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A od těch časů do Vánoc,
patří ta dlouhá tichá noc,
lidé to lepší potají
v sobě i v druhých hledají…

Vánoce 2019

v sobotu 8. 2. 2020
od 19:00 hod.

Obec Městečko Trnávka
Vás srdečně zve na

Vánoce 2019 – jaké vlastně budou…
• přikryje krajinu bělostný sníh a budou bílé Vánoce nebo budou z mraků padat dešťové kapky a budou Vánoce na blátě?
• bude nás v nose šimrat mráz a ruce budou hřát rukavice
a budou mrazivé Vánoce nebo budeme moci odhodit čepice
a šály a budou teplé Vánoce?
• budou plné shonu, úklidu a pečení spousta druhů cukroví
nebo bude čas adventní časem klidným a rozjímavým?
• bude pod stromečkem hromada drahých dárků, které se
mnohdy ani nehodí, nebo pár dárků, i vlastnoručně vyrobených, darovaných z lásky a od srdce?
• budou strávené pouze u televize s komentářem, že v ní zase
nic není nebo budou plné tradic a povídání si s blízkými
a známými?
• provoní domov vůně jehličí přírodního stromečku nebo budou dárky pod umělým vánočním stromečkem?
• budou plné různých druhů jídla, které mnohdy ani nesníme
a skončí v popelnicích, nebo budou o střídmosti, zdrženlivosti a umírněnosti?
• přinese dětem dárky Ježíšek a budou české Vánoce nebo
Santa Claus a budou cizí Vánoce?  Věřím, že Ježíšek!
• bude k štědrovečerní večeři kapr i s rizikem kosti v krku,
jako tradiční Vánoce nebo zvolíte jiný pokrm a budou netradiční Vánoce?
Ať již prožijete Vánoce jakýmkoli způsobem, přeji Vám, aby
byly krásné.
Do nového roku Vám jménem svým a celého zastupitelstva
obce přeji, aby byl přesně takovým rokem, jakým byste ho chtěli
mít a ať Vám život naservíruje pevné zdraví, splněné sny, příjemná překvapení a hezké zážitky.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Přejeme Vám
radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku
Obecní úřad Městečko Trnávka

v Kulturním domě v Městečku Trnávce
Slavnostní zahájení s přípitkem v 19:30 h.
K tanci a poslechu hraje S Band Líšnice
Předtančení TŠ Mědílkovi Zlín
Módní přehlídka
Bohatá tombola, chutné občerstvení
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek
od 13. 1. 2020 v obecní knihovně

PODĚKOVÁNÍ
V neděli 1. 12. jsme společně
rozsvítili vánoční strom, pod kterým je nainstalován zbrusu nový
betlém. Tento betlém v životní velikosti pro obec vyřezal náš
místní řezbář Peťa Steffan. Chtěli bychom mu za toto krásné dílo
moc poděkovat a věříme, že bude
spoustu let zdobit naše Městečko
v adventní časy.
Prosíme Vás všechny, abyste na betlém spolu s námi dohlíželi
a nedovolili nikomu jej jakýmkoli způsobem poškodit. Děkujeme.
vedení obce
„Smích - tu ozvěnu našeho pláče - to křídlo
úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu,
nikdy mít v hrsti nebudem.
Kdybychom - nedejte bohové - tu sladkou můru
polapili, bylo by na světě po srandě.“

Vážení a milí spoluobčané,

opět po roce je tu vánoční číslo našeho Zpravodaje. Ale ano, už
zase jsme na konci jednoho roku a na začátku roku nového. Také Vám
to připadá neskutečné, jak ten rok utekl? A co vánoční dárky pro své
nejbližší, máte? Ne všechny? Nic si z toho nedělejte, já také ne ☺
Přeji Vám a Vašim blízkým šťastné a veselé svátky a úspěšný nový
rok 2020.                             Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce
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Dobrá noc

DIVADELNÍ SOUBOR
Městečko Trnávka
Poděkování

Významné životní jubileum letos oslavil
nestor našeho divadelního souboru Vítězslav Zezula.
Mnozí ho znáte pod přezdívkou „Sejtko“, která mu zůstala po roli muzikanta
z pohádkové Lucerny. Slávek totiž hrál divadlo už v letech poválečných.
Po znovuzaložení souboru v roce 1983
panem Zdeňkem Fikrem byl opět aktivním ochotníkem. Z 22 nastudovaných inscenací hrál téměř ve všech. Působil též jako tanečník,
když soubor při rekonstrukci kulturního domu nemohl hrát. Přes role
milovníků, chasníků, učitelů, starostů až k pohádkovým dědečkům.
Slávek je velice technicky zdatný, není pro něj problém cokoli
při stavbě scény vyřešit. Jeho nápady při výrobě vlastních rekvizit
mě dovedou vždycky překvapit. Je to člověk zapálený pro věc a vše,
co dělá, dělá pořádně. Jeho vášeň pro auta veterány přesahuje dávno
rámec naší vesničky střediskové.
Přejeme mu hodně zdraví, energie a děkujeme! Máme Tě, Slávečku, rádi.                                                  za DS Ludmila Kučerová

Přijďte a staňte se zas lidmi
Pomozte si navzájem do kabátů až půjdete domů
Loretánské zvonky času zpívají nám všem stejně
Ať je posloucháme nebo ne
Až dozní tato píseň bude možná konec
Vaše ruce vás povedou až zhasnou lampy i hvězdy
Ucítíte zas bolest druhých ale budete se i smát jejich smíchem
Vaše srdce bude několikrát větší a skryje vás před nepohodou světa
Budete si znovu přát „Dobré jitro“ „Dobrý den“ a budete se líbat
nebo si tisknout ruku na dobrou noc která zbývá
Zatímco vám nafouká za krk
Flétničky usnou s dítětem v náručí
Bude to dobrá noc
(František Novotný – Blažení)

PF 2020

SILVESTROVSKÝ POCHOD

BOHDALOVSKOU KRAJINOU

31. 12. 2019 sraz u bývalé Bohdalovské školy ve 13:00.
Během procházky bude připraveno pohoštění v přírodě
u ohně a po skončení túry v budově bývalé školy.

Trnka Městečko Trnávka z.s.

Vánoce se blíží mílovými kroky, za sebou máme
již vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu s betlémem, besídku dětí mateřské a základní školy a také tradiční posezení s důchodci. Všechny akce jsme si báječně užili a Vánoce
mají již otevřené dveře, prosím vstupte…

PF 2020
Obecní knihovna
Městečko Trnávka

www.mtrnavka.cz
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Mateřská škola

Redakční rada Zpravodaje OÚ M. Trnávky
přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2020.

Broučci v knihovně…

Už je to tak. S našimi nejmenšími jsme navštívili obecní
knihovnu. Pro mnohé z nich to byl úplně nový zážitek. V knihovně
nás přivítala paní Stenzlová, která nás provedla výstavou loutek.
Loutky jsme si pečlivě prohlédli, pohladili a dozvěděli se o nich
spoustu zajímavostí. Po prohlídce nás čekala pohádka a poté si děti
mohly zapůjčit knížky, seznámit se s prostředím knihovny a tak si
pomaloučku vytvářet kladný vztah a zájem o knihy. První návštěva
se nám moc líbila a rádi opět přijdeme. Děkujeme.

...Vánoce přicházejí...

Nadační fond kostela svatého Jakuba
v Městečku Trnávce
Oznamuje všem farníkům, že v letošním
roce bude sloužena

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

v Měst. Trnávce 24. 12. 2019 ve 22:00 hod.
Bohoslužby na Hod Boží Vánoční a na
sv. Štěpána budou jako obvykle v 9.30 hodin.

Že se pomalými krůčky blíží Vánoce, jsme pocítili i ve školce.
Při pobytu venku s dětmi pozorujeme vyzdobená stavení a pociťujeme přicházející zimu. Ve školce již pilně nacvičujeme na vánoční
besídku a nemůžeme se dočkat příchodu Ježíška.
Adventní dobu a čekání si krátíme různými akcemi. Jako každý
rok nás přijde navštívit Mikuláš s andělem i čerty, který dětem donese něco dobrého. Také nás čeká poslední divadélko v tomto roce.
Za poslechu koled proběhne i vánoční dílnička, kde si rodiče
s dětmi vyrobí voňavou ozdobu na stůl. Vše zakončíme vánoční
besídkou, na kterou děti pilně trénují a velice se těší. Po besídce
nás čeká posezení s rodiči a malé pohoštění, které tento rok připravovaly samotné děti. Poslední tečkou v tomto roce bude příchod
Ježíška do MŠ. Čas si zkrátíme posloucháním koled, připomenutím zvyků a tradic. S dětmi nazdobíme stromeček a budeme čekat,
co pěkného nám tento rok nadělí.
Tímto bychom Vám s dětmi chtěli popřát ty nejkrásnější vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů do roku 2020.
za MŠ Pavlína Veverková

Koledování u jeslí

Chceme takto poděkovat všem štědrým dárcům a ochotným
brigádníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k výmalbě našeho kostela a opravě areálu farních budov.
Koledování se koná v úterý 29. prosince 2019 ve 14.30 hodin
v kostele sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce.
V programu zazní známé i méně známé koledy v podání „Dětského vánočního sboru“ vedeného Eliškou Lexmaulovou a Chrámového sboru kostela sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce.
Vstupné dobrovolné - Výtěžek bude věnován Nadačnímu
fondu kostela sv. Jakuba Staršího. Ať naše hudba zní k větší
slávě Boží a posvěcení věřících, kteří jí naslouchají a s námi.

Poděkování

Děkuje všem dárcům, za dobrou spolupráci a pomoc, kterou jste
nám poskytli v letošním roce i v letech minulých.
Díky Vaší pomoci finanční, ale také hojné účasti na  brigádách
a úklidu, se podařilo uskutečnit tolik potřebnou výmalbu kostela.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý Váš i sebemenší dar a za návrhy
směřující k získání finančních prostředků na další nezbytné opravy
našeho kostela.
Přejeme Vám a Vašim rodinám štědré a požehnané vánoční svátky, prozářené Betlémským světlem míru, radosti a pokoje.
V roce 2020 hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
za správní radu NF Jan Zatloukal

SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PĚČÍKOVĚ
Vás srdečně zve v v sobotu 1. února 2020 na

HASIČSKÝ PLES

v Kulturním domě v Pěčíkově, od 20 hodin, vstupné 50 Kč
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé. Hudba Mefisto
Děkujeme Vám za Vaši přízeň i za případný příspěvek do tomboly.
www.mtrnavka.cz
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Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko vás v neděli 22. prosince 2019 zve na

Předvánoční koledování

Jevíčko ve 12:30 hod. – na náměstí
Uhřice ve 13:30 hod. – na Malé straně
Jaroměřice ve 14:00 hod. – Centrum života
a podnikání

Chornice v 14:45 hod. – u kulturního domu

Městečko Trnávka
v 15:45 hod. – u kulturního domu
Vrážné v 16:30 hod. – u kapličky

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

SPOLEČENSKÝ PLES
pořádá tradiční

v Kulturním domě v Městečku Trnávce
v sobotu 25. ledna 2020 od 20.00 hod.
Tombola
Hudba F-BAND
Občerstvení zajištěno – výtěžek bude použit na akce dětí
Rezervace stolu u p. Krejcarové, tel.: 776 839 637

Dětská ambulance MUDr. Věra Landová
Městečko Trnávka
Změny ordinační doby v prosinci 2019:

Pondělí 23. 12. ordinace do 12 hod. (neordinuje se ve Vranové Lhotě)
Pátek 27. 12. zavřeno (akutní případy ošetří dětská ambulance ve Starém Městě)
Pondělí 30. 12. ordinace 8 – 12 hod. (neordinuje se ve Vranové Lhotě)
Úterý 31. 12. Zavřeno

Změna ordinační doby od ledna 2020:
PO:

  7:30 – 11:30 hod. NEMOCNÍ
12:00 – 16:00 hod. PRO POZVANÉ
ÚT:   8:00 – 11:30 hod. PORADNA
12:00 – 14:00 hod. NEMOCNÍ
ST:   7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 13:00 hod. NEMOCNÍ
PÁ:   7:30 – 10:00 hod. NEMOCNÍ, 10:00 – 12:00 hod. PORADNA
Ordinační doby všech lékařů v Městečko Trnávce:
www.mtrnavka.cz/zdravotnictvi

Tříkrálová sbírka – 1. 1. do 14. 1.
V lednu 2020 se TKS koná
od 1. 1. do 14. 1., hlavním „koledovacím“ dnem je 4. 1. 2020,
kdy koledníkům nabízíme zázemí ve Františkánském klášteře v Moravské Třebové (naproti Muzeu), kde mají k dispozici
teplé pití a oběd a dostanou od
CHMT malý dárek.
Protože dobrých skutků se
na světě děje málo a už jen tím,
že nám pomůžete s propagací
a získáváním koledníků, děláte dobrou věc.
Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na setkání.
Koordinárorky dobrovolnictví a TKS: Tereza Letfusová,
tel.: 733 542 157, Lenka Zahradníková, tel.: 733 742 024

Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; 569 41 Městečko Trnávka 5, telefon: 461 329 119. Redakční rada: Jitka Stenzlová, Eva Henslová,
Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci prosinci 2019 v nákladu 600 kusů. Názor vydavatele se nemusí vždy ztotožňovat
s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2.
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 29. 12. 2019.
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