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letní prázdniny skončily a dětem opět začíná škola a myslím si, že si 
všichni přejeme, aby výuka probíhala klasicky, čili prezenční formou.

I v letních měsících pokračovaly práce na II. etapě statického zajiště-
ní a konzervace zříceniny hradu Cimburk. Bylo provedeno přespárování 
rozvolněného zdiva jihovýchodní hradby, obnoveno bylo zdivo koruny 
této hradby a provedena byla i vyrovnávací mazanina na koruně zdiva, 
opravena byla i klenba vstupního otvoru bašty. Další práce budou pokra-
čovat na statickém zajištění bašty pomocí helikálních výztuží.

Obec na tuto akci získala od Pardubického kraje dotaci ve výši 
800 000 Kč, když uspěla v podané žádosti o dotaci. Rozsah prací popsa-
ný v žádosti o dotaci si před rozhodnutím o přidělení dotace přijel osob-
ně prověřit náměstek hejtmana zodpovědný za investice a kulturu – Ing. 
Roman Línek MBA.

Kompletně vybavené je i odloučené pracoviště mateřské školy a vý-
dejna stravy v budově bývalého obecního úřadu. Krajská hygienická sta-
nice provedla místní šetření, na základě kterého vydala kladné závazné 
stanovisko pro zápis pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení. 
Kapacita mateřské školy je tak 74 dětí – navýšeno o 20 dětí. Doufám, že 
nově otevřené oddělení mateřské školy bude sloužit řadu let, a že bude 
dostatek dětí, které naplní všechna oddělení mateřské školy. Obec se 
proto snaží podchytit mladé rodiny prodejem zasíťovaných stavebních 

Vážení občané, 
pozemků za rozumné ceny.  

Letos v září skončí mandát zastupitelům obce, kteří od Vás občanů 
dostali důvěru v komunálních volbách na podzim roku 2018. Zastupi-
telé obce na veřejných zasedáních schválili, případně vzali na vědomí 
téměř 700 bodů usnesení. Mnohé schválené body usnesení měly a mají 
zásadní dopad na vzhled a dění v našich obcích. Z těch hlavních stojí za 
připomenutí – opravy a výstavby komunikací v obci a místních částech, 
zasíťování stavebních pozemků obytného souboru „Nad Studní“, výmě-
na oken budovy Základní školy v Městečku Trnávce, pořízení traktoru 
do lesa, komunálního traktoru a výkonného štěpkovače, statické zajiš-
tění předhradí zříceniny hradu Cimburk, cyklostezka Městečko Trnáv-
ka  - Lázy, barevné popelnice do domácností, doplnění herních prvků na 
dětská hřiště, výsadba zeleně v obci, naučná stezka na Cimburk, vybu-
dování dalšího oddělení mateřské školy a mnohé další akce. Za zmínku 
určitě stojí i zajištění nové stomatologické a pediatrické péče.

Rád bych touto cestou poděkoval všem zastupitelům za jejich práci, 
nápady a podněty, se kterými přišli, a pomohli je zrealizovat. Poděkovat 
bych chtěl i těm z Vás, kteří za námi přišli s rozumnou myšlenkou, co 
by bylo vhodné opravit, vylepšit. Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo 
obce opět vytvoří dobrý pracovní kolektiv potřebný ke zdárnému cho-
du obce.

Vážení občané, přeji Vám všem klidné a krásné dny příští a rozváž-
nost při zářijových komunálních volbách.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Dobrovolníci v Ludvíkově budují hráz rybníka, čili „NĚKDE 
TO JDE A NĚKDE SE JEN NADÁVÁ“
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Usnesení 
č. XXIII/290822 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 29. 8. 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:
651. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
652. zprávu FV, plán práce FV na 08/2022,
653. záměr prodeje pozemku p.č. 446/27 o výměře 840 m2 v k.ú. Měs-

tečko Trnávka za cenu 350 Kč/1m2 ke stavbě RD,
654. prodej pozemku p.č. 82/3 o výměře 13 m2 v k.ú. Pacov u Moravské 

Třebové Karlu Bochanovi za cenu 50 Kč/1m2,
655. prodej pozemku p.č. 557/37 o výměře 30 m2, odděleného od p.č. 

557/1 GP č. 530-485/2022 v k.ú. Městečko Trnávka manželům 
Henslovým za cenu 100 Kč/1m2,

656. nákup pozemku p.č. 16/8 o výměře 4 m2 odděleného od p.č. 16/3 
GP č. 530-485/2022 v k.ú. Městečko Trnávka od M. Hensla,

657. prodej pozemků p.č. 922/1 a p.č. 66/1 o celkové výměře 120 m2 
v k.ú. Lázy manželům Raabovým za cenu 50 Kč/1m2,

658. prodej pozemku p.č. 3/12 o výměře 89 m2 v k.ú. Lázy manželům 
Novákovým za cenu 50 Kč/1m2,

659. prodej pozemku p.č. 3/19 o výměře 64 m2 v k.ú. Lázy Janě Havá-
čové za cenu 50 Kč/1m2,

660. prodej pozemků p.č. 913/2 o výměře 29 m2 a p.č. 913/15 o výmě-
ře 20 m2, oddělených GP č. 169-450/2022 v k.ú. Lázy manželům. 
Leischnerovým za cenu 50 Kč/1m2,

661. prodej pozemku p.č. 99/7 o výměře 14 m2 , odděleného od p.č. 99/1 
GP č. 525-336/2022 v k.ú. Městečko Trnávka manželům Klimešo-
vým za cenu 100 Kč/1m2,

662. prodej pozemku p.č. 99/8 o výměře 78 m2, odděleného od p.č. 99/6 
GP č. 531-496/2022 v k.ú. Městečko Trnávka manželům Gošo-
vým za cenu 100 Kč/1m2,

663. prodej pozemku p.č. 99/9 o výměře 19 m2, odděleného od p.č. 99/6 
GP č. 531-496/2022 v k.ú. Městečko Trnávka, manželů, J. a E. 
Škrabalovým za cenu 100 Kč/1m2,

664. prodej pozemku p.č. 99/10 o výměře 31 m2, odděleného od p.č. 
99/6 GP č. 531-496/2022 v k.ú. Městečko Trnávka, manželům 
Malendovým za cenu 100 Kč/1m2,

665. prodej pozemku p.č. 99/11 o výměře 41 m2, odděleného od p.č. 
99/6 GP č. 531-496/2022 v k.ú. Městečko Trnávka, manželům 
Šnoblovým za cenu 100 Kč/1m2,

666. Dohodu s Obcí Radkov o změně katastrálních hranic obou obcí 
(k.ú. Petrůvka u Měst. Trnávky),

667. odložení rozhodnutí o prodeji pozemků p.č. 43 a části p.č. 914/1 
v k.ú. Lázy novému zastupitelstvu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
668. zprávu ředitelky ZŠ a MŠ o školství,
669. zprávy o kultuře v obcích,
670. zaslání žádosti o dotaci na Pk na hospodaření v lesích ve výši 66 804 Kč,
671. úhradu faktury Instalatérství Bidmon za montáž kuchyně a dodáv-

ku a montáž ZTI v MŠ v MT 2 ve výši 285 645 včetně DPH,
672. informace o úrocích termínovaného vkladu a jeho prodloužení o 3 mě-

síce.
Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (Žaneta Liznová).
Usnesení bylo přijato.

V Městečku Trnávce dne 29. 8. 2022
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Jiří Vondra, František Kozlovský

V září v říjnu 2022 oslaví významné 
životní jubileum tito občané:

paní Eliška Steffanová z Městečka Trnávky
pan Miroslav Kirchner z Pěčíkova
paní Hana Klevetová z Městečka Trnávky
paní Ludmila Schupplerová z Petrůvky
paní Dáša Bičovská z Petrůvky
paní Matylda Skřebská z Městečka Trnávky
paní Gertruda Benischová z Městečka Trnávky
pan Vítězslav Zezula z Městečka Trnávky
paní Hedvika Sůvová z Lázů
pan František Vyroubal z Pěčíkova
pan Viliam Frais z Nové Rovně 
K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme 

a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou ná-
ladu do každého dne. 

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Letošní akci Legendy pod Cimburkem s vystoupením 
skupiny Olympic revival band a kapely Argema finančně 
podpořila pojišťovna Kooperativa. 

5. listopadu - Divadelní spolek Velké Opatovice s hrou „Balada pro 
banditu“
12. listopadu - divadlo Stodola Jiříkovice s muzikálem „Jedno jaro 
v Paříži aneb Krvavá Henrietta“
19. listopadu - Divadelní soubor Doveda Sloupnice s muzikálem „Le-
genda o zbloudilých duších“
26. listopadu - Divadelní soubor Městečko Trnávka s komedií „Man-
želka se nepůjčuje“

Začátek vždy v 19:30 hodin, vstupné 100,- 
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vás.

 Jana Dušková

Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí mohou rodiny 
žádat o jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě. Nárok se vztahuje na 
děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022, pokud příjem rodičů v roce 
2021 nepřesáhl 1 mil. Kč hrubého. Žádosti je možné podávat online i na 
vybraných Czech Pointech (Obecní úřad Městečko Trnávka) v úředních 
hodinách. Podrobnosti na webu https://www.mpsv.cz/.

Divadelní podzim 2022 v Kulturním 
domě Městečko Trnávka

Jednorázový příspěvek na dítě
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V Týdnu knihoven 3. – 7. 10.   nabízíme registraci 
novým čtenářům na 1 rok zdarma.

Obalujeme učebnice a sešity do průsvitné fólie za 
cenu 5,- (velikost A5) a 10,- (velikost A4).

Mimořádná výstava Komenský v komiksu provede 
dětské i dospělé návštěvníky originálním způso-
bem životem Jana Amose Komenského. Vznikla 
při příležitosti 350. výročí úmrtí (2020) a 430. vý-
ročí narození (2022) Učitele národů. Scénář na-
psala spisovatelka Klára Smolíková, autorem ilu-
strací je Lukáš Fibrich. Pořádáme ji ve spolupráci 
s Národním pedagogickým muzeem a Městskou 

knihovnou ve Svitavách. Výstava komiksů je přístupná v období 3. 10. 
– 30. 11. 2022 v galerii knihovny.

Jitka Stenzlová

Obecní knihovna Městečko Trnávka

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka

        Organizace školního roku 2022/2023
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v pondělí 1. září 2022.
Státní svátek připadá na středu 28. září 2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Státní svátek připadá na pátek 28. října 2022.
Státní svátek připadá na čtvrtek 17. listopadu 2022.
Na pátek 18. listopadu 2022 stanovuji ředitelské volno.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 

2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 6. 3.–12. 3. 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Pondělí velikonoční připadá na 10. dubna 2023.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 

2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2018.

Třída Třídní učitel Telefon Email
1. Mgr. Monika Filipi 461 329 623 filipi@zsmtrnavka.cz
2. Mgr. Eva Žouželková 461 329 623 zouzelkova@zsmtrnavka.cz
3. Mgr. Ludmila Šimečková 461 329 623 simeckova@zsmtrnavka.cz
4. Mgr. Jana Dospělová 461 329 623 dospelova@zsmtrnavka.cz
5. Mgr. Jana Strouhalová 461 329 621 strouhalova@zsmtrnavka.cz
6. Ing. Veronika Bártová 461 329 621 bartova@zsmtrnavka.cz
7. Mgr. Erich Kalous 461 329 621 kalous@zsmtrnavka.cz
8. Mgr. Alena Popelková 461 329 621 popelkova@zsmtrnavka.cz
9. Ing. Jana Burianová 461 329 621 burianova@zsmtrnavka.cz

SRPŠ – poděkování
Ráda bych jménem svým a všech členů Spolku rodičů a přá-

tel školy při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka poděkovala za dlou-
holetou činnost paní učitelce Vlastě Konečné a popřála jí hodně 
zdraví do dalších let.  

Vladimíra Krejcarová, předsedkyně

SRPŠ při MŠ a ZŠ Městečko Trnávka Vás zve

Výšlap na Holubí studánku
1. 10. 2022

sraz 13:30 u prodejny K-Plus
Za nepříznivého počasí se akce nekoná

Občerstvení zajištěno

Přijďte číst ENGLISH
Každý pátek od 23. 9. 2022 v Městečku Trnáv-

ce – galerie čp. 37 (vedle Zásilkovny) – od 14:30 
do 16:00 hodin se bude konat čtení s rodilým 
mluvčím (umí i česky) pro děti i dospělé. Znalost 

anglického jazyka není podmínkou. Vstupné 50,- Kč. Informace 
na tel. č. 732 792 701 (Rachel) anebo se rovnou přijďte podívat. 
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Trnka Městečko Trnávka z. s.

Po letních prázdninách, kdy jsme opět neza-
háleli a uspořádali dva turnusy příměstských táborů pro více než čtyřicet 
dětí, přicházím s informacemi o chodu našeho spolku během nového škol-
ního roku. Budeme pokračovat v tradičních zájmových aktivitách. Pokud 
byste měli vy sami chuť v rámci našeho spolku přinést novou volnoča-
sovou aktivitu, jak pro děti nebo pro dospělé, neváhejte mě kontaktovat.

Od úterý 20. září opět začne pan Václav Žáček s jógou pro dospělé. 
V malé tělocvičně ZŠ vždy od 18 hodin. S sebou si vezměte pohodlné ob-
lečení a jógamatku. Poplatek za lekci zvyšujeme na 60 Kč za lekci a vy-
bírá se na místě. 

Úterky budou také patřit klubu pro rodiče a děti. V prostorách Trnky 
- v 1. patře obecního domu - se schází rodiče s malými dětmi, které ještě 
nenavštěvují mateřskou školu. Garantem tohoto klubu je Kristýna Hen-
slová. Maminky si převážně tvoří náplň klubu samy. Poplatek za dopo-
lední pobyt v Trnce je 25 Kč za rodinu. Sledujte náš facebookový profil, 
kdyby došlo ke změně dne setkávání nebo zrušení lekce z důvodu nemoci

Letošní dětská jóga vedená Zdeňkou Selingerovou bude probíhat pro 
žáky základní školy v odpoledních hodinách po školní výuce v prostorách 
malé tělocvičny. V mateřské škole bude jóga probíhat jen za zájmu dětí 
a rodičů. Po rozdělení budov MŠ bude vodění dětí na lekci komplikované.

Od pátku 9. září začne ve čtrnáctidenním cyklu Výtvarné řádění - pro 
děti od pěti let. Lekce výtvarky, rukodělného tvoření a kutění povede Ka-
teřina Balajková. Zveme všechny zájemce každý sudý pátek od 16 hodin 
do prostor Trnky. O náplni jednotlivých lekcí se dozvíte na našem face-
booku nebo na plakátech. Poplatek se vždy mění dle materiální náročnosti 
výrobků. Ty si vždy děti berou domů.

Během podzimu nás čeká Dýňobraní a Předvánoční jarmark. Data 
upřesníme na plakátech. Pokud jste prodejci a chtěli byste prodávat na 
jarmarku, kontaktujte Janu Duškovou, pracovnici Obce Městečko Trnáv-
ka (knihovna a kulturní dům). Krásný a klidný podzim 

MgA. Zdeňka Selingerová

TJ Sokol Městečko Trnávka
                 FOTBAL

Muži Sokola Městečka Trnávky vstoupili do příprav na sezónu 
2022/2023 tradičním Pouťovým turnajem. Sokol nejprve prohrál 0:7 
s celkem Svitavy B a následně 2:5 s Lošticemi, což tým odsoudilo 
k poslednímu 3. místu. Turnaj ovládly Svitavy B. Před začátkem se-
zóny ještě odehrála Trnávka přátelské utkání s dorostem Moravské 
Třebové, do kterého nastoupila jen s deseti muži (dva z nich byli žáci) 
a prohrála 4:5.

Na úvod sezóny přišlo pohárové utkání s Mladějovem, které se 
týmu vůbec nepovedlo, o čemž svědčí i prohra 1:4. Stejným výsled-
kem skončil i první zápas sezóny v Jevíčku. Gól v obou utkáních 
vstřelil Lexmaul. Následoval duel nováčků Okresního přeboru Trnáv-

ka – Polička B. Sokol si v utkání vytvořil spoustu šancí, žádnou ale 
nedokázal proměnit. Naopak jednou inkasoval a prohrál tak 0:1. Za-
tím poslední utkání odehrála Trnávka v Mladějově, kam odjela bez 
opor týmu a opět nezískala ani bod, když prohrála 1:2. Čestnou trefu 
Sokola zaznamenal Stenzl. Trnávka tedy zatím neokusila chuť vítěz-
ství, což se jí v minulé sezóně moc často nestávalo. I loni ale nebyl 
start sezóny nejlepší, a tak nezbývá než doufat, že se tým postupně 
rozjede a začne zase vítězit...

Žáci už mají za sebou také první duel nové sezóny a vstoupili do 
ní podstatně lépe než muži. Zápas v Koclířově jasně opanovali a zví-
tězili 5:0.

Lucie Procházková, www.sokoltrnavka.cz

Fotbalový kemp přípravky 1.  - 5.  8.  2022
Po roce uspořádal fotbalový oddíl opět kemp pro mladé fotbalisty 

a fotbalistky, který je již tradičním zpestřením prázdninového progra-
mu.  Na kempu bylo možné procvičit si svoje fotbalové dovednosti 
nebo se i o prázdninách pořádně protáhnout.  Zájem o letošní kemp byl 
opravdu velký, kdy nebylo možné z kapacitních důvodů vyhovět všem 
přihláškám.  Kempu se zúčastnilo 29 dětí, většinou hráčů a hráček míst-
ního fotbalového oddílu, kteří se  s fotbalovým míčem nepotkali popr-
vé. Trenéry kempu byli Jaroslav Žouželka, Robert Hensl a Vlastimil 
Stenzl. 

Hned v pondělí se trénovalo dopoledne i odpoledne.  Mladým fot-
balistům předvedl některá cvičení i  profesionální trenér Jirka Mokrejš 
z Dolního Újezda. 

Na úterý byly naplánovány také 2 tréninky na hřišti.  V horkém po-
časí nebylo jednoduché vše zvládnout, ale všichni se s podmínkami  vy-
pořádali dobře.   Část polední pauzy jsme s dětmi strávili u videa při 
sledování fotbalových parádiček a nějakých těch legrácek. 

Na středu se už všichni těšili, protože  skupina mladších dětí měla 
v plánu návštěvu třebovského aquaparku, starší  se vydali zasoutěžit si 
v disciplínách Fotbal-golfu na hřištích v Litomyšli. 
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TJ SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA – ODDÍL KOPANÉ ROZPIS SOUTĚŽÍ – PODZIM 2022

Den Datum Kategorie Utkání Začátek Poznámka

NE 18. 09. 2022 Přípravka  Březová n. S. 10:00 M. Trnávka, Pomezí, H. Újezd/Morašice

NE 18. 09. 2022 Žáci  M. Trnávka - Dl. Loučka/Křenov 13:30

NE 18. 09. 2022 Muži M. Trnávka - Boršov 15:30

SO 24. 09. 2022 Žáci Opatov - M. Trnávka 13:00

NE 25. 09. 2022 Přípravka Čistá 9:30 M. Trnávka, Pomezí, Hradec n. S.

NE 25. 09. 2022 Muži Bystré - M. Trnávka 15:30

NE 02. 10. 2022 Přípravka Jevíčko 10:00 M. Trnávka, Hradec n. S., Sebranice

NE 02. 10. 2022 Muži M. Trnávka - Horní Újezd 15:00

SO 08. 10. 2022 Žáci Kunčina - M. Trnávka 10:00

SO 08. 10. 2022 Muži Dolní Újezd B - M. Trnávka 15:00

NE 09. 10. 2022 Přípravka M. Trnávka 9:30 Bystré, H. Újezd/Morašice, Jevíčko

NE 16. 10. 2022 Přípravka Sebranice 9:30 M. Trnávka, Němčice, H. Újezd/Morašice

NE 16. 10. 2022 Žáci M. Trnávka - Koclířov 12:30

NE 16. 10. 2022 Muži M. Trnávka - Opatov 14:30

SO 22. 10. 2022 Muži Dl. Loučka - M. Trnávka 14:30 hř. Křenov

NE 23. 10. 2022 Žáci Radiměř - M. Trnávka 10:00

NE 30. 10. 2022 Žáci M. Trnávka - Kunčina 12:30

NE 30. 10. 2022 Muži M. Trnávka - Morašice 14:30

SO 05. 11. 2022 Muži Borová - M. Trnávka 14:00 hř. Telecí

Ve čtvrtek po dopoledním tréninku jsme už všichni odjeli na koupa-
liště do Chornic, kdy bylo potřeba se řádně svlažit.  Stateční starší žáci 
absolvovali cestu na koupaliště na kolech.  I když už se zdálo, že jsou 
všichni dostatečně unavení, absolvovala většina výšlap na Cimburk.  
Tam proběhla tradiční střelba ze vzduchovky i s tradičním účastníkem 
psem Snoopym.  Po návratu na hřiště jsme ještě opekli špekáčky a po-
malu se přemístili do haly k přespání.  I když už to nikdo nečekal, ještě 
v hale před spaním proběhl zápas na plné obrátky. 

V pátek byl ještě původně naplánován výlet na Bouzov, ale vzhle-
dem k extrémnímu teplu se již neuskutečnil.  Starší ještě potrénovali, 
s mladšími dětmi jsme udělali krátký pěší výlet po okolí Městečka Tr-

návky se zastávkou na koupališti a na prolézačkách a houpačkách.   
Během oběda už byla na všech znát přeci jenom únava z celotýden-

ních aktivit, a tak jsme po rozdání společné fotky jako vzpomínky na 
tuto vydařenou akci kemp zakončili. 

Děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli, zvláště 
také Janě Lexmaulové, Janě Duškové a Lence Vymlátilové za pomoc 
s vydáváním obědů v kulturním domě a také mladým fotbalistům Hon-
zovi Lexmaulovi, Lukášovi Fréharovi a Kubovi Dvořákovi za trenér-
skou výpomoc.  Věříme, že na letošní náročný fotbalový kemp budou 
všichni rádi vzpomínat a budou se těšit na další v příštím roce. 

Mgr.  Vlastimil Stenzl
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     Hola, hola, škola volá!
Prázdniny utekly jako voda, hasičská sezóna je skoro 

u konce a děti čeká nový školní rok! A jaké bylo to naše, hasičské léto?
O státním svátku, 5. července, proběhly již tradičně závody v Gru-

ně. I přes velmi deštivé počasí se závody nezrušily, a tak nás čekal těž-
ký boj s terénem. Holky se však nezalekly a po 2 úspěšných útocích si 
odvezly pohár za krásné 1. místo. Muži takové štěstí neměli a nakonec 
skončili na 9. místě. Hned následující sobotu nás čekal Memoriál Hyn-
ka Hanuse ve Vranové Lhotě. Dopoledne proběhla soutěž dětí. Jelikož 
jsme museli přípravku doplnit mladšími žáky, „spadly“ děti do vyšší 
kategorie. I přesto, že závodily v konkurenci starších kamarádů, bojo-
valy statečně až do konce, závody si užily a měly velkou radost, že si 
mohly zaběhat. Předvedly velmi krásné výkony. Starší žáci si odvezli 
krásné 3. místo. Odpoledne se uskutečnila soutěž žen a mužů – tradiční 
„zpátečák“. Holky zopakovaly krásný výkon z Gruny, a po klasickém 
útoku a „zpátečáku“, si doběhly opět pro vítězství.  Na konci července 
nás čekal Noční boj na Staré Rovni. I tyto závody doprovázel celodenní 
déšť. Naštěstí se nakonec počasí umoudřilo. Veteráni si po nepovede-
ném útoku a problémech s mašinou odvezli 6. místo. Muži po problému 
na rozdělovači nakonec skončili na 8. místě, a ženy po menším problé-
mu na béčku braly 2. místo. 

Následující týden proběhly závody na domácí půdě. Ani nám dopo-
ledne nepřálo počasí, takže soutěž dětí doprovázel déšť. Ten však neza-
bránil v krásných výkonech. Přípravka se umístila na skvělém 2. místě, 
mladší žáci se radovali také z 2. místa, starší žáci i po statečném boji 
skončili na nepopulárním 4. místě. Odpoledne své výkony předvedli 
muži, ženy a veteráni. A pro náš sbor byly, stejně jako u dětí, velmi 
povedené. Veteráni, stejně jako „B“ tým žen, vybojovali 2. místo, „A“ 
tým žen ve své kategorii zvítězil. I naši muži se po štafetách a útoku ra-
dovali z 1. místa. Letos tak pro nás byly domácí závody velmi úspěšné! 
Tímto děkujeme všem ostatním sborům a týmům, které se Memoriálu 
Vojtěcha Jachana zúčastnily.   

Předposlední týden prázdnin proběhlo hasičské soustředění dětí. 
Letos v obci Kořenec, nedaleko Boskovic. Ubytováni jsme byli v kul-
turním domě a děti čekal týden plný zábavy, ale i povinností. Běhalo 
se, střílelo, a hlavně jsme se připravovali na podzimní Hry Plamen. 
Nechyběl ani celodenní výlet do kukuřičného bludiště a na hasičskou 
zbrojnici v Boskovicích. Den jsme zakončili v aquaparku v Kuřimi. 
V Kořenci jsme měli možnost navštívit místní muzeum řemesel a také 
krásnou sbírku budíků. V noci na středu nám zlí skřítci ukradli jednu 
z vedoucích. Nechali nám v kulturním domě jen dopis se vzkazem. Po 
snídani jsme se vypravili vedoucí zachránit a s tím najít i truhlici s po-
kladem. Jelikož děti splnily všechny úkoly, na oběd jsme se vraceli již 
v kompletní sestavě. Poslední večer před odjezdem domů byla připra-
vena stezka odvahy. Skoro všechny děti, kromě těch úplně nejmenších, 
stezku prošly s menším i větších strachem. Na konci je čekal diplom za 
statečnost, strašidelná lízátka, ale hlavně klíč od truhlice, který dětem 
strašidla ukradla. Děti si dle jejich slov týden užily a už se těší na pří-

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

ští rok. Letos odjelo na soustředění 23 dětí, a to z velké části děti pod 
10 let,  především spoustu „školkáčků“. Musíme velmi pochválit naše 
malinké, že celý týden všichni zvládli bez slziček, a hlavně statečně tak 
dlouhou dobu bez rodičů, někteří úplně poprvé. Také chválíme dorost 
a ostatní starší žáky, kteří nedělali rozdíly ve věku, mladší kamarády 
mezi sebe přijali jako sobě rovné, ba naopak se o ně perfektně starali 
a pomáhali jim, když bylo potřeba. Jste prostě správná parta, a tak to má 
být! A my z Vás máme obrovskou radost! J

V červenci jsme na hasičské zbrojnici uspořádali tradiční Pouťové 
posezení. Děkujeme všem, kteří se za námi během víkendu přišli po-
dívat! 

Celkem klidné letošní léto měla naše „výjezdovka“! Na konci čer-
vence byli kluci vysláni na požár polního porostu do Dlouhé Loučky. 
O týden později mělo dojít ke spolupráci s IZS v Malíkově, kde se 
hledaly dvě nezletilé děti. Naštěstí se v tu chvíli našli, a tak k tomuto 
výjezdu nedošlo. Dne 20. srpna odjeli kluci na dětský den do Krasíko-
va, kde byla vytvořena pěna pro děti, ukázka hašení požáru a techniky. 
V sobotu 3. září proběhlo školení na hasičské zbojnici v Moravské Tře-
bové na zacházení s proudnicí při hašení.  

Dětem přejeme úspěšný vstup do nového školního roku! 
SDH Městečko Trnávka 

TJ Sokol a skupina  55 + Městečko Trnávka
vás srdečně zvou na tradiční

POCHOD ZA ZDRAVÍM
NA SVATÉHO VÁCLAVA,
který se koná VE STŘEDU 28. ZÁŘÍ 2022

Odjezd vlakem do Mladějova v 9:28 hodin 
z vlakového nádraží v Městečku Trnávce

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

Předpokládaný návrat vlakem z Anenské Studánky  
v 17:28 hodin (M. Trnávka 18:09 hodin)

Oběd bude dle zájmu zajištěn, svačinu  
a košíky na hříbky s sebou.

Zájemci, hlaste se v Obecní knihovně 
Městečko Trnávka do 23. 9. 2022.

Trasa je vhodná i pro rodiče s dětmi.
Na tuto trasu se mohou vydat i starší 

občané.
Pochod se jde za každého počasí. 
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Vážení občané,                                                                
dovolte mi, abych Vás po odmlce v roce 2021, seznámil s průbě-

hem roku 2022 v Zemědělské společnosti Městečko Trnávka, a. s.  Ze-
mědělská společnost k dnešnímu dni hospodaří na 1.706 ha Zeměděl-
ské půdy, z toho je 1.545 ha půdy orné a 161 ha trvalých travních po-
rostů.  Zemědělská společnost Městečko Trnávka založila v roce 2011 
dceru Eko Trnávka s.r.o., která byla dne 4. 3. 2011 zapsána u Kraj-
ského soudu v Hradci Králové do Obchodního rejstříku. Zemědělské 
společnost je 100 % vlastníkem této společnosti. Na tuto společnost 
se podnájemní smlouvou převedly pozemky o výměře 590 ha. K to-
muto kroku se přistoupilo z toho důvodu, že se na těchto pozemcích 
hospodaří v ekologickém režimu. Jedná se o trvalé travní porosty, na 
kterých se pase hovězí dobytek, část se sklízí na seno a travní senáže. 
Celkem tedy tyto dvě společnosti obhospodařují 2.296 ha zeměděl-
ské půdy.

Společnost zaměstnává 29 pracovníků a 4 pracovníci jsou na Eko 
Trnávka. Zemědělská společnost Městečko Trnávka má 284 akcio-
nářů.

Pokud se týká roku 2022, mohu konstatovat, že tento rok byl ro-
kem průměrným. Pšenice ozimá a řepka přezimovaly celkem dobře, 
teplé počasí počátkem listopadu 2021se nepříznivě podepsalo na ječ-
menu ozimém, který trpěl virovou zakrslostí. V konečném důsledku 
se to projevilo na jeho výnosu. Průběh počasí během jarních měsíců 
se pohyboval okolo normálu. Během měsíce května proběhla sklizeň 
travních porostů na senáže, část porostů se sklidilo na seno.

Mnohem složitější je situace ohledně vývoje cen pohonných hmot, 
elektřiny, hnojiv chemický prostředků a ostatních vlivů včetně hospo-
dářské politiky státu a války na Ukrajině.

Tak jak se tyto událostí promítají do hospodaření státu, tak mají 
dopad i do odvětví zemědělství. Těžko se odhadují trendy vývoje, 
ceny vstupů, a na druhé straně ceny komodit, za které jsou od země-
dělců vykupovány. Ceny řepky vyskočily v jarních měsících až na 
21.000 Kč za tunu, u pšenice až na 9.000 Kč t., potom zase ceny spad-
ly dolů. V současné době je cena řepky 16.500 Kč/t., pšenice potra-
vinářské 7.500 Kč/t. Pro porovnání v roce 2021 jsme řepku prodávali 
v průměru za 11.000 /t., pšenici za 5.000 Kč/t. Na první pohled se zdá, 
že nárůst cen je pro zemědělce výhodný, ale zase to má opačný výsle-
dek v tom, že se zdražují ceny krmných směsí a tím náklady na živo-
čišnou výrobu. S nárůstem cen komodit ruku v ruce roste i cena hno-

jiv, která je mnohdy dvojnásobná oproti ceně původní. V konečném 
důsledku je těžko odhadnout, jak se všechny tyto změny promítnou 
do hospodářského výsledku podniku. Navíc v zemědělství o výsledku 
rozhoduje ještě další faktor, a to je počasí.

Přes všechny tyto těžkosti žně v letošním roce započaly o 14 dnů 
dříve než v roce 2021.

Dne 1. 7. 2022 začala sklizeň ozimého ječmene, který se sklízel 
do poloviny července. Ozimého ječmene jsme měli naseto 110 ha, 
sklizeň byla nižší než obvykle, jak už jsem se zmiňoval výše. Od po-
loviny července se začala sklízet řepka ozimá, pšenice ozimá a ječ-
men jarní. Porosty byl nepolehlé, počasí poměrně příznivé, takže žně 
byly ukončeny 4. 8. 2022. Kvalita obilí je dobrá, pšenice se prodáva-
jí jako potravinářské, rovněž kvalita jarních ječmenů je dobrá. Obilí 
se sklízelo za sucha, a proto se nemuselo až na malé výjimky sušit. 
V průběhu žní jsme měli ke sklizni 5 kombajnů, z toho jeden vlastní.  
Obilí bylo oseto celkem na 833 ha, z toho pšenice ozimá na 428 ha, 
průměrný výnos 7,64 t/ha.  Ječmen jarní byl oset na 295 ha, výnos 
5.1 t/ha a ječmen ozimý na 110 ha, výnos 5.15 t/ha. Celkový výnos 
obilovin z 833 ha byl 6,28 t/ha. Řepka ozimá se pěstovala na 316 ha, 
výnos byl 3,2 t/ha.

Tento týden se dokončí sklizeň slámy a do soboty 3. 9. 2022 by 
se měla doset řepka ozimá na cca 300 ha.  Během dalšího týdne pro-
běhne sklizeň travních porostů a započne sklizeň kukuřice na siláž. 
Kukuřice máme 240 ha, z toho se bude asi 50 ha sklízet na zrno o vlh-
kosti30 % na biolíh do Polska. 

Z podzimních prací nás čeká zasetí pšenice ozimé na 400 až 430 ha 
a sklizeň cukrovky, ta je na 61 ha.

Živočišná výroba je zaměřená na chov krav bez tržní produkce 
mléka, ve stavu je 230 ks a na výkrm býků. Býci jsou ustájeni na stře-
disku Lázy, průměrný stav je 350 ks. V průběhu roku se prodá okolo 
300 ks jatečných býků ve váze 700 kg. 

Vážení občané, to je v krátkosti k našemu podniku všechno, na 
závěr bych Vám chtěl popřát pevné zdraví, abychom ve zdraví překo-
nali případnou další pandemii. A hlavně aby se co nejrychleji vrátily 
problémy, které na nás v současnosti doléhají, k jakémusi normálu.

Městečko Trnávka 2. 9. 2022
Za Zemědělskou společnost Městečko Trnávka, a. s.  

Ing. Michal Stössel, předseda představenstva

řádku, nohejbalovým nadějím se tu líbilo, a tak se těšíme zase za rok.

Plán akcí
10. 9. 2022 - Rodinný turnaj v nohejbale trojic 
říjen – brigáda

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

Blahopřání..
V měsíci  červnu oslavili  svá  životní jubilea  Petra Krahulová a Ro-

man Ryp. Přejeme jim mnoho zdraví, štěstí a spoustu dalších sportov-
ních úspěchů. 

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

Jana Hrbatová

SK Skalka

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a. s.

     Nohejbalový turnaj v Borušově 
Po sportovní pauze způsobené Covidem se letos 30. 7. 2022 

uskutečnil další ročník tohoto nohejbalového turnaje. Počasí ne-
bylo zrovna ideální, a z tohoto důvodu byl počet zúčastněných 

týmů pouze šest. I tak tým SK Skalky ve složení (Peťa, Fabin, Kondor) 
neponechal nic náhodě a od začátku svoje soupeře postupně porážel.

Lehce si zajistili postupovou příčku a v bojích o umístění „na bed-
ně“ nedali svým soupeřům moc prostoru a turnaj se jim podařilo opět 
vyhrát. Z turnaje si odvezli krásný pohár, medaile a hodnotné ceny. Bla-
hopřejeme k obhájení prvního místa.

 
Nohejbalové soustředění žen

Již po sedmé se uskutečnilo toto soustředění ligových nohejbalistek 
z ČR. Každý rok k nám tyto děvčata jezdí, zdokonalují se, poctivě tré-
nují a učí své mladší nástupce nohejbalovému umění. Novinkou letoš-
ního soustředění bylo uspořádání maškarní plesu, proto se někteří z Vás 
možná setkali s děvčaty v převlecích za pivo, kečup, vodní vílu apod. 
Zajisté to bylo příjemné zpestření. ☺ Jejich soustředění proběhlo v po-



9Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkyzáří–říjen 2022

www.mesteckotrnavka.cz

Zahrádkářská výstava 
v Častolovicích

Ve dnech 6. – 9. října 2022 se v novém výstavním areálu v Ča-
stolovicích uskuteční zahrádkářská výstava s názvem Zahrada 
východních Čech. Nosným prvkem bude ovoce, zelenina a kvě-
tiny. Také včelaři, drobní chovatelé, kaktusáři, ornitologové, by-
lináři a další si přijdou na své. Tradiční soutěž o nejlepší mis-
ku ovoce, odborná poradna a krásná aranžerie budou připraveny. 
Doprovodný program, stánkový prodej a bohaté občerstvení bude 
zajištěno. Výstava bude otevřena od 09:00 hod. do 17:00 hod., 
v neděli do 16:00 hod.

Pouť se letos konala v sobotu 7. července v místním kulturním 
domě.  Mši svatou k poctě svatého Prokopa, patrona obce, za živé a ze-
mřelé občany obce a poutníky sloužili spolu s panem farářem O. Janem 
Slívou také O. Petr Krajčovič a svitavský děkan O. Václav Dolák. Do-
provodnou hudbu a zpěvy již tradičně zajišťovala paní Marie Besserlo-
vá a chrámový sbor z Městečka Trnávky. 

Na závěr mše svaté jsme O. Janovi popřáli pevné zdraví, hodně síly 
a Boží požehnání v jeho kněžské službě. Přátelské posezení s malým 
občerstvením přinesených dobrot přispělo k příjemnému prožití svá-
tečního odpoledne, které pokračovalo i v prostorách venkovních, kde 
bylo připraveno sousedské posezení s bohatým občerstvením. Večerní 
program byl provázen diskotékou, kterou ani déšť nepřerušil a hudební 
produkce k tanci a poslechu se konala i po půlnoční hodině. 

Děkujeme hospodyňkám za přípravu dobrot, také dárcům za finanč-
ní příspěvky. Za to, že jsme mohli potěšit a udělat radost těm nejmen-
ším našim dětem, kdy se mohly projíždět na velké skluzavce, patří 
velké poděkování našim místním sponzorům panu Otíkovi Šmeráko-
vi, provozovateli autodopravy, kominictví panu Zdeňkovi Navrátilovi, 
firmě Pavel Pernica, vedoucímu pily Ing. Arnoštu Bártovi, panu Lubo-
míru Huvarovi, tesařství, a Myslivecké jednotě „Hradisko“ Pěčíkov - 
Vranová Lhota. 

V sobotu 3. 9. se v Lázích na hřišti uskutečnil již druhý ročník soutě-
že ve vaření gulášů. Počasí přálo a 7 soutěžních týmů přitáhlo do Lázů 
mimořádný počet návštěvníků, v jednu chvíli jsme napočítali na hřišti 
170 lidí. První místo obhájil loňský vítěz Honza Řehoř a jeho tým Kob-
liháři. Nutno ale přiznat, že výkony všech týmů byly velmi srovnatelné 
a hosté si pochutnali na všech stanovištích. Novinkou byla letos účast 
dětského týmu Haranti, kteří dostali zvláštní cenu poroty pro nejmladší 
tým. Akce se protáhla do pozdních nočních hodin a někteří účastníci se 
ze zdařilého večírku ještě dlouho vzpamatovávali. Těšíme se, že se na 
třetím ročníku potkáme i s vámi.

Soutěžní týmy:
Kobliháři (1. místo) – Honza Řehoř
Chachaři (2. místo) – Víťa Sebera
Oltec (3. místo) – Jirka Černohlávek
Army team – Ema Dostálová
Dřevorubci – Marcela Stuchlá
Stáj Honda – Mirek Kubín
Haranti – Filip Raab

Jan Raab

TJ Sokol Městečko Trnávka pořádá

Lehkoatletický
čtyřboj žactva
memoriál Otto Stenzla st.

(rozdělení na dívky a chlapce)

Pátek 16. 9. 2022

od 15:00 na hřišti TJ Sokol

Pěčíkovská pouť 

Pořadatelé SDH Pěčíkov a osadní výbor Pěčíkov děkují všem za 
účast. S přáním všeho dobrého se těší na další setkání.

Jan Zatloukal

Druhý lázecký Gulášfest
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Jak to bylo s tím Rumunskem? Aneb rumunská necesta...
Po minulém článku o Ukrajině se mě spoustu z vás ptalo na Rumun-

sko. Takže jak se říká „popojedeme“. Na hraničním přechodu Solotvino 
to šlo celkem hladce, nikde nikdo. Při celní kontrole se na mě celník po-
dívá od hlavy k patě, vidí: motorka od bláta, já též. Roztrhané starší mo-
torkářské oblečení, domlácená helma. Kroutí hlavou. Ptá se na značku 
motorky. Rukou očistím od bláta štítek, který zkontroluje. S nadšením 
říká Honda. Ptá se ještě jestli vezu kokain nebo jiné drogy.  S úsměvem 
tvrdím, že ne. Při kontrole zavazadel nachází plechovku ukrajinského 
piva, říká: „české by nebylo“? Jen pokrčím rameny. Po chvíli zavírám 
kufr, dostavám razítko do pasu, přejedu řeku Tisu. Na rumunské stra-
ně kupodivu taky vše v pohodě. Za přechodem opět postavené stany 
s humanitární pomocí, kde kromě party novinářů z rumunské televize 
není ani noha. Tak konečně jsem v EU! Teď se Vám konečně můžu při-
znat, že v kufru vezu rozmontovanou značkovou motorovou pilu, kte-
rou jsem zakoupil na Ukrajině. U nás vyjde podstatně dráž. Nikdo si jí 
na hranicích naštěstí nevšiml. 

Jedu směr Borsa, už jsem tu v minulosti projížděl, malebné vesničky 
okolo. Žijí tu většinou Romové. Na český Chánov nebo Košický Luník 
zapomeňte. Romové tu žijí po staletí svým životem. Živý se zeměděl-
stvím, každý má svůj domek a malé hospodářství. 

Projíždím dál po silnici č.18 a stoupám na horské sedlo Maramures. 
Nachází se tu krásný nově postavený kostel. Jelikož je neděle, probíhá 
tu bohoslužba, všude je spoustu lidí. Je krásný výhled široko daleko po 
hřebenech Karpat. Vedle hlavní silnice vede polní cesta ještě víc k vr-
cholu. A to je výzva, která se neodmítá. Výhledy určitě stály za to! 

Za dnešní cíl jsem si dal město Boršec. Dopravní cedule ukazují ji-
nou cestu a moje papírová mapa a GPS taky. No přece ty hory nebudu 
nesmyslně objíždět podle cedulí, volím tedy silnici 3. třídy a jedu tedy 
podle mapy a GPS, kde je vše pěkně vyznačeno. U městečka Coverca 
mě nadšení trošku přešlo, asfalt zmizel. Dál už jen polní cesta samé blá-
to. Ještě si dávám malou pauzu abych si vše zkontroloval podle mapy 
a GPS. V tom mě předjede stříbrná Dácie, nějak tomu nevěnuji pozor-
nost. Po pár kilometrech přijíždím k rokli, kde chyběl most. Řidič Dácie 
tu stojí u auta, nadává a kouří jednu cigaretu za druhou. Oprašuji svoji 
němčinu, jinak se tu prostě nedomluvím. Rumunštinu opravdu nedá-
vám. Řidič Dacie říká, že most už měl být dávno hotový, jenže se tu ješ-
tě nekoplo do země. Chvíli po debatě mu ukazuji v mapě moji náhradní 
trasu, kouká na to a pak říká, že 
se to projet dá, ale hrozná cesta. 
No, řeknu si, radši špatná cesta 
než žádná cesta. Pokračuji tedy 
nějakých 40 km do Brosteni. 
Mapu už jsem odmítl držet, jedu 
podle údolí a řeku musím mít 
pořád vedle sebe. Cesta je po 
celou dobu rozbitá, bláto, velké 
louže, kterým se nedá vyhnout 
a voda místy sahá do půlky mo-
toru. Po pár desítkách kilomet-
rů tohoto motokrosu narážím 
na úplně zapomenuté vesničky. 
Těžko zjistit jejich jména, sami 
Rumuni nevědí, že je tu mají. 
Připadám si jako bych projel 
bránou času někam do středově-
ku. Roubené chaloupky se stře-
chami z ručně sekaného šindele. 
Všude kolem krávy, ovce a jiná 
domácí zvířátka. Chvíli se tu 
úplně zapomenu. Po chvíli po-
tkám místního domorodce, kte-
rý jen kouká s otevřenou pusou 
na mě. Říkám si, že sem zavítá 
asi málokdo. Těmhle lidem je 
asi celkem jedno, co je za režim 

nebo v jakém jsou státě. Tady mají svůj svět. Pokračuji dál tou hroznou 
cestou, asi po 20 kilometrech se kolem řeky rozprostírají pastviny a na 
nich spoustu ovcí. Po chvíli se za mnou rozběhne veliký ovčácký pes. 
Řeknu vám, že udržet chvíli rychlost alespoň 40 km/h v takovém terénu 
dá docela zabrat. Je už večer, přijíždím do městečka Brosteni celý od 
bláta, jsem rád, že konečně vidím asfalt. Jsem unavený, je potřeba najít 
nějaký penzion na přespání. To se mi podaří až ve městečku Durau po-
blíž přehrady Mutelui v národním parku Ceahlau, který jsem našel úpl-
nou náhodou. Jsem tu dva dny, projdu si pěšky hory, které určitě stojí 
za návštěvu. Po menším odpočinku jsem si dal větší přejezd směr město 
Sibiu. Kousek před městem u městečka Sura Mare doprava trošku víc 
houstne, přijíždím do kolony, když v tom mě předjede, doslova se „na-
cpe“, černý Volkswagen. Není se čemu divit, nechávám si přede mnou 
odstup, jako bych řídil autobus. No jo, zvyk je zvyk. Potom, co mě auto 
předjelo, prudce šlápne na brzdu. Srážce se tak nešlo vyhnout. Snažil 
jsem se s motorkou jet co nejvíc doprava ke krajnici. Naboural jsem do 
pravého zadního boku auta. Naštěstí ne čelně, ale mým levým bokem. 
Vše se sveze po padacím rámu, který mám na motorce, v tu chvíli mi 
doslova zachrání moji levou nohu. Už se válím na zemi. Pár místních 
kolemjdoucích lidí mě sbírá i s motorkou ze země, všichni se mě pta-
jí, jestli mi něco je nebo jestli mi mají zavolat sanitku. Naštěstí mi nic 
nebylo, byl jsem jen trochu potlučený, stejně tak motorka. Kromě pár 
polámaných plastů jí nic není, auto je na tom podstatně hůře, rozbité 
světlo a potlučený a doškrábaný celý bok. Z auta po chvíli vystoupí na-
fintěná paní na podpatcích. Hned po tom, co jí nadávám česky, se mě 
ptá: „English? Espaňol?“ Já na ni: „Deutsch? Russia?“ V tu chvíli bylo 
jasné, že se nedomluvíme. Policie na místo nehody odmítá přijet, a tak 
vše končí (nebo vlastně začíná) odjezdem na policejní stanici ve města 
Sibiu. Místní policie má zrovna pauzu, tak chvíli počkáme. Po pauze si 
nás oba pozvou do kanceláře, kde s dvěma policisty řešíme, co se vlast-
ně stalo. Chyba je samozřejmě na mojí straně, a to nedodržení bezpeč-
né vzdálenosti, které tomu předcházelo, nikoho nezajímá. Policisté mi 
dávají na výběr, jestli to sepíšeme na mezinárodní tiskopis, který všich-
ni dobře známe, který vozíme každý v autě, nebo na jejich rumunský. 
S úsměvem beru ten rumunský, v tu chvíli mi už bylo úplně jedno, co 
se tam napíše. A tak policista ručně zapisuje vypsaným písmem a ne 
moc kvalitní propiskou do protokolu. Ještě dostanu povolení k opravě 
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Milí čtenáři, mnozí z Vás v Městečku Trnávce potkávají Pe-
tera Yoxena, aniž by věděli, že jde o cizince. Někteří jste na-
vštěvovali jeho anglické konverzace, jiní ho vídáte na obecních 
akcích. V minulém čísle našeho Zpravodaje Vám rodačka z M. 
Trnávky představila život v Anglii, v dnešním vydání jsme se 
rozhodli nabídnout Vám pohled do života Angličana žijícího 
u nás. Jde o člověka bez prvotních znalostí českého jazyka se 
zkušenostmi a pohledem do mnoha kultur světa. Nahlédněte do 
jeho života a přečtěte si o jeho prvním setkání s Českou republi-
kou. Dozvíte se, kde Peter vidí výhodu žití v Čechách a srovná-
ní jeho rodné země s tou naší. Peter miluje české pivo a užívá si 
vycházky do přírody. Dopřejte mu proto úsměv nebo i pozdrav, 
až ho příště uvidíte, a věřte, že mu to stejně jako všem dalším 
spoluobčanům dodá chuť do příjemného soužití v našem měs-
tečku. 

Narodil jsem se v malé vesnici východní Anglie v Shotley, okre-
se Suffolk roku 1953. Vesnice se nacházela vedle cvičné pozemní lodi 
Jejího Veličenstva pro královské námořnictvo, umístěna mezi dvěma 

Z Městečka Trnávky až na konec světa, TENTOKRÁT NAOPAK

řekami, které se setkávaly v ústí řeky před Lamanšským průlivem. Na 
jedné straně řeky se nachází Felixstowe, velký kontejnerový přístav, 
na druhé pak Harwich, přístav pro cestující trajektem do Hoek van 
Holland (v současnosti část města Rotterdam).

Můj otec se pyšnil hodností poddůstojníka ozbrojených sil Králov-
ského námořnictva, a proto jsme žili v ubytování pro rodiny námoř-
nictva. V roce 1958 byl otec poslán do Singapuru a já jsem se spolu se 
svým bratrem a matkou odstěhoval do Londýna. Matka pro nás zajisti-
la bydlení na stejném pozemku jejích rodičů. Navštěvoval jsem místní 
chlapeckou školu v v Edmontonu v severním Londýně spolu s dalšími 
padesáti chlapci ve třídě. Londýn se v té době stále přestavoval po vál-
ce a zbyla zde spousta bombami zničených budov. Na začátku 60. let se 
nad Londýnem snášel smog kvůli spalování uhlí ve všech domácnos-
tech. Pamatuji se, jak se v zimě kouř valil po střechách londýnských 
budov a usadil se dole na ulicích klidně i na několik dní. 

Když byl otec vyslán na Maltu roku 1965, naše rodina se přestěho-
vala do města Sliema, přístavního městečka. Historie ostrova byla zají-
mavá, protože její původ sahal do dob před Stonehenge nebo pyramid. 
Zde jsem studoval královskou námořní školu Tal Handaq. Budova ško-
ly byla v minulosti používána jako italské vězení pro válečné zločince. 

Peter Yoxen Peter s rodinou

mojí motorky. Tenhle papír letí ze vzteku do koše před policejní stanicí. 
Po úředním šimlu usedám na motorku a vyrážím směr Transfagaraš na 
krásnou, ale zároveň „nejprofláklejší“ silnici Rumunska. Horské převý-
šení a vodopád uprostřed - to se každý den nevidí. Poté nacházím pen-
zion na přespání, kterých je pod kopcem spousta. Další den ráno jedu 
směr Transalpina, obdobná silnice jako včera akorát bez vodopádu. Ty-
hle silnice raději zanechme masovému turismu.

Přesouvám se více na jih k Dunaji. Kousek za Orsovou hned u Duna-
je míjím obří tvář vytesanou ve skále Decebala Rexe (Dačský král). Po 
pár kilometrech dojedu do oblasti Banátu. Českých vesnic je tu spous-
tu, nejznámější jsou Eibenthal, Gernic, Svatá Helena - a do té jsem se 
vydal. Jelikož už jsem tyhle místa v minulosti navštívil, zastavuji hned 
u místního obchodu, který slouží i jako hospoda. Sehnat se tu dá téměř 
vše. V celé vesnici, tedy i v hospodě, se domluvíte plynule česky, platit 
zde můžete bez problémů v českých korunách. Majitel, prodavač a hos-
podský v jedné osobě skoro nikdy nezavírá, hospodu zavře, až poslední 
host odejde. Za pultem v obchodě se tu střídá se svojí ženou. Ptám se 
na ubytování, hospodský už mi točí pivo do půllitru, což je v Rumunsku 
rarita, všude jinde v Rumunsku točí do třetinek. Říkám, že se půjdu na-
před ubytovat. Tady to chodí obráceně, napřed pivo potom ubytování. 
Bere tedy telefon do ruky a zjišťuje, u koho ze sousedů je zrovna vol-
no. Mám štěstí, je to kousek, ale domů přijdou až kolem 18:00 hodin. 
Pracují na poli, takže mám ještě času dost. Kolem šesté už mě vítá paní 
domu i s večeří v typickém rumunském stylu. Mluví perfektně česky, 

asi jako každý z vesnice. Sedím u nich doma s celou rodinou u jednoho 
stolu. Dávám se do řeči nejdříve s hostitelkou domu, která říká: „Moje 
babička pocházela z Čech, můj táta pracoval v Nové Moldově v dolech 
na měď. Ve městě jsme s manželem až do nedávna žili, pracovala jsem 
v kanceláři  v jedné dopravní firmě a manžel pracuje stále u pohraniční 
policie. Díky Covidu naše firma zkrachovala a nám nezbylo nic jiného, 
než se vrátit sem, na Svatou Helenu. Žijeme z toho, co si sami vypěstu-
jeme. Pracovních příležitostí k zaměstnání tu už mnoho není.“

Pár dní se jen tak toulám po okolí českých vesnic. Potkáte tu spous-
tu Čechů. Nastává loučení. Dostanu svačinu na cestu. Ještě se stihnu 
zastavit v místním kostelíku, kde právě probíhá bohoslužba za bohatou 
úrodu. Vše probíhá jak jinak než v češtině. Po chvíli sedám na morku, 
čeká mě cesta domů. Na GPS se mi ukázalo krásných 910 kilometrů. 
U Timisoary najíždím na dálnici, která mě dovede přes Budapest až do 
Brna. Určitě si říkáte, že jsem musel jet hrozně rychle. Omyl! Ručička 
tachometru nepřesáhla na dálnici 110 kilometrů v hodině. Při takové 
porci kilometrů je potřeba myslet ekonomicky hlavně na spotřebu pali-
va. Tak mám spoustu času vše promyslet, třeba i to, co právě teď čtete. 
Večer už přijíždím do Městečka Trnávky a poté do Pěčíkova. Mož-
ná vás ještě zajímá, jak to dopadlo s řešením dopravní nehody? Nijak, 
moje pojišťovna to smetla ze stolu s vyrozuměním, že protokol o neho-
dě není vůbec čitelný a odmítla se tím dál zabývat.

Kam se vydám příště? Hlavně nic neplánovat…
motorkář Jiří Přichystal
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Dodnes se mi vybavuje, jak byla obehnána ostnatými dráty a kaktusy. 
Moje vzdělání a pohled na svět se v té době velice změnil. Bylo tomu 
hlavně proto, že jsem vnímal, jak spoustu spolužáků na škole vyrůstalo 
v různých zemích.  

Při opouštění Malty v roce 1968 jsme si byli všichni vědomi zpráv 
o ruské invazi do Československa. Záběry vojenských tanků valících se 
po pražských ulicích za podpory nesčetného množství vojáků byly za 
hranicí všeho morálního. 

Po studiích jsem pracoval pro různé advokátní kanceláře v Londýně 
jako úředník. Scházel jsem se s advokáty a klienty, navštěvoval jsem 
také například soudy ve Westminsteru a Old Bailey. Práce mě bavila, 
přesto se však mé zájmy po nějaké době přeorientovaly na zdravotnické 
služby. Nakonec jsem se přihlásil na studium psychiatrie v Cambridge. 
Tento obor se dokonce stal mou profesí, ale až po tom, co jsem získal 
titul v oboru religionistika a filozofie na univerzitě v Lancasteru. V roce 
1986 jsem podstoupil výcvik v psychoterapii na katedře psychologické 
terapie v Cambridge. Pracoval jsem v lékařských ordinacích v sever-
ním Essexu a zejména v Saffron Walden jsem přijímal doporučení na 
léčbu pro dospělé. Do důchodu jsem odešel brzy, roku 2006. 

Moje první návštěva Česka, a Městečka Trnávky především, pro-
běhla v roce 2008 s kamarádkou, kterou jsem potkal v Anglii. Po se-
tkání s její rodinou a přáteli jsem byl odhodlaný se vrátit a dozvědět se 
více o místním životě. Podařilo se mi to ve třech dalších návštěvách Tr-
návky. Na svůj první delší pobyt jsem dorazil v roce 2011, neměl jsem 
však v úmyslu usadit se. 

Na Městečku Trnávce jsem vždy obdivoval pospolitost. Dodnes ji 
považuji za velmi pozoruhodnou, obzvláště u kostelního sboru, Trn-
ky, dobrovolných hasičů, divadelníků a také u aktivit obecního domu. 
Stejně tak akce a činnosti místního Sokola, kdy je zajištěné občerstvení 
a místní se zapojí do pořádání akce. Nesmím zapomenout zmínit šacho-
vé turnaje a místní školu. Podle mě místní hospody a obchody splňují 
potřeby občanů a přispívají ke klidnému životu na vesnici. Často zde 
vídám velké skupiny seniorů, scházejících se pro vzájemnou podporu, 
a to se mi obzvláště líbí. Je zde vidět hrdost k veřejnému prostranství 
a služeb, jako je lékárna nebo knihovna. Možnost místního rozhlasu, 
a především propojení obecního domu s dalšími službami jako je or-

dinace praktického lékaře či zubaře považuji za smysluplný nápad pro 
rozvoj obce. Bohužel v Anglii se nic podobného v současné době ne-
vyskytuje. Kvalitu života a užívání si svobody vidím jako zásadní pro 
prosperování místních komunit. 

Moje osobní zkušenosti z pobytu v Městečku Trnávce jsou pozitivní 
zvláště proto, že se mi i přes jazykovou bariéru vždy dostávalo velké 
vstřícnosti a podpory. Doufám, že zvláště v českém jazyce se zde díky 
mému pobytu budu časem zdokonalovat. 

Jedním z bezprostředních rozdílů mezi Českem a Anglií je naprostá 
dostupnost krajiny a přístup do přírody. V Čechách se občané mohou 
volně pohybovat v přírodě, ale v Anglii je většina pozemků obehnaná 
řadami živých plotů, zídek a příkopů, které brání v přístupu na poze-
mek. Velmi často hrozí trestní stíhání za přestupek považovaný vstupem 
na soukromý pozemek. V Anglii tato pravidla a nařízení znemožňují 
přístup ke krásám přírody a dalším místům, která jsou jinak v Česku 
běžně dostupná. Divoká zvěř se může v české přírodě volně pohybovat 
a lov divokých prasat a dalších zvířat je součástí života tady. V Anglii 
je povoleno vlastnictví zbraně a v důsledku toho je mnoho škod způso-
beno nekontrolovatelným lovem zvířat. Výjimkou je Skotsko, kde jsou 
zbraně povolené k lovu a zejména snížení počtu přemnožených druhů 
živočichů. Například liška v Anglii téměř opustila přírodu a kolonizuje 
městské části, klidně i Londýna, kde se živí zbytky rychlého občerstve-
ní na městských ulicích. 

Pospolitost rodin v Čechách vidím jako velmi silnou. Početná ro-
dina zde často bydlí ve společných prostorách, ve stejném městě nebo 
přinejmenším v České republice. V Anglii není nezvyklé, že členové 
širší rodiny často žijí v dalších zemích Commonwealthu, jako napří-
klad v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, nebo Karibiku. Moje vlast-
ní rodina žije v Japonsku, Malajsii, Filipínách, Americe, Francii, Irsku 
a Norsku. Zhruba 70 tisíc Čechů žije v Anglii a několik z nich dokon-
ce pochází z Trnávky. Za ta léta se uskutečnilo mnoho návštěv z obou 
stran a jsem rád, že vztah mezi Českou republikou a Anglií je takto sil-
ný. Moje rodina a přátelé už Trnávku několikrát navštívili. Já sám se 
snažím svou rodnou zemi navštívit alespoň jednou ročně. 

Peter Yoxen
(volně přeloženo z anglického originálu, Jan Stenzl)

Vysoká škola – King‘s College London Pohled od řeky


