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SLOVO STAROSTKY 

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím 

Vážení spoluobčané, 

končí volební období 2011 až 2014, a tak mi dovolte, abych zrekapitulovala, tak jak to bý-

vá zvykem, uplynulé čtyři roky.  

Velmi důležitá pro náš městys je skutečnost, že se nám daří sestavovat vyrovnaný rozpo-

čet. Daří se udržet základní a mateřskou školu, chod obce, správu majetku a zbývá 

i na kulturu, a to je v dnešní době, kdy je mnoho obcí zadlužených, dobrá zpráva. 

Vraťme se ale na začátek tohoto volebního období. Zastupitelstvo pracovalo ve složení: 

Oldřich Pilný, Věra Pilařová, Hana Měkotová, MUDr. Zdeňka Janovská, Ing. Lukáš Menc 

a Pavel Kábele. Celkem jsme měli 79 pracovních či veřejných zasedání. 

Co se týká závazků z minulého období, dokončili jsme zateplení DPS a podařilo se získat 

proplacení dotace z programu Zelená úsporám. Schválili jsme územní plán vypracovaný již 

dříve. Pozemkové úpravy, které byly též započaty v minulém období, nejsou ale dokonče-

ny dodnes.  

Začalo se však pracovat na věcech nových.  

Naší snahou bylo dát do pořádku stav majetku obce, který slouží veřejnosti – budovy 

a komunikace. Podařilo se zateplit několik budov, což se již dnes projevuje na úspoře pe-

něz za vytápění.  

Významným zdrojem financování investic byly dotace a granty z národních i evropských 

fondů. Ač v našem volebním období byl objem možných dotačních titulů významně menší 

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 ve čtvrtek 23. října 2014.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 
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Milí čtenáři, 

do rukou se Vám dostalo číslo, které je trochu odlišné od těch před-

chozích. Jak jistě víte, desátého a jedenáctého října probíhají v naší 

obci komunální volby do zastupitelstva. A proto je toto číslo věnováno 

právě volbám. Máte možnost dočíst se jak volit, na základě kandidátek 

se rozhodnout koho volit, a možná i dojít k závěru, že je potřeba jít 

k volbám. Neboť jsme to my, voliči, kteří rozhodujeme, kdo se ujme 

vedení naší obce. 

Přeji Vám, ať se rozhodnete tak, abyste později nemuseli svého rozhodnutí litovat. 

Pěkné podzimní dny přeje Jitka Němcová 
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než v obdobích předchozích, podali jsme žádosti 

na cca 20 dotací. Výsledkem této časově a adminis-

trativně velmi náročné práce byl příjem financí, je-

jichž průměrná výše je cca 4,5mil. Kč ročně. Dotace 

tak pokryly přibližně 55% celkového objemu investic. 

Přehled investic a dotací je uveden v tabulce, která 

je přiložena níže. 

Jakých změn se dostalo veřejným budovám? 

První větší akcí byla pře-

stavba budovy bývalé 

Ozdoby č.p. 45. Začala 

až po odkoupení pozem-

ku pod budovou po 

schválení námi podané 

první dotace. Nakonec 

vzniklo 10 nových bytů, 

které jsou již stopro-

centně využity. Byly zvětšeny prostory knihovny, 

a tak vytvořeno přívětivé prostředí, za což jsme ob-

drželi čestné uznání. V objektu byla zrekonstruována 

i místnost SDH, která slouží jako zázemí pro různé 

společenské akce. Konají se tu besedy, různé oslavy 

a schůze. Za budovou v současné době probíhá své-

pomocí výstavba nové garáže pro hasičský vůz, který 

byl bezúplatně převeden od profesionálních hasičů. 

Budova kulturního domu je čerstvě zateplena, má 

novou fasádu, střechu, nová okna i dveře. Navíc do-

šlo k výměně kotle a rozvodů, vnitřní prostory jsou 

nově vymalované, v sále a přísálí je zrenovována 

podlaha, v jídelně a skladu je položeno nové linole-

um. Opravili jsme oponu, sociální zařízení a obložení 

na balkóně. 

Podobná akce proběhla i na mateřské škole – za-

teplení, nová fasáda, okna a dveře. I uvnitř došlo 

k velkým úpravám, výměně linolea, koberců, nevy-

hovujících radiátorů, kuchyňky, regálů a vymalování 

všech prostor. Pro děti tak vzniklo mnohem příjem-

nější prostředí. Bylo třeba také provést větší rekon-

strukci střechy nad obecními byty nacházejícími se 

nad školkou. 

Prokouklo i zdravotní středisko – opět: zateplení, 

nová fasáda, okna a vstupní dveře. Okna byla vymě-

něna i u obecního bytu ve druhém patře. Uvnitř bu-

dovy byly renovovány vadné omítky a všechny spo-

lečné prostory byly opět vymalovány. Proběhla celko-

vá oprava topení, též havarijní stav střechy nad ko-

telnou si vyžádal větší opravu. 

Budova úřadu městyse dostala také nový zateple-

ný kabát včetně oken a dveří. Vnitřní prostory byly 

vymalovány. 

V domě s pečovatelskou službou jsme již dříve 

započaté práce na zateplování dokončili. Nově došlo 

k prodloužení střechy nad vchodem, výměně oken 

a dveří v suterénu, předláždění příjezdové cesty. Byl 

nainstalován nový plynový kotel. Bylo nutno provést 

drenážní odvodnění okolo části budovy a opravit 

střechu na čističce odpadních vod (nová krytina 

a žlaby). 

Budova muzea – uvnitř byla kromě drobných oprav 

zrekonstruována nová místnost v prvním patře (nová 

dřevěná podlaha, oprava dřevěného stropu, omítky, 

malba). V současné době probíhá renovace a nátěr 

oken. Nyní je rozpracována žádost o dotaci na opra-

vu fasády. 

Budova restaurace Na Radnici, kterou pronajímá-

me, je také v našem vlastnictví. I tam bylo potřeba 

oprav. Byly zajištěny dotace na nové žlaby, svody, 

opravu a natření fasády a kopule věže. V brzké době 

budou vyměněna okna. 

Bytový dům č.p. 56 opravy teprve čekají. Zatím 

byly provedeny práce nezbytné – nátěr žlabů a men-

ší rekonstrukce nebytových prostor.  

Které komunikace jsou opraveny?  

V současné době je do-

končena nová komunika-

ce v ul. Svárovská 

a zkolaudována včetně 

veřejného osvětlení 

a kanalizace. Opravena je 

i ulice Zahradní, Podza-

hrady, U Sklárny a Spojovací (kde došlo 

k rozšíření vozovky u zdravotního střediska). 

Vyspravena byla ulice Mlýnská, částečně ulice 

v Rohozné, příjezdová komunikace do Zubří, také 

jsme zapracovali u bytovek, na náměstí, u školy, atd. 

V rámci pozemkových úprav byla zrekonstruována 

polní cesta z  Rohozné do Kameniček.  

V ul. 5. května byly vyspraveny chodníky, kanály, 

vyměněny obrubníky a vznikl i nový chodník 

od  benzínové pumpy směrem k Rohozné (tato úpra-

va byla provedena na náklad investora ŘSD v rámci 

rekonstrukce silnice I. třídy). V Rohozné se začíná 

pracovat na dokončení nových chodníků. Jde opět 

o dotovanou akci.  

Přeložku mostu provedla firma SDS EXMOST; fa M-

STAV pak navíc opravila i starý most – sanace, izo-

lace, drenáž a nový povrch silnice. Teprve poté jsme 

jej převzali do svého majetku.  

Menších i větších změn se dočkalo náměstí. Impuls 

k tomu dala přeložka mostu, která zpříjemnila 

a zkrášlila průjezd Kamenicí. Díky ní se opravila 

i silnice na Chrudim (viz výše). Byl vydlážděn nový 

chodník k bývalé faře. Staví se nová čekárna, 

poté bude odstraněna stávající stará, a tak bude 

„odhalena“ historická kašna. Na náš návrh byla totiž 



Trhovokamenický občasník číslo 09/2014 3 

zapsána do seznamu památek, a tak bude možné 

získat i vyšší finanční dotaci na její opravu. Zatím 

byla částečně renovována a zakonzervována. Nová 

projektová studie na úpravu náměstí je již vypraco-

vána.  

Další investice a úpravy: 

 Byly vykoupeny nové pozemky pro stavbu ro-

dinných domků v další části lokality Svárov. 

 Veřejné osvětlení bylo prodlouženo až ke hřbi-

tovu, zcela nové bylo instalováno v ul. Svárov-

ská, zrekonstruováno bylo v části Petrkov. Na 

hřbitov byl zhotoven přívod elektřiny.  

 Odpadové hospodářství – byl rozšířen systém 

likvidace odpadu – máme více kontejnerů a mů-

žeme tedy více třídit, a tak získávat finanční od-

měny.  

 Do ulice Mlýnská byl zaveden veřejný rozhlas. 

 Začali jsme s výstavbou dětského hřišťátka 

u DPS. Tento záměr se zatím nepodařilo dokončit. 

Ale je zde již nainstalováno několik herních prvků, 

lze tedy doufat, že se hřiště podaří rozšířit. 

 Terénní pracovníci úřadu mají také již lepší 

pracovní zázemí. Byla vybudována vodovodní 

přípojka a nová vrata ke stodole. Také jsme za-

koupili novou techniku na údržbu chodníků, křo-

vinořez, svářečku a terénní vozidlo. 

 V již započaté úpravě požární nádrže a jejího 

okolí se bude pokračovat. 

 Firma GPlus zpracovala nový digitální projekt 

našeho území, který můžeme najít na webo-

vých stránkách. 

Spolupráce a podpora místních spolků: 

Spolupráce s místními 

spolky je velmi dobrá. 

Kromě společenské 

a sportovní činnosti 

nám členové spolků 

pomáhali při organi-

zování oslav a trhů 

a některých dalších akcích. Snažíme se jim také po-

moci. 

Pro hasiče jsme získali finanční prostředky na koupi 

devítimístného auta a na vybavení jednotky. Příspě-

vek z rozpočtu bude i na materiál na stavbu garáže. 

Poskytli jsme příspěvek lyžařskému oddílu na bikové 

závody, vodáckému oddílu na nákup lodě a přívěsu, 

rybářskému sdružení na závody. Konečně se podařilo 

zkolaudovat fotbalové kabiny, kromě toho financuje-

me sečení fotbalového hřiště a poskytujeme pozem-

ky na honitbu mysliveckému sdružení.  

Obecní lesy: 

Za uplynulé 4 roky pokračoval trend 

vyváženého hospodaření, a tím bylo 

vždy dosaženo kladného hospodář-

ského výsledku. Proběhly kontroly 

ze strany ČIŽP a certifikačního sys-

tému PEFC – obě bez závad. Výmě-

ru obecních lesů se podařilo zvýšit, 

konkrétně o 4,6 ha na celkových 299,4 ha. 

Významnější změny a události: 

 V dubnu 2012 proběhl konkurz 

na nového ředitele základní 

školy.  

 Došlo k převodu vodovod-

ních řadů v Rohozné do sprá-

vy VAK. 

 Pečovatelskou službu jsme převedli pod Charitu 

Nové Hrady, která je schopná poskytovat větší 

rozsah sociálních i zdravotních služeb.  

 Na počátku volebního období proběhla kontrola 

z Inspektorátu bezpečnosti práce. Na odstranění 

všech zjištěných závad jsme museli vynaložit ne-

malé finanční prostředky a úsilí. Vše ke spokoje-

nosti IBP. 

 Relativně úspěšně jsme bojovali za záchranu 

vesnických pošt; jistě velmi napomohla petič-

ní akce. 

 V roce 2013 jsme uspořádali finanční sbírku 

pro obec Hořín u Mělníka, která byla zasažena 

povodní. 

 U ZŠ byl odhalen památník příslušníkům RAF 

a obětem holocaustu. Velký dík patří jeho inici-

átorovi – p. Filipu Procházkovi. Ten tak doplnil 

chybějící historii Židů v Trhové Kamenici. 

 Úspěšně proběhly oslavy 160. výročí jmenová-

ní Trhové Kamenice městem. 

 Znovu se pokoušíme obnovit dávnou tradici ka-

menických trhů. 

 Pan Václav Doubal a Radek Rulík byli oceněni 

za záchranu lidského života. 

 Smutnou událostí byl požár rodinného domku 

a ztráta lidského života.  

Co je rozpracováno a bude se dokončovat: 

 Dostavba garáže pro hasičské auto. 

 Aktuální projekt lokality Svárov (viz výše). 

 Dokončení chodníků v Rohozné, poté nátěr 

lamp veřejného osvětlení a instalace ukazatele 

měření rychlosti ve směru od Chrudimi.  
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 Dále již zmíněná oprava kašny, na kterou již 

máme dotaci. 

 Oprava víceúčelového hřiště u ZŠ. 

 Oprava techniky SDH z přidělené dotace. 

 Dokončení žádosti o dotaci na fotbalové 

hřiště a její podání. 

 Je prováděn průzkum fasády fary pro 

umožnění její renovace (zpráva o tomto prů-

zkumu je nutnou součástí žádosti o dotaci na 

tuto akci).  

 Je zažádáno o dotaci na opravu komunikace 

v ul. Tovární. 

 Nová čekárna a demolice staré.  

 Oprava prostranství před hřbitovem a opra-

va příjezdové cesty k parkovišti u hřbitova. 

 Velká oprava lávky pro pěší (u starého 

mostu). 

Dle mého názoru bylo zvelebovacích akcí uskutečně-

no za čtyřleté období poměrně dost. Není od věci 

připomenout práci kulturní komise, jejíž zásluhou se 

kulturní dění v naší obci nezpochybnitelně zlepšilo. 

Závěrem chci poděkovat za práci všem zastupitelům, 

členům výborů a komisí, všem zaměstnancům úřadu, 

pracovníkům mateřské a základní školy, redaktorce 

našeho Občasníku, spolkům a samozřejmě všem, 

kteří se podíleli jakoukoli měrou na chodu a zvelebo-

vání obce, ale také Vám občanům za Vaše připomín-

ky, náměty, konstruktivní kritiku a podporu, které si 

velmi vážím.  

Protože se blíží komunální volby, chtěla bych Vás 

k nim touto cestou všechny pozvat. Věřím, že Vám 

život v obci není lhostejný, a proto se jich zúčastníte 

v hojném počtu. 

Všem přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů a za svoji 

osobu bych byla moc ráda, kdyby se nám v obci dob-

ře a spokojeně žilo. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 

Významné investice a opravy prove-

dené v období 2011-2014 

Celkem Dotace Náklady obce % dotace 

výstavba bytů v TK 45 (ozdoba) 6 192 283 4 245 000 1 947 283 69% 

zateplení TK 45 (ozdoba) 2 100 179 1 935 668 164 511 92% 

zateplení, výměna oken a zdroje vytápění 

v KD 

8 703 388 7 048 783 1 654 605 81% 

zateplení a výměna oken v MŠ 3 538 711 1 561 703 1 977 009 44% 

zateplení a výměna oken na zdravotním 

středisku 

2 059 373 875 676 1 183 698 43% 

zateplení a výměna oken v budově úřadu 1 990 253 991 929 998 324 50% 

oprava střechy v MŠ 579 693   579 693   

komunikace Svárovská ulice 3 005 250   3 005 250   

oprava komunikace Zahradní ul. 849 899 100 000 749 889 12% 

oprava komunikace U Sklárny 496 369 100 000 396 369 20% 

oprava komunikace Spojovací 757 146 100 000 657 146 13% 

oprava komunikace Podzahrady 187 216   187 216   

oprava komunikace na náměstí 139 328   139 328   

veřejné osvětlení Svárovská ul. 111 771   111 771   

veřejné osvětlení rozšíření ke hřbitovu 102 328   102 328   

oprava kašny 196 000 140 000 56 000 71% 

oprava a nátěr klempířských prvků a fa-

sády TK 49 (Na Radnici) 

117 288 70 000 47 288 60% 

oprava místnosti na faře 59 724 50 000 9 724 84% 

renovace podlahy v KD 130 618   130 618   

oprava střechy nad kotelnou u zdravotní-

ho střediska 

108 896   108 896   

výměna oken a dveří v suterénu DPS 124 074   124 074   

chodníky v Rohozné 968 944 530 000 438 944 55% 

výměna oken v restauraci Na radnici 124 630 92 000 32 630 74% 

nákup auta pro SDH 114 455 80 000 34 455 70% 

nákup auta pro obec 124 300   124 300   

Celkem 32 882 116 17 920 758 14 961 348 55% 

Ročně (průměr za 4 roky) 8 220 529 4 480 190 3 740 337 55% 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 a k označení jednotlivých kandidátů se nepřihlíží. To 

znamená, že hlas by obdrželi kandidáti dle pořadí na 

hlasovacím lístku. 

Vaše hlasování se stane neplatné, pokud: 

 odevzdáte obálku prázdnou,  

 odevzdáte obálku s hlasovacím lístkem, na kte-

rém nebude nic označeno,  

 zaškrtnete více než jednu stranu  

 zaškrtnete více než 7 kandidátů. 

Všechny hlasy jednotlivým kandidátům v každé stra-

ně se sčítají a jejich součet je výsledek hlasování pro 

stranu. Z tohoto čísla se pak počítá přidělení mandá-

tu jednotlivým stranám a to tak, že celkový počet 

hlasů pro stranu se dělí 1, 2, 3, 4 atd. a získané po-

díly se seřadí podle velikosti za všechny strany až do 

naplnění sedmičlenného zastupitelstva. Mandáty pro 

jednotlivé kandidáty se přidělují podle jejich pořadí 

na kandidátní listině. Pokud některý z kandidátů, kte-

rý není uveden na předních místech kandidátky, zís-

ká o 10 % hlasů více, než je průměr hlasů ve straně, 

pak se posouvá na první pozici a stává se členem 

zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání mají zvolené 

strany možnost navrhnout svého kandidáta na funkci 

starosty a místostarosty. O tom, kdo bude tyto funk-

ce zastávat, rozhodují členové zastupitelstva hlaso-

váním. 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

Vážení spoluobčané, 

za několik dnů budete mít každý možnost rozhodnout 

o složení zastupitelstva městyse na další čtyři roky. 

Nové zastupitelstvo pak ze své řady zvolí starostu 

a místostarostu. Za naše volební sdružení budeme 

navrhovat na funkci starosty Ing. Ivu Dostálovou, 

kterou chceme plně podpořit. Záleží tedy na tom, 

kolik členů z naší kandidátky se dostane do nového 

zastupitelstva. K jejímu znovuzvolení je potřebná 

nadpoloviční většina, to znamená minimálně čtyři 

zastupitelé. 

Myslíme si, že je za paní starostkou vidět velký kus 

práce, přestože byla ve své funkci pouhé čtyři roky. 

Získala mnoho zkušeností, které může v dalším ob-

dobí zúročit. Každý hlas, který dáte našemu sdruže-

ní, zároveň podpoří i tohoto našeho lídra. 

Dovolte, abychom se vám krátce představili. 

Ing. Iva Dostálová, 43 let 

Již čtyři roky pracuji jako starostka městyse. Tato prá-

ce mě velmi baví. Uspokojuje mě, když se přímo podí-

lím na rozvoji obce a vidím výsledky snažení – opra-

vené silnice, budovy, fungující obec, spokojené spolu-

občany a vyrovnaný rozpočet.  

Dříve jsem pracovala jako ekonom firmy. Mám tedy 

Informace ke způsobu a možnostem hlasování 

v komunálních volbách 2014 

Zastupitelstvo městyse Trhová Ka-

menice bude mít v nadcházejícím 

volebním období sedm členů. 

Z toho vyplývá, že každý volič má 

možnost využít sedmi hlasů 

v komunálních volbách, a to třemi 

způsoby. 

1. Volič zaškrtne čtvereček v záhlaví jedné z kan-

didujících volebních stran. Tím dá svůj hlas 

sedmi kandidátům této strany v pořadí, ve kte-

rém jsou uvedeni na kandidátní listině.  

2. Volič označí křížkem v rámečku před jménem 

maximálně sedmi kandidátů, pro které hlasu-

je. Označit kandidáty může napříč stranami, 

případně v rámci jedné strany (pokud kandi-

duje víc kandidátů, než se volí do zastupitelstva). 

3. Volič označí křížkem jednu volební stranu 

a zároveň zaškrtne několik kandidátů z dru-

hé strany. V tomto případě získávají přednostně 

hlas vybraní kandidáti a tím i strana, za kterou 

kandidují. Zbývající hlasy do počtu sedmi získá-

vají kandidáti označené strany v souladu s pořa-

dím na kandidátní listině.  

Pozn.: Zakřížkujete-li stranu a zároveň označíte její 

jednotlivé kandidáty, má přednost hlas pro stranu 
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že jsem poznal řadu zajímavých lidí a jejich život 

v jiných obcích, městech a zemích. Tento „pohled 

zvenku“ a zkušenosti získané při řízení firmy bych 

rád nabídl ku prospěchu a rozvoji Trhové Kamenice. 

Zejména budu rád nápomocen lidem, za kterými je 

vidět výsledek jejich práce pro obec. 

Ing. Ivana Víšková, 40 let 

Na Zubří bydlím již 16 let. Mám vystudovanou vyso-

kou školu ekonomickou. Tomuto oboru se věnuji 

i celý pracovní život. Nyní pracuji na pozici obchodní 

ředitelky ve společnosti, která vyrábí kartony. 

I když nejsem místní rodačkou, domnívám se, že se 

v posledním období povedlo v obci vybudovat a zlepšit 

mnoho věcí. Byli jsme úspěšní v získávání dotací na 

různé projekty a v podobném duchu by se mělo po-

kračovat i nadále. Tomuto ekonomickému rozvoji naší 

obce bych také ráda přispěla svými zkušenostmi.  

Mým cílem je spolupodílet se na dalším zvelebování 

obce a spoluvytváření podmínek pro ještě spokoje-

nější život našich obyvatel.  

Renata Josková, 53 let 

Pracuji jako laborantka v Mlékárně Hlinsko, a.s., kde 

jsem zároveň předsedkyní odborové organizace. 

V Trhové Kamenici žiji 33 let. V roce 1990 jsem se 

zapojila do práce v TJ Sokol Trhová Kamenice, kde 

jsem nejdříve vedla cvičení dětí a dnes starších žá-

kyň a žen. 

Kolem sebe mám ráda lidi, kteří neutíkají od problé-

mu a raději konají, než mluví.  

Michaela Kacerová, 36let 

V Trhové Kamenici žiji od malička. Podnikám v auto-

dopravě. Za 6 let svého působení jako regionální ma-

nažer jsem vybudovala rozsáhlou distribuční síť, kte-

rá čítá několik desítek distributorů tiskovin. Kontakt 

s lidmi je mou každodenní náplní. 

Ráda bych byla nápomocna při zvelebování a rozvoji 

obce. Chci se zapojit a podporovat aktivity zaměřené 

na využití volného času dětí a mládeže. 

„Za Trhovou Kamenici kulturní, čistou, sportovní, 

zdravou  a informovanou.“ 

Náš volební program: 

 Získat co největší objem finančních prostředků 

důležitých pro chod a rozvoj obce, získaných 

zejména na základě dotací. 

 Pokračovat v opravě obecních komunikací. Mezi 

vybrané lokality patří komunikace okolo kulturní-

ho domu, komunikace Tovární, část komunikace 

Okružní a komunikace v Rohozné. 

 Získat dotaci na rekonstrukci objektu čp. 56 vedle 

restaurace Slavie (zateplení, výměna oken, dveří, 

výloh, výměna zdroje vytápění a rozvodů v celé 

budově). 

ekonomické vzdělání, které se mi i při současném 

zaměstnání v pozici starostky hodí. 

MUDr. Janovská Zdena, 53 let 

Pracuji v Trhové Kamenici jako zubní lékařka, bydlím 

11 roků v obci Kameničky. 

V zastupitelstvu jsem byla minulé volební období, 

práce ohledně obce mě zajímá a baví, proto bych v ní 

ráda pokračovala. Moje priorita je vzhled obce – ná-

městí, silnice, fasády, výsadba rostlin, čistota, dětské 

hřiště. V tomto směru bych se chtěla maximálně an-

gažovat a přispět k pěknému vzhledu naší obce. 

Kroutilová Věra, 50 let 

Vystudovala jsem ekonomickou školu v Chrudimi 

a pracuji v České spořitelně a.s. jako bankovní úřed-

nice.  

Nyní jsem zapojena ve spolku TJ Sokol, jsem aktivní 

člen výboru. 

Práce s lidmi mě baví, a proto bych se ráda s ostatní-

mi podílela na rozvoji naší obce. 

Ing. Lukáš Menc, 39 let  

Pracuji na pozici obchodního manažera v nadnárodní 

společnosti. Denně se setkávám a jednám s mnoha 

výjimečnými i obyčejnými pracovitými lidmi, s jejichž 

úsilím a poctivou prací se plně ztotožňuji.  

Nikdy jsem neodmítl žádnou žádost o pomoc. Roz-

hodně však nepodporuji jedince, kteří se přiživují na 

práci a dobrotě druhých a snaží se zneužívat chyb 

v systému. Podílím se také na akcích v dobrovolných 

spolcích v obci vždy, když mi to pracovní vytížení 

dovolí.  

Protože mi není osud naší obce a jejích poctivých 

spoluobčanů lhostejný, rozhodl jsem se i nadále ak-

tivně podílet na dění v ní a podpořit naši paní sta-

rostku v jejím úsilí i do dalšího funkčního období.  

Václav Slavík, 57 let  

Bydlím v Trhové Kamenici bezmála 10 let a jsem rád, 

že žiji na venkově. 

Celý život jsem pracoval jako technik v Synthesii 

v Pardubicích, kde jsem získal zkušenosti s vedením 

lidí. V současné době se podílím na přípravě projektu 

sociálního podnikání: zaměstnávání lidí se změněnou 

pracovní schopností.  

Miluji a obdivuji tradice, řemesla, zvířata, kutilství, 

přírodu,… Od začátku svého života v Trhové Kameni-

ci se zapojuji do dění v obci, většinou v pořádání akcí 

pro děti. Zajímám se o život v obci, proto bych rád 

napomohl jejímu dalšímu rozvoji.  

Ing. Václav Němec, 50 let  

Jsem hrdý trhovokamenický rodák. Brzy po dokonče-

ní studií jsem začal pracovat v soukromém sektoru 

v počítačových technologiích a v tomto průmyslu pra-

cuji dodnes. Kromě vlastní práce jsem měl to štěstí, 
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ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice 

konaného dne 24. září 2014 v 19.00 hodin v so-

kolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

225. zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

226. zprávu o výsledku průběžné veřejnoprávní fi-

nanční kontroly v příspěvkových organizacích 

MŠ a ZŠ Trhová Kamenice – příloha č. 1 a 2 

227. zprávu o plnění rozpočtu městyse 

k 31. 8. 2014 

Schvaluje 

228. rozpočtové opatření č. 2/2014 – příloha č. 3 

229. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční do-

tace od Pardubického kraje na pořádání Let-

ních slavností a Trhovokamenických trhů 

ve výši 5.000,- Kč 

230. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční do-

tace od Pardubického kraje na restaurování 

kašny se sochou sv. Jana Nepomuckého 

v Trhové Kamenici ve výši 90.000,- Kč 

231. prodej pozemkové parcely č. 849/5 v k.ú. Ro-

hozná u Trhové Kamenice o výměře 302 m2 za 

cenu 70 Kč/m2 panu Davidu Koňákovi, bytem 

Praha 9 

232. prodej části pozemku p.p.č. 3376/1 v k.ú. Tr-

hová Kamenice o výměře 175 m2 za cenu    

70,- Kč/m2 panu Věroslavu Vollinovi, Pardubice 

233. prodej části pozemku p.p.č. 3376/1 v k.ú. Tr-

USNESENÍ Č. 21/2014 

tova) 

 výstavba cyklostezek z Trhové Kamenice do míst-

ních částí (zejména do Rohozné) 

 včasná zimní údržba, pečlivý úklid obce, nové od-

padkové koše, kontejnery na třídění odpadů, za-

metání chodníků, atd. 

 podpora rozvoje školství, přizpůsobit provoz škol-

ských zařízení potřebám rodičů 

 generální rekonstrukce sportovního areálu u fot-

balového hřiště - oprava hřiště, rozšíření kabin, 

koupaliště s ohřevem vody 

 podpora nových pracovních příležitostí formou 

zajištění grantů a dotací 

 služba občanům nikoli velení, otevřené a trans-

parentní zadávání veřejných zakázek 

Využijte svého svobodného práva a přijďte k volbám. 

Přejeme Vám hodně štěstí a hlavně šťastnou ruku při 

výběru nových zastupitelů. 

 Umístit nové herní prvky na dětském hřišti u DPS 

a u kulturního domu. 

 Upravit fotbalové hřiště a kabiny.  

 Opravit fasádu budovy muzea.   

 Vybudovat cyklostezku Trhová Kamenice – Ro-

hozná. 

 Provést rekonstrukci střechy na budově zdravotní-

ho střediska a upravit přilehlou zahradu.  

 Provést rekonstrukci střechy na budově úřadu 

městyse. 

 Opravit požární nádrž. 

 Pokračovat v úpravách náměstí včetně kašny. 

 Zasíťování nových stavebních parcel Svárov dle 

zpracovávaného projektu a získání dalších pozem-

ků na výstavbu rodinných domků.  

 Podpořit tradici výročních trhů. 

 Spolupracovat a podporovat místní spolky a kul-

turní i sportovní život v obci.  

Naše sdružení bude dělat vše pro zdárný rozvoj 

obce a spokojenost občanů. Pokud se vám náš 

volební program zamlouvá, volte nás. 

Sdružení nezávislých kandidátů - Pro Trhovou 

Kamenici 

Kandidátní listina: 

1. Pavel Kábele, 46 let, Trhová Kamenice, jednatel 

firmy 

2. Hana Měkotová, 49 let, Trhová Kamenice, vedoucí 

prodejny 

3. Věra Pilařová, 51 let, Trhová Kamenice, vedoucí 

pošty 

4. Jan Svoboda, 49 let, Trhová Kamenice, projektový 

manažer 

5. Zdeněk Kopecký, 53 let, Trhová Kamenice, OSVČ 

6. Soňa Licková, 44 let, Trhová Kamenice, vedoucí 

prodejny 

7. Milan Linhart, 40 let, Rohozná, OSVČ 

8. Iva Ondráková, 46 let, Trhová Kamenice, zdravot-

ní sestra 

9. Roman Mitošinka, 32 let, Trhová Kamenice, klem-

píř, pokrývač 

Náš volební program je výsledkem zkušeností 

a velké diskuze celého volebního týmu. Snažili jsme 

se vycházet z aktuálních životních situací a potřeb 

občanů. 

 zajistit v maximální míře dotace z EU na rozvojo-

vé akce městyse 

 důstojný vzhled a údržba hřbitovů (správce hřbi-
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Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 

rozloučit s panem Jiřím Češkou. 

rodina pozůstalých 

Aby tomu tak bylo, provázel nás zářím projekt 

„Kdo je kamarád, ať jde si s námi hrát.“ 

Děti se navzájem seznamovaly, poznávaly prostředí 

a přitom si hrály, zpívaly, vyráběly a malovaly. 

Jak se jim to daří, posuďte sami. 

PODĚKOVÁNÍ 

V sobotu 6. Září 2014 se sešlo 12 dobrovolníků z řad 

rodičů na brigádě na školní zahradě. Za krásného 

počasí jsme po předchozí demontáži starých polí 

očistili a natřeli sloupky budoucího nového plotu 

a příjemně si popovídali při občerstvení v pergole. 

Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další 

akce. 

Hodně zdraví a životní pohody 

přejeme jubilantům, kteří oslaví 

v měsíci říjnu své kulaté naroze-

niny. 

 50 let Věra Langerová, Trhová Kamenice 

Blanka Bukáčková, Rohozná 

 80 let Karel Němec, Trhová Kamenice 

 85 let Libuše Růžičková, Trhová Kamenice 

 95 let Antonie Götzová, Rohozná 

hová Kamenice o výměře 228 m2 za cenu    

70,- Kč/m2 paní Haně Tunkové, Pardubice 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
Oldřich Pilný, místostarosta 

PODĚKOVÁNÍ 

BLAHOPŘÁNÍ 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Na-

vštívit nás přišli starostové Trhové Kamenice a Vyso-

činy a popřáli dětem hezké dny v mateřské škole. 



Trhovokamenický občasník číslo 09/2014 9 

Z NAŠÍ ŠKOLY Přestože žáci s sebou neměli učebnice, naučili se 

a dokázali toho hodně: jak vést nevidomého 

v nerovném terénu, jak táhnout za jeden provaz, 

postavit věž, zachránit vajíčko, přežít na Měsíci, nau-

čit někoho básničku, zamyslet se sami nad sebou 

a mnoho dalšího. 

Se všemi úkoly se osmáci vypořádali výborně 

a s úsměvem a měli tak velkou zásluhu na kvalitním 

průběhu celého semináře. 

Poděkování patří také paní učitelce Janotkové, která 

přikládala ruku k dílu všude tam, kde bylo potřeba. 

Golf do škol 

Ve středu 17. září vyrazila šestá třída v rámci pro-

jektu „Golf do škol“ na golfové hřiště do Svobodných 

Hamrů. Zde se o nás staral manager a trenér v jedné 

osobě pan Ondřej Šofr. Šesťáci si vyzkoušeli Putting 

(patování) a Driving (odpal). Seznámili se s golfovým 

názvoslovím. Sami můžete vyzkoušet co všechno se 

naši šesťáci dozvěděli a jak jste na tom vy sami:  

Putting-Green: cvičný grín (green) sloužící k nácviků 

patů 

Tee: týčko - stopka, na kterou se pokládá míč při 

prvním odpalu na jamce 

Fore: varovný výkřik před letícím míčkem 

Fairway: část dráhy mezi odpalištěm a greenem, 

První dny našich prvňáčků 

Začal nám nový školní rok a s ním také povinná do-

cházka pro naše nové žáky. Do první třídy nám na-

stoupilo šest prvňáčků. Od prvních dní zažívají pod 

vedením paní učitelky Mgr. Radky Melounové samé 

zajímavé dny, tím prvním byl Sluníčkový den a hned 

vzápětí následoval Popletený den. Touto zajímavou 

formou se postupně seznamují s učivem a postupný-

mi krůčky spějí k poznávání nových věcí. V průběhu 

měsíce září se také seznámí se svými spolužáky 

z 9. třídy a tento patronát by měl probíhat po celý 

školní rok. Přejeme všem našim žákům úspěšný 

a poklidný školní rok.  

STOD žáků 8. třídy 

Žáci osmé třídy zahájili nový školní rok dvoudenním 

výukovým seminářem v Hradišti u Nasavrk. Hlavním 

cílem semináře bylo obnovení a prohloubení vzájem-

ných vztahů a nastartování se na práci ve škole. 
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V pondělí 22. září se žáci 1. stupně vydali na akci 

„Dožínky na zámku v Pardubicích“, kde si vyzkoušeli 

spoustu zajímavých aktivit a získali tak malé odměny 

v podobě sladkostí. Děti si zasoutěžily, mohly si vy-

robit drobné upomínkové předměty, někteří si do-

konce zkusili, jak se dojí mléko od kraviček. Děvčata 

a chlapci si prohlédli historické zemědělské stroje, 

nářadí a hospodářská zvířata. Při práci sledovali na-

příklad kováře nebo chasníka, který na starém mlátí-

cím stroji mele obilí. Poznávali různé zemědělské plo-

diny a odpovídali na otázky týkající se našeho země-

dělství. Mnozí ochutnali tradiční dožínkové pokrmy. 

Počasí všem výletníkům přálo. Všichni odjížděli spo-

kojení. 

Vysočina očima dětí 

V rámci výstavy Malíři Vysočiny ve Rváčově, vystavo-

vali několik výtvarných děl také žáci naší školy. Tuto 

výstavu připravila paní učitelka Vukčevičová a ná-

vštěvníci měli možnost hlasovat pro nejlepší obrázek 

v žákovském podání. Soutěž byla velmi úspěšná, 

protože vítězný obraz obdržel přes 500 hlasů. Obec 

Vysočina se rozhodla nejúspěšnější tři malíře odmě-

nit výtvarnými pomůckami (velmi děkujeme). 

s krátce střiženou trávou 

Divot: tzv. „řízek“ – kus půdy, kterou hráč vysekne 

holí při úderu 

Handicap: hráčova výkonnost - vyjádřena číslem, 

kolik ran hráč průměrně hraje nad par (par) hřiště 

Podle zaujetí našich žáků bylo vidět, že je hra velice 

baví. Kdyby je viděl sám Tiger Woods, tak by jistě 

před některými „putty“ a „drivy“ určitě smeknul klo-

bouk. 

VI. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku 

V pátek 19. září 2014 se členové zdravotnického 

kroužku opět zúčastnili soutěže v první pomoci 

v Hlinsku. Tuto soutěž již tradičně pořádal Junák 

Hlinsko ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod. 

V konkurenci 10 družstev se naše děvčata neztratila. 

Reprezentovala nás 2 čtyřčlenná družstva a prokáza-

la vysokou úroveň znalostí v této oblasti. 

Hlídka, ve složení Natálie Dvořáková, Sára Tichá, 

Tereza Žáková a Tereza Dubská, obhájila první 

místo z loňského roku a díky ní jsme přivezly putov-

ní pohár zpět do školy. 

Druhá hlídka (Petra Hovorková, Natálie Pilná, 

Pavla Hájková a Jessica Kyselová) obsadila krás-

né 5. místo. 

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou re-

prezentaci školy! 

Dožínky na zámku v Pardubicích 
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FARNÍ OKÉNKO 

založení Církve československé. 

Tuto situaci musel řešit Doubravův nástupce Karel 

Kašpar /1921/. Odpočinutím mu bylo cestování. Ze 

Spojených států amerických – navštívil je patrně ja-

ko první z českých biskupů – i z pouti do Svaté země 

napsal a vydal knižní reportáže. Kašpar se angažoval 

v konání katolických sjezdů. Přitom získal organizační 

zkušenosti, které později využil jako pražský arcibis-

kup při pořádání celostátního sjezdu katolíků v roce 

1935 v Praze. Biskup Karel byl velkým ctitelem dvou 

světic – Terezie od Ježíška a Anežky české. 

Po odchodu Karla Kašpara na arcibiskupský stolec do 

Prahy v roce 1931, přijal úřad královéhradeckého 

biskupa Mořic Pícha. Významný znalec církevního 

práva, ředitel a propagátor „Díla šíření víry“, se ujal 

správy diecéze v již poměrně ustálené době. V roce 

1937 uspořádal Eucharistický sjezd, jakousi mani-

festaci přítomnosti církve v životě státu. Byl to však 

také on, který musel vést diecézi v těžkých dobách 

obou totalit minulého století. Vzdorovat dění po roce 

1948 už bylo vzhledem k jeho věku nad jeho síly. 

Z roku 1950 se dochovala zpráva od soudruha Fukse 

o lékaři, který měl v úmyslu dát biskupovi injekci, 

která by mu oslabila srdce, ale že se to nedaří, pro-

tože u něj jsou stále sestry a ceremoniář Rykýř. Po-

slední léta prožil biskup Pícha v internaci ve své rezi-

denci a zemřel 12. 11. 1956. Po pohřebních obřadech 

v katedrále byla rakev převezena do Chrašic. 

Čtvrtečka Pavel 

Je tady nový školní rok a opět jsme se po prázdni-

nách setkali s novými kamarády. Přibylo nám šest 

prvňáčků, které se nám úspěšně a bez problémů po-

dařilo včlenit mezi ostřílené družinové mazáky. 

Letošní téma celoroč-

ního projektu má ná-

zev Rok se zvířátky. 

Zvířátka nás budou 

provázet v knížkách, 

hrách, výtvarných 

činnostech a všech 

dalších aktivitách. Za-

čínáme podle abece-

dy, takže již každý, i ti špunti, mohou prokazovat 

znalosti o bizonech, blechách atd. atd. 

Počasí nám zatím přálo a my jsme naše nováčky se-

známili se všemi skrýšemi a oblíbenými místy v okolí 

Trhové Kamenice, podařilo se nám zachránit opuště-

nou andulku v lese, pouštěli jsme draky, nasbírali 

takové množství hub, že to již maminkám nebylo 

milé. 

Podle možností a počasí se opět pouštíme do patro-

nátu nad zahrádkou za školním hřištěm. Letos jsme 

rozmnožili meduňku a mátu, což jistě ocení paní ku-

chařky a všichni strávníci, neboť se přidávají do vel-

mi oblíbených citronád. 

Za školní družinu Soňa Janotková 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Dějiny diecéze – pokračování 

Po Eduardu Brynychovi se biskupem v královéhra-

decké diecézi stal Josef Doubrava. Ve své službě mu-

sel čelit dramatické situaci 1. světové války. V září 

1917 se mu dostalo audience u císaře Karla I. Císař 

Karel zastával koncepci Rakouska uspořádaného na 

principech sebeurčení národů v rámci monarchie. 

Situace se však vyvinula jinak. Po skončení války 

biskup Doubrava podpořil deklaraci Čechů, požadující 

samostatný stát. Proto byl postaven do čela pražské 

arcidiecéze místo prohabsburského arcibiskupa Huy-

na. Biskup Doubrava měl úzký vztah k umění a přá-

telil se s řadou významných umělců své doby – např. 

s Maxem Švabinským, Antonínem Slavíčkem či Jose-

fem Myslbekem. Se Slavíčkem, který v létě pobýval 

v Kameničkách, se Doubrava seznámil díky pobytům 

v myslivně ve Vortové. V prvních letech republiky 

katolická církev prožívala vážnou krizi, jež vedla k 

1. místo obsadila Petra Nováková (žákyně bývalé 

9. třídy), na 2. místě skončila Sára Tichá (7. třída) 

a 3. místo patří Petru Maršíkovi (7. třída). Všem 

výhercům blahopřejeme. 
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KOMISE KULTURY TK PŘIPRAVUJE A ZVE rým budou vámi nabízené věci (oblečení, sportovní 

potřeby, hračky) evidované a prodávané. Pravidla, 

tiskopis soupisu zboží a bližší informace jsou k dispo-

zici v trhovokamenických prodejnách, k nahlédnutí 

či stažení jsou též na webových stránkách Trhové 

Kamenice. Se svým zájmem zúčastnit se burzy jako 

kupující se rozhodně netajte a rozšiřte řady zájemců 

i mezi svými známými. V případě jakýchkoliv dotazů 

se obracejte na paní Vendulu Kudláčkovou 

tel.: 777 277 848, mail: vendulaku@tiscali.cz 

Country večer 

Jelikož se blíží volby do zastupitelstva městyse a tím 

končí mandát stávající komise kultury. Dovolte mi se 

s vámi rozloučit. 

Nejen kamenickým občanům popřát šťastnou volbu 

zastupitelů a poděkovat vám za přízeň v minulých 

čtyřech letech. Bylo nám ctí pro vás pracovat a snad 

jsme vás i potěšili a pobavili. Členové kulturní komi-

se: H. Měkotová, J. Šibal, Lupoměstská, J. Janotka, 

V. Kábelová, B. Hospodka, Fr. Dočekal 

Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat členům 

kulturní komise za jejich obětavou práci při přípravě 

i konání akcí samotných. 

Předsedkyně kulturní komise Hana Měkotová 

Burza oblečení a hraček 

Pod záštitou komise kultury úřadu městyse Trhová 

Kamenice se bude konat 17. a 18. října 2014 pod-

zimní verze Burzy dětského, dámského a pán-

ského oblečení, sportovních potřeb a hraček, 

a to v prostorách kulturního domu v Trhové Kameni-

ci. Zaměření této burzy má podchytit potřeby podzi-

mu a zimy. Svůj zájem účastnit se burzy jako prodá-

vající, prosím, nahlaste paní Vendule Kudláčkové ne-

bo Radce Kábelové, které vám přidělí kód, pod kte-
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Veselý Kopec 

 4. října od 10.00 do 15.00 hodin: 

„BRAMBOROVÁ SOBOTA“ 

Program připravený ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě 

a předními českými pěstiteli brambor. Příležitost 

k ochutnání tradičních bramborových jídel 

a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladně-

ní brambor. Možnost nákupu či objednání brambor 

ke konzumaci nebo k uskladnění. Doprovodný kul-

turní program: Zpívající heligonky z Pardubic. 

 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 

16.00 hodin. Pondělí 27. října otevřeno.  

Betlém 

 do 2. listopadu: „POSLYŠTE ZAS NĚCO      

NOVÉHO“ 

Výstava věnovaná skutečnému příběhu nešťastné 

lásky, který se odehrál v jedné z betlémských 

chaloupek. Příběh dokládá, mimo jiného, docho-

vaná kramářská píseň. Vše naleznete v Pickově 

domě č. p. 178. 

Otevírací doba: Pondělí 27. října otevřeno. Denně 

mimo pondělí od 8.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 

16.00 hodin.  

ČESKOU MUZIKOU 

Tradiční zájezd pro milovníky českých 

a moravských lidových písní se uskuteční ve 

čtvrtek 30. října 2014 s odjezdem 

z náměstí v Trhové Kamenici v 15.00 hodin. 

Závazné přihlášky přijímá vedoucí pošty 

paní Věra Pilařová od 10. října 2014. 

A co vás čeká za účastnický poplatek 100,- Kč? Do-

prava, vstupné, menší občerstvení, ale především 

čtyři hodiny zábavy při hudbě, zpěvu a tanci ve sty-

lové restauraci BARTONI. 

Obnovujeme činnost ženského oddílu florbalu. 

Hokejky vezmeme poprvé do rukou 1. října 

od 19.00 hodin. Tímto chceme vyzvat ženy a děv-

čata, aby si s námi přišly zahrát. Scházet se budeme 

pravidelně každou středu od 19.00 hodin 

do 20.00 hodin v budově Sokolovny pod vedením 

Renaty Joskové ml. Pokud máte vlastní hokejky, vez-

měte si je s sebou. 

V pondělí od 16.00 do 17.00 

hodin a ve čtvrtek od 16.30 do 

18.00 hodin se budou scházet 

členové oddílu stolního tenisu 

pod vedením bratra Jiřího Melouna. 

Poprvé se tak stane 6. října 2014. 

V úterý 7. října začínají cvičit od 17.00 hodin 

mladší žákyně a žáci pod vedením sestry Věry Ká-

belové a sestry Magdalény Horníkové. V 18 hodin je 

pak vystřídají ženy a starší žákyně. 

Jejich cvičení aerobiku bude probíhat v režii sestry 

Renaty Joskové st. 

Věříme, že si s námi přijdete zacvičit. 

Ivana Dudychová, 
hospodářka TJ Sokol Trhová Kamenice 

Vážení spoluobčané, 

jistě jste si všimli, jak se krátí dny, ubývá práce ko-

lem Vašich obydlí a možná se zabýváte myšlenkou, 

jak budete trávit podvečery. Rádi bychom Vás pozva-

li na cvičení, která začínají v rámci činnosti TJ  Sokol 

Trhová Kamenice od 1. října 2014. 

SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA 

TJ SOKOL 

VODÁCKÝ ODDÍL TAPOUCH 

Výprava vodáckého oddílu Tapouch 

Tyto prázdniny jsme se s vodáckým oddílem Tapouch 

vydali na sjezd řeky Lužnice, o které se říká, že je to 

vodácká „Mekka“. Náš „puťák“ začal v Trhové Kame-

nici v neděli 27. července, odkud jsme se auty pře-

místili do Plané nad Lužnicí. Odtud jsme vyrazili až 

k soutoku Lužnice s Vltavou. Projížděli jsme historic-

kým městem Tábor, v Bechyni jsme se zastavili a šli 

na vyhlídku z kostela sv. Matěje. O naše hladové ža-

ludky se starali Tomáš Haűsler, Václav Němec a také 

samozřejmě naše „Máma“ Honza Kasal. 

Počasí nám moc nepřálo, ale to žádnému správnému 

vodákovi nezabránilo si vodu pořádně a dosyta užít.  

Teď máme před sebou běžné schůzky, občasné ví-

kendovky a někde v dálce na nás čeká další prázdni-

nová řeka.  

S pozdravem „Vodácké Ahooooj!“  



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Říjen 4.10. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81

5.10. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81
11.10. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
12.10. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
18.10. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
19.10. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
25.10. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
26.10. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
28.10. Úterý - státní svátek MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81

Listopad 1.11. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
2.11. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
8.11. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
9.11. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
15.11. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
16.11. Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
17.11. Pondělí-státní svátek MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
22.11. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
23.11. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
29.11. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
30.11. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

Prosinec 6.12. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
7.12. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
13.12. Sobota MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81
14.12. Neděle MUDr. Petr Foltan Herálec–Český Herálec Herálec 81
20.12. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
21.12. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
22.12. Pondělí MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
23.12. Úterý MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
24.12. Středa - Štědrý den MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
25.12. Čtvrtek - 1.sv.vánoční MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
26.12. Pátek - 2.sv.vánoční MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
27.12. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
28.12. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
29.12. Pondělí MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
30.12. Úterý MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
31.12. Středa MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
1.1.2015 Čtvrtek - Nový rok MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

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

IV. čtvrtletí  2014


