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jsou za námi první dva měsíce letošního roku. Měsíce, ve kterých 
měla sněhová peřina přikrýt krajinu kolem nás, a mráz měl dopřát pří-
rodě zasloužený odpočinek. Bohužel tomu tak nebylo a v lesích, už 
tak dost zdevastovaných kůrovcovou kalamitou, způsobila další škody 
bouře Sabina.

A protože, jak se říká, vše souvisí se 
vším, je v současné době velký problém 
s recyklací papíru. Papírny, které ještě v po-
lovině loňského roku platily za dodávky vy-
tříděného papíru, nemají nyní o tuto komo-
ditu zájem. Je pro ně jednodušší vyrobit pa-
pír z levného dřeva než z recyklovatelného 
papíru. A tak se v současné době papírnám 
platí za to, že papír vůbec odeberou. Přesto 
Vás žádám, třiďte dál!

Naše obec podala v únoru na Ministerstvo 
pro místní rozvoj žádost o dotaci na doplně-
ní herních a workoutových prvků na dětská 
hřiště do Městečka Trnávky, Lázů a Pěčíko-
va. Celková částka přesáhla 1 200 000 Kč, 
když dotace je poskytována ve výši 70%. 
Jedná se o první  vypsanou dotaci pro obce 
naší velikosti, proto se dá předpokládat veliký přetlak žádostí. O vý-
sledku žádosti budeme informováni v měsíci červnu, pokud uspějeme, 
proběhne realizace v předem stanovených etapách do konce roku 2020.

Vážení občané, 
V měsíci únoru byl také vyhlášen konkurs na vedoucí pracovní mís-

to ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka. Zá-
jemci o tuto pozici, kteří splní zákonem definované požadavky, mo-
hou zasílat přihlášky do 20. 3. 2020. Výběr nového ředitele/ky provede 

konkursní komise, její složení je stanoveno 
zákonnou vyhláškou. Komise je složena ze 
dvou zástupců zřizovatele školy, kde zřizo-
vatelem školy je obec Městečko Trnávka. 
Další, a to jeden, člen je jmenován Kraj-
ským úřadem Pardubického kraje. Česká 
školní inspekce jmenuje celkem tři čle-
ny, z nichž jeden je školní inspektor Čes-
ké školní inspekce, další dva členové jsou 
odborníci v oblasti organizace a řízení ve 
školství, státní správy, případně psycholog. 
Jednoho člena – pedagogického pracov-
níka volí tajnou volbou pedagogická rada 
naší základní a mateřské školy a poslední-
ho člena určuje ze svých řad školská rada. 
Jistě uznáte, že konkursní komise je přede-
vším z řad odborníků.

Spolu s projektantem obytného souboru 
„Nad Studní II. etapa“ jsme řešili požadavek HZS Svitavy na ochran-
né pásmo vodičů vysokého napětí 22 kW. Při výměně sloupů tohoto 
napětí požadovala v roce 2012 naše obec natažení izolovaných vodičů 
(namísto holých vodičů, které tam měly být původně) přes pozemky, 
na kterých se uvažovala budoucí výstavba. Společnost ČEZ Distribu-
ce po delším jednání naší žádosti vyhověla a ochranné pásmo tak bylo 
sníženo ze 7 metrů od krajních vodičů na pouhé 2 metry. Toto ochranné 
pásmo se po doložení potřebných dokladů podařilo domluvit i na HZS 
Svitavy, a tak je zajištěno plné využití pozemků pro stavební parcely.

Vážení občané, přeji Vám pokud možno klidné další dny.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Obec 
Městečko Trnávka 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., 

vyhlašuje konkurs 
na vedoucí pracovní místo 

ředitelky/ředitele 
Základní školy a mateřské školy 
Městečko Trnávka, okr. Svitavy 

Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2020

Další informace na 
www.mtrnavka.cz, kolonka „Události“

Obecní ples – v sobotu 8. února se uskutečnil historicky první 
Obecní ples. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, kro-
mě předtančení členů Taneční školy Aleše a Dany Mědílkových ze 
Zlína byla připravena módní přehlídka oděvů a oděvních doplňků 
Ivy Vanžurové a Hany Kozubové. Modelkami se na plesový večer 
staly ženy z Městečka Trnávky. Pokud všichni hosté byli spokoje-
ni, tak se splnil náš cíl.

Jana Sablíková, místostarostka obce

  Divadelní soubor Městečko Trnávka 

uvádí komedii  Jana  Havláska 
 

Kulturní dům Městečko Trnávka 

vstupné 80,- Kč 
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Skupina 55+ Městečko Trnávka pořádá pro veřejnost  

PRVNÍ JARNÍ VÝLET
ve středu 15. dubna 2020
Odjezd v 7:45 hodin autobusem z Městečka Trnávky do Šubí-

řova. Odtud pěšky  přes Slámovou louži kolem Skřípo-
va, dále po návrší okolo Kamenného vrchu  do Úsobr-

na. Zde oběd, prohlídka sklárny. Odjezd zpět v 16:30 
hod. Návrat do Městečka Trnávky v 17:13 hodin.

Turistické hole a energetické nápoje s sebou. Psi 
a děti vítáni.

Délka trasy 8,3 km – pomalou chůzí cca 
4 hodiny. 

Těšíme se na Vás (i na vás)! Skupina 55+

Usnesení 

č. IX/240220 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 24. 2. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
206. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
207. zprávy FV a KV, plán práce KV na rok 2020,
208. záměr prodeje části pozemku p.č. 1212/12 v k.ú. Stará Trnávka za cenu 

50 Kč/1m2,
209. záměr prodeje částí pozemků p.č. 70/1, p.č. 70/3, p.č. 70/4 a p.č. 1304/1v 

k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky za cenu 25 Kč/1m2,
210. prodej pozemků st.p.č. 125, st.p.č. 40/2 a p.č. 71/3 o celkové výměře 

336 m2, oddělených od p.č. 71/1 v k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky GP 
č. 114-013/2020 za cenu 25 Kč/1m2 Mgr. Miloslavu Skřebskému s pod-
mínkou, že si na vlastní náklady vyřeší vyjmutí s PUPFL,

211. nákup pozemku p.č. 61/3 o výměře 250 m2 v k.ú. Městečko Trnávka za 
cenu 150 Kč/1m2 od Cetinu, a.s.,

212. úhradu členského příspěvku SO pro výstavbu R 43 na rok 2020 ve výši 
1403 Kč,

213. plán lesní výroby na rok 2020,
214. smlouvu o sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu 

pro knihovny Pk, příspěvek obce 5 624 Kč,
215. nominaci Ing. Milana Šedaje a Mgr. Evy Žouželkové za členy konkursní 

komise konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka,
216. úhradu členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR na rok 

2020 ve výši 5 312 Kč,
217. dohodu o úhradě podílu na akci „Předcházení vzniku biologicky rozloži-

telného odpadu“ ve výši 64 027,63 Kč,

218. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO Tech-
nické služby Malá Haná ve výši 276 319,93 Kč, do 31. 12. 2020 na předfi-
nancování projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
219. rozpočtové opatření č. 5/2019,
220. smlouvu se společností INRECO s.r.o. Hradec Králové na projektové 

práce „Zřícenina hradu Cimburku, konzervace“, které budou obsahovat 
stavebně statický průzkum, studii konzervace – aktualizaci, jednostup-
ňový projekt konzervace předhradí, cena prací 314 600 Kč včetně DPH,

221. objednávky pro TS Malá Haná s.r.o. na převzetí tříděného papíru za úče-
lem materiálového využití na I. pololetí 2020 dle aktuální ceny na trhu,

222. vyhlášení konkursu na vedoucí místo ředitele/ky Základní školy a ma-
teřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb. a vyhláškou č. 54/2005 Sb., uchazeči nebudou hodnoceni 
na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor, 
zaslání přihlášek do 20. 3. 2020,

223. rámcovou kupní smlouvu na rok 2020 s Dřevo Málek s.r.o. Protivanov,
224. nákupní ceník dříví na I. Q 2020 od Dřevo Málek s.r.o. Protivanov.

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

V Městečku Trnávce dne 24. 2. 2020: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Martin Brauner, Robert Hensl

Příští Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Městečko 
Trnávka: 27. 4. 2020

V měsíci březnu a  dubnu 2020 oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

paní Růžena Krejčířová z Městečka Trnávky
pan Antonín Čampa z Městečka Trnávky 
paní Marta Rovnerová z Městečka Trnávky
paní Olga Schmidtová z Mezihoří 
K  Vašemu významnému jubileu Vám upřímně  
blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví,  
štěstí, pohodu a dobrou náladu do každého dne.

J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Kolik nás je...
Počet obyvatel obce Městečko Trnávka a přilehlých částí je  
k 31. 12. 2019: 1 416 obyvatel

Odpady
Společně s novým Zpravodajem se Vám dostává do rukou dotazník 
o průzkumu k třídění odpadů. Žádáme Vás, abyste tento dotazník 
za Vaši domácnost vyplnili a odevzdali na Obecním úřadě, v Obecní 
knihovně, popřípadě jej vhodili do poštovní schránky Obecního 
domu v Městečku Trnávce, která je umístěna na zábradlí zadní části 
budovy (u ordinace praktického lékaře). Dotazník je také k dispozici 
na webových stránkách obce: www.mtrnavka.cz. Děkujeme Vám za 
vyplnění dotazníku.
Další mimořádnou přílohou Zpravodaje je nový kalendář svozu 
odpadů. Jsme si vědomi toho, že v minulém kalendáři, který máte 
doma, je nešťastně formulováno, kdy dochází k vývozu černých 
popelnic se směsným komunálním odpadem – sudý a lichý pátek. 
Znamená to sudý a lichý týden.

Byly vytištěny kalendáře nové, které jsou platné od března letošní-
ho roku. Dochází k přesunům ve vývozech. Proto Vás žádáme, abyste 
první kalendáře (oranžové) vyhodili a pro letošní rok používali pouze 
nově obdržené kalendáře v zelené barvě. 

Kalendáře jsou sestaveny zvlášť pro západní část obce a zvlášť pro 
východní část obce. V záhlaví kalendářů jsou obce, kterých se kalendář 
týká, přímo vyjmenované.

Věříme, že vývoz popelnic se ustálí a nadále bude plynulý.
Obecní úřad

Dospělí 1 180
Dospělí muži 607
Dospělí ženy 573

Děti (15–18 let) 33
Děti (15–18 ) chlapci 15
Děti (15–18 let) dívky 18

Děti (do 15 let) 203
Děti (do 15 let) chlapci 107
Děti (do 15 let) dívky 96

Průměrný věk obyvatel  
je 42,8 roků

Počty obyvatel dle místních 
částí:
Bohdalov 42
Lázy 141
Ludvíkov 12
Městečko Trnávka 881
Mezihoří 53
Nová Roveň 11
Pacov 39
Pěčíkov 75
Petrůvka 49
Plechtinec 12
Přední Arnoštov 53
Stará Roveň 48
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Zápisy do Základní školy a mateřské školy 
Městečko Trnávka, okres Svitavy

Zápis do základní školy na školní rok 2020/2021 se bude ko-
nat dne 2. dubna 2020 v době od 13.30 hod. do 17.00 hodin na 
1. stupni základní školy. S sebou rodný list dítěte.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se bude ko-
nat dne 14. května 2020 v době od 07.00 hod. do 16.00 hodin 
v budově mateřské školy.

Ing. Vilém Slechan, ředitel školy

   Po celý měsíc březen Vám v knihovně promine-
me poplatky za pozdní vrácení knih. Nezapomeňte 
využít! V knihovně si můžete vybrat některou z vyřa-
zených knih za cenu 5 Kč.

Prvňáčci poprvé v knihovně
Ve středu 29. ledna 2020 se žáci 1. třídy místní ZŠ vydali se svou 
třídní učitelkou Janou Dospělovou na první společnou cestu do obecní 
knihovny. Děti četly ze svých slabikářů a pak si formou hry procvičily 
písmenka abecedy. Nakonec si mohly dle libosti vybrat a samostatně 
prohlédnout knížky v dětském oddělení knihovny. Návštěvy prvňáčků 
v knihovně jsou přípravou na pasování čtenářů, které probíhá na konci 
školního roku.

Ve čtvrtek 20. 2. se uskutečnila přednáška PhDr. Pavla Petra o Let-
cích z Malé Hané ve službách RAF za hojné účasti posluchačů. Na pane-
lech v chodbě u knihovny (1. patro obecního domu) si můžete prohlédnout 
výstavu článků a fotek navazující na toto zajímavé povídání.

Kdo navštívil v pondělí 9. 3. přednášku s názvem Trénink paměti, 
mohl se seznámit s možnostmi trénování paměti, jak uchovávat nové vědo-
mosti a také jaká cvičení pomohou posilovat a trénovat naše 
mozkové závity. Přednášela paní Pavla Konečná z Městské 
knihovny v Jevíčku.

Další akcí, kterou knihovna nabízí v březnu – měsíci čte-
nářů, je přednáška Ing. Lenky Bojanovské o tom, jak způ-
sob myšlení ovlivňuje naše chování, vzhled, vztahy, naše 
životy. Koná se v úterý 24. 3. v 17:00 hodin v zasedací míst-
nosti Obecního domu v Městečku Trnávce, vstup je zdarma.

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
    Třída BROUČCI

Již dva měsíce v novém roce máme úspěšně za sebou, 
ale spoustu zábavy a chvilek ve školičce nás ještě čeká. Zimní obdo-
bí ve školce věnujeme procvičování a opakování všeho, čeho se již 
děti naučily. Procvičujeme matematickou i čtenářskou pregramotnost, 
zdokonalujeme se v jemné i hrubé motorice. Učíme se nové básničky, 
písničky a procvičujeme se i v ostatních oblastech. Musím říci, že děti 
jsou velice šikovné a s radostí a zapálením se učí nové věci. A tím nám 
dělají obrovskou radost. 

Koncem ledna jsme s dětmi navštívili kulturní dům, ve kterém se 
konala výstava trofejí. Přitom si děti vzpomněly na naši návštěvu lesa 
a se zájmem pozorovaly výstavu, plnily úkoly. Nejvíce je zaujal les 
plný zvířátek. Zvířátka s radostí pojmenovaly a za odměnu si odnesly 
sladkou odměnu a omalovánky.

Ve školce jsme se snažili přivolat zimu alespoň prostřednictvím 
zimního tvoření, vyzkoušeli jsme si zimní sporty bez sněhu, protože 
nám zima letos moc nepřála. U tématu ,,Čím budu, až vyrostu“ si děti 
mohly vyzkoušet různá povolání a uvažovat, čím by chtěly být.

Jaro se k nám kvapem blíží, to jsme si již stihli všimnout. V zahrád-
kách na nás vykukují sněženky a slunečních paprsků stále přibývá, tak jako 
úsměvů v dětských tvářích. S dětmi nás čeká ještě spousta aktivit v podobě 
návštěvy místní knihovny, maškarního karnevalu, divadélek, velikonoční 
dílničky, vynášení Moreny i pálení čarodějnic. Na vše se moc těšíme.

za třídu Broučci Pavlína Veverková

Plánujeme
Velikonoční výtvarná dílna pro děti, KNOFLÍKOVÁNÍ ☺. Podrobnos-

ti na plakátech a na www.ok-mtrnavka.cz
Knihovna v roce 2019 v číslech

*  224 čtenářů, z toho 81 do 
15-ti let

*  5138 výpůjček knih a ča-
sopisů

*  6903 návštěvníků knihov-
ny (vč. kulturních 
a vzdělávacích akcí, in-
ternet)

*  35 kulturních a vzděláva-
cích akcí pro veřejnost

*  7623 knih k dispozici čte-
nářům

*  510 knih z výměnného 
fondu Městské knihovny 
v Moravské Třebové

Jitka Stenzlová

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

Oznamuje změnu  
otevírací doby:

PO:   8:00 – 13:00 hod.
ÚT: 12:00 – 17:00 hod.
ST:   8:00 – 13:00 hod.
ČT: 11:00 – 16:00 hod.
PÁ:   8:00 – 13:00 hod.

Kromě běžných služeb nabízíme 
i bohatý bezlepkový sortiment na 
objednání, dále 50% slevu na vy-
brané výrobky v lékárně. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!
Kontakt: Tel.: 739 761 796
email: lekarna@lekarna-trnavka.cz
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Třída „Sluníčka“ v Kladkách a jiné zážitky
Nejvíce zajímavá a pro mnohé děti nová aktivita, která se tento mě-

síc udála, byl lyžařský výcvik v Kladkách. 
I přes to, že nám počasí v lednu vůbec nepřálo a najít dobrý termín 

s vhodnými podmínkami pro lyžování byl pro organizátory opravdu 
oříšek, se nakonec zadařilo a my se vydali spolu se ZŠ na lyže v termí-
nu od 17. 2. do 21. 2. 2020. Musím říci, že i když sněhu je dneska čím 
dál méně, našim dětem to nevadilo a týden si užily. Sněhové podmínky 
byly dostačující k tomu, aby se naši malí sportovci již téměř stali zdat-
nými lyžaři. Děti byly z lyžování nadšené a vedoucí pan instruktor je 
velmi chválil, jak se snaží a průprava se stále zlepšuje. Nakonec všech-
ny naše děti (včetně začátečníků, kteří se učili nejprve na menším kop-
ci) lyžovaly samy a to na velké sjezdovce.

Děkujeme lyžařské škole „SNOWFOX“ a majitelům areálu „SKI 
AREÁL KLADKY“. Doufám, že stejný úspěch bude mít i výcvik pla-
vecký, který se chystáme zahájit koncem února v městě Mohelnice.

Dalším zážitkem, který děti v lednu prožily, byla výstava mysli-
veckých trofejí. Děti si procvičily znalosti o lesních zvířatech, žasly 
z ukázky vycpaných zvířátek, rozeznávaly paroží, hrály tematické hry 
a mohly si pohladit lovecké pejsky. Na konci prohlídky jsme si odnes-
li nějakou pěknou tematickou omalovánku, pracovní list či brožurku. 
Na závěr chci poděkovat rodičům a prarodičům, kteří se zapojují do 
mého nového „projektu“ „ČTENÍ ZVENČÍ“ a chodí našim předškolá-
kům číst zajímavé knihy.

Dvorská Kristýna, třídní učitelka

Jak jsme jeli na lyže …
V pondělí 17. 2. 2020 jsme přes všechny obavy zahájili náš ly-

žařský výcvik na Kladkách. Konečně! Všichni jsme se velice těši-
li. Sněhu sice nebylo moc, ale v duchu hesla „Kdo chce víc, nemá 
nic!‘‘ jsme byli rádi, že Kladky jedou. A dnes už si můžeme pochva-
lovat, že i letos nám přálo štěstí. Pod vedením nadšených instruktorů 
lyžařské školy Snowfox Prostějov uspělo všech 68 lyžařů a 6 snow-
boardistů z MŠ a ZŠ na jedničku. Již po třech dnech  jsme jezdili úpl-
ně všichni na velké sjezdovce a cvičnou louku jsme měli jen na roz-
cvičky. Děkujeme tedy všem, kdo přispěli k hladkému průběhu našich 
Kladek, a těšíme se, že si zase za rok zazpíváme: Pojedeme na lyže, 
ale jenom jestliže venku řádně nasněží. O to tu běží!!!

Společné foto všech dětských účastníků lyžařského výcviku 
v Kladkách na str. 10

Mgr. Ludmila Šimečková

Soutěžit může člověk v čemkoli
V úterý 18. února proběhlo obvodní kolo recitační soutěže.  

Naše děvčata, dle slov Markéty Raškové (asistentky), která je 
doprovázela do Morav-
ské Třebové, recitovala 
velmi pěkně, konkuren-
ce však byla veliká, na 
okresní kolo ,,to nesta-
čilo.“ Chtěla bych po-
děkovat Veronice Juři-
cové, Emě Selingerové  
(5. třída), Bětce Dvořá-
kové a Petře Krahulo-
vé (3. třída) za vzornou 
přípravu. Oceňuji pří-
stup ,,mých třeťaček“, 
které v úterý nejely ly-
žovat na Kladky a vy-
braly si reprezentaci 
školy v recitaci.

 Mgr. Eva Žouželková

Švihadlový čtyřboj 
Dne 23. ledna se děti 2. a 3. tříd zúčastnily soutěže v přeskoku přes 

švihadlo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – snožmo, snožmo vzad, 
střídnonož přednožením pravé a levé a jednonož. Každá disciplína tr-
vala 1 minutu. Z naší školy soutěžilo 8 dětí. Amélie Navrátilová a Ka-
teřina Horníková reprezentovaly 2. třídu. Soutěžící z 3. třídy byly Pa-
tricie Navrátilová, Alžběta Dvořáková, Lucie Budigová, Lenka Budi-
gová, Petra Krahulová a Vendula Rypová. Nejlépe se umístila Patricie 
(7. místo) a Alžběta (8. místo).

Všem našim reprezentantům děkujeme za účast.
        Bc. Martina Baráková
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Lyžařský kurz
Letos se lyžařského kurzu zúčastnila i pátá třída společně s druhým 

stupněm. Ubytování se jmenovalo Na Rychtě. Vyráželi jsme v neděli 
v 10 hodin autobusem do Malé Morávky. Původní plán jít na běžky 
se musel změnit na sjezdové lyžování. I v pondělí následoval náhrad-
ní program, dopoledne jsme šli na dešťovou procházku a odpoledne 
na bazén do Bruntálu. Konečně v úterý jsme již lyžovali a to po celý 
zbytek kurzu. Lyžovalo se pěkně, na Pawlině jsme měli i skokánky. Ve 
čtvrtek byl velký den, protože jsme zdolali na běžkách nejvyšší horu 
Moravy, Praděd. Někteří sice s vypětím všech sil, ale odměnou byl 
mimo silného zážitku i silný řízek. Měli jsme tam dobré jídlo a večer 
po lyžování jsme vždy hráli společné hry, zajímavá byla i přednáška 
o práci horské služby. Byl to moc pěkný týden.      

Reportéři: Petra Nerušilová, Verča Juřicová,  
Šimon Stehlík a Honza Elner. 5. třída      

Trnavští básníci a jejich dílo

složily děti 5. třídy a II. stupně při aktivitách 
během letošního lyžařského kurzu

Basketbal v Městečku Trnávce
Ve čtvrtek 20. února se uskutečnil turnaj v basketbalu dívek a chlap-

ců v Městečku Trnávce. Soupeřkami dívek bylo družstvo žákyň ze ZŠ 
Jevíčko. Chlapci se utkali proti družstvu ze ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ 
Jevíčko. Žáci ani žákyně v turnaji nezvítězili, odnesli si však cenné 
zkušenosti. 

Soutěže chlapců se zúčastnili: Lukáš Fréhar, Adam Dvořáček, Jaro-
slav Trefil, Matěj Smolík, Samuel Neoral, Jakub Ryp, Mário Kurinec, 
Zdeněk Baranok, Milan Horník. 

Soutěže dívek se zúčastnily: Adéla Jedličková, Lenka Grezlová, 
Aneta Pechová, Natálie Smolíková, Soňa Havlíčková, Tereza Navráti-
lová, Liliana Nesrstová, Hedvika Kaštánková.

    Bc. Martina Baráková

Divadlo Polárka
Pátá třída se letos zúčastnila v Brně divadla. Odjížděli jsme již 

v 5:40 hodin autobusem. Do divadla Polárka jsme šli pěšky přes ná-
městí Svobody, kde jsme potkali lidi, kteří tam bruslili. Představení se 
jmenovalo Ježíškova košilka od Jana Zahradníčka a moc se nám líbilo. 
Zpátky jsme jeli vlakem do Svitav a autobusem do Městečka Trnávky.                                                                                                                    

 Reportér  Martin Budig, 5. třída 

Lyžaři z Trnávky
My žáci z Trnávky,
jezdíme do Morávky.
Děláme tuto báseň,
abychom nedostali kázeň
my žáci z Trnávky

My  Drni z Trnávky
přijeli jsme do Morávky.
Lyžovat umíme,
na lyže se těšíme,
jsme jako z pohádky
my Drni z Trnávky

My jsme Drni z Trnávky,
jedeme na lyžák do Morávky.
Jedeme si pěkně zalyžovat,
vlastně i zaběžkovat.
Jsme prostě z Trnávky.

Přijeli jsme z Městečka
do pěkného místečka.
Skvěle se tu máme,
výborně posnídáme
až do pátečka.

Holocaust
Dne 27. ledna jsme si připomněli výročí Holocaustu. Deváťáci si 

připravili program pro nižší ročníky a vybrali si k tomu příběhy židov-
ských dětí. 

Jedna z reakcí žákyně sedmé třídy: 
Podle mě to pro ty lidi bylo strašné a my si to ani nedokážeme před-

stavit, jaká to byla hrůza. Je dobré, že nám někdo říká, jak to bylo, pro-
tože spousta lidí ani neví, že byly koncentrační tábory, kde lidé trpěli. 

Mgr. A. Popelková
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Lesní školka se přestěhovala do lesa

Před 7 lety vznikla u nás v Městečku Trnávce (konkrétně Na Baště) 
lesní mateřská školka Meluzína. Tehdy nebylo jisté, zdali v našem re-
gionu bude o tuto alternativní formu vzdělávání zájem a z toho důvodu 
bylo nejschůdnější využít zázemí u našeho domu. Po té, kdy jsme zjis-
tili, že ohlas ze strany rodičů je dostatečný, následovalo období hledání 
nového, vhodnějšího místa, což se nám nakonec minulý rok podařilo.

Smyslem naší práce a rovněž hlavním cílem je být a žít s dětmi ven-

Recituješ? Recituji. Recitujeme!
Ano, je to tak! Mnozí naši „druhostupňáci“ sice vždy nejprve pro-

testují, že je těžké učit se přednášet zpaměti, ale nakonec každý z nich 
najde „svůj“ text, kratší či delší, a recituje se. Ve třídě, mezi spolužáky 
z jiných tříd, nejšikovnější a nejodvážnější pak i v konkurenci nejlep-
ších z jiných škol v okolí. 

Ve středu 19. února reprezentovali naši školu v Moravské Třebové 
tito recitátoři: Štěpán Pospíšil s příběhem „O modrém semaforu“, Adri-
ana Konopáčová s úryvkem z knihy „Klub divných dětí“, Natka Smo-
líková si vybrala úryvek z knihy „Rychlý jako vítr“, Adéla Jedličková 
přednášela z knihy „My děti ze stanice ZOO“ a Liliana Nesrstová reci-
tovala z „Akt usoužené puberťačky“. Porota naše žáky sice do dalšího 
kola nevybrala, ale ani jeden z nich ostudu neudělal. Naopak. Svými 
skvělými výkony plnohodnotně přispěli k pěknému kulturnímu zážitku 
tohoto dopoledne.

Mgr. Jana Strouhalová

V pátek 7. února žáci 5. až 9. třídy strávili příjemné dopoledne bruslením 
na zimním stadionu v Moravské Třebové.

Technohrátky
V prvním pololetí letošního 

školního roku se našim žákům da-
řilo v projektu Pardubického kraje 
na podporu technického vzdělává-
ní TECHNOhrátky. V říjnu jsme 
navštívili Střední školu zahrad-
nickou a technickou v Litomyš-
li a na konci února Integrovanou 
střední školu v Moravské Třebo-
vé. Naši žáci měli možnost pro-
hlédnout si obě školy, vyzkoušet 
si svoji zručnost na jednotlivých 
stanovištích i vědomosti v závě-
rečném kvízu.  Nejvíce jsme vy-
nikli v manuálních činnostech, 
z Litomyšle jsme odjížděli s dor-
tem za první místo a z Moravské 
Třebové jsme si odvezli sladkou 
odměnu za místo druhé.

Mgr. A. Popelková

ku, v přírodě (dokud ještě nějakou máme) a ukazovat jim i objevovat 
s nimi krásy a zázraky Matky Země v každém období, po celý rok. Sna-
žíme se vychovávat děti k lásce a v úctě ke všemu živému, hledat pod-
statu a skrytou moudrost bytí. K tomu nám velmi pomáhají celoroční 
slavnosti a prožívání pradávných tradic.

I když v naší společnosti občas vznikají různé snahy (ve vládě, 
v parlamentu, na ministerstvech), jak podobná seskupení omezovat 

či rušit, zatím to stále jde. Přestože v leckteré 
vyspělé společnosti od nás na západ je běžné, 
že si rodič může svobodně vybrat z celé řady 
možností vzdělávání svých dětí a stát finančně 
podporuje všechny tyto alternativy stejně, u nás 
tak daleko ještě nejsme! V Čechách je naše exi-
stence podmíněna značnou finanční zátěží rodi-
čů, ale i navzdory tomu je nás stále dost, kdo 
vnímáme tuto investici jako smysluplnou. Mů-
žeme svobodně dýchat a užívat si krajinu kolem 
nás, dělat si mnoho věcí po svém, jak to cítí-
me a vnímáme my. Následujeme filozofii Helle 
Heckmann (Dánsko), zakladatelky lesních ma-
teřských škol, která opět zavítala do ČR loni 
v létě na pozvání Asociace lesních mateřských 
škol, jejímž členem jsme od roku 2014 i my.

Od září 2019 jsme přestěhovaní na novém 
místě před Starou Rovní, kde můžeme bezplat-
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ně užívat pro nás dostačující pozemek. Opravili jsme si 
zde malou chatku, jako zázemí pro děti a přestěhovali jsme 
sem dvě naše maringotky (škola a kuchyňka). Stěhování 
dalo spoustu práce, za což všem zúčastněným ještě jednou 
děkuji. Jsme výš, dál od polí a lesům blíž. Radost dětí, čer-
stvý vzduch a ochota všech, kdož nám pomáhají, nám dává 
sílu jít dál. Mnohokrát děkujeme také obci Městečko Tr-
návka, která nás již několikátý rok svými příspěvky pod-
poruje. Opravdu to pro nás moc znamená. Od ledna 2020 
již nefungujeme jako „Cestou spolu – Lesní klub Melu-
zína“, ale založili jsme samostatný zapsaný spolek Lesní 
klub Meluzína. Pro koho je důležité, aby jeho dítka rozví-
jela svá těla i duše v krajině lesní, přijďte se podívat, rádi 
Vás přivítáme.  

Více o nás na: http://www.lesniklubmeluzina.weebly.
com či https://www.facebook.com/lkmeluzina/ 

Radosti dosti a laskavý jarní čas Vám srdečně přeje 
LK Meluzína (Kamila Kučerová)



8 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky březen–duben 2020

www.mtrnavka.cz

Zdá se to snad i nemožné, ale je to tak. Jako by to 
bylo teprve včera, co jsme se sešli poslední den v roce 

2019, abychom společně „odpálili“ rok 2019 a přivítali rok 2020. Sil-
vestrovský ohňostroj proběhl opět v centrální části obce na prostranství 
U Valacha poslední podvečer v roce 2019. Jsme moc rádi, že se naše 
akce zalíbila, a že Vás přišlo zase o něco víc. Tímto děkujeme i obci 
Městečko Trnávka, že se s námi na této akci podílí. 

V průběhu prvních dvou měsíců tohoto roku jsme pomalu začali or-
ganizovat letošní rok, co se týče akcí. A již teď Vám můžeme slíbit, že 
i tento rok Vás čekají všechny naše tradiční akce na hasičárně a snad 
i něco navíc. V průběhu zimních měsíců jsme se také začali připravo-

vat na nadcházející hasičskou sezonu, abychom mohli co nejlépe repre-
zentovat naši obec na závodech okrsku i mimo něj. Tréninky probíhají 
v místní hale. Když je hezké počasí, chodíme i ven. 

Výjezdová jednotka se pravidelně připravuje a školí pro svoji dobro-
volnou, avšak náročnou činnost. Kluci absolvovali další školení nosite-
lů dýchací techniky na hasičské zbrojnici a zároveň byli proškoleni na 
manipulaci s novými nosítky. Naše jednotka vyjížděla od Nového roku 
celkem ke čtyřem událostem. První výjezd byl 30. ledna, kdy byli kluci 
přivolání ke spolupráci s IZS na pomoc při transportu pacienta z ob-
jektu do sanitky v obci Pacov, kdy je poté oslovila ošetřující agentura 
o pomoc k následnému transportu pacienta i zpět do objektu po příjezdu 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

               Děti sportují
TJ Sokol v Městečku Trnávce uspořá-

dal v pátek 21. 2. 2020 ve Sportovní hale 
v Městečku Trnávce Sportovní odpoled-
ne pro děti.

Žáci a žákyně ve věku 3 – 12 let se 
sešli v celkovém počtu 33 a soutěžili 
v těchto disciplínách: Opičí dráha na čas, 
Podlézání laťky, Hod medicimbalem, 
Skok do výšky

Všichni se snažili o nejlepší výkony 
a vzájemně se podporovali. Jejich rodiče 
a přátelé sportu jako diváci jejich výkony 
odměňovali potleskem. Nejpopulárněj-
ší disciplínou je podlézání laťky, kterou 
ovládla žákyně druhé třídy Amálka Na-
vrátilová. Za svoje výkony byli všichni malí sportovci odměněni drob-
nou sladkostí.  Děkujeme za pomoc paní učitelce Veverkové a Baráko-

TJ Sokol Městečko Trnávka

T. J. Sokol Městečko Trnávka bude v roce 2020 
pořádat tyto akce:
 13. 3. Výroční valná hromada
 14. 3. Turnaj v sálové kopané mladších žáků ve sportovní hale
 15. 3. Turnaj v sálové kopané starších žáků ve sportovní hale
 4. 4. Ukliďme Česko 2020, jarní úklidový den
 11. 4. Šachový turnaj 36. ročník v kulturním domě
 1. 5. Cyklovýlet  (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
 24. 7. Pouťové posezení u kulturního domu
 25. 7. Pouťový turnaj ve fotbale a pouťová zábava 
 18. 9. Atletický čtyřboj – memoriál O. Stenzla st.
 28. 9. Pochod za zdravím  (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
 14. 11. Pochod proti diabetu (pořádá T. J. Sokol a skupina 55+)
 21. 11. Turnaj přípravek 

vé a také rodičům, kteří nám na akcích pomáhají. 
za T. J. Sokol Jana Lexmaulová
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Rodičovská kavárna
Selhání otců

Psychologové označují 21. století jako selhání otců, ti přestali být pro 
své děti mužským vzorem, který dokáže zastat těžkou práci a který zároveň 
učí své děti úctě a pokoře k matce. Se selháním otců se pojí i vzrůstající 
agresivita u dětí, kterým doma chybí jasně nastavená pravidla a řád. Jakou 
roli by tedy vlastně otec měl v rodině mít? A jak by měla vypadat spoluprá-
ce mezi mužem a ženou? Jaký je vliv otce na výchovu dětí? A jak se v tom 
všem má zorientovat žena? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte od známého 
vysokoškolského pedagoga Marka Hermana 26. března od 19.30 hod. v 
koncertním sále ZUŠ Moravská Třebová. Na přednášku je nutné se přihlá-
sit na www.mapmtj.cz v sekci akce. 

Dále připravujeme:
8. 4. Vzájemná spolupráce asistenta pedagoga a rodičů dítěte (Pavlína 

Baslerová)
21. 5. Šikana jako narušení vztahů ve skupině (Zdeněk Martínek)
22. 6. Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co… (Jiří Halda)

Aktuální nabídku akcí najdete na www.mapmtj.cz.
Lenka Bojanovská, manažerka MAP

Projekt MAP II v plném proudu
V druhém roce realizace projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území 

ORP Moravská Třebová jsme 
připravili další aktivity, které podporují vzdělávání v našem regionu.
Od října 2019 realizujeme ve spolupráci s Charitou Moravská Třebová 

projekt s názvem Škola nanečisto, který je určen pro předškolní děti a jejich 
rodiče. Je cíleně zaměřen na přípravu dětí na přechod do 1. třídy a na pod-
poru jejich předpokladů pro zvládání školních požadavků. Tato aktivita se 
uskutečňuje pod vedením zkušené paní učitelky z MŠ Piaristická a dalších 
odborníků. Každé setkání je změřeno na určitou oblast, kterou je pro dítě 
důležité zvládnout před nástupem do školy.  Jedná se například o procvi-
čení sebeobslužných dovedností, jemné motoriky či vytvoření si vztahu ke 
knihám, kdy jedno ze setkání navštívila paní knihovnice z místní knihov-
ny.  Setkání se konají pravidelně po 14 dnech a jsou koncipovány tvořivým 
a zábavným způsobem. 

Mezi základními školami a mateřskými školkami již od října putují 
kufry plné pomůcek, které byly sestaveny tak, aby jejich obsah pomohl uči-
teli při rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Součástí 
putovního kufru jsou publikace s kvalitním literárním a výtvarným zpraco-
váním, pomůcky a metodické materiály pro učitele. V nabídce je několik 
typů kufrů – Kufr Člověk a jeho svět I – III, Kufr Čtenářská gramotnost, 
Kufr Ozoboti, Kufr Digitální gramotnost v MŠ a Ferda. Bezesporu neja-
traktivnější putovní pomůckou je 3D stereomikroskop s kamerou, který lze 
propojit s interaktivní tabulí či dataprojektorem. 

Další rozsáhlou aktivitou projektu je podpora regionální identity dětí 
a žáků, na které se podílí velké množství učitelů a zástupců obcí z mo-
ravskotřebovského a jevíčského regionu. Sami učitelé ve spolupráci s kro-
nikáři a pracovníky muzeí při tomto projektu vytváří pracovní materiá-
ly, které mají za cíl podnítit u žáků základních škol regionální vazbu. Na 
začátku prací proběhl cyklus vzdělávání, který byl zahájen workshopem 
s názvem Questing – jde o novou metodu poznávání regionu, která umož-
ňuje atraktivním způsobem upozornit na zajímavé události, situace či místa 
v každé obci, ať už v rámci historie nebo současnosti. Z tohoto dvoudenní-
ho workshopu vzešel společnými silami vytvořený první Quest s názvem 
Prstenec příběhů v kameni, mapující zajímavým způsobem sousoší v Je-
víčku, který se již brzo stane součástí poznávacích tras ve městě.

 Realizační tým MAP II

z nemocnice. Druhý letošní výjezd byl 10. února, kdy do naší oblasti 
dorazila bouře Sabina a jednotka musela vyjet na pomoc k odstraně-
ní stromů přes komunikaci směrem do obce Mezihoří. Následující den 
pak jednotka rovněž vyjížděla ke spadlému stromu přes komunikaci do 
obce Pěčíkov, směr Bohdalov. Zatím posledním výjezdem byl 21. úno-
ra požár nízké budovy v M. Trnávce, kde došlo ke vznícení a následné-
mu požáru kotelny v objektu pohostinství Marta. 

Kluci tak měli celkem náročný začátek nového roku. Děkujeme jim 
za jejich práci, kterou nevykonávají pouze během výjezdů, ale musí být 
připraveni každý den a během celého roku a to i za tu práci, která „nejde 
vidět“, kdy se starají o svoji výstroj, technické zařízení a hasičská auta. 
Díky, že můžeme v klidu spát.  

Chtěli bychom Vás opět po roce oslovit s pomocí na charitativ-
ní běh v Blansku, který se letos uskuteční 12.–13. 6. 2020 na tamním 
ovále. Již nyní jsou v prodeji trička, která si můžete objednat, a to 
i přesto, že již nyní víte, že se akce nemůžete zúčastnit, nebo chcete 
prostě jen přispět. Všechny peníze z prodeje jdou na pomoc potřeb-
ným. Pokud by se někdo z Vás chtěl přímo zúčastnit a běžet s námi, 
rádi Vás přivítáme v na-
šem týmu. V loňském 
roce se k nám přida-
la spousta lidí, a to buď 
nákupem trička, ale také 
přímo samotným během 
v Blansku. A věřte, že 
jsme měli obrovskou ra-
dost! I letos poběží naše 
banda za Zdeňka, za bý-
valého záchranáře ZZS 
JMK, ale hlavně za člo-
věka s neskutečným od-
hodláním a velkým srd-
cem, jehož příběh již ur-
čitě všichni znáte. Zde-
něk nadále v průběhu 
celého roku podstupuje 
rehabilitace v Klimkovi-

cích a jeho pokroky jsou neskutečné. Důležité pro něj však je nevzdat 
se a právě my mu můžeme alespoň takhle malinko pomoct v cestě za 
jeho snem. V případě zájmu a podpory nás kontaktujte na facebooku 
nebo oslovte kohokoliv z našeho sboru. Na facebooku je samozřejmě 
opět i událost – YOU DREAM WE RUN Blansko 2020, kde se do-
zvíte víc. Pojďte s námi něco udělat dobrou věc – pár korun za trič-
ko a troška pohybu nikomu neuškodí. A věřte nám, že za ten krásný 
pocit to stojí! 

Děkujeme všem, kteří nás podporují, ale také našim členům, člen-
kám a dětem. Budeme se těšit na další letošní akce, které pro Vás při-
pravujeme, budeme se těšit hlavně na Vás. 

za SDH Městečko Trnávka Mgr. Nikola Neubauerová 
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Masopustní obchůzka na „Rynku“ v Městečku Trnávce se 
uskutečnila v sobotu 22. 2. 2020.

Rodinný dům se zahradou NA PRODEJ
Městečko Trnávka, č. 175, dispozice 5+1, velmi dobrý stav

Ing. Eva Lachová, tel: 603 541 434
všechny informace: www.olreality.cz

Maškarní karneval
Tradiční maškarní karneval uspořádal letos Spolek rodičů a přátel 

školy první březnový den v Kulturním domě v Městečku Trnávce. Kar-
nevalu se zúčastnilo 85 dětí v různorodých maskách. O zábavu se posta-
ral Šašek Viky a také žáci 3. třídy s paní učitelkou Žouželkovou, kteří 
vystoupili v přestrojení za Macha a Šebestovou. 

Na karnevalu nechyběla hudba, tanec, bohatá tombola a sladké odmě-
ny pro děti Odměnou pořadatelům byl úsměv a spokojenost všech dětí.

Vladimíra Krejcarová

Účastníci lyžařského výcviku v Kladkách 
(viz článek na str. 4)

Předjaří
Proud řeky je zas prudký a bere vše co hnětlo
K jívám přilétly včely za vůní vícehlasou
Ty tam jsou zimní smutky tmavou noc střídá světlo
Na loukách něžných dlaní beránci slov se pasou

Hladiny studánek se k modru nebe sklání
Vzduch chutná novým jarem na které se vždy těším
Na cestách milostných se plní tajná přání
Těm které veze štěstí i těm prozatím pěším

(František Novotný, Tichá vůně slov) 

Milí čtenáři Zpravodaje OÚ Městečka Trnávky, 
přejeme Vám příjemné prožití 
velikonočních svátků.

                          redakční rada


