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Nastalo jaro, zima už je pryč a určitě nás čeká spousta hezkých slunečných dnů. Na veřej-

ném zasedání byl schválen rozpočet na letošní rok, a tak již nic nebrání tomu, abychom se, 

jakmile počasí dovolí, pustili do plánovaných akcí. O těch jsem informovala již v minulém 

vydání Občasníku. 

Od dubna zaměstnáme od Úřadu práce v naší obci čtyři pracovníky, kteří se zaměří zejmé-

na na úklid obce a práce v lese. Od května přibudou ještě další. 

Neustále se pokoušíme získávat do obce finanční prostředky, a to zejména formou dotací, 

díky nimž pak můžeme uskutečnit daleko více akcí v naší obci.  

Proto pár informací k již schváleným dotacím od Pardubického kraje: 

 Příspěvek na vybavení mladých fotbalistů ve výši 20 tis. Kč 

 Příspěvek na pořádání Dětského dne ve výši 10 tis. Kč 

 Příspěvek na hasičské závody PS8  na Zubří ve výši 7 tis. Kč 

 Záštita náměstka hejtmana Ing. Duška na oslavy 140. výročí 

založení SDH TK ve výši 15 tis. Kč 

 Příspěvek ZŠ na lyžařské závody ve výši 10 tis. Kč 

 Příspěvek ZŠ na stavbu pergoly u víceúčelového hřiště ve výši 50 tis. Kč 

 Dotace ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci lávky pro pěší - výběrové řízení vyhrála firma 

Mostní a pozemní stavby, Čepí. Nyní ještě čekáme na podpis smluv s Povodím Labe, 

poté bude vydáno stavební povolení a pak již nic nebude bránit rekonstrukci lávky.  

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 45.  

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

Registrační číslo periodika: MK ČR E 11951 

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 22. dubna 2016.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

jaro je tu. Vlivem změny času zapadá sluníčko o hodinu později. 

Tak snad to pro něj bude impuls k tomu, aby se nám brzy ukázalo 

v celé své kráse. A s nadcházejícím aprílem netropilo žerty každý 

den. 

Přeji Vám 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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Poplatky na rok 2016 

Poplatek za odpad – 500 Kč za povinnou osobu 

či objekt – do 30. června 2016. 

Jarní svoz odpadu 

Svoz nebezpečného 

a velkoobjemového 

odpadu proběhne 

v pondělí 25. dubna 

2016 v 16:00 hodin na 

náměstí v Trhové Kame-

nici, v 16:15 hodin 

u prodejny na „Zářeči“, 

v 16:30 hodin na par-

kovišti u chat na Zubří 

a v 16:45 hodin v Rohozné na návsi. Nebezpečný 

odpad se předává osobně, přímo do přistaveného 

auta. 

Svoz železa se uskuteční týž den v dopoledních 

hodinách. Staré železo můžete ukládat v průběhu 

roku na sběrný dvůr na náměstí, ale v pondělí 25. 

dubna 2016 máte možnost, abychom vám, pokud 

nemáte možnost, přepravili železo do sběrného dvo-

ra. Své stanoviště je třeba předem nahlásit na na-

šem úřadě. 

Přidejte se k nám!!! 

Městys Trhová Kamenice ve spolupráci se Základní 

a Mateřskou školou Trhová Kamenice a Vodáckým 

oddílem Tapouch vás srdečně zvou na jarní úklid 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Když vše proběhne jak má a nenastane žádný 

problém, měla by být v květnu lávka instalována. 

Během dubna budou rozděleny zbývající granty, 

o které jsme ještě žádali – na kašnu, na obnovu fa-

sády kapličky na Zubří (s církví), na osvětlení do mu-

zea, na trhovokamenické trhy, na herní prvky u MŠ, 

na opravu techniky SDH, na vybavení mla-

dých hasičů. 

Na fasádu fary je podána žádost na Ministerstvu 

kultury přes ORP, na opravu sakrálních staveb a na 

místo pasívního odpočinku na Ministerstvu země-

dělství. 

Co se týká cyklostezky 

do Rohozné, původní 

trasa vedoucí podél hlav-

ní komunikace byla zru-

šena kvůli problému 

s vyústěním v Rohozné. 

Nová trasa povede okolo 

pozemku BUS Vysočina, 

dále se zadem napojí na 

spojovací komunikaci me-

zi Rohoznou a Kameničkami. Vyhneme se tak i složi-

tému a nebezpečnému přechodu přes komunikaci 

I. třídy. Na tuto trasu je možné získat dotaci, akce 

byla zadána projektantovi. 

Projektantem Ing. Kujanem byla vypracována studie 

II. etapy Svárov, bylo navrženo sedm nových sta-

vebních parcel, navíc v této lokalitě bu-

de  vybudováno i hřiště pro děti. Studie byla zastupi-

teli odsouhlasena a předána geodetovi k vypracování 

geometrického plánu, abychom mohli začít pracovat 

na dokumentaci pro územní řízení.  

Se zástupcem Dopravní policie Chrudim jsme se po-

koušeli řešit možnost dalších přechodů přes ko-

munikaci I. třídy, a to na dvou místech: zatímco 

u DPS by bylo možné maximálně místo pro přecháze-

ní, druhá lokalita u benzínové pumpy se jeví jako 

neřešitelná. Každopádně budeme podávat žádosti 

s projektem, ke kterým se nám dopravní policie vy-

jádří. 

Přes všechna opatření, která pro zvýšení bezpečnosti 

svých občanů obec podnikla (všechna možná doprav-

ní značení po dokončení vý-

stavby přeložky mostu, umístě-

ní měřičů okamžité rychlosti) 

dochází neustále k ohrožování 

chodců i dalších účastníků sil-

ničního provozu. Řidiči mají 

tendenci značně překračovat 

maximální povolenou rychlost.  

Jednou z možností, jak ještě 

lépe ochránit naše spoluobča-

ny, je umístění radaru. Toto 

zařízení ale nemůže provozovat obec, která nemá 

zřízenou obecní policii. Starosta města Hlinska Miro-

slav Krčil inicioval jednání, ze kterých vzešla možnost 

zřídit měřící stanoviště i v Trhové Kamenici. Vedení 

města Hlinska rozhodlo za cca 3 miliony korun pořídit 

dva stacionární radary na šest až sedm měřících 

míst. Na městské policii pak bude, kdy a kam radary 

umístí. Záležet bude i na stanovisku dopravní policie 

a Pardubického kraje. Systém by měl tedy na Hlinec-

ku fungovat tak, že kolemjedoucí řidič nebude nikdy 

vědět, v jakém měřícím stanovišti se radar 

(dokumentuje překročení rychlosti v obou směrech) 

zrovna nachází. Umístění radaru je dále podmíněno 

schválením veřejnoprávní smlouvy mezi městem 

Hlinskem a městysem Trhová Kamenice oběma za-

stupitelstvy. Z naší strany již byla na veřejném zase-

dání smlouva schválena. Jak bude vše dále pokračo-

vat, budu vás dále informovat v příštím vydání     

Občasníku.  

Přeji vám hezké jarní slunečné dny! 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
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okolní přírody Trhové Kamenice - v pátek 

8. dubna 2016. Sraz je v 16:00 hodin na náměstí 

před sběrným dvorem, kde vám rozdáme pytle na 

odpad, ochranné rukavice a další informace. Této 

akce se můžou zúčastnit celé rodiny. Spojte procház-

ku přírodou s užitečnou věcí.  

Výlet pro seniory 

V měsíci květnu připravujeme 

výlet pro seniory a nejen pro 

ně. Podíváme se do podhůří 

Orlických hor, kde na soutoku 

Tiché Orlice a Lukavského poto-

ka leží město Letohrad. Pro-

hlídka města s historickými 

částmi stojí za to, tak jako i muzeum řemesel, kte-

ré navštívíme. Na vaší cestě vás bude doprovázet 

nadšená průvodkyně. Termín zájezdu je pátek 

27. května 2016. Bližší informace a potvrzení termí-

nu bude v příštím čísle Občasníku.  

výnosy celkem 3.182.500,- Kč 

náklady celkem 1.808.016,- Kč 

112. výsledek hospodaření vedlejší hospodářské 

činnosti- hospodaření v lesích za rok 2015 

a převod celého hospodářského výsledku do 

rozpočtu městyse Trhová Kamenice v roce 

2016 – příloha č. 7 

113. účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Tr-

hová Kamenice s výsledkem hospodaření 

115.799,32,- Kč a převod výsledku hospodaře-

ní ve výši 23.169,32,- Kč do rezervního fondu 

a 92.630,- Kč do fondu odměn 

114. účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Tr-

hová Kamenice s výsledkem hospodaření 

110.022,12,- Kč a převod výsledku hospodaře-

ní ve výši 60.022,12,- Kč do rezervního fondu 

a 50.000,- Kč do fondu odměn. 

115. smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem 

MPS Mostní a pozemní stavby enginee-

ring s.r.o. Čepí 104 na rekonstrukci lávky pro 

pěší v Trhové Kamenici v celkové částce 

1.000.082,91,- Kč 

116. smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou 

s pronajímatelem Povodím Labe, Víta Nejedlé-

ho 951/8, 500 03 Hradec Králové na pozemko-

vou parcelu č. 3910 v k.ú. Trhová Kamenice 

117. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene na pozemkovou parce lu 

č. 3910 v k.ú. Trhová Kamenice pro stavbu: 

rekonstrukce lávky pro pěší v Trhové Kamenici 

118. dodatek č. 4 s Městem Hlinsko ke smlouvě 

o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékař-

ské služby první pomoci v Hlinsku ze dne 

28. 3. 2012 – příspěvek pro rok 2016 činí 

20.306,- Kč 

119. dodatek č. 3 s Městem Hlinsko ke smlouvě 

ze dne 12. prosince 2012 o spolupráci mezi 

obcemi při zajištění stomatologických pohoto-

vostních služeb – příspěvek pro rok 2016 činí 

2.769,- Kč 

120. veřejnoprávní smlouvu s Městem Hlinsko 

o zajištění plnění úkolů v rozsahu stanoveném 

v ustanovení § 2 písm. d) zákona 

č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění poz-

dějších předpisů v územním obvodu městyse 

Trhová Kamenice 

121. smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hos-

podaření v lesích z rozpočtu Pardubického kra-

je ve výši 18.369,- Kč 

122. smlouvu č. 1/2016 o poskytnutí účelové nein-

vestiční dotace z rozpočtových prostředků 

Městyse Trhová Kamenice ve výši 3.000,- Kč 

Svazu postižených civilizačními chorobami 

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Ka-

menice konaného dne 14. března 2016 

v 19.00 hodin v sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

106. Zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

107. zprávu o výsledku průběžné a následné veřej-

nosprávní finanční kontroly v příspěvkových 

organizacích MŠ a ZŠ Trhová Kamenice – přílo-

ha č. 1, 2, 3, 4 

108. zprávu o provedené inventarizaci majetku 

městyse a příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 

k 31. 12. 2015 

109. uzavření smlouvy o dílo č.2016/05 

s zhotovitelem MECOPTERA, s.r.o., se sídlem 

Františka Kadlece 1007/2, 180 00 Praha 8 

na provedení obnovy fasády na faře č.p. 1  

Schvaluje 

110. rozpočet městyse Trhová Kamenice na rok 

2016 – příloha 5 

rozpočtové příjmy v  celkové výši    

15.298.200,- Kč 

rozpočtové výdaje v  celkové výši     

22.869.200,- Kč  

Rozpočet je schválen jako schodkový s tím, že vyrov-

nání je zajištěno zůstatkem finančních prostředků na 

BÚ k 31. 12. 2015 ve výši 7.571.000,- Kč 

111. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti – hos-

podaření v obecních lesích – příloha č. 6 

USNESENÍ Č. 6/2016 
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v ČR, základní organizace Nasavrky 

123. smlouvu č. 2/2016 o poskytnutí účelové nein-

vestiční dotace z rozpočtových prostředků 

Městyse Trhová Kamenice ve výši 100.000,- Kč 

Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovi-

ce 31 za částečnou úhradu provozních a mzdo-

vých nákladů při poskytování pečovatelské 

služby pro klienty trvale bydlící v Trhové Ka-

menici a místních částech 

124. smlouvu o poskytování pracovnělékařských 

služeb s poskytovatelem MUDr. Zuzana Vančo-

vá, s.r.o., Mikuláše Střely 178, 582 66 Kru-

cemburk 

125. prodej pozemkové parcely č. 223/44 o výměře 

1023 m2 panu Milanu Dibelkovi, Trhová Kame-

nice, Raisovo nám. čp.52 za cenu 242,- Kč 

včetně DPH za 1 m2 

126. smlouvu o zřízení věcného břemene – služeb-

nosti s ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 

Děčín na pozemkové parcely č. 174/5 

a 182/30 v k.ú. Trhová Kamenice pro zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy (p. Zárubová 770/29 KNN) 

127. ukončení členství ve Svazu měst a obcí ČR, 5. 

Května 1640/65, 140 21 Praha 4 

128. zastupitelstvo městyse Trhová Kamenice 

schvaluje přistoupení městyse Trhová Kameni-

ce do Sdružení místních samospráv ČR na zá-

kladě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona 

o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních sa-

mospráv České republiky 

129. zastupitelstvo městyse ukládá starostce měs-

tyse vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání 

spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdru-

žení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jed-

noho týdne od jednání zastupitelstva městyse. 

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

ROZPOČET NA ROK 2016 

Příjmy celkem 22 869 200,00 

Financování - zůstatek na BÚ 

k 31. 12. 2015 
7 571 000,00 

Mezisoučet příjmy 15 298 200,00 

PŘÍJMY ROZPOČET V Kč 

daň ze závislé činnosti 1 800 000,00 

daň z příjmů fyzických osob 300 000,00 

daň z příjmů fyzických osob 200 000,00 

daň z příjmů právnických osob 2 100 000,00 

daň z příjmů obec - hlavní činnost 287 700,00 

daň z příjmů obce - les 357 500,00 

daň z přidané hodnoty 4 600 000,00 

PŘÍJMY ROZPOČET V Kč 

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 650 000,00 

splátka půjčky - Chovancovi 18 800,00 

ÚP- dotace na VPP 224 000,00 

globální dotace 343 700,00 

výsledek hospodaření v lese za r. 2015 1 524 700,00 

rozhledna- vstupné, prodej zboží 40 000,00 

knihovna 1 500,00 

muzeum - vstupné, prodej zboží 11 000,00 

sokolovna 20 000,00 

pronájem fotbalového hřiště 5 500,00 

pronájem víceúčelového hřiště 20 000,00 

bytové hospodářství - pronájem bytů 750 000,00 

- zálohy k nájmu na 

energie 190 000,00 

nebytové hospodářství - nájem z nebyto-

vých prostor 100 000,00 

- zálohy k nájmu 

na energie 80 000,00 

pronájem hrobů 12 000,00 

pronájem pozemků - pouť 45 000,00 

pronájem pozemků 180 000,00 

prodej pozemků 270 000,00 

prodej popelnic, železný šrot 25 000,00 

EKO-KOM-třídění odpadů 80 000,00 

DPS - pronájem bytů 130 000,00 

- záloha k nájmu na energie 100 000,00 

ostatní příjmy 15 000,00 

příspěvek od obce Všeradov-zajištění po-

žární ochrany 10 000,00 

sociální fond 105 000,00 

dotace na hospodaření v lese z Pardubic-

kého kraje 18 300,00 

pojistné plnění 64 000,00 

VÝDAJE ROZPOČET V Kč 

Rozhledna 97 000,00 

Doprava-místní komunikace 1 964 000,00 

Chodníky 535 000,00 

Dopravní obslužnost 27 500,00 

Vodní hospodářství 75 000,00 

Kanalizace 1 111 500,00 

Mateřská škola  436 000,00 

Základní škola  1 494 000,00 

Knihovna 116 800,00 

Muzeum 833 400,00 

Památníky 13 000,00 

Veřejný rozhlas 60 000,00 

Kultura, SPOZ 205 000,00 
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MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

INZERCE 

Keramika 

Jsme otevřená skupina 

aktivních lidiček, kteří se 

každý čtvrtek schází pro-

to, aby si vytvořili ně-

co hezkého i praktické-

ho z keramické hlíny. 

Navenek nesourodá sku-

pina věkem od dvaceti až po sedmdesát let, ale uži-

jeme si spoustu legrace – nedávno nám starším při-

šla na mysl podobnost čistě náhodná s dříve po do-

mácnostech hojně provozovaným „draním peří“. Spo-

juje nás velký tvůrčí elán a celotýdenní těšení se 

na to, cože se nám z té na první pohled nevábné 

hmoty podaří vykouzlit. 

Chtěly bychom touto cestou poděkovat, vedení ško-

ly – především panu řediteli a panu školníkovi za to, 

že nám umožnují využívat školní dílnu s hrnčířskou 

pecí a Blance Slavíkové za to, co nás už naučila. 

 

Hodně zdraví a životní pohody pře-

jeme jubilantům, kteří oslaví 

v měsíci dubnu své kulaté          

narozeniny. 

 50 let Blanka Slavíková, Trhová Kamenice 

 70 let Stanislav Nikl, Trhová Kamenice 

 75 let Jarmila Langerová, Trhová Kamenice 

PODĚKOVÁNÍ 

BLAHOPŘÁNÍ 

VÝDAJE ROZPOČET V Kč 

Sokolovna 489 000,00 

dětské hřiště + hřiště u ZŠ 670 000,00 

LSPP, stomatologie 23 200,00 

Zdravotní středisko 241 000,00 

Bytové hospodářství 246 400,00 

Nebytové prostory 168 000,00 

Veřejné osvětlení 485 000,00 

Hřbitov 80 000,00 

Komunální služby 752 000,00 

Komunální odpady 750 000,00 

Bioodpad 50 000,00 

Údržba zeleně 143 000,00 

Pečovatelská služba 524 000,00 

Příspěvky zdrav. postiženým 6 000,00 

Požární ochrana 435 000,00 

Zastupitelstvo 890 000,00 

Vnitřní správa 1 642 800,00 

Poplatky ČS 5 000,00 

Pojištění majetku 81 500,00 

ZTV Svárov  3 150 000,00 

úprava kašny 412 000,00 

Úpravy náměstí 530 000,00 

příspěvek na kostel na Polomi 5 000,00 

odvod daní (z příjmu, DPH) 307 700,00 

sociální fond 105 000,00 

vratka dotace 66 600,00 

převod dotace na VHČ - les 18 300,00 

rezerva 3 624 500,00 

Rozpočtové výdaje celkem 22 869 200,00 
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Recitační soutěž 

Každoročně vyhlašuje Dům dětí a mládeže Chrudim 

okresní PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ. Jedná 

se o soutěž pro recitátory ze základních škol, odpoví-

dajících stupňů víceletých gymnázií, ZUŠ, DDM a dal-

ších organizací. Naše škola se jako již tradičně této 

akce zúčastnila. 

Účasti v okresním kole předcházelo klání recitátorů 

nejprve v rámci každé třídy zvlášť. Ti nejlepší z kaž-

dého ročníku postoupili do školního kola, které se 

konalo 18. února 2016. Soutěžilo se v pěti kategori-

dne se v nich usadily slepičky s kuřátky, zaklepaly na 

vrátka a vpustily k nám Velikonoce. Určitě jste je 

hezky prožili a už se s námi těšíte na pořádné teplíč-

ko. Možná nám ale bude muset stačit aprílové počasí.  

V březnu jsme se vypravili do pohádky „Jak krtek 

uzdravil myšku“. Dozvěděli jsme se mnoho informací 

o lidském těle a o tom, co prospívá a škodí našemu 

zdraví. Byli jsme také na exkurzi v lékárně a myšku 

nakonec vyléčili. 

4. března děti vystupovaly na oslavách MDŽ v kultur-

ním domě. Určitě se vám líbily básničky a písničky 

těch nejmenších i vodnická šou předškoláků. Sněho-

vé přeháňky se střídaly se sluníčkem a tak jsme se 

začali chystat na jaro. To se musí nejprve vyhnat 

zima, zimní královna Morena. Nebojte se, utopili 

jsme ji v pátek před smrtnou nedělí. Potom se všech-

no ve školce musí jarně vyzdobit k uvítání prvního 

jarního dne. Děti s krtečkem našly jarní bránu a k ní 

barevné klíče, školku rozzářila sluníčka, jarní víly, 

vybarvily se nám a zazelenaly i staré boty. Jednoho 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
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Apoštolská exhortace, věnovaná rodině, vyjde prav-

děpodobně v první polovině dubna, oznámil tiskový 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

na nové zážitky. Počasí se zpočátku zdálo být tradič-

ně šílené, ale nakonec se nám Praha ukázala v celé 

své kráse. Vítaly nás rozkvetlé zlaté deště, třešně, 

prostě nádhera, která zatím v Kamenici stále není 

k vidění.  

Po příjezdu na Pražský hrad jsme se vyfotili s hradní 

stráží, zahlédli průvod kněžích, kteří se chystali 

k bohoslužbě ve Svatovítské katedrále, sešli Králov-

skou cestou ke Karlovu mostu a pomalu došli na Sta-

roměstské náměstí, kde se konaly trhy s velikonoční 

tematikou. Trdelníky, kraslice, perníčky na nás vyku-

kovaly ze všech stánků – kdo by odolal. Po hodině 

jsme se odebrali do metra, další atrakce, která děti 

velmi baví. Všemi očekávaná Brumbambule je stále 

jednička v návštěvě Prahy. Po celodenním trmácení 

se po pražských ulicích by člověk očekával trochu 

únavy, ovšem děti na to měly jiný názor a 3 hodiny 

řádily v herně. Ani zpáteční cesta autobusem děti 

nezmohla… 

Za ŠD Soňa Janotková 

Ve čtvrtek 24. března se uskutečnil již tradiční vý-

let do velikonoční Prahy. Ráno jsme si museli trošku 

přivstat a v 6:00 hodin jsme už odjížděli celí natěšení 

ích – žáci z 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy, 

6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy. Školního kola se zúčastnilo 

celkem 36 žáků. Porota, skládající se ze tří vyučují-

cích, neměla při výběru těch nejlepších lehkou úlohu. 

Všichni soutěžící se snažili, ale zvítězit a postoupit 

mohli pouze ti nejlepší.  

Pořadí nejlepších recitátorů ze školního kola, 

kteří byli oceněni diplomy a věcnými cenami:  

I. kategorie: 

1. místo – Markéta Šinkorová – postup do okresního 

kola 

2. místo – Radim Holub 

3. místo – Daniela Kábelová 

II. kategorie: 

1. místo – Kryštof Chlebný, Marek Tichý – postup do 

okresního kola 

2. Radim Šretr 

3. Veronika Jehličková 

III. kategorie: 

1. místo – Nela Ducháčková – postup do okresního 

kola 

2. místo – Kateřina Drápalíková – postup do okresní-

ho kola 

3. místo – Julie Červenková, Karolína Kábelová 

IV. kategorie: 

1. místo – nebylo uděleno 

2. místo – Sabina Břeňová 

3. místo – Vladimíra Hrdá 

V. kategorie: 

1. místo – Sára Tichá – postup do okresního kola 

2. místo – Sabina Neuwirthová, Justýna Neuwirthová 

3. místo – Anna Hronová 

Okresní kolo soutěže se konalo v Chrudimi ve dnech 

8. a 9. března 2016. Zde odborná porota nestanovu-

je pořadí, ale vybírá nejlepší vystoupení, které dopo-

ručí do krajského kola. Může udělit čestná uznání 

dalším inspirativním vystoupením. Konkurence byla 

veliká a početná, přesto jsme si jedno čestné uznání 

přivezli. Vybojoval ho žák 3. třídy Kryštof Chlebný. 

I ti, kteří si žádné ocenění z Chrudimi nepřivezli, ne-

zůstali ochuzeni o jedinečnou atmosféru soutěže 

a o zážitky z recitačních vystoupení žáků jiných škol. 

Získali tak pro sebe cenné zkušenosti a pěkné     

vzpomínky.  

Irena Divišová  

FARNÍ OKÉNKO 
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změnila názor a naučila se tkát a založila krajkářskou 

dílnu. Když se jednou cestou z práce potkali na mos-

tě, všimli si jeden druhého… Po tříměsíční známosti 

byli oddáni 13. července 1858. Od počátku toužili 

po početné rodině a bylo jim požehnáno devíti dětmi, 

z nichž se ovšem dospělého věku dožije jen pět dcer. 

Terezie jako nejmladší byla miláčkem všech. Otec 

Ludvík pracuje v obchodě s hodinami a šperky, mat-

ka řídí krajkářskou dílnu. Časem manžel uzavře svůj 

obchod a pomáhá v dílně své manželky, u níž se 

však objevují zdravotní problémy. Když Lisieux po-

stihnou záplavy, Martinovi věnují část kapitálu 

na pomoc postiženým. Osobně se jich dotkne pruská 

válka, když roku 1870 Prusové obsadí část Francie 

a ostřelují i Alencon. Když byly Terezii necelé čtyři 

roky, zjistila Zélie, že má rakovinu prsu. Začíná její 

křížová cesta, kterou chápe jako možnost připodobnit 

se svému Pánu. Po šesti měsících umírá ve věku 

46 let. Terezie, která měla živou a bystrou povahu, 

se stává zranitelná a přecitlivělá. Později po smrti 

matky Tereziiny sestry jedna za druhou vstupují 

do karmelitánského kláštera. Povolání do kláštera 

pocítí i Terezie a kvůli nízkému věku /15 let/ cestuje 

vlakem do Říma, aby žádala papeže o dispens /

povolení/. Pro Ludvíka nastal závěr života jako doba 

nemocí a útrap. Nejmladší z dcer Ludvíka a Zélie, 

Terezie byla svatořečena v roce 1925. 

Čtvrtečka Pavel 

mluvčí Svatého stolce, o. Federico Lombardi. Shrnuje 

výsledky biskupské synody o rodině, která proběhla 

v říjnu loňského roku ve Vatikánu. Zúčastnil se jí též 

královéhradecký biskup Jan Vokál. Skloubit tradiční 

učení církve o rodině s pastoračním přístupem k situ-

aci mnoha rodin naší doby se však namnoze jevilo 

jako „mission impossible“, nesplnitelné zadání. Ně-

kteří diskutující se dožadovali povolení přístupu roz-

vedených-znovusezdaných ke svátostem. Papež 

František usnadnil proces anulace manželství. Poža-

davek homosexuálů na církevní sňatek byl odmítnut. 

Papež svatořečil manželský pár Louise a Zelie Marti-

nových, rodičů sv. Terezie z Lisieux, která se ve dva-

cátém století stala populární a oblíbenou „světicí pro 

všechny“. Její krátký, jen 24 let trvající život, jehož 

druhou část prožila v karmelitánském klášteře, 

je znám díky její knize „Dějiny duše“, která si svou 

lidskou vřelostí získala srdce mnohých. 

První část knihy však pojednává o jejím dětství, kte-

ré prožívala ve Francii v nábožensky založené rodině. 

Oba její rodiče pomýšleli v mládí na vstup do klášte-

ra, a proto se vzali až ve vyšším věku. Její otec Lud-

vík Martin, byl přitahován kontemplativním životem, 

požádal o vstup do cisterciáckého kláštera v Alpách, 

ale nakonec tuto myšlenku opustil a vyučil se hodiná-

řem. Tereziina matka Zélie chtěla jako vincentka 

sloužit chudým. Po rozhovorech s představenou však 

BURZA DĚTSKÉHO, DÁMSKÉHO A PÁNSKÉHO OBLEČENÍ, ... 
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…“Socha byla objednána u firmy J. B. Purger 

in Gröden prostřednictvím p. A. Antoše, profesora na 

obchodní akademii v Chrudimi, který podobnou so-

chu zakoupil na vlastní náklad do slatiňanského kos-

tela. Socha přišla dráhou do Chrudimě a stála 

6 zl. 38 kr. a do Kamenice ji přivezl povozem Vojtěch 

Pejcha. Socha vážila 56 kg. 

Spodek oltáře postavil babákovský zednický polír Jan 

Daněk za 26 zl. 40 kr. Téhož roku zde byl o prázdni-

nách ubytován na faře p. Gustav Schulz, inspektor 

paroplavební společnosti ve Vídni a rodák ze Svobod-

ných Hamrů. Je to dovedný malíř a fotograf 

„amatér“, známý po „živé“ vlasti a uveřejňuje své 

práce v mnoha obrázkových časopisech. Ochotně 

nám nakreslil návrh skály, jakož i nákres na 3 kova-

né svícny na oltář P. Marie Lurdské. Obojí pak objed-

nal u firmy M. Sonnenschein ve Vídni za 42 zl., mra-

morovou desku za 5 zl., dovoz do Hlinska stál 

12 zl. 90 kr. 

Svícny vyrobila firma 

Andreas Ruška ve Víd-

ni Allergasse Nro 40 

za 55 zl., a firma při-

dala ještě visací lam-

pu. Dovoz do Hlinska 

stál 1 zl. 28 kr. Skála 

váží 881 kg, svícny 45 

kg a z dráhy je dovezl 

zdarma zdejší měšťan 

František Zábský. Po-

stavení skály a na ni 

sochy vyžádalo mnoho 

námahy a opatrnosti.  

Ozdoby oltáře zhotovili 

zdejší občané a za 

materiál se zaplatilo 9 zl. 87 kr. - zbytek sbírky. 

Svěcení oltáře bylo stanoveno na 10. června 1894, 

čtvrtou neděli po sv. Duchu. Delegován byl biskupský 

vikář slatiňanský P. Antonín Schreiber. Slavnosti se 

zúčastnilo asi sto družiček, místní spolky a nepře-

hledný dav obecenstva. Světitel přijel v doprovodu 

nasavrckého faráře Felixe Bárty. 

Zvony zvonily, hudba hrála a průvod se ubíral 

do kostela. Nejdříve byl oltář vysvěcen, potom místní 

farář (Plocek) měl kázání a nakonec slavná mše sva-

tá.“ (SIC) (Pamětní kniha farnosti Trhová Kamenice, 

folio 145-146.)  

Pohromou pro kostel v Trhové Kamenici bylo vypuk-

nutí světové války, lépe řečeno rekvizice, které se-

bou válka přinesla. 

Počátkem února  1917 byl vojenským velitelstvím 

v Litoměřicích vyslán důstojník Václav Velc k první 

rekvizici zvonů. Rekvírovat chtěl všechny tři zvony,  

ale na žádost faráře vzal nakonec místo „poledníku“ 

zvonek na Zubří. 

Dne 23. března pak přišli do Kamenice dva Němci, 

Max Valdas a Franz Tampe, oba Němci z Duchcova, 

kteří vlastní rekvizici prováděli. Velký zvon rozbili 

v 18.45 hodin na 64 kusy, které pak severním oknem 

ve věži sházeli dolů, umíráček svěsili celý ráno 

v 6:45 a v 8 hodin ho shodili s věže dolů 

k Hospodkově straně. A následující den, 24. března, 

byly zvony odvezeny na nádraží do Hlinska. (Pamětní 

kniha farnosti Trhová Kamenice, folio 149’.) Úlomek 

velkého zvonu je umístěn v muzeu městyse Trhové 

Kamenice. 

Školní kronikář k tomu zapsal:  

„Dne 23. března 1917 rozezvučely se naposledy naše  

zvony, jakoby na rozloučenou. Nejvíce vynikal umírá-

ček, aby sám sobě odzvonil. Nato byly zvony na věži  

roztlučeny a po částech s věže házeny, aby byly vá-

lečným účelům odvedeny. Lid seskupil se kolem kos-

tela a málokteré oko zůstalo nezaroseno při tom 

smutném divadle.“ 

K rekvizici zvonů je ve farní kronice tento zápis: 

„Za zvony dostal farní úřad tento obnos: 

odevzdáno patronátnímu úřadu ve Slatiňa-

nech“ (Pamětní kniha farnosti Trhová Kamenice, folio 

149’.)  

Jaro je tady, … zase další úklid s přídomkem 

„jarní“ … a zase, co na sebe, aby to moc nestálo 

a zároveň opačně udělat místo ve skříni. Dětem něco 

na hraní či sportování. Stala se tradicí a právě na 

tyto úvahy reaguje další jarní Burza dětského, 

dámského a pánského oblečení, sportovních 

potřeb a hraček, která se bude konat v prostorách 

společenské místnosti bývalé Ozdoby v Trhové Ka-

menici (v přízemí budovy, kde je i místní knihovna), 

a to ve dnech 22. a 23. dubna 2016. Zájemci z řad 

prodávajících i kupujících jsou srdečně zváni. V pří-

padě jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní 

Vendulu Kudláčkovou tel. 777 277 848, mail: ven-

dulaku@tiscali.cz. Pravidla, tiskopis soupisu zboží 

a bližší informace jsou též k nahlédnutí či stažení 

na webových stránkách Trhové Kamenice. 

HISTORIE KOSTELA V TRHOVÉ KAMENICI 

… Napsal Bohumil Hospodka. Na pokračování se můžete 

těšit příště. 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka

Duben 2.4. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

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

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

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

16.4. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64

17.4. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64

23.4. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec 81

24.4. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec 81

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

Květen 1.5. Neděle-státní svátek MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč u Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko

7.5. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

8.5. Neděle-státní svátek MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

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

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

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

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

28.5. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590

29.5. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590

Červen 4.6. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386

5.6. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386

11.6. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

12.6. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

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

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

25.6. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

26.6. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

Pohotovostní služby jsou od 9.00  do  13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, 

doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

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  2016


