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VáženíÊčtenáři, 

letníÊ měsíceÊ uteklyÊ jakoÊ voda.Ê SnadÊ jsteÊ jeÊ prožiliÊ veÊ zdravíÊ aÊ spokojenosti.Ê ZáříÊ voláÊ
hlavněÊnaÊškoláky,ÊkteříÊmajíÊpředÊsebouÊnovýÊškolníÊrok.ÊVšichniÊobčanéÊstaršíÊosmnáctiÊ
letÊ budouÊ mociÊ naÊ konciÊ měsíceÊ vÊ komunálníchÊ volbáchÊ volitÊ svéÊ zastupiteleÊ naÊ dalšíÊ
čtyřletéÊobdobí.Ê 

VšemÊpřejiÊpohodovéÊvykročeníÊdoÊtohotoÊobdobí. 
EliškaÊNěmcová 
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OhlédnutíÊzaÊuplynulýmÊvolebnímÊobdobím 

 

VáženíÊspoluobčané, 

jsmeÊnaÊkonciÊdalšíhoÊvolebníhoÊobdobí.ÊDovolteÊmi,ÊabychÊseÊnaÊchvilkuÊpoohlédlaÊzpětÊ 
aÊzhodnotilaÊuplynuléÊčtyřiÊroky.Ê 

 

ZastupiteléÊ pracovaliÊ veÊ složení:Ê Ing.Ê VáclavÊ Němec,ÊMUDr.Ê ZdenaÊ Janovská,Ê Ing.Ê
LukášÊMenc,ÊDavidÊAndrle,ÊVěraÊPilařováÊaÊZbyněkÊKudláček. 

NejdůležitějšíÊ proÊ našiÊ obecÊ je,Ê žeÊ seÊ námÊdaříÊ dobřeÊ hospodařit.ÊDržímeÊ siÊ devítiletouÊ
základníÊ školu,Ê školuÊ mateřskou,Ê spravujemeÊ obecníÊ budovyÊ aÊ byty,Ê kterýchÊ nemámeÊ
málo.ÊVybudovaliÊ jsmeÊČOVÊvčetněÊodkanalizováníÊobceÊaÊpodařiloÊseÊ iÊopravitÊvšechnyÊ
komunikace.ÊIÊkdyžÊdíkyÊtétoÊvelkéÊakciÊmámeÊúvěrÊ50Êmil.ÊKč,ÊpořádÊnámÊzbýváÊÊ iÊnaÊ
dalšíÊ aktivity,Ê např.Ê naÊ kulturníÊ akce.Ê KaždoročníÊ pořádáníÊ trhovokamenickýchÊ trhůÊ čiÊ
JeřabinobraníÊseÊjižÊstaloÊtradicí.Ê 

AÊnyníÊk významnějšímÊ akcímÊ čiÊ investicím,ÊkteréÊseÊnámÊpodařiloÊuskutečnit.ÊOpětÊ
jsmeÊ získaliÊ národníÊ čiÊ evropskéÊ dotace,Ê kteréÊ bylyÊ spoluÊ s obecnímÊ rozpočtemÊ
významnýmÊzdrojemÊfinancování.Ê 

 

OpravaÊveřejnýchÊbudov:ÊÊ 

HasičskáÊzbrojniceÊ–ÊvyměněnaÊokenÊaÊdveří,Êzateplení,ÊnováÊfasáda. 

GarážÊSDHÊ-ÊnováÊfasáda. 

Č.p.Ê 193Ê (DPS)Ê–Ê předlážděníÊ příjezdovéÊ cestyÊ aÊ parkoviště,Ê rekonstrukceÊ vstupuÊ doÊ
objektu. 

S Ê  
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s bezpečnýmÊlitýmÊpovrchemÊuÊmateřskéÊškoly.Ê 

PředÊbytovkamiÊv T.ÊKameniciÊaÊnaÊnávsiÊv RohoznéÊ
jsouÊ novéÊ hracíÊ prvky.Ê V lokalitěÊ SvárovÊ jeÊ
vybudovánaÊ nováÊ naučnáÊ stezkaÊ s interaktivnímiÊ
prvky.Ê 

ÚspěšněÊ jsmeÊ seÊ v roceÊ 2019Ê účastniliÊ soutěžeÊ
VesniceÊ rokuÊ aÊ obdrželiÊ „BílouÊ stuhuÊ zaÊ práciÊ
s mládeží“.Ê 

OdÊ rokuÊ 2020Ê mámeÊ schválenouÊ novouÊ obecníÊ
vlajku. 

NedávnoÊ bylaÊ vydánaÊ knihaÊ „TrhováÊ KameniceÊ
včeraÊ aÊ dnes“.Ê ObsahujeÊ spoustuÊ archivníchÊ 
aÊaktuálníchÊfotografií.ÊVelkéÊpoděkováníÊpatříÊvšem,Ê
kteříÊ seÊ naÊ níÊ podíleli.Ê KdoÊ máÊ zájem,Ê můžeÊ siÊ jiÊ
zakoupitÊnaÊúřadě. 

 

HřbitovÊ –Ê proběhloÊ odfrézováníÊ pařezůÊ aÊ opravaÊ
hřbitovníÊzdi,ÊnátěrÊstřechyÊmárniceÊaÊosázeníÊzeleněÊ
okoloÊ zdi.Ê V zadníÊ částiÊ jeÊ vybudovánÊ nájezdÊ doÊ
areáluÊaÊbetonováÊdeskaÊproÊkontejner. 

VeřejnéÊ osvětleníÊ -Ê vÊRohoznéÊuÊhlavníÊsilniceÊbylaÊ
vyměněnaÊ svítidlaÊ zaÊ novéÊ LEDÊ osvětlení.Ê DoÊ
budoucnaÊ chcemeÊ v rekonstrukciÊ osvětleníÊ
pokračovat. 

DigitalizaceÊ –Ê s pracovníkyÊ KatastrálníhoÊ úřaduÊ
ChrudimÊ bylaÊ provedenaÊ digitalizaceÊ pozemkůÊ 
aÊbudov. 

RevitalizaceÊ rybníkůÊ –Ê probíháÊ revitalizaceÊ
rybníkuÊ Loch,Ê započatoÊ byloÊ iÊ s rybníkemÊ VelkáÊ
Kamenice.Ê InvestoremÊjeÊAgenturaÊochranyÊpřírodyÊ
aÊkrajinyÊČR,ÊdodavatelemÊjeÊ firmaÊHydrokov,Ês.r.o.Ê
Třeboň.Ê PředpokládanýÊ konecÊ realizaceÊ jeÊ
naplánovánÊnaÊjaroÊ2023.Ê 

 

SamiÊ vidíte,Ê žeÊ zaÊ čtyřiÊ rokyÊ seÊ podařiloÊ uskutečnitÊ
opravduÊhodně. 

 

CoÊseÊnámÊpovedeÊještěÊv letošnímÊroce?Ê 

V letošnímÊ roceÊ ještěÊ chcemeÊ upravitÊ kontejnerováÊ
stáníÊ aÊ cestyÊ naÊ místnímÊ hřbitověÊ aÊ dáleÊ zastřešitÊ
částÊsběrnéhoÊdvora.Ê 

 

NaÊ závěrÊ bychÊ chtělaÊ poděkovatÊ zastupitelům,Ê
členůmÊ výborůÊ aÊ komisí,Ê zejménaÊ komisiÊ
kulturní,Ê zaměstnancůmÊ úřadu,Ê pracovníkůmÊ
základníÊ aÊ mateřskéÊ školy,Ê pracovníkůmÊ naÊ
veřejněÊ prospěšnéÊ práce,Ê redaktorceÊ našehoÊ
zpravodaje,Ê spolkůmÊ aÊ takéÊ všem,Ê kteříÊ seÊ
jakýmkoliÊ způsobemÊ podíleliÊ naÊ pomociÊ obci.Ê
NemohuÊ opomenoutÊ aniÊ našeÊ občany,Ê kterýmÊ
děkujiÊzaÊjejichÊpřipomínkyÊaÊnáměty. 

BlížíÊseÊnámÊkomunálníÊvolby,ÊaÊprotoÊbychÊVásÊ
chtělaÊ toutoÊ cestouÊ požádatÊ oÊ hojnouÊ účast.Ê
UrčitěÊ VámÊ záležíÊ naÊ dalšíÊ budoucnostiÊ 
aÊrozkvětuÊnašíÊobce. 

VšemÊ přejiÊ pevnéÊ zdravíÊ s přáním,Ê aťÊ seÊ námÊ 
uÊnásÊhezkyÊžije.Ê 

Ing.ÊIvaÊDostálová,ÊstarostkaÊ 

KapličkaÊ sv.Ê JanaÊ NepomuckéhoÊ naÊ ZubříÊ –Ê
renovaceÊvnitřníchÊdřevěnýchÊschodůÊaÊvýmalba.Ê 

ZdravotníÊ střediskoÊ –Ê vybudováníÊ výtahu,Ê nověÊ
upravenýÊchodník. 

BudovaÊ úřaduÊ městyseÊ –Ê renovaceÊ vstupníchÊ
prostor.Ê 

MateřskáÊ školkaÊ –Ê instalaceÊ novýchÊ plynovýchÊ
kotlůÊa rekonstrukceÊkotelny. 

SokolovnaÊ –Ê opravaÊ kamennéÊ zdiÊ okoloÊ objektuÊ 
aÊrenovaceÊparketovýchÊpodlah. 

RestauraceÊ NaÊ RadniciÊ –Ê rekonstrukceÊ vedeníÊ
topeníÊvčetněÊvýměnyÊradiátorů.Ê 

 

KomunikaceÊaÊmosty: 

PoÊ vybudováníÊ kanalizaceÊ seÊ podařiloÊ opravitÊ
všechnyÊ komunikaceÊv obciÊaÊzároveňÊiÊv Rohozné,Ê
naÊPetrkovechÊaÊvÊHluboké.Ê 

VeÊ spolupráciÊ s Ê PardubickýmÊ krajemÊ bylaÊ
zrekonstruovánaÊkomunikaceÊ z TrhovéÊ KameniceÊ
doÊVršova. 

NovéÊ lávkyÊ jsouÊuÊzahrádkářskéÊkolonieÊaÊuÊZadníhoÊ
rybníkuÊpřesÊChobotovskýÊpotok.Ê 

CelkovouÊ rekonstrukciÊ prodělalÊ mostÊ v částiÊ
Kubátka. 

BylaÊ zrealizovánaÊ stezkaÊ z RohoznéÊ doÊ TrhovéÊ
KameniceÊ aÊpracujeÊseÊnaÊbezpečnějšímÊnapojeníÊdoÊ
obce.Ê 

NováÊ turistickáÊ odpočívadlaÊ jsouÊ naÊ ZubříÊ aÊ naÊ
odbočceÊPolomÊ–ÊHorníÊBradlo. 

 

PřípravaÊlokalitÊproÊvýstavbuÊdomů: 

ByloÊ dokončenoÊ zasíťováníÊ 2.Ê etapyÊ lokalityÊ
Svárov. 

PracujeÊ seÊ naÊ projektovéÊ dokumentaciÊ posledníÊ 
3.Ê etapyÊ výstavbyÊ Svárov.Ê VznikneÊ zdeÊ ještěÊ 
8Ê novýchÊ stavebníchÊ parcel.Ê KvůliÊ vlastníkůmÊ
soukromýchÊ pozemkůÊ seÊ akceÊ hodněÊ dlouhoÊ
prodloužila.Ê 

 

OdpadyÊaÊkanalizace: 

JakoÊ nejvýznamnějšíÊ akciÊ zaÊ uplynuléÊ obdobíÊ
považujiÊ odkanalizováníÊ obceÊ včetněÊ stavbyÊ
ČOV.Ê ProbíháÊ zkušebníÊ provozÊ aÊ budeÊ následovatÊ
kolaudace.Ê 

DaříÊ seÊ navyšovatÊ početÊ kontejnerůÊ aÊ rozšiřovatÊ
takÊ sběrnáÊmístaÊ čiÊ tvořitÊ nová.Ê SběrnýÊ dvůrÊ prošelÊ
úpravou.Ê 

PořídiliÊ jsmeÊ novýÊ osobníÊ automobil,Ê nosičÊ
kontejnerůÊ zaÊ traktorÊ s hydraulickouÊ rukouÊ naÊ svozÊ
velkoobjemovýchÊkontejnerůÊaÊnaÊpráceÊv leseÊaÊtakéÊ
novýÊštěpkovač.Ê 

 

Sport,Êturistika,ÊvolnýÊčas: 

PodařiloÊ seÊ zrekonstruovatÊ víceúčelovéÊ hřištěÊ 
aÊvybudovatÊworkoutovéÊ hřištěÊ s parkourovýmiÊ
prvkyÊ v areáluÊzákladníÊškolyÊaÊdopravníhoÊ hřištěÊ
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VáženíÊtrhovokameničáci, 

zaÊ necelýÊ měsícÊ rozhodnemeÊ oÊ složeníÊ novéhoÊ
zastupitelstva.Ê NovíÊ iÊ staříÊ zastupiteléÊ složíÊ slibÊ 
aÊbudouÊmociÊposunoutÊživotÊvÊnašíÊTrhovéÊKameniciÊ
zaseÊoÊkousekÊkÊlepšímu.ÊAÊvěřte,ÊžeÊtohoÊlzeÊudělatÊ
hodně.Ê NejdeÊ jenÊ oÊ drahéÊ projekty.Ê JeÊ spoustaÊ
možnostíÊ jakÊ iÊdrobnostmiÊzlepšitÊživotÊ lidemÊv obci.Ê
DůležitéÊ jeÊmítÊ vizi,Ê odhodlání,Ê nenechatÊ seÊ odraditÊ
negativnímiÊ kecalyÊ aÊ rejpaly,Ê překonatÊ častoÊ velmiÊ
„odolné“ÊbyrokratickéÊpřekážky,ÊvytrvatÊaÊdotáhnoutÊ
věcÊdoÊkonce.ÊKdyžÊ jsemÊpředÊosmiÊ letyÊvstoupilÊdoÊ
komunálníÊ politiky,Ê myslelÊ jsemÊ si,Ê žeÊ hlavnímÊ
problémemÊ pro realizaciÊ mýchÊ vizíÊ budouÊ peníze.Ê
Nebyly.ÊZajištěníÊ financováníÊ byloÊ většinouÊ toÊméněÊ
náročné.Ê SamozřejměÊ seÊ takÊ nestaloÊ „samo“,Ê aÊ toÊ
hlavněÊ díkyÊ kvalitníÊ práciÊ úřaduÊ přiÊ zpracováníÊ
obsáhlýchÊ agendÊ dotacíÊ atd.Ê IÊ díkyÊ tétoÊ práciÊ jeÊ naÊ
tomÊ nyníÊ „obecníÊ kasa“Ê veliceÊ dobře,Ê aÊ toÊ iÊ přesÊ
ohromnouÊinvesticiÊdoÊkanalizace. 

AktuálnímÊ kandidátůmÊ chciÊ poděkovatÊ zaÊ jejichÊ
odvahuÊ (vždyťÊ jsouÊ uÊ násÊ obce,Ê kdeÊ aniÊ kandidátkaÊ
neníÊ –Ê asiÊ jimÊ vůbecÊ naÊ jejichÊ obciÊ nezáleží).Ê NámÊ
občanům,Ê aleÊ hlavněÊ novýmÊ zastupitelůmÊ chciÊ
popřát,Ê abyÊ neztratiliÊ chuťÊ proÊ obecÊ pracovatÊ
zejménaÊ naÊ tom,Ê coÊ umíÊ aÊ čemuÊ rozumí,Ê abyÊ seÊ
uměliÊ zaměřitÊ naÊ toÊ důležité,Ê táhliÊ zaÊ jedenÊ provazÊ 
aÊ veÊ fináleÊ měliÊ radostÊ z toho,Ê coÊ seÊ jimÊ podaří.Ê
Nebojte,Ê ti,Ê kteříÊ vidíÊ jenomÊ chyby,Ê VámÊ tuÊ radostÊ
neseberouÊ(kdyžtakÊjenÊtrošku). 

AÊnásÊostatníÊbychÊchtělÊpožádat,ÊabychomÊseÊnaučiliÊ
sdělovatÊ svéÊ nápady/připomínky/komentářeÊ nejenÊ 
uÊpivaÊvÊhospodě,ÊaleÊ směrovatÊ jeÊpřímoÊnaÊadresuÊ
městyse.Ê Zastupitelé,Ê kteréÊ siÊ každéÊ čtyřiÊ rokyÊ
volíme,ÊprostěÊnemohouÊvědětÊvšechno. 

TakÊ hodněÊ zdaruÊ aÊ jedenÊ citátÊ naÊ závěrÊ „KdoÊ chce,Ê
hledáÊzpůsob.ÊKdoÊnechce,ÊhledáÊdůvod.“ 

VáclavÊNěmec,ÊmístostarostaÊ(zatímÊještě) 

Program:Ê 

1. zprávaÊoÊčinnosti 

2. plněníÊrozpočtuÊk 31.Ê8.Ê2022 

3. rozpočtovéÊopatření 

4. mimořádnéÊ odměnyÊ dleÊ §Ê 76,Ê odst.Ê 4Ê zákonaÊ 
oÊobcích 

5. prodej,ÊnákupÊaÊsměnaÊpozemků 

6. Různé 

7. rozprava 

KandidátníÊlistina: 

 

1. DostálováÊ IvaÊ Ing.,Ê51Ê let,ÊTrhováÊKamenice,Ê
starostka 

 DvanáctÊletÊpracujiÊveÊfunkciÊstarostky.ÊTétoÊpráciÊ
seÊvěnujiÊv maximálníÊmožnéÊmíře.ÊV poslednímÊ
obdobíÊseÊnámÊpodařiloÊzrealizovatÊnejnáročnějšíÊ
akciÊ v našíÊ obciÊ –Ê odkanalizováníÊ včetněÊ opravÊ
komunikací.Ê ProÊ našiÊ obecÊmámÊ zájemÊ pracovatÊ 
iÊ nadáleÊ aÊ buduÊ seÊ snažitÊ dořešitÊ některéÊ úkolyÊ
z minulaÊvčetněÊnových.Ê 

2.Ê KudláčekÊ Zbyněk,Ê 47Ê let,Ê TrhováÊ Kamenice,Ê
jednatelÊfirmy 

VÊ TrhovéÊ KameniciÊ žiji Ê téměřÊ celýÊ život.Ê JsemÊ
ženatýÊ aÊ sÊ manželkouÊ vychovávámeÊ 4Ê děti.Ê
PodnikámÊ veÊ stavebnictvíÊ aÊ provozujiÊ piluÊ 
vÊ TrhovéÊ Kamenici.Ê ZajímámÊ seÊ oÊ sport,Ê občasÊ
zajduÊnaÊdobrýÊ film,ÊneboÊ rockovýÊkoncert.ÊMojíÊ
prioritouÊvÊpříštímÊvolebnímÊobdobíÊ jeÊdokončeníÊ
cyklostezkyÊ zÊ Rohozné,Ê úpravaÊ plochyÊ kolemÊ
bývaléÊ faryÊ aÊ školyÊ aÊ takéÊ vytvářeníÊ podmínekÊ
proÊrozvojÊpodnikáníÊvÊnašíÊobci.Ê 

3.Ê PilařováÊ Věra,Ê59Êlet,ÊTrhováÊKamenice,ÊvedoucíÊ
pošty 

 JižÊ dlouhouÊ dobuÊ pracujiÊ jakoÊ vedoucíÊ pobočkyÊ
ČeskéÊpoštyÊv TrhovéÊKamenici,ÊkdeÊjsemÊdenněÊ
veÊ stykuÊ s našimiÊ občany.Ê NaslouchámÊ jejímÊ
potřebámÊ aÊ zájmům,Ê aÊ v případěÊ jejichÊ
opodstatněnostiÊjeÊbuduÊprosazovat.Ê 

4.ÊHorákÊ Vít,Ê 50Ê let,Ê TrhováÊ Kamenice,Ê technickýÊ
pracovník 

 ChciÊseÊaktivněÊpodíletÊnaÊbudoucímÊrozvojiÊnašíÊ
obceÊ v tétoÊ nelehkéÊ době.Ê ProsazovatÊ rozumnéÊ 
aÊlogickéÊpožadavkyÊnašichÊspoluobčanů.Ê 

5.ÊDostálÊ Jan,Ê 30Ê let,Ê TrhováÊ Kamenice,Ê operátorÊ
výroby 

PracujiÊ jakoÊ operátorÊ výrobyÊ veÊ ŽdírciÊ naÊ pile.Ê
SnažímÊ seÊ aktivněÊ fungovatÊ veÊ spolcích,Ê veÊ
kterýchÊ jsemÊ členem,Ê SborÊ dobrovolnýchÊ hasičůÊ 
aÊ LyžařskýÊ klub.Ê RádÊ seÊ buduÊ podíletÊ naÊ rozvojiÊ 
aÊchoduÊnašíÊobce.Ê 

StarostkaÊměstyseÊTrhováÊKameniceÊsvoláváÊnaÊdenÊ
12.Ê záříÊ 2022Ê doÊ čp.Ê 150ÊHusovaÊ ul.Ê (sokolovna)Ê
v TrhovéÊKameniciÊodÊ19.00ÊhodinÊveřejnéÊzasedáníÊ
zastupitelstvaÊměstyseÊTrhováÊKamenice. 

S Ê Ê  

P Ê Ê Ê  

S Ê  
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InformaceÊkeÊzpůsobuÊaÊmožnostemÊhlasováníÊ
v komunálníchÊvolbáchÊ2022 

ZastupitelstvoÊ městyseÊ TrhováÊ KameniceÊ budeÊ mítÊ
v nadcházejícímÊvolebnímÊobdobíÊsedmÊčlenů.ÊZ tohoÊ
vyplývá,Ê žeÊ každýÊ voličÊ máÊ možnostÊ využítÊ sedmiÊ
hlasůÊv komunálníchÊvolbách,ÊaÊtoÊtřemiÊzpůsoby. 

 

1. VoličÊ zaškrtneÊ čtverečekÊ v záhlavíÊ  jednéÊ
z kandidujícíchÊ volebníchÊ stran.ÊTímÊdáÊsvůjÊ
hlasÊ 7Ê kandidátůmÊ tétoÊ stranyÊ v pořadí,Ê veÊ
kterémÊjsouÊuvedeniÊnaÊkandidátníÊlistině. 

2. VoličÊ označíÊ křížkemÊ v rámečkuÊ předÊ jménemÊ
maximálněÊ 7Ê kandidátů,Ê proÊ kteréÊ hlasuje.Ê
OznačitÊ kandidátyÊ můžeÊ napříčÊ stranami,Ê
případněÊ v rámciÊ jednéÊ stranyÊ (pokudÊ
kandidujeÊ vícÊ kandidátů,Ê nežÊ seÊ volíÊ doÊ
zastupitelstva). 

3. VoličÊ označíÊ křížkemÊ jednuÊ volebníÊ stranuÊ 
aÊ zároveňÊ zaškrtneÊ několikÊ kandidátůÊ
z druhéÊ strany.Ê V tomtoÊ případěÊ získávajíÊ
přednostněÊhlasÊvybraníÊkandidátiÊaÊtímÊiÊstrana,Ê
zaÊ kterouÊ kandidují.Ê ZbývajícíÊ hlasyÊ doÊ počtuÊ
sedmiÊ získávajíÊ kandidátiÊ označenéÊ stranyÊ
v souladuÊs pořadímÊnaÊkandidátníÊlistině. 

Pozn.:Ê Zakřížkujete-liÊ stranuÊ aÊ zároveňÊ označíteÊ jejíÊ
jednotlivéÊ kandidáty,Ê máÊ přednostÊ hlasÊ proÊ stranuÊ 
aÊk označeníÊjednotlivýchÊkandidátůÊseÊnepřihlíží.ÊToÊ
znamená,ÊžeÊhlasÊbyÊobdrželiÊkandidátiÊdleÊpořadíÊnaÊ
hlasovacímÊlístku. 

 

VašeÊhlasováníÊseÊstaneÊneplatné,Êpokud 

 

- odevzdáteÊobálkuÊprázdnou, 

- odevzdáteÊ obálkuÊ s hlasovacímÊ lístkem,Ê naÊ
kterémÊnebudeÊnicÊoznačeno, 

- zaškrtneÊvíceÊnežÊjednuÊstranu, 

- zaškrtneÊvíceÊnežÊ7Êkandidátů. 

 

6.Ê KučerováÊ Lenka,Ê 44Ê let,Ê TrhováÊ Kamenice,Ê
předákÊVPP 

 JsemÊ rodačka.Ê ZajímáÊ měÊ děníÊ vÊ TrhovéÊ
Kamenici.Ê PracujiÊ proÊ ÚřadÊ městyse,Ê starámÊ seÊ 
oÊpořádekÊaÊvzhledÊnašíÊobce.ÊVím,ÊžeÊjeÊstáleÊcoÊ
zlepšovatÊ -Ê údržbaÊ aÊ čistotaÊ komunikací,Ê údržbaÊ
hřbitova,Ê městskéÊ zeleně,Ê sběrnéhoÊ dvoraÊ 
aÊkontejnerůÊnaÊtříděnýÊodpad.ÊChci,ÊabychomÊseÊ
zdeÊvšichniÊcítiliÊpříjemně.Ê 

7.ÊOdvárkaÊHynek,Ê49Êlet,ÊTrhováÊKamenice,Êřidič 

 VětšinuÊ svéhoÊ profesníhoÊ životaÊ seÊ pohybujiÊ 
vÊ oblastiÊ veřejnéÊ dopravy.Ê PřirozeněÊ jeÊ miÊ tedyÊ
nejbližšíÊ problematikaÊ dopravníÊ obslužnostiÊ obceÊ 
aÊ jejíÊ dopravníÊ infrastruktury.Ê RádÊ buduÊ ovšemÊ
nápomocenÊiÊvÊostatníchÊoblastechÊživotaÊvÊobci.Ê 

8.ÊKábeleÊRadek,Ê48Êlet,ÊTrhováÊKamenice,Êhasič 

 CelýÊ dosavadníÊ životÊ jsemÊ prožilÊ vÊ TrhovéÊ
Kamenici. CelkemÊ 27Ê letÊ pracujiÊ uÊ VojenskéÊ
hasičskéÊ jednotkyÊ naÊ letištiÊ vÊ Pardubicích,Ê kdeÊ
zastávámÊ funkciÊ veliteleÊ družstvaÊ aÊ osobyÊ
pověřenéÊvÊoboruÊzdvihacíchÊzařízení.ÊZískalÊjsemÊ
odbornostÊaÊzkušenostiÊvÊtaktickémÊřízeníÊudálostíÊ
většíhoÊ rozsahu,Ê kteréÊ jeÊ možnéÊ využítÊ přiÊ
mimořádnýchÊ událostech:Ê povodně,Ê požáry,Ê
pandemieÊ atd.Ê MámÊ platnouÊ bezpečnostníÊ
prověrku.Ê VÊ roceÊ 2017Ê jsemÊ obdrželÊ zaÊ
dlouhodobéÊ svědomitéÊ plněníÊ pracovníchÊ úkolůÊ
oceněníÊ odÊ ministraÊ obrany. VÊ TrhovéÊ KameniciÊ
jsemÊ členemÊ mysliveckéhoÊ aÊ rybářskéhoÊ spolku.Ê
JsemÊ členemÊ JSDH,Ê kdeÊ seÊ aktivněÊ podílímÊ naÊ
zásahovéÊ činnostiÊ aÊ jsemÊ iÊ členemÊ okresníÊ
mysliveckéÊ komise.ŽivotÊ vÊ TrhovéÊ KameniciÊ miÊ
neníÊaÊnikdyÊnebylÊlhostejnýÊaÊrádÊbychÊseÊpodílelÊ
naÊjehoÊrozvoji.Ê 

9.Ê JoskováÊ Renata,Ê 61Ê let,Ê TrhováÊ Kamenice,Ê
laborantka 

OptimismusÊaÊchuťÊněcoÊzměnitÊjeÊvÊtétoÊnelehkéÊ
doběÊ veliceÊ důležité.Ê ChciÊ býtÊ nápomocná Ê 
aÊ podíletÊ seÊ smysluplnouÊ pracíÊ naÊ dalšímÊ rozvojiÊ
obce.Ê 

 

NášÊ volebníÊ programÊ vycházíÊ z aktuálníhoÊ stavuÊ
obceÊaÊpotřebÊobčanů,ÊdokončeníÊ jižÊ plánovanýchÊ čiÊ
realizovanýchÊ akcíÊ aÊ plánůÊ doÊ budoucna.Ê MeziÊ tyÊ
významnějšíÊpatří: 

· ZískáváníÊvšechÊmožnýchÊdotacíÊproÊnašiÊobec 

· DokončeníÊ napojeníÊ všechÊ občanůÊ naÊ kanalizaci,Ê
kolaudaceÊČOV 

· DokončeníÊstezkyÊz RohoznéÊdoÊobceÊ 

· RealizaceÊ novýchÊ stavebníchÊ pozemkůÊ 3.Ê etapyÊ
SvárovÊvčetněÊzasíťováníÊ 

· RozvedeníÊ optickéhoÊ vysokorychlostníhoÊ
internetuÊvÊobci 

· RekonstrukceÊveřejnéhoÊosvětleníÊ 

· SpolupráceÊ s místnímiÊ spolkyÊ aÊ podporaÊ
kulturníchÊaÊsportovníchÊaktivitÊv obci 

· V případěÊ vhodnéÊ dotaceÊ rekonstrukceÊ
fotbalovéhoÊhřiště 

· ÚpravyÊcestÊnaÊmístnímÊhřbitově 

· UpravitÊkontejnerováÊstáníÊ 

· VypořádatÊparcelyÊpoÊdigitalizaci 

· VybudováníÊ oddychovéhoÊ územíÊ vÊ okolíÊ
revitalizovanýchÊrybníkůÊaÊlokalityÊSvárovÊ 

 

PokudÊ seÊ vámÊ našeÊ kandidátníÊ listinaÊ iÊ nášÊ
volebníÊprogramÊzamlouvá,ÊpřijďteÊnásÊpodpořitÊ
23.Ê–Ê24.ÊzáříÊkeÊkomunálnímÊvolbám. 

I Ê Ê Ê 



TrhovokamenickýÊobčasníkÊčísloÊ08/2022 5 

 

VšechnyÊhlasyÊjednotlivýmÊkandidátůmÊv každéÊstraněÊseÊsčítajíÊaÊjejichÊsoučetÊjeÊvýsledekÊhlasováníÊproÊstranu.Ê
Z tohotoÊčíslaÊseÊpakÊpočítáÊpřiděleníÊmandátuÊjednotlivýmÊstranámÊaÊtoÊtak,ÊžeÊcelkovýÊpočetÊhlasůÊproÊstranuÊseÊ
dělíÊ 1,Ê 2,Ê 3,Ê 4Ê atd.Ê aÊ získanéÊpodílyÊ seÊ seřadíÊ podleÊ velikostiÊ zaÊ všechnyÊ stranyÊažÊdoÊnaplněníÊ sedmičlennéhoÊ
zastupitelstva.Ê MandátyÊ proÊ jednotlivéÊ kandidátyÊ seÊ přidělujíÊ podleÊ jejichÊ pořadíÊ naÊ kandidátníÊ listině.Ê PokudÊ
některýÊz kandidátů,Ê kterýÊneníÊ uvedenÊnaÊpředníchÊmístechÊkandidátkyÊzískáÊoÊ10%ÊhlasůÊvíc,ÊnežÊ jeÊprůměrÊ
hlasůÊveÊstraně,ÊpakÊseÊposouváÊnaÊprvníÊpoziciÊaÊstáváÊseÊčlenemÊzastupitelstva.ÊNaÊustavujícímÊzasedáníÊmajíÊ
zvolenéÊ stranyÊmožnostÊ navrhnoutÊ svéhoÊ kandidátaÊ naÊ funkciÊ starostyÊ aÊmístostarosty.Ê OÊ tom,Ê kdoÊ budeÊ tytoÊ
funkceÊzastávat,ÊrozhodujíÊčlenovéÊzastupitelstvaÊhlasováním. 
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N Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê2019-2022 

rok 2019 náklady dotace 
opravaÊfasádyÊhasičskéÊzbrojnice 231Ê656,00ÊKč 200Ê000,00ÊKč 
opravaÊhasičskéhoÊautaÊCASÊ32 143Ê000,00ÊKč 100Ê000,00ÊKč 
opravaÊchodníkuÊuÊzdravotníhoÊstřediska 221Ê000,00ÊKč 110Ê000,00ÊKč 
kanalizace 7Ê109Ê551,00ÊKč 1Ê458Ê955,33ÊKč 
zpevněnáÊplochaÊuÊDPS 484Ê574,00ÊKč Ê 
opravaÊkomunikaceÊnaÊHluboké 394Ê968,00ÊKč   
výměnaÊkotleÊvÊMŠ 399Ê788,00ÊKč   
      

rok 2020     
zlepšeníÊnakládáníÊsÊodpady 884Ê982,00ÊKč 627Ê385,00ÊKč 
turis ckáÊodpočívadla 209Ê421,00ÊKč 143Ê500,00ÊKč 
opravaÊopěrnéÊzdiÊuÊsokolovny 1Ê054Ê638,00ÊKč 680Ê000,00ÊKč 
opravaÊhřištěÊuÊZŠ 1Ê052Ê276,00ÊKč 686Ê836,00ÊKč 
opravaÊkomunikaceÊvÊRohozné 2Ê697Ê235,00ÊKč 1Ê867Ê185,00ÊKč 
vybaveníÊproÊSDHÊaÊopravaÊauta 186Ê057,00ÊKč 130Ê000,00ÊKč 
kanalizace 90Ê935Ê627,00ÊKč 55Ê939Ê873,89ÊKč 
stezkaÊproÊchodceÊaÊcyklistyÊTK-Rohozná 6Ê468Ê865,00ÊKč 3Ê799Ê609,00ÊKč 
výtahÊveÊzdravotnímÊstředisku 728Ê904,00ÊKč 100Ê000,00ÊKč 
opravaÊhřbitovníÊzdi 1Ê320Ê360,00ÊKč 700Ê000,00ÊKč 
      

rok 2021     
vybaveníÊveřejnýchÊprostranstvíÊodpočívadly 186Ê526,00ÊKč 140Ê965,00ÊKč 
cestaÊúvozem 217Ê700,00ÊKč 150Ê000,00ÊKč 
opravaÊmostníchÊpilířůÊKubátka 1Ê114Ê217,00ÊKč 821Ê871,00ÊKč 
obecníÊvlajka 112Ê268,00ÊKč 30Ê000,00ÊKč 
interak vníÊprvkyÊ 27Ê008,00ÊKč 16Ê900,00ÊKč 
opravaÊmístníchÊkomunikací 12Ê748Ê332,00ÊKč 7Ê969Ê630,00ÊKč 
opravaÊhas.ÊAuta 115Ê500,00ÊKč 80Ê000,00ÊKč 
kanalizace 39Ê468Ê224,00ÊKč 18Ê932Ê503,54ÊKč 
traktorovýÊnosičÊ+ÊhydraulickáÊruka 937Ê024,00ÊKč 387Ê200,00ÊKč 
      
CELKEM 169 449 701,00 Kč 95 072 413,76 Kč 
      
      

rok 2022     
zpevněnáÊplochaÊuÊhřbitovaÊ 62Ê006,00ÊKč Ê 
výměnaÊradiátorůÊvÊrestauraciÊ"NaÊradnici" 157Ê554,00ÊKč 126Ê043,00ÊKč 
      

schválené dotace pro rok 2022     
úpravyÊkontejnerovýchÊstání   250Ê000,00ÊKč 
opravyÊnaÊmístnímÊhřbitově   100Ê000,00ÊKč 
rozšířeníÊcestyÊúvozemÊ+ÊÊinterak vníÊprvky   124Ê765,00ÊKč 
opravaÊhasičskéhoÊvozu   35Ê000,00ÊKč 
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VýsledkyÊdětskýchÊrybářskýchÊzávodůÊzeÊdneÊ
18.Ê6.Ê2022 

 

1.ÊmístoÊ-ÊKristýnaÊBočková 

2.ÊmístoÊ-ÊBáraÊŠpačková 

3.ÊmístoÊ-ÊNikolaÊŠustrová 

 

DěkujemeÊzaÊsponzorskéÊdary: 

· ObecníÊúřadÊměstyseÊTrhováÊKamenice 

· GASTROÊAZ,Ês.r.o. 

· RybářskéÊpotřebyÊuÊSumce,ÊHlinsko 

· Tatra,ÊMlékárnaÊHlinsko 

· TesařskéÊaÊpokrývačskéÊpráceÊMichalÊRulík 

· DREMOÊs.r.o. 

· ObecníÊúřadÊVysočinaÊDřevíkov 

ostatníÊsponzoři 

TomášÊMaťák,ÊjednatelÊRybářskéhoÊsdruženíÊCHOBOT 

LegionářiÊaÊvojáciÊ1.ÊsvětovéÊválky 

MaláÊ výstavaÊ v prvnímÊ
poschodíÊ muzea,Ê kterouÊ
jsteÊ mohliÊ v průběhuÊ
měsíceÊ srpnaÊ navštívit,Ê
připomnělaÊ legionářeÊ 
aÊ vojákyÊ 1.Ê světovéÊ válkyÊ
z TrhovéÊKamenice.ÊMožná,Ê
žeÊ jsteÊ siÊ zdeÊ naÊ seznamuÊ
vojákůÊ přečetliÊ iÊ jménoÊ
svéhoÊ předkaÊ aÊ možnáÊ
máteÊ domaÊ nějakouÊ jehoÊ
fotografii,Êdopis,ÊdeníkÊatd.Ê
BudemeÊ mocÊ rádiÊ zaÊ
poskytnutíÊ jakýchkoliÊ
dokumentů,Ê kteréÊ bychomÊ
siÊ ofotili.Ê PanÊ PetrÊ PešekÊ seÊ oÊ volnémÊ časeÊ věnujeÊ
historii,Ê aÊ takÊ jsmeÊ rádi,Ê žeÊ výstavuÊ připravilÊ 
aÊzpracovalÊtakÊčástÊnašíÊminulosti. 

I Ê Ê Ê  

P  

V Ê Ê Ê
 



TrhovokamenickýÊobčasníkÊčísloÊ08/2022 8 

 



TrhovokamenickýÊobčasníkÊčísloÊ08/2022 9 

 

A Ê Ê —  



TrhovokamenickýÊobčasníkÊčísloÊ08/2022 10 

 

OlympiádaÊv TrhovéÊKamenici 

SeÊ začátkemÊ novéhoÊ školníhoÊ rokuÊ seÊ ještěÊ
ohlédnemeÊnaÊkonecÊ tohoÊuplynulého.ÊZávěrÊ červnaÊ
seÊ v trhovokamenickéÊ školeÊ neslÊ veÊ znameníÊ
olympiády.Ê DětiÊ zÊ 1.Ê ažÊ 7.Ê třídyÊ bylyÊ rozdělenyÊ doÊ
šestiÊ barevnýchÊ družstev.Ê StaršíÊ žáciÊ seÊ spoluÊ 
sÊučiteliÊ zapojiliÊdoÊorganizaceÊakce,ÊměliÊnaÊstarostÊ
měřeníÊ aÊ zapisováníÊ výsledků,Ê dohlíželiÊ naÊ časovýÊ
harmonogramÊ akceÊ apod.Ê SeÊ zvoněnímÊ seÊ všechnyÊ
skupinyÊ vypravilyÊ odÊ školyÊ směremÊ k fotbalovémuÊ

hřišti.Ê PrůvodÊ vedlyÊ třiÊ antickéÊ bohyně.Ê PoÊ
slavnostnímÊ zahájeníÊ seÊ soutěžícíÊ odebraliÊ keÊ
stanovištím.Ê SoutěžiloÊ seÊ veÊ čtyřechÊ disciplínách.Ê
VšichniÊ absolvovaliÊ běhÊ naÊ 50Ê metrů,Ê skokÊ dalekýÊ
z místa,ÊhodÊmíčkemÊaÊštafetu.ÊBonusovéÊstanovištěÊ
byloÊzaměřenoÊnaÊzásadyÊposkytováníÊprvníÊpomoci.Ê
ŽáciÊsiÊmohliÊnaÊfiguríněÊvyzkoušetÊmasážÊsrdce.ÊDíkyÊ

ZÊ Ê  



TrhovokamenickýÊobčasníkÊčísloÊ08/2022 11 

 

PuťákÊOpavaÊaÊOdraÊ2022 

DneÊ 30.7.Ê jsmeÊ seÊ sešliÊ naÊ našíÊ krásnéÊ loděnici.Ê
NaložiliÊ jsmeÊ všechnyÊ potřebnéÊ věciÊ aÊ vyjeliÊ jsmeÊ
směremÊ k Opavě.Ê CestouÊ jsmeÊ seÊ staviliÊ 
vÊ MladečskýchÊ jeskyníchÊ aÊ pokračovaliÊ jsmeÊ doÊ
Kravařů,ÊkdeÊjsmeÊpřespávali.ÊV neděliÊ jsmeÊvyraziliÊ
doÊOpavy,ÊcelýÊdenÊnámÊpršelo,ÊaleÊiÊtakÊjsmeÊsiÊužiliÊ
spoustuÊ srandyÊ naÊ dětskýchÊ hřištích.Ê PotomÊ jsmeÊ
dojeliÊ poÊ řeceÊ naÊ lodíchÊ zpětÊ k našimÊ stanůmÊ doÊ
Kravařů,ÊkdeÊjsmeÊstráviliÊještěÊjednuÊnoc.ÊV pondělíÊ
ránoÊ jsmeÊ seÊ nalodiliÊ aÊ pluliÊ jsmeÊ skoroÊ celýÊ den.Ê
CestouÊjsmeÊseÊzastaviliÊjenÊnaÊoběd.ÊDojeliÊjsmeÊdoÊ
cíle,ÊtentokrátÊ jsmeÊspaliÊnaÊ louceÊnedalekoÊHájeÊveÊ
Slezsku.ÊV úterýÊužÊnámÊvyšloÊlepšíÊpočasí,ÊtakÊjsmeÊ
seÊběhemÊplavbyÊhodněÊkoupali.Ê JeliÊ jsmeÊnaÊ lodíchÊ
ccaÊ12Êkm.ÊZastávkuÊjsmeÊměliÊjenÊnaÊobědÊaÊpozdějiÊ
naÊzmrzlinu.ÊNásledovalÊposledníÊjezÊaÊzaÊchvíliÊjsmeÊ
užÊbyliÊnaÊloděniciÊv Děhylově.ÊVšichniÊjsmeÊtenÊdenÊ
nespaliÊveÊstanech,ÊaleÊpodÊplachtou.ÊVeÊstředuÊjsmeÊ
nejeliÊnaÊ lodích,ÊaleÊproÊzměnuÊjsmeÊvyraziliÊvlakemÊ

moderníÊmobilníÊ aplikaciÊ seÊ hnedÊ dozvěděli,Ê nakolikÊ
byÊ bylaÊ jimiÊ poskytovanáÊ pomocÊ účinná.Ê PoÊ celouÊ
dobuÊnaÊsportovištiÊpanovalaÊnefalšovanáÊolympijskáÊ
atmosféra.Ê ZejménaÊ přiÊ běhuÊ bylyÊ k viděníÊ výkonyÊ
v duchuÊ heslaÊ Nemůžeš?Ê Přidej!Ê VýsledkyÊ
jednotlivýchÊ družstevÊ bylyÊ díkyÊ tomuÊ velmiÊ
vyrovnané.ÊSladkáÊodměnaÊprotoÊčekalaÊnaÊvšechnyÊ
účastníkyÊher.Ê 

LoučeníÊs prázdninami 

KončíÊdobaÊdovolenýchÊaÊprázdnin,Êčas,ÊkterýÊmnozíÊ
využiliÊtutÊčástiÊrokuÊk tomu,ÊabyÊseÊvzdáliliÊdennímuÊ
shonu,Ê stresuÊ aÊ každodennímÊ povinnostem.Ê ČlověkÊ
potřebujeÊ takéÊ časÊ proÊ svéÊ těloÊ aÊ duši.Ê PotřebujeÊ
odstupÊodÊvšednodenníchÊpovinností.ÊMnozíÊlidéÊsiÊjižÊ
začínajíÊ uvědomovat,Ê žeÊ právěÊ člověkÊ tétoÊ hektickéÊ
epochyÊ potřebujeÊ místoÊ spočinutí,Ê kdeÊ naÊ nějÊ nicÊ
nedoráží,ÊkdeÊmůžeÊdojítÊkeÊkliduÊaÊk soběÊsamému.Ê
NěkteříÊ sedajíÊ doÊ letadlaÊ aÊ spěchajíÊ tam,Ê kdeÊ seÊ
mohouÊ soustředitÊ naÊ potřebnéÊ osvěženi.Ê NeníÊ všakÊ
nutnéÊ mysletÊ naÊ tichéÊ ostrovyÊ uprostředÊ oceánů.Ê
OstrovyÊ odpočinutíÊ aÊ tichaÊ nemusíÊ člověkÊ hledatÊ
někdeÊv dálce.ÊKlidnéÊtichoÊlzeÊnaléztÊv přírodě.ÊStačíÊ
vypravitÊ seÊ někamÊ k voděÊ neboÊ doÊ lesa.Ê (IÊ když,Ê
popravděÊ řečeno,Ê v posledníchÊ letechÊ byloÊ mnohoÊ
lesníchÊ porostůÊ vykáceno).Ê NeboÊ seÊ setkatÊ seÊ
s přáteli,Ê přečístÊ siÊ pěknouÊ knížku.Ê UsednoutÊ naÊ
dřevěnéÊ lavičceÊpodÊkošatouÊ lípou,Ê kteráÊnásÊ chráníÊ
svýmiÊ větvemi.Ê VčelyÊ hlasitěÊ bzučí.Ê ŽádnáÊ auta,Ê
žádnéÊ rádio,Ê žádnéÊ válečnéÊ zpravodajství.Ê DívatÊ seÊ
večerÊ naÊ hvězdy;Ê pohledÊ naÊ oblohuÊ uvádělÊ člověkaÊ
vždyÊvÊúžas,ÊjakÊvyjádřilÊjižÊpředÊmnohaÊstaletímiÊveÊ
svéÊmodlitběÊÊstarozákonníÊžalmista: 

KdyžÊseÊzahledímÊnaÊtváÊnebesa,ÊdíloÊtvýchÊprstů, 
naÊměsíc,ÊnaÊhvězdy,ÊkteréÊjsiÊstvořil: 

CoÊjeÊčlověk,ÊžeÊnaÊněhoÊmyslíš, 
coÊjeÊsmrtelník,ÊžeÊseÊoÊněhoÊstaráš? 

V tomtoÊobdobí,ÊkdyÊpoleÊaÊloukyÊvydalyÊsvouÊúroduÊ
aÊchystajíÊseÊk podzimnímuÊodpočinku,ÊseÊvětšinaÊlidíÊ
seÊ vracíÊ z venkovaÊ aÊ přírodyÊ doÊ městÊ aÊ doÊ
zaměstnání.ÊSnadÊtoÊvšechnoÊbudemeÊlépeÊsnášetÊpřiÊ
vzpomínceÊnaÊslunnéÊléto. 

PavelÊČtvrtečka 
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naÊ celýÊdenÊdoÊOstravy.ÊNavštíviliÊ jsmeÊvyhlídkuÊnaÊ
radničníÊvěžiÊaÊMalýÊsvětÊtechnikyÊveÊVítkovicích,ÊkdeÊ
jsmeÊměliÊdomluvenouÊprohlídkuÊaÊgaleriiÊGong.ÊMocÊ
jsmeÊsiÊtenhleÊvýletÊužili.ÊVeÊčtvrtekÊjsmeÊvyraziliÊnaÊ
celýÊ denÊ naÊ pískovnu.Ê ByloÊ krásnéÊ počasíÊ aÊ koupaliÊ
jsmeÊ seÊ celýÊ den.Ê HráliÊ jsmeÊ různéÊ hryÊ naÊ lodíchÊ
např.Ê TitanikÊ aÊ překlápění.Ê PoÊ celémÊ dnuÊ jsmeÊ byliÊ
všichniÊ strašněÊ unaveníÊ aÊ jenÊ jsmeÊ sjeliÊ kousekÊ poÊ
řeceÊ zpětÊ doÊ kempu.Ê V DěhylověÊ jsmeÊ tedyÊ spaliÊ 
3Ênoci.ÊV pátekÊ ránoÊ jsmeÊvšeÊ sbaliliÊ aÊ jeliÊ jsmeÊdoÊ
Bohumína.Ê NasedliÊ jsmeÊ naÊ řekuÊ Odru,Ê kdeÊ byliÊ
krásnéÊmeandry.ÊCestouÊjsmeÊseÊstaviliÊnaÊrozhledněÊ
aÊ jelikožÊ byloÊ opravduÊ teplo,Ê takÊ jsmeÊ seÊ koupaliÊ 
aÊpřeklápěli.ÊDojeliÊjsmeÊažÊdoÊPolskaÊaÊautyÊjsmeÊseÊ
vrátiliÊdoÊBohumína,ÊkdeÊjsmeÊpostaviliÊstany.ÊVečerÊ
jsmeÊměliÊstezkuÊodvahy,ÊkterouÊnámÊpřipraviliÊnašiÊ
vedoucí.Ê CelýÊ týdenÊ jsmeÊ plniliÊ bobříkyÊ -Ê 2Ê hodinyÊ
nemluvit,Ê2ÊhodinyÊdržetÊpádloÊv ruce,ÊzískatÊ10ÊvětÊ
odÊcizíchÊ lidí,ÊnaléztÊv hloubceÊdoÊprázdnéÊ lodi,ÊanižÊ
byÊseÊpřeklopila,ÊnaučitÊseÊ6ÊuzlůÊaÊ2ÊhodinyÊseÊdržetÊ
veÊ dvojiciÊ zaÊ ruce.Ê TakéÊ jsmeÊ byliÊ rozdělenyÊ naÊ 

3Ê družstva,Ê střídaliÊ jsmeÊ seÊ veÊ vařeníÊ aÊ navzájemÊ
jsmeÊ protiÊ soběÊ soutěžili.Ê SoutěžíÊ jsmeÊ siÊ užiliÊ
opravduÊ hodněÊ každýÊ den.Ê V sobotuÊ jsmeÊ seÊ
probudiliÊdoÊdeště,ÊuvařiliÊjsmeÊsiÊkeÊsnídaniÊovesnouÊ
kaši,Ê proběhloÊ vyhlášeníÊ aÊ vydaliÊ jsmeÊ seÊ naÊ cestuÊ
domů.ÊDěkujemeÊnašimÊvedoucím,ÊžeÊvšechnoÊhezkyÊ
naplánovaliÊaÊzorganizovali. 

ZaÊvodáckýÊoddílÊNelaÊDucháčková 

…zimaÊ seÊ určitěÊ zeptá,Ê „coÊ jsiÊ dělal,Ê abysÊ bylÊ naÊ měÊ připraven“Ê aÊ jáÊ klidněÊ odpovímÊ :Ê „…mimoÊ jinéÊ jsemÊ seÊ

s kladnouÊodezvouÊzastavilÊnaÊpodzimníÊburzeÊv Tékáčku“ Ê…aÊprávěÊk tomuÊspějeÊnašeÊpozvánkaÊ:ÊV pátekÊ –Ê
sobotuÊ 23.Ê–Ê 24.záříÊ 2022 seÊvÊprostoráchÊspolečenskéÊmístnostiÊbývaléÊOzdobyÊv TrhovéÊKameniciÊ(vÊpřízemíÊ
budovy,ÊkdeÊjeÊiÊmístníÊknihovna)Êuskuteční Burza dětského,Ê dámskéhoÊ aÊ pánskéhoÊ oblečení,Ê sportovníchÊ
potřebÊ aÊ hraček veÊsvé podzimníÊ verzi.ÊZájemciÊz řadÊprodávajícíchÊiÊkupujícíchÊjsouÊsrdečněÊzváni.ÊV případěÊ
jakýchkolivÊ dotazůÊ seÊ obracejteÊ naÊ paníÊ VenduluÊ KudláčkovouÊ tel.Ê 777 277 848Ê ,Ê mail vendulaku@tiscali.cz.Ê
Pravidla,ÊtiskopisÊsoupisuÊzbožíÊaÊbližšíÊinformaceÊjsouÊtéžÊk nahlédnutíÊčiÊstaženíÊnaÊwebovýchÊstránkáchÊTrhovéÊ
Kamenice.ÊDrobnáÊpřipomínkaÊk organizaci příjmuÊvěcíÊdoÊburzyÊ:Ê…Êten,ÊkdoÊjižÊnaÊburzeÊv minulostiÊsvéÊvěciÊ
nabízelÊaÊbudeÊseÊchtítÊúčastnitÊznovu,ÊbudeÊmítÊpřidělenýÊstejnýÊkód,ÊjakoÊminule.ÊV každémÊpřípaděÊjeÊpotřeba,Ê
abyÊorganizátorkámÊpotvrdilÊsvouÊpřípadnouÊúčastÊaÊbyloÊs nímÊpočítánoÊz prostorovýchÊdůvodů.ÊDáleÊs odkazemÊ
naÊnašeÊpravidlaÊpřipomínáme,ÊžeÊjsmeÊdobrovolnickouÊakcí,ÊaÊtímÊnenesemeÊzárukuÊzaÊsemÊsvěřenéÊaÊnabízenéÊ
zboží.Ê Ê 
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