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rok 2018 je minulostí a jak už to bývá, byl pro každého z nás rokem 
jiným, pro někoho rokem úspěšným a šťastným, pro jiného rokem, který 
by nejraději vymazal z paměti. To bohužel nejde, a proto je nutné s na-
dějí a optimismem věřit v to, že rok 2019 bude rokem lepším.

Pojďme se nyní společně podívat 
na to, co by obec chtěla v roce 2019 
zrealizovat.

V jarních měsících bude po kolau-
daci rozvodu plynu na obytném soubo-
ru „Nad Studní“ dílo dokončeno při-
pojením ke stávajícímu středotlakému 
rozvodu plynu. Současně budou od-
straněny vady a nedodělky při výstav-
bě vodovodu, kanalizace a komunika-
ce na uvedeném obytném souboru.

Snahou obce bude získat ještě dal-
ší dva pozemky, které na tento obyt-
ný soubor navazují, z toho nákup jed-
noho pozemku je již rozjednán, druhý 
pozemek vlastní Státní pozemkový 
úřad a jeho případné získání je během 
na dlouhé trati (obec nemá doposud 
převedený pozemek pro cyklostezku 
Lázy – M. Trnávka, žádost z prosince 
2015).

Taktéž v jarních měsících by se 
měla naše obec dozvědět výsledek žá-
dosti o dotaci na pořízení zemědělské-
ho traktoru s lesnickou nástavbou. Vě-
řím, že i přes určité komplikace, které 
jsme těsně před Vánocemi řešili s po-
skytovatelem dotace (Státní zeměděl-
sko - intervenční fond), vše dobře do-
padne, obec obdrží dotaci a následně 
nový traktor pro práci v lese.

Rok 2019 bude také rokem projek-
tových příprav. Jak jsme Vás již infor-
movali dříve, obec zrušila pro nečin-
nost smlouvu na projekt: „Stezka pro 
chodce a cyklisty Městečko Trnávka 
– Lázy“ s Atelierem dopravních sta-
veb Pardubice. Projektováním této 
stezky a současně i nové, výjezdové 
komunikace ze sídliště „Nad Studní“ 
byl pověřen p. Klodner, který již ně-
které stavby v M. Trnávce a okolí pro-
jektoval.

SO Teplice, kterého členem je 
i naše obec, již vybral projektanta na 
dílo: „Dostavba vodovodu SO Tepli-
ce – II. etapa vodovod Stará Roveň“. 

Vážení občané, 

Lyžaři ze ZŠ a MŠ M. Trnávka letos již počtvrté na lyžařském kurzu v Kladkách (článek na str. 5)

Projekt, který by měl vodu do Staré Rovně přivést z Pěčíkova, bude 
zpracovávat firma Recprojekt s.r.o. Pardubice.

Dalším projektem, který bude zpracováván, je projekt víceúčelové-
ho hřiště s umělým povrchem. Zde se zatím názory zastupitelů různí, 

nicméně věřím, že najdeme společné 
řešení pro zadání projektu.

Nezapomínáme ani na opravy 
místních komunikací, v roce 2019 
budou opraveny komunikace v Boh-
dalově a Ludvíkově. Také drobné sa-
krální stavby – křížky -  neunikly naší 
pozornosti a pokud uspějeme v žá-
dosti o dotaci, chtěli bychom restau-
rovat dva křížky v Městečku Trnávce 
a jeden v Předním Arnoštově.

Pokračovat chceme i s výsad-
bou zeleně, a to po pravé straně ko-
munikace při příjezdu od Moravské 
Třebové tj. od benzínky směrem do 
obce. Ani akce „Legendy pod Cim-
burkem“ neskončí a v srpnu zde vy-
stoupí Jakub Smolík a po něm Jarek 
Filgas Band.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
Vám všem, kteří se v různých sdru-
ženích, oddílech, souborech a krouž-
cích věnujete druhým a obětováváte 
pro ně svůj volný čas.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

První miminko kraje je z Městečka Trnávky
Při novoročním přípitku těsně po půlnoci ještě nikdo na 

sídlišti U Koupaliště netušil, že prvním miminkem roku 
2019 v Pardubickém kraji bude Verunka Horáčková. Na-
rodila se v 0:14 hodin 1. 1. 2019 ve Svitavské porodnici 
rodičům Markétě Dittrichové a Dušanovi Horáčkovi.

Starosta společně s místostarostkou rodičům holčičky 
pogratulovali a Verunce popřáli šťastný a spokojený život.
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Usnesení 

č. II./171218 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 17. 12. 2018

1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
2. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí 2019,
3. záměr prodeje pozemku p.č. 446/5 o výměře 1408 m2 v k.ú. Městeč-

ko Trnávka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2,
4. záměr prodeje pozemku p.č. 60/4 o výměře 176 m2 v k.ú. Stará Ro-

veň za cenu 25 Kč/1m2,
5. záměr prodeje částí pozemku p.č. 913/1 v k.ú. Lázy za cenu 

25 Kč/1m2,
6. nákup pozemku p.č. 426/1 o výměře 2214 m2 v k.ú. Městečko Tr-

návka za cenu 774 900 Kč, pozemek je pro obec strategický pro II. 
etapu Nad Studní, získáním pozemku dojde ke snížení nákladů na 
odkanalizování II. etapy sídliště,

7. jednací řády ZO, RO a výborů,
8. plán práce RO a ZO na rok 2019,
9. revokaci usnesení ZO č. XXIV./260918, bodů 768 a 784,
10. dohodu s Povodí Moravy, s.p. o finanční náhradě za stavidla v Me-

zihoří a Petrůvce ve výši 24 200 Kč,
11. cenu vodného SO „Teplice“ na rok 2019 ve výši 38 Kč/1m3 včetně 

DPH,
12. cenu stočného pro rok 2019 ve výši 59 Kč/1m3 včetně DPH,
13. členský příspěvek DSO TS Malá Haná na rok 2019 ve výši 14 010 

Kč, tj. 10 Kč/1 obyvatele,
14. dodatek č. 1 Stanov SO „Teplice“,
15. pořízení vyšší verze programu Orsoft radnice pro účtárnu obce za 

cenu max. 166 615 Kč,
16. smlouvy na Legendy 2019, pořádané 24. 8. 2019 – Jakub Smolík za 

cenu 61 000 Kč + DPH, Jarek Filgas Band za cenu 39 000 Kč,
17. jmenování Osadních výborů pro období 2018 – 2022,
18. novou OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů,

19. rozpočtové opatření č. 3/2018,
20. schodkový rozpočet obce na rok 2019,
21. střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2021,
22. rozpočet ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2019 a střednědobý vý-

hled rozpočtu ZŠ a MŠ Městečko Trnávka,
23. závazné ukazatele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2019,
24. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2018, sezná-

mení členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,
25. plán inventur za rok 2018,
26. složení inventarizačních komisí pro rok 2018,
27. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2018,

28. poskytnutí dotace TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2019 ve výši 
70 000 Kč na provoz a 28 000 Kč na trenéry žáků (4x7 000 Kč), 
uzavření veřejnoprávní smlouvy,

29. poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Moravská Třebová na rok 
2019 ve výši 50 000 Kč, uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
30. radu obce projednáním a schválením závěrečných úprav rozpočtu 

obce za rok 2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
31. zadání zpracování Strategického rozvojového dokumentu Obce 

Městečka Trnávky dle metodiky MMR od MAS MTJ za cenu do 
40 000 Kč,

32. nákupní ceník dříví na IV. Q 2018 od Dřevo Málek s.r.o. Protivanov,
33. cenu vodného SV Moravskotřebovska pro rok 2019 ve výši 45,60 

Kč (Přední Arnoštov),
34. smlouvu o smlouvě budoucí s Českou telekomunikační infrastruk-

turou na uložení optického kabelu do pozemků obce za jednorázo-
vou úhradu 1 000 Kč,

35. smlouvu s ČEZ ESCO a.s. na dodávku elektřiny ze sítě NN s fixací 
do 31. 12. 2020,

36. vícepráce na díle „Nad Studní Městečko Trnávka, STL plynovod + 
přípojky“ ve výši 112 203,85 Kč + DPH, z toho přefakturace 8 x 9 
117 Kč = 72 936 Kč,

37. příspěvek Římskokatolické farnosti Městečko Trnávka ve výši 
18 000 Kč na restaurování epitafů na kostele

Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
38. prodej pozemku p.č. 416/12 o výměře 1249 m2 v k.ú. Městečko Tr-

návka ke stavbě RD za cenu 180 Kč/1m2 a souhlas se zástavním 
právem a zákazem zcizení pro banku stavebníka.

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (Žaneta Be-
serlová z důvodu střetu zájmů)
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 17. 12. 2018: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Martin Brauner, Bc. Žaneta Beserlová, DiS.

Pacovka – Městečko Trnávka 
– nánosy

Takto zní název díla, které začalo být koncem roku realizo-
váno na říčce Pacovce. Jedná se o provedení údržbových prací 
koryta vodního toku, které spočívají v odstranění nánosů a dře-
vin z průtočného profilu koryta říčky. Odstraněním těchto náno-
sů a dřevin dojde k obnovení původní průtočné kapacity koryta 
a tím k zajištění ochrany přilehlých nemovitostí před případný-
mi zvýšenými průtoky v toku při přívalových deštích.

Investorem celé akce je správce toku Pacovky – Lesy České 
republiky, s. p., správa toku  - oblast povodí Moravy Vsetín, pro 
které zpracovala projektovou dokumentaci společnost TERRA – 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk, realizátorem díla je fir-
ma Vraní stavby s.r.o. Ostrava.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Termíny konání Veřejného zastupitelstva obce 
Městečko Trnávka v roce 2019

Datum jednání Program jednání
25. 02. 2019 Výsledky hospodaření obce za rok 2018
24. 04. 2019 Hospodaření v obecních lesích
24. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
26. 08. 2019 Kultura v obci   
30. 10. 2019 Školství
16. 12. 2019 Rozpočet obce na rok 2020



3Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyleden–únor 2019

www.mtrnavka.cz

V měsíci lednu a únoru 2019 oslaví 
významné životní jubileum naši 

spoluobčané, kterým ze srdce přejeme 
všechno nejlepší, především pevné 

zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu 
do každého dne.

 Pan Karel Schmidt z Mezihoří,
 paní Vlasta Holubovská z Městečka Trnávky,
 pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky,
 pan Matěj Seethaler z Předního Arnoštova,
 pan Bořivoj Stenzl z Městečka Trnávky,
 paní Marie Králová z Lázů,
 paní Ludmila Korcová z Městečka Trnávky,
 paní Aurelie Koníčková z Městečka Trnávky
 a paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova.

J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Přehled poplatků na rok 2019
Tuhý komunální odpad (popelnice):  

částka zůstává stejná, tj. 480 Kč za 1 osobu na rok
splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2019

Upozorňujeme občany, že od ledna 2019 komunální odpad od-
váží nová firma, a to TS Malá Haná a vývoz bude prováděn od 
brzkých ranních hodin, proto je vhodné popelnice připravit již 
ve večerních hodinách den předem.

Poplatek za psy:
–  pro Městečko Trnávku 100 Kč za prvního psa, za druhého 

a každého dalšího 150 Kč
–   pro ostatní části obce 70 Kč za prvního psa, za druhého 

a každého dalšího 105 Kč

Vodné:
– SO “Teplice“ 38 Kč/1m3

–  SV Moravskotřebovsko 45,60 Kč/1m3 - platí pouze pro 
Přední Arnoštov

Stočné:
–  ve výši 59,00 Kč/1m3

Výběr poplatků pouze v úřední dny (žádáme, abyste toto 
respektovali):

pondělí    8:00 – 17:00 hodin
středa       8:00 – 17:00 hodin 

OZV č. 4/2012: Veřejný pořádek a čistota:
tato vyhláška ZAKAZUJE volný pohyb psů po obci a zaka-

zuje obtěžovat hlukem
–  v době nočního klidu, dále o sobotách v době  

6:00 - 8:00 hod., 18:00 - 22:00 hod. 
–  a o nedělích v době 6:00 - 9:00 hod, 12:00 - 22:00 hod.

Soutěživé Městečko 
a Československá diskotéka

Obecní knihovna v Městečku Trnávce zve soutěživé občany naší obce 
i přilehlých okolních obcí, kterým je více jak 18 let a mají smysl pro hu-
mor,  na podvečer plný soutěží, zábavy, hudby a tance v pátek 15. února 
2019 do Kulturního domu v Městečku Trnávce. V 18:00 hodin pro-
pukne zábavná soutěž ženy versus muži aneb Znáte Česko?

Zájemci o zařazení do soutěžních týmů hlaste se osobně v obecní 
knihovně nebo na tel. č.: 731 449 268 nebo 608 860 743 nebo e-mai-
lem na adrese: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz do 10. 2. 2019.

Z přihlášených zájemců budou na místě před soutěží vylosovány dva 
7 členné soutěžní týmy žen a mužů. Odměnou pro vítězné družstvo bude 
překvapení. 

Po ukončení soutěže bude následovat Československá diskotéka 
s DJ Slávkem Nepeřilem. Občerstvení bude zajištěno, vstupné je dob-
rovolné. Těšíme se na hojnou účast soutěžících, fanoušků a disko taneč-
níků.
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
   Vánoce v muzeu 

Rozsvítili jsme na návsi stromeček, radostně jsme vy-
stoupili na besídce a s láskou jsme zazpívali babičkám a dědečkům na 
jejich setkání. Proč bychom si tedy nedopřáli výlet do svitavského mu-
zea, kde to vonělo Vánocemi málem od sklepa až po půdu? Takové 
Vánoce v muzeu mají neopakovatelné kouzlo. Mezi historickými prač-
kami se peklo, smažilo, zdobilo a také nakupovalo. Vyzkoušeli jsme si 
pletení vánočky, zdobení perníků a výrobu zdravého cukroví. Pouštěli 
jsme lodičky z ořechových skořápek, vyráběli přáníčka a… pochutná-
vali si na tzv. vánočních hnízdech. Ještě krátká procházka po náměstí 

Seniorky na výstavě betlémů v knihovněMorionský trh

a společné foto u krásného dřevěného betléma.  Ten se nám tak líbil, že 
jsme vyslovili společné přání: Milý Ježíšku, podobný bychom si všich-
ni přáli mít i na návsi v Městečku Trnávce

Mgr. Eva Žouželková a Mgr. Ludmila Šimečková

Mýdlová dílna 
Poslední školní pátek roku 2018 se celé dopoledne linula z naší škol-

ní kuchyňky až omamná vůně. Děti z 1., 2. a 3. ročníku si tu vyrábě-
ly pod vedením paní Jindry Hellerové voňavé dárečky pro své blízké. 
Vlastnoručně vyrobená mýdla různých tvarů, barev a vůní, která si malí 
školáci pyšně odnášeli domů, jistě potěšila všechny maminky, babičky, 
tatínky, dědečky, sourozence a všechny ostatní.

Mgr. Ludmila Šimečková

Obecní knihovna Městečko Trnávka
         Registrační poplatky čtenářů na rok 2019:

* děti do 14 r. vč.,  důchodci 20,-
* dospělí, mládež od 15 r.  40,-
* důchodci od 70 r.  – 
Prosíme o dodržování měsíční výpůjční lhůty!
Knihovní soutěž Lovci perel 11.  2. –  29.  11. 2019 – začíná už 4. 

ročník oblíbené čtenářské soutěže. Hlavním cílem je motivovat děti ke 
čtení a rozvíjet porozumění textu. Soutěžící si v knihovně vybere kni-
hu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení knihy zodpoví otázky na 
pracovním listě, za správně zodpovězené získá „skutečnou“ perlu. Za 
vypracování nepovinných otázek na pracovním listě obdrží soutěžící 
speciální knihovnické bankovky Moriony. Na konci soutěže budou mít 
všichni lovci perel možnost utratit vydělané Moriony  na Morionském 
trhu. Nejúspěšnější čtenáři budou odměněni. 

Výsledky soutěže Lovci perel 2018: 1. místo Kateřina Kučerová (68 
perel), 2. místo Klára Kučerová (41 perel), 3. místo Mariana Stenzlová 
(34 perel). Blahopřejeme!

Ukrajina, Černobyl – cestopisná přednáška Jiřího Přichystala 
o cestách po Ukrajině na motorce Honda 650 Transalp s promítáním 
fotografií  - pátek 25. 1. 2019 v 18 hodin – Zasedací místnost Obecního 
domu v M. Trnávce, vstupné dobrovolné.

Připravujeme: - Výstava archeologických vykopávek od fary 
v Městečku Trnávce (březen 2019)

fotografie z akcí:  ok-mtrnavka.cz
email knihovny: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz

Jitka Stenzlová
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Nejmenší lyžaři z MŠ s p. uč. Makrlíkovou

Expedice KLADKY aneb KOPEC versus LOUKA
Vážení a milí příznivci našeho již čtvrtého školního lyžování na 

Kladkách, oznamujeme, že letošní konečné skóre lyžařsko-snow-
boardového klání KOPEC versus LOUKA je 67 : 10!!! KOPEC 
tedy s velkou převahou vyhrál a je možné, že někteří malí lyžaři zů-
stali LOUCE věrni jen proto, aby ji ta prohra tolik nemrzela. Všech 
71 lyžařů a 6 snowboardistů si zaslouží velkou pochvalu.

Obstarávat týden téměř osmdesátku malých sportovců není žádná 
hračka. Velké díky tedy patří Lyžařské škole SNOWFOX Prostějov 
za profesionální výuku, panu Matochovi za bezpečnou dopravu, půj-
čovně lyží Sport Ježek Moravská Třebová za skvěle padnoucí výstroj, 
SRPŠ při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za pochopení spojené s finanční 
podporou, našemu panu školníkovi za pomocný servis, ale v neposled-
ní řadě hlavně všem paním učitelkám, které se podílely na přípravě 

Obvodní kolo ve florbalu
Vybraní žáci ze 7., 8. a 9. třídy se 8. 11. 2018 zúčastnili turnaje ve 

florbalu v Jaroměřicích. Naši soupeři byli ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ 
Jevíčko. První místo si odvezli žáci z Jaroměřic, naše družstvo i přes 
veškerou bojovnost skončilo na druhém místě.

Soutěže se zúčastnili: Jan Hladil, David Fréhar, Jakub Ďurinák, Kris-
tian Hartl, Adam Neoral, Jakub Foret, Lukáš Fréhar, Adam Dvořáček.

Bc. Martina Baráková

Putování za Krchomilkou
Společné postřehy žáků 6. třídy:
Jednoho dne nešla ve škole elektřina, a tak paní učitelka a pan zá-

stupce vymysleli fajnovou aktivitu. (Hedvika) 
První hodinu jsme se sešli ve škole. Paní učitelka nám přečetla úse-

ky z knihy Muřinoh a Krchomilka. Potom jsme šli na zastávku a odjeli 
autobusem do Jevíčka. Na náměstí jsme si naskenovali kód a vydali se 
na trasu se sedmi zastaveními. Na každém „bodě“ jsme si přečetli úsek 
z knihy a odpověděli na otázku. (Jakub Š.)

Šli jsme okolo zajímavých míst v Jevíčku, zastávky byly např. u sy-
nagogy, věže, zámečku, na židovském hřbitově…. Zaujal mě most ne-
dokončené dálnice. (Milan)

Pak jsme došli na hřbitov, kde putování za Krchomilkou končilo. 
Prohlédli jsme si některé náhrobky, ale nejvíc mě zaujal náhrobek pous-
tevníka. (Ríša K.)

Vrátili jsme se na náměstí, odeslali v aplikaci výsledky hry a odjeli 
domů. Bylo to super! (Jakub Š.)

a hladkém průběhu 
celého výcviku od 
rozdávání přihlášek 
a vybírání finan-
cí až po zapínání, 
odepínání a hledání 
všeho možného, fo-
tografování, dohled 
a morální podporu 
na svahu i pod ním 
a kontrolu každo-
denního vysouše-
ní lyžařské výbavy. 
O všeobecné spo-
kojenosti vypoví-
dají kromě nadšení 
všech dětí, které vý-
cvik zdárně dokon-
čily, i fotografie na 
školních webových 
stránkách a pár příspěvků našich páťáků:

... Kladky v tomto roce jsou asi pro mě ty nejlepší, protože máme 
výborného instruktora a jezdím poprvé na snowboardu. Už jsem něko-
likrát spadla, ale ne z vleku. Moc mě to baví.

... Lyžování je super, baví mě to a možná bych chtěl lyžovat i do bu-
doucna. Se školou je to mnohem lepší a je to sranda.

... Když jsme jednoho krásného dne jeli na Kladky, rozdělili jsme se 
tam do skupin a byl jsem rád, že jsem ve skupině s kamarády. 

... Je to tam super. 

... Moc se mi v Kladkách líbí, že se tam dobře lyžuje. Máme hodné-
ho trenéra. Jsem tam šťastný.

Za realizační tým věrných fanoušků zapsala Mgr. Ludmila Šimečková.
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Obvodní kolo ve florbalu starších žákyň
Dne 14. 11. 2018 se žákyně 8. a 9. tříd zúčastnily turnaje ve florbalu 

v Moravské Třebové. Našimi soupeřkami byly žákyně Gymnázia Mo-
ravská Třebová, ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Palackého. V turnaji jsme 
sice skončily na 4. místě, ale mnohem více si ceníme nových zkuše-
ností, které zúročíme v dalších turnajích. Soutěže se zúčastnily: Jana 
Škrabalová, Aneta Rádsetoulalová, Martina Steffanová, Barbora Balaj-
ková, Šárka Henslová, Martina Dvořáčková, Natálie Smolíková, Adéla 
Jedličková, Aneta Pechová, Eliška Smékalová.

Bc. Martina Baráková

Proměna!
U příležitosti výstavy s prvky virtuální reality „VRwandlung / Pro-

měnaVR / MetamorphosisVR“, která se v září tohoto roku konala 
v prostorách Goethe-Zentra Pardubice jsme se už v červnu s žáky býva-
lé deváté a osmé třídy pustili do doprovodné kreativní soutěže. Společ-
ně jsme naposlouchali, načetli a prodiskutovali povídku Franze Kafky 
„Proměna“, abychom následně hlavní myšlenku této knihy ztvárnili. 
A to jakkoliv. Mohlo jít o proměnu dítěte v dospělého, zlého člověka 
v milou osobu, proměnit se mohlo krátké slovo ve dlouhé a také komár 
ve velblouda… Každý se úkolu zhostil jinak, ale výsledkem byly zají-
mavé výtvarné práce, které se porotě líbily, a proto jsou součástí dlou-
hodobé výstavy v Goethe-Zentru a nedávno byly také „preisgekrönt“. 
V balíčku z Pardubic přišly diplomy, doprovodné dopisy a drobné ceny 
v podobě knížek a her. 

Mgr. Jana Strouhalová

Den s němčinou v Olomouci
Úterý 20. listopadu 2018 patřilo němčině. Konkrétně v případě pěti 

děvčat a pěti chlapců 7. třídy, kteří se zúčastnili zábavně-vzdělávacího 
programu „Den s němčinou“. V olomoucké Pevnosti poznání si zahráli 
„Autobahnspiel“ se 16 zastávkami ve známých německých městech, pro-
šli si expozice a „vyřádili se“ na koncertu bavorského zpěváka, textaře 
a písničkáře Uwe Kaa, který umí nadchnout svými texty i dobrou hudbou.

Mgr. Jana Strouhalová
Postřehy samotných sedmáků:
Soutěž Autobahnspiel byla velmi poučná a zábavná. Potom jsme si 

mohli projít celou Pevnost poznání. I když jsme tam už se třídou jed-
nou byli, bavilo mě to. Den byl zakončen koncertem Uwe Kaa, který 
na konci rozdával plakáty s podpisy. Jeden jsme si vzali.  (Nikola V.)

V Pevnosti poznání jsme se rozdělili do skupinek. Plnili jsme různé 
úkoly o Německu a zároveň jsme měli „najet“ co nejvíce kilometrů. 
Poté jsme dostali lístek a měli jsme hodinu na prohlídku celé Pevnosti 
poznání. Nakonec byl koncert, kde zpíval Uwe Kaa. Výlet se mi moc 
líbil a nejvíce mě bavila hra o Německu.  (Lukáš F.)

Autobahnspiel byla hra, kde jsme cestovali po Německu. Na mapě 
byla města Německa a my jsme je procházeli, na každém byl jeden 
úkol. S úkoly nám pomohly kartičky na klíčence a cestovní pas. Za 
správné odpovědi i „naježděné“ kilometry jsme dostávali body. Po hře 
jsme dostali vstupenku do Pevnosti poznání. Mohli jsme si to tam po-
řádně prohlédnout. Potom jsme se přesunuli do velké místnosti, kde byl 
koncert zpěváka Uwe Kaa. Bylo to moc pěkné a jsem ráda, že jsem se 
mohla zapojit. (Kája N.)

Hevlín – Vídeň – Laa
Víkendové setkání s němčinou spojené s návštěvou adventní Vídně 

a relaxací v termálních lázních v Laa an der Thaya se už stává naší milou 
tradicí. Tentokrát se konalo ve dnech 30. listopadu až 2. prosince a zúčast-
nili jsme se jej spolu s dalšími třemi skupinami žáků a studentů (z Morav-
ské Třebové, Dobronína a Rožnova pod Radhoštěm). Skvělým zpestřením 
nám byl pan učitel z jednoho vídeňského gymnázia, který se účastnil na-
šich jazykových seminářů a doprovázel nás ve Vídni. Předvánoční Vídeň 
byla opět krásně nazdobená, dokonce i lehce „pocukrovaná“ sněhem. Šes-
tice našich cestovatelek se stihla za sobotního odpoledne projet vídeňským 
metrem, projít se těmi nejvýznamnějšími místy, něco málo nakoupit i na-
dýchat se vánoční atmosféry na několika vánočních trzích. Prohřátí a od-
počinutí z termálních lázní v Laa jsme se v nedělní poledne mohli všichni 
vydat zpátky domů. Velmi nás potěší, když příští rok dostaneme z Centra 
česko-německého porozumění v Moravské Třebové pozvání na tuto akci 
znovu. Víkend se totiž opravdu vydařil a účastníkům líbil!

Mgr. Jana Strouhalová

Vánoční turnaj v halové kopané v Městečku Trnávce
V Městečku Trnávce se dne 17. 12. 2018 uskutečnil každoroční tur-

naj v halové kopané žáků 2. stupně. Poměřili jsme síly proti soupeřům 
ze ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ Jevíčko. V turnaji jsme skončili na dru-
hém místě, vítězství si odvezli žáci ze ZŠ a MŠ Jaroměřice. Do turnaje 
jsme šli nejen poměřit síly, ale hlavně si pořádně zahrát. Turnaje se zú-
častnili: David Fréhar, Lukáš Fréhar, Adam Dvořáček, Jakub Ďurinák, 
Kristian Hartl, Mário Kurinec, Matěj Smolík. Chtěla bych poděkovat 
Robertu Henslovi, který jako rozhodčí odvedl výbornou práci.

Bc. Martina Baráková
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Technohrátky
Ve čtvrtek 22. listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili projektu Tech-

nohrátky, který šestým rokem organizuje Pardubický kraj. Pořádající 
školou byla Integrovaná střední škola v Moravské Třebové, která nás 
seznámila se svými třemi studijními (Bezpečnostně právní činnost, So-
ciální činnost, Hotelnictví a turismus) a čtyřmi výučními obory (ku-
chař-číšník, pokrývač, klempíř, zedník). Po krátkém úvodním slovu 
a představení hostů jsme se přesunuli za budovu muzea, kde nám poli-
cisté s belgickým ovčákem Centorem předvedli výcvik služebního psa. 
Pak nás (129 žáků) rozdělili organizátoři do 6 skupin a poslali nás na 
prohlídku obou budov školy a plnění nachystaných úkolů. Úkoly byly 
koncipovány tak, aby prakticky předvedly využití těchto oborů v ži-
votě.

Učili jsme se správnou obvazovou techniku, absolvovali jsme zá-
bavný gastronomický test, skládali jsme tangramy nebo vyráběli zá-
ložku do knihy. Vyzkoušeli jsme si pokrýt část střechy a nítovat, střílet 
z laserové pistole. 

Mgr. Petra Hájková
Postřehy od žáků:

Na programu byly i nějaké soutěže, např. nošení „piva“ na čas nebo 
simulace střelby. Docela se mi to líbilo, ale bylo to celkem dlouhé. Šár-
ka Henslová

Nejvíce se mi líbilo u pokrývačů. David Fréhar
Jediné, co se mi líbilo, byla ukázka policejních psovodů, ale bylo 

nás tam tolik, že jsem moc neviděl. Svatomír Novák
Mohli jsme si vyzkoušet, co na oboru vytváří, a něco se přiučit. Je-

likož mají v Třebové dvě budovy, tak jsme chodili tam a zpátky, což 
nebylo chytře vymyšlené. Na konci jsme se sešli s ostatními školami 
v muzeu a soutěžili mezi sebou. Barbora Balajková

Ohlasy na vánoční besídku
V neděli 9. prosince se tradičně uskutečnila naše školní besídka 

v kulturním domě. Do děje názvu naši besídky, tedy Světové Vánoce, 
nás uvedla 3. třída. Po vystoupení jsme se mohly těšit jak na školku, 
tak i na ostatní třídy. Celou besídkou nás provázela Barbora Balajková 
a Monika Braunerová z deváté třídy. Besídku bych zhodnotila za velice 
vydařenou - jako každý rok. (Natálie Smolíková)

V neděli se uskutečnila vánoční besídka. Všechny třídy a jejich paní 
učitelky pilně trénovaly a vzniklo něco úžasného. Rodiče mohou být na 
svoje děti pyšní. Děti dokázaly tak nádherně vystoupit a neměly trému 
před tolika lidmi. Kulturní dům byl plný, dlouho jsem neviděla takovou 
účast. Samozřejmě musíme poděkovat panu Friedlovi, který nám vždy 
uskuteční naši hudbu a nápady. Poděkování patří i Monče a Báře, které 
nás provedly vystoupeními. Těším se na příští besídku, protože věřím, 
že paní učitelky nacvičí opět něco úžasného. 

Děkuji za krásnou besídku 2018!  (Adéla Jedličková)

Mladí přírodovědci aneb Přírodovědecká olympiáda
Ve středu 12. prosince se žáci 9. ročníku - Svatomír Novák, Bar-

bora Balajková a Jakub Foret zúčastnili již 5. ročníku soutěže pro 

tříčlenné přírodovědecké týmy pořádané Gymnáziem v Jevíčku. Sou-
těžní úkoly zasahovaly do oblasti biologie, chemie, ekologie a logiky. 
Neobvyklá forma soutěže a soutěžních otázek umožňovala porovnává-
ní znalostí žáků v teoretické části a jejich využití při řešení úkolů v dru-
hé praktické části.

V konkurenci 7 hlavně velkých škol (např. Boskovice, Svitavy, Le-
tovice) se naši žáci umístili na krásném 3. místě a v soutěži 17 týmů na 
6. místě. Přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Ing. Jana Burianová

Předvánoční čas ve škole
V pondělí 17. prosince naše škola pořádala turnaj v halové kopané, 

kterého se zúčastnili kromě naší také základní školy z Jaroměřic a Je-
víčka.

V úterý jsme v kulturním domě přivítali opět „Kino na kolečkách“. 
Děti ze školky a žáci 1. až 4. třídy zhlédli česko-slovenskou pohádku  
Když draka bolí hlava. Ti starší viděli dobrodružný film Jumanji - Ví-
tejte v džungli.

Ve středu k nám do školy zavítala Česká televize, která pro žáky 
7. a 8. třídy nachystala workshop Televize ve vaší škole. Žáci si prak-
ticky zkusili vymyslet a natočit krátkou reportáž, která byla odvysílána 
ve večerních Zprávičkách na Déčku.

Ve čtvrtek žáci 4., 7. a 9. třídy bruslili na zimním stadionu v Mo-
ravské Třebové. Šestá třída byla na vánoční výstavě betlémů v Obecní 
knihovně v Městečku Trnávce.

V pátek se již tradičně konal Vánoční sportovní turnaj ředitele školy. 
Dívky se utkaly v košíkové, chlapci pak ve florbalu.

Malí školáci se vypravili s nadílkou za zvířátky do lesa.
Mgr. Petra Hájková

Staňte se Ježíškem dětem z DD
V letošním předvánočním čase jsme se s některými šesťáky stali 

Ježíškem pro desetiletého Ladislava z dětského domova z Ústí nad La-
bem. Šesťáci měli možnost přispět na dárek jakoukoliv částkou a ti, co 
ji přinesli, určitě udělali radost pod stromečkem MP3 Láďovi. Dárek 
jsme společně zabalili a i s přáním poslali.

Pokud byste se i vy chtěli stát příští rok Ježíškem, podívejte se na 
stránky http://www.vespojenios.cz/.

Mgr. Alena Popelková 
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SK SKALKA 
MĚSTEČKO TRNÁVKA

pořádá

XXV. PLES 
SPORTOVCŮ

1. března 2019 od 20:00 hod. 
v KD Městečko Trnávka

Hudba: MEFISTO V průběhu plesu 
soutěž o hodnotné cenySrdečně zvou pořadatelé

  Vánoční losovatelný turnaj v nohejbale trojic
Tak jako každý rok  uspořádala SK Skalka (ne)tradiční turnaj 

v nohejbale trojic. Odreagovat se od předvánočního shonu přišlo 
do místní sportovní haly 24 nohejbalových nadšenců.

Pořadatelé udělali malou změnu, a to v tom, že si každý smečař 
vylosoval dva parťáky do týmu. Mezi muži se našla i jediná žena tur-
naje, která všem zúčastněným ukázala „ jak se hraje nohejbal“. Protože 
nalosované týmy byly opravdu vyrovnané, nedaly si při zápasech nic 

SK Skalka
zadarmo a bylo se nač dívat. Po vyrovnaném boji nakonec vyhrál tým 
ve složení K. Škrabal st., P. Bohatec, J. Antl. Děkujeme všem zúčastně-
ným a v příštím předvánočním čase se budeme těšit zase.

Nohejbalový turnaj trojic v Konici
Dne 28. 12. 2018 se uskutečnil nohejbalový turnaj trojic v Konici. 

Na tento nevšední turnaj, který se hrál na dva dopady, se sjelo 9 týmů. 
Za tým SK Skalka se tohoto turnaje zúčastnil Škrabal K. ml.+st., Ko-
ller J. a Křivánek D. Nutno říci, že měl turnaj vysokou úroveň. Bohu-
žel našim zástupcům se v Konici moc nedařilo, ale každá nohejbalová 
zkušenost se počítá.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Kluci díky.

Plánované akce:
1. 3. 2019 – Ples sportovců

Blahopřání
Členové SK Skalky blahopřejí Veronice Slavíkové a Milanu Hýkovi 

k narození syna Olivera. Všem přejeme pevné zdraví a spoustu krás-
ných rodinných chvil. 

 
Na konci roku 2018 oslavili svá životní jubilea Rostislav Schuppler 

a Pavel Škrabal. Oběma přejeme mnoho zdraví, štěstí a spoustu spor-
tovních úspěchů.

Přejeme všem spoluobčanům do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a spoustu příjemných sportovních chvil.

I přesto, že nám naše letní soutěže již skončily, urči-
tě nezahálíme. Stále jsme aktivní a připravujeme pro Vás 

spoustu dalších akcí, na které se spolu s námi můžete v tomto roce těšit. 
Dne 8. prosince se v Kulturním domě v Městečku Trnávce konala 

Valná hromada, na které jsme zhodnotili rok 2018, a ve-
dení sboru nás seznámilo s plány na rok 2019.

Za okrsek Městečko Trnávka bych Vás chtěla pozvat 
na již tradiční Hasičský ples do Pěčíkova, který se 
koná 16. února 2019.

S dalšími akcemi našeho sboru Vás budu dostatečně 
a včas informovat. 

Silvestrovský ohňostroj
Náš sbor SDH Městečko Trnávka za účasti Obce Měs-

tečko Trnávka uspořádal 31. 12. 2018 již podruhé silves-

trovský ohňostroj. Touto cestou bych Vám všem chtěla poděkovat za 
podporu, kterou jste nám projevili svoji účastí. Akce se nám povedla, 
počasí nám přálo. Všichni se určitě můžeme těšit na další pokračování…  

za SDH Mgr. Michaela Neubauerová

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

Naše děti z SDH Městečko Trnávka
Rok 2018 utekl jako voda a my se opět mohli přivítat s následujícím 

rokem 2019. Dovolte mi ale, abych se ještě za tím naším starým hasič-
ským rokem ohlédl z pohledu trenéra naší mládeže.

Dne 30. 6. se konal tradiční Memoriál Vlastimila Antošovského 
v Rozstání. Mladším žákům se zadařilo a získali 3. místo, starší si od-
váželi místo 7. Na memoriálu ve Vranové Lhotě, který se uskutečnil 
17. 7., braly děti krásná 3. místa (mladší i starší). Následovaly naše 

domácí závody, kde se naši nejmenší umístili na 7. 
místě, starší žáci pak brali také 7. místo. V měsíci 
srpnu jsme odjeli na týdenní soustředění do Bisku-
pic. Soustředění se zúčastnilo celkem dvanáct dětí. 
Toto týdenní dobrodružství jsme brali jako přípravu 
na podzimní závody. Děti si zastřílely ze vzduchov-
ky, učily se značky, zdravovědu, vázat uzle a také se 
proběhly po lese. 

Začátkem září jsme společně zavítali na závody 
do Vranové Lhoty. Mladším žákům se velice daři-
lo a odvezli si krásné 2. místo. Zároveň se na těch-
to závodech vyhlašovala trnavská liga, kde si naši 
nejmladší vybojovali 2. místo a starší žáci 4. místo. 
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SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

TJ  SOKOL  M STE KO  TRNÁVKA 
PO ÁDÁ  V  PÁTEK   22. 2. 2019   

SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

 

pro d ti ve sportovní hale 
 

prezentace od 14.30 a  za átek ve 14.45 hodin 
 

DISCIPLÍNY: 
- SKOK DO V KY 
- PODLÉZÁNÍ LA KY 
- OPI Í DRÁHA 
- HOD MEDICIMBALEM (MÍ EM)  

 

TJ Sokol Městečko Trnávka
               T. J. Sokol Městečko Trnávka bude v roce 2019 
pořádat tyto akce:

19.1. Turnaj ve florbale
  9.2. Turnaj v sálové kopané - mladší žáci
10.2. Turnaj v sálové kopané - starší žáci
22.2. Sportovní odpoledne pro děti ve sportovní hale 
  8.3. Výroční valná hromada
23.3. Jarní pochod (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
20.4. Šachový turnaj 
  8.6. Cyklovýlet  (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
22.6. Turnaj mladších a starších žáků na hřišti 
26.7. Pouťové posezení u kulturního domu
27.7. Pouťový turnaj ve fotbale a pouťová zábava 
20.9. Atletický čtyřboj – memoriál O. Stenzla st.
27.9. Pochod za zdravím  (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
14.11. Pochod proti diabetu (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
23.11. Turnaj přípravek

Následovaly Sušice 22. 9. Mladší si odvezli 5. místo a starší žáci 
6. místo. 

Dne 20. 10. 2018 nás jela naše mládež reprezentovat na podzim-
ní kolo Hry Plamen, což byly také naše poslední závody roku. Mladší 
i starší žáci se umístili moc pěkně a byli po celý den na všech stanovi-
štích velmi šikovní. Mladší získali 21. a 33. místo, starší s jednou hlíd-
kou si odvezli 22. místo. Za mladší dorost poprvé jela i Monča Braune-
rová a odvezla si krásné 1. místo.

V rámci rozloučení se sezónou jsme pro děti připravili honbu za po-
kladem. Nápovědou pro získání indicií dětem byla buzola s potřebnými 
azimuty. Poklad, který děti nakonec hravě našly, si odnesly společnými 
silami na hasičárnu. Tam si také zahrály společně hry a bylo pro ně při-
pravené občerstvení.

V sobotu 8. 12. 2018 proběhlo oficiální ukončení letošního roku - 
výroční schůze. Letos však byla o něco významnější, protože nás na-
vštívili pekelníci i s Mikulášem a krásným andělem. Děti se vyzpoví-
daly ze svých hříchů, řekly básničku a dostaly sladkou odměnu! Nej-
krásnějším dárkem však pro naše děti byly nové dresy, které jim nadělil 
MIKULÁŠ.

I přes zimní měsíce nezahálíme a pravidelně se scházíme v místní hale.

P O Z V Á N K A
na výroční valnou hromadu  

T. J. Sokol Městečko Trnávka, 
která se koná v pátek 8. 3. 2019 v 18.00 hodin 

v kulturním domě.
Program valné hromady:

• Zahájení, přivítání hostů, schválení programu
• Volba komisí a zapisovatele
• Zpráva starosty o činnosti za rok 2018
• Zpráva o hospodaření
•  Zpráva kontrolní komise, schválení účetní 

závěrky
• Rozprava - zprávy z oddílů
• Usnesení
• Závěr
• Občerstvení a zábava

Všechny členy a hosty zve výbor Sokola.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dětem za jejich šikovnost a tý-
mového ducha, ale velké díky patří také rodičům, kteří trpělivě děti 
vozí na tréninky a podporují je v tomto krásném koníčku. 

za vedoucí mládeže Tomáš Kozlovský
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Když jsem vloni v létě připravoval pro náš Zpravodaj příspěvek 
o legionářích Trnávecka, byl jsem  paní M. upozorněn na skutečnost, 
že i v jejich bohdalovské rodině byl legionář. Informace však byly tak 
skromné, že jsem raději počkal na rozhovor s vnukem, který tuto sku-
tečnost potvrdil a dodal mi fotografie a některé předměty, které s půso-
bením v legiích souvisejí. Další jsem si ověřil na legionářském serveru 
Legie100. Tím legionářem z Bohdalova byl pan Ferdinand Šmíd, který 
se  narodil 13. února 1888. Již na výstavce ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska bylo mezi legionáři jeho jméno uvedeno, jak jste si mohli 
všimnout. 

Do školy chodil v Bohdalově a zaměstnání později uvádí jako rolník. 
Když vyhlásilo Rakousko 28. července 2014 Srbsku válku a následně 
Německo Rusku, byl mezi prvními, kteří museli 1. srpna 1914 naruko-
vat. Sloužil u 13. zeměbranského pluku, ale nevím na které frontě po 
dva roky bojoval, než byl 15. června 1916 na 
ruské frontě u Kozina zajat. V zajetí strávil 
více než rok a 28. října 1917 podal přihláš-
ku do československých legií v Kyjevě a týž 
den byl přijat a zařazen do 6. pluku „Hanác-
kého“, se kterým prošel celé Rusko. Pluk 
se formoval v Borispole a v srpnu se přesu-
nul do Prijatiny. Velel mu kapitán Červinka. 
Tak, jak to bylo na počátku zvykem podle 
sokolských tradic, zdravili se sokolským 
„Nazdar“ s odpovědí „Zdar“, oslovovali se 
„bratře“ a tykali si. Na večerku jim trubači 
troubili moravskou „Moravó, Moravó, Mo-
ravěnko milá....“. V Prijatině jich bylo v plu-
ku 3.496 a pluk byl plně vyzbrojen a vycvi-
čen. Za úkol měl hlídat trať mezi  Kyjevem 
a Poltavou. Po říjnové revoluci v Rusku, 
vyjednávání v Brestu-litevském a snahách 
o osamostatnění Ukrajiny se situace legií na 
Ukrajině začala komplikovat. Dochází k bo-
jům Rudé armády s ukrajinskou Ústřední ra-
dou, která nakonec v březnu 1918 pozvala 
na Ukrajinu německé vojsko. T. G. Masaryk, 
který byl v té době na Ukrajině, prohlásil 
naše legie za autonomní součást francouzské 
armády, zakázal jim míchat se do záležitos-
tí stran v Rusku a nařídil jim přísnou neut-
ralitu. Legie se musely dostat před němec-
kou armádou na levou stranu Dněpru. Právě 
6. pluku byl uložen úkol obsadit železniční 
stanici Bachmač a zajistit průjezd a evaku-
aci přes tuto stanici 1. i 2. divizi směrem na 
Kursk. Po dohodě s Ukrajinci i Rudou armá-
dou 5. března 1918 byl Bachmač obsazen. 
Již 8. března došlo k bojům s Němci o stanici Doč a most přes řeku 
Desnou. Po těchto bojích zavládlo do 13. března příměří, ale tentýž den 
došlo opět k bojům, kterých se mimo 6. pluk účastnil i 4. pluk a dvě roty 
Rudé armády. Poslední naše jednotky opustily  Bachmač 13. března v 21 
hodin. U Bachmače padlo 44 legionářů 6. pluku. Pan Šmíd se účastnil 
těchto bojů a v roce 1928 mu byla na návrh ministra Udržala preziden-
tem T. G. Masarykem udělena „Medaile vítězství“. Čeljabinský incident, 
ke kterému došlo 14. května 1918 a rozpoutal ozbrojené střetnutí mezi 
legiemi a sovětskou mocí, je rovněž spojen s 6. plukem. Tehdy na čel-
jabinském nádraží stály dva vlaky legionářů 6. a 3. pluku. Na odstavné 
koleji byl připraven k odjezdu vlak s uprchlíky, kteří před válkou utek-
li na Sibiř a vraceli se domů. K tomu vlaku byly připojeny tři vagony 
zajatců, Němců, Maďarů a Rakušanů, kteří se rovněž vraceli ze zajetí. 
Když se vlak začal rozjíždět, vyhodil jeden ze zajatců kus železa, který 
zasáhl legionáře Ducháčka a ten v bezvědomí upadl do sousedního ko-
lejiště, odkud jej duchapřítomně odtáhli ostatní před projíždějícím vla-
kem. Následovalo zastavení vlaku se zajatci a vyšetřování. Maďarský 
zajatec, který nadával legionářům v domnění, že mu nerozumí, byl zbit, 

Z historie – Bohdalovský legionář
protože přítomný Slovák jeho nadávkám rozuměl. Stejně dopadl zaja-
tec, který se pokusil o útěk. Nakonec byl viník označen a rozzuřeným 
davem zabit. Jednalo se podle kroniky 6. pluku o českého Němce z Ro-
kycan u Plzně. Stráž, která na stanici stála, byla předvolána k čeljabin-
skému sovětu a uvězněna. To bylo pro legionáře zcela nepřijatelné a pro 
své kolegy si se zbraní přišli a odvedli je na nádraží. Vzali si i zbraně, 
které v čeljabinských skladech byly. To vlastně byl projev otevřeného 
nepřátelství se všemi důsledky. Byl i důvodem cesty do Vladivostoku, 
„vlastním pořádkem“, následně i intervence, okupace Sibiře a zárodkem 
vražedné občanské války. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Troc-
kého rozkaz odzbrojit, reformovat, popřípadě zastřelit. Když pluk dojel 
do stanice Marinovka, byl napaden dvěma vlaky rudoarmějců. Boj skon-
čil po hodině smrtí 18 legionářů a 250 rudoarmějců. „Hanácký“ pluk 
se účastnil i bojů na Kungurské frontě koncem roku 1918. To už byla 

vyhlášena Československá republika, tedy 
idea svobodného a samostatného státu, za 
kterou legie bojovaly a neviděly důvod, proč 
by měly dál bojovat za Kolčaka a jeho smeč-
ku. Návštěva ministra vojenství gen. M. R. 
Štefánika v listopadu 1918 udělala v legiích 
více škody než užitku. Zákaz sněmu legií, 
rozpuštění Československé odbočky národní 
rady, Prozatímního výboru sněmu zvoleného 
v květnu 1918, odeslání nepohodlných členů 
tohoto výboru do vlasti a další opatření po-
bouřily prosté legionáře a postavily je ote-
vřeně proti jejich vojenskému a politickému 
vedení. Dne 9. ledna 1919 odmítlo 60 legio-
nářů 11. roty vystoupit z vagonů a vydat se 
s 3. praporem na frontu pěšky v třeskutých 
sibiřských mrazech a hlubokém sněhu. Zby-
tek 3. praporu se 17. ledna vrátil zpět zce-
la vysílen a omrzlý, aniž by se s nepřítelem 
střetl. Následně vypověděl poslušnost 2. pra-
por a část 4. praporu, mimo 1. prapor. Za této 
situace byl 6. pluk stažen z fronty a 18. led-
na odjel do Tjumeni ochraňovat dráhu. Ve-
litel spojeneckých sil francouzský generál 
Janin si následně vybral 6. pluk k ochraně 
štábu v Omsku. Myšlenka sjezdu legií byla 
mezi mužstvem stále živá i přes zákaz. Na-
konec se sjezd sešel, ale delegáti byli zatčeni 
a uvěznění ve Vladivostoku do odjezdu do 
vlasti. I když prezident T. G. Masaryk pro-
hlásil, že nikdy legiím jejich samosprávné 
orgány nezakázal ani nenařídil zakázat, bylo 
to svévolné rozhodnutí gen. M. R. Štefánika, 
vojenského a politického vedení legií, které 

se do funkcí dostalo právě rozhodnutím čeljabinského sjezdu. Mezi za-
tčenými a uvězněnými byl i oblíbený velitel 2. praporu 6. pluku major 
Ing. Jaroslav Kratochvíl. Došlo k zásadnímu rozkolu mezi mužstvem, 
vojenským a politickým vedením. Byl nejvyšší čas opustit Rusko. Šestý 
pluk opustil Omsk 6. listopadu 1919 a 28. března 1920 dojel do Vladi-
vostoku. Ve dnech 25. a 26. dubna se nalodil na americkou loď „ Prezi-
dent Grant“ a přes Suezský průplav dojel 12. června do Terstu. Odtud 
vlakem domů. V Horním Dvořišti byl 20. června a v Olomouci, sídle 
pluku, 21. června 1920. Tak skončila i šestiletá bojová pouť bohdalov-
ského rodáka za svobodný a samostatný stát. Naštěstí šťastně. Stejné 
štěstí nemělo 272 dobrovolníků 6. pluku, kteří v Rusku padli. Bohužel, 
i za jiné zájmy než rodné vlasti. 

Zájemcům o tuto problematiku doporučuji si přečíst kroniku 6. plu-
ku „Hanáci v revoluci“, Kratochvíl - „Cesta revoluce“, popřípadě „De-
ník legionáře“ od Jindřicha Bejla, aby si mohl každý udělat svůj vlastní 
názor na události před 100 lety, když autentické výpovědi kroniky ani 
rodiny a legionáři nezaznamenali.

Jiří Vondra
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Vánoční koledování 2018 v kostele sv. Jakuba st. v Městečku Trnávce 
a v Bezděčí

Hospodaření nadačního fondu:

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2018 činil 506 125,64 Kč
Příjmy: Výdaje:
od dárců 35 500 Kč nebyly 0 Kč
obec Bezděčí 4 000 Kč
obec Radkov 1 000 Kč
sbírky z kostela 75 268 Kč
koncerty 17 623 Kč
úroky 45,25 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018 činil 644 561,89 Kč

V letošním roce se připravujeme k hlavnímu úkolu: výmalbě 
a opravám interiéru lodi kostela sv. Jakuba st. Poslední výmalba 
kostela byla v roce 1938, tedy před více jak 80 roky. Předpokládané ná-
klady na tuto opravu jsou 1,406.132,- Kč. Dotaci z ministerstva země-
dělství z programu na údržbu a obnovu kulturních a  venkovských prv-
ků získala římskokatolická farnost Městečko Trnávka ve výši 700.000,- 
Kč. Podíl farnosti je 706.132,- Kč. Zhotovitelem díla je stavební firma 
KOLP s. r. o. Ing. Jana Kmoška z Moravské Třebové.Termín je bře-

Zpráva Nadačního fondu kostela Sv. Jakuba st. Městečko Trnávka 
o činnosti a hospodaření v roce 2018

zen až září 2019. Navržená výmalba podle restaurátorského průzkumu 
bude renovovat stav současný v celkovém barevném a architektonic-
kém provedení. Jde o technologicky složitou problematiku se zachová-
ním původních barevných odstínů. Věříme, že se dílo podaří úspěšně 
realizovat v nejvyšší kvalitě a vydrží bez zásadní údržby nejméně půl 
století. Přejeme proto firmě pana Ing. Kmoška a všem, kteří se budou 
na díle podílet, Zdař Bůh!

V roce 2018 se také podařilo opravit na jižní straně kostela umístěné 
epitafy, které již byly značně poškozeny zvláště povětrnostními vlivy. 
Restaurování 6 kusů kamenných epitafů prováděl akademický sochař 
a restaurátor pan Martin Kovařík. Celkové náklady na opravu epitafů 
byly 237.000,- Kč. Jedná se o kulturní památku obce, a proto byla po-
dána žádost na grant ministerstva kultury prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností z programu obnovy kulturních památek. Z tohoto 
grantu byla uhrazena částka ve výši 200.000,- Kč Zbytek 37.000,- Kč 
uhradila farnost za finanční pomoci 18.000,- Kč Obce Městečka Trnáv-
ky, které za tuto podporu vyjadřujeme naše poděkování. 

Správní rada Nadačního fondu velice děkuje a vyjadřuje upřímné 
Pán Bůh zaplať za finanční i jakoukoli jinou možnou podporu všem 
Vám, kteří nám pomáháte získávat prostředky na opravu našeho kos-
tela.

V roce 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a Božího po-
žehnání.                                                                               Jan Zatloukal

 
 

 

 

Rodičovské kavárny 
 

Zajímáte se o výchovu a vzdělávání svého dítěte? Co by Vaše dítě mělo umět 
v předškolním věku a jak ho připravit pro nástup do 1. třídy? Chcete vědět, co je 
v tomto období pro dítě nejdůležitější? Chcete, aby se uplatnilo a bylo úspěšné? 
Na všechny tyto i další otázky Vám poskytnou odpovědi odborníci v rámci 
Rodičovských kaváren, které jsme pro Vás připravili. 
Rodičovské kavárny jsou novým počinem projektu MAP II, které se v následujících 
čtyřech letech zaměří na vzdělávání rodičů a pedagogických pracovníků škol. 
V nejbližší době se budou konat následující akce: 

 

29. 1. 2019 Kulatý stůl s významnými firmami regionu 
Zástupci firem a středních škol, Multifunkční centrum Fabrika Svitavy, 
od 15 hod., vhodné pro rodiče žáků II. st. ZŠ 

 

13. 2. 2019 Co by dítě mělo umět od 3 do 6 let? 
Mgr. Jiřina Bednářová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 hod., 
vhodné pro rodiče dětí navštěvujících MŠ 

 

21. 2. 2019 Máte doma předškoláka? 
Mgr. Lenka Bínová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 hod., 
vhodné pro rodiče dětí předškolního věku 

28. 2. 2019 Jak vychovat cit u dětí aneb citová výchova 
od narození až do puberty 
Dr. Lidmila Pekařová, kinosál Jevíčko, Kostelní ul., od 16 hod., 
pro rodičovskou veřejnost a pedagogy všech typů škol 

 

Další aktuální informace naleznete na webu www.mapmtj.cz, kde se můžete 
registrovat k odběru newslettru. 

 
Všechny akce jsou pro účastníky ZDARMA. 

 
V případě zájmu o akce je nutné se předem přihlásit na email: map@masmtj.cz, a to 

nejpozději týden před začátkem akce. 
 

Srdečně Vás zve realizační tým projektu MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, kontaktní osoba Lenka Bojanovská 739 269 559. 
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Již po devatenácté proběhla v obcích regi-
onu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po-
druhé na území Velkých Opatovic a při-

lehlých obcí, Tříkrálová sbírka. Celkový výtěžek sbírky v rámci 
zmíněného území činí úctyhodných 641 319 Kč. 

Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; 569 41 Městečko Trnávka 5, telefon: 461 329 119. Redakční rada: Jitka Stenzlová, Eva Henslová, 
Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci lednu 2019 v nákladu 600 kusů. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou 
a jazykovou správnost. Názor vydavatele se nemusí vždy ztotožňovat s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2. 
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 22. 2. 2019.

Obec, vedoucí skupinky darováno

1. Rozstání, Zdenka Antošovská 8 038 Kč 
2. Lázy, Hana Smékalová 3 910 Kč 
3. Městečko Trnávka, Markéta Steffanová 11 360 Kč 
4. Mezihoří, Josef Heger 3 135 Kč 
5. Městečko Trnávka, Leoš  Maška 6 321 Kč 
6. Městečko Trnávka, MgA Zdeňka Selingerová 2 369 Kč 
7. Městečko Trnávka, RNDr. Stanislav Škeřík 3 065 Kč 
8. Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka, Jan Zatloukal 5 635 Kč 
9. Bohdalov, Jaroslava Nerušilová 4 138 Kč 

10. Přední Arnoštov, Jana Lukšová 2 151 Kč 
11. Malíkov, Marie Vlachová 2 460 Kč 
12. Radkov, Blanka Kronesová 5 230 Kč 
13. Pacov, Blanka Pavlovcová 3 372 Kč 
14. Stará Roveň, Michaela Elnerová 2 765 Kč

Celkem bylo letos darováno a odesláno na chari-
tativní účely 63 949 Kč

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
v  římskokatolické farnosti v Městečku Trnávce

Koledníkům, vedoucím skupinek a Vám všem 
za Vaši štědrost děkují lidé v nouzi.

SPOLEČENSKÝ PLES
Spolek rodičů a přátel školy 

při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
Vás zve na ples pořádaný

v sobotu 26. ledna 2019 od 20.00 hod.
v Kulturním domě v Městečku Trnávce 

Hraje  MIX BOSKOVICE 
Občerstvení   –   Tombola   –   Srdečně zvou pořadatelé


