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Vánoce – jedno slovo, které představuje mnoho dojmů a zážitků. Čas vánoční je časem 
rozjímání a klidu, ale také časem, kdy rekapitulujeme úspěchy i nezdary, které nám daný rok 
přinesl. Čas rozjímání, známý z dob dřívějších, kdy lidé nezdeformováni elektronickou ex-
plozí měli čas se zastavit a vychutnat si pohodu klidu dlouhých zimních večerů.

Čas, kdy si o svátcích sice chudě, ale o to srdečněji užívali drobných dárků. Dárků, u kte-
rých nerozhodovala jejich cena, ale to s jakým byly dávány citem a láskou.

Čas vánoční je časem, kdy snad každý z nás se stává příjemnějším, laskavějším a ohle-
duplnějším. Čas, kdy zapomínáme na pomluvy, intriky a staré spory, čas, který chceme pro-
žít s těmi, se kterými je nám dobře. A já si přeji, aby nám všem tento čas vydržel co nejdéle 
v nadcházejícím roce.

Vážení občané, jménem celého obecního zastupitelstva, ale i osobně Vám přeji, 
aby vánoční svátky byly u Vás naplněny radostí, štěstím a láskou, abyste je pro-
žili v kruhu nejbližších.

Do roku 2018 Vám přeji více příjemných dnů než těch nepříjemných, víc 
lásky než záště a nenávisti, víc radosti a hojnosti než smutku, utrpení a strádání.

Přeji Vám klidný rok s pevným zdravím.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Vážení občané, milí čtenáři našeho obecního Zpravodaje, Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká,

dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká…

Posezení s důchodci
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se v sále Kulturního domu v Městečku Trnávce uskutečnilo tradiční Posezení s dů-

chodci, organizované Obecním úřadem. Kolem 13. hodiny se sál začal plnit občany důchodového věku. Sta-
rosta obce Ing. Milan Šedaj  zahájil toto společenské posezení, poděkoval za práci těm, kteří se do činnosti 
obce zapojují, popřál všem pěkné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví, spokojenost a pěknou pohodu. Žáci 
zdejší školy uvedli vánoční pásmo písní a básní s vánoční tématikou. Bylo to milé potěšení, jak to už od dětí 
bývá. Než jsme se nadáli, pracovnice Obecního úřadu i s panem starostou roznášeli řízky s bramborovým sa-
látem, dále na stůl putovaly koláče, jablečný štrůdl, slané pečivo, víno, káva, čaj, minerálky. Vše bylo pečlivě 
připravené a velice chutné. Za vše patří pochvala a srdečný dík. Když jsme měli naplněné žaludky, ozvala se 
cimbálová muzika Ječmínek, se kterou jsme si i zazpívali, zpočátku jen tiše a nesměle, ale potom se zpěv a zá-
bava rozproudila. Slyšeli jsme písně, které známe v podání Jožky Černého, ale i známé i méně známé písně 
lidové. Cimbálová muzika skončila směsí vánočních koled, které si zazpíval celý sál.

Domů jsme se vraceli s dobrým pocitem ze setkání, pobavili jsme se, pohovořili se známými, které jsme delší 
dobu neviděli, zazpívali si. Závěrem jedna připomínka. V obci máme hodně důchodců, ale málo se jich zapojuje 
do našich klubů. Přijďte mezi nás, budeme rádi, když se naše řady rozrostou. Obecnímu úřadu děkujeme za veli-
ce pěknou přípravu 
tohoto setkání, za 
vzornou obsluhu 
a přívětivá slova.

za klub důchodců 
Emílie Vodová

Kouzlo Vánoc
Voňavá zeleň s leskem zlatých světel
ti stiská ruku štěstím domova.
Radostí září oči dětem.
kdo kouzlu Vánoc odolá?
Voňavá zeleň s leskem světel
se věší chodci na paty.
Na cestách sněhem zavátých
hladí jej rukou domova
a mazlí se s ním slovy matky,
klape mu píseň pod podpatky,
volá jej znova do mládí,
na rtech mu šťastně vločky dovádí,
probouzí zvadlou touhu, něhu,
stírá mu z tváří vločky sněhu
odvívá jak list na topolu
drobounké kapky lásky bolu
a usedá s ním doma k stolu.
Vánoční kouzlo vonnou snětí
zve všechny lidi do objetí.
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Vážení a milí spoluobčané,
rok se opět nachýlil ke svému konci. Zbývá posledních pár dní 

a budeme opět na začátku. Na začátku nového roku, nových povin-
ností, nových radostí. 

Snad každý z nás 
v tomto období tro-
šičku bilancuje ten 
končící rok, co nám 
dal a co nám naopak 

vzal, jak jsme jej prožili… A s tím souvisí plány na rok příští, do-
končit započaté a začít nové aktivity.

A proto Vám všem přeji do nového roku hodně pohody, šťastné 
náhody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody a další 
života výhody ☺

Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

„Neříkej, že nemůžeš, 
když nechceš! Přijdou 
dnové, kdy to bude daleko 
složitější a horší: budeš 
chtít a nebudeš moci.“

Divadelní podzim 2017 je za námi…
Kdo má rád divadlo, jistě si nenechal ujít už XIX. ročník Divadelního 

podzimu v Městečku Trnávce. Úroveň a výběr témat je rok od roku vyšší. 
Všechny nás těší, že v Městečku Trnávce máme dva divadelní soubory, 
které vystoupily s pohádkami a potěšily diváky dobrou úrovní. 

Soubory z Vranové u Letovic a z Velké Bystřice u nás nebyly poprvé 
a rozdílnými tématy svých her jistě daly námět k přemýšlení o nových 
přístupech a obsazení účinkujících. Z filmového zpracování všichni zná-
me příběh Limonádový Joe. Ten nám předvedl soubor z Vysokého Mýta, 
který u nás vystupoval poprvé. Jejich výborné pěvecké a taneční výkony 
by si zasloužily vystoupení třeba v amfiteátru na Cimburku, ale i na na-
šem malém jevišti jejich výkony zářily.

Divácky nejúspěšnější bylo vystoupení souboru Stodola z Jiříkovic. Jen 
tři ženy nám předvedly celý život s profesionálními hereckými výkony.

Co dodat, všechna výborná představení zajistilo opět pár nadšenců, 
kteří představení nasmlouvali, přišli dřív o několik hodin, aby připravili 
scénu, osvětlení a občerstvení a po divadle, když spokojení diváci odchá-
zejí, všechno uklidili a v anonymitě jdou domů bez slov chvály a díků. 
Takových lidí si važme, není jich mnoho.

Těšme se, v roce 2018 se opět na divadlech sejdeme a oslavíme tak 
20. výroční „našeho“ Divadelního podzimu.

Eva Henslová

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 jakkoliv 
jinak přispěli při opravě našeho kos-
tela a farní budovy.

Koledování se koná v úterý 26. prosince 2017 ve 14.30 hodin 
v kostele sv. Jakuba Staršího v Městečku Trnávce.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na konto na-
dačního fondu.

SVATOŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ U JESLÍ 
ANEB NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA

Hodně pohody a klidu
o svátcích vánočních

a šťastný vstup do nového roku
                       přeje

Mikuláš ve škole a školce
Jako každý rok přichází do naší školy 5. prosince Miku-

láš. Tento rok už byl jeho příchod na nás, žácích 9. třídy. Do-
nesli jsme si převleky a vyrazili na „mikulášskou jízdu“. Nej-
dřív jsme navštívili malé děti ve školce. Ty nám poděkova-
ly rozesmátými obličeji a společnou písničkou. Naše cesta po-
kračovala po třídách na 1. a 2. stupni. I starší děti nás rády vi-
děly, vždyť byly odměněny balíčkem sladkostí. Celá akce 
se mi moc líbila.                                         (Eliška L.)

V úterý 5. 12. k nám přišel Mikuláš s dvěma anděly a dvěma 
čerty. Z pohledu anděla jsem si dopoledne moc užila a děti mě mile 
překvapily. Všechny vzorně poděkovaly za nadílku, kterou pro ně 
připravilo naše SRPŠ.                                                      (Romana V.)

Za chvíli se rozzáří…
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli 3. 12. 2017  na 

návsi Městečka Trnávky provázely kromě sváteční atmosféry i některé 
novinky. Letošní strom se pochlubil kouzlem nových světelných ozdob 
a svými větvemi poprvé chránil siluety Svaté rodiny - symbolu lásky, 
ctnosti a svornosti. A určitě právě ta laskavá rodinná soudržnost rozšíři-

la nově řady dětských zpěváčků 
o jejich rodiče, prarodiče a další 
příbuzné.

Děkujeme vám všem, kteří 
jste nám pomohli rozzářit strom 
i úsměv na tváři, kteří jste se za-
pojili do našeho školního před-
vánočního projektu Zpívá celá 
rodina, kteří jste si užili advent-
ní neděli v duchu slov písně:

O Vánocích, až uslyšíš rolni-
ček zvonění,

stromečku vábení budem si 
blíž, budem si blíž…

Mgr. Ludmila Šimečková
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Dobrovolnické centrum
Chcete se stát dobrovolníkem nebo 

potřebujete s něčím pomoci, co může 
vyřešit dobrovolník? Pak se obraťte na 
naši koordinátorku: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz, tel. č.: 
731608323. Za vykonání dobrovolnické služby vystavíme dobrovolní-
kům Osvědčení, nabídneme supervizi, školení a podporu koordinátorů 
programů Déčko, Lebeda a Kamarád.

Od 1. 1. 2018 budeme nově provozovat terénní charitní pečovatel-
skou službu s působností ve všech obcích  regionu Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko, kde vznikne potřeba ze strany klientů. 

Charita začíná žít Tříkrálovou sbírkou, která proběhne v lednu ve 
dnech od 5. 1. 2018 – 14. 1. 2018 ve všech obcích Moravskotřebovské-
ho a Jevíčského regionu. Pokud byste se chtěli do sbírky zapojit jako 
vedoucí skupinky nebo koledovat jako král, obraťte se na koordinátora 
sbírky p. Boženu Šplíchalovou, tel.: 731 906 323 nebo Martinu Oravco-
vou, tel.: 733 742 157.

Půjčovna zdravotních pomůcek: Provozní doba půjčovny: PO-ST-
-ČT od 12:00 – 14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, tel: 733 742 
028 E: pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz

Podrobnější  informace o našich ostatních službách a činnosti najdete 
na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, 
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.

Předpokládáme, že i v naší obci a farnosti se Tříkrálová sbírka usku-
teční ve dnech 6. a 7. ledna 2018. Prosíme a zároveň děkujeme mnoho-
krát všem dárcům, také koledníkům a vedoucím skupinek, aby se jako 
každý rok již tradičně zapojili do této dobročinné akce, která přispí-
vá všem lidem v tísni. Koledníci se vydávají koledovat téměř v každé 
obci i místní části naší obce a farnosti. Chtěli bychom požádat o pomoc 
také  případné dobrovolníky z dosud „nekoledovaných“ vesnic Paco-
va, Staré i Nové Rovně, aby se k nám připojili a přinášeli do každého 
domu a všem lidem dobré vůle koledu Tříkrálovou s přáním: štěstí, 
zdraví, dlouhá léta...

Jan Zatloukal

Charita Moravská Třebová SPOLEČENSKÝ PLES
pořádá Zš a Mš Městečko Trnávka

3. 2. 2018 v KD Městečko Trnávka
začátek ve 20:00 hod.

Hraje: MIX BOSKOVICE
taneční vystoupení soutěž o ceny

srdevstupné 70 Kč čně zvou pořadatelé

děkuje všem dárcům za dobrou spolupráci a pomoc, kterou 
jste nám poskytli v letošním roce i v letech minulých.

Pán Bůh zaplať za každou i sebemenší finanční částku a za  
návrhy směřující k získání finančních prostředků na další ne-
zbytné opravy. Hospodaření nadačního fondu za letošní rok 
včetně finančních nákladů na opravenou část střechy kostela 
uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.

Přejeme Vám a Vašim rodinám štědré a požehnané vánoční 
svátky prozářené Betlémským světlem míru, radosti a pokoje. 
V roce 2018 hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Za správní radu NF Jan Zatloukal

Nadační fond kostela 
svatého Jakuba v Městečku Trnávce

SDH Městečko Trnávka
Rádi bychom Vás všechny pozvali na naši POSLEDNÍ ROZLUČKO-

VOU Štěpánskou zábavu, která se bude konat tradičně 26. prosince 2017 
v kulturním domě v Městečku Trnávce. Přijďte se s námi a se skupinou 
Krounex naposledy pobavit! 

Letos poprvé jsme se rozhodli, že se společně rozloučíme s letošním 
rokem a přivítáme ten následující 31. 12. 2017. Proto Vás chceme všech-
ny srdečně pozvat na tuto akci, kdy se budete moct pokochat Silvestrov-
ským ohňostrojem. Připraveno pro Vás bude spoustu dobrého pití i něco 
k snědku. Bližší informace dodáme na plakátech, které budou v nejbližší 
době vyvěšeny.  

Jelikož právě čtete poslední číslo Zpravodaje v letošním roce, dovolte 
mi, abych Vám Všem za náš sbor popřála hodně zdraví, štěstí, lásky a po-
hody do nového roku a moc se těšíme na Vaši přízeň i v roce 2018!

za SDH Městečko Trnávka Bc. Michaela Neubauerová

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Zveme Vás na tradiční Silvestrovský pochod bohdalovskou zimní 

krajinou v neděli 31. 12. Odchod ve 13 hod. od bývalé školy v Bohda-
lově (výletiště) za každého počasí. Pro účastníky pochodu je zajištěno 
občerstvení v cíli cesty. Akci pořádá SDH Bohdalov a místní nadšenci.

INFO ročenka Městečka Trnávky 2018
Pokud máte zájem o prezentaci vaší firmy, kontaktujte, pro-

sím, redakci Zpravodaje na email: trnavacek.mtrnavka@seznam.
cz nebo tel. 461329264, 731449268. V příštím roce bude letáček 
distribuován zdarma do každé domácnosti v naší obci.



4 Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky Vánoce 2017

www.mtrnavka.cz

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 prosinec 2016 v nákladu 600 kusů. Názor vydavatele se nemusí vždy ztotožňovat 
s názory autorů článků. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E 12031.
Cena inzerce (bez DPH): černobílá 3,33 Kč/1 cm2, barevná 8,33 Kč/1 cm2. 
Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje posílejte na e-mailovou adresu: trnavacek.mtrnavka@seznam.cz do 28. 12. 2017.

Změny v ordinačních dobách 
lékařů v M. Trnávce v době 

vánočních svátků
MUDr. Landová, dětská lékařka
Úterý 19. 12. zavřeno
Pátek 29. 12. ordinace do 11:00 hod.
MUDr. Madron, praktický lékař 
Pátek 22. 12. zavřeno
Čtvrtek 28. 12. zavřeno

Ordinační doby všech lékařů v M. Tr-
návce v ostatní pracovní dny – viz http://
www.mtrnavka.cz/zdravotnictvi

Trnka Městečko Trnávka, z. s. 
přeje všem svým příznivcům  

do nového roku:

* hodně zdraví a štěstí

* hodně času stráveného s rodinou a přáteli

* hodně kulturních zážitků

* klid a mír v duši
Mgr. Zdeňka Selingerová

Redakční rada Zpravodaje 
přeje všem spoluobčanům
příjemné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2018.

Knihovnice Obecní knihovny 
v Městečku Trnávce přejí všem 
svým čtenářům krásné Vánoce, 

mnoho štěstí a zdraví v novém 
roce a také spoustu příjemných 

chvilek s knihou.

PF 2018

Obecní knihovna Městečko Trnávka 
Vás srdečně zve 

                                na 
 

Po, St 9 – 11, 12 – 17 / Pá 9 – 11, 12 – 15

      nebo po domluvě na tel. 731449268 

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


