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Vážení spoluobčané, 

máme tu nový rok 2015 a tím opět spoustu věcí před sebou. V minulém vydání zpravodaje 

jsem vás informovala o plánovaných akcích.  

V lednu jsme podali žádosti o granty Pardubického kraje, a to na další rekonstrukci 

kašny, na fasádu fary, na pořádání trhovokamenických trhů či na zakoupení vitrín do naše-

ho muzea a galerie. Opět zasíláme žádost na MMR na vybudování dětského hřiště. 

Se zastupiteli pracujeme na tvorbě rozpočtu. 

V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na úpravu náměstí ve střední části včetně kaš-

ny a části spodní okolo nové čekárny. Určitě opravíme některé 

komunikace. V havarijním stavu máme tři střechy na obec-

ních budovách – úřadu, zdravotního střediska a č.p. 56 vedle 

Slavie. Budeme se intenzívně věnovat i lokalitě Svárov. Nyní se 

pracuje na odkupu pozemků na levé straně zástavby. Jedná se 

o cca 6 200 m2, které bychom chtěli odkoupit a dořešit tak celou 

tuto lokalitu. Začali jsme jednat i ohledně výstavby cyklostezky 

Trhová Kamenice – Rohozná. V Rohozné dokončíme chodníky 

a provedeme nátěr lamp veřejného osvětlení u hlavní silnice, 

což jsme měli v plánu již v loňském roce. Chtěli bychom dát do 

pořádku čekárny v místních částech obce. Budou pokračovat další práce na garáži SDH. 

Rozšíříme veřejné osvětlení, a to ke kašně, k čekárně, k č.p. 210 (lesácká bytovka) a 

k domu Tlapákových směrem na Petrkov. Také nás čekají opravy víceúčelového hřiště 

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 v pátek 20. února 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

nový rok 2015 se rozběhl a už jsme na prahu nejkratšího měsíce v roce. 

Počasí zatím není úplně zimní, ale třeba se v únoru ještě dočkáme. Určitě 

jste mnozí z Vás také zajásali, protože už je déle světlo a i ráno se začíná 

rozednívat dříve. Zima se ještě nerozloučila, tak využijte tento čas k ná-

vštěvě přátel, četbě, kulturním akcím. Protože jaro už čeká na vhodný oka-

mžik a potom už budeme určitě rádi zvelebovat zahrádky a pobývat venku 

na čerstvém vzduchu. Hezké dny bohaté na sluníčko a pěkný program! 

Jitka Němcová 
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MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

u ZŠ a také chceme upravit příjezd 

k parkovišti u hřbitova. Velkým 

úkolem pro letošní rok je vyřešit, co 

s nefunkční lávkou pro pěší u staré-

ho mostu, zda lávku novou či chodník 

vedoucí po mostové komunikaci. 

N a  z á v ě r  j e š t ě  i n f o r m a c i 

k fotbalovému hřišti. Výzva na podání žádosti 

o dotaci na jeho rekonstrukci byla vypsána opožděně 

až v prosinci a byly upraveny podmínky. Místo pů-

vodně plánované 100% dotace došlo ke změně její 

výše na 70%, což by znamenalo spoluúčast obce cca 

1 mil. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelů se zatím 

z tohoto důvodu od podání žádosti upustilo a výše 

zmíněné prostředky se použijí jiným způsobem. Pro-

tože je ale vše připraveno, budeme čekat na vhod-

nější příležitost k podání žádosti a věřím, že se nám 

ji podaří získat.  

Akcí je naplánovaných dost, proto bych byla ráda, 

kdyby se nám většina podařila zrealizovat. 

Ing. Iva Dostálová, starostka    

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

DRUH POPLATKU VÝŠE TERMÍN ÚHRADY 

předplatné občasní-
ku 

50 Kč 15. ledna 2015 

za psa 

50 Kč za jed-
noho psa 

150 Kč za kaž-
dého dalšího 

pejska 

15. února 2015 

za odpad 

500 Kč za jed-
nu povinnou 
osobu nebo 
č.p. (e.č.) 

30. června 2015 

za pronájem po-
zemku 

dle nájemní 
smlouvy 

31. ledna 2015 

pronájem hrobu 20 Kč/m2/rok dle smlouvy 

Hodně zdraví a životní pohody přeje-

me jubilantům, kteří oslaví v měsíci 

únoru své kulaté narozeniny. 

 50 let Antonín Kubeš, Rohozná 

Miroslava Zdražilová, Trhová Kamenice 

 80 let Jiří Jušta, Trhová Kamenice 

 91 let Stanislava Kudláčková, Trhová Kamenice 

BLAHOPŘÁNÍ 

Poplatky v roce 2015 

Upozornění pro řidiče!!! 

Žádáme řidiče, aby v období, kdy padá sníh a je po-

třeba vyhrnovat silnice, měli svá auta zaparkovaná 

v garáži nebo na 

svém pozemku. Toto 

opatření je z důvodu 

ochrany aut před po-

škozením při vyhrno-

vání a dále tato auta 

překážejí a ulice pak 

nemohou být dosta-

tečně vyhrnuté.   

Leden jsme zahájili první lekcí lyžařského výcviku na 

sjezdovce v Hlinsku a tříkrálovou koledou. 

9. 1. jsme se vypravili do ZŠ na Den otevřených dve-

ří. Prohlédli jsme si celou budovu školy a navštívili 

některé třídy. V první třídě jsme pobyli nejdéle, zjisti-

li jsme, co za rok už mnozí z nás také budou umět, 

a přidali jsme se k matematickým hrám. Nejvíc se 

nám líbil Autobus, také jsme počítali kostičky pouze 

hmatem a stavěli je podle plánku. Na závěr nám děti 

s paní učitelkou zazpívali za doprovodu kytary. 
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Lyžařský výcvik 

Ve dnech 12. 1. – 16. 1. 2015 absolvovali žáci čtvrté 

a sedmé třídy lyžařský výcvik. Lyžování probíhalo na 

sjezdovce ve Ski areálu Hluboká. Výcviku se účastni-

lo 24 žáků, všichni úspěšně zvládli základní lyžařské 

dovednosti. Počasí nám přálo, i když široko daleko 

nebyl žádný sníh, sjezdovka byla připravena velmi 

kvalitně. Na závěr lyžařského výcviku se uskutečnil 

závod ve slalomu, který byl stopován pomocí elektro-

nické časomíry. Všichni úspěšně náročnou trať projeli 

a ihned si mohli prohlédnout své výsledky na elektro-

nické tabuli. Na závěr bychom chtěli poděkovat za 

odvoz na sjezdovku panu Häuslerovi st., který každý 

den řídil hasičskou dodávku a obětavým rodičům žá-

Z NAŠÍ ŠKOLY 

Ve druhé třídě jsme hráli pexeso na interaktivní tabu-

li a poslouchali pohádku o sněhulákovi - i tam se dě-

tem moc líbilo a všechny se těšily k zápisu. Ještě 

jsme si pohráli ve družině a pryč se nám ani nechtě-

lo. 

Ve školce se nejstarší děti připravovaly k zápisu 

s pohádkou O pavoučku Nitkovi a vytvářely třeba 

takovéhle pavučiny a obrazce. 

Sněhové nadílky jsme si zatím moc neužili, ale věří-

me, že pravá zima přece jen ještě přijde. 

Poděkování dětem 

Ve středu 17. 12. 2014 se konalo předvánoční setká-

ní v Domově s pečovatelskou službou v Možděnici. 

S krásným programem vystoupily děti z mateřské 

školy z Trhové Kamenice. Dětem a paním učitelkám 

patří velké poděkování. 
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FARNÍ OKÉNKO 

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY 

ků, kteří nám s dopravou také vypomohli.  

4. třída – chlapci 4. třída - dívky 

1. Jarda Kumpan  1. Adriana Lupoměská 

2. Michal Pavliš  2. Denisa Kumpanová 

3. Petr Kysela  3. Denisa Vodrážková 

7. třída – chlapci  7. třída - dívky 

1. Filip Menc  1. Tereza Dubská 

2. Štěpán Havelka  2. Tereza Žáková 

  3. Adéla Häuslerová 

Vážení rodiče, 

opět po roce chystáme tradiční školní ples, který se 

uskuteční 14. 2. 2015. Konat se bude v místní soko-

lovně od 20 hodin. K poslechu a tanci bude hrát hu-

dební skupina HaM.  

Vzhledem k opakovaným problémům se sháněním 

dobrovolníků do služby na ples SRPDŠ, jsme se letos 

rozhodli o losování rodičů, kteří nikdy na žádném škol-

ním plese nevypomáhali. 

Bohužel se snesla vlna nevole, a proto vás prosím 

o radu a náměty, jak služby obsadit a rodiče přimět 

ke spolupráci. 

Smutnou záležitostí je, že největší problémy jsou 

opakovaně jen s obsazováním služeb z řad rodičů 

z Trhové Kamenice. Rodiče z Možděnice a Rváčova 

se vždy domluví a ples zajistí. 

Za léta, která se ples pořádá, se mezi děti rozdělila 

částka vyšší než 250 000 Kč!  

Pravidelně se přispívá na plavecký výcvik, lyžařský 

výcvik, 9. třídě na školní výlet, hradí se autobusy na 

různé akce pořádané školou, nakupují se knihy do 

školní knihovny apod.  

Pokud bychom se ve služ-

bách střídali pravidelně, 

vychází služba na každého 

jednou za x let. Samozřej-

mě potřebujeme i rodiče, 

kteří se přijdou pobavit 

a na plese udělají útratu. 

Ale opravdu nemohou slou-

žit jedni a ti samí rodiče 

a ostatní se tvářit, že se 

jich tato akce netýká. Na 

služby je potřeba cca 15 rodičů, a to z celkového po-

čtu žáků naší školy snad není až tolik. 

Pokud budou i nadále přetrvávat tyto problémy, jsem 

PRO ples SRPDŠ zrušit a zvednout poplatek 

z nynějších 150 Kč za nejstarší dítě v rodině na 

350 Kč za každé dítě v rodině. Nebo zvolit jinou vari-

antu v obsazování služeb. Jednou z možných variant 

je dát organizování plesu na bedra jedné třídě. Nej-

pravděpodobněji by to byl vždy 8. ročník ZŠ. 

V dnešní době komunikačních médií není problém, 

aby se rodiče spojili a vše potřebné zařídili. V tomto 

případě by šlo o jistou prestiž té dané třídy. 

Pokud už dnes někdo ví, že má sobotu 14. 2. volnou 

a byl by ochoten s plesem vypomáhat, budu jen rá-

da. Určitě mě kontaktujte na čísle 720 201 646. 

Samozřejmě nikdo nebude nikoho nutit, nikomu nic 

nařizovat a někoho přemlouvat. Vždyť finance, které 

se na plese vydělají, jdou do poslední koruny NAŠIM 

dětem! Každý by měl jednat podle svého uvážení, 

vědomí a svědomí. 

S pozdravem Kateřina Kábelová, 
předsedkyně SRPDŠ 

Svoboda slova a svoboda svědomí 

V těchto týdnech nenechalo nikoho lhostejným vy-

vraždění redakce týdeníku Charlie Hebdo. Veřejně 



Trhovokamenický občasník číslo 2/2015 5 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO mínění se polarizuje, roste napětí a demonstrace se 

šíří  už i mimo Evropu. Svoboda slova jistě patří 

k hodnotám západní společnosti.  Karikatura, byť 

špatného vkusu, nemůže být kladena na stejnou úro-

veň jako vražda. Násilí se musí odsoudit. Odpovědí 

na ně by však nemělo být šíření nenávisti. Lékem na 

fundamentalismus nemůže být ani lhostejnost, ale 

ani relativismus. Svoboda názoru totiž neznamená, 

že pravda je libovolná.  

Je zapotřebí odlišit dvě věci: pravdu a hledání prav-

dy. Pravda jako pravé poznání není svobodná – buď 

je, nebo není. Něco jiného je ale hledání pravdy, kte-

ré se musí dít svobodně, zvláště na poli nábožen-

ském. Je nutné připustit, že se i křesťané v minulosti 

někdy uchýlili k špatným činům v přesvědčení, že 

zápas za „pravdu Boží“ a „spásu duší“ je důležitější 

než lidská svoboda. Byl to však kardinál Josef Beran, 

který na Druhém vatikánském koncilu vystoupil 

s požadavkem svobody svědomí. Jistě jej k tomu ve-

dlo i poučení z českých dějin, konkrétně osud Mistra 

Jana Husa nebo Jana Palacha. Je zde ale ještě jedna 

obtíž.  Že svoje svědomí často spíš přehlušíme, než 

abychom je poslouchali.  Gigantický duel v lidských 

dějinách se totiž nevede jen o demokracii, svobodu 

slova či o nějaký světonázor. Jde o zápas dobra 

a zla.  

Na začátku postní doby církev čte příběh z knihy Ge-

nezis o pokušení člověka hadem. Je to obrazná řeč. 

Dát se přemluvit od hada znamenalo odpadnout od 

pravého Boha. Had člověku slibuje, že bude moci 

sám rozhodovat o dobru a zlu, o životě a o smrti. 

Mysl i srdce člověka jsou od té chvíle otráveny. Zlé 

smýšlení se projeví skutkem. Člověk se odsuzuje 

k duchovní smrti, protože porušil posvátný řád živo-

ta. Začal řetěz zla. Adam-Člověk zaprodal svoje srd-

ce. Zaprodal je zlému. A na nápravu bude dlouho 

čekat. O Ukřižovaném jednou řekne sv. Hipolyt. „On 

napravuje Adamovo srdce…“ 

Když uvažujeme nad Knihou Genezis, měli bychom 

mít na mysli, že zde každý člověk může vidět a po-

znat sebe samého. Toto vyprávění osvětluje i naše 

současné problémy. I my se stále ptáme: Odkud je 

utrpení ve světě? Odkud je zlo ve světě? Odkud je 

zlo ve mně? 

Celá zpráva o prvním hříchu vyjadřuje především 

zápas na bojišti lidského svědomí. Had, strom, ovoce 

– to jsou obrazy a symboly, kterými se vyjadřuje 

základní skutečnost: Člověk sám se rozhoduje pro 

dobro nebo pro zlo. Pro to, co je v něm věčné, nebo 

proti tomu… 

Pavel Čtvrtečka 

Energetické nápoje 

V poslední době se zejména mezi mladými lidmi roz-

šířila konzumace energetických nápojů. Takzvané 

energy drinky se používají pro jejich povzbuzující 

účinky. Chtěla bych upozornit na možné negativní 

účinky častého pití těchto nápojů. 

Hlavní složkou bývá kofein. Kofein je alkaloid, který 

stimuluje /povzbuzuje/ centrální nervovou soustavu 

(mozkové funkce) a také srdeční činnost. Proto se 

užívá proti únavě, nesoustředěnosti a na podporu 

učení. Také ale zvyšuje krevní tlak, může vyvolat 

bušení srdce, nespavost, třes, bolest hlavy. Při otra-

vě kofeinem se člověk cítí malátný, je mu špatně od 

žaludku a motá se mu hlava. Kofein se nedoporučuje 

užívat dětem do 15 let. 

Dále bývá v nápojích obsaženo značné množství cuk-

ru, udává se, že v některých to odpovídá až 13 lžič-

kám na půllitr nápoje. To může vést k obezitě, ale 

také zhoršenému stavu zubů, protože v nápojích také 

bývají regulátory kyselosti, které mohou poškozovat 

zubní sklovinu.  

Jako další používané složky energy drinků je možné 

jmenovat L-karnitin, taurin, inosin, guaranu, ženšen, 

vitamíny skupiny B a další. Jejich účinky jsou přede-

vším stimulující, povzbuzující a urychlující regeneraci 

těla po zátěži.   

Vzhledem k vysokému obsahu kofeinu i dalších sti-

mulantů mohou energy drinky zhoršovat spánek.  

Bylo zjištěno, že dospívající děti potřebují více spán-

ku než jejich mladší spolužáci, protože pubertální 

mozek při kvalitním hlubokém spánku dozrává. Ener-

gy drinky by se neměly kombinovat s alkoholem, což 

je na nich uvedeno, běžně se tak ale děje. Organis-

mus je potom přetěžován uměle vytvořenou euforií a 

následným vyčerpáním. Kromě poruch spánku může 

nastat zvýšená nervozita nebo agresivita, pocit úz-

kosti a horší schopnost se soustředit, nevolnosti 

a třes, bušení srdce, bolesti hlavy. Nadměrná kon-

zumace energetických nápojů by mohla vést k po-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

škození funkce jater, nervové soustavy.  Závěrem lze 

shrnout, že občasná konzumace energetických nápo-

jů není spojena s rizikem, ale káva nebo zelený čaj 

jsou vhodnější zdroje kofeinu. Energetické nápoje 

jsou ale naprosto nevhodné pro děti, ať už kvůli ob-

sahu kofeinu nebo kvůli obsahu cukru. Bohužel jsou 

ale pro naše děti často příliš dostupné, proto bych 

ráda bych svým postřehem přispěla k zamyšlení nad 

tímto jevem.  

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

Změny v DPH v lékárenství 

Jistě mnozí z vás zaznamenali, že v lékárenství na-

stala od 1. ledna změna daně z přidané hodnoty 

u léků. DPH byla snížena z 15% na 10% pouze 

u registrovaných léků, netýká se tedy doplňků stra-

vy. Tato změna jistě přinese úspory nejen zdravotní-

mu systému, ale i pacientům. Je ale nutné uvést na 

pravou míru reklamní aktivity, v rámci kterých začaly 

lékárenské řetězce nabízet doslova nemožné. Jak 

uvedl prezident České lékárnické komory, je právě 

na této kampani možno ukázat manipulativnost ně-

kterých reklam. Až padesátiprocentní sleva je nabí-

zena pouze vybraným skupinám. Zákazník se ale již 

nedozví, že často bývá sleva „konstruována“ z pouze 

teoretických maximálních doplatků. Setkáváme se i s 

p ř í p a d y , 

kdy lék je 

pro pacien-

ta i po 50% 

slevě na 

d o p l a t k u 

dražší než 

v jiné lé-

kárně bez 

j a k é k o l i v 

„slevy“. Pacient se nemusí dozvědět, že daný přípra-

vek je někdy možné zaměnit za lék od jiného výrob-

ce zcela bez doplatku. Česká lékárnická komora pro-

to všem pacientům doporučuje, aby se u svých lé-

kárníků informovali na tuto možnost. Tato konzultač-

ní služba je zcela zdarma. Naše trhovokamenická 

lékárna se snaží mít celoročně nízké ceny nejen pro 

vybrané skupiny zákazníků a se svými dotazy se sem 

můžete kdykoliv obrátit.  

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

Dne 3. 1. 2015 proběhla v hasičské místnosti 

v budově bývalé Ozdoby, tak jako každý rok, výroční 

valná hromada našeho spolku. 

Letošní rok je ve znamení voleb do všech orgánů SH-

ČMS . 

I v našem sboru zvolila členská základna staronový 

výbor na další pětileté období. 

Chtěl bych popřát zvolenému výboru a kontrolní re-

vizní radě hodně zdaru a trpělivosti v práci pro náš 

sbor po celé volební období. 

Sbor má k dnešnímu dni celkem 83 členů. 

Rádi mezi sebe přivítáme každého občana, který má 

zájem o práci v našem sboru. 

V roce 2014 jsme měli celkem 10 výjezdů, z toho 8x 

jsme zasahovali u požárů, 1 výjezd se týkal technic-

ké pomoci a 1 záchrany osob. Naše soutěžní druž-

stva se zúčastnila 16 soutěží- družstvo mužů se zú-

častnilo 12 soutěží, družstvo žen 10 soutěží a druž-

stvo dětí 4 soutěží.  

Družstvo Mladých hasičů se schází pravidelně jednou 

týdně (v úterý 17.00 – 18.00) na společném trénin-

ku. MH se zúčastnili několika soutěží včetně okresní-

ho kola Hry Plamen – s tím je spojena celoroční prá-

ce – zapojili se do prodeje kytiček proti rakovině, 

uspořádali poučnou 

besedu pro děti z MŠ 

a pro žáky ZŠ,… 

Kromě soutěží pod-

nikli několik společ-

ných aktivit a výle-

tů: návštěva roz-

hledny Bára a lano-

vého centra, návště-

va letiště ve Skutči,… 

Výňatek z Programu činnosti Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska: 

Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat 

budování dobrého jména Sdružení zejména připrave-

ností k provádění zásahů při požárech, živelních po-

hromách, technických a jiných haváriích včetně při-

pravenosti k ochraně obyvatelstva a životního pro-

středí v souvislosti s těmito událostmi v duchu hesla 

„Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“. 

Děkuji obecnímu úřadu, hasičům, sponzorům a všem 

příznivcům za podporu SDH Trhová Kamenice. 

Pavel Žaloudek, starosta sboru 

Starosta Pavel Žaloudek 

Náměstek starosty Jan Dostál ml. 

Velitel SDH Jan Dostál 

Jednatel Luboš Rochl 

Hospodář Jiří Linhart 

Strojník Radek Kábele 

Referent MTZ Ivan Linhart 

Vedoucí mládeže Jan Dostál ml., Petra Makovská 
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KAKULKA na únor 

5. 2. - 17 hod. Po stopách zločinu 

  v místní knihovně 

  Pořádá: městys - knihovna 

5. 2. - 18.30 hod. Cestopisná beseda - Irán 

  v budově bývalé OZDOBY, společenská místnost 

  Pořádá: kulturní komise 

7. 2. - 19 hod. Divadelní komedie "Canterville story" 

  v sokolovně 

  Hraje: divadelní spolek J. N. Štěpánka 

  Pořádá: kulturní komise 

14. 2.- 20 hod. Společenský ples SRPDŠ 

  Hraje: hudební skupina HaM 

  v sokolovně 

6. 3. - 18 hod. Ženy, víno, zpěv…..  

  v sokolovně 

  večer nejen pro ženy při příležitosti MDŽ 

  Pořádá: kulturní komise 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/880/88057879/theater-masks-vector.jpg&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/theater-masks-vector_88057879.html&h=450&w=450&tbnid=X93daLAeXlJt-M:&zoom=1&docid=ybqq
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.prague.eu/file/edee/object/524/400-f-22163676-s65t6jlnwe3rqyfzvpuez4umy0x6dafw.jpg&imgrefurl=http://www.prague.eu/en/object/places/524/czech-museum-of-music&docid=H60MbaDYfjLMKM&tbnid=R5qjmeg33InRvM&w=400&h=325&
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