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V dálce už Ježíšek zapřahá sáně,
za okny vidět je měsíční třpyt,
zavři teď oči a nastav dlaně,
štěstí a lásku do nich si chyť.
Vánoce – šest za sebou poskládaných písmen, která, když je
poskládáme jakkoliv jinak, nedávají žádný smysl. Poskládaná do
tohoto slova smysl dávají a probouzí pocity snad v každém z nás.
U starších probouzí vzpomínku na to, jak se slavili Vánoce
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dřív, na skromnost štědrovečerní večeře a dárků a na blízkost celé
rodiny. U dětí zas probouzí nedočkavost, co asi najdou pod stromečkem za dárky. Pro všechny představuje toto slovo nejkrásnější
svátky v roce. Svátky, kdy zapomeneme alespoň na chvíli na starosti, problémy a spory, které každodenní život přináší.
A i když budou ty letošní vánoční svátky, stejně jako ty loňské,
s určitými omezeními, věřím, že budou krásné. A takové Vánoce
Vám všem ze srdce přeji.
Do nového roku Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce přeji hlavně hodně zdraví, optimismu a obyčejného
lidského štěstí.

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Krásné vánoční svátky,
šťastný nový rok a hodně
zdraví vám přejí děti a celý
kolektiv MŠ.

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky.
Radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.

Veverková Pavlína

www.mtrnavka.cz
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Vážení a milí spoluobčané,

dívám se na kalendář, je poslední listopad, za
okny je bílo,sněhová peřina přikryla střechy domů.
Zítra už bude prosinec, poslední a vánoční měsíc
roku.
Jakými slovy zhodnotit končící rok 2021? Byl
šťastný, radostný, úspěšný… špatný, smutný, nestál za nic? To záleží na úhlu pohledu. Ať už jej
každý z nás prožil jakkoli, je třeba si vzpomenout
na to příjemné, veselé, na to, co se povedlo a z neúspěchů se poučit, aby jich příští rok bylo co nejméně.
Přeji Vám všem, abyste v novém roce 2022 byli
zdraví, šťastní a aby celý rok byl pro Vás úspěšný.

Příjemné prožití vánočních svátků přeji všem zaměstnancům, dětem a žákům naší školy a také všem občanův
Městečka Trnávky. V roce 2022 Vám všem přeji pevné
zdraví, štěstí a lásku a řadu správných rozhodnutí na cestě
za splněnými sny.
Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

A tradičně jeden citát od Jana Wericha:
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství
a snad jediný recept na štěstí.“
Jana Sablíková
místostarostka obce

Dne 6. 12. 2021 nás opustil
pan Stanislav Hensl,
člen Tělocvičné jednoty
Sokol Městečko Trnávka.
Za tichou vzpomínku děkuje výbor jednoty.

Pf 2022

Obecní knihovna Městečko Trnávka
www.mtrnavka.cz
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Nadační fond kostela
svatého Jakuba v Městečku Trnávce
Děkujeme všem dárcům za dobrou spolupráci a pomoc, kterou jste nám poskytli v letošním roce i v letech minulých. Přehled hospodaření NF za letošní rok bude zveřejněn v jednom
z příštích vydání zpravodaje. Upřímné Pán Bůh zaplať za 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 2022 hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Jan Zatloukal, za správní radu NF

Redakční rada Zpravodaje OÚ M. Trnávky
přeje všem spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok 2022

www.mtrnavka.cz
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Změny ordinační doby lékařů
v Městečku Trnávce
Ordinace pro dospělé MUDr. Pavel Madron
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

8 – 12 hodin
zavřeno
8 – 12 hodin
zavřeno
zavřeno

Dětská ambulance MUDr. Petra Hegerová

20. 12.
ordinuje do 14 hodin
27. 12.
8 – 11 hodin
28. 12.
8 – 11 hodin
29. 12.
8 – 11 hodin
30. 12.
zavřeno
31. 12.
zavřeno (akutní případy ošetří MUDr. Trojáková Hana v Moravské Třebové po předchozí tel. domluvě na
461 352 221 nebo 605 510 151)
Přejeme všem klidné Vánoce, dětem bohatého Ježíška a v novém roce hlavně hodně zdraví!

Zubní ordinace MDDr. Tomáš Kohout:

V týdnu od 27. 12. do 31. 12. neordinuji. Každý den slouží
pohotovost lékař dle tohoto rozpisu vždy 8:00–11:00. Konzultace se mnou je možná emailem zubarkohout@gmail.com.
24. 12. MDDr. Pospíšil Jiří, Svitavy Dimitrovova 4
25. 12. MDDr. Pospíšil Lukáš, Svitavy Dimitrovova 4
26. 12. MDDr. Pospíšil Lukáš, Svitavy Dimitrovova 4
27. 12. MDDr. Sládek Petr, Svitavy Jugoslávská 17
28. 12. MUDr, Slouka Lubomír, Svitavy Dimitrovova 4
29. 12. MUDr. Školařová Ludmila, M. Třebová Piaristická 6b
30. 12. MUDr. Škorpík Jan, Svitavy Soudní 3
31. 12. MUDr. Bisová Iva, Moravská Třebová Svitavská 36
1. 1. 2022 MUDr. Doležal Petr, Svitavy U stadionu 42
2. 1. 2022 MUDr. Doležal Petr, Svitavy U stadionu 42
Přejeme pěkné Vánoce. T. Kohout

Farnost sv. Jakuba Staršího
v Městečku Trnávce
Oznamuje všem farníkům,
že v letošním roce bude sloužena

PŮLNOČNÍ
MŠE SVATÁ
v Městečku Trnávce
24. 12. 2021 ve 22:00 hodin.
Zazní Česká mše vánoční
„Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby
v podání chrámového sboru.
Bohoslužby na Hod Boží
Vánoční a na sv. Štěpána budou jako obvykle v 9.30 hodin.

Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022
Koledování v obcích regionu Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Velké Opatovice bude probíhat, tedy pokud
to situace umožní, od 8. do 16. ledna
2022. Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také do pokladniček, které budou rozmístěny v kostelích. Na ostatních místech budou kasičky rozmístěny v případě, že
nebude možné fyzicky vyjít s koledou do ulic, případně pokud bude
ze strany veřejnosti o kasičky na veřejně dostupných místech projeven
zájem. Seznam míst bude zveřejněn v lednu 2022 na našich webových
stránkách a FB a bude průběžně aktualizován.
I v letošním roce bude fungovat varianta bezhotovostního příspěvku. Touto formou mohou dárci do sbírky přispět, a to buď přes platební
bránu na webu Tříkrálové sbírky nebo platbou přímo na účet s využitím
variabilního symbolu 77707017 pro moravskotřebovskou Charitu. Tato
možnost bude až do konce ledna 2022.
Situaci budeme průběžně vyhodnocovat a řídit se pokyny Charity
ČR a Arcidiecézní charity Olomouc. O aktuálním průběhu sbírky budeme dle momentální epidemiologické situace informovat.
Více informací na: www.mtrebova.charita.cz.
Kontaktní osoby: Markéta Schrömerová, tel.: 604 224 260, e-mail:
marketa.schromerova@mtrebova.charita.cz; Petr Matoušek, tel.: 734
791 102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

Koledování u jeslí
Nadační fond kostela sv.
Jakuba Staršího Vás srdečně
zve na koledování u jeslí, které se koná 27. prosince 2021
v 16:00 do kostela sv. Jakuba
Staršího v Městečku Trnávce.
Chceme takto poděkovat
všem štědrým dárcům a ochotným brigádníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli a přispívají na opravy budov a chodu farnosti.
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
zpívají.
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