Zápis
z členské schůze Sportovního a kulturního spolku Trnávka konané dne 25.8.2018
Přítomno 15 členů
1.

Kontrola připravenosti Loučení s létem 1.9.2018
Sraz účastníků 14.00 u OÚ
Start akce 14.30 hodin postupně po skupinách dětí
- OÚ – trpaslíci pí Tichá, p. Robert Valenta – mapa, pokyny na cestu
- malý rybník – vodník p. J. Míšek – chytání kačenek
- hřiště – míčové hry obr p. Urválek
-lesík – bludička pí. Skřivánková – vytyčení bludiště – provaz dodá p. Robert Valenta
- autobusová zastávka – loupežník p. Míča – skořápky
- hasičárna – Pat a Mat – Míškovi – vajíčko v láhvi
- parková výsadba – víla Amálka pí Likešová – slalom s vajíčkem na lžíci
- společenský areál – pirát pí Čefelínová – rýžování zlata, p. Urválek zajistí pytel
křemičitého písku
- organizace : bezpečnost dětí na silnici pí Petráčková, Škopková
odměny dětem sport. areál pí Valentová Radka

Nákupy : zlatý sprej, odměny, cca 10 vidlic na opékání buřtů
16.00 hodin dětské divadlo cca ¾ hod. zajistí pí Míšková
17.00 hodin opékání buřtů – zajištěny v prodejně
18.00 hodin hudební produkce – Country parťáci Pardubice
21.30 hodin ohňostroj p. Šolta – ohlásit SDH Řečany nad Labem, případně dohodnout
cisternu
2.

Další akce

15.9. ve 13 hodin sportovní odpoledne na víceúčelovém hřišti – pro místní
rodinné týmy v turnaji v nohejbalu - zatím p. J. Míšek, P.Míča, R.Valenta, P. Lorenc, pí
Likešová, Skřivánková – sestaví vlastní tříčlenné týmy
večer kapela – Xantipa, Klakson

28.10. Zpívání v kostele ve 14.30 hodin – na oslavu stého výročí republiky a25. výročí
osamostatnění Obce Trnávka
3. Termíny akcí na rok 2019, u kterých je možno zkrátit dobu nočního klidu podle OZV č.
3/2016
-- pálení čarodějnic 30. dubna
-setkání rodáků a přátel Trnávky 1. pol. května

- dětský den 1. pol. července
- loučení s prázdninami 1. pol. srpna
-Country festival Pod komínem - 10.srpna
- květen + září - termíny rezervované pro Trnávkohraní budou využity pro hudební
produkce organizované obcí
4. SaKS požádá nově zvolené zastupitelstvo o úpravu OZV 3/2016 o nočním klidu tak, aby
odpovídala současnému vývoji kulturního dění v obci.

Zapsala Škopková

