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TrhovokamenickýÊobčasník—vydáváÊÚřadÊměstyseÊTrhováÊKamenice,ÊročníkÊ53.Ê 

ObsahÊzajišťujeÊaÊzpracováváÊveÊspolupráciÊsÊÚřademÊměstyseÊTrhovéÊKameniceÊEliškaÊNěmcová. 

RegistračníÊčísloÊperiodika:ÊMKÊČRÊEÊ11951Ê 
UzávěrkaÊpříštíhoÊčíslaÊbudeÊvÊpátekÊ24.ÊúnoraÊ2023.Ê 

Kontakt:Êobcasnik.tk@gmail.com 

VáženíÊčtenáři! 

MěsícÊ ledenÊ uteklÊ jakoÊ voda,Ê iÊ kdyžÊ bylÊ proÊmnohéÊ zÊ násÊ náročnýÊ kvůliÊ prezidentskýmÊ 
volbám.Ê PanaÊ prezidentaÊ užÊ zvolenéhoÊ máme,Ê aÊ takÊ seÊ můžeÊ nášÊ životÊ zaseÊ vrátitÊ doÊ 
zaběhlýchÊkolejí. 

VstupujemeÊdoÊposledníhoÊceléhoÊkalendářníhoÊměsíce,ÊkterýÊkralujeÊzimě.ÊUžijteÊsiÊještěÊ
sněhovouÊnadílkuÊaÊzimníÊdnyÊnaplno. 

EliškaÊNěmcová 
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ZahájiliÊjsmeÊnovýÊrok,ÊmámeÊpředÊsebouÊopětÊplnoÊplánůÊaÊúkolů. 

SeÊzastupiteliÊjsmeÊseÊjižÊ2xÊsešli,ÊaÊtoÊnaÊjednéÊpracovníÊschůzceÊaÊnaÊmimořádnémÊveřej-
némÊzasedáníÊz důvoduÊpodpisuÊsmluvÊnaÊkoupiÊnovéhoÊtraktoru.Ê 

NaÊkonciÊrokuÊjsmeÊpodaliÊžádostiÊ oÊ dotace,ÊaÊtoÊnaÊPardubickýÊkrajÊnaÊopravuÊtechnikyÊ
SDHÊaÊz ProgramuÊobnovyÊvenkovaÊnaÊúpravyÊuÊZŠÊaÊnaÊodpočívadloÊuÊrozhledny.ÊNyníÊseÊ
pracujeÊnaÊdalšíchÊ–ÊnaÊkulturníÊakce,ÊnaÊvýstavbuÊ2.ÊetapyÊzpevněnéÊcestičkyÊv lokalitěÊ
SvárovÊ čiÊ průvodcovstvíÊ vÊ muzeu.Ê MimoÊ jinéÊ řešímeÊ iÊ možnouÊ dotaciÊ naÊ instalaciÊ 
fotovoltaikyÊnaÊněkteréÊobecníÊbudovyÊčiÊnaÊpořízeníÊnovýchÊkontejnerů. 

V loňskémÊroceÊ jsmeÊv dotaciÊ z MMRÊnaÊopravuÊkomunikacíÊ skončiliÊ jako náhradníci,ÊaleÊ
povedloÊseÊaÊdotaciÊnámÊnakonecÊpřiklepli.ÊV žádostiÊseÊjednaloÊoÊopravuÊkomunikaceÊnaÊ
Zubří,ÊuÊgarážíÊv uliciÊ5.ÊkvětnaÊaÊnahořeÊuÊvodárny.ÊProtožeÊPozemkovýÊúřadÊzačalÊrealizo-
vatÊprojektovouÊdokumentaciÊ naÊ cestuÊpodÊvodárnouÊaÊ v plánuÊmajíÊ rekonstrukciÊ v roceÊ
2024,ÊopravímeÊzbývajícíÊdvěÊlokality.ÊNyníÊseÊpřipravujeÊvýběrovéÊřízeníÊnaÊtutoÊakci. 

NaÊ jařeÊ budemeÊ žádatÊ oÊ dotaciÊ z IROPuÊ přesÊ MASÊ HlineckoÊ naÊ dotaženíÊ stezkyÊ
z RohoznéÊ ažÊ doÊ obce.ÊStavebníÊpovoleníÊjižÊmáme,ÊaleÊještěÊseÊpracujeÊnaÊprojektuÊnaÊ
přeložkuÊelektřinyÊaÊnověÊpoÊnásÊchtějíÊProgramÊrozvojeÊv oblastiÊbezpečnosti,ÊjehožÊvypra-
cováníÊneníÊtakéÊjednoduché.Ê 

ProtožeÊjsmeÊseÊjižÊkonečněÊdomluviliÊnaÊvedeníÊcestÊz lokalityÊ3.ÊetapyÊvýstavbyÊSvárov,Ê
pokračujemeÊnaÊpřípravěÊprojektuÊaÊdleÊprojektantaÊbyÊmohlÊbýtÊdoÊpolovinyÊrokuÊhotov.Ê
NásledněÊbychomÊseÊdaliÊkonečněÊdoÊrealizaceÊtétoÊlokality. 

BylyÊ dokončenyÊ úpravyÊ kontejnerovýchÊ stáníÊ v uliciÊ Zahradní,Ê Svárovská,Ê OkružníÊ 
aÊuÊčp.Ê45.ÊV řešeníÊjeÊlokalitaÊzaÊJednotou.Ê 

ZačnemeÊ seÊ zastupiteliÊ pracovatÊ naÊ přípravěÊ obecníhoÊ rozpočtu,Ê kterýÊ schválímeÊ
v březnuÊnaÊveřejnémÊzasedání.Ê 
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byÊneměloÊpřijítÊdoÊkanalizace. 

ZároveňÊpřikládáÊ iÊ fotky,Ê abysteÊviděli,Ê coÊzpůsobujíÊ
vlhčenéÊ ubrousky,Ê kteréÊ iÊ přesÊ zákazÊ lidéÊ splachujíÊ
(zanesenýÊ košÊ naÊ hrubéÊ nečistoty,Ê ucpanéÊ čerpadloÊ
čerpacíÊstaniceÊnaÊČOV). 

CoÊvÊžádnémÊpřípaděÊnepatříÊdoÊkanalizace! 

RozhodněÊseÊdoÊkanalizaceÊnesmějíÊdostatÊchemickéÊ
látky,Êbarvy,Ê ředidla,ÊmotorovéÊoleje,Ê léky,ÊomamnéÊ
látky,Ê zahradníÊ chemie,Ê aleÊ takéÊ biologickýÊ odpadÊ
(zbytkyÊ jídel,Ê odpadÊ zÊ kuchyňskýchÊ drtičů),Ê jedléÊ 
tukyÊ aÊ oleje,Ê hygienickéÊ potřebyÊ (vlhčenéÊ aÊ kosme-
tickéÊ ubrousky,Ê vatovéÊ tyčinky,Ê jednorázovéÊ plenyÊ
apod.).Ê AktuálněÊ takéÊ roušky,Ê respirátory.Ê VšechnyÊ
tytoÊ věciÊ ohrožujíÊ samotnéÊ fungováníÊ kanalizačníhoÊ
systému,ÊčerpacíchÊstanicÊaÊčistírnyÊodpadníchÊvod. 

DoÊsplaškovéÊkanalizaceÊnesmíÊbýtÊvÊžádnémÊpřípaděÊ
zaústěnyÊdešťovéÊaniÊpodzemníÊvody! 

JeÊ zakázánoÊ přímoÊ vypouštětÊ odpadníÊ vodyÊ přesÊ 
septikyÊaÊdomovníÊČOV! 

OdpadÊzÊkuchyňskýchÊdrtičů 

KuchyňskéÊodpadyÊnepatříÊdoÊveřejnéÊkanalizace.ÊTiÊ
coÊsplachujíÊzbytkyÊpotravinÊaÊrozmělněnýÊbiologickýÊ
odpadÊ zÊ drtičůÊ doÊ stokovéÊ sítě,Ê porušujíÊ kanalizačníÊ
řád.Ê KanalizačníÊ řádÊ jeÊ schvalovánÊ rozhodnutímÊ 
vodoprávníhoÊ úřaduÊ dleÊ ust.Ê §14Ê zákonaÊ oÊ vodovo-
dechÊaÊ kanalizacíchÊaÊ stanovujeÊnejvyššíÊ přípustnouÊ
míruÊznečištěníÊodpadníchÊvodÊaÊdalšíÊpodmínkyÊproÊ
vypouštěníÊodpadníchÊvodÊdoÊstokovéÊsítě.ÊVzhledemÊ
kÊtomu,ÊžeÊkanalizaceÊproÊveřejnouÊpotřebu,ÊaniÊčis-
tírnaÊ odpadníchÊ vodÊ nebylaÊ navržena,Ê aÊ aniÊ neníÊ 
protoÊ technickyÊvybavenaÊproÊzpracováváníÊodpadů,Ê
nemůžeÊproÊtentoÊúčelÊaniÊsloužit. 

NeoprávněnéÊ využíváníÊ kanalizaceÊ proÊ veřejnouÊ 

NaÊ konciÊ minuléhoÊ rokuÊ proběhlÊ v kosteleÊ koncertÊ
pěveckéhoÊ sboruÊ JeřabinyÊ s dětskýmÊ pěveckýmÊ 
sboremÊStudánkaÊpodÊvedenímÊpaníÊAdélyÊJelínkovéÊ
aÊ 7.Ê 1.Ê v letošnímÊ roceÊ TrhovokamenickáÊ RybovaÊ
mšeÊvánoční.ÊObaÊkoncertyÊmělyÊvelkýÊúspěch.ÊMocÊ
děkujiÊ všemÊ účinkujícímÊ aÊ organizátorům,Ê zejménaÊ 
p.Ê Pešavovi,Ê kterýÊ seÊ podílelÊ naÊ organizaciÊ druhéhoÊ
koncertu. 

NaÊ rybníkuÊ VelkáÊ KameniceÊ neustáleÊ probíháÊ 
odbahnění,Ê v současnéÊ doběÊ jeÊ velkýÊ problémÊ seÊ
znečištěnímÊ hlavníÊ komunikace,Ê kudyÊ nákladníÊ autaÊ
jezdí.ÊByloÊslíbenoÊdůslednéÊprováděníÊčištěníÊkomu-
nikace.ÊPředÊdokončenímÊodbahněníÊbudouÊzahájenyÊ
práceÊ naÊ zbudováníÊ bezpečnostníhoÊ přelivuÊ aÊ dojdeÊ
k vlastnímuÊokamenováníÊtělesaÊhrázeÊvčetněÊnovéhoÊ
kádiště. 

UÊ rybníkuÊ LochÊ bylaÊ provedenaÊ náhradníÊ výsadbaÊ
stromů. 

AÊnyníÊkeÊkanalizaciÊaÊstočnému.ÊNaÊprosincovémÊ
veřejnémÊzasedáníÊbyloÊschválenoÊ stočnéÊ naÊ rokÊ
2023Ê veÊ výšiÊ 54,12Ê KčÊ /m3Ê včetněÊ DPH.Ê CenaÊ
bylaÊ navýšena,Ê aleÊ bylaÊ vypočtenaÊ naÊ základěÊ 
skutečnýchÊ nákladů,Ê pouzeÊ elektřinaÊ dleÊ odhadu.Ê 
NásledněÊ seÊnaÊ základěÊvyúčtováníÊ zjistilo,Ê žeÊ jeÊ veÊ
skutečnostiÊještěÊoÊdostÊvyšší. 

NeustáleÊ apelujiÊ naÊ připojeníÊ občanů.Ê TeďÊ
v lednuÊseÊnámÊpodařiloÊnapojitÊzákladníÊškoluÊ
aÊDPSÊvčetněÊčp.Ê56.ÊJeštěÊaleÊpořádÊjeÊspoustaÊ
těch,ÊcoÊnapojeniÊnejsou.ÊVěřím,ÊžeÊseÊtakÊstaneÊ
v jarníchÊměsících,ÊjakmileÊpočasíÊdovolí.ÊVlast-
níci,Ê kteříÊ nebudouÊ napojeni,Ê budouÊ následněÊ
vyzvániÊ k předloženíÊ dokladůÊ oÊ likvidaciÊ jejichÊ
odpadníchÊvod. 

PanÊ Ing.Ê Malina,Ê kterýÊ máÊ naÊ starostÊ provozÊ ČOVÊ 
aÊkanalizaceÊv našíÊobcisepsalÊstručnýÊvýtahÊtoho,ÊcoÊ
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odolnouÊ kompaktníÊ masu.Ê DůsledkemÊ jeÊ výraznéÊ 
sníženíÊprůtočnéhoÊprofiluÊkanalizačníchÊsítí,ÊzanášeníÊ
česlí,Ê ucpáváníÊ čerpadelÊ aÊ vyřazeníÊ nejrůznějšíchÊ 
čidelÊměřicíÊtechnikyÊzÊčinnosti. 

ChemickéÊ látkyÊ ničíÊ užitečnéÊ mikroorganismyÊ 
vÊČOV 

ProvozÊ čistírnyÊ odpadníchÊ vodÊmůžeÊ výrazněÊ zkom-
plikovatÊ řadaÊ chemickýchÊ aÊ nebezpečnýchÊ látek,Ê 
zÊ nichžÊ některéÊ jsouÊ vysoceÊ jedovatéÊ aÊ výbušnéÊ 
aÊmajíÊnegativníÊvlivÊnaÊbiologickéÊprocesyÊpřiÊčištěníÊ
odpadníÊvody. 

ZároveňÊpřikládáÊ iÊ fotky,Ê abysteÊviděli,Ê coÊzpůsobujíÊ
vlhčenéÊ ubrousky,Ê kteréÊ iÊ přesÊ zákazÊ lidéÊ splachujíÊ
(zanesenýÊ košÊ naÊ hrubéÊ nečistoty,Ê ucpanéÊ čerpadloÊ
čerpacíÊstaniceÊnaÊČOV. 

NaÊzávěrÊbychÊchtělaÊvšemÊpopřátÊpevnéÊzdraví,Ê 
pohoduÊaÊvíruÊv lepšíÊzítřky. 

Ing.ÊIvaÊDostálová,Êstarostka 

potřebuÊkÊlikvidaciÊodpadůÊvedeÊkÊprovoznímÊproblé-
můmÊ naÊ kanalizaci,Ê kÊ jejímuÊ zanášení,Ê vytvářeníÊ
ucpávekÊ aÊ vyvoláváÊ zvýšenéÊ nákladyÊ naÊ provozÊ 
kanalizaceÊ aÊ ČOV.Ê DopademÊmůžeÊ býtÊ iÊ nemožnostÊ
zpracováníÊodpadníchÊvodÊnaÊčistírněÊodpadníchÊvodÊ
proÊ jejíÊ přetíženíÊ nadměrnýmÊ přísunemÊ biologickyÊ
rozložitelnýchÊ látekÊ vpravenýchÊ doÊ kanalizaceÊ přesÊ
drtičeÊkuchyňskýchÊodpadů. 

LikvidaceÊ kuchyňskýchÊ odpadůÊ podléháÊ režimuÊ 
nakládáníÊ dleÊ zákonaÊ č.Ê 541/2020ÊSb.,Ê oÊ odpadech.Ê
DleÊ vyhláškyÊ č.Ê 8/2021Ê Sb.Ê JeÊ kompostovatelnýÊ 
kuchyňskýÊodpadÊzařazenÊdoÊkategorieÊkomunálníhoÊ
odpadu.Ê ProtoÊ jeÊ třebaÊ sÊ nímÊ jakoÊ sÊ komunálnímÊ 
odpademÊnakládatÊaÊnevyužívatÊneoprávněněÊkÊtomuÊ
kanalizaciÊproÊveřejnouÊpotřebu. 

PozorÊnaÊolejeÊaÊtuky 

VelkéÊ problémyÊ vÊ kanalizačníÊ sítiÊ způsobujíÊ tukyÊ 
aÊoleje.ÊTukÊseÊ totižÊusazujeÊnaÊstěnáchÊkanalizace,Ê
kdeÊtuhneÊaÊkdeÊnaÊsebeÊnabalujeÊdalšíÊaÊdalšíÊnečis-
toty.Ê LepíÊ seÊ naÊ nějÊ ubrousky,Ê hygienickéÊ potřebyÊ 
aÊdalšíÊnečistoty.ÊDůsledkem,ÊkterýÊmůžeteÊpocítitÊnaÊ
vlastníÊkůži,ÊjeÊucpanýÊodpadÊneboÊzatopeníÊnemovi-
tostiÊznečištěnouÊvodou.ÊSetkatÊseÊmůžemeÊiÊsÊnepří-
jemnýmÊ zápachemÊ rozkládajícíhoÊ seÊ tuku,Ê kterýÊ seÊ
můžeÊ kanalizačnímiÊ vstupyÊ šířitÊ ulicemi.Ê DůsledkemÊ
jsouÊ ucpanáÊ čerpadlaÊ neboÊ narušeníÊ biologickéhoÊ
stupněÊ čištěníÊ odpadníchÊ vod.Ê OdpadníÊ voduÊ čistíÊ
bakterie,Ê naÊ kteréÊmajíÊ tukyÊ negativníÊ vliv.Ê ČistírnyÊ
pakÊ protoÊ mohouÊ pěnit,Ê neboÊ vÊ některýchÊ místechÊ 
iÊzahnívat.ÊToÊvšeÊsnižujeÊkvalituÊvyčištěnéÊvody. 

CoÊohrožujeÊčerpacíÊstaniceÊodpadníchÊvod? 

PlastovéÊčástiÊzÊhygienickýchÊpotřeb,ÊkteréÊnepodlé-
hajíÊrozkladu,ÊzaseÊmohouÊzcelaÊzničitÊčerpadlaÊvÊčer-
pacíchÊstanicíchÊodpadníchÊvod.ÊČerpadlůmÊtakéÊvadíÊ
vhazováníÊ vláknitýchÊ materiálůÊ doÊ kanalizaceÊ
(kouskyÊvaty,ÊvlhčenéÊubrousky,ÊodličovacíÊ tamponyÊ
apod.).ÊVlhčenéÊubrouskyÊ jsouÊtotižÊobvykleÊvyrobe-
nyÊzÊdlouhýchÊvlákenÊnetkanéÊcelulózyÊaneboÊzÊplastůÊ
aÊmajíÊ tendenciÊulpívatÊveÊstokovéÊsítiÊvÊ jakýchkolivÊ
záhybech,ÊkříženíchÊčiÊpřekážkáchÊaÊvytvářetÊvysoceÊ
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VýsledkyÊvolebÊprezidentaÊČeskéÊrepublikyÊI.ÊkoloÊ–Ê13.ÊaÊ14.ÊlednaÊ2023 

VeÊstálémÊaÊzvláštnímÊseznamuÊbyloÊzapsánoÊ785Êvoličů. 

VolebÊseÊzúčastniloÊ564Êvoličů,Êtj.Ê71,8% 

 

 

 1ÊPavelÊFischerÊ     33Êhlasů 

 2ÊJaroslavÊBaštaÊ     23Êhlasů 

 4ÊPetrÊPavelÊ      138Êhlasů 

 5ÊTomášÊZima      7Êhlasů 

 6ÊDanušeÊNerudováÊ    69Êhlasů 

 7ÊAndrejÊBabišÊ      264Êhlasů 

 8ÊKarelÊDivišÊ      8Êhlasů 

 9ÊMarekÊHilšerÊ      15Êhlasů 

 

 

 

VýsledkyÊvolebÊprezidentaÊČeskéÊrepublikyÊII.ÊkoloÊ–Ê27.ÊaÊ28.ÊlednaÊ2023 

VeÊstálémÊaÊzvláštnímÊseznamuÊbyloÊzapsánoÊ803Êvoličů. 

VolebÊseÊzúčastniloÊ574Êvoličů,Êtj.Ê71,48Ê% 

 

 4ÊPetrÊPavelÊ      276Êhlasů 

 7ÊAndrejÊBabišÊ      296Êhlasů 

ZeÊ srdceÊ děkujemeÊ všem,Ê kteříÊ seÊ
přišliÊ rozloučitÊ sÊ panemÊ FrantiškemÊ
VodrážkouÊnaÊjehoÊposledníÊcestě.  

TéžÊdíkyÊzaÊkvětinovéÊdary. 
ZarmoucenáÊrodina 

TříkrálováÊsbírka 

V TrhovéÊKameniciÊtakÊjakoÊv ostatníchÊmístechÊnašíÊ
republikyÊ proběhlaÊ 7.Ê aÊ 8.Ê lednaÊ 2023Ê TříkrálováÊ 
sbírka.Ê JeÊ určenaÊ naÊ pomocÊ lidemÊ v nouziÊ uÊ násÊ 
iÊv zahraničí.ÊPořádalaÊjeÊoblastníÊcharitaÊNovéÊHradyÊ
uÊ Skutče.Ê NaÊ našemÊ úřaděÊ byloÊ zapečetěnoÊ pětÊ 
pokladniček,Ê doÊ kterýchÊ jsteÊ vhazovaliÊ svojeÊ 
příspěvky. 

CelkemÊbyloÊvybránoÊ32.619,Ê-ÊKč. 

 
PedikérskáÊslužba 

OdÊ 1.Ê 3.Ê 2023Ê budeÊ nověÊ v TrhovéÊ
KameniciÊ poskytovánaÊ pedikérskáÊ
služba. 

Objednávky:Ê605 053 665 

Email:ÊReDagmar@seznam.czÊ 
 

CvičeníÊrodičůÊs dětmi 

PokudÊ siÊ chceteÊ seÊ svýmiÊ dětmiÊ zacvičitÊ aÊ aktivněÊ
strávitÊ čas,ÊmůžeteÊvyužítÊ cvičeníÊ v sokolovně,Ê aÊ toÊ
každouÊ středuÊ odÊ 16.30Ê doÊ 17.30Ê hodin.Ê CvičeníÊ jeÊ
určenoÊ proÊ předškolníÊ dětiÊ odÊ 3Ê let.Ê RozvíjímeÊ 
pohybovouÊgramotnost,ÊvyužívámeÊnářadíÊaÊhrajemeÊ
pohybovéÊhry. 

P  

I Ê Ê Ê  

V Ê Ê ÊČ Ê Ê2023 
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LedenÊnásÊpřivítalÊjarnímÊpočasím,ÊkteréÊjsmeÊvyužiliÊ
kÊdelšímÊprocházkámÊ–ÊnapříkladÊpoÊnaučnéÊstezce,Ê
kdeÊ násÊ mileÊ překvapiloÊ jejíÊ prodlouženíÊ aÊ dalšíÊ 

…zimaÊ seÊ střídavěÊ schováváÊ zaÊ jakésiÊ „mezidobí“Ê 
aÊčlověkÊaniÊneví,ÊnačÊseÊmáÊv nejbližšímÊčaseÊtěšit.Ê
PohledemÊdoÊbudoucnaÊjeÊtoÊtrochuÊjednoduššíÊ–Êmů-
žemeÊseÊubezpečitÊjaroÊurčitěÊněkdyÊpřijde.Ê…aÊjakÊseÊ
říkáÊ „kdoÊ jeÊpřipraven,ÊnebýváÊpřekvapen“Ê…s tímtoÊ
předsevzetímÊpřipravujemeÊiÊdalšíÊburzu,ÊaÊtakÊvězte,Ê
žeÊ tradičníÊ jarní Burza dětského,Ê dámskéhoÊ 
aÊpánskéhoÊoblečení,ÊsportovníchÊpotřebÊaÊhra-
ček seÊ budeÊ konatÊ pátek–sobota 24.–25.Ê březnaÊ
2023.Ê NyníÊ seÊ můžeteÊ připravitÊ iÊ vy.Ê PodrobnějšíÊ 
připomínkaÊ budeÊ zveřejněnaÊ v následujícímÊ čísleÊ 
Občasníku. 

panelyÊ oÊ zvířatech.Ê BylÊ toÊ denÊ jakÊ vyšitý,Ê kdoÊ byÊ 
hádal,ÊžeÊjeÊčtvrtéhoÊledna.ÊVeÊškolceÊjsmeÊseÊtřemiÊ
králiÊputovaliÊzaÊJežíškem,ÊhráliÊpohádkuÊOÊdvanáctiÊ
měsíčkách,Ê aleÊ hlavněÊ přivolávaliÊ sněženíÊ aÊ zimaÊ seÊ
konečněÊvrátilaÊ–ÊaÊmyÊkÊzimnímÊradovánkám.ÊZaseÊ
tuÊbylÊčasÊchlupatýchÊčepic,Êsněhuláků,Êbobování,ÊčasÊ
naÊ RukavičkovouÊ pohádkuÊ iÊ naÊ tuÊ JakÊ zvířátkaÊ 
přezimovala.Ê ČasÊ naÊ pozorováníÊ krmítka,Ê stopÊ veÊ

B Ê ,Ê Ê 
Ê Ê  

M Ê Ê  
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· DarÊ naÊ realizaciÊ humanitárníchÊ projektůÊ 
vÊzahraničí 

ProjektyÊ vÊ Indii:Ê kvalifikačníÊ kurzyÊ proÊ nevyučenéÊ 
aÊnezaměstnanéÊmladéÊ lidiÊaÊdětskéÊvečerníÊvzdělá-
váníÊ vÊ oblastiÊ Bangalore,Ê podporaÊ nemajetnýchÊ 
školákůÊ aÊ vysokoškolskýchÊ studentůÊ vÊ oblastiÊ 
Belgaum. 

· MimořádnéÊsituace 

KrytíÊ nákladůÊ vzniklýchÊ přiÊ odstraňováníÊ následkůÊ
povodní,ÊpožárůÊapod. 

PředÊVánociÊjsmeÊsiÊhojněÊužívaliÊsněhu,ÊstavěliÊjsmeÊ
sněhuláky,Ê jezdiliÊ naÊ bobechÊ aÊ snowboardechÊ naÊ
místníÊ sjezdovce.Ê TytoÊ zimníÊ radovánkyÊ seÊ námÊ 

ZáměrÊletošníÊtříkrálovéÊsbírky: 

· NákupÊ kompenzačníchÊ pomůcekÊ proÊ našeÊ
klienty 

VÊ prostoráchÊ stacionářeÊ potřebujemeÊ vybudovatÊ 
pojezdovéÊkolejniceÊproÊpřesunÊimobilníchÊklientůÊpoÊ
domě. 

· ProjektÊReact 

SpoluúčastÊ naÊ projektuÊ React—zakoupeníÊ hybridÊ 
vozidelÊproÊsociálníÊslužbyÊ(20Êks),ÊpokudÊbyÊprojektÊ
ReactÊnedopadl,ÊtakÊbychomÊrádiÊzakoupiliÊdalšíÊvozi-
dloÊproÊošetřovatelskouÊslužbu. 

sněhu,Ê obdivováníÊ vloček,Ê výpravuÊ keÊ krmelciÊ –Ê 
vÊziměÊjeÊpořádÊcoÊdělatÊaÊzkoumat.ÊSnadÊtoÊvšechnoÊ
doÊdalšíÊoblevyÊstihneme!  

Z Ê Ê Ê  
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konečněÊ podařiloÊ znovuÊ obnovitÊ poÊ poloviněÊ ledna,Ê
kdyÊseÊk námÊpočasíÊznovuÊchováÊvlídně.ÊNaÊsjezdov-
ceÊjsouÊopětÊhromadyÊsněhuÊaÊsnadÊtoÊtrochuÊvydržíÊ
alespoňÊdoÊbřezna.ÊVěnujemeÊseÊhojněÊcvičení,ÊvždyťÊ
letošníÊtémaÊjeÊ„VeÊzdravémÊtěle,ÊzdravýÊduch.“ÊCvi-
čímeÊjógu,ÊprotahujemeÊzkrácenéÊsvalstvoÊpoÊvánoč-
níchÊ prázdninách.Ê SoučástíÊ zdravéhoÊ životníchÊ styluÊ
jeÊ iÊzdravéÊdýchání,ÊprotoÊseÊsnažímeÊalespoňÊ3krátÊ
v týdnuÊ pískatÊ naÊ flétny,Ê cožÊ násÊ baví.Ê PředÊ VánociÊ
jsmeÊvyrobiliÊmnohoÊdárečkůÊproÊrodičeÊaÊprarodiče,Ê
nyníÊ v lednuÊ toÊ jsouÊ výrobkyÊ připomínajícíÊ zimníÊ 
radovánky.ÊSamozřejměÊmámeÊiÊmnohoÊprostoruÊnaÊ
hryÊaÊřáděníÊv družiněÊiÊnaÊškolnímÊhřišti. 

SamozřejměÊ největšíÊ díkyÊ patříÊ panuÊ J.Ê Pešavovi,Ê
kterýÊ celýÊ koncertÊ aÊ jehoÊ propagaciÊ uspořádal.ÊMocÊ
děkujemeÊ zaÊ velkolepýÊ zážitek,Ê kterýÊ seÊ uskutečnilÊ
v našíÊobci. 

VšemÊ přejiÊ všeÊ krásnéÊ v novémÊ roceÊ 2023,ÊmnohoÊ
zdravíÊaÊvelkouÊdávkuÊštěstí. 

ŽanetaÊLupoměská 

VÊ sobotuÊ 7.Ê 1.Ê 2023Ê proběhlaÊ vÊ místnímÊ kosteleÊ
TrhovokamenickáÊRybovaÊmšeÊvánoční.ÊDíkyÊpomoc-
némuÊ vytápěníÊ byloÊ v kosteleÊ příjemnéÊ teplo.Ê
ÚčinkujícíÊ smíšenýÊ pěveckýÊ sborÊ Salvátor,Ê
vysokoškolskýÊuměleckýÊsouborÊPardubiceÊaÊkolínskýÊ
sborÊCantoresÊcantantÊpodÊvedenímÊdirigentaÊTomášeÊ
ŽídkaÊúspěšněÊzaujaliÊkaždéhoÊnávštěvníkaÊkoncertu.Ê
CelýÊ koncertÊ podtrhovalÊ nádhernýÊ zpěvÊ sólistů.Ê
DoprovodnéÊhudebníÊnástrojeÊbylyÊdůležitouÊsoučástíÊ
celéhoÊ koncertuÊ aÊ vnesliÊ doÊ nějÊ neopakovatelnouÊ
příjemnouÊ atmosféru.Ê PosluchačiÊ siÊ užiliÊ jakÊ RybovuÊ
mšiÊ vánoční,Ê takÊ iÊ pásmoÊ vánočníchÊ písní.Ê PoÊ
skončeníÊ vystoupeníÊ bylo,Ê nejenÊ proÊ účinkující,Ê
v místníÊ ZŠÊ připravenoÊ bohatéÊ pohoštění.Ê PříjemnáÊ
zábavaÊaÊdobrýÊpocitÊz bezchybněÊodzpívanéhoÊkon-
certuÊ vneslaÊ klidÊ aÊ pohoduÊ doÊ všechÊ zúčastněných.Ê
JistěÊnásÊtytoÊsboryÊv budoucnuÊopětÊnavštíví.Ê 

VelkéÊ poděkováníÊ patříÊ sponzorůmÊ –Ê CHCI-
VARHANY.CZÊ-ÊBc.ÊJosefÊPešava,ÊKOVOZÁMEČNICTVÍÊ
–Ê JaroslavÊ Zdražil,Ê DREMOÊ Možděnice,Ê OVOCEÊ 
AÊZELENINAÊ–ÊKarelÊNovotný,ÊKVĚTINÁŘSTVÍÊ–ÊJosefÊ
Doležálek,ÊMěstysÊTrhováÊKameniceÊaÊvšem,ÊkteříÊseÊ
podíleliÊ naÊ přípraváchÊ koncertuÊ –Ê MarceleÊ aÊ JiřímuÊ
MalinovýmÊ zaÊ pomocÊ přiÊ přípravěÊ pohoštění,Ê Stani-
slavuÊ ŠvecoviÊ zaÊ ozvučení,Ê JosefuÊ JehličkoviÊ ml.Ê 
aÊJosefuÊJehličkoviÊst.ÊzaÊochotnouÊpomocÊv kostele. 

13.ÊúnoraÊnaleznemeÊv církevnímÊkalendářiÊpamátkuÊ
blahoslavenéhoÊJordánaÊSaského.ÊTentoÊčlenÊdomini-
kánskéhoÊřáduÊseÊnarodilÊkolemÊrokuÊ1190ÊveÊVest-
fálsku.Ê JakoÊ studentÊ přišelÊ kolemÊ rokuÊ 1210Ê doÊ 
Paříže.Ê V roceÊ 1220Ê vstoupilÊ doÊ dominikánskéhoÊ 
řádu.Ê ProÊ zajímavost:Ê vÊ témžeÊ roceÊ seÊ v KřižanověÊ
narodilaÊdalšíÊčlenkaÊdominikánskéhoÊřádu,ÊZdislava,Ê
pozdějiÊ téžÊ prohlášenáÊ naÊ svatou.Ê JordánÊ bylÊ brzyÊ
poslánÊnaÊgenerálníÊkapituluÊdoÊBoloně.ÊStalÊseÊpro-
vinciálemÊ aÊ poÊ smrtiÊ svatéhoÊ DominikaÊ bylÊ zvolenÊ
druhýmÊmagistremÊřádu.ÊJehoÊúkolemÊbyloÊdokončitÊ
dílo,ÊkteréÊsvatýÊDominikÊzahájil.ÊBěhemÊpatnáctiÊletÊ
jehoÊúřaduÊprošelÊpěškyÊtéměřÊcelouÊEvropu,Ênavští-
vilÊ iÊČechyÊaÊPolsko.ÊSámÊdoÊřáduÊpřijalÊvícÊnežÊtisícÊ
mladýchÊmužůÊaÊzaložilÊtéměřÊ250Êklášterů.ÊBylÊneú-
navnýmÊ organizátoremÊ řádu.Ê MnohoÊ časuÊ věnovalÊ
vizitováníÊklášterů,ÊpsalÊčetnéÊpastýřskéÊlisty.ÊZacho-
valaÊ seÊ řadaÊ dopisů,Ê kteréÊ psalÊ blahoslavenéÊ DianěÊ
Andalo.ÊTytoÊdopisyÊposkytujíÊpohledÊnaÊpozoruhodnéÊ
přátelstvíÊ dvouÊ výjimečnýchÊ dominikánůÊ aÊ odhalujíÊ
takéÊ jejichÊsdílenouÊvášeňÊproÊBoha. ÊObaÊseÊvydaliÊ
seÊ zaÊ svýmÊ povoláním,Ê byťÊ DianaÊ žilaÊ v klášteře,Ê 
zatímcoÊJordánÊtrávilÊvětšinuÊčasuÊnaÊcestách.ÊZůstá-
valiÊspojeniÊv modlitbách.ÊKdybyÊřeholníÊživotÊnemě-
nilÊsrdceÊzÊkameneÊvÊsrdceÊzÊmasa,ÊjakáÊbyÊbylaÊjehoÊ
hodnota?ÊJordán podniklÊmnohoÊcest,ÊnaÊnichžÊzíská-
valÊ iÊ rozdávalÊ zÊ hojnostiÊ svéÊ moudrostiÊ aÊ vzdělá-
ní. MnozíÊzÊprofesorů,ÊkteříÊodÊ13.ÊstoletíÊpřednášeliÊ
naÊ univerzitách,Ê byliÊ členyÊ dominikánskéhoÊ řádu,Ê 
jakoÊ AlbertÊ VelikýÊ čiÊ TomášÊ Akvinský.Ê VÊ roceÊ 1236Ê
JordánÊodcestovalÊnaÊvizitaciÊdoÊSvatéÊzemě.ÊNaÊzpá-
tečníÊ cestěÊ 13.Ê únoraÊ 1237Ê zahynulÊ přiÊ ztroskotáníÊ
lodiÊ uÊ syrskéhoÊ pobřeží.Ê BylÊ pochovánÊ vÊ kosteleÊ 
dominikánůÊv AkkonuÊvÊPalestině.Ê 

PavelÊČtvrtečka 

T ÊR Ê Ê 
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