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letošní léto nám ukázalo několik svých tváří, když po červnových ně-
kdy až tropických dnech přišlo výrazné ochlazení, po kterém opět ná-
sledovala vlna veder. Místní lokální bouřky a přívalové deště napáchaly 
škodu, ale vyprahlou půdu vláhou nenasytily, a tak můžeme jen doufat, 
že podzimní deště tuto ztrátu vyrovnají.

Projekt cyklostezky mezi Městečkem Trnávkou a místní částí Lázy 
byl na základě požadavku Městského úřadu v Moravské Třebové, Odbo-
ru vodního hospodářství, přepracován a doplněn o retenční nádrž osaze-
nou škrtícím zařízením a revizní šachtou. Do této retenční nádrže usazené 
pod terénem bude natékat srážková voda z cyklostezky, která se nevsák-
ne do půdy, a z ní bude regulovaně vytékat do rybníčku nad koupalištěm. 
Je zřejmé, že pracovníci MěÚ v Moravské Třebové postupují v souladu 
s platnou legislativou, nicméně jsme se s projektantem celého díla shodli 
na zbytečnosti retenční nádrže, protože rybníček nad koupalištěm slouží 
jako retenční a usazovací zařízení a z něho voda regulovaně natéká do 
koupaliště. Na základě přepracovaného projektu bylo následně pracov-
níky MěÚ Moravská Třebová, Odboru životního prostředí, vydáno ko-
ordinované stanovisko na tuto cyklostezku. V současné době má obec 
podanou žádost na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Dle sdělení poskytovatele dotace, Státního fondu dopravní in-
frastruktury je přetlak žádostí o dotace na stezky, tvoří se tzv. zásobníky 
projektů, takže realizace díla v roce 2020 je prakticky nereálná.

Vážení občané, 

Prvňáčci s třídní učitelkou Mgr. Janou Dospělovou

Nová okna zdobí starou budovu školy

V průběhu měsíce července byly dokončeny rekonstrukce místních 
komunikací v Ludvíkově a v Bohdalově. Drobné vady a nedodělky bu-
dou odstraněny do konce měsíce srpna. Chtěl bych tímto poděkovat obča-
nům (hlavně v Bohdalově), kteří svojí radou a zkušenostmi s odtokovými 
poměry při deštích pomohli s návrhy na umístění srážek a žlabů na odtok 
vody. Celkově se zrekonstruovalo cca 3500 m2 komunikací. Na akci „Re-
konstrukce místních komunikací Bohdalov“ získala obec z Programu ob-
novy venkova od Pardubického kraje dotaci ve výši 110 000 Kč. 

Během měsíce srpna byla vyměněna okna na staré budově Základní 
školy v Městečku Trnávce. Stará dřevěná okna byla nahrazena šesti ko-
morovými plastovými okny s nízkým koeficientem prostupu tepla. Při 
montáži byl použit systém „i3“ – parotěsná těsnící páska montážní spáry 
na interiérové straně a voděodolná páska na exteriérové straně. Vnitřní 
barva oken je bílá, venkovní barva je Ginger Oak 28. Zakázku realizo-
val pan Kamil Michalčák, servis oken a dveří, Linhartice, jehož nabídka 
byla pro obec celkově nejvýhodnější. Celková výše zakázky včetně DPH 
je téměř 700 000 Kč.

Vážení občané, přeji Vám krásný zbytek léta a stejně hezký začátek 
podzimu. 

Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka



2 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky září–říjen 2019

www.mtrnavka.cz

Divadelní soubor  
Městečko Trnávka

Kulturně informační centrum a Obec Městečko Trnávka pro Vás při-
pravují již 21. ročník Divadelního podzimu. 

Každou listopadovou sobotu se můžete těšit na divadelní představe-
ní. Začínáme 2. listopadu v 19.30 hod. a přijede divadelní spolek Kro-
měříž s komedií „ Na útěku“. Další informace na plakátech, předplatné 
v Obecní knihovně M. Trnávka. Těšíme se na Vás.

Usnesení 

č. VI./260819 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 26. 8. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
123. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
124. zprávy FV a KV, 
125. záměr prodeje pozemku p.č. 2145 o výměře 22364 m2 v k.ú. Pacov 

u Moravské Třebové za cenu 330 000 Kč,
126. záměr prodeje pozemku p.č. 913/6 o výměře 69 m2 zahrada v k.ú. 

Lázy za cenu 25 Kč/1m2,
127. záměr prodeje části pozemku p.č. 71/1 v k.ú. Bohdalov u Městečka 

Trnávky s podmínkou zařízení a uhrazení vynětí z PUPFL,
128. záměr prodeje pozemku p.č. 442/24 a části pozemku p.č. 442/23, 

ostatní plocha v k.ú. Lázy, za cenu 40 Kč/1m2,
129. revokaci usnesení VZO č. V/240619, bodu č. 99,
130. žádost obce o prověření a následné doplnění návrhu změny č. 1 ÚP 

Městečko Trnávka: 
- změna p.č. 2180 v k.ú. Pacov u Moravské Třebové z ploch země-
dělských na SV - plochy smíšené obytné venkovské, 
- změna p.č. 1370, p.č. 1388/1, p.č. 1388/2, p.č. 1389 a p.č. 1390 
v k.ú. Stará Trnávka z ploch zemědělských na plochy pro bydlení, 
popřípadě rekreaci,

131. zakoupení vyřezávaného betlému ve skutečné velikosti od řezbáře 
Petra Steffana za cenu 100 000 Kč,

132. rozpočtové opatření č. 3/2019,
133. Strategický rozvojový dokument obce na období 2019–2025, zpra-

covaný MAS MTJ,
134. poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč Římskokatolické far-

nosti Městečko Trnávka na opravu vnitřních omítek a výmalbu kos-
tela sv. Jakuba,

135. Obec Městečko Trnávka uděluje souhlas vlastníkovi pozemku p.č. 
446/8 o výměře 865 m2 v k.ú. Městečko Trnávka k prodeji pozemku 
novému zájemci, a to manželům V. a P. T. za cenu 155 700 Kč, tento 
souhlas je podmíněný smluvním zakotvením nároků obce ze strany 
kupujících manželů V. a P. T.,

136. text odpovědi na žádost o nápravu stavu v ZŠ Městečko Trnávka.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
137. nákup pozemku p.č. 1283/1 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
138. smlouvu s MAS MTJ na poskytnutí účelového příspěvku 55 300 

Kč na financování projektu z POV – Malý LEADER pro MTJ na 
rok 2019 na akci „Obec Městečko Trnávka – obnova oplocení spor-
tovního areálu“,

139. nákupní ceník dříví na III. Q 2019 od Dřevo Málek, Protivanov,
140. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na obecních po-

zemcích pro SO „Teplice“ na vodovod pro Starou Roveň,
141. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení číslo 

9419001655/4000224707 s Innogy s ročním nájemným 5 223 Kč,
142. dodatek s firmou M-Silnice k dílu „Rekonstrukce místních komu-

nikací v Bohdalově a Ludvíkově“ na vícepráce ve výši 69 560 Kč 
včetně DPH.

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 26. 8. 2019: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Janík a Miroslav Skočovský, DiS.

V měsíci září a říjnu 2019 oslaví významné 
životní jubileum naši spoluobčané, kterým ze 
srdce přejeme všechno nejlepší, především 

pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu 
do každého dne:

paní Božena Seidlová  z Pěčíkova 
paní Gertruda Benischová z Městečka Trnávky
paní Ludmila Schupplerová z Petrůvky
paní Hana Klevetová z Městečka Trnávky
paní Matydla Skřebská z Městečka Trnávky
pan František Vyroubal z Pěčíkova 
paní Marie Dobešová z Lázů 
paní Alžběta Zatloukalová ze Staré Rovně
pan Wiliam Frais z Nové Rovně
pan Vítězslav Zezula z Městečka Trnávky

J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Místní skupina  55 +  MĚSTEČKO TRNÁVKA pořádá

který se koná 

v sobotu 28. září 2019

Pěší túra: asi 7,3 km   
Mladějov na Moravě – Mladějovské hradisko – Helvíkov – Anenská Studánka

Sraz účastníků je v 9:20 hodin 
na vlakovém nádraží v Měst. Trnávce

Předpokládaný návrat vlakem 
z Anenské Studánky je v 17:20 hodin. 

Trasa je vhodná i pro rodiče s dětmi.

Na tuto trasu se mohou vydat i starší občané.

Již tradiční pochod - celosvětová akce 
na podporu boje proti diabetu 

se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019. 
Sraz v 15:00 hod. před OD v Městečku Trnávce, 

potom společný výstup na Cimburk. 

Srdečně zvou pořadatelé!!!

SVATOVÁCLAVSKÝ
POCHOD  ZA  ZDRAVÍM,

Gratulace k životnímu jubileu
Životní jubileum oslaví dne 21. září 2019 starosta TJ So-

kol Městečko Trnávka  Mgr. Vlastík Stenzl. Přejeme mu pevné 
zdraví, štěstí, hodně elánu a chuti do další práce.

výbor TJ Sokol Městečko Trnávka 
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
	 Z	obecní	knihovny

I v novém školním roce pokračuje čtenářská hra Lovci perel 2019. 
Děti mají za úkol vyhledat knihu označenou perlorodkou a po jejím 
přečtení a správném zodpovězení otázek získávají perlu. Kdo nejvíce 
naloví, vyhrává. Navíc čtenáři mohou získat za nepovinné otázky tzv. 
Moriony, které utratí za dárky na předvánočním Morionském trhu. 

Zveme Vás do galerie knihovny na výstavu Trnkové tábory 2019. 
Probíhá od 18. září 2019 a můžete si prohlédnout fotografie, výrobky, 
obrázky z letošních 4 letních příměstských táborů Trnky. 

V Týdnu knihoven 30. září – 6. října tradičně nabízíme registraci no-
vých čtenářů zdarma. V knihovně Vám uvaříme dobrou kávu nebo čaj 
a vy si zatím můžete vybrat některou z nových knih. 

V pondělí 30. září budeme číst v knihovně nonstop – tzn. nepřetr-
žité hlasité čtení od 13 do 17 hodin. Přijďte, prosím, podpořit tradiční 

knihovní akci, číst může kdokoliv.
Pro děti, případně rodiče a prarodiče s dětmi se ve středu 2. října 

uskuteční výtvarná dílna. Vstup je volný, přineste si sebou větší hlad-
ké kamínky, oblázky.

V pátek 4. října v 18 hodin se můžete těšit na cestopisnou přednáš-
ku o Arménii a Gruzii s názvem Na motorkách z Pěčíkova na Kavkaz 
a zpět. Rodák Jiří Přichystal se vydal opět na cesty a podělí se s Vámi 
o zážitky a fotografie.

Stále nabízíme obalování učebnic a sešitů přímo na míru, velikost 
A5 a menší za 5,- a velikost A4 a větší za cenu 10,- Kč.
Připravujeme:

Dana Šimková – život Marie Terezie
doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD. – expedice Monoxylon III.
Petr Frajvald – Deskohraní
Petr Štola – výstava fotografií 
Informace a fotografie z akcí na www.ok-mtrnavka.cz, email: 

knihovna.trnavka@mtrnavka.cz
Jitka Stenzlová

Prázdninová taneční škola Mědílkovi
Letos již po desáté měla v Městečku Trnávce soustředění Taneční 

škola ze Zlína. Vídali jsme je na sportovních akcích na hřišti TJ So-
kol, anebo ve Staré Rovni na akci hasičů. Tanečníci pod vedením Dany 
a Aleše Mědílkových a několika instruktorů předvedli na závěr svého 
soustředění rodičům a veřejnosti, co se nového naučili. Od nejmladších 
dívek až po taneční páry se bylo na co dívat. Dojemné bylo vystoupení 
skupiny dětí, které se sešly poprvé, a přesto jim vyspělejší a starší taneč-
níci vytvořili kulisu zájmu a slušného přijetí. Nikdo je nemusel napo-

mínat a žádat o pozornost, sami si jistě uvědomovali, jaké je to začínat.
V Městečku Trnávce se jim moc líbí, mají tu zázemí v ZŠ, kde jsou 

ubytováni a ve školní jídelně, kde jim vaří. A v neposlední řadě také v kul-
turním domě a ve sportovní hale, kterou využívají k tréninku a podle jejich 
slov ani ve Zlíně nemají. Jejich slova chvály šíří dobré jméno naší obce.

Podrobné informace a případné přihlašování na letní „tábor“ (Sum-
mer Dance Camp) na www.medilkovi.cz.

Eva Henslová

Soutěživé Městečko a DISKOTÉKA – 2. kolo
Obecní knihovna v Městečku Trnávce zve soutěživé občany naší 

obce i přilehlých okolních obcí, kterým je více než 18 let a mají smysl 
pro humor, na podvečer plný soutěží, zábavy, hudby a tance v sobo-
tu 19. října 2019 do Kulturního domu v Městečku Trnávce.

Od 18:00 hodin bude probíhat Vědomostní soutěž ženy versus 
muži v oblastech: osobnosti, kultura, vlastivěda, historie, český film, 
rekordy, pamatujete si ze školy, znáte svoje Městečko?

Zájemci o zařazení do soutěžních týmů, hlaste se osobně v obecní 
knihovně nebo na tel. č.: 731 449 268 a 608 860 743 nebo e-mailem na 
adrese: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz do 13. 10. 2019.

Z přihlášených zájemců budou na místě vylosovány dva 5 členné sou-
těžní týmy žen a mužů. Odměnou pro vítězné družstvo bude překvapení.

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na hojnou účast soutěžících, fanoušků a disko tanečníků.

Po ukončení soutěže bude následovat  Diskotéka	s	DJ	Sláv-
kem	Nepeřilem.

TJ Sokol Městečko Trnávka pořádá

Lehkoatletický
čtyřboj žactva
memoriál Otto Stenzla st.

(rozdělení na dívky a chlapce)

Pátek 20. 9. 2019

od 15:00 na hřišti TJ Sokol

Legendy pod Cimburkem 2019 – Jakub Smolík
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
							…	ZPRÁVIČKY	Z	NAŠÍ	ŠKOLIČKY	…

Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již 
velice těšili, a také novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky 
strávené v naší školičce. Začátek docházky do školky je pro děti a je-
jich rodiče velkou změnou v životě. Tato změna s sebou přináší spoustu 
věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí dítě vyrovnat. Nastává odlou-
čení od rodičů, vstup do neznámé budovy, přizpůsobení se dosud ne-
zvyklému režimu a požadavkům, komunikace s paní učitelkou, dětmi 
i ostatním personálem. Některé děti tuto změnu snášejí snadno, lehce 
si zvyknou na školku, učitelku i kolektiv. Jiným přináší adaptace na 
nové prostředí velké problémy, každé ráno pláčou a nechtějí se rozlou-
čit s maminkou nebo tatínkem. V této chvíli musíme být pro děti opo-
rou my a poskytnout jim pocit bezpečí a jistoty.

Touto cestou bych chtěla našim nejmenším popřát co nejsnazší 
vstup do MŠ a Vám rodiče, přeji klidný a pohodový školní rok. Bude-
me Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komu-
nikaci. Hodně štěstí a hlavně trpělivosti.

za kolektiv MŠ Pavlína Veverková

V	ZŠ	a	MŠ	Městečko	Trnávka	budou	ve	školním	roce	
2019/2020	pracovat	následující	kroužky
• podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – denně dle 

doporučení PPP a dohody s vyučujícími podporovaných předmětů
• doučování – matematika, český jazyk -  dle dohody s vyučujícími
• sportovní hry pro 1. stupeň – vedoucí paní Kroupová, DiS., úterý 

16.45 – 18.15 hod.
• sportovní hry pro 2. stupeň – vedoucí Bc. Baráková, bude upřes-

něno
• keramika – vedoucí Mgr. Straková, Mgr. Filipi, bude upřesněno
• šití – vedoucí Mgr. Popelková, bude upřesněno
• náboženství – vedoucí pan farář, středa 13.15 – 14.00  hod.
• šachy – vedoucí pan Šmíd, středa 13.30 – 15.30 hod.
• hra na kytaru – vedoucí pan Mgr. Smékal ze ZUŠ, středa od 13.30, 

dle počtu přihlášených
• hra na klavír  – vedoucí paní Mengrová ze ZUŠ, úterý 13.00 – dle 

počtu přihlášených

Trnka Městečko Trnávka z. s.

Léto a prázdniny znamenají pro mnoho lidí 
a dětí čas odpočinku. My v Trnce trávíme prázdniny aktivně. Již více 
než deset let pořádáme Trnkové příměstské tábory. Ty se nám rozrostly 
na čtyři letní týdenní turnusy. Protože jsme obdrželi finanční příspěvek 
Evropské unie – z Evropského sociálního fondu, jsme povinni uspořá-
dat o pět dnů příměstských táborů navíc. Zatím se letos ve vedení táborů 
vystřídalo šestnáct vedoucích a sto čtyři dětí. Náplní táborů byl pohyb 
a sport, animování krátkých filmů, vaření a výtvarničení, výlety a vy-
cházky do okolí Městečka Trnávky, zážitkový pravěk a žonglování. Jak 

už bývá zvykem, téměř všechny tábory byly zakončeny výstupem pro 
veřejnost. Záměrně nepíšu vystoupením, protože letos byly závěry tábo-
rů různorodé. Rodiče přišli na vernisáž výstavy a ochutnali občerstve-
ní na rautu,  otvíralo se muzeum pravěku a rodiče prováděli odborníci - 
vědci  a archeologové, viděli jsme taneční a ženglérská vystoupení. Ne 
u všech táborů bylo cílem se něco nového naučit a potom se prezentovat 
na veřejnosti. Každý věk si žádá své, takže naším cílem bylo hlavně při-
nést zážitky dětem, ne trénovat celý týden na páteční vystoupení. Díky 
grantu jsme si mohli pozvat umělce zvenčí.  Takto proběhla dvakrát bu-

Anketa	ve	škole
Na začátku školního roku jsme se zeptali dětí 3. a 4. třídy ZŠ Měs-

tečko Trnávka:
1. Co se mi ve škole líbí?

Odpovědi: nová okna, kamarádi, paní učitelka, tabule, naše třída, 
učení, tělocvična…

2. Co bych ve škole změnil/a?
Odpovědi: obědy, nic, rozvrh, družinu, dveře, barvu třídy, skříň

3. Co mi ve škole chybí?
Odpovědi: bazén, bazén, bazén, stará okna, trampolína, nic

4. Na co jsem se do školy nejvíce těšil/a?
Odpovědi: na hodnou paní učitelku, na tělocvik, na angličtinu, 
na kamarády, na nová okna, na výtvarku, na všechno

S	chutí	do	toho
Prázdniny utekly jako voda a vy jste zpátky ve škole. Už jsou 

z vás čtvrťáci. Těšili jste se? A proč by taky ne? Stačí si vzpome-
nout třeba na super poslední týden minulého školního roku.

V pondělí jsme doháněli poslední lekci plavání v Mohelnici, v úte-
rý jsme si vyšlápli na Holubí studánku a ve středu? To jsme měli skoro 
tzv. dvanáctku. Ráno jsme odjeli autobusem do Moravské Třebové, kde 
jsme si mezi prvními užili všechny disciplíny Dne dětí na gymnáziu. 
A pak už hurá do tamního Aquaparku. To bylo něco, panečku! Lep-
ší osvěžení jsme si nemohli ani dopřát. Sprcha, bazén, hříbek, céčko, 
tobogán, ledová tříšť, langoše, hranolky a mezi tím opakované vrstvy 
opalovacích krémů a odpočinek ve stínu keřů a stromů. Po pěti ho-
dinách balíme a vydáváme se na náměstí, nacházíme stinné místečko 
s lavičkami (tady se budou paní učitelce dobře hlídat batohy), doplňu-
jeme chladnější tekutiny a jen tak s peněženkami v ruce jdeme kolem 
náměstí po nákupech. Zmrzliny, hračky, pohledy, jedna puška (za ty 
peníze tam nešla nechat) a taky prstýnek. Před pátou míříme k muzeu. 
Jdeme totiž do kina na film Psí poslání 2 aneb Některá přátelství jsou 
věčná. Krásný rodinný film, u kterého jsme se zasmáli, ale i slzička 
ukápla. Ale co? Konec dobrý, všechno dobré. Byl to opravdu dlouhý 
a pro některé i trochu náročný den, ale my jsme si ho společně jako 
jedna dobrá parta pěkně užili.

Věřím tedy, že nás přátelství, prima parta, těšení na zajímavé 
výpravy, samozřejmě radost z učení a vůbec všechno dobré bude 
provázet i v letošním školním roce. Tak s chutí do toho!

Mgr. Ludmila Šimečková

• hra na dechové nástroje  - pan Bija, DiS. ze ZUŠ, pátek 12.00 – 
dle počtu přihlášených

• výtvarný – vedoucí paní Kancírová ze ZUŠ, čtvrtek 12.45 – 16.00 hod.
• dále nabídku doplňují kroužky pořádané z. s. Trnka Městečko Trnávka.

Ing. Vilém Slechan, ředitel ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
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benická dílna s muzikoterapeu-
tem Pavlem Jasanským – jed-
nou jako závěr tábora pro rodi-
če, děti a další veřejnost, podru-
hé jen pro děti z pravěkého tábo-
ra. Další vystoupení – klauniádu 
Zuzky Vodičkové a Jana Špryna-
ra alias klauna Oliny a Huberta si 
vychutnali naši nejstarší a širo-
ká veřejnost. Šapitó téměř pras-
kalo ve švech a malí i velcí divá-
ci se vítečně bavili. Díky finan-
cím z EU máme i novou techniku 
– projektor, notebook, reproduk-
tor… Proto jsme letos uspořáda-
li tři projekce filmů s názvem Le-
tňák pod šapitó. Během těchto tří 
projekcí jsme vychytali technic-
ké problémy a vyzkoušeli 3 va-
rianty promítání. Poprvé na stě-
nu šapitó – než byla tma, plátno 
prosvítalo a potřebovalo zatem-
nit, podruhé na projekční plát-
no – malý obraz, potřetí na boč-
ní plachtu, kterou jsme umístili 
na bránu ve zděném pódiu hřiš-
tě – obraz byl velký, ale svítivost 
a hlasitost reproduktoru ve vol-
ném prostoru jsme museli ladit. 
Největší návštěvnost byla na po-
hádku Čertí brko, dále na muzi-
kál Bohemian Rhapsody a nej-
menší návštěvnost byla na muzi-
kálu La La Land. Pokud ale se-
čteme všechny diváky našich 
prázdninových produkcí (nepočí-
tám závěry táborů), navštívilo je 
odhadem na tři sta diváků. Vstup 
byl na všechny akce zdarma.

Na podzim proběhne jedno-
denní podzimní Trnkový tábor 
pro děti 7-15 let, v úterý 29. října 2019 od 8:30-16:30. Tento den po-
vede Anna Stenzlová a Zdeňka Selingerová a náplní bude žonglování 
a akrobacie. Poplatek činí 150 Kč. V ceně je oběd, pitný režim, lektor-
né a materiál. Přihlašujte své děti na adrese: ostrnka@seznam.cz. Kapa-
cita je omezena.

I letos ve školním roce nabídneme aktivity a kroužky pro malé i velké:
Jóga pro dospělé vedená panem Václavem Žáčkem bude probíhat od 

1. 10. V malé tělocvičně ZŠ od 18 do 19 hodin. 
MIMI a MAMI jóga pro děti od 1,5 roku do 3 let a jejich rodiče nebo 

prarodiče bude probíhat v Trnce (1. Patro Obecního domu v Městeč-
ku Trnávce) ve středy od 9:30 do 10:30.  Pomocí 
hraček, říkanek a písniček si děti osvojí základní 
jógové pozice - kočka, pes, zajíc, kobra, motýl, 
... Děti se setkají s vrstevníky, rodiče se setkají 
s dalšími rodiči. Vznikají tu přátelství... Cvičíme 
hrubou i jemnou motoriku, prohlubujeme výde-

chový proud, masírujeme a cvi-
číme nožní klenbu. Když vyjde 
čas a děti jsou zkušenější, vý-
tvarničíme.Vede: MgA. Zdeňka 
Selingerová - cvičitelka dětské 
jógy s akreditací MŠMT Popla-
tek: 150 Kč/ měsíc/rodina nebo 
50 Kč/lekce. 

Herna – od loňského roku 
vznikla v prostorách Trnky pra-
videlná herna, místo pro setká-
vání maminek na mateřské a ro-
dičovské dovolené. Každý pátek 
je tu k dispozici množství hra-
ček, výtvarného materiálu, ale 
taky káva a čaj pro rodiče. Her-
nu si maminky organizují samy, 
nemusí se u nikoho přihlašo-
vat.  Poplatek za návštěvu pro 
jednu rodinu je 20 Kč. Ze zís-
kaných financí se dokupuje čaj 
a káva a další hračky a pomůc-
ky pro děti.

Pro děti školou a školkou po-
vinné tu bude opět nabídka Ta-
nečního kroužku – taneční prů-
prava a street dance pod vede-
ním Mgr. Lenky Vymlátilové, 
dětská jóga pro děti z mateřské 
školy, základní školy a děti z les-
ního klubu Meluzína a děti dojíž-
dějící v Trnce. Nově nabídne Bc. 
Kateřina Balajková kroužek vý-
tvarného řádění. Nepůjde o kla-
sický kurz kresby nebo malby. 
Kroužek bude probíhat pravi-
delně každý týden v pondělí od 
15 do 17 hodin a činnosti se bu-
dou měnit. Během roku si děti 
vyzkouší techniky: suchá jehla, 
tvorba keramiky, fotografování, 

atd. Bohužel, dokud neznáme rozvrhy škol, nemůžeme nabídnout kon-
krétní data a časy kroužků. Pokud tedy máte zájem o některý z krouž-
ků pro děti, sledujte náš profil na Facebooku – Trnka Městečko Trnávka 
z. s. a plakáty. Děti v ZŠ Městečko Trnáva dostanou na začátku školního 
roku 2019/2020 letáčky ve škole.

Tradiční Dýňobraní se uskuteční v pátek 25. října od 16 hodin v pro-
storách Trnky a Obecní knihovny v Obecním domě v Městečku Trnáv-
ce. Nezapomeňte si přinést dýně na dlabání.

Krásný podzim
za Trnka Městečko Trnávka z.s. MgA. Zdeňka Selingerová
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															FOTBAL
Týden po skončení sezóny 2018/2019 se zúčastnila Trnávka ve Svi-

tavách turnaje s názvem Bouda cup. Tým na něj odjel převážně se starý-
mi pány a dorostenci a po dvou prohrách 0:6 obsadil poslední 4. místo.

Místo tradičního pouťového turnaje se letos konal pouze pouťový 
zápas proti Velkým Opatovicím. Sokol zaspal začátek a v 8. minutě 
prohrával 0:2. Do poločasu přidaly Opatovice další dvě branky. Druhá 

TJ Sokol Městečko Trnávka

Zájezd	sokolského	družstva	mladších	žáků	na	turnaj	do	
Wroclawi

O prvním červencovém víkendu se již tradičně zúčastnilo sokol-
ské mládežnické družstvo mezinárodního turnaje v polské Wroclawi. 
V letošním roce  ČOS reprezentovalo družstvo mladších žáků U13, 
které vzešlo zhruba napůl z hráčů a hráček 2 tělocvičných jednot a to 
Sokola Městečko Trnávka a Sokola Bedřichov. Je škoda, že o účast 
nebyl zájem také v dalších družstvech, které se zúčastnily květnové-
ho nominačního turnaje pořádaného Sokolem Troja. Důvodem může 
být i termín v začátku prázdnin, nicméně všichni, kdo se na turnaj ve 
Wroclawi vypravili určitě nelitovali.

Organizátoři pod hlavičkou Euro-sportingu také letos neponechali 
nic náhodě, což se odrazilo ve vysoké sportovní i organizační kvalitě 
turnaje, na který se sjelo bezmála 200 družstev  z 20 států, v 11 věko-
vých kategoriích. Hráči i trenéři mohli trávit čas mezi zápasy boha-
tým doprovodným programem, jehož součástí bylo i slavnostní uvíta-
cí ceremoniál na hlavním wroclawském náměstí.

Naše družstvo pod názvem SOKOL ČR nemělo jednoduchou úlo-
hu proti zdatným soupeřům, protože hráči z obou sokolských oddílů 
spolu hráli poprvé. To se projevilo hned v pátek proti silným soupe-
řům ze Švédska a Polska, kterým jsme podlehli 0:5 resp. 1:5. V so-
botu se nám již dařilo lépe a to i výsledkově, byť jsme se slovenský-
mi soupeři z Nitry prohráli 0:3 v našem asi nejkvalitnějším zápase. 
V rozhodujícím zápase o postup jsme dostali branku  v posledních 
sekundách, což rozhodlo o tom, že jsme si v neděli zahráli 2 zápasy 
ve skupině „útěchy“. S českými družstvy jsme jeden zápas remizova-
li a jeden vyhráli 1:0. Celkově jsme tedy obsadili 17-19 místo v naší 
kategorii.

Šachový	kroužek
Chcete umět něco víc, než 

jen vysedávat u počítače nebo 
být závislí na mobilu? Přihlas-
te se do šachového kroužku. 
Šachový oddíl TJ Sokol Měs-
tečko Trnávka ve spoluprá-
ci se ZŠ M. Trnávka zahajuje 
opět se školním rokem činnost 
šachového kroužku. Krou-
žek je vhodný pro děti od 2. 
do 7. třídy – věk nerozhodu-
je. Je bezplatný a založený na 
dobrovolnosti a především zá-
jmu dětí (ne rodičů). Začíná-
me ve středu 11. září 2019 ve 
13:30 hodin. Bližší informace 
naleznete ve vitríně TJ Sokol 
nebo na školní nástěnce. Noví 
adepti této královské hry jsou 
vítáni.

za šachový oddíl 
František Šmíd

Den Datum Kategorie Utkání Začátek Poznámka

NE 22.9.2019 Přípravka M. Trnávka 10:00 Březová, Jaroměřice, Litomyšl B/Čistá 

NE 22.9.2019 Žáci M. Trnávka - Opatov 14:00
NE 22.9.2019 Muži M. Trnávka - M. Třebová C 16:00

NE 29.9.2019 Přípravka Cerekvice 10:00 Trn., Jaroměřice, Radiměř
NE 29.9.2019 Žáci H. Újezd/Morašice - M. Trnávka 10:00
NE 29.9.2019 Muži M. Trnávka - Koclířov 15:30

SO 5.10.2019 Žáci Březová - M. Trnávka 11:00
NE 6.10.2019 Přípravka M. Trnávka 10:00 Němčice, Koclířov, Sebranice
NE 6.10.2019 Muži Linhartice - M. Trnávka 15:30

NE 13.10.2019 Přípravka Březová 10:00 Trn., Opatov, Koclířov
NE 13.10.2019 Žáci M. Trnávka - Křenov/Dl. Loučka 13:00
NE 13.10.2019 Muži M. Trnávka - Rohozná 15:00

SO 19.10.2019 Žáci Kunčina/Mladějov - M. Trnávka 10:00
SO 19.10.2019 Muži Křenov - M. Trnávka 15:00
NE 20.10.2019 Přípravka H. Újezd 9:30 Trn., Březová, Němčice

SO 26.10.2019 Muži Vendolí - M. Trnávka 14:00

NE 27.10.2019 Žáci M. Trnávka - Sebranice 12:00

SO 2.11.2019 Muži volný los

SO 9.11.2019 Muži Třebařov - M. Trnávka 13:30

Rozpis	soutěží	oddílu	kopané	podzim	2019

půle měla podobný průběh jako ta první a skóre se nakonec zastavilo 
na výsledku 0:8.

Začátek nové sezóny se Trnávce povedl. V prvním duelu vyzvali 
hráči doma celek Vendolí, který po dvou trefách Krále a jedné Šašinky 
a Šteffka porazili 4:1. Druhý fotbalový víkend měl Sokol volný kvůli 
odhlášení Trstěnic. Zatím poslední zápas odehrála Trnávka v neděli 25. 
8. doma proti Třebařovu. Sokol zvítězil 3:0 po brankách Klevety, Kolá-
ře a Janíka a zatím drží plný počet bodů s celkovým skóre 7:1.

Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

I když si celý turnaj na sebe hráči zvykali, vytvořili v závěru sou-
držný kolektiv. Určitě se jim  tento sportovní zážitek, kdy si mohli za-
hrát se zahraničními soupeři, bude hodit při rozvoji jejich dalších fot-
balových dovedností. A  budou si jistě pamatovat i příjemné prostředí 
v krásné Wroclawi a pohodovou atmosféru během celého pobytu.

Poděkování patří trenérské dvojici David Hensl a Jaroslav Pospí-
šil, kteří celý turnaj kluky a 2 děvčata koučovali a bděli na jejich 
bezpečnost v rušném velkoměstě. Dík patří také komisi kopané ČOS, 
která celý zájezd organizovala a také OS ČOS za poskytnuté finanční 
prostředky, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit.

Všichni se už těší na další možnost poměřit svoje síly na meziná-
rodní úrovni.

Vlastimil Stenzl, TJ Sokol Městečko Trnávka
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Léto je již u svého konce a dětem začíná opět škola. 
Dny se začínají zkracovat, a tak mi dovolte ohlédnout se 

za tím naším krásným, slunečným, hasičským létem. 
Ještě před prázdninami čekalo Monču Braunerovou krajské kolo 

dorostu v Lanškrouně. Soutěžila ve třech disciplínách – dvojboj, testy 
a 100 m s překážkami. V konečném pořadí si vybojovala 8. místo. Dě-
kujeme jí za vzornou reprezentaci našeho sboru, a to hlavně proto, že se 
nebála a šla do toho sama.

První prázdninový víkend nás čekaly závody v Rozstání. Závodů se 
zúčastnila i dvě družstva našich žáků. Ti menší si odvezli medaile za 
krásné 2. místo, starší, ač bojovali až 
do konce, skončili nakonec na 6. mís-
tě. Naše ženy si zde vybraly trochu 
smůly a po penalizaci za nenamonto-
vaný koš si odvážely i tak krásné 2. 
místo. Kluci je v tom však nenechali 
a i oni si vybojovali pohár za 2. mís-
to. O státním svátku jsme se již tra-
dičně zúčastnili závodů na Gruně. 
Ženy si (pro změnu) odvezly opět 2. 
místo, stejně tak jako naši depoziťáci. 
Následující týden jsme se všichni tě-
šili na Lhotský zpátečník. Dopoledne 
probíhala soutěž dětí. I naši nejmen-
ší bojovali ze všech sil a vyplatilo se! 
Mladší žáci se mohli radovat z 1. místa, starší si odváželi diplom za 4. 
místo. Jsou to prostě naše šikulky. Odpoledne se rozběhla soutěž mužů 
a žen. A aby to holky měly jednotné, opět na ně po konci soutěže čekal 
pohár za 2. místo. Oproti tomu se zadařilo našim klukům, kteří si od-
vezli zlato. 

Mezi závody jsme si s dětmi udělali třetí prázdninovou sobotu výlet 
na Holubí studánku. Abychom tu dlouhou cestu dětem zpestřili, čeka-
lo je 10 zastávek s úkoly. Se všemi hasičskými i nehasičskými si hravě 
poradily a u Holubí studánky je čekalo překvapení. Nakonec jsme si 
opekli špekáčky nad ohněm, děti si napustily vodu ze studánky a po-
malu jsme se vydali zpět domů. 

I pouťový víkend byl pro nás celkem rušný. Mimo prodeje na hasi-
čárně jsme se ještě s týmem žen vypravily na závody do Dubicka. Moc 
se nám nedařilo, a tak jsme braly 4. místo. Holt na „úzké“ hadice bude-
me muset ještě potrénovat. Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří 

nás přišli během pouťového víkendu na hasičárnu podpořit, a dali si 
něco dobrého k jídlu či pití. 

Na přelomu července a srpna proběhly ještě závody na Staré Rovni. 
Ženy si po penalizaci 5 vteřin holek z Bezděčí u Trnávky odvezly pro 
letošek druhé vítězství. Muži si odváželi bramborové, 4. místo a stejně 
tak i naši depoziťáci. Posledními závody prázdnin byl domácí memori-
ál Vojtěch Jachana. Muži zvítězili a stejně tak jim vyšlo i 1. místo v Tr-
navské lize. Ženy potvrdily své sezónní snažení a i z domácích závodů 
si odnášely 2. místo, stejně tak v Trnavské lize. Dětem se na domácí 
půdě moc dařilo, mladší žáci vyhráli, starší žáci vybojovali 2. místo. 

Depoziťáci skončili na 4. místě. Tý-
den poté se vedoucí mládeže s dět-
mi vypravil na závody do Březin. 
Odvezli si odsud 5. místo. Od 18. 8. 
2019 proběhl týdenní hasičský tábor/
soustředění v Biskupicích. Odjelo 15 
mladších i starších dětí a celý týden 
se všichni poctivě připravovali na 
podzimní kolo Hry plamen. 

Výjezdová jednotka má za sebou 
přes léto několik výjezdů. Hned 1. 7. 
2019 byli povoláni k odstranění stro-
mu spadlého přes silnici v Meziho-
ří a v Pěčíkově a to po větrné smrš-
ti, která se přehnala během několika 

málo minut přes naši oblast. Začátkem srpna přijali od operačního stře-
diska hlášení o požáru polního porostu v Dlouhé Loučce u Moravské 
Třebové a ještě tu noc vyjížděli k požáru budovy v Moravské Třebové. 
Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Pro bezpečnost kluků při jejich namáhavé 
práci při požárech bylo zakoupeno několik nových dýchacích přístrojů. 
V červenci a následně i v srpnu pak proběhlo řádné proškolení manipu-
lace s těmito dýchacími přístroji. 

Čeká nás již jen pár posledních závodů na konci srpna a v září a pro le-
tošek se budeme definitivně opět loučit se sezonou. Děkujeme všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na našich akcích, kteří nás celé léto podporovali, a my 
Vám slibujeme, že se můžete těšit na další akce pořádané naším sborem. 

Ráda bych také poděkovala všem našim členům, kteří se zapojovali 
během celé sezóny do organizace všech akcí, za perfektní práci, kterou 
celou tuto dobu odváděli. Díky. 

Michaela Neubauerová, SDH Městečko Trnávka

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
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		Nohejbalový	turnaj	v	Krchlebech
Dne 6. 7. 2019 zástupci SK Skalky vyjeli na nohejbalový 

turnaj trojic do Krchleb. Z nahlášených 10 týmů dorazilo nako-
nec jen 6. Nicméně dle pořadatelů byla úroveň těchto šesti týmů za 

celou dobu pořádání turnaje úplně nejlepší. Týmu ve složení J. Hrbata, 
L. Smolík, M. Hýka unikl nakonec postup do semifinále až počítáním 
vyhraných míčů a domů si odvezli 5. místo. 

Nohejbalový	turnaj	v	Unčovicích
Po roce se opět vydal tým SK Skalky na tento nohejbalový turnaj 

poblíž Litovle. Oblíbenost a kvalitní úroveň tohoto turnaje je zřejmá 
i z celkové účasti 24 týmů, rozdělených do 4 skupin. Letos barvy SK 
Skalky jeli hájit (Kajda, Kondor a Koudy). Z důvodu většího počtu hřišť 
se na tomto turnaji dohrávají zápasy o umístění i pro týmy, které nepo-
stoupily do hlavního „pavouka“. Našim zástupcům se postoupit nepoda-
řilo, celkově si však „vykopali“ krásné 17. místo v tomto prestižním tur-
naji a odjížděli spokojeni, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

Nohejbalové	soustředění	žen
I v letošním roce proběhlo v areálu SK Skalky soustředění ligových 

nohejbalistek z ČR. O oblíbenost areálu i naší obce svědčí i fakt, že toto 
soustředění proběhlo již po čtvrté. Po dobu čtyř dnů, od rána do večera 
trénují, zdokonalují se a připravují taktiku na blížící se sezónu. Někte-

SK Skalka

ré z nich postihlo v letošním roce zranění, ale i tak do Trnávky přijely 
a pozvolna rehabilitovaly na kolech po okolí. Tradicí tohoto soustředění 
je uspořádání zahajovacího turnaje, během něhož jim svoje nohejbalo-
vé umění předvedl i tým SK Skalky ve složení (K. Škrabal ml., J. Ko-
ller, L. Schuppler). K překvapení všech přítomných obsadili naši borci 
krásné 3. místo – blahopřejeme.

Nohejbalový	turnaj	v	Rozstání
Po kratší nohejbalové přestávce se opět vrátil nohejbal do pro-

středí Rozstánské pálenice. Dne 17. 8. 2019 se sjelo na tento turnaj 7 
týmů z širokého okolí. SK Skalka na turnaj vyslala tým ve složení (L. 
Schuppler, P. Škrabal, P. Krahulová). Našemu týmu bohužel utekl po-
stup do semifinále o jeden míč a tak nakonec obsadili 6. místo.

Plán	akcí
14. 9. 2019 – Rodinný turnaj v nohejbale trojic 
Říjen – brigáda

Nohejbalisti se i nadále schází každý pátek od 17h. na Skalce. Volej-
balisti mají svoje tréninky každou neděli od 16h. na Skalce. 

Všem dětem přejeme ten lepší vstup do nového školního roku 
a všem spoluobčanům hezký a barevný přicházející podzim.  

Jana Hrbatová

Výmalba kostela Sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce

VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH

Návodů na štěstí je mnoho. Ten nej-
známější říká: Raduj se z toho, co máš 
a nermuť se pro to, co ti schází, mnoho 
lidí je na tom hůř než ty. A tak pracuj, mi-
luj, zpívej, tanči a žij, jako by nebe bylo 
na zemi. V naší obci jsou lidé, kteří podle 
této definice žijí a hlavně pracují, přes-
tože mají své rodinné starosti. Tito lidé, 
každý ve svých možnostech, se zasloužili 
o práci na našem kostele.

Kostel stojící ve středu obce u velmi 
frekventované silnice prošel již mnoha 
renovacemi, ať je to omítnutí, několikátá 
oprava střechy a nyní velmi nutné vyma-
lování. Naposledy byl kostel vymalován v roce 1938. Nadační fond, 
který všechny tyto akce spravuje, konečně získal finanční hotovost a za 
podpory Ministerstva zemědělství  a dárců mohl začít s výmalbou kos-
tela. Tomu však předcházel úklid klenby a odstranění obrazů, elektric-
ké instalace a ostatního inventáře. Musel být zajištěn chod bohoslužeb, 
i když bylo postaveno lešení a vždy před obřadem muselo být odstraně-
no zakrytí lavic a po obřadu opět muselo být vše, co šlo, zakryto. Ještě 

Výstava se uskuteční ve dnech 3. – 6. 10. 2019 ve výstavním areálu 
v Častolovicích a bude otevřena každý den v době 9:00 – 17:00 hod., 
v neděli 9:00 – 16:00 hod.

Pro návštěvníky bude připraveno – vystaveno:
• jablka perspektivní z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, jablka 

od velkopěstitelů i drobných zahrádkářů, staré odrůdy i současně 
pěstované, hrušky, peckoviny, ořechy, hroznové víno, melouny, 

• ze zeleniny bude několik druhů paprik, rajčat, cibulí, česneku, bram-
bor, listové a kořenové zeleniny,

• z květin budou vystaveny jiřiny a jiřinky, chryzantémy, africké fial-
ky, begonie, lilie, květiny okrasné listem,  pro aranžerii řezané kvě-
tiny z dovozu z Holandska v kombinaci s vodou a aranžérskými 
prvky,

než bylo lešení odstraněno, nastala nej-
větší práce s očištěním, totiž po odstraně-
ní lešení se už nikdo k soškám a výzdobě 
nedostane. Ve středu kostela je překrás-
ný křišťálový lustr, který byl sklíčko po 
sklíčku očištěn. Obrazy křížové cesty 
a ostatní výzdoba byly dány na místo.

Stavbu lešení a výmalbu kostela pro-
váděla firma KOLP s. r. o. Brno pod ve-
dením Ing. J. Kmoška z Moravské Tře-
bové a restaurátorské práce vedl trnavský 
rodák.

Všechny práce s úklidem a instala-
cí dělali všem dobře známí dobrovolníci, 

kteří však nechtějí být jmenováni. Protože všechno to, co pro kostel děla-
jí už desítky let, pokládají za samozřejmost. Přidalo se k nim mnoho no-
vých dobrovolníků, kteří si dobře uvědomují, že jejich práce má význam 
i pro budoucnost. Kostel září novotou a je vizitkou jejich práce. V kostele 
jsou také nástěnky, na kterých jsou fotografie z veškerých prací.

Za všechnu práci na úklidu kostela všem vřelý dík.
Eva  Henslová

• specializované firmy, organizace a jednotlivci budou vystavovat ke-
ramiku, broušené sklo, kaktusy, bonsaje, okrasné stromky, veliké 
množství bylinek, pekárenské výrobky a domácí pečivo, skleníky, 
dřevěný nábytek, zahradní technika a nářadí, moštárenské a pivo-
varnické výrobky, tropické rostliny,

• odborná poradna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, od-
borný doprovodný program,

• samostatné kompozice z činnosti včelařů, drobných chovatelů, sbě-
ratelů hub a ornitologů,

• hudební a kulturní doprovodný program po celou dobu výstavy 
s příjemným posezením a odpočinkem,

• široký stánkový prodej všeho co potřebuje zahrádkář, bohaté občer-
stvení po celou dobu výstavy, 
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Otevírací doba:
PO, ST, PÁ   8:00–12:00
ÚT, ČT 12:00–16:00

Výdejna léků Městečko Trnávka
• VÝDEJ LÉKŮ NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A POUKAZ
• VOLNÝ PRODEJ - VITAMINY, POTRAVNÍ DOPLŇKY, 

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL, INKONTINENČNÍ POTŘEBY
• ČAJE PRO DOSPĚLÉ, DĚTI, TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ
• NUTRIDRINKY ZA VELMI VÝHODNOU CENU
• HOMEOPATIKA
• DĚTSKÁ KOSMETIKA BEZ POTENCIÁLNĚ ALERGEN-

NÍCH SLOŽEK
• KOJENECKÁ MLÉKA ZA TRVALE SNÍŽENÉ CENY
• VÝBĚR ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU DĚTSKÝCH PO-

TRAVIN - ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH PŘÍKRMŮ, OD 
4. MĚSÍCE VĚKU DÍTĚTE, OVOCNÉ ŠŤÁVY (na objednání)

• VÝBĚR ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU  BEZLEPKOVÝCH 
POTRAVIN (omáčky, polévky, těstoviny, sladkosti, pečivo 
a chléb, kaše, nudle, bramborové těsto, müsli, lívanečky, hraška, 
strouhanka, tortilly, křupky pro děti i dospělé, mouky - kokosová, 
rýžová, kukuřičná, jáhlová, pohanková)

• EXPRES MENU - hotová bezlepková jídla (maso + omáčka), 
pouze ohřát a podávat, bez přílohy, 2 porce, bez konzervantů 
a dochucovadel (na objednání)

Dále lékárna nabízí:
• Rozvoz inkontinenčních pomůcek zdarma
• Rozvoz vozíků a jejich sestavení zdarma
• Rozvoz Nutridrinků a jiných doplňků stravy zdarma
• Rozvoz léků zdarma
Do	24	hodin	máte	dovážku	až	do	domu.
Tel.:	607	646	148,	739	761	796

Co připravit svému blízkému, když voláte záchrannou službu
Pokud jdete do nemocnice na plánované vyšetření, připravíte si věci 

v klidu. Jiné je to ovšem v případě, kdy potřebuje člen rodiny pomoc 
akutně, a vy vytočíte linku 155. K domu přijíždí sanitka, a v tu chvíli 
nastane zmatek. Proto vám chci udělit pár rad a pokynů, jak se na pří-
jezd záchranářů připravit. Důležité pro to, aby vám záchranáři mohli 
co nejrychleji pomoci, je řádné označení domu popisným číslem - di-
vili byste se, kolik domácností číslo na domě nemá nebo ho má na ze 
silnice neviditelném místě. Dále je třeba odemknout branku, vchodo-
vé dveře do domu a zavřít psa (i ten nejhodnější pes svého pána brá-
ní). V  bytových domech je nutné mít označené zvonky u vchodu do 
domu a do bytu. Záchranář by měl mít k dispozici pacientův občan-
ský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, diabetický průkaz, průkaz 
o kontrolách INR při užívání léků na ředění krve, průkaz o zavedení 
kardiostimulátoru či ICD. Dobré je mít doma lékařskou zprávu z po-
sledních kontrol na odborných ambulancích nebo z pobytů v nemocni-
ci. Dále záchranář potřebuje vidět originální krabičky pravidelně užíva-

ných léků, nebo vypracovaný seznam léků s rozpisem užívání - je však 
třeba uvést i sílu léku - léky připravené v dávkovači nestačí.   Astmatici 
a CHOPN by měli mít připraveny spreje na dýchání, diabetici inzulí-
nová pera. Pacienti, kteří jsou v pracovní neschopnosti, nesmí zapo-
menout na průkaz o trvání PN. Záchranář musí do Záznamu o ošetření 
uvést jméno praktického lékaře pacienta, číslo mobilu na osobu, která 
smí být informovaná o zdravotním stavu pacienta a heslo, kterým se 
bude dotyčná osoba prokazovat při volání do nemocnice. 

 A co s pacientem do nemocnice? Základní věci - hygienické 
potřeby (hřeben, mýdlo, šampon, holení, kartáček na zuby, ručník), 
imobilizační pomůcky (brýle, ušní sluchátko, zubní protézy invalidní 
hole), mobil s nabíječkou, peníze (200 Kč úplně stačí). Ostatní věci 
v případě hospitalizace doveze rodina. Mějte na paměti, že záchranná 
služba není povinna převážet balíky PET, role WC papíru, počítače, 
knihy apod. 

Ivana Kantůrková, zastupitelka města Moravská Třebová

! !  

Rodičovská kavárna 

KYBERŠIKANA A KYBERGROOMING 
Máte strach, že Vaše dítě se stane oběD nástrah virtuálního 
světa? Nevíte si rady, jak dítě ochránit? Jak rozpoznat a co 
dělat, když máte podezření, že Vaše dítě se stalo oběD 
kyberšikany?  
Zveme Vás na setkání se zkušeným policistou 
a spolupracovníkem projektu E-bezpečí, který nás seznámí 
s riziky na sociálních síAch a jejich možnou prevencí.  

LEKTOR: Kpt. Bc. Pavel Schweiner  

 (konzultant poradny Policie ČR) 

KDY: 3. 10. 2019 v  16:30 h. 

KDE: ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová 

 Akce je pro účastníky ZDARMA. 

Na přednášku je nutné se přihlásit na www.mapmtj.cz v kategorii 
akce. Uzávěrka přihlášek je 26. 9. 2019.  

Dále připravujeme:  
25. 11. 2019 Hrozí lidstvu digitální demence?  
     MUDr. Mar\n Jan Stránský 
  9. 12. 2019 16 maličkosD, na které bychom  
 při výchově neměli zapomenout  
 Mgr. Jiří Halda 

Aktuální nabídku akcí najdete na  www.mapmtj.cz 

Akce je součásA projektu „MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Moravská 
Třebová“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654 a je spolufinancovaná Evropskou 
unii a státním rozpočtem ČR. Realizátor projektu MAS Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko o. p. s., Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Dny Charity, září 2019

 

Vstup na všechny akce
ZDARMA!

www.mtrebova.charita.cz/akce/
22/9 16:30 Bylo jednou jedno město bláznů (�lm ITA), kinosál
23/9 16:30 O duševním zdraví NA ROVINU (beseda), Laskavárna
23 - 25/9 Výstava Cirkus paciento, kaple sv. Petra, ul. Svitavská
24/9 9:00 Den otevřených dveří, Charita Mor. Třebová, ul. Svitavská
24/9 15:00 Zahradní slavnost (zábava) Charita Mor. Třebová, ul. Svitavská
25/9 18:00 Mše svatá za Charitu Mor. Třebová, klášterní kostel sv. Josefa
26/9 17:00 Přednáška o Keni, koncertní sál ZUŠ

Lékárna Městečko Trnávka
569 41 Městečko Trnávka čp. 5
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Po mnoho roků jsem se znovu a znovu vracel k problematice počát-
ku školství u nás v Městečku Trnávce. Hledal jsem články, popřípadě 
publikace, které by mi daly odpověď na položenou otázku. Myslel jsem 
si, že v městečku, které se od nepaměti spravovalo městským právem, 
se musely dochovat doklady o historii školy. Byl jsem však zklamán, 
i když se mi s pomocí občanů podařilo zachránit některé písemnosti mi-
mořádné historické hodnoty. Odpověď jsem nenašel v obecních kroni-
kách, ani archivních fondech školy, kde jsou v Litomyšli jen výkazy od 
roku 1877. Nedochovala se ani školní kronika před rokem 1918, o které 
vím, že určitě existovala. K archiváliím děkanského úřadu z Moravské 
Třebové, kde je asi nejvíce informací z období od roku 1804, jsem se 
ještě nedostal. Pro starší období mi tedy zůstaly farní matriky, publika-
ce, které se týkají Moravy, střípky starých písemností a „Vzpomínky 
na probouzející se Trnávku“ z pera Ignáce Hýbla, uveřejněné v našem 
Zpravodaji v roce 1989. Proto můj příspěvek berte jako dílčí, nedoko-
nalý, na který snad někdo jednou naváže.

Od dob, kdy lidstvo vynalezlo písmo, ať již obrázkové ve starém 
Egyptě, Číně nebo v sumerské říši, nebo v říši Mayů v době 3 tisíce 
let před naším letopočtem až po antické období starého Řecka a Říma 
s jejich nám známým písmem, bylo úkolem školy předávat kulturní dě-
dictví dalším generacím. Vznikají školy písařské, výtvarné a nábožen-
ské. Řecké školství bylo rozvinuto v antickém Římě o studium práv, 
lékařství, řečnictví a techniku. V období raného křesťanství došlo k ur-
čitému útlumu, aby se ve středověku křesťanství k této tradici postupně 
vrátilo. Římsko-katolická církev, která se v roce 313 stala církví státní, 
zcela přizpůsobila školství svým potřebám. Latina se stala jediným li-
turgickým jazykem. Zakládány byly klášterní školy vychovávající ře-
holní dorost a katedrální školy při biskupství, které vychovávaly kněž-
ský dorost a laiky. Učilo se trivium a kvadratium tak zvaných sedmero 
svobodných umění. Nejvyšším stupněm vzdělání byly univerzity. Celý 
vzdělávací systém byl plně v rukou katolické církve a podřízen jediné-
mu cíli, šířit a upevňovat křesťanství. Ve 13. století začínají ve městech 
vznikat farní školy, kde se učilo číst a psát, popřípadě počítat. Mimo-
řádný význam mělo založení univerzity císařem Karlem IV. roku 1348 
v Praze. Univerzita Karlova byla první vysokou školou ve střední Ev-
ropě. Vedle církevních škol vznikaly i školy městské, do kterých dosa-
zovaly městské rady po dohodě s rektorem univerzity učitele, vydávaly 
školní řády a chod kontrolovaly. Vlivem husitství mnohdy vytlačovaly 
městské školy školy farní. 

Na začátku 16. století se začalo Evropou šířit protestantské hnutí 
Martina Luthera a Jana Kalvína. Zasáhlo včetně zbytků husitství v po-
době Jednoty bratrské i české země. Protestantské školy vznikaly hlav-
ně ve městech, ale i na vesnicích s protestantskou šlechtou. Evangelické 
vyznání v XVI. století v Čechách a na Moravě převládalo. Ferdinand I., 
který se stal v roce 1526 českým králem, prosazoval zásadu „Koho vlá-
da toho náboženství“. Sám přesvědčený katolík neměl sílu proti protes-
tantské šlechtě poměry změnit. Tridentský koncil navíc vyloučil mož-
nost smíru katolické církve s protestanty. Význam školy pro víru si uvě-
domovaly obě strany budoucího konfliktu. V roce 1566 byli do Čech 
a na Moravu povoláni Ferdinandem I. jezuité (Tovaryšstvo Ježíšovo). 
Tento řád měl za úkol bojovat proti vzmáhajícímu se protestanství 
a pracovat k obnově poslušnosti k papeži. Byla jim předána kolej u sv. 
Klimenta (Klementinum), kde otevřeli teologické a filozofické gymna-
zium, vychovávající katolickou mládež dle svých představ. Postupně se 
tato gymnázia rozšířila do Olomouce, Brna a jiných měst. Vyučovacím 
jazykem byla latina, a to i formou divadla a hudby, vzájemného půso-
bivého dialogu studentů ze života světců a Bible. Tyto postupy chvá-
lili i nekatolíci, ale jejich cílem nebylo zvýšit všeobecnou vzdělanost 
a  poznatky vědy, ale postavení katolické církve ve společnosti. Vždyť 
ještě v roce 1620 byl pro své vědecké objevy upálen Giordano Bruno, 
ač dominikánský kněz. Jezuité se nezaměřovali jen na školství, ale i na 
misijní činnost mezi nekatolíky. Postupně se stali rozhodující silou pro-
tireformace. Jejich kolej v Olomouci byla v roce 1573 Maxmiliánem 
II. povýšena na univerzitu. I protestanté zakládali své akademie a Jed-
nota bratrská po více jak půl stoletém pronásledování své školy a aka-

demii v Ivančicích. Paní Dr. Holinková uvádí, že na Moravě bylo před 
Bílou horou 113 městských škol. Škol Jednoty bratrské bylo v té době 
asi čtyřicet. Nejbližší v Jaroměřicích u Jevíčka. Zde dokonce v roce 
1577 zemřel biskup Jednoty bratrské Ondřej Štefan. Další tato škola 
byla v Boskovicích a Letovicích. Mezi 113 městskými školami uvá-
dí dr. Holinková i městskou školu v Městečku Trnávce kolem roku 
1560. Nevím, z jakého zdroje vychází, ale podle urbáře panství z roku 
1572 je mezi poddanými uváděn i Beneš proffaus, zřejmě učitel na této 
škole. Podstatští z Prusinovic, kteří tehdy Trnávku drželi, byli příznivci 
Českých bratří. Střet mezi katolíky a protestanty po porážce českých 
stavů na Bílé hoře 8. listopadu 1620 přerostl v třicetiletou válku. Fer-
dinand II. dekretem z 10. 11. 1622 předal Univerzitu Karlovu jezui-
tům, kteří ji spojili se svou akademií v Klementinu, povýšenou 1616 na 
univerzitu. Pod jejich správu a dohled spadly i všechny městské školy. 
Nekatoličtí mistři byli vyhnáni a bývalý rektor univerzity Jan Jesenius 
na Staroměstském náměstí popraven. Majetek české šlechty a měst byl 
konfiskován a prodán nebo darován cizí šlechtě a církvi. Nekatolické 
školství bylo zcela zničeno, učitelé a kazatelé v roce 1621 a 1622 vy-
hnáni ze země. Ferdinand II. prohlásil, že nebude trpěti nikoho, kdo by 
se s ním nesrovnával ve víře. Mezi nimi i Jan Ámos Komenský, učitel 
národů, jehož žáci ve Fulneku museli na příkaz kapucína Bonaventury 
vynášet školní knihovnu na náměstí a tam ji pálit na hranici. V těchto 
praktikách vynikl později jezuita Antonín Koniáš. Jezuité povolali po 
Bílé hoře posily z Polska a Německa na uprázdněné fary, kterých bylo 
kolem 1.400, i na školy, ale to zdaleka nepostačovalo. Jezuitskému řádu 
připadla i veškerá cenzura nad vydáváním knih. Jezuitští misionáři cho-
dili neúnavně po městech a vesnicích, pátrali po protestantech a kni-
hách i za pomoci vojska a nutili protestanty k přestoupení na katolickou 
víru násilím. Tento teror během doby slábl a zesiloval, aby svého vrcho-
lu dosáhl kolem roku 1720. Vesnice byly bez škol a v městech byla úro-
veň bídná. V roce 1638 odňal Ferdinand III. jezuitům jmění Univerzity 
Karlovy a fakulty právnickou a lékařskou, převzal je pod státní správu 
a jmenoval pro ně prorektora. V roce 1654 odebral jezuitům i jejich 
fakulty teologickou a filozofickou a spojil všechny v Univerzitu Karlo-
-Ferdinandovu pod dohledem státu. 

V pobělohorské době příprava učitelů nebyla. Učitelé byli vybírá-
ni vrchností a farářem podle toho, zda znali hrát na hudební nástroje, 
uměli číst, psát a počítat, hrát na varhany v kostele, starat se o modlit-
by před církevními obřady, zapisovali křty, svatby, úmrtí, byli písaři 
a chodili i po koledách, předli, tkali, někteří měli i drobná hospodářství. 
Podle toho vypadala i vzdělanost. Na vesnicích neuměli číst a psát ani 
rychtáři. Představa byla, že venkovu postačí náboženství a vzdělanost 
je nepraktická. Na vesnicích mnohde učili řemeslníci, vysloužilí vojáci, 
dokonce i pastýři. 

Poměry ve školství se začaly zásadně měnit po nástupu Marie Tere-
zie na trůn. I když byly obnovovány patenty proti nekatolíkům, vynutil 
si rozvoj manufakturní výroby zásadní přístup ke vzdělanosti. Jezuité 
ustrnuli se svým vzdělávacím systémem zaměřeným především na víru 
bez ohledu na rozvoj vědy a do vzdělání začal zasahovat stát. Marie 
Terezie začala prosazovat zásadu plné svrchovanosti státu v církevní 
oblasti a její podřízení státu. Církevní jmění bylo postaveno pod státní 
dozor a zdaněno. Vázala koupi statků církví na státní souhlas, zakáza-
la posílat peníze do ciziny, část nadací převedla k potřebám školství. 
Prosadila svůj vliv ve věcech manželských a cenzuru převedla na stát. 
V roce 1747 vydala nový učební řád pro univerzity v Praze a ve Vídni. 
Když se jezuité jejím nařízením neřídili, vydala v roce 1751 nový řád, 
který se vztahoval nejen na univerzity, ale i na gymnázia, ustavila direk-
tory fakult a direktory nad gymnázii, jejichž dohledu se museli podřídit. 
To byl jen začátek dalekosáhlých změn ve školství. V roce 1763 připus-
tila, aby na nižších školách byl brán zřetel i na český jazyk, ale dekre-
tem z roku 1765 požadovala, aby němčina byla usilovněji než dosud 
šířena a aby na nižší školy nebyli přijímáni učitelé neznalí obou jazyků. 

V roce 1773 byl papežem Klimentem XIV. zrušen jezuitský řád. Cí-
sařovna si vymínila, že o jmění jezuitského řádu bude rozhodovat ona. 
Ze zůstatku jmění zřídila studijní fond, který byl použit k rozvoji škol-
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ství. Dekretem ze dne 6. prosince 1774 vydala zásadní dokument na-
zvaný „Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální 
školy ve všech císařsko-královských dědičných zemích“. Autorem byl 
pedagog Johann Ignatz Felbiger. Základní školní systém měl tři typy 
škol. Školy triviální, které byly zřizovány při farách, na nichž se vy-
učovalo trivium - číst, psát, počítat, samozřejmě náboženství a hodno-
tily se i mravy. Škola měla mít jednu až dvě místnosti, budovy mají být 
světlé, prostorné a řádně vytopené. Marie Terezie uvádí: „Rádi bychom 
viděli, aby rodičové své děti skrze 6 nebo 7 roků ve škole nechali, kte-
réž pak podle vůle a potřeby i dále ji navštěvovati mohou..“. Doplňkem 
mohlo být nedělní opakování pro mládež do 20 roků, popřípadě pro 
získání výučního listu. Někteří autoři tato slova pokládají za nařízení 
povinné školní docházky. Skutečnost je taková, že mnohde nebyly vy-
tvořeny základní podmínky, aby školu navštěvovaly všechny děti. Do 
školy se chodilo většinou na podzim a v zimě, když nebyla práce na 
polích. V té době ještě existovalo nevolnictví a panská robota. Navíc ve 
městech mohli mít bohatí měšťané soukromé učitele, stejně tak šlech-
ta. Druhým typem škol byly školy hlavní, které se zřizovaly v krajích, 
byly trojtřídní nebo čtyřtřídní. Řád požadoval, aby v kraji byla alespoň 
jedna hlavní škola, na které se učila německá mluvnice, základy pí-
semných projevů, přírodověda, ze-
měpis, základy latiny. Učili zde 3-4 
učitelé a katecheta. V každé zemi 
musela být jedna škola normální, 
která měla sloužit jako vzorová pro 
přípravu učitelů. Bylo zde 4-5 uči-
telů a ředitel. Vyšší školství tvořila 
gymnázia původně jezuitská a piari-
stická. Po zrušení jezuitů zůstalo na 
Moravě z 15 gymnázií pouze sedm. 
Tři piaristická a čtyři státní. Studi-
um na nich bylo 7-8 roků. Učila se 
němčina, latina, řečtina, zeměpis, 
dějiny, matematika a náboženství. 
Na triviální škole mohl učit učitel 
po 3 měsíčním kurzu na škole hlav-
ní a učitel hlavní školy musel ab-
solvovat 6 měsíčních kurzů na ško-
le normální. Na jednoho učitele se 
počítalo 80 - 100 žáků, pokud jich 
bylo více než 120 – 130, zřizovala 
se další třída nebo škola pobočná 
(excurrendní), na které učili školní 
mládenci (pomocníci) vykonávající 
praxi před složením zkoušky.

Byly stanoveny i platy učitelů 
a pomocníků. Minimální příjem uči-
tele triviální školy byl 130 zlatých, 
pomocník dostával 70 zlatých. Plat 
poskytovala obec. V roce 1830 vy-
šlo nařízení, které zakazovalo po-
mocníkům se ženit, aby nepřivedli 
rodinu do bídy. Všeobecný školní 
řád se vztahoval na chlapce i děvča-
ta. Dozor nad školami triviálními měli faráři a v rámci děkanátu děkan. 
Zřízen byl i světský dozor nad školami. Ve městech určil osobu pověře-
nou dohledem magistrát, na vesnicích vrchnost. Byly zřízeny i zemské 
školní komise. Řád uváděl: „Školní dozorci mají bdít nad tím, aby na 
školách byli vychováváni zbožní, bohabojní a vrchnosti oddaní občané 
a aby se učitelé zdrželi všech věcí, které nejsou v učebnici a metod-
ní knize“. V roce 1778 vyšlo nařízení, že žádný mistr nesmí přijmout 
učně, který se neprokáže pravidelnou školní docházkou. Upraveny byly 
i prázdniny pro děti. Řád zavedl třítýdenní prázdniny během žní. Podle 
nařízení z roku 1805 nesměly překročit pět týdnů. V roce 1775 snížila 
Marie Terezie svým robotním patentem ruční robotu na polovinu. 

Když se po smrti Marie Terezie (20. 11. 1780) ujal vlády její syn 
Josef II., v dalekosáhlých reformách pokračoval. Patentem ze dne 30. 
12. 1780 nařídil, aby do gymnázia nebyl přijat nikdo, kdo by neznal 

německy. Podle nového studijního řádu z roku 1784 se stala němčina 
vyučujícím jazykem na gymnáziích místo latiny. Rovněž na Univerzi-
tě Karlově bylo užívání němčiny rozšířeno na všechny předměty. Dne 
31. 5. 1781 svolal Josef II. sněm, kterému předložil zrušení „všeliké-
ho osobního poddanství lidu sedlského“ - nevolnictví. Poddaní mohli 
uzavírat manželství bez souhlasu vrchnosti, dávat děti do učení řemesel 
nebo na studia. Robotní povinnost byla ještě zachována. Následovalo 
vydání tolerančního patentu 13. 10. 1781, který umožnil přihlásit se 
k luteránské, kalvínské nebo k řecké nesjednocené církvi. Dne 29. 11. 
1781 zrušil kláštery, které se nezabývaly péčí o nemocné, vyučováním 
nebo vědeckou činností. Na Moravě byla tak zrušena polovina klášterů. 
Jejich majetek byl císařem převeden do státního náboženského fondu 
a hrazeny z něho výdaje na postátněnou církevní správu. Počet farností 
se zdvojnásobil a tím i počet škol. Zrušeny byly naopak některé koste-
ly, kaple, poutě, procesí a církevní svátky. Po jeho smrti v roce 1790 se 
některé věci školství vracely do starých kolejí. 

V roce 1805 byl znovu svěřen dozor nad školami duchovenstvu. 
František I. nařídil, aby škola byla zřízena všude tam, kde v obvodu půl 
hodiny cesty se nachází 100 dětí školou povinných, při špatné neschůd-
né cestě i méně. Zdůrazňoval, že monarchie potřebuje „zbožných a po-

slušných poddaných, nikoli pak lidí 
učených“. Od roku 1854 museli 
učitelé absolvovat dvouletý učitel-
ský ústav. Dovršení tohoto obratu 
zpět bylo uzavření konkordátu 18. 
8. 1855 mezi papežem a monarchií, 
posilující zásadním způsobem pra-
vomoci církve ve vztahu ke škol-
ství, kultuře, výchově a manželské-
mu právu. Až prusko-rakouská vál-
ka v roce 1866, kterou monarchie 
drtivě prohrála, otevřela císaři oči. 
V této válce vyhrál pruský učitel 
nad rakouským kaprálem. Ukáza-
la naprostou zaostalost rakouské-
ho školství, technické vyspělosti 
a celkové vzdělanosti oproti Prus-
ku, které již po roce 1763 za Fridri-
cha II. převedlo školství zcela pod 
pravomoc státu. 

V roce 1867 bylo obnoveno mi-
nisterstvo školství, prosazena svo-
boda bádání a výuky. Na výuce se 
mohl podílet každý, kdo splnil po-
žadavky bez rozdílu vyznání. Na 
základě zákona ze dne 25. 5. 1868 
byl upraven vztah církve a státu 
a v roce 1870 odstoupilo Rakousko 
od konkordátu. Byly zřízeny zem-
ské, okresní a místní školní rady 
bez zásahů církevních orgánů. Dne 
14. 5. 1869 byl přijat nový školní 
zákon, vypracovaný Leopoldem 
Hasnerem, který platil až do roku 

1948. Ten dělil školy na školy obecné osmileté, nebo měšťanské – pět 
obecných a tři měšťanské. Stanovil počet učitelů podle počtu dětí. Po-
kud byl tříletý průměr vyšší než 80 žáků, musel přijít další učitel, pokud 
bylo v okruhu jedné hodiny chůze více než 40 dětí, které musely chodit 
více než 4 km, musela se tam zřídit škola. Náklady platila obec, dohled 
měla místní školní rada. Učitelé se museli připravovat ve čtyřletých 
učitelských ústavech s maturitou. Zavedena byla povinná školní do-
cházka 8 roků mezi 6 - 14 lety věku. Školní rok byl stanoven na 46 týd-
nů, začínal 1. září nebo 1. listopadu. Délka vyučování byla pro 1. – 4. 
ročník 18 - 24 hodin, pro starší 24 - 28 hodin týdně. Byla stanovena i 15 
minutová přestávka po dvou hodinách vyučování. Od roku 1870 byly 
zakázány tělesné tresty. Zákon stanovil, že „nejvyšší řízení veškerého 
vyučování, vychovávání a dohlížení přísluší státu“. Náboženství zůsta-
lo vyučovacím předmětem až do roku 1953. V roce 1875 byly srovnány 

Vysvědčení z farní školy ve Vranové Lhotě
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platy učitelů a učitelek. Diskriminace učitelek však platila nadále. Po-
kud se učitelka vdala, bylo to považováno za vzdání se místa. Toto naří-
zení bylo zrušeno až v roce 1919. Od roku 1869 byly zavedeny i sankce 
pro rodiče, kteří nedbali na docházku dětí do školy. Tolik obsáhlý úvod 
jen z toho důvodu, že dějinám školství se obecně nevěnuje téměř žádná 
pozornost. A nyní k učitelům v Městečku Trnávce.

Neznám jediného učitele před Bílou horou, kterého bych mohl věro-
hodně doložit. V matrikách obce, které se vedou od roku 1635 (oddací), 
je první zmínka k roku 1650, kdy se Janu Vidasovi Leznickému a jeho 
manželce Dorotě narodila dcera Marina. Za kmotru jí byla urozená paní 
Kateřina Pivcova ze svobodného dvora v Pacově a Jakub Mazač, šafář 
v Trnávce. Tu si v roce 1681 vzal za manželku Franz Hubler z Morav-
ské Třebové. Vidasova manželka Dorota je často uváděna jako kmotra 
nebo svědek s upozorněním, že se jedná o manželku trnáveckého recto-
ra. V roce 1670 je uváděna jako svědek na svatbě Václava, syna Pavla 
Vejlupka z Tychlovic a Anny, dcery 
zemřelého Václava Pivce z Pacova. 
I sám Jan Vidas Leznický byl kmo-
trem Elisabety, dcery Matouše Zb-
úřila ze Staré Trnávky s dodatkem 
„ten čas rector trnavský“. Jejich syn 
Georgius (Jiřík) byl podle zápisů 
narození jeho dětí varhaníkem při 
kostele trnavském. Zápisy v matri-
kách té doby jsou psány starodáv-
ným písmem a česky. Velice často 
se zde objevuje obrázkové písmo 
v podobě „smajlíků“. Po roce 1681 
došlo asi ke změně učitele a Jan Vi-
das Leznický se připomíná ve Vra-
nové Lhotě jako starý rector. Ze-
mřel 10. 9. 1686 na dvoře v Une-
rázce u Maxmiliána Ferdinanda 
Drahanovského ve věku 75 roků 
s dovětkem rector někdy v Trnávce. 
Narodil se tedy v roce 1611. Max-
milián Drahanovský měl pět dcer 
a tři syny. Je možné, že byl i jejich 
učitelem. Maxmilián zemřel 15. 7. 
1686 ve věku 59 roků a je pochován 
ve Vranové Lhotě. Jeho manželka 
Johanka Lukavská z Lukavice mu 
zemřela v roce 1682. V roce 1641 
byl zapsán na univerzitě v Olomou-
ci a do Vranové Lhoty přivedl jezu-
itu Martina. Jan Vidas asi pocházel 
podle jména z Lesnice u Zábřehu. 
V děkanské matrice třebovské je k roku 1671 uveden příjem učitele 
v Trnávce (ACO 205). Ten činil 9 rýnských a 16 grošů od farníků. Od 
kostela dostával o každém svátku Posvěcení chrámu, o Vánocích, Ve-
likonocích a sv. Duchu po 3 bílých groších. Na sv. Řehoře, Mikuláše 
a Jiří měl právo koledovat ve všech domech. Od zápisu křtu se mu 
platily 2 české groše, od svatby ženich 2 české groše, od školáků měl 
čtvrtletně 6 grošů, bochník chleba a půl sáhu dřeva. Při udílení svátosti 
umírajícího 3 groše a z dobré vůle faráře 4 groše. Pšenici dostával z de-
sátku faráře. Městečko Trnávka mu dávala z dobré vůle 15 snopů pšeni-
ce a 15 snopů ovsa. Stará Trnávka mu dávala 17 snopů pšenice a stejně 
ovsa. Lázy mu dávaly 22 snopů pšenice a stejně ovsa. Od pohřbů bral 
pravidelné „akcidens“.

Na podzim 1681 se v zápisech mění způsob písma a do Trnávky při-
chází nový rector Mikuláš Janíček. Za manželku měl Dorotu a v roce 
1686 se jim narodila dcera Kateřina. Tento zápis je český, ale narození 
dalších dětí zapisuje německy. Sám sebe tituluje schuler. Umírá 26. 2. 
1695 bez uvedení stáří. Dceru Juditu si 17. 7. 1696 vzal Wenzl, syn Pav-
la Procházky. Jeho syn, student Antonín, zemřel v roce 1700 v pouhých 
22 letech. Dcerku Kateřinu si v roce 1710 vzal Mathes Holtzer ze Tře-
bové. V letech 1695- 1697 zde učil Waclav Urbášek, kterého v roce 
1697 vystřídal Jan Jahelka. Jahelka byl trnávecký rodák. Narodil se 

17. 5. 1676 na Staré Trnávce manželům Pavlu a Magdaléně. Zda jeho 
rodiče měli něco společného se školou, se mi nepodařilo zjistit. V roce 
1701 si Jan Jahelka, syn Pavla Jahelky, ten čas rector v Trnávce, bere 
za manželku Zuzanu po nebožtíkovi Hanesovi Rajmanovi z Moravské 
Třebové. U zápisu narození svých dětí uvádí rector, varhaník a písař. 
Zemřel mladý 27. 10. 1710 ve věku 34 roků. Jeho manželka Zuzana 
24. 4. 1714 ve věku 41 roků. Jejich rod měl pokračování v Lázích, Roz-
stání a Borové. Po Janu Jahelkovi se v zápisech z roku 1712 objevuje 
jméno Paula Schindlera lugi magistra, který snad byl i purkmistrem 
v Městečku Trnávce. V roce 1713 se v zápisech objevuje jméno Joanes 
Wondra, cantora v Trnávce a to na křtu Jana, syna rychtáře Floriána 
Petra a jeho ženy Doroty v Lázích. Ve stejném roce se stal kmotrem 
Adam Kohauth schulmeistr, který zde učil do roku 1717. Snad vysvět-
lení rozdílů v názvech učitelů. V čele školy stál rector, rector scholae, 
magister scholae, ludi rector, legi magister, schulmeister. Jemu podří-

zen byl organist - varhaník a cantor, 
který měl na starosti hudební dopro-
vod při církevních obřadech a učil. 
Auditor (colefator) měl na starosti 
úklid a topení ve škole. 

Po Adamu Kohoutovi přišel na 
školu Stanislav Svoboda, který se 
zde připomíná jako svědek na za-
čátku roku 1718 jako legi magister 
. Zda byl příbuzný tehdejšího faráře 
Karla Leopolda Svobodu se mohu 
jen dohadovat. Ke konci 17. stole-
tí se zde vyskytoval venator (lesník) 
Svoboda. V letech 1722-1724 byl 
v Trnávce učitelem Vavřinec Schö-
fferth. 

Po tomto učiteli nastupuje dlou-
há učitelská činnost Wenzeslava 
Caroli Trauera, která trvala téměř 
čtyřicet roků. Václav Karel Trauer 
byl synem tráveckého šafáře Abrha-
ma Trauera a jeho ženy Zuzany, kte-
rý se původně psal Trawer. Narodil 
se v roce 1696, ale v matrice naro-
zení jej nenajdete, protože tam chy-
bí řada stránek. Jeho otec Abrham 
se zde připomíná již v roce 1687. 
Dne 1. 5. 1725 se W. C. Trauerovi 
a jeho manželce Zuzaně narodila 
dcerka Joana. V tom roce je uváděn 
jako ludirector. Trauerovi měli osm 
dcer, z nichž čtyři zemřely, a jediné-

ho syna Josefa, který zemřel rovněž. V té době to nebylo nic neobvyk-
lého. Zemřel 28. 3. 1763 ve věku 67 roků a 38 letech v trnávecké škole. 
V Trnávce žili i jeho bratři Christián a Johan Georg, který si vzal Kate-
řinu Stefanovu z Městečka Trnávky a další jejich bratr Franz Kateřinu 
Pirkfeldrovu. Kateřina, vdova po W. C. Trauerovi, zemřela v roce 1775 
ve věku 84 roků. Po smrti Trauera nastoupil na jeho místo Josef Gro-
lik. Narodil se jako selský synek v Rozstání 12. 2. 1730 Joanesu Gro-
likovi a jeho manželce Anně. Za manželku si vzal 25. 10. 1754 Apolo-
nii Spina, vdovu po Franzu Spinovi. Za svobodna byla dcerou řezníka 
Schupplera. Měli spolu rovněž osm dětí. Pět děvčat a tři chlapce. V roce 
1758 je u jeho zápisu o narození dcery Rozálie napsáno aditus, což pře-
loženo z latiny je příchozí. Tedy příchozí na školu. Byl tedy podučite-
lem – cantorem. Dne 26. 3. 1765 je při narození dcery Marie Anny již 
ludirectorem. Tu funkci vykonával určitě již od roku 1763. Z této doby 
je zápis v děkanské matrice o platu rectora z roku 1771. Hudební kůr 
v kostele je zděný, jsou zde varhany a pozitiv. Ludi magister měl ze 
všech vsí ve dvou termínech na hotovosti 16 zlatých. K tomu acidens 
(štola) - třetinu z pohřbu. Od kostela na struny a také za zpívání nešporů 
a o větších slavnostech 1 zlatku a 36 krejcarů. Ze Svobodovy fundace 
za litanie 4 zlatky. Od obce 60 snopů a ze vsi Lázy obilí.(ACO 205b) 
Josef Grolik zemřel 30. 7. 1785 ve věku 56 roků. Jeho manželka Apo-

Vysvědčení z městské školy v Lošticích
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lonie zemřela 13. 1. 1809 ve věku 78 roků. U učitele Grolika je nutno 
připomenout to, že jeho žákem byl náš významný rodák Wenzl Müller, 
hudební skladatel narozený v roce 1759. Dal mu zcela určitě základy 
hudby spolu s ostatními muzikanty, jako byli Georg Zorn z Rozstání, 
Martin Nebes z Pacova nebo Joanes Krobloch z Městečka Trnávky. Ně-
které informace o Müllerovi z minulosti nejsou zcela v souladu se sku-
tečností. Za učitele Grolika probíhaly tereziánské změny ve školství. 

Po Josefu Grolikovi nastoupil v roce 1785 do funkce učitele Ig-
natz Finger. V tom roce došlo k vybudování školy z pevnějšího ma-
teriálu. Stará dřevěnice byla asi stržena a nahrazena stavbou z kamene 
nebo vepřovic. Odkud Finger pocházel nevím, ale 12. 6. 1787 si vzal 
za manželku Terezii Pudilovu ze Staré Trnávky. Oběma bylo 28 roků. 
Již v roce 1785 mu zde v Trnávce zemřela jeho matka Anna Regina. Se 
svou manželkou Terezií měli dvě dcery Beatu a Vinzenzii. Na škole za 
něho vypomáhal Wohland z Mezihoří, Schlögel z Řepové a Antonín 
Hodina ze Staré Trnávky. Přiškoleny byly Petrůvka, Pěčíkov, Plechti-
nec, Unerázka, Mezihoří, Malíkov, Lázy a Radkov. Ignatz Finger ze-
mřel 28. 10. 1823 ve věku 64 roků po 38 letech služby. Na jeho místo 
nastoupil Johan Stefan, trnávecký rodák, který se narodil 7. 1. 1779 na 
čp. 27 Franzu Stephanovi a jeho manželce Joaně, dceři Jacuba Schupp-
lera, řezníka. Jeho první manželkou byla Kateřina Weisová, dcera pod-
hradského mlynáře Johana Weise. Vzali se 14. 10. 1801, ženichovi bylo 
23 roků a nevěstě 28. Spolu měli syna Vincence a Antonii. Když mu 
v roce 1830 manželka zemřela, oženil se v roce 1832 podruhé s Annou 
Čenčovou z čp. 21, dcerou obuvníka Josefa Čenče. Ženichovi bylo 54 
roků a nevěstě 29 roků. Spolu měli Josefku, pozdější první manžel-
ku Franze Stoupala, otce Viktora Stoupala. Johan Stefan zemřel 3. 3. 
1862 ve věku 83 roků. V zápisech je uváděn jako Lehrer - učitel. Jako 
pomocníci mu pomáhali v té době Anton Hodina, J. Hader, V. Kašpar 
z Vranové Lhoty. Jeho dceru Antonii si vzal Anton Macháček z čp. 3 
na Plechtinci a syn Vincenc Stefan se stal na škole jeho pokračovate-
lem od roku 1835. Kde a kdy se Vincenc narodil nevím, ale v Trnávce 
to nebylo. Podle roku úmrtí to bylo v roce 1806. V roce 1836 se oženil 
s Františkou Schupplerovou z čp. 68, která byla vdovou po Josefu Škra-
balovi. Je uváděn jako obrlehrer. Za jeho učitelování se zde vystřída-
la celá řada podučitelů: Jan Bednařík, Ferdinand Scholz, Jan Novotný 
ze Zvole, Antonín Smékal z Kunčiny, Jan Woble z Rohle, Jan Spazier 
z Trnávky, František Benda z Dubicka, Jan Lehár z Rozstání, Jan Ský-
va z Rohle. Zemřel 11. 2. 1873 ve věku 67 roků. Nedožil se zahájení 
stavby nové školy na místě staré, které začalo 18. 8. 1873 a bylo do-
končeno slavnostním otevřením 20. 1. 1875. Do roku 1875 byla škola 
dvoutřídní a od roku 1875 trojtřídní. Po odchodu Vincence Stefana do 
penze v roce 1870 řídil školu prozatímní řídící učitel Antonín Růžička. 
Od roku 1870 do roku 1873 zde učil významný vlastivědný pracovník 
a přesvědčený přívrženec všeho českého Ignác Hýbl, kterého jsem při-
pomněl již v úvodu. 

Dne 1. 5. 1872 byl jmenován řídícím učitelem Josef Köhler. Pochá-
zel z Pacova, kde se narodil 10. 11. 1840 na čp. 42 Josefu Köhlerovi 
a jeho manželce Kateřině, která pocházela z Trnávky. Oženil se s Marií, 
dcerou Emanuela Mifka, obrlehrera z Jevíčka, a jeho manželky Anny. 
V roce 1874 se jim narodila dcerka Desiderie Marie Anna a v roce 1875 
další dcerka Steffanie Emanuela Josefa. V roce 1877 se jim narodil syn 
Hugo Josef Franz a v roce 1882 další syn Quido Franz Emanuel. Stal 
se řídícím učitelem na zcela nové škole, což bylo určitě terno. Bohužel 
tím, že na stavbu školy nepřispěly obce v Petrůvce a Lázích, byly vy-
školeny z Trnávky. Lázy si postavily školu vlastní a děti z Petrůvky mu-
seli chodit dvacet roků do německé školy v Radkově. Děti z Unerázky 
začaly chodit do Bezděčí a děti z Plechtince do Pěčíkova. Po roce 1873 
zde působila učitelka ručních prací Pavla Schrömerová, Antonín Smé-
kal z Velkých Opatovic, Josef Stejskal z Trnávky, František Machálek 
z Biskupic, Josef Průcha ze Samotíšek, Václav Pošola z Ostravy, Jan 
Machka, Eduard Maršálek z Borotína, Ferdinand Navrátil z Kroměříže, 
Karel Kraus, který odešel v roce 1887 na školu v Bezděčí, Vincenc Sla-
vík z Rohozné, František Faltýnek z Kladek, Valentin Bednář z Louč-
ky u Lipníka, Emil Tuč původem z Unerázky, František Vítek. V roce 
1902 odešel Josef Köhler do penze. Jeho dvě dcery si vzali učitele, kteří 
v Trnávce učili. Valentin Bednář si vzal Desiderii a Karel Kraus mladší 
Stefanii. To se stalo nakonec kamenem sváru mezi nimi. 

Josefa Köhlera ve funkci řídícího učitele vystřídal Karel Kraus 
z Bezděčí, což se asi Valentinu Bednářovi nelíbilo a začal opatrně or-
ganizovat v Trnávce vznik čistě německé školy - „ šulferajky“. Ta byla 
otevřena od roku 1905 na čp. 32 v Městečku Trnávce. Byla otevírána 
a znovu zavírána. V archivu v Litomyšli je toho plná složka. Byly sem 
dovezeny i děti z Vídně, aby doplnily školní lavice. Byla i předmětem 
tragédie, kdy žák této školy Karl Fritscher dne 22. 5. 1906 bodl no-
žem Františka Podhorného a ten zranění podlehl. I Karel Kraus měl 
řadu podřízených učitelů. Byla to Anastázie Hartmanová, Adolf Flachs, 
František Žilka, Konrád Totůšek, Anna Matoušková, od 1. 10. 1904 
Rajmund Pittich, Sofie Mlýnská, František Dvořák, Karla Markesová, 
od 15. 9. 1907 Josef Orner, Josef Hýbl, Vojtěch Kráčmar, Bořivoj Po-
spíšil. Učitelky vyučovaly děvčata ručním pracem - šít, plést, háčkovat. 
Karel Kraus řídil školu až do roku 1918. Po celou dobu existence se jed-
nalo o školu utrakvistickou – dvojjazyčnou. Učilo se česky i německy. 
V prvních třídách rodným jazykem a ve třetí jen německy. 

Když Karel Kraus v roce 1918 zemřel, zastupoval jej do konce října 
Rajmund Pittich. Od 1. 11. 1918 si požádal o dovolenou, a  vrátil se do 
Jevíčka. K 1. 12. 1918 se vrátil z Pohory Josef Orner a ten vedl ško-
lu do 31. 3. 1919. Od 1. 1. 1919 přišel na školu František Friedl a vy-
učoval druhou třídu. K 21. 12. 1918 byl utrakvismus na škole zrušen 
a škola přeměněna na českou s povinnou němčinou. Od 22. 3. 1919 
byla v Městečku Trnávce zemskou školní radou povolena měšťanka. 
Správcem školy byl jmenován Josef Grňa, učitel v Jevíčku. Narodil se 
ve Všetulích u Holešova, studoval v Kroměříži. Byl uznávaným espe-
rantistou. Dne 14. 6. 1919 byl ve svých 39 letech zákeřně zavražděn 
v budově školy vojenským zběhem z Březska, který vykradl i školu ve 
Staré Rovni. Jako předmět doličný sloužily i housle Františka Friedla, 
které ukradl. Byl odsouzen k 6 letům těžkého žaláře. 

Do školy v Trnávce chodilo v roce 1917-18 celkem 183 dětí. Nej-
více jich bylo v roce 1878-79, a to 204. Končím obdobím vzniku měš-
ťanky v Městečku Trnávce a pokračovatelé mají k dispozici poměrně 
podrobné a obsáhlé kroniky z následujícího období, které mi chyběly. 
Z období od roku 1802 do roku 1869 se mi podařilo zachovat „tříd-
ní knihu“ trnávecké školy se seznamem všech jejich žáčků z té doby 
včetně dat narození, nástupu do školy, odchodu ze školy a studijních 
výsledku z psaní, čtení, počtů, náboženství a mravů. Pro starousedlí-
ky je zde celkem dobrý přehled o téměř třech generacích našich před-
ků. Tento svůj příspěvek pokládám jako dílčí a nedostatečný v pátrání 
o dějinách školy v Trnávce. Snad se toho jednou ujme odborník učitel, 
nebo historik. Pokud se snad některé formulace v něm neshodují s ná-
zory některých z vás, musím bohužel konstatovat, že historická pravda 
je jen jedna. 

Jiří Vondra

Zdroje příspěvku „Počátky školství a učitelé v Městečku Trnávce“
1. Urbář panství Trnávka 1572
2. Wácslaw Wladiwoj Tomek: Děje království českého 1864
3. R. Dvořák: Dějiny markrabství moravského
4. P. Václav Kubíček: Rod Drahanovských z Pěnčína
5. Vlastivěda moravská – Moravskotřebovsko Svitavsko
6. Popelka: Jevíčský okres
7. Burian: Konický okres
8. Pinkava: Litovelský okres
9. Písemné poznámky ředitele Františka Friedla
10. Přehled dějin Československa 1526-1848
11. Sedlák: Jednota bratrská na Malé Hané -VK Velké Opatovice
12. Okresní archiv Svitavy 1972
13. Kožík: Anděl míru
14. Malá československá encyklopedie
15. Jan Trojan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17. - 19. století
16. Morava reformace a baroka
17. Wikipedia Základní školství v Česku
18. Od školdozorce k inspektorovi Bártová, Šimek, Šustová
19.  Matriky farního úřadu v Městečku Trnávce – narození, oddací, 

úmrtí 1635-1889
20. Školní kronika Staré Rovně a další
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Kalendář svozu odpadu Městečka Trnávky 2019

Odvoz odpadů
Vážení spoluobčané, píši pár poznámek 

k novému systému odvozu odpadů v naší 
obci. V kalendáři svozu, který každý z vás ob-
držel společně s popelnicemi na tříděný odpad, 
se ve čtvrtek uvádí modrý a černý obdélníček 
současně. To znamená, že se v jeden den od-
váží směsný komunální odpad (černá) a papír 
(modrá). Samozřejmě se obě komodity nesesy-
pou do jednoho svozového auta, ale odváží se 

postupně. Proto s úklidem popelnic vydržte, až 
budou obě prázdné, mezi jednotlivými odvozy 
je časová prodleva. 

Prosíme, abyste své popelnice chystali vždy 
večer před samotným svozem, protože svozové 
auto přijíždí někdy velmi brzy a mohlo by se 
stát, že své popelnice přichystáte ke svozu až 
poté, co již auto projelo. Je také potřeba nádo-
by viditelně vyvézt před dům a co nejvíce ke 
svozové cestě. Podle pravidel by měla nádoba 
být 2-3 m od svozové cesty viditelně postavená.

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce


