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Vážení občané, milí čtenáři našeho obecního Zpravodaje,

již po několikáté držíte v rukou vydání obecního Zpravodaje, který je
vydáván v čase předvánočním. Svůj příspěvek jsem tentokrát pojal jinak
než v předchozích letech a vzal jsem si na pomoc výroky a citáty slavných osobností k Vánocům. Jsou určitě k zamyšlení:
- o Vánocích není důležité, jak je trávíte, ale s kým je trávíte
- každý věnovaný dar, byť i ten nejmenší, je ve skutečnosti veliký, pokud je darovaný s láskou
- Vánoce jsou obdobím pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokojích
a hřejivý plamen dobročinnosti v srdcích
- ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem
- na Vánoce vedou všechny cesty domů

- ó neříkejte, že jen svátkem dětí jsou Vánoce, spíš dětmi jsme zase my
- Vánoce jsou láska v akci, pokaždé, když milujeme, pokaždé, když
dáváme, tak jsou Vánoce
- tvoje krásné Vánoce možná závisí na tom, co dělají druzí pro tebe, ať
tvé štěstí v novém roce závisí na tom, co ty uděláš pro druhé
- jak zjistíš, že jsi dospělý? Když se většina tvých vánočních přání
nedá sehnat v obchodě
- snad slepý je člověk ten, který nemá Vánoce ve svém srdci
- Vánoce jsou čas, kdy se vám stýská po domově, dokonce i když jste
doma
Ať se všechna starost zruší a zavládne pokoj v duši. Co bolelo, ať
se zhojí, co těšilo, nechť se zdvojí. Lásku, štěstí, žádné hádky, pohodu
a krásné svátky Vám všem jménem celého zastupitelstva obce a jménem svým přeje
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku
Obecní úřad

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplavou, tu budu blízko již
a budu ještě blíž, až noční půjdu tmou…

Redakční rada Zpravodaje
přeje všem spoluobčanům
příjemné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2019.

V úterý 11. prosince se v kulturním domě uskutečnila tradiční obecní akce Posezení s důchodci. Na programu bylo vystoupení žáků ZŠ, občerstvení a poslech cimbálové muziky Ječmínek.
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XX. Divadelní podzim

Máme tady adventní čas…
O první adventní neděli 2. prosince byl v kulturním domě připraven předvánoční jarmark plný
výrobků od šikovných lidiček. Návštěvníci měli
možnost se v pekle zahřát punčem, čajem nebo
kávičkou a posedět se známými. Vše zorganizoval
spolek Trnka.
Navzdory nepřízni počasí se mnoho lidí sešlo i před Obecním
domem. I zde bylo připraveno občerstvení v podobě teplého čaje
a svařáku, o což se zasloužilo SRPŠ. Sváteční atmosféru zpestřily
děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy svým kulturním vystoupením, které si pro nás připravily společně se svými učitelkami. Všem jim moc děkujeme ♥. Po pásmu vánočních
říkanek a koled se náš nazdobený strom rozsvítil, děti vypustily
balonky se svými přáními a advent naplno začal…
Jana Sablíková, místostarostka obce

V letošním roce plném jubileí nechceme zapomenout, že je také
20. výročí Divadelního podzimu. Různost žánrů opět přilákala návštěvníky, kteří mají rádi divadlo a sjíždějí se do Městečka Trnávky i z celého okolí.
Přehlídka byla zahájena 3. 11. představením Jezinky a Bezinky
všem dobře známým souborem z Boleradic. Ne každý byl připravený
na černou komedii, kterou však boleradičtí hráli s velkým nasazením.
V sobotu 10. 11. poprvé u nás hostoval soubor Smotaná hadice z Křenovic u Slavkova. Diváky zaujaly příběhy tří žen s rozdílnými osudy.
Dne 17. 11. se divákům představil soubor Diverzanti z Brna. Sehrál
drama /Ne/chtěná útěcha.
Skutečný příběh unesených dívek, kterým navždy vzali svobodu
a sny, sledovali diváci jako omráčeni drsností děje, ale i výbornými hereckými výkony. Na závěr přehlídky 21. 11. měl vystoupit soubor z Kojetína, ale pro nemoc hlavního představitele byl nahrazen souborem
Zaklep ze Svitav se hrou Vytrvalost fotbalového brankáře. Hra zaujala
divadelní nadšence, ale i fotbalisty, kteří hodnotili, jak je těžké sehrát
příběh brankáře na jevišti.
Zaplněný Kulturní dům v Městečku Trnávce při každém představení
potěšil pořadatele, kteří po dvacet let připravují kulturní vyžití všem,
kteří o ně stojí. Děkujeme.
Eva Henslová

Vážení a milí spoluobčané,

„Čas má
plné kapsy
překvapení.“

Vánoce 2018

letos jsme si užili krásné teplé léto, které vystřídal zimní
čas. Čas příprav na prosincové svátky, čas bilancování.
Nezapomeňte se na chvíli zastavit, potěšit s Vašimi rodinami, přáteli a známými. Dopřejte si to, na co Vám během celoročního shonu nezbývá mnoho času.
Všem Vám přeji, aby nadcházející rok 2019
byl rokem klidným a dobrým
místostarostka obce Jana Sablíková

Veselé Vánoce
a hodně štěstí do nového roku
Vám přejí žáci a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Vánoce dospělých

Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko vás v sobotu 22. prosince 2018 zve na

Předvánoční koledování

Svoz komunálního odpadu během vánočních svátků:
25. 12. 2018 je beze změny, 1. 1. 2019 se přesouvá na 2. 1. 2019
Ordinační doby všech lékařů v Městečku Trnávce – http://www.mtrnavka.cz/zdravotnictvi
www.mtrnavka.cz

Radostí dětí ohřejem si ruce
budem se usmívat a říkat
jsou tady vánoce
zatímco bílou nití zaobroubí mráz
to obnošené
co se roztřepilo za ta dlouhá léta
A budeme trošku veselí
a trošku smutní
a trošku pobavení sami sebou
a ticho roztáhne svých deset prstů
před naše tváře
a zamrzne do opuštěných ulic
A teplá ramena stromečků
vtlačí se do oken až bezdětní
půjdou po večeři na procházku
a budou se držet za ruce
a budou si dětmi
a každý z těch dvou
se bude snažit být ten dospělejší
a pečovat o druhého
protože venku je kluzko
a uvnitř vánoce
Jan Skácel (ze sbírky Básně II)
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SDH Bohdalov se ohlíží
za uplynulým rokem 2018
I když náš sbor patří co do počtu členů k menším kolektivům, dokáže se po pracovní stránce vyrovnat mnohem početnějším sborům ze
svého okolí. Nás sbor se poctivě stará o obecní majetek, který využívá.
Každé jaro provádíme generální úklid budovy bývalé školy, přilehlého výletiště a hasičské zbrojnice. Naše malá dědinka proslula Vítáním
prázdnin, které náš sbor pořádá již přes dvacet let. Tropické počasí,
rožněné sele, příjemné prostředí a skvělá kapela přilákaly 250 návštěvníků, kteří měli možnost si zpříjemnit večer zakoupením lístku do soutěže o velké množství cen. Ke konci srpna byl pro děti jako každý rok
připravený dětský den, tentokrát pojatý jako hasičské odpoledne, které se samozřejmě neslo v duchu hasičských aktivit, požárního útoku
pro děti a samozřejmě dovádění v hasičské pěně, které obstarali hasiči
z Městečka Trnávky. Děti si zadováděly na skákacím hradě, povozily se
v sajdkáře, nechaly si zkrášlit obličej a ještě si odnesly sladký balíček
za splnění úkolů. Na své si přišli i tatínkové, dědečkové či strýčkové,
pro které byly též připraveny zábavné soutěže. Chtěli bychom poděkovat obci Městečko Trnávka za finanční příspěvek na tu akci. Společenské akce završíme Silvestrovským pochodem bohdalovskou krajinou,
který se těší velké oblibě jak u domácích, tak přespolních turistů.
Po sportovní stránce náš sbor v letošním roce moc aktivní nebyl.
Družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže ve Staré Rovni, kde obsadilo páté místo, a Lhotského zpátečníku.
Chtěla bych poděkovat nejen členům našeho sboru, ale i bohdalovským pomocníkům, kteří věnují svůj čas pracovním brigádám a pomáhají s organizací společenských akcí.
za SDH Bohdalov Jitka Budigová

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

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

v Měst. Trnávce 24. 12. 2018 ve 22:00 hod.
Při bohoslužbě bude zpívána II. česká mše
půlnoční Jakuba Jana Ryby. Bohoslužby na
Hod Boží Vánoční a na sv. Štěpána budou jako
obvykle v 9.30 hod., silvestrovská v 15:00 hod.
Mikuláš se svojí družinou v mateřské
a základní škole

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Nadační fond kostela sv. Jakuba Staršího
Vás srdečně zve na koledování u jeslí. Rádi

bychom poděkovali všem štědrým dárcům, kteří
finančně, brigádnickou prací nebo jinak přispěli
při opravě našeho kostela a farní budovy.
Koledování se koná v sobotu 29. prosince
2018 ve 14:30 hod. v kostele sv. Jakuba Staršího
v Městečku Trnávce. U jeslí zazní v podání nejen
dětí a chrámového sboru známé i méně známé koledy, ale také vás všech, kteří budete mít chuť si
s námi zazpívat. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na konto nadačního fondu.
Srdečně všechny zveme ke koledování u trnavského Betléma, než se naplno roztočí vír
silvestrovských oslav.

Nadační fond kostela svatého
Jakuba v Městečku Trnávce
Fond 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 nezbytné opravy. Věříme, že se nám v roce 2019 i s Vaší pomocí podaří uskutečnit tolik potřebnou výmalbu kostela. Hospodaření nadačního fondu za
rok 2018 včetně předpokládaných finančních
nákladů výmalby 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 2019 hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání.
za správní radu NF Jan Zatloukal

www.mtrnavka.cz

4

Zpravodaj OÚ Městečka Trnávky

Vánoce 2018

Silvestrovský ohňostroj
Rádi bychom Vás, společně s obcí Městečko Trnávka, pozvali na
2. ročník SILVESTROVSKÉHO OHŇOSTROJE, který se uskuteční
31. 12. 2018 na prostranství u „Pohostinství u Valacha“. Pojďte s námi
ukončit tento rok a přivítat rok 2019! Bližší informace naleznete na plakátech, které budou v nejbližší době vyvěšeny.
Jelikož právě čtete poslední číslo Zpravodaje v tomto roce, dovolte
mi, abych Vám za celý sbor popřála do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Budeme se moc těšit na Vaši přízeň i v roce
2019, při pořádání našich dalších akcí!
za SDH Městečko Trnávka Mgr. Michaela Neubauerová

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

SPOLEČENSKÝ PLES
Vás zve na

v Kulturním domě v Městečku Trnávce
ledna 2019 od 20.00 hod.

v sobotu 26.

Hraje MIX

přeje tým SDH Městečka Trnávky

Charita Moravská Třebová
Také letos naší obcí poputují koledníci Tříkrálové sbírky. Hlavním
koledovacím dnem je sobota 5. ledna 2019, kdy můžete očekávat návštěvu charitních tří králů. Charitní koledníky poznáte podle úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí skupinky se vám může prokázat platným průkazem koledníka. Kromě požehnání, které koledníci
do vašich domů přinesou, je velkým přínosem této sbírky zejména to, že
velká část finančních prostředků je využita v našem regionu.
Z výtěžku sbírky plánuje Charita Moravská Třebová:
• nakoupit další zdravotní pomůcky pro půjčovnu pomůcek
• pokračovat v přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu
• podpořit nově vznikající komunitní centrum sociální rehabilitace pro
osoby s duševním onemocněním
• rozvoj dobrovolnického centra
Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro Moravskotřebovsko - Jevíčský region je Božena Šplíchalová, na kterou se můžete obracet s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, které by
při koledování nastaly. Tel: 731 608 323, e-mail: bozena.splichalova@
mtrebova.charita.cz.
Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme. Charita M. Třebová

Občerstvení

BOSKOVICE

Srdečně zvou pořadatelé

Tombola

Tříkrálová sbírka – 5. a 6. ledna
Také v naší obci a farnosti se Tříkrálová sbírka uskuteční ve
dnech 5. a 6. ledna 2019. Prosíme a zároveň děkujeme mnohokrát všem
dárcům, také koledníkům a vedoucím skupinek, aby se jako každý rok
již tradičně zapojili do této dobročinné akce, která přispívá všem lidem v tísni. Letos jsme slavili úspěch a podařilo se koledovat v každé
obci i místních částech
obce a farnosti. Zřejmě i proto jsme dosáhli
dosud nejvyšší vykoledované částky 60 476
Kč v rekordním počtu
14 skupinek koledníků, kteří také přinášejí do každého domu
a všem lidem dobré
vůle koledu Tříkrálovou s přáním: štěstí,
zdraví, dlouhá léta...
Jan Zatloukal
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