkou byl vyrovnaný.
I když bylo k vidění dost zajímavých akcí, žádná branka nakonec nepadla. Na výsledku 0:0 mají zásluhu hlavně výkony brankářů. Posled-

ním zápasem bylo domácí derby s Dlouhou Loučkou. Trnávka si do poločasu vypracovala slibný náskok 4:1. V druhé půli hráčům ale začaly
docházet síly a soupeř dokázal vyrovnat na konečných 4:4.
Další plánovanou fotbalovou akcí bude 24. července tradiční Pouťový turnaj.
Starší žáci odehráli během června pohár pořádaný OFS. Trnávce se
moc nevedlo. V prvním utkání podlehla 1:4 Koclířovu. Poté sice žáci
Sokola zvítězili 6:2 v Opatově, ale následně prohráli doma vysoko 1:7
s Březovou. Na závěr si připsali porážku 0:3 v Hradci nad Svitavou.
Pohár pod záštitou OFS odehrála i přípravka.
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

SK Skalka
Milánci

Po dlouhém sportovním půstu a po rozvolnění všech sportovních omezení se mohl letos 26. 6. uskutečnit nám všem dobře
známý a oblíbený turnaj dvojic v nohejbale.
Pro všechny to byl po dlouhé době první kontakt s míčem, pro
nás fanoušky a přihlížející to byla první letošní akce na Skalce. Počasí

tak jako každý rok ideální.
Hráči natěšeni po dlouhé nucené přestávce se hned do prvních zápasů vrhli s vervou a soupeři nedal nikdo nic zadarmo. K vidění byly
mnohdy zápasy na 3 sety, kde rozhodoval až závěrečný míč.
Nejmladším hráčem letošního ročníku byl Matěj Smolík, který si
pod vedením zkušeného Fabina vedl velmi dobře a celkově obsadili
krásné 7. místo. A jak to vypadalo v závěru turnaje? V boji o 3.
místo se potkal zkušený tým Karel a Otík s obhájci loňského
vítězství Kubou a Laďou, pro tuto mladší dvojici souboj dopadl lépe a byli tak na bedně. V boji o putovní pohár se potkala
dvojice Makras a Milča s neobvyklou dvojicí Koudy a Jirka.
Po urputném boji se vítěznou dvojicí stal tým Makras + Milča.
Pořadatel tohoto turnaje Milča si tedy opět mohl naplnit a pozvednout putovní pohár.
Tréninky nohejbalu jsou každý pátek od 17 hod. na Skalce.
Tréninky volejbalu jsou každou neděli od 16 hod. na Skalce
Všem spoluobčanům přejeme krásné léto a všem dětem
slunné prázdniny.
Jana Hrbatová

www.mesteckotrnavka.cz
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Římskokatolická farnost Městečko Trnávka
Milí čtenáři, je dobré se občas
projít nebo projet po okolí naší Trnávky. My jsme tak učinili v sobotu
8. 5. 2021, kdy jsme vykonali pouť
u Holubí studánky. Ta je nově opravená uvnitř i v okolí – nové stoly,
lavičky na sednutí. V 11 hodin tam
byla sloužena mše svatá, hlavní celebrant byl O. Miroslav Hřib z Velkých Opatovic a náš O. Jan Slíva.
Pouti se zúčastnilo hodně poutníků
i z okolních vesnic. Přes překážky,
které se teď objevují v lesích, se
všichni na místo dostali bez problémů. Bylo nám tam moc dobře jako
vždy. Po domluvě s Lesy ČR se dalo
přijet do lesa i autem. Každý donesl
také něco na zub, což patří k pouti a voda ze studánky byla osvěžující.
Po cestě nejen od „Korétka“ je krásný pohled na Trnávku a dokonce
v jednom místě je možné zahlédnout i Praděd (teď je to místo bez stromů). Doporučuji.

Další pouť jsme vykonali v Ludvíkově v neděli 20. 6. 2021, kde je
kaplička zasvěcená sv. Aloisovi. Mše svatá byla odpoledne v 15 hodin
a sloužil ji náš O. Jan. Místní i přespolní poutníci přišli nebo přijeli na
kole. Po mši bylo milé pohoštění u rybníčku. Kaplička je moc pěkně
udržovaná, dokonce i zvon zvonil přede mší. Moc děkujeme místním

obyvatelům. Doporučuji.
V neděli 4. 7. 2021 pojedeme na
pouť do Pěčíkova, kde bude v 15
hodin mše, sloužit bude opět O. Jan
Slíva. Tam zatím nemají kapličku,
tak se slaví v kulturním domě. Vesnice Pěčíkov je zasvěcená sv. Prokopovi. Už tam jako kostelní sbor
jezdíme mnoho let zpívat při mši.
Vždy je tam hodně místních i přespolních poutníků, o které se občané
z Pěčíkova vždy dobře starají. Doporučuji.
A poslední, co chci dnes doporučit, je malá procházka nebo
i projížďka na kole od koupaliště
v M. Trnávce po nové cyklostezce
do Lázů ke kapličce sv. Marka, kde bývala vždy cesta. Parádní výlet.
V jednom místě, kde stával kříž, je nainstalovaná plocha na nový, nebo
opravený kříž. Ten původní byl v 70-tých letech minulého století pro
mně z neznámých důvodů zbořen a zůstal jen pískovcový kvádr. Na
jeho místě byl v roce 2008 postaven dřevěný bílý
kříž, ale ten zlomila vichřice. Potom tam byl dočasně umístěn železný kříž. Při budování cyklostezky se našel původní pískovcový kříž, ale poničený, polámaný a zahrnutý hlínou. Ještě musela být u kříže i nějaká socha, protože při usazování dřevěného kříže se našla část ruky také
z pískovce. Torzo kříže zaměstnanci obce odvezli na místo, kde bude čekat na možnou opravu a doplnění soch. Já doufám, že vedení obce
vynaloží všechno úsilí na opravu tohoto sousoší. Je důležité tato místa zachovávat a udržovat.
Kolik úsilí naši předkové vynaložili na zhotovení a udržování posvátných křížů, kaplí, zvoniček
a Božích muk. Přece v tomto musíme pokračovat! Také prosím, kdo má doma staré fotky, kde
by byl zachycen původní kříž, ať se ozve. Díky.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu za
dosud opravené kaple, kříže a za údržbu kolem
nich.
Přeji pěknou procházku nebo projížďku
na „Holubku“, do Ludvíkova, do Pěčíkova,
do Lázů a na ostatní klidná místa okolí Trnávky a srdečně zvu na
poutní mši svatou ke svatému Jakubovi do našeho krásného, nedávno vymalovaného kostela v M. Trnávce, která bude v neděli 25.
7. 2021 v 9.30 hodin. Těšíme se na Vás.
Marie Beserlová

Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Prázdniny jsou tu!

Tak jsme se všichni konečně dočkali krásného počasí a letošní rok se
přehoupl do jeho druhé poloviny. Dětem se
rozběhly prázdniny a nám částečně i hasičská sezona.
Konečně jsme také mohli uspořádat posezení na hasičské zbrojnici a tímto děkujeme všem, kteří se za námi přišli podívat.
Moc rádi jsme Vás všechny viděli!
Také hasičské tréninky jsou v plném
proudu a my jsme pro letošek rozšířili záwww.mesteckotrnavka.cz
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kladnu našich dětí – přibylo k nám pár dalších starších kamarádů,
a dokonce jsme složili tým malé přípravky. Dětičky absolvovaly již
několik tréninků a pomalu se začínají seznamovat s požárním sportem. Máme velkou radost a doufáme, že ještě letos budou děti připravené na jejich velký první závod.
Děti se zúčastnily prvního závodu, a to Hry Plamen. Starší žáci se
umístili na 10. místě. Několik našich mladších žáků jelo bojovat za
tým Bezděčí u Trnávky, tahle spolupráce se vydařila a děti si odvezly 6. místo. Dětem děkujeme za krásnou reprezentaci našeho sboru.
Čeká nás letos pár závodů – v Bezděčí u Trnávky, ve Vranové Lho-
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tě, na Nočním boji ve Staré Rovni a náš domácí memoriál v Městečku
Trnávce. Také pro Vás chystáme letos pouťové posezení na hasičárně
a těšit se opět můžete na makrely!
Kluci z výjezdové jednotky měli od posledního vydání Trnaváčku
jeden výjezd. Jednalo se o požár rodinného domu v Chornicích, kde
kluci použili vzhledem k zakouřeným prostorům dýchací přístroje.
Zúčastnili se také cvičení na plnění bambivaku ve Starém Městě na
letišti. Bylo to pro ně určitě velmi přínosné, i když náročné cvičení.
Děkuji.
Nikola Neubauerová

Žijí mezi námi
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum občanka naší obce paní Gertruda Goppoldová. Dětství a celý svůj život prožila v naší obci. Dovolte nám v následujících řádcích shrnout nejdůležitější momenty života naší milé spoluobčanky, tak jak na ně sama vzpomíná…

Paní Gertruda Goppoldová
Paní Truda, jak jí odmalička říkali, se narodila před
80-ti lety rodičům smíšeného česko – německého manželství v Městečku Trnávce v bytě nad dnešním kulturním domem. Tady měl tatínek pronajatý i obchod a v
brzké době koupil od pana Glotzmana z Brna dům čp.
116 (bývalé jesle). Zde se svými pěti sourozenci Majou,
Richardem, Edou, Tondou, Rudolfem a rodiči prožila
paní Truda část svého dětství.
Po skončení druhé světové války v letech 1945–1946
došlo na vysídlení občanů německé národnosti z Československa. Tento odsun byl nařízen několika rodinám
včetně Goppoldových, ale deport byl zrušen a rodiny
zůstaly v obci. V roce 1947 byl rodině zabaven jejich
dům i s majetkem a Goppoldovi se museli do 48 hodin s šesti malými dětmi vystěhovat do nevyhovujících podmínek na
Rynk čp. 34, kde žili 20 let (do roku 1967). Tento dům vlastnil pan
Öhler a rodině byl přidělen národním výborem, jejich dům čp. 116
byl zabrán. Paní Truda se domnívá, že některé rodiny dopadly v podstatě ještě hůře, když byly vystěhovány do domů, kde byly třeba díry
ve zdech a děti je ucpávaly punčochy nebo různými hadry, aby tam
nešla zima.
Později si tatínek paní Trudy našel práci v Chornicích v Krasu,

Rodinná fotografie (paní Truda vpravo)

kde se šily padáky. Pracoval zde jako skladník. Jinou
práci nemohl dělat, aby například „neodkoukal technologii výroby padáku“ anebo aby neměl přehled, co se ve
fabrice vyrábí, tvrdí paní Truda. Po té pracoval v Hedvě
v M. Třebové. Maminka byla v domácnosti a pomáhala
u Modrláků na poli. Později maminka pracovala i v zahradnictví v M. Trnávce.
Paní Truda vzpomíná z vyprávění svých rodičů a dalších, kteří tuto dobu zažili, na smutnou událost, která se
stala v květnu 1945 v Městečku Trnávce. Trpce poznamenala životy spoluobčanů německé národnosti, kteří
žili v obci spořádaným životem bez náznaku nepřátelství. Několik mužů německé národnosti z Městečka Trnávky bylo odvedeno do hospody u Schupplerů a zde
byli uvězněni. Tuto situaci jeden z mužů psychicky neunesl a pokusil
se o útěk. Někdo z hospody na něj vystřelil. V tu chvíli tudy projížděla
ruská vojenská jednotka, která zde zastavila, vědoma si skutečnosti,
že v hospodě jsou vězněni Němci. Ještě tento den byli muži, spoluobčané a otcové od rodin zastřeleni a pohřbeni v hromadném hrobu
v Městečku Trnávce. Stejný osud dostihl i paní učitelku Balcárkovou,
která byla zastřelena na zahradě svého domu nad hřištěm. Tyto smutné dny připomíná pamětní deska na kapli místního hřbitova a jsou popsány v knize Tragické májové dny 1945
v Městečku Trnávce od autorky paní Gretl
Strikové.
Do základní školy chodila paní Truda
do Městečka Trnávky a jejími spolužáky byli např. Ema Macháčková, Jaromír
Kašpar nebo Božena Antošovská z Rozstání. Se školou děti jezdily i na výlety, byly
na Bouzově, v Javoříčku nebo na Macoše.
Paní Truda vzpomíná, jak museli chodit na
brigády sázet „semenačku“ nebo sbírat námel.
Dětství prožila paní Truda na Rynku,
kamarádkami jí byla děvčata Häuslerova,
Olga Knapová, Zdena Dajčarová a Dana
Pacholíková. Rynk byl nezapomenutelný,
tady to žilo, protože zde bylo hodně dětí.
Obyvatelé Rynku hlídali všechny děti, nikdo se neurazil, když děti dělaly „alotrie“.
Kdo je viděl, tak je napomenul a nic se nestalo. Nejvíc veselo bylo ve stavení u Henslů. Když mělo být kácení máje, tak se ve
všech staveních šetřila vajíčka, „záprdky“,
zde se nocovalo, aby se uhlídala májka, kterou měl na očích celý Rynk. Děti byly hodně venku a nechtělo se jim domů, i když
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V roce 1975 nabídlo MNV rodině přestěhování do bytu po MUDr.
třeba byla velká zima. Hodně pobývaly venku, rády chodily na CimBuchardovi, naproti na čp. 247. Po odstěhování rodiny MVDr. Korce
burk a na koupaliště.
dostali možnost odkoupení druhého bytu v domě za konfiskát. BraDo kostela chodila rodina Goppoldova celý život a paní Truda
tr Tonda se ženou očekávali v roce 1977 narození druhého potomka
vzpomíná, jak jako dítě obdivovala pěvecký sbor v kostele, který měl
a svůj byt v prvním patře si tedy odkoupili.
v té době hodně zpěváků. Kostel tehdy býval plný lidí a nebylo nePaní Truda se starala s bratrem Eduardem o rodiče, tatínek zemřel
děle, aby se nešlo na mši. Každý svátek se slavil a všechna práce se
v roce 1987 a maminka o osm let později. V nedávné době postuppřitom stihla.
ně přišla o dva starší bratry, o které v závěru jejich života pečovala.
Po ukončení měšťanské školy se paní Truda učila cukrářkou v ProDoteď je velice společenská, a kromě pravidelného zpívání na kůru
stějově a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Chvíli pracovala v cukrárně
i na poutních mších v okolí, pomáhá při pracích na faře nebo na ak(dnešní Moravec), kde ale platili za práci velice málo, a proto odešla
cích pořádaných farností. Ráda vaří a peče, radost ji dělají sourozenci
za lepším příjmem. Také ráda chodila cvičit do Sokola v M. Trnávce,
a jejich rodiny.
dokonce se dvakrát zúčastnila cvičení spartakiády. Později pracovala
Paní Gertrudu Goppoldovou můžete potkat v Městečku Trnávce
v Hedvě, kde zůstala až do důchodu, a i po letech nedá dopustit na výjako elegantní dámu na modrém kole s proutěným košíkem na nákup.
borný kolektiv a kamarádky z práce.
Rozhodně byste jí nehádali tento úctyhodný věk. Pokud se s ní dáte
Milou vzpomínkou je pro paní Trudu návštěva M. Trnávky budoudo řeči, zjistíte, že je stále plná optimismu, srdečnosti a dobré nálady.
cí herečkou z Brna Laďkou Kozderkovou s rodiči a rodiny Svátkové.
Za rozhovor děkují Jana Lexmaulová, Jitka Stenzlová
Oběma rodinám se zde zalíbilo a navštěvovali obec o prázdninách.
Laďka dokonce tancovala kozáčka v hospodě na stole.
Omladina se scházela na zábavách, které byly v kulturáku,
a moc pěkné zábavy bývaly na Cimburku. Zde hrála paní
Truda i divadlo, které režíroval pan Fikr. Paní Zdena Bigošová, rozená Zacharová, ji přivedla v roce 1972 ke zpěvu
na kůr kostela a paní Truda tam zpívá sopránovým hlasem
dodnes. Tento kostelní sbor tehdy vedl pan Škrabal s panem farářem Kutačem, který uměl hrál na housle.
V roce 1967 koupil pan Kovář od Öhlerů dům na Rynku,
kde rodina Goppoldova bydlela. Nemohl zde ale nic spravovat nebo rozšiřovat, musel bydlet s manželkou a čtyřmi
dětmi velice skromně na výměnku, byť byli ve svém vlastním domě. Pan Kovář naléhal na Místním národním výboru, aby Goppoldům přidělili byt. Toto naléhání podpořil místní obvodní lékař MUDr. Buchard. A tak se rodina
přestěhovala na čp. 246, kde se říkalo „ve vilách“ (bývalé
Při zpěvu v kostelním sboru (paní Truda druhá zprava)
zdravotní středisko) do bytu po paní učitelce Madronové.

POUŤOVÝ VÍKEND
v Městečku Trnávce

pátek 23. 7.

od 18.00 hodin vedle kulturního domu
v parku občerstvení:
točené pivo, makrely, steaky

sobota 24. 7.

od 14.00 hodin na hřišti

Pouťový turnaj s účastí týmů:
SK LOŠTICE 1923,
FK KUNŠTÁT, TJ MALETÍN,
TJ SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA
od 20.00 hodin na hřišti TJ Sokol pouťová
zábava se skupinou KREYN
vstupné 70 Kč
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