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Zápisy z veřejných zasedání
Z obecní pošty
Historie železniční stanice v Řečanech
Policie proti podomním prodejcům

Cena 5 Kč

Na konci léta
Poslední prázdninová sobota patřila hlavně dětem. Dopolední Cesta za pokladem přinesla řadu zapeklitých úkolů.
Kdo by úkoly neřešil, určitě by se k pokladu nedostal. Děti
tak musely poznávat rostliny, zpívat písničky nebo říkat
básničky. Starší děti vyjmenovávaly hlavní města okolních
států a dohromady pak trénovaly paměť v soutěži Kdo si
více zapamatuje. Cesta všem uběhla rychle a na konci se
opravdu našel slíbený poklad. Všichni jsme se rozutekli
domů na oběd a po něm jsme se zase sešli na hřišti V Ráji,
kde pokračovalo dětské odpoledne. Počasí nám přálo, tak
jsme se kolem 15. hodiny usadili i s dětmi na lavičky před
pódiem a s nadšením jsme sledovali divadelní představení
DIVADLA POD KLOBOUKEM s názvem Jak si včelky medily. Představení bylo moc pěkné a vtipné. Konec provázel
veliký potlesk. Potom se ještě soutěžilo, protože děti si
chtějí hrát do nekonečna. Bohužel každá hra někdy končí.
Závěrem si všechny děti opekly výborné domácí špekáčky,
které jim věnoval Petr Urválek z poctivé kuchyně Josefa
Raby. Tímto oběma pánům děkujeme. Veliké díky patří
také Obci Trnávka za věcné ceny.

Výpis ze zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 16. 8. 2021 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: pí Likešová, Míšková, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Žičař
Omluven: p. Valenta Robert

Vypadá to, že vše skončilo, ale konec byl jen pro děti, protože na řadu přišla večerní zábava, o kterou se postarala
skupina Jahody. Tančilo se a zpívalo až do půlnoci, kdy
jsme se všichni odebrali do svých domovů s pocitem, že je
snad svět opět v pořádku.
– km

1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 6 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 4. 8.
do 17. 8. 2021.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu
pí Míšková, p. Žičař
Výsledek hlasování: 6 pro
3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová
Výsledek hlasování: 6 pro
4. Veřejnoprávní smlouva Rybářský spolek Trnávka
Rybářský spolek Trnávka jako každým rokem pořádá
v září rybářské závody a požádal o poskytnutí dotace
ve výši 5000 Kč. Spolupráce se spolkem je dlouhodobě
bezproblémová, předchozí dotace byly řádně vyúčtovány, není proto důvod poskytnutí dotace odmítnout.
Usnesení č. 16
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem v Trnávce na poskytnutí
dotace ve výši 5000 Kč na nákup cen do rybářských závodů konaných dne 4. 9. 2021.
Výsledek hlasování: 6 pro
5. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Podle zákona pro nakládání s osobními údaji musí mít
každá obec zpracovánu a schválenu směrnici o rozsahu shromažďování osobních údajů, nakládání s nimi
a odpovědnosti za porušení zákona. Se směrnicí musí
být prokazatelně seznámeni všichni zastupitelé, členové výborů a komisí a ostatní osoby, které v obci s osobními údaji pracují. Směrnice byla odborně zpracována
v rámci poradenské činnosti Sdružení místních samospráv, ve kterém je obec Trnávka členem.
Usnesení č. 17
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje: Směrnici
pro nakládání s osobními údaji pro obec.
Výsledek hlasování: 6 pro
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6. Prodej pozemků č. kat.125/8 a 125/9
Oba pozemky jsou orné půdy, která je v současnosti
propachtována firmě AGRO ZIPAL s.r.o. a obec
z toho pobírá minimální nájemné. Využití k jiným účelům, např. k výstavbě neumožňuje územní plán. Dne
10. 5. 2021 požádala pí Ing. Pavlína Hamáčková
Muchová o koupi těchto pozemků. Pro kontrolu, zda
cena 35 Kč/m2 je i nadále cenou v místě obvyklou, nechal OÚ zpracovat znalecký posudek a po potvrzení
správnosti ceny zveřejnil záměr prodeje těchto pozemků předem navrženým zájemcům manželům Pavlíně
a Jiřímu Hamáčkovým. Oba zájemci potvrdili dokladem z 2. 8. 2021 svůj záměr koupit pozemky za zveřejněných podmínek do společného jmění manželů.
Po dobu zveřejnění záměru od 28. 7. do 16. 8. 2021
se jiní zájemci nepřihlásili a ani nikdo nevznesl žádné
připomínky.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej p.p.č.
kat. 125/9 v k.ú. Trnávka o výměře 1016 m2 a č.kat. 125/8
v k.ú. Trnávka o výměře 437 m2 – vše orná půda, manželům Pavlíně Hamáčkové Muchové a Jiřímu Hamáčkovi,
oba bytem Pardubická 1334, Přelouč do jejich společného
jmění manželů za účelem pěstování plodin za cenu v místě obvyklou 35 Kč/m2 a pověřuje starostu p. Radka Valentu, aby v souladu se zveřejněným záměrem uzavřel kupní

Blahopřejeme
Vlasta Konvalinová,
Jaroslava Vosáhlová, Josef Smolík,
Blanka Vítková, Jiří Jelínek...
Všem těmto oslavencům přejeme do dalších let
všechno nejlepší, hodně zdraví a pohodu.
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 18. 10. 2021 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
1 248 382 Kč bez DPH a pověřuje tímto starostu p. Radka
Valentu.
Výsledek hlasování: 6 pro

7. Smlouva o dílo
14. 7. 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
stavby chodníku v ulici Obránců Míru a zpevněné plochy v ulici Dlouhá jako stavební zakázky malého rozsahu. Na základě výzvy z 23. 6. 2021 byly přímo osloveny 3 firmy, po zveřejnění se ozvaly další dvě firmy se
žádostí o zaslání podkladů. Jediným kritériem pro výběr zhotovitele při splnění obecných požadavků byla
nejnižší nabídková cena. V termínu do 7. 7. 2021 byly
doručeny nabídky firem MIROS Pardubice, M-stav
s.r.o. Pardubice a Petr Urválek Labětín. Firma Marhold
a.s. Pardubice odmítla účast z kapacitních důvodů,
TES spol.r.o. se po seznámení s dokumentací nepřihlásila. Komise jmenovaná starostou obce ve složení
pí M. Škopková, K. Cypro a J. Vlček 14. 7. 2021
v 11.00 hod otevřela 3 neporušené obálky a zjistila nabídkové ceny:
MIROS Pardubice 1 364 697,76 Kč
Petr Urválek 1 248 832 Kč
M-stav Pardubice 1 499 328,42 Kč
Vše bez DPH
Na základě stanoveného kritéria nejnižší ceny doporučuje
komise uzavření smlouvy o dílo za obvyklých podmínek se
zhotovitelem Petrem Urválkem, Labětín 58, Řečany n. L.
Usnesení č. 19
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje na základě
doporučení výběrové komise uzavření Smlouvy o dílo s firmou Petr Urválek ZEDNICTVÍ, Labětín 58, Řečany nad
Labem, IČ: 72943181 na zakázku s názvem „Trnávka – výstavba chodníku a zpevněné plochy“ za maximální cenu

8. Zpráva o činnosti OÚ
• Obec Trnávka poskytla pomoc postiženým zásahem tornáda v Moravské Nové Vsi nákupem stavebního materiálu v hodnotě cca 20 000 Kč.
• Po rekonstrukci záchytných šachet kanalizace v obci byly
z největší části odstraněny problémy se zanášením čerpadel, zhoršil se však stav na čistírně odpadových vod
Elektrárny Chvaletice. Musí být proto vybudována nová
šachta se záchytným košem, jinak by mohla v budoucnu
hrozit výpověď smlouvy odvádění odpadních vod.
•P
 řipravuje se výstavba chodníku – bod 7 tohoto veřejného zasedání – k datu se zaměřují sítě.
•D
 otační kancelář Ruprich Hradec Králové obdržela veškeré podklady pro zpracování žádosti o vyplacení dotace
na ukončenou výstavbu části panelové silnice.
•N
 adále se uzavírají nové smlouvy na nájem hrobových
míst na místním hřbitově – ukončeno cca 65 %.
• V nejbližší době proběhnou 3 akce pro veřejnost:
28. 8. Loučení s prázdninami – SaKS
4. 9. Rybářské závody – Rybářský spolek
11. 9. Sportovní odpoledne – SaKS
Bližší informace na plakátech na obvyklých místech.
• Obecní úřad dnešního dne obdržel anonymní dopis
ohledně třídění odpadu – podrobné stanovisko bude
zveřejněno v nejbližším Zpravodaji.
9. Diskuse, závěr
Vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuse nepřihlásil,
p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.30 hod.

Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé údaje ve zveřejněném zápise začerněny.
Plné znění zápisu je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
V Trnávce dne 16. 8. 2021

V. Likešová
zapisovatelka

K. Míšková, R. Žičař
ověřitelé zápisu

Radek Valenta
starosta

2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu
pí Škopková, Robert Valenta.
Výsledek hlasování: 5 pro
3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 5 pro
4. V
 eřejnoprávní smlouva SaKS Trnávka
SaKS Trnávka požádal o poskytnutí dotace na pořádání vánočního koncertu v kostele v Trnávce ve výši
25 000 Kč. Do konce roku 2021 hodlá spolek zajistit
akce:
• 28. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
• 5. 12. Mikulášská nadílka
• 21. 12. Koncert v kostele
Usnesení č. 20
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem SaKS Trnávka na poskytnutí
dotace ve výši 25 000 Kč na pořádání vánočního koncertu konaného dne 21. 12. 2021.
Výsledek hlasování: 5 pro
5. Veřejnoprávní smlouva – sociálně-právní ochrana dětí
Město Přelouč předložilo návrh veřejnoprávní smlouvy
o zajištění sociálně-právní ochrany dětí, kterou by podle zákona měla zajišťovat každá obec. Protože k této
činnosti Obec Trnávka nemá kvalifikované pracovníky,
již od roku 2015 přenáší tyto pravomoci pravidelně
uzavíranou veřejnoprávní smlouvou na město Přelouč.
Návrh VPS se předkládá ke schválení zastupitelstvu

Obce Trnávka následně bude předán městu Přelouč
a po schválení Krajským úřadem v Pardubicích bude
účinný od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 21
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2021 s městem Přelouč. V souladu
s § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, budou orgány města Přelouče vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu obce
Trnávka svěřenou této obci podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, a to v rozsahu, který vykonávaly orgány obce
Trnávka.
Výsledek hlasování: 5 pro
6. Veřejnoprávní smlouva – kotlíková dotace
Z důvodu umožnění výměny neekologických kotlů
na pevná paliva občanům, kteří nesplňují podmínky
pro poskytnutí krajské kotlíkové dotace byla na VZ
26. 4. 2021 usnesením č. 7 schválena možnost

Vítání
občánků

Foto: Tomáš Řehák

smlouvu. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
od 28. 7. 2021 do 16. 8. 2021.
Výsledek hlasování: 6 pro

Přítomni: pí Likešová, Škopková, Valenta Radek, Valenta
Robert, Žičař
Omluveny: pí Míšková, Smolíková
		
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 5 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 11. 10.
do 19. 10. 2021.

V Řečanech
nad Labem
proběhlo po delší
koronavirové pauze
Vítání občánků.
Z Trnávky byl
takto přivítán
Mareček Suchánek
za podpory
své sestřičky
a rodičů.
Na světě také vítáme Martina Hrůšu, Zdeňku
Skalákovou a Moniku Kalinovou. Ať jsou první
krůčky sebejisté a jejich tvářičky zdobí vždy jen
šťastný úsměv. Rodičům blahopřejeme.

listopad 2021

poskytnutí dotace z obecních prostředků. Paní Alena
Kopišová, bytem Trnávka 32 doložila splnění podmínek
tím, že vyměnila původní kotel Dakon DOR 24 za elektrokotel PROTHERM. Navrhuje se proto uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci 11 304 Kč.
Usnesení č. 22
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/K/2021 s paní Alenou Kopišovou, bytem Školní 32, 535 01 Trnávka. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem výměny kotle na tuhá paliva za nový
zdroj tepla – elektrokotel. Dotace činí 11 304 Kč a bude
vyplacena příjemci na účet č. 78-9191600287/0100.
Výsledek hlasování: 5 pro

7. Zpráva o činnosti OÚ
• 19. 10. začnou práce na zpevněné ploše a chodníku
od čp. 85 po čp. 73.
• Bylo dokončeno odbahnění záchytné jímky a rybníka
• Byla přijata rozpočtová opatření:
- č. 2/21 – 349 000 Kč
+ prodej pozemků, - komunikace, opravy ČOV
- č. 3/21 – 83 000 Kč
+ prodej pozemků a volby, - opravy ČOV, výdaje volby.
8. Diskuse, závěr
Vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuse nepřihlásil,
p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.00 hod.

Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé údaje ve zveřejněném zápise začerněny.
Plné znění zápisu je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
V Trnávce dne 18. 10. 2021

V. Likešová
zapisovatelka

Poprvé do prvé
Letos do první třídy na Základní školu v Řečanech nad
Labem šlo dvacet dětí: deset dívek a deset chlapců.
Třídní učitelkou první třídy je Mgr. Michaela Nováková.
1. září bylo krásné počasí a nic nebránilo tomu, aby se
tentokrát šerpování prvňáčků odehrálo venku před školkou za účasti rodičů, babiček a dědečků. Z Trnávky šla
letos poprvé do školy Eliška Nováková. Přejeme samé
krásné známky a spoustu nových kamarádů.

L. Smolíková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

Z obecní pošty
Vážené zastupitelstvo, trochu netradičně podávám dotaz na veřejnou schůzi, která se koná 16. 7. 2021, a budu ráda,
pokud se ve Zpravodaji dočtu i odpověď na svůj dotaz.
Všichni víme, jak důležité je v dnešní době třídit odpad a určitě to v budoucnosti bude třeba dělat ještě pečlivěji. Neznám čísla, jak hodně lidé odpad třídí, ale určitě by nebylo od věci, kdyby byli občané i nějakým tím způsobem motivováni si to přetřídit už doma. Ve Chvaleticích v květnu takový krok učinili a nakoupili sady tašek na tříděný odpad (papír,
plasty, sklo, kovy), které díky omyvatelnosti jde používat opakovaně. Každá domácnost tuto sadu získala zdarma a dokonce byly na výběr dvě velikosti tašek – 20 a 40 litrů. Tento nákup je zmíněný i v červnovém zpravodaji města Chvaletice, konkrétně na straně č. 6.
Neuvažuje obec o podobném kroku? Určitě by to spoustu lidí ke třídění motivovalo.
Zároveň bych se ještě ráda zeptala, zdali se neuvažuje o zřízení oranžového kontejneru na nápojové kartony?
Děkuji

Co my na to...?
Radek Valenta
starosta

16. 8. 2021 odpoledne se ve schránce obecního úřadu objevil dopis shora uvedeného znění. Bez podpisu,
s požadavkem projednání na veřejné schůzi 16. 7. 2021, což je nereálné – vrátit čas o měsíc se ještě nikomu nepodařilo.
Přestože anonymy nejsou zrovna
můj oblíbený hrnek kafe, samotná
problematika by mohla být zajímavá
i pro další naše občany, a proto bych
se ráda k tomu vyjádřila podrobněji.
Jak známo, v obci Trnávka už léta
občané neplatí poplatek za odvoz
odpadu a veškeré náklady nese
obec. Ve Chvaleticích platí vyhláška,
podle níž činí tento poplatek 650 Kč/
osobu ročně. Jednoduchým zjištěním na veřejné schůzi přístupných
srovnávacích cen se dá zjistit, že
sada tašek stojí mezi 200–300 Kč
podle druhu a velikosti. Při 100 objektech v obci by to jednorázově
představovalo náklad 20–30 tis. Kč.
Co jsem se nikde nedočetla je, zda
v případě Chvaletic jde o jednorázovou akci, nebo budou tašky používány opakovaně (že je lze opakovaně
používat neznamená, že navždy).
Každá obec řeší třídění odpadu
a nakládání s ním podle svých podmínek. Ve Chvaleticích mnoho obyvatel bydlí v bytových jednotkách,
kde jsou možnosti skladování odpadu před jejich odnosem na sběrné

místo omezené. V Trnávce se zástavbou rodinných domů se zahradami
byl problém s bioodpadem. Obec jej
řešila tím, že každé číslo popisné má
nárok na jednu biopopelnici pořízeno na náklady obce, zajišťuje během
vegetačního období pravidelný odvoz a tento systém je občany plně využíván.
Pokud jde o tříděný odpad, snažili
jsme se, aby žádný z občanů neměl
daleko ke sběrnému místu, takže
jsme před několika lety i přes petice
a protesty (zejména cizích návštěvníků obce) zřídili další místo v ulici Lipová. Že to byla správná cesta dokazuje i to, že jsou všechny kontejnery
na tříděný odpad využívány a v případě potřeby sjednáváme i častější
frekvenci svozů.

Ohledně námětu na samostatný
kontejner na nápojové obaly – pokud
by se někde rozšiřovalo sběrné místo,
kam by se taková nádoba mohla přidat, nebude se tomu obec bránit.
Zatím však i podle stávajících pravidel třídění odpadu je možno tyto
obaly ukládat do nádob na plasty.
Závěr: Každá obec přistupuje k třídění opadu podle svých konkrétních
podmínek a priorit a není možné automaticky přebírat byť i zajímavé řešení odjinud.
U nás by více než sada tašek pomohlo, kdyby občané odpad před
vhozením do kontejneru aspoň minimálně upravili – petky a konzervy sešlápli a papírové krabice rozebrali,
protože vozit vzduch je opravdu drahá záležitost. 
–mš
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Z Pamětní knihy železniční
stanice Řečany nad Labem

S

tanice Řečany n/L leží na trati Praha–Č. Třebová v okresu pardubickém. Krajina jest v labském údolí rovinatá, pouze od jihovýchodu tahne se
k Labi výběžek Železných hor. Výška
stanice nad mořem jest 211,425 m.
V okolí jest málo průmyslu, jest to kraj
výhradně hospodářský (bývávalo –
pozn. red.). Daří se zde všechny v Čechách pěstované plodiny. V okolí, zejména v písčité půdě, jest též mnoho
lesních školek. Od začátku března
do poloviny května jsou posílány drahou koše s lesními sazenicemi do celé
republiky /tzv. stromková kampaň,
která se opakuje v menším měřítku
opět na podzim/. Kromě polí jest
v kraji mnoho lesů a luk hlavně podél
Labe. Krásné jsou lučiny na pravém
břehu Labe /přes 2 000 měr/ patřící
státnímu hřebčínu v Kladrubech n/L,
protkané úhlopříčnami lipových a topolových alejí. Na mnohých pasou se
stáda krásných koní, světoznámých
kladrubských polokrevníků. Podnebí
jest zde velice mírné a zdravé. Proto
jest tento kraj v létě hojně navštěvován letními hosty.
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Nádraží leží na katastru obce Řečany
n/L asi s 800 obyvateli a se starobylým románským kostelíkem z 12. století, jedním z nejstarších v Čechách.
Asi 3 km na sever jest na druhé straně Labe obec Kladruby n/L, kde jest
již asi od 16. století státní hřebčín.
Pěstuje se tu po celé Evropě známý
kladrubský kůň, klabonosý polokrev-

ník, jehož předchůdcem byl kůň
Sacramoso. Velkostatek u st. hřebčínu jest největším velkostatkem v ČSR.
Asi 2 km na jih leží na úpatí Železných hor obec Zdechovice se zámkem a katolickým kostelem. Na jz vidíme malebně na svahu Železných
hor položenou obec Chvaletice, pod
nimi Trnávku. Obě tyto obce mají
obyvatelstvo převážně vyznání evangelického-českobratrského. U Chvaletic doluje se ruda obsahující 15 %
manganu. Dováží se nákladními auty
na nádraží a odtud ve vagonech
do Kladna a Kr. Dvora. Důl patří
pražské železářské společnosti PŽS.
Stavbou úseku trati z Pardubic
do Prahy byl pověřen český železniční
inženýr Jan Perner i s regulací Labe
a odstřelem skal u Labské Týnice.
Dne 3. září 1844 byla provedena pochůzka a ihned po ní dal se Perner
s podnikatelskou firmou bratří Kleinů
do stavby. Na 20 000 lidí pracovalo
najednou na celé této trati. Ve skalách u Labské Týnice zněly tehdy
ve dne v noci rány odstřelů, kterými
minéři připravovali kolem Labe

místo nové dráze olomoucko-pražské. Po zkušební jízdě z Pardubic
do Prahy dne 4. srpna 1845 s parovozem "Čechy", který vedl sám Perner, byla olomoucko-pražská dráha
slavnostně otevřena dne 20. srpna
1845. Dne 1. září zahájila potom
společnost Severní dráhy Ferdinandovy jako nájemce pravidelnou osobní dopravu mezi Prahou a Vídní dvěma páry vlaků denně. Nákladní
doprava byla zahájena dne 1. října
1845. Když 20. srpna 1845 projížděl
první vlak po zdejší trati za jásotu všeho obyvatelstva, tenkráte nebyla
v Řečanech n/L ještě stanice, nýbrž
jen strážní domek a při něm zastávka.
Stanice byla v Přelouči a v Labské Týnici. Trať byla jednokolejná, ačkoliv
spodek byl připraven již při stavbě pro
položení druhé koleje.
Telegraf zřízen byl r. 1848 přesto, že
jeden vysoký úředník ve vídeňském
ministerstvu tuto novotu nedoporučoval z toho důvodu, že telegrafování
prý vyžaduje takových schopností, že
by se tomu většina železničního personálu nenaučila. V roce 1850 převzal provoz na trati stát.
V roce 1852 přijel na návštěvu
do kladrubského hřebčínu císař František Josef I. a vystoupil na zastávce
Kladruby. Na žádost c.k. dvorního
hřebčínu byla pak tato zastávka přeměněna ve stanici. Roku 1854 byla
dráha prodána francouz. konsorciu
za směšnou cenu 200 milionů franků.
Konsorcium utvořilo potom c.k. privilegovanou společnost rakouské státní
dráhy, čili krátce zvanou Steg. Teprve
krátce před první světovou válkou
byla žel. síť. opět převzata státem.
Častými návštěvami císaře a vysokých úředníků stoupl význam zdejší
stanice. V Kladrubech byly pořádány
hony, jichž se účastnila i manželka císaře Františka Josefa Alžběta. Při příjezdu císaře i jiných členů panovnické
dynastie byly na nádraží kladeny
od vlaku až ke kočáru koberce.

Tehdy s těmito arciknížaty a vyššími
úředníky zastavovaly zde rychlíky,
o čemž byl přednosta stanice předem
vyrozuměn. Stalo se jednou, že jakýsi
Hála, provazník ze Zdechovic, byl
v Praze na návštěvě a zmeškal osobní
vlak. Proto požádal, aby mu v Kladrubech zastavili rychlík, že výlohy rád
zaplatí. Když dostali zde na nádraží
hlášení, že zastaví rychlík, byly ihned
položeny koberce ke kolejím, přednosta stanice oblékl parádní uniformu a byly učiněny všechny přípravy
k slavnému uvítání.

Divné bylo, že žádný kočár z Kladrub
nepřijel na nádraží naproti vznešené
návštěvě. A v tom zastavil s napětím
očekávaný rychlík a z něho vystoupil
– provazník Hála v dřevěnkách
a ve špinavé kazajce. Bylo z toho veliké vyšetřování a chudáka Hálu to stálo přes 200 zlatých pokuty. Ale smíchu bylo daleko široko a ještě dnes si
staří pamětníci rádi na to vzpomenou, jak vítali v Řečanech na nádraží
císaře pána.

– vš



Termíny otevření sběrného dvora V ráji
Vždy sobota od 10 do 11 hodin
12. 2. 2022
12. 3. 2022
9. 4. 2022
14. 5. 2022
11. 6. 2022
9. 7. 2022
13. 8. 2022
10. 9. 2022
8.10. 2022
12.11. 2022
Vybírá se velkoobjemový odpad, kovový šrot a elektroodpad
Pneumatiky se nevybírají!
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Od nohejbalu k tanečkům

Pozor na lákavé nabídky
podomních prodejců
P

odomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má
škálu důvodů a příběhů,
kterými se snaží získat vaši
důvěru. Mnozí také moc
dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním do-

pouští protiprávního jednání.
Ani to je od lehce nabitého
zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické
krizi“ a některé společnosti
oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné

Polovina září je většinou ještě slunečná a vybízí tak ke sportu. Proto jsme uspořádali Sportovní odpoledne na hřišti u rybníka. Na nohejbalové klání se sešla čtyři družstva. Holanďani, Matky, Sparťani
a Loupáci. Některé zápasy byly hodně vyrovnané, jiné zaváněly exhibicí. Důležité však bylo, že se všichni, včetně diváků, dobře bavili. Celý turnaj vyhrálo družstvo Sparťanů ve složení Adam Molnár
a Matěj Míšek. Ceny a diplomy si odnesli všichni, kteří si přišli protáhnout tělo. V podvečer jsme se přesunuli na hřiště V Ráji, kde
nám od 18.30 zpíval Walda Nerušil s kapelou MALEVIL BAND
písničky od Waldemara Matušky.

smlouvy na dodávky energií. Dalšími
a častými praktikami jsou nabídky
různých služeb na výměnu zámků,
služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které
na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.

Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo
nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho
takového nepouštějte do svého bytu,
obzvlášť v případech, kdy cizí osoba
chce rozměnit bankovky, nebo se
domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil
nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží
předem v hotovosti, bez sepsané
smlouvy o koupi či prodeji.
Že jsou tyto písně stále „v kurzu“ bylo
poznat na divácích, kteří si celou
dobu zpívali, tančili nebo do rytmu
jen podupávali. Ve 20 hodin se nám
představila kapela RELAX. Začátek
byl trochu narušen náletem sršňů,
ale vše se zvládlo a zábava mohla pokračovat. Pánské seskupení hrálo písničky, které rozproudily návštěvníky
na parketu. Tančilo se až do půlnoci,
kdy byl celý program ukončen.  – km

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu,
pokud můžete, kontaktujte ihned
členy rodiny nebo si nechte čas
na rozmyšlenou.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné
koupě či dokonce výhry. V naprosté
většině těchto případů se jedná
o podvod.

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence
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Foto: Robert Valenta

- V případě, že jste byli podvedeni,
nebojte se obrátit na policii.
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Rybářské závody
znovu ovládli
bratři Cuhorkovi

Rok se sešel s rokem a proběhl v Trnávce další ročník rybářských
závodů. První zářijová sobota byla vybrána na tradiční klání
v chytání ryb. Hlavní letošní cenou se stal rybářský bivak a spousta hodnotných cen. Krásné slunečné počasí přilákalo nemálo rodin s dětmi k návštěvě rybníka, aby podpořily 28 závodících rybářů. Závodníci tahali z vody cejna za cejnem a někteří z nich
zdolali za dopoledne víc jak 30 kusů. Tento druh ryb se bodoval
co ryba, to jeden bod. Dále se chytilo 10 karasů stříbřitých, kteří
se stejně jako kapři hodnotili body za každý centimetr. Kapři
skončili na háčkách jen bratrům Cuhorkovým.
Ani 75centimetrový kapr nezajistil Aleši Cuhorkovi prvenství v závodech, a tak letos zvítězil jeho bratr Jiří se dvěma kapry a třemi
karasy.
Na uskutečnění závodů se podíleli nejvíce sponzoři 7GRANT Sev.
en. a obec Trnávka. Za to jim právem patří velké poděkování.
Pořadí. 1. Cuhorka Jiří
2. Cuhorka Aleš
3. Kárník Petr
4. Hruška Jan
5. Rob Pavel

Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit zase za rok.
Za trnávské rybáře Jiří Vojáček
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