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SLOVO STAROSTKY 

Na úvod mého příspěvku bych chtěla nejprve poděkovat jménem Sdružení nezá-

vislých kandidátů i jménem svým všem občanům, kteří nás podpořili a dali nám 

hlasy při volbách do zastupitelstva obce. Máme před sebou hodně úkolů a bude-

me se snažit, abychom vás nezklamali a neztratili vaši důvěru. 

A nyní k informacím týkajících se dění v naší obci.  

Začíná se pracovat na aktuálním projektu lokality Svárov včetně zaměření nových sta-

vebních parcel.  

Pokračuje se na stavbě garáže SDH, je udělána vazba, brzy bude položena střešní kryti-

na. Ve výrobě jsou vrata, okna a vchodové dveře. Do zimy tak bude hotova hrubá stavba. 

Také byla opravena technika z SDH z přidělené dotace z Pardubického kraje. 

Na náměstí se dokončuje nová čekárna, došlo k odstranění staré čekárny, kamenných 

vitrín a tarasu. V letošním roce ještě dojde k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého a tím 

bude vyčerpána dotace z Pardubického kraje na tuto památku pro letošní rok. V příštím 

roce budeme v úpravách náměstí pokračovat. Chtěli bychom získat finanční prostředky na 

vyzdvihnutí kašny a na úpravu prostranství v jejím okolí.  

V restauraci Na Radnici byla vyměněna okna a to za pomoci 

dotace z Ministerstva kultury. 

Dokončuje se výstavba chodníků v Rohozné, byl instalován 

ukazatel rychlosti směrem od Chrudimi.  

Ještě letos jsme chtěli otryskat a natřít lávku pro pěší u staré-

ho mostu. Bohužel bylo při zahájení prací zjištěno, že lávka je 

v tak havarijním stavu, že potřebuje daleko větší opravu, než 

jsme čekali. Dali jsme vypracovat statický posudek, na základě 

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 43.  

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

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 21. listopadu 2014.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

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 :  

 

V Ý S L E D K Y  V O L E B  2  

U S T A V U J Í C Í  Z A -

S E D Á N Í  
2  

I N F O R M A C E  Z  
O B E C N Í H O  Ú Ř A -

D U  

2 

V Á N O Č N Í  K A P Ř I  3 

B L A H O P Ř Á N Í  3 

M A T E Ř I N K A  V E  

F O T O G R A F I Í C H  
3 

Z P R Á V I Č K Y  Z E  

Š K O L N Í  D R U Ž I N Y  
4 

F A R N Í  O K É N K O  4 

K O M I S E  K U L T U R Y  

T K  
5 

S O U B O R  L I D O -
V Ý C H  S T A V E B  

V Y S O Č I N A  

5 

I N S P I R A C E  N A  
D L O U H É  P O D Z I M -

N Í  V E Č E R Y  

6 

Milí čtenáři, 

přijde mi, že dny v poslední době utíkají závratnou rychlostí, vždyť ješ-

tě nedávno jsem psala volební číslo Občasníku a rázem je zde listopad. 

Barevné listí na stromech střídá chladný vítr společně s ledovými kap-

kami. I toto k podzimu patří, ačkoli jej to nedělá zrovna nejpřívětivěj-

ším. Snad se ještě sluneční paprsky a teplejší dny ukáží. 

Přeji Vám příjemná podzimní dny a Slunko alespoň v duši. 

Jitka Němcová 
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Kalendáře na rok 2015 

Na našem úřadě si již nyní mů-

žete zakoupit stolní kalendář 

na rok 2015 od fotografa Lud-

víka Plašila za 70 Kč. 

Volné byty v DPS 

V domě s pečovatelskou službou jsou od prosince 

volné byty k pronájmu. Jedná se o byt 1+kk umís-

těný v prvním poschodí směrem do ulice a byt 

1+kk ve druhém poschodí směrem do zahrady, 

který je vhodný ke krátkodobému pronájmu.  

Rozvrh cvičení v sokolovně na rok 2014/2015 

Václav Němec 

Věra Pilařová 

Jan Svoboda 

kterého se rozhodneme, jak budeme pokračovat.  

Rychle dokončujeme žádost o dotaci na rekonstruk-

ci fotbalového hřiště, která musí být podána do 

konce listopadu. Stavební povolení již máme.  

Před vchodem na hřbitov byly opraveny výmoly. 

Důkladnější oprava příjezdové cesty k parkovišti 

a její odvodnění uskutečníme až na jaře.  

Na závěr bych chtěla všem popřát pěkné pod-

zimní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 

VÝSLEDKY VOLEB 

Výsledky voleb do zastupitelstva 

městyse Trhová Kamenice kona-

né ve dnech 10.-11. října 2014 

Ve stálém seznamu voličů bylo za-

psáno celkem 770 voličů.  

Voleb se zúčastnilo celkem 525 voličů, tj. 68,18 % 

Do zastupitelstva městyse Trhová Kamenice 

byli zvoleni:  

Iva Dostálová 

Zdeňka Janovská 

Lukáš Menc 

Věra Kroutilová 

Sdružení nezávislých kandidátů   

celkový počet hlasů 2445 

Iva Dostálová 410 

Zdeňka Janovská 364 

Věra Krou�lová 320 

Lukáš Menc 325 

Václav Slavík 304 

Václav Němec 310 

Ivana Víšková 284 

Renata Josková 92 

Michaela Kacerová 36 

Pro Trhovou Kamenici   

celkový počet hlasů 955 

Pavel Kábele 123 

Hana Měkotová 122 

Věra Pilařová 174 

Jan Svoboda 140 

Zdeněk Kopecký 84 

Soňa Licková 100 

Milan Linhart 104 

Iva Ondráková 62 

Roman Mitošinka 46 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 

Pondělí 

8.15 – 14.30 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

16.00 – 17.30 hod. VODÁCKÝ KROUŽEK (J. Kasal) 

18.00 – 20.00 hod.  KOPANÁ SK (P. Pilař) 

Úterý 

 11.10 – 14.30 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

16.00 – 17.00 hod. STOLNÍ TENIS (J. Meloun) 

17.00 – 18.00 hod. 
MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 
(V. Kábelová) 

18.00 – 19.00 hod. 
ŽENY A DOROSTENKY (R. Josko-
vá st.) 

19.00 – 20.30 hod. VOLNO 
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MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

Rybářské sdružení Chobot Trhová 

Kamenice přijímá závazné objed-

návka na vánoční kapry v prodejně 

potravin na Zářečí u paní Soni Licko-

vé. Objednávky přijímáme do 15. prosince 2014. 

Prodej se uskuteční jako minulý rok za novou 

hasičskou zbrojnicí (bývalá ozdoba) dne 23. prosin-

ce 2014 od cca 9:00 hodin. 

S pozdravem Petrův zdar  

a sedm kůzlátek, mladší pomáhaly dědečkovi vytáh-

nout řepu. Ovoce a zeleninu jsme malovali, kreslili, 

vystřihovali, lepili, modelovali, prodávali a nakupova-

li, poznávali hmatem, čichem i podle chuti. „Vařili“ 

jsme lečo, zelnou kaši i ovocný salát. Vznikly pěkné 

výrobky, naučili jsme se básničky, písničky a veršo-

vané pohádky. Víme, že ovoce a zelenina jsou pro 

nás zdravé. 

8. října jsme měli ve školce koncert. V poučném 

V říjnu jsme prostřednictvím pohádek poznávali 

ovoce a zeleninu. Starší děti si hrály na vlka 

Hodně zdraví a životní pohody pře-

jeme jubilantům, kteří oslaví 

v měsíci listopadu své kulaté naro-

zeniny. 

 50 let Vladimír Vávra, Trhová Kamenice 

 60 let Václav Duben, Rohozná 

 70 let Marie Vodrážková, Trhová Kamenice 

Marie Dalecká, Trhová Kamenice 

 85 let František Pilný, Trhová Kamenice 

VÁNOČNÍ KAPŘI 

BLAHOPŘÁNÍ 

Středa 

11.00 – 14.45 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

16.00 – 18.00 hod.  kopaná žactvo (J. Zdražil ml.) 

18.00 – 19.00 hod. kopaná (P. Pilař) 

19.00 – 20.00 hod. florbal  (R. Josková ml.) 

Čtvrtek 

11.10. – 14.30 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

15.00 – 16.00 hod. VOLNO 

16.00 – 17.00 hod.  STOLNÍ TENIS (J. Meloun) 

18.00 – 20.00 hod.  FLORBAL  (J. Zdražil ml.) 

Pátek 

7.20 – 14.30 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

14.30 – 17.00 hod. NERF (Š. Linhartová) 

17.00 – 18.30 hod. kopaná žáci (J. Zdražil ml.) 
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FARNÍ OKÉNKO 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Podzim má jistojistě své kouzlo. Toho si užíváme pl-

nými doušky. 

Proběhlo tradiční a velice oblíbené pouštění draků. 

Draci přežili podzimní svěží severák. Sbíráme pilně 

kaštany pro myslivce. Těšíme se, že si na nich budou 

zvířátka v zimě pochutnávat. 

Vyrobili jsme podzimní truhlíky na okna u školy, aby 

se tmavé, ponuré dny trochu rozsvítily. 

Vydlabali jsme dýně, aniž bychom si uřízli prstíky 

a už na nás mrkají jejich veselá světýlka. 

Doufejme, že stihneme nasbírat ještě dostatek pří-

rodnin pro podzimní výrobky, příchod prvního sněhu 

se už blíží. 

Za školní družinu Soňa Janotková 

Dějiny diecéze 

Jedním z blízkých spolupracovníků biskupa Píchy se 

stal Karel Otčenášek. 

Již čtyři roky po vysvěcení na kněze se ocitl jako vi-

cerektor v hradeckém semináři. V roce 1950 se tota-

litní režim pustil do boje proti katolické církvi. Začaly 

monstrprocesy s jejími představiteli.  Mořic Pícha 

tajně světí 30. dubna 1950 Otčenáška na biskupa. 

Svěcení organizoval tehdejší ceremoniář biskupa 

Píchy, ThDr. Rudolf Rykýř. Jako řada kněží a církev-

ních představitelů byl Otčenášek na počátku padesá-

tých let zatčen a když vyšlo najevo, že je tajně vy-

svěceným biskupem, byl vězněn v Želivě, Pankráci, 

Mírově, Leopoldově a Valdicích. Po propuštění 

v dubnu 1962 pracoval v opočenské mlékárně. V ro-

ce 1968 mohl začít v Plotištích u Hradce Králové pů-

i zábavném pořadu „Šel tudy, měl dudy“ učitelé ZUŠ 

ze Žďáru nad Sázavou dětem představili 18 hudeb-

ních nástrojů od fléten všech velikostí až po violon-

cello a kytaru a nakonec se našly i ty dudy. Děti si 

zazpívaly a možná právě díky tomuto zážitku dostane 

některé chuť pustit se do muzicírování také. 

Začaly nám také oblíbené Bejbytaneční pod vedením 

pana Ing. Černého – vždyť tanec a hudba patří k so-

bě. 

Mateřská škola děkuje manželům Daleckým za 

sponzorský dar – túje pro školní zahradu. 

Moc děkujeme. 
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SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA 

BETLÉM 

 Mikulášsko-vánoční jarmark 

VESELÝ KOPEC 

 Vánoce na Veselém Kopci 

Od 6. do 14. prosince 2014 

bude ve všech objektech pro-

bíhat výstava přibližující lido-

vé zvyky, dárky, ozdoby, peči-

vo. Zajištěn je i kulturní pro-

gram. Otevírací doba je každý 

den od 9.00 do 16.00 hodin. 

sobit jako kněz, avšak v době husákovské normaliza-

ce musel odejít do severočeského vyhnanství v Trmi-

cích. Své skutečné poslání, pro něž byl vysvěcen, 

započal veřejně plnit až se čtyřicetiletým odstupem, 

od 27. 1. 1990, kdy byl uveden do úřadu královéhra-

deckého biskupa. Katedrála Ducha svatého hostila 

svého pastýře po osm let. Vrcholnou chvílí a zhodno-

cením životních prací, obětí i modliteb, byla návštěva 

papeže sv. Jana Pavla II. v Hradci Králové 26. dubna 

1997, v roce svatovojtěšského milénia.  

Roku 1998 Karla Otčenáška v jeho úřadu vystřídal 

královéhradecký rodák Dominik Duka. V době praž-

ského jara /období politického uvolnění roku 1968/ 

vstoupil do dominikánského řádu. Po pádu pražského 

jara nastala rezignace celé společnosti. Řeholní řády 

musely opět přejít do ilegality. Pro Duku to znamena-

lo ztrátu státního souhlasu k výkonu kněžství, 15 let 

v plzeňském ČKD, tajný život v řeholi a pobyt v bor-

ské věznici… Byla to životní zkouška, ale také setkání 

s Václavem Havlem. Jako muklové si rozuměli. Proto 

se od roku 1989 mohl pohybovat uprostřed lidí, kteří 

se podíleli na návratu svobody, jako byl např. Václav 

Havel.  

V roce 1998 Dominik Duka uzavřel působení v do-

minikánském řádu a přezval královéhradeckou 

diecézi, kterou vedl do roku 2010, kdy jej papež 

Benedikt XVI. jmenoval 36. arcibiskupem praž-

ským.  

S příchodem nového biskupa Jana se otevírá nová 

kapitola dějin diecéze. Biskup Jan, hlinecký rodák, 

strávil dosavadní kněžskou službu v Sekci pro 

obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatiká-

nu. Vysvěcení Jana Vokála v květnu 2011 se dožil 

také biskup Otčenášek. Poprvé v dějinách diecéze 

se tak setkali tři diecézní biskupové. Velkou vý-

zvou pro biskupa Jana v diecézi je přijetí zákona 

o vyrovnání státu a církve a také oslava 350. výro-

čí založení diecéze, která vyvrcholí slavnostní bo-

hoslužbou v katedrále Ducha svatého dne 22. lis-

topadu.  

Čtvrtečka Pavel 

Poděkování 

V polovině měsíce 

října, konkrétně 

17. a 18. října, 

proběhla v prosto-

rách přísálí kame-

nického kulturní-

ho domu pod záštitou místní komise kultury burza 

dětského a ostatního oblečení, hraček 

a sportovních potřeb. Příznivý ohlas ze strany 

všech těch, kteří se přišli podívat a nakoupit nebo 

těch, kteří nabízeli s věci na burze je výsledkem 

obětavé práce organizátorek burzy paní Venduly 

Kudláčkové a paní Radky Kábelové. Za to jim patří 

velké poděkování tím spíš, že finanční výsledek 

bude použit při další akci pořádané v Trhové Kame-

nici pro děti. 

KOMISE KULTURY TK 
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Halloween 

Jedná se o anglosaský svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých–“na 

který Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. listopadu. Vzpomín-

kou na všechny zemřelé, lidově tzv. Dušičkami, kdy je v zemích s křesťanskou tradicí zvy-

kem navštívit hřbitov a rodinný hrob a zapálit zde svíčku.“1)  

V anglicky mluvících zemích, pro které je tento svátek typický, je tento den zážitkem přede-

vším pro děti. 

„Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem 

Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobi-

lů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ o sladkosti. 

Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Halloween vznikl z před-

křesťanského keltského svátku Samhain – obdoby našeho Nového roku. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvanéjack-o'-lantern, dá-

le čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami 

jsou černá a oranžová. 

V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům symbolicky dávají jack-o'-lantern, ale 

ani tyto domácnosti nejsou připravené na trick-or-treating a do Halloweenu se tím pádem nezapojují.“2) 

Zdroje:  

1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch 

2)http://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween 

Ačkoli Halloween není svátkem, který by pro nás byl tradicí, není někdy špatné inspirovat se ostatními kulturami 

a převzít to, co se nám líbí. Třeba pro Vás byl tento článek inspirací, jak zpestřit podzim svým dětem. Pro začátek 

jim můžete dát vymalovat například tento obrázek. 

INSPIRACE NA DLOUHÉ PODZIMNÍ VEČERY 


