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Vážení občané,
v minulém vydání našeho zpravodaje jsem udělal sumář akcí, které
se uskutečnily v roce 2021. V tomto vydání zpravodaje Vám nastíním
akce, které by měla naše obec realizovat v letošním roce.
První velkou a finančně poměrně nákladnou akcí je přestavba 1.
N. P. bývalého obecního úřadu na další oddělení mateřské školy. Této
akci předcházelo přestěhování nájemkyň, které poskytují služby v oblasti kosmetiky a masáží z 1. N. P. do nově připravených prostor v 2.
N. P.   Na přestavbě 1. N. P. se bude podílet několik firem, největší
podíl stavebních prací bude realizovat firma LAKMAL s. r. o. Letovice. Stavba musí vyhovět náročným požadavkům a vyhláškám hlavně ze strany Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Z tohoto
důvodu budou nainstalována okna s výrazným hlukovým útlumem,
bude nainstalován akustický podhled, aby se zabránilo tzv. ozvěnovému efektu, a budou také nainstalovány výkonné rekuperační jednotky,
které zajistí vyhláškou předepsanou výměnu vzduchu – 20 m3/hod/
1dítě. Kapacita nového oddělení mateřské školy bude 20 dětí.
Další významnou akcí letošního roku je zasíťování dalších stavebních parcel Obytného souboru „NAD STUDNÍ“ – II. etapa. Ve druhé etapě, která bude rozdělena na podetapy, bude celkem k dispozici
22 stavebních parcel, které budou s určitým časovým odstupem postupně prodávány a zasíťovány. V etapě II. tak bude letos zasíťováno 9 stavebních parcel. Na celý obytný soubor je již vydáno územní rozhodnutí, dokončují se vlastní projekty pro komunikace, vodovod a splaškovou kanalizaci. Následně bude podána žádost o stavební
a vodoprávní povolení staveb a bude proveden výběr dodavatele výběrovým řízením. Celkově tak bude obytný soubor „NAD STUDNÍ“
(první etapa proběhla v roce 2017) představovat možnost výstavby 31
rodinných domků.
V měsíci květnu začne na zřícenině hradu Cimburk II. etapa statického zajištění a konzervace předhradí, týkat se bude jihovýchodní
hradby a podkovovité bašty. Dílo bude realizovat stejná společnost,
která realizovala I. etapu – vstupní bránu s hranolovou věží – firma

Zamazal ml.& spol. s. r. o. Brno za cenu 2 179 694 Kč. Naše obec podala na Pardubický kraj žádost o dotaci na tuto akci, další dotační titul obcí s rozšířenou působností byl v rámci úsporných rozpočtových
opatření státu zrušen.
I v letošním roce opravíme místní komunikace. Jednou z opravovaných komunikací bude komunikace na Staré Trnávce, pod nemovitostmi č. p. 199 – 141, další komunikací bude komunikace v Mezihoří. Rozsah opravy této komunikace bude upřesněn až po jednání
s majiteli části dané komunikace.
Do výčtu akcí, které by se měly v letošní roce realizovat, zařadíme
také výměnu střešní krytiny  na nemovitosti č. p. 27 v Městečku Trnávce – jedná se bytovku na Rynku.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásné a pokud možno klidné dny další.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Maškarní karneval – foto k článku na str. 5

Obec Městečko Trnávka vás srdečně zve na koncert

Petra Černocká
s kytaristou Jiřím Pracným

Před Kulturním domem v Městečku Trnávce

14. května v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné
www.mesteckotrnavka.cz
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Usnesení
č. XIX/210222 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 21. 2. 2022
1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
558. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
559. zprávy FV a KV, plán práce KV do konce volebního období,
560. záměr prodeje pozemku p.č. 446/28 o výměře 837 m2 v k. ú. Městečko Trnávka ke stavbě RD za cenu 350 Kč/1 m2 s DPH a podmínkami: kolaudace RD do 4 let od převodu pozemku v KN na žadatele,
zřízení předkupního práva pro obec a výhrady zpětné koupě,
561. záměr prodeje zaplocených částí pozemku p. č. 1012/2 v k. ú. Pacov
u Moravské Třebové za cenu 50 Kč/1 m2,
562. záměr prodeje částí pozemků p. č. 147/2 a p. č. 147/8 v k. ú. Městečko Trnávka za cenu 500 Kč/1 m2,
563. prodej pozemku st. p. č. 80/11, jehož součástí je zemědělská stavba
v k. ú. Pacov u Moravské Třebové manželům Selingerovým za odhadní cenu 260 000 Kč,
564. zatížení pozemků Nad Studní II. a) etapa zástavním právem pro banky stavebníků (zástavní právo apod.),
565. zatížení nově oddělených pozemků p.č. 557/35 a p.č. 557/36 v k. ú.
Městečko Trnávka pro Hypoteční banku, a.s.,
566. Směrnici č. 18/2021 o způsobu financování Plánu obnovy infrastrukturálního majetku SV Moravskotřebovska, úhrada 25 % ceny
díla formou dotace dotčené obce a 100 % úhrada projektů s účinností od 01. 01. 2023,
567. úhradu členského příspěvku Svazku obcí pro výstavbu R43 na rok
2022 ve výši 1 396 Kč,
568. úpravu textu kupních smluv na stavební pozemky Nad Studní II. b)
etapy výstavby, výhrada zpětné koupě: v případě, že se prodávající
rozhodne nevyužít právo zpětné koupě dle odst. 1 až 4, sjednávají
smluvní strany jako alternativní vzájemné plnění zvýšení kupní ceny
dohodou smluvních stran na její dvojnásobek,
569. vklad majetku Obce Městečko Trnávka, vodovodní přípojky Přední
Arnoštov 24, do majetku SV Moravskotřebovska v celkové hodnotě 8 086 Kč,
570. aktualizovaný plán společných zařízení v rámci KoPÚ Přední Arnoštov, vypuštění cesty VC7-R,
571. výroční zprávu za rok 2021 o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb.,
572. jako nejvýhodnější nabídku na stavební práce na akci „Stavební
úpravy Městečko Trnávka 2, I. NP - MŠ pro 20 dětí“ nabídku firmy
LAKMAL s. r. o. Letovice - Třebětín s cenou 2 596 010 Kč + DPH,
573. úhradu členského příspěvku SMS ČR z. s. na rok 2022 ve výši 6 260
Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
574. zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021,
575. cenovou nabídku Instalatérství Bidmon Jevíčko na částečné zařízení
kuchyňky a zařizovacích předmětů budoucí MŠ ve výši 219 504,89
Kč s DPH,

Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
588. záměr prodeje pozemku p. č. 43 a části pozemku p.č. 914/1 v k. ú.
Lázy za cenu 300 Kč/1 m2.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 4 hlasy.
Usnesení nebylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 21. 2. 2022
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Robert Hensl, František Kozlovský

V měsíci březnu a dubnu 2022 oslaví
významné životní jubileum tito občané:
paní Růžena Krejčířová z Městečka Trnávky
pan Jiří Višňa z Pacova
pan František Hanus z Mezihoří
pan František Hlaváč z Lázů
paní Marie Klugová z Městečka Trnávky

Rozvoz kompostérů

paní Olga Schmidtová z Mezihoří

Našim občanům, kteří si v minulém období zažádali, jsou v těchto
dnech rozváženy další kompostéry. Kdo při předávce nebude zastižen
doma, dostavte se, prosím, k podpisu smlouvy o zápůjčce na obecní
úřad v úředních dnech, tj. pondělí a středa 8 – 17 hodin.
OÚ

Upozornění na
odstávku elektřiny

576. závěrečné úpravy rozpočtu obce za rok 2021, rozpočtové opatření
č. 4/2021,
577. opravu žádosti o dotaci na les, původní částka 509 656 Kč, opravená
částka 471 406 Kč,
578. přijetí do pracovního poměru Tomáše Stuchlého s nástupem od 01.
04. 2022,
579. přijetí do pracovního poměru Františka Häuslera s nástupem od 01.
02. 2022,
580. bourací práce v objektu Městečko Trnávka 2, přestavba MŠ pro 20
dětí firmou Lakmal s. r. o. za cenu 640 tis. Kč + DPH se zahájením
prací 17. 01. 2022,
581. nejvýhodnější nabídku od Josefa Geršla Jevíčko na skrývku ornice
z 2500 m2 pro umístění technické infrastruktury Nad Studní II. a)
etapa za cenu 278 711,40 Kč,
582. nabídku Zdeňka Šnobla na elektroinstalaci v I. NP objektu Městečko Trnávka 2, přestavba MŠ pro 20 dětí v ceně 395 678,64 Kč +
DPH,
583. kupní smlouvu s TIS lignum s. r. o. Opava, na prodej dříví,
584. kupní smlouvu s Moravskotřebovskými dřevařskými závody s.r.o.
Radkov na prodej dříví,
585. kupní smlouvu s Dřevo - Málek s. r. o. Protivanov na prodej dříví,
586. příjem dotace z Pk na hospodaření v lese ve výši 324 284,80 Kč,
587. Stavebně technickou zprávu o stavu objektu Městečko Trnávka 68.

K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu do každého dne.
Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Městečko Trnávka dne 21. 3. 2022 od 7:30 do 15:30 hodin odstávka zahrnuje tyto lokality:
č. p. 1, 2, 3, 4, 6, 68, 74, 84, 85, 93-105, 107, 108, 110, 111, 112, 115-122, 124, 125, 126, 129,
130, 131, 136-166, 184, 199, 200, 202-208, 221, 222, 223, 224, 226-234, 236, 237, 238, 239, 244,
245, 246, 247, 249, 251, 255-259, 263, 265, 268, 294, 301, 302, 305
kat. území Městečko Trnávka (kód 693341): parcelní č. 65/1, 146/6
kat. území Stará Trnávka (kód 693367): parcelní č. 83, 140, 150/16, 1197/1, 1713/6
www.mesteckotrnavka.cz
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Obecní knihovna Městečko Trnávka
V páteční podvečer 4. března jsme v knihovně uspořádali cestopisnou přednášku Jiřího Přichystala, rodáka z M.
Trnávky, s promítáním fotografií: UKRAJINA, ČERNOBYL. Přestože stejná přednáška o jeho cestě na motorce Ukrajinou
(v létě roku 2019) proběhla již před 3 roky, i tentokrát o ni byl zájem.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na pomoc Ukrajině. Vybraná částka činila 7.563,- Kč a byla zaslána na účet Charity ČR. Děkujeme všem, kdo přispěli.
15. Noc s Andersenem – čtení, hraní, spaní v knihovně pro nejpilnější čtenáře knihovny (2. - 5. tř.) – pátek 1. 4. 2022
Výběr z nových knih českých autorů k zapůjčení:
Novinářem v Číně (Tomáš Etzler)
15 roků lásky (Patrik Hartl)
Do hrobu si to nevemu (Karel Šíp)
Deník farářky (Martina Viktorie Kopecká)
Milý Bene (Halina Pawlowská)
Aby po nás něco zůstalo (Anna Novotná, Kateřina Sýsová)
Coura (Jana Bernášková)
Dula (Michal Viewegh)
Chalupářkou z donucení, Zač je života loket (Marcela Mlynářová)
Myší díra (Simona Votyová)
Jak chutná strach, Smrtelný hřích (Markéta Harasimová)
Poslední stanice Hamburk (Martin Vopěnka)
Skutečná (Petra Nesvačilová)
Učytelskej (Jaroslav Konvička)
Ženy, které potřebují muže (Dora Čechova)
Posilování stresem (Pavel Kolář)
Statistika roku 2021:
171 registrovaných čtenářů, z toho 62 do 15-ti let
4082 výpůjček knih a časopisů
1990 návštěvníků knihovny (vč. kulturních a vzdělávacích akcí, internet)

Březen měsíc čtenářů

• Registrace nových čtenářů zdarma • Prodej vyřazených knih
Jitka Stenzlová, knihovnice

MUDr. Hegerová Petra – změna v dětské ambulanci
Od 1.3. 2022 rozšiřujeme ordinační hodiny. Ordinovat budeme
5 dní v týdnu. Nadále prosím platí, že je lepší před návštěvou s nemocným dítětem zavolat a domluvit si konkrétní čas návštěvy, aby
nedocházelo k hromadění nemocných dětí v čekárně.
Všechny změny jsou vždy aktuálně na webových stránkách:
www.mudrpetrahegerova.cz, tel. kontakt do ordinace: 461 329 213

Pondělí

7.30-11.30 NEMOCNÍ

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-11.30 prevence
7.30-10.00 NEMOCNÍ
8.00-11.30 NEMOCNÍ
7.30-10.00 prevence

12.00-16.00 prevence
16.00-18.00 pro pozvané
12.00-14.00 NEMOCNÍ
10.00-12.30 prevence
12.00-14.00 pro pozvané
10.00-12.00 NEMOCNÍ

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Z činnosti školy

S lednem 2022 se pomalu začínáme vracet k normálnímu chodu školy. Ve dnech 14. 2. a 18. 2. jsme se naposledy otestovali,
teď ještě čekáme na konec respirátorů a roušek.
Prošli jsme si sice dvěma týdny, kdy najednou onemocnělo 6 zaměstnanců, ale ostatní ochotně zaskakovali, kde bylo potřeba. Tak se
ocitly asistentky ve školce, v družině jste mohli potkat paní učitelky
1. stupně a také obě asistentky, na lyžařském výcviku 2. stupně vedli
kromě paní učitelky Popelkové výuku lyžování pan školník s paní ředitelkou. O tom, kde budou kterou hodinu, se často pedagogičtí pracovníci dozvěděli až ráno před vyučováním. O to větší poděkování všem
zaměstnancům patří.
V lednu proběhl lyžařský výcvik dětí MŠ a žáků 1 stupně v Kladkách, v únoru jezdili lyžovat do Červené Vody žáci 2. stupně. Velmi nás
potěšilo, že oba týdny lyžování se obešly bez úrazů. V polovině února

začali žáci 3. a 4. ročníku a předškoláci jezdit do Mohelnice na plavání,
žáci 1. stupně si byli zabruslit v Moravské Třebové.
Všichni se těšíme na další akce, které nás v letošním školním roce
ještě čekají.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ M. Trnávka

www.mesteckotrnavka.cz
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Doučování

Také v roce 2022 pokračuje projekt doučování, tentokrát pod záštitou EU s názvem „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3
Národního plánu obnovy“.
Doučování je nabízeno především žákům ohrožených školním neúspěchem, ale i všem ostatním, kteří si nejsou jistí, zda správně pochopili novou látku nebo jsou třeba po delší nemoci. Zaměřeno je na hlavní
předměty – český a anglický jazyk a matematiku.
Informace o možnostech doučování a časech, kdy probíhá, se dozvíte u třídního učitele vašeho dítěte.
Mgr. Jolana Sejbalová

Netradiční – tradiční lyžařský kurz

Po dvou letech jsme obnovili lyžařský kurz pro 2. stupeň. Zvolili
jsme vzhledem k problematické covidové situaci každodenní dojíždění
za sněhem. Vybrali jsme nejbližší lyžařský areál v Červené Vodě a rozdělili si pět dní lyžování jedním odpočinkovým víkendem. Každé ráno
a odpoledne nás až ke sjezdovce zavezl a odvezl pan Plhák. Škola touto
cestou děkuje manželům Navrátilovým a jejich firmě Valnea s. r. o. za
sponzorský dar ve výši 15 000 Kč, který umožnil výrazně snížit náklady na dopravu všem žákům školy.
A jak se nám dařilo, zaznamenali naši sedmáci a osmáci:
„Vyšlo nám krásné počasí a naučili jsme se spoustu nových věcí. Ze
začátku jsme zastavovali lanovku, ale nakonec jsme si zvykli. Lyžák
se neobešel bez pádů, ale nikomu se nic nestalo a všichni jsme dorazili
zdraví a plní čerstvého vzduchu.“ „Nejlepší sníh byl vždy ráno, odpoledne byl už trochu horší.“ „Bylo to super, užili jsme si to.“
Mgr. Alena Popelková, Mgr. Erich Kalous

Bruslení

V duchu hesla „Sportem ku zdraví“ vyrazili v týdnu před jarními
prázdninami žáci 1.stupně bruslit na zimní stadion do Moravské Třebové. Bruslení patří mezi dětmi k nejoblíbenějším zimním sportům,
takže i naši školáci měli z tohoto výletu velikou radost. Od statečných
prvňáčků až po ostřílené páťáky si každý po svém užil krásně upravené
ledové plochy. Všem bruslařům posíláme pochvalu a těšíme se na další
společnou aktivitu.
Mgr. Ludmila Šimečková

Maškarní karneval

Tanči, tanči, tanči …

A tak jsme tančili i my, druháci. V hudební výchově jsme se naučili nejprve mazurku, kalamajku a pokoušeli jsme se také o masopustní
polku. Tyto lidové tance jsme tančili v kruhu, každý sám a ve dvojicích. Pak jsme v tělesné výchově narazili na program Tančíme s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity a pustili jsme se i do hip
hopu. Dozvěděli jsme se, že hip hop je kombinace několika tanečních
stylů a základem je hlavně improvizace, kdy tanečník spontánně reaguje na hudbu, která zrovna hraje, a dělá si vlastně, co chce. To se nám
líbilo. Ze všeho nejvíce jsme se těšili na náš Hip Hop Day, kterým jsme
oslavili konec prvního pololetí. Přišli jsme všichni v náležitém oblečení a nechyběly ani kšiltovky a zrcadlové brýle. Nálada byla výborná
a učení nám šlo ten den samo.  Na počest pololetního vysvědčení jsme
si hip hop zatančili i s Honzou Onderem a Natálií Otáhalovou (tedy
spíše s interaktivní tabulí). Do dneška nám v uších zní: „Houpy, houpy,
poskočím … hip hop stůj … a rapuju si, rapuju.“ To byla jízda!
Mgr. Ludmila Šimečková

Dne 12. 3. 2022 se uskutečnil v KD Maškarní karneval pro děti a dospělé. Na karneval jsme si letos opět pozvali již nám známého šaška Vikiho, který pro děti připravil soutěže i zábavu. Pro děti byly nachystány
odměny a také malé losování o ceny. Karnevalu se v maskách účastnilo
celkem 120 dětí. Výbornou náladu podpořili i rodiče dětí v maskách.
Děkujeme: Hasiči M. Trnávka, COOP Chornice, Večerka M. Trnávka,
Bistro M. Trnávka, K+ Karel Zich, Obecní knihovna, p. ředitelce ZŠ,
Hitex s.r.o a dalším za dary do tomboly a všem ostatním, kteří pomáhali.
Další připravované akce: Lampionový průvod 13. 5. 2022
                                         Pohádkový Cimburk 25. 6. 2022
kolektiv SRPŠ

SK Skalka
Plán akcí:
14. 5. 2022 – Memoriál Viléma Bušiny v nohejbale trojic
Nohejbalisti se i nadále schází každý pátek od 18 hod. ve sportovní hale. Volejbalisti mají svoje tréninky každou neděli od 16
hod. taktéž ve sportovní hale. Blahopřání – V měsíci únoru oslavil své
životní jubileum Ladislav Schuppler, přejeme mu mnoho zdraví, štěstí
a ještě spoustu sportovních úspěchů.
Všem spoluobčanům přejeme krásné nadcházející jarní dny.
Jana Hrbatová
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Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Sluníčko nám začíná ukazovat svoji sílu, blíží se jaro.
Od předposledního čísla zpravodaje se v našem sboru mnoho událo. Naposledy jsme Vás informovali, že se zástupci našeho sboru
chystají na předání cen na galavečer Ankety dobrovolní hasiči roku 2021
do Brna. Výsledky nám nebyly známy. Celý večer byl vysílán živě na internetu, a tak jsme i my ostatní, mohli z našich domovů sledovat vyhlášení. Cenu si byl převzít Jarda Seidl jako velitel výjezdové jednotky. Na
pódiu si nakonec převzal cenu za úžasné 2. místo, hned za hasiči z Jevíčka! Tak pěkné umístění naše jednotka získala hlavně díky Vašim hlasům!
Moc děkujeme Vám všem, kteří jste si našli chvilku a poslali nám hlas!
Kluci získali šek v hodnotě 55 000 Kč na nákup nového vybavení, poukaz
na nákup nových radiostanic, LED světlomet, sadu vín Prokeš a doplňky
stravy. Je to pro nás velká událost a v době, kdy jsme se do této soutěže přihlašovali, jsme vůbec nedoufali v tak krásný výsledek! Hlavně pro
naše kluky je to obrovská odměna za to, co dělají.

se ozvat komukoliv z našich členů. Děti letos čeká spousta závodů, výletů
a také hasičský tábor!
Na podzim se uskutečnilo celorepublikové setkání hasičů v Přibyslavi.
Došlo zde k slavnostnímu předání titulů Zasloužilý hasič. Toto ocenění si
převzali dva naši dlouholetí členové - Milan Seidl a Josef Beserle. Jedná
se o nejvyšší možné ocenění SH ČMS. Letos v lednu na výroční schůzi
okrsku Městečka Trnávky byla předána další ocenění. Konkrétně Irena
Neubauerová získala Medaili sv. Floriána od KSH a František Kozlovský
dostal od SH ČMS medaili Za mimořádné zásluhy. Gratulujeme!
Nikola Neubauerová, SDH M. Trnávka

Humanitární pomoc Ukrajině

Od nového roku mají kluci za sebou již 8 výjezdů. Na začátku ledna
vyjížděli k požáru kontejneru na Nové Rovni. Dne 22. ledna pomáhali
s odstraněním automobilu ve Vranové Lhotě, kde hrozil pád auta do příkopy. Vzhledem k větrnému počasí řešili hned několik výjezdů k odstranění popadaných stromů na silnici. V souvislosti se silným větrem také
vyjížděli k uvolněným plechům na střeše bytovky na Rynku. Vyzkoušeli
si tak práci ve výškách. Zatím poslední výjezd proběhl 22. února k požáru lesního porostu po pálení v Bezděčí u Trnávky. Kluci absolvovali také
jako každý rok cvičení nositelů dýchací techniky na hasičské zbrojnici.
Blíží se nám také hasičská sezona, letos snad bude již NEcovidová
a budou moct proběhnout všechny závody. Vzhledem k situaci pro Vás letos konečně chystáme akce na hasičské zbrojnici, které jsme pořádali před
pandemií. Dáme včas vědět. Budeme se na Vás moc těšit!
Rozpis závodů 2022:
27.–28. 5. Jarní kolo hry Plamen
14. 5. Memoriál Josefa Kaluse Bezděčí u Trnávky
21. 5. Okrskové cvičení
25. 6. Memoriál Rozstání
11. 6. Výročí Vranová Lhota
18. 6. Okresní cvičení Kamenec
9. 7. Memoriál Vranová Lhota
30. 7. Noční boj Stará Roveň
6. 8. Memoriál Městečko Trnávka
3. 9. O pohár starostky obce Vranová Lhota (závody dětí)
V loňském roce měly proběhnout oslavy 140. výročí našeho sboru,
avšak přes nepříznivou covidovou situaci jsme se rozhodli, že je přesuneme na letošní rok. Oslavy sboru proběhnou 4. června 2022, a tímto
bychom Vás na ně chtěli srdečně pozvat!
Přes zimu se schází naše děti pravidelně každý pátek v místní sportovní hale a připravují se na nadcházející sezónu. Přivítali jsme mezi dětmi
i další nové kamarády. Pokud budete mít i Vy zájem přihlásit své děti do
kroužku mladých hasičů, neváhejte s nimi přijít na hasičský trénink nebo

Ve dnech 2. - 3. března jsme pod záštitou obce uskutečnili humanitární sbírku pro Ukrajinu. Všechny tyto sbírky jsou vždy náhlé, okamžité a není možnost se ohlížet na čas dobrovolníků. Proto bych chtěla moc poděkovat našim členům (i nečlenům a dětem!), kteří neváhali
a dva dny vybírali, přebírali, třídili, balili a popisovali všechny věci,
které jste nám dovezli Vy, spoluobčané z Městečka Trnávky, ale i další
lidé z blízkého a dalekého okolí. Zdravíme Elenku z Městečka Trnávky,
která poslala pytel svých plyšáků dětem na Ukrajinu.
Během dvou dnů jsme opět zaplnili hasičskou stodolu. Všechno teplé oblečení, dětské věci, hygienu, trvanlivé potraviny, pití, deky, spacáky a mnoho dalšího
jsme zabalili, roztřídili a v sobotu naložili
do auta. V neděli odjelo plné auto do České
Třebové do centrálního
skladu.
Mockrát děkujeme
všem, kteří se rozhodli
pomoct lidem potýkajícím se s touhle smutnou a velmi těžkou životní situací.
Nikola Neubauerová
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TJ Sokol Městečko Trnávka
Fotbalová školička

V neděli 20. 2. 2022 se ve sportovní hale uskutečnila akce fotbalové
školičky. Akce se zúčastnily tyto týmy:   Městečko Trnávka, Březová
nad Svitavou, Dlouhá Loučka, Konice, Sigma Olomouc, Loštice. Začínající fotbalisti a fotbalistky si zahráli v počtu 3 na 3 a bez brankáře.
Pro některé děti to byl jejich první fotbalový turnaj ve velké hale, byla
radost dívat se na to, s jakým zápalem bojují a snaží se předvést to, co
již z fotbalové abecedy pochytily. Akce se náramně vydařila, odměnou pro malé hráče byla medaile, potlesk a pochvala od svých trenérů
a blízkých.
T. J. Sokol M. Trnávka

Přehled plánovaných akcí v roce 2022

pořádaných T.J. Sokol Městečko Trnávka:
18. 3. Valná hromada
29. 4. 	 Pálení čarodějnic s z. s. Trnka
1. 5. Cyklovýlet do Javoříčka
22. 7. Pouťový prodej u KD
23. 7. Pouťový turnaj a zábava
1. 8.–5. 8. Fotbalový kemp
16. 9. Atletický čtyřboj
28. 9. Pochod za zdravím – Skupina 55+
ŘÍJEN Běh republiky
14. 11. Pochod proti diabetu – Skupina 55+

Turnaj v bleskovém šachu

Valná hromada Sokola

T.J. Sokol Městečko Trnávka zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v pátek 18. 3. 2022 v Kulturním domě v Městečku
Trnávce od 18:00 hodin.
Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2021
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zprávy z oddílů
7. Volba výboru
8. Návrh delegátů na vh župy
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Datum a čas Domácí

Hosté

Soutěž

27.03. 15:00 M. Trnávka

Čistá

Muži – SELECT III. třída

03.04. 13:30 M. Trnávka

Jarorněřice

Mladší žáci – Okresní přebor 7 + 1

03.04. 15:30 M. Trnávka

Koclířov

Muži – SELECT III. třída

09.04. 15:30 Sebranice

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

10.04. 10:00 Radiměř/Hradec n. S. M. Trnávka

Mladší žáci – Okresní přebor 7 + 1

17.04. 14:00 M. Trnávka

Borová

Mladší žáci – Okresní přebor 7 + 1

17.04. 16:00 M. Trnávka

Polička B

Muži – SELECT III. třída

23.04. 10:00 H. Újezd/Morašice

M. Trnávka

Mladší žáci – Okresní přebor 7 + 1

23.04. 16:00 Čistá

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

30.04. 10:00 M. Trnávka

Litomyšl/Čistá Mladší žáci – Okresní přebor 7 + 1

30.04. 16:00 Vendolí

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

08.05. 10:00 Opatov

M. Trnávka

Mladší žáci – Okresní přebor 7 + 1

14.05. 10:15 Mor. Třebová C

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

21.05. 16:30 Třebařov

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

29.05. 16:00 M. Trnávka

Staré Město

Muži – SELECT III. třída

04.06. 17:00 Koclířov

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

12.06. 16:00 M. Trnávka

Sebranice

Muži – SELECT III. třída

18.06. 14:00 Polička B

M. Trnávka

Muži – SELECT III. třída

Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka, oddíl Šachu Vás zve
na 36. ročník turnaje v bleskovém šachu, který se koná v sobotu dne
16. dubna 2022 od 9:00 hod. v Kulturním domě v Městečku Trnávce.
- turnaj je otevřený všem bez rozdílu věku a výkonnosti
- hraje se dle pravidel FIDE pro bleskový šach tempem 5 minut na partii, hrát se bude opět švýcarským systémem na 16 kol
- startovné činí 160 Kč, mládež do 15 let 120 Kč, přičemž ve startovném je zahrnut oběd
- prezentace od 07:30 do 09:00 hod.
- případné spory řeší komise ze zvolených hráčů
- hrací souprava a hodiny vždy na každého lichého hráče s sebou
- občerstvení v průběhu turnaje zajištěno
- každý účastník turnaje obdrží cenu
- předpokládaný konec turnaje do 16:30 hod.
Za šachový oddíl SOKOL Městečko Trnávka, jednatel:
JUDr. Miloš Izák, tel. 602 171 460, mail: milos.izak@seznam .cz
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Válečný osud Joachima Endta z Bohdalova
Vypuknutí první světové války, která se do historické paměti zapsala
jako katastrofa bez mezí a hranic, vyvolal u českého lidu pod nadvládou
habsburské monarchie, často připomínané jako žalář národů, vlažné postoje k válečnému nadšení. I přesto Češi uposlechli společně s ostatními
rakousko-uherskými národnostmi mobilizační výzvy do takové míry, že
byl hoden obdivu. Jaroslav Kunz, vojenský právník a plukovník rakousko-uherské armády, napsal: „…zdá se býti nepochopitelné, že se čeští vojáci tak impozantním počtem dostavili a nastoupili toto válečné tažení,
podniknuté za cílem, jenž národnímu, slovanskému jich cítění byl tak odporný.“ Důvody, které vedly české odvedence při mobilizaci pod jejich
prapory ukázněně a hbitě, spočívaly v jejich vědomí vojenské povinnosti.
Navíc se válka zpočátku jevila jen jako několikaměsíční výprava proti
Srbsku odpovědnému za sarajevské atentáty, které byly převážně odsuzovány i Čechy. Do Vánoc roku 1914 se ale Rakousko-Uhersko se Srbskem nevypořádalo, jak sebevědomé velení habsburské armády předesílalo. Místo toho stály české pluky proti velkému „slovanskému Rusku“
ve světové válce, z níž se statisíce vojáků nevrátilo, což byl i případ Joachima Endta, rodáka z Bohdalova, jenž se narodil 12. února 1894 na
čp. 35 (otec Josef Endt, podruh v Bohdalově; matka Ludmila Skřebská
z Bohdalova).
Narukoval k 5. praporu polních myslivců Olomouc, který patřil do
elitních jednotek pěších vojsk rakousko-uherské armády, jejichž odlišnost
od ostatních útvarů spočívala ve výborném ovládání střelby. Válečné rozkazy jeho prapor přivedly na počátku léta roku 1915 na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti k obci Starý Martinov, k jejímuž dobytí bylo nutno
přebrodit řeku Dněstr. Jelikož k tomu dali velitelé pokyn z 22. na 23. června, proběhlo překonání řeky pod rouškou noci. Za ranní mlhy se vojáci
zakopali u Sivka-Voinylivského mostu asi 150 kroků od Starého Martinova. Jakmile se mlha nad haličskou krajinou rozestoupila, začaly řinčet
ruské kulomety a boje o Starý Martinov započaly. Podle dopadajících granátů vojáci poznali, že Rusové mají vzdálenost dobře vyměřenou a běda
bylo těm, kteří si buď z pohodlí, nebo v kamenitém terénu nevydlabali
hlubší úkryt. Postup se odehrával v rojích směrem k vesnici. Když se
mlha rozestoupila zcela, proměnila se ruská palba v hotové peklo: kanonáda bušila nepřetržitě, kulomety řvaly jeden přes druhý jako velikonoční
řehtačky mladíků a kravál byl takový, že vojáci chtějíc si něco sdělit, museli na sebe řvát, i když byla vzdálenost mezi nimi jen 4 až 6 kroků. Odpoledne, když již na bojišti ležely zabití a zranění vojáci, vrhli se Rusové
v mnoha rojích do protiútoku s nasazenými bodáky. Za ohromného vedra,
o hladu a žízni, zpitomělí celodenní kanonádou, neměli vojáci chuť klást

Stavební práce na mohyle u Starého Martinova, říjen 2021

Hospodaření Nadačního fondu
Hospodaření Nadačního fondu kostela sv. Jakuba st. v Městečku Trnávce za rok 2021:
Stav jmění k 1. 1. 2021 . . . . . . . . . 78 264,76 Kč
PŘÍJMY:
- od dárců . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 800 Kč
- sbírky z kostela . . . . . . . . . . . .  75 363 Kč
- vánoční koncert . . . . . . . . . . . . .  8 513 Kč
- úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,58 Kč
VÝDAJE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč
Stav k 31. 12. 2021:  . . . . . . . . . . 199.941,34 Kč

odpor ruské přesile. Někteří utekli, jiní předstírali mrtvé, mnoho vojáků
přešlo do zajetí – Rusové byli v přesile.
Zábřežské noviny Stráž severní Moravy vydaly k události 26. června
1915 tuto krátkou zprávu: „Severozápadně od Haliče musila být část armády generála Linsingena povolána na jižní břeh Dněstru před protiútokem nepřátelské přesily před Martinovem“. Boje o levý břeh Dněstru
se tak odehrávaly několik dní, ztráty na životech armády ústředních mocností jen u Starého Martinova, kde Joachim Endt padl v boji 23. června
1915, překročily šest set vojáků.
Klid nalezli v hromadném hrobě pod skromnou nízkou kamennou mohylou, kterou postavil 14. pochodový prapor 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce. Je umístěna vedle silnice na staré části staromartinovského
hřbitova mezi Sivka-Voinylivským mostem a řeckokatolickým kostelem
sv. Archanděla Michaela. Ještě v roce 2014 byla tato mohyla označující
hrob rodáka z Bohdalova Joachima Endta a 636 dalších českých krajanů v ohybu řeky Dněstr téměř úplně zapomenuta. Nepečovali o ni ani
domorodci, ani Češi, je s podivem, že za ta léta nezanikla zcela. Pomalu
se zapomínalo nejen na ni, ale i na všechnu tu bídu a utrpení, jež připomínala. Znovuobjevena byla v roce 2015 v náručí přírody, mezi náletovými
porosty. Nebyla k ní vyšlapána ani útlá cestička a barvu kamenů mohyly
s okolní zelení sjednotil letitý mech.
Avšak hrdinové od Starého Martinova se přece jen po sto letech dočkali důstojného označení místa jejich posledního odpočinku, neboť
v současnosti probíhá projekt rekonstrukce původní zanedbané mohyly.
Starostka Starého Martinova, Olga Chariv, podala v prosinci roku 2021
zprávu, že stavba památníku je před svým dokončením. Původní záměr,
označit hrob jen jmény padlých vojáků 75. pěšího pluku z Jindřichova
Hradce, jejichž ztráty zde dosáhly největšího počtu, byl opuštěn, proto
se svého náhrobku se jménem a příjmením dočká i Joachim Endt z olomouckého praporu polních myslivců. Památník zbývá ještě podle projektové dokumentace z května 2021 doplnit o 4 mohutné leštěné žulové kvádry, do nichž budou vytesána jména obětí c. k. pěšího pluku 75 J. Hradec,
c. k. pěšího pluku 35 Plzeň, c. k. praporu polních myslivců č. 6 Plzeň, c. k.
zeměbraneckého pěšího pluku č. 29 České Budějovice, c. k. praporu polních myslivců č. 22 Cheb a c. k. praporu polních myslivců č. 5 Olomouc.
Práce na pomníku by měly být dokončeny v prvních měsících roku 2022.
Ing. Antonín Hampl, správce Vesnického muzea Želechovice

Kaplička v Lázích
Když pojedete do naší obce od Jevíčka,
ihned za místní částí Lázy stojí po levé straně krásně opravená kaplička. Dnes již málo
pamětníků, kteří se u kapličky kdysi scházeli k pobožnostem, hovoří o kapličce svatého Marka.
Díky Obci Městečko Trnávka byla kaplička v loňském roce krásně opravená a žlutě svítí v krajině. Ale něco ji možná chybělo?! Nad vchodem do kapličky je prázdný
výklenek, a tak se v hlavě paní Hankové
z Lázů zrodila krásná myšlenka. Paní Hanková se o interiér kapličky totiž nenápadně,
ale velmi pečlivě a vkusně stará, myslí na
její zvelebování a zkrášlování. Každý rok ji
vyzdobí na svátky, uklízí a čistí, umisťuje vzpomínky apod. U činorodé a pracovité občanky není daleko od myšlenky k činům, a tak to brzy
začalo.... Byl osloven nám všem známý místní řezbář Petr Steffan, aby
pro tuto kapličku vytvořil sošku svatého Marka, která by byla umístěna
nad vchod. Vše se podařilo, soška je vyřezaná, je k prohlédnutí v kostele
a doufejme, že kolem svátku svatého Marka dojde k jejímu požehnání
a umístění na kapličku. Kde to bude? Doufejme, že přímo u kapličky.
Kdy to bude? To se prosím podívejte do kalendáře, kdy má Marek svátek (anebo sledujte plakáty).
Žaneta Liznová
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Historie Mezihoří
Dvě vesnice, které ještě nebyly vzpomenuty
v našem Zpravodaji, jsou Mezihoří a Plechtinec.
Pokusím se Vás dnes stručně seznámit nejprve
s jednou z nich od její první písemné zmínky.
Poprvé je Mezihoří zmíněno stejně jako Trnávka v roce 1308, kdy Bernard z Cimburka prodává Stanimírovi z Letovic třináct lánů, mlýn
a dvůr ve vesnici Pacov. Tuto listinu spolu s dalšími pečetil Vraclav z Mezihoří. Je uveden i v druhé listině z roku 1316, kdy Bernard prodal zbytek
Pacova. Vraclav sídlil v Mezihoří na dvoře, který
je později u Mezihoří zmiňován. Mezihoří tehdy
patřilo k panství trnavskému. Jeho držitel Bernard byl podkomořím na Moravě a mečníkem krále Jana Lucemburského. Z titulu své funkce podkomořího zajišťoval finanční prostředky pro královskou pokladnu. Jan Lucemburský zastavoval královský majetek bohatým šlechtickým rodům, aby
uspokojil svou nákladnou potřebu. K nejvýznamnějším rodům té doby byl
rod pánů z Lipé v čele s nejvyšším komořím a maršálkem země české Jindřichem z Lipé. Tomuto rodu byly zastaveny hrady Tachov a Vranov. Král
je potřeboval z obranných důvodů zpět pod korunu, ale neměl dostatek peněz. Pověřil tedy Bernarda z Cimburku, aby problém vyřešil. Ani on však
neměl dostatek volných prostředků, jen ve vzdálených Čechách dědictví
v podobě vesnic Střimelice, Zvánovice a Háčky. Nedaleké Jevíčko a okolní vesnice měla v držení abatyše Kunhuta, představená kláštera sv. Jiří na
pražském hradě, sestra Václava II., která obdržela Jevíčko jako věno. Vzájemně se dohodli na sumě 600 kop stříbra za každé panství a ta si směnili.
(19. 11. 1320) Bernard následně předal Jevíčko králi a ten za Tachov a Vranov Jindřichu z Lipé. Tak se páni z Lipé dostali na Malou Hanou. V roce
1321 si syn Jindřicha z Lipé vzal za manželku příbuznou Jana Lucemburského Anežku z Blankenheimu. Jako věno jí 2. června 1321 daroval panství
Střílky s hradem, vesnici Koryčany s okolím v ceně 3000 kop grošů a za
stejnou částku ještě zástavu na panství Tovačov. Když v roce 1325 vymřel
na Třebové rod pánů z Rýzmburku, spadlo panství na krále a ten je v hodnotě 3000 kop převedl na Anežku. Bernard z Cimburka přenechal panství
Trnávka pánům z Lipé a náhradou dostal od nich panství Střílky a zástavu na Tovačov. Oženil se se Sabinou z Koryčan a odešel z našeho kraje.

Tak se stalo Mezihoří majetkem pánů z Lipé až
do roku 1365, kdy panství odkoupil za 8000 kop
markrabě Jan Jindřich. Za stejnou sumu odkoupil i panství třebovské. Mezihoří se stalo zeměpanským a připomíná se zde dvůr. V roce 1396
zastavil a následně (1398) daroval markrabě Jošt
Mezihoří a dalších 36 vesnic na Třebovsku Erhardu z Kunštátu. U panství Třebová zůstalo Mezihoří až do roku 1547, kdy je s ostatními vesnicemi panství Trnávka prodal Kryštof z Boskovic
Šimonovi Ederovi ze Šťavnice. Mezihoří sdílelo potom společné osudy až do historických dob
s Trnávkou. Za Jakuba Podstatského z Prusinovic byl v roce 1572 sepsán
urbář panství. V Trnávce se připomíná pivovar, chmelnice a vinice. Mezihořští, kterých bylo sedm, měli za povinnost pokosit a usušit louku „Ohradu“. Za každou seč dostali půl bečky piva. Všichni poddaní museli natřít
konopí. Uvádí se i jména poddaných. Byli to Tomáš Rychter (rychtář), Jíra
Juráň, Jakub Bendů, Janek Ovčák, Václav Lamplot, Jíra Mlynář a Jan Linek. Rychta byla svobodná a zákupní, odváděla na sv. Jiří a sv. Václava po
14 groších, 8 slepic a 15 vajec na sv. Václava, 2 husy na sv. Jana a 1 korec
ovsa. Od robot byla osvobozena. Mlynář Jíra odváděl platu o sv. Jiří a sv.
Václavu 1 kopu grošů, 10 slepic a musel vrchnosti vykrmit 1 vepře.
Podle Lánového rejstříku z roku 1667 se počet domů nezměnil. Rychtářem byl Franz Škrabal, dále zde byli Andreáš Hodina, Jakub Hensl, Nikl
Kořistka, Matiáš Janků, Martin Macháček, mlynář zde uvedený není, ale
byl to Jan Wlaštovička. V Rektifikačních aktech z roku 1749 se uvádí rychtář Pavel Škrabal, který založil nejstarší kroniku Trnavecka v roce 1726,
dále Pavel Hodina, Martin Hensl, Jakub Hensl a dále zde hospodařili Mates
Janků, Martin Macháček, Bartoloměj Hensl, Jan Havelka, Jan Bárta, Wenzl
Škrabal a Jakub Hodina.
Podle Řehoře Wolného bylo v Mezihoří v roce 1843 14 domů a 1 mlýn.
Žilo zde 62 osob, z toho 31 mužů a 31 žen. Do roku 1918 to byla samostatná obec. Po roce 1918 součást Trnávky. Elektrifikace byla provedena v roce
1924. Bylo zde „Družstvo pro zužitkování elektrické síly“. Znakem obce
byla oboustranná radlice postavená na špici z roku 1667 (Zpravodaj 1986).
Jiří Vondra, historik a kronikář obce

Z Městečka Trnávky až na konec světa
Jana Částková

Aloha!

Pět písmen, které zastupují všechno dobré a láskyplné, co člověk může
dát. Aloha není jen srdečný pozdrav, ale i životní filozofie, kterou jsem
měla možnost poznat na vlastní kůži v samotné kolébce Aloha spiritu, na
Havajských ostrovech.
Psal se rok 2010, kdy jsem poprvé navštívila Havajské ostrovy díky studentskému programu Work & Travel*. Nejspíš čekáte, že svůj příběh začnu
líčit jako pobyt v ráji, ale opak byl pravdou. Lépe řečeno první měsíc v ráji
bylo tak trochu peklo.
Havaj tvořená sedmi hlavními ostrovy v Tichém oceánu byla až do roku
1959 nezávislým královstvím, které se následně stalo padesátým státem
Spojených státu amerických. Vydat se poprvé na pracovní víza na Havaj nebyl úplně nejlepší nápad. V USA k práci potřebujete speciální daňové číslo,
bez něj byste si koledovali o problémy s imigračními úředníky. Získat toto
číslo na Havaji byl poněkud větší oříšek, než jsme si myslela. Součástí zdejšího DNA je totiž i jiné vnímání času. Nikdo nikam nespěchá, na všechno

máte čas, hlavně ať je pohoda:) Své daňové číslo jsem získala až po měsíci
a půl. Tento měsíc a půl rozhodně nebyla žádná procházka růžovým sadem.
Každý den chodíte podávat žádosti o zaměstnání a odpovědi jsou stále stejné: „Jste překvalifikovaná” nebo „Zaměstnáme vás, až budete mít daňové
číslo”, případně „Dáváme přednost místním lidem před studenty”. Životní
náklady na Havaji jsou relativně vysoké. Na nájem v malém bytě se nás
skládalo pět holek, abychom to utáhly. Čekání na zmíněné číslo se zdálo být
nekonečným. Jíte jen ovesnou kaši a ananasy. Spíte na zemi. Každodenní
odmítání žádostí o zaměstnání je frustrující. Začnete o sobě pochybovat.
Jste cizinec, jste exotem v exotické zemi. Poznávám i co to je diskriminace ze strany japonské smetánky. Sahám si na pomyslné dno a najednou to
přijde! Ve schránce nacházím onu kouzelnou kartičku s daňovým číslem,
která mi umožňuje vstup do zdejšího systému. Získávám svoji první práci
a finanční stabilitu. Konečně začíná ta pravá Havaj!
Za první výplatu jsem si koupila svoje první surfové prkno a učím se surfovat na legendárním Waikiki. Surfing se mi okamžitě zarývá hluboko pod
kůži. Ten pocit svobody a absolutního štěstí z života bych přála zažít kaž-

Big Island – poslední písčitá pláž
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dému. Surfing patří mezi jeden z nejnáročnějších sportů. Pokud si myslíte,
že máte fyzičku, tak vás oceán přesvědčí o opaku. Musíte se naučit hbitě
manévrovat a číst oceán. S oceánem nebojujete, ale musíte s ním splynout.
Ego nechte doma, každý boj a touha se vzepřít síle oceánu je předem prohraná. Jste vystavení jedné z největších sil na Zemi. Je osvěžující poznat,
jak nicotní jsme a respektovat tu nádheru, která se mávnutím proutku dokáže změnit na ničivou silu.
Surfing byl původně královským sportem známým pouze na Havaji.
Členové královské rodiny sjížděli vlny na obřích prknech vyrobených z posvátných stromů. Až Duke Kahanamoku, olympijský vítěz 1912 v plavání, díky své popularitě představil tento sport světu a odstartoval tím nejen
novou etapu surfingu, ale i nový způsob života. Mimochodem Duke dostál
během OH všem havajským zásadám. Na finální závod dorazil pozdě! To
v něm zřejmě umocnilo potřebu vše dohnat a svým výkonem přepsal dosavadní rekordy v plavání. Svět se začal zajímat o usměvavého chlapíka
z tichomořských ostrovů.
Nejcennější lekce jsem dostala od místních. Není tajemstvím, že většina Havajanů jsou prostorově výraznější, ostatně jako obyvatelé celé Polynésie. Nenechte se však zmást jejich proporcemi, patří mezi nejzkušenější
surfaře, které jsem kdy poznala. Sedí v klidu a majestátně na svých velkých
prknech a čekají, až přijde ta správná vlna, kterou si chytnou. Sem tam se
ozve hluboký a srdečný smích. Po jejich ikonickém „cheehuu” se mi čas
od času zasteskne. Najednou se přistihnete, jak se celý den smějete, i když
vás před chvíli pár vln pěkně semlelo a ukázalo vám svoji nadvládu. Surfovat na Waikiki do západu slunce, kdy se z pláže nese zpěv místních a zvuk
ukulele, patří mezi mé nejsilnější zážitky vůbec.
Big Island neboli Hawaii je největší ostrov z celého souostroví právě
díky aktivním sopkám zvětšující rozlohu ostrova. Pokud bychom počítali výšku ostrova od mořského dna, tak je Big Island nejvyšší horou světa
dosahující 10 000 metrů. Big Island má jedenáct klimatických pásem. Od
míst, kde prší jenom 4 dny v roce, se během jednoho dne dostanete až na
vrcholky sopek pokrytých sněhem. Tento ostrov byl po staletí zázemím
královské rodiny. Po připojení Havaje k USA se hlavním městem stává
Honolulu na ostrově Oahu. Souostroví Havaj bylo a je tvořeno sopečnou
činností, proudění lávy z kráteru je každodenní realitou pro místní. Možná právě proto stále uznávají i své původní bohy. Jedním z nich je bohyně
lávy Pelé. Bohyně, která dává a bere život, stejně jako láva. Láva nejdřív
vše zničí a spálí, ale pak se promění v bohatou a úrodnou půdu, která vás
živí. Tzv. Aloha spirit jsme měli možnost poznat na vlastní kůži i díky místním obyvatelům, kteří nás pozvali na týden do jejich domu na Big Islandu.
Místní žijí ve velice úzce provázaných komunitách, které o sebe pečují.
Je běžné, že se večer u jednoho stolu potká celá vesnice, která během přípravy společné večeře hraje, zpívá a tančí. „Proč si kazit život problémy
a naschvály, když každý den může být poslední? Raději si to pojďme užít!”
Sílu těchto slov vidíte na každém kroku. Pozůstatky po tsunami nebo lávou
zalitá místa je prakticky nemožné nevidět. V době naší návštěvy byla aktivní jedna z největších sopek, Manua Loa, naši místní hostitelé trvali na tom,
že to musíme vidět na vlastní oči! V podvečer jsme jeli lovit ryby, které se
zamotaly do banánových listů. Vyrobili jsme si havajské věnce kolem krku
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a čekali do večera, až z příjezdových cest k okolí sopky odjedou policejní
hlídky. Byl to nádherný večer, díky nulovému světelnému znečištění vám
nad hlavou svítí statisíce hvězd! Jsou tak blízko, že máte pocit, že stačí jen
natáhnout ruku a jednu si vzít. Jdeme po lávovém poli. Sem tam jsou stále
žhavé magmatické pece. Míjíme velký bílý dům stojící uprostřed tohoto
pole s příznačnou cedulí „Na prodej”. V dálce vidíme kráter, ze kterého
se pokojně valí žhavé magma. Místní nám vypraví příběhy spojené s lávou
a bohyni Pelé, kladou nám na srdce, že si nesmíme odnést ani kousek lávy
s sebou. Důvod je prostý. Vzdáváte tím respekt bohyni Pelé. Pokud byste
si odnesli jen sebemenší kousek lávy, třeba i v podrážce boty, tak zneuctíte
jejich zem. Vše má zůstat na místě svého vzniku. Tato životní rada je doprovázena příběhy těch, kteří pravidlo porušili. Zastavujeme se u jedné
z magmatických pecí. Místní vytahují ulovené ryby a pobízí nás k tomu,
ať je vhodíme do magmatických pecí. Byl to tak intenzivní zážitek, že se
mi na chvíli zpomalil čas. Dodnes před sebou vidím tu scenérii s aktivní
sopkou, hvězdami a ověnčený lokály. Chvíli na to se na nás spustí příjemný déšť a všichni se radují, že Pelé přijala naše dary a bude se nám dařit.
Další den jsme jeli do vnitrozemí ostrova navštívit jednu z tet našeho
hostitele. Přijíždíme k zašlému domu. Veranda je vyzdobena zvířecími lebkami. U boudy jsou uvázáni psi a na pískovišti s černým lávovým pískem
si hrají dvě děti. Je nám vysvětleno, že se všichni místní označují za lovce, odmalička loví malá černá prasátka v lesích, aby uživili rodinu. Celá ta
scenérie působí až filmově. Přicházíme do spodní místnosti s obřím jídelním stolem a pěknou řadou harampádí. Je nám nabídnuta voda a pohoštění,
které z předsudků k čistotě raději odmítáme. Po chvíli nás přichází přivítat
milá dáma ve středním věku. Vítá nás jak ztracené dcery. Zodpovídáme
klasické otázky o našem původu a zjišťujeme, že tato dáma zná Evropu
křížem krážem! Studovala politologii asi ve třech evropských zemích. Zná
naši historii lépe než my! Jen u data pádu berlínské zdi lehce zaváhá a požádá nás o doplnění. My sedíme jak opařené, neschopné slova. Jediné, co
si v tu chvíli vybavím, je nástup Habsburků na český trůn a bitvu na Bíle
hoře. Sedíte tváří tvář profesorce politologie a maximálně zpytujete svědomí za své počáteční předsudky vůči lidem žijícím uprostřed pralesa.O dalších zážitcích z údolí připomínající Jurský park, kulturách z celého světa,
výpravách na sopky, návštěvě Pearl Harbour a dalších míst by se dalo popsat ještě mnoho stran.
Havajské ostrovy jsem měla možnost navštívit celkem třikrát. Naučily
mně, že příletem do ráje ráj nezačíná, musíte si k němu najít cestu. Že žádný dům není tak malý, aby se do něj nevešli všichni, které máte rádi. Že
i v tom nejzapadlejším koutě světa na vás čeká to nejvyspělejší myšlení. Že
s Aloha spiritem se všem žije lépe. A v neposlední řadě, že je nutné respektovat přírodu a porozumět jí.
Nicméně to nejzásadnější poznání je, že se krásně cestuje, když máte
domov, do kterého se vracíte. I když se to někdy nezdá, tak i Trnávka je
ráj na zemi.
Máme se zde neskutečně dobře! Aloha!
J.Č.
*Work & Travel (Pracovat & Cestovat) – Program pro studenty, který umožní
získat krátkodobá pracovní víza.
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