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TrhovokamenickýÊobčasník—vydáváÊÚřadÊměstyseÊTrhováÊKamenice,ÊročníkÊ53.Ê 

ObsahÊzajišťujeÊaÊzpracováváÊveÊspolupráciÊsÊÚřademÊměstyseÊTrhovéÊKameniceÊEliškaÊNěmcová. 

RegistračníÊčísloÊperiodika:ÊMKÊČRÊEÊ11951Ê 
UzávěrkaÊpříštíhoÊčíslaÊbudeÊveÊstředuÊ25.ÊlednaÊ2023.Ê 

Kontakt:Êobcasnik.tk@gmail.com 

VáženíÊčtenářiÊTrhovokamenickéhoÊobčasníku!Ê 

StojímeÊnaÊprahuÊnovéhoÊrokuÊ2023.ÊČastoÊnásÊprávěÊpřelomÊstaréhoÊaÊnovéhoÊrokuÊnutíÊ
zamysletÊ seÊ nadÊ svýmÊ životem,Ê životemÊblízkýchÊ iÊ našíÊ společnosti.Ê JižÊ uplynulýÊ rokÊ bylÊ
plnýÊ událostí,Ê kteréÊ našeÊ životyÊ budouÊ ovlivňovatÊ iÊ vÊ roceÊ nadcházejícím.Ê PřejmeÊ si,Ê aťÊ 
každýÊdenÊpřineseÊněcoÊhezkého,ÊaťÊjsmeÊzdravíÊaÊmůžemeÊsiÊplnitÊnašeÊpřáníÊaÊplány.ÊNaÊ
prvníÊ změněÊ seÊmůžemeÊ podíletÊ všichni.Ê ČekajíÊ násÊ volbyÊ hlavyÊ našíÊ země.Ê MůžemeÊ siÊ 
zvolitÊsvéhoÊprezidentaÊčiÊprezidentku.ÊPřejiÊnámÊvšem,ÊaťÊsiÊvyberemeÊdobře. 

EliškaÊNěmcová 
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InformaceÊvoličůmÊoÊdoběÊaÊmístěÊkonáníÊvolbyÊprezidentaÊČeskéÊrepubliky 

I Ê Ê Ê  
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Žádost 

IÊ tentoÊ rokÊ VásÊ žádáme,Ê
abysteÊpřiÊpřípadnéÊsněhovéÊ
nadílceÊ nechávaliÊ místníÊ 
komunikaceÊ volnéÊ aÊ nebrá-
niliÊ takÊ průjezduÊ našíÊ tech-
niky,Ê kteráÊ odklízíÊ sníh.Ê
SnažímeÊ se,Ê abyÊ bylaÊ celáÊ
obecÊ uklizenáÊ aÊ mělÊ každýÊ
stejnouÊ možnostÊ dostatÊ seÊ
keÊsvémuÊobydlíÊbezÊsněho-
výchÊ překážek.Ê PokudÊ jsouÊ
naÊ krajnicíchÊ komunikaceÊ zaparkoványÊ automobily,Ê
nezaručujeme,ÊžeÊtytoÊúsekyÊbudemeÊschopniÊuklidit.Ê
PracovníciÊ nebudouÊ riskovat,Ê žeÊ VámÊ poškodíÊ autoÊ
sněhovouÊradlicíÊaÊtraktorem.ÊToÊbyÊseÊVámÊnelíbilo!Ê
ZáležíÊ jenÊ naÊ Vás,Ê jakÊ seÊ podaříÊ udržetÊ iÊ v případěÊ
nepříznivéhoÊ počasíÊ obecÊ sjízdnou.Ê BerteÊ prosímÊ naÊ
vědomí,Ê žeÊ jeÊpotřeba,ÊabyÊkÊobjektůmÊmohlaÊzajetÊ
sanitkaÊ neboÊ vozidloÊ TechnickýchÊ služebÊHlinskoÊ přiÊ
vyváženíÊVašichÊpopelnic.ÊPokudÊbráníÊšpatněÊzapar-
kovanáÊ autaÊ odklízeníÊ sněhu,Ê hrozíÊ iÊ nebezpečíÊ 
následnéÊ újmyÊ naÊ zdravíÊ neboÊ majetku.Ê TakéÊ VásÊ
žádáme,ÊabysteÊneparkovaliÊautaÊnaÊchodníku. 

Děkujeme!!!!!! 

PoplatkyÊnaÊrokÊ2023 

 

„ObecněÊ závaznáÊ vyhláškaÊ oÊmístnímÊ poplatkuÊ
zaÊ obecníÊ systémÊhospodářstvíÊ jeÊ vyvěšenaÊnaÊ
úředníÊdesceÊaÊwebovýchÊstránkáchÊobce.“ 

 

AnoÊ–ÊstaloÊseÊtakÊpřesněÊ29.ÊprosinceÊ1892,ÊkdyÊseÊ
v hostinciÊ„UÊKnížete“ÊsešloÊ18ÊkamenickýchÊobčanůÊ
aÊzaložiliÊTělocvičnouÊjednotuÊSokolÊv TrhovéÊKame-
nici.Ê PrvnímÊ starostouÊ seÊ stalÊ ZábskýÊ J.Ê –Ê rolník.Ê 
ZaložiliÊspolek,ÊkterýÊseÊv ČeskýchÊzemíchÊvýznamněÊ
podílelÊ naÊ obnověÊ češství.Ê CvičiloÊ seÊ z počátkuÊ veÊ
sklepěÊškolyÊaÊpozdějiÊv místnostiÊv hostinciÊ„UÊKní-
žete“.Ê 

NaÊ ValnéÊ hromaděÊ v roceÊ 1895Ê bylÊ jmenovánÊ 
čestnýmÊčlenemÊjednotyÊSokolÊbásníkÊSv.ÊČech.Ê 

V roceÊ 1907Ê věnovalaÊČeskáÊ obecÊ sokolskáÊ v PrazeÊ
našíÊ TělocvičnéÊ jednotěÊ poprsíÊ zakladatelůÊ SokolaÊ 
J.ÊFügneraÊaÊM.ÊTyrše.ÊBustyÊbylyÊumístěnyÊnaÊpode-
stalechÊ v průčelíÊ „Radnice“.Ê V 90.Ê letechÊ 20.Ê stoletíÊ
bylyÊ sejmuty,Ê zhotovenyÊ jejichÊ kopie,Ê kteréÊ jsouÊ 
dosudÊumístěnyÊv průčelíÊ„Radnice“Ê–ÊpůvodníÊbustyÊ
jsouÊv muzeu.Ê 

InformujemeÊ VásÊ tímto,Ê žeÊ stomatolo-
gickáÊ pohotovostÊ veÊ dnechÊ pracovníhoÊ
kliduÊbudeÊ odÊ 31.12.2022Ê občanůmÊ
dostupnáÊ v PardubickéÊ nemocnici,Ê
KyjevskáÊ44,ÊPardubice. 

130Ê ÊS Ê  T ÊK  

S Ê  

DruhÊ 
poplatku 

VýšeÊ 
poplatku 

TermínÊ
splátky 

PředplatnéÊ
občasníku 50ÊKč doÊ18.ÊlednaÊ

2023 

PoplatekÊ
zaÊpsa 

50ÊKčÊ 
zaÊjednohoÊ
psa,Ê 
150ÊKčÊ 
zaÊkaždéhoÊ
dalšího 

doÊ15.ÊúnoraÊ
2023 

PoplatekÊ
zaÊodpad 

750ÊKčÊ 
zaÊosobuÊ
s trvalýmÊ
pobytem,Ê
750ÊKčÊ 
zaÊbytÊ
či objekt,Ê
kdeÊneníÊ
přihlášenaÊ
žádnáÊ 
fyzickáÊ 
osoba. 

doÊ30.ÊčervnaÊ
2023 
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"ČtyřiÊsvíceÊnaÊvěnečku,ÊčtyřiÊtýdnyÊčekatÊmám,ÊnežÊ
adventÊuděláÊtečkuÊ–ÊjáÊseÊasiÊnedočkám!" 

AleÊdočkaliÊjsmeÊseÊaÊužÊjeÊtuÊzaseÊnovýÊrok.ÊKéžÊjeÊ
lepšíÊnežÊtenÊloňský...ÊAleÊvraťmeÊseÊještěÊkÊprosinci.Ê
NejprveÊsiÊnásÊpřišelÊzkontrolovatÊMikulášÊsÊandělemÊ
aÊčertem,ÊaÊkdyžÊshledali,ÊžeÊseÊsnažímeÊpolepšovat,Ê
odměniliÊnásÊdobrotami,ÊaÊmyÊseÊmohliÊzačítÊchystatÊ

ProtožeÊdosavadníÊprostoryÊproÊcvičeníÊnevyhovova-
ly,Ê rozhodliÊ seÊ sokolovéÊ proÊ stavbuÊ sokolovny.Ê 
SokolovnaÊ bylaÊ slavnostněÊ otevřenaÊ v záříÊ 1921.Ê 
TadyÊnašliÊútulekÊcvičenciÊaÊdivadelníÊochotníciÊ(byloÊ
sehránoÊažÊ6ÊpředstaveníÊročně).Ê 

NašiÊ sokolovéÊ pomáhaliÊ přiÊ vznikuÊ SokolaÊ
v Možděnici.ÊTatoÊjednotaÊmělaÊpřiÊsvémÊzaloženíÊ62Ê
členů.Ê 

PoÊ II.Ê světovéÊ válceÊ mělaÊ našeÊ jednotaÊ 160Ê členů.Ê
NašiÊ sokolovéÊ seÊ podíleliÊ naÊ protifašistickémÊ odbojiÊ
(br.Ê ŽákÊ Fr.Ê –Ê vězněn,Ê s.Ê UrbanováÊ K.Ê odÊ PolomiÊ 
pomáhalaÊpartyzánům,ÊzaÊcožÊbylaÊrovněžÊvězněna). 

ÊV současnéÊ doběÊmáÊ nášÊ SokolÊ 24Ê členůÊ aÊ 6Ê žákůÊ 
aÊžákyň.ÊMimoÊsportovníÊčinnostÊpořádámeÊiÊkulturníÊ
akceÊ veÊ spolupráciÊ s kulturníÊ komisí.Ê NejvíceÊ násÊ 
trápíÊ maláÊ organizovanost,Ê zvláštěÊ dětí.Ê BohuželÊ jeÊ
pryčÊ doba,Ê kdyÊ naÊ hřištiÊ sokolovnyÊ byloÊ neustáleÊ 
plno.Ê V oddílechÊ SokolaÊ jsouÊ lidéÊ všechÊ generací,Ê 
kteříÊneusilujíÊoÊmaximálníÊsportovníÊvýkon,ÊaleÊcvičíÊ
proÊradost,ÊzdravíÊaÊpožitek.Ê 

HistorieÊ TělocvičnéÊ jednotyÊ SokolÊ TrhováÊ KameniceÊ
neníÊhistoriíÊzanikléhoÊspolku,ÊjednotaÊžije,ÊiÊkdyžÊseÊ
početÊjejichÊčlenůÊztenčil.Ê 

BěhemÊ130Ê letÊtrváníÊvedliÊ jednotuÊtitoÊ lidé:ÊJ.ÊZáb-
ský,Ê L.Ê Nevole,Ê MUDr.Ê Z.Ê Janke,Ê K.Ê JebasÊ st.,Ê 
J.Ê Hořejší,Ê E.Ê Brebera,Ê A.Ê Vítek,Ê MUDr.Ê J.Ê Čermák,Ê 
L.ÊBarvínek,ÊSt.ÊDočekal,ÊT.ÊHäusler,ÊJ.ÊMeloun. 

VýborÊTJÊSokolÊTrhováÊKamenice 

naÊ Vánoce.Ê NapekliÊ jsmeÊ cukroví,Ê vyrobiliÊ dárkyÊ 
aÊ přáníčkaÊ proÊ ty,Ê kteréÊ mámeÊ rádi,Ê stihliÊ jsmeÊ siÊ 
parádněÊ zabobovat,Ê vyzdobitÊ školku,Ê ukliditÊ hračkyÊ 

aÊ naučiliÊ jsmeÊ seÊ vánočníÊ básničkyÊ aÊ písničky,Ê 
protožeÊletosÊjsmeÊmohliÊkonečněÊzaseÊpozvatÊrodičeÊ 
aÊprarodičeÊkÊnámÊnaÊbesídku.ÊTleskaliÊjednaÊradost,Ê
takžeÊ seÊ jimÊ líbilaÊ –Ê aÊ JežíškoviÊ taky,Ê protožeÊ námÊ
hnedÊ dalšíÊ denÊ nadělilÊ spoustuÊ novýchÊ hraček.Ê 
DěkujemeÊ všem,Ê kteříÊ muÊ sÊ tímÊ pomohli!Ê AÊ ještěÊ 
jednouÊpřejemeÊšťastnýÊnovýÊrok. 

M Ê Ê  
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TýdenÊmodlitebÊ zaÊ jednotuÊ křesťanůÊ (18.Ê 1.-25.Ê 1.)Ê
jeÊvýrazemÊtouhyÊpoÊjednotěÊkřesťanů.ÊLetošníÊmottoÊ
vybraliÊ křesťanéÊz BlízkéhoÊvýchodu.ÊTedyÊz oblasti,Ê
kdeÊseÊkřesťanstvíÊzrodilo,ÊkdeÊaleÊpočetÊjehoÊvyzna-
vačůÊ v posledníchÊ desetiletíchÊ vlivemÊ nepokojůÊ 
aÊ nestabilityÊ klesá.ÊMottemÊ jeÊ verš:Ê „ViděliÊ jsmeÊnaÊ
východěÊ jehoÊ hvězduÊ a přišliÊ jsmeÊ seÊ muÊ 
poklonit“Ê (MtÊ 2,2).Ê PřipomínáÊ námÊ příchodÊ mudrcůÊ 
zÊ Východu,Ê tradičněÊ označovanýchÊ jako TřiÊ králové.Ê
JsouÊtoÊpostavyÊz MatoušovaÊevangelia,ÊkteréÊnavští-
vilyÊ Ježíše krátceÊ poÊ jehoÊ narozeníÊ v BetléměÊ 
aÊ přineslyÊ muÊ dary:Ê zlato,Ê kadidloÊ aÊ myrhu. PodleÊ

tradiceÊbyliÊ tři,Ê prýÊ toÊ byliÊ králové  aÊ jmenovaliÊ  seÊ
Kašpar, Melichar a Baltazar.ÊZ toho,ÊžeÊjejichÊjménaÊ
nejsouÊžidovská,ÊlzeÊusuzovat,ÊžeÊbyliÊotevřeníÊiÊvůčiÊ
moudrostiÊ jinéhoÊ národaÊ aÊ náboženstvíÊ nežÊ tohoÊ 
svého.Ê SnadÊ protoÊ jejichÊ slovaÊ uvádějíÊ ekumenickýÊ
týden.Ê HistorieÊ našíÊ zeměÊ seÊ někdyÊ spojujeÊ
s náboženskýmiÊsporyÊaÊválkamiÊv obdobíÊodÊ15.ÊdoÊ
17.Ê století.Ê Ê KrálÊ LudvíkÊ JagellonskýÊ siceÊ usilovalÊ 
oÊ smírÊ meziÊ katolíkyÊ aÊ kališníky,Ê jehoÊ úsilíÊ všakÊ 
překazilaÊ předčasnáÊ smrtÊ v bitvěÊ uÊ Moháče,Ê kdeÊ 
bojovalÊprotiÊtureckéÊpřesile.ÊÊAvšakÊiÊveÊvýchodníchÊ
ČecháchÊ seÊ vyskytlyÊ příkladyÊ tolerantníhoÊ přístupu,Ê
jakÊdokládáÊ jednaÊz nejvýznamnějšíchÊpostavÊkončí-
cíhoÊstředověku,ÊVilémÊz Pernštejna.ÊVychovánÊbylÊveÊ
vířeÊpodobojíÊ(utrakvistické).ÊJehoÊmanželkaÊJohankaÊ
bylaÊčlenkouÊJednotyÊbratrské.ÊVilémÊseÊpozdějiÊstalÊ
katolíkem.ÊDíkyÊtomutoÊprolínáníÊtříÊhlavníchÊkřesťan-
skýchÊ konfesíÊ seÊ území,Ê kdeÊ vládl,Ê staloÊ vzorovýmÊ
příklademÊ tolerantníhoÊ náboženskéhoÊ prostředí.Ê 
VilémůvÊvnukÊVratislavÊseÊoženilÊseÊŠpanělkouÊMariíÊ
ManriqueÊyÊMendoze,Ê kteráÊpřivezlaÊdoÊPrahyÊ soškuÊ
Jezulátka.Ê JejíÊ dceraÊ PolyxenaÊ LobkovicováÊ seÊ 
provdalaÊ nejprveÊ zaÊ VilémaÊ z Rožmberka,Ê aÊ kdyžÊ
ovdověla,Ê v 37Ê letechÊ seÊ vdalaÊ podruhé,Ê zaÊZdeňkaÊ
VojtěchaÊPopelaÊz Lobkovic,ÊhlavníhoÊčeskéhoÊpolitikaÊ
„španělské“Ê stranyÊ uÊ pražskéhoÊ dvora.Ê TenÊ jeÊ 
považovánÊzaÊzakladateleÊroduÊLobkoviců.Ê 

PavelÊČtvrtečka 

Poděkování 

ZaÊ sponzorováníÊmateřskéÊ školyÊ v roceÊ 2022Ê veliceÊ
děkujemeÊp.ÊZd.ÊDubskémuÊ–Ê faÊDremoÊMožděnice,Ê
ObciÊVysočina,Êp.ÊJ.ÊJanotkoviÊaÊpíÊP.ÊEndlové. 

VážímeÊsiÊvašíÊpomoci. 
DětiÊaÊzaměstnanciÊMateřskéÊškolyÊTrhováÊKamenice. 

ČeskáÊ mšeÊ vánočníÊ J.Ê J.Ê RybyÊ patříÊ
k neodmyslitelnýmÊsymbolůmÊVánocÊaÊjižÊpotřetíÊsiÊjiÊ
můžemeÊposlechnoutÊ iÊ uÊnásÊ v TrhovéÊKamenici.Ê JeÊ
toÊpříležitostÊseÊalespoňÊnaÊchvilkuÊzastavitÊv dnešníÊ
takÊhektickéÊdoběÊaÊprožítÊatmosféruÊvÊduchuÊtradicÊ
našichÊpředků. 

PoÊroceÊjsouÊtuÊopětÊpřípravyÊnaÊ3.ÊročníkÊTrhovoka-
menickéÊ RybovyÊ mšeÊ vánoční.Ê LetošníÊ ročníkÊ budeÊ
aleÊtrochuÊunikátníÊtím,ÊžeÊseÊzdeÊpředstavíÊ3ÊtělesaÊ
sborů,Ê kteréÊ jsouÊ naÊ veliceÊ vysokéÊ úrovniÊ aÊ s nimiÊ
malýÊ orchestrÊ absolventůÊ pardubickéÊ konzervatoře.Ê
DirigovatÊ přijedeÊ profesionálníÊ dirigentÊ MgA.Ê TomášÊ
ŽidekÊ Ph.D.,Ê podÊ jehožÊ vedenímÊ budeÊ účinkovatÊ
téměřÊ 60Ê zpěváků,Ê hudebníkůÊ aÊ sólistů.Ê PoÊ stránceÊ
počtuÊ účastníkůÊ toÊ budeÊ nejrozsáhlejšíÊ z předešlýchÊ
ročníků.Ê ChciÊ poděkovatÊ vedeníÊ městyseÊ aÊ všemÊ
sponzorůmÊ zaÊ finančníÊ podporuÊ aÊ pomocÊ přiÊ 
organizováníÊ taktoÊ obsáhléÊ akce.Ê BezÊ tétoÊ podporyÊ
byÊvstupenkaÊstálaÊvíceÊnežÊ300ÊKč,ÊprotoÊneváhejte,Ê
využijteÊ tétoÊ příležitostiÊ aÊ přijďte.Ê VstupenkyÊ jsouÊ
v předprodejiÊ zaÊ cenuÊ 120Ê KčÊ naÊ ČeskéÊ poštěÊ
v TrhovéÊKamenici.ÊProsímÊnenechávejteÊnákupÊvstu-
penekÊ naÊ posledníÊ chvíli.Ê KapacitaÊ koncertuÊ jeÊ 
omezená.ÊSrdečněÊVásÊzvuÊaÊpřejiÊVám,ÊabysteÊseÊpřiÊ
koncertuÊzastaviliÊaÊprožiliÊneopakovatelnýÊzážitek. 

JosefÊPešavaÊaÊcelýÊrealizačníÊtým 

F Ê  

T ÊR Ê Ê 
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