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Vážení občané,
rok 2021 je minulostí a všichni věříme, že rok 2022 bude rokem,
který prožijeme tak, jak jsme tomu byli zvyklí v minulosti – bez omezování, zákazů a různých nařízení. Pojďme se ale společně podívat na
to, co se v naší obci událo nového v roce 2021.
Největší akcí, kterou obec v roce 2021 dokončila, byla stezka pro
cyklisty Městečko Trnávka – Lázy. Toto dílo zajišťuje bezpečný přesun uživatelům, kteří se dříve pohybovali po frekventované komunikaci II/371.
Další realizovanou akcí bylo dovybavení dětských hřišť herními
prvky, workoutovou sestavou a dopadovými plochami v Městečku Trnávce, Lázích a v Pěčíkově. Těší nás, když vidíme, že dětská hřiště jsou
dětmi hojně využívaná.
Na zřícenině hradu Cimburk, tyčící se nad naší obcí, proběhla I. etapa statického zajištění a zakonzervování. Tato akce proběhla na vstupní
bráně předhradí zříceniny. Podle ohlasů, které získáváme, je zřejmé, že
se vám opravená vstupní brána líbí. Jako každý rok, tak i v roce 2021
opravila obec místní komunikace – tentokrát došlo na místní komunikaci v Pacově, štěrková plocha u Obecního domu byla nahrazena asfaltovým povrchem.
Naše obec se také významně finančně a organizačně podílela na dostavbě vodovodu SO TEPLICE, vodovod Stará Roveň, kde voda do
Staré Rovně teče cca 2,5 km dlouhým přivaděčem z Pěčíkova. Věřím,
že se postupně na skupinový vodovod připojí všichni obyvatelé Staré
Rovně a pomohou tak zužitkovat dílo, které nebylo jednoduché finančně zrealizovat.

Pomocí dotačních titulů, které byly uplatněny na všechny výše uvedené akce, proběhlo i dovybavení Kulturního domu v Městečku Trnávce. Pořízeny byly nové židle, stoly, projektory a velké promítací plátno.
Přes jiný dotační titul byl pořízen výkonný štěpkovač LASKI, jehož
používání výrazně sníží náklady obce na likvidaci bioodpadu.
Druhou etapou byla dokončena výsadba zeleně podél komunikace
II/371 z Městečka Trnávky směrem na Moravskou Třebovou. Touto
akcí se na nějakou dobu uzavřely etapy výsadby zeleně v naší obci.
Poslední akcí, která byla dokončena těsně před koncem loňského roku,
byla příprava na změnu užívání části objektu Městečko Trnávka č.p.2.
Konkrétně se jednalo o 2.N.P., kde byly připraveny prostory (nové rozvody elektriky, vody, odpadů, kazetové stropní podhledy, podlahové
krytiny a přímotopy) pro poskytování služeb v oblasti kosmetiky, pedikúry a masáží, které tam budou přemístěny z 1.N.P.
Podtrženo a sečteno – investiční akce za cca 13 miliónů korun.
Zapomenout nemůžeme ani na práce, které proběhly v obecních lesích. Vytěženo bylo více než 7000 m3 kůrovcového dřeva, vysázeno
bylo více než 42 000 ks stromků a postaveno přes 3 000 m oplocenek.
To je ale pouze zlomek prací, které v lese proběhly.
Rád bych touto cestou poděkoval všem obecním pracovníkům za jejich celoroční obětavou práci, poděkovat chci také všem živnostníkům
pracujících pro obec a také Vám všem, kteří jste svůj volný čas věnovali práci v různých spolcích, sdruženích a kroužcích.
Vážení občané, přeji Vám klidné dny příští.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Letošní lyžařský výcvik dětí ZŠ a MŠ Městečko Trnávka v Kladkách (fotografie k článku na str. 5)
www.mesteckotrnavka.cz
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Usnesení
č. XIX/131221 Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
523. zprávy o činnosti samosprávy od posledního VZO,
524. zprávy FV a KV, plán práce FV na 1. pololetí r. 2022,
525. prodej pozemku p.č. 628/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Přední Arnoštov za
cenu 50 Kč/1m2, manželům Přikrylovým,
526. prodej pozemku p.č. 446/29 o výměře 864 m2 v k.ú. Městečko Trnávka
ke stavbě RD za cenu 350 Kč/1m2 s předkupním právem pro obec a právem zpětné koupě pro případ, že kupující nejpozději do 4 let ode dne
vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí
nezkolauduje na prodávaném pozemku rodinný dům manželům Miroslavu a Haně Matochovým,
527. výpůjčku nebytových prostor, zasedací místnosti v OD Městečko Trnávka na dobu neurčitou, minimálně však 15 let pro vybudování 2 zubních
ordinací firmy KOHOUT DENTAL s.r.o., Šumperk od 01. 01. 2023,
528. rozpočtové opatření č. 3/2021,
529. schodkový rozpočet obce na rok 2022,
530. přílohu k rozpočtu obce na rok 2022 - Závazné ukazatele,
531. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2024,
532. rozpočet ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2022,
533. závazné ukazatele ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na rok 2022,
534. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Městečko Trnávka na roky 2022
- 2024,
535. plán práce RO a ZO na rok 2022,
536. pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2021, seznámení
členů inventarizačních komisí s postupem inventarizace,
537. plán inventur za rok 2021,
538. složení inventarizačních komisí pro rok 2021,
539. podpisové vzory k inventarizaci majetku za rok 2021,
540. poskytnutí dotace TJ Sokol Městečko Trnávka pro rok 2022 ve výši
65 000 Kč na provoz a 28 000 Kč na odměny trenérům žáků (4x7 000
Kč) a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
541. výroční zprávu za rok 2020 o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb.,
542. poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Moravská Třebová na rok 2022
ve výši 55 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,
543. cenu vodného SO „Teplice“ pro rok 2022 ve výši 44 Kč/1m3 s DPH,
544. cenu stočného pro rok 2022 ve výši 46 Kč/1m3 s DPH,
545. členský příspěvek DSO TSMH ve výši 13 960 Kč (10 Kč/1 obyvatele)
na rok 2022,
546. Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 11/18 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Městečko Trnávka pro rok 2022,
547. žádost DSO TSMH o prodloužení návratnosti finančních prostředků
(předfinancování projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa) do 31. 12. 2022 a schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické

Kolik nás je... (k 31. 12. 2021)
Dospělí
Dospělí muži
Dospělí ženy

1 134
583
551

Počty obyvatel dle místních
částí:
Bohdalov
39
Lázy
142
Děti (15–18 let)
39
Ludvíkov
14
Děti (15–18 ) chlapci
21
Městečko Trnávka
859
Děti (15–18 let) dívky
18
Mezihoří
51
Nová Roveň
10
Děti (do 15 let)
213
Pacov
41
Děti (do 15 let) chlapci
116
Pěčíkov
74
Děti (do 15 let) dívky
97
Petrůvka
47
Plechtinec
10
Průměrný věk obyvatel
Přední Arnoštov
51
je 42 roků
Stará Roveň
48
Počet obyvatel obce Městečko Trnávka a přilehlých částí k 31. 12. 2021
je 1386. Na území obce je hlášeno 16 cizinců s povolením k pobytu na
území ČR. Celkem je tedy v Městečku Trnávce evidováno 1402 obyvatel.
Jana Lexmaulová, OÚ M. Trnávka

osobě z rozpočtu obce č. 5/2021,
548. změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská
smlouva) a změnu Stanov svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, předložené mu Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska dne 12.
11. 2021 a deleguje zastupitele Ing. Milana Šedaje (náhradníka Janu Sablíkovou, DiS.) k účasti na jednání na Valném shromáždění svazku obcí
Region Moravskotřebovska a Jevíčska s tím, že delegovaný zastupitel
projeví svým hlasováním za obec Městečko Trnávku vůli zastupitelstva
obsaženou v tomto usnesení, tj. bude hlasovat pro změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a změnu Stanov svazku obcí Region
Moravskotřebovska a Jevíčska,
549. doplatek ve výši 1 700 tis. Kč za vydraženou nemovitost Městečko Trnávka 68 na základě Usnesení o příklepu, č.j. 069 EX 1747/08-289, ještě
v roce 2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
550. Radu obce projednáním a schválením závěrečných úprav rozpočtu za
rok 2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
551. nabídku firmy PROMOS s.r.o. Šumperk na dodávku a montáž elektrického podlahového vytápění MŠ Městečko Trnávka 2 za cenu 129 000
Kč + DPH,
552. nabídku Zdeňka Šnobla, Elektromontáže Městečko Trnávka 170 na zhotovení elektroinstalace ve II. NP objektu Městečko Trnávka 2 za cenu
147 376 Kč + DPH,
553. nabídku firmy Instalatérství Bidmon s.r.o. Jevíčko na stavební a instalatérské práce ve II. NP objektu Městečko Trnávka 2 za cenu
173 118,18 Kč + DPH,
554. cenu vodného SO Moravskotřebovska na rok 2022 ve výši 51,20 Kč/1m3
s DPH,
555. nabídku Petra Bombery - Podlahářské studio Jevíčko na dodání a pokládku lina do budoucí provozovny manikúry a pedikúry ve II. NP objektu Městečko Trnávka 2 za cenu 52 342 Kč + DPH,
556. podání žádosti na Pk o dotaci na práce v lese ve výši 509 656 Kč,
557. podání žádosti na Pk o dotaci z POV na komunální traktor.

Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Usnesení bylo přijato.
V Městečku Trnávce dne 13. 12. 2021
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Žouželková, Ing. Lukáš Dostál

Plán zasedání Zastupitelstva Obce
Městečko Trnávka na rok 2022
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
21. 02. 2022
Výsledky hospodaření obce za rok 2021
25. 04. 2022
Hospodaření v obecních lesích
27. 06. 2022
Závěrečný účet obce za rok 2021
29. 08. 2022
Kultura v obci, školství
31. 10. 2022
Ustavující VZO
12. 12. 2022
Rozpočet obce na rok 2023
Plán práce Zastupitelstva Obce Městečko Trnávka byl schválen na
zasedání VZO dne 13. 12. 2021.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce
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V měsíci lednu a únoru 2022 oslaví
významné životní jubileum tito občané:
pan Waldefried Schneider z Městečka Trnávky

Poplatky 2022
Tuhý komunální odpad (popelnice): 480 Kč
splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2022
Poplatek za psy:
pro Městečko Trnávku
a) rodinné 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) rodinné 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
Splatnost poplatku je jednorázová do 31. 03. 2022.

pan Matěj Seethaler z Předního Arnoštova
pan Karel Schmidt z Mezihoří
paní Věra Schupplerová z Městečka Trnávky
pan Jaromír Kašpar z Městečka Trnávky
paní Marie Králová z Lázů
paní Jana Dobešová z Městečka Trnávky
pan Aleš Ryp z Městečka Trnávky
paní Ludmila Vyroubalová z Pěčíkova
paní Ludmila Korcová z Městečka Trnávky
pan František Skřebský z Městečka Trnávky
paní Aurelie Koníčková z Městečka Trnávky
K Vašemu významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a dobrou náladu do každého dne.
Jana Lexmaulová, OÚ Městečko Trnávka

Vodné:
pro SO “Teplice“ 44 Kč/1 m3 s DPH
pro SV Moravskotřebovsko 51,20 Kč/1 m3 s DPH - platí pouze pro Přední Arnoštov
Stočné: 46,00 Kč/1 m3 s DPH

!!! Výběr poplatků pouze v úřední dny:

pondělí a středa 8:00–17:00 hodin
Platba na Obecním úřadu je možná i platební kartou! Účet pro
bezhotovostní platbu: ČS, a.s., č. ú.: 1283437329/0800
Jana Sablíková, DiS, místostarostka obce

Z obecní knihovny
Zveme Vás do galerie knihovny na prodejní výstavu ABSTRAKTNÍ
MALBY ALICE GRULICHOVÉ, rodačky z Městečka Trnávky.
Výstava obrazů byla zahájena v prosinci a můžete ji zhlédnout až do
28. února v půjčovní době knihovny.
Na začátku školního roku začala a s novým rokem pokračuje
čtenářská hra LOVCI PEREL. Zatím nejpilnější čtenářka přečetla už
52 knih, další v pořadí jsou opět čtenářky s počtem 39 a 36 knih. Do
soutěže je zapojeno 25 dětských čtenářů od 2. třídy, další se mohou
ještě přihlásit. Soutěž končí 31. května a před letními prázdninami se
uskuteční oblíbený Morionský trh.

Roční registrační poplatky:
• dospělí čtenáři a mládež od 16-ti let .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60,- Kč
• děti 7-15 let vč., senioři do 69 let
vč. a držitelé průkazu ZTP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30,- Kč
• senioři od 70-ti let a držitelé průkazu ZTP/P .  .  .  .  .  .  .  . zdarma
Půjčovní doba v roce 2022:
pondělí 9:00–16:00, středa 9:00–16:00, pátek 9:00–12:00
Jitka Stenzlová

Záchrana hradu Cimburk pokračuje i díky podpoře Pardubického kraje
Poslední, čtvrtou zastávkou hejtmana Martina Netolického při
čtvrtečním výjezdu (27. 1. 2022) po regionu Moravskotřebovska
bylo Městečko Trnávka. S místostarostkou obce paní Janou Sablíkovou hejtman hovořil především o opravách zříceniny hradu Cimburk. Na jeho záchranu přispěl
v loňském roce také Pardubický kraj a obec na další
práce žádá prostředky z krajského rozpočtu i v letošním roce. Řeč byla také o dalších projektech
jako vybudování nového oddělení mateřské školky
či úpravě ordinace zubaře.
„Zřícenina gotického hradu Cimburk je ve vlastnictví obce a od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka. V loňském roce jsme finančně pomohli
s řešením záchrany vstupní brány, u které hrozilo
i zřícení. Proto jsme se rozhodli záchranu této památky podpořit. Obec žádá v rámci krajských dotačních programů o finanční pomoc i v letošním
roce, protože částka za konzervaci celého objektu
se pohybuje okolo 30 milionů korun,“ řekl hejtman
Martin Netolický.
Toho místostarostka Jana Sablíková seznámila
se záměrem na vybudování nového oddělení mateřské školky, jelikož kapacita té stávající již nestačí.

Obci se díky vytvoření podmínek podařilo přilákat zubního lékaře,
a to zajištěním ordinace a bydlení.
Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

www.mesteckotrnavka.cz
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Základní a mateřská škola Městečko Trnávka
Další rok za námi…

Ale školní rok má před sebou ještě šest měsíců. Přes
pandemická opatření jsme si konec kalendářního roku zpestřili různými
akcemi. Žáci a děti v MŠ nacvičovali program k rozsvěcení vánočního
stromu, tato akce byla bohužel nakonec odvolána z důvodu zhoršené
pandemické situace. Některé akce ale proběhly. Ve všech třídách se konaly vánoční oslavy s vánočními zvyky, předáváním dárečků, vařil se
punč (samozřejmě bezalkoholový), svoji výslužku dostala i lesní zvířátka.
Badatelský klub připravil pod vedením paní učitelky Hrouzkové badatelskou show pro žáky 1. stupně. Většinu pokusů si mohly děti samy
vyzkoušet. Nevěřili bychom, že škola má tak zocelené zaměstnance,
dokud jsme na vlastní oči neviděli paní učitelku Hrouzkovou s hořícím
ohněm v rukách (podotýkám, že tento pokus žádné z dětí nezkoušelo).
Velké poděkování patří paní učitelce Terezce a členům badatelského
klubu.

Žáci 6. – 9. ročníků se s chutí účastnili vánočního sportovního turnaje. Třídy mezi sebou poměřily síly v různých míčových hrách. Nebylo
ani tak důležité, kdo vyhraje, ale zahrát si ve smyslu fair play. Na dodržování pravidel dohlíželi pan učitel Kalous a pan Hensl, kterým patří
velký dík za organizaci.
A co nás čeká? Doufáme, že sněhové podmínky a také vládní nařízení umožní konání lyžařských výcviků a také dalších akcí, které běžně
školní rok provází. Také doufáme, že nás karanténa nebude provázet
příliš často.
Mgr. Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Mikuláš

Do školky nám přišel Mikuláš. S sebou vzal jak andílka, tak i čertíky. Děti měly trošku obavy, ale nakonec to statečně zvládly. Ti starší
a statečnější si dokonce pro odměnu přišli přímo do blízkosti Mikuláše a anděla… A tak jsme ve školce zůstali opět ve stejném počtu.
A mohli jsme se těšit na
Ježíška. Paní učitelky
za pomoci dětí nastrojily stromečky a Ježíšek
skutečně přišel. Donesl
moc krásné dárky. Děti
měly ohromnou radost.
U starších dětí proběhla před samotnou nadílkou také menší besídka.
Tímto chci poděkovat
šikovným maminkám,
které se s námi podělily o své pekařské umění
a poslaly na ochutnávku
trochu cukroví… Za celou školku chci popřát
jen to nejlepší do roku
2022.
Kristýna Dvorská,
učitelka MŠ

Vánoce u Broučků

Také ve třídě Broučků si děti užívaly sváteční předvánoční atmosféru. Vyzkoušely si některé zvyky a tradice (např. větvičky Barborky, krájení jablíček, házení
botou i výrobu a pouštění lodiček ze skořápek oříšků)
a velkou radost měly z nových hraček, které našly pod
stromečkem.
Vlasta Konečná, učitelka MŠ

www.mesteckotrnavka.cz
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Z Kladek

Ne pro školu, ale pro život se učíme

Také vás zajímá, co všechno se už naši prvňáčci naučili, co všechno
ve škole prožívají? Děti zvládly lehce přechod na nový školní režim, na
testování ve škole si zvykly velmi rychle. Hned jsme se však začali věnovat tomu, proč přišly děti do školy, tedy učení. S chutí jsme se pustili
„do práce“. A výsledek? Píšeme slova, čteme věty, počítáme do 6. Už
jsme navštívili i knihovnu. Nejvíce jsme toho stihli v prosinci. Máme
spolužačku Veru v cizině, poslali jsme jí balíček, přišel Mikuláš, zdobili
jsme perníčky (hlavu čerta, Mikuláše, vločku), vyrobili jsme přáníčka
pro rodiče. Ani jsme nedýchali napětím, když si pro nás (i celý 1. stupeň) kluci z 8. třídy připravili pokusy. Dny před vánočními prázdninami se u nejmenších školáků vždy nesou v duchu Vánoc. Čtvrťáci nás
seznámili s vánočními zvyky, do výroby svícnu k vánočnímu stolu dal
každý prvňáček „kus sebe“. Rozloučili jsme se třídní besídkou, obdarovali se dárečky a nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Začátkem
roku nás čeká lyžařský výcvik. To všechno jsme stihli za čtyři měsíce
ve škole a budeme se snažit dál.
Chtěli bychom Vám všem popřát lžičku hrdosti, hrníček radosti,
kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír
lásky.
žáci 1. třídy a p. uč. Mgr. Eva Žouželková

Letošní lyžařský výcvik dětí z MŠ a 1.stupně ZŠ v Kladkách je zdárně za námi a dopadl opravdu na výbornou. Všech 69 účastníků lyžovalo
jako o závod. Poslední den už bezmála všichni jezdili na velkém vleku.
Daleko důležitější ale je, že jsme si za celý týden ve zdraví užili sněhu,
krásného počasí, čerstvého vzduchu a radosti z pohybu.
Našim lyžařům poslali jejich instruktoři k lízátku ještě diplom a paní
učitelky přidaly určitě velikou jedničku z tělesné výchovy. Poděkování
však patří hlavně těm, kdo se na přípravě a zdárném průběhu kurzu podíleli. Ať už začneme rodiči, kteří svým dětem tento týden dopřáli, panem Machálkem z Lyžařské školy SNOWFOX s.r.o. Prostějov, který se
nám opět postaral o zapůjčení výstroje a odborné vedení výcviku, panem Matochou a jeho synem, kteří nás bezpečně dopravovali do Kladek
a pomáhali nám každý den s nakládáním a vykládáním lyží a batohů,
stále usměvavými a trpělivými instruktory, zaměstnanci lyžařského areálu SKI Kladky, ... Velice si vážíme finanční podpory SRPŠ a sponzorského peněžního daru manželů Navrátilových z Malíkova. Dále letí díky
za pochopení nebo pomoc samotnému vedení naší školy, slečně ekonomce i panu školníkovi. Na závěr se rozhodně sluší za všechny malé
sportovce v duchu hesla „Borec na konec“ poděkovat také paním učitelkám, bez jejichž obětavého přístupu a odhodlaného pracovního nasazení
by se naše Kladky jen těžko konaly. Tak zase za rok!
Více ve fotogalerii na zstrnavka.rajce.idnes.cz/Kladky_2022/ .
Mgr. Ludmila Šimečková

Půjdem spolu do Betléma

I tak by se dalo pojmenovat naše druhácké předvánoční těšení. Začalo
to vlastně nácvikem vystoupení na plánované rozsvícení vánočního stromu. Zpívali jsme o ušlapané cestě do městečka Betléma, kde se dle Bible
narodil Ježíšek. O jesličkách jsme si povídali, četli a zpívali. Moc se nám
líbila i výroba vlastních hudebních klipů k lidovým koledám na Déčku.
Společnými silami jsme se do svého zobrazení betléma pustili ve výtvarné výchově. Vydali jsme se pro společnou fotografii k překrásnému dřevěnému betlému na návsi. A tak se pak nedivte, že ve třídě pod vánočním
stromečkem čekal na každého z nás malý vystřihovací betlémek se všemi
figurkami, které k němu patří. Co na tom, že jsme se někteří přesné práce
s nůžkami nejprve trochu zalekli? S nadšením, chutí, trochou trpělivosti
a možná za pomoci někoho blízkého se dá hravě zvládnout nejen vystřihovánka, ale třeba i celý nový rok. Tak s chutí do toho, …!
Mgr. Ludmila Šimečková

Nadělujeme v lese

Poslední školní den v roce 2021 nás, žáky 1. a 2. třídy, na společné
vycházce v mrazivém zimním počasí zahříval kromě zubatého sluníčka
a rychlého tempa chůze také příjemný pocit, že tradičně nadělíme zvířatům v lese plno dobrot, aby se o Vánocích měla stejně dobře jako my,
lidé. Seno, zrní, jablka, řepu, lojové koule, kaštany a také sůl jsme mezi
stromy rozdělili hned na několik místeček. Teď už jen popřát všem
dobrou chuť, veselé svátky a zase za rok.
Mgr. Eva Žouželková, Mgr. Ludmila Šimečková
www.mesteckotrnavka.cz
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Mikuláš i s jeho družinou poctil svou
návštěvou mateřskou a základní školu
v Městečku Trnávce

Dne 6. 12. 2021 do trnávecké školy a školky zavítal Mikuláš se svojí nebeskou družinou doprovázenou čerty. Obzvlášť
menší děti byly plné emocí a v jejich tvářích převládal strach.
I přes to, že se děti bály, tak jejich básničky a písničky opravdu
nadchly! Čerti se po tomto krásném výkonu rozhodli, že si s sebou do pekla nikoho neodnesou. Naopak, anděl s Mikulášem
všechny děti odměnili sladkou nadílkou.
Evelína N. a Erika S. (S díky SRPŠ a dalším deváťákům!)

Trnka Městečko Trnávka z. s.
I v letošním kalendářním roce tu s vámi
bude Trnka. Letos oslavíme patnáct let od založení našeho spolku. Jak
jinak než činností, která se snad nebude rušit nebo přesouvat a bude
vám dělat radost.
• Výtvarné řádění bude probíhat pod vedením Kateřiny Balajkové 2
krát měsíčně. Následující termíny jsou: 21. ledna, 11. a 25. února,
11. a 25. března. Děti si vždy vyrobí krásnou nebo praktickou věc.
Doteď to byla například potištěná taška, kalendář pro rok 2022, ozdoby na stromeček nebo hvězda z korálků.
• Pokud zdraví dovolí, scházejí se maminky s miminky v klubu Nelinka každou středu od 9:30.
• V tělocvičně základní školy opět po krátké pauze v úterky jógují
dospěláci s panem Žáčkem.
• V sobotu 5. března nabídneme dětem Cirkusový workshop, kde si
osvojí, nebo se zdokonalí v žonglování, balancování a akrobacii.
Na tento seminář je potřeba děti předem přihlásit. Kapacita je omezená.
• V pátek 29. dubna budeme ve spolupráci s TJ Sokol Městečko Trnávka tradiční Pálení čarodějnic.
• Sedmnáctý ročník divadelního festivalu Trnfest plánujeme ve
dnech 27. a 28. květen.
• Tradiční příměstské tábory budeme po mnohaletém rozšiřování

naopak zužovat. Proběhnou dva turnusy. Turnus pro děti 4 - 6 let
povedou Kateřina a Barbora Balajkovy a Jana Hodaňová v termínu 18. - 22.7. Turnus pro děti 6 -10 let povedou Daniela Dušková,
Eliška Lexmaulová a Yvonne Volgemutová v termínu 25.-29.7. Pro
nejstarší děti ve věku 10 -15 let jsme přichystali novinku. Bude jí
první pobytový tábor, který povede Anna a Jan Stenzlovi s přáteli.
Přihlášky na všechny turnusy nabídneme nejdřív dětem, které se
účastnily našich táborů loni. Poté oslovíme širokou veřejnost.
MgA. Zdeňka Selingerová

SK Skalka
Na sklonku roku 2021 oslavilo několik členů SK
Skalky životní jubilea.

Touto cestou míří blahopřání manželům Dvořákovým, kterým
přejeme spoustu zdraví, štěstí, a ještě mnoho nachozených kilometrů při jejich každodenní procházce.
Dalším oslavencem byl Milan Smolík „Boban“. Také jemu míří naše
gratulace s přáním spousty zdraví, štěstí a sportovních úspěchů.
Všem spoluobčanům přejeme příjemný vstup do nového roku a ať je
ten rok 2022 lepší než ten minulý.
Jana Hrbatová

Advent „U koupaliště“
Nejdříve než se rozepíšeme o tom, co jsme celá parta zase prožili,
přejeme vám všem šťastný nový rok 2022, hodně zdraví a plno každodenních radostí.
No a jaký byl advent „U koupaliště“? Nesl se v duchu čekání na
Ježíška, adventních příprav a spousty zážitků. Ještě než nastal advent
jsme si ozdobili svůj vlastní malý stromeček. Touto cestou patří velké
díky strejdovi Milanovi za jeho zajištění.
Vedle našeho malého dětského stromečku (jistě jste někteří kolem
něj šli) byla instalována schránka - Ježíškova pošta. Kdo chtěl, mohl si
tam hodit svoje vánoční přání. Před Vánoci děti zjistily, že Ježíšek jejich přání opravdu dostal, přečetl si je a poslal na jejich zpáteční adresu
s razítkem „ Ježíškova pošta, Boží dar 1“. To bylo nadšení.
Dalším zpestřením pro děti byla procházka zimní přírodou do lesa.
Pod Cimburkem jsme naplnili krmelec dobrůtkami pro lesní zvěř. Na
konci procházky na všechny děti a rodiče čekala sladká odměna a něco
na zahřátí.
Ale co pro děti i nás dospělé bylo nejhezčím zážitkem? Výlet do Chotovic u Litomyšle. Jistě znáte pana Trunce a jeho nejvíce osvětlený dům
v ČR. Tak my se tam vydali a bylo to super. Všem návštěvu doporučujeme,
je to nádhera. Dům se rozsvítí v 16:30 hod. a malá přednáška od majitele
stojí za poslechnutí. Tu pravou vánoční atmosféru jsme ten večer nasáli
i v nedalekém kostelíku, k jehož návštěvě zavelel strejda Pompo. Přes-

tože nám ten večer počasí nepřálo, byli s výletem všichni spokojeni.
Pokud to situace dovolí, tak zase něco podnikneme a napíšeme vám
o tom. Všechny vás zdraví „děti od koupaliště“.
Jana Hrbatová
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Kontakt:
Mgr. Kateřina Továrková, tel.: 734 536 361
e-mail: k.tovarkova@zsjaromerice.cz

Zubní pohotovost na rok 2022 (8:00–11:00 hod.)
29.–30.1.
5.–6.2.
12.–13.2.
19.–20.2.
26.–27.2.
5.–6.3.
12.–13.3.
19.–20.3.
26.–27.3.
2.–3.4.
9.–10.4.
15.4.
16.–17.4.
18.4.
23.–24.4.
30.4.–1.5.
7.–8.5.
14.–15.5.
21.–22.5.
28.–29.5.
4.–5.6.
11.–12.6.
18.–19.6.
25.–26.6.
2.–3.7.
5.7.
6.7.
9.–10.7.
16.–17.7.
23.–24.7.
30.–31.7.
6.–7.8.

MUDr. Anežka Librová
MUDr. Táňa Morávková
MDDr. Jiří Pospíšil
MDDr. Lukáš Pospíšil
MDDr. Iva Sedláková
MDDr. Petr Sládek
MUDr. Lubomír Slouka
MUDr. Petr Doležal
MUDr. Jan Škorpík
MUDr. Barbora Komárková
MUDr. Ludmila Školařová
MUDr. Pavel Horák
MUDr. Alena Hřebabetzká
MUDr. Jana Illová
MUDr. Tomáš Jagoš
MUDr. Milena Kincová
MDDr. Tomáš Kohout
MUDr. Barbora Komárková
MUDr. Michal Koukola
MUDr. Anežka Librová
MUDr. Táňa Morávková
MDDr. Jiří Pospíšil
MDDr. Lukáš Pospíšil
MDDr. Iva Sedláková
MDDr. Petr Sládek
MUDr. Lubomír Slouka
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Svit., M. Horákové 1988/27
Svit., Pavlovova1457/5
Svit., Dimitrovova 799/4
M.T., Komenského 1417/22
Svit., Jugoslávská 17
Svit., Dimitrovova 799/4
Svit., U Stadionu 1207/42
Svit., Soudní 1391/3
M.T., Svitavská 36
M.T., Piaristická 6b
Svit., Pavlovova 24
Staré Město 134
Brněnec 90
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549
Městečko Trnávka 5
M.T., Svitavská 36
Svit., Dimitrovova 799/4
M.T., Komenského 1417/22
Svit., M. Horákové 1988/27
Svit., Pavlovova1457/5
Svit., Dimitrovova 799/4
M.T., Komenského 1417/22
Svit., Jugoslávská 17
Svit., Dimitrovova 799/4
M.T., Piaristická 6b
Svit., Soudní 1391/3
Jevíčko, Palackého nám. 20
Brněnec 90
Svit., Pavlovova 24
Staré Město 134

461 312 484
776 117 026
731 108 167
604 278 684
461 312 484
731 201 180
606 452 936
461 532 253
461 531 144
734 113 860
461 316 172
777 511 011
461 312 501
461 523 140
723 715 558
461 548 230
722 925 567
734 113 860
461 532 970
461 312 484
776 117 026
731 108 167
604 278 684
461 312 484
731 201 180
606 452 936
461 316 172
461 531 144
723 715 558
461 523 140
777 511 011
461 312 501

13.–14.8.
20.–21.8.
27.–28.8.
3.–4.9.
10.–11.9.
17.–18.9.
24.–25.9.
28.9.
1.–2.10.
8.–9.10.
15.–16.10.
22.–23.10.
28.10.
29.–30.10.
5.–6.11.
12.–13.11.
17.11.
19.–20.11.
26.–27.11.
3.–4.12.
10.–11.12.
17.–18.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2023

www.mesteckotrnavka.cz
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Vzpomínka …
Nedaleko Předního Arnoštova, na východním úpatí kopce Kraví
hora, je vidět žulový pomník. Jen několik kroků za ním, na okraji lesa,
je ohraničený hrob sedmi mladých vojáků.
Píše se leden 1945. Druhá světová válka v Evropě vstupuje do své
poslední fáze. Z východu se nezadržitelně blíží Rudá armáda a před ní
ustupují němečtí okupanti. V našem kraji, na tehdejší hranici Třetí říše
a Protektorátu, se německá branná moc, s podporou německých obyvatel, připravuje k poslednímu zoufalému odporu. Za této situace potřebuje velení Rudé armády a jejich spojenců nutně informace z týlu nepřítele a zřejmě i aktivizaci místního odboje v Protektorátu. Proto vysílá
do těchto oblastí množství zpravodajských skupin. A tak se v noci 21.
ledna 1945, za nepříznivých povětrnostních podmínek, snáší pod vrchlíky padáků desetičlenná zpravodajská skupina. Dopadá na pole za obcí
Pohledy.
Její složení je mezinárodní. Velitelem je Němec, Gustav Schneider.
Jsou v ní zastoupeni Němci antifašisté, Rusové, Ukrajinec. Zřejmě vlivem počasí a chybě v navigaci se ocitají v neznámé krajině. Ke vší smůle
po dopadu nenachází zásobovací padáky s potravinami, municí a také
vysílačkami. Mají u sebe pouze zbraně s omezeným množstvím munice
a osobní vybavení. Aby zjistili, kde se vlastně nachází, vysílá velitel hlídku do nejbližšího stavení. Netuší, že se nachází v oblasti osídlené převážně německým obyvatelstvem. Jejich přítomnost je tak během několika

hodin nahlášena německé správě. Ihned započala organizace nelítostné
štvanice, které se zúčastnilo německé obyvatelstvo organizované v domobraně (Volkssturm), Jagkomando SS z Letovic, německé i české četnictvo, gestapo z Brna i příslušníci Wehrmachtu. Celkem asi 300 osob.
Skupina zpravodajců (nejednalo se o partyzány) bloudí neznámým
terénem bez potravin a možností spojení. Malé pomoci se jí dostává
pouze od českých obyvatel v Bělé u Jevíčka. Tam však také dochází
k první přestřelce s pronásledovateli. Jeden z členů skupiny je těžce zraněn a zajat. Štvanice pokračuje ještě dva dny, až 25. ledna jsou neprodyšně obklíčení na svahu Kraví hory. Dochází ke krutému boji, kdy se
snaží probít z obklíčení. To se však povede pouze jednomu z nich. Sedm
členů skupiny je nemilosrdně zabito. Jeden těžce raněný umírá po převozu do nemocnice v Moravské Třebové. Robert Reich, brněnský žid,
příslušník východní ČS armády, zajatý v Bělé, je převezen do věznice
gestapa v Brně v Kounicových kolejích. Tam je následně umučen k smrti. Sedm jeho druhů je pohřbeno místním obyvatelstvem v hromadném
hrobě pod Kraví horou. Stávají se tak součástí historie našeho kraje,
stejně jako množství dalších obětí v okolí.
Jestli někdy zavítáte k jejich hrobu: „Vzpomeňte na ně tichým slovem!“, jak si přeje ukrajinský partyzán Oleksa Borkaňuk, v nápise na
jejich náhrobku. Je to memento i pro naši budoucnost!
Z.K.

Trnavské zimní jablko - rodinné stříbro naší obce
Před 45 lety moji rodiče zakoupili starou zemědělskou usedlost v Lázích. K domu patřila i velká zahrada se
vzrostlými ovocnými stromy, hlavně
jabloněmi. Jednalo se převážně o starší odrůdy v minulosti hojně pěstované právě na Českomoravském pomezí
a v pohraničí – Grávštýnské, Matčino,
Sudetská reneta, Jadernička moravŽluté černě tečkované plody
ská, aj. Uprostřed zahrady se tyčil starý strom, jaký jsem dosud neznal. Na jaře raší a kvete jako poslední,
plodí velká černě tečkovaná zelenožlutá jablka. Ta se sklízí až mezi
posledními koncem října, ovšem v době sklizně jsou plody tvrdé, kyselé, v podstatě nejedlé. Teprve po Novém roce se chuť upraví do příjemně sladkokyselé konzistence a přijatelné křupavosti. Po opadu listí
drží nesklizená jablka na stromě a v mírných zimách dokázala vydržet
až do předjaří. Pátráním u sousedů jsem zjistil, že podobné snad stoleté jabloně rostou téměř v každé lázecké zahradě, taky v mnoha trnavských. V okolních vzdálenějších obcích jsem stromy této odrůdy nacházel jen místy. Všichni starousedlíci si těchto jablek velice vážili, ale
nikdo z nich nevěděl, jak se jablka opravdu jmenují, a odkud pocházejí.
Nazývali je košťály, zimáky, tvrďáky, citróny. Bylo zřejmé, že stromy
byly velké již v době, kdy i tito pamětníci byli mladí. Po pár letech
pěstování jsem ocenil výjimečné vlastnosti odrůdy a pochopil, proč si
místní pěstitelé tyto staré stromy v zahradách stále drží. Jablka vynikají dlouhou trvanlivostí – až do nových, vykazují jen minimální ztráty
hnilobou a vadnutím. Hospodyně preferují právě tato jablka při pečení
štrůdlu, stejně tak při přípravě jablečného křenu jako přílohy k masu.
Jednodruhový vylisovaný mošt má typickou žlutozelenou barvu a nezaměnitelnou chuť, podobně jako ovocné víno z něj vykvašené. Tužší
nehnědnoucí dužina je výbornou surovinou pro sušení křížal.
Když jsem nepochodil u místních chalupníků, hledal jsem pomoc
s určením tohoto zajímavého jablka u znalců. V 80. letech jsem oslovil
pana Cibulku (vítěze televizní soutěže Deset stupňů ke zlaté) a jeho poradce, později pak všechny své známé zkušené zahrádkáře. Odpovědi
byly v podstatě stejné. Toto jablko patrně nikdy nefigurovalo ve státním
sortimentu a nepatří ani k registrovaným krajovým odrůdám. Nejspíš
se jedná o náhodný semenáč, který si místní sedláci – poté, co se jim
jablko zalíbilo – množili štěpováním. Je málo pravděpodobné, že by
se tato odrůda v podobném počtu pěstovala v jiném kraji. Fenotypicky

se plody a habitus stromu vzdáleně podobají odrůdám Krasokvět žlutý, Smiřické vzácné, Boikovo, Citrónové zimní. Je možné, že se jedná
o náhodného semenáče některé z těchto odrůd. Tolik reference odborníků. Odrůdu jsem tedy pracovně nazval Trnavské zimní a pod tímto
názvem nabízím svým kamarádům – amatérským ovocnářům po celé
zemi. První reference od přátel z jiných lokalit jsou smíšené. Plodnost
v prvních letech je ve srovnání s moderními odrůdami spíš nižší a chuť
tvrdých jablek v době sklizně některé pěstitele odradila.
Jak šel čas, velkých ovocných stromů kolem nás ubývá. Ty staré
dožívají, pro větší množství ovoce není odbyt, výkupní ceny padanek
jsou nízké. Týká se to i Trnavského zimního. Ještě stále jeho stromy
v obci nacházím, ale časy, kdy je měl každý, jsou dávno pryč. Plody na
starých neudržovaných jabloních jsou menší a brakovité, zato ovšem
nemůže odrůda, nýbrž vyčerpaná půda a chybějící péče. Nebude trvat
dlouho a toto, ještě v nedávné minulosti kultovní jablko, z naší obce
zmizí nadobro. Chtěl bych proto apelovat na místní pěstitele, aby pomohli udržet tuto odrůdu jablka i nadále. Oproti “moderním” jabloním
je nenáročná, otužilá a mnoha roky v našem kraji ověřená. Navíc patří
k ovocným symbolům Městečka Trnávky, Lázů a blízkého okolí.
MUDr. Miloš Vysloužil

Strom u lázecké stolárny

www.mesteckotrnavka.cz
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Z Městečka Trnávky až na konec světa
Jak jsem v Kanadě navlékala korálky
Eva Hájek, roz. Goppoldová

Je tomu už 18 roků, co jsem celá roztřesená usedala poprvé v životě do letadla. Bylo mi tehdy 27 let a myslela jsem, že o světě vím
poměrně hodně. Jak to v něm však doopravdy chodí, mi do té doby
zůstalo utajeno.
Život v zahraničí je obvykle spojován s dobrodružstvím a zkušenostmi. Přináší však také úskalí a překážky. Pamatuji si moment, kdy
mi došlo, že jsem se patrně rozloučila se svojí profesí. Získat práci sociální pracovnice v Kanadě mi přišlo nedosažitelné. K praktikování je
nutná licence, která je vázaná na členství v patřičné asociaci. Licence
se získá spíše zázrakem po předložení stovek samozřejmě přeložených a ověřených dokumentů a na základě ohodnocení dosaženého
vzdělání. Mnoho doktorů či inženýrů se tu z důvodu neuznání kvalifikace živí taxikařením.
Mým největším problémem zpočátku však byla řeč. Mé skromné
základy z jazykové školy v Praze nestačily. Kdyz už jsem dala nějakou větu dohromady, nikdo mi nerozuměl. A pokud náhodou ano, pak
jsem já neporozuměla odpovědi. Brzy se mi podařilo zvládnout alespoň
zdvořilosti typu: ‚Hello, how are you?‘, stejně jako povinnou odpověď
‚I am fine‘, a to i v případě, že jsem se zrovna cítila mizerně. Dokázala jsem se představit a říct ‚Nice to meet you‘. Tím ovšem mé umění
končilo. A tehdy přišlo další velké rozčarování. Organizace poskytující
bezplatné jazykové kurzy mě odmítají. Nejsem uprchlík a nemám ani
status landed imigrant. Jako alternativu volím soukromou jazykovou
školu. Po měsíci intenzivního docházení za nehorázné školné, jsem se
konverzací se spolužáky z asijských zemí naučila hovořit o svých plánech na prázdniny a kulturních zvláštnostech mé země.
V té době také začínám pátrat po pracovním uplatnění. Nastavuji
si laťku hodně nízko a zkouším práci z domu. Výroba korálkového
náramku se však rychle ukazuje jako nekompatibilní s mou trpělivostí
a duševním zdravím. Rozesílám desítky životopisů a žádostí. Na pozice uklízečky, pokojské či pomocnice v domácnosti jsem „overqualified“, na svoji profesi nemám licenci. Hlídám tedy aspoň děti a docházím do nemocnice jako dobrovolník. Odměnou je rychle se zlepšující

Eva s rodinou

HUMR, klasika Nového Skotska, kterou
musí každý návštěvník ochutnat

angličtina a plnící se životopis. Pomalu sbírám korálky na můj imaginární řetízek pracovních zkušeností. Po necelém roce pobytu v Kanadě jsem si také přečetla svoji první knížku v angličtině a z životopisu
vymazala ‘částečně’ před ‘English’ v kolonce cizí jazyky.
Po roce a dvou měsících Kanadská asociace sociálních pracovníků (CASW) v Ottawě uznala mé vzdělání a Asociace sociálních pracovníků Nového Skotska (NSCSW) vyhověla mé žádosti o registraci.
Stávám se plnohodnotnou sociální pracovnicí. A opět rozesílám životopisy a žádosti. Díky silnému vlivu odborových svazů však mají
přednost nejdříve interní zaměstnanci, tzn. lidé již v dané organizaci
pracující na jiné pozici. Dále jsou na řadě samozřejmě lidé s pracovními zkušenostmi v oboru v Kanadě. Po několika neúspěšných pokusech se domnívám, že další v pořadí jsou velryby připlouvající sem
každé léto z Karibiku, pak losi žijící na Cape Bretonu a pak možná já.
Nicméně zázraky se dějí…
Přesně po roce a půl ode, dne kdy jsem poprvé přistála v zemi javorových stromů, medvědů a nádherné přírody, se stávám sociální
pracovnicí na dětském psychiatrickém oddělení v IWK Health Centre, největší dětské nemocnici v Atlantické Kanadě. Dokázala jsem
to, co se na začátku zdálo nemožné. Korálek po korálku jsem pracně
sbírala menší či větší úspěchy i neúspěchy a najednou zjišťuji, že náramek je již možno obepnout kolem ruky. Cesta přes překážky někdy
opravdu vede k cíli.
Za uplynulých 18 let mi přibylo pár vrásek na čele, od smíchu i od
pláče. Netvrdím, že nyní mluvím anglicky jako rodilý mluvčí. Nepovažuji se ani za znalce zdejší kultury. Kanadské kuchyni jsem do
dneška nepřišla na chuť a –20ºC v březnu mi vadí stejně jako dřív. Pobyt tady mi však dal mnohem víc. Je to jako otevřít prázdnou knihu,
psát do ní, kreslit a vlepovat útržky a letmé postřehy, mít přitom ruce
špinavé od inkoustu, ořezávat pastelky stále dokola, škrtat a vybírat
vhodnější slova, často si při psaní svítit lampičkou a vařit si silnou
kávu, to, když oči padají únavou. Pak se ale otočíte, podíváte se zpět,
projdete tou knihou od začátku a namísto užmoulaných a umaštěných
stránek máte před sebou nádherný příběh plný kouzla prožitého.
E.H.

HALIFAX, Nové Skotsko, Kanada - nový
domov Evy a její rodiny

Peggys Cove – jedno z nejnavštěvovanějších
a nejkrásnějších míst Nového Skotska
www.mesteckotrnavka.cz

Velryby, nejčastěji KEPORKAK, jsou v Novém Skotsku k vidění od června do září
Vážení čtenáři.
Právě jste si přečetli příspěvek rodačky Evy Goppoldové, která žije se svou
rodinou v zahraničí. Otevíráme tímto novou rubriku, která ponese název
„Z Městečka Trnávky až na konec
světa“. Rádi bychom tak oslovili trnávecké rodáky, kteří žijí v různých
koutech světa a budou se chtít podělit
o své zážitky ze svého nového domova. Těšíme se i na reakce Vás, čtenářů
Zpravodaje.
redakční rada
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
v římskokatolické farnosti v Městečku Trnávce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obec, vedoucí skupinky / místo

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, místní prodejna potravin
Radkov, místní prodejna potravin
Pacov, Blanka Pavlovcová
Stará Roveň, Michaela Elnerová
Celkem bylo letos darováno a odesláno
na charitativní účely

9 562 Kč
5 740 Kč
13 975 Kč
2 496 Kč
5 871 Kč
7 662 Kč
5 552 Kč
5 623 Kč
4 129 Kč
2 600 Kč
1 570 Kč
7 592 Kč
3 884 Kč
2 494 Kč
78 750 Kč

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

Vánoční koncert
Nadační fond kostela sv. Jakuba Staršího uspořádal 27. prosince Koledování u jeslí. S vystoupením se představily děti pod vedením Elišky Lexmaulové,
aby nám krásně zazpívaly a zahrály koledy, další vánoční písně přidal chrámový
sbor. Pevně věříme, že pro posluchače se stal tento koncert příjemným zpestřením svátečních dnů.
Děkujeme Vám za zaplněný kostel. Díky Vaší přízni se podařilo vybrat
8.513,- Kč.
Děkujeme také všem, kteří na faře připravili občerstvení pro účinkující a rodiče, a to nejen po ukončení koncertu, ale také během všech sobotních zkoušek.
V letošním roce proběhne na našem kostele usazení druhého zrestaurovaného vitrážového okna. Vitrážové okno je již vysazeno a všímavější občané si
jistě mohli všimnout, že okno směrem do středu obce je již delší dobu zalepeno.
Ještě jednou Vám velice děkujeme za přízeň a přejeme klidné dny.
Správní rada Nadačního fondu

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 2022 v nákladu 620 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 20. 2. 2022.
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