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SLOVO STAROSTKY 

Čas nám neúprosně běží a máme tu začátek prázdnin. Pro děti super zpráva, pro naše dění 

v obci nepředstavitelně rychle ubíhající čas.      

Začali jsme se zateplením a větší rekonstrukcí střechy nad obecními byty v mateřské 

škole. Byla opravena i střecha nad kotelnou zdravotního střediska, která byla již 

v havarijním stavu. Musela se proto dát i nová vazba. 

Jako největší akci v letošním roce považuji položení nového 

asfaltového povrchu na komunikaci Svárovská, a to jak 

z hlediska náročnosti, tak i finančních prostředků. Zatím bylo 

započato s přípravnými pracemi a budou osazeny obrubníky. 

Akce by měla být skončena koncem července a zároveň 

s tím bude opravena i část ulice Spojovací a Podzahrady. 

Zároveň se, při těchto větších akcích, pokusíme opravit 

i problémové úseky ostatních komunikací v obci.  

Jakmile bude dokončena komunikace Svárovská, bude zadáno vypracování aktuálního 

projektu této lokality. Budou tak zaměřeny nové stavební parcely, na které byl vykoupen 

pozemek ke konci loňského roku, dále i návrh další komunikace. Vím, že tady má žádosti 

o parcely hodně zájemců, ale bohužel rychleji to nejde. K zasíťování a prodeji dojde 

v příštím roce, musíme také na tuto akci sehnat dostatek finančních prostředků.  

Byla zadána výroba oken a dveří u DPS, na která se nevztahovala dotace a jsou již zcela 

v nevyhovujícím stavu. Chtěli bychom opravit padající taras před budovou.   

Na další etapu úpravy kašny jsem oslovila více restaurátorů a očekávám v brzké době 

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 22. srpna 2014.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 
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Milí čtenáři, 

léto je konečně tady. Počínaje letním slunovratem začalo období s nejdelšími a nejteplejší-

mi dny. Tak jako v mnoha zemích jsou červenec a srpen měsíci školních prázdnin, které 

v dřívějších dobách měly svou velkou důležitost—děti musely po-

máhat se sklizní obilí, a proto nemohly chodit do školy. 

Přeji Vám, ať jsou Vaše dlouhé letní dny plné pohody, radosti, zají-

mavých setkání a hezkých výletů či cest.  

Na stránkách Trhovokamenického občasníku se na zářijové 
setkání s Vámi těší Jitka Němcová 
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jejich nabídky, abychom mohli začít. Co nejdříve za-

čneme i s výstavbou nové čekárny.  

Z Ministerstva kultury nám byl při-

dělen příspěvek na výměnu oken 

v restauraci Na Radnici, což by-

chom také chtěli uskutečnit během 

prázdnin.   

Částečnou opravu uskutečníme 

i na víceúčelovém hřišti u zá-

kladní školy. Chtěli bychom dát 

výš sítě, protože neustále dochází k rozbíjení oken 

u objektu fary. Vymění se nevyhovující fošny na bo-

cích areálu.  

Pracuje se na zpracování žádosti o dotaci na rekon-

strukci velkého fotbalového hřiště, která musí 

být podána do 30. září tohoto roku.    

Do majetku obce nám byl bezúplatně firmou ŘSD ČR, 

Praha, správa Pardubice, předán starý most – od 

stávajícího napojení na silnici I/37 po křižovatku 

ul. Nerudova.  

Nemohu opomenout nedávno se konající trhovoka-

menické trhy a slavnosti, myslím, že s dobrými 

ohlasy jak od občanů, tak od ostatních návštěvníků. 

Ale o celkovém zhodnocení a zároveň i poděkování 

se dočtete na jiném místě zpravodaje.   

Na závěr mého příspěvku přeji dětem báječně 

strávené prázdniny, pěkně prožitou dovolenou 

a co nejvíce teplých letních slunečných dnů! 

Ing. Iva Dostálová, starostka městyse 

nový majitel. Ochutnali jsme 

dědečkovy pekáčky a výborné 

domácí buchty od místních 

hospodyněk. Koruny košatých 

lip poskytovaly příjemný chlá-

dek divákům kulturního pro-

gramu, do kterého se zapojil 

i náš pěvecký sbor „Ztéká“ a základní škola. Bylo to 

moc pěkné, děkujeme. 

Letní slavnosti a Trhovokamenické trhy se zdařily 

díky vaší přítomnosti, úsměvům a příjemné atmosfé-

ře. Je vidět, že každý máte nebo máme co nabídnout 

a udělat radost druhým. Budeme rádi, když bude 

i v příštím roce možnost se společně sejít, pobavit se 

a koupit si něco potřebného nebo něco jen tak pro 

radost.  

Jistě jste i zvědaví na recept od vítězky soutěže 

o nejlepší buchtu Trhové Kamenice. Nejprve mu-

síme vyjádřit soutěžícím velkou pochvalu a uznání. 

Všechny buchty byly opravdu výborné a byl o ně ne-

vídaný zájem. Navíc je potěšující, že do soutěže šlo 

17 účastníků, kteří věnovali svůj čas a energii, aby 

potěšili ostatní. Soutěž řídil pan Václav Slavík. 

Komise se skládala ze tří členů (paní starostka 

Ing. Iva Dostálová, odborný porotce paní Ladislava 

Rejholcová, muže zastoupil zástupce ředitele pan 

Mgr. Petr Novák). V poznámkách poroty byly napsá-

ny např. slova: „exklusivní, super, výborná hrubost 

čokolády, dostatek náplně, buchta dle mého gusta 

atd.“ Mezi soutěžícími byla i devítiletá Adriana Lupo-

měská a jeden muž pan Daniel Morávek s kynutými 

buchtami s náplní tvarohovou, makovou a povidlo-

vou. Dostali vysoké ohodnocení, ale nestačilo to na 

„Královské řezy“ od paní Ludmily Bačkovské. 

Bohužel všichni soutěžící svůj recept nepřinesli. Je to 

škoda, protože je o ně zájem. 

Dodatečně ho však můžete 

přinést na náš úřad, kde ho 

předáme zájemcům nebo ho 

zveřejníme. A zde už je vítěz-

ný recept. 

KRÁLOVSKÉ ŘEZY 

Bílé těsto: 36 dkg pol. mouky, 36 dkg másla, 3 lžíce 

vody st. 

Černé těsto: 20 dkg mouč. cukru (lepší méně), 

6 vajec, 5 dkg kakaa,7dkg umletých oříšků 

Krém: 25 dkg másla, 20 dkg mouč. cukru (lépe mé-

ně asi 3 lžíce), 1/2l mléka, 1 vanilkový puding, 

1 žloutek 

Vypracujeme bílé těsto a necháme asi 2 hod. odpoči-

nout.  

Připravíme si černé těsto: ušleháme cukr se žloutky 

a kakaem, vmícháme oříšky a sníh z bílků. 

INFORMACE Z ÚŘADU 

Máte zaplacené poplatky? 

Termín úhrady poplatku za psa byl do 15. února, za 

odpad do konce června a za pronájem pozemku 

do 31.ledna.  

Poděkování 

Kamenické trhy a letní slavnosti jsou úspěšně za ná-

mi. Spokojenost byla jak na straně trhovců, tak i ná-

vštěvníků, což nás samozřejmě těší. 

Touto cestou chceme velmi poděkovat všem, kteří 

pomáhali - panu Tomáši Häuslerovi za ozvučení, 

konferenciérům paní Ivaně Dudychové a Petru 

Linhartovi, dobrovolníkům z řad hasičů, myslivců, 

fotbalistů, lyžařů, zaměstnancům úřadu a dalším 

spoluobčanům, kteří poskytli zázemí a pomoc. Také 

děkujeme těm, kteří se přímo zapojili a tím zpestřili 

trhy. Díky nim jsme měli možnost vidět okování ko-

ně, fungování parního stroje, předení na kolovratu. 

Potěšili jsme se a pomazlili s roztomilými domácími 

zvířátky, děti se projely na koníčkovi. Poslušná hou-

sátka a několik kachniček si vyhlédl a odnesl domů 
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Bílé těsto rozdělíme na dva díly. Jeden díl rozválíme 

a upečeme na obráceném plechu. Druhý díl rozválí-

me na hlubší plech, těsto vymačkáme až k okraji ple-

chu a na něj nalijeme těsto černé. Upečeme v mírně 

vyhřáté troubě, necháme vystydnout, potom potře-

me krémem, přiklopíme první bílou plackou a pocuk-

rujeme (Vrchní placku nahřejeme v troubě).  

Krém: uvaříme vanilkový puding, necháme vychlad-

nout, utřeme máslo s cukrem a žloutkem a po lžič-

kách vmícháme puding. 

Tak ať se vám dílo zdaří! 

Výstava obrazů 

Červenec 

 OBRAZY - Vendula Korbelová – technika Mix me-

dia art. 

Srpen 

 OBRAZY Z VYSOČINY - Ivan Sýkora 

 Výstava kreseb a poezie Romana Hušáka. 

Otevřeno: úterý až pátek 8.30–11.30 hodin, 12.00–

16.00 hodin, sobota, neděle 12-16 hod. 

Připravuje se 

Setkání čtyř Zubří, tentokrát v Zubří u Rožnova pod 

Radhoštěm na  18. – 19. července 2014 u příležitosti 

USNESENÍ Č. 20/2014 

120. výročí tamního hasičského sboru. 

Potřebujete kominíka? 

Ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice 

konaného dne 18. června 2014 v 19.00 hodin v 

sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

212. zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

Schvaluje 

213. celoroční hospodaření městyse a závěrečný 

účet městyse za rok 2013 včetně zprávy audi-

tora Krajského úřadu Pardubického kraje 

o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 

za rok 2013 bez výhrad – příloha č. 1 a 2 

214. 214. účetní závěrku městyse za rok 2013, kte-

rá obsahuje níže uvedené dokumenty:  

- rozvaha – příloha č. 3 

- výkaz zisku a ztráty -  příloha č. 4 

- příloha účetní závěrky – příloha č. 5 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

– příloha č. 6 

- inventarizační zpráva – příloha č. 7 

215. rozpočtové opatření č. 1/2014 – příloha č. 8 

216. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

z Programu obnovy venkova Pardubického kra-

je na opravu obecní komunikace Spojovací ve 

výši 100.000,- Kč 

217. smlouvu o poskytnutí účelové dotace od Par-

dubického kraje na opravu požárního automo-

bilu SDH ve výši 40.000,- Kč 

218. smlouvu o poskytnutí grantu z Programu F1 od 

Pardubického kraje pro Základní školu 

v Trhové Kamenici na projekt Základní školy 

„Kdo si hraje, nezlobí“ 

219. smlouvu o poskytnutí grantu z Programu B3 od 

Pardubického kraje pro Základní školu 
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v Trhové Kamenici na projekt Základní školy 

„Lyžařské závody“ 

220. darovací smlouvu s ŘSD ČR, Praha, správa 

Pardubice o převodu vlastnických práv ke stav-

bě části silnice I/37 v celkové délce 0,225 km 

(od stávajícího napojení na I/37 po křižovatku 

ul. Nerudova) 

221. smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. Praha, 

Na Pankráci 1658/17 

222. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2012418/

VB/1, název stavby Trhová Kamenice, p. Cha-

loupka, 1626/26 KN s firmou ČEZ Distribuce, 

a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ZA ROK 2013 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby 

jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na úřadě městyse u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12) 

Hospodářská činnost městyse 

Městys vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo městyse schválilo usnesením č. 19/2014/201 převod celého výsledku hospodaření VHČ do hlavní 

činnosti. 

pozemky č.p. 1626/17 a 1626/18 v k.ú. Trho-

vá Kamenice, kde bude uloženo v zemi kabelo-

vé vedení v celkové délce 46 m 

223. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 

č. 0325131439 ze dne 28. 5. 2009, ve kterém 

je zrušen poplatku za vedení úvěrového účtu. 

224. v souladu s § 23, odst. 3 a 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon) a § 4 vyhlášky 

č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a ně-

kterých náležitostech plnění povinné školní 

docházky udělení výjimky z počtu žáků na 

školní rok 2014/2015 pro Základní školu, Trho-

vá Kamenice, okres Chrudim. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
Oldřich Pilný, místostarosta 

za rok 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k 31. 12. 2013 

Třída 1 - Daňové příjmy 9 017 100,00 10 061 600,00 10 904 986,03 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 343 800,00 1 557 900,00 1 660 020,82 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 50 000,00 216 800,00 221 345,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 1 830 800,00 15 470 600,00 15 619 900,77 

Příjmy CELKEM 12 241 700,00 27 306 900,00 28 406 252,62 

Třída 5 - Běžné výdaje 11 161 300,00 12 426 200,00 10 779 378,29 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 8 436 400,00 22 236 700,00 21 074 893,29 

Výdaje CELKEM 19 597 700,00 34 662 900,00 31 854 271,58 

Saldo: Příjmy - Výdaje -7 356 000,00 -7 356 000,00 -448 018,96 

Třída 8 - Financování 7 356 000,00 7 356 000,00 3 448 018,96 

Přijaté úvěry a půjčky       

Splátky úvěrů -546 000,00 -546 000,00 -545 772,00 

cizí prostředky 8901- DPH PDP     132 207,00 

Prostředky minulých let 7 902 000,00 7 902 000,00 3 861 583,96 

Financování CELKEM 7 356 000,00 7 356 000,00 3 448 018,96 

Zůstatek finanční prostředků na BÚ 31. 12.     4 040 481,86 

hospodaření v obecních lesích 

výnosy za rok 2013 3 278 672,87 Kč 

náklady za rok 2013 1 731 629,04 Kč 

Výsledek hospodaření k 31.12.2012 1 547 043,83 Kč 
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městysem bylo schváleno zastupitelstvem 

městyse dne 19. 3. 2014 usnesením č. 19/2014/202 a 15/2013/203. 

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou za-

loženy na úřadě městyse u účetní. 

 

 

 

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem a směrnicemi k používání sociálního fondu. 

Zřízení sociálního fondu bylo schváleno zastupitelstvem městyse dne 23. září 2009. 

Dotace do rozpočtu městyse za rok 2013 činily 13878475,08 Kč. Rozpis přijatých dotace a jejich čerpání v průbě-

hu roku 2013 je zpracován v tabulce. Všechny dotace byly řádně a včas vyúčtovány. Všechny byly vyčerpány 

v plné výši. 

Začátek měsíce června patří vždy oslavám svát-

ku dětí. 

Hodně zdraví a životní pohody přeje-

me jubilantům, kteří oslaví v měsíci 

červenci a srpnu své kulaté naroze-

niny. 

 50 let Jiří Langer, Trhová Kamenice 

Pavel Ondrák, Trhová Kamenice 

Hana Vojtová, Trhová Kamenice 

Hana Pilná, Trhová Kamenice 

 60 let Václav Brebera, Trhová Kamenice 

 70 let Oldřich Brožek, Kameničky 

 75 let Jarmila Kabelová, Trhová Kamenice 

Marie Černohubá, Kameničky 

 80 let Marie Papáčková, Trhová Kamenice 

BLAHOPŘÁNÍ MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

 Hospodaření příspěvkových organizací  výsledek hospodaření za rok 2013 rezervní fond fond odměn 

Základní škola 71 922,85 Kč 14 384,85 57 538,00 

Mateřská škola 164 147,47 Kč 134 147,47 30 000,00 

Sociální fond   

stav k 31. 12. 2013 19 505,00 Kč 

Přijaté dotace přijato vyčerpáno účelový znak 

4111 - dotace na volby 48 300,00 48 300,00 98193 

4112 - globální dotace 335 700,00 335 700,00   

4116 - dotace na opravu místnosti na faře 50 000,00 50 000,00 34002 

4116 - dotace od ÚP na VPP 99 596,00 99 596,00 13101 

4116 - dotace od ÚP na VPP 544 444,00 544 444,00 13234 

4116 - dotace "EU peníze školám"-průběžná 315 721,20 315 721,20 33123 

4122 - dotace SDH na vybavení 125 170,00 125 170,00   

4116 - dotace práce v lese 22 320,00 22 320,00 29015 

4122 - dotace - práce v lese 38 280,00 38 280,00   

4122 - dotace z POV na ul. U Sklárny 100 000,00 100 000,00   

4213 - dotace na zateplení budov 585 897,39 585 897,39 90877 

4216  - dotace na zateplení budov 8 485 314,53 8 485 314,53 15833 

4216 - dotace na zateplení budov 3 013 331,96 3 013 331,96 15835 

4122 - oprava kašny 50 000,00 50 000,00   

4222 - auto SDH 64 400,00 64 400,00   

Dotace celkem 13 878 475,08 13 878 475,08   
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Začali jsme karnevalem, na kterém se sešla spousta 

krásných masek, v úterý přišel kouzelník se svými 

triky, kartami, králíčkem a kouzelnými světýlky. 

V jihlavské ZOO jsme obdivovali mnoho nových pavi-

lonů a zvířat, hlavně žirafy.  

Sportovní den prověřil naše síly, rychlost i šikovnost 

a nechyběla ani pohádková cesta za pokladem a opé-

kání buřtíků. 

Předškoláci navštívili první třídu ZŠ a zapojili se do 

ukázkové hodiny, vyrobili jsme opět tablo a rozloučili 

se při malé maturitě. 

Také jsme využili pozvání do kina v Horním Bradle. 

Po promítání pohádek o štěňátku a cvrčkovi jsme 

poseděli v parku a čekání na autobus si zpříjemni-

li nanukem. 

Třída Barviček se koncem června proměnila ve vý-

stavní síň, a kdo se přišel podívat, mohl se přesvěd-

čit, že v kamenické školce jsou šikovné tvořivé děti, 

které během roku nezahálejí, ale malují, vystřihují 

vyrábějí a přitom poznávají svět kolem sebe. 

Přejeme všem hezké léto a po prázdninách na shle-

danou. 

Z NAŠÍ ŠKOLY 

Dopravní soutěž – Mladý cyklista 2014 

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci ze 4. třídy 

v dopravní soutěži – Mladý cyklista, kterou pořádal 

Odbor prevence kriminality ve spolupráci s Městskou 

policií Hlinsko. Akce se účastnily Základní školy Sme-

tanova, Ležáků, Resslova Hlinsko, Kameničky, Včelá-

kov a naši tři reprezentanti: Rosťa Holub, Míša Bač-

kovský a Sabča Břeňová. Soutěž byla postavena ze 

tří částí: jízda zručnosti na čas, pohyb na jízdním 

kole po dopravním hřišti dle pravidel silničního pro-

vozu a z testu, kde se prověřovaly znalosti související 

s dopravní výchovou. Naši žáci si vedli na výbornou: 

Rosťa Holub obsadil krásné 7. místo, Míša Bačkovský 

byl třetí a Sabča Břeňová se umístila na 2. místě. 

Celkem se soutěže účastnilo 120 žáků. Našim úspěš-

ným cyklistům gratulujeme a děkujeme paní učitelce 

Tiché za dobrou přípravu. 
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Úspěch v chemické soutěži 

Již po šesté se naše základní 

škola přihlásila do soutěže „ Hle-

dáme nejlepšího mladého che-

mika.“ S potěšením musím kon-

statovat, že opět patříme k těm 

nejlepším. Jde o celoroční re-

publikovou soutěž. Žáci proka-

zují vědomosti z anorganické 

a organické chemie. Po zvládnutí teoretické části 

předvádějí praktické dovednosti v laboratořích střed-

ních chemických škol. Na začátku soutěže bylo 

v České republice 8 000 přihlášených zájemců ze 

základních škol a z prvních ročníků gymnázií. Přes 

školní, krajská a oblastní kola do republikového finále 

se probojovalo 40 mladých chemiků. Pardubický kraj 

zastupovalo 7 soutěžících a mezi nimi byl i JAKUB 

MIČULEK, žák 9. třídy ZŠ TRHOVÁ KAMENICE. Mezi 

první tři se sice nezařadil, ale i tak je jeho výsledek 

obdivuhodný, vždyť porazil téměř 8 000 vrstevníků 

v chemických znalostech a dovednostech. Jakubovi 

patří velká gratulace a poděkování za vzornou repre-

zentaci naší školy. 

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie 

Setkání žáků 1. a 9. třídy 

V pondělí 19. května se opět setkali žáci 1. a 

9. třídy. Tentokrát si zacvičili jógu s paní Slávkou 

Štulíkovou. Ta si děti ihned získala svým vstřícným 

přístupem. Vysvětlila jim, co je jóga a jak je důležité 

pravidelně cvičit, protahovat svoje svaly a předchá-

zet tak případným zdravotním problémům. Poté se 

děti učily správnému dýchání a správnému postavení 

páteře. Při cvičení si protáhly celé tělo a uvolnily svo-

ji mysl. Vyzkoušely si jógové pozice mnoha zvířátek, 

při kterých se výborně bavily. Slávka jim také ukáza-

la, jak se lze pomocí jógy zbavit vzteku. Někteří žáci 

9. třídy se aktivně zapojili do cvičení, jiní pouze při-

hlíželi a ptali se, co který cvik posiluje. Slávka všech-

ny dotazy ochotně zodpověděla. Poté se s prvňáčky 

vydala do třídy, kde s nimi strávila ještě jednu hodi-

nu, při které jí chlapci a dívky ukázali, jak krásně umí 

číst, psát a počítat. Na závěr Slávce předali dárečky: 

mandalky, které pro ni namalovali. 

Dopoledne strávené s paní Slávkou Štulíkovou bylo 

velice příjemné a pro mnohé také motivující. V dneš-

ní době se potýkáme s různými zdravotními pro-

blémy, které plynou z našeho sedavého života. Mož-

ná, že se v pondělí podařilo přesvědčit alespoň ně-

které z žáků k zvýšení pohybu v jejich volném čase. 

A ti, co jenom přihlíželi, se někdy v budoucnu k něja-

kému cvičení třeba vrátí. Slávce Štulíkové velice dě-

kujeme a budeme se těšit na další setkání. 

Soutěž „Právo na každý den“ 

Ve středu 21. května se žáci 

naší školy účastnili krajského 

kola soutěže „Právo na kaž-

dý den“ v Pardubicích. 

V konkurenci 16 týmů z celého 

kraje se rozhodně neztratili a získali krásné 3. mís-

to. Družstvo ve složení: Petr Linhart, Miloš Polán-

ský, Natálie Pilná a Jiří Pilař (žáci 8. třídy) proká-

zalo výborné povědomí v otázkách právních norem. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezen-

taci školy a paní učitelce Janě Novákové za přípravu 

v hodinách občanské výchovy.  

Skutečský slavík 

V pondělí 9. červa a v úterý 10. června se ve 

Skutči konala pěvecká soutěž Skutečský slavík. 

Na této přehlídce mladých talentovaných zpěváků 

naši školu reprezentovalo celkem 10 žáků – An-

na Kopecká (1. třída), Adéla Kopecká (1. třída), Julie 

Červenková (3. třída), Pavel Dvořák (5. třída), Eva 

Odehnalová (5. třída), Sára Tichá (6. třída), Tereza 

Žáková (6. třída), Justýna Neuwirthová (7. třída), 

Miloš Polánský (8. třída) a Eliška Horáková (8. třída). 

Konkurence v jednotlivých soutěžních kategoriích 

byla veliká. Všichni naši žáci se umístili na krás-

ném 2. místě. Děkujeme jim za vzornou reprezen-

taci naší školy. 

Pasování na čtenáře 

V úterý 17. června se v místní knihovně uskutečnilo 

slavnostní pasování prvňáčků naší ZŠ na rytíře 

čtenářského řádu. Tato akce se uskutečnila za pod-

pory programu MAS Hlinecko, který je zaměřen na 

zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen na vý-

půjčku knih, ale i k jinému novému využití knihovny. 

Smyslem je vdechnout knihovnám duši a naplnit ji 

dětmi a občany. 

V knihovně nás přivítala paní knihovnice Věra Pilná, 

která dětem ukázala prostory knihovny a umožnila 
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jim vybrat si jejich první výpůjčku, jelikož děti od 

paní starostky Ing. Ivy Dostálové jako dárek dostaly 

svůj první čtenářský průkaz. Poté vystoupila paní 

ceremoniářka, která přivítala pana krále Litera I. 

S ním přišlo i páže, které panu králi pomáhalo. Jeho 

veličenstvo předneslo řeč, ve které byl dán důraz na 

potřebu čtení a vzdělávání. Páže poté přečetlo slav-

nostní slib čtenáře. Poté paní ceremoniářka vyzývala 

jednotlivé děti k pasování na rytíře čtenářského řádu 

a k uzavření čtenářského slibu. Chlapci a děvčata byli 

ošerpováni, dostali královský dekret se čtenářským 

slibem a dále obdrželi knížku Ivony Březinové Chla-

pec a pes, kterou si určitě se zájmem přečtou. Celou 

akci fotografoval pan Pavel Žaloudek, který dětem 

vytvořil krásnou památku na tuto slavnost. Prvňáč-

kové si z této události jistě odnesli nezapomenutelný 

zážitek. Od začátku školního roku totiž ušli veliký kus 

cesty, na které se naučili číst, psát a počítat. Pasová-

ní na čtenáře si všichni právem zasloužili. Jsou moc 

šikovní. Věřím, že jim jejich záliba ve čtení vydrží 

a že knihovnu budou navštěvovat pravidelně a že 

z nich budou báječní čtenáři. Ještě jednou děkujeme 

paní Věře Pilné, paní starostce Ing. Ivě Dostálové, 

paní PharmDr. Jitce Mičulkové, paní Ivě Dudychové 

a panu Ing. Josefu Janotkovi za uspořádání krásného 

slavnostního ceremoniálu. 

Mgr. Lýdie Karská 

FARNÍ OKÉNKO 

Nastává čas prázdnin. Pokračování vyprávění o ději-

nách královéhradecké diecéze může být inspirací 

k návštěvě některé turisticky zajímavé destinace. 

Výstup na Králický Sněžník můžeme spojit s návště-

vou poutního kostela na Hoře Matky Boží u Králík, 

který založil  Tobiáš Jan Becker. Na hlavní oltář kos-

tela nechal umístit svůj milovaný obraz Panny Marie, 

který byl kopií obrazu z římské baziliky Santa Maria 

Maggiore. Založením poutního místa získal přízeň 

císaře Leopolda I. a ten jej doporučil papeži Klimen-

tovi XI. za nástupce biskupa Kapouna, který roku 

1701 zemřel. Poutního kostela se později ujali re-

demptoristé. V osudovém roce 1950 se místo stalo 

internačním táborem pro řeholníky vyhnané z jiných 

klášterů. 

V osobě šestého biskupa Jana Adama Vratislava 

z Mitrovic /1711-21/ dostala diecéze do čela typické-

ho barokního kavalíra z přední české šlechtické rodi-

ny. Jeho kulturní rozhled se projevoval důrazem na 

okázalou reprezentaci biskupství a velkými nároky na 

přizvané umělce. Nejvýznamnějším z nich byl Jan 

Blažej Santini-Aichel, autor části biskupské rezidence 

a kaple sv. Klimenta. Na místě zchátralé středověké 

stavby, která byla mylně považována za nejstarší 

křesťanskou památku, vyprojektoval Santini stavbu, 

která spolu s katedrálou a Bílou věží vytváří typický 

symbol Hradce. Santini je též autorem hřbitovního 

kostela v Chrašicích u Chrasti, kde je pohřbeno něko-

lik královéhradeckých biskupů, mezi nimi také Mořic 

Pícha. Biskup Vratislav dokončil stavbu kněžského 

semináře v místě bývalého hradu královen a též byl 

dostaven seminární kostel sv. Jana Nepomuckého, 

vysvěcený v roce světcovy beatifikace /1721/. V do-

bě morové epidemie v roce 1713 vedl biskup Vrati-

slav poutní procesí 

z Chrasti do Chrudimi k zázračnému obrazu sv. Sal-

vátora, kde hradecký magistrát učinil slib, že na po-

děkování za záchranu před nákazou vztyčí na hra-

deckém náměstí mariánský sloup. Zdobí jej sochy 

zemských patronů. Na vrcholu 19 m vysokého sloupu 

je umístěna socha Panny Marie. V době, kdy byl Jan 

Adam Vratislav královéhradeckým biskupem, byla 

obnovena trhovokamenická farnost /1712/.  
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Přestože už většina z nás netrpělivě očekává teplé 

letní dny a sluneční paprsky, je třeba upozornit na 

rizika, která mohou být s opalováním spojena. Na 

jedné straně je do bronzova opálený člověk vnímán 

jako zdravě vyhlížející a atraktivní. Na straně druhé 

je nutno si uvědomit, že vystavovat se slunci bez 

ochrany vede k rychlejšímu stárnutí kůže, později 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 

můžeme jako důsledek 

nedostatečné ochrany 

pozorovat drsné plošky, 

pigmentová znaménka, 

vrásky a skvrny  

Důležitou složkou slu-

nečního světla je 

UV záření, které má 

několik podtypů. Z hlediska opalování jsou významné 

paprsky UVA a UVB, UVC záření je zcela pohlcováno 

při průchodu atmosférou. UVB je filtrováno ozónovou 

vrstvou asi z 50% a způsobuje nejen pigmentaci ků-

že, ale také její spálení. Podle posledních poznatků je 

vhodné chránit se i proti vlivu paprsků UVA, neboť i 

tato složka slunečního záření se může spolupodílet 

na vzniku kožních nádorů. 

Pro účinnou ochranu kůže se doporučuje dodržovat 

následující opatření. Nevystavujte se slunci v době 

mezi 11 až 14 hodinou, chraňte se i vhodným odě-

vem, kloboukem, noste sluneční brýle. Je třeba pou-

žívat krémy s ochrannými filtry, které mohou být 

chemické nebo fyzikální a v poslední době i takzvané 

hybridní. Chemické filtry stále v kosmetice převláda-

jí, jedná se zpravidla o organické látky, které pohlcují 

UV záření a odejímají mu část energie. Nejzávažněj-

ším problémem některých chemických filtrů může 

být riziko vzniku fotoalergenů nebo fotosenzibilizují-

cích látek, tedy látek, které zvyšují citlivost kůže na 

sluneční záření. Dnes se dává jednoznačně přednost 

filtrům fyzikálním. Jedná se o anorganické látky exis-

tující ve formě jemných zrnek o různé velikosti. Foto-

ny UV záření dopadnou na jejich povrch a srážkou 

ztratí část energie. Následně se odrazí, aniž by měni-

ly charakter fyzikálního filtru. Určitou nevýhodu fyzi-

kálních filtrů je přítomnost bělavého filmu zvláště 

u vyšších koncentrací, ale tento jev lze u kosmetic-

kých přípravků omezit. Poslední skupinu filtrů jsou 

filtry hybridní, jedná se o chemické UV filtry, které se 

chovají jako fyzikální. Místo pohlcování odrážejí foto-

ny UV záření. Hybridní filtry prokazují dobrou fo-

tostabilitu a jen nízké riziko vyvolání kožní alergické 

reakce. 

Při použití krému s ochranným faktorem je důležité 

zvolit správně hodnotu tohoto ochranného faktoru. 

Každý z nás má v kůži určité množství pigmen-

tu melaninu, který nás chrání před UV zářením. Foto-

typ vyjadřuje mimo jiné množství tohoto pigmentu 

v kůži. Čím má člověk tmavší kůži, barvu vlasů a očí, 

tím má větší odolnost vůči slunečnímu záření, a také 

vyšší fototyp. V české populaci bývá nejčastěji za-

stoupen fototyp č. 2 a 3. Lidé s fototypem 2 mívají 

citlivější bledší pokožku a někdy pihy, na slunci vždy 

zrudnou, později zhnědnou jen málo. Doporučená 

doba pobytu na slunci bez ochrany je 10-20 mi-

nut. Lidé s fototypem 3 mají normální pokožku, na 

Po Vratislavově jmenování biskupem litoměřickým se 

jeho nástupcem v Hradci stává Václav Košínský. 

Episkopát Košínského vyvrcholil oslavami svatořečení 

Jana Nepomuckého /1729/.   

Koncem 70. let 18. století se Hradec kvůli válkám 

mezi Pruskem a Rakouskem přestavuje na vojenskou 

pevnost. Biskupem se stává Jan Leopold Hay, přívr-

ženec osvícenství a oblíbenec Marie Terezie a Josefa 

II. V jeho době byl k hradecké diecézi připojen kraj 

čáslavský a chrudimský. Uvažuje se dokonce o pře-

sídlení biskupství do Chrudimi. V roce 1781 biskup 

Hay podporuje rozšiřování tolerančního patentu Jose-

fa II. na podporu náboženské tolerance. Josef II. též 

zrušil řadu klášterů a v této záležitosti se vydal do 

Vídně intervenovat sám papež Pius VI. K zajímavos-

tem se života biskupa Haye patří to, že vysvětil na 

kněze obrozence Josefa Dobrovského, s nímž ho poji-

lo přátelství. 

Čtvrtečka Pavel 
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Vyhlášení vítězů dětských rybářských závodů, 

které se konaly 14. června 2014. 

1. místo Ducháček Daniel, 344 cm 

2. místo Rejholec Vojtěch, 218 cm 

3. místo Novák Mikuláš, 68 cm 

4. místo Rohlík Pavel, 51 cm 

5. místo Kyselová Eliška, 49 cm 

6. místo Lupoměská Amálka, 41 cm 

7. místo Bočková Veronika, 28 cm 

RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ CHODOT 

DUHOVÉ LÉTO NA BETLÉMĚ 

 Sobota 12. července: „HUBERTŮV COUNTRY 

FESTIVAL A BETLÉMSKÉ HRY“ 

Od 10.00 hodin: Betlémské hry (hod balíkem 

slámy, tlučení špačků, hod kládou a další týmové 

hry), přihlášky zasílejte na ic@hlinsko.cz. 

Vstupné: zdarma 

Od 13.00 hodin hrají: Honza Bican a Sešlí přá-

telé, Chrpa, Foot Rail, GrassRoad, Paběrky a Mar-

Cenu za největší ulovenou rybu, kapr 73 cm, si 

odnesl Rejholec Vojtěch. 

Celkový počet účastníků: 23. Závody proběhly za 

dobrého počasí. Všichni závodníci si odnesli hodnotné 

ceny od našich sponzorů, kterým tímto děkujeme. 

Sponzoři: obec Trhová Kamenice; DM servis Denisa 

Mišková; hotel Slávie—Vilém Čepička; Tatra mlékár-

na Hlinsko; Rybářské potřeby „U Sumce“ Hlinsko; 

pan Englic Karel st., Svobodné Hamry; pan Hlaváček 

Stanislav, člen Rybářského sdružení Chobot; 

pan Ing. Zímolka Miloš, Pardubice. 

Děkujeme. 

S pozdravem Petrův zdar 

slunci zrudnou jen někdy, hnědnou dobře. Jejich op-

timální doba pobytu na slunci bez ochrany je 20-

30 minut. S použitím opalovacího prostředku 

s ochranným faktorem se prodlužuje doba pobytu na 

slunci bez rizika spálení podle stupně ochranného 

faktoru. Je ale nutné nanášet tyto krémy 

s dostatečným předstihem před opalováním (tedy 15

-30 minut) a několikrát denně, podle koupání, pocení 

a otěru. Správný opalovací krém by měl obsahovat 

filtry proti UVA i UVB záření a měl by být voděodolný. 

Voděodolnost prostředku na ochranu proti sluneční-

mu záření je pojem poněkud relativní. Žádný z dosud 

vyvinutých kosmetických prostředku neposkytuje 

záruku absolutní nesmývatelnosti při koupání. Míra 

smývatelnosti je nižší u emulzí typu voda v oleji v/o 

(voda vytváří při kontaktu kapky, které zůstávají na 

pokožce, aniž by se s emulzí pojily), ale ani v tomto 

případě nelze hovořit o 100% nesmývatelnosti. Ne-

jen voda, ale také utírání ručníkem, ležení na dece 

a pocení snižují množství aplikovaného prostředku na 

ochranu proti slunečnímu záření. Proto je vždy vhod-

né obnovovat opalovací krémy v určitých intervalech 

a na voděodolnost tolik nespoléhat.  

Minimální ochranný faktor 

by měl být 15, k moři či do 

hor alespoň OF 30. Pro malé 

děti používejte speciální dět-

ské opalovací přípravky. 

Pokožku je vhodné ošetřit 

i po opalování - hydratační, 

zvláčňující a zklidňující kos-

metikou. Pokud již ke spále-

ní dojde, je třeba aplikovat 

chladivé obklady, samozřej-

mě pobývat ve stínu, nezapomínat na pitný režim. 

Velmi vhodné jsou přípravky obsahující panthenol. 

Jako prevence se také osvědčuje užívání doplňků 

stravy s betakarotenem a antioxidanty (vitamíny A, 

C, E, selen, zinek), které podporují tvorbu kožního 

barviva a chrání kůži před poškozením a spálením.  

Hezké léto a opalování s rozumem vám přeje  

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice. 
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VESELÝ KOPEC 

• červen až září: „VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚ-

TEM A JEJICH RODIČŮM“ 

Zajímavá hra pro děti a jejich rodiče, herní plány 
v pokladně. Každý víkend setkání s tradičním ře-
meslem, dílničky pro děti, povídání, možnost 
dozvědět se zajímavosti, případně koupit si netra-
diční dárek.  

Program ukázek na červenec: 5. a 6. červen-
ce: Včelí stezka – naučný a zábavný kvíz pro děti 
i dospělé s místními včelaři, 12. a 13. července: 
Malování dřevěných hraček se Zdeňkem Bukáč-
kem z Krouny, 26. a 27. července: Zábavný kvíz 
pro děti, povídání o úpravách chalup, výstava kre-
sebných návrhů na jejich úpravy – LOMOND cha-
lupy, Žďár nad Sázavou. 

• 19. a 20. července, od 9.00 do 17.00 hodin: 
„VESELEKOPECKÝ JARMARK“ 

Prodej výrobků vybraných lidových výrobců z celé 
České republiky, ukázky výroby. 

Kulturní program: po oba dny Pouličníci 
z Tábora. 19. července Dětský FS Groš z Dolní 
Rožínky ve 13.00 a 14.30 hodin, 20. července FS 
Baldrián z Pardubic v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin 

• do 31. října: „OD KLIKY K ELEKTŘINĚ“ 

Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující tech-
nický pokrok v zemědělství od druhé poloviny 
19. století do počátku 20. století. 

Otevírací doba: denně mimo pondělí od 9.00 do 
18.00 hodin.   

 

SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA 

VÝSTAVA 
OBRAZŮ 
Nezapomeň-
te si do ka-
lendáře po-
znamenat 
datum 
17. 8. 2014. 
Do tohoto 
dne můžete 
shlédnout ve 
Rváčově 
výstavu ob-
razů malířů 
Vysočiny a 
také soutěž-
ní přehlídku 
výtvarných 
prací žáků 
ZŠ. 

ko Čermák, Wyrton, Pražce. Vstupné: 90, Kč, 
vstupenky slosovatelné o ceny 

• Pondělí 21. července od 17.00 hodin: 
„SYNDIBÁD“ 

Dobrodružná loutková pohádka plná kouzel z da-
lekého Ománu. Vstupné: 60 Kč 

• Sobota 26. července od 10.00 hodin: „DEN 

DŘEVA„ 

Celodenní program na hlineckém Betlémě, show 
Martina Komárka (vicemistra světa ve sportovním 
dřevorubectví), trampské muzeum českých a slo-
venských trampů, vyřezávání soch motorovou 
pilou, divadelní a hudební program, jízda na dře-
věném voru  po Chrudimce, soutěže pro děti 
i dospělé, tradiční jarmark, živá výstava Vůně 
dřeva. 

Vstupné: dospělí 25 Kč, děti do 15 let 10 Kč, 
děti do 3 let zdarma    

BETLÉM  

• 1. července až 31. srpna: VÝSTAVA FOTO-
GRAFIÍ  
Fotografie členů Fotoklubu Městského kulturního 
klubu Hlinsko naleznete v Pickově domě č. p. 178.  

• EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK 

A MASEK Z HLINECKA  
V domku č.p. 362 jsou vystaveny dokumenty věno-
vané zápisu masopustních obchůzek z Hlinecka do 
světového nehmotného dědictví UNESCO. Můžete si 
zde prohlédnout množství historických i současných 
fotografií masek, stejně jako originální masky z 
Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expo-
zice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro 
děti a speciální programy pro školy.  

• ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy  
Podrobnosti k programům naleznete na 
www.vesely-kopec.eu v oddíle Živá historie. Na-
bídka programů: Masopust držíme; Tak nám zabili 
Ferdinanda; Rodokmen aneb poznej svoji rodinu; 
Betlém školám; Pohádky, pověsti, vyprávění…; Ava-
tar aneb o ochraně nehmotného kulturního dědictví. 
Na programy je nutné objednat se předem.  

Otevírací doba:  

Denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 
hodin. 

SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 
415 – správa.  

E-mail: vysocina@npu.cz  

Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec – 
469 333 175 (průvodci).  

Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu  



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Červenec 5.7. Sobota - státní svátek MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

6.7. Neděle - státní svátek MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
12.7. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
13.7. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
19.7. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
20.7. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
26.7. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
27.7. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386

Srpen 2.8. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
3.8. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
9.8. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
10.8. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
16.8. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
17.8. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
23.8. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
24.8. Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
30.8. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
31.8. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

Září 6.9. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
7.9. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
13.9. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
14.9. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
20.9. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
21.9. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
27.9. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
28.9. Neděle - státní svátek MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

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

III. čtvrtletí  2014


