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rok 2018 se přehoupl do posledního čtvrtletí, dny se zkracují 
a v mnohých domácnostech vrcholí práce na tom, aby bylo v zimě čím 
topit.

Ještě v letních měsících  - v srpnu - přebrala firma REISTAV CZ 
s.r.o. Brno staveniště a zahájila výstavbu technické infrastruktury (vo-
dovod, splaškovou kanalizaci a akumulační nádrž s regulovaným odto-
kem na dešťovou vodu). Po této firmě nastoupí společnost M-SILNI-
CE a.s. Chrudim na 
výstavbu komunika-
cí. Věřím, že pokud 
bude příznivé počasí, 
zrealizujeme většinu 
sítí, které jsou v režii 
obce, do letošní zimy. 
V příštím roce budou 
společností ČEZ re-
alizovány rozvody 
nízkého napětí a spo-
lečností CETIN a.s. 
komunikační kabely.

Naše obec se zapojila do výrazného protestu proti projektu Minis-
terstva vnitra ČR na tzv. „Optimalizaci sítě matričních úřadů“, podle 
kterého mělo dojít ke zrušení více než 400 matričních úřadů na obcích. 
Takto si pracovníci ministerstva představují přiblížení různých služeb 
občanům. V návrhu na zrušení byl i náš matriční úřad a agenda kolem 
něho. Společným tlakem stejně „postižených obcí“ se podařilo tento 
nesmyslný projekt smést ze stolu. A to je velký úspěch.

V návaznosti na vypsané dotační tituly za-
žádala naše obec o dotaci z Programu rozvo-
je venkova (POV) na rok 2019 na opravu ko-
munikace v Bohdalově, na úpravu veřejných 
prostranství z POV prostřednictvím Regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska a z programu 
Malý LEADER na oplocení sportovního are-
álu TJ Sokol. Pokud obec v dotačních žádos-
tech uspěje, budou jednotlivé akce realizová-
ny v roce 2019. V letošním roce bude ještě 
realizována dotačně podpořená akce – do-
provodná zeleň v katastru obce Městečko Tr-
návka – sadová úprava v okolí hřbitova, kte-
rou bude realizovat firma Jan Vavřín – ARS 
Litomyšl. Naše obec podala žádost o dotaci 
prostřednictvím Státního zemědělsko-inter-
venčního fondu na dodávku traktoru pro les-
ní hospodářství, tj. traktoru s lesnickou ná-
stavbou, čelním nakladačem a lanovým na-
vijákem. Vítěz výběrového řízení, které za-
jišťuje společnost AUTHORIA s.r.o. Jihlava, 
nebyl do uzávěrky vydání zpravodaje znám. 
Pokud obec dotací získá, proběhne dodávka 
traktoru na jaře 2019.

Vážení občané, 

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2014-2018 se konalo 26. 9. 2018

Vedení obce se po mnoha jednáních s různými lékárenskými usku-
peními podařilo zajistit společnost, která opět otevře v Obecním domě 
výdejnu léků. Společnost Filifarma s.r.o. Říčany v současné době zajiš-
ťuje potřebná povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a po jejich 
vyřízení (cca listopad) by výdejnu léků otevřela.

Letos v říjnu končí mandát zastupitelům obce, kteří od Vás ob-
čanů dostali důvěru v komunálních volbách na podzim 2014. Za-

stupitelé obce na ve-
řejných zasedáních, 
kterých bylo celkem 
23, přijali, případně 
vzali na vědomí, té-
měř 800 bodů usne-
sení. Mnohé schvá-
lené body usnese-
ní mají zásadní do-
pad na vzhled a dění 
v naší obci a jejich 
místních částech. 
Rád bych touto ces-

tou poděkoval všem zastupitelům za jejich práci, při které každý 
z nich názorem, radou i kritikou přispěl k řešení daných problémů. 
Mnozí zastupitelé se o Vaši přízeň uchází i v říjnových volbách a vě-
řím, že pokud uspějí, vytvoří s nově zvolenými zastupiteli opět dob-
rý pracovní kolektiv.

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

1918

2018
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Usnesení 

č. XXIV./260918 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 26. 9. 2018

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
765. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
766. zprávy FV a KV,
767. záměr prodeje pozemku p.č. 446/12 o výměře 1249 m2 v k.ú. 

Městečko Trnávka za 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
768. prodej pozemku p.č. 446/5 o výměře 1408 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka za cenu 180 Kč/1m2  ke stavbě RD,
769. prodej pozemku p.č. 446/6 o výměře 1268 m2 v k.ú. Městečko 

Trnávka za cenu 180 Kč/1m2 ke stavbě RD,
770. prodej pozemku p.č. 557/33 o výměře 58 m2 v k.ú. Městečko Tr-

návka za cenu 50 Kč/1m2, odděleného od p.č. 557/1 GP č. 342-
346/2018,

771. nákup pozemku p.č. 969 o výměře 33338 m2 v k.ú. Lázy za cenu 
727 440 Kč,

772. nákup pozemků p.č. 438 a p.č. 439/4 o celkové výměře 10218 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka za cenu 862 195 Kč,

773. směnu obecních pozemků p.č. 484/6 o výměře 348 m2 a p.č. 
484/7 o výměře 186 m2 za pozemky p.č. 409/10 o výměře 83 m2 
a p.č. 409/11 o výměře 29 m2 v k.ú. Městečko Trnávka, pozemky 
p.č. 409/10 a p.č. 409/11 jsou pro obec nezbytné pro napojení bu-
doucí stezky Městečko Trnávka-Lázy,

774. dohodu o narovnání u pozemku p.č. 557/32 o výměře 20 m2 
v k.ú. Městečko Trnávka, odděleného od p.č. 557/1 GP č. 335-
310/2017,

775. nákup nové multifunkční tiskárny XEROX C7025 do knihovny 
za cenu 33 000 Kč + DPH od Jiřího Pytlíka, Svitavy,

776. změnu účelu příspěvku pro TJ Sokol ve výši 25 000 Kč, nově na 
částečnou úhradu nákladů na dopravu na sletová cvičení,

777. přímé zadání zakázky „Obnova veřejných prostranství v Regio-
nu MTJ, doprovodná zeleň v Městečku Trnávce – sadová úprava 
v okolí hřbitova“ za cenu 254 600 Kč + DPH firmě ARS Lito-
myšl,

778. Směrnici č. 1/2018,
779. rozpočtové opatření č. 2/2018,
780. snížení ceny měkkého palivového dřeva pro trvale bydlící obča-

ny na 500 Kč/1 prm do odvolání,
781. nabídku společnosti Cetin na veřejnou komunikační síť u obyt-

ného souboru Nad Studní, optický kabel za cenu 140 000 Kč 
s podmínkami dle přílohy,

782. úhradu mimořádného příspěvku Regionu MTJ na doplatek akce 
„Sadová úprava v okolí hřbitova“ ve výši 273 656 Kč,

783. mimořádnou zálohu ZŠ a MŠ Městečko Trnávka ve výši 300 000 
Kč na projekt EU „Šablony II“, vratka zálohy do 05/2019.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
784. přímé zadání zakázky opravy památníků 1. světové války Štefa-

novi Kyčmolovi, Ostrov u Lanškrouna, ve Staré Rovni za 35 760 
Kč a v Lázích za 36 120 Kč,

785. nákupní ceník dříví od Dřevo Málek na III. Q 2018,
786. příkazní smlouvu se společností AUTHORIA s.r.o., Olomouc na 

zajištění výběrového řízení na dodavatele traktoru pro lesní hos-
podářství za cenu 20 000 Kč + DPH,

787. zaslání dopisu firmě Atelier dopravních staveb, Ing. Kulič 
o ukončení prací na projektové dokumentaci stezky Městečko 
Trnávka – Lázy z důvodu nekomunikace,

788. podání žádosti o poskytnutí podpory Malý LEADER prostřed-
nictvím MAS na oplocení hřiště TJ Sokol v severní části, p.č. 
111/2 k.ú. Městečko Trnávka plotovými panely, orientační cena 
80 000 Kč,

789. nákup použitého mandlu Primus Příbor od Servis prádelenského 
zařízení FOAL, Oldřich Faltejsek, za cenu 19 800 Kč + doprava, 
zapojení, zaškolení, tj. celková cena 25 000 Kč,

790. podání žádosti na Pk o dotaci z POV na rekonstrukci místních 
komunikací v Bohdalově s rozpočtovanou cenou 950 000 Kč + 
DPH,

791. podání žádosti na Pk o dotaci z POV prostřednictvím Regionu 
MTJ na úpravu veřejných prostranství v obci,

792. navýšení rozpočtu  MS - stavby s.r.o. na STL plyn na sídlišti Nad 
Studní o 45 453,- Kč + DPH za změnu rozvodných skříní,

793. nákup 700 ks třídících tašek za cenu à 45 Kč, bezplatné dodání 
do domácností trvale bydlícím občanům, ostatní prodej za cenu 
à 100 Kč včetně DPH,

794. smlouvu o poskytnutí účelové dotace na pořízení radiostanice 
pro SDH ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 22 500 Kč,

795. platba jistiny TS Malá Haná s.r.o. ve výši 71 000 Kč,
796. rozhodnutí, že nejvýhodnější nabídkou na dodávku traktoru pro 

lesní výrobu je nabídka společnosti BOHATEC s.r.o., Vážany 25, 
IČ: 26945347 s cenou 1 549 000 Kč + DPH,

797. zprávy o kulturní činnosti v obci.
Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
798. nákup pozemků p.č. 1249, p.č. 1250, p.č. 1253, p.č. 1254, p.č. 

1255, p.č. 1256 a p.č. 1270 o celkové výměře 24303 m2 v k.ú. 
Stará Trnávka a p.č. 161/4 o výměře 1176 m2 v k.ú. Městečko 
Trnávka za celkovou cenu 617 820 Kč.

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 26. 9. 2018: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vondra, Jan Zatloukal

K významnému životnímu jubileu 
v měsíci září a říjnu 2018 

blahopřejeme těmto spluobčanům:
paní Boženě Seidlové z Pěčíkova
paní Anežce Pinkavové z Předního Arnoštova
paní Gertrudě Benischové z Městečka Trnávky
paní Ludmile Schupplerové z Petrůvky 
paní Haně Klevetové z Městečka Trnávky 
paní  Ludmile Pechové z Nové Rovně
paní  Hildegardě Glotzmannové z Plechtince 
panu Františkovi Vyroubalovi z Pěčíkova 
paní Marii Dobešové z Lázů
paní Alžbětě Zatloukalové ze Staré Rovně 
panu Viliamu Fraisovi z Nové Rovně

Oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a poho-
du po celý rok.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka 
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Divadelní soubor  
Městečko Trnávka

Obecní knihovna Městečko Trnávka
    I v novém školním roce pokračuje čtenářská 

hra Lovci perel 2018. Děti mají za úkol vyhledat 
knihu označenou perlorodkou a po jejím přečtení 
a správném zodpovězení otázek získávají perlu. Kdo 
více naloví, vyhrává. Navíc mohou získat za nepo-
vinné otázky tzv. Moriony, které utratí za dárky na 
předvánočním Morionském trhu. 

V pondělí 24. září se uskutečnilo zajímavé poví-
dání se spisovatelkou Danou Šimkovou o založení 
republiky, zazněly také evropské hymny z 19. stole-
tí. Dozvěděli jsme se plno zajímavostí z naší historie, 
dokonce jsme si zazpívali i další sloky české hymny.

V Týdnu knihoven 1. – 5. října tradičně nabízíme 
registraci nových čtenářů zdarma. V knihovně Vám 
uvaříme dobrou kávu nebo čaj a vy si zatím můžete 
vybrat některou z nových knih. Pro děti připravuje-
me na středu výtvarnou dílnu z podzimních plodů 
a v pátek přijede se svým programem pro žáky 1. a 2. stupně základní 

Kulturně informační centrum a Obec Městečko Trnávka pro Vás 
připravují již 20. ročník Divadelního podzimu. Každou listopadovou 
sobotu se můžete těšit na divadelní představení. Již 3. listopadu se 
Vám představí Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice s divadelní 
hrou „Jezinky a bezinky“. Další informace na plakátech, předplatné 
v Obecní knihovně M. Trnávka. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

školy ilustrátor Adolf Dudek a vystoupí v kulturním 
domě se svou zábavnou „Dudekšou“. 

Stále nabízíme obalování učebnic a sešitů přímo 
na míru a prodej vyřazených knih 5,-/ks a vyřaze-
ných časopisů 1,-/ks.

V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu bude zahájena v sobotu 20. 
10. v kulturním domě výstava historických fotografií 
s názvem „Městečko Trnávka ve století“. Tyto foto-
grafie si pak můžete prohlédnout v galerii knihovny 
až do konce listopadu.

V pondělí 22. října se uskuteční beseda nad obec-
ními kronikami s kronikářem obce panem Jiřím Von-
drou, abychom si připomněli historické události před 
100 lety v Městečku Trnávce a v okolních obcích. 
Začínáme v 17 hodin v zasedací místnosti obecního 
domu. Informace a fotografie na www.ok-mtrnavka.

cz, email: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz                        Jitka Stenzlová

Nadační koncert
V neděli 19. 8. 2018 se v odpoledních hodinách konal v Městečku Tr-

návce v kostele sv. Jakuba staršího XIX. nadační koncert s podtitulkem Vel-
ký letní. Účastníky 
byli mezzosopra-
nistka Jana Hrocho-
vá, která je sólist-
kou Opery Národ-
ního divadla v Brně 
a klavírní virtuos 
Martin Hroch pů-
sobící na Hudeb-
ní fakultě JAMU 
v Brně. Oba tito 
umělci vystupují 
na mnoha místech 
v zahraničí. V tomto programu měli pro nás skladby B. Smetany, Ant. Dvo-
řáka, J. S. Bacha, Fr. Schuberta, G. Verdiho. Říká se, že hudba povznáší člo-
věka. Při poslechu zpěvu Jany Hrochové se až tajil dech, k jakému výkonu 
je člověk schopen se vypracovat. Skladba Ave Maria byla předvedena od tří 
skladatelů: Fr. Schuberta, G. Cacciniho a Ch. Gounoda. Zaznělo též Oratori-
um svatá Ludmila od Ant. Dvořáka.

Při poslechu skladeb B. Smetany Večerní písně,  Nekamenujte proroky 
a Kdo v zlaté struny zahrát zná, jsem si připomenula hodiny zpěvu ve škole 
v M. Trnávce v 50-tých letech, kde nás pan učitel Krejčí tyto zpěvy učil za 
doprovodu houslí. Závěrem koncertu zazpívala Jana Hrochová za doprovodu 
klavíru Martina Hrocha, společně s trnavskými kostelními zpěváky, kteří jen 
tak svým tišším zpěvem ji doprovázeli, aby vynikl její hlas, skladbu Panis 
angelicus od Césara Francka. Sklidili bouřlivý potlesk ve stoje.

Oba účinkující své vystoupení předvedli zdarma ve prospěch Nadačního 
fondu při kostele sv. Jakuba staršího v M. Trnávce. Patří jim za to velký dík. 
Na tomto koncertě se vybralo na vstupném 11 430 Kč. Dobrovolným vstup-
ným jsme podpořili nadační fond. Zveme všechny občany k účasti na podob-
ných akcích, neboť je potřeba zachovat kulturní památky příštím generacím. 
Každá peněžní částka k tomu přispěje a je vítaná.                   Emílie Vodová

Naše obec a odpad
Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali, 

jaké změny chystáme v odpadovém hospodářství obce. Česká republika pa-
tří v evropském průměru mezi země, kde se stále obrovská množství odpadu 
skládkují a minimálně využívají. Řada z Vás si jistě také myslí, že nahrnout 
odpad do jámy a zasypat, není zrovna vhodným řešením. Jedním z omezení, 
o kterém již řada z Vás slyšela, je zákaz skládkování neupraveného směs-
ného komunálního odpadu od roku 2024. Připravovaný zákon o odpadech 
plánuje postupné zdražování skládkování směsného komunálního odpadu 
a právě v roce 2024 jeho úplný zákaz. To by mohlo pro naši obec znamenat 
zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o desítky až statisíce korun, kte-
ré by obec musela promítnout do výše poplatku za odpady, který každoročně 
hradíte, ať už převodem z účtu nebo přímo na pokladně úřadu.

Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu následujících let výši poplatku, 
rozhodli jsme se upravit obecní systém na-
kládání s odpady. Naším cílem je co nej-
více snížit množství směsného komunál-
ního odpadu, který bude v budoucnu obec 
stát nemalé náklady. Jak toho dosáhnout? 
Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce tří-
dit! Pokud se nám podaří z odpadu, který 
nyní končí v černých popelnicích, vytří-
dit co nejvíce druhotných surovin, za kte-
ré obec dostane zaplaceno, nebude nutné 
zvyšovat místní poplatek. Papír, plast, sklo i kovy jsou suroviny, z nichž lze 
vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země.

Aby byl nový systém pro vás co nejvíce pohodlný a pro obec efektiv-
ní, dostane každá domácnost zdarma do zápůjčky popelnici na plast a pa-
pír. Ty jim budou pravidelně sváženy přímo od domu. Nebude tedy nutné 
s tříděným odpadem chodit desítky metrů k nejbližšímu sběrnému hnízdu. 
Pro biologicky rozložitelný odpad, který také do popelnic na směsný odpad 
nepatří, máte k dispozici kompostéry. Domácí kompostování je nejlepším 
způsobem nakládání s bioodpadem. Rostlinné zbytky se nestávají odpadem 
a vy si doma vyrobíte velmi kvalitní hnojivo – kompost. Možná se ptáte, kdo 
zaplatí nákup stovek popelnic?! Obec získala dotaci z EU na jejich nákup 
prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná 
a máme tedy prostředky na popelnice pro každého. Proto zapojme se všichni 
do nového systému! Tříděním recyklovatelných odpadů nejenže pomůžete 
rozpočtu obce, ale hlavně životnímu prostředí, a tím i sobě.

V současné době probíhá svoz recyklovatelných odpadů formou pyt-
lového sběru, do kterého se zapojila většina občanů. Ne všichni však 
postupují při plnění pytlů správně. Naši pracovníci se při svozu setkávají 
s tím, že jak PET láhve, tak i kartony a různé krabičky nejsou v pytlích 
zmáčknuty a zabírají tak velký prostor. Žádáme Vás všechny, abyste 
PET láhve, kartony, krabičky apod. před umístěním do pytlů zmáčkli, 
případně sešlápli.                     vedení obce
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
     ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Prázdniny nám uplynuly jako voda a už tu máme nový 
školní rok. Děti plné zážitků z letních dovolených, výletů a táborů do 
mateřské školy poprvé vstoupily 3. září 2018. Děti, které školku již na-
vštěvovaly, s nadšením pozorovaly novinky ve třídě, šatně i na zahradě. 
Zkoumaly, co v MŠ přibylo nového a obdivovaly nově upravené hřiště 
na zahradě, které chtěly hned vyzkoušet. Začátkem školního roku nám 
počasí velmi přálo, takže jsme hřiště využívali na plno a jistě tomu tak 
i nadále bude. Děti, které k nám do školky přišly nově, se hravě sezna-
movaly s prostředím školky, s pravidly na třídě, s kamarády a s paní 
učitelkou. Pro mnohé z nich byl vstup do školičky zcela novým zážit-
kem. Počínající rozpaky se během chvilky rozplynuly a vystřídaly je 
usměvavé tváře, vždyť všichni víme, že ve školce je přeci prima.

Děti se postupně seznamovaly i s okolím MŠ a ke všemu pomalu 
získávaly pozitivní vztah. Výborně zvládly odloučení od rodiny, i když 
slzička někdy ukápla. V takových chvilkách vyhledaly vřelou náruč 
paní učitelky, která měla vždy pochopení a dítko rozveselila.

Za kolektiv MŠ přejeme našim malým kamarádům, ať se jim ve 
školičce líbí, chodí za námi stále s úsměvem a užijí si plno krásných 
zážitků. Předškolákům přejeme co nejúspěšnější poslední rok školky, 
hravou přípravu a posléze i nástup do školy...A doufáme, že si ten před-
školní ročník pořádně užijí. 

Kristýna Dvorská 

S chutí do toho …
Tak už jsme třeťáci a umíme vzít za práci. Tedy zatím alespoň za tu 

školní. Jsme ve škole tři týdny a kromě opakování učiva předchozího 
ročníku jsme stihli už tři pěkné akce. Vypravili jsme se jako zkušení 
čtenáři do místní knihovny, kde nás paní knihovnice seznámila s nový-
mi perlorodkami. V rámci prvouky jsme navštívili Obecní úřad v Měs-
tečku Trnávce a zeptali jsme se paní místostarostky, které tímto děkuje-
me za milé přijetí, na tři hlavní otázky o řízení obce, o tom, co se v obci 
momentálně buduje, a o blížících se volbách. Vyzkoušeli jsme si, jak 
se sedí v zasedací místnosti, a nahlédli jsme také do tří kanceláří. A co 
do třetice? Jedno odpoledne se u nás ve třídě sešly tři skupinky: žáci, 
rodiče a paní učitelka. Společně jsme vyhodnotili projekt Prázdninový 
deník. Předčítali jsme svoje zážitky z prázdnin, snědli jsme medaile 
a domů jsme si odnášeli jako odměnu náš již třetí deník. Po Víkendo-
vém a Prázdninovém přišel na řadu Čtenářský. Trojka je prostě magic-
ké číslo nejen v pohádkách.

Příjemné prožití třetího ročního období přejí všem třeťáci!!!

SRPŠ
Už nám začal školní rok, a tak tu máme akce, na které vás zveme: 
říjen Drakiáda
listopad 24. 11. za Čertovským perníkem – Cimburk
prosinec   2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
   9. 12. Vánoční besídka KD

S pozdravem kolektiv SRPŠ

Organizace školního roku 2018 / 2019  
• Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 

v pondělí 3. září 2018. 
• Ředitelské volno uděluji na čtvrtek 27. září 2018.
• Státní svátek připadá na pátek 28. září 2018.
• Státní svátek připadá na neděli 28. října 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 

2018. 
• Státní svátek připadá na sobotu 17. listopadu 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 

a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. led-
na 2019. 

• Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 4. února - 

10. února 2019. 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 

19. dubna 2019.
• Pondělí velikonoční připadá na 22. dubna 2019.
• Státní svátek připadá na středu 1. května 2019.
• Státní svátek připadá na středu 8. května 2019.
• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 

v pátek 28. června 2019. 
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 

1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 

v pondělí 2. září 2019.
Ing. Vilém SLECHAN, ředitel  školy

Nový školní rok je v plném proudu. 
O prázdninách jsme společně s osmdesáti dětmi a osmi vedoucími 
absolvovali čtyři turnusy Trnkového tábora. Už desátým rokem. Vě-
řím, že si děti odpočaly a obohatily zážitky a novými zkušenostmi. 

Nám rodičům a divákům předvedly čtyři výstupy – představení: ta-
nečně gymnastické pod vedelním Lenky a Andrey Vymlátilových, 
Cirkus v šapito principálek Kateřiny Balajkové a Jany Hodaňové, vý-
pravu do pralesa společně s Olafem a Gustavem = Annou a Honzou 

Zahájení nového školního roku 2017-2018
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Stenzlovými, divadelní průvod trnavskými pověstmi vedenými De-
nisou Daňkovou a Lucií Hejlovou. Děkuji všem, kteří se podíleli na 
klidném průběhu všech turnusů.

Co chystáme? Příznivci jógy se budou setkávat pravidelně s pa-
nem Václavem Žáčkem v malé tělocvičně ZŠ od 9. října – vždy 
v úterky od 18 hodin. Pro děti z místní základní a mateřské školy za-
čne jóga pod vedením Zdeňky Selingerové 4. října a bude pravidelně 
probíhat ve čtvrtky od 13:15 a 14:30 hodin. Taneční kroužek pod 
vedením Mgr. Lenky Vymlátilové bude probíhat v pondělky 13:00-
14:30. MIMI a MAMI jóga v Trnce pro děti od 1,5 roku probíhá ka-
ždou středu dopoledne už od září. Do této skupiny dětí se můžete 
přidat kdykoli po dosažení 1,5 roku dítěte. Dále se v Trnce koná kon-
verzace s rodilým mluvčím Peterem. V plánu je znovuobnovení klu-
bu pro maminky s malými dětmi ve věku 0-3 roky, který si maminky 
povedou samy. Setkávat se budou od října v pátek od 9:30 v Trnce. 
Nebo po vzájemné domluvě v jiný vhodný den nebo hodinu. 

Tradiční Dýňobraní se uskuteční v pátek 26. října v Trnce 
a v obecní knihovně od 18 hodin. Budeme dýňě dlabat a zdobit, 
ochutnávat dýňová jídla, tvořit, hrát si a číst v knihovně. Nebude 
chybět stezka odvahy ve sklepení Obecního domu a film na závěr. 
Protože byla letošní sezóna chudá na srážky, nemáme vlastní záso-
by dýní, a tak si přineste dýni na zpracování každý vlastní. Budeme 
rádi, když přinesete na ochutnání vaší dýňovou dobrotou na slano, 
či nasladko. 

Podzim bývá v Městečku Trnávce tradičně divadelní. Dospělí mají 
možnost vidět několik inscenací v kulturním domě. I my zveme do 
Trnky na představení pro děti. Letošní sezóna nám ale díky zakoupení 
nového šapita vyšla finančně tak, že si nemůžeme dovolit pozvat pro-
fesionální divadlo pro děti. Pozveme vás tedy na zakončení rodinné 
divadelní dílny. Pod vedením loutkoherečky a pedagožky Hanky Vo-
říškové bude probíhat v sobotu a v neděli 17.-18.11. Už teď vás zvu 
na premiéru i derniéru zároveň- na neděli 18. listopadu v 15 hodin do 
Trnky, kde uvidíte loutkové představení v podání několika rodin. 

Přeji krásný barevný pozim a na setkání na některé z našich ak-
tivit se těší

MgA. Zdeňka Selingerová za Trnka Městečko Trnávka z.s.

  Nohejbalové soustředění Bozeňov
Ve dnech 22.–24. 6. 2018 se uskutečnilo nohejbalové a vo-

lejbalové soustředění v krásném rekreačním středisku RELAX-
-SPORT BOZEŇOV. Toto soustředění bylo spojeno s nohejbalo-

vým turnajem trojic. Na tento turnaj SK Skalka složila 3 družstva. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 20 týmů a úroveň byla dosti vysoká. Bo-
hužel ani jednomu týmu z našeho oddílu se nepodařilo postoupit z ta-
bulky, ale i tak odjížděli s pocitem, že některé z favoritů potrápili a uká-
zali, jaký nohejbal se v Trnávce hraje. Bohužel tento předem napláno-
vaný víkend byl jediný, kdy nám počasí vůbec nepřálo, a tak jsme se 
museli zahřát například až u ohně. I tak je na místě poděkovat výboru 
SK Skalky za uspořádání tohoto soustředění a za bezva víkend. 

Nohejbalový turnaj Unčovice
Dne 7. 7. 2018 zavítal do Unčovic na nohejbalový turnaj trojic po-

prvé tým SK Skalky ve složení (K. Škrabal, Kondor, Koudy). Hned 
na začátku je překvapilo příjemné prostředí, dobrá organizace a vy-
soká kvalita nohejbalu. Turnaj je organizován pro 20 týmů ze širo-
kého okolí. I když se kluci snažili, bohužel se jim nepodařilo ani za 
podpory fanoušků postoupit z tabulky. Z turnaje odjížděli s dobrým 
pocitem a novými zkušenostmi.

Nohejbalové soustředění žen
Tak jako každý rok i letos zavítala do naší obce nohejbalová liga 

žen. Areál SK Skalky a veškeré zázemí naší obce tyto nohejbalistky 
přitahuje již několik let. Od soboty 28. 7. do středy 1. 8. 2018 tréno-
valy a zdokonalovaly nohejbalistky svoje nohejbalové umění na další 
sezónu. Překážkou jim nebyly ani úmorná vedra, kdy teplota dosaho-

SK Skalka
vala až k 35°C ve stínu. Soustředění bylo zahájeno poznávacím tur-
najem, kterého se zúčastnil i jeden tým z SK Skalky a jako správný 
tým domácích se držel pravidla „s nikým neprohrát a nad nikým ne-
zvítězit“. To se jim nakonec povedlo! I přesto, že tým domácích ne-
postoupil, turnaje si dokonale užil. Tímto děvčatům děkujeme. 

Rodinný turnaj v nohejbale trojic
Tak jako každý rok i letos se v areálu SK Skalky uskutečnil tento 

oblíbený turnaj rodin v nohejbale. Dne 8. 9. se za krásného počasí se-
šlo 10 družstev, aby si zahráli, pobavili se a případně vyhráli putovní 
pohár. Hrálo se na dvě skupiny a do pavouka postupovali 4 nejlepší 
z každé skupiny. Nutno říci, že kvalita tohoto turnaje jde rok od roku 
nahoru a během všech zápasů se bylo na co dívat. A jaké bylo pro le-
tošní rok pořadí na prvních třech místech?

3. místo obsadila rodina Škrabalova, 2. místo rodina Schupplero-
va, 1. místo rodina Bohatcova. Blahopřejeme vítězům a všem zúčast-
něným děkujeme za bohaté ceny, občerstvení a těšíme se zase za rok.

Blahopřání 
Členové SK Skalky blahopřejí manželům Zvejškovým k narození 

syna Vojtíška. Celé rodině přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a spous-
tu nezapomenutelných zážitku.

Všem spoluobčanům přejeme teplý a barevný podzim a všem dětem 
ten nejlepší vstup do nového školního roku.

Tréninky nohejbalu (dokud počasí dovolí) se konají každý pátek od 
17:00 hod. na Skalce. Nadále se scházejí i volejbalisté a to každou ne-
děli od 16:00 hod. na Skalce.

Jana Schupplerová
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Pouť v Pěčíkově
Tradiční pěčíkovská pouť ke svatému Prokopu se konala v neděli 

8. července 2018 v místním kulturním domě. Mši svatou sloužil otec Jan 
Slíva za hudebního a pěveckého doprovodu chrámového sboru z Měs-
tečka Trnávky. Při této příležitosti se zároveň slavnostně světil restauro-
vaný kříž a také opravená hasičská stříkačka. Ke slavnostní atmosféře 
přispěli i všichni poutníci místní i z okolí a také hosté včetně zástup-
ců obce Městečka Trnávky pana starosty Ing. Milana Šedaje, místosta-

rostky paní Jany Sablíkové a zástupci  členů sboru dobrovolných hasi-
čů  okrsku.  Přátelské a sousedské setkání  při malém občerstvení  bylo 
příjemným zakončením svátečního odpoledne.   Poděkování  patří všem 
poutníkům a také těm, kteří se jakýmkoli způsobem a formou podíleli na 
úspěšném průběhu naší pouti a těšíme se na příští setkání.  

Osadní výbor a SDH Pěčíkov

Od posledních zpráv o našich výkonech už nějaký ten 
pátek utekl. Začátek prázdnin byl pro nás velmi akčním. 

30. 6. se konal tradiční Memoriál Vlastimila Antošovského v Rozstání. 
Ženy po vydařeném prvním «klasickém» útoku a pěkném «hydrantu» 
odvážely metu nejvyšší - 1. místo! Dařilo se i našim mužům, kteří se 
taktéž postavili na nejvyšší stupínek letošních vítězů v Rozstání. V čer-
vencovém státním svátku jsme se 5. 7. vypravili na závody do Gruny. 
I z těchto závodů jsme mohli mít velikou radost a to především proto, 
že jak tým žen, tak i tým mužů si zde zaběhl své doposud nejrychlejší 
útoky! Ženám se konečně zadařilo zaběhnout útok pod 24 vteřin a na 
tabuli se rozsvítil konečný čas 22,23 vteřin. Muži se po útoku mohli 
radovat z krásné „17“ – 17,83, a i tento čas jim přinesl 1. místo. Naši 
veteráni bojovali až do konce a odváželi si krásné 2. místo, a to i přesto, 
že první útok jim nevyšel. Hned následující sobotu se nečekaně „bez 
tréninku“ ženy rozhodly zajet podívat na závody do Dlouhé Loučky. 
Nebyly kompletní, avšak i zde opět získaly 1. místo. Kluci na tyto závo-
dy jeli vypomoct klukům z Malíkova. A i oni si odváželi metu nejvyšší! 

Po Dlouhé Loučce jsme se zúčastnili závodů ve Vranové Lhotě, Du-
bicku a Staré Rovni. Po sérii vítězství ze začátku sezony se našim hol-
kám na těchto závodech moc nedařilo. Ve Vranové Lhotě braly 4. místo 
po ne moc zdařilém zpátečáku. V Dubicku si holky zaběhly se sportov-
ními hadicemi a dovezly si 3. místo. Muži v silné konkurenci ligových 

týmů, (1. místo čas pod 15 vteřin) se umístili se svým pěkným časem 22 
vteřin, na předposledním místě. Na Noční boj do Staré Rovni jsme od-
jely se dvěma týmy žen. Noční závody jsou nevyzpytatelné každý rok. 
Bohužel, ani u jednoho z našich týmů žen to neklaplo, a tak jsme braly 
6. a 8. místo. Veteráni na Nočním boji skončili na 6. místě a naši muži 
si odvezli opět nejcennější zasloužené 1. místo. 

O týden později se již konaly naše domácí závody, které bývají ka-
ždým rokem pro nás velmi náročné, což se potvrdilo i letos. Do Trnáv-
ky k nám zavítalo více než 35 soutěžních družstev žáků, veteránů, žen 
a mužů. Ženy se umístily na krásném 3. místě a celkově na 2. místě 
v lize, druhý tým žen se umístil na 6. místě, a jelikož holky odjely jen 
2 závody okrskových soutěží, braly v lize poslední místo. Veteránům 
se zadařilo a na domácí půdě zvítězili. Muži brali na domácích závo-
dech krásné 2. místo, ale v ligové soutěži 1. místo s tím, že jako jediní 
prozatím ligu vyhráli se 100 body - vyhráli všechny soutěže v okrsku! 
Děkujeme Všem soutěžním družstvům, za pohodové závody v duchu 
«fair play». 

Letošní sezónu našeho okrsku jsme již oficiálně zakončili, i když na 
pár závodů se ještě chystáme. 

Výjezdová jednotka měla od posledního vydání celkem 3 výjezdy. 
První z nich byl dne 3. 7. k požáru trávy u řeky Třebůvky v obci Pě-
číkov. Druhý výjezd byl 18. 8., kdy jednotka vyjížděla k požáru trávy 
v Městečku Trnávce, a to konkrétně u odbočky na koupaliště. Zatím 
poslední výjezd byl 21. 8. na silnici R35 u obce Žipotín, kde hořela trá-
va od kamionu, který měl poruchu. Po příjezdu se ukázalo, že kamion 
zjistil závadu pozdě a zapálil trávu celkem na třech místech. Kluci se se 
vyznamenali rychlým výjezdem do 4 minut. Stále platí zákaz rozdělá-
vání ohňů. Vzhledem k extrémnímu suchu dbejte i na to, kam při kou-
ření házíte nedopalky, i od toho vznikají požáry, jejich uhašení je proto 
hodně náročné. Všem klukům z výjezdové jednotky patří velké díky. 

Tímto se s Vámi nadobro neloučíme. O dalších akcích Vás budeme 
včas informovat. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podí-
leli na činnosti sboru během prázdnin, ať už přímou organizací, pomocí 
při akcích, či jako podpora na závodech. Přejeme všem našim malým 
hasičům, ale i ostatním školákům, příjemný vstup do dalšího školního 
roku a spoustu školních úspěchů.

za SDH Mgr. Michaela Neubauerová

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
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Novinky z Charity Moravská Třebová
• Letos zahájila činnost Charitní pečovatelská služba, která vznik-

la na základě poptávky obyvatel z obcí regionu Moravskotřebovsko – 
Jevíčsko. Tato nová terénní služba nabízí širokou škálu činností pro 
osoby, které si samy nemohou nebo nedokáží pomoci a chtějí žít ve 
svém přirozeném domácím prostředí. Charitní pečovatelská služba 
je určena nejen pro seniory a osoby pobírající starobní důchod, ale také 
pro osoby těžce nebo dlouhodobě nemocné, nepohyblivé, připoutané na 
lůžko, mentálně postižené, osoby s chronickým onemocněním a osoby 
s tělesným postižením. Snahou je poskytnout klientům takovou pomoc 
a podporu, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svých domovech. 
Nabízíme pomoc při osobní hygieně, péči o vlastní osobu, pomoc v za-
jištění chodu domácnosti, nákupy, úklid, zajištění nebo poskytnutí stra-
vy, doprovodíme k lékaři apod. 

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí služby na telefonním čísle 
733 592 359 nebo mailem: chps@mtrebova.charita.cz. Sídlo služby je 
na ul. Svitavská 44 v Moravské Třebové, kam se také můžete osobně 
přijít domluvit.

• Zahradní slavnost a Den otevřených dveří, které pořádáme 
k oslavám dnů Charity, se letos uskuteční v úterý 2. října od 10:00 
v areálu na Svitavské ulici v Moravské Třebové (naproti Penny Mar-

ketu). Je připraven bohatý doprovodný program a jako červená nit se 
celým dnem potáhne oslava 5. výročí vzniku našeho Centra pěstounské 
péče Cesta. 

• Naše Občanská poradna při Charitě Moravská Třebová získa-
la akreditaci ministerstva spravedlnosti a může tak i nadále za klienty 
zpracovávat a podávat návrhy na povolení oddlužení. Celkem od svého 
vzniku v roce 2016 poradna zpracovala 22 návrhů na oddlužení. Všem 
klientům soud oddlužení povolil. Návrhy na oddlužení zpracované naší 
poradnou tak mají 100% úspěšnost. 

• V Andělském obchodě (Bránská 18, Moravská Třebová) si mů-
žete zakoupit výrobky z našich terapeutických dílen a podpořit tím tak 
charitní činnost. Přijďte si k nám posedět a ochutnat kvalitní kávu s la-
hodnou pralinkou a sušenkou, kterou vám připraví naši klienti. Přivítá 
vás příjemná obsluha a útulné prostředí. Otevřeno máme každý všední 
den do 15:30.

• Bližší informace o našich službách a charitní činnosti najdete na 
webu: www.mtrebova.charita.cz, na Facebooku: www.facebook.com/
charita.trebova nebo osobně na adrese Charity Moravská Třebová, Svi-
tavská 655/44 Moravská Třebová, tel. 734 791 102, email: info@mtre-
bova.charita.cz.

TJ Sokol Městečko Trnávka

                FOTBAL
Fotbalisté Sokola Městečka Trnávky vstoupili do sezóny 2018/2019 

skvěle. Ještě před startem Okresního přeboru porazili v 1. kole pohá-
ru jednoznačným výsledkem 3:0 Březovou nad Svitavou a po dlouhé 
době tak v poháru postoupili do 2. kola. Následoval první duel soutě-
že v Morašicích, kam Sokol odjel jen v jedenácti hráčích a chvíli před 
poločasem inkasoval. V druhém poločase Trnávka ale sebrala veškeré 
síly a po trefách Janíka, Koláře a Kolínského otočila výsledek na 3:1. 
První domácí utkání s Bystrým už tak dobré nebylo. Hráči zaspali za-
čátek a v 15. minutě prohrávali 0:2. Sokolu se gól vstřelit nepodařilo, 
naopak na konečných 0:3 upravilo Bystré z pokutového kopu. Ve 2. 
kole poháru přivítal Sokol doma Jevíčko. Trnávka opět nezvládla úvod 
zápasu, a tak o výsledku utkání 0:2 bylo rozhodnuto už po 18-ti minu-
tách. Utkání v Mladějově se dá považovat za hodně smolné a výsledek 
krutý. I když domácí byli favoritem a Trnávka měla oslabenou sestavu, 

dokázala se díky trefě Stenzla dostat do vedení a tento výsledek držet 
až do 78. minuty, kdy po chybě Mladějov vyrovnal. Když už to vypada-
lo, že tým odveze alespoň cenný body, odpískal rozhodčí v 89. minutě 
penaltu pro domácí za ruku Michalčáka. Hořkou tečku za nešťastným 
zápasem udělal v nastavení vlastním gólem Neubauer. Trnávka tedy 
prohrála 1:3, i když by si za svůj výkon zasloužila alespoň bod. Domá-
cí duel s Cerekvicí byl hodně špatný a soupeř Trnávku doslova přejel. 
Skóre se nakonec zastavilo na výsledku 0:7. Aby toho nebylo málo, zra-
nil se gólman Hensl. Na utkání do Březové odjel Sokol opět v oslabené 
sestavě a navíc bez gólmana. Do brány se postavil E. Konečný, který 
celou loňskou sezónu neodehrál kvůli zraněnému kolenu. Bohužel hned 
po rozehrávce Sokol inkasoval a v 7. minutě prohrával už 0:2, i když 
branka hodně zaváněla ofsajdem. Před poločasem snížil na 1:2 Kolín-
ský, v závěru duelu ale přidali domácí pojistku v podobě třetí branky, 
která opět vypadala na ofsajdovou situaci. Celé utkání ještě více zkazil 
výkon rozhodčích, kteří se rozhodli netrestat fauly Březové kartami a je 
tak jen zázrakem, že zápas neskončil nějakou zlomenou nohou. Po pěti 
kolech patří Trnávce v tabulce 11. místo se třemi body.

Žáci odehráli zatím tři utkání, ve kterých 2x zvítězili a jednou pro-
hráli.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

ODDÍL KOPANÉ ROZPIS SOUTĚŽÍ - PODZIM 2018

Pochod za zdravím skupiny 55+ do Jaroměřic přes 
Biskupice se uskutečnil v pátek 21. 9. 2018
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Lehkoatletický čtyřboj žactva
V pátek 21. 9. 2018 jsme se opět sešli na hřišti 

TJ SOKOL, kde proběhl tradiční Lehkoatletický 
čtyřboj žáků. Ve slunném odpoledni proběhlo je-
jich klání a za přítomnosti rodičů a příznivců se 
všichni snažili o nejlepší výsledky. Na stupních 
vítězů byli odměněni diplomy a všichni zúčastně-
ní sladkostí.

Od 19 hod jsme se pak sešli v kulturním domě, 
kde divadlo Bolka Polívky sehrálo komedii Le-
tem sokolím.

Úžasné sportovní výkony představitelů byly 
odměněny smíchem a bouřlivým potleskem. Po 
představení jsme se všichni těšili z promítaných 
fotografií a filmů, které byly během sletu v Měst.
Trnávce a při cvičení v Hradci Králové, v Pardu-
bicích, v Jedovnici, ve Vanovicích a nejvíce na 
sletu v Praze, pořízeny. Všichni autoři byli výbor-
ní, ale snad největší úspěch měl Martin Dvořáček, 
který vytvořil množství fotografií a filmy, které 
budou pro cvičence i nadšence nezapomenutelnou 
vzpomínkou. Všem autorům moc děkujeme.

Eva Henslová

Vzpomínka na slet…

Sokolský slet  je mimořádná událost, cvičí se vždy po 6ti letech 
a já se jej zúčastnila třikrát. Před 12ti lety  to pro mě bylo úžasné. 
Všechno bylo nové a já plna nadšení jsem si to užívala.Cvičila jsem 
ve skladbě Věrná garda pro seniory.

Vytvořila se bezvadná parta lidí, kteří nelitovali  volného času 
a tvrdě nacvičovali. Pochod Prahou byl pro mě něco nepředstavitel-
ného. Lidé nám mávali, nikdo je nenutil, aby postáli na chodnících, 
děkovali nám, že držíme tradici Tyrše. Hlavně hodně cizinců,kteří 
se přijeli do Prahy na Slet podívat a vzpomínali, jak naposledy cvi-
čili po válce a pak byl Slet zakázán. Bylo mi také o 12 let méně a tak 
jsem vše zvládala levou zadní. Dojem z Prahy byl obrovský a žila 
jsem s tím dalších 6 let. Pomohlo mi to hodně i psychicky, že zkrát-
ka ještě něco dokážu i po padesátce.

I další Slet se nesl v duchu Věrné gardy a ačkoliv  nám při vy-
stoupení v Praze lilo jako z konve a nad hlavou nám řádila bouřka, 
zvládli jsme to. Nikdo to neodnesl větší újmou na zdraví, spali jsme 
ve škole ve třídě na nafukovacích lehátkách, v noci z nich padali 
a všechno byla legrace. Prohlédli jsme si Prahu, viděli  vystoupení 
v Sazka aréně, sledovali rozhovor Věry Čáslavské. Dokonce jsme 
zašli i na představení v rámci Shakespearovských slavností a spo-
lečně tam usnuli na nepohodlných lavičkách. Zkrátka  bylo to fajn.

Uběhlo dalších 6 let a já opět s vervou šla do toho. Tentokrát už 
ne se skladbou Věrné gardy, ale protože naše řady prořídly, začaly 
jsme my ženy z Městečka Trnávky a okolí nacvičovat skladbu pro 
ženy s názvem CESTA. Tak tohle nedáš, řekla jsem si. Příliš rych-
lé a příliš moc poskoků. Zlatá Věrná garda.To byla chůze a taneč-
ky. Ale tady bylo všechno. Rychlá chůze, poskoky, mávání rukama, 

otočky a počítání. Pořád dokola.
Pozvala jsem i kamarádku, ukecala ji, aby do toho šla se mnou: 

Jezdily jsme z Trnávky celé rozbolavělé, druhý den se nechtělo 
vstávat a hlavně to moc ani nešlo.O nějakém vyskočení z postele 
nebyla řeč. Tak tohle nezvládnu, říkala si pořád dokola, ale už to 
bylo rozjeté, už se nedalo vyskočit. Sháněla jsem stále další ženy, 
které by s námi nacvičovaly, ale nikdo nebyl. Nikdo s námi nechtěl 
každý týden dojíždět do Trnávky, všechno si platit. Vlak jel a nešlo 
vyskočit. Začaly  slety, nejdříve ve Dvoře Králové - katastrofa. Ne-
bylo to tak strašné, ale nebyl čas na secvičení s jinými celky a ne-
dopadlo to tak, jak jsme chtěly. Jely jsme domů zklamané, unavené 
a smutné. Víc jak půl roku práce a kde nic tu nic. A tak to začalo 
znovu, cvičení i 2x týdně a příprava na Hradec Králové a Pardubi-
ce. Z pohledu diváků sletu to vypadá tak jednoduše. Jednou vpravo, 
jednou vlevo, poskok, dopředu, dozadu, mávání se šátky, s koulí.

Realita byla jiná. Když se nedařilo, byly jsme podrážděné a ka-
ždá s tím bojovala po svém. Do Prahy nás nakonec jelo o 4 méně. 
A to byla další zkouška. V mé devítce  chyběly 4 ženy. Chápu, že 
všechny měly svůj důvod, ale víckrát bych do toho nešla. Ve sklad-
bě CESTA je vše provázané, cvičí se ve dvojicích a já neměla s kým 
cvičit. Pochopitelně nejen já, ale i zbytek žen v naší devítce. Byly 
jsme nervózní, byla horka, byly jsme o 6 let starší a všechny si 
sáhly na dno svých sil. Neměla jsem náladu chodit po Praze. Jedi-
né, co bylo nepřekonatelné, byl pochod Prahou. V neděli dopoledne 
nám zkrátka Praha patřila a my si to užily. Ale pak začaly zkouš-
ky - nástupů, odchodů. Byla jsem otrávená z dojíždění na secvičné 
přes celou Prahu. Nikde žádný Pražák, všude jen cizinci, v metru, 

Herci klaunerie „Letem sokolím“
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Už je podzim, přesto se s Vámi chci podělit o zážitky z Všesokol-
ského sletu. Již popáté v novodobé historii se trnávečtí Sokolové zú-
častnili sletu v Praze. Průvod nás utvrdil v tom, že stojí za to ujít po 
Praze 8 km a slyšet hudbu, potlesk a hlavně pocítit sílu společenství. 
S účastnickým průkazem jsme zdolávali v hromadné dopravě hodně 
vzdálenou cestu na ubytovnu, na secvičné do Edenu anebo za pozná-
váním Prahy. Dostali jsme se na slavnostní zahájení sletu v Národním 
divadle s divadelním představením Naši furianti, v Tyršově domě jsme 
viděli pódiová vystoupení Sokolů z Dánska, Srbska, USA i Slovinska.

Dne 3. 7. 2018 jsme se všichni zúčastnili Komponované přehlídky 
sokolského sportu v O2 aréně  s názvem SOKOL GALA. Při tradičním 
výstupu na Petřín si mnozí vyšli na rozhlednu. Děti v horkých dnech 
objevovaly koupaliště u Edenu i v Divoké Šárce, které jim přineslo 
osvěžení a mnoho radosti.

Mladí cvičenci se vypravili do Letňan, kde vystupovala slavná kape-
la Rolling Stones. Při secvičování všechny cvičence trápilo vedro, ale 
vynahradil to pocit sounáležitosti, že těch 15 tisíc lidiček dává těm 10 
milionům příklad, který je hoden následování. TOHO JE V NAŠÍ SPO-
LEČNOSTI POMÁLU.

Zajímavé je, jak se ke Sletu vyjádřily mnohé osobnosti veřejného 
života, např.:

Dominik Duka:
„To, co mne opravdu udivilo a potěšilo, je skutečnost, že všichni 

cvičenci a cvičitelé jsou dobrovolníky.
Myslím, že ve světě, kde se vše počítá na krátkodobý zisk, byl právě 

všesokolský slet velikou manifestací proti mamonu a sobectví.“
Dominik Hašek:
„Sokol je prospěšnou organizací, protože lidi sdružuje a nejde v něm 

jen o cvičení, sejde se parta lidí, mezi kterými najdete přátele.“
Václav Hybš:
„Sokol má můj obdiv a uznání, který patří všem. Užíval jsem si po 

oba dny báječnou atmosféru a nestyděl jsem se za slzy dojetí.“

Snad nejúžasnější a nezapomenutelný zážitek měli mladší žáci a žá-
kyně, když v metru potkali hudebního skladatele Jaroslava Uhlíře. Ten 
k tomuto setkání řekl:

„Slet byl výborný. My jsme s manželkou jeli z posledního rozlou-
čení s Boříkem Pencem (dlouholetým členem Divadla Járy Cimrmana) 
a zažili jsme v souvislosti se sletem něco naprosto neskutečného.

Ve stanici Želivského byly děti, které cvičily na naše, tedy na mé 
a Svěrákovy, písničky. Hned nás obklopily, nastoupili jsme společně do 
vagonu a ony hned začaly spontánně zpívat. Vydržely to několik sta-
nic, ostatní lidé se přidávali a tleskali. No, nikdy před tím jsme takhle 
s veselou z tak smutné události nešli. TO SE STANE JEDNOU ZA 
ŽIVOT.“

K nácviku a ke sletu se také vyjádřila děvčata, která cvičila ve sklad-
bě Cirkus.

„Neobyčejným a nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo vystou-
pení na Všesokolském sletu v Praze, kterého jsme se zúčastnily. Děku-
jeme skvělé paní Janě Lexmaulové  a Věrce Fréharové, které s námi ve 
svém volném čase nacvičovaly a v Praze se o nás po celý týden vzorně 
staraly. Skladbu jsme měli perfektně secvičenou, proto nás postavili do 
prvních řad. Diváci, kteří sledovali sletová vystoupení v televizi, mohli 
vidět některé naše tváře. Naše cvičitelky nás provedly po zajímavos-
tech našeho hlavního města a po náročném týdnu jsme se všichni vrátili 
spokojeni a v dobré náladě domů. Děkujeme, bylo to super!“ Katka Elf-
marková, Adéla Jedličková, Jana Škrabalová

Taková slova chvály zaznívala od všech, protože kdyby nebylo 
ochotných cvičitelů, slet by nebyl. Zkrátka, kdo to neprožije se Sokoly, 
těžko pochopí…

Eva Henslová

Ohlédnutí za XVI. všesokolským sletem v Praze

v autobusech. Cvičení bez vody, hodiny stání  při secvičování. Tak 
tohle už ne, říkala jsem si. Tohle je naposledy. Máš už věk, holka. 
Pak bylo zahájení sletu a já pookřála. My ženy jsme cvičily až dru-
hý sletový den, tak jsme se byly podívat na naše bratry a sestry na 
noční vystoupení. Nádhera. Co vám mám povídat. A ty děti, tekly 
nám slzy.

A ten krásný zážitek nám dal elán do dalšího dne. Že všem uká-
žeme, jak jsme tolik měsíců dřely a že to nebylo zbytečné. A druhý 
den jsme nastoupily. Myslím, že jsme podaly veliký výkon, ačko-
liv to celé trvalo 7 minut a my byly propocené na kůži, udýchané 
a žíznivé. Pak jsme mohly s dobrým pocitem usednout do sedaček 
a dívat se na naše spolubojovníky  z celé České republiky, dokonce 

i na cvičenky z USA. Publikum na sletech tvořili  většinou cvičenci, 
pražáci ani nevěděli, že je  tam sokolský slet. Ptali se nás v obcho-
dech, co se děje, že je v Praze rušno, mladí se ptali, co je to slet. Po 
závěrečném ceremoniálu  jsme se vrátili na ubytování a s plnými 
kufry se začali přesouvat na vlakové nádraží a hurá domů.

Sokolský slet je prostě  o tom, že se potkáváte s lidmi, kteří cvičit 
chtějí, kteří jako my bojují s únavou, s otočkami, poskoky, kroky. 
Není to masovostí k vítězství. Je to dobrovolné a obdivuji všechny 
ty paní učitelky, co s dětmi nacvičily tak úžasné skladby, stejně tak 
jako rodiče s dětmi. Je to o tom, že nakonec překonáte sami sebe. 
A s takovým pocitem se žije docela dobře.

Marie H., cvičenka skladby Cesta

První den prázdnin začal pro dívky a chlapce ze sletové  skladby 
Cirkus odjezdem do Prahy, kde naším cílem byl XVI. Všesokolský 
slet (tedy aspoň pro cvičitelky byl hlavním cílem).  Odjeli jsme v se-
stavě dvanáct dívek, šest hochů, my dvě a ostatní cvičenci z dalších 
skladeb z M. Trnávky. Musím říct, že při plánování našeho týdne 
jsme se trochu obávaly,  jak ten týden s  bandou „puberťáků“  zvlád-
neme.  (Nebylo třeba žádných obav, byli moc prima).

V Praze jsme začali zvesela. Rozproudil nás průvod Prahou, který 
jsme si všichni náležitě užili. V každé ulici hudba, mávající přízniv-
ci, „živé vlny“, bezva parta Trnaváků a nakonec „káefcéčko“. 

V pondělí to začalo…  Protivné zkoušky, nekonečné řazení, 
úmorné vedro, dlouhé přejezdy na stadion  a na zkouškách pořád 
dokola a znovu. Všechno jsme zvládli a  každý  večer se dlouho ni-
komu  (tedy kromě mě a Věrky) nechtělo spát. I když jsme měli tak 
málo volného času, tak jsme chtěli, vidět co nejvíce z naší krásné 
Prahy. Prošli jsme si historické centrum, Pražský hrad, Lennonovu 

zeď, Vyšehrad. Na přání našich svěřenců jsme vyrazili na procház-
ku noční Prahou, kde jsme navštívili Národní památník na Vítkově 
s parádním nočním výhledem.  Nezapomenutelným zážitkem bylo 
asi pro všechny představení Sokol Gala v O2 aréně a poštěstilo se 
nám, zajít i na koupaliště v blízkosti stadionu. Ve čtvrtek  jsme již 
netrpělivě čekali na zahájení XIV. Všesokolského sletu na stadionu 
v Eden Areně.  Vystoupení jsme si opravdu užili. Potěšila nás velká 
podpora diváků a ostatních cvičenců na stadionu. V pátek odpoled-
ne jsme měli možnost vidět i ostatní skladby a užít si sletovou at-
mosféru.

Domů jsme odjížděli plni dojmů, vzpomínek, nových zážitků 
a snad i nových přátelství s našimi kamarády z Moravičan.

Děkuji Věrce za pomoc při nácviku skladby, všem cvičencům za 
krásná vystoupení, vzornou docházku na zkoušky a trpělivost při ná-
cviku skladby. Tak třeba zase někdy příště...

J. Lexmaulová

Cirkus v Praze
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Trnkové letní příměstské tábory 2018

Děti cvičící skladbu „Děti, to je věc!“  
s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem

„Siluety“ při toulkách Prahou

Ñ  Muži v akci

Ženy skladby „Cesta“ odcházející ze stadionu Eden

Starší žáci skladby „Cirkus“ poznávají krásy Prahy


