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s barevným listím na stromech si pohrává studený vítr, trička s krát-
kými rukávy jsme vyměnili za teplejší bundy a až na pár dnů „babího 
léta“ v říjnu je tady podzim se vším všudy.

Práce,  které  byly  obcí  zadány,  jsou  z  větší  části  hotovy,  případně 
jsou před dokončením. Dokončená je v  letošním roce druhá finančně 
nejnáročnější  akce  (náročnější  byla  přestavba  bývalého  zdravotního 
střediska) - výměna povrchů na Rynku. Protože rozpočet na tuto akci 
byl sestavován s velkým časovým předstihem (v průběhu roku 2016), 
bylo  nutné  pro  zdárné  dokončení  díla  uzavřít  několik  dodatků,  kte-
ré  byly ovlivněny  i  způsobem výměny vodovodního  řadu na Rynku. 
Z  různých Vašich ohlasů  jsem přesvědčen o  tom,  že  zvolený způsob 
výměny povrchu  byl  způsobem  správným a máme v  obci  pěkné  ná-
městíčko. Poděkování zde patří Pardubickému kraji, který na toto dílo 
přispěl dotací z Programu obnovy venkova. Také výsadba zeleně podél 
komunikace na Staré Trnávce je hotova a pevně věříme, že zkrášlí naši 
obec a nestane se cílem vandalů a ničitelů, kteří se stejně jako jinde vy-
skytují i u nás. I tato akce je finančně podpořena Pardubickým krajem 
prostřednictvím Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

Zastupitelstvo obce schválilo mimo jiné nový systém sběru komu-
nálního  odpadu.  Jak  jsme  Vás  informovali  v  minulém  čísle  našeho 
Zpravodaje, dojde postupně k výraznému navyšování poplatku ze stra-
ny státu za ukládání na skládky, čili ukládání toho, co máte ve svých 
popelnicích. Snahou obce bude příliš nezvyšovat poplatky za odvoz po-
pelnic, to se však neobejde bez Vaší pomoci, bez výraznějšího vytřídě-
ní surovin, které se dají dále využívat recyklací. Proto zavádíme nový 
systém,  se  kterým  budete  po  dokončení  jednání  se  svozovou  firmou 
SUEZ a.s. včas informováni, nyní jen nastíním princip nového systé-
mu. Vaše  popelnice  budou  označeny  čárovým  kódem,  který  obsluha 

Vážení občané, 
při výsypu popelnic načte čtečkou, následně ještě zkontroluje naplnění 
Vaší popelnice a zanese do systému pomocí kódů označující naplnění 
popelnice (v jednání jsou rozlišovací kódy pro obsah ¼, ½, ¾ a plná po-
pelnice). Tak bude mít obec přehled o naplněnosti popelnic, ze kterého 
vyjde mimo jiné i pro stanovení četnosti odvozu odpadu. Celý systém 
bude podpořen sběrem tříděného odpadu - dům od domu, kdy občané 
obdrží pytle na tříděný odpad - plast a papír. Obec zajistí odvoz těchto 
pytlů umístěných před Vašimi nemovitostmi, pro každý druh 1x mě-
síčně. O tom, co bude možné do těchto pytlů ukládat, budete opět včas 
informováni. Zavedení tohoto systému bude předcházet evidence všech 
popelnic, i těch, které využijete třeba jen 1x v roce. Z tohoto důvodu, 
nikoliv z pouhého rozmaru obecního úřadu, jste byli vyzváni, aby jste 
před  své  nemovitosti  v  určený  den  umístili  všechny Vaše  popelnice. 
Bohužel ne všichni občané tak učinili a celou evidenci budeme nuceni 
opakovat. Pokud nebudeme mít celkovou evidenci hotovou, není mož-
né systém spustit a spousta práce by byla zbytečná. Pokud nebudeme 
moci dané nemovitosti poskytnout kód podle počtu a typu popelnic, tj. 
popelnice bude bez čárového kódu, nebude vyvážena.

Všechny obce a města v ČR budou Ministerstvem životního prostře-
dí tlačeni zákonem o odpadech k tomu, aby více třídily a naplnily tak 
požadavek EU, ke kterému se ČR zavázala. Splnit tento požadavek ne-
bude jednoduché, protože představuje zákaz skládkování recyklovatel-
ných, využitelných a směsných komunálních odpadů a 60% recyklaci 
komunálního odpadu do roku 2024. Začněme proto s určitým předsti-
hem, ale uvědomme si, že řešením není a nebude vyvést odpad na čer-
nou skládku někde za obec. Mysleme i na generace po nás!

Vážení občané, přeji Vám klidné podzimní dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

s kulturním programem 
dětí MŠ a ZŠ
1. adventní neděle
3. 12. 2017 od 17:00 hod.
před Obecním domem 
v Městečku Trnávce 
(po skončení předvánočního 
jarmarku) 

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu
s kulturním programem 
dětí MŠ a ZŠ
1. adventní neděle
3. 12. 2017 od 17:00 hod.
před Obecním domem 
v Městečku Trnávce 
(po skončení předvánočního 
jarmarku) 

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

Obecní úřad Městečko Trnávka
Vás srdečně zve na letošní 

Posezení s důchodci, 
které se uskuteční 

ve čtvrtek  7. 12. 2017 od 13:00 hodin 
v sále Kulturního domu v Městečku Trnávce.

Na setkání s Vámi 
se těší starosta obce 
Ing. Milan Šedaj

K tanci a poslechu hraje  
cimbálová muzika  
Ječmínek
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Usnesení 
č. XIX. /251017 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 25. 10. 2017

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
583.  zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
584.  zprávy FV a KV,
585.  prodej pozemků p.č. 43/2 o výměře 517 m2 a p.č. 69 o výměře 88 m2 v k.ú. 

Pacov u Moravské Třebové Marii Melkové za cenu 25 Kč/1m2,
586.  prodej pozemku p.č. 446/5 o výměře 1499 m2 v k.ú. Městečko Trnávka Vác-

lavovi Michalčákovi za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
587.  prodej pozemku p.č. 446/9 o výměře 1035 m2 v k.ú. Městečko Trnávka Jiří-

mu Antošovskému za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
588.  prodej pozemku p.č. 446/10 o výměře 851 m2 v k.ú. Městečko Trnávka man-

želům Kalodovým za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
589.  zaslání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemku p.č. 407/7 v k.ú. Měs-

tečko Trnávka,
590.  pořízení nového software KEO4 za cenu 32 900 Kč + DPH s ročním upgrade 

10 370 Kč + DPH,
591.  revokaci usnesení VZO č. XVIII./300817, bodu č. 557,
592.  doplnění usnesení VZO č. X./270416, bodu č. 323 – cena pro 8 stavebních 

pozemků  v  I.  etapě  výstavby  sídliště  NADSTUDNÍ  ve  výši  180  Kč/1m2 
včetně  zákonné  výše DPH  a  včetně  přivedení  technické  infrastruktury  na 
hranice stavebních parcel; v případě, že cena bude v budoucnu shledána, že 
není v čase a místě obvyklá, odůvodňujeme  to  takto: obec má zájem, aby 
v obci stavěli mladí lidé, aby byla zajištěna naplněnost ZŠ a MŠ, aby se obec 
nevylidňovala,

593.  zapojení ZŠ a MŠ Městečko Trnávka do programu MAS  - Investiční priority 
školských zařízení v území ORP Moravská Třebová přes IROP • bezbariéro-
vost – plošina na schody pro vozíčkáře s nákladem cca 500 tis. Kč • moder-
nizace učebny informatiky s nákladem cca 650 tis. Kč,

594.  zapojení ZŠ a MŠ Městečko Trnávka do programu MAS – Investiční priority 
školských zařízení v území ORP Moravská Třebová mimo IROP   
  - modernizace školního hřiště v MŠ s nákladem cca 650 tis. Kč,

595.  změnu systému svozu komunálního odpadu v obci – čárové kódy na popel-
nice,  snímání naplněnosti popelnic, pytle na  tříděný odpad do domácností 
(papír a plast) a jeho sběr dům od domu,

596.  úhrada mimořádného příspěvku Regionu MTJ ve výši 280 866 Kč,
597.  rozpočtové opatření č. 4/2017,
598.  doplnění Zásad prodeje a pronájmu – u pronájmů doplnit v případě dočasné 

stavby druh a specifikaci včetně vizualizace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
599.  nákup 40 ks nových stohovatelných židlí do KD Městečko Trnávka,
600.  provedení zásahu na podporu  růstu vstavače mužského na pozemcích p.č. 

29/1, p.č. 115 a p.č. 29 v k.ú. Mezihoří u Městečka Trnávky s příspěvkem 
Pk ve výši 7 500 Kč,

601.  cenovou nabídku M-silnic Chrudim na instalaci 7 ks odvodňovacích žlabů na 
Rynku za cenu 60 235 Kč + DPH,

602.  zaslání nesouhlasného dopisu ke zrušení objednávání osobní vlakové dopra-
vy na části trasy 017,

603.  Návrh opatření obecné povahy z MZE o kácení BO a SM,
604.  Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN od 1. 1. 2018 do 31. 

12. 2018 s navýšením ceny pro obec o 48 000 Kč a pro ZŠ a MŠ s navýšením 
ceny o 8 000 Kč oproti roku 2017,

605.  pořízení nových oken na budovu kabin na hřišti TJ Sokol od Kamila Michal-
čáka za cenu 33 468 Kč + 4 114 Kč za montáž,

606.  cenu za opravu 2 výjezdů z Rynku mezi čp.  47 a čp. 48 a druhý mezi čp. 41 
a čp. 42 ve výši 100 438 Kč + DPH,

607.  Smlouvu  o  podmínkách  napojení,  o  spolupráci  a  součinnos-
ti  při  realizaci  plynárenského  zařízení  a  o  smlouvě  budoucí  nájemní  č. 
9417002216/2017/4000211361/094 s GasNet s.r.o.,

608.  podání žádosti přes MAS MTJ z projektu Malý LEADER na restaurování 
pískovcového sousoší Panny Marie v Lázech s rozpočtem 126 500 Kč.

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.  1. část usnesení 
byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
609.  založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná (dále jen „DSO“),
610.  smlouvu o založení DSO, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
611.  stanovy DSO, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
612.  vstup obce Městečka Trnávky do tohoto DSO.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
613.  starostu  obce k  zastupování  obce k  účasti,  jednání  a  hlasování  o  založení 

a vzniku DSO a dále k účasti v orgánech DSO, přičemž pověřuje starostu 
obce k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů DSO,

614.  pana Ing. Tomáše Hlavenku, nar. 23. 1. 1983, bytem Cihelna 1180/1. 692 01 
Mikulov, aby podal návrh na zápis DSO do rejstříku svazku obcí a zastupo-
val obec v tomto řízení.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
615.  nutnost  zvolit  kandidáty  do  orgánů  dobrovolného  svazku  obcí,  a  souhlasí 

s tím, aby volbu za obec provedl starosta obce a proto jej pověřuje, aby na 
ustavující členské schůzi DSO činil vše potřebné ke zvolení členů orgánů 
DSO, zejména v rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvolení.

Hlasování: pro 10 hlasů, proti 2 hlasy (P. Bohatec, V. Neubauer), zdržel se 
0 hlasů. 2. část usnesení byla přijata.

V Městečku Trnávce dne 25. 10. 2017, Ing. Milan Šedaj, starosta obce 
Ověřovatelé zápisu:  František Kozlovský, Jiří Vondra

Poslední Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Městečko Trnávka 
v letošním roce se koná 18. 12. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního domu v Městečku Trnávce.

V měsíci listopadu a prosinci 2017 
oslaví významné narozeniny naši 

spoluobčané:
paní Jitka Stösselová z Pěčíkova
pan  František Zemánek ze Staré Rovně
paní Zdeňka Fiebichová z Mezihoří
paní Vlasta Henslová z Městečka Trnávky
pan  Eduard Goppold z Městečka Trnávky
paní Růžena Navrátilová z Předního Arnoštova
paní Anna Pokorná ze Staré Rovně
pan  František Pavlovec z Pacova
paní Anna Odstrčilová z Pěčíkova
pan  Antonín Valášek z Bohdalova
Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a pohodu po celý rok. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 

Volby do PČR ve dnech 20. – 21. 10. 2017: 
Městečko Trnávka se všemi okrsky celkem

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelk. zpr. v %

8 8 100 1 172 727 62,03 725 723 99,72

Strana Platné hlasy Předn. 
hlasyč. název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 31 4,28 X
2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 87 12,03 X
6 Radostné Česko 0 0,00 -
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 1,93 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 115 15,90 X
9 Strana zelených 9 1,24 X
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 2 0,27 X
12 Strana svobodných občanů 6 0,82 X
13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,13 X
14 Občanská demokratická aliance 1 0,13 X
15 Česká pirátská strana 60 8,29 X
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 -
20 TOP 09 21 2,90 X
21 ANO 2011 228 31,53 X
22 Dobrá volba 2016 1 0,13 X
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,41 X
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 53 7,33 X
26 REALISTÉ 2 0,27 X
27 SPORTOVCI 1 0,13 X
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,55 X
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 83 11,47 X
30 Strana Práv Občanů 1 0,13 X

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce v sekci „VOLBY 
2017“ anebo ve vitríně naproti Kulturnímu domu v Městečku Trnávce.
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Čert nikdy nespí

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Říjnový program v knihovně byl více než pestrý. Tradičně jsme ne-

jen v Týdnu knihoven nabídli pro školní třídy besedy v knihovně spo-
jené s poznáváním knih zábavnou formou, zahájili jsme čtení pohádek 
pro děti v MŠ a nechyběla ani výtvarná dílna, kde jsme vyráběli sovič-
ky z papíru. Dále  jsme pozvali spisovatele a  ilustrátora Pavla Čecha, 
který ve škole představil své krásné knížky žákům. V kulturním domě 
bylo veselo při Listování, kdy herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný četli 
z knížky Dobrodružství strýčka Ludvíka a nejmenší děti si zazpívaly 
s Markem Šolmesem Srazilem, hudebníkem a spisovatelem. Také pro 
dospělé jsme nabídli program ve formě besed a výstav. V pátek 13. 10. 
nám pan Jindřich Žižka přiblížil téma astronomie, k vidění byly nád-
herné fotografie z vesmíru. Škoda jen, že tato zajímavá přednáška na-
lákala jen velmi málo zájemců. Za to na přednášce cestopisné 30. 10. 
s Pavlem Antonínem Taťounem, malířem a cestovatelem, bylo „plno“. 
Poutavé vyprávění plné veselých zážitků z oblasti Malajsie, Kambodži 
a Vietnamu doprovázené fotografiemi zaujalo všechny přítomné. Nako-
nec jsme si mohli prohlédnout jeho obrazy asijské přírody, které zůsta-
nou v galerii knihovny do konce listopadu 2017. 

DIVADELNÍ   PODZIM  2017       
L I S T O P A D    2 0 1 7                      XIX. ROČNÍK      KULTURNÍ  DŮM  MĚSTEČKO TRNÁVKA 

 
Datum           Začátek                                 Soubor                                                   Název   a     autor                                            Žánr 
 

4.11.             19.30 hod                     Divadelní soubor Nahoď                      VE STÁTNÍM ZÁJMU                     komedie          
2017              sobota                                   Vranová                                                Antonín Procházka                        
                                                                                                          
5.11.             15.00 hod                     Dětský divadelní soubor                        DVANÁCT MĚSÍČKŮ                  pohádka 
2017        neděle                              Městečko Trnávka                                                                                                                                                                                                                                                                                
11.11.            19.30 hod                     Divadlo Stodola                  ŽENY V RINGU aneb VŠE O ŽENÁCH       drama  
2017               sobota                              Jiříkovice                           Ondřej Buchta                                                  s humorem

                                                                                                                                   18.11.            19.30 hod                     DS Osvětové besedy                               PROBUZENÍ JARA                      drama         
   

2017               sobota                             Velká  Bystřice                                         Frank Wedekind 

                                                                                       

 
19.11.            15.00 hod                      Divadelní soubor                               ČERT NIKDY NESPÍ                                 pohádka  
2017               neděle                          Městečko Trnávka                                         Zdeněk Kozák 
                                                                                                                                       
25.11.            19.30 hod                  Divadelní spolek Šembera                     LIMONÁDOVÝ JOE               komedie 
2017               sobota                               Vysoké Mýto                                               Jiří Brdečka                                        muzikál 
 
 Vstupné na večerní představení 80,- Kč, na pohádky vstupné dobrovolné. 

Abonentní vstupenka k zakoupení v obecní knihovně na všechna představení 300,- Kč
   

                                                               

 Změna programu vyhrazena

                                                                            

                                       

Divadelní soubor 
    Městečko Trnávka
        si Vás dovoluje pozvat
           na pohádku Zdeňka Kozáka 

           Premiéra:
     Neděle 19. 11. 2017 v 15 hodin 
Kulturní dům Městečko Trnávka

Čert nikdy nespí

A co nás čeká v předvánočním čase? 
Až do konce listopadu můžou ještě děti sbírat perličky za přečtené 

knížky ve hře Lovci perel. Ve středu 13. prosince se uskuteční Morion-
ský trh, kde můžou za své odměny nakupovat drobné dárky.

Na měsíc listopad vyhlašujeme nejen pro děti soutěž o nejkrásněj-
šího anděla  – může být malý, velký, malovaný,  lepený,  z přírodních 
materiálů... Všichni tito a spoustu dalších andělů a andílků pak budou 
k vidění na Andělské výstavě, kterou můžete navštívit od 4. do 20. pro-
since v galerii knihovny.  Své výtvory nám můžete nosit celý měsíc do 
obecní knihovny.

V adventní době se můžete těšit také na výtvarnou dílnu a předvá-
noční  čtení  v  knihovně.  Sledujte  plakáty  a webové  stránky  knihovny 
www.ok-mtrnavka.cz, kde najdete i spoustu fotografií z knihovních akcí.

Jitka Stenzlová, Jana Dušková

* vstupné dobrovolné *
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

      Zprávičky z podzimní školičky
Podzim je v plném proudu, starší a předškoláci si to náramně užívají. 

Lepíme, stříháme a tvoříme z přírodního materiálu, počítáme za pomoci 
kaštanů, vyrábíme společnými silami strom a vychutnáváme si barevné 
roční období na procházkách v lese, obklopeni různorodým listím. Nej-
více ovšem děti zaujalo modelování ježečků z plastelíny, kterým násled-
ně připevnily bodliny, jejichž barvy zvládly hravě pojmenovat. 

Nejmenší dětičky z naší  školičky v září a v  říjnu prožívají období 
adaptace na nové prostředí školky, zaměstnance, denní režim a zejména 
větší kolektiv dětí. Všechny paní učitelky se snaží dětem maximálně při-
blížit a toto nelehké odloučení od maminky nebo jiné blízké osoby jim 
usnadnit. Velkým úkolem je pro nás vytváření prosociálních vztahů ve 
školce tak, aby se z dětí postupně stali kamarádi a dokázali k sobě vzá-
jemně přistupovat s respektem a pochopením. Mezi dětmi si již začínají 
objevovat první přátelství, které podněcují společné hry a aktivity celé 
třídy. I nejmenší děti jsou velmi kreativní, nástěnky a třídu zdobí první 
kresby, malby a výrobky. Děkujeme všem rodičům za úžasnou spoluprá-
ci při nástupu dětí do školky a utváření kolektivu. Každý den prožitý ve 
školce si užíváme a těšíme se, co přinese na nadcházející období.

Kolektiv učitelek MŠ

Přespolní běh v Jevíčku
Přespolní běh se v letošním školním roce uskutečnil dne 26. září 2017 

v Jevíčku v areálu koupaliště „Žlíbka“. Na závodech jsme soupeřili se 
základní školou z Jaroměřic a Jevíčka. ZŠ Městečko Trnávka reprezento-
valo celkem 17 žáků, rozdělených do jednotlivých kategorií podle věku. 

V kategorii  žáků 4.  tříd  zazářila Mariana Stenzlová,  která  skončila 
na krásném 1. místě  a  zajistila  si  postup do okresního kola v Poličce. 
Její spolužák, Radim Konečný, skončil na 3. místě a také si vybojoval 
postup do okresního kola. Posledním reprezentantem ze 4. třídy byl Ště-
pán Pospíšil. V kategorii žáků 5. tříd předvedla výborný výkon Viktorie 
Protivánková, která se umístila na 1. místě a Hedvika Kaštánková, kte-
rá obsadila druhé místo a postupují do okresního kola v Poličce. Žáci 5. 
třídy Zdeněk Baranok a Matěj Smolík se na stupně vítězů neprosadili. 
V kategorii 6. tříd závodil Adam Dvořáček, který se do okresního kola 
neprobojoval. Jan Hladil, který nás reprezentoval v kategorii žáků 7. tříd, 
skončil na 2. místě a vybojoval si postup do okresního kola. 

V kategorii  7.  tříd  dívek  závodila Natálie  Smolíková,  Eliška  Smé-
kalová  a  Soňa Havlíčková,  které  společně  s  dívkami  z  8.  třídy  Janou 
Škrabalovou a Monikou Braunerovou závodily za družstvo, které se také 
probojovalo do okresního kola. V kategorii 9. tříd závodila Eliška Lex-
maulová, která se umístila na 2. místě a Romana Václavková, která skon-
čila na 3. místě a budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Jejich 
spolužák Jaroslav Suchomel na stupně vítězů nedosáhl.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postu-
pujícím přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Bc. Martina Baráková

Den stromů
Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Stromy vy-

padají jako by se strojily na oslavu Dne stromů. Ten se slaví v České 
republice 20. října. Přesně tento den vyrazili žáci 1. a 2. třídy do Morav-
ské Třebové na podzimní přírodovědnou stezku spojenou s povídáním 
o Slunci a o tom, jak je Slunce pro stromy důležité. Akci pořádal Dům 
děti a mládeže Moravská Třebová. Jak si děti celé dopoledne užily, uvi-
díte v naší fotogalerii. A jedno moudro na závěr: „Strom neodepře svůj 
stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

Mgr. Ludmila Šimečková

Druháci a pavouček Pája
Milá paní knihovnice, jsme moc rádi, že jste nás stejně jako všechny 

ostatní žáky a učitele naší školy pozvala v rámci akce Týden knihoven 
na návštěvu do obecní knihovny. Přišli  jsme se Vám i  tak trochu po-
chlubit knihou, kterou právě společně čteme, a  také  jsme Vám chtěli 
ukázat,  jak plníme svůj čtenářský slib. Hlavně jsme ale byli zvědaví, 
co zajímavého jste si pro nás připravila. Kniha Pavouček Pája od Pav-
la Šruta, ze které  jste nám předčítala, se nám moc líbila. S nadšením 
nám vlastním jsme se vrhli na obrázkovou skládačku i na pracovní listy 
s úkoly. Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na příští návštěvu.

Zdraví Vás čtenáři z 2. třídy
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Kartografické a geodetické dny ve Velkých Opatovicích
Dne 22. 9. se vydala 7. a 8. třída do Velkých Opatovic do Moravské-

ho kartografického centra. Vypravili jsme se na akci Kartografické a ge-
odetické dny. Čekal nás velmi bohatý program, například ukázky práce 
s geodetickými přístroji v terénu – od krokování po GPS, ukázky měření 
výšky, práce s termokamerou. Žáci se rozdělili do tříčlenných družstev 
a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích v zámeckém parku.

Bc. Martina Baráková 
Naučila jsem se pracovat s navigací a buzolou. Nejlepší bylo měření 

výšky (například stromů). Moc se mi to líbilo.   Natálie Smolíková, 7. třída
Dozvěděli jsme se různé zeměpisné informace, například jak změřit 

výšku a délku. Bylo 12 stanovišť, takže jsme se nenudili, pobavili se 
a dozvěděli se i něco nového.                        Jana Škrabalová, 8. třída

Za „Hudbou, která nezná hranic“ do Moravské Třebové
Z centra Společnosti  pro  česko-německé porozumění v Moravské 

Třebové jsme jako každý rok dostali milé pozvání na zajímavý kulturní 
program. V úterý 19. září 2017 se tedy 5., 6. a 7. třída vydala do mo-
ravskotřebovského muzea na koncert „Hudba nezná hranic“. Hudebníci 
a cestovatelé, manželé Kocůrkovi, nás ve svém pořadu zavedli do světa 
historických hudebních nástrojů a poslechově také do světa staré hud-
by. V jejich podání jsme slyšeli  tóny dechových nástrojů vyrobených 
z nejrůznějších materiálů, např. šalimó z rákosu, bialos, šofar, dřevěnou 
dvojflétnu, hliněnou flétnu, krumhorn, cornamusu, cink, šalmaj i dudy. 
Strunné  nástroje  reprezentovaly  žaltář,  mandolína,  trumpeta,  klarina 
a  také housle. Že se program i doplňující setkání s panem Jordánem, 
ředitelem muzea, našim žákům líbily, dokazují jejich postřehy.

Mgr. Jana Strouhalová
Strávili jsme dopoledne v Moravské Třebové, kde jsme měli mož-

nost poslechnout si vyprávění o zbraních z 1. světové války a potom 
o hudebních nástrojích a slyšet  je,  jak hrají. Nejvíc se mi líbily dudy 
a nástroje z rákosí. (Pepa)

…zaujal mě roh z kamzíka a nástroje s měchy. Líbil se mi hadí sví-
cen…. (Tadeáš)

… ředitel muzea nám ukázal pušky z 1. světové války a několik sta-
rých muzejních věcí. Pak jsme byli na prohlídce obrazů…. (Jirka)

… v muzeu to bylo zajímavé a zvláštní. Nejvíce se mi líbily obra-
zy namalované olejovými barvami. Pan Jordán nám ukazoval zbraně 
z 1. světové války. Na koncertě to bylo úžasné, hrály tam zajímavé ná-
stroje – kosti, rohy, dudy, trumpeta a housle…. (Žaneta)

… mně se líbilo ukulele, píšťalka z rákosí a housle. (Týna)
… mně se líbily staré věci z krabice, například svícen ve tvaru kobry 

královské, bumerang, hrníček, dýky. Pěkné byly i obrazy na výstavě…. 
(Zuzana)

… u hudebníků mě zaujalo, že umí hrát na tolik nástrojů. Nejvíce se 
mi líbila trumpeta a píšťaly z kostí. (Adam)

Burza škol ve Svitavách a návštěva muzea
Také letos, 19. října 2017, se naši deváťáci vypravili v doprovodu své 

třídní učitelky do svitavské Fabriky, aby se seznámili s nabídkou středních 
škol  i učilišť nejen okresu Svitavy. Se zástupci  jednotlivých  škol mohli 
konzultovat podmínky přijetí, nabídku oborů i možnosti dalšího uplatnění.  
Nechť tedy pomalu přijde čas vybírání a rozhodování, kam dál...

Po  návštěvě  Fabriky  zavítali  chlapci  a  děvčata  také  do muzea  na 
stálou výstavu „Hledání Davidovy hvězdy“, tou je provedl historik pan 
Fikejz. Expozice je věnovaná svitavskému rodákovi Oskaru Schindle-
rovi, německému obchodníkovi, jenž zachránil více než tisíc lidí před 
smrtí v koncentračním nebo vyhlazovacím táboře. Přednáška byla zají-
mavá a všechny zúčastněné velmi obohatila.

Mgr. Jana Strouhalová

Angliáda 2017
Již po třetí se žáci 9. a 8. třídy zúčastnili jazykové soutěže pořádané 

Gymnáziem v Jevíčku. Měli zde možnost ověřit si své znalosti anglic-
kého jazyka.  

Soutěž se skládala za dvou částí. První byl poslech a následné odpo-
vědi na otázky, druhou tvořilo čtení s porozuměním a na závěr vlastní 
vyjádření k textu. Zájem o tuto soutěž je veliký, což dokazuje účast více 
než 150 žáků ze škol nejen našeho regionu, ale i např. z České Třebové 
či Boskovic. Z celkového počtu 14 škol se naše škola umístila na jede-
náctém místě.

Z naší školy soutěžili čtyři žáci z osmé třídy a dva z deváté. Všichni 
předvedli velmi dobré výkony. Nejlépe se umístila Eliška Zahradníčko-
vá - na 7. místě - se ztrátou pouhých 4 bodů za vítězem. Gratulujeme!

Mgr. Jarmila Machánková

Logická olympiáda
Logická  olympiáda  je  soutěž  pořádaná Mensou  České  republiky, 

založená je na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný 
a  kreativní  přístup. Nerozhodují  zde  naučené  znalosti,  ale  schopnost 
samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž je rozdělena na pět kategorií. Naši řešící žáci patřili do kate-
gorie A - žáci I. stupně základních škol (2. – 5. třída)  a do kategorie B 
- žáci II. stupně základních škol (6. – 9. třída).

Soutěž probíhala v hodinách informatiky. Každý žák se nejprve mu-
sel zaregistrovat přes svůj email, na který mu přišlo originální vstupní 
heslo. Pak v určitý stanovený čas žáci vyplňovali online test. V testu 
bylo 25 otázek, na výběr měli vždy z osmi odpovědí. Otázky se týkaly 
nejen matematiky, ale i češtiny, fyziky, prostorové představivosti, oční-
ho vnímání obrázků, čtení údajů z grafu atd.

V kategorii A se do soutěže zapojilo 14483 řešitelů, z toho v Pardu-
bickém kraji 804. U nás soutěžili jen žáci 5. třídy. Nejlepší byli Richard 
Hensl a Matěj Smolík.

V kategorii B se zapojilo 20722 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 
1025. Nejlépe dopadli:
6. třída – Lukáš Fréhar (95. místo v kraji),
7. třída – Tomáš Naiser,
8. třída – Svatomír Novák,
9. třída – Josef Šíp.

Do dalšího kola ale bohužel nikdo z naší školy nepostupuje. Snad 
příští rok ...

Mgr. Petra Hájková

Podzimní lovec aneb Stezka skřítka Podzimníčka 
A  je  to  tu zase! Už  je podzim, hnědá hlína  lepí  se nám na 

paty… a my se vydáváme stezkou skřítka Podzimníčka za pod-
zimními poklady přírody v okolí naší školy nebo přesněji v oko-
lí našeho Cimburku. Vše, čeho jsme si všimli, pečlivě zazname-
náváme do karty Podzimní lovec, abychom na závěr zjistili, že 
kromě  nálezu  vlašských  ořechů  (které  letos  díky mrazům  za-
hlédl jen málokdo) jsme všechny Podzimníčkovy úkoly s chutí, 
zvídavostí a radostí splnili. 

Za všechny lovce Mgr. Ludmila Šimečková
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SRPŠ – Drakiáda 2017
Nový školní rok je tu, a tak jsme jej přivítali tradiční podzimní dra-

kiádou. Počasí nám letos přálo, svítilo sluníčko, občas zafoukal   vítr, 
takže někteří draci dokonce i vzlétli na oblohu.  A   nebylo jich málo. 
Děti, které přišly, dostaly za odměnu párek a oplatek,  dospělí dostali 
také něco na zub (aby jim to nebylo líto).

kolektiv SRPŠ

Vánocní besídka
    pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

v neděli dne 10. prosince 2017  
ve 14:00 hod. v kulturním domě

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni

Týden knihoven
V rámci Týdne knihoven jsme se s žáky II. stupně šli společně podí-

vat do obecní knihovny. Opět jsme si ukázali, jak je knihovna koncipo-
vána, podle čeho jsou knihy řazeny, jak jednotlivý titul tedy v knihovně 
najít. Prohlédli jsme si knižní novinky, prolistovali zajímavé knihy, při-
pomněli si knihovnou vyhlášenou soutěž Lovci perel.

V pondělí 9. října do naší školy zavítal spisovatel a ilustrátor Pavel 
Čech. Při besedě se žáci 8. a 9. třídy dozvěděli, jak se k této profesi pan 
Čech dostal. Vyprávěl o inspiracích k jednotlivým knihám. Hodně pod-
nětů získává od svých dospívajících synů. Kromě  ilustrací knih  tvoří 
i animace, kratičký film „Ještě něco“ také promítl.

Z postřehů našich žáků:
Beseda  se  mi  líbila.  Je  zajímavé,  že  se  vyučený  zámečník  stane 

úspěšným ilustrátorem. Nejvíce se mi líbila „Kniha pro dva“, protože 
to byla jedna kniha, z každé strany pro jednoho.   (Jarek)

... Líbí se mi, že  jeho knížky jsou založeny více na představivosti 
než na povídání...   (Renča)

... Ilustrace jsou hezké a zajímavě zpracované. Knížky s obrázky se 
mi líbí mnohem víc, než když jsou zaplněny textem. Pro někoho, kdo 
nerad čte, je to skvělé „čtení“. Vedle obrázkových knih jsme viděli i ko-
miksy. Knížku Dědečkové si rozhodně přečtu.

... Líbily se mi animace a vypravování o tom, jak se jako mladý jez-
díval potápět.   (Jakub)

... Bylo  to velice  zajímavé. Dozvěděli  jsme  se něco o malířských 
technikách a o životě autora, např. jak hledal ateliér. Mnoho knih vznik-
lo na základě vzpomínek a zážitků z jeho života.   (Monika)

... Byl velice příjemný a dokázal hovořit o svých knížkách, ukázal 
nám i krátké filmy. Bylo to zajímavé zpestření a určitě by mohl přijet 
zase.    (Barbora)

Republikové finále OVOV v Brně
Hned první školní týden nás čekalo republikové finále soutěže Odzna-

ku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme 
se s Natálii Steffanovou (9. třída) vydaly do Brna, směrem Technologický 
park, kde jsme se první den ubytovaly na Palackého koleji a sbíraly síly 
na následující dva dny. V pátek po snídani jsme se vypravily na stadion 
VUT, kde nás čekalo zahájení, přivítalo nás mnoho důležitých lidí, např. 
Šárka Kašpárková, včetně bývalých olympioniků a po zaznění tonů naší 
hymny se mohlo začít soutěžit. V pátek už nás čekalo prvních 5 disciplín 
(skok daleký, hod medicinbalem, shyby, skok přes švihadlo, běh na 60 
m). Po prvním dni byla Natálka 14. ze 110 závodnic ve své kategorii (roč-
ník 2003). Poukázat musím na její výkon ve skoku dalekém, ve kterém 
skočila neuvěřitelných 508 cm a dosáhla tak nejlepšího výkonu v této dis-
ciplíně. V sobotu, stejně jako v pátek, krásně svítilo sluníčko a nás čekala 
druhá polovina disciplín (kliky, leh – sedy, trojskok, hod míčkem, běh na 
1000 m). Natálka se v soutěži umístila na úžasném 9. místě. V průběhu 
celé soutěže probíhala autogramiáda bývalých olympioniků. Soutěže se 
zúčastnilo 640 dětí z 96 škol a s nimi přes dvě stovky učitelů. V soutěži 
porovnávali svoje síly nejlepší žáci a žákyně z celé republiky, mimo ví-
tězství zde mnoho z nich našla nová přátelství a zkušenosti do dalších let. 

Natálce gratulujeme k tomuto obrovskému úspěchu a přejeme mno-
ho dalších úspěchů!

Bc. Martina Baráková

Přespolní běh – okresní kolo
Dne 4. 10. se v Poličce uskutečnilo okresní kolo přespolního běhu, 

do kterého se probojovalo 11 žáků. Jako každý rok se nám nevyhnulo 
chladné počasí a rozbahněná trať. Nejlepšího výkonu dosáhla Viktorie 
Protivánková, která se umístila na krásném 2. místě. Ostatní závodníci 
také bojovali, ale na stupně vítězů nedosáhli.

Závodu se zúčastnili: Konečný Radim (4. třída), Protivánková Vik-
torie  (5.  třída),  Kaštánková Hedvika  (5.  třída),  Hladil  Jan  (7.  třída), 
Smolíková Natálie (7. třída), Smékalová Eliška (7. třída), Havlíčková 
Soňa (7. třída), Braunerová Monika (8. třída), Škrabalová Jana (8. tří-
da), Lexmaulová Eliška (9. třída), Václavková Romana (9. třída).

Všem závodníkům děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy.
Bc. Martina Baráková

Turistický oddíl mládeže Čochtani Moravská Třebová  
ve spolupráci se SRPŠ Městečko Trnávka Vás srdečně zvou na

V sobotu 25. listopadu 2017 od 14 hodin 
Vás na Cimburku čekají čerti, čertice a pořádné peklo☺ 

PUTOVÁNÍ ZA ČERTOVSKÝM  
PERNÍKEM NA HRAD CIMBURK

Obvodní kolo v minifotbalu
Dne 5. 10. 2017 se žáci 6. až 9. tříd zúčastnili turnaje v minifotba-

lu. V Jevíčku nás přivítalo deštivé počasí, které ovlivnilo kvalitu hřiš-
tě, a také musel být zkrácen hrací čas. Čekali nás soupeři ze ZŠ a MŠ 
Jaroměřice a ZŠ Jevíčko. Celkově jsme skončili na třetím místě. I přes 
nepříznivé počasí se kluci snažili odvést co nejlepší výkon.

Soutěže se zúčastnili: Hynek Pavel, Suchomel Jaroslav, Uvízl To-
máš, Seidl Pavel, Palášek Tadeáš, Fréhar Lukáš, Fréhar David, Dvořá-
ček Adam, Hladil Jan.

Bc. Martina Baráková
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o.s. Trnka Městečko Trnávka
V měsíci listopadu slaví naše občanské sdru-

žení deset let. V těchto dnech se formálně transformuje na zapsaný spo-
lek. Pro co ale  sdružení vzniklo,  se nemění. Věřím, že  je  tu  stále pro 
občany, kteří chtějí  rozšiřovat  své obzory na poli kulturním a vzdělá-
vacím. Z malých prostor bytu v kulturním domě jsme se přesunuli před 
pěti lety do prostorné multifunkční místnosti Obecního domu. Z klubí-
ku pro rodiče a jejich miminka, výtvarných dílniček, lekcí španělštiny 
a  jógy pro dospělé  jsme se  rozrostli nebo přerodili ve  sdružení, které 
nabízí kroužky a výuku pro děti i dospělé a kulturní akce, které se staly 
v Městečku Trnávce tradicí. Po celých deset let organizujeme divadel-
ní  festival Trnfest, Předvánoční  jarmark. Postupně  jsme přidali Pálení 
čarodějnic, Dýňobraní a Trnkové příměstské tábory. Věřím, že jsme in-
spirovali a potěšili mnoho místních i přespolních spoluobčanů a ti nám 
zachovají přízeň i nadále.

Chtěla bych vás pozvat na tradiční Předvánoční jarmark, který se 
uskuteční  v  neděli  3.  prosince  od 14 do 17 hodin  v Kulturním domě 
v Městečku Trnávce. K nákupu tu bude množství dárečků, občerstvení 
v podobě tradičního punče, cukroví. Nebudou chybět tvůrčí dílničky pro 

děti, promítání pohádek za oponou a sbírka na dobrou věc. Po zakon-
čení jarmarku proběhne před obecním domem vystoupení dětí MŠ a ZŠ 
a rozsvícení vánočního stromu.

Den před Předvánočním jarmarkem vás zvu na komornější akci – na 
docela malou stínohru Hanky Voříškové Pokoj vám. Proběhne v so-
botu 2. prosince v Trnce v 17:00 a 17:40. Kapacita míst je velmi omeze-
na, takže si lístky zarezervujte na telefonu: 608 478 252 anebo v Obecní 
knihovně v Městečku Trnávce. Vstupné 30 Kč/ osoba.

Pokud nás nepřekvapí počasí nebo opět chřipková epidemie, chtěla 
bych opět uspořádat obchůzku sv. Lucií. Kdo bude mít zájem, sejdeme 
se 13. 12. v 16 hodin v Trnce. K zapůjčení budu mít bílé škrabošky se 
zobany, bílé hábity. Nezapomeňte si teplé oblečení, světlé rukavice nebo 
čepice (ty budu mít k zapůjčení také J ). Vítány jsou děti, ale i dospělí. 
Půjdeme koledovat kolem středu obce směr bytová zástavba u koupali-
ště, Rynk, k ZŠ a opět nazpět k Trnce. Obchůzka skončí asi v 18 hodin.

Přeji všem našim příznivcům klidný Advent a krásné Vánoce plné 
splněných přání

MgA. Zdeňka Selingerová a o. s. Trnka Městečko Trnávka

Hasičská  sezóna  nám  oficiálně  skončila  a  já  bych 
vás chtěla informovat o našich výsledcích na posledních 

závodech. V sobotu 2. září se naše družstva mužů a veteránů vypravi-
la na závody Osmičkářů do Chornic. Muži skončili na 3. místě a naši 
depoziťáci obsadili 2. místo. V sobotu 16. září jsme se vydali na zá-
vody do Malíkova, odkud si naše družstva žen a mužů odvezla místa 
nejcennější,  a  to  první. Na další  závody,  poslední  v  letošní  sezoně, 
jsme se vydali do Sušic, odkud si muži odvezli 1. místo a my ženy 
3. místo. Tím jsme zakončili letošní sezónu. 

Menší ohlédnutí patří na naši akci, kterou jsme pořádali na hasičár-
ně 14. října. Nazvali jsme ji akce 20. Moc děkujeme všem, kteří nás 
přišli podpořit, popovídat si a strávit s námi krásné a slunečné odpo-
ledne. Moje velké díky patří i členům SDH, kteří si udělali čas a po-
mohli nám s přípravou celé akce.

Naše výjezdová jednotka eviduje od začátku roku již 15 výjezdů. 
Od posledního vydání vyjížděla naše jednotka ke dvěma událostem. 

SEZÓNA OPĚT KONČÍ
Ani jsme se nenadáli a opět nám skončila hasičská sezóna 2017. 

V tomto období jsme se setkali s úspěchy i neúspěchy, ale co je nej-
důležitější, vždy jsme drželi při sobě. Za největší z úspěchů naší se-
zóny  považujeme  „Dětské  odpoledne“  ve  Vranové  Lhotě  v  rámci 
pouťového víkendu 2. 9. 2017. Nejmladší žáci se zde umístili na prv-
ním místě. Tím bych však nechtěla říct, že jen výhra je úspěch. Chci 
tím poukázat na to, že když máte určité cíle, je možné jich dosáhnout, 
i když se občas situace jeví jako nezvladatelná, věřme, že jednou se 
vše opravdu povede tak, jak si přejeme. Dětem se to podařilo a nej-
větší odměnou i pro nás vedoucí byl jejich úsměv a radost, kterou děti 
rozdávaly kolem sebe.   Musím také pochválit starší oddíl mládeže, 
který na sobě stále pracuje a zdokonaluje se. Holky jsou moc šikovné 
a hlavně se nebojí jít do toho „po hlavě“ a to doslova!

Nedávno jsme se vydali také na soustředění do Jedovnice, kde jsme 
strávili krásné 3 dny. Vyzkoušeli jsme si střelbu ze vzduchovky, učili se 
značky, uzly, lezli jsme po laně, ošetřovali zraněného a mnoho dalšího 
dobrodružství. Vše se konalo účelně a to z důvodu naší účasti na pod-
zimním kole HRY PLAMEN v Hartmanicích. Zde se mladší  i  starší 
žáci umístili ve středních pozicích a patří jim velká pochvala. 

Přes zimní měsíce se budeme pilně připravovat na novou sezonu 
2018 a budeme se scházet v místí hale. Stále budeme držet při sobě 
jako jeden velký tým a o našich krocích Vám zase s radostí napíšeme. 
Přejeme Vám krásnou zimu a ještě krásnější VÁNOCE!

Bc. Jana Hodaňová 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
První výjezd byl 30. 8. k transportu pacienta na sídliště v Městečku 
Trnávce, kdy jednotka asistovala při snášení osoby ze stavby do sa-
nitky po úraze. 

Druhý, a zatím poslední výjezd, byl 2. 10., kdy byla naše jednotka 
přivolána k požáru stohu s balíky slámy v obci Biskupice. Jednotka 
setrvala do pozdních večerních hodin. Při tomto zásahu bylo nuceno 
použít  dýchací  techniku. Ve  čtvrtek  28.  9.,  proběhl  výcvik  nositelů 
dýchací techniky a školení pod vedením Martina Pospíšila z HZS Mo-
ravská Třebová. Následný výcvik probíhal v kompletně zakouřeném 
objektu místního kulturního domu. V objektu se nacházelo celkem 5 
osob, které byly následně vyhledány a vyneseny. Této akce se zúčast-
nila i jednotka z Vranové Lhoty. Všem klukům z výjezdové jednotky 
patří velké díky za tuhle činnost i práci.  

Další  naší  plánovanou  akcí  je  16.  prosince  valná  hromada,  kam 
jsou srdečně zváni členové našeho sboru i pozvaní hosté. 

za SDH Městečko Trnávka, Bc. Michaela Neubauerová
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Rodinný turnaj
Letošní  tradiční  turnaj  v  nohejbale 

rodinných  příslušníků  se  uskutečnil  16.  9. 
2017  a  bohužel  nám počasí  vůbec  nepřálo. 
Deštivý  den  se  nejvíce  projevil  na  povrchu 

hřiště. Ani  to  však  hráče  neodradilo  a  hned  od 
začátku se vrhli do bojů o co nejlepší výsledek. 
V takto nepříznivém počasí a těžkém terénu byl 
rozdíl mezi  lepším a horším týmem smazán. Po 
odehraných zápasech ve skupinách přišel na řadu 
pavouk, který do bojů o bednu poslal týmy: Vode-
hnalovi, Škrabalovi, MakrHýci, Bohatcovi.

O 3. místo nakonec bojovali MakrHýci a ro-
dina Vodehnalova, která nakonec místo na bedně 
vybojovala. V boji o pohár se utkala rodina Bo-
hatcova a Škrabalova. I přesto, že Bohatci měli ve 
svém týmu ženu, Škrabalům nedali nic zadarmo 
a turnaj vyhráli. Pohár pro vítěze turnaje pozvedli 
nad hlavy už po druhé. Blahopřejeme.

A jaké bylo složení úspěšných týmů?
Bohatcovi (Ilona Dibelková, Hickl Michal, Bohatec Pavel), Škraba-

lovi (Škrabal Pavel, Škrabal Karel st. + ml., Koller Jiří), Vodehnalova 
(táta a synové). 

Velké poděkovaní patří všem rodinám, které počasí neodradilo a tur-
naje se i  tak zúčastnily. Za rok se na tento oblíbený turnaj a všechny 
hráče těšíme znovu.

SK Skalka
Čtvrtkový turnaj v nohejbale.

Pro některé ne-oblíbený turnaj se odehrál 23. 9. 
2017 v areálu pálenice v Rozstání.

Ani tomuto turnaji počasí nepřálo a to se proje-
vilo na počtu startujících týmů, kterých bylo pou-
ze pět. I tak to byl turnaj pro některé hrající velmi 
těžký  a  dlouhý. Barvy  trnavského nohejbalu  jeli 
hájit  (P. Bohatec, M. Hickl, P. Škrabal). Klukům 
se  dařilo  po  celý  turnaj  a  nakonec  svoje  vítězné 
tažení dotáhli  až do konce  a  celý  turnaj  vyhráli. 
Gratulujeme k výhře.

Brigáda na Skalce 
Dne 7. 10. 2017 se v areálu SK Skalka kona-

la  již  tradiční podzimní brigáda. Pracantů se do-
stavilo dost a tak udělalo spoustu práce – natřela 
se bouda, stoly, připravilo dřevo na další sezónu, 
upravilo  se  hřiště  a  proběhlo  zazimování  celého 
areálu. Za dobře vykonanou práci všem náležela 
oblíbená pochoutka mistra kuchaře – předsedovy 

grilovaná kolena (opravdová delikatesa). 
Velké díky patří všem, co přiložili ruku k dílu (i nejmenším dětem).

•  Tréninky nohejbalu jsou od listopadu každý pátek od 18 hod. ve spor-
tovní hale.

• Tréninky volejbalu jsou již každou neděli od 16 hod. ve sportovní hale.

Lehkoatletický čtyřboj spojený se sokolskou štafetou
V pátek 22. 9. se uskutečnil na místním hřišti tradiční atletický čtyř-

boj mládeže. Letos byly závody obohaceny sokolskou štafetou, která 
odstartovala období nácviku skladeb na sokolský slet, který se bude ko-
nat příští rok. Trasa štafety vedla z radkovského rozcestí po Dubovici 
a všichni sokolíci a sokolové doběhli společně na hřiště. Pro všechny 
to byla dobrá rozcvička pro atletické závody, které probíhaly opět ve 4 
disciplínách – krátký a dlouhý běh, hod míčkem a skok do dálky. Všich-
ni soutěžící se ve svých kategoriích snažili o co nejlepší výkony, a pro-
to jim náležela odměna – diplom a sladkost. Počasí závodům opět moc 
nepřálo, ale věříme, že si všichni zúčastnění odnesli hezký sportovní 
zážitek. Dík patří všem, kteří se na přípravě závodů podíleli.

Mgr. Vlastimil Stenzl

TJ Sokol Městečko Trnávka
                  Fotbal

Fotbalisté  Sokola Městečka Trnávky  po  několika  letech  ve  III.  třídě 
postoupili na jaře do Okresního přeboru, bohužel vstup do sezóny se jim 
vůbec nepovedl. Předzvěstí špatného začátku bylo 1. kolo poháru, které 
odehrál Sokol  týden před  startem  sezóny doma  s  Jaroměřicemi. Než  se 
hráči stačili rozkoukat, prohrávali 0:2. Utkání nakonec skončilo vysokou 
porážkou 1:8 a navíc dlouhodobým zraněním E. Konečného.

První  dvě  kola  přeboru  pokračovaly  v  podobném  duchu.  Sokol  sice 
vyfasoval na úvod těžké soupeře – Janov a Cerekvici, dvě prohry 0:5 ale 
asi nečekal nikdo. Naštěstí do derby s Linharticemi se hráči vzchopili a po 
velmi dobrém výkonu si spravili chuť výhrou 3:0. V Jevíčku měla Trnávka 
navrch, bohužel ale přivezla pouze bod za remízu 1:1. Remíza se zrodila 
i v domácím utkání s v té době prvním Bystrým. Sokol měl ovšem blízko 
k výhře, když v utkání dvakrát vedl. Do Hradce odjel tým opět v improvi-
zované sestavě a podepsalo se to i na výsledku, když pár minut před kon-
cem rozhodl Hradec o své výhře 2:1 z nařízené penalty. Derby s Dlouhou 
Loučkou přineslo další utrpení. V 15. minutě bylo za stavu 0:3 pro hosty 
o zápase prakticky rozhodnuto. Konečný výsledek se nakonec zastavil na 
skóre 1:5. Duel v Radiměři bude celému týmu asi viset v paměti hodně 
dlouho. Trnávka měla navrch, znovu však rozhodla o výhře domácích 2:1 
penalta 2 minuty před koncem utkání, která byla nařízena panem Štusá-
kem až zpětně po poradě s pomezním sudím laikem. Jako by takových pro-
her nestačilo, o týden později přišla další porážka 1:2 s Poličkou B po pe-
naltě ze závěru utkání. Tentokrát ovšem po špatném výkonu celého týmu. 
O 100% lepší výkon předvedli hráči proti Jaroměřicím. Hosté sice dvakrát 
dokázali zareagovat na vstřelený gól, nakonec ale o výhře 3:2 Trnávky roz-
hodl Skočovský, který vyměnil bránu za hrací pole a svou trefou v závěru 
utkání pomohl týmu k odplatě za pohárový debakl. Do Morašic odjeli hrá-
či zase trochu oslabeni a dopadlo to jak jinak než prohrou 1:2, když druhý 
gól soupeře padl opět po penaltě. Tu sice Skočovský tentokrát vychytal, 
obrana ale zaspala a nepohlídala si následný centr, který skončil v síti.

Dva zápasy před koncem podzimní části sezóny má tedy Trnávka na 
svém kontě pouze 8 bodů a v tabulce jí patří průběžné 12. místo před 
Hradcem nad Svitavou a Křenovem. Na závěr  se Trnávka utká právě 
s Křenovem a Opatovem.

Žáci mají podzim jak na houpačce – jednou vysoká prohra, potom vyso-
ká výhra… Například uprostřed podzimu nejprve žáci prohráli 0:7 s  Jaro-
měřicemi, poté  stejným výsledkem přehráli Hradec n. S.,  následně dostali 
sedm gólů od Radiměře a pak porazili 8:0 Němčice. Naposled remizovali 2:2 
s celkem Morašice/H. Újezd a dva zápasy před koncem podzimu týmu patří 
7. místo, což je přesně střed tabulky.        Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz
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V předpovědi  s  varováním  silného  větru  na  poslední  říjnový ví-
kend  se meteorologové  bohužel  nemýlili. Od  nedělního  rána  až  do 
pozdního večera byli naši hasiči v terénu a snažili se odstraňovat ná-
sledky  vichřice,  která  nás  zasáhla. Bez  elektriky  jsme  byli  v  nedě-
li všichni, někteří  ještě  i v pondělí. V Pacově spadl smrk na obecní 

Vichřice v neděli 29. 10. 2017
budovu, na Světlíku jsou stromy polámané jako sirky, střechy budov 
budou potřebovat opravu. To je jen drobný výčet toho, co všechno má 
nedělní vichřice na svědomí. Děkuji všem, kteří se podíleli na odstra-
ňování škod, především obětavým hasičům.

 Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

O rozhovor do tohoto Zpravodaje jsme požádali pana Antonína Čampu, který se letos v dubnu dožil krásných 90 roků.

Žijí mezi námi

Pan Antonín Čampa
Když jsme na jaře navštívili pana Antonína Čampu, abychom mu po-

přáli k jeho krásnému kulatému jubileu, domluvili jsme i rozhovor do 
našeho Zpravodaje. Ten se uskutečnil v nedávné době a společně s jeho 
dcerkou Jitkou jsme vzpomínali na to,  jak 
bohatý  byl  život  našeho  jubilanta.  Není 
mnoho těch, kteří se tohoto věku dožijí, ani 
těch, co si toho tolik pamatují.

Když  jsem pátral ve starých dokumen-
tech a hledal kde a kdy se rod Čampů v kra-
ji objevuje, našel jsem první zmínku v roce 
1667 v Lánovém rejstříku panství Trnávka 
v obci Vrážné. Tam je zapsán jako vlastník 
nemovitosti  Jakub  Čampa.      Ta  sestávala 
ze  čtyř  polí  o  desíti  měřicích  druhé  třídy 
a dvaceti měřicích  třetí  třídy. V chornické 
farní  matrice  narozených  je  k  16.  červnu 
1673 zápis, podle kterého se Jakubu Čam-
povi a jeho manželce Dorotě narodila dce-
ra Magdaléna. Odtud se rodina Čampů roz-
šířila do Bezděčí, kde si Lorenz Čampa, syn Jakuba bral v  roce 1720 
Kateřinu, dceru Martina Goje. Původně jsou zapisováni jako Tschampa 
nebo Tschampka.

Pan Antonín Čampa se narodil v dubnu 1927 v rodině malorolníka 
v Pěčíkově. Měl ještě tři sourozence. Sestry Marii, Vlastu a bratra Ja-
roslava. Do školy chodil v Pěčíkově, kde se původně učilo po domech, 
později koupila obec myslivnu a přestavěla ji na školu. Učila jej učitel-
ka Vodáková a učitel Kráčmar. Absolvoval pět tříd školy obecné a čtyři 
roky měšťanky. Po skončení školy v roce 1942 byl předvolán do Litovle 
na pracovní úřad, kde se jej lámanou češtinou příslušný úředník zeptal, 
čím by chtěl být. Odpověděl mu, že by se rád stal automechanikem. Ten 
se ušklíbl a řekl „horníkem budeš“. 

Říše potřebovala uhlí a levnou pracovní sílu. Od roku 1942 se tedy 
u důlní společnosti „Severní dráha Ferdinandova“ po tři roky učil hor-
níkem. Učni  hlavně  kopali  rýhy  na  nádraží  v Ostravě,  do  kterých  se 
pokládaly  elektrické kabely na pískové  lože,  následně překryté  cihla-
mi. Výkopy se dělaly za plného provozu železničních tratí. Viděli, jak 
se postupně zvyšovaly počty vlakových souprav, označených červeným 
křížem, převážející zraněné vojáky z Východní fronty. Bylo  jich stále 
víc a víc. Když se přiblížila fronta k Ostravě, utekl stejně jako ostatní 
učni k rodičům. Zde se krátký čas skrýval a nakonec se ukryl u svého 
švagra v Hluchově. Po válce se vrátil na Ostravu a fáral na dolech Ig-
nác, František a Vítězný únor. Základní vojenskou službu nastoupil u 7. 
dělostřeleckého pluku v Olomouci. V té době se začalo zakládat elitní 
výsadkové vojsko a pan Čampa se s dalším asi jedním stem dobrovol-
níků do tohoto vojska přihlásil. Nakonec výsadkáři jsou elitou armády 
dodnes. Určitou inspirací pro budování této složky armády bylo nasa-
zení výsadkářů během druhé světové války. U zrodu stál generál Karel 
Paleček, mezi vojáky přezdívaný „Palec“. Ruský legionář, zpravodajec, 
velitel  výsadkářů  v Anglii,  od  roku  1948  velitel  výsadkového  vojska 
a  jeho první generál. V  roce 1949 zatčen a pro neoznámení  trestného 
činu uvězněn. Osvobozen v roce 1952 po procesech se Slánským a Rai-

cenem. Zemřel v  roce 1962. Výsadkáři dobrovolníci, byli  soustředění 
v Zákupech u České Lípy, kde probíhal výcvik. 

Po  skončení  základní  vojenské  služby  zůstal  pan Čampa v  armádě 
jako délesloužící. Ženil se v uniformě v roce 
1951. Manželka Zdenka pocházela z Bíliny. 
Sloužil  v Mimoni,  kde  se  jim  narodil  syn 
Antonín a v uniformě důstojníka českoslo-
venské  armády  prošel  útvary  v  Trenčíně, 
Sabinově, Žilině. Je držitelem vyznamenání 
„Za službu vlasti“ a „Za zásluhy o obranu 
vlasti“. Do zálohy odešel na vlastní žádost 
v  roce  1960  a  nastoupil  na  důl  Jana Šver-
my  nejdříve  jako  horník  a  po  absolvování 
dálkového  studia  průmyslovky  do  funkce 
důlního technika. V roce 1962 se manželům 
Čampovým  narodila  dcerka  Jitka.  Do  sta-
robního důchodu odešel v roce 1982. 

Celou  tu  dobu  na  Ostravsku  toužil  po 
tom  vrátit  se  do  Pěčíkova,  do  kraje  své-

ho dětství, který je pro každého jediným domovem, kde známe každý 
strom, každou louku, každou mez připomínající dětství. V Pěčíkově si 
postavil chatu, složil zkoušky z myslivosti a od roku 1978 se stal právo-
platným myslivcem a členem Mysliveckého sdružení Bohdalov. Zastá-
val funkci úsekového hospodáře, člena výboru a místopředsedy sdruže-
ní. Založil kroniku sdružení, kterou začal psát v roce 1987. Stál u zrodu 
nového “Honebního společenstva Pěčíkov - Vranová Lhota“ a „Mysli-
veckého sdružení „Hradisko“ Pěčíkov - Vranová Lhota v roce 1993. Byl 
členem přípravného výboru pro vznik  sdružení a hlavním organizáto-
rem od 17. září 1992. Myslivosti se věnoval plně a aktivně, tělem i duší. 
V přírodě a lese byl každý den, jak si to předsevzal. Dodnes stojí v ho-
nitbě myslivecká zařízení, která budoval. Neměl rád „kecaly“, kteří více 
mluví než pro přírodu a její ochranu dělají, neměl rád „bouchaly“ nebo 
„masaře“, pro které je myslivost především lovem bez výběru a chovné 
hodnoty, kteří krmení v době nouze nosí do krmelců v sáčku od svačiny. 
Byl myslivcem, jak má být. Přiměřeně cílevědomě lovit, ale především 
zvěř a přírodu chránit. 

Vzpomněli  jsme  i na  jeho manželku, která  jej před časem opustila 
i to, že on sám byl nedostižným a nepřekonatelným vypravěčem.

Vzpomíná i na své rodiče, tatínka, známého šprýmaře, hasiče, vyhlá-
šeného lovce kun,  tchořů a ondater. Maminku, která se starala o malé 
hospodářství a kravičku Lesinu, ke které později přibyla druhá, které ří-
kali podle původu z Březiny Němka. Popisuje poměry na vesnici během 
první republiky a výroky některých hospodyň ze statku na adresu depu-
tátníků, které nelze komentovat, ani lakotu některých z nich. 

Na dotaz, kde je zdroj dlouhověkosti, pan Čampa odpověděl, že sám 
také kouřil, ale  již 50 roků  je nekuřák, že přísně dodržoval používání 
ochranných pomůcek na dole a plíce si čistil v přírodě. 

Popřejme panu Čampovi  zdraví, které v tomto věku potřebuje ze všeho 
nejvíc, poděkujme jeho rodině za péči, se kterou se o něj stará, za celoži-
votní práci pro přírodu a společnost i za příspěvek  do našeho Zpravodaje.

Jiří Vondra
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Skupina 55+
Na svátek  SVATÉHO VÁCLAVA 28. září 2017 se naše skupina vy-

dala na tradiční pochod a to netradičně do města, do Boskovic. U auto-
busu se nás sešlo devatenáct. Překvapením byl pan Jiří, chalupář z Pěčí-
kova, letitý turista, který si naši akci vybral jako poctu a vzpomínku na 
svého otce, zakladatele turistické organizace jako takové.

Viděli jste už naše malé náměstí, 
nazývané Rynk? Přijďte se podívat
Po celé léto probíhaly na Rynku úpravy, které se mnohým zdály 

zdlouhavé. Jen ti, kteří práci sledovali, pochopili proč. Pracovníci 
firmy Building Expert se stavbyvedoucím Jakubem Rindem nejpr-
ve novým způsobem propojovali vodovodní řad a upravovali terén. 
Naštěstí nepršelo, a tak se pracovníkům podařilo připravit vše pro 
dláždění. Dlažbu celého náměstíčka provedli pánové Jiří Skočov-
ský a Jiří Doležel, kteří pracovali pro M-silnice. Všichni jsme s ob-
divem sledovali, jak každodenně přibývají metry dlažby.

S nastávajícím podzimem začalo pršet, ale oni pracovali i v deš-
ti. Bohužel  v dnešní době mnoho lidí práci odbývá a nezáleží jim 
na výsledku a jejich práce musí být opravována. To však není pří-
pad těchto pracovníků. Za nimi zůstává perfektně provedená práce, 
která vydrží věky. Chtěli bychom jim za všechny obyvatele, kteří 
na Rynku žijí, ale i za ty, kteří jen projdou, třeba když půjdou na 
Cimburk, poděkovat. Jejich dobrá práce si kromě finanční odměny 
zaslouží i léčení jejich bolavých kolen.

Pochod proti diabetu 2017 – 14. ročník
V úterý 14. 11. 2017 v 15:30 hodin odstartujeme u Obecního domu 

v Městečku Trnávce letošní Pochod proti diabetu, který bude manifestem 
toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu. Věříme, že chůze je 
skvělý způsob jak oslavit Světový den diabetu. Chceme povzbudit co nej-
více lidí, aby učinili první kroky k prevenci diabetu 2. typu. Připojte se 
k nám a vyjádřete svůj postoj k diabetu a k vlastnímu zdraví.

Vážení občané, T-mobile v naší obci spustil nový 
vysokorychlostní pevný internet vzduchem. 
Díky  externí  anténě  je  tak  vysoká  kvalita  a  stabili-
ta  signálu. Vnitřní  i venkovní  jednotka má vlastní  IP 

adresu, tedy rychlost je stálá a nedělí se mezi všemi. Rychlost je 
možná od 20 mb/s u stahování a 5 mb/s nahrávání s datově neo-
mezeným limitem. 

Naši obec má v kompetenci obchodní zástupce T-mobile, který 
Vám uplatní cenové zvýhodnění na dané služby. Pro naši obec je 
tímto zástupcem Martin Janča, tel.: 703 362 666.

Městečko Trnávka
o. s. TRNKA
Městečko Trnávka
o. s. TRNKA

První památka, kterou jsme zdolali, byl boskovický hrad. Byli jsme 
překvapeni  jakou  péči  a  údržbu  mu  město  poskytuje.  Je  to  úžasně 
vznešené a rozlehlé místo (náš Cimburk je oproti  tomu opuštěné tor-
zo, bohužel). Při sestupu dolů jsme zhlédli okolí boskovického zámku 
a ohromné plochy zahrad, kde se konají proslulé husí trhy. Pak jsme za-
mířili do Židovské čtvrti, navštívili synagogu a nově objevenou očist-
nou lázeň - Mikve. Plni duchovních dojmů jsme museli nasytit  i  těla 
a to obědem ve známé hospodě Zlatá růže, zaměřené výzdobou na auta 
zn. Hadrolet - doporučuji.

Odpoledne bylo  završeno prohlídkou náměstí  a  výstupem na  rad-
niční věž. Domů jsme dorazili kolem páté odpolední spokojeni, byl to 
krásný slunný den. 

za skupinu 55+ LK

foto V. Neubauer


