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Vážení občané,
měsíc duben se projevil opravdovým, aprílovým počasím, které
mnohdy způsobilo obavy zahrádkářů o rozkvetlé ovocné stromy a keře.
Doufejme, že květnové počasí bude již bez teplotních výkyvů a že se
dočkáme hezkých slunečních dnů.
Hezké počasí si budeme přát i pro práce, které v obci začnou v měsíci květnu. Souběžně poběží dvě velké akce – statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburk – II. etapa, jihovýchodní
hradba a podkovovitá bašta. Tuto akci bude realizovat společnost Zamazal ml.& spol.s.r.o. Brno za cenu 2 179 694 Kč. Tato společnost již
předvedla svoje kvality na vstupní bráně s hranolovou věží. Ti z Vás,
kteří toto dílo viděli, jistě uznají, že je odvedeno ve vysoké kvalitě.
Druhou akcí, která začne v měsíci květnu, je výstavba technické infrastruktury obytného souboru „Nad Studní“- II. a) etapa. Zde se jedná o výstavbu vodovodu, splaškové kanalizace, středotlakého rozvodu plynu a rozšíření akumulační nádrže na dešťovou vodu. Ve výběrovém řízení naše obec oslovila sedm společností, získala čtyři nabídky
na provedení těchto prací. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Stavební vodohospodářská s.r.o. Moravská Třebová, která bude toto dílo
realizovat za cenu 3 480 083,40 Kč.
Po ukončení těchto prací nastoupí společnost M-SILNICE a.s. Chrudim, která podala jako jediná nabídkovou cenu – 3 866 306,90 Kč na realizaci obslužných komunikací na tomto obytném souboru a výstavbu
ochranné zídky na západní hraně pozemků. Na tuto akci byly osloveny

čtyři dopravně-stavební společnosti.
Projektované ceny akcí na Cimburku a na obytném souboru „Nad
Studní“ představovaly celkovou částku ve výši 11 669 751 Kč. Ceny
vzniklé z výběrových řízení, které obec sama realizovala, byly ve výši
9 526 084 Kč. Úspora výběrovým řízením tak činila 2 143 667 Kč.
Na nemovitosti Městečko Trnávka č. p. 2 (bývalý obecní úřad) se
pomalu dokončují práce v 1. N. P., kde vznikne další oddělení mateřské
školy. Nainstalována byla nová plastová okna (s protihlukovým útlumem od komunikace), zhotoveny byly světelné, zásuvkové i motorové okruhy elektriky, včetně zabudování a zapojení nových rozvaděčů, zhotoven byl rozvod vody a odpadů, sociální zařízení. Položeny
byly základové betony, izolace proti vlhkosti a tepelná izolace. Hotové
jsou podlahové betony, pod které se nainstalovaly topné elektro rohože,
omítky, obklady v daných místnostech, včetně výmalby. Nainstalovány
jsou i rekuperační jednotky, které zajistí předepsanou výměnu vzduchu,
hotové jsou i kazetové podhledy. Před konečnou pokládkou nášlapné
vrstvy z PVC je nutné zajistit dokonalé vyschnutí podlahových betonů,
jednak intenzivním větráním současně s postupným topením pomocí
topných elektro rohoží. Souběžně se stavebními pracemi probíhá objednávání vnitřního vybavení budoucího oddělení mateřské školy.
Vážení občané, přeji Vám krásné a pokud možno klidné dny příští
a alespoň trošku optimismu v těchto těžkých dobách.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Cyklovýlet do Javoříčka
V neděli 1. května se uskutečnil cyklovýlet do Javoříčka, který uspořádali T. J. Sokol M. Trnávka a SRPŠ při ZŠ M. Trnávka.
Sešli jsme se u základní školy v počtu téměř 50 účastníků. Pro
většinu z nás to byl start „Cyklo sezóny“ s délkou trasy tam i zpět
46 km.
Cílem naší cesty bylo Javoříčko, známé pro své Javoříčské jeskyně a také pro smutnou událost na konci války. Původní osada
byla vypálena a srovnána se zemí jako pomsta za podporu partyzánům. Je zde velký památník připomínající tuto tragickou událost.
Trasa do Javoříčka vede krásnou rozkvetlou přírodou, podél
řeky Třebůvky až do Dolů, části obce Bouzov. Zde se již cesta stáčí pod hrad Bouzov, přímo k Javoříčku. Jedná se určitě o nenáročnou trasu, kterou zvládnou i děti z prvního stupně. Obdiv zaslouží
Matýsek Šmeral z první třídy, který zvládl trasu až do Vranové
Lhoty k babičce a Zoinka Plocrová z druhé třídy, která odjela na
kole celou trasu tam i zpět. Svoji formu předvedli kluci fotbalisti,
kteří „šlápli do pedálu“ a tryskem byli v Javoříčku. V průběhu
výletu bylo několik zastávek k nabrání sil a občerstvení. Tento
výlet na 1. máje nám příjemně zpestřilo pěkné počasí a pohodová
atmosféra. Již teď se těšíme na další ročník. Pojeďte s námi!
Jana Lexmaulová
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Usnesení
č. XXI/250422 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 25. 4. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
589. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
590. zprávy FV,
591. záměr prodeje pozemku p.č. 29/3 o výměře 373 m2 v k.ú. Mezihoří
u Městečka Trnávky za cenu 100 Kč/1m2,
592. záměr prodeje částí pozemků p.č. 66 a p.č. 922/1 v k.ú. Lázy za cenu
50 Kč/1m2,
593. záměr prodeje pozemku p.č. 3/12 v k.ú. Lázy za cenu 50 Kč/1m2,
594. záměr prodeje částí pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Městečko Trnávka za
cenu 100 Kč/1m2,
595. záměr prodeje pozemku p.č. 913/2 a části pozemku p.č. 913/1 před
čp. 21 v k.ú. Lázy za cenu 50 Kč/1m2,
596. záměr prodeje pozemku p.č. 43 a částí pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Lázy,
597. záměr prodeje pozemku p.č. 29/3 o výměře 90 m2 v k.ú. Stará Trnávka majiteli sousedního RD Lukášovi Svobodovi za cenu 100 Kč/1m2,
598. prodeje pozemku p.č. 446/28 o výměře 837 m2 Martinovi Dvořáčkovi a Barboře Báčové za cenu 350 Kč/1m2 s předkupním právem
a výhradou zpětné koupě pro Obec Městečko Trnávku,
599. rekonstrukce cesty ve Staré Rovni na pozemku p.č. 607/1 od čp.
11 po čp. 14 tak, aby se vyhnula soukromým pozemkům p.č. 27/2
a p.č. 48/2,
600. nákup nemovitostí na adrese Městečko Trnávka 84 (RD a pozemky), a stanovení maximální kupní ceny za tyto nemovitosti,
601. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knižního fondu s Městskou knihovnou ve Svitavách ve výši 5 520 Kč,
602. úhradu členského příspěvku Regionu MTJ na rok 2022 ve výši
34 500 Kč,
603. navýšení ceny stočného na 48,75 Kč včetně DPH od 01. 05. 2022,
604. úhradu partnerského poplatku MAS MTJ na rok 2022 ve výši 5 Kč/1
obyvatele, tj. 6 930 Kč,
605. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Městečko Trnávka č. 11/18 týkající se nárůstu cen od 01.
05. 2022:
- svoz a odstraňování SKO nárůst o 11,4 %,
- svoz a zpracování vytříděných složek komunálního odpadu nárůst o 11,4 %,
- svou objemného odpadu nárůst o 10 %,
606. smlouvu o výpůjčce mezi DSO TSMH a Obcí Městečko Trnávka,
kde obec je vypůjčitel na 105 ks zahradních kompostérů a 1 ks štěpkovače LASKI LS 160DWB, výpůjčka je účinná do prosince 2027,
607. založení spořicího účtu u České spořitelny, a.s. se vkladem 15 mil. Kč,
608. založení termínovaného vkladového účtu u České spořitelny, a.s. se
vkladem 10 mil. na 3 měsíce s možností následného prodloužení
až na 1 rok.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
609. zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2021,
610. hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za rok 2021 ve
výši + 308 211,90 Kč, a jeho přesun v plné výši prostřednictvím rezervního fondu do fondu investic,

Tradiční kladení věnců zastupiteli Obce Městečko Trnávka k uctění
památky padlých vojáků při osvobozování naší republiky v květnu 1945

611. přijetí dotace z Pk na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši
1 200 437 Kč,
612. nabídku firmy Metali s.r.o. Útěchov na dodání a montáž vzduchotechniky v budoucí MŠ Městečko Trnávka 2 za cenu 399 543,21 Kč
včetně DPH a poskytnutí zálohy ve výši 200 000 Kč,
613. finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Ukrajinu prostřednictvím Charity ČR,
614. upravenou nabídku na elektrické podlahové vytápění budoucí MŠ
Městečko Trnávka 2 s doplněním vytápění chodby, cena po úpravě
je 132 000 Kč + DPH,
615. rozhodnutí výběrové komise, že nejvýhodnější nabídkou na realizaci
díla „Obytný soubor Nad Studní, II. a) etapa - vodovod, splašková
a dešťová kanalizace, STL plynovod“ je nabídka firmy Stavební vodohospodářská s.r.o. Moravská Třebová za cenu 2 876 102,70 Kč + DPH,
616. rozhodnutí výběrové komise, že nejvýhodnější nabídkou na realizaci díla „Obytný soubor Nad Studní, II. a) etapa - obslužná komunikace“ je nabídka firmy M - SILNICE a.s., oblastní závod STŘED,
Chrudim za cenu 3 195 295,04 Kč + DPH,
617. navýšení ceny vodného pro SO „Teplice“ od 01. 04. 2022 na 45,20
Kč/1m3 včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
618. radu obce k rozhodnutí o možném prodloužení až na 1 rok termínovaného vkladového účtu u České spořitelny, a.s.

Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 21. 2. 2022
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: František Kozlovský, Tomáš Elner

V květnu a v červnu 2022 oslaví
významné životní jubileum tito občané:
pan František Grulich z Městečka Trnávky
paní Emilie Vodová z Městečka Trnávky
paní Anežka Klapilová z Městečka Trnávky
pan Ewald Heger z Městečka Trnávky
paní Vítězslava Schupplerová z Pěčíkova
paní Anežka Šmídová z Bohdalova
paní Božena Míhalová z Městečka Trnávky
paní Milada Grulichová z Městečka Trnávky
paní Danuše Tomanová z Městečka Trnávky
paní Emilie Macháčková z Městečka Trnávky
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

Petra Černocká v Městečku Trnávce
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Slavnostní požehnání kapličky
V neděli 8. 5. 2022 se sešli u kapličky téměř všichni obyvatelé z
Lázů a okolí, aby se zúčastnili májové pobožnosti s požehnáním sv.
Markovi. Mši celebroval svitavský děkan Václav Dolák a místní kněz
Jan Slíva. Pan děkan seznámil přítomné s evangelistou a mučedníkem
sv. Markem, jehož symbolem je lev. Sošku sv. Marka vyřezal známý
trnávecký řezbář Petr Steffan. Kolemjdoucí ji mohou vidět v průčelí
kapličky.
Na náklady Obce Městečko Trnávka byla kaplička opravena a září
do kraje. Jak zdůraznil pan děkan: „ Jsem rád, že se dnes najdou lidé,
kteří nelitují svého volného času, aby po nás něco zůstalo“. Největší zásluhu na tom má paní Anička Hanková. Starosta obce Ing. Milan Šedaj
jí za to poděkoval. Není však sama, mnozí občané z Lázů i z M. Trnávky jí při přípravě pobožnosti a občerstvení pomáhali.
Celou pobožnost doprovázel svým zpěvem chrámový sbor s varhanicí paní Marií Beserlovou a dirigentem panem Stanislavem Škeříkem.
Vytvořili tak nádhernou atmosféru májového odpoledne, za vše jim děkujeme.
Eva Henslová

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Spaní v knihovně

Tradiční Noc s Andersenem se uskutečnila v knihovně po dvouleté
pauze v pátek 1. 4. 2022. Přišel mezi nás i známý pan pohádkář, aby
dětem popovídal o svém dětství, kde vyrůstal, kam chodil do školy, jaké
napsal pohádky a kde bral náměty. Děti byly plné energie, nadšeně soutěžily, plnily úkoly, malovaly, četly, tančily. Těšily se na večerní stezku, kde nakonec našly i vytoužený poklad. Usínali jsme pozdě v noci
a zdály se nám krásné sny o Malé mořské víle, Princezně na hrášku,
Ošklivém káčátku…
Čtenářská soutěž LOVCI PEREL končí už 31. 5. 2022. Všichni soutěžící se můžou těšit na Morionský trh spojený s vyhlášením výsledků
soutěže. Termín upřesníme.

Plánujeme:

Výstava fotografií moravskotřebovského autora Pavla Zukala s tématem barokních soch v Moravské Třebové a okolí, 18. 5. – 30. 6. 2022
v galerii knihovny.
Den dětí v knihovně – 1. 6. 2022 od 13 do 16 hodin.
Pasování prvňáčků na čtenáře – červen 2022 ve spolupráci se ZŠ
M. Trnávka
Jitka Stenzlová

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Jak to chodí u Broučků

Do Broučků nastoupili už všichni naši malí kamarádi, takže to u nás ve třídě někdy vypadá jako v úle nebo v mraveništi.
I když si ze všeho nejraději hrajeme, jsme i velmi zvídaví a rádi poznáváme nové věci. Mezi ně patří seznamování se s životem dospělých
a také se zvyky a tradicemi. V období masopustu jsme si vyrobili masky, které jsme využili při povídání si o tom co je masopust, jeho původu
a při „masopustním karnevale“,
A už je tu Jaro a s ním i jarní svátky a tradice. Nemohli jsme opomenout Velikonoce, které nám poskytly spoustu námětů na různé činnosti. Namalovali jsme si kraslice, také jsme si zahráli na zahradníky
a každý si sám zasel osení, naučili se velikonoční koledu, vymodelovali si tradiční velikonoční pečivo a pohybová hra na „mrskut“ se nám
všem líbila.
www.mesteckotrnavka.cz
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Další téma bylo „pálení čarodějnic“, při kterém jsme rozvíjeli svoji
představivost a tvořivost a poznávali rozdíl mezi skutečností a pohádkovým světem. Ve čtvrtek jsme všichni přišli do školky v kostýmech
čarodějek a čarodějů (a že nám to slušelo) a mohlo začít Čarodějnické
dopoledne plné her a soutěží. Vyzkoušeli jsme si létání na koštěti, čarování vlastnoručně vyrobenou kouzelnou hůlkou, svoji odvahu při hledání „havěti“ v podobě sladkostí a nemohlo chybět ani vaření kouzelného
lektvaru. Na závěr jsme si společně ozdobili „májku“, ale trochu jsme si
upravili její význam. Máme ji před školkou na znamení toho, že jsme
všichni kamarádi a přejeme si, aby nám bylo ve školce spolu dobře.
Vlasta Konečná, učitelka MŠ

Předškoláci

Měsíc duben byl u nás ve školce velmi pestrý. Začátkem měsíce nás
navštívila dvě divadla. První se jmenovalo ,,Jak Karlík zachránil babičku“. Zde se děti dověděly, z čeho a jak se vyrábí mouka. Děti pomohly
Karlíkovi všechny problémy vyřešit a babička mohla upéct něco dobrého pro své vnoučky. Druhé divadlo neslo název ,,Vodnická pohádka“. Zde děti hodnotily písničky zvířátek a rozeznávaly dobro od zla.
Následovaly oslavy příchodu jara a Velikonoc. Děti si zdobily vajíčka různými technikami a poté je věšely na větve u vchodu do školky.
Také vyrobily velikonoční přání pro rodiče, které si tvořily dle své fantazie. Probíhalo i plavání pro předškoláky, které se zakončilo mokrým
vysvědčením. Všechny děti zvládly výcvik bez problémů a moc je to
bavilo. Proto není divu, že na vysvědčení našel každý velkou jedničku.
Poslední dubnový týden se nesl v čarodějnickém duchu. Vysvětlili jsme
si význam této tradice a každý si namaloval svou vlastní čarodějnici dle
svých představ. Poté jsme si užili čarodějnické dopoledne. Všichni jsme
se převlékli do kostýmů, nasadili nosy, klobouky a mohlo se letět. Malovali jsme si pavouky a pavučiny na tváře, tancovali jsme, soutěžili, měli
i čarodějnickou přehlídku a zakončili jsme to velkou hostinou. Tímto
bychom rády poděkovaly všem maminkám za kreativní kulinářské výtvory a nakoupení všech dobrot. Všichni jsme si celé dopoledne užili.
Renata Fléglová, učitelka MŠ

Zápis do 1. třídy

Ve středu 6. dubna 2022 proběhl zápis do 1. třídy. Po dvou covidových letech, kdy se konal pouze v podobě papírové, mohly děti společně se svými
rodiči absolvovat tradiční zápis v prostorách základní školy. Úvodem děti
dostaly kartu, se kterou postupně navštívily jednotlivá stanoviště. Na každém si popovídaly s paní učitelkou,
předvedly, co všechno už ze školky
umí a posbíraly řadu razítek. Závěrem
pak od své budoucí paní učitelky Moniky Filipy dostaly pamětní list a vybrali si dárečky. Zapsáno bylo 18 dětí, zákonní zástupci 3 dětí požádali o odklad
povinné školní docházky, do 1. třídy by
tak v září mělo nastoupit 15 žáků. Na
všechny se už teď moc těšíme.

Neseme Morenu

Je nás o něco víc

S příchodem ukrajinských občanů na české území přibylo i do naší
školy pět nových žáků. Dvě žákyně do 1. třídy, po jednom žákovi do 2.,
4. a 6. třídy. Děti mezi sebe nové kamarády velice hezky přijaly a pomáhají jim spolu s učiteli s porozuměním a zvykáním v cizí zemi. Ve
škole byla zřízena skupina pro žáky s odlišným mateřským jazykem
zaměřená na poskytování jazykové přípravy v rozsahu 4 hodiny výuky
českého jazyka týdně. Děkujeme všem rodičům, kteří těmto dětem do
začátku darovali školní pomůcky a další potřebné věci.

I letos vynesli naši mladší školáci Morenu jako symbol zimy za vesnici a poslali ji po vodě, ať si plave. O tom, že se jí od nás moc nechtělo, svědčí nejen video (zstrnavka.rajce.idnes.cz/Neseme_Morenu/), ale
i střídavé aprílové počasí, které následovalo. Naše vlastnoručně ozdobené létéčko před školou to pravé jaro ale nakonec přivolalo.
Krásné dny všem přejí děti a paní učitelky z 1.–4. třídy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MĚSTEČKO TRNÁVKA POŘÁDÁ

SBĚR PAPÍRU
KDY: 13.–14. června 2022
ráno od 7:00 – 8:00,
odpoledne od 15:00 – 16:30
KAM PŘINÉST:
do školy ke starému vchodu
CO SBÍRÁME:
• tříděný papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy)
• ostatní netříděný papír
Další informace – zaměstnanci školy nahlaste jméno a příjmení a třídu žáka, který sběr odevzdává.

ODMĚNY PRO NEJLEPŠÍ SBĚRAČE
www.mesteckotrnavka.cz
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Batůžkový Den Země

V pátek 22. 4. se slavil Den Země a my druháci jsme měli svůj další
tzv. Batůžkový den. Aktovky odpočívaly doma, protože pouzdro, svačina a lupa se nám pohodlně vešly právě do batůžku. Vyučování jsme
zahájili na interaktivní tabuli písní „Chválím tě, Země má“, kdy jsme
se díky průvodnímu videu podívali na celou naši planetu Zemi jakoby
z dálky. S Tondou Obalem jsme se dozvěděli na dětských stránkách
vše o třídění odpadu a o tom, co je prospěšné pro životní prostředí a co
mu naopak škodí. Zjistili jsme, jak dlouho by se rozkládaly některé
odpadky v přírodě, jak je máme správně třídit a co se dále děje s vytříděným odpadem. Vyzbrojeni gumovými rukavicemi a pytli na odpad
jsme v následující hodině posbírali odpadky u školy a na hřišti. A že
jich bylo! Cestou zpět jsme se ještě pustili před školou do vytrhávání plevele u památné lípy, ať nám holka pěkně roste. Ve třídě na nás
pak čekaly badatelské aktivity z projektu MAP rozvoje vzdělávání, kdy
jsme zkoumali lupou šišky jehličnanů a hmatem různé přírodniny. Semínka ze šišek jsme zaseli do hlíny a uvidíme, co se bude dít. A že
jsme rychlíci, zbyl nám čas ještě na malou vycházku do blízkého lesa
a povídání o tom, jak budeme naši planetu Zemi a její přírodu chránit.
Přidáte se k nám?
Mgr. Ludmila Šimečková

Od kutění k řemeslu

Ve středu 4. května navštívili žáci 1. a 2. třídy Stolístek v Linharticích. Program na podporu polytechnické výchovy Od kutění k řemeslu,
který tu byl pro ně připraven v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání
II pro území ORP Moravská Třebová, byl velmi zajímavý, naučný, ale
také zábavný. Všechny děti si vyzkoušely svoji technickou zručnost.
K práci s pilkou, šuplerou nebo pilníkem se každý doma jen tak nedostane a co teprve k opravdové vrtačce. Obyčejný špalík dřeva se nám
pod rukama proměnil třeba v pejska, krokodýla, kočku a další různé
postavičky. Podívejte se na nás do alba: https://zstrnavka.rajce.idnes.
cz/Polybus_Linhartice_1._a_2.tr./
Mgr. Ludmila Šimečková, Mgr. Eva Žouželková

Rodičák jedna báseň

Duben je na naší škole mimo jiné i měsícem rodičovských schůzek,
konzultací o prospěchu nebo, jak se lidově říká, rodičáků. U nás ve 2.
třídě to bylo tentokrát ale trochu jiné. Někteří jsme se odvážně zapojili
i do rozhovoru maminky s paní učitelkou o učení a známkách. Každý
dostal pochvalný diplom za svoje úspěchy. Abychom rodiče přesvědčili, že se nám ve škole opravdu dobře daří, připravili jsme si pro ně
malou přehlídku recitace a vlastnoručních ilustrací básní, které jsme
si sami vybrali z čítanky. Hravě jsme se od úvodní básně „Jak se tváří
měsíc září?“ prorecitovali až ke sloce: „Máme krásné prázdniny, horké
léto je …!“ A na to už se všichni opravdu moc těšíme.
Mgr. Ludmila Šimečková

Sportovní soutěže

Naše škola se účastní sportovních akcí pořádaných AŠSK Moravská Třebová. O sport je mezi dětmi velký zájem, hlavně v nižších ročnících. Žáci absolvovali již turnaje v kopané, florbale a basketbale
a to jak postupové soutěže, tak přátelská utkání mezi školami navzájem.
Snažíme se děti motivovat sportem, a proto chceme sehrávat s okolními školami přátelská utkání z důvodu větší podpory pro oblastní školní
sport. Postup se podařil družstvu z prvních až třetích ročníků v kopané
ve složení František Kroupa, Mikuláš Selinger, Zdeněk Plocr, Matyáš Makas, Filip Charfreitag, Jirka Grebeň, Samael Lanč, Marek Smolík, Barbora Grebeňová. Celkovým vítězstvím postupují do okresního
kola. Úspěchem je i druhé místo ve florbale 4. - 5. tříd, kde jsme měli
šance postoupit, ale z důvodu chybějících hráčů v týmu jsme na postup
nedosáhli. Prezentovali nás Daniel Mazal, Jáchym Pospíšil, Pavel Bohatec, Jan Smékal, Petra Krahulová a Alžběta Dvořáková. Chtěl bych
poděkovat rodičům těchto dětí za podporu. V ostatních soutěžích jsme
zatím na výraznější úspěch nedosáhli, ale nejdůležitější je zapojit děti
do sportovních akcí.

www.mesteckotrnavka.cz
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Den Země 2022

Pro letošní oslavu Dne Země jsme na druhém stupni zvolily dvě varianty – jednu praktickou a druhou teoretickou. V té praktické si osmáci a sedmáci zasadili pod Cimburkem pod vedením pana Bise javory
a kaštany. Až se vypravíte Po stopách Bílé paní, najdete náš malý budoucí les u sedmého zastavení vlevo.
Tu teoretickou připravili pro ostatní třídy deváťáci. Vytvořili osm
pracovních listů zaměřených na třídění odpadů. Třídy pak soutěžily
mezi sebou o první místo v odpadových znalostech. Po vyhodnocení si
první místo zasloužili sedmáci.
Mgr. Alena Popelková

květen–červen 2022

Kouzla vědy na Čarodějnicích

Žáci badatelského klubu při ZŠ Městečko Trnávka předvedli 29.
dubna dětem i dospělým, že kouzlit nemusí jen čarodějnice. Patnáctka mladých badatelů si připravila sadu experimentů, které téměř
připomínají magii. Bezbarvým lektvarem přebarvili kapaliny, zhasínali
svíčku neviditelnou silou, ukázali podvodní sopku, namíchali čarodějnický koktejl, donutili popel růst i odtajnili vzkaz psaný neviditelným
inkoustem. A došlo také na trošku nebezpečné pokusy plné výbuchů,
barevných ohňů, barev a překvapení. Chybět nemohly také hořící ruce,
tentokrát ne paní učitelky, ale samotných odvážných badatelů. Abychom ukázali, že vědě opravdu věříme, zapálili jsme bankovku namočenou v našem tajném lektvaru, která hořela, ale neshořela. Badatelé
své pokusy zvládli na výbornou, a přestože některé experimenty byly
nebezpečné, také ve zdraví. Vy však naše kouzla sami doma nezkoušejte. Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří na akci vystoupili
a ukázali, že i fyzika a chemie jsou zajímavé obory. Zároveň bych chtěla poděkovat rodičům za podporu dětí v bádání.
Tereza Hrouzková

McDonalds Cup

V úterý 3. května se naši mladí fotbalisté z 1. – 3. třídy zúčastnili
okresního kola McDonalds Cup ve Svitavách, na který se probojovali
vítězstvím v oblastním kole v Moravské Třebové. Do Svitav jsme odjížděli značně oslabeni o sourozence Grebeňovi. Tato absence se ukázala jako jediný problém v dobře fungujícím mužstvu, protože na střídání zbyl jen jeden hráč. V průběhu turnaje jsme nastoupili proti týmu
Dolního Újezdu 4:4, Poličky 3:3 a Svitav 9:0. V semifinále jsme vyhráli s Litomyšlí 7:0 a postoupili do finále, kde nás opět čekal Dolní
Újezd. Po přestřelce jsme s vypětím posledních sil nakonec prohráli
5:4 a urazili paní „Štěstěnu“, když jsme z posledního útoku nastřelili
jen tyč. Touto cestou bych rád poděkoval všem chlapcům, jmenovitě:
Matyáši Makasovi, Mikymu Selingerovi, Zdendovi Plocrovi, Františkovi Kroupovi, Markovi Smolíkovi, Samaelu Lančovi a Filipovi
Charfreitagovi za „herodický výkon“ a nejvíc Františkovi Kroupovi
k titulu „Nejužitečnější hráč“, když ke své hře pro mužstvo přidal ještě
14 gólů. I když jsme z druhého místa nepostoupili do krajského kola,
musím působení našich mladých fotbalistů vyzdvihnout a věřím, že
i oni si stejně jako já turnaj užili!!
Robert Hensl



























spřípadě nepříznivého počasí akce zrušena

www.mesteckotrnavka.cz

květen–červen 2022

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

7

Trnka Městečko Trnávka z. s.
Blíží se konec školního roku a mně nezbývá, než rekapitulovat. Po novém roce se rozběhlo Výtvarné řádění vedené Kateřinou Balajkovou v častějších intervalech. Děti se setkávají
k výrobě a výtvarnému tvoření každý druhý pátek. Většinou si domů
odnáší krásné doplňky nebo ozdoby. O letních prázdninách bude mít
výtvarné řádění pauzu. Byli jsme rádi, že jsme uskutečnili společně
s TJ Sokol tradiční Pálení čarodějnic. Návštěvnost byla po dvouleté
pauze ohromná. Osmdesát hracích karet pro děti nestačilo. Věřím, že si
všichni užili tematické úkoly, skákací hrad, čarodějný salon krásy, oheň
i badatelskou show. Za ochotu přijít nám ukázat, co dělají žáci druhého
stupně v badatelském kroužku, děkuji především paní učitelce Tereze
Hrouzkové i odvážným žákům. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na facebookovém profilu Trnky. Trnfest se letos také bude konat.
Sice bude probíhat osmnáctý ročník, ale první ročník se odehrál právě

před dvaceti lety. V dramaturgii programu se vracíme ke kořenům, kdy
hlavní částí programu byly inscenace studentů JAMU, DAMU a uměleckých škol. V pátek se proto sejdeme na Cimburku v šapitó, kde se
svými spolužáky vystoupí Anna Stenzlová - v současnosti studentka
KATAP DAMU a dále její bývalí spolužáci, nyní studenti DiFa a HuFa
JAMU. Sobotní odpolední program bude věnován dětem, kdy je čekají
dvě pohádky a další bohatý doprovodný program. Přesun celého Trnfestu by nastal jedině v případě dlouhotrvajícího špatného počasí. Sledujte naše sociální sítě a tam budeme dále podrobně informovat. Letní
příměstské tábory jsou již od února zaplněné na maximum. Probíhají
přípravy a administrativa. My a jistě i děti se už moc těšíme na léto,
prázdniny a tábor. Krásné jaro.
MgA. Zdeňka Selingerová

XVIII. ročník
divadelního
festivalu

27. a 28. května 2022
v šapitó na Cimburku v Městečku Trnávce

PÁTEK

SOBOTA

od 20 hodin

od 15 hodin

POČTEM
počtení u ohně autorských
textů studentů DAMU

divadlo KUFR: Velký Fuk

YESSS!!!
ZÁ RUBNI - ex Dramatická
školička Svitavy

žonglérská dílna

divadlo LokVar: Sněhurka

Během festivalu bude probíhat
pohybově hlasová dílna.
Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno

Více informací najdete na FB profilu Trnky.

www.mesteckotrnavka.cz
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TJ Sokol Městečko Trnávka
FOTBAL

Muži vstoupili do jarní části fotbalové sezóny 2021/2022 domácí
remízou 1:1 proti Čisté. Následovala celkem poklidná výhra 5:0 s Koclířovem. V Sebranicích se Sokol nejprve dost trápil, v druhé půli ale
zlomil odpor soupeře a nakonec zvítězil 2:0. Zatím nejhorší výsledek si
připsala Trnávka doma proti Poličce B. Sokol měl sice na hřišti převahu a vypracoval si spoustu šancí, žádnou ale neproměnil. Naopak třikrát
inkasoval a prohrál tedy 0:3. Reputaci si tým napravil v Čisté, kde zcela opanoval prvních třicet minut, během kterých nasázel soupeři čtyři
branky. Utkání se poté sice trochu zdramatizovalo, když Čistá dokázala snížit, Trnávka ale nakonec zvítězila 5:3, a to hlavně díky hattricku
Havlíčka. Zatím poslední utkání odehrála Trnávka ve Vendolí. Sokol
prohrával 0:2, utkání však dokázal otočit na konečných 3:2. Do konce
sezóny zbývá odehrát ještě šest zápasů. Aktuálně týmu patří v tabulce
III. třídy 3. místo. Havlíček vede tabulku střelců III. třídy.
Žákům zbývá odehrát poslední duel základní části, po které bude následovat ještě nadstavba. Na jaře si tým připsal nejlepší výsledek doma
proti Borové, kterou Sokol rozstřílel 9:0. Nejvyšší prohru 0:4 naopak
tým zaznamenal venku proti celku Horní Újezd/Morašice. Aktuálně se
žáci drží v tabulce také na 3. místě.
Lucie Procházková, sokoltrnavka.cz

Blahopřání

Významné životní jubileum oslavil, v den 36. ročníku šachového
turnaje, jeho dlouholetý předseda a člen T. J. Sokol Městečko Trnávka,
pan JUDr. Miloš Izák. V šachovém oddíle obětavě pracuje již nespočet
let a aktivně přispívá k dobrému jménu trnáveckého sokola. Panu JUDr.
Miloši Izákovi přejeme vše nejlepší, zejména hodně zdraví a životní
pohody. Děkujeme za rozvoj šachového oddílu a za práci pro tělocvičnou jednotu.
Výbor T.J.Sokol Městečko Trnávka

Vyhodnocení 36. ročníku turnaje v bleskovém šachu
v Městečku Trnávce

36. ročník tradičních „Trnavských šachových bleskovek“ uspořádal
šachový oddíl Sokola Městečko Trnávka v sále Kulturního domu tradičně o Bílé sobotě dne 16. 4. 2022. Účast byla, po 3-leté pauze zaviněné pandemií, jako vždy velmi dobrá co do počtu i výkonnosti hráčů.
Celkem se zúčastnilo 94 hráčů z 36 oddílů z Čech a Moravy. Hlavním
rozhodčím byl jako vždy Ing. Martin Šmajzr, hrálo se opět švýcarským
systémem na 16 kol a každý účastník si od nás odnesl hodnotnou cenu.
Turnaj byl hojně dotován 70 sponzory
Pořadatelé velmi děkují všem sponzorům a dárcům, zejména obci
Městečko Trnávka a Sokolu Městečko Trnávka, za nevšední podporu,
bez jejichž dobrodiní by nebylo možno turnaj takového rozsahu uspořádat.
Poděkování patří též všem účastníkům za perfektní vystupování a za
bezproblémový průběh celého turnaje.
V turnaji zvítězil velmistr Vojtěch Plát z ŠK JOLY Lysá n. Labem se
ziskem 12,5 bodů, který pochází z Mor. Třebové a který se našeho turnaje často zúčastňoval, naposledy před 10 lety a tento turnaj několikrát
vyhrál. Na druhém místě byl Daniel Gajdoš z VSK Univerzity Brno
a na třetím místě byl Petr Matoušek ze Sokola Přemyslovice.
Z hráčů pořádajícího šachového oddílu startoval pouze jediný z nastupující mladé generace, a to Tadeáš Palášek (nar. 2006), který startoval poprvé a získal cenné zkušenosti – obsadil 82. Místo. Nejstarším
účastníkem byl Luboš Lapáček z TJ Lanškroun (nar. 1939). Turnaje se
zúčastnilo také 6 žen a dívek. Nejčastějším účastníkem našeho turnaje
byl Jaroslav Volf z ŠK Ústí n. Orlicí, který startoval po 35.
Všichni se těšíme na nadcházející 37. Ročník – tedy opět na „bílou“
sobotu tentokrát 8. 4. 2023.
JUDr. Miloš Izák

SOKOL SI V ROCE 2022 připomíná významná výročí
➢
➢
➢
➢
➢

160 LET OD založení (1862)
140 LET OD I. SLETU (1882)
200 let od narození Jindřicha fügnera (1822)
190 let od narození miroslava tyrše (1832)
160 let od vydání tyršova tělocvičného názvosloví (1862)

Jedním z vrcholů oslav Je PROJEKT sokolgym 2022, který se koná ve čtyřech
vybraných městech. Jedním Z NICH JSOU PARDUBICE, které se STANOU VE DNECH
17. 6. 2022 až 19. 6. 2022 sokolským městem. DO PARDUBIC SE SJEDOU sokolové
Z celé republiky A také Je připraven bohatý PROGRAM pro veřeJnost.

HTTPS://SOKOL.EU/PROJEKT/SOKOLGYM

www.mesteckotrnavka.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka
Je tu jaro! Konečně!

Vedoucí mládeže vyhnali děti z haly do našeho sportovního areálu k vlakovému nádraží, a tak mohly konečně začít ty pravé
přípravy na letošní sezonu. 16. dubna několik našich dětí plnilo zkoušky odbornosti v Kunčině. Jednalo se o odbornost – strojník, strojník junior a preventista. Kolektiv mladých hasičů se teď již schází místo pátečního podvečera, každou neděli po obědě. Již brzy je totiž čeká jarní
kolo Hry Plamen a závody v Bezděčí u Trnávky, které jsou v neděli 15.
května. Mimo to se družstvo žen a mužů zúčastní okrskového cvičení
na Staré Rovni, které proběhne 21. května.

Na Zelený čtvrtek před Velikonocemi jsme pro Vás mohli opět po
delší době uspořádat posezení na hasičské zbrojnici. Akce se podařila,
celé odpoledne nás krásně hřálo sluníčko (a nejen to!:)) a my jsme byli
moc rádi, že jsme Vás všechny zase mohli vidět. Děkujeme za účast!
Smršť výjezdů se sesypala na kluky z naší výjezdové jednotky.
Na konci března vyjížděli kluci k požáru polního porostu do Dlouhé
Loučky. Dále likvidovali požár dvou stromů na Staré Rovni. To byl již
18. výjezd letošního roku. 26. března společně s dalšími 7 hasičskými jednotkami bojovali proti plamenům v Radkově. Jednalo se o velmi
rozsáhlý požár trávy, balíků slámy, ale také sena uvnitř objektu. Vlivem silnějšího větru došlo k pádu stromů na Plechtinci. Sem byli kluci

vyslání v brzkých ranních hodinách na apríla. K pomoci a spolupráci
s dalšími složkami IZS, při přistání vrtulníku v Městečku Trnávce na
místním hřišti, byli kluci přivoláni 17. dubna, kdy bylo potřeba zajistit
bezpečné přistání vrtulníku a přeložení pacienta ze sanitky k rychlému
transportu do nemocnice. Zatím poslední výjezd proběhl v ten stejný
den, o 2 hodiny později, kdy došlo k požáru sazí v komíně na Bohdalově. Mezi těmito výjezdy byli kluci 3x v Pardubicích, odkud rozváželi
uprchlíky z Ukrajiny do ubytovacích zařízení v naší oblasti. Mají za sebou 23 výjezdů. Díky za Vaši práci.
Již v minulém vydání Trnaváčku jsme Vás informovali o naší letošní
velké akci, která se uskuteční 4. června na místním fotbalovém hřišti.
Jedná se o oslavy 141. založení sboru. Čeká nás bohatý program. Zahájíme oslavy průvodem obcí od hasičské zbrojnice na hřiště, těšit se můžete na vystoupení mažoretek, pro děti bude připraveno velké hasičské
auto – skákací hrad se skluzavkou! Hasiči z Dlouhé Loučky dětem za
pěkného počasí také přijedou udělat pěnu. Proběhne předání vyznamenání členům SDH a připravena bude krásná soutěž o ceny. K poslechu
nám zahraje Malohanačka z Jevíčka a proběhne ukázka hasičské techniky. Nebude chybět ani bohaté občerstvení. Jste všichni srdečně zváni!
Nikola Neubauerová, SDH Městečko Trnávka

SDH Městečko Trnávka
Vás srdečně zve na

OSLAVY 141. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU

které se uskuteční
v sobotu 4. 6. 2022 od 12 hodin
na fotbalovém hřišti v Městečku Trnávce
• bohatá soutěž o ceny
• skákací hrad se skluzavkou pro děti
• hasičská pěna pro děti (za příznivého počasí)
• ukázka hasičské techniky
• ukázky požárních útoků
• hry pro děti
• vystoupení mažoretek
• dechová hudba Malohanačka z Jevíčka

Zahájení oslav ve 12 hodin na hasičské zbrojnici, odkud půjde v 13 hodin průvod obcí na místo konání.
Srdečně zvou pořadatelé.

Tradiční velikonoční klapání a hrkání v Pěčíkově
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Historie Plechtince
Dnes Vás seznámím s historií poslední vesnicí, o které jsme ještě
v našem Zpravodaji nepsali a tou je Plechtinec.
Plechtinec byl od nepaměti spojen s Pěčíkovem. Byl jeho osadou.
Mají tedy společnou historii, která začíná v roce 1351, kdy tehdejší
držitel panství Bernard z Mrdic (tvrz u Heřmanova Městce) vložil do
zemských desek polovinu panství Vraní Hory bratřím Závišovi a Vilémovi z Rychmburka. Byly to vesnice Vranová, Lhota, Roveň, Pěčíkov, Střítež, Vacetín, Svinov a dva mlýny. Bernard byl synem Heřmana z Mrdic a jeho ženy Miroslavy z Cimburku, sestry našeho Bernarda
z Cimburku. Možná na těchto vesnicích vázlo věno Miroslavy, což je
jen doměnka. Prameny mlčí. Tito bratři hned v roce 1355 prodali panství Ješkovi z Boskovic za 600 hřiven. Za tohoto pána byl hrad Vraní
Hora zbořen.

V roce 1406 zapsal markrabě Jošt Kateřině, manželce Pročka z Wildenberka v ceně 500 kop vesnice Vranovou, Lhotu s tvrzí, Vacetín, Svinov, Roveň a Pěčíkov s dvorem alodním (Plechtinec). V roce 1497 potvrdil král Vladislav Jiříkovi ze Lhoty listiny králů Václava a Zikmunda
svědčící na hrad pustý Vraní Horu, Lhotu s tvrzí a dvorem, Hraničky,
Pěčíkov se dvorem Plechtincem a vesnicemi Svinovem, Rovní se vsemi pustými Stříteží, Vacetínem a Příkazy u Bohdalovsi. V roce 1533
zapsal zakladatel huti a hamru ve Lhotě Vratislav Lhotský ze Ptení své
manželce Kateřině Podstatské z Prusinovic 500 kop věna na Vranové
a Pěčíkově. Jeho synové asi přenechali po smrti matky Pěčíkov Prokopu Podstatskému z Prusinovic, držiteli Trnávky. Tak se Pěčíkov připojil
k panství Trnávka a sdílel s ním společné osudy.
Pěčíkov je již v roce 1572 uveden v urbáři panství Trnávka, založeném Prokopem Podstatským. Tehdy bylo v Pěčíkově 21 usedlých.
Z toho bylo 5 láníků, 7 pololáníků, jeden držící ¾ lánu, 7 zahradníků
a mlynář. Mimo těchto se uvádí 4 zahradníci, kteří si nově postavili na
Plechtinci na místě zaniklého dvora. Z jednoho lánu se odvádělo úroku
o sv. Jiří a sv. Václavovi po 8 groších o Vánocích 5 slepic, 8 vajec, jedna
husa a slepice za trávu u rybníka, korec ovsa z řeky (mohli lovit ryby)
a za odúmrtí 2 kuřata. Rychtář dával po dvou kopách grošů, z kovárny
3 groše, 4 slepice o sv. Václavovi, korec ovsa z řeky, od úmrtí 2 kuřata.
Rychta byla svobodná a zákupní, osvobozená od robot. Musel ale dovést pánu bečku vína, pokud se mu rozkáže.

Zahradníci na Plechtinci odváděli 6+6 grošů za pastvu jednu husu
a jeden z kluči (vykáceného lesa) 2+2 groše. Zahradníci byli povinni
spolu s poddanými z Pěčíkova kosit louky dva dny, mlátit obilí dva dny
a platilo se jim po 1 groši a strava. Museli usušit louku pod Pěčíkovem
a svést seno. Za sečení dostávali bečku piva a věrtel režné mouky. Museli pomáhat při výlovu rybníka a jeho opravách. Museli napříst 2 lokte
příze, za loket dva denáry.
Ti zahradníci na Plechtinci byli: Říha Horníček, Jan Pedanů, Petr
Němec a Jura Kalaček. Rychtářem v Pěčíkově byl tehdy Jan Boček.
V roce 1677 se na Plechtinci připomíná Adam Boček, Adam Beran,
Jakub Koželka, Jura Tkadlec. Nejstarší rodinou na Plechtinci až do současnosti je rodina Kadleců od roku 1646. Kdy byl na Plechtinci postaven mlýn zatím nevím, ale v roce 1658 se připomíná na Plechtinci
mlynář Marek Tesař, který měl podobné povinnosti jako mlynář v Mezihoří, ale povinnost vykrmit vepře vrchnosti se mu přeměnila na plat
7 zlatých.
V Pěčíkově se na mlýně v roce 1663 připomíná Wáclav Wlaštovička
a jeho manželka Alžběta. Na Plechtinci je v matrikách uváděna v roce
1664 jako kmotra Justina Bolanka (Woland), ze staré mlynářské rodiny.
V roce 1834 se na Plechtinci uvádí 8 domů, 42 lidí, 19 mužů a 23
žen. Byly to rodiny Dvořáků, Krausů, Marie Beranová vdova, Ryšavá
Marie vdova, Macháček Anton, Kadlec František a Beran František.
Děti z Plechtince chodily do školy v Pěčíkově, Trnávce i do Bezděčí.
Při sčítání lidu v roce 1880 bylo na Plechtinci 46 lidí.
V roce 1890 byla postavena silnice z Petrůvky do Chornic a v roce
1919 do Staré Rovně. Elektrifikace byla provedena v roce 1923. Občané Plechtince si sami postavili svůj vodovod.
Od roku 1850 patřil Plechtinec k okresu Moravská Třebová a od
roku 1869 tvořily vesnice Pěčíkov, Petrůvka a Plechtinec jednu obec.
V roce 1898 se Petrůvka osamostatnila. Dominantou Plechtince je
mlýn. Ten patřil rodině Krausů, jejichž jedinou dceru si vzal Škrabal
z Mezihoří a ten mlýn pronajímal rodině Kapounů, Václavků a nakonec
koupil mlýn Müller a mlýn vyhořel.
Vyhořelý mlýn koupilo Pastevní družstvo v Unerázce a rolník Arnošt Schuppler spolu s doc. Františkem Wenzlem se rozhodli postavit
na tom místě nový moderní družstevní mlýn. Členský podíl členů byl
200,- Kč a vybralo se 400.000 Kč. Stavbu provedla firma Ing. Smékal
a Hrbata. Zařízení dodala firma Kohout z Prahy. Veškeré dřevo bylo
z modřínu. Do provozu byl spuštěn 1. září 1928. Chléb z pekárny byl
vyhlášený po celém kraji. Po založení JZD v Pěčíkově přešel mlýn do
jeho vlastnictví. Zemědělská společnost bývalý mlýn v nedávné minulosti prodala.
Obecní pečeť Pěčíkova měla svůj vývoj odvozený od stálého nebezpečí způsobeného rybníkem přímo nad vesnicí. Na pečeti z roku 1774 je
položená radlice ostřím nahoru a pod ní letopočet 1774. Po stranách vlny
a nad nimi je znázorněn Duch Svatý. V další pečeti chybí Duch Svatý,
letopočet, ale objevuje se ratolest. Razítko, používané obecním úřadem
za první republiky i po válce zobrazuje kopku sena a na ní kosu a hrábě.
Jiří Vondra, historik a kronikář obce Městečko Trnávk

Z Městečka Trnávky až na konec světa
Kazachstán – neznámá perla Střední Asie

Milan Urbášek

Vyrůstal jsem v Městečku Trnávce pod Cimburkem a hrával si s kamarády v „Oslénku“. Už v mládí mě zaujaly počítače a informatika.
Z koníčka se postupně stal velký zájem, dále studijní obor a vlastně
posedlost. Tento obor mě profesionálně zavedl do mnohých nevšedních míst, mimo jiné do Kazachstánu a Indie. V tomto článku bych rád
napsal několik odstavců o málo známé středoasijské republice jménem
Kazachstán.
Moje kazachstánské dobrodružství začalo jedním zcela nenápadným telefonátem, který se téměř ihned změnil ve výzvu. Tenkrát mi,

mně neznámý personalista nabídnul práci v této republice. Následně
jsme s manželkou měli dva týdny na rozhodnutí, jestli se opravdu za
dva měsíce chceme odstěhovat do námi tehdy ještě nepoznané země
ve Střední Asii.
Do Kazachstánu jsme se nakonec s manželkou odstěhovali a strávili
zde čtyři roky, kterých vůbec nelitujeme.
Začátky ovšem nebyly lehké. Očekávali jsme sice neznámé prostředí a nepříjemné situace, ovšem nikdy nevíte přesně, co vás čeká. Kulturní rozdíly se ukázaly jako ty nejproblematičtější.
Kazachstán je devátou největší zemí podle rozlohy na světě. Žije
v něm ovšem pouze přibližně 19 milionů obyvatel. To znamená, že jsou
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Almaty – hoské panorama

Šaryn kaňon

tu rozsáhlá místa, kde nepotkáte člověka klidně po několik dnů cestování.
Tu obrovskou rozlohu si uvědomíte, až když Kazachstánem projíždíte.
Pokud si myslíte, že se jedná o chudou zemi, velmi se mýlíte. Kazachstán disponuje obrovským přírodním bohatstvím. Říká se, že se
v něm těží téměř celá periodická soustava prvků a větší část z nich dokonce průmyslově. Jen pro představu, Kazachstán je v současnosti největším producentem uranové rudy. Toto enormní bohatství dalo celkem
nehostinné středoasijské zemi možnost vybudovat nové hlavní město
– Nur-Sultan (původně Astana). Nur-Sultan je město postavené nově
uprostřed prázdné kazašské stepi. Při svém vzniku se stalo působištěm
několika renomovaných světových architektů, kteří navrhli nové budovy a celé městské čtvrti.
Největším městem Kazachstánu stále zůstává téměř dvoumilionová
Almaty (původně Alma-Ata). Právě toto město se stalo mým domovem
na další 4 roky.
První přílet do Almaty je pro každého nezapomenutelný. Po celní
a pasové kontrole vás ve výstupní hale obklopí dav taxikářů. Odmítnout
je vyžaduje nemalou dávku asertivity. Tato atmosféra je typickou pro
první seznámení s Almaty pro každého cizince, jak jsem se později dozvěděl. Metropole samotná uchvátí hned na první pohled svoji polohou.
Almaty leží na úpatí horského hřebene Alatau, který je nejsevernější částí pohoří Tian-Šan. Zajímavá je architektonická výstavba města.
Sever Almaty leží ve stepi v nadmořské výšce cca 600 m n. m. Směrem k jihu se město zvedá do hor tak, že jižní okraj města sahá do výše
téměř 1500 m n. m. Tato jedinečná poloha dává možnost obyvatelům
města se během 20 minut dostat do horského lyžařského centra do výšky více než 3600 m n. m. Hory lemují jih města a vytvářejí podle mě
jedno z nejzajímavějších městských panoramat na světě. Rána v Almaty jsou pověstná lehkým chladným větrem, který vane z hor, a tím čistí
vzduch v celém městě.

V Kazachstánu se mluví kazašsky, ale druhým oficiálním jazykem
je ruština. Po příjezdu jsem se pustil do oprašování svých základů ruského jazyka. Ovšem oprašovat téměř nebylo co. Pomohla mi výrazně
znalost azbuky a pak každodenní používání mluveného jazyka. Velkou
výhodou je, že jazyk je to češtině velmi blízký, a po třech měsících
používání ji člověk ovládne velmi obstojně. Poznal jsem, že současná
moderní ruština se od té školní dost liší. Se znalostí jazyka se stal život podstatně jednodušší. Jakmile mluvíte trochu rusky, místní se vám
snaží pomoci a porozumět. Čechy mají obecně rádi. S postupem času
jsem ovládl ruštinu docela obstojně, ovšem stále přízvukem. Místním
obyvatelům připadal můj český přízvuk příliš tvrdý. Přirovnávali ho
k přízvuku v pobaltských republikách.
S porozuměním místním docházelo k navazování přátelských vztahů. Kazachstánci jsou obecně velmi otevření, dobrosrdeční a hodně
hrdí. Jakmile si získáte jejich důvěru, určitě vás pozvou na nějakou
oslavu nebo hostinu. A různých příležitostí k oslavám si dokážou najít spoustu.
Vzhledem k tomu, že rádi jedí, každá oslava, a to i posezení v restauraci, se neobejde bez pořádného hodování. První zásadou je, že stůl
musí být úplně plný jídla. Nesmí na něm být vidět ubrus! Protože je
hostina pro ně velmi důležitá, má i svoje jméno v místním jazyce – dastarchán. Můžete si být jisti, že od dastarchánu hladoví nikdy neodejdete. Navíc si ze slavností obykle donesete i něco domů. Je totiž zvykem,
že zbylé jídlo ze stolu si stolující rozdělí a odnesou s sebou.
Kazašská kuchyně je svérázná. Kazachstánci sami o sobě říkají, že
jsou druhým největším konzumentem masa na světě. Tím největším
jsou podle nich vlci J. Ovšem pozor, ryba a drůbež se za „pravé maso“
kazašskými muži nepovažuje. Obyčejná večeře obsahuje maso skopové. Pro významnější příležitosti se používá maso hovězí a jako lahůdkou je maso koňské. Krávy, ovce i koně se pasou na travnatých stepích.

Nur-Sultan – centrální bulvár

Almaty – Náměstí republiky
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Proto všechno maso je zde
prostě delikátní. Obvyklým
jídlem je šašlik – skopové
kousky masa na špejli, opečené nad dřevem stepního keře
zvaného saxaul, které dodává
masu po opečení lehce slanou
chuť a specifickou, nezaměnitelnou vůni. Myslím si, že
místní steak je určitě srovnatelný, co se kulinářského zážitku týče, se steakem argentinským nebo australským.
Při hodování je pro Kazachstánce nemyslitelné nepřikusovat k jakémukoli jídlu
chléb a vše zapít černým čajem s cukrem. Působil jsem
velice zábavně, když jsem
Výlet do Fort Ševčenko
si k masu objednal hranolky
a k pití pivo. Několikrát jsem vyvolal úděs v očích číšníků, když jsem
na přímý dotaz odmítnul chléb i čaj. Ačkoliv se zachovali profesionálně, vyvolal jsem v nich pravděpodobně nechápající pocity ohledně
„zvláštních“ cizinců.
Kazachstán nemá města s historickými jádry, nenajdete tu ani hrady ani zámky. Naše česká šlechtická sídla jsou pro místní obyvatele
známkou luxusu a závidí nám je. Co ovšem Kazachstán nabízí, jsou
úchvatné přírodní krásy. Vyplatí se tu mít dost času pro cestování a navštívit např. Šaryn kaňon – druhý rozlohou největší kaňon na světě
s bohatstvím oranžovo-červených skalních útvarů, jezero Balchaš – třetí největší jezero v Asii a současně jediné, které je zčásti slané a zčásti
sladké, Kolsajská jezera – horská jezera s průzračnou studenou vodou,
národní park Altyn Emel – sídlo divokých oslů a jediné písečné duny
v Kazachstánu nebo podhůří nejvyšší hory Chan Tengri (téměř 7000 m
n. m.). Dobrodruhy může zlákat návštěva vyschlých zbytků Aralského
jezera nebo kosmodromu Bajkonur.
Historicky jsou Kazaši kočovníci jezdící na neosedlaných kazaškých koních a bydlící v jurtách. Tento druh obydlí lze už zahlédnout jen
zřídka. Jurty a koně vyměnili za prostorné domy a terénní vozy. V jejich
naturelu ovšem volnost, svoboda a rychlost zůstaly. To pochopíte při
řízení na kazachstánských silnicích. Vlastně se pořád jedná o dostihy,
ne na koních, ale pořád s koňskými silami objemných motorů aut. Měl
jsem obvykle pocit, že dopravní předpisy jsou tu jen doporučené J. Takový chaos na silnicích. Rychlost je tu vlastně vidět hlavně na silnicích,
jinak obecně platí, že není kam spěchat. Kočovnická krev dává obyva-

Národní hra kyz kuu
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Velké Almatinské jezero
telům rozvahu a klid. Vše tu plyne svým tempem.
Koně vždy byli pro kočovné Kazachy důležití pro přežití. Právě proto s nimi souvisí množství národních zvyků a obyčejů, např. souboj na
koních, kdy se jezdci snaží vzájemně shodit s koně nebo národní hra
kyz kuu, kdy chlapec stíhá na koni dívku, kterou se snaží políbit.
Kazachstán má spoustu krás a nabízí spoustu zážitků. Ačkoliv jsme
se po nějaké době rádi opět vrátili do Evropy, Kazachstán v nás zanechal obrovskou stopu.

Dastarchán

Národní tanec v krojích
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