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Slovo starostky 

Vážení spoluobčané, 

čas nám neúprosně běží a máme tu opět letní prázdniny, pro děti jistě nejkrásnější období 

roku. 

Nyní jako vždy pár informací k realizovaným akcím v naší obci. 

Byla dokončena obnova fasády dvou zadních stran objektu bývalé fary. Myslím, že „nový 

kabátek“ této budově opravdu velmi sluší. 

Za víceúčelovým hřištěm 

u základní školy se již rýsu-

je stavba pergoly, coby ven-

kovní učebny, přibyly zde i dva 

herní prvky pro děti. 

Velmi intenzívně se pracuje na 

zprovoznění cirkulace vody 

u kašny a zároveň i na úpravě 

jejího okolí včetně položení 

kamenné dlažby. V této části 

náměstí byly předělány i veš-

keré obrubníky. V brzké době 

bychom chtěli trochu slavnost-

něji zahájit znovuzprovoznění 

kašny, o kterém budeme 

všechny včas informovat. Poté 

se pustíme i do úpravy parku 

ve spodní části náměstí za če-

kárnou.  

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 44.  

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Jitka Němcová. 

Registrační číslo periodika: MK ČR E 11951  

Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 24. srpna 2016.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

máme před sebou dva měsíce, avšak v něčem jiné, než ty 

předchozí. A to zejména pro ty z nás, kteří jsou školou povin-

ní—děti. Pro ně začínají dlouho očekávané a nedočkavě vyhlí-

žené prázdniny. Ale i nám, školu dávno nenavštěvujícím, za-

číná letní období, ve kterém lze zažít spoustu pěkných a pro-

sluněných dnů. 

Přeji Vám léto podle Vašich představ, především však bez 

nehod a jakýchkoliv nepříjemností. 
Jitka Němcová 
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Byla dokončena oprava tarasu, chodníku a plotu 

u DPS. S původním stavem se současný vzhled 

nedá srovnat.  

Co se týká lávky pro pěší, nyní bude opravena část 

kanalizace pod chodníkem. Bohužel se nám výroba 

nové konstrukce lávky z technických důvodů zpozdi-

la, ale doufám, že bude též brzy toto dílo hotovo. 

Práce probíhají i na obnově antukového hřiště u so-

kolovny, aby mohlo opět sloužit svému účelu.  

V nejbližší době bude předložen návrh projektové 

dokumentace pro územní řízení na odkanalizo-

vání obce. Samozřejmě následně uspořádáme 

setkání s občany, kde bude možnost vše na toto té-

ma prodiskutovat.  

Nemůžu zapomenout ani na II. etapu výstavby Svá-

rov, kde se již budoucí majitelé parcel nemohou 

dočkat zahájení zasíťování těchto pozemků. Geome-

trický plán s rozdělením parcel byl již potvrzen Kata-

strálním úřadem a nyní projektanti pracují na doku-

mentaci inženýrských sítí.  

V poslední době v obci proběhla spousta kulturních, 

společenských a sportovních akcí – dětský po-

hádkový den, trhovokamenické trhy „Sejdeme se na 

rynku“, pasování prvňáčků na čtenáře v místní kni-

hovně, dětské rybářské závody, závody lyžařského 

klubu SKI Hluboká v běhu do sjezdovky, soutěž SDH 

PS8 u rozhledny na Zubří, vodácký trojboj. Všech 

akcí jsem se zúčastnila a musím říci, že se vše po-

vedlo a velký dík patří organizátorům a také sponzo-

rům, kteří tyto akce podpořili. 

Musím zmínit i výlet pro seniory. Navštívili jsme Mu-

zeum řemesel v Letohradě, následně jsme poobědva-

li v tamní stylové restauraci. Po prohlídce náměstí 

jsme pokračovali do Vamberku do Muzea krajky. Na 

závěr jsme ještě absolvovali prohlídku zámku Pot-

štejn. Celou dobu nás provázela velmi šikovná prů-

vodkyně. Opět hodnotím tuto akci jako vydařenou.  

Nyní nás čekají oslavy 140. výročí založení SDH 

v naší obci. Pozvánku i program včetně večerní zába-

vy naleznete na jiném místě vydání tohoto zpravoda-

je. Tímto jste všichni srdečně zváni.  

Na závěr bych chtěla všem popřát krásné prázdnino-

vé dny plné sluníčka 
Ing. Iva Dostálová, starostka 

Jubilea 

Bývá pěkným zvykem, že naše obec oceňuje vý-

znamné životní události svých občanů jako např. vý-

ročí narození. Jubilanti dostávají od 50 let každých 

10 let gratulaci a od 70 let každých 5 let ještě dárko-

vý balíček. Jejich jména se zveřejňují v místním   

tisku. 

Ne každý ale chce, aby jeho výročí bylo zveřejněno. 

Z tohoto důvodu a z důvodu dopisu ministerstva vni-

tra, který upozorňuje na zákon o ochraně osobních 

údajů, již nebudeme zveřejňovat jména jubilantů 

v Trhovokamenickém občasníku bez souhlasu obča-

na, jehož se gratulace týká. Pokud bude mít občan 

zájem a sám na úřadě městyse oznámí, že souhlasí 

se zveřejněním jména a jubilea, rádi tuto jeho vý-

znamnou událost zveřejníme v rubrice „Blahopřání“ 

jako doposud.  

Vítání nových občánků 

Narození dítěte je radostnou 

událostí nejen pro rodiče, je-

jich příbuzné a přátele, ale 

i pro naši obec. Děti přinášejí 

lásku, radost a úsměv. Pro 

naši obec je to také symbol 

rozvoje a růstu. Proto jsme 

rádi, když můžeme nové 

děťátko slavnostně přivítat a společně s rodiči a pří-

buznými ocenit tuto velkou událost.  

V sobotu 28. května jsme přivítali šest našich nových 

občánků: Adélu Linhartovou, Markétu Kačo, Barboru 

Holubovou, Danielu Szénégetö, Matyáše Hudce 

a Nelu Anežku Korejtkovou.  

V úvodu slavnostního obřadu vystoupily děti 

z mateřské školky s básničkami a písničkami v do-

provodu flétny paní učitelky Veroniky Bačkovské. 

Poté se ujala slova paní starostka Ing. Iva Dostálová, 

která vyjádřila radost z narození dětí a popřála rodi-

čům a jejich dětem hodně zdraví a slunné pohody. 

Na závěr se rodiče zapsali do pamětní kroniky, obdr-

želi kytičku a dárek pro děti. 

Kam o prázdninách 

Prázdniny si můžete zpestřit i návštěvou některých 

lákavých míst v Trhové Kamenici nebo využít naší 

kulturní nabídky.  

Co třeba navštívit turistickou roz-

hlednu na Zuberském kopci, 

která je otevřena od úterý do ne-

děle v době od 10.00 do 17.00 

hodin. Odtud lze pokračovat do 

kopce k poutní kapličce sv. Jana 

Nepomuckého na Zubří. U kapličky 

je příjemné posezení ve stínu 

vzrostlých javorů a pěkný výhled 

směrem k Havlíčkové Borové či na Žďárské vrchy. Od 

kapličky je to už kousek do Polomi ke kostelu 

sv. Kunhuty a do pralesní rezervace Polom. 

Informace z obecního úřadu 
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Usnesení č. 7/2016 

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Ka-

menice konaného dne 13. června 2016 v 19.00 

hodin v sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

130. Zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

131. zprávu o výsledku průběžné veřejnosprávní 

finanční kontroly v příspěvkových organizacích 

MŠ a ZŠ Trhová Kamenice  

132. rozpočtové opatření č. 2/2016 schválené sta-

rostkou městyse dne 30. 5. 2016 

133. uzavření smlouvy o dílo č.2016/5110/0053 

se zhotovitelem INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršo-

va 833. 539 01 Hlinsko na provedení akce 

„Oprava opěrné zdi, chodníku a plotu u čp. 193 

Trhová Kamenice“ 

134. uzavření smlouvy o dílo č. 11/2016 se zhotovi-

telem Martin Kovařík, akad. Sochař a restaurá-

tor, Cikánka č. 11, 592 02 Svratka na dílo: 

„Restaurátorské práce na kamenné kašně se 

sochou sv. Jana Nepomuckého v Trhové Kame-

nici – IV. etapa restaurátorských prací - do-

končení“ 

135. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce 

lávky pro pěší přes Chrudimku“ ve výši 

500.000,-- Kč 

136. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „Pohyb dětem – 

zdravě, hravě“ ve výši 80.000,-- Kč 

137. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „Sejdeme se na 

rynku“ ve výši 10.000,-- Kč. 

138. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „Osvětlení stálé 

expozice „Výroba vánočních ozdob v Železných 

horách““. 

139. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „Dětský sportovní 

den“ ve výši 10.000,-- Kč 

140. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na hospodaření v lesích 

ve výši 15.200,-- Kč 

141. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na hospodaření v lesích 

ve výši 6.112,-- Kč 

142. uzavření smlouvy č. 3/2016 o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu městyse Trhová Kamenice Lyžař-

skému klubu Trhová Kamenice ve výši     

3.000,- Kč na pořádání závodů horských kol 

BIKOVÉ ÚTERKY 2016. 

Schvaluje 

143. celoroční hospodaření městyse a závěrečný 

účet městyse Trhová Kamenice za rok 2015 

včetně zprávy auditora Krajského úřadu Pardu-

bického kraje o výsledku přezkoumání hospo-

O víkendu 13. a 14. srpna se, tak jako každý rok, 

sjedou do Trhové Kamenice Spartaci – veteráni vozů 

Škoda.  

K prázdninové návštěvě zve i místní muzeum, kde si 

někteří zavzpomínají na staré časy. Otevřeno je 

od úterý do neděle v době od 

10.00 do 12.00 hodin a od 

13.00 do 16.00 hodin.  

Nová expozice vánočních ozdob, 

seznamuje s místní tradicí jejich 

výroby. Kromě toho nám staré 

ozdoby připomenou krásné chví-

le našeho dětství a Vánoce.  

V muzeu probíhá každý měsíc jiná výstava. V červen-

ci bude výstava výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko. Při-

jďte na její slavnostní zahájení, které je v pátek 

1. července v 16.00 hodin. Vystoupí žáci a uči-

telé ZUŠ Hlinsko. Srdečně vás zveme.   

Málem bychom zapomněli na strašidelné sklepení, 

které obývají kamenická strašidla. Snad tam všechna 

zůstala a nepřestěhovala se jinam.  

Zaplatili jste poplatek za odpad? 

Poplatek za likvidaci odpadu se platí vždy 

do 30. června. Pokud jste tak ještě neučinili, 

uhraďte povinnou částku v nejbližší době. Děkujeme.  

https://lh3.googleusercontent.com/-EbaHHm_uNJU/VltpUzbYT3I/AAAAAAAAHEo/QddMy2yNK0ASSCIZVeOfL7_rPDtl7GUcgCHM/s1000/DSC02594.jpg
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Závěrečný účet 2015 

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových     

pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 

předpisů) 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších 

finančních operacích v plném členění podle rozpočto-

vé skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 závěrečného 

účtu městyse Trhová Kamenice za rok 2015 a jsou 

k nahlédnutí na úřadě městyse. Plné znění je zároveň 

na elektronické ÚD. 

ném vzdělávání (školský zákon) a § 4 vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a ně-

kterých náležitostech plnění povinné školní 

docházky 

157. uzavření smlouvy o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny 

v regionu Chrudim a poskytnutí 2,- Kč na 

1 obyvatele Městské knihovně Chrudim 

158. slevu 50% z výdajů za služby v kulturním do-

mě při pořádání kulturních akcí (taneční zába-

vy, plesy) pro místními spolky  

159. zastupitelstvo městyse určuje Ing. Ivu Dostá-

lovu, aby spolupracovala s pořizovatelem MÚ 

Hlinsko na Změně č. 2 Územního plánu Trhová 

Kamenice 
Ing. Iva Dostálová, starostka 

MUDr. Zdeňka Janovská, místostarostka 

daření městyse za rok 2015 bez výhrad. 

144. účetní závěrku městyse za rok 2015, která 

obsahuje níže uvedené dokumenty: 

-Rozvaha 

-Výkaz zisku a ztráty 

-Příloha účetní závěrky 

-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

-Inventarizační zpráva 

145. rozpočtové opatření č. 3/2016 

146. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „Trhová Kameni-

ce, kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého „ 

ve výši 100.000,- Kč 

147. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Pardubického kraje na akci „ Oprava opětné 

zdi, chodníku a plotu u čp. 193“ ve výši 

100.000,- Kč 

148. uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem ZE-

KAM, František Pilař, Nová ves 24, 538 25 Na-

savrky na akci  „Rekonstrukce prostranství 

okolo kašny na náměstí v Trhové Kamenici“ 

149. uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Makra 

Didakta s.r.o., Drahelická 162/47, 288 02 

Nymburk na akci „ Umístění herních prvků 

v zahradě u MŠ Trhová Kamenice“ 

150. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu městyse Trhová Kamenice pro 

SRPDŠ při ZŠ Trhová Kamenice na vybudování 

pergoly u ZŠ ve výši 50.000,- Kč 

151. prodej pozemkové parcely č. 61/1 o výměře 

282 m2 v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice za 

cenu 70,- Kč/m2 panu Miloši Dudychovi, Ro-

hozná 

152. prodej části pozemkové parcely č. 58/1 o vý-

měře cca 700 m2 v k.ú. Rohozná u Trhové Ka-

menice za cenu 70,- Kč/m2 panu Miloši Dudy-

chovi, Rohozná 

153. prodej části pozemkové parcely č. 1773/6 

o výměře cca 50 m2 v k.ú. Trhová Kamenice za 

cenu 70,- Kč/m2 manželům Vendule a Zbyňku 

Kudláčkovým, Trhová Kamenice 

154. darovací smlouvu o převodu vlastnických práv 

ke stavbě pozemní komunikace část komunika-

ce I/37 v délce 0,166 km včetně součástí 

a příslušenství – křižovatka bývalé I/37 a ulice 

Nerudova a  dále SO 102 v délce 0,059 km – 

napojení na současnou I/37 celková délka ko-

munikace činí 0,225 km 

155. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu – kabelová přípojka 

1 kV pro parcelu č. 1629/14 Trhová Kamenice, 

ul. Husova na pozemcích ve vlastnictví městy-

se č.p.p. 1626/6 a 1964/5 

156. udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 

2016/2017 pro Základní školu, Trhová Kameni-

ce, okres Chrudim v souladu s § 23, odst. 3 

a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním a vyšším odborném a ji-

za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 

Třída 1 - Daňové příjmy 10 888 900,00 12 183 900,00 12 207 317,76 

Třída 2 - Nedaňové  
příjmy 1 783 300,00 1 991 600,00 2 087 305,37 

Třída 3 - Kapitálové 
příjmy 70 000,00 92 000,00 92 470,00 

Třída 4 - Přijaté      
transfery 2 115 200,00 7 895 600,00 12 095 840,92 

Příjmy CELKEM 14 857 400,00 22 163 100,00 26 482 934,05 

Třída 5 - Běžné výdaje 15 118 300,00 20 077 400,00 18 191 640,48 

Třída 6 - Kapitálové 
výdaje 4 615 400,00 6 962 000,00 5 831 412,83 

Výdaje CELKEM 19 733 700,00 27 039 400,00 24 023 053,31 

Saldo:Příjmy - Výdaje -4 876 300,00 -4 866 300,00 2 459 880,74 

Třída 8 - Financování 4 876 300,00 4 876 300,00 -2 459 880,74 

Přijaté úvěry a půjčky       

Splátky úvěrů -182 000,00 -182 000,00 -181 912,00 

cizí prostředky 8901- 
DPH PDP     235 475,00 

Prostředky minulých let 5 058 300,00 5 058 300,00 -2 513 443,74 

Financování CELKEM 4 876 300,00 4 876 300,00 -2 459 880,74 

Zůstatek finanční pro-
středků na BÚ 31. 12.     7 571 747,54 
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2015 

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 pro-

vedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubické-

ho kraje ve složení Ing. Ivana Bednaříková a Helena 

Lacušová na základě písemné žádosti starostky měs-

tyse. Přezkoumání proběhlo ve dnech 16. listopadu 

2015 a 9. května 2016. 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona 

č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedo-

statky. 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospo-

daření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému 

účtu a zveřejněno na elektronické úřední desce. - 

příloha č. 4 

Návrh na usnesení: 

V Trhové Kamenici 11. 5. 2016 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

FIN 2-12 k 31. 12. 2015 

Příloha č. 2 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 

účetní závěrky 

Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva za rok 2015 

Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-

daření za r. 2015 

Hospodářská činnost městyse 

Městys vede hospodářskou činnost na výnosy a sou-

visející náklady 

Hospodaření v obecních lesích 

Zastupitelstvo městyse schválilo usnesením 

č. 2/2015/23 převod celého výsledku hospodaření 

do rozpočtu městyse. 

Hospodaření příspěvkových organizací 

Finanční vypořádání příspěvkových organizací 

zřízených městysem bylo schváleno zastupitel-

stvem městyse dne 16. 3. 2015 usnesením 

č. 2/2015/24 a 2/2015/25.  

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových   

organizací včetně všech zákonem předepsaných vý-

kazů jsou založeny na úřadě městyse u účetní. 

Sociální fond 

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem 

a směrnicemi k používání sociálního fondu. Zřízení 

sociálního fondu bylo schváleno zastupitelstvem 

městyse dne 23. 9. 2009. 

Majetek obce 

Majetek městyse je veden na majetkových účtech 

a řádně inventarizován. Při prodeji majetku je postu-

pováno v souladu se zákonem č. 128/2000 sb. o ob-

cích, v platném znění. 

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a příloha účetní 

závěrky jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto závěreč-

ného účtu. 

Inventarizační zpráva je obsažena v příloze č. 4 to-

hoto závěrečného účtu. 

Dotace 

Dotace do rozpočtu městyse v roce 2015 činily cel-

kem 6.270.339,22 Kč. 

Podrobný rozpis je zpracován v tabulce. Všechny do-

tace byly řádně a včas vyúčtovány. Všechny byly 

vyčerpány v plné výši. 

výnosy za rok 2015 3 373 436,01 Kč 

náklady za rok 2015 1 849 332,80 Kč 

Výsledek hospodaření k 31.12.2015 1 524 103,21 Kč 

  
výsledek hospodaře-

ní za rok 2015 
rezervní fond fond odměn 

Základní škola 115 799,32 Kč 23 169,32 92 630,00 

Mateřská škola 110 022,12 Kč 60 022,12 50 000,00 

stav k 31. 12. 2015 4 835,00 Kč 

Přijaté dotace přijato vyčerpáno 
účelový 
znak poskytnuto 

4112 - globální dotace 
KÚ 337 700,00 337 700,00   KÚ 

4116 - dotace od ÚP 
na VPP 496 949,00 496 949,00 13013 ÚP 

4116 - dotace od ÚP 
na VPP 130 000,00 130 000,00 13101 ÚP 

4116 - dotace od ÚP 
na VPP 606 283,00 606 283,00 13234 ÚP 

4216 - dotace na rekon-
strukci TK56 2 294 573,71 2 294 573,71 15835 MŽP 

Přijaté dotace přijato vyčerpáno 
účelový 
znak poskytnuto 

4216 - dotace na dětské 
hřiště 400 000,00 400 000,00 17928 MMR 

4116 - dotace na práce 
v  ese 34 040,00 34 040,00 29015 Mze 

4116 - dotace ZŠ -
zvyšování kvality       1 010 999,00 1 010 999,00 33058 MŠTV 

4116 - dotace na fasádu 
TK 1  - fara 164 000,00 164 000,00 34002 Min.kult. 

4213 - dotace na rekon-
strukci TK56 134 974,51 134 974,51 90877 SFŽP 

4122 - dotace ZŠ 
"Bezpečně na silnici" 12 500,00 12 500,00   KÚ 

4122 - dotace na práce 
v lese 18 320,00 18 320,00   KÚ 

4122 - dotace na vitríny 
do muzea 30 000,00 30 000,00   KÚ 

4122 - dotace na akci 
"Sejdeme se na rynku" 10 000,00 10 000,00   KÚ 

4122 - dotace na odpo-
čívadla pro turisty 60 000,00 60 000,00   KÚ 

4122 - dotace na opravu 
komunikace ke hřbitovu 100 000,00 100 000,00   KÚ 

4122 - dotace na obno-
vu kašny 200 000,00 200 000,00   KÚ 

4122 - dotace na opravu 
hasičského auta 80 000,00 80 000,00   KÚ 

4222 - dotace na výstav-
bu garáže SDH 150 000,00 150 000,00   KÚ 

Dotace celkem 6 270 339,22 6 270 339,22     
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140. výročí sboru dobrovolných hasičů 
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Pekárna a potraviny na náměstí 

děkují zákazníkům za přízeň. 

Přejeme všem krásné léto a dě-

tem prosluněné prázdniny.   

Zároveň oznamujeme, že po 

dobu letních prázdnin bude 

změněná otevírací doba. 

 Pondělí – pátek: 5.00 až 13.00 hodin 

 Sobota: 6.30 až 10.00 hodin 
Olga Doubalová a Renata Čermáková 

Akce se celkově zdařila, jednotky provedly průzkum, 

záchranu dětí, likvidaci požáru a následně odvětrání 

budovy. 

Sbor dobrovolných 

hasičů Trhová Kame-

nice vás srdečně zve 

na taneční zábavu 

v sobotu 9. července 

2016, která se bude 

konat na závěr oslav 

140. výročí založení SDH. Taneční zábava začíná 

ve 20.00 hodin v místní sokolovně. K tanci a posle-

chu bude hrát skupina „KAŠPAR“. 

Dne 20. 6. proběhlo v naší základní škole taktické 

cvičení HZS Pardubického kraje, jehož cílem bylo 

procvičit připravenost jednotek při taktických postu-

pech na likvidaci požáru, při použití dýchací techniky, 

při průzkumu v neznámém prostředí, při evakuaci 

osob z ohroženého prostoru, při měření dojezdových 

časů JPO I- Hlinsko, JPO I- Chrudim a JPO III-Trhová 

Kamenice. Byla nasazena i výšková technika z PS 

Chrudim. 

Při přípravě jídla došlo k poruše elektroinstalace 

a následnému požáru v přípravně jídla, která se na-

chází v 1. nadzemním podlaží. Ředitel školy po upo-

zornění školníka na vzniklou situaci  provedl ohlášení 

a následně byla vyhlášena evakuace celé školy. 

V přízemí došlo k silnému zakouření. V objektu právě 

probíhalo vyučování s plně obsazenou školou. Evaku-

ace probíhala podle evakuačního plánu školy a byla 

provedena nouzovými východy školy, JSDHo Trhová 

Kamenice provedla pomocí dýchací techniky prů-

zkum, poté zásah pomocí 1xC proud a následně kon-

trolu všech tříd. 

PS Hlinsko provedla průzkum a odvětrání přetlako-

vou ventilací.  

PS Chrudim provedla ustavení výškové techniky 

a evakuaci žáků ze 4. nadzemního podlaží, protože 

v důsledku silného zakouření nebylo již možné jinak 

z těchto prostor děti dostat.   

…a to doslova, protože o nejrůznější setkání nebyla 

nouze. Já si kupříkladu z  té neděle opět odnesla 

spoustu nezapomenutelných fotek – momentek do 

duše: propocení krojovaní tanečníci v družném hovo-

ru pod lípou, dřevorubec sedící na kládě na klíně 

s křehkou dívenkou v sukýnce, osamocený Gery na 

pódiu neslyšně hrající lípám, Pan Němec v okně kos-

telní věže mávající na svět, maminka a tatínek, co se 

seznámili při očkování růží, hledící na podium, Eva 

rozhazující kytici květin do světa, Adéla s jejími po-

padanými notami kolem piána, Miloš v bílé pekařské 

čepici a zástěře s černou palicí u kovadliny, točící se 

děvčátka v nově koupených šatičkách, …schválně: 

Sešli jsme se na rynku… 

Pekárna a potraviny na náměstí 

Pozvánka na taneční zábavu 

Taktické cvičení HZS Pardubické-

ho kraje 
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Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s panem Alfrédem Tůmou. Děkujeme za květinové 

dary a projevy soustrasti. 
rodina Tůmova 

Omlouvám se za nechtěné přerušení dodávky elektri-

ky v ulici U sklárny. 
Zbyněk Kudláček 

Ve dnech 28. 6.a 7. 7. uplyne 30 let od úmrtí ma-

minky Marie Líbalové a babičky Marie Kudláčkové. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuji.  
Ivana Makovská s rodinou 

která roztočí tu sukýnku nejvíc? … 

Těch momentek by bylo… co pohled, to fotka. Mys-

lím, že nejchytřeji to vymyslel pan Němec. Vylezl na 

věž kostela, a tak to všechno pěkně zkoukl  najed-

nou. A myslím, že ten pohled shůry stojí za to. Jen 

shůry je možné uvidět krásný mozaikový obraz, po-

skládaný z jednotlivých barevných kamínků. Každý 

kamínek v něm má svou nezaměnitelnou roli, své 

místo. A jedině tak společně vytvoří dokonalý celek. 

A tak velké poděkování každému, kdo přišel a ja-

kýmkoliv způsobem přispěl do té barevné škály mo-

zaikového obrazu svým kamínkem.  

Když se sejdou lidé, kéž naladí a začnou hrát… 
Blanka Slavíková 

Již tradičně byla součástí trhovokamenického jarmar-

ku soutěž v pečení, tentokrát domácího chleba. Účast 

byla hojná, soutěže se zúčastnilo 16 nadšených pe-

kařek a pekařů. Porota chleby rozdělila do dvou kate-

gorií: chleby pečené z tradičního kvasu, zde bylo 

6 bochníků a drožďové chleby, kde soutěžilo 

10 bochníků domácího chleba. Sešly se chleby celo-

žitné, celozrnné, špaldové, škvarkové, s příchutí 

česneku, cibule nebo uzeného masa. Hodnocení pro-

bíhalo anonymně. Hodnotilo se v těchto kategoriích: 

celkový vzhled, vzhled a struktura po rozkrojení, 

chuť a vůně. 

Porota měla těžký úkol, neboť všechny chleby byly 

originální a chutné. Po složitém rozhodování 

v kategorii kváskového chleba zvítězila paní Zdeňka 

Häuslerová a z drožďového pečiva zvítězil chléb 

paní Martiny Škvrňákové. Tentokrát rozhodovali 

o vítězi i návštěvníci jarmarku a nejvíce jim chutnal 

chléb s uzeným masem, který pekla paní Klára Mi-

tošinková. Všichni soutěžící byli ohodnoceni 

drobným dárkem a vítězové si odnesli ošatky na 

chléb. Mnoho dotazů z řad návštěvníků se týkalo 

bezlepkového pečení a pro nás organizátory to může 

být výzva na příští rok. 

Děkujeme všem soutěžícím za účast. Rádi bychom 

také poděkovali člence poroty paní Marušce Hubené, 

která nám poskytla mnoho cenných rad, neboť má 

dlouholeté zkušenosti v pečení domácího chleba 

a pečiva pro svoji jídelnu a obchod.  

Mezinárodní den dětí slavíme ve školce vždy celý tý-

den. Začínáme karnevalem, ten se vydařil, ale spor-

tovní den nám pokazila nepřízeň počasí. Místo ukáz-

ky hasičské techniky si děti vyzkoušely nové sportov-

Hodně zdraví a životní pohody pře-

jeme jubilantům, kteří oslaví 

v měsíci červenci a srpnu své kula-

té narozeniny. 

 50 let Eva Kučerová, Trhová Kamenice  

Marian Bolla, Trhová Kamenice 

 60 let Marie Martincová, Kameničky 

Ladislava Štěpánková, Trhová Kamenice  

Miroslav Joska, Trhová Kamenice 

 80 let Miloslav Červinka, Kameničky 

Božena Němcová, Trhová Kamenice 

 91 let Františka Tichá, Trhová Kamenice  

Mateřinka ve fotografiích 

Blahopřání 

Vzpomínka 

Poděkování 

Omluva 

Soutěž v pečení domácího chleba 
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Z naší školy 

Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků 

Ve středu 25. 5. 2016 se vítězná družstva 

z oblastního kola Hlídek mladých zdravotníků, 

které se konalo v Chrudimi, vydala na regionální kolo 

HMZ do Ústí nad Orlicí. Naše škola měla zastou-

ní pomůcky alespoň ve třídě. 

Divadlo Jójo nám přivezlo cirkusovou pohádku a za 

exotickými zvířaty jsme se vypravili do jihlavské 

ZOO. Po strastiplné cestě deštným (pra)lesem jsme 

nalezli i sladký poklad. Poklad, tentokrát pirátský, 

děti hledaly ještě jednou. Indicie k němu vedoucí jim 

zanechával pirát Jack Daniels po celé Kamenici, na 

příklad pirátský meč děti nalezly v našem muzeu. 

Už si myslely, že mají celý poklad, ale sveřepý pirát 

si to zřejmě v poslední chvíli rozmyslel a nechal tu 

jen prázdnou truhlu. Tak jsme si alespoň prohlédli 

poklady muzejních expozic – křehká krása vánočních 

ozdob i skoro zapomenuté věci našich předků k nim 

jistě patří. Líbily se nám i výtvory dětí ze ZŠ a kera-

mického kroužku a samozřejmě naše vlastní výstava 

výtvarných prací. Ve strašidelném sklepení vězel 

zmíněný pirátský meč. Tu správnou truhlu s pokla-

dem později děti skutečně objevily, ale v době uzá-

věrky Občasníku ještě nebylo jasné, nač tu spoustu 

peněz použijí.  

Červen také znamená loučení s předškoláky. I letos 

mají své tablo v obchodě s lyžemi (děkujeme), zapo-

jili se do ukázkové hodiny v první třídě, pohráli si 

v družině a na školní zahradě. Slavnostní rozloučení 

se školkou si pro ně připravil náš celoroční společník 

krtek se všemi kamarády - nachystali vědomostní 

úkoly, se sportovními aktivitami se připojili budoucí 

deváťáci pod vedením paní učitelky Trávníčkové. Za-

hradní slavnost se vydařila a děti dokázaly, že se ve 

velké škole neztratí. Jako za odměnu pak přišlo po-

zvání na promítání pohádek do kina v Horním Bradle. 

A to už je za tento školní rok opravdu všechno. Pře-

jeme všem hezké léto a na shledanou v září. 
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Školní výlet 

Jako každý školní rok v červnu vyrážíme na školní 

výlet. První až sedmé ročníky letos 8. 6. 2016 navští-

vily zámek Častolovice. Čekal nás velice bohatý 

program. Po příjezdu jsme navštívili minizoo. Shlédli 

jsme pštrosy emu, lamy, poníky, oslíky, kozy, oveč-

ky, prasátka, rozmanité druhy papoušků, bažantů, 

holoubky, perličky, pávy a také morčata a zakrslé 

králíčky… Ze zvěřince jsme se prošli zámeckým par-

kem, kde děti shlédly krásně kvetoucí keře. Součástí 

parku je obora s bílými daňky, jeleny, divokými pra-

sátky a srnečky. Na konci obory už pro děti byly při-

pravené historické hry s lanem a střelba z kuše, kte-

ré si každý z dětí mohl vyzkoušet. Děti byly odvážné, 

šikovné a s úkoly se statečně popraly. Pak následo-

valo kejklířské představení, kde děti viděly žonglová-

ní a triky s diabolo a s ohněm. V poledne jsme se 

na nádvoří zámku naobědvali, nakoupili suvenýry 

a drobné pamlsky. Po obědě děti šly na prohlídku 

zámku, kde měly v každém pokoji hledat symbol  

osmicípé hvězdy, která je součástí erbu majitelů 

zámku – šlechtického rodu Sternbergů. Děti uchva-

covalo množství obrazů, které byly opravdu všude, 

třeba i na stropech. Velký úspěch měly zbraně, dobo-

vé oblečení, ukázky kratochvilných her šlechticů 

a mnoho dalšího. Program byl velice pestrý a zajíma-

vý. Všem se nám školní výlet moc líbil.  

Školní výlet VIII. třídy do Třeboně 

/14. 6. – 15. 6. 2016/ 

Dne 14. 6. jsme se sešli v 6,10h na autobusové za-

stávce v Trhové Kamenici. Moc jsme se těšili, protože 

nás čekal dvoudenní výlet. Za 10 minut přijel dálkový 

autobus. Pohodlně jsme jeli asi tři a půl hodiny. 

V Humpolci byla  

přestávka na toaletu a občerstvení. Když jsme dora-

zili do Třeboně, hned jsme se vydali ubytovat. Stře-

chu nad hlavou nám poskytl internát SOŠ rybářské. 

Po vybalení a krátkém odpočinku jsme si šli prohléd-

nout odborné učebny. Provázel nás zástupce ředitele 

školy. Nejvíce se nám líbili místnosti s nejmodernější 

technikou.  

Ve 13h jsme již stáli před třeboňským zámkem. Mu-

seli jsme uznat, že zástupci rodu Schwarzenberků si 

opravdu užívali přepychu, i když problémy se jim 

pení v kategorii 1. i 2. stupně. V hlídce 1. stupně nás 

reprezentovaly: Karolína Kábelová, Adriana Lupo-

měská, Markéta Linhartová, Diana Holubová a Kate-

řina Osmíková. Družstvo 2. stupně soutěžilo ve slo-

žení: Natálie Dvořáková, Kateřina Dubská, Tereza 

Dubská, Sára Tichá, Tereza Žáková. 

Naše děvčata se neztratila v konkurenci hlídek ze 

dvou krajů a obě družstva obsadila krásné 3. místo. 

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci. 
O. Tichá 

Cesta za pokladem 

Ve středu 1. června na svátek dětí připravili žáci de-

váté třídy prvňáčkům a druháčkům dobrodružnou 

honbu za pokladem. Lesem u studánky vedla 

trasa plná úkolů, při kterých si děti vyzkoušely svou 

zručnost při stříkání vodou a hodu šiškami i míčky na 

cíl, při chůzi na laně a skákání v pytlích prokázaly 

statečnost a obratnost. A své vědomosti uplatnily na 

stanovištích, kde poznávaly zvířecí stopy a tradiční 

pohádkové knížky. Dokonce překvapily i znalostí an-

glických slovíček. Splněním všech úkolů získali žáčci 

klíče k nápovědě, kde je ukryt poklad. S velkou ra-

dostí poklad objevili a o sladkosti v něm se podělili. 

Deváťáci kromě perfektně připravené cesty za pokla-

dem nezapomněli objednat i krásné počasí. Patří jim 

veliký dík. Všichni jsme si to báječně užili. 
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Zprávičky ze školní družiny 

Školní rok již končí, velice úspěšný projekt „Žijeme 

zdravě“ ovšem končit nebude. Pro velkou oblibu 

ovesných sušenek, křížal z vlastní sušičky a dalších 

laskominek se těšíme na podzimní pokračování. By-

linky pro zdravé čajíčky pečlivě zaléváme na zahrád-

ce, přibyly další záhonky se zelenými přísadami do 

polévek, pažitka, petržel, dále chutné měsíční jahůd-

ky, maliny atd. Sbíráme květ černého bezu pro vý-

45. výročí kněžského svěcení Františka Šotoly 

Farní okénko 

tečnou bezovou šťávičku a už se těšíme na bezinky. 

Počasí nám přeje k letním radovánkám. Jsme stále 

v přírodě, na loukách, v lese, na hřišti. Nejpopulár-

nější je ovšem koupání v bazénu, kterého jsme si 

letos užili dost a dost. 

Poslední den po rozdání vysvědčení, půjdeme do naší 

oblíbené Možděnice na trampolínu, koupíme nanuč-

ky, buřtíky na opékání a společně se rozloučíme před 

dlouhými dny volna.  
Za ŠD Soňa Janotková 

také nevyhýbaly. Prohlídka zámku se nám líbila. Ta-

ké jsme si doplnili některé poznatky z hodin dějepi-

su. Po občerstvení na hlavním náměstí jsme se šli 

přivítat s rybníkem Svět. Procházka po jeho hrázi 

končila u hrobky Schwarzenbergů. Je to nádherná 

stavba v klidném prostředí, kterou si snad každý mu-

sel vyfotografovat. Po celou dobu výletu jsme měli 

krátké přestávky a naše paní učitelka Gábrlová nám 

podávala informace o Třeboni, o rybníku Svět, o sád-

kách. Také jsme se dozvěděli důležité informace o 

výrobě piva, protože exkurze do pivovaru Bohemia 

REGENT nás čekala druhý den. 

Líbilo se nám, že večeři jsme si přinesli z restaurace 

v boxech na pokoje. 

Měli jsme hranolky a smažený sýr. Vše jsme si do-

statečně ochutili kečupem a tatarskou omáčkou. Moc 

jsme si pochutnali. Po umytí jsme si upravili lůžka, 

povídali si, hráli karty, poslouchali písničky a zase si 

povídali. Hodně jsme se nasmáli a vůbec se nám ne-

chtělo spát. To ale ke správnému výletu patří. 

Druhý den děvčata pro všechny připravila dobrou 

snídani ze surovin, které pro nás nakoupila paní uči-

telka. Pak nás čekala cesta do pivovaru, kde jsme 

byli překvapeni mohutnými prostorami s obřími cis-

ternami. V podzemí pivovaru to bylo trochu strašidel-

né, ale nám to nevadilo. Mnozí z nás si koupili třetin-

kové pivo jako suvenýr pro rodiče domů. Oběd jsme 

si dali na hlavním náměstí a pak nás už jen čekala 

cesta na autobusové nádraží a spokojený odjezd do-

mů. Výlet se nám líbil, protože jsme poznali zase ně-

co nového. Určitě budeme vzpomínat, až budeme 

starší. Děkujeme paní učitelce Gábrlové i paní učitel-

ce Pšornové, která na nás také dohlížela. 
žákyně osmé třídy 
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Rybářské sdružení Chobot Trhová Kamenice 

Vyhlášení vítězů dětských rybářských závodů, 

které se konaly 11. června 2016. 

1) místo – Martin Novák 

2) místo – David Kruschina 

3) místo – Petr Kysela 

Vojta Rejholec 

 

4.) místo – Verča Bočková 

5.) místo – Vojta Kudláček 

Petr Novák 

Celkem se zúčastnilo 

23 závodníků. Zá-

vody proběhly za 

dobrého počasí, velké 

účasti rodičů a fa-

noušků rybářského 

cechu. Všichni závod-

níci dostali z rukou 

paní starostky Ivy 

Dostálové a členů 

výboru rybářského 

sdružení hodnotné 

ceny od našich sponzorů, kterým tímto mnohokrát       

děkujeme. 

Sponzoři: Městys Trhová Kamenice, pan Radim 

Pátek Tarabka, prodejna rybářských potřeb „U Sum-

ce“ Hlinsko, pan Ing. Miloš Zimolka, Pardubice, Mlé-

kárna Hlinsko, paní Denisa Mišková, Rohozná a Ry-

bářské sdružení Chobot Trhová Kamenice 

S pozdravem Petrův zdar 

Rybářské sdružení Chobot 
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Svěcení nového kříže 

o. 

Oprava střechy kostela - srpen 2011 

Poděkování 
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