Trnavský
občasník
____________________________________________________________
červenec 2013

V dnešním čísle najdete:
• FunFly Trnávka 2013
• 40 let tenisu v Trnávce
• 100 let založení SDH
• Pohádkový les

•
•
•
•

SDH Trnávka - sdělení
Hrobová místa
Knihovna
Oznámení o konání ZO

FUN FLY TRNÁVKA 2013 – 6. ROČNÍK
6. setkání RC vrtulníků na severní Moravě 8. – 11. srpna 2013
Hlavní program pro diváky v sobotu 10. srpna 2013:
• 10.00 hod. zahájení.
• 10.00 – 19.00 hod. akrobatické
lety, demo lety a ukázka vrcholné
pilotáže s hudebním doprovodem.
• 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
ukázka letu největší makety v CZ
poháněné turbínou LAMA SA315 B.
• 20.00 hod. občerstvení pro piloty.
• 21.30 hod. NOČNÍ SHOW. Letos zase o kousek dále. NOČNÍ
SHOW jakou ještě česko nezažilo. Pyrotechnika, kouř, lasery,
a k tomu jedinečné noční lety s hudebním doprovodem.
NOČNÍ SHOW pro diváky ZDARMA !!!
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40 LET TENISU V TRNÁVCE
V letošním roce slaví tenisový oddíl 40 let od svého
založení. Oslava se bude konat v sobotu 24. srpna 2013
od 14.00 hod. v místní restauraci a bude spojená
se stručnou prezentací 40 let činnosti oddílu. Součástí
oslavy bude doprovodný program s prohlídkou areálu
tenisového oddílu, ocenění dlouhodobých členů a zhlédnutí
prezentace fotografií mapující celou historii. Hosté
budou mít také možnost zjistit
pomocí měřícího
přístroje rychlost svého podání.
K příležitosti 40 let založení tenisu v Trnávce byla
zpracována kronika činnosti oddílu od počátku vzniku
až do současnosti.

100 LET ZALOŽENÍ SDH TRNÁVKA
Sbor dobrovolných hasičů zve občany a širokou
veřejnost na oslavy u příležitosti 100. výročí založení
hasičů. Oslavy se konají 31. srpna 2013 od 10.00 hod.
v prostorách hasičské zbrojnice a na hřišti TJ Sokol
Trnávka.
Program:
• 10.00 – netradiční soutěž v požárním útoku pozvaných družstev
na hřišti TJ
• 13.00 – průvod hasičské techniky obcí
• 14.00 – oslavy – ukázky hasičů (hašení koňkou, hašení hasicími
přístroji, hašení lehkou pěnou), soutěže pro rodiče a děti, dopravní
hřiště Policie ČR, skákací hrad, výstava hasicí techniky
• 21.00 – ohňostroj
O občerstvení je náležitě postaráno (guláš, hasičská
játra, langoše).
Na tuto akci Vás co nejsrdečněji
dobrovolných hasičů v Trnávce.

zve

Sbor
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POHÁDKOVÝ LES
Sociální, kulturní a školská komise v Trnávce pořádá
v sobotu 7. září 2013 procházku pohádkovým lesem.
Zápis proběhne od 13.30 do 15.00 hodin u budovy
zámku v Trnávce.
Děti se mohou zúčastnit této akce pouze v doprovodu
dospělé osoby.
• zápisné 50 Kč
• občerstvení zajištěno
• pouze za příznivého počasí
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

SDH TRNÁVKA – SDĚLENÍ
Dne 14.7.2013 se členové sboru dobrovolných hasičů v Trnávce po roce
zúčastnili soutěže v družební organizaci ve Staré Bystrici na Slovensku.
Tradičně soutěž byla zahájena státními hymnami soutěžících družstev
jednotlivých států. Vše se odehrávalo na náměstí sv. Michala Archanjela.
Soutěž byla letos vypsána pro tři kategorie, a to muži, ženy a veteráni.
Naše družstva soutěžila v kategorii muži a ženy
a obě tyto kategorie jsme vyhráli. V kategorii
muži bylo 12 družstev, v ženské 4 včetně
družstva z Polska a tři družstva veteránů.
Ve všech kategoriích byly pro první tři družstva
hodnotné ceny od sponzorů a hlavně
od obecního úřadu. Všem členům bych chtěl
poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru.
Starosta SDH Mazur Ladislav

INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST
Upozorňujeme nájemce, kteří mají pronajato hrobové
místo na místním hřbitově v Trnávce, že mají
za povinnost nahlásit na Obecním úřadě v Trnávce
uložení ostatků do hrobového místa a také veškeré opravy
a renovace hrobových míst. Informaci můžete nahlásit
v úřední hodiny osobně, telefonicky ( 556 729 049) nebo e-mailem
(obec@trnavka.cz) – vyřizuje Jana Hájková.
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KNIHOVNA TRNÁVKA
Obecní knihovna Trnávka připomíná svým uživatelům pár
základních bodů knihovního řádu:
• Registrace v knihovně je každý rok do 31. března.
• Registrační poplatek – dospělí 50 Kč, děti do 15 let 20 Kč,
jednorázová výpůjčka 10 Kč.
• Po registraci obdrží čtenář čtenářský průkaz, který je
NEPŘENOSNÝ!
• Výpůjční doba pro půjčování knih a časopisů je 4 týdny.
• Při jedné výpůjčce si můžete vypůjčit maximálně 10 knih.
• Vypůjčené materiály nepůjčujte dalším osobám.
Tímto také vyzýváme čtenáře, kteří ještě nezaplatili
poplatek, aby tak učinili, popřípadě vrátili již dávno
vypůjčené knihy.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
12. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se koná ve čtvrtek 29. srpna
2013 v zasedací místnosti v budově zámku.
Začátek zasedání je v 19.00 hodin.
Program zasedání:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Zpráva o činnosti rady
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtový výhled na léta
2014/2016
Různé
Interpelace
Návrh usnesení
Závěr

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA.
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277

