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Vážení spoluobčané, 
rovské poděkování patří výjezdové jednotce hasičů za jejich vel-
mi náročnou práci.

Jménem celého obecního úřadu, obecní knihovny a všech 
spolků v obcích bychom Vám, našim spoluobčanům, chtěli po-
přát klidné a pohodové vánoční svátky, spoustu radosti v kruhu 
svých nejbližších. Dětem přejeme, aby pod stromečkem našly 
dárky, které očekávají, a do nadcházejícího roku s číslem 2023 
Vám všem přejeme ze všeho nejvíce zdraví, zapomenout není 
možné na štěstí a lásku. Pokud je to jen trochu možné, udržujte si 
po celý rok dobrou náladu.

Jana Sablíková a Miroslav Skočovský za vedení obce

konec roku se nachýlil, prožíváme adventní čas a připravuje-
me se na vánoční svátky a silvestrovské veselí.

Bývá zvykem touto dobou bilancovat končící rok, jaký byl 
pro nás osobně, pro celou společnost. Hodnocení necháme na 
každém z Vás. Za obec bychom chtěli připomenout investiční 
akce, které se letos podařilo uskutečnit, ať už je to II. etapa kon-
zervace a statického zajištění předhradí Cimburku, zasíťování 
dalších 9 stavebních pozemků v lokalitě Nad Studní nebo vybu-
dování nového oddělení mateřské školy. To z těch větších akcí, 
drobné probíhají každoročně, například opravy místních komu-
nikací, kterých máme mimochodem více než 70 km. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podílí na 
chodu obce, na zvelebování vzhledu našich 
obcí, na kultuře a sportu. 
Jsou to zaměstnanci obce, 
všechny složky v obcích - 
SRPŠ, Trnka, SK Skalka, 
TJ Sokol, SDH v Městečku 
Trnávce, v Bohdalově, v Pě-
číkově, ve Staré Rovni, v Lá-
zech, v Pacově, v Předním Ar-
noštově, je to základní škola 
a mateřská škola, je to farnost 
se svým sborem, jsou to mysli-
vecké spolky, je to velká spous-
ta lidí, kteří si zaslouží díky. Ob-

Přejeme všem čtenářům zpravodaje 
příjemné prožití vánočních svátků 

a šťastný nový rok

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

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
v Městečku Trnávce 24. 12. 2017 ve 22:00 hodin

Bohoslužby na Hod Boží Vánoční  
a na sv. Štěpána budou jako obvykle v 9.30 hodin.

Nadační fond kostela sv. Jakuba 
Staršího Vás srdečně zve na koledo-
vání u jeslí. Rádi bychom poděkovali 
všem štědrým dárcům, kteří finanč-
ně, brigádnickou prací nebo jinak 
přispěli při výmalbě a opravách na-
šeho kostela.

Koledování se koná v pondělí 27. prosince 2022 v 16:00 hodin 
v kostele sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce. U jeslí zazní v 
podání dětí a chrámového sboru známé i méně známé koledy. Vý-
těžek z dobrovolného vstupného bude věnován na konto nadačního 
fondu.

Srdečně všechny zveme ke koledování u trnavského Betléma, 
než se naplno roztočí vír silvestrovských oslav.

SVATOŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ U JESLÍ 
ANEB NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA

Předvánoční koledování s Dechovým orchestrem ZUŠ Jevíčko před 
kulturním domem je v Městečku Trnávce již mnohaletou tradicí

Po dvouleté pauze proběhlo v kulturním domě v úterý 6. prosince 
Posezení s důchodci za doprovodu Cimbálové muziky Ječmínek

DO NOVÉHO ROKU
Tenoučkým stehem dechu
začnem dny protkávat

Zas rok se s rokem sešel
propána to to letí

Zas budeme se míjet
hledat a potkávat

Na cestách nadějí
a dobrých předsevzetí

SDH MĚSTEČKO TRNÁVKA
A OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA

Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKÝ 
OHŇOSTROJ

31. 12. 2022 ve 20 hodin
vedle Pohostinství u Valacha

Prodej teplých nápojů a drobného 
občerstvení od 18.30 hodin.

Přijďte s námi ukončit starý rok 
2022!

Těší se na Vás pořadatelé.


