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OB EC NÍHO

Ú Ř ADU

M Ě S T EČ K A

T RN ÁV K Y

Vážení občané,
do „obecního archivu“ byla přidána další složka s názvem
„Rok 2019“. Tato složka obsahuje 166 bodů z jednání zastupitelstva obce, z nichž některé budou mít zásadní vliv na rozvoj naší obce v dalším období.
Na posledním, prosincovém, jednání zastupitelstva obce
byl mimo jiné schválen i schodkový rozpočet obce na rok
2020. Znamená to, že pokud by se obci podařilo zrealizovat všechny plánované akce (a nepodaří se na ně získat dotace, o které bylo zažádáno), sáhne obec poměrně výrazně do
svých úspor. Úspor, které mimo jiné získala těžbou a prodejem dřeva v letech, kdy ceny dřeva byly velice výhodné.
V roce 2020 bude obec spolupracovat se skupinou projektantů, kteří budou řešit technickou infrastrukturu obytného
souboru „Nad Studní II. etapa“. Výkupem pozemků, který se
podařilo zrealizovat v roce 2019, tak vzniknou stavební pozemky pro dalších 21 rodinných domků. Zájemcům tak budou příští rok nabídnuty stavební pozemky v klidové části
obce, které navazují na již zastavěné sídliště „U Koupaliště“.
Projektová dokumentace bude v letošním roce vypracována i na zříceninu hradu Cimburk – půjde o statické posouzení,
celkovou studii zakonzervování zříceniny a detailní projekt
pro stavební povolení zakonzervování předhradí. Práce na
zakonzervování předhradí by pravděpodobně začaly koncem
jara a v létě 2021, aby použité materiály mohly do zimy vyzrát. To by u prací, které by byly prováděny na podzim v roce
2020, možné nebylo. Projektové práce budou zahájeny i na
dalších akcích a postupně Vás o nich budeme informovat.
I v roce 2020 budeme investovat do oprav místních komunikací – v Městečku Trnávce to bude komunikace podél Pacovky, dále pak komunikace spojující Starou a Novou Roveň.
Investice půjdou i do obecních budov, kde na Základní škole
v Městečku Trnávce budeme pokračovat ve výměně oken, novou střechu dostane i kulturní dům. Dovybaveno bude dětské
hřiště v Městečku Trnávce a Lázích a proběhne druhá etapa
liniové výsadby podél komunikace na Moravskou Třebovou.
Pokračovat budeme i v „Legendách pod Cimburkem“, na kterých v roce 2020 vystoupí Děda Mládek Illegal Band a skupina TURBO.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům obce za
jejich práci v roce 2019 a věřím, že v dobré spolupráci budeme pokračovat i dalších letech. Moje poděkování patří i všem
občanům, kteří v různých sdruženích a spolcích obětují svůj
volný čas druhým a pomáhají tak udržet kulturně společenský
život v naší obci.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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v sobotu 8. 2. 2020
od 19:00 hod.

Obec Městečko Trnávka
Vás srdečně zve na

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

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
pořádá tradiční

SPOLEČENSKÝ PLES
v Kulturním domě v Městečku Trnávce
sobota 25. ledna od 20.00 hod.
Hudba F-BAND

Tombola

Občerstvení zajištěno (výtěžek bude použit na akce dětí)
Rezervace stolu u p. Krejcarové,
tel.: 776 839 637

OBLAST CHOVU BOUZOVSKO
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ

POZVÁNKA K PROHLÍDCE TROFEJÍ
s ik y j a p o n s k é h o z a m y s liv e c k ý r o k 2 0 1 9
M ĚSTEČ KO TRN Á V KA
1 . 2 . 2 0 2 0 0 8 :0 0 - 1 7 :0 0 h o d .
2 . 2 . 2 0 2 0 0 8 :0 0 - 1 2 :0 0 h o d .
Kultuurní dům
Z v ě ř in o v é s p e c ia lity
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Usnesení
č. VIII./161219 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 16. 12. 2019
1. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
173. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
174. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí 2020,
175. prodej pozemku p.č. 678/2 o výměře 82 m2, zahrada v k.ú. Pacov u Moravské Třebové za cenu 25 Kč/1m2 manželům Bočkovým,
176. prodej pozemků p.č. 2 o výměře 43 m2, zahrada, p.č. 6/3 o výměře
202 m2, trvalý travní porost a p.č. 6/4 o výměře 53 m2, trvalý travní porost, dle GP č. 112-703/2019, vše v k.ú. Stará Roveň za cenu 25 Kč/1m2
Romanu Langrovi a Renátě Bílkové,
177. schodkový rozpočet na rok 2020,
178. přílohu k rozpočtu obce na rok 2020 – Závazné ukazatele,
179. plán práce RO a ZO na rok 2020,
180. cenu vodného SO „Teplice“ na rok 2020 ve výši 35 Kč/1m3 bez DPH,
181. cenu stočného pro rok 2020 ve výši 53,64 Kč/1m3 bez DPH,
182. rozpočet ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2020,
183. závazné ukazatele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2020,
184. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2019, seznámení
členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,
185. plán inventur za rok 2019,
186. složení inventarizačních komisí pro rok 2019,
187. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2019,
188. poskytnutí dotace TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2020 ve výši
70 000 Kč na provoz a 28 000 Kč na trenéry žáků (4x7 000 Kč) a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
189. novou OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem,
190. novou OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů,
191. novou OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
192. novou OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
193. souhlas obce se zřízením zástavního práva s případným dalším omezením k nemovitosti p.č. 446/6 v k.ú. Městečko Trnávka pro Komerční
banku, a.s.,

194. souhlas obce se zřízením zástavního práva s případným dalším omezením
k nemovitosti p.č. 446/8 v k.ú. Městečko Trnávka pro banku stavebníka,
195. členský příspěvek DSO TSMH ve výši 14 060 Kč (10 Kč/1 obyvatele),
196. zpracování projektu na konzervaci Cimburku od firmy INRECO s.r.o.
Hradec Králové za cenu 314 600 Kč včetně DPH,
197. objednání kapel pro Legendy pod Cimburkem v roce 2021: Divokej Bill
Revival za 32 000 Kč + DPH a DOGA za 90 000 Kč včetně DPH,
198. zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby (pro územní řízení) „Obytný soubor Nad Studní Městečko Trnávka – II. etapa výstavby“ od Ing. Radomíra Grilla, Zábřeh za cenu 242 208 Kč + DPH,
199. podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Doplnění a rekonstrukce míst aktivního a pasivního odpočinku v Obci Městečko Trnávka“.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
200. radu obce projednáním a odsouhlasením závěrečných úprav rozpočtu za
rok 2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
201. příjem dotace z Pk na hospodaření v lesích ve výši 241 725 Kč,
202. propojení STL plynu Nad Studní firmou VPT Technologie s.r.o. Nová
Dědina za cenu 30 527 Kč + DPH,
203. dodatek č. 1 ke smlouvě s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko,
a.s. o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů od
1. 1. 2020,
204. přijetí dotace z Pk na hospodaření v lesích v celkové výši 248 075 Kč.
Hlasování: pro 14 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
1. část usnesení byla přijata.

2. část usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
205. poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Moravská Třebová na rok 2020 ve
výši 55 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (Žaneta
Liznová z důvodu střetu zájmu).
2. část usnesení byla přijata.
V Městečku Trnávce dne 16. 12. 2019: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Martin Brauner, Tomáš Elner

Plán zasedání Zastupitelstva Obce
Městečko Trnávka na rok 2020
Stálé body programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace o činnosti Rady obce od posledního zasedání
Informace o činnosti výborů
Majetkové záležitosti
Diskuze
Zpráva návrhové komise
Usnesení

Hlavní body programu:
Datum jednání

Program jednání

24. 02. 2020

Výsledky hospodaření obce za rok 2019

27. 04. 2020

Hospodaření v obecních lesích

22. 06. 2020

Závěrečný účet obce za rok 2019

24. 08. 2020

Kultura v obci

26. 10. 2020

Školství

14. 12. 2020

Rozpočet obce na rok 2021

Plán práce Zastupitelstva Obce Městečko Trnávka byl schválen na zasedání VZO dne 16. 12. 2019.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

!

www.mtrnavka.cz

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Obec upozorňuje majitele psů, že v průběhu celého
roku 2020 bude prováděn monitoring volně pobíhajících psů a neuklízení psích exkrementů – viz obecně
závazná vyhláška č. 2/2019.
Řešení těchto přestupků bude předáno MěÚ Moravská
Třebová ke správnímu řízení a majitelům psů bude uložena pokuta.
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Přehled poplatků na rok 2020
Tuhý komunální odpad (popelnice):
částka zůstává stejná, tj. 480 Kč za 1 osobu na rok
splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2020
Připomínáme, že vývoz popelnic bývá prováděn od brzkých ranních hodin, proto je vhodné popelnice připravit již ve večerních
hodinách den předem
Poplatek za psy:
pro Městečko Trnávku
a) r odinné domy – 100 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 150 Kč
b) bytové domy – 200 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300 Kč
pro ostatní obce
a) r odinné domy – 70 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 105 Kč
b) bytové domy – 140 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 210 Kč
Poplatek za psy je splatný nejpozději do 31. 3. 2020
Vodné:
– SO “Teplice“ 35 Kč/1m3 bez DPH
– SV Moravskotřebovsko 41,46 Kč/1m3 bez DPH - platí pouze pro Přední Arnoštov
Stočné:
– ve výši 53,64 Kč/1m3 bez DPH
Výběr poplatků pouze v úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin
Děkujeme za pochopení.
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum paní
Věra Schupplerová.
Milá babičko, touto cestou Ti přejeme mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody v kruhu svých nejbližších.
Velké DÍKY za vše co jsi pro nás udělala.
S láskou Jana, Jirka a Nelinka s Emičkou

V měsíci lednu a únoru 2020 oslaví významné
životní jubileum tito občané:
pan Karel Schmidt z Mezihoří
paní Vlasta Holubovská z Městečka Trnávky
pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky
pan Matěj Seethaler z Předního Arnoštova
paní Věra Schupplerová z Městečka Trnávky
paní Marie Králová z Lázů
paní Ludmila Korcová z Městečka Trnávky
paní Aurelie Koníčková z Městečka Trnávky
paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova
K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu
a dobrou náladu do každého dne.
J. Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

HANÁCKÉ SLÓPEK
CIMBURK
Tře stoleti zôbe časô
lámô tvy zdi, zašlô krásô,
vichor s dyštěm nad hlavô buráci
kôs za kôsem hrad se stráci,
votevřená hradni brána
marně čeká svyho pána,
zbraní třesk a řehot koni,
ôš v ni nikdá nezazvoni.
Nemám toť sám žádny stáni,

čekám, že mě z nenadáni
pozve heská hradni pani
na hlt vina na snidani.
Nepřešla ta hradni pani,
nedočkal jsem se pozváni
ani smôtné bílé pani,
nezbelo mě, než jit zpátke
po Třebuvce v zemni psotě
cestô dom ke Lhotě.

Napsal „stréček“ pan Antonín Stoupal z Vranové Lhoty
kolem roku 1963.
Nepatrně upravil Jiří Vondra.

Obecní knihovna Městečko Trnávka
Od 1. 1. 2020 zvyšujeme roční (12 měsíců) registrační poplatek
za dospělého čtenáře a mládež od 16-ti let na 60,- Kč, děti do 15-ti
let, senioři do 69 let a držitelé průkazu ZTP zaplatí 30,- Kč, senioři od 70-ti let a držitelé průkazu ZTP/P mají registraci v knihovně
zdarma. Jednorázový poplatek za meziknihovní výpůjční službu
(zapůjčení knihy z jiné knihovny) 80,- Kč/kniha.
Zároveň s novým rokem dojde ke zpřísnění pravidel výpůjček knih
a časopisů v knihovně. Výpůjční doba všech dokumentů je 1 měsíc,
po 14 dnech od výpůjčky lze postupně výpůjční dobu prodloužit o další
2 měsíce. Dokument můžete mít tedy vypůjčený až 3 měsíce, pokud si
jej nezarezervoval další čtenář. Navíc Vám přijde na email předupomínka zdarma, kde Vás knihovní program upozorňuje, že už brzy skončí výpůjční doba dokumentů.

Od ledna 2020 tedy začínáme vybírat tzv. zpozdné = sankce za
překročení měsíční výpůjční lhůty. Za jeden knihovní dokument
a jeden den (bez víkendů a svátků) zaplatíte 1,- Kč.
Knihovní soutěž Lovci perel 27. 1. – 27. 11. 2020 – začíná už 5.
ročník oblíbené čtenářské soutěže. Hlavním cílem je motivovat děti ke
čtení a rozvíjet porozumění textu. Soutěžící si v knihovně vybere knihu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení knihy zodpoví otázky na
pracovním listě, za správně zodpovězené získá „skutečnou“ perlu. Za
vypracování nepovinných otázek na pracovním listě obdrží soutěžící
speciální knihovnické bankovky, tzv. Moriony. Na konci soutěže budou mít všichni lovci perel možnost utratit vydělané Moriony na Morionském trhu. Nejúspěšnější čtenáři budou odměněni.
Výsledky soutěže Lovci perel 2019: 1. místo Kateřina
Kučerová (36 perel), 2. místo Julie Víchová a Nikola Procházková (obě 16 perel), 3. místo Karla Kyzlinková (14 perel). Blahopřejeme!
Pohádkové Vánoce – výstava loutek paní Hany Kozubové v galerii obecní knihovny – přístupná v půjčovní době
knihovny do 31. 1. 2020.
Nový Zéland, Fiji očima Rudolfa Malého - cestopisná
přednáška - pátek 25. 1. 2019 v 17 hodin – Zasedací místnost Obecního domu v M. Trnávce, vstup zdarma.
fotografie z akcí: ok-mtrnavka.cz
email knihovny: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz
Jitka Stenzlová
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Zubní pohotovost 2020

Lékařská pohotovost
Dospělí

Svitavská nemocnice – Kollárova 2070/22, 56802 Svitavy,
přízemí poliklinika, telefon: +420 461 569 239
Ordinační hodiny:
pondělí–čtvrtek
zavřeno
pátek
18:00-21:00
sobota, neděle, svátky 9:00-17:00

Děti a dorost

Svitavská nemocnice – Kollárova 2070/22, 56802 Svitavy,
přízemí poliklinika, vchod z levé strany, tel. +420 461 569 270
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky 8:00-18:00
Mimo pohotovostní ordinační dobu a ve všední dny je pohotovost přímo na dětském oddělení, hlavní budova nemocnice,
přízemí, telefon: +420 461569 343

ORL pro děti a dospělé

Svitavská nemocnice – Kollárova 643/7, 56802 Svitavy, budova D nemocnice, telefon: + 420 461 569 345
Ordinační hodiny:
pondělí–pátek
15:30-19:30
sobota, neděle, svátky
8:00-14:00

ORL pro děti a dospělé

Nemocnice Ústí nad Orlicí – Čs. Armády 1076, 562 01 Ústí
nad Orlicí, hlásit se na chirurgické ambulanci, budova B přízemí,
telefon: +420 465 710 220, ordinační hodiny: denně 15:30–7:00
vypracovala I. Kantůrková, zastupitelka města Moravská Třebová

Dětská ambulance

MUDr. Věra Landová Městečko Trnávka
Změna ordinační doby od ledna 2020:
PONDĚLÍ: 7:30 – 11:30 hod. NEMOCNÍ
12:00 – 16:00 hod. PRO POZVANÉ
ÚTERÝ:
8:00 – 11:30 hod. PORADNA
12:00 – 14:00 hod. NEMOCNÍ
STŘEDA: 7:30 – 11:30 hod. 12:00 – 13:00 hod. NEMOCNÍ
PÁTEK:
7:30 – 10:00 hod. NEMOCNÍ
10:00 – 12:00 hod. PORADNA

Den boje proti onemocnění cukrovkou

14. listopad je vyhlášen na celém světě dnem boje proti onemocnění
cukrovkou. Naše skupina 55+ bojuje pohybem, a tak již potřinácté jsme
vystoupali na naši zříceninu hradu Cimburk. Letos nás bylo 16 osob
a jeden pes. Nejmladší tříletá, nejstarší 71 let. Nálada byla výborná, panoramata úchvatná, počasí vlídné a občerstvení bohaté.
Jaroslav Kučera

Termín
01.01.
4.-5.1.
11.–12. 1.
18.-19.1.
25.-26.1.
1.-2.2.
8.-9.2.
15.-16.2.
22.-23.2.
29.2.-1.3.
7.-8.3.
14.-15.3.
21.-22.3.
28.-29.3.
4.-5.4.
10.04.
11.-12.4.
13.04.
18.-19.4.
25.-26.4.
01.05.
2.-3.5.
08.05.
9.-10.5.
16.-17.5.
23.-24.5.
30.-31.5.
6.-7.6.
13.-14.6.
20.-21.6.
27.-28.6.
4.-5.7.
06.07.
11.-12.7.
18.-19.7.
25.-26.7.
1.-2.8.
8.-9.8.
15.-16.8.
22.-23.8.
29.-30.8.
5.-6.9.
12.-13.9.
19.-20.9.
26.-27.9.
28.09.
3.-4.10.
10.-11.
17.-18.10.
24.-25.10.
28.10.
31.10.-1.11.
7.-8.11.
14.-15.11.
17.11.
21.-22.11.
28.-29.11.
5.-6.12.
12.-13.12.
19.-20.12.
24.12.
25.12.
26.-27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.21
2.-3.1.21
9.-10.1.21
16.-17.1.21

www.mtrnavka.cz

Lékař
MUDr. Štefková Zdeňka
MUDr. Bisová Iva
MUDr. Doležal Petr
MUDr. Fremuthová Marta
MUDr. Horák Pavel
MUDr. Hřebabetzká Alena
MUDr. Illová Jana
MUDr. Jagoš Tomáš
MUDr. Jagošová Alena
MUDr. Kincová Milena
MUDr. Komárková Barbora
MUDr. Koukola Michal
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Jaký byl advent ve školičce u Velčáků – u Sluníček?

Již od listopadu jsme měli plné ruce práce s plánováním našich
vystoupení k času vánočnímu. Rozhodnout se, jaké písničky, básničky a tanečky
zvolit, nebyl zase až tak jednoduchý úkol. Následně se vše naučit, choreografie,
synchronizace a jde se na věc. Nejprve jsme zpívali u rozsvěcování vánočního
stromečku. Zvolila jsem píseň „PROSINEC“ (Z. Svěrák, J. Uhlíř), v níž se zpívá, aby měli lidé lásku v srdcích. Myslím si, že zvláště pro dnešní dobu je tohle
důležité si připomínat a co je ještě důležitější, učit k tomu naše děti. Na besídce
v kulturním domě děti zatančily taneček na píseň „All I want for Christmas is
you“, aneb „Všechno, co si k Vánocům přeji, jsi ty“. Písnička byla sice s anglickým textem, ale někteří naši předškoláci se anglicky už učí, víme, že čeština není
jediný jazyk na světě a o významu písně jsme si také popovídali. S přáním ve stejném duchu jsme vyráběli i přáníčka pro rodiče a povídáme si, že hmotné dárky
rozhodně nejsou to podstatné, co bychom si měli přát. Tanec v kulturním domě
jsem sladila do červených barev vánočních a nesměly chybět ani třpytky. Doufám, že jsme s nimi nenadělali příliš velkou paseku. Závěrem toho celého byla
naše třídní besídka, kde jsme přidali ještě pár básniček a taneček „Labuťátka“ (inspirace Míšou Růžičkovou). Tentokrát jsme byli zase všichni v bílém, jako sníh
a představovali jsme labutě, z nichž jedna byla šedá (mládě) a p.uč. byla dospělá
labuť. Píseň pojednává o životě labutí, o malém labuťátku, které vyroste a jednou
bude chránit svou rodinu. Na závěr děti rozdaly dárečky rodičům, obdržely od
MŠ a sponzorů MŠ balíček s ovocem a sladkostmi... Málem bych zapomněla na
návštěvu Mikuláše, který sice měl v knize pár hříšníků, ale rozhodl se, že jim dá
ještě jednu šanci. Čerti sice možná byli trošku naštvaní, já jsem však ráda, že mi
třída zůstala v plném počtu. A tak mohl do školky klidně přiletět Ježíšek a nadělit
dětem pod stromeček dárky. Myslím si, že i když jsme měli párkrát trému, aby se
nám vystoupení vydařila, tak jsme si předvánoční čas ve školce užili. Teď v lednu
nás už ale zase pomalu čeká příprava do ZŠ, ověřování znalostí a dovedností dětí,
lyžařský výcvik v Kladkách a snad i u nás napadne sníh, aby děti mohly dovádět
na zasněžené zahradě u školky.
Dvorská Kristýna, třída „SLUNÍČKA“

Podzimní a zimní tvoření ve škole

V letošním školním roce si
s žáky 1., 3. a 4. třídy ,,užívám“
pracovní činnosti. Chtěla bych
Vás jen seznámit s šikovností našich dětí. Žáci 1. třídy mají zatím
výrobky   převážně z papíru, ale
na podzim jsme vytvořili podzimní dekoraci z javorových listů
a slunečnici, která byla ,,jako živá“. U každého prvňáčka
vánoční stůl zdobil svícen, ve kterém se odrážela jeho tvořivost. Žáci 3. a 4. třídy si z darů podzimu vyrobili podzimní
dekoraci - věneček. Čtvrťáci stihli ještě upéct štrůdl a ušít
polštář, třeťáci zase vyzdobit podzimní lucerničku. Zdobení perníčků (čertů a Mikulášů) zvládly obě třídy opravdu
na jedničku. První adventní svíčku si děti mohly zapálit na
vlastnoručně vyrobeném adventním věnci. Adventní čas je
vždy ve škole náročný, ale stihli jsme ještě složit z papíru
anděla s přáním PF 2020 a každá třída si vystřihla papírový
betlém. Radost v očích děti, když se jim ,,to povede“, je pro učitele největší odměnou. A co nás čeká v nejbližší době? Prvňáčci se mohou těšit
na šití a žáci 3. a 4. třídy na vyšívání.
Mgr. Eva Žouželková

Pohádkové Vánoce

Víte, že v trnavské knihovně začaly VÁNOCE o něco dříve? Opravdu. A byly přímo POHÁDKOVÉ. Naše třída si šla hned druhý den po
zahájení výstavu s tímto lákavým názvem prohlédnout. Společně jsme
přiřazovali loutkám Hany Kozubové jejich původní jmenovky, zjišťovali jsme, jak a z čeho se taková loutka dá vyrobit, zpívali jsme písničky
z pohádek a na závěr nám paní Stenzlová předčítala z knihy Jak to bylo
dál. Moc pěkné to bylo. Tak neváhejte a hurá do knihovny!
Zážitky žáků 4. třídy zapsala Mgr. Ludmila Šimečková.
www.mtrnavka.cz
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Děti v lese, každý do něj něco nese

Jako každý rok, pravidelně před Vánocemi, vždy po třídních besídkách, se vydáváme do lesa a chystáme zvířátkům v lese hostinu. V batůžcích nechybí kaštany, žaludy, jablka, mrkve, seno, ořechy,...
Všechny dobrůtky jsme zanechali (20. 12.) v lese kolem stromů
a popřáli jsme zvířátkům hezké Vánoce.
za 1. stupeň ZŠ Mgr. Eva Žouželková
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Hvězdy pro radost

Od začátku 4. třídy máme novou spolužačku. A právě její maminka, která pracuje v DZR Sociálních služeb města Moravská Třebová,
nás požádala, zda by naše třída nechtěla pomoci s vánoční výzdobou
prostředí tohoto domova. Samozřejmě, že jsme chtěli. Z textu jedné
naší písničky jsme věděli, že Vánoce jsou nejen o zpívání a usmívání,
ale také o pohodě a rozdávání radosti. Přáli jsme si, aby námi vyrobené sněhové hvězdy pomohly ve svátečním čase vykouzlit úsměvy na
tvářích všem klientům i pracovníkům Domova se zvláštním režimem
a nejen jim. Pak jsme ale dostali ještě další nápad. Co kdybychom je
všechny potěšili ještě svým besídkovým vystoupením? Slovo dalo slovo a bylo na světě jedno milé, srdečné a pro děti i tak trochu poučné setkání, které jsme nazvali Na milé besedě. Naše hanáčtina se všem moc
líbila. Babičky a dědečkové si s námi prozpěvovali a láskyplně (málem
každému zvlášť) tleskali. Na rozloučenou jsme ochutnali vánoční perníčky, ale největší odměnou pro nás bylo, že jsme mohli někomu druhému udělat radost. A o tom to je!
Mgr. Ludmila Šimečková

Florbalový Pohár ČEPS CUP

Po hanácke sobě dopnem …

Když jsem na začátku školního roku přemýšlela, čím s mými čtvrťáky překvapíme na vánoční besídce, vzpomněla jsem si, že už jsme
byli za čertíky, za princezny a prince, za obyvatele různých zemí celého
světa, ale co kdybychom byli jednou sami sebou. Skoro v každém z nás
je po předcích větší nebo menší kousek hanácké nátury. O tom jsme se
přesvědčili, když nám maminky, tatínkové, babičky a dědečkové pomáhali s úpravou správné hanácké výslovnosti všech námi vybraných dětských říkadel a písniček. A vlastně jsme ani moc nenacvičovali, spíše
jsme si jenom zkoušeli představit, jaké to bylo, když byli naši prarodiče
malí a těšili se na Vánoce. Hanáčtina nám naskočila úplně sama a byla
nám moc příjemná, protože jsme ji slýchali a slýcháváme od těch, které
máme nejradši. Korunu tomu všemu dalo i dobové oblečení a rekvizity.
A tak bylo naše pásmo Svátke só za dveřma na světě!
Chtěla bych tedy touto cestou pochválit hlavně děti za upřímné nadšení, které přípravu našeho vystoupení provázelo, ale také všechny rodiče, kteří ochotně pomáhali, s čím bylo třeba. Kromě jedné retro panenky, plecháčku s vařečkami, ošatky, plyšové slepice a dřevěné flinty
se nám ve třídě objevil i nově ušitý hanácký kroj, halenky a sukně rovnou ze skříní našich maminek, nádherná starožitná pila a jedny staré
boty do roboty. Velké díky patří paní Béňové, která zajistila zapůjčení
celé hromady krojů, a pak také paní Henslové, která mne přivedla na
naši nej písničku Po hanácke sobě dopnem. Tak ať i v tom novém roce
platí, že… do beko se me nedáme, névéš nekde potajó …, protože …
me sme o nás dobří ledi, každé na nás čočí, hledí, že se o nás dobře
máme, každé nám to závidí…!
Mgr. Ludmila Šimečková

V úterý 5. listopadu jsme se s vybranými žáky 3. až 5. třídy vydali
do Svitav na okresní kolo florbalového Poháru ČEPS CUP základních
škol. Sportovci odehráli tři zápasy, ale bohužel nám štěstí nepřálo a vrátili jsme se domů s porážkou. Musím však pochválit všechny zúčastněné chlapce, kteří šli do zápasu s plným nasazením. Získali jsme nové
zkušenosti, které využijeme v dalších soutěžích.
Turnaje se zúčastnili: Jáchym Pospíšil, Daniel Mazal, Pavel Bohatec, Jan Smékal, Adam Dospěl, Štěpán Chlup, Pavel Kroupa, Arnošt
Protivánek, Jan Elner, Šimon Stehlík.
Bc. Martina Baráková

Dárky dětem

Žáci 6. třídy se rozhodli, že se zapojí do projektu „Staňte se Ježíškem
dětem z dětských domovů“. Každý žák přispěl finančně dle svých možností. Společně vybrali 12letého Sebastiána a 8letou Darinu, kterým
objednali vysněné dárky. Sebastián si přeje nový fotbalový míč a Darina touží po výzdobě v pokojíčku, dostane disco kouli. Dárky žáci krásně zabalili a napsali pro ně vánoční přání. I vy se můžete stát Ježíškem?
Chcete-li, více informací získáte na www.vespojeni.cz
Mgr. Petra Hájková

Obvodní kolo ve florbalu

Vybraní žáci z 6. až 8. třídy se 7. listopadu zúčastnili turnaje ve florbalu v Jaroměřicích. Naši soupeři byli ZŠ a MŠ Jaroměřice a ZŠ Jevíčko. V kategorii mladších žáků se naši sportovci umístili na 2. místě.
Starší žáci obsadili 3. místo. Zápasy byly velmi napínavé a nechyběla
obrovská bojovnost všech hráčů.
Soutěže se zúčastnili: Štěpán Pospíšil, Vlastimil Antošovský, Radim Konečný, Jaroslav Příbramský, Matěj Smolík, Milan Horník, Jakub Ryp, Samuel Neoral, Zdeněk Baranok, Tomáš Černocký, Mário
Kurinec, Lukáš Fréhar, Adam Dvořáček, Tadeáš Palášek.
Bc. Martina Baráková
www.mtrnavka.cz
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Hevlín – Vídeň - Laa

Stalo se už tradicí, že
skupinka našich deváťáků vyráží na předvánoční víkend za němčinou.
Letos tento jazykově-poznávací pobyt uspořádalo Centrum česko-německého porozumění v Moravské Třebové
od 22. do 24. listopadu
2019 pro celkem čtyři školy. Seznámit se
a pracovat v seminářích
v prostorách penzionu
v Hevlíně mohli naši
žáci s chlapci a děvčaty
z Moravské Třebové, Lipníku nad Bečvou a Rožnova pod Radhoštěm.
Sobotní odpoledne patřilo jako vždy procházce předvánoční Vídní,

Vánoční koncert

V týdnu před vánočními
prázdninami už mezi dětmi
stupňovalo napětí z očekávání
Štědrého dne. I proto bylo jejich vyučování zpestřeno o aktivity s vánočními svátky spojenými. Byla to nejen vyprávění a čtení o tradicích a zvycích,
nejen hry a písně se spoustou
nových anglických a německých slovíček, ale také návštěva vánočních workshopů, výstav (např. Pohádkové Vánoce
v naší obecní knihovně), filmové představení, nebo vánoční koncert.
Na vánoční koncert houslistky a zpěvačky Ilony Stryové se do Muzea v Moravské Třebové vydali v úterý 17. prosince osmáci a deváťáci,
jelikož zde zazněly písně především v jazyce německém. Při této příležitosti navštívili Centrum česko-německého porozumění a v galerii
zhlédli Hřebečský betlém Josefa Haldy a příběh o Anneruhe.
Mgr. Jana Strouhalová

návštěvě císařské klenotnice v Hofburgu a drobným nákupům na vánočních trzích. V neděli si pak všichni užili tříhodinovou relaxaci v termálních lázních v Laa an der Thaya.
Věřme, že společná setkávání s vrstevníky z jiných koutů republiky a praktické a reálné užívání cizího jazyka přinese další motivaci
k učení.
Mgr. Jana Strouhalová

Questing v Jevíčku

Novou formu poznávací hry, tzv. questing („hledačku“) si ve čtvrtek
19. 12. 2019 vyzkoušeli žáci 7. a 9. třídy v ulicích Jevíčka. Ve skupinkách se vydávali s mapkou a pracovním listem hledat vyznačená místa (často významné sochy), kde pozorně přečtené verše pomohly najít
a doplnit žádané písmeno v tajence, jež se stala „klíčem“ k hledanému
pokladu. Všichni byli ve hře nakonec úspěšní, zvláště proto, že se naučili spoustě novým věcem.
Mgr. Jana Strouhalová

Vánoce v muzeu

Ve středu 11. prosince se vydala 6. třída do Městského muzea ve
Svitavách, aby si prostřednictvím akce Vánoce v muzeu připomněla
naše tradice. Žáci mohli celé dopoledne tvořit malé dárečky, popřípadě
si drobnosti zakoupit. Také si mohli prohlédnout, jak se rekonstruuje
svitavský betlém.
Hodnocení od žáků:
Viděli jsme velký Betlém, jedli jsme vánoční hnízda a dokonce jsme
se zastavili i u stromečku na náměstí. (Jakub)
Koupil jsem si svíčku, vánoční hnízda, vykrajoval jsem linecké cukroví. Pak jsem to s chutí snědl. (Tomáš)
Mohli jsme tam vyrábět ozdoby, přáníčka. Také jsme mohli péct
a zdobit perníčky. Líbila se mi výstava praček. (Barbora)
Vyráběla jsem betlém a hrušku z vlny. (Karla)
Koupil jsem mamince dárek. Také jsem si koupil vánoční hnízdo ke
snědku. Celý den byl zábava. (David)
Měli tam i na prodej mýdla, dřevěné postavy a hodně druhů cukroví. (Kateřina)
Malovali jsme betlémy. Protože maminka měla tento den svátek, tak
jsem jí něco koupila. (Adriana)
sepsala Mgr. Petra Hájková

Obvodní kolo ve florbalu starších žákyň

Ve středu 27. listopadu se žákyně 8. a 9. třídy zúčastnily turnaje ve
florbalu v Moravské Třebové. Našimi soupeřkami byly žákyně Gymnázia Moravská Třebová a ZŠ Palackého. V turnaji jsme sice skončily na
3. místě, ale mnohem více si ceníme nových zkušeností, které zúročíme
v dalších turnajích.
Soutěže se zúčastnily: Natálie Smolíková, Adéla Jedličková, Aneta
Pechová, Eliška Smékalová, Lenka Grezlová, Soňa Havlíčková, Tereza
Navrátilová, Kristýna Hurychová.
Bc. Martina Baráková
www.mtrnavka.cz
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Trnka Městečko Trnávka z. s.
Všem příznivcům našeho spolku přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku. My jsme nový rok otevřeli
velice aktivně. Hned první lednovou neděli jsme absolvovali tříhodinový jógový seminář, veganský oběd a vaření podle ajurvédy. Učili jsme
se pomocí indického koření a jógových pozic zahřívat náš organizmus, což je teď v zimě velice potřebné.
V novém roce pokračujeme v našich stálých aktivitách. Můžete
se přidat k pravidelnému cvičení jógy s panem Žáčkem – úterky v 18
hodin v malé tělocvičně ZŠ. Také můžete posílit naše řady MIMInek
a MAMInek, které se schází k pravidelnému cvičení vždy ve středu
v 9:30 v Trnce. Od nového roku bude mít pauzu pravidelný kroužek
Kateřiny Balajkové – Výtvarné řádění. Navážeme na něj jednorázovou
jarní dílnou, anebo pravidelným kurzem opět až od září.
Také se snažíme navázat na naše aktivity, které se konají jednou
nebo vícekrát do roka. Na začátku ledna proběhl druhý celodenní seminář žonglování a akrobacie – Cirkus Trnka pod vedením Anny Stenzlové a Zdeňky Selingerové. Snad najdeme vhodný termín a s dětmi se
setkáme ještě alespoň jednou někdy na jaře (sledujte události na našem
profilu na Facebooku). Dále vás zveme jako každý rok na workshop
animace - TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU. Dílna se bude konat v
sobotu 29. února 2020 od 9:00- přibližně do 17 hodin – v Trnce v Městečku Trnávce (1. patro Obecního domu). Dílnu vedou MgA. Denisa
Faltýnková a Ing. et Mgr. Diana Elfmarková. Dílna je určená pro ško-

láky i dospěláky. Děti 1. stupně ZŠ musí mít doprovod dospělého nebo
staršího dítěte. Uvítáme vlastní techniku: fotoaparát, stativ, notebook.
Poplatek: 150 Kč. Přihlašujte se předem na adrese: ostrnka@seznam.
cz. Filmy z předchozích ročníků můžete vidět na našem kanálu Youtube – o.s. Trnka Městečko Trnávka.
za Trnka Městečko Trnávka z. s. MgA. Zdeňka Selingerová

Svaté Lucie u trnavského betléma 13. 12. 2019

TJ Sokol Městečko Trnávka
FOTBAL

Mužům se podzimní část sezóny povedla. Porážku okusili pouze
dvakrát a přezimují na 2. místě III. třídy bod za vedoucími Linharticemi. Mají však zápas k dobru, takže dobrou výchozí pozici pro jaro. To
ovšem odehrají kromě tří zápasů celé venku. První utkání jarní části sezóny čeká hráče 22. března doma proti Křenovu. Předtím ale Sokol ještě absolvuje zimní přípravu, která začne od ledna tréninky. Následovat
by mělo soustředění a v únoru také zimní turnaj na UMT v Mohelnici,
kterého se muži zúčastnili už loni.
Rozpis zápasů v Mohelnici:
16.2.2020 – 15:00 – Trnávka vs. Bouzov
23.2.2020 – 11:00 – Palonín vs. Trnávka
1.3.2020 – 11:00 – Zvole vs. Trnávka
8.3.2020 – 9:00 – Trnávka vs. Mohelnice dorost
Žáci jsou po podzimu také na 2. místě. 26.
prosince se zúčastnili
halového turnaje v Jevíčku. Na turnaj dorazily jen čtyři týmy, a tak
se hrálo stylem „každý
s každým“ dvoukolově. Trnávka všech šest
utkání vyhrála a jednoznačně turnaj ovládla.
Staří páni zase absolvovali turnaj nad 40 let
v Letovicích, kde obsadili 4. místo ze sedmi
týmů. Po Novém roce je
ještě čeká tradiční turnaj
starých gard v Jaroměřicích.
Lucie Procházková,
sokoltrnavka.cz

POZVÁNKA
TJ SOKOL M STE KO TRNÁVKA
PO ÁDÁ V PÁTEK 21. 2. 2020

na výroční valnou hromadu
T. J. Sokol Městečko Trnávka,
která se koná v pátek 13. 3. 2020
v 18.00 hodin v kulturním domě.
Program valné hromady:
• Zahájení, přivítání hostů, schválení
programu
• Volba komisí a zapisovatele
• Zpráva starosty o činnosti za rok 2019
• Zpráva o hospodaření
• Zpráva kontrolní komise, schválení
účetní závěrky
• Rozprava - zprávy z oddílů
• Usnesení
• Závěr
• Občerstvení a zábava
Všechny členy a hosty zve výbor Sokola.

SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE
pro d ti ve sportovní hale

prezentace od 14.30 a za átek ve 14.45 hodin
DISCIPLÍNY:
- SKOK DO V KY
- PODLÉZÁNÍ LA KY
- OPI Í DRÁHA
- HOD MEDICIMBALEM (MÍ EM)

www.mtrnavka.cz
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SK Skalka
Vánoční losovatelný turnaj v nohejbale trojic

Tak jako každý rok, uspořádala i letos SK Skalka v předvánočním čase (ne)tradiční turnaj v nohejbale trojic. Ten proběhl 21.
12. 2019 v místní sportovní hale a odreagovat se od předvánočního
shonu přišlo 24 nohejbalových nadšenců.
I letos se pořadatelé přiklonili k tomu, že si každý smečař vylosoval
dva hráče do týmu. Ozdobou turnaje byly 2 týmy, kde hrály ženy, které soupeřům nejednou ukázaly svůj nohejbalový um. Od začátku bylo
zřejmé, že některé slosované týmy byly velice nohejbalově kvalitní,
takže své slabší soupeře postupně vyřazovaly.
Po vyrovnaném boji nakonec vyhrál tým ve složení (K. Škrabal st.,
R. Toman, M. Zilvar).

ZŠ A MŠ MĚSTEČKO TRNÁVKA

Děkujeme všem zúčastněným, pořadatelům a obsluze. V příštím
předvánočním čase se budeme těšit zase J.

Nohejbalový turnaj trojic v Konici

Ještě před koncem roku 2019 se uskutečnil nohejbalový turnaj trojic
v Konici. Turnaj je nevšední a pro mnohé zajímavý ve hře na 2 dopady.
A tak se tým SK Skalky ve složení (Kondor, Koudy, Kajda) tohoto turnaje zúčastnil, aby sbíral cenné zkušenosti s touto náročnou hrou. Hrálo se
systémem každý s každým a to hned dvakrát. Klukům se moc nedařilo,
jejich soupeři byli silní hráči nohejbalové ligy, kteří mají bohaté zkušenosti. Není přece důležité vyhrát,
ale zúčastnit se
– tak i 5 místo je
super umístění J.
Plánované akce:

pořádá v neděli 1. 3. 2020 ve 14 hodin
v Kulturním domě Městečko Trnávka

11. 1. 2020
Valná hromada

Maškarní karneval

6. 3. 2020
Ples sportovců

* vystoupí šašek Viky
* vstupné dobrovolné
* občerstvení zajištěno
* tombola

Jana Hrbatová

Rodinný dům se zahradou NA PRODEJ

Městečko Trnávka, č. 175, dispozice 5+1, velmi dobrý stav

Ing. Eva Lachová, tel: 603 541 434
všechny informace: www.olreality.cz

Z přírody – Pestrokrovečník mravenčí
Tento krkolomný název má jediný přirozený nepřítel lýkožroutů
(kůrovců) u nás. Pestrokrovečník mravenčí (Thanasimus formicarius
L.) je brouk, patřící do čeledi Pestrokrovečníkovití a rodu Thanasimus.
Má dva druhy, a to Pestrokrovečníka mravenčího a Pestrokrovečníka
včelového. Ten první je nesmírně užitečný a druhý naopak škodlivý.
Pestrokrovečník mravenčí je malý brouček dlouhý asi 7 - 8 milimetrů, který při letmém pohledu připomíná spíše mravence. Jeho hlava je
černá, štít červený, vpředu černý, připomínající vzdáleně hlavu termita.
Krovky jsou u kořene červené, na zbytku plochy černé s bílými pásky.
Nohy jsou černé, zadní pár výrazně silnější. Najdete jej na napadených
stromech nebo pokáceném dříví, jak neúnavně od jara do podzimu pronásleduje kůrovce. Samička klade vajíčka (20 – 30 ks) do otvorů v kůře
vytvořené kůrovcem a vylíhlé larvičky loví pod kůrou vajíčka, larvy
a kukly kůrovce. Brouček je nesmírně čiperný, pohyblivý a je těžké jej
vyfotografovat. Několikrát mi uletěl a nakonec jsem jej musel vyfotografovat ve sklenici od okurek. Překvapení bylo, že lezl bez problémů
po stěně sklenice. Viděl jsem i jak si počkal u otvoru v kůře vykousané

kůrovcem, a když kůrovec vylezl, chytil jej do čelistí a na místě spořádal. Je poměrně hojný, ale proti miliardám kůrovců nemá šanci. Na
přemnožení kůrovce má jistě vliv nedostatek srážek, celkové oteplování, nepořádek v lesích, polomy po vichřicích, ale i člověk a hospodaření v lesích. Pokud se napadené stromy přednostně neodstraní z porostu,
je zaděláno na vážný problém, kterého jsme všichni svědky. Zatím jediný, kdo byl za nezvládnutí kůrovcové kalamity postižen, byl bývalý ředitel LČR, kterého odvolal bývalý ministr Milek. Po transformaci
ČSSL byla zrušena polesí, propuštěni hajní, pracovníci v těžbě i pěstební činnosti. Technika se rozprodala a nahradit je měly služby. Výsledek
vidíme kolem sebe. Hajný věděl o každém stromu v revíru a provedl
okamžitě potřebná opatření. Revírníci nemohou při několika tisících
hektarech všechno stihnout, i kdyby pracovali 24 hodin denně. Viník se
však našel, jak to obyčejně bývá. Je jím podle neziskových organizací a poslanců za TOP a Pirátů spárkatá zvěř, která je podle nich „přemnožená“ a je nutno ji výrazně redukovat nejlépe asi až na nulu, aby
neokusovala mladé stromky. Proto předložili ve sněmovně při projed-

www.mtrnavka.cz
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Dokončení ze strany 9
nání zákona o lesích týkající se poskytnutí dotací na obnovu přílepek,
zasahující do zákona o myslivosti. Škůdci jsou tedy nepřímo myslivci,
že už zvěř nevystříleli. To, že bez myslivců by se nezvládla situace s morem
prasat, už nikoho nezajímá,
proč by jim za to měl někdo
poděkovat. Proto odebereme vlastníkům honebních
pozemků vlastnická práva
rozhodovat o chovu a lovu a
přesuneme je na státní orgány a „zelené nebo pruhované odborníky“. Ulovené zvěři uřežeme barbarsky slechy (uši) a budeme je předkládat příslušným orgánům ke kontrole. Doufám, že Ministerstvo zemědělství předloží novelu zákona o myslivosti, který toto novodobé
barbarství zastaví. Proč má být vybita zvěř, pro kterou je les
domovem a žije v něm od nepaměti. Je skutečností, že tam, kde se lokálně přemnoží, škody působí. Nejde to však prohlásit jako všeobecný

leden–únor 2020

stav, jak se o to snaží ve svých zvrácených představách lidé, kteří prosazují své vlastní zájmy a v době nouze zvěři nepředložili ani hrstku sena
a o přírodě se jen něco dočetli v Praze nebo v Brně.
Jiří Vondra, myslivec

Předvánoční koledování v podání Dechového orchestru Základní
umělecké školy Jevíčko se uskutečnilo v neděli 22. 12. 2019 před Kulturním domem v M. Trnávce.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
v Římskokatolické farnosti v Městečku Trnávce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obec, vedoucí skupinky

darováno

Rozstání, Zdenka Antošovská
Lázy, Hana Smékalová
Městečko Trnávka, Romana Dvořáková
Mezihoří, Josef Heger
Městečko Trnávka, Leoš Maška
Městečko Trnávka, MgA Zdeňka Selingerová
Městečko Trnávka, RNDr. Stanislav Škeřík
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka, Jan Zatloukal
Bohdalov, Jaroslava Nerušilová
Přední Arnoštov, Jana Lukšová
Malíkov, Marie Vlachová
Radkov, Blanka Kronesová
Pacov, Blanka Pavlovcová
Stará Roveň, Michaela Elnerová
Celkem bylo letos darováno a odesláno
na charitativní účely

8 182 Kč
4 519 Kč
10 285 Kč
2 921 Kč
5 489 Kč
4 700 Kč
3 995 Kč
5 929 Kč
3 620 Kč
2 139 Kč
3 462 Kč
5 510 Kč
3 544 Kč
2 731 Kč
67 020 Kč

Vystoupení dětského sboru při Koledování u jeslí v neděli
29. 12. 2019. Sbírka z koncertu činila 9 750 Kč. Správní rada
Nadačního fondu velice děkuje a vyjadřuje upřímné Pán Bůh
zaplať všem dárcům.

Koledníkům, vedoucím skupinek
a Vám všem za Vaši štědrost děkují
lidé v nouzi.

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 lednu 2020 v nákladu 600 kusů. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou
a jazykovou správnost. 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 23. 2. 2020.
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