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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 

Vážení spoluobčané, 

máme tu brzy začátek nového roku 2015, a proto mi dovolte, abych se krátce zmínila 

o dění v roce minulém. Během roku jsem vás pravidelně o všem informovala, také před 

volbami jste mohli ve zpravodaji nalézt zhodnocení celého čtyřletého období včetně roku 

2014. Proto jen velmi stručně.  

Ve většině obecních objektů došlo k úpravám či opravám, 

a to menšího, někdy i většího rozměru. Na větší opravu zatím 

čeká obecní budova čp. 56.  

Za největší akci roku považuji položení nového asfaltového 

povrchu na komunikaci Svárovská včetně kolaudace a dále 

opravu části ulice Spojovací a Podzahrady.  

Na náměstí byla odstraněna stará čekárna, již nám slouží 

nová, která ještě ale potřebuje částečně doladit. Uprostřed náměstí nám teď vynikla kaš-

na, kterou bychom chtěli dále renovovat a začít s úpravami jejího okolí.  

Při opravě starého mostu se zjistil havarijní stav lávky pro pěší, která byla následně 

z důvodu bezpečnosti uzavřena.  

V Rohozné došlo konečně k budování chodníků podél hlavní silnice. Na jaře bychom 

chtěli dokončit zbývající části, které již nebyly součástí projektu. Zároveň dojde k natření 

lamp veřejného osvětlení, což jsme z důvodu počasí již nestihli. Ve směru od Chrudimi byl 

instalován ukazatel měření rychlosti.  

Další větší akcí roku je stavba garáže SDH pro Tatru T815, která nám byla bezúplatně 

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

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

Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 21. ledna 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

rok se s rokem sešel a opět si musíme zvyknout, že místo letopočtu 

2014 používáme 2015. Čas je neúprosný a dokazuje nám, že nic není 

takové, jaké bylo ještě nedávno. Ohlédnutí za rokem minulým, nechť je 

nám rádce, kudy se ubírat v roce novém. 

Přeji Vám, ať do nového roku vkročíte s úsměvem a s lidmi, které máte 

rádi. Ať jsou tito lidé s Vámi i během celého roku. V novém roce přeji 

především hodně zdraví a úspěchů–osobních, pracovních, či jakýchkoli, které si přejete. 

Jitka Němcová 
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převedena, a dále pro devítimístné hasičské vozidlo. 

Protože se na této akci pracuje svépomocí, všem zú-

častněným patří velké poděkování. 

Co se týče odpadového hospodářství, zvýšili jsme 

počet kontejnerů v obci, v příštím roce počítáme 

s dalším nárůstem. Začíná se řešit i otázka svozu 

bioodpadu, který bude pravděpodobně pro obce po-

vinnost zajistit.  

V místní části Hluboká byla provedena oprava pro-

pustku a svedení vody podzemním potrubím tak, aby 

se nedostávala a nepodmáčela domky pod silnicí. 

Investorem byla firma SÚS Pardubice. 

Dle mého názoru se nám povedlo dost věcí a samo-

zřejmě v tom budeme dále pokračovat.  

Dále se bude budovat garáž SDH, budeme pokračo-

vat s pracemi ohledně projektu a nových parcel 

v lokalitě Svárov, dokončíme chodníky v Rohozné, 

chystá se úprava náměstí včetně restaurování kašny, 

proběhnou opravy víceúčelového hřiště u ZŠ, opraví-

me další komunikace, doladíme čekárnu včetně 

osvětlení, opravíme příjezdovou cestu k parkovišti 

u hřbitova, lávku pro pěší u starého mostu, rekon-

strukci střechy na budově úřadu a zdravotního stře-

diska atd.  

V plánu je i rekonstrukce fotbalového hřiště 

v případě poskytnutí dotace či rozšíření dětského 

hřiště.  

Protože se začalo pracovat na 

přípravě rozpočtu na rok 

2015, jsou vítány i návrhy 

a nápady vás občanů.  

Protože ale všechny akce nejs-

me schopni zajistit z obecního 

rozpočtu, musíme se pokusit finanční prostředky zís-

kávat i formou dotací. Některé již byly podány, další 

se připravují.  

V roce 2014 získal ocenění za záchranu lidského 

života další náš občan, Radek Rulík st. Jsme rádi, že 

takovéto občany mezi sebou máme.  

Budeme samozřejmě i nadále podporovat v činnosti 

místní spolky a já věřím i v další spolupráci s nimi při 

konání kulturních a společenských akcích.      

Poděkování  

Na závěr bych chtěla poděkovat zastupitelům, čle-

nům výborů a komisí, všem zaměstnancům úřadu, 

pracovníkům základní a mateřské školy, redaktorce 

našeho Občasníku, kulturní komisi, místním spolkům 

a všem, kteří přispívají svojí prací ku prospěchu 

a zvelebování naší obce. Dík patří též pracovníkům 

na veřejně prospěšné práce, kterých jsme měli po-

měrně dost a kteří se nemalou měrou podíleli na prá-

ci v obci, zejména v obecních lesích.   

DOTACE OBDRŽENÉ V ROCE 2014 

Myslím, že jsem vše důležité již napsala, tak mi ne-

zbývá než vám všem popřát v novém roce 2015 pev-

né zdraví, lásku, štěstí, pohodu v rodinách, vzájemné 

porozumění, toleranci a mnoho úspěchů ve vašem 

dalším konání. Pokusme se vykročit do nového roku 

optimisticky a plni odhodlání a elánu. K tomu je ale 

zapotřebí, abychom zlepšili naše vzájemné vztahy 

a komunikaci. Jen tak půjde vše lépe.  

Ing. Iva Dostálová, starostka    

poskytovatel  účel dotace částka 

Pardubický kraj 
oprava požárního 

automobilu 
40.000,-- Kč 

Pardubický kraj 
odborná příprava 
velitelů a požární 

hadice 
14.730,-- Kč 

Pardubický kraj 

restaurování kaš-
ny a sochy 

sv. J. Nepomucké
ho 

90.000,-- Kč 

Pardubický kraj 
Letní slavnosti a 

Trhovokamenické 
trhy 

5.000,-- Kč 

Pardubický kraj 
projekt ZŠ - „Kdo 
si hraje, nezlobí“ 

15.000,-- Kč 

Pardubický kraj 
oprava komunika-

ce Spojovací 
100.000,-- Kč 

Pardubický kraj na práce v lese 41.970,-- Kč 

Ministerstvo ze-
mědělství ČR 

na práce v lese 16.800,-- Kč 

Ministerstvo kul-
tury ČR 

výměna venkov-
ních a oprava 
vnitřních oken 

u kulturní památ-
ky radnice TK 

čp. 49 

92.000,-- Kč 

St. fond dopravní 
infrastruktury 

Chodník podél 
silnice I/37 - obec 

Rohozná 
468.000,-- Kč 

SFŽP - FS 
zateplení MŠ- do-

platek dotace 
13.644,-- Kč 

SFŽP - FS 
zateplení zdrav. 
střediska- dopla-

tek dotace 
161.894,-- Kč 
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EKO-KOM 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

K téměř dvanácti tisícům kon-

tejnerů v kraji přibyly další, 

zapojují se obce na Hlinecku  

V  Pardubickém kraji je ve městech a obcích rozmís-

těno na dvanáct tisíc kontejnerů na tříděný odpad. 

A díky spolupráci veřejné správy se společností EKO-

KOM se jejich počet stále zvyšuje. Třeba na Hlinecku. 

O další barevné nádoby aktuálně svou nabídku rozši-

řuje pět obcí, včetně Hlinska.  

Do Hlinska míří hned třináct barevných kontejnerů 

najednou. Největší podíl na tomto množství mají ná-

doby na sběr papíru, kterých je sedm. Však také pa-

píru podle statistik lidé v České republice vytřídí nej-

více – ročně to je 45 kilogramů na domácnost. Hli-

nečtí svou sběrnou síť obměňují a rozšiřují ale také 

o 4 kontejnery na sklo a dva na plasty. „U nás třídí-

me všechny komodity včetně tetrapacků. Ty sbíráme 

společně s plasty a na třídící lince ve sběrném dvoře 

je pak dotřídíme“, říká Ivana Kopecká z oddělení od-

padového hospodářství Městského úřadu v Hlinsku. 

Radnice pravidelně pořádá také svoz velkoobjemové-

ho a nebezpečného odpadu a instalovala také kontej-

nery na sběr elektroodpadu, textilu i olejů a tuků 

z domácností. Hlinečtí sbírají také bioodpad a v rámci 

svozu nebezpečného odpadu mají možnost odevzdat 

v režimu zpětného odběru i vysloužilá elektrozaříze-

ní.  

Hlinsko má necelých deset tisíc obyvatel, tedy asi 

třikrát více než obce Trhová Kamenice, Včelákov, 

Vítanov a Vysočina dohromady. Přesto se i tyto 

„malé“ obce výrazně podílejí na systému třídění od-

padů a také jim vznikají zajímavá statistická čísla. 

Kromě již zmiňovaných 45 kilogramů papíru totiž 

průměrná česká domácnost ročně vytřídí také 

a služby, přemlouvají zvláště starší spoluobčany, aby 

si něco koupili či objednali. Pokud vás někdo takový 

navštíví, je potřeba mu oznámit, že porušuje nařízení 

obce a může mu být za to uložena vysoká pokuta. 

Vánoční ozdoby 

V minulém čísle jsme se na 

vás obraceli s prosbou 

o poskytnutí starých vánoč-

ních ozdob. Pan Václav Pra-

chař našel pár starých ozdob 

ještě po svých rodičích, děku-

jeme. Pokud jste o Vánocích ještě někdo objevil ně-

jaké ozdoby, které byste chtěli darovat do muzea, 

budeme rádi. Bohužel staré ozdoby z provozovny 

vánočních ozdob jsou v muzeu v Chrudimi a už nám 

je nevrátí.  

Poplatky v roce 2015 

Osobnosti a jejich výročí 

Dne 5. ledna 1945 se narodil pan Bohumil Hospodka, 

čestný občan Trhové Kamenice. Toto ocenění dostal 

v roce 2003 za zpracování historie Trhové Kamenice. 

Této činnosti se věnuje od roku 1970 a za tu dobu 

vydal celkem 5 publikací, ve kterých se můžeme do-

číst o tom, jak to tu dříve bejvávalo. Pan Hospodka 

žije střídavě v Praze i v Trhové Kamenici. Historie 

naší obce je jeho koníčkem. Je spoluzakladatelem 

zdejšího muzea a několik let přispíval do Trhovoka-

menického občasníku svými články o skautingu. Pře-

jeme panu Bohumilu Hospodkovi do dalších let hodně 

zdraví a úspěchů v jeho koníčku. 

Sběrný dvůr - UPOZORNĚNÍ 

Do sběrného dvora na náměstí 

se neukládá velkoobjemový od-

pad ani plasty. Městys Trhová Ka-

menice provádí 2x ročně na jaře 

a na podzim svoz velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu, který se 

předává přímo do přistaveného auta. Pokud se potře-

bujete tohoto odpadu zbavit hned, lze využít sběrný 

dvůr v Hlinsku, kde se ale platí poplatek. Na plasty 

slouží žluté kontejnery, umístěné po obci (v Husově 

ulici, u samoobsluhy, u bytovek, v ul. Zahradní 

a v každé místní části obce. 

Podomní prodej 

V Trhové Kamenici a místních částech je zakázán 

podomní a pochůzkový prodej. Toto nařízení vydalo 

v loňském roce zastupitelstvo, aby se tím zamezilo 

návštěvám cizích lidí, kteří nabízejí různé zboží 

SFŽP - FS zateplení úřadu - 167.320,-- Kč 

Úřad práce na mzdy VPP 741.543,-- Kč 

DRUH POPLATKU VÝŠE TERMÍN ÚHRADY 

předplatné občasní-
ku 

50 Kč do 15. ledna 2015 

za psa 

50 Kč za jed-
noho psa 

150 Kč za kaž-

do února 2015 

za odpad 
500 Kč za jed-
nu povinnou 
osobu nebo 

do června 2015 

za pronájem po-
zemku 

dle nájemní 
smlouvy 

do ledna 2015 

pronájem hrobu 20Kč/m2/rok dle smlouvy 
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na 25 kilogramů plastu a 27,5 půl kilogramu skla. 

A protože EKO-KOM a.s. i těmto malým obcím nabídl 

další sběrné nádoby zdarma, možná se podíl obcí na 

Hlinecku na těchto statistikách ještě zvýší.  

„EKO-KOM se ve spolupráci s Pardubickým krajem 

a Regionální rozvojovou agenturou snaží v rámci 

svých projektů motivovat obce i občany k ještě větší 

aktivitě v oblasti třídění odpadů. Jedním z mnoha 

nástrojů je i tzv. projekt sběrných nádob, v rámci 

kterého obcím už několik let pomáháme formou bez-

platných výpůjček sběrných nádob dovybavovat 

sběrnou síť“, říká Jiří Záliš, regionální manažer EKO-

KOM, a.s.  

Do výše zmiňovaných čtyř obcí letos na podzim EKO-

KOM, a.s. zapůjčil dalších sedmnáct sběrných nádob. 

Trhová Kamenice v listopadu rozšířila svou síť o pět 

kontejnerů - po dvou nádobách na sklo a plast 

a o jeden modrý kontejner na papír. Dvě zelené ná-

doby na sklo a dvě žluté na plast míří také do neda-

lekého Včelákova. Aktivitu v třídění plastů mohou 

zvýšit i ve Vítanově, kde instalují tři kontejnery 

na plast a také jeden na papír. A hlinecký kvartet 

doplňuje obec Vysočina, kde sběrná místa dovybavují 

dvěma kontejnery na plast a po jednom kusu kontej-

nerů na papír a sklo.  

Například v Trhové Kamenici třídí odpad 

z domácnosti na sklo, plasty, papír, ale také kovy 

a nebezpečné složky. Sběrná místa mají nejen přímo 

v Trhové Kamenici, ale také v Rohozné či Kamenič-

kách. Kromě ukládání do kontejnerů mohou obyvate-

lé využít i pytlového sběru. Svoz železa a nebezpeč-

ného odpadu pořádají vždy na jaře a na podzim. 

Ve Včelákově, jehož katastrální území tvoří kromě 

Včelákova ještě Babákov a Příkrakov, sbírá tříděný 

papír místní základní škola, ovšem pro ostatní komo-

dity jsou nové sběrné nádoby zapotřebí. Ve vyhlášce 

městysu je pamatováno také na stavební suť, nebez-

pečný odpad i bioodpad a dokonce také na sběr vy-

řazených léků. Podobnou vyhlášku mají i ve Vítanově 

a Vysočině. 

Informace o třídění v regionu je možné najít na 

stránkách www.ekontejnery.cz.  

Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web 

www.jaktridit.cz. 

Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 
Tel.: 602 249 839, E-mail: zalis@ekokom.cz 

Ze zasedání městyse Trhová Kamenice konané-

ho dne 15. prosince 2014 v19.00 hodin v soko-

lovně v Trhové Kamenici. 

Zastupitelstvo městyse 

USNESENÍ Č. 1/2014 

Bere na vědomí 

1. zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

2. zprávu o výsledku průběžné veřejnoprávní fi-

nanční kontroly v příspěvkových organizacích 

MŠ a ZŠ Trhová Kamenice—příloha č. 1 a 2 

3. zprávu o plnění rozpočtu městyse 

k 30. 11. 2014 – příloha č. 3 

4. zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření měs-

tyse provedenou dne 3. 11 .2014 pracovníky 

krajského úřadu Pardubického kraje - příloha 

č. 4 

5. plán inventur majetku městyse Trhová Kameni-

ce na rok 2014 vydaný starostkou městyse 

dne 24. 11.2014 - příloha č. 5 

Ruší 

6. usnesení č. 231 - prodej pozemkové parcely 

č. 849/5 v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice 

o výměře 302 m2 za cenu 70 Kč/m2 panu Davidu 

Koňákovi, bytem Praha 9 

Schvaluje 

7. rozpočtové opatření č. 3/2014—příloha č. 6 

8. rozpočtový výhled na r. 2016/2017—příloha č. 7 

9. rozpočtové provizorium na r– 2015—příloha č. 8 

10. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dota-

ce v požární ochraně na výdeje jednotky SDH 

obce pro rok 2014 ve výši 14.730,--Kč  na od-

bornou přípravu velitelů a strojníků jednotek 

SDH a věcné vybavení neinvestiční povahy. 

11. obecně závaznou vyhláškou městyse Trhová 

Kamenice č.1/2014 o místním poplatku ta pro-

voz systému shromažďování sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů—příloha č. 9 

12. provozní řád sokolovny—příloha č. 10 

13. smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární 

ochrany s obcí Všeradov – příloha č. 11 

14. prodej pozemkové parcely č. 849/5 v k.ú. Ro-

hozná u Trhové Kamenice o výměře 302 m2 za 

cenu 70 Kč/m2 panu Michaelu Schubertovi, by-

tem Praha 8 

15. odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

městyse Trhová Kamenice dle nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015, 

a to ve výši: 

–    pro místostarostku ve výši 5.400,-- Kč 

–   pro předsedy výborů a komisí a zároveň čle-

ny  dalších výborů a komisí ve výši       

1.560,-- Kč 

– pro předsedy výborů a komisí ve výši            

1.060,-- Kč 

–   pro členy výborů a komisí ve výši 750,-- Kč 
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MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

INZERCE 

ZTRÁTY A NÁLEZY 

stánek navštívili, něco hezkého si u nás koupili 

a podpořili tak mateřskou školu. 

Ohlédnutí za prosincem 

Od prvního prosince vládne ve školce vždycky slav-

nostní nálada. Nacvičuje se na besídky, vyrábějí se 

dárečky, přáníčka, peče se cukroví. Trochu napětí 

vnese návštěva Mikuláše, anděla a čertů, ale větši-

nou všechno dobře dopadne. 

Na čerty a andílky jsme si také zahráli v maskách. 

Pokračovaly přípravy na jarmark. Děkujeme všem 

rodičům, kteří se do nich zapojili a všem, kdo náš 

Prodám zachovalou kuchyňskou linku, 

novou skříň na šaty i prádlo, pračku se 

ždímačkou, kuchyňský sporák malý 

(REKREANT) ,  sek re t á ř ,  va ř i č 

(indukční), fotoaparát, holičský stro-

jek, hliněný hrnec na zelí. Cena dohodou. Kon-

takt: tel. 773 632 974. 

Děkuji poctivému nálezci malého technického      

průkazu. 

V. Němec st. 

Hodně zdraví a životní pohody přeje-

me jubilantům, kteří oslaví v měsíci 

lednu své kulaté narozeniny. 

 50 let Marta Zázvorková, Trhová Kamenice 

 60 let Dagmar Paulusová, Rohozná 

 70 let Bohumil Linhart, Rohozná 

Věra Halíková, Trhová Kamenice 

 75 let Jan Záruba, Trhová Kamenice 

Pověřuje 

16. členku zastupitelstva paní Věru Pilařovou ve věci 

uzavírání manželství dle § 11a) zákona 

č. 130/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
MUDr. Zdeňka Janovská, místostarostka 

Děkujeme všem, kteří se přišli 

naposledy rozloučit s panem 

Josefem Lickem. Děkujeme 

za projevy soustrasti a  květinové  dary. 

Rodina Lickova 

BLAHOPŘÁNÍ 

PODĚKOVÁNÍ 
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Soutěž v technické tvořivosti 

Žáci deváté třídy se v rámci exkurze na Střední prů-

myslovou školu v Chrudimi zúčastnili každoroční sou-

těže, kterou tato střední škola pořádá. Výrobek 

(malou kovadlinku) žáci zpracovávali ve dvou skupi-

nách pod vedením jednotlivých mistrů odborného 

Z NAŠÍ ŠKOLY 

výcviku. Nutno podotknout, že se neztratily ani ně-

které dívky a jejich výrobky byly velmi podařené. Po 

odevzdání byly výrobky vyhodnoceny a doručeny 

zpátky do školy, kde si je děti rozebraly. Vítězem 

mezi chlapci se stal Miloš Polánský a mezi dívkami 

Natálie Pilná. Exkurze byla přínosná i pro ty, kteří se 

rozhodují mezi školou a učebním oborem, protože 

žákům byly představeny prostory, kde dochází 

k odbornému výcviku zámečníků, elektrikářů a dal-

ších řemeslníků, ale seznámili se také 

s programováním CNC strojů a nabídkou dalších stu-

dijních oborů.. 

CHEMICKÁ SOUTĚŽ „Hledáme nejlepšího mladé-

ho chemika“ 

Již po sedmé se naše základní škola přihlásila do této 

soutěže. Jde o největší oborovou soutěž v České re-

publice. Je to až neuvěřitelné, ale zase jsme byli vel-

mi úspěšní. Do druhého kola, které se konalo 

10. 12. 2014 v Pardubicích v budově SPŠCH, postou-

pilo ze základních škol celého Pardubického kraje 

270 žáků. Podle pravidel z každé školy přijeli 3 sou-

těžící, aby prokázali své vědomosti z anorganické 

a organické chemie. 

Naši školu zastupovali: Petr Linhart, Natálie Pilná 

a Anita Zlatohlávková. 

A výsledek? Před ZŠ Trhová Kamenice jsou pouhé 

dvě školy. Z uvedeného počtu soutěžících odborná 

komise vybírala 30 nejlepších. Ti postupují do třetí-

ho kola, které je zaměřeno na praktické dovednosti 

konané v laboratoři. Mezi nimi na 4. místě je Na-

tálka Pilná a na 8. místě Péťa Linhart. Budeme 

jim držet palce, aby se jim dařilo i ve třetím kole. 

Oběma už teď patří velká gratulace a poděkování za 

vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie 

Pohádka O Popelce a vánoční jarmark 

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 se uskutečnilo tradiční 

předvánoční setkání s rodiči a přáteli školy 

v místní sokolovně. Dramatický kroužek vystoupil 

se svou pohádkou O Popelce, kterou s dětmi secvičily 

paní učitelka Slavíčková a paní učitelka Nováková. 

Součástí vystoupení byl i vánoční jarmark s prodejem 

drobných výrobků od dětí z mateřské a základní ško-

Milého přivítání se nám dostalo v DPS v Možděnici, 

kde naše děti přispěly pásmem písniček, básniček 

a her k vytvoření předvánoční nálady. Také besídka 

ve školce se vydařila a děti sklidily zasloužený po-

tlesk. Nejspíš se to líbilo i Ježíškovi, protože hned 

druhý den nás pod stromečkem čekala hromada dár-

ků. Aby mohla být nadílka opravdu štědrá, k tomu 

přispěli také naši sponzoři: OÚ Vysočina, pan Zdeněk 

Dubský, pan Josef Janotka a rodina Novákova. Všem 

děkujeme a přejeme šťastný vstup do nového roku. 
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Přiblížil se konec roku a nám začalo opět obvyklé 

předvánoční těšení spojené s velkými přípravami. 

Celý měsíc jsme vyráběli výrobky na jarmark, kde 

měla opět družina svůj voňavý stánek s perníčky, 

pečeným čajem, zdobenými šiškami a vánočními 

mandalami. 

Oslavili jsme Mikuláše v hájenství družiny, kam již 

těm vystrašeným prvňáčkům nikoho nepouštíme, 

aby se trochu přestali bát jít domů. Zacvičili jsme si, 

zarecitovali a vysloužili všichni pěknou výslužku. 

Celý podzim jsme poctivě sbírali kaštany pro mysliv-

FARNÍ OKÉNKO 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,  

na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: 

Co je člověk, že na něho myslíš,  

co je smrtelník, že se o něho staráš?  

Žalm 8 

Začíná nový rok. Uvažujeme o tom, co se událo 

ce a těšili se, že nám pan Doubal zase ukáže svého 

výra a něco poučného o něm řekne. Výr už nás oče-

kával a byl jako každý rok načepýřený blahem, že je 

středem pozornosti.  

Ozdobili jsme si vánoční stromeček, zazpívali koledy, 

našli pod stromkem každý nějakou tu mňamku a hu-

rá domů na vánoční prázdniny. Nezapomněli jsme se 

zvážit před a po … a tím se ukáže, kdo přes svátky 

běhal venku a kdo ujídal u televize. Ještě si objednat 

sníh, aby nás to víc lákalo ven a byla větší legrace. 

Za školní družinu Soňa Janotková 

ly. Krátké zastavení, popovídání se známými nebo 

jenom pouhý obdiv k řemeslné zručnosti našich nej-

menších, to vše by mělo patřit k předvánoční atmo-

sféře. Snad i naši žáci přispěli k Vašemu vánočnímu 

naladění. Přejeme Všem klidné a spokojené Vánoce. 

Předvánoční šachový turnaj 

Dne 12. prosince 2014 se usku-

tečnil předvánoční šachový tur-

naj ZŠ Trhová Kamenice. 10 žáků 

z druhého stupně a jeden host, Rá-

ďa Nejedlý, syn pana ředitele, se 

utkali v učebně chemie.  

Hráli jsme celkem 6 kol, byl to velice napínavý boj, 

ale vítěz může být pouze jeden. První se umístil Ráďa 

Nejedlý, kterého i přes to, že je mu 6 let, dokázali 

zatím porazit pouze dva lidé: Petr Linhart a Jiří Pilař, 

který Ráďu porazil na turnaji v červnu. Ráďa získal 

5 bodů a odnesl si největší pohár. Druhé místo obsa-

dil Jiří Pilař, který měl sice také 5 bodů, ale díky to-

mu, že prohrál s Ráďou, měl menší pomocné hodno-

cení, a tudíž skončil druhý. Třetí místo obsadil Petr 

Linhart, který získal 4 body.  

Byl to krásný den, děkujeme panu řediteli za uspořá-

dání turnaje a těšíme se na příští!  
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ČTENÍ A TVOŘIVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ 

Knihovna v Trhové Kamenici je prostřednictví členství 

městyse Trhová Kamenice v Místní akční skupině Hli-

necko (MAS) zapojena do projektu Nezapomeňte (se) 

vrátit. Vizí tohoto projektu je začlenění dětí a širo-

kých vrstev obyvatel prostřednictvím místních kniho-

ven do kulturního dění v  příslušné obci.  

Jednou z akcí v rámci našeho cyklu ČTENÍ 

V KNIHOVNĚ bylo 11.listopadu 2014 zábavné 

posezení a čtení pro děti na téma aktuálně očekáva-

né … přichází zima. Kromě zimních radovánek 

v příbězích vybraných knih si děti prověřili svůj po-

střeh, pohotovost a znalosti v doprovodných soutě-

žích. Čas tak rychle utekl, že se ani nechtělo domů. 

Všichni ti, kteří si chtěli užít kouzlo Vánoc praktickou 

činností, která tyto svátky doprovází, přišli do kni-

se městyse Trhová Kamenice. 

Loutkového představení a rozdávání dárků od Mikulá-

še se zúčastnilo 56 dětí, které přišly v doprovodu 

svých rodičů, babiček a dědečků. 

Slzičky a strach z čerta vykompenzoval malý balíček 

sladkostí. 

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat 

Mlékárně Hlinsko, a.s. za sponzorský dar. Náš dík 

patří též všem, kteří se na přípravě a průběhu akce 

aktivně podíleli. 

Za TJ Sokol Trhová Kamenice 
Ivana Dudychová, hospodářka 

v tom minulém v životě společnosti i jednotlivců 

a odhadujeme, jaký bude ten nastávající. Jistých věcí 

v lidském životě mnoho není. Jednou z nich je to, že 

po 365 dnech Země dokončila svoji pouť kolem Slun-

ce. A také po 365 nocích. Podíváme-li se o té silvest-

rovské na oblohu, vidíme na jihu Orion a na severu 

Velký vůz. Biblickému autorovi se zdálo, že i nebeská 

tělesa vycházejí a zapadají. V jeho době bylo lidské 

poznání podstatně skrovnější než dnes. Možná ale 

proto se mu existence vesmíru a život člověka v něm 

jevil jako zázrak. Tohle slovo však v dnešní době ne-

ní v módě. Souvisí to s tím, že v české společnosti 

přetrvává názor, že věda a víra stojí v rozporu. Bible 

píše o tom, že Slunce, Měsíc, hvězdy, oblohu, světlo, 

moře, zvířata, hory, řeky a nakonec člověka stvořil 

Bůh.   

Dnešní vědecké poznatky nás poučují, že vesmír 

vznikl při gigantické explozi před 13 miliardami let. 

Fotony, těžké částice, atomy vodíku a helia… Tak 

začal neslýchaný proces, který vede k člověku. Lidé 

si od nepaměti kladli otázku, jak vznikl vesmír a člo-

věk. Na otázku, „jak“ to vzniklo, hledá odpověď vě-

da. Člověka však také napadá otázka, co je toho pří-

činou? Co je příčinou toho, že ve vesmíru nepřevlá-

dá chaos, ale řád /řecky kosmos/? Co je příčinou to-

ho, že kromě cyklického pohybu ve vesmíru existuje 

čas, který jde jedním směrem a nevrací se zpět? 

Svět není bludný kruh. Svět má historii. A má bu-

doucnost. 

Existují miliardy hvězd a možná i planet. Ale známe 

jednu planetu, kde jsou oceány a pevniny, kde jsou 

hory pokryté sněhem, kde jsou úrodné nížiny, 

na kterých se pasou ovce a kde zpívají ptáci. A kde 

je člověk, který si to uvědomuje. A který vidí, že je 

to dobré a krásné. Sv. Augustin napsal: „Ukaž, jaká 

propast tě dělí od zvířat! Ničím jiným se nelišíš od 

zvířat, jen duchem.“ Velikost člověka spočívá v jeho 

duchu, v jeho rozumu a v jeho svobodě. Jak ale učí 

zkušenost, v tom také spočívá ohrožení člověka. 

Svoje schopnosti totiž může použít k dobru, ale také 

ke zlu. Lidský život je proto zápas mezi dobrem 

a zlem. Ale to je už spíše téma na úvahu velikonoční. 

Vrátíme-li se tedy k otázce biblického žalmisty, 

k otázce o existenci člověka ve vesmíru, pak všichni 

antropologové i astronomové, kteří žijí na planetě 

Zemi, docházejí k jednomu závěru: je to ještě složi-

tější, než jsme si dokázali představit.  

Čtvrtečka Pavel 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

3. prosince 2014 se konala 

Mikulášská besídka, na jejíž or-

ganizaci se podílely TJ Sokol Tr-

hová Kamenice a kulturní komi-
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

ČTENÍ V KNIHOVNĚ, tentokrát s tajemným téma-

tem blízkým všem detektivům … po stopách zloči-

nu. Přijďte se trochu bát, trochu pomoci se zaplete-

nými případy, ale hlavně se pobavit zajímavým čte-

ním. 

hovny 2.prosince 2014 na TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 

V KNIHOVNĚ. Děti a nejen ony, ale i některé mamin-

ky a babičky, se chutě pustily do vytváření adventních 

věnečků, svícnů a jiných vánočních dekorací. Domů si 

všichni šikovní odnášeli ozdobené zvonečky, věnečky 

a ozdobné variace z přírodnin na vánoční stůl. 

Pro čtenáře je opět na začátek února připraveno 

KAmenický KULturní KAlendář 2015 

10.—11. ledna 2015 
Tříkrálová sbírka 2015 

Pořádá: Oblastní charita Nové Hrady 

24. ledna—14.00 hodin 

Dětský karneval 

v sokolovně 

Pořádá: TJ Sokol a kulturní komise 

5. února—17.00 hodin 

Po stopách zločinu 

v místní knihovně 

Pořadatel: městys - knihovna 

7. února—19.00 hodin 

Divadelní komedie - Divadelní spolek Štěpánka 

v sokolovně 

Pořádá: kulturní komise 

14. února  

Společenský ples SRPDŠ 

Hraje: hudební skupina HaM 

v sokolovně 

6. března  

Ženy, víno, zpěv…..  

v sokolovně 

večer nejen pro ženy při příležitosti MDŽ 

Pořadatel: kulturní komise 

5. dubna  

Velikonoční zábava 

v sokolovně 

Hraje: hudební skupina MOGUL 

Hraje: Rybářské sdružení Chobot 

Pouťová zábava 

2. května 
v sokolovně 

Hraje: hudební skupina MOGUL 

Pořadatel: Rybářské sdružení Chobot 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Leden 1.1. Středa - Nový rok MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

3.1. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec-Český Her. Herálec 81
4.1. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec-Český Her. Herálec 81
10.1. Sobota MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko
11.1. Neděle MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko
17.1. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
18.1. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
24.1. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
25.1. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
31.1. Sobota MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko

Únor 1.2. Neděle MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko
7.2. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
8.2. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
14.2. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
15.2. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
21.2. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
22.2. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
28.2. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

Březen 1.3. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
7.3. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
8.3. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
14.3. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
15.3. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
21.3. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
22.3. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
28.3. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
29.3. Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64

Pohotovostní služby jsou od 9.00  do  13.00 hodin.

R o z p i s   p o h o t o v o s t n í c h   s l u ž  e b   s t o m a t o l o g ů

I. čtvrtletí  2015


