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SLOVO STAROSTKY 

Čas nám nepředstavitelně rychle běží, a proto se začínají připravovat větší akce, abychom 

vše, co máme v plánu, stihli. Dost věcí se zatím řeší ještě v „papírové“ podobě, ale to se 

bez toho bohužel neobejde.  

Se stavbou nové čekárny se začne co nejdříve po trzích a letních 

slavnostech. Dáme se i do další etapy úpravy kašny. Po likvidaci 

staré čekárny zhotovíme na tomto místě nové posezení.  

Jako velký úspěch považuji schválení dotace ze SFDI na chodní-

ky na Rohozné. Po výběrovém řízení se také můžeme brzy pustit 

do práce. Poté dojde k natření lamp veřejného osvětlení a na 

kraj obce bychom chtěli instalovat ukazatel měření rychlosti.  

Na druhou stranu ale musím konstatovat, a to v pořadí už počtvr-

té, že nám opět nebylo vyhověno ohledně žádosti o dotaci na 

dětské hřiště. Nějak si to nemohu vysvětlit, protože bylo z naší strany opět podáno ma-

ximum. Budeme muset zkusit zažádat i jinde, ne pouze na MMR, kde se nám to neustále 

nedaří.  

V nejbližší době máme v plánu dokončení zateplení a rekonstrukci střechy nad obecními 

byty v budově mateřské školy. 

U stavby budovy garáže SDH máme zatím hotov projekt, je započato stavební řízení 

a čekáme ještě na další vyjádření, která jsou k tomu potřeba.  

U DPS bychom chtěli vyměnit zbývající stará nevyhovující okna a dveře v suterénu a udě-

lat drenáže okolo objektu.  

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 pondělí 23. června 2014.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 
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Milí čtenáři, 

den se nám prodloužil, slunko vysvitlo a teplota zobrazující se na 

teploměru je stále vyšší. Není pochyb o tom, že jaro, se pomalu 

ale jistě, mění v léto. Přibývá plánovaných akcí, které se konají 

venku. A mezi ně určitě patří Trhovokamenické trhy a letní slav-

nosti, které se budou konat již v neděli 8. června 2014 na trhovo-

kamenickém náměstí. Přijďte se podívat! 

Přeji Vám krásné slunečné dny, nejen na obloze. 

Jitka Němcová 
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Veřejné zasedání zastupitelstva 

Starostka městyse Trhová Kamenice 

svolává na den 18. června 2014 

v 19.00 hodin do sokolovny veřej-

né zasedání zastupitelstva. 

Program: 1)  zpráva o činnosti 

2) závěrečný účet + účetní závěrka za 

rok 2013 

3)  rozpočtové opatření 

4)  různé 

5)  rozprava 

Zveme občany k účasti. 

Poplatek za odpad 

Termín úhrady poplatku za odpad je 

do konce měsíce června.  

Výstavy 

 Červen 

INSPIRACE – malované a batikované hedvábné 

obrazy, mandaly, keramika Evy Mašínové. Verni-

sáž 8. 6. 2014 v 15.00 hodin. 

Trhová Kamenice na starých fotografiích. 

 Červenec 

OBRAZY - Vendula Korbelová – technika Mix-

media art 

 Srpen 

OBRAZY Z VYSOČINY - Ivan Sýkora 

Výstava kreseb a poezie Romana Hušáka 

Otevřeno: červen: -úterý 

až neděle 12.00–16.00 ho-

din, červenec a srpen: úte-

rý až pátek 8.30–11.30, 

12.00–16.00 hodin, sobota, 

neděle 12.00–16.00 hodin. 

Na červenec máme naplánovány opravy komunika-

cí včetně nového povrchu komunikace Svárovská.  

Vidíte, že toho máme v plánu 

opravdu hodně. Na závěr mé-

ho příspěvku ještě jedna in-

formace. Do sběrného dvora 

byl umístěn sběrný box na 

použitý textil, obuv a oděvy, 

takže můžete v provozní době 

využít této služby.  

Přeji vám jen samé pohodové dny plné sluníčka! 

Ing. Iva Dostálová, starostka městyse 

Trhovokamenické trhy a letní slavnosti  

Srdečně vás zveme v neděli 

8. června na náměstí, kde 

se od 10.00 do 15.00 ho-

din budou konat trhy a letní 

slavnosti. Kromě stánků 

s kytičkami, zeleninou, va-

řečkami, keramikou, bylinný-

mi sirupy atd. uvidíte, jak se 

vyrábějí hračky, přede na 

kolovratu nebo okovává kůň. 

Pohladíte si různá domácí zvířátka a děti se povozí na 

koníčku. Budete mít možnost ochutnat skvělou 

čerstvě praženou kávu Arabica s domácím dortíčkem, 

dobré víno a domácí buchty. Dozvíme se možná 

i recept na nejlepší buchtu Trhové Kamenice. Svoji 

dovednost a fyzickou zdatnost si budete moci porov-

nat s dalšími v soutěži řezání dřeva. Nebudou chybět 

řemeslné dílničky. Věříme, že přijdete a využijete 

této akce ke společnému setkání, nákupu a pobave-

ní. Je připraven velmi pěkný kulturní program:  

 10.00 hodin: ZŠ Trhová Kamenice a taneční stu-

dio Sluníčko z Hlinska 

 11.00 hodin: národopisný soubor Kohoutek 

 12.00 hodin: pěvecký sbor z Trhové Kamenice 

a dětský pěvecký sbor Studánka z Horního Bradla 

 13.00 hodin: národopisný soubor Kohoutek 

 13.30 hodin: dechová hudba Šeucouská muzika 

ze Skutče 

Přesunutí autobusových zastávek 

Upozorňujeme, že v neděli 

8. června 2014 budou z důvodu 

konání trhů přesunuty autobuso-

vé zastávky. Budou na stejném 

místě, jako v době konání pouti. Au-

tobusy jedoucí směrem od Hlinska 

budou zastavovat před domem 

č.p. 52 (Dibelkovi) a v opačném 

směru bude zastávka naproti. Pro 

autobusy jedoucí ve směru Ždírec 

nad Doubravou – Chrudim a opačně budou zastávky 

před hasičskou zbrojnicí.  

Soutěž o nejlepší buchtu 

Už jste sebe nebo někoho jiné-

ho přihlásili do soutěže o nej-

lepší buchtu v Trhové Kameni-

ci? Připomínáme, že soutěžní 

výtvory se budou předávat 

dne 8. června nejdéle 

do 10.00 hodin v budově 

muzea. Podnos nebo plech s jednotlivými nakrájený-

INFORMACE Z ÚŘADU 
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mi kousky označte svým jménem, názvem buchty, 

cenou a můžete připojit i recept. Soutěžit mohou že-

ny, muži, děti i celá rodina. 

POZVÁNKA HASIČŮ 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

Koncem dubna se nám do školky nastěhovali kouzel-

níci a čarodějnice a na zábavné odpoledne s sebou 

přivedli i své rodiče a sourozence. 

S malou čarodějnicí se učili čarovat - vykouzlili jsme 

výborné dortíky, voňavé růže, karnevalové masky 

a pohyblivé havrany. Soutěžilo se v letu na koštěti, 

jízdě na lopatě i na kouzelném autíčku. Přálo nám 

i počasí a tak si všichni na závěr pochutnali na ope-

čených buřtících. 

Také nás navštívili členové kamenického kroužku 

hasičů, ukázali nám, co všechno umí a vědí a děti si 

na zahradě vyzkoušely nejen helmy, ale také běh 

s hadicí, svinování hadic a snažily se proudem vody 

 70 let Božena Linhartová, 

Trhová Kamenice 

 75 let František Ondrák, 

Trhová Kamenice 

 85 let Marie Váchová, 

Trhová Kamenice 

 95 let Anna Langerová, 

Trhová Kamenice  

Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubilantům, 

kteří oslaví v měsíci červnu své kulaté narozeniny. 

 50 let Ivana Pluhařová, Trhová Kamenice 

Václav Němec, Trhová Kamenice 

Radek Meloun, Trhová Kamenice 

 60 let Lubomír Svoboda, Trhová Kamenice 

POZVÁNKA RYBÁŘŮ 

BLAHOPŘÁNÍ 
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trefit do plechovek. Akce byla velmi vydařená, mla-

dým hasičům patří velký dík a těšíme se, že mezi nás 

zase někdy přijdou. 

5. května jsme se vypravili pod Kunětickou Horu na 

divadelní představení Vodníci a rusalky. Děti se 

dozvěděly zajímavosti z jejich života, jak to bylo 

s  pradlenkou Madlenkou a vodnickými synky, vy-

zkoušely si praní na valše, chytání rybiček, vozily 

trakař s pytlem mouky, poznávaly ryby i práci mly-

nářů. 

Třída Sluníček pozvala maminky na besídku k jejich 

svátku a také jsme úspěšně zakončili plavecký výcvik 

v Hlinsku. 

Nyní se chystáme na oslavy svátku dětí. 

Z NAŠÍ ŠKOLY 

nil akce Lesů ČR. 

Společně jsme se vydali do 

lesů směrem na Petrkov. 

Tam jsme se rozdělili na dvě 

skupiny. 

Jedna skupina dostala teore-

tický výklad i s praktickou 

ukázkou, jak se sází strom-

ky. Potom každý žák vysázel 2-3 stromky sám. Dru-

há skupina si velmi poutavou a zajímavou formou 

povídala o lese a zvěři. Po hodině se skupiny vyměni-

ly. Počasí nám přálo, takže jsme strávili velmi pří-

jemné a poučné dopoledne. 

Svatojiřský jarmark 

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se celý 1. stupeň vydal 

do Hlinska na Svatojiřský jarmark. Tuto akci pořádá 

Zdravé město Hlinsko v rámci celosvětové kampaně 

Den Země. Během dopoledne jsme měli možnost si 

prohlédnout a nakoupit produkty od více jak 100 li-

dových výrobců, prodejců a řemeslníků. Probíhal zde 

také zajímavý doprovodný program, který jsme se 

zaujetím zhlédli. 

I na toto dopoledne budeme rádi vzpomínat. 

Zlatý Mikeš 

Ve středu 7. května se uskutečnila pěvecká soutěž 

Zlatý Mikeš, ve které se představilo celkem 

23 finalistů, kteří se utkali ve čtyřech kategoriích. 

O výsledku soutěže rozhodovali diváci. Z hlasování 

vzešli 4 vítězové. V I. kategorii publikum nejvíce 

okouzlila Anna Pospíšilová z 1. třídy s písničkou 

Kluci kočičí. II. kategorii s velkým předstihem vy-

hrála Julie Červenková ze třídy 3., která se sklad-

bou Schody z nebe sklidila úspěch i jako absolutní 

vítězka Zlatého Mikeše. Ve III. kategorii získal nej-

více hlasů Pavel Dvořák z 5. třídy, který zpíval pís-

ničku Cesta. IV. kategorii vyhrál Miloš Polánský 

z 8. třídy, který interpretoval píseň Colorado. Porota 

Sázení stromků 

Ve středu 23. dubna 2014 se 3.- 5. ročník zúčast-
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též udělila šest divokých karet, jejich držitelé společ-

ně s vítězi jednotlivých kategorií pojedou naši školu 

reprezentovat na celostátní pěveckou soutěž 

Skutečský slavík, která se bude konat 9. června. 

Divokou kartu obdržely: Adéla Kopecká (1. třída), 

Eva Odehnalová (5. třída), Sára Tichá (6. třída), Te-

reza Žáková (6. třída), Justýna Neuwirthová (7. tří-

da) a Eliška Horáková (8. třída). Svého Zlatého Mike-

še si vybral i pan Tomáš Dubský, starosta obce Vyso-

čina, který předal cenu Julii Červenkové (3. třída). 

Pana Radislava Kumpana, starostu Horního Bradla, 

zaujala Adélka Kopecká (1. třída). Paní Iva Dostálo-

vá, starostka Trhové Kamenice, nejvíce ocenila vy-

stoupení Evy Odehnalové (5. třída). Mezi jednotlivý-

mi kategoriemi se představili žáci 6., 7., 8. a 9. třídy 

se svými reklamami. Program doplnila Lojza a Líza, 

kteří se převedli ve hvězdné pěchotě. 

Všichni Zlatí Mikešové se svého úkolu zhostili bá-

ječně. Bylo opravdu velmi těžké vybrat ty nejlepší, 

protože výkony všech účinkujících byly velmi vyrov-

nané. Každý z nich proto získal odměny od našich 

sponzorů. Sponzorské dary do soutěže věnovali: 

časopis Bravo, ČEZ Hradec Králové, Danone, IG SER-

VICE, MADETA, Just, Ministerstvo zemědělství, rádio 

Blaník, rádio Evropa 2, restaurace Na Radnici, 

SRPDŠ, Terezia company, Unilever awellness Horní 

Bradlo – pan Modrovič. Všem sponzorům mnohokrát 

děkujeme. 

Veliký obdiv patří i Justýně Neuwirthové a Ondřeji 

Kavalírovi, báječné moderátorské dvojici, kteří celou 

pěveckou soutěží provázeli. 

Třetí ročník Zlatého Mikeše je úspěšně za námi. Ne-

zbývá než popřát všem 10 mladým talentům hodně 

štěstí při reprezentaci naší školy v pěvecké soutěži 

Skutečský slavík. Držte jim pěsti. Ať jim to krásně 

zpívá! 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 

Ve středu dne 14. května 2014 se členové zdra-

votnického kroužku zúčastnili okresního kola sou-

těže Hlídek mladých zdravotníků. Soutěžilo se 

v Chrudimi v Městském parku a naše škola měla za-

stoupení v kategorii „1. stupeň“ – kde soutěžili Pavel 

Dvořák, Petr Linhart, Pavla Malinová, Sabina Břeňová 

a Markéta Linhartová a v kategorii „2. stupeň“, kde 

jsme měli dvě hlídky.  

Členové hlídek na 5 stanovištích prokazovali praktic-

ké dovednosti v poskytování první pomoci. Mladí 

zdravotníci tedy ošetřovali například odřené ruce, 

zlomený nos, poleptanou tvář kyselinou, cizí těleso 

v ráně, zlomenou klíční kost, tržnou ránu na hlavě, 

otřes mozku, člověka v bezvědomí nebo také zraně-

ného se zástavou dechu a oběhu. Kromě toho museli 

soutěžící také prokázat výborné praktické dovednosti 

obvazové techniky a improvizovaného transportování 

zraněných. 

Hlídka 1. stupně si zaslouží velikou pochvalu. Přes-

to, že byla na této soutěži poprvé, neztratila se 

v  konkurenci zkušenějších účastníků a obsadila 

krásné 3. místo. Hlídky 2. stupně nás všechny 

velmi mile překvapily. Soutěžící Lucie Nevolová, Pet-

ra Hovorková, Natálka Pilná, Eliška Horáková a Natá-

lie Dvořáková se umístily na krásném 2. místě a 

hlídka ve složení Tereza Dubská, Sára Tichá, Tereza 

Žáková, Jessica Kyselová a Pavla Hájková ve své 

kategorii zvítězila.  

Moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů 

v krajském kole této soutěže, které se koná 

10. června 2014 v Ústí nad Orlicí. Tak nám držte 

pěsti!  

Besídka ke Dni matek 

Ve čtvrtek 15. května proběhlo ve školní družině již 

tradiční posezeníčko s maminkami při příležitosti je-

jich svátku. Jelikož se celý rok zabýváme bylinkami, 

toto se promítlo i do našich setkání a maminkám 

jsme vlastnoručně vyrobili kopřivovou pomazánku, 

která jistě všem chutnala. Děti se předvedly básnič-

kami, jógou, flétnami a country tancem. Naše vy-

stoupení obohatil rovněž pěvecký kroužek paní uči-

telky Karské. Těšíme se na další setkání! 
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Posezení ke Dni maminek 

Ve čtvrtek 15. května se konalo opět po roce malé 

posezení ve školní družině u příležitosti Dne mami-

nek. Děti pilně nacvičovaly a hlavně se strašně moc 

těšily. Už od rána nemohly ve škole vydržet, jen aby 

už maminky přišly. Všechny děti přednesly básničku 

s jarní nebo maminkovskou tematikou, předvedly 

sestavu jógy Kathupranám, která sklidila velký ohlas. 

Naše šikulky, které se v družině naučily písničky, na 

flétničky se odvážily poprvé toto své umění ukázat 

na veřejnosti. Aby měly naše píšťalky nějaký vzor, 

ukázala nám své dovednosti žačka 4. třídy Sabinka 

Břeňová hrou na trubku. Následovala společná bás-

nička druháčků a nechyběl ani tradiční country tanec. 

Na závěr naši besídku obohatil pěvecký kroužek pod 

vedením paní učitelky Karské. Děti zazpívaly několik 

opravdu moc hezkých písniček. 

Již dlouho před vystoupením si děti lámaly hlavičky, 

co maminkám vyrobí. Povedla se jim hezká přáníčka 

a kytička z papíru. Chtěly připravit občerstvení, 

a jelikož se celým letošním rokem prolíná téma byli-

nek, zhotovily výbornou kopřivovou pomazánku. 

Kopřivová pomazánka ala družina: 

 pomazánkové máslo 

 pár natvrdo vařených vajec 

 sůl 

 pepř 

 na zředění trochu majolky 

 lžička dijonské hořčice 

 hrst nadrobno posekaných kopřiv 

Vše posekáme, smícháme, namažeme na plátky roh-

líků a ozdobíme např. kapií. 

Dobrou chuť! 

Za ŠD Soňa Janotková 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

FARNÍ OKÉNKO 

Čtyřicátý den po velikonocích vstoupil Ježíš na nebe-

sa a apoštolové a učedníci potom jednomyslně setr-

vávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v oče-

kávání Ducha svatého. Ten na ně sestoupil po devíti 

dnech o Letnicích. Letos je budeme slavit 8. června 

a téhož dne bude poutní slavnost v královéhradec-

kém kostele sv. Ducha. V souvislosti s 350. výročím 

založení diecéze si můžeme připomenout povýšení 

kostela na katedrálu za prvního biskupa Matouše 

Sobka z Bilenberka. Katedrála Ducha svatého je spo-

lu s Bílou věží a kaplí sv. Klimenta dominantou měs-

ta. Kaple sv. Klimenta byla považována za nejstarší 
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Hypertenze 

Jak jste mohli zaznamenat 

v médiích, na 17. května při-

padá Světový den hyperten-

ze. Hypertenze je definována 

jako opakované zvýšení krev-

ního tlaku nad hodnotu 

140/90 mm Hg, které je na-

měřeno při dvou různých ná-

vštěvách ordinace lékaře. Cílem Světového dne hy-

pertenze je upozornit na její možná rizika. Uvádí se, 

že až 3/4 hypertoniků o své nemoci nemusí zpočátku 

vědět. 

Hypertenze nebolí, ale může zabíjet. Mít dlouhodobě 

vysoký krevní tlak znamená, že máte i vyšší riziko, 

že se u vás časem mohou projevit i další srdečně-

cévní onemocnění a v jejich důsledku infarkt myokar-

du, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozková příhoda 

a další nemoci. 

Jak se může vysoký krevní tlak projevovat? Prvotní 

příznaky mohou být například bolesti hlavy, únava, 

bušení srdce, poruchy soustředění, návaly horka 

a bolesti na hrudi, později otoky kotníků, dušnost, 

intenzivní bušení srdce. Pokud není vysoký krevní 

tlak dostatečně léčen, může později dojít až k poško-

zení orgánů. Poškození ledvin se projeví pocitem žíz-

ně, nočním nutkáním na močení, objevením krve 

v moči. Hypertenze může způsobit zhoršení zraku, 

poruchy pohybu i poškození mozku. 

Kromě toho, že je hypertenze po jejím diagnostiko-

vání léčena léky, hraje důležitou roli i úprava životní-

ho stylu. K zhoršení krevního tlaku přispívá obezita, 

nedostatek fyzické aktivity, kouření, nadměrná kon-

zumace alkoholu a stres. Také nedostatek ovoce 

a zeleniny v jídelníčku, nadměrný příjem soli. Bylo 

zjištěno, že například „pouhá“ pravidelná fyzická ak-

tivita může systolický tlak snížit o 6,9 mm Hg a di-

astolický o 4,9 mm Hg. Omezení příjmu soli do 

5 gramů denně /což je zhruba jedna lžička/ může 

snížit krevní tlak stejným způsobem. Pravidelná po-

hybová aktivita znamená nejenom zlepšení krevního 

tlaku a fyzické kondice vůbec, ale i lepší psychickou 

pohodu. Důležité je zvolit takovou formu, která člo-

věku vyhovuje a přináší mu potěšení.  

Smyslem Světového dne hypertenze je upozornit na 

kostel /s tradicí cyrilometodějskou/ v Čechách na 

základě omylu kronikáře Hájka z Libočan, který si 

popletl Hradec a Levý Hradec. 

Sobkovi nástupci Valdštejn a Jan Kryštof z Talmberka 

nesídlili v Hradci, ale v Chrasti. Talmberkův zájem 

o historii jej vedl ke snaze obnovit klášter v Podlaži-

cích, zbořený husity. V roce 1696 začal stavět na 

zbořeništi nový kostel sv. Markéty s monumentálním 

trojlodím a dvojicí vysokých věží. Současně s Podla-

žicemi Talmberk vybudoval v Podskale u Chrasti ješ-

tě menší kostel sv. Jana Křtitele /na obrázku/. Tento 

biskup udržoval těsné vztahy s jezuitskou rezidencí 

v Luži u Košumberka a sám prokazoval mimořádnou 

úctu tamějšímu zázračnému obrazu P. Marie Pomoc-

né. Jedná se o kopii obrazu namalovaného Lucasem 

Cranachem, kterou získala hraběnka Marie Maxmilia-

na ze Žďáru, zakladatelka poutního kostela na 

Chlumku. Biskup Talmberk zemřel r. 1698 a byl po-

hřben v kryptě kostela v Podlažicích. 

Čtvrtý biskup Bohumír Kapoun ze Svojkova, původně 

děkan z Náchoda, vynikal úctou k Panně Marii a kaž-

doročně putoval do její svatyně ve Svatoňovicích. 

Pocházel z váženého staročeského rodu a jako první 

z hradeckých biskupů se nechal pochovat v katedrále 

Sv. Ducha. Jeho příbuzný Ladislav Kapoun ze Svojko-

va nechal postavit kapli sv. Jana na Zubří. 

Postavení biskupství se stabilizuje v Hradci Králové 

až za éry pátého biskupa Tobiáše Jana Beckera, kte-

rý pocházel z diecéze, narodil se v Králíkách a na-

stoupil svůj úřad v roce 1702. V té době se výrazně 

měnil vztah města a biskupství založený na vzájem-

né symbióze. Becker také zahájil výstavbu kněžské-

ho semináře. Založil jedno z hlavních poutních míst 

diecéze - Horu Matky Boží u Králík. Když v době své-

ho mládí působil jako vychovatel dětí hraběnky 

Putzardové ve Slatiňanech, oblíbil si zde milostný 

obraz Panny Marie. Ten si vyžádal a nechal jej umís-

tit v kostele v Králíkách. Byl také velkým ctitelem 

sv. Jana Nepomuckého, i když nebyl v té době ještě 

kanonizován. Becker určil novému seminárnímu kos-

telu zasvěcení sv. Jana Nepomuckého. 

Čtvrtečka Pavel 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
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Srdečně Vás zveme na turistický 

pochod trhovokamenická pat-

náctka, jehož tradici bychom rádi 

obnovili. 

Na trasu vyjdeme 21. června 

v 8.30 hodin. Sraz účastníků bude 

u budovy Základní devítileté 

školy v Trhové Kamenici od 8.00 do 8.30 hodin. 

Pochod je určen pro pěší turisty. U dětí je zajištěn 

dozor dospělých. Účastníci na jízdních kolech se na 

trasu vydávají na vlastní nebezpečí. 

S sebou si vezměte tužku, poznámkový blok, uzeninu 

na opékání a dostatečné množství tekutin k pití. 

Za TJ Sokol Trhová Kamenice, 
Ivana Dudychová, hospodářka. 

KOMISE KULTURY TK PŘIPRAVUJE A ZVE 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

Jako první vznikla stezka v podobě fantasy obrázko-

vé knížky, která byla později představena i bez fan-

tasy motivů. Předpokládá se, že styl komiksů je 

dnešním dětem bližší a lépe je osloví. 

Další možnosti spočívají v tom, že dnes je v České 

republice registrováno více „skautských“ organizací, 

jako například: SKAUT - český skauting ABS (člen 

WFIS), YMCA - SKAUT ČR, Klub Pathfinder, Svaz 

skautů a skautek České republiky, FSE - Asociace 

skautů a skautek Evropy, Skautský oddíl Velena Fan-

derlika, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, a je 

tedy šance na jejich postupné prolínání a tím i zmohut-

nění masové základny pro výchovu dětí a mládeže. 

A konečně v roce 2005 došlo ke sjednocení skautské-

ho kroje, který sestává ze skautské košile jednotné-

ho střihu v barvě pískové pro pěší skauty a v barvě 

tmavě modré, stejného střihu, pro vodní skauty. Na 

košili jsou dvě náprsní kapsy a dva nárameníky. Levá 

náprsní kapsa je svisle dělená, užší část blíže středu 

je určena pro uložení píšťalky a širší pro uložení Člen-

ské průkazky. Na levém nárameníku je uvázána funkč-

ní šňůra, která je zakotvena v levé kapse. Dále je to 

trojcípý skautský šátek s turbánkem a funkční šňůra 

s píšťalkou: žlutá - světlušky a vlčata, zelená - skauti 

a skautky, červená - roveři a rangers, bílá - činovníci 

a činovnice, tmavě modrá oldskauti a oldskautky. 

existenci výše zmíněných rizik, protože včasná pre-

vence je vždy lepší než pozdní následky. 

Je také třeba zmínit, že některé volně prodejné léky 

mohou nepříznivě ovlivňovat krevní tlak. Pokud máte 

pochybnosti, zda vámi užívaný přípravek nemůže 

krevní tlak ovlivňovat, nebojte se poradit v lékárně. 

PharmDr. Jitka Mičulková, vaše obecní lékárnice 

Jedeme za Českou muzikou 

K zájezdu do Kočí u Chrudimi se 

můžete závazně přihlásit telefo-

nicky u paní Hany Měkoto-

vé /777 267 158/ nebo osobně 

2. – 16. června v prodejně CO-

OP-TUTY. Odjíždíme ve čtvrtek 

26. června 2014 v 15.00 hodin 

z trhovokamenického náměstí. 

Cena 100,-Kč/účast. 

Poznávací zájezd pro seniory 

Závazné přihlášky k zájezdu do Litomyšle 

a okolí telefonicky přijímá paní Hana Měkoto-

vá /777 267 158/ nebo osobně 2. – 16. června 

v prodejně COOP-TUTY. Předpokládaný odjezd ve 

čtvrtek 25. září 2014 z trhovokamenického náměs-

tí je v 8.00 hodin. Cena 200,-Kč/účast. Další infor-

mace budou v příštím "TO". 

Pokračování z knihy Bohumila Hospodky Skauting 

v Trhové Kamenici z minulého čísla... 

SLOUPEK HISTORIE 

Pod záštitou komise kultury úřadu městyse Trhová 

Kamenice se v prostorách kulturního domu v Trhové 

Kamenici uskutečnila 25. a 26. dubna 2014 Bur-

za dětského, dámského a pánského oblečení, 

sportovních potřeb a hraček. Tato burza zazna-

menala kladný ohlas v řadách jak prodávajících, tak 

i kupujících. Organizátoři počítají na podzim s jejím 

pokračováním. Velké poděkování touto cestou patří 

BURZA OBLEČENÍ 

organizátorkám Burzy: Vendule Kudláčkové, Rad-

ce a Veronice Kábelovým. … a další poděkování 

jim patří za to, že výtěžkem z této Burzy podpořily 

akci pořádanou pro děti Pohádkový les.  

… na pokračování se můžete těšit v dalším čísle 


