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Sraz rodáků 2019
Maškarní, Čarodějnice
Rybářské závody

Cena 5 Kč

Tradiční
maškaření
Také letos si naše děti mohly užít společné
odpoledne. A tak si mezi sebou v soutěžních disciplínách měřili síly například mimoňové s princeznami a zapojily se i ty nejmenší děti. Za své dovednosti každý dostal
nějakou cenu a nechyběla ani sladká odměna v podobě barevného dortu.

Rodáci a přátelé Trnávky
se sešli již počtvrté
Přijde nám to jako včera, leč mnoho vody uplynulo v Labi od minulého setkání rodáků a přátel naší obce a my se opět sešli na hřišti V Ráji.
Sobotě předcházel pátek, kdy se sešli navečer na hřišti členové našeho kulturního spolku a vše se pečlivě připravilo.

A jak bylo v sobotu, na už čtvrtém setkání? Tentokrát se nekonal žádný průvod, o to zajímavější program byl přímo na hřišti.
Programem nás opět provázel
ostřílený moderátor Michal Komárek a zvučil pan Jiří Drábek.
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červen 2019
Odpoledne zahájilo divadlo Pod kloboukem, které zaujalo ty nejmenší. Nejen že se děti dobře bavily, ale také se naučily základům etikety. Krásně barevné a rozvlněné pak byly orientální tanečnice El´Safa. Přivítali jsme i Ondru Klymčiwa ze Řečan nad Labem, který nám povyprávěl, jak to vlastně
chodí na věhlasném závodu rallye Paříž – Dakar, jehož se účastnil nejen
jako závodník, ale po těžkém zranění právě z tohoto závodu i jako komentátor.

V Trnávce jsme toho viděli hodně, ale cimbálovku jsme tu snad ještě neměli. A co teprve
cimbálovku, která zahraje moderní a třeba
i metalové skladby? Musica Moravica toto
umí. A velice dobře.
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Pobavit imitováním známých osobností, to
umí nejlépe dva lidé – pan Václav Faltus,
kterého jsme mohli vidět přede dvěma lety,
a pan Petr Jablonský, kterého jsme viděli letos. Jeho politické parodie – ať už na pana
prezidenta, pana premiéra nebo pana knížete, jsou věhlasné a mnohdy hodně trefné.
Zrovna tak imitování herců, z nichž mnozí
už nejsou mezi námi, nám přihrálo salvy
smíchu a trochu vzpomínek.

Počasí bylo celou dobu pěkné a pak se přihnal déšť a další
vystoupení už jsme sledovali z pod stanů, deštníků a pláštěnek. Parádní vystoupení předvedli mužoreti ARTrosa,
pánská verze mažoretek, v poněkud pokročilejším věku,
než na jaký jsme právě u mažoretek zvyklí. O to větší měli
úspěch, měli krásně secvičenou choreografii.
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Nechyběla spousta stánků, se sýry,
různými výrobky, ochutnávka vína,
svůj stánek měla i společnost Mangan Chvaletice s.r.o., kde se zájemci
mohli podívat v premiéře virtuální realitou na jejich budoucí podnik, který
tu má za humny stát. Svou
knížku tu podepisoval i pan
Smutek, autor knihy o této
problematice, který se tím
zabývá dlouhá léta od dob
původní těžby.

Čarodějnice a košťata

Děti tu měly obří skákací hrad
a hojně ho využily. Opět měly také
možnost nechat si namalovat
na obličej motivy podle jejich přání
a výběru.

Malé i velké, hodné i zlé –
sletěly se čarodějnice z celé
Trnávky. V průvodu vyprovodily tu dřevěnou na hranici
a symbolicky ji upálily. Na posilnění se opékaly buřty
a soutěže i zábava pro děti
i dospělé pokračovaly
až do večerních hodin.

Večer zahrála kapela Country parťáci
a viděli jsme i ohňostrojná kouzla
na obloze. Tak zase příště – na viděnou!
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Když berou...

1. června byla také
zahájena
sezóna
rockových večerů
v Trnávce. Zahráli
nám již staří známí
Mogulové, posezení
při
vychlazeném
pivu bylo pohodové.
My se teď můžeme těšit na další hudební večer, kdy
nám zahrají seskupení Adrenalin, Povodeň a Riziko
22. 6. 2019 od 18 hodin.

Jindy velmi poklidné sobotní ráno u rybníka v Trnávce proběhlo
tentokrát netradičně. Z mlhavého oparu kolem rybníka se postupně objevovaly postavy nedočkavých rybářů, kteří se svým
rybářským vybavením na zádech a s kbelíky návnad a nástrah
v rukou mířili do míst s losovacími lístky, aby si včas každý vytáhl číslo s místem lovu pro první
a druhý poločas. Tak začalo
ráno 25. května, kdy se uskutečnily rybářské závody na rybníku
v Trnávce. Tentokrát se soutěžilo
o motorovou pilu.
Ráno v 7 hodin byl lov zahájen
a 53 rybářů poslalo svoje nástrahy pod hladinu. Během pár
minut první rybáři hlásili úspěch.
Loňské suché dny se podepsaly
na rybí osádce, protože vymizela velká hejna cejnů. Na háčku
letos končili převážně karasi
stříbřitý a kapři obecní. Celkem
se podařilo zdolat 20 karasů
a kaprů jen o dva méně. Oba
tyto druhy ryb se bodovaly pravidlem, co centimetr, to jeden
bod. Po neúspěšném prvním poločase opět zabodoval loňský vítěz pan Cuhorka, když ve druhé
půli mu na háčku skončili čtyři kapři a jeden karas. Bylo z toho
jasné vítězství a motorová pila. Počasí bylo jak na objednávku
a rybník se odpoledne navrátil do svého klidu. Z kladných ohlasů účastníků usuzujeme, že by se mělo v této tradici pokračovat
i příštím roce.
Za Trnávské rybáře Jiří Vojáček
Poděkování patří sponzorům Sev.en. EC, obec Trnávka, Kasi,
distribuce uzenin Dostálek, Bauset CZ, Montáže Šolta, Pedaplast s.r.o, Jiří Hladík s.r.o, Zahrady a Lesy, Promont servis s.r.o,
p. Ladislav Raichman.
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