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dva měsíce uběhly jako voda v Pacovce a Vám se dostává do rukou 
nové číslo Trnaváčku.

Máme za sebou obecní ples, který se uskutečnil 18. února a podle 
ohlasů přítomných byl velmi vydařený. Děkuji touto cestou těm, kteří 
ples připravili a všem, kteří pomohli zajistit průběh plesu.

Také jsme byli svědky velmi hlučného veřejného zasedání, na kte-
rém někteří občané neudrželi na uzdě své emoce a jednání vyeskalovalo 
v něco, co nikdo z nás nepamatuje. Proto bych chtěla apelovat na všech-
ny, aby za každých okolností nezapomínali na slušné chování! 

Na obci vrcholí přípravy na letošní investiční akce. Patří mezi ně 
mimo jiné III. etapa konzervace předhradí Cimburku, výměna otvoro-
vých prvků v kulturním domě v Lázech a ve Staré Rovni, výměna svě-
tel veřejného osvětlení ve všech našich obcích za LED svítidla. Jen tyto 
akce čítají náklady více jak 5 milionů Kč. Pracuje se na projektu kom-
pletní rekonstrukce gastro pavilonu školní kuchyně, na projektech foto-
voltaických elektráren na obecních budovách. V souvislosti s realizací 
projektu Digitální technické mapy ČR vzniknou obci dva nové zákonné 

Vážení spoluobčané,
závazky, povinnost editora a povinnost stavebníka. Obě povinnosti se 
vztahují k poskytování dat do Informačního systému Digitální technic-
ké mapy kraje (IS DTM K) v tzv. Jednotném výměnném formátu DTM.

Vážení čtenáři Trnaváčku, přeji Vám krásné jarní dny plné sluníčka 
a optimismu.

Jana Sablíková, DiS., starostka obce

Veselé Velikonoce

PAMĚTNÍ DESKA PRO PANA 
ALOISE BOMBERU

Pan Alois Bombera se narodil 15. 9. 1919. Narodil se v rodině 
Františka Bombery a jeho ženy Zdeňky, jako jedno z jejich sedmi 
dětí. Život to nebyl nijaký lehký a uživit tak početnou rodinu nebylo 
jednoduché. Na studia nebyly prostředky. O otci Aloise Bombery, 
Františkovi, víme, že byl jedním ze zakládajících členů místního So-
kola, jeho dlouholetým náčelníkem a jedním z nejaktivnějších čle-
nů. V sokolském duchu vychovával všechny své děti. Výchova v so-
kolském duchu byla výchovou především k práci, kázni, těles-
né zdatnosti a v neposlední řadě k ryzímu vlastenectví. O Aloisi 
Bomberovi se dá říci, že byl všestranně a mimořádně nadán. Od 
dětství se zajímal o hudbu, možná i proto, že pomáhal v kostele. Pů-
vodně chtěl jít k vojenské hudbě, ale pro velký počet uchazečů se 
k ní nedostal. Vyučil se tedy malířem a natěračem u svého otce. To, 
že byl vynikající sportovec, není třeba ani zdůrazňovat. Byl cviči-
telem trnáveckého sokolského žactva.  Po absolvování pilotní školy 
v Brně nastoupil jako dobrovolník u 2. leteckého pluku v Olomouci. 
Když byl letecký pluk demobilizován, odjel do Brna, kde se zapojil 
do odbojové činnosti, jejich skupina byla zrazena a pozatýkána. A. 
Bombera byl zatčen a v roce 1942 v Linci odsouzen pro velezradu 
k smrti. Popraven byl v Berlíně 22. 7. 1943. V posledním dopise na 
rozloučenou píše: „Jdu sám sobě na pohřeb. To se každému nemůže 
stát. Víra je silnější než smrt. Sbohem, Lojza“.

Pamětní deska bude slavnostně odhalena v pondělí 8. 5. 2023 
ve 14.00 hodin na hřišti T. J. Sokol v Městečku Trnávce.

VÝZVA – 100 let školy
Na sobotu 10. června 2023 připravujeme oslavy stého vý-

ročí založení školy. Při té příležitosti chystáme výstavu foto-
grafií a předmětů souvisejících se životem ve škole. Prosíme 
občany o zapůjčení dobových fotografií a předmětů, které se 
vztahují k naší škole. Vše můžete přinést v dopoledních ho-
dinách do školy nebo naskenované fotografie poslat na email 
školy: zs.mtrnavka@mtr.cz. Děkujeme.

vedení Základní a mateřské školy Městečko Trnávka
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Usnesení 
č. IV/270223 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 27. 2. 2023

Zastupitelstvo obce schvaluje:
57. zprávu o činnosti samosprávy od posledního VZO,
58. záměr prodeje obecních pozemků st.p.č. 70/2, p.č. 1340/11, p.č. 

1720/3 v k.ú. Stará Trnávka za cenu 500 Kč/1m2,
59. prodej pozemků p.č. 97/5 o výměře 42 m2, p.č. 99/7 o výměře 14 

m2, p.č. 99/8 o výměře 78 m2, p.č. 99/9 o výměře 9 m2, p.č. 99/10 
o výměře 30 m2, p.č. 99/11 o výměře 41 m2, p.č. 102/12 o výměře 
21 m2, p.č. 103/3 o výměře 52 m2 v k.ú. Městečko Trnávka majite-
lům sousedních zahrad za cenu 100 Kč/1m2, pozemky jsou odděle-
né GP č. 531-496/2022 a GP č. 525-336/2022,

60. nákup pozemku p.č. 102/13 o výměře 6 m2 v k.ú. Městečko Trnáv-
ka, odděleného od p.č. 102/3 GP č. 531-496/2022, od Jany Janíkové 
a Veroniky Cousso-Pargade za cenu 100 Kč/1m2, 

61. odkup části pozemku p.č. 445 v k.ú. Městečko Trnávka od SPÚ ČR,
62. úhradu členského příspěvku Svazu obcí pro výstavbu R43 na rok 

2023 ve výši 1 372 Kč,
63. nabídku Zdeňka Schreibera na kompletní výměnu lamp VO za LED 

světla za cenu 1 806 571,80 Kč,
64. zprávu o uplatňování ÚP Městečko Trnávka,
65. rozpočtové opatření č. 1/2023,
66. výměnu otvorových prvků (oken a dveří) a zateplení budovy zá-

kladní školy a školní jídelny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
67. zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2022, 
68. závěrečné úpravy rozpočtu za rok 2022 - rozpočtové opatření č. 

3/2022,
69. zakoupení licence Munipolis Optimal za 30 346,80 Kč/1 rok s DPH,
70. výběr firmy Zamazal ml. & spol. s.r.o. Brno pro III. etapu konzer-

vace Cimburku s cenou 2 307 964,10 Kč s DPH,
71. schválení HV ZŠ a MŠ Městečko Trnávka za rok 2022 s výsledkem 

z hlavní činnosti ve výši + 419 129,26 Kč a z vedlejší činnosti + 
8 348,37 Kč a převod celé části + 427 477,63 Kč do rezervního fondu,

72. schválení nabídky Instalatérství Bidmon na montáž termostatic-
kých ventilů a hlavic antivandal do radiátorů ve sportovní hale za 
66 429 Kč s DPH,

73. vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání 
Zprávy o uplatňování ÚP Městečko Trnávka,

74. nové ceny palivového dříví s účinnosti od 21. 02. 2023: 
jehličnaté   900 Kč/prm = 1400 Kč/m3, 
listnaté 1000 Kč/prm = 1800 Kč/m3, 
hroubí             100 Kč/m3, 
samovýroba     min. 200 Kč/m3,

75. palivové dříví pro všechny žadatele s upřednostněním obyvatel 
obce s věkem 65 a starší a poté obyvatel obce s věkem 65 a mladší, 
po uspokojení obyvatel obce ostatní žadatelé,

76. Kupní smlouva s Pilou Hoštejn s.r.o. Ostrov na prodej jehličnaté 
kulatiny v roce 2023 o objemu ± 300 m3.

Zastupitelstvo obce odvolává:
77. z funkce předsedy finančního výboru Bc. Žanetu Liznovou, DiS. na 

vlastní žádost k 28. 02. 2023.
Zastupitelstvo obce volí:
78. předsedou finančního výboru Bc. Irenu Neubauerovou s účinností 

od 01. 03. 2023.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
79. radu obce zajištěním projektanta a zpracováním projektu na zatep-

lení budovy ZŠ a školní jídelny a výměnu otvorových prvků.
Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení byla přijato.

V Městečku Trnávce dne 27. 2. 2023
Jana Sablíková, DiS., starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Karel Škrabal, Radim Šašinka

Hledáme posilu
Společnost Filifarma s.r.o. příjme do lékárny v Moravské Třebové 

na pozici lékárnice/lékárník posilu. Nabízíme týmový a přátelský ko-
lektiv, klidné a stabilní zázemí, prostor pro seberealizaci,výborné plato-
vé ohodnocení, bonusový systém a náborový příspěvek.

Za doporučení jistá odměna. Kontaktujte nás: 601 374 271.

Popelka Nazaretská
Přijměte pozvání na literárně-hudební pásmo POPELKA NA-

ZARETSKÁ v pátek 5. května od 18 hodin do kostela sv. Jakuba 
Staršího v Městečku Trnávce.

Rozsáhlou báseň Popelka Nazaretská (pohled na Kristův život oči-
ma Panny Marie) složil Václav Renč v r. 1955 ve věznici Leopoldov, 
kde si díky komunistické zvůli odpykával spolu s dalšími členy kato-
lické inteligence dlouholetý trest. Celé dílo uchovával pouze ve své pa-
měti, neboť vězňům bylo zakázáno používat papír a tužku. Navzdory 
tomuto nařízení byla propašována mimo vězeňské hradby řada úryvků 
na cigaretových papírcích miniaturním písmem. Když bylo dílo dokon-
čeno, neexistovalo už pouze v paměti autora, ale ústním podáním bylo 
přenášeno i do pamětí spoluvězňů. A jak se občas některý z těchto spo-
luvězňů ocitl na svobodě, začaly se objevovat fragmenty celého díla, až 
bylo v roce 1958 zkompletováno. Teprve po návratu v roce 1962 viděl 
Václav Renč své vlastní dílo na papíře a mohl tak učinit korekturu a dát 
dílu definitivní podobu.

Úryvky z tohoto díla později zhudebnil Vít Petrů a jsou propojeny 
recitací v dějově souvislé literárně-hudební pásmo.

Recitace: Jana Mandlová
Hraje a zpívá: Komorní sbor RAKOS ze Svitav a jejich přátelé

V březnu a dubnu 2023 slaví významné 
životní jubileum tito občané:

pan František Grulich z Městečka Trnávky
paní Emilie Schneiderová z Městečka Trnávky
paní Růžena Krejčířová z Městečka Trnávky 
pan Jiří Višňa z Pacova 
pan František Hanus z Mezihoří
pan František Hlaváč z Lázů 
paní Marie Klugová z Městečka Trnávky 
paní Olga Schmidtová z Mezihoří
K Vašemu významnému jubileu upřímně blahopřejeme 

a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou 
náladu do každého dne.

Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka Hospodaření Nadačního fondu
Hospodaření Nadačního fondu kostela sv. Jakuba st. v Městeč-

ku Trnávce za rok 2022:
Stav jmění k 1. 1. 2022 . . . . . . .  199 941,34 Kč
PŘÍJMY:
 - sbírky z kostela . . . . . . . . . . . .62 346 Kč
 - od dárců . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 000 Kč
 - Nadační koncert  . . . . . . . . . . . 11 032 Kč
VÝDAJE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč
Stav jmění k 31. 12. 2022:. . . . .  302 319,34 Kč
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V knihovně jsme 2. března uspořádali besedu s názvem Odkaz Ma-
rie Terezie a jejich potomků, aneb co víte a možná i nevíte o jejich ži-
votě, s přednášejícím Janem Valíčkem. Historie naší země je tak pestrá, 
že by bylo dobré si ji připomínat a oprašovat svoje znalosti. 

Nám již známý cestovatel Tomáš Štěpán se 20. března přijel po-
dělit o své zážitky ze své dobrodružné cesty po Kambodži, Lao-
su a Severním Vietnamu. Přednášku doplnil fotografickou projekcí 
a uvařil nám pravý vietnamský čaj. Domluvili jsme se na další ces-
tovatelské přednášce v listopadu 2023, tentokrát o Kolumbii a Gua-
temale.

Obecní knihovna Městečko Trnávka

V pátek 31. března proběhne v knihovně pro děti od 18 do 21 hodin 
Večer s Andersenem. Budeme číst a promítat pohádky, hrát soutěže, 
občerstvení je zajištěno.

Vyrábění chtivé děti i dospělé zveme na Jarní tvoření, které se 
uskuteční v pondělí 3. dubna od 13 do 16 hodin v prostorách Trnky. 
Materiál k vyrábění bude zajištěn.

Jitka Stenzlová

       SPOLEČENSKÝ PLES ŠKOLY
Po dvou letech covidového půstu se v sobotu 28. ledna 

mohl konat společenský ples, který už tradičně pořádalo SRPŠ při ZŠ 
a MŠ společně se zaměstnanci naší školy. 

Už kolem 8. hodiny byly obsazeny téměř všechny stoly, před půl 
devátou se doprodal poslední z 2 100 kusů lístků do tomboly. Po prv-
ních taktech skupiny TOMMY Band se zaplnil taneční parket, a kromě 
pauz mezi sériemi písní, přestávek na předtančení a půlnočního slo-
sování velké tomboly, byl plný až do posledního přídavku po 2. ho-
dině ranní.  Večer zpestřily svými dvěma vystoupeními flamencové 
tanečnice skupiny Alegria Staré Město pod vedením Heleny Gálové. 
Plno bylo nejen na parketu, ale i v baru a u okénka s občerstvením, 
kde byla rychlá a příjemná obsluha. Plesající mohli ochutnat koláčky, 
které upekla děvčata naší školy za dohledu paní učitelky Strouhalové 
a personálu školní kuchyně. Vyznavači slaného mohli porovnávat chutě 
různých druhů jednohubek. O ty se postarali rodiče, především členo-
vé SRPŠ. Kdo chtěl něco teplého do žaludku, dal si zvěřinový guláš 
od pana Horníka, maso dodal Myslivecký spolek Cimburk Městečko 
Trnávka. O výzdobu stolů se postarali žáci naší školy pod vedením paní 

Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
učitelky Popelkové.

Veliké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali ceny do 
malé a velké tomboly. Cen se sešlo celkem 220. Ples by se nemohl 
uskutečnit bez nezištné práce členů SRPŠ a zaměstnanců školy, kteří se 
zapojili do příprav, oslovili sponzory, zajistili tombolu a ples podpořili 
svou účastí. Závěrem děkuji rodičům dětí a žáků, kteří přispěli dárkem 
do tomboly nebo zakoupením lístků a svou účastí na plese. Obzvlášť si 
ceníme těch, kteří sice na ples přijít nemohli, přesto si prostřednictvím 
svých ratolestí vstupenku koupili, a tak symbolickou částkou 130 Kč 
přispěli.

Díky všem těmto ochotným lidem byl výtěžek plesu neuvěřitelných 
60 000 Kč. Tyto peníze budou postupně využívány např. na částečnou 
úhradu dopravy na lyžařské výcviky, exkurze, filmová a divadelní před-
stavení a další akce pořádané školou a SRPŠ pro děti a žáky naší školy.

Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka školy

Výstava mysliveckých trofejí
V pátek 24. 2. 2023 děti na-

vštívily kulturní dům, kde se ko-
nala výstava mysliveckých tro-
fejí. Děti si tak mohly procvičit 
své znalosti v oblasti lesní zvěře. 
Program pro děti byl hezky při-
pravený a paní i páni myslivci 
se našim dětem krásně věnovali. 
Děti poznávaly lesní zvěř, dozvě-
děly se plno nových informací, 
trénovaly hod míčkem (krmení 
kuny) a další… Páteční výstava 
byla zakončena sladkou odmě-
nou od pořadatele. Děkujeme za 
možnost se zúčastnit.

kolektiv MŠ
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Sovičky – lyžařský výcvik
Děti ze Soviček se již těšily po novém roce na slibovaný lyžařský 

výcvik. Vypadalo to, že nám počasí nebude přát, ale konec ledna nás 
překvapil a mohli jsme vyrazit do Kladek. Pro většinu dětí to bylo po-
prvé, kdy se postavily na lyže. Počáteční obavy se rychle rozplynuly, 
protože se děti zlepšovaly každou hodinu, den po dni. Na poslední lek-
ci již všechny děti zvládly sjet velký kopec na Kladkách a dostaly di-
plom za zvládnutí výcviku. Chvilku jsme si odpočinuli a začal nám pla-
vecký výcvik v Mohelnici, který stále probíhá. Děti se na plavání těší 
a i v tomto směru se hodně z nich zlepšuje. Doufáme, že jim nadšení 
vydrží a my ukončíme plavecký výcvik úspěšně a budeme se těšit, co 
nám tento školní rok ještě přinese.

kolektiv MŠ

Kladky se povedly …
Lyžařský výcvik žáků 1.stupně a dětí z MŠ má na naší škole již svoji 

tradici. V tomto roce proběhl osmý ročník a počet nadšených lyžařů se 
za ta léta zdvojnásobil. Letos se ho v posledním lednovém týdnu zúčast-
nilo více než osmdesát dětí z MŠ a 1.stupně ZŠ. Pod vedením instruk-
torů z lyžařské školy Snowfox Prostějov zvládly v závěru kurzu i ty 
nejmenší děti bez problémů velký vlek a cvičnou louku využívaly už 
jen na rozcvičku. Co dodat? Posíláme tímto ještě jednou pochvalu všem 
lyžařům. Děkujeme všem, kdo se na organizaci a realizaci této úspěšné 
akce podíleli. Zvláštní díky patří SRPŠ při naší škole, které významnou 
měrou přispělo dětem na náklady spojené s dopravou. Letošní Kladky se 
nám opět povedly a už se těšíme na ty příští. Do té doby však nebudeme 
určitě zahálet a užijeme si i další sportovní aktivity v hale nebo na hřišti.

Mgr. Ludmila Šimečková
Přehlídka dětských recitátorů

Jak už se na našich webových stránkách psalo, na letošní Přehlídku 
dětských recitátorů se žáci pilně připravovali. Vybírali a učili se zpamě-
ti pěkné básničky, nebo úryvky z knih. Ve třídách je pak přednášeli, aby 
se vzájemně porovnali a motivovali. Ti nejšikovnější a nejodvážnější z 
jednotlivých tříd a z nich ti, kteří byli zdraví (mnohým bohužel nemoc 
překazila účast), se pak sešli na celoškolním „recitování“. 

Do oblastního kola v Moravské Třebové 21. a 22. 2. jeli naši ško-
lu reprezentovat tito žáci: Nela Hrbatová, Sofie Charfreitagová, Tereza 
Elnerová, Kateřina Horníková (I. stupeň), Petra Krahulová, Hlib Kry-
vonozhkin, Ema Selingerová, Tereza Kubíková a Petra Nerušilová (II. 
stupeň). A vězte, že obě výpravy si recitační přehlídku vskutku užily, 
a dokonce zaznamenaly úspěch. Sofie Charfreitagová se svým příbě-
hem O pyšném koblížkovi a Petra Krahulová s básní Rocková kapela 
postoupily do kola okresního, které proběhne na konci března ve Svi-
tavách. Gratulujeme!

Mgr. Jana Strouhalová



5Zpravodaj OÚ Městečka Trnávkybřezen–duben 2023

www.mesteckotrnavka.cz

Trnka Městečko Trnávka z. s.

Jaro a léto nás čeká v tradičním duchu. Ne-
bude chybět Pálení čarodějnic, které se bude konat na hřišti TJ Sokol 
Městečko Trnávka v pátek 28. dubna. Devatenáctý ročník divadelní-
ho festivalu TRNFEST, jehož první ročník byl před dvaceti lety :-) , 
vměstnáme do jediného dne, a to soboty 27. května. Celý program pro-
běhne v šapitó na Cimburku. Půjde o maratón divadel a zábavy pro děti 
po večerní program pro dospělé publikum. Podrobný program najdete 
na plakátech a na sociálních sítích.

V létě nabídneme (přednostně Trnáveckým) příměstské Trnka tá-
bory. Půjde o tři, věkově rozlišené, turnusy. Pro nejmenší - 4-6 let - je 
turnus už zaplněn. Posledních pár míst zbývá v turnusu pro děti 6-10 
let staré, který povedou: Eliška a Jan Lexmaulovi, Adéla Michalčáková 

a Matěj Štindl v termínu 14. - 18. 8. Nejvíce míst zbývá v turnusu tře-
tím, který se koná 28. 8.-1. 9. a je určen dětem 5-8 let starým. Povedou 
ho sourozenci Eliška a Jakub Mauerovi z Chornic společně se Simo-
nou Suchou. Všichni vedoucí jsou zkušení a osvědčení. Vedli tábory už 
v minulých letech nejen v Trnávce. Studují vysoké školy s uměleckým 
nebo sportovním zaměřením. Vaše děti svěříte do dobrých rukou. Cena 
letošního tábora bude 1500 Kč. V ceně je lektorné, materiál, oběd a pit-
ný režim. Pokud máte o tábor zájem, přihlašujte své děti na e-mailu: 
ostrnka@seznam.cz

Přeji vám barevné jaro.
MgA. Zdeňka Selingerová

TECHNOhrátky
Už 10 let patříme mezi stálé účastníky projektu TECHNOhrátky, 

který podporuje technické vzdělávání v Pardubickém kraji. Letos jsme 
s osmáky a deváťáky navštívili dvě školy – SOU Svitavy a ISŠ v Mo-
ravské Třebové. Střední školy si pro žáky připravily stanoviště s různý-
mi úkoly z daných oborů.

Součástí  letošního ročníku byla i dlouhodobá soutěž – natočení vi-
dea z navštívené školy. Do výzvy se pustili David Slavík a Jakub Vaně-
rek. Sestříhali záznam, který Vlastimil Antošovský doprovodil slovem, 
a čekali, jak se bude líbit odborné porotě. Výsledkem byla pozvánka na 
vyhodnocení projektu do Pardubic. Chlapci si za druhé místo odvezli 
ocenění a zážitek z pěkné akce.

Mgr. Alena Popelková  

Lyžařský kurz 2. stupně ZŠ Červená Voda

LESNÍ KLUB MELUZÍNA 
VÁS SRDEČNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2023, PŘEJEME VŠE DOBRÉ 

A OZNAMUJEME, ŽE LETOS SLAVÍ NAŠE LESNÍ ŠKOLKA MELUZÍNA I ŠKOLA STRIBOG 

10 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA A ČINNOSTI 

 
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 MÁME JEŠTĚ PÁR VOLNÝCH MÍST 

POKUD MÁTE ZÁJEM, NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT 

Tel.: 722203992 a 603402408 
Mail: meluzina@centrum.cz 

 

 

 VÍCE O NÁS: 
http://www.lesniklubmeluzina.weebly.com  

facebook.com/lkmeluzina 
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TJ Sokol Městečko Trnávka
Sokolské odpoledne

Mnozí lidé si myslí, že děti jsou líné, nemají o pohyb zájem, jen sedí 
u počítačů a mobilů. Opak je pravdou. V pátek 24. 2. 2023 se ve spor-
tovní hale v Městečku Trnávce sešlo 40 dětí z MŠ a ZŠ. Ukázaly všem, 
že rády soutěží a pohyb milují. Všichni bez problému přešli kladinu, 
podlézání laťky i hod medicimbalem. Horší už to bylo při obyčejném 
kotoulu, skoku do výšky a šplhu. V tělocviku s úspěchem hrané míčové 
hry však kondici tolik nezlepší. 

V tomto roce začne také příprava na všesokolský slet. Věříme, že se 

do nácviku sletových skladeb dají děti i dospělí, tradice nás zavazuje. 
Těšíme se, že se znova začneme setkávat jako cvičenci a cvičitelé, kteří 
jsou pro nácvik nejdůležitější. Chceme naplnit heslo zakladatele Sokola 
Miroslava Tyrše: „Ve zdravém těle zdravý duch“.

Eva Henslová
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SOKOL  Městečko Trnávka oddíl šachu

P O Z V Á N K A
37. ročník turnaje v bleskovém šachu,
který se koná v sobotu dne 8. dubna 2023 od 9.00 hod. 

v Kulturním domě v Městečku Trnávce

• turnaj je otevřený všem bez rozdílu věku a výkonnosti
• hraje se dle pravidel FIDE pro bleskový šach tempem 5 

minut na partii, hrát se bude opět švýcarským systémem na 
16 kol

• startovné činí 170 Kč, mládež do 15 let 120 Kč, přičemž ve 
startovném je zahrnut oběd 

• prezentace od 7:30 do 9:00 hod.
• případné spory řeší komise ze zvolených hráčů
• hrací souprava a hodiny vždy na každého lichého hráče 

s sebou
• občerstvení v průběhu turnaje zajištěno
• každý účastník turnaje obdrží cenu
• předpokládaný konec turnaje do 16.30 hod.

za šachový oddíl SOKOL Městečko Trnávka JUDr. Miloš Izák, jednatel

Datum a čas Domácí Hosté Soutěž
26.03.2023 15:00 5330191 - M. Trnávka 5330131 - Jevíčko Select Okresní přebor - muži
01.04.2023 16:00 5330241 - Polička B 5330191 - M. Trnávka Select Okresní přebor - muži
09.04.2023 14:00 5330191 - M. Trnávka 5330021 - Březová n. S. U 15 - Okresní přebor 8 + 1 - skupina A
09.04.2023 16:00 5330191 - M. Trnávka 5330201 - Mladějov n. M. Select Okresní přebor - muži
15.04.2023 10:00 5330061 - Dlouhá Loučka/Křenov 5330191 - M. Trnávka U 15 - Okresní přebor 8 + 1 - skupina A
15.04.2023 16:00 5330311 - TJ Hradec n. S. 5330191 - M. Trnávka Select Okresní přebor - muži
23.04.2023 14:30 5330191 - M. Trnávka 5330231 - Opatov U 15 - Okresní přebor 8 + 1 - skupina A
23.04.2023 16:30 5330191 - M. Trnávka 5330041 - Cerekvice Select Okresní přebor - muži
29.04.2023 16:30 5330011 - Boršov 5330191 - M. Trnávka Select Okresní přebor - muži
07.05.2023 17:00 5330191 - M. Trnávka 5330031 - Bystré Select Okresní přebor - muži
14.05.2023 17:00 5330081 - Horní Újezd 5330191 - M. Trnávka Select Okresní přebor - muži
21.05.2023 17:00 5330191 - M. Trnávka 5330071 - Dolní Újezd B Select Okresní přebor - muži
28.05.2023 17:00 5330231 - Opatov 5330191 - M. Trnávka Select Okresní přebor - muži
04.06.2023 17:00 5330191 - M. Trnávka 5330061 - Dlouhá Loučka Select Okresní přebor - muži
11.06.2023 17:00 5330211 - Morašice 5330191 - M. Trnávka Select Okresní přebor - muži
17.06.2023 17:00 5330191 - M. Trnávka 5330421 - Borová Select Okresní přebor - muži

Přípravy na všesokolský slet 2024
Sokol Městečko Trnávka představuje sletové skladby, které jsme 

předběžně přihlásili do projektu „Slet 2024“.  Vyvrcholením příprav, 
které právě začínají, bude sletový týden v Praze od 30.6. do 5.7.2024, 
kterého bychom se rádi účastnili. Prosíme tedy zájemce, aby s tímto 
počítali (netýká se skladby – rodiče s dětmi a možná předškolní děti).

U předškolních dětí, mladšího žactva a staršího žactva budeme vše 
(počty, cvičitelé atd.)  upřesňovat až začátkem září 2023. Ostatní zá-
jemci se již mohou hlásit u cvičitelů. Je možné, že z důvodu nenaplně-
ní počtu základního celku skladby mohou být skladby sloučeny. Jedná 
se o skladbu „V rytmu srdce“ (věková kategorie do 40ti let)  a „Babí 
léto“(od 41ti let a více). Děkujeme. Všechny skladby lze zhlédnout na 
https://www.sokol.eu/projekt/slet

Rodiče s dětmi – skladba Čmeláci – cvičitelka Bc. Andrea Vyrou-
balová

Předškolní děti – skladba Mravenci – cvičitelky z MŠ
Mladší žactvo – skladba Sokolhraní – cvičitelka Jana Dušková 
Starší žactvo – skladba Fitness – cvičitelé budou upřesněny
Muži – skladba Před kamerou – cvičitelé Václav Michalčák, Otto 

Stenzl
Ženy – skladba „V rytmu srdce“ – cvičitelka Mgr. Lenka Vymláti-

lová 
Ženy – skladba „Babí léto“ – cvičitelky Jitka Stenzlová, Jana Lex-

maulová
Muži, ženy – skladba „Rocková symfonie“ – cvičitelka Ludmila 

Kučerová
Jana Lexmaulová, T.J.Sokol M. Trnávka

Turnaj v Bystřici nad Pernštejnem
Starší přípravka se v sobotu 11. února 2023 zúčastnila halového turna-

je v Bystřici nad Pernštejnem. Z důvodu chřipkové epidemie, která zasáhla 
i opory týmu, to večer před turnajem vypadalo, že mužstvo ani neodjede. 
Museli být povoláni i mladší hráči, kteří nemají tolik zkušeností, a to se po-
depsalo i na výsledcích. Ve velké konkurenci týmů, jako Kuřim, domácí Bys-
třice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a další, trnavští fotbalisté předvedli 
dobré výkony. V úvodních zápasech sahali na plný počet bodů, bohužel jedi-
nou výhru si připsali proti Měřínu. Proti silné Kuřimi zaznamenala Trnávka 
sice prohru, ale po velmi dobrém výkonu, který ocenili i fanoušci soupeře. 
Zápas s Bystřicí nad Pernštejnem se rozhodl až v posledních vteřinách utkání 
v neprospěch Trnávky. V závěrečných zápasech již byla znát únava a velké 
vytížení hlavních opor, proto si další výhru už nepřipsali a obsadili tak 7. 
místo.  Pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění hráči: Michal Diňo, Matyáš 
Makas, Zdeněk Plocr, František Kroupa, Olekseyi Chyzhov, Antonín Ste-
ffan, Michal Bureš, Mikuláš Bureš, Bára Grebeňová, Adam Adamec. 

O týden později v neděli, 19. února, sehrála starší i mladší přípravka přá-
telské utkání s Brodkem u Konice, které již skončilo kladným výsledkem 
pro Trnávku. 

Jan Lexmaul
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Ohlédnutí za naším letošním plesáním s kamarády
Společně jsme navštívili celkem 5 plesů: Myslivecký ples ve Vano-

vicích, Obecní ples v Nošovicích (7 km od Frýdku Místku, Ples SRPŠ 
v Městečku Trnávce, Obecní ples v Lutíně (obec v okrese Olomouc) 
a Obecní ples v Městečku Trnávce.

Jak jsme se bavili a plesy si užili?
Myslivecký ples rozhodla chuť na mysliveckou kuchyni, a ta byla 

opravdu výborná. Výpečky se zelím, řízečky, guláš, topinka se směsí 
ze zvěřiny. Výběr bohatý, nedalo se odolat. Bohužel, hudba přehnaně 
hlučná, chaotická tombola, to byl důvod, proč se vrátit brzy domů. 

Další v pořadí bylo pozvání na Obecní ples v Nošovicích. Vesnice, 
kde sídlí automobilka Hyundai, Pivovar Radegast. Ples se konal v míst-
ním opraveném Radegastově šenku. Příjemné místo konání, kde se na-
chází restaurace, bowling, hotel, společenské zázemí = sál, kde ples 
probíhal. Cena vstupenky zahrnovala večeři, přípitek, malé občerstve-
ní na stole, místenku a účast v tombole. Vstupenky se losovaly, proto 

     Nový rok se nám pěkně 
rozbíhá a nás čeká opět spoustu 

akcí a závodů. Základna našich dětí se pra-
videlně každou neděli schází v místní spor-
tovní hale. Tréninky přes zimu jsou zaměře-
ny především na hru dětí a posílení kolektivu. 
Všichni už se moc těší, až budou mít možnost 
vyběhnout na louku a slyšet po zimní pauze 
zvuk mašiny. Tak snad se již brzy oteplí a tré-
ninky se přesunou ven. Do nové sezóny při-
bíráme i nové dětičky. Pokud mají vaše děti 
zájem, neváhejte a přijďte se podívat na tré-
nink jaké to je mezi námi, hasiči! J 

Dne 21. ledna proběhlo v Hartmanicích 
slavnostní vyhlášení a předání ocenění za 
podzimní ZPV v Bezděčí u Trnávky, ve kterém ukázali skvělou přípra-
vu dva naši dorostenci: Kuba Jachan a Jirka Vícha. Převzali si medaile 
za 1. (Kuba) a 2. místo (Jirka) v kategorii střední dorost. Ještě jednou 
moc gratulujeme i my a děkujeme za skvělou reprezentaci naše sboru. 
Máme ohromnou radost.

V sobotu 25. února proběhlo sportovní odpoledne pro děti z celého 
okrsku. Děkujeme okrsku Městečka Trnávky, který nám toto umožnil. 
Akce se zúčastnily děti z Vranové Lhoty, Bezděčí u Trnávky a děti 
našeho sboru. Společně jsme si v týmech zasoutěžili ve hře „Člověče, 
nezlob se“, a to jak jinak než s hasičskou tématikou. Děti si formou hry 
procvičily značky, co se čím hasí, práci s buzolou a mnoho dalšího. 
Nechyběla ani pořádná svačina a opičí dráha. Za odměnu dostal kaž-
dý medaile. Než jsme děti pustili k rodičům, dostali jsme ještě pozvání 

 Sbor dobrovolných hasičů Městečko Trnávka

na přehlídku trofejí jelena siky do místního kulturního domu, kde nám 
členové MS Čihadlo z Bezděčí u Trnávky udělali krásnou prohlídku 
i s výkladem a děti si také mohly vyzkoušet laserovou střelnici. Moc 
děkujeme za pěkný zážitek. 
Čeká nás také spousta akcí. Tady jsou… 

6. dubna - Zelený čtvrtek na hasičské zbrojnici 
Během dubna proběhne čištění koupaliště 
3. června - Kácení máje na hasičské zbrojnici
22. - 23. července – Pouťové posezení  
29. září - Posezení na hasičárně

Závody okrsku Městečka Trnávky 2023:
13. května – Memoriál Josefa Kaluse Bezděčí u Trnávky
20. května – Okrsková soutěž Rozstání 
24. června – Memoriál Vlastimila Antošovského Rozstání
15. července – Memoriál Hynka Hanuse Vranová Lhota
29. července – Noční boj Stará Roveň
5. srpna – Memoriál Vojtěcha Jachana 
2. září – O pohár starostky obce Vranová Lhota – dětská soutěž
Od nového roku vybíhali k několika výjezdům i naši kluci. Dne 

15. ledna vlivem zhoršených povětrnostních podmínek došlo ke dvě-
ma událostem, kdy bylo potřeba zlikvidovat popadané stromy na silnici 
směrem na Mezihoří. Dne 20. ledna vyjížděli kluci k požáru rodinného 
domu do Chornic. Nakonec se ukázalo, že se jedná o požár sazí v komí-
ně. Dne 2. února byli kluci povoláni opět k odstranění stromů na Grunu 
(Žipotín) a následně na Bohdalov. Poslední výjezd byl 3. února k požá-
ru stromu, který spadl na dráty vysokého napětí v Bohdalově. 

Pěkné první jarní dny a těšíme se na Vás! 
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Jistě jste si všimli, že po celé naší obci a i v okolí, a dokonce po celé 
naší vlasti, jsou na různých místech postavené kamenné kříže a kaplič-
ky. Je to symbol křesťanství – Kříž s umučeným Pánem Ježíšem. Za 

Kříže a kapličky

poslední roky jich bylo hodně opraveno, ale ještě některé chybí, např. 
v Petrůvce – Suchý Dvůr, kdy je spodní část kříže zdobena světci a ná-
pis, který nelze správně přečíst. U sušky v Městečku Trnávce při vý-
stavbě cyklostezky se „vyorala“ zachovalá část kříže, který tam dříve 
stával. Ostatní části jsou uchované a já věřím, že se Obci podaří zajistit 
opravu nejen těchto památek z minulých století, tak jak se společnými 
silami podařilo opravit Morový sloup u fary v roce 2016.

Také kříž u Lázů, u Borové a kaplička – zvonička v Mezihoří a ostat-
ní si zaslouží opravu.

Skoro denně chodím kolem kříže na Staré Trnávce pod okálama, 
který byl také zrestaurován v roce 2019. Je na něm čitelný obnovený la-
tinský nápis. Latinu neovládám, tak jsem díky odborníkům – latinářům 
– zjistila, co je tam v překladu napsáno. 
Latinsky:
Crux Hominem Re 
dernit Iniliul Salutis
Titulum Virtule Sua
Česky:
Kříž vykoupil člověka
Je počátkem jeho spásy

Moc děkuji za překlad, 
má nám jistě mnoho co říct, 
hlavně dnes v postní době, 
kdy se máme nad tímto za-
mýšlet.

Přikládám foto tohoto 
kříže. Ostatní tyto památky 
jsou zmapovány na Obci. 
Můžu také půjčit knížku 
Země posvěcená, která je 
plná všech těchto památek. 
I z našeho kraje by se dala 
taková kniha sestavit.

Marie Beserlová

Obecní ples v Městečku Trnávce
Chtěli bychom poděkovat za kolektiv firmy Miltra Europe s. r. o. za 

velmi příjemnou zábavu, posezení u skvělé muziky a zároveň hodnot-
nou a bohatou tombolu. 

V budoucí době budeme velmi rádi, když se budeme moci zase další 
takové zábavy zúčastnit.

měl každý stejnou možnost výhry. Tombola byla opravdu bohatá, hlav-
ní cenou bylo elektrokolo (nevyhráli jsme). Kapela hrála dobře, zpívala 
hodně cizí hity. V patře byla možnost účastnit se Oldies diskotéky. Čas 
rychle utekl, ples splnil očekávání. Cestou domů z plesu jsme se podi-
vovali, jak automobilka silně svítí, že místní obyvatelé určitě špatně 
spí… Ale my jsme v noci aspoň dobře viděli na cestu.

Třetím plesem v pořadí byl tradiční Ples SRPŠ v Městečku Trnávce. 
Moc pěkné vystoupení taneční skupiny Alegria, kde společně vystoupi-
li a zatančily tři generace. Tombola v ruličkové formě bohatá, ale losy 
brzy vyprodané. Zvěřinový guláš výborný, bufet i dobré víno. Kapela 
se snažila, tančilo se až do konce, parket plný. Bylo to fajn, děkujeme.

Na čtvrtý ples jsme jeli zase trošku dál. Do Lutína, kde hrála pro nás 
dobře známá kapela Fofrovanka. Kapela je zárukou kvalitního zpěvu 
a zábavy. Umí dobře zapojit všechny do tance a pak i do zpěvu. Prostě 
to umí pěkně „rozfofrovat“. Při vstupu na sál vítal pan starosta hosty 

slivovičkou či koláčkem. Předtančení předvedli členové senior klubu. 
Předvedli, že tanec je krásný v každém věku. Tombola okamžitá v ru-
ličkách a všechny nevýherní losy postupovaly do hlavního slosování 
o 10 cen. Proto minimální šance na výhru. K občerstvení chlebíčky, 
gulášek a kvalitní víno. Byl to pěkný plesový večer.

Naši plesovou sezónu uzavíráme obecním plesem u nás, v Městečku 
Trnávce. Přijíždí k nám naši kamarádi z Nošovic, všichni se těšíme, že se 
budeme dobře bavit a večer si užijeme. Zahájení plesu, přivítání slovem, 
přípitkem a tancem vedením naší obce bylo příjemné a zaslouží pochva-
lu. K tanci hraje pro nás nová a neznámá kapela I. U. CH. a během večera 
předvedla super výkon. Celý ples probíhá v krásně nazdobeném prostře-
dí kulturního domu a v milé atmosféře. Taneční vstupy mladých taneč-
níků ze Zlína byly moc hezké. Ruličková tombola, její prodej i výdej na 
jednom místě je fajn. Pro nás byla tentokrát tombola šťastná i bohatá na 
výhru, včetně první ceny obce – dortu. Byl výborný, děkujeme! Ochutna-
li jsme koláčky, jednohubky i gulášek s hodnocením „výborné“. Kvalitní 
víno, záruka dobré nálady, Prosecco byl taky dobrý nápad. Všichni se 
dobře bavíme až do úplného konce. Vám všem, co jste se podíleli na pří-
pravě a průběhu plesu, patří velké poděkování. V našem letošním „plesá-
ní“ hodnotíme ples jako výborný a umístil se na 1. místě ☺.

Ilona Žouželková a Jaroslav Červinek

 Kříž nad Petrůvkou u Suchého dvora
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Cesta do Indonésie, země tropických pralesů a přelidněných měst
K přírodě jsem inklinoval již od raného věku a potřeba ji hlouběji 

porozumět a také chránit mě dále směrovala nejen, co se týkalo volby 
studijního zaměření, ale také dále v profesním životě. Nebylo tedy ná-
hodou, že jsem se krátce po ukončení studia na vysoké škole vyskytnul 
na přednášce o Sumatře a její ohrožené fauně. V čem se však tato před-
náška lišila od jiných cestovatelských přednášek, byl fakt, že nabízela 
možnost dobrovolnického zapojení se do ochranářských aktivit, které 
měly být v nadcházejících měsících realizovány přímo na Sumatře. Ne-
bylo nad čím přemýšlet. V následujících dnech jsem podal výpověď 
v práci a nájemním bytě, prodal vše nepotřebné a přebytečné, zakoupil 
letenku, zaplatil si potřebná očkování a začal se balit. A tak se stalo, že 

jednoho dne v létě 2012 jsem se ocitnul na pražském letišti a směřoval 
do země, o které kromě její geografické pozice a přírodního bohatství 
jsem nevěděl téměř nic. Můj seznam mých „poprvé“ se opět rozrostl. 
Poprvé cestováním letadlem, poprvé mimo evropský kontinent. Vyba-
ven nasbíranými zkušenostmi z trnavského skautského oddílu vybrou-
šené vlastním trekováním po ČR a dalších evropských státech jsem byl 
na mé cestě do deštných pralesů vzdálené tropické Indonésie, na Su-
matru!

První okamžiky po vystoupení z letištní haly v Medanu, hlavním 
městě provincie Severní Sumatra a největším městě celého ostrova, 
byly nepopsatelně intenzivní. Horký, vlhký vzduch tropické Sumat-
ry, který ani nešel pořádně vdechnout do plic, protkaný vůní sladkých 
hřebíčkových cigaret (kretek), výfukových plynů mototaxíků (tuk tuk) 
a skútrů, kořeněných jídel pouličních stánkařů, kvetoucích stromů le-
mujících silnice a bůhví čeho všeho ještě. Vše bylo nesmírně intenziv-

ní, nesmírně odlišné, co jsem doposud znal. Všude kolem tělesnou výš-
kou drobní Indonésani s bronzovou pletí rozdávající úsměvy na všech-
ny strany a štěbetající jazykem, jenž foneticky zněl velmi líbezně, ale 
představa, že bych se naučil alespoň několik základních slov a trošku 
porozuměl, mi nemohla snad být více vzdálená. Stejně jako oni půso-
bili na mne, tak jsem nejspíš působil i já na ně. S jejich průměrnou tě-
lesnou výškou cca 160 cm jsem byl v davu nepřehlédnutelná dvoumet-
rová bílá, modrooká věž (modré oči zmiňuji záměrně, jelikož se v Asii 
tato barevná varianta vyskytuje zcela výjimečně). Asi proto se se mnou 
chtěli hned dávat do řeči a pořídit si fotku. Což jsem později zjistil, že 
mě bude provázet již po zbytek mých budoucích pobytů, nezáleže na 
tom, jak moc se budu snažit splynout s okolím ať už pomocí oděvu, 
zvyků a obyčejů, a nakonec i hovoříce tamním jazykem. 

První večer v novém světě, sedím v pouliční restauraci, pod nohami 
se proplétají kočky sbírající na zemi zbytky jídel po hostech, kouřím 
svoji první hřebíčkovou cigaretu, popíjím přeslazený čaj a svojí v té 

době velmi špatnou angličtinou plánujeme s Rudiantem Sembiringem, 
ředitelem tamní neziskové organizace, a jeho českým přítelem, jenž 
dobrovolnictví zorganizoval, naše plány a kroky. První cíl byl jasný, 
na pronajatém pozemku vybudovat pondok (jednoduchý dřevěný po-
lootevřený domek) a zahájit připravovací práce pro výstavbu záchran-
ného centra. Pozemek se nacházel v lesní oblasti, přes hodinu chůze 
do nejbližší vesnice, a společnost nám tam dělalo jen pár sousedů, lov-
ců a farmářů, kteří měli svá obydlí roztroušena v okolí o několik sto-

Z Městečka Trnávky až na konec světa

Návštěva kamarádova strýce v rybářské vesnici. Po zdráhání se po-
stupně děti z vesnice vtlačily do místnosti, aby si prohlédly bílého, 
modrookého obra

Cesta z vesnice domů do pondoku

Vypouštění mořských želv Balinijské tanečnice
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Gamelan, tradiční orchestr bicích nástrojů (Jáva, Bali)Polední pauza a trocha zábavy, po šachách je domino 
druhá nejpopulárnější hra dospělých v  naší oblasti

Pracovní den v horském pralese

vek metrů dále. Jejich neskrývaná zvědavost se projevovala častými 
návštěvami, jež mi umožňovaly začít se seznamovat s jejich kulturou. 
S dvojicí slovníků česko-anglického a anglicko-indonéského v rukou 
se pouštím do prvních jednoduchých konverzací a společně nahlížíme 
do našich odlišných světů. Následující večery usínám na bambusové 
rohožce na podlaze pod střechou z palmového listí u svitu svíčky, při 
deštivých nocí poslouchám uklidňující zvuk padající vody a začínám si 
uvědomovat, že tady nejsem určitě naposledy. 

Ze čtyřměsíčního dobrovolnického pobytu se nakonec stala ně-
kolikaletá epizoda, kdy jsem se do Indonésie částečně přestěhoval 
a začal se více angažovat v ochraně přírody a současně sbírat data 
v rámci mého postgraduální studia zaměřeného na výzkum a ochra-
nu sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor), tamního endemického 
pěvce horských tropických lesů. Během oněch let, jsem zažil plno 
velkých zvratů, karambolů a propadů, které však byly vyváženy drob-
nými úspěchy a nezapomenutelnými zážitky. Při krátkých návštěvách 
ČR jsem se při rozhovorech často setkával s projevy určitého obdivu 
a formy závidění mé situace života v tropickém ráji. Ono však není 
vše pouze černobílé a s postupem času jsem začal v Indonésii vnímat 
a uvědomovat si celou řadů věcí, které byly během mých prvních po-
bytů překryty vzrušením z nového prostředí a entusiasmem, někdo by 
to mohl přirovnat ke ztrátě oněch růžových brýlí. Indonésie je čtvr-
tá nejlidnatější země na světě, patří ovšem k zemím rozvojovým, je-
jichž cílem je ekonomicky se vyrovnat západu. Tlak na přírodu a její 
zdroje je tedy obrovský a oblasti s unikátní faunou a florou, často 

endemickou, mizí pod rukami a před očima. Pracovat jako ochranář 
zvířat znamená paradoxně hlavně pracovat s lidmi. Kultura, nábožen-
ství, hodnotový žebříček, mentalita, to vše je velmi odlišné od toho, 
co známe z Evropy, a to i napříč Indonésií samotnou, která je souo-
strovím 17 000 ostrovů s unikátními a rozmanitými tradicemi, jazy-
ky, historií. Práce v takovémto prostředí vyžaduje taktnost, pokoru, 
respekt, empatii a porozumění, i přes vnitřní nesouhlas či dokonce 
odpor, a především nadhled a schopnost pohledu v širším kontextu. 
Tomu všemu jsem se musel za ty roky v Indonésii naučit a snad se mi 
to i částečně podařilo.   

I přes moji ztrátu naivního ochranářského idealismu a prozření z tro-
pického snu hojnosti a nekonečné blaženosti, se do Indonésie stále vra-
cím a snažím se společně s celou řadou kolegů a přátel jak indonéských, 
tak z ostatních koutů Země, zachovat kousek tohoto krásného světa pl-
ných barev, forem, vůní, a hlavně úsměvů i pro nadcházející generace. 
O tom, jak moc odlišná Indonésie a její obyvatelé jsou a co naopak 
máme společného, necháme na příště.  

Terima kasih telah membaca, sampai jumpa lagi.
Tomáš Bušina

Rád bych poděkoval a zároveň věnoval toto krátké vyprávění panu 
Ladislavu Olšanovi, tehdejšímu řediteli Základní školy v Městečku Tr-
návce, který navíc vyučoval i přírodopis a díky mému nadšení pro pří-
rodní vědy byl na mne při mých častých návštěvách v jeho ředitelně 
shovívavý. Díky za to.

Javánec s hřebíčkovou cigaretou Pohled na rýžová pole s pohořím Barisan v pozadí

Příprava na trek do pralesa


