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Kontakt:Êobcasnik.tk@gmail.com 

MilíÊčtenáři, 

začalÊadventníÊčasÊaÊsÊnímÊspojenéÊkrásnéÊobdobíÊčekáníÊnaÊVánoce.Ê
KroměÊ chystáníÊ nutnéhoÊ můžemeÊ totoÊ obdobíÊ spojitÊ seÊ spoustouÊ
hezkýchÊ chvil—nedělníÊ adventníÊ koncerty,Ê vůněÊ svařenéhoÊ vínaÊ 
aÊmedovinyÊnaÊvánočníchÊtrzích,ÊpečeníÊoblíbenéhoÊcukroví,ÊvýzdobaÊ
domovůÊvětvičkamiÊsÊvoňavýmÊjehličím. 

PřejiÊ VámÊ poklidnýÊ časÊ vÊ kruhuÊ rodinném,Ê miláÊ setkáníÊ sÊ přáteliÊ 
aÊkrásnýÊvánočníÊčas.ÊAťÊJežíšekÊrozzáříÊočiÊvšechÊobdarovaných. 

EliškaÊNěmcová 
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VáženíÊspoluobčané, 

opětÊpárÊinformacíÊproÊvás. 

KanalizaceÊaÊČOV 

ProběhlaÊkolaudaceÊČOV,ÊbylÊukončenÊzkušebníÊprovozÊaÊnajeliÊjsmeÊdoÊprovozuÊtrvalého.Ê
NaÊzákladěÊvyhodnoceníÊzkušebníhoÊprovozuÊaÊzávěrečnéÊzprávyÊaleÊbyloÊkonstatováno,ÊžeÊ
nesplňujemeÊ ukazateleÊ důležitéÊ proÊ správnýÊ chodÊ Č0V,Ê aleÊ iÊ proÊ přiznáníÊ částiÊ dotace.Ê
NejpodstatnějšímÊ ukazatelemÊ jeÊ předevšímÊ početÊ obyvatelÊ napojenýchÊ naÊ kanalizaci.Ê
MusímeÊtakÊdůsledněÊapelovatÊnaÊobčany,ÊabyÊ seÊ coÊ nejdříveÊ naÊ kanalizaciÊ napojili,Ê
abychomÊdoÊjaraÊsplniliÊpodmínkyÊproÊpřiznáníÊdotace,ÊaÊnemuseliÊjsmeÊčástÊdotacíÊvracet.Ê 

NěkdoÊoddalujeÊ vybudováníÊ přípojkyÊ iÊ z důvodu,Ê žeÊbudeÊpozdějiÊ platitÊ stočné.Ê TadyÊaleÊ
upozorňujeme,ÊžeÊvlastníciÊnenapojenýchÊnemovitostíÊmohouÊbýtÊv rámciÊvodoprávníhoÊ
dozoruÊvyzvániÊk předloženíÊdokladůÊoÊpovolenémÊnakládáníÊs vodamiÊ(domácíÊčistírny)ÊčiÊ
dokladůÊ oÊ vyváženíÊ jímek.Ê V případěÊ neoprávněnéhoÊ nakládáníÊ s odpadnímiÊ vodamiÊ seÊ
fyzické,ÊfyzickéÊpodnikajícíÊiÊprávnickéÊosobyÊdopouštějíÊpřestupkuÊpodleÊvodního,ÊpřípadněÊ
iÊ stavebníhoÊ zákona,Ê zaÊ cožÊ můžeÊ býtÊ uloženaÊ pokutaÊ v souladuÊ s vodním,Ê případněÊ
stavebnímÊzákonem. 

Optika 

V uliciÊOkružníÊaÊčástečněÊv uliciÊNerudovaÊbylÊnataženÊoptickýÊkabelÊproÊvysokorychlostníÊ
internet.ÊNaÊjařeÊbudemeÊpokračovatÊv dalšíchÊčástechÊobce. 

Osvětlení 

Z důvoduÊúsporyÊelektrickéÊenergieÊjsmeÊseÊrozhodliÊvyměnitÊdosavadníÊsvětlaÊzaÊledková,Ê
zejménaÊta,ÊkteráÊbylaÊnejstaršíÊaÊmělaÊnejvětšíÊodběr.ÊTatoÊnováÊsvětlaÊjsouÊnastavenaÊnaÊ
menšíÊsvítivost,ÊaÊtoÊodÊ21ÊhÊdoÊ23ÊhÊnaÊ50Ê%,ÊodÊ23ÊhÊdoÊ4ÊhÊnaÊ20Ê%ÊaÊodÊ4ÊhÊdoÊ5ÊhÊnaÊ

S Ê  
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RybářskéÊ sdruženíÊ
CHOBOTÊ TrhováÊ
KameniceÊ přijímáÊ
závaznéÊ objednávkyÊ
naÊvánočníÊkapryÊnaÊ
poštěÊuÊpí.ÊPilařové,Ê
uÊ p.Ê MiroslavaÊ
SlaninyÊ ml.Ê naÊ tel.Ê
774 020 754ÊaÊdáleÊ
naÊZářečiÊv prodejněÊ
potravinÊ uÊ pí.Ê
LickovéÊ Soni.Ê
ObjednávkyÊ budouÊ přijímányÊ doÊ 16.Ê prosinceÊ 2022.Ê
ProdejÊseÊuskutečníÊjakoÊminuléÊrokyÊuÊnovéÊhasičskéÊ
garážeÊv pátekÊ23.ÊprosinceÊodÊ9:00–12:00Êhodin. 

RybářskéÊsdruženíÊChobotÊpřejeÊspoluobčanůmÊklidnéÊ
VánoceÊ bezÊ kostičkyÊ v krkuÊ aÊ hodněÊ zdravíÊ doÊ
novéhoÊrokuÊ2023.Ê 

S pozdravemÊPetrůvÊzdar 

PřejiÊ všemÊ hezkýÊ adventníÊ čas,Ê pohodovéÊ
vánočníÊ svátky,Ê pevnéÊ zdravíčkoÊ aÊ všechnoÊ
nejlepšíÊdoÊnovéhoÊroku!!! 

Ing.ÊIvaÊDostálová,Êstarostka 

BlížíÊseÊzávěrÊrokuÊ2022ÊaÊpředÊnámiÊje,ÊproÊmnohoÊ 
zÊnás,Ê jednoÊzÊnejkrásnějšíchÊobdobíÊrokuÊ–Êadvent.Ê
Advent,Ê toÊ jeÊ časÊ očekávání,Ê rozjímání,Ê zamyšleníÊ
nadÊuplynulýmÊrokem,Êbilancování,ÊaleÊ iÊ časÊpřípravÊ 
aÊshonu.ÊPoÊdvouÊletech,ÊnaÊkteréÊbudemeÊvzpomínatÊ
jakoÊ naÊ rokyÊ „covidové“,Ê aniÊ tenÊ letošníÊ nebylÊ
jednoduchý.Ê PrověřilÊ našiÊ ochotuÊ aÊ schopnostÊ
semknoutÊ se,Ê podatÊ pomocnouÊ rukuÊ aÊ pomáhatÊ
lidem,ÊkteříÊpřišliÊoÊsvůjÊdomov,ÊsváÊrodinnáÊzázemí,Ê
svéÊ jistoty,Ê zkrátkaÊ lidemÊ vÊ bezprecedentníchÊ
situacích,Ê kteréÊ jsmeÊ vůbecÊ neočekávali,Ê žeÊ jeÊ
zažijeme.  

AÊmyslímÊsi,ÊžeÊjsmeÊjakoÊspolečnostÊobstáli,ÊnaplniliÊ
jsmeÊ významÊ slovÊ nezištnáÊ pomoc,Ê solidarita,Ê
sounáležitostÊaÊvšemÊprotoÊnáležíÊpoděkování.  

PřejiÊVám,ÊaťÊjeÊVášÊletošníÊpředvánočníÊčasÊnaplněnýÊ
pohodouÊ aÊ radostíÊ sÊ VašimiÊ nejbližšími,Ê kterouÊ siÊ
přenesemeÊ doÊ celéhoÊ roku.Ê SvýmÊ blízkýmÊ
naslouchejmeÊ nejenÊ oÊ Vánocích,Ê aleÊ iÊ vÊ celémÊ
následujícímÊroce.  

VášÊsenátorÊJanÊTecl 

50Ê %.Ê ZároveňÊ bylaÊ vyměněnaÊ dosavadníÊ čidlaÊ naÊ
rozsvěceníÊ aÊ zhasínáníÊ světelÊ zaÊ astrohodiny,Ê kteréÊ
snímajíÊ přímoÊ z družiceÊ aÊ samyÊ siÊ všeÊ řídí.Ê
PokračovatÊ veÊ vylepšováníÊ osvětleníÊ budemeÊ 
iÊnadále.Ê 

Hřbitov 

NaÊ hřbitověÊ jsmeÊ začaliÊ s úpravamiÊ cest.Ê JenÊ proÊ
informaci,Ê každýÊ vlastníkÊ hrobovéhoÊmístaÊmusíÊmítÊ
ještěÊprostorÊokoloÊccaÊ20Êcm,ÊprotoÊnejsouÊcestičkyÊ
dotaženyÊažÊk hrobům.Ê 

KontejnerováÊstání 

PoÊobdrženíÊdotaceÊz PardubickéhoÊkrajeÊjsmeÊzačaliÊ
s úpravouÊ některýchÊ kontejnerovýchÊ stání,Ê aÊ toÊ naÊ
Svárově,Ê uÊ Ozdoby,Ê v uliciÊ ZahradníÊ aÊ Okružní,Ê
následovatÊ budeÊ lokalitaÊ uÊ Jednoty.Ê JednáÊ seÊ 
oÊzpevněníÊpodložíÊaÊinstalaciÊdřevěnýchÊzástěn,ÊabyÊ
námÊumístěnéÊkontejneryÊnekazilyÊprostředí. 

Dotace 

PřipravujemeÊ žádostiÊ oÊ dotaceÊ naÊ příštíÊ rok,Ê brzyÊ
začnemeÊ pracovatÊ naÊ rozpočtu.Ê ScházímeÊ seÊ seÊ
zastupiteliÊ aÊ snažímeÊ seÊ koordinovatÊ našeÊ plányÊ doÊ
budoucna.Ê JakoÊnejvětšíÊ úkolÊ doÊpříštíhoÊ rokuÊvidímÊ
dotaženíÊ stezkyÊ doÊ obceÊ aÊ dokončeníÊ projektuÊ naÊ
výstavbuÊ 3.Ê etapyÊ Svárov.Ê PostupněÊ vypořádávámeÊ
odkupÊaÊprodejÊpozemkůÊpoÊprovedenéÊdigitalizaci. 

NaÊ závěrÊ bychÊ chtělaÊ úplněÊ všem,Ê kteříÊ seÊ
jakýmkolivÊ způsobemÊ podíleliÊ naÊ choduÊ 
aÊ rozvojiÊ našíÊ obce,Ê zaÊ jejichÊ práciÊ mocÊ
poděkovat.Ê 

PrvníÊ adventníÊ neděleÊ jeÊ zaÊ námi,Ê rozsvítiliÊ jsmeÊ
společněÊ vánočníÊ stromÊ naÊ náměstí.Ê JižÊ delšíÊ dobuÊ
prožívámeÊnelehkéÊobdobí,ÊaleÊmusímeÊvěřit,ÊžeÊbudeÊ
lépe. 

A Ê Ê
ÊJ ÊT  

V Ê  
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NaÊkonciÊříjnaÊveÊškolceÊřádilaÊstrašidlaÊ-ÊslavilaÊtotižÊ
Halloween.ÊKdyžÊjsmeÊseÊpřestaliÊbát,ÊzačaliÊjsmeÊseÊ

těšit,Ê žeÊ námÊ svatýÊ MartinÊ přivezeÊ prvníÊ sníh,Ê aleÊ
museliÊ jsmeÊ siÊ ještěÊ týdenÊ počkatÊ -Ê aÊ bylaÊ toÊ jenÊ
krátkáÊ ochutnávka.Ê UpekliÊ jsmeÊ siÊ rohlíčkyÊ aÊ nežÊ
začneÊtaÊpraváÊzima,ÊvydaliÊ jsmeÊseÊnaÊprůzkumÊdoÊ
lesa.ÊObjeviliÊ jsmeÊ tamÊ liščíÊnoruÊaÊvÊníÊubrečenéhoÊ
Budulínka.Ê PomohliÊ jsmeÊ muÊ naÊ svobodu,Ê vyprášiliÊ
liškámÊkožichyÊaÊbabičkaÊ násÊpozvalaÊ naÊhrachovouÊ
polívku.Ê PakÊ vyndalaÊ voňavouÊ krabici:Ê skořice,Ê

M Ê Ê  

A Ê Ê —  
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SběrÊpapíru 

2.ÊaÊ3.Ê listopaduÊproběhlÊnaÊnašíÊškoleÊ tradičníÊsběrÊ
papíru.Ê SbíraliÊ jsmeÊ noviny,Ê časopisyÊ aÊ staréÊ knihy.Ê
LetosÊ nebylÊ zájemÊ oÊ kartony,Ê cožÊ byloÊ každoročněÊ
našeÊželízkoÊv ohni.ÊVěříme,ÊžeÊiÊtakÊseÊsešloÊpárÊtunÊ
cennéÊsuroviny. 

OrganizaciÊsběrovéÊakceÊměliÊnaÊstarostÊžáciÊdevátéÊ
třídy.ÊTohotoÊúkoluÊseÊzhostiliÊvelmiÊzodpovědně. 

VýsledkyÊ seÊ dozvíme,Ê ažÊ přijdeÊ vyúčtováníÊ odÊ
společnostiÊEpet,ÊkteráÊodÊnásÊsběrÊvykupuje. 

PlaveckýÊvýcvik 

OdÊ 5.Ê 9.Ê doÊ 21.Ê 11.Ê 2022Ê absolvovaliÊ žáciÊ 3.,Ê 4.,Ê 
5.Ê aÊ 6.Ê třídyÊ následnýÊ plaveckýÊ výcvik.Ê SpolečněÊ
v rámciÊ výukyÊ jezdiliÊ doÊ plaveckéhoÊ bazénuÊ

v Hlinsku.Ê ZdeÊ seÊ podÊ vedenímÊ zkušenýchÊ plavčíkůÊ
rozvíjeliÊ v plaveckýchÊ dovednostech.Ê ZdokonaliliÊ seÊ
takÊv techniceÊprsa,Êznak,ÊsplýváníÊaÊněkteříÊdokonceÊ
kraul.ÊNaučiliÊ seÊ téžÊpotápětÊpřiÊ loveníÊ pukuÊ zeÊdnaÊ 
aÊskákatÊ šipku.ÊVšichniÊ žáciÊ seÊshodliÊnaÊ tom,ÊžeÊ jeÊ
plaváníÊ mocÊ bavíÊ aÊ plavčicímÊ slíbili,Ê žeÊ doÊ bazénuÊ
budouÊs rodičiÊiÊnadáleÊjezdit. 

hřebíček,Ê sušenáÊ jablíčkaÊ aÊ pomeranče,Ê svíčkyÊ 
aÊ ozdobičky,Ê dědečekÊ přidalÊ větvičkyÊ aÊ zaÊ chvíliÊ bylÊ
naÊstoleÊkrásnýÊadventníÊvěnec.ÊVÊneděliÊjsmeÊzapáliliÊ
prvníÊ svíčkuÊ aÊ zaÊ oknyÊ užÊ jeÊ slyšetÊ šuměníÊ křídel,Ê
cinkáníÊ iÊ dupání...Ê SluníčkaÊ zaseÊ pozvalaÊ doÊ školkyÊ
maminkyÊ aÊ krásnouÊ adventníÊ výzdobuÊ vyráběliÊ
společně.Ê NechybělaÊ domácíÊ vánočka,Ê kávaÊ aÊ čaj,Ê
abyÊšlaÊpráceÊpěkněÊodÊ ruky,ÊaÊpříjemnéÊodpoledneÊ
uběhloÊcobydup.ÊTakÊtřebaÊzaseÊpříště. 

ZÊ Ê  
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MalováníÊnaÊtrička 

MalováníÊnaÊtričkaÊjeÊspolečnáÊakceÊprvňáčkůÊaÊjejichÊ
rodičů,Ê kteráÊ proběhlaÊ naÊ půděÊ školyÊ vÊ úterýÊ 
1.ÊlistopaduÊ2022.ÊSešliÊjsmeÊseÊodpoledneÊvÊ1.ÊtříděÊ
aÊ technikouÊ tupováníÊ přesÊ šablonyÊ siÊ dětiÊ textilnímiÊ
barvamiÊ vyzdobilyÊ svojeÊ trička.Ê TaÊ jimÊ nyníÊ sloužíÊ
jakoÊochrannýÊoděvÊnaÊvýtvarnouÊiÊpracovníÊvýchovu.Ê
PříjemnýÊ ruchÊ iÊ atmosféraÊ seÊ neslyÊ celýmÊ tvořivýmÊ
odpolednem.Ê DomůÊ odcházeliÊ všichniÊ nadmíruÊ
spokojeni.ÊBudemeÊseÊtěšitÊnaÊdalšíÊpodobnéÊsetkání. 

HalloweenÊvÊ1.Êtřídě 

PondělíÊ 31.10.Ê byloÊ proÊ našeÊ prvňáčkyÊ neobyčejné.Ê
JižÊránoÊpřišliÊdoÊškolyÊv kostýmechÊaÊceléÊdopoledneÊ
prožívaliÊ Halloween.Ê SpolečněÊ s žákyÊ 9.Ê ročníkuÊ

vydlabaliÊ dýně.Ê PřiÊ tétoÊ činnostiÊ seÊ opětÊ setkaliÊ tiÊ
nejmladšíÊs nejstaršímiÊžákyÊnašíÊškolyÊaÊdohromadyÊ
jimÊtoÊšloÊvýborně.ÊPrvňáčciÊsiÊpotomÊsamiÊzeÊsklenicÊ
aÊ listíÊ vyrobiliÊ podzimníÊ lucernu.Ê PísmenkaÊ
procvičovaliÊs pavoukemÊArturem.ÊNaÊrozloučenouÊnaÊ
něÊ čekalyÊ iÊ strašidelnéÊ dobroty.Ê ZažiliÊ jsmeÊ veseléÊ
dopoledneÊ aÊ kroměÊ hezkýchÊ zážitkůÊ siÊ domůÊ
odnášímeÊiÊpěknéÊvýrobky.Ê 

ExkurzeÊv MlékárněÊHlinsko 

VeÊstředuÊ9.Ê listopaduÊměliÊnašiÊdeváťáciÊjedinečnouÊ
příležitostÊseznámitÊseÊs nejvýznamnějšímÊvýrobcemÊ
v oblastiÊ potravinářstvíÊ v našemÊ regionu.Ê NavštíviliÊ
MlékárnuÊTatraÊHlinsko. 

NejdříveÊ jsmeÊ siÊ vyslechliÊ zajímavouÊ přednáškuÊ 
oÊ historiiÊ tohotoÊ závodu.Ê VeÊ 40.Ê letechÊ 20.Ê stoletíÊ
mlékárnuÊzaložilaÊšvýcarskáÊfirmaÊNestlé,ÊkteráÊseÊpřiÊ
výběruÊ lokalityÊ rozhodovalaÊ podleÊ čistotyÊ přírodyÊ 
aÊkvalityÊmléka.ÊOdÊtěchÊdobÊjeÊtovárnaÊznámáÊjakoÊ
Nestlovka.Ê DozvěděliÊ jsmeÊ se,Ê jakÊ seÊ provozyÊ
modernizovaly,Ê kdoÊ jsouÊ dodavateléÊ mléka,Ê jakÊ seÊ
sledujeÊ kvalitaÊ vstupníchÊ surovin,Ê jakýÊ jeÊ sortimentÊ
výrobyÊ aÊ kamÊ seÊ tytoÊ výrobkyÊ špičkovéÊ kvalityÊ 
aÊvýjimečnéÊchutiÊpoÊcelémÊsvětěÊpodÊznačkouÊTatraÊ
vyváží. 

NásledovalaÊprohlídkaÊprovozu,ÊkdeÊjsmeÊmohliÊvidětÊ
celýÊ procesÊ zpracováníÊ aÊ baleníÊ mléka,Ê jogurtů,Ê
kondenzovanýchÊvýrobkůÊaÊsušenéhoÊmléka.Ê 

DrobnýmÊ dárkemÊ seÊ s námiÊ průvodciÊ rozloučili.Ê ProÊ
deváťákyÊ toÊ bylaÊ jistěÊ přínosnáÊ exkurze.Ê NěkteříÊ siÊ
možnáÊ umíÊ představit,Ê žeÊ byÊ zdeÊ chtěliÊ v budoucnuÊ
najítÊuplatnění. 

 
„LEŽÁCKÉÊVERŠOVÁNÍ“ 

„UměníÊ jeÊ řečíÊminulosti,Ê přítomnostiÊ iÊ budoucnosti.Ê
PropojujeÊaÊzároveňÊboříÊhraniceÊv čase...“Ê 

PrávěÊzaÊúčelemÊpropojeníÊminulostiÊseÊsoučasností,Ê
zprostředkováníÊ vzájemnéÊ inspiraceÊ vÊ oblastiÊ
přednesuÊ aÊ předevšímÊ uÊ příležitostiÊ světovéhoÊ DneÊ
válečnýchÊ veteránůÊ (11.11.)Ê aÊ téžÊ jakoÊ vzpomínkaÊ
ležáckéÊ tragédieÊ (1942–2022),Ê uspořádalÊ v úterýÊ 
8.Ê listopaduÊ PamátníkÊ LidiceÊ aÊ LežákyÊ jižÊ 8.Ê ročníkÊ
celostátníÊ recitačníÊ přehlídkuÊ „LežáckéÊ veršování“Ê
v MFCÊHlinsko. 

MeziÊ čestnýmiÊ hostyÊ aÊ téžÊ v porotěÊ tedyÊ nesmělyÊ
chybětÊ významnéÊ osobnostiÊ z tétoÊ oblasti,Ê aleÊ téžÊ
umělci,Ê dabéři,Ê divadelníÊ herci,Ê pedagogovéÊ čiÊ
moderátoři,Ê s nimižÊ PamátníkÊ LežákyÊ častoÊ
spolupracujeÊ naÊ nejrůznějšíchÊ akcíchÊ aÊ uměleckýchÊ
vystoupeníchÊproÊširokouÊveřejnost. 

ÚčastniliÊ seÊ jíÊ žáciÊ základníchÊ školÊ předevšímÊ
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ZáchranaÊovečky… 

JednohoÊ podzimníhoÊ odpoledneÊ seÊ vydalaÊ družinkaÊ
naÊnašeÊoblíbenéÊJehličkovoÊhřiště.ÊDětemÊseÊtoÊoÊtoÊ
víceÊ líbilo,ÊprotožeÊvšudeÊkolemÊseÊpáslyÊovečky.ÊPoÊ
chvilceÊ přišlyÊ holčičkyÊ seÊ smutnýmÊ výrazemÊ aÊ seÊ
slovy….,,NeumíráÊ taÊ ovečkaÊ vzadu,Ê žeÊ ne?“Ê OvečkaÊ
leželaÊ naÊ boku,Ê nožkuÊ mělaÊ nahoruÊ aÊ mocÊ seÊ námÊ
nelíbila.ÊChvilkuÊjsmeÊpočkaliÊaÊpoÊnějakéÊdoběÊjsmeÊ
kontaktovaliÊ obecníÊ úřadÊ s dotazem,Ê kdoÊ toÊ tuÊ máÊ
pronajaté.Ê TamÊužÊ zařídiliÊ ostatníÊ aÊpoÊ chvilceÊpřijelÊ
majitel,Ê ovečkuÊ švihemÊ zvedlÊ aÊ mocÊ námÊ děkoval.Ê
V tétoÊ polozeÊ byÊ seÊ samaÊnezvedlaÊ aÊ udusilaÊ byÊ seÊ
brzyÊ svojíÊ vlastíÊ vahou.Ê DětiÊ z tohoÊ mělyÊ velkouÊ
radost,ÊbylaÊ toÊproÊněÊzkušenostÊaÊpocitÊ záslužnéhoÊ
činu. 

z 2.Ê ročníku.Ê VystoupilyÊ s krásnýmÊ výraznýmÊ
přednesemÊ aÊ grácií.Ê V hledištiÊ jeÊ podporovaliÊ dalšíÊ
čtyřiÊ žáciÊ 1.Ê stupně,Ê kteříÊ v našemÊ školnímÊ koleÊ
předvedliÊtéžÊvynikajícíÊvýkon. 

AkceÊ bylaÊ veliceÊ zajímavá,Ê výborněÊ zorganizovaná,Ê
naÊvysokéÊúrovni.ÊUžiliÊjsmeÊsiÊkrásnýÊden. 

Mgr.ÊEvaÊZemanováÊ 

PardubickéhoÊkraje,Ê ježÊuspěliÊ v recitaciÊ veÊ školníchÊ
kolech;ÊaÊtoÊveÊtřechÊkategoriíchÊ(1.Êkategorie:Ê1.–3.Ê
ročník,Ê2.Êkategorie:Ê4.–6.Êročník,Ê3.Êkategorie:Ê7.–9.Ê
ročník). 

NašiÊ školuÊ reprezentovalyÊ vÊ 1.Ê kategoriiÊ dívenkyÊ
MařenkaÊMikulováÊz 1.ÊročníkuÊaÊIrenkaÊKratochvílováÊ

Z Ê Ê Ê  



TrhovokamenickýÊobčasníkÊčísloÊ11/2022 8 

 

JubileumÊbiskupaÊKajnkaÊ 

V roceÊ1990ÊseÊpoÊdlouhéÊdoběÊmohlÊKarelÊOtčenášekÊ
ujmoutÊ úřaduÊ hradeckéhoÊ diecézníhoÊ biskupa.Ê JehoÊ
nejbližšímÊspolupracovníkem,ÊgenerálnímÊvikářem,ÊseÊ
stalÊJosefÊJakubecÊSJ.ÊTohoÊaleÊpoÊněkolikaÊměsícíchÊ
skolilÊ infarkt.ÊProtoÊbylÊustanovenÊJosefÊKajnek,ÊabyÊ
poÊ JosefuÊ JakubcoviÊ vykonávalÊ úřadÊ generálníhoÊ
vikáře.Ê JednouÊ siÊ KarelÊ OtčenášekÊ zavolalÊ svéÊ
spolupracovníkyÊdoÊkapleÊsv.ÊKarlaÊBoromejskéhoÊnaÊ
biskupství.Ê ŘeklÊ tehdy:Ê „TadyÊ naÊměÊ bylÊ posledníhoÊ
dubnaÊ rokuÊ 1950Ê položenÊ biskupemÊ PíchouÊ křížÊ
biskupskéhoÊ úřadu,Ê zdeÊ jsemÊ leželÊ předÊ oltářemÊ 
sv.ÊKarlaÊBoromejského.ÊAÊjáÊjsemÊvásÊvybral,ÊabysteÊ
byliÊ ŠimonyÊ aÊ pomohliÊ mněÊ křížÊ biskupskéÊ službyÊ
nadnášet.“Ê 12.Ê prosinceÊ 1992Ê bylÊ JosefÊ KajnekÊ
vysvěcenÊ naÊ pomocnéhoÊ biskupa.Ê JednímÊ z jehoÊ
úkolůÊ bylyÊ přesunyÊ kněží,Ê cožÊ někdyÊ vyvolávaloÊ
nesouhlas.Ê V květnuÊ rokuÊ 2009Ê v našemÊ kosteleÊ 
sv.Ê FilipaÊ aÊ JakubaÊ předsedalÊ bohoslužbě,Ê přiÊ kteréÊ
bylyÊ požehnányÊ nověÊ zrekonstruovanéÊ varhany.Ê 
KÊdůstojnémuÊaÊkrásnémuÊprůběhuÊslavnostiÊpřispěloÊ
provedeníÊ KučerovyÊ ČeskéÊ mše,Ê kterouÊ provedlÊ
chrámovýÊ sborÊ zÊ PardubicÊ podÊ vedenímÊ profesoraÊ
KuchválkaÊ spoluÊ sÊ pěveckýmÊ sboremÊ Nahobojem.Ê
KdyžÊ bylaÊ v roceÊ 2011Ê dokončenaÊ opravaÊ věže,Ê
požehnalÊ biskupÊ KajnekÊ oÊ svátkuÊ sv.Ê AnežkyÊ 
13.ÊlistopaduÊkříž,ÊkterýÊbylÊnásledněÊnaÊvrcholÊvěžeÊ
umístěn.ÊV roceÊ2010,ÊpoÊodchoduÊDominikaÊDukyÊnaÊ
svatovojtěšskýÊ stolecÊ doÊ Prahy,Ê spravovalÊ Mons.Ê
JosefÊ KajnekÊ KrálovéhradeckouÊ diecézi.Ê BylÊ toÊ takéÊ
on,Ê kterýÊ v roceÊ 2011Ê oficiálněÊ oznámilÊ jménoÊ
novéhoÊ diecézníhoÊ biskupaÊ JanaÊ Vokála.Ê AÊ kdyžÊ
krátceÊ naÊ toÊ zemřelÊ emeritníÊ arcibiskupÊ Otčenášek,Ê
vedlÊpohřebníÊobřadyÊbiskupÊ JosefÊKajnek.ÊNyníÊ žijeÊ 
aÊpůsobíÊv druhémÊnejvětšímÊdiecéze,Êv Pardubicích.Ê 

PavelÊČtvrtečka 

VláduÊ postupněÊ přejímáÊ paníÊ zima,Ê iÊ kdyžÊ zatímÊ
pomalu,Êpolehounku.ÊNaÊkopecÊseÊzatímÊchoditÊnedá,Ê
protoÊ seÊ věnujemeÊ výzdoběÊ školyÊ aÊ doÊ svéhoÊ
programuÊ jsmeÊ zahrnuliÊ iÊ výzdobuÊ doÊ sokolovnyÊ naÊ
čertovskouÊ besídku.Ê VyráběliÊ jsmeÊ čertovskéÊ řetězyÊ 
aÊ naÊ stolyÊ čerty,Ê Mikuláše,Ê anděly,Ê snadÊ seÊ budouÊ
líbit. 

F Ê  
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PodrobnéÊinformaceÊoÊprogramu,ÊvčetněÊcen,ÊnajdeteÊ
naÊ www.hudebniskutec.cz.Ê PředprodejÊ
festivalovýchÊ abonentekÊ proběhneÊ odÊ 28.11.,Ê
následněÊ odÊ 30.11.Ê budouÊ v prodejiÊ vstupenkyÊ naÊ
jednotlivéÊ koncertyÊ aÊ představení.Ê NakupujteÊ naÊ
www.vstupenkyskutec.cz.Ê Kontakt:Ê L.Ê Frídlová,Ê
tel.Ê731 557 477,ÊM.ÊZelinka,Êtel.Ê731 557 422. 

násÊ novinka,Ê aleÊ našeÊ proudařkyÊ seÊ sÊ tímÊ krásněÊ
popasovaly.Ê ObjelyÊ jsmeÊ celkemÊ třináctÊ soutěží,Ê
některéÊ klasické,Ê některéÊ nočníÊ aÊ iÊ několikÊ
netradičních,Ê zeÊ kterýchÊ mámeÊ krásnýchÊ 8Ê pohárů.Ê
CelouÊsezónuÊ jsmeÊ zakončilyÊ soutěžíÊ LOCHÊvÊHorce.Ê
NaÊ prvníÊ sezónuÊ jsmeÊ vůbecÊ takovéÊ výsledkyÊ
nečekalyÊ aÊ samyÊ jsmeÊ bylyÊ překvapené,Ê žeÊ jsmeÊ
několikrátÊ konkurovalyÊ týmům,Ê kteréÊ běžněÊ běhajíÊ
liguÊ aÊ jinéÊ vyššíÊ soutěže.Ê OdvezlyÊ jsmeÊ siÊ mocÊ
zážitků,Ê zkušenostíÊ aÊ toÊ nejdůležitější,Ê jednuÊ velkouÊ
skvělouÊ partu.Ê ZaÊ tytoÊ výsledkyÊ bychomÊ rádyÊ
poděkovalyÊ klukům,Ê kteříÊ seÊ námÊ aktivněÊ věnujíÊ 
aÊpředávajíÊzkušenosti.ÊTatoÊsezónaÊuteklaÊjakoÊvodaÊ
aÊmyÊ seÊ užÊ teďÊ těšímeÊ aÊ pilněÊ připravujemeÊ naÊ tuÊ
další.ÊBudemeÊrádyÊzaÊjakoukolivÊpodporu.ÊNaÊzávěrÊ
VámÊ všemÊ chcemeÊ popřátÊ krásnéÊ svátky,Ê pohoduÊ 
aÊhlavněÊhodněÊzdravíÊdoÊnovéhoÊroku.Ê 

SÊpozdravemÊSAMICEÊZÊKAMENICE 

VÊprosinciÊ 2021,Ê jsmeÊ seÊ sÊ holkamiÊ rozhodly,Ê žeÊ seÊ
zkusímeÊ poprvéÊ rozběhnoutÊ sÊ hadicemiÊ vÊ rukách.Ê
VelmiÊrychleÊnásÊtoÊzačaloÊbavit,ÊaÊtakÊjsmeÊklukůmÊ
sebralyÊ věciÊ aÊ začalyÊ seÊ pravidelněÊ scházet.Ê VÊ ziměÊ
jsmeÊ seÊ scházelyÊ vÊ hasičárně,Ê zkoušelyÊ jsmeÊ siÊ
všichniÊvšechnoÊaÊkaždáÊsiÊnašlaÊ toÊsvoje.ÊHnedÊ jakÊ
seÊ udělaloÊ hezky,Ê začalyÊ jsmeÊ seÊ scházetÊ venkuÊ 
aÊtrénovalyÊjsmeÊužÊsÊvodou.ÊPrvníÊsezónaÊbylaÊpodleÊ
násÊ vydařená.Ê PoÊ prvníÊ soutěžiÊ veÊ SvobodnýchÊ
HamrechÊ násÊ toÊ ještěÊ vícÊ nakoplo,Ê jelikožÊ seÊ vÊ násÊ
probudilaÊ soutěživostÊaÊ snažilyÊ jsmeÊseÊzúčastnitÊ coÊ
nejvíceÊsoutěží.ÊSamozřejměÊmohloÊbýtÊsoutěžíÊvíce,Ê

aleÊpřesÊlétoÊjeÊobčasÊtěžkéÊseÊsejít.ÊZeÊzačátkuÊjsmeÊ
objíždělyÊ soutěže,Ê kdeÊ seÊ sestřelovalyÊ plechovky,Ê
potéÊpřišlyÊiÊsoutěžeÊnaÊnástřikovéÊterče,ÊcožÊbylaÊproÊ

F ÊS  

SDHÊT ÊK — Ê 
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BlížíÊ seÊ konecÊ čtyřletéhoÊ obdobíÊ nynějšíÊ sestavyÊ kulturníÊ komise.Ê VšemÊ vámÊ děkujemeÊ zaÊ přízeňÊ aÊ věříme,Ê žeÊ
akce,Ê kteréÊ jsmeÊ proÊ vásÊ připravovaly,Ê bylyÊ proÊ vásÊ příjemnýmÊ zpestřenímÊ všedníchÊ dnů.Ê SnažilyÊ jsmeÊ seÊ doÊ
TrhovéÊ KameniceÊ aspoňÊ trochuÊ vrátitÊ projekceÊ filmů,Ê kdyžÊ užÊ naÊ toÊmámeÊ zázemíÊ aÊ techniku.Ê BěhemÊ našehoÊ
působeníÊnásÊpotkalÊCovidÊ19,ÊaleÊ toÊnásÊnezastaviloÊaÊ těšilyÊ jsmeÊseÊnaÊshledáníÊ s vámi.ÊSlovaÊdíkůÊpatříÊ téžÊ
kamenickýmÊspolkům,ÊkteréÊs námiÊnaÊněkterýchÊakcíchÊspolupracovaly,ÊaÊhlavněÊMěstysuÊTrhováÊKameniceÊzaÊ
projevenouÊdůvěruÊaÊpodporu. 

SpoluÊs TJÊSokolemÊvásÊještěÊnaposledyÊchcemeÊpozvatÊnaÊMIKULÁŠSKÝÊREJÊS NADÍLKOU,ÊkterýÊseÊkonáÊv neděliÊ
4.ÊprosinceÊodÊ15ÊhodinÊv kulturnímÊdoměÊTrhováÊKamenice.Ê 

ZaÊkulturníÊkomisiÊ 
LenkaÊLinhartová,ÊIvanaÊVíšková,ÊVěraÊPilařová,ÊŽanetaÊLupoměskáÊaÊVěraÊKábelováÊ 

K Ê ÊTKÊ Ê Ê  


