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Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
zima je pro mnohé z nás nejméně oblíbeným obdobím v roce. Vstáváme za tmy, za
tmy se vracíme domů, musíme se teple oblékat, utrácíme spoustu peněz za topení, venku
je sychravo a pokud není sníh, všechno vypadá tak nějak nevesele. Přesto však ty nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, jsou právě v zimě, jakoby nějaká její omluva.
Letošní vánoční svátky budou pravděpodobně jiné než ty předchozí, s určitými omezeními, podobně jak tomu bylo prakticky po celý letošní rok. Přesto věřím, že se ve Vašich
rodinách rozhostí sváteční nálada provoněná vůní cukroví,
vánočky a vánočního stromečku, a že
stejně jako já budete
snít o Vánocích bílých,
Vánocích, jaké z dětství znám.
Zněly zvonky saní a každé přání
v ten den splnilo se nám.
Přeji Vám všem, ať se o letošních Vánocích dokážete radovat z maličkostí, které přinesou tyto sváteční dny, ať je strávíte v kruhu rodinném,
či s lidmi blízkým Vašemu srdci, a ať máte v těchto dnech klid a pohodu.
Do nového roku Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce přeji hlavně
hodně zdraví, optimismu a trošku obyčejného lidského štěstí.
Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečko Trnávka.
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Všem spoluobčanům přejeme
kouzelný čas vánoční,
prožívání rodinné vzájemnosti,
lásky a obdarování.
V novém roce 2021 dny
plné zdraví a naděje.
redakční rada

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2020 je v cílové rovince a chystá se předat štafetu roku 2021. Pevně
věřím a doufám, že svoji trať proběhne hladce, lépe než jeho předchůdce.
Letošní rok končí, až na výjimky nepřinesl mnoho radosti, spíše starosti, nejistoty a zkoušky, které vyžadovaly naši sílu, pokoru, trpělivost.
Na druhou stranu nás naučil radovat se z drobností, nebrat život jako
samozřejmost.
Posílám Vám všem upřímné přání pevného zdraví, štěstí, radosti a celkové pohody do nadcházejícího roku. Užijte si svátky se
svými nejbližšími v poklidu s příjemně navozenou atmosférou.  

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře
nedopadlo, tak to potom ještě není konec...“
John Lennon
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce

UPOZORNĚNÍ OÚ
V letošním roce 2020 proběhla v katastrálním území Stará Trnávka, Městečko
Trnávka, Petrůvka a Bohdalov u Městečka Trnávky revize katastru nemovitostí. U
koho na listu vlastnictví nastala změna, je potřeba, aby tuto změnu nahlásil v lednu
2021 na finanční úřad.
Jana Sablíková, DiS., místostarostka obce
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VÁNOČNÍ ZVYKY
A POVĚRY I.
O vánocích a zejména o Štědrém
dnu se od nepaměti věří, že má tajemnou moc, s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen předvídat, ale může se
i ovlivnit.
Rozkrajování jablka – komu tvoří jaderník hezkou pravidelnou hvězdičku, bude dlouho živ a šťasten. Kdo
má křížek, brzy zemře.
Barborky – na svátek sv. Barbory
(4. 12.) se utrhnou třešňové větvičky,
kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám jména chlapců
a věřily, že se vdají za toho, čí větvička rozkvete.
Patky od vánoček – která dívka
sebere o vánocích devět patek od vánoček, do roka se vdá.
Házení střevícem – dívka se zády
otočí ke dveřím a hodí střevíc přes
rameno. Pokud dopadne špičkou ke
dveřím, dívka se vdá.
Lichý host – nikdy se nedávejte
zvát do rodiny, kde byste o Štědrém
večeru byli lichými. Nevěstí to nic
dobrého.
Louskání ořechů – když začínáte
u stolu louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v nejlepším
pořádku. Jsou-li načernalá, znamená
to nemoc a všechna čtyři jádra černá
znamenají smrt.
Čočka – večeří se čočka, aby se
člověka držely peníze.

PF 2021

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.

Pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce
hlavně hodně zdraví přeji všem zaměstnancům dětem
a žákům naší školy. Ať strávíme co nejméně času distanční výukou a můžeme si užívat vše hezké, co nám dny ve
škole mohou nabídnout.
Také rodičům a ostatním občanům Městečka Trnávky
přeji hezké Vánoce, pevné zdraví v příštím roce a těším se
na to, že se budeme moci setkat na některé akci pořádané
naší školou.
Jolana Sejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
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Přejeme všem fanouškům, hráčům
a příznivcům fotbalu krásné prožití
Vánočních svátků, hlavně hodně
zdraví, štěstí a sportovních úspěchů
a vše nejlepší do roku 2021,
ve kterém se snad
zase setkáme na hřišti...
TJ SOKOL
MĚSTEČKO TRNÁVKA

PF 2021

Kolektiv SDH Městečko Trnávka
Vám přeje kouzelné prožití
vánočních svátků, bohatého Ježíška
a do nového roku 2021 hodně
pracovních i osobních úspěchů,
moře zdraví, štěstí a lásky.
Ať rok, co přichází, je ve všech
ohledech lepším, než rok,
se kterýn se loučíme.

„Můžeme mít tisíce
přání, tužeb a snů,
ale jen štěstí, zdraví,
láska a přátelství dává
smysl našim dnům.“

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
s Vámi v roce 2021
SDH Městečko Trnávka

Ohňostroj až v lednu?!
Milí spoluobčané, zdá se, že letošní rok nám nepřeje ani v jeho závěru. V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními spojenými s pandemií COVID-19 jsme se, ač neradi rozhodli, že se letošní silvestrovský
ohňostroj konat NEBUDE! Je nám to opravdu moc líto. Pokud situace
dovolí a všichni doufáme, že ano, rádi bychom tuto tradiční akci uspořádali v průběhu měsíce ledna, abychom mohli alespoň symbolicky odbouchnout tento velmi zvláštní rok 2020. O všem Vás budeme předem
informovat.
Přejeme Vám všechno dobré, a snad již brzy – NA VIDĚNOU!
SDH Městečko Trnávka
www.mtrnavka.cz
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VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY II.

Tříkrálová sbírka 2021 bude!
od 2. 1. 2021 a potrvá
do 24. 1. 2021. Probíhat bude za přís-

Tříkrálová sbírka 2021 bude zahájena

ných hygienických opatření.
Prosíme všechny zájemce, kteří se
chtějí stát tříkrálovými koledníky nebo
vedoucími skupinek, aby se nahlásili
nejpozději do 18. prosince. Kontaktní údaje: tel. 739 201 934, email: zatloukal.jenda@seznam.cz

Nadační fond kostela
svatého Jakuba v Městečku Trnávce
děkuje všem dárcům za dobrou spolupráci a pomoc, kterou
jste nám poskytli v letošním roce i v letech minulých.
Díky Vaší finanční pomoci jsme mohli splatit dluh ve výši
49.447,- Kč za nové ozvučení kostela a číselníku. Celkem
78.983,- Kč. Nyní probíhají opravy oken – vitráží kostela. Na
úhradě nákladů jsme se zatím letos podíleli 28.000,- Kč. Výsledky hospodaření NF za letošní rok budou zveřejněny v jednom
z příštích vydání zpravodaje.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý 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 2021 hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Jan Zatloukal, za správní radu NF

Šupiny z kapra – dávají se pod talíř, nebo do peněženky, aby
se tě držely v příštím roce peníze. Někde dávají i drobné mince.
Lití olova – ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost.
Sedm hrnečků – pod každý hrneček se vloží jeden symbol.
Peníz znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten svatbu
nebo aspoň lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček
věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se hádala budoucnost.
Pouštění svíček – svíčky se pouští v ořechových skořápkách
po vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, tak se dostane také od rodiny nejdále – na školu, odcestuje...
Zapalování františků a purpury.
Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířata.
Zlaté prasátko – pokud se drží celý den půst, uvidí člověk
večer zlaté prasátko.
Věšení adventních věnců – adventní věnce mají čtyři svíčky,
které symbolizují čtyři neděle před vánocemi.
Ovazování vánočního stolu – nohy vánočního stolu se ovazovaly provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při sobě.
Líbání pod vánočním jmelím.

Ordinační doby lékařů
v Městečku Trnávce
Ordinace pro dospělé MUDr. Pavel Madron
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

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

8.00 – 11 hod.
zavřeno
8.00 – 11 hod.
zavřeno

Dětská ambulance MUDr. Věra Landová
Pondělí
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

22. 12.
23. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

zavřeno
7.30 – 12 hod.
7.30 – 12 hod.
8.00 – 10 hod.
8.00 – 11 hod.
zavřeno

Zubní ordinace MDDr. Tomáš Kohout:

I v naší ordinaci nastane v níže uvedených dnech vánoční
klid a utichnou vrtačky i telefony. V neodkladných případech
nás zastoupí následující kolegové
Pondělí 28. 12.	MUDR. Illová Brněnec 90,
telefon: 461 523 140
Úterý
29. 12.	MUDr. Jagoš Jevíčko, Palackého nám. 20,
telefon: 723 715 558
Středa
30. 12. MUDr. Jagoš
Čtvrtek 31. 12.	MUDr. Kincová Hradec nad Svitavou 549,
telefon: 461 548 230
V tomto čase si budeme užívat rodinnou atmosféru našich
domovů a koukat na pohádky. Zpátky na značky se vrátíme 4. 1.
2021, a proto vám už teď přejeme krásné Vánoce a jen to nejlepší do nového roku!
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