Zápis
z členské schůze Sportovního a kulturního spolku Trnávka
konané dne 11.12.2016
Přítomni: dle prezenční listiny
1.



2.
3.
4.



P. Valenta informoval přítomné o provedených administrativních opatřeních:
Spolek byl řádně zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka
Pardubice, byly schváleny stanovy a přiděleno IČO. Na základě toho již může
spolek plně vyvíjet činnost.
Dále byl založen účet u banky MONETA, vedení účtu je zdarma, každý výběr
hotovosti z bankomatu 15,- Kč
Členská schůze odsouhlasila přijetí nových členů pí. Veroniky Míčové a
p. Jaroslava Míška
Upozornění pro všechny členy – povinnost uhradit členský příspěvek 100,- Kč
na rok 2016.
Příprava programu – činnost na 1. pololetí
nejbližší akce – dětský maškarní ples 4.3.2017
zajistí
náklady OÚ
pálení čarodějnic 29.4.2017
zajistí pí.Valentová H.
Jezdínská
občerstvení OÚ

 žehnání praporu 13.5.2017 od 14.00 hod
 vystoupení pěveckého sboru ČCE, žehnání praporu zajistí pí. Škopková
 památník a jeho odhalení u Lípy svobody
zajistí pí. Škopková
 kapela Pernštejnka jako doprovod průvodu
zajistí p. Valenta
 mažoretky
zajistí pí. Petráčková
Program na hřišti:

ozvučení akce p. Drábek, moderátor p. Komárek zajistí p. Valenta

dětské divadlo
zajistí pí, Valentová H,
Míšková

imitátor Faltus, kouzelník
zajistí pí. Petráčková,

pí. Míšková

dětský soubor Chvaletice
zajistí pí. Míšková

motocyklista p. Klymčiw
zajistí p. Valenta

kapela Country
zajistí p. Valenta

ohňostroj
zajistí p. Šolta
Technické zabezpečení:
 skákací hrad s obsluhou, malování na obličej zajistí p. Valenta
 osobní pozvánky
zajistí pí. Petráčková,
Škopková

▪ čestní hosté: starostové okolních obcí, p. Pavel Vokál,
p. Luboš Pavlas, zástupci spolupracujících subjektů zajistí p. Valenta,
Škopková
 Trnávkohraní 27.5.2017 - p. Culek
 Dětský den – 1. sobota červenec
Návrhy programu: sokolníci, výcvik psů a zacházení s nimi, ukázky
sebeobrany
Další návrhy podají členové
spolku na příští schůzi.
5. Zdroje příjmů spolku:
 členské příspěvky
 dotace Obce Trnávka na základě veřejnoprávní smlouvy podle odhadu nákladů
na akce 1. pololetí 2017
 brigádnická činnost členů spolku, od března 2017 např. pomocné práce při
zavedení vody na hřiště apod.
6. Příští schůze spolku se bude konat 12.2.2017 v 16.30 hod.
V Trnávce dne 11.12.2016
Zapsala pí. Škopková

