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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané,  

v minulém vydání Občasníku byl můj příspěvek velmi stručný, tentokrát tedy napíši o dění 

v naší obci obsáhleji. Začíná se nám již umoudřovat počasí, a proto se budeme moci pustit 

do některých plánovaných akcí. O těch jsem se zmiňovala již v prvním letošním vydání 

našeho zpravodaje.   

Od dubna zaměstnáme od Úřadu práce v naší obci prvních šest pra-

covníků, kteří se zaměří na úklid obce a práce v lese včetně sázení nových 

stromečků. Od května bychom chtěli přijmout další.  

V poslední době jsme se se zastupiteli věnovali nejvíce tvorbě rozpočtu, 

který jsme následně schválili na veřejném zasedání.  

Na dům čp. 56 vedle restaurace Slavie byl vypracován projekt a energetický audit 

a 19. března byla podána žádost o dotaci na SFŽP na zateplení objektu a výměnu zdroje 

vytápění. Dále byl zadán projekt na cyklostezku z Trhové Kamenice do Rohozné a ta-

ké projekt na zhotovení přechodu pro pěší přes starý most. Stará lávka je neopravitel-

ná a nová by byla velmi finančně náročná.  

U mostu na Kubátce se nám konečně podařilo zhotovit nové zábradlí. Pracuje se na výrobě 

nových prodejních stánků, abychom si jich při různých akcích nemuseli tolik půjčovat. 

Do sokolovny se zhotovují regály a čekárna se dočká nových oken. Ta byla zatím pouze 

provizorní.  

Podařilo se nám získat další pozemky na Svárovech, a to nyní i nalevo od stávající zá-

stavby. Na studii využití této lokality se již pracuje a realizace do konečné podoby se tak 

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 22. dubna 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

jak jistě víte, 20. března nastalo astronomické jaro. To znamená, že zima 

je definitivně pryč, dny se budou prodlužovat a nás čekají čím dál více slu-

nečné dny. Avšak začátek jara byl v letošním roce provázený ještě jiným 

jevem—částečným zatměním Slunce. Tento jev nastane, pokud se měsíc 

ve fázi novu dostane na přímku mezi Sluncem a Zemí. Věřím, že jste zatmění pozorovali 

a nechali se uchvátit zázraky přírody. Další výrazné zatmění nás totiž čeká až v roce 2026. 

Přeji krásné jarní dny. 

Jitka Němcová 

U V N I T Ř  T O H O T O  

V Y D Á N Í  N A J D E T E :  
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bude moci provést ve větším rozsahu. 

Se zastupiteli jsme se začali věnovat otázce odkana-

lizování obce. I když máme při řešení tohoto pro-

blému určité obavy, je nutno se jím zabývat. Je třeba 

totiž říci, že finanční prostředky, které lze ještě zatím 

na tuto velkou akci získat, nebude možné čerpat do-

nekonečna. Pro letošní rok jsme se rozhodli zadat 

zhotovení projektu. Nyní necháváme zpracovat od-

borný posudek možných způsobů realizace odkanali-

zování, na základě kterého najdeme ten po všech 

stránkách pro nás nejlépe přijatelný. Jakmile budeme 

vědět více, určitě bude následovat diskuse s občany. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem musíme upustit 

od oprav komunikací, které byly původně plánovány. 

Vyspraví se pouze nejvíce zdevastované úseky, bude 

zrekonstruována příjezdová cesta k parkovišti u hřbi-

tova, opraví se komunikace v Kameničkách na úseku 

směrem k Rohozné, případně i některé části vozovky 

v Rohozné.  

Dalším větším problémem, který musíme urychleně 

řešit, je havarijní stav bezpečnostního přelivu 

rybníku Chobot. Byl zadán projekt, a je nutno, aby 

k rekonstrukci došlo již během dubna. Jelikož se jed-

ná o náročnější akci, byla do rozpočtu na návrh pro-

jektanta zakomponována předběžná částka 

cca 300 tis. Kč. 

Také se nám blíží tradiční trhovokamenická pouť. 

Pro letošní i příští rok byl na její provozování vybrán 

opět p. Lagron.  

Zažádáno bylo také o 12 nových kontejnerů, které 

nám budou zapůjčeny zdarma firmou EKO-KOM. 

Chtěli bychom jimi posílit další lokality, a to u základ-

ní školy, poblíž mateřské školy a u hřiště.     

Co se týče dotací od Pardu-

bického kraje: fotbalisté 

dostali 180 tis. Kč na opravu 

kabin a 5 tis. Kč na pořádání 

dětského dne, mladým hasi-

čům byla pak poskytnuta 

částka 15 tis. Kč na vybave-

ní. Z odboru cestovního ruchu nám bylo               

přiděleno 60 tis. Kč na mobiliáře na náměstí a u roz-

hledny – lavičky, odpadkové koše, plakátovací tabu-

le. Pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Duška zís-

kal SDH 10 tis. Kč na uspořádání hasičské soutěže 

PS 8 na Zubří a 12,5 tis. Kč bylo přislíbeno základní 

škole na pořádání dopravního dne.  

Během dubna bude z Pardubického kraje rozdělen 

zbytek dotací, o které bylo zažádáno (fasáda fary, 

kašna, vitríny do muzea, trhovokamenické trhy, 

stavba pergoly u ZŠ, herní prvky u MŠ, oprava tech-

niky SDH).  

Na fasádu fary byla podána žádost o dotaci na Mi-

nisterstvo kultury přes obec s rozšířenou působností.  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

MDŽ  

V pátek 6. března se 

v sokolovně konala oslava svát-

ku žen. Přišlo přes sto žen, kte-

ré zhlédly roztomilé vystoupení 

dětí z mateřské školky, taneční 

vystoupení školní družiny a dětí 

ze školního pěveckého kroužku. 

Poté si ženy i děti užívaly taneček do pozdních hodin. 

Slovem provázel Petr Linhart z 9. třídy. Oslava probí-

hala v příjemné atmosféře. Věříme, že je potěšila 

i malá kytička, kterou si odnášely domů. 

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat 

paním učitelkám a dětem za pěkný kulturní program 

a Petru Linhartovi za konferování. Zvláštní poděková-

ní patří sympatickým mužům z mysliveckého sdruže-

ní, kteří zajistili vzornou obsluhu. Vzhledem 

k pozitivním ohlasům na tuto akci, je naším přáním 

v ní do budoucna pokračovat. 

Takže za rok na shledanou. 

Svoz nebezpečného odpadu 

se uskuteční v pátek 10. dub-

na 2015 nebezpečný odpad se 

předává osobně, přímo do při-

staveného auta: 

 v 15.30 hodin na náměstí v Trhové Kamenici 

 v 15.45 hodin na „Zářeči“ 

 v 16.00 hodin na parkovišti u chat na Zubří 

 v 16.30 hodin v Rohozné na návsi 

Svoz železa 

proběhne v pondělí 13. dubna 2015 v dopoled-

ních hodinách. Železo předávejte na sběrný dvůr za 

prodejnou na náměstí. Otevřeno je každou sobotu 

v době od 9.00 do 11.30 hodin. Pokud potřebujete 

železo odvézt, oznamte toto na našem úřadě. 

Ukliďme Česko 

V sobotu 18. dubna startuje celorepubliková úkli-

Ještě zmínka k otázce bioodpadu. Od dubna má 

obec povinnost dle zákona zajistit svoz bioodpadu na 

svém území. Během tohoto měsíce budou proto při-

staveny sběrné nádoby a občané budou včas o všem 

informováni v letáčcích, které obdrží do svých schrá-

nek.   

Na závěr přeji všem co nejvíce jarního sluníčka 

a pohody.  

Ing. Iva Dostálová, starostka 
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USNESENÍ Č. 2/2015 

ÚPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Ka-

menice konaného dne 16. března 2015 

v 19.00 hodin v sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

17. zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

18. zprávu o výsledku průběžné a následné veřej-

nosprávní finanční kontroly v příspěvkových 

organizacích MŠ a ZŠ Trhová Kamenice – přílo-

ha č. 1 a 2 

19. zprávu o provedené inventarizaci majetku 

městyse a příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 

k 31. 12. 2014 

20. zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly čer-

pání dotace na výstavbu pečovatelských 

a vstupních bytů v Trhové Kamenici čp. 45, 

provedenou Ministerstvem financí ČR, odbor 

kontroly Praha 

Schvaluje 

21. rozpočet městyse Trhová Kamenice 

na rok  2015 - příloha č. 3 

–rozpočtové příjmy v celkové výši            

14.857.400 Kč 

–rozpočtové výdaje v celkové výši 

19.733.700 Kč 

–rozpočet je schválen jako schodkový s tím, 

že vyrovnání je zajištěno zůstatkem finanč-

ních prostředků na BÚ k 31. 12. 2014 

22. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti – hos-

podaření v obecních lesích – příloha č. 4 

–výnosy celkem 3.242.500 Kč 

–náklady celkem 1.665.648 Kč  

23. výsledek hospodaření vedlejší hospodářské 

činnosti – hospodaření v lesích za rok 2014 

a převod celého hospodářského výsledku do 

rozpočtu městyse Trhová Kamenice             

v r. 2015 – příloha č. 5 

24. účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Tr-

hová Kamenice a použití rezervního fondu na 

pokrytí schodku ve výši 71.897,30 Kč 

25. účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Tr-

hová Kamenice a převod výsledku hospodaření 

ve výši 30.750,31 Kč do rezervního fondu 

26. smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2015 Oblast-

ní charitě Nové Hrady, Chotovice ve výši 

100.000 Kč na zajištění pečovatelské služby 

pro klienty trvale bydlící v Trhové Kamenici 

a místních částech 

27. smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2015 Řím-

skokatolické farnosti Nasavrky ve výši 

35.000 Kč na opravu věže kostela sv. Filipa 

a Jakuba v Trhové Kamenici 

28. smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2015 Svazu 

postižených civilizačními chorobami Nasavrky 

ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu výdajů 

pro členy organizace 

29. smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2015 Občan-

skému sdružení POLOM, o.s. Třebosice ve výši 

5.000 Kč na III. etapu opravy kamenné ohrad-

ní zdi u objektu kostela sv. Kunhuty na Polomu 

30. smlouvu o sdružování prostředků s Městskou 

knihovnou Chrudim na nákup výměnného fon-

du pro knihovny v regionu Chrudim a poskyt-

nutí finančního příspěvku ve výši 2 Kč za 

1 obyvatele na rok 2015 

31. dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 12. 12. 2012 

o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomato-

logických pohotovostních služeb a poskytnutí 

příspěvku ve výši 2.745 Kč Městu Hlinsko na 

rok 2015 

32. dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci mezi ob-

cemi při zajišťování Lékařské služby první po-

Stavebníkům a investorům sdělujeme, že na Úřad 

městyse Trhová Kamenice byla doručena žádost 

o změnu územního plánu obce. Protože je každá jed-

notlivá změna ÚPO spojena se značnými administra-

tivními kroky a v neposlední řadě i finančními poplat-

ky, a je tady možnost o rozdělení všech poplatků 

mezi jednotlivé žadatele, vyzýváme tímto ty, kteří 

mají zájem o změnu, aby tak učinili nejlépe do konce 

měsíce dubna.  

dová akce „Ukliďme Česko 2015“. 

Letos jde o druhý ročník. Rádi by-

chom, kdyby se do této akce zapojili 

děti i dospělí. Pojďte s námi do toho!  

Na jaře je ještě příroda holá, bez 

lístečků a trávy, a tak se všude obje-

vuje plno pohozených odpadků. Není 

to pěkný pohled a také to škodí sa-

motné přírodě. Touto akcí jí tedy pomůžeme a za 

odměnu vyčistíme naše okolí.  

Odpadky budeme dávat do pytlů, které obdržíte od 

obecního úřadu v sobotu 18. dubna 2015 v 8 ho-

din na náměstí před sběrným dvorem. Na sraz si 

nezapomeňte vzít ochranné rukavice a dobré oble-

čení do přírody. Na závěr si uděláme táborák 

a opečeme buřty. Podrobnější informace získáte buď 

od dětí naší školy, na našem úřadě, nebo až na sa-

motném srazu.   
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moci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012 a poskytnutí 

příspěvku ve výši 21.045 Kč Městu Hlinsko na 

rok 2015 

33. smlouvu s firmou Dotace Snadno spol. s r.o. 

Legionářů 72/15, Mělník na zpracování žádosti 

o dotaci na akci: „Snížení energetické nároč-

nosti čp. 56 v Trhové Kamenici a dodatek č. 1 

ke smlouvě 

34. prodej pozemku p.p.č. 2306/49 o výměře 

186 m2 a p.p.č. 2306/50 o výměře 589 m2 vše 

v k.ú. Trhová Kamenice za cenu 70 Kč/m2 

manželům Ladislavu Pospíšilovi, bytem Trhová 

Kamenice, č. Kameničky č.p. 79 a Libuši Pospí-

šilové, bytem Pardubice, Na Drážce 1540 

35. nákup pozemků p.p.č. 310 o výměře 1173 m2, 

p.p.č. 311 o výměře 4636 m2 a p.p.č. 312 

o výměře 382 m2 vše v k.ú. Trhová Kamenice 

od majitelů Stanislav Herciga, Vilova, Anny 

Hercigové, Havlíčkův Brod, Jana Picka, Maleši-

ce a Tomáše Pokory, Praha 4 za cenu 60 Kč/m2 

36. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí             

č. IV-12-2013012/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. 

na p.p.č. 182/30 trvalý travní porost a p.p.č. 

174/5 ostatní plocha v k.ú. Trhová Kamenice 

pro stavbu: Trhová Kamenice, pí. Zárubová, 

770/29 KNN pro umístění kabelového vedení 

Pověřuje 

37. v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zákona 

o obcích v platném znění pro rok 2015 starost-

ku městyse, po telefonickém projednání se 

členy zastupitelstva, prováděním rozpočtových 

opatření mezi jednotlivými veřejnými zasedá-

ními zastupitelstva městyse s tím, že budou 

projednány a schváleny na příštím veřejném 

zasedání. 

38. starostku městyse, po telefonickém projednání 

se členy zastupitelstva, k uzavírání smluv za 

městys Trhová Kamenice, s výjimkou smluv 

v záležitostech vyhrazených přímo zastupitel-

stvu v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. 

v platném znění. 

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

ROZPOČET NA ROK 2015 

PŘÍJMY ROZPOČET 

daň ze závislé činnosti 1 800 000,00 

daň z příjmů fyzických osob 150 000,00 

daň z příjmů fyzických osob 200 000,00 

daň z příjmů právnických osob 2 180 000,00 

daň z příjmů obec - hlavní činnost 361 700,00 

daň z příjmů obce - les 357 700,00 

daň z přidané hodnoty 4 600 000,00 

poplatek za likvidaci odpadů 540 000,00 

poplatek ze psů 13 000,00 

poplatek z veřejného prostranství 10 000,00 

poplatek ze vstupného 1 500,00 

odvod z výtěžku provozování loterií 35 000,00 

správní poplatky 20 000,00 

daň z nemovitostí 620 000,00 

splátka půjčky - Chovancovi 28 300,00 

ÚP- dotace na VPP 152 000,00 

globální dotace 337 700,00 

výsledek hospodaření v lese za r. 2014 1 525 500,00 

rozhledna- vstupné, prodej zboží 40 000,00 

knihovna 1 500,00 

muzeum - vstupné, prodej zboží 11 000,00 

pronájem sokolovny 12 000,00 

pronájem fotbalového hřiště 5 500,00 

pronájem víceúčelového hřiště 12 000,00 

bytové hospodářství - pronájem bytů 750 000,00 

Bytové hospodářství - zálohy k nájmu 
na energie 

146 000,00 

nebytové hospodářství - nájem z neby-
tových prostor 

100 000,00 

Nebytové hospodářství- zálohy k nájmu 
na energie 

67 000,00 

pronájem hrobů 12 000,00 

pronájem pozemků - pouť 45 000,00 

pronájem pozemků 180 000,00 

prodej pozemků 70 000,00 

prodej majetku, materiálu 1 000,00 

prodej popelnic, železný šrot 25 000,00 

EKO-KOM-třídění odpadů 70 000,00 

DPS - pronájem bytů 136 000,00 

DPS - záloha k nájmu na energie 121 000,00 

ostatní příjmy 15 000,00 

příspěvek od obce Všeradov-zajištění 
požární ochrany 

10 000,00 

úroky BÚ 5 000,00 

sociální fond 90 000,00 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 14 857 400,00 

Financování-zůstatek finančních pro-
středků k 31.12.2014 

5 058 300,00 

PŘÍJMY CELKEM 19 915 700,00 
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BLAHOPŘÁNÍ 

INZERCE 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubilantům, 

kteří oslaví v měsíci dubnu své kulaté narozeniny. 

 50 let Jitka Vondrová, 

Trhová Kamenice 

Jaroslav Navrátil, Trhová 

Kamenice 

 60 let Jiří Odvárka, 

Trhová Kamenice 

 70 let Ladislav Pra-

chař, Trhová Kamenice 

VÝDAJE ROZPOČET 

Rozhledna 64 000,00 

Doprava-místní komunikace 1 581 000,00 

Chodníky 135 000,00 

Dopravní obslužnost 55 000,00 

Vodní hospodářství 362 000,00 

Kanalizace 570 000,00 

Mateřská škola  440 000,00 

Základní škola  1 343 000,00 

Knihovna 47 800,00 

Muzeum 1 810 800,00 

Památníky 13 000,00 

Veřejný rozhlas 100 000,00 

Kultura, SPOZ 185 000,00 

Sokolovna 476 000,00 

Hřiště u ZŠ, u DPS, u KD 300 000,00 

LSPP, stomatologie 23 800,00 

Zdravotní středisko 695 000,00 

Bytové hospodářství 775 000,00 

Nebytové prostory 60 000,00 

Veřejné osvětlení 572 500,00 

Hřbitov 453 000,00 

Komunální služby 612 900,00 

Komunální odpady 705 000,00 

Údržba zeleně 143 000,00 

Pečovatelská služba 429 300,00 

Příspěvky zdrav. postiženým 6 000,00 

Požární ochrana 356 000,00 

Zastupitelstvo 850 600,00 

Vnitřní správa 1 531 800,00 

Poplatky ČS 5 000,00 

Pojištění majetku 81 500,00 

ZTV Svárov - projekt , GP 100 000,00 

Svárov - nákup pozemků 372 000,00 

Úroky z úvěru    5 000,00 

úprava kašny 500 000,00 

Úpravy náměstí 200 000,00 

příspěvek na kostel v Trhové Kame-
nici  35 000,00 

příspěvek na kostel na Polomi 5 000,00 

daň z příjmů hl. činnost 361 700,00 

sociální fond 90 000,00 

rezerva 3 282 000,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 19 733 700,00 

Financování - splátky úvěru 182 000,00 

VÝDAJE CELKEM 19 915 700,00 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

Recitační soutěž 

V úterý 24. února se uskutečnilo školní kolo reci-

tační soutěže, ve kterém se ve čtyřech kategoriích 

představilo celkem 45 žáků. Porota (pan učitel No-

vák, paní učitelka Slavíčková a paní učitelka Karská) 

měla opravdu složité rozhodování, jelikož výkony 

všech zúčastněných byly velmi vyrovnané. 

V I. kategorii porota udělila dvě 1. místa – Amálii 

Lupoměské a Matyáši Borkovi, 2. místo získal Tomáš 

Pavliš a 3. místo obsadil Radim Šretr. Ve II. katego-

rii 1. místo patří Kryštofovi Chlebnému, 2. místo si 

vysoutěžila Nela Ducháčková a 3. místo získal Marek 

Tichý a Veronika Bočková. Ve III. kategorii 1. mís-

to obsadila Adriana Lupoměská, 2. místo patří Lucii 

Linhartové a 3. místo bylo uděleno Michaelu Bačkov-

skému. Ve IV. kategorii porotu nejvíce zaujal výkon 

Sáry Tiché, které patří 1. místo, 2. místo obsadila 

Eliška Vodičková a 3. místo získal Jaroslav Modrovič. 

V V. kategorii 1. místo porota udělila Justýně 

Neuwirthové, 2. místo obsadil Michal Cibulka 

a 3. místo získala Natálie Dvořáková. Nejlepší recitá-

toři budou naši školu reprezentovat v okresním kole 

recitační soutěže v Chrudimi, které se uskuteční 

v březnu.  

V průběhu odpoledne zaznělo mnoho básní a textů, 

které dokázaly pobavit i poučit. Jsme rádi, že účast 

žáků v této soutěži byla tak hojná a že se stále na-

jdou chlapci a dívky, kteří se věnují krásnému mluve-

nému českému slovu a jazyku. Všichni interpreti si 

zaslouží veliký obdiv a poděkování za příjemně strá-

vený čas. 

Co třeba tuhle: 

Pomlázka se čepejří, panímáma nevěří, 

poženem se do dveří 

a ze dveří do kuchyně a z kuchyně šup do síně, 

tam ji hodně našupáme. 

Dáme-li se do toho, budem šlehat kdekoho! 

V únoru vykonávala v MŠ pedagogickou praxi stu-

dentka VOŠ Litomyšl Veronika B. Pro děti si připravi-

la projekt "Lidské tělo". Děti pod jejím vedením zís-

kaly mnoho nových poznatků a procvičily si i praktic-

ké dovednosti. 

Navštívily ordinaci zubní lékařky, kde se dozvěděly, 

jak správně pečovat o zdraví svých zoubků. Připravi-

ly si k svačině mrkvový salát s jablky a džus, aby 

jejich těla měla dostatek vitaminů. Hrály hry na pro-

cvičení smyslového vnímání, Jeníčkovi a Mařence 

pomohly se správným oblékáním a zašily jim trička. 

Hrály si na lékaře a vyzkoušely si i další zajímavé hry 

a činnosti. 

V pátek 6. března děti vystoupily s pásmem básni-

ček a písniček v kulturním domě u příležitosti oslav 

MDŽ. 

V březnu nám začalo oblíbené plavání v hlineckém 

bazénu. S radostí jsme přivítali jaro a začali s přípra-

vami na velikonoční svátky. Hlavně se učíme nové 

koledy, protože jako koledníci by nechtěli dostat všu-

de stejná vajíčka, nebaví holky poslouchat desetkrát 

Hody hody doprovody. 
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FARNÍ OKÉNKO 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

V pátek, 6. března, se školní družina již tradičně 

účastnila vystoupení v rámci oslav Mezinárodního 

dne žen. Děti vystupovaly v plném počtu a téměř 

dva týdny předem pilně cvičily básničky a tanec na 

píseň z muzikálu Mamma Mia. U vchodu rozdávaly 

svá vlastnoručně vyrobená přáníčka. Zhotovily jich 

ze zkušeností z dřívějších let poněkud více, asi 115, 

a s potěšením sledovaly, že se rozdala úplně všech-

na. Společně s námi vystoupil i pěvecký kroužek naší 

školy a všichni sklidili zasloužený úspěch. 

Zamyšlení nad knihou Exodus od P. Málka z řádu mi-

losrdných bratří 

Bůh zázračně vyvedl izraelský lid z egyptského otroc-

tví. Stejně zázračně ho převedl Rudým mořem. Lid 

přišel k hoře Sinaj, kde se utábořil. Mojžíš jako ve-

doucí národa vystoupil na horu, kde rozmlouval 

s Bohem. Bůh řekl Mojžíšovi: „ Tvůj lid se vrhl do 

zkázy. Ulil si modlu, býčka, klanějí se mu a říkají: 

„To je tvůj bůh, který tě vyvedl z Egypta, teď mě 

nech, ať s nimi skoncuji, zahubím je, z tebe však 

udělám veliký národ.“ Mojžíš však prosil Boha o sho-

vívavost. Bůh se dal pohnout k milosrdenství nad 

nevděčným lidem a odvrátil od něho pohromu, kte-

rou mu hrozil. 

Co nám tento biblický příběh může říci /o velikono-

cích/? Na hoře Sinaj dal Bůh Otec izraelskému náro-

du a celému světu Desatero Božích přikázání. Očeká-

vali bychom úctu a vděčnost Božího lidu za tak veliké 

divy vycházející z rukou a srdce všemohoucího Boha. 

Místo toho se lid odvrátil od dobrotivého Boha a kře-

pčil v nevázaných hrách před modlou – býčkem. 

Avšak byl na hoře Mojžíš, který se jako kajícník vrhl 

na tvář před Bohem a prosil o slitování pro svůj svě-

řený lid. Bůh odpustil… 

Smlouva uzavřená na Sinaji však bývala v dějinách 

Lyžařské závody 

V týdnu od 2. března do 6. března 2015 se žáci 

naší školy účastnili několika lyžařských závodů. Ve 

středu to byl závod v Hlinsku, který pořádal místní 

Ski klub pro školy z Hlinska a blízkého okolí. V úterý 

a ve čtvrtek jsme se účastnili poháru Vysočiny ve 

Velkém Meziříčí. V tomto prestižním měření škol 

z Vysočiny jsme uspěli a v celkovém součtu bodů za 

1. i 2. závod jsme obsadili 3. místo v bodovém hod-

nocení druhého stupně základních škol. Odměnou 

nám byly bronzové medaile a pohár, který bude vy-

staven v naší škole. Děkujeme všem žákům za 

úspěšnou reprezentaci. 
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KAKULKA 

Burza dětského, dámského a pánského oblečení 

Jaro je tady, mnozí se pustili do většího úklidu, při 

kterém s hrůzou zjistili „ … a z tohoto jsme také už 

vyrostli nebo s tímto si děti při svém věku už hrát 

nebudou“. Právě na tyto úvahy reaguje další jarní 

verze Burzy dětského, dámského a pánského 

oblečení, sportovních potřeb a hraček, která se 

bude konat v prostorách kulturního domu v Trhové 

Kamenici 10. a 11. dubna 2015. Zájemci z řad pro-

dávajících i kupujících jsou srdečně zváni. V případě 

jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Vendulu 

Kudláčkovou tel. 777 277 848, mail: vendula-

ku@tiscali.cz. Pravidla, tiskopis soupisu zboží a bližší 

informace jsou též k nahlédnutí či stažení na webo-

porušována znovu a znovu. Porušená zůstává až od 

uzavření Nové smlouvy v oběti a v krvi Kristově. Cír-

kev v naší vlasti, která prožívá Rok eucharistie, se 

modlí: 

Bože, náš nebeský Otče, 

děkujeme Ti, že s námi 

uzavíráš z lásky smlouvu 

novou, věčnou, nejsvětější, 

když nám Kristus na oltáři 

dává Svoje Tělo a Krev. 

 

Uč nás tuto smlouvu slavit, 

milovat a zachovávat… 

Čtvrtečka Pavel 

5.dubna - 20.00 hodin Velikonoční zábava 

  v sokolovně 

  Hraje: hudební skupina MOGUL 

  Pořádá: Rybářské sdružení Chobot 

18. dubna – 8.00 hodin Ukliďme Česko 

  

Dobrovolnická akce na úklid přírody v okolí Trhové Kamenice. Za odměnu bude táborák a buřty. 
Sraz na náměstí. 

 Pořádá: ZŠ Trhová Kamenice a městys 

30. dubna – 19.00 hodin Čarodějnice 

 
Pořádá: Lyžařský klub Trhová Kamenice 
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… na pokračování se můžete těšit v dalším čísle 

HISTORIE KOSTELA V TRHOVÉ KAMENICI 

HISTORIE KOSTELA SV. FILIPA A JAKU-

BAV TRHOVÉ KAMENICI 

Bohumil Hospodka 

Poslední výzkumy osídlení v místě městyse Trhové 

Kamenice ukazují již do 12. století. (Srv.: Musil Jan; 

Nové středověké a raně novověké nálezy z Trhové Ka-

menice. In: Východočeský sborník historický 19/2011) 

Proto se například v poznámkách pana Karla Pilného 

písmáka z Hluboké můžeme dočíst, že již v roce 1280 

byl v Trhové Kamenici postaven dřevěný kostel. 

„Kostel stavělo šest bratrů, kteří přijeli ze Šumavy a od 

vrchnosti dostali podle své pracovitosti přízvisko Pilný, 

a kteří se zde usadili natrvalo“. Je pravděpodobné, že 

se někdy v těch letech kostel v Trhové Kamenici sku-

tečně stavěl, protože z písemných zpráv kláštera pod-

lažického víme, že již v roce 1267 se i u Svatého Miku-

láše připomíná dominikální osada a roku 1350 kostel. 

(Srv.: Kolář Jaroslav, MVDr.; Kostel Svatého Mikuláše, 

rkp, str. 1.) 

Obraťme se tedy k postupovacím ceremoniím biskup-

ství litomyšlského. Listiny, v nichž pražský arcibiskup 

postupuje novému biskupovi správu nad kostely 

v děkanátu chrudimském, lanškrounském a poličském, 

jsou celkem čtyři! První seznam far obsahuje listina 

datovaná 3. prosince 1349. Arcibiskup a pražská kapi-

tula se v ní obracejí na papeže se žádostí o potvrzení 

smlouvy o postoupení jmenovaných kostelů litomyšl-

ské diecézi. (Originál je uložen v Zemském archivu 

v Brně.) Listina je však bez pečeti a patrně tedy nebyla 

vůbec odeslána. To vysvětluje další soupis far ve dvou 

listinách sepsaných ze stejných důvodů, a datovaných 

4. listopadu 1350. Jednu vyhotovil biskup Albrecht ze 

Šternberka a kapitula litomyšlská, (Originál je uložen 

v Zemském archivu v Brně.) druhou sepsal arcibiskup 

Arnošt z Pardubic a kapitula pražská. (Originál soupisu 

je uložen v Okresním archivu Svitavy se sídlem 

v Litomyšli.) V této listině se uvádí, že chrám Páně 

v Trhové Kamenici, zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi, 

farní kostel dekanátu chrudimského, byl v roce 1350 

postoupen s filiálním kostelem sv. Mikuláše ve Rváčově 

(Campniz cum filiali ad Sanctum Nicolaum) k nově zří-

zenému biskupství litomyšlskému. (Palacký František; 

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě; B. Kočí; 

Praha; 1908, str. 208. Srv.: Adámek Karel Dr.; Dopis 

ředitelství měšťanské a obecné školy v Trhové Kameni-

ci ze dne 28. dubna 1934.) Postupovací listinou, dato-

vanou 4. listopadu 1350, byly postoupeny k biskupství 

Litomyšlskému dekanáty Chrudimský, Mýtský, Polický 

a Lanškrounský. Konečně poslední seznam far obsahu-

je listina papeže Klementa VI. z 12. dubna 1351, kte-

rou papež potvrzuje dohodu, učiněnou na základě listin 

z roku 1350. 

vých stránkách Trhové Kamenice. 

Pálení čarodějnic 

… i letos, tak, jako léta zpátky, 

přivítáme jaro „pálením čaro-

dějnic“ na Zuberském kopci. 

Kromě vatry si pro všechny ná-

vštěvníky připravují organizátoři, 

členové Lyžařského klubu v Trho-

vé Kamenici, chutné občerstvení, kde nebude chybět 

již tradiční grilovaná vepřová kýta. K pití něco dobrého 

uvařeného, uleženého a před podáváním dostatečně 

vychlazeného se jistě také najde. K dobré náladě 

a všem tancechtivým přispěje svým umem kapela 

Replica. Tradiční lampionový průvod pro děti vyjde 

od hasičské zbrojnice v 19.30 hodin a procházkou 

Trhovou Kamenicí dojde až na Zuberský kopec. … NE-

ZAPOMEŇTE … 30. dubna 2015 jste všichni zváni 

na „PÁLENÍ ČARODEJNIC“. 

Poděkování 

Lyžařský klub v Trhové Kamenici děkuje touto cestou 

panu Martinu Pytlíkovi a jeho dopravní firmě Martin 

Bus za příjemnou cestu do Jablonce nad Jizerou, dějiš-

tě lyžařských závodů „O štít města Chrudimi“, odkud 

naši malí velcí závodníci přivezli 28. února 2015,     

jako každý rok, medailová ocenění v jednotlivých ka-

tegoriích. 

Poznávací zájezd pro seniory 

Poznávací zájezd pro seniory se 

uskuteční ve středu 20. května 

2015. 

Odjezd z trhovokamenického ná-

městí v 7.30 hodin 

Program: 

Návštěva Kutné Hory, dříve také označované jako 

České Athény.  

Kutná Hora je městská památková rezervace, zapsaná 

na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Účastníky čeká prohlídka Chrámu sv. Barbory, Vlaš-

ského dvora, historického jádra města a Kostni-

ce, kterou je bude provázet profesionální průvodce. 

Tento okruh je možné absolvovat během 3,5 hodin. 

Oběd, dle doporučení účastníků dřívějších zájezdů, si 

bude každý řešit individuálně. 

Při zpáteční cestě je možné navštívit židovskou syna-

gogu v Heřmanově Městci. 

Závazné přihlášky přijímají na úřadě Městyse 

p. Němcová nebo p. Žaloudková. Účastnický popla-

tek činí 200 Kč (vstupné, doprava a průvodce). 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka

Duben 4.4. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec 81

5.4. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec 81

6.4. Velikonoční pondělí MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

11.4. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

12.4. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

18.4. Sobota MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko

19.4. Neděle MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko

25.4. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

26.4. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

Květen 1.5. Pátek - státní svátek MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

2.5. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

3.5. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

8.5. Pátek - státní svátek MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64

9.5. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64

10.5. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64

16.5. Sobota MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko

17.5. Neděle MUDr. Hana Mrkvičková Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko

23.5. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

24.5. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

30.5. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64

31.5. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64

Červen 6.6. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386

7.6. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386

13.6. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590

14.6. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590

20.6. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

21.6. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

27.6. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

28.6. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

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
II. čtvrtletí  2015


