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V dnešním čísle najdete:
• Rozsvěcování stromu
• Mikulášská nadílka
• Výsledky voleb
• Včelařský kroužek

• Pošta Trnávka
• Vyřazené knihy
• Oznámení o konání ZO

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Kulturní komise obce Trnávka zve všechny
spoluobčany na akci s názvem „Rozsvěcování
Vánočního stromu“, která se koná 1. adventní
neděli 1. prosince 2013 u zámku v Trnávce.
Začátek v 15.30 hodin.
Můžete se těšit na vystoupení žáků z naší školy, malý jarmark,
kde můžete zakoupit výrobky dětí, vánoční ozdoby, květiny,
adventní věnce a další vánoční dekorace.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Kulturní komise obce Trnávka připravuje pro děti dne 5.12.2013
Mikulášskou nadílku s roznáškou po domech.
Zájemci o tuto tradici z řad našich občanů mohou
přihlásit své dítě, které letos dovršilo maximálně 10 let
věku, osobně na Obecním úřadě v Trnávce,
telefonicky 556 729 049, nebo
e-mailem: obec@trnavka.cz
a to nejpozději do 30.11.2013.
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
25.-26.10.2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů je zapsáno 608 osob. Bylo vydáno 391
úředních obálek, z toho bylo 389 hlasů platných.
Výsledky hlasování – Trnávka:
1. Česká strana sociálně demokratická

91 hlasů

2. Strana svobodných občanů

6 hlasů

3. Česká pirátská strana

6 hlasů

4. TOP 09
5. HLAVU VZHŮRU – volební blok
6. Občanská demokratická strana
9. politické hnutí Změna
11. Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová
13. Suverenita-Strana zdravého rozumu
15. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
17. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
18. Dělnická strana sociální spravedlnosti

31 hlasů
2 hlasy
21 hlasů
3 hlasy
14 hlasů
2 hlasy
11 hlasů
40 hlasů
3 hlasy

20. ANO 2011

89 hlasů

21. Komunistická strana Čech a Moravy

62 hlasů

23. Strana zelených

5 hlasů

24. Koruna Česká (monarch.str. Čech, Moravy a Slezska)

3 hlasy

VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE
Včelařský kroužek mládeže je skupina mladých lidí, kteří
se zajímají o život včel a také o přírodu. V Příboře pracuje
Včelařský kroužek mládeže už 22 let. Jeho dlouholetí
vedoucí byli přítel Vlkovič a přítel Jaluška. Během této doby
dosáhli někteří žáci velmi dobrých výsledků při včelařské soutěži Zlatá
včela i na celostátní úrovni a vychovali i několik současných mladých
včelařů. Za tuto činnost jim patří poděkování. V letošním roce
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je v kroužku 9 žáků ve věku 8 – 17 let. 1 z Bartošovic,
2 z Kateřinic, 2 z Příbora a 4 z Trnávky.
Činnost kroužku je zaměřena na praktickou
a teoretickou přípravu. Teoretická příprava probíhá
v klubovně ZO ČSV Příbor a v zimním období
v budově obecního úřadu v Trnávce.
Praktická příprava probíhá buď na včelnici přítele Vlkoviče, kde se
vyučuje značení matek, zakládání sérií matečníků, vytváření oddělků,
poznávání včelařských pomůcek a nářadí atd., a nebo přímo u některého
spřízněného včelaře, kde se učí léčit včelstvo, ošetřovat je po celý rok
a také to hlavní – vytáčet med.
Žáci chodí do přírody, kde se učí poznávat rostliny důležité pro život včel
a taky vyrábí svíčky ze včelího vosku.
Všechny činnosti kroužku jsou směřovány ke dvěma
hlavním cílům – každoročně pořádaná soutěž Zlatá včela
a výchova mladých včelařů, kteří se budou dále věnovat
chovu včel, které jsou neoddělitelnou součástí života.

POŠTA TRNÁVKA
Česká pošta informuje občany, že dne 3. 12. 2013 bude pošta v naší obci
uzavřena z důvodu školení poštovní pracovnice.
Pošta Trnávka – otevírací doba od 1.12.2013
Pondělí:
13.00 – 16.30
Úterý:
8.00 – 10.30
Středa:
13.00 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 10.30
Pátek:
13.00 – 16.00

VYŘAZENÉ KNIHY
Obec Trnávka stále nabízí občanům k prodeji vyřazené
knihy z obecní knihovny.
Knihy je možné zakoupit na Obecním úřadě v Trnávce
v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 – 17.00 hod.
za cenu 5 Kč/knihu.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRNÁVKA
13. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se koná ve čtvrtek 28. listopadu
2013 v zasedací místnosti v budově zámku. Začátek zasedání je v 19.00
hodin.
Program zasedání:
• Zahájení
• Zpráva o činnosti rady obce
• Rozpočtové opatření č. 4/2013
• Rozpočet obce na rok 2014
• OZV č. 1/2013 o místním poplatku za
odpady
• Mezitímní uzávěrka k 30.9.2013
• Různé
• Interpelace
• Návrh usnesení
• Závěr

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

