VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE

ROČNÍK 41

ČÍSLO 10 / 2012

Milí čtenáři,

UVNITŘ TOHOTO
VYDÁNÍ NAJDETE:

máme tady opravdový podzim—i s jeho hříčkou přírody a pocukrovanými pláněmi. Pomalu
ale jistě dokončujeme úklid na zahradách a kolem domů, blížící se zima naznačuje, že není
na co čekat.
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Situace v obci se již pomalu zklidnila. Myslím, že s výsledkem ukončených akcí můžeme
být spokojeni. Kladné ohlasy občanů jsou zejména na nový chodník od benzínové pumpy
směrem k Rohozné, předláždění nevyhovujících propadlých chodníků, oprava kanálů, výměna špatných obrubníků a nový povrch ve spodní části náměstí či v ulici Zahradní. Frézingem byla vyspravena nejhorší místa na obecních komunikacích.
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Uklizené zahrádky ale znamenají, že se uchylujeme do svých domovů, snad jen pejskaři jsou povzneseni nad rozmary počasí či
roční období. Když o tom píši, napadá mne otázka, zda byste přivítali v obci odpadkové koše na psí exkrementy? Protože pejsků přibylo a jejich výkalů také …
V tomto čísle občasníku se poprvé setkáte s rubrikou Finanční rádce. Přichází s aktuálním tématem, týkajícím se penzijní reformy
a penzijního pojištění. Na druhou stranu byste marně hledali informace o kulturních akcích
v blízkém okolí. Na přání zastupitelů nebude v Trhovokamenickém občasníku o těchto pořadech nadále psáno. Pokud máte připomínky a návrhy k obsahu občasníku, dejte vědět.
Pěkné dny Vám přeje Blanka Němcová

STAROSTKY

U nové přeložky mostu byla osazena všechna zábradlí, důležitá z hlediska bezpečnosti.
Na svazích a dalších místech byly dokončeny vegetační úpravy. Nyní
se dávají do konečné podoby veškeré dokumenty, aby mohla být
celá stavba zkolaudována.
Nadále probíhají práce v bývalé Ozdobě, kde se začínají rýsovat
nové byty a v jarních měsících by mělo dojít k zateplení celé budovy
a k výměně oken ve spodní části objektu.
Nového kabátu restaurace Na Radnici si kromě místních obyvatel
jistě všimne každý při vjezdu do obce směrem od Ždírce.
Na čističce pod domem s pečovatelskou službou byla opravena
střecha, dána nová krytina a žlaby.

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 41.
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Ing. Blanka Němcová.
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 22. listopadu 2012
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V obecním bytě na zdravotním středisku byla
vyměněna okna. Ještě letos dojde k výměně vchodových dveří u mateřské školky.
Přibyly nám další kontejnery na odpad: v Rohozné
a v Kameničkách na papír, v Hluboké na plast a na
sklo. Tímto apeluji na občany, aby se snažili opravdu
odpad třídit, podle toho se odvíjí i výše odměny
od firmy EKO-KOM pro naši obec.
Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2013 na opravu místní komunikace
U Sklárny.
Na základě stížnosti občanů na velký nepořádek na
svých hrobech, způsobený stromy rostoucími u vchodu na hřbitov, rozhodli zastupitelé o vykácení těchto stromů, prozatím z této strany. Tato akce proběhne počátkem listopadu. Do budoucna plánujeme
osadit toto místo tújemi.
Na závěr bych chtěla všem, i v tomto „pošmourném“
počasí, popřát hodně zdravíčka a dobrou náladu.
Ing. Iva Dostálová, starostka

INFORMACE

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené
Vyhláška č. 290/2011 Sb. zavádí nový doklad
„Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O 7), který
nejdéle do konce roku 2012 nahradí stávající doklad
„Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou“ (č. O 1 – modrobílý znak vozíčkáře).
Upozorňujeme tedy, že do 31. 12. 2012 musí
být provedena výměna parkovacího průkazu
pro zdravotně postižené občany.
Výměnu provádí Odbor sociálních věcí, školství
a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo nám. 1570, 1. patro. Výměna bude provedena
zdarma.
Při výměně držitel průkazu předloží:
1)

Svoji aktuální barevnou fotografii o rozměru
35x45 mm (průkazová)

2)

Platný průkaz ZTP nebo ZTP/P

3)

Stávající označení „O 1“, které odevzdá

Volný byt
V domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt v prvním poschodí. Byt je určen pro občany,
kteří dosáhli důchodového věku.
Bližší informace získáte na našem úřadě.

Pronájem nebytových prostor
Nabízíme pronájem nebytových prostor v ulici
5. května č. p. 56, vedle prodejny textilu. V případě
zájmu se obraťte na úřad městyse.
Oslavy Trhové Kamenice
V roce 1853 získala Trhová Kamenice statut města. Tento významný rok v historii naší obce
si připomínáme každých deset
let, a to od roku 1993. Rádi bychom, aby v příštím roce proběhly oslavy 160. výročí Trhové Kamenice důstojně ku spokojenosti vás spoluobčanů a návštěvníků. Pečlivá příprava oslav potřebuje
čas a spolupráci mnoha lidí. Proto se už nyní obracíme na vás spoluobčany s žádostí o pomoc. Sháníme
staré, ale i nové fotografie, týkající se Trhové Kamenice, její přírody, lidí, budov atd. Vybrané fotografie budou použity na plánovanou výstavu. Budeme
rádi, když se zapojíte a nějakou tu fotku přinesete
na úřad městyse v termínu do konce letošního
roku.
Přání Ježíškovi
Pojďme společně udělat radost našim dětem i nám
dospělým. Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
probíhá vždy v první polovině adventu. Každoročně
se tak na návsích a náměstích v celé naší zemi sejdou v jeden den děti a celé jejich rodiny. Všichni
společně v jednu chvíli vyjádří svoji
tužbu. První vypouštění balónků
proběhlo v roce 2007 v Českých
Budějovicích. Díky velkému úspěchu
se akce rozšířila do celé ČR. Patronem byl každoročně herec a moderátor pan Jan Čenský. Letos to bude
herec Václav Vydra, který 14. prosince vydá prostřednictvím Rádia
Impuls pokyn ke společnému vypouštění balónků. Stane se tak
i u nás v Trhové Kamenici na náměstí v 15:15 hodin. Balónky
dostanete zdarma, stejně jako
předtištěná přáníčka pro Ježíška,
která se k balónkům připevňují.
Balónky jsou vyrobeny z přírodního
kaučuku, zdravotně nezávadné, 100% biologicky rozložitelné. Přihlášením do této akce jsme povinni dodržet stanovené podmínky a to také z důvodu pokusu o rekord ve vypouštění balónků. Další informace
vám sdělíme v příštím čísle občasníku. Těšíme se
na společné setkání, rozzářené dětské oči a nebe
plné barevných balónků.
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Kandidátní listina:

Změna jízdních řádů
Od 9. prosince 2012 dochází ke změnám v jízdních
řádech. Bude zrušen autobus v 16:05 hodin Trhová
Kamenice – Nasavrky. V této době lze využít jiné
spoje.
Dále bude zrušen z důvodu nízkého využití spoj Nasavrky – Hlinsko v 17:00 hodin.
Naopak se zlepší dostupnost obce ve večerních hodinách, kdy bude nově zaveden spoj ve 20:17 hodin
z Pardubic do Trhové Kamenice.
V době, kdy není provozována linka cyklobusu, budou vedeny 2 páry spojů z Trhové Kamenice do Horního Bradla a zpět:

• Trhová Kamenice 8:59 hodin směr Horní Bradlo
a Trhová Kamenice 9:21 hodin Hlinsko.

• Večer pojede spoj v 17:40 hodin z Hlinska do
Trhové Kamenice, který pokračuje v 18:01 hodin
do Horního Bradla.

• O sobotách pojede v 18:25 hodin autobus

Magda Křivanová

49 hlasů

Milan Plodík

54 hlasů

Marta Lederová

2 hlasy

Jan Veleba

100 hlasů

David Kasal

44 hlasů

Zdeněk Juračka
Petr Řezníček

9 hlasů
12 hlasů

Emanuel Žďárský

10 hlasů

Petr Lichtenberg

12 hlasů

Tomáš Škaryd

35 hlasů

Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu
ČR
Počet osob, zapsaných v seznamu voličů

749

Počet vydaných obálek

171

Počet platných hlasů

168

Kandidátní listina:
Jan Veleba
Tomáš Škaryd

122 hlasů
46 hlasů

z Trhové Kamenice do Chrudimi.

NENECHEJTE
Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického
kraje
Počet osob, zapsaných v seznamu voličů

748

Počet vydaných obálek
Volební účast
Počet platných hlasů

355
47,5%
340

SI UJÍT

Na obecním úřadě Vysočina
a v lékárně v Trhové Kamenici je
možnost zakoupení knihy: Obec
Vysočina, její podklady, historie a současnost. Cena této knihy je 200,- Kč.

Kandidátní listina:
Volte Pr. Blok www.cibulka.net

1 hlas

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

91 hlasů

Strana soukromníků ČR

2 hlasy

Nezávislí
Východočeši

7 hlasů
10 hlasů

Sdružení sportů ČR

1 hlas

KSČM
Strana zelených
DSSS-STOP NEPŘÍZPŮSOBIVÝM

72 hlasů
3 hlasy
5 hlasů

Koalice pro Pardubický kraj

30 hlasů

Suver – Strana zdravého rozumu

2 hlasy

ČSSD

66 hlasů

ODS

19 hlasů

Strana svobodných občanů

14 hlasů

TOP 09 a Starostové pro PAK

8 hlasů

KSČ
Česká pirátská strana

1 hlas
8 hlasů

VÁNOČNÍ

Rybářské sdružení Chobot Trhová
Kamenice přijímá závazné objednávky na vánoční kapry v prodejně
domácích potřeb pana Mišky na
náměstí. Objednávky přijímáme do 15. prosince
2012. Den, čas a místo prodeje bude upřesněno
místním rozhlasem a v prosincovém čísle občasníku.
S pozdravem Petrův zdar.

BLAHOPŘÁNÍ
Hodně zdraví a životní pohody přejeme
všem jubilantům, kteří oslaví v měsíci
listopadu své kulaté narozeniny.

•

748

Počet vydaných obálek
Počet platných hlasů

350
327

50

let

Monika

Nevečeřalová,

Trhová Kamenice

Výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Počet osob, zapsaných v seznamu voličů

KAPŘI

•

60 let Miroslava Pilařová, Trhová Kamenice

•

70 let Viktorie Chvojková, Trhová Kamenice

•

80 let Marie Zdražilová, Trhová Kamenice

•

97 let Marie Kábelová, Trhová Kamenice
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VE FOTOGRAFIÍCH

Ohlédnutí za říjnem
V říjnu je v kalendáři několik zajímavých mezinárodních dnů a tak jsme často oslavovali.
Při dni architektury (3. 10.) vyrostly po celé třídě
hrady a zámky z různých kostek a stavebnic.

viny jsou pro nás zdravé a které méně a mladší děti
připravily výborný ovocný salát.
A konečně tu byl svátek stromů.(22. 10.) Ten nejlépe oslavíte tak, že se vydáte do lesa či na zahrádku
a poděkujete stromům za to, co pro nás celý rok dělají. Jak o tom vypráví tahle básnička- hádanka:
„Z jara dává krásu, chládek v parném létě, na podzim tě krmí, v zimě zahřeje tě.“ Děti také zkoumaly
semínka, malovaly listy, zjišťovaly, co ve třídě je ze
dřeva a moc se divily, že ze dřeva je i papír.☺
V říjnu také ve školce probíhají Bejbytaneční, oblíbená taneční průprava pro děti pod vedením pana
Ing. Černého.

V den zvířat (4. 10.) jsme se všichni proměnili ve svá
oblíbená zvířátka, hráli zvířecí hry, zpívali, tančili
a cvičili – jako zvířátka.

Na listopad plánujeme dva výlety, ale o tom až příště.

Z

NAŠÍ ŠKOLY

EXKURZE 9.třídy do TEREZÍNA

Při dnu výživy (16. 10.) jsme přemýšleli, které potra-

Ve středu 26. září 2012 jsme se zúčastnili exkurze
do Terezína. Na návštěvu tohoto známého města se
celá třída těšila a pečlivě se připravovala. Otázka
holocaustu Židů v průběhu 2. světové války zajímala
opravdu všechny. V hodině dějepisu jsme vyslechli
potřebné informace. Některé údaje /texty, obrázky/
jsme zjišťovali na internetu. Dále následovalo vyplňování pracovních listů. Po ověření znalostí následovalo
očekávání, jaké to bude ve skutečnosti. Do Terezína
s námi jeli také žáci z Bojanova a ze dvou hlineckých
škol. Navštívili jsme:
1) Muzeum ghetta
2) Židovský hřbitov a krematorium
3) Kolumbárium
4) Pietní místo u Ohře
5) Národní hřbitov
6) Malou pevnost
Na Národním hřbitově jsme hledali a našli hrob číslo
842. Zde je pohřbena Ida Sternová. Je to jediný
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existující hrob obětí holocaustu z Trhové Kamenice.
Exkurze se nám líbila a jsme rádi, že jsme mohli na
vlastní oči vidět místa, o kterých jsme do té doby jen
slyšeli. Získali jsme množství cenných historických
poznatků, které se nám v dalším studiu budou určitě
hodit. Nikdy bychom nechtěli prožít takové utrpení.
Děkujeme za bohaté informace p. uč. V. Aulické a za
doprovod a starostlivost během cesty p. uč. E. Gábrlové.
Žáci 9. třídy

Technická tvořivost Chrudim
Ve středu 17. října se žáci 9. třídy zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech. Tuto akci
zorganizovala Střední průmyslová škola Chrudim.
Nejprve se chlapci a děvčata s velkým nasazením
pustili do vlastní výroby modelu, který jim byl podrobně představen. Řezání, pilování, broušení, ohýbání a montování jim šlo pěkně od ruky. Příští měsíc
se dozví, kdo byl nejšikovnější a nejpečlivější ze skupiny. O tom rozhodne odborná komise. Nebude to
nakonec nějaká dívka?
Po krátkém odpočinku následovaly informace o nabídce oborů, které je možné na SPŠ studovat. Žáci
formou exkurze se také seznámili s prostředím učeben pro programování CNC strojů, s počítačovými
a jazykovými učebnami. Se zájmem si prohlédli dílny
odborného výcviku a laboratoře, ve kterých jim byly
předvedeny některé zkoušky na materiálech.
Akce se našim deváťákům rozhodně líbila a někteří
chlapci vážně uvažují o studiu na této škole.
Mgr. Eva Gábrlová

Podzim ve školní družině
Podzim v plné kráse je tady …a to by bylo, abychom
nevyzkoušeli, jak nám letos budou létat draci. Malí
krotitelé draků ze školní družiny se šli pochlubit svými dovednostmi na stráň za Mlýnským rybníkem.
Tam, kde nepomohla dovednost, musely nastoupit
rychlé nohy… a kdo se dostal nad špičky stromů, měl

Podzim v jeho pestrých barvách jsme přenesli i do
školy. Děti ze školní družiny připravily podzimně laděné truhlíky na okna školní šatny.
Mgr. Soňa Janotková

IV. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku
V pátek 21. 9. 2012 se osm žáků 2. stupně naší
školy, členů zdravotnického kroužku, zúčastnilo
IV. ročníku Soutěže v první pomoci v Hlinsku
u Skautského domova. Akci pořádal Junák Hlinsko ve
spolupráci s FARG o. s. při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův
Brod.
Soutěžilo se pouze v jedné kategorii. Každé družstvo
muselo mít 4 členy. Naši školu reprezentovala dvě družstva, která na
třech stanovištích prokazovala praktické dovednosti v poskytování první
pomoci. Protože heslo této soutěže
zní „Víš, jak jednat v krizové situaci?“
a „Dokázal bys efektivně pomoci zraněnému kamarádovi?“, ošetřovali
mladí zdravotníci úrazy, se kterými
se mohou setkat v běžném životě. Členové soutěžních družstev si museli poradit například s odřenou
rukou, s tržnou ránou, otevřenou zlomeninou, s popáleninou, amputovaným palcem, břichem probodnutým klackem a s osobou v bezvědomí se zástavou
srdeční činnosti a dechu. Všichni soutěžící získali nové zkušenosti, seznámili se s prací profesionálních
maskérů, ale také si mohli prohlédnout vozidlo záchranné služby.
Naše škola vyslala dvě čtyřčlenná družstva, která se
nezalekla konkurence 11 hlídek z jiných škol a prokázala vysokou úroveň znalostí v této oblasti.
Hlídka, ve složení Barbora Polánská,
Bára Žáková, Anna Marková a Eliška
Bačkovská, totiž obhájila první místo
z loňského roku a přivezla putovní pohár za 1. místo zpět do školy.
Ani druhá hlídka, Natálie Pilná, Petra
Hovorková, Eliška Horáková a Pavla
Hájková, se nemá za co stydět. Vylepšila své umístění a získala stříbrné medaile za 2. místo.
Všem soutěžícím ze srdce gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy.

ZPRÁVIČKY

vyhráno. Nahoře už si větřík s draky pohrával a nepustil je dolů.

Z NAŠÍ DRUŽINY

Letošní rok budeme trošku putovat minulostí. Září
a říjen nás přenesl do období, kdy na nás všude číhali dinosaurové, příště se ocitneme třeba mezi pravěkými lovci. Kdo ví?
Na začátku října nás navštívil moderátor, který při-
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pravil dětem zajímavý pořad, v němž děti samy účinkovaly, soutěžily, porovnávaly bystrost svých smyslů, zkoušely dovednosti. Pořad zaujal i starší děti
z vyšších ročníků, které se přišly podívat a zavzpomínat na bezstarostné časy.
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kem, obstaraly mech, trávy, suché kytičky, šípky
a výsledek opravdu stojí zato.
Sbíráme pilně kaštany pro zvířátka do lesa, aby měla
v zimě co papat. Připravujeme besedu se členem
místního mysliveckého sdružení, kterému kaštany již
tradičně předáme. Těšíme se, že již brzy se znovu
u školy objeví krmítka pro ptáčky a my budeme mít
každodenní povinnosti a důvod i v nepříznivém počasí vystrčit ven nosíky.
Za ŠD Soňa Janotková

FARNÍ

Poslední teplý říjnový týden jsme využili k pouštění
draků. Na obloze každý den přibývali noví a noví draci a tato tradiční podzimní zábava zaujala snad úplně
všechny. Létaly dokonce i igelitové sáčky na provázcích, některé exempláře připomínaly spíše kamikadze. O zábavu opravdu nebyla nouze.

OKÉNKO

11. října, v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu, vyhlásil papež Benedikt XVI. „rok víry“. Ten má být časem milosti a hlásání víry člověku
naší doby, aby se plně obrátil k Bohu. Na začátku
listopadu, když vzpomínáme na své drahé zemřelé,
rozjímáme o lidském údělu, jehož temnoty osvětluje
právě víra. Ve svátek Všech svatých se obracíme
v modlitbě k „nebeskému dvorstvu krásnému“ - svatým Cyrilu a Metoději, Norbertu, Prokopovi, Vojtěchovi, Janu Nepomuckému, Ludmile, Anežce, Václavovi a nově též k mučedníkům pražským, aby i našim drahým zemřelým vyprosili dosažení života věčného ve světle lásky Boží.
Dny se zkracují a přibývají mlhy a temnoty, avšak
světlo svíček a lampiček, které rozsvěcujeme na hrobech, vyjadřuje naději, že lidský život neskončí
v temnotě. Na Olivové hoře u Jeruzaléma, na které
se Ježíš modlil před svou smrtí na večer Zeleného
čtvrtku, byla v roce 1935 postavena z darů československých věřících kaple. Byla zasvěcena sv. Cyrilu
a Metodějovi, kteří našim předkům přinesli „světlo
víry pravé“. Lampy, které kapli osvětlují, jsou z českého skla z našeho kraje. Věnoval je tam vyslanec
v Bagdádu Jan Jiří Rückl (1900 – 1938), český sklářský průmyslník, politik a publicista. Pocházel ze

Již tradičně se družina postarala o výzdobu oken
u šatny podzimními truhlíky. Děti plnily truhlíčky pís-
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sklářské rodiny, vystudoval Sorbonnu, kde získal titul
doktora práv. Vybudoval si dobré kontakty s papežem, takže když se Rückl zúčastnil v r. 1929 příprav
svatováclavského jubilea, zvolil si ho tehdejší papež
Pius XI. za svého komořího. Později se mu dostalo
i dalších vysokých církevních vyznamenání, jako
např. rytíř řádu Božího hrobu. Angažoval se rovněž
v politice. Dopomohl k volbě Edvarda Beneše prezidentem v roce 1935.
Jeho rodinná sklárna z Horního Bradla věnovala do
kaple lampy, které jsou od července 1935 zavěšeny
na stále stejném místě až dodnes.
Po druhé světové válce kaple připadla Svatému stolci
a stala se rezidencí apoštolského delegáta v Jeruzalémě.
Když Svatý otec Pavel VI. počátkem roku 1964 jako
poutník navštívil Svatou zemi, přebýval během své
cesty ve zmíněné rezidenci. A právě tato rezidence – neboli naše Cyrilometodějská smírná kaple s hospicem – se
stala mimo jiné svědkem významné události, kdy se
zde 5. ledna 1964 setkal papež Pavel VI.
s pravoslavným patriarchou Athenagorasem. K tomuto setkání se váže jedna úsměvná historka. Když se
novináři cařihradského patriarchy ptali, proč přišel do
Jeruzaléma, odpověděl jim: „Abych řekl mému milovanému bratru papeži ‚Dobrý den‘. Nezapomeňte, že
je to 500 let, co jsme spolu mluvili naposledy.“ Média
tehdy napsala, že se jednalo o bratrský dialog v zájmu sblížení západní a východní církve. Měl také veliký vliv na jednání Druhého vatikánského koncilu
a výsledný dokument o ekumenismu.
zpracoval Čtvrtečka Pavel

FINANČNÍ

RÁDCE

Finanční rádce: zde se budeme pravidelně každý měsíc věnovat aktuálním tématům ze světa financí

ve vyšším věku. Díky penzijnímu připojištění si budete moci užívat své koníčky i v penzi.
Výhody uzavření smlouvy do konce listopadu:

•

Fond, ve kterém máte peníze, nemůže prodělat. Nové penzijní společnosti budou moci na rozdíl od starých fondů investovat dynamičtěji. Nemusí garantovat zhodnocení, takže nezaručí, že
klient o peníze nepřijde.

•

Jednou z velkých výhod staré smlouvy je možnost využít takzvané výsluhové penze. To znamená, že si po 15 letech spoření můžete beztrestně vybrat až polovinu naspořených peněz.
Tato možnost v novém penzijku už není.

•

Smlouvu budete mít do 60 let, nikoli do důchodového věku (který může být pro vás i vyšší).
Vybrat peníze můžete v 60 letech za podmínky,
že spoříte alespoň 5 let.

•

Pokud si smlouvu sjednáte teď, budete mít později možnost volby, protože ze „starého“ do
„nového“ penzijního připojištění bude možné přejít, opačně nikoli.

•

V případě úmrtí jsou pozůstalým vyplaceny veškeré naspořené peníze, zhodnocení i státní
příspěvky. V případě nových fondů se budou
veškeré státní příspěvky vracet zpět státu.

Další výhody penzijního připojištění:

•

spoření již od 100 Kč měsíčně

•

státní

příspěvek

až

POSLEDNÍ ŠANCE UZAVŘÍT SMLOUVU ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK JE POUZE DO KONCE LISTOPADU
2012
Nespoléhejte na to, že se o vás na
penzi někdo postará!
Státní důchod vám pokryje jen to
nejdůležitější.
Penzijní připojištění se státním přís p ě v k e m
j e
j e d e n
z nejvýnosnějších a zároveň nejbezpečnějších
způsobů pravidelného investování. Jako účastníci
v penzijním fondu získáte státní příspěvek, který vám
zajistí zajímavý nárůst prostředků pro zabezpečení

800

Kč

za

rok

(od

•

daňová úleva až 1 800 Kč za rok

•

příspěvek zaměstnavatele (optimálně 24 000 Kč
ročně)

•

flexibilita (snížení příspěvku, přerušení placení)

•

možnost sjednání starobní, výsluhové, invalidní
a pozůstalostní penze

PENZIJNÍ REFORMA JE ZA DVEŘMI, NEZASPĚTE
JI

1

1. 1. 2013 až 2 760 Kč za rok)
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Pokud již penzijní připojištění máte, stačí sepsat dodatek ke smlouvě s příslušným penzijním fondem na zvýšení příspěvku. Od ledna se nebude přiznávat státní
příspěvek na úložku účastníka nižší než 300,- Kč.
Příští měsíc se zaměříme na stavební spoření.
Ilona Häuslerová
Finanční poradce
Tel. 728 018 561

PROGRAM

KINA V LISTOPADU

2. listopadu
v 18 hodin

Český film. „Na žádnej
ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“

Mládeži
přístupno
Vstupné
30/50,-Kč

V současné době je obsazení Hlinečanky následující:
Trubky: Martin Toman, Jan Plíšek, Jaroslav Jůn,
ing. Jaroslav Málek
Klarinety: Josef Myška, Leoš Tlapák, Jaroslav Tlapák
Tenory: DiS. Ondřej Jehlička, Oldřich Vařečka
Doprovody: Milan Šikl, ing. Ladislav Jůn

Žánr: komedie

Bas: Miroslav Jehlička

Délka filmu: 104 minut.

Bicí: Jiří Pilný

9. listopadu

Muži v černém 3

V 18 hodin

Film USA. Agenti se
vrací zpět … a opět
včas.

Mládeži
přístupno

Zpěv: Marie Novotná, Miroslav Hlavsa

Vstupné
30/50,-Kč

Náplní činnosti Hlinečanky je výchova mladé budoucí
generace, ale především propagace krásné české
lidovky a dechové hudby minulých a současných
skladatelů.

Žánr: sci-fi komedie
Délka filmu: 101 minut
23. listopadu

Železná Lady

v 18 hodin

Film Velké Británie.
Životopisný film o Margaret Thatcherové.

Mládeži
přístupno
Vstupné
30/50,-Kč

Žánr: životopisný
Délka filmu: 105 minut.
30. listopadu

Bastardi 3

v 18 hodin

Český film
Žánr: drama
Délka filmu: 97 minut.

KOMISE

Tradicí se staly pravidelné koncerty v hlinecké Orlovně, kde kapelu dirigovali např. Karel Vacek, Josef
Poncar, Láďa Kubeš, Áda Doško. S Hlinečankou vystoupila celá řada známých osobností, jako je Josef
bek, Josef Kobr, Lubomír Lipský, Jiří Lír, Luděk Sobota, Josef Zíma, Standa Procházka a jiní.
V roce 1984 kapela spolupracovala na filmu „Políčko“
a letos v březnu natočila v „Televizi Brno“ pořad „Ta
naše kapela“ v režii Petra Ryšavého.

2012

Okresní přebor—
poslední zápas Pepíka Hnátka

kapelníkem Miroslav Jehlička a kapelu vede dosud.

KULTURY

TK

Mládeži
přístupno
Vstupné
30/50,-Kč

PŘIPRAVUJE A ZVE

Kulturní dům Trhová Kamenice:
Hlinečanka
Adventní koncert populární dechovky.
Sobota 1. prosince
v 19:00 hodin.

2012

Vstupné 80,-Kč. Předprodej
vstupenek
u p. Měkotové
(prodejna samoobsluhy)
Dechová hudba Hlinečanka byla založena v roce
1974 kapelníkem Oldřichem Dondou a uměleckým
vedoucím Františkem Akrmanem. V roce 1978 se stal

Moderátorem pořadů je Mgr. Marie Hřebíková.

Komise kultury vás srdečně zve na příjemně prožitý
předvánoční čas.

Odpoledne s Mikulášem
2. prosince 2012 v 14.30 hodin v Kulturním domě
v Trhové Kamenici. Zábavné odpoledne s Mikulášem,
které doplní vystoupení dětí ze základní školy
Zájezd do Národního divadla v Praze
Připomínáme účastníkům zájezdu do Národního divadlo v Praze, že odjezd je v 8:00 hodin 9. prosince
2012 z náměstí.
Vánoční koncert
Kulturní komise Městyse Trhová Kamenice Vás zve
dne 20. 12. 2012 v 18:00 hodin na příjemný poslech vánočních písní a načerpání vánoční atmosféry do místního kostela sv. Filipa a Jakuba.
Zpívá dětský pěvecký sbor
ZUŠ Skuteč Cantando, Smíšený sbor Skuteč Rubeš, klavír:
Petr Hosinský, sbormistr: Zdeněk Kudrnka.
Vstupné je 50,-Kč (část bude
věnována na Kostel)
Přijďte si poslechnout ty
nejoblíbenější vánoční písně.
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Randall Thompson

Aleluja

francouzská koleda

Betlémskými pastvinami

anglická koleda

The First Nowel

anglická koleda

What Child Is This

anglická koleda

Carolling

latinská koleda

Gaudete

francouzská koleda

Betlémskými pastvinami

ukrajinská koleda

Ščedrik

německá koleda

Tichá noc

Zdeněk Uhlíř

Vánoční sbor

vánoční spirituál

Z Betléma se ozývá

Spirituál

Lalůlalej

české koledy

Čas radosti veselosti
Zvěstujem vám radost

česká koleda

V půlnoční hodinu

Miloš Bok

Snové koledy

Koleda. Směs nejoblíbenějších vánočních písní/Karel
Stecker (1861-1918)

MIKULÁŠSKÁ

TANEČNÍ ZÁBAVA
Rybářské sdružení Chobot pořádá
Mikulášskou taneční zábavu. Dne
8. 12. 2012 ve 20:00 hodin v
sokolovně v Trhové Kamenici.
Hraje Mogul Rock, občerstvení
zajištěno.
S pozdravem Petrův zdar

SLOUPEK

HISTORIE

Pokračování z minulého čísla...

Dále byla na programu volba činovníků. Nadále byl
zvolen střediskovým vedoucím bratr Antonín Langr,
jeho zástupcem br. V. Rosůlek.

a hurá do přírody. Nebyla televize s jejími nynějšími
supermany, spidermany, ninji, nebyly počítače a různé vymoženosti současné doby. Snad jsme dovedli
trávit čas více v přírodě než doma. O to byl asi náš
život jednodušší, ale i bohatší.“ (SIC)
Bratr Václav Rosůlek také „získal“ novou funkci.
Z člena Okresní rady Junáka byl najednou junácký
referent při Předsednictvu OV SČM. Zároveň byl od
1. ledna 1949 určen správcem Okresní prodejny
Junáka , umístěné v Trhové Kamenici.
Když se začteme do „Akčního plánu Okresní Junácké
rady“, schváleného dne 30. ledna 1949, zjistíme, že
měl Junák stále ještě velké plány i pro rok 1949. Například: v květnu „Velké skautské manévry všech
oddílů“, ve dnech 25. a 26 června „Okresní Junácký
sjezd v Hlinsku“, otevření Okresní Junácké prodejny
v Trhové Kamenici, tábor celého okresu Junáka Hlinsko na způsob Lesní školy - jeho vedoucím byl určen
br. V. Rosůlek, pořádání Okresní Junáckou radou
dvou až tří výletů po Čechách a Moravě
Ustanoveno bylo, že konání příští Okresní Junácké
rady (OJR) bude dne 9. dubna 1949 v Trhové Kamenici.
Ale! Přišel duben 1949 a život našich junáků-skautů
se začal komplikovat. OJR v Trhové Kamenici sice
proběhla, ale ve dnech 23. a 24. dubna 1949 proběhla také v pražském Radiopaláci ustavující konference,
na které se čtyři národní organizace sloučily
v jednotný Československý svaz mládeže - ČSM.
Členství v ČSM bylo stanoveno pro mládež ve věku
od 15 do 26 let. Součástí svazu se stala i nově ustavená jednotná dětská organizace - Pionýrská organizace ČSM, která organizovala děti od 9 do 15 let.
Československý svaz mládeže podléhal přímému řízení KSČ. Všechny ostatní organizace byly zrušeny
a rozpuštěny.
Československý Junák-skaut byl rozpuštěn také! Ale
trhovokamenické středisko stále pracovalo. Připravoval se každoroční tábor, který se měl konat na Sázavě u Zruče nad Sázavou. Pozváni byli i skauti
z Vítanova a z Hlinska.

Po těchto volbách následovala „hostina“. K čaji jsme
měli zákusky, které vyrobil náš Karel a byly toho plné
tři talíře. A potom jsme zpívali, vypravovali si své
zážitky buď z táborů nebo z výletů.

A tábor se také uskutečnil! Vedoucím tábora byl, tak
jako v předešlých letech, Václav Rosůlek, nyní už
okrskový vedoucí.

Po pěkném odpoledni Bublina schůzku ukončil, Šmahelům jsme poděkovali a odešli s pěknou vzpomínkou domů.

Na to krátké období od posledního tábora v roce
1948 až do konání posledního skautského tábora
v roce 1949 vzpomíná opět pan Václav Němec st.:

Tak toto jsou vzpomínky na naše skautování, které
jsem chtěl trochu připomenout, jak je mám uvedeny
již na vybledlých stránkách mého deníku. Tak jsme
se bavili ať už na táborech nebo na každém výletě
nebo každý týden na družinových schůzkách a plánovali, jak v sobotu po škole vezmeme batoh, kotlík

„Tábor na Doubravce v červenci 1948 jsme zdárně
přežili, zůstaly krásné vzpomínky a zase jsme začali
normální činnost skautskou - družinovky, výlety, besídky, účast na různých slavnostech a podobně. Převratové politické události v únoru 1948 se nás příliš
nedotkly. Vznikl sice Československý svaz mládeže,
jehož jsme se stali členy, ať už ve školách, kde to
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bylo samozřejmé nebo v místních organizacích. Taktéž vznikla Pionýrská organizace; všechno to bylo
naorganizované odshora.
Poslední tábor byl ještě v roce 1949 u Zruče nad Sázavou, kde byli účastníky skauti z Trhové Kamenice,
Hlinska a Vítanova. Já sám jsem už na tomto táboře
nebyl. Z vypravování ale vím, že tito skauti uskutečnili pověstný výlet do Kutné Hory, ale tam už se lidé
divili, jak to, že Junák je rozpuštěný, ale tábor těchto
skautů je stále ještě „Junácký“. ...“
Jiné informace o průběhu tábora nejsou. Faktem
však zůstává, že pro trhovokamenickou mládež to
byl na mnoho let poslední skautský tábor.
Přesto, že organizace Junák už byla rozpuštěna,
chystala se v létě roku 1949 veliká junácká slavnost.
Středisko Junáka v Trhové Kamenici připravovalo
Sjezd junáků východních Čech. Vlastně něco, jako
malé východočeské jamboree. Ta myšlenka napadla
tehdejšího už okrskového vedoucího bratra Václava
Rosůlka hned počátkem roku 1949, kdy už bylo zcela
zřejmé, že dojde ke zrušení a rozpuštění Junáka. Patrné to bylo už například jen z toho, že povolení na
všechny akce, které Junák pořádal, musely být povoleny orgány SČM a stejně tak všechny tiskoviny musely mít logo SČM - Junák - později už ČSM - Junák.
Ale i to bylo jenom na krátko. V přípravách V. Rosůlkovi pomáhali Václav Němec, Antonín Bartoníček,
Karel Štěpánek, Láďa Hajfler, Václav Rosůlek st.,
a z Vlčat například Ivan a František Šmahelovi, Zdeněk Rosůlek, Jan Bauer.
Na přípravy i konání sjezdu opět vzpomíná pan Václav Němec st.
„... A teď už ke sjezdu. Uspořádání sjezdu byla myšlenka našeho vedoucího již okrsku Václava Rosůlka
s cílem dobře a důstojně se rozloučit s Junákem, protože stejně brzo mělo dojít k jeho rozpuštění, což se
zanedlouho stalo. Veškeré podnikání bylo možné jen
s povolením a tiskopisy Junák - SČM, a nakonec už
bylo jen ČSM. Vycházel časopis Junáci - Vpřed, zůstal
jenom Vpřed a podobně. Stále jsme ještě byli junáky
a chtěli myšlenku skautingu ještě pozvednout.
Tak jsme se společně pustili do přípravných prací.
Patronát nad sjezdem si vzal zdejší MNV Trhová Kamenice, Okresní junácká rada v Hlinsku, Sdružení
přátel Junáka v Trhové Kamenici. Velkou podporu
jsme měli od našich rodičů a všech přátel Junáka.
Pomohli nám Junáci z Vítanova, Karel Štěpánek
a V. Rosůlek do toho zapojil i svého pozdějšího švagra Láďu Hajflera, který nám pomohl značně
s různými organizačními problémy - nápisy a podobně. (navrhl i plakát, vytisknutý firmou Ant. Kiesl,
Chrudim - pozn. aut.).
Přepis plakátu, zvoucího na Junácký sjezd východních Čech (originál o velikosti A1 je v archivu autora)

… na pokračování se můžete těšit v příštím čísle občasníku
(Z knihy Bohumila Hospodky Skauting v Trhové Kamenici)

PLACENÁ

INZERCE

