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TRHOVÁ KAMENICE PO 50 LETECH OPĚT MĚSTYSEM 
 
    Trhová Kamenice se s účinností od 10. října 2006 stala městysem. Tento titul nám byl udělen Parlamentem  
ČR, tak jako dalším 128 obcím v naší republice.  
                Od 1. července 2006 totiž mohly a ještě mohou některé obce žádat o navrácení titulu město nebo městys.  
Na navrácení statutu městys mají nárok pouze ty obce, které toto označení užívaly před rokem 1954.  
     Historická města a městyse mají tak zákonnou možnost nabýt  označení, které jim nebylo žádným právním 
předpisem výslovně odňato, jen toto označování reálně vymizelo s novým společenským řádem zavedeným v 
Československu po druhé světové válce.  
    Naše obec této příležitosti využila a připojila se tak jako jiné obce k požadavku na navrácení titulu. 
    A co to pro nás znamená? Zatím asi to, že nebudeme říkat „jdu na obecní úřad“, ale „na úřad městyse“. 
 
 
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRHOVÁ KAMENICE 
 
                Starosta obce Trhová KameniceStarosta obce Trhová KameniceStarosta obce Trhová KameniceStarosta obce Trhová Kamenice    svolávásvolávásvolávásvolává    na na na na 1. listopad1. listopad1. listopad1. listopad 2006 v 2006 v 2006 v 2006 v    19.00 hodin 19.00 hodin 19.00 hodin 19.00 hodin do do do do kulturníkulturníkulturníkulturníhohohoho dom dom dom domuuuu        
ustavující zasedání zastupitelstva obce.ustavující zasedání zastupitelstva obce.ustavující zasedání zastupitelstva obce.ustavující zasedání zastupitelstva obce.    
Program:Program:Program:Program:    

1)1)1)1) Zpráva o výsledku komunálních voleb do zastupZpráva o výsledku komunálních voleb do zastupZpráva o výsledku komunálních voleb do zastupZpráva o výsledku komunálních voleb do zastupitelstva obce T.Kameniceitelstva obce T.Kameniceitelstva obce T.Kameniceitelstva obce T.Kamenice    
2)2)2)2) Složení slibu členů zastupitelstva obceSložení slibu členů zastupitelstva obceSložení slibu členů zastupitelstva obceSložení slibu členů zastupitelstva obce    
3)3)3)3) Volba starosty a místostarosty obceVolba starosty a místostarosty obceVolba starosty a místostarosty obceVolba starosty a místostarosty obce    

 
 
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE  
Z 687 voličů se zúčastnilo 438 voličů, tj. 63,75 % 

Sdružení nezávislých kandidátů a USSdružení nezávislých kandidátů a USSdružení nezávislých kandidátů a USSdružení nezávislých kandidátů a US----DEUDEUDEUDEU    Sdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátů    
1. Pavel Kábele 251 hlasů 1. Mgr. Radek Meloun 120 hlasů 
2. Miroslava Zdražilová 226 hlasů 2. Oldřich Pilný 179 hlasů 
3. Milan Linhart 209 hlasů 3. Olga Doubalová 111 hlasů 
4. Věra Pilařová 285 hlasů 4. Leoš Sobotka 124 hlasů 
5. Hynek Odvárka 268 hlasů 5. Luděk Šafář 116 hlasů 
6. Josef Miška 187 hlasů 6. Růžena Secká 114 hlasů 
7. Daniel Morávek 190 hlasů 7. Ing. Josef Janotka                  197 hlasů 
8. Jan Svoboda 140 hlasů   
CelkemCelkemCelkemCelkem 1756 hlasů1756 hlasů1756 hlasů1756 hlasů CelkemCelkemCelkemCelkem    961 hlasů961 hlasů961 hlasů961 hlasů    

 
DO ZASTUPITELSVA OBCE TRHOVÁ KAMENICE BYLI ZVOLENI : 
 

 Sdružení nezávislých  kandidátů a USSdružení nezávislých  kandidátů a USSdružení nezávislých  kandidátů a USSdružení nezávislých  kandidátů a US----DEUDEUDEUDEU    Sdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátů    
Pavel Kábele Oldřich Pilný 

Miroslava Zdražilová Ing. Josef Janotka 
Milan Linhart  
Věra Pilařová  

Hynek Odvárka  
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VÝSLEDKY  VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
 
Z celkového počtu voličů se zúčastnilo v 1. kole 382 voličů, tj. 55,6% 
Z celkového počtu voličů se zúčastnilo v 2. kole 134 voličů, tj.19,5% 
 

Výsledky 1. kola volebVýsledky 1. kola volebVýsledky 1. kola volebVýsledky 1. kola voleb    Výsledky 2. kola volebVýsledky 2. kola volebVýsledky 2. kola volebVýsledky 2. kola voleb    
1. Jaroslav Trávníček1. Jaroslav Trávníček1. Jaroslav Trávníček1. Jaroslav Trávníček    54 hlasů54 hlasů54 hlasů54 hlasů    1. Petr Pithart1. Petr Pithart1. Petr Pithart1. Petr Pithart    55555555 hlasů hlasů hlasů hlasů    
2. Stanislav Pecka2. Stanislav Pecka2. Stanislav Pecka2. Stanislav Pecka    45 hlas45 hlas45 hlas45 hlasůůůů    2. Jana Fischerová2. Jana Fischerová2. Jana Fischerová2. Jana Fischerová    79 79 79 79 hlasůhlasůhlasůhlasů    
3. Karel Ledvinka3. Karel Ledvinka3. Karel Ledvinka3. Karel Ledvinka    3 hlasy3 hlasy3 hlasy3 hlasy    
4. Jana Fischerová4. Jana Fischerová4. Jana Fischerová4. Jana Fischerová    114 hlasů114 hlasů114 hlasů114 hlasů    
5. Jiří Šimek5. Jiří Šimek5. Jiří Šimek5. Jiří Šimek    52 hlasů52 hlasů52 hlasů52 hlasů    
6. Josef Kolář6. Josef Kolář6. Josef Kolář6. Josef Kolář    7 hlasů7 hlasů7 hlasů7 hlasů    
7. Petr Pithart7. Petr Pithart7. Petr Pithart7. Petr Pithart    78 hlasů78 hlasů78 hlasů78 hlasů    
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  
 
     VVVV    úterý 7. listopadu 2006úterý 7. listopadu 2006úterý 7. listopadu 2006úterý 7. listopadu 2006 bude v době od 8 do 12 hodin přerušena 
dodávka elektrické energie na území celé obce i přilehlých vesniček.  

 
    

 
INFORMACE Z ÚŘADU 
    

Vodovod ZářečVodovod ZářečVodovod ZářečVodovod Zářeč – Pomalu se dokončuje realizace veřejného vodovodu v ulici Okružní. Během několika dní se 
budou moci obyvatelé této ulice napojit na hlavní vodovodní řad. Celou akci zajišťuje firma Instav spol. s r.o. 
Hlinsko.  V první polovině listopadu by měly být všechny práce ukončeny, a to včetně úpravy silnice.  
Chodník ke hřbitovuChodník ke hřbitovuChodník ke hřbitovuChodník ke hřbitovu – Dokončení chodníku ke hřbitovu zkomplikovaly problémy se spodní vodou. Práce se 
časově posunuly, avšak přesto se předpokládá, že se akce dle plánu dokončí ještě v letošním roce. Vše je 
závislé i na počasí a příchodu zimy. 
Úpravy ve sběrném dvořeÚpravy ve sběrném dvořeÚpravy ve sběrném dvořeÚpravy ve sběrném dvoře – Ve sběrném dvoře za prodejnou masa a uzenin na náměstí probíhají úpravy a 
výstavba přístřešku pro posypový materiál.   
Oprava silnice Oprava silnice Oprava silnice Oprava silnice dodododo Petrkov Petrkov Petrkov Petrkov – Ten, kdo využíval silničku směrem do Petrov, která byla ve velmi špatném stavu  
si teď jistě pochvaluje příjemnou jízdu po opravené vozovce.   
Internetové stránkyInternetové stránkyInternetové stránkyInternetové stránky – Omlouváme se návštěvníkům internetových stránek obce, které nefungují tak, jak  
bychom si přáli. Se zadávací firmou probíhá jednání, které by mělo ukončit vzniklé problémy.  
VVVVeřejný rozhlaseřejný rozhlaseřejný rozhlaseřejný rozhlas – V říjnu proběhla oprava veřejného rozhlasu. Přesto je vysílání ve špatné kvalitě. Oslovili 
jsme proto firmy na zavedení bezdrátového rozhlasu.  
Komplexní pozemkové úpravyKomplexní pozemkové úpravyKomplexní pozemkové úpravyKomplexní pozemkové úpravy – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim zahajuje řízení o 
komplexních pozemkových úpravách v obci Trhová Kamenice. Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední 
desce vyrozumívá účastníky řízení, kterými jsou vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením 
v pozemkových úpravách.  
 
 
OBČANSKÉ PRŮKAZY 
 
     Dnem 31.12.2006 končí platnost všech občanských průkazů, které byly vydány do 31.12.1996. To se týká i 
občanských průkazů, kde je uvedena doba platnosti „bez omezení“. Požádat o vydání nového občanského 
průkazu je třeba nejpozději do 30. listopadu, jelikož lhůta pro vydání je 30 dnů. 
    Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1.lednem 1936. Těmto občanům končí platnost OP až 
31.12. 2008. Žádost o nový OP si však mohou podat na našem obecním úřadě již nyní. 

 
 
SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
 
    Základní škola Trhová Kamenice pořádá ve dnech 31.10. až 2.11.2006 sběr starého papíru. Papír třiďte na 
noviny a časopisy a zvlášť kartony. Žáci naší školy si u Vás sběr osobně vyzvednou.  
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KNIHOVNA  

 
     Místní knihovna oznamuje svým čtenářům, že v měsíci  listopadu dochází ke změně provozní doby.  
Otevřeno budeOtevřeno budeOtevřeno budeOtevřeno bude:  pondělí 15.00 – 17.00 hodin 
                            středa  16.00 – 19.00 hodin 
 
    
BLAHOPŘÁNÍ  
  
     Hodně zdraví a životní pohody přejeme paní Marii Kábelové z Trhová Kamenice, která 
oslaví v měsíci listopadu 91. narozeniny.     
 
 
Z MATRIKY  

     Víte jak se jmenují výročí svateb? Asi těžko, protože jich je opravdu hodně. Nejznámější je 
jistě zlatá svatba, 50 let společného soužití. Manželé si mohou na matrice požádat o 
slavnostní obřad, na kterém si vyměňují nové prstýnky. Výročí svateb můžete nebo nemusíte 
dodržovat, ale připomenutím v podobě kytičky nebo dárečku nic nepokazíte, ba naopak. 
Výročí    svatby se, jmenují podle toho, čím se manželé obdarovávají::::  

1. rok bavlněná svatba, manželé si vyměňují kapesníčky 
2. rok papírová 
3. rok kožená 
4. rok květinová 
5. rok dřevěná, manželé si dávají dřevěný talisman 
6. rok železná nebo zinková 
7. rok vlněná nebo měděná 
8. rok bronzová nebo plechová 
9. rok hliněná 
10. cínová nebo růžová 
11. ocelová 
12. hedvábná 
12,5 petrželová 
13. krajková 

14. slonovitá 
15. křišťálová nebo skleněná 
20. porcelánová 
25. stříbrná, manželé si vyměňují dárky ze stříbra 
30. perlová, žena dostává od muže perlový šperk 
35. korálová, muž daruje ženě šperk s korály 
37. hliníková 
40. rubínová 
45. safírová 
50. zlatá  
55. smaragdová 
60. diamantová 
67,5. kamenná 
70. platinová  

 
 
ROZVRH CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ  

 17-18 hod. 18-19 hod. 19-20 hod. 20-21hod. 

pondělí starší žáci sálová kopaná volejbal 

  p. Alinče M. sl. Novotná P. 
úterý mladší žáci a žákyně aerobik starší žákyně a ženy florbal muži 

 p.Kábelová,p.Horníková p.Josková,p.Dudychová p.Paulus M. 

středa stolní tenis žáci a žákyně 
p.Meloun J. 

sálová kopaná 
p. Alinče M. 

florbal žen 
p.Kroutilová V. 

čtvrtek stolní tenis - senioři florbal muži florbal muži 
 p.Meloun J. p.Paulus M. p.Paulus M 

 
 
MATEŘINKA 
 
      V měsíci říjnu jsme si ve školce povídali o všem, co patří k podzimu a chodili pouštět draky. Drakiáda se 
konala 12. října a i když bohužel moc nefoukalo, děti se dobře bavily a opečené 
buřtíky chutnaly všem. Za odměnu dostaly děti sladkosti a diplom byl i pro rodiče. 
25. října se děti fotografovaly už na blížící se Vánoce. 
24. a 25.října proběhly v MŠ Barevné dny. Děti přišly v barevném oblečení, naučily se 
naši třídní hymnu (jmenujeme se Barvičky), namalovaly hezké obrázky a také se 
dozvěděly něco o tom, jak vlastně barvy vznikají a proč v noci vidět nejsou. 
1. listopadu začínají Bejbytaneční s instruktory Taneční školy Bohemia z Chrasti. 
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POZVÁNKY ZA KULTUROU 
 

• Večer sVečer sVečer sVečer s    herečkou Jiřinou  Jiráskovou a Viktorem Linhartemherečkou Jiřinou  Jiráskovou a Viktorem Linhartemherečkou Jiřinou  Jiráskovou a Viktorem Linhartemherečkou Jiřinou  Jiráskovou a Viktorem Linhartem 
   7.11.2006 v 18.00 hod. - Komorní divadlo Hlinsko , předprodej (469312349) 
• Country bál Country bál Country bál Country bál se skupinouse skupinouse skupinouse skupinou Trampoty Trampoty Trampoty Trampoty    
   11.11.2006 ve 20.00 hod. – sokolovna Hlinsko (469311705) 
• 4. ročník luštění křížovek pro veřejnost4. ročník luštění křížovek pro veřejnost4. ročník luštění křížovek pro veřejnost4. ročník luštění křížovek pro veřejnost    
   23.11.2006 v 17.00 hod. – Komorní divadlo Hlinsko 
• Hlinsko a okolíHlinsko a okolíHlinsko a okolíHlinsko a okolí – výstava fotografií Antonína Červenky 
   24.11 – 29.12.2006 – městská galerie 
• Vánoce na Veselém KopciVánoce na Veselém KopciVánoce na Veselém KopciVánoce na Veselém Kopci – výstava přibližující lidové zvyky, ozdoby,pečivo,… 
   25.11. – 3.12.2006, 9.00-16.00 hod. 
• Koncert JKoncert JKoncert JKoncert Jakubakubakubakubaaaa Smolík Smolík Smolík Smolíkaaaa    
   30.11.2006 v 18.00 hod. – Komorní divadlo Hlinsko 
 

 
 
PROGRAM KINA - listopad  

 
3.11.2006  Příb ěh žraloka  Ml. p říst. 

v 18 hodin  
Kreslený film USA od tv ůrc ů filmu Shrek. Za 
každou malou rybou hledejte velkou lež. 

vstupné:  
20-40,- K č 

10.11.2006  Restart  Ml. p říst. 

 v 18 hodin   
Česko-finský film. Drama. Toužili jste n ěkdy 
začít znovu?  

vstupné:  
20-40,- K č 

17.11.2006  Bílá masajka  Ml. p říst.  

V 18 hodin   
Širokoúhlý n ěmecký film. Pravdivý p říb ěh podle 
bestselleru Corinna Hofmanna. 

vstupné:  
20-40,- K č 

24.11.2006  Let číslo 93  Ml. p říst.od 
15 let  

v 18 hodin   
Širokoúhlý britský film. 11.zá ří 2001 teroristé 
unesli čty ři letadla. T ři zasáhla sv ůj cíl. Tohle 
je p říb ěh čtvrtého z nich.  

vstupné:  
20-40,- K č 

 
 
NA ZÁVĚR SLOVO STAROSTY 
 
     Těmito řádky bych chtěl naposledy a veřejně poděkovat členům minulého 
zastupitelstva za jejich práci v uplynulých letech. Paní Ing. Blance Němcové 
za přípravu Trhovokamenického občasníku a práci v kulturní komisi, panu 
Oldřichu Pilnému za práci ve stavební komisi, která se scházela každý 
poslední čtvrtek v měsíci a rozhodovala o věcech stavebních. Dále paní 
Mirce Zdražilové, která Vám odpovídala na dotazy, které jste vhazovali do 
schránky důvěry a která pracovala v kontrolním výboru, panu Milanovi 
Linhartovi za práci ve finančním výboru, paní Ing. Ivě Dostálové, která 
pracovala ve funkci místostarostky a panu Janu Svobodovi, který měl na 
starosti komisi ke 150. výročí povýšení T.Kamenice na město.  
     Poděkování patří i členům jednotlivých komisí a výborů. Byli to: 
kontrolní výbor – Miroslava Kábelová, Hana Měkotová, Josef Miška, Petr Linhart, 
finanční výbor –  Daniel Morávek, Hana Paulusová, Martin Pilný, Jan Svoboda, 
stavební výbor – Radek Meloun, Pavel Ondrák, Luděk Šafář, 
komise pro kulturu a sport – Ing. Josef Janotka, Eva Málková, Iva Dudychová, Dana Čermáková,Leoš  
Sobotka, Tomáš Häusler, 
komise ke 150. výročí – Bohumil Hospodka, Jaromír Novák, Dana Čermáková. 
     Ne všichni členové vydrželi pracovat až do samého konce. Přesto za jejich ochotu pracovat ve prospěch 
ostatních děkuji.              
                                                                                                                                                    Pavel Kábele                                                                                                                                                    
 
Odpovědný redaktor:   Lucja Němcová                                                                  Své příspěvky podávejte do 20. 11.2006 
  


