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Zpravodaj 2/2011 

 

Váţení spoluobčané, 

v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o přípravě publikace o naší obci. Dnes tedy 

podrobněji. Práce na této publikaci se ujala skupina místních občanů vedená panem Luďkem 

Štěpánem. Budeme se snaţit zmapovat celou naší obec, její historii, současnost a doplněna bude  

řadou obrázků a fotografií. 

Při této příleţitosti bych Vás chtěl poţádat máte-li nějaké zajímavé fotografie, poznatky, případně 

náměty, které by se měly v knize objevit, aby jste nás kontaktovali na obecním úřadě. 

Zároveň s publikací připravujeme znak naší obce. Byly vybrány tři návrhy, které Vám dáváme 

k posouzení. V případě Vašeho zájmu označte návrh, který se Vám nejvíce líbí a předejte nám ho 

na obecní úřad (moţno i elektronicky na adresu obec.vysocina@tiscali.cz). 
 

S přicházejícím jarem nám přibývají povinnosti s úpravou zeleně. Jako tradičně i 

letos ţádáme Úřad práce o přidělení zaměstnanců na tzv. veřejně prospěšné práce. 

Bohuţel zatím není moţno získat počet pracovníků jako v předešlém roce. O to více 

je pro nás důleţitá pomoc při sekání trávníku a udrţování zeleně, kterou nezištně 

provádíte. 

Děkuji a přeji hezké proţití jarních měsíců.                                                  Tomáš Dubský 

 

 

ČINNOST KULTURNÍ KOMISE 
 

 V roce 2010 SE NÁM NARODILO 5 OBČÁNKŮ VYSOČINY- ŠUSTROVÁ 

DOMINIKA, POSPÍŠIL ONDŘEJ, CACHOVÁ KLÁRA, BUDÍNSKÝ ALEŠ,  

BARTALOŠ TADEÁŠ 

      V sobotu 9. 4. 2011 se uskutečnilo přivítání těchto nejmenších spoluobčánků.     

      Babičkám, dědům a rodičům předvedly své pásmo písniček a básniček    

      ţákyně Základní školy v Trhové Kamenici.  

 Dne 16. 4. 2011 jsme pořádali zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě, zúčastnilo se 48 lidí. 

Představení „Balada pro banditu“ se líbilo. 

 Kulturní komise připravuje výstavu obrazů malířů Vysočiny ve Rváčově.  

      VYSTAVOVAT BUDOU: DALECKÝ PAVEL, HAVLOVÁ LUCIE, PÁTEK MILAN,     

      STARÝ  FRANTIŠEK  a dále budou vystavena díla klientů domova sociálních sluţeb Slatiňany. 

 

mailto:obec.vysocina@tiscali.cz
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U S N E S E N Í   č. 2/2011 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 27. 4. 2011 konané ve Rváčově 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA: 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 
 Zprávu o činnosti OÚ k 27. 4. 2011 
 Plnění rozpočtu k 31. 3. 2011 
 Rozpočtovou změnu č 1, 2, 3/2011 

 
SCHVALUJE: 
 Program obnovy venkova – program rozvoje obce Vysočina na období  2011 – 2015 
 Pořízení změny č. 3 územního plánu obce Vysočina 
 Pořízení územního plánu  obce Vysočina 
 Na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. 

stavební zákon, aby Změnu č. 3 územního plánu obce Vysočina a Územní plán obce 
Vysočina pořizoval podle § 6, odst. 1, písm. c) stavebního zákona Městský úřad 
Hlinsko 

 Prodej pozemku p. č. 68/22 v k.ú. Možděnice o výměře 47 m2  
za cenu 470,- Kč 

 Prodej pozemku p.č. 68/21v k.ú. Možděnice o výměře 19 m2  
za cenu 190,- Kč 

 Prodloužení nájemní smlouvy ze dne 7. 11. 2005  
 Odkoupení části pozemku p.č. 258/8 v k.ú. Dřevíkov – podíl ¼  

za cenu 700,- Kč 
- podíl ¼ za cenu 700,- Kč 

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2008119/VB/1 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností VČP NET, s.r.o. 
Hradec Králové 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004997/VB/1 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. 

 Smlouvu o společném postupu zadavatelů se Sdružením obcí Mikroregionu Hlinecko 
za účelem výběru dodavatele energií 

 Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR registrační číslo 
10/011/1123a/453/004094 

 
POVĚŘUJE: 
 Starostu obce pana Tomáše Dubského, aby spolupracoval s pořizovatelem MěÚ 

Hlinsko na: 
- Změně č. 3 územního plánu obce Vysočina 
- Územním plánu obce Vysočina 

 
Jan Chmelař   v.r.                                                               Tomáš Dubský  v.r.      

místostarosta obce                                                               starosta obce 

 

 

 



 Strana 3 (celkem 12)                              Občasník Obce Vysočina                              Dne: 18.5.2011 

 

 
 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz 

www.obecvysocina.cz 

 

TISKOVÁ INFORMACE PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti 
Pardubice (3. 5. 2011) – Rozsah poskytované  péče Lékařské sluţby první pomoci (LSPP) 

v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a 

Litomyšli slouţí na pohotovosti jen o víkendu.   Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem 

pacientů ve všední a sváteční  den,  zůstává ordinační doba  zachována v původním rozsahu, tedy 

po celý týden.  Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesniţují zajištění 

lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici,  ve všední dny by měli 

vyuţívat sluţeb svého praktického lékaře a v případě ohroţení ţivota  volat záchrannou sluţbu.  

 

„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční 

zátěž. Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní 

Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší efektivitu provozu LSPP. Z informací 

získaných od vedení nemocnic ve Svitavách a Chrudimi  jasně vyplynulo, že výrazně převažuje počet 

ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu 

ošetřených pacientů.“  Údaje o návštěvnosti potvrzují, ţe  víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské 

nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajišťován provoz ve všední dny,  se osvědčil.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSPP HLINSKO zůstává nezměněná, podrobnosti na www.Hlinsko.cz 

 

 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údrţbou silnic Pardubického kraje realizuje projekt 

tzv. komunikačních schránek, jejichţ prostřednictvím můţe veřejnost vyjadřovat své názory a 

připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní obsluţnosti a stavu silnic. Jedná se o snahu co 

největšího zapojení veřejnosti do problematiky údrţby silnic a o získávání informací a zkušeností 

občanů, kteří dennodenně silnice vyuţívají. 

V naší obci Vysočina bude komunikační schránka umístěna v prodejně JEDNOTY ve Rváčově. 

 

Ordinační doby LSPP pro dospělé 
  pátek sobota+neděle+svátky umístění poznámka 

Pardubická 

krajská 

nemocnice, a.s. 

14.00 - 22.00 10.00 - 22.00 Erno Košťála 1014, Pardubice 

slouţí se i ve 

všední dny, sluţbu 

zajišťuje 

Pardubická 

lékařská 

pohotovost s.r.o. 

Svitavská 

nemocnice, a.s. 
18.00 - 21.00 9.00 - 17.00 

LSPP sídlí v budově 

polikliniky naproti nemocnici. 

Adresa: Kollárova 2070/22, 

Svitavy 

 

Chrudimská 

nemocnice, a.s. 
16.00 - 20.00 8.00 - 17.00 

v areálu nemocnice, v budově 

ředitelství 
 

Litomyšlská 

nemocnice, a.s. 
 8.00 - 13.00 

v areálu nemocnice, v budově 

ředitelství 
v pátek se 

neslouţí 

Orlickoústecká 

nemocnice, a.s. 
17.00 - 21.00 9.00 - 18. 00 

v areálu nemocnice, v přízemí 

neurologického pavilónu 
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LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 

Potravinová vláknina 

Důleţitou součástí potravin rostlinného původu je vláknina. Z chemického 

hlediska je to komplex 

různých látek, jako je celulóza, pektiny, slizy, gumy, třísloviny, lignin, kutin 

a další. Některé sloţky 

vlákniny jsou rozpustné, mají schopnost přijímat velké mnoţství vody a 

bobtnat. To jsou pektiny, 

obsaţené v ovoci a zelenině. Další sloţky vlákniny jsou nerozpustné 

(takzvaná hrubá vláknina). Tyto 

látky nejsou stravitelné lidskými trávícími enzymy. Dříve byla vláknina 

povaţována za nepotřebnou 

balastní látku, a proto se různými způsoby z potravin odstraňovala, například při výrobě bílé mouky. 

Výzkumy však později potvrdily, ţe vláknina má značný význam při prevenci závaţných chorob. 

Vláknina je částečně štěpena enzymy mikroorganismů, které ţijí v lidském tlustém střevě. Příjem  

vlákniny sniţuje hladinu cholesterolu v krvi, působí preventivně proti ateroskleróze a omezuje 

riziko onemocnění srdce. Sniţuje hladinu cukru v krvi, coţ ovlivňuje zdravotní stav diabetiků. 

Pektiny mohou také vázat těţké kovy a odvádět je z těla. Hrubá vláknina podporuje pohyb střev 

(peristaltiku) a tím sniţuje riziko potíţí se zácpou. Dřívější podcenění blahodárných účinků vlákniny má 

za následek její malý podíl v naší stravě. Doporučená denní dávka je 35 - 45 g, skutečná spotřeba je však 

jenom poloviční. Náhlé zvýšení příjmu vlákniny však můţe vyvolat plynatost a zhoršení vstřebávání 

například vápníku, hořčíku, ţeleza či zinku. Proto je vhodné přijímat vlákninu především formou pestré 

stravy. Cennými zdroji jsou celozrnné bílkoviny, luštěniny, zelenina (mrkev, hrášek, kapusta, zelí), z 

ovoce především jablka. V lékárně jsou k dispozici také doplňky stravy obsahující vlákninu ve formě 

tablet či prášku na podpoření redukčních diet, správného ţivotního stylu či zaţívacích potíţí. 

Hodně zdraví přeje PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice. 

 
 

 

UPOZORŇUJEME OBČANY,  ţe na základě šetření bylo 

zjištěno, ţe občané nemají řádně označené své rodinné domy 

číslem popisným na viditelném místě  a nemají velikostně 

vhodné schránky na tisk a korespondenci, kdy v případě 

potřeby toto, pak činí velký problém sloţkám integrovaného 

záchranného systému i distribuční společnosti zajišťující korespondenci dodat 

v pořádku. V daném případě se tímto majitelé domů dopouští přestupku za porušení 

příslušného zákona. 
Štěpánková Vlasta 

Inspektor doručování 

 

 

Pečovatelská sluţba 
„Člověk potřebuje vědět, co bude dělat, až nebude moci dělat to, co dělá dosud.“ 

Kaţdý z nás se můţe dostat do situace, kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc. Rádi bychom, abyste 

věděli, ţe pečovatelská sluţba v Moţděnici vám můţe pomoci v situacích, kdy si nevíte rady. 

Poskytujeme základní informace v oblasti sociálních věcí a společně můţeme najít cestu, která by 

vyřešila vaši tíţivou situaci. 

Víte komu, kde a co poskytuje pečovatelská sluţba? Ne? 

Obrátit se na nás mohou osoby ve věku od 19 let, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení a rodiny s dítětem/dětmi, jejichţ situace vyţaduje 
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pomoc jiné fyzické osoby. Tyto osoby, které by musely např. odejít do nějakého soc. zařízení, mohou 

ţít kvalitní způsob ţivota doma ve svém prostředí, kde mají své přátelé, rodinu a kde jsou zvyklí. 

Pomáháme i osobám, které se vrátily z pobytu v nemocnici a 

potřebují zajistit základní potřeby. 

Pečovatelskou sluţbu tedy poskytujeme osobám, které 

nezvládají nebo těţko zvládají péči o svoji osobu a chod své 

domácnosti. Zajišťujeme odbornou péči přímo v domácnostech. 

Do základní činnosti patří: 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při 

základní péči o vlasy, při pouţití WC, …) 

• pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

(pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a 

svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůţko nebo 

vozík, při prostorové orientaci, …) 

• poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava a podávání jídla a pití, pomoc 

při přípravě jídla a pití) 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti (topení v kamnech, nákupy a pochůzky, praní a ţehlení prádla, 

běţný úklid a údrţba domácnosti a spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti) 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad, výstavu, …) 

Podrobnější informace vám rádi poskytneme na našem úřadě. S důvěrou se na nás obraťte. 

A na závěr: 

„Nikdo se nezajímá o to, zda bude žít dobře, ale každý jen o to, zda budete žít dlouho. I když každý 

má ve své moci žít dobře, žít dlouho nikdo.“ 

 

Sociální okénko 
K čemu je rodinný rozpočet? 

Čím větší máte přehled o příjmech a výdajích, tím lépe se daří rozumněji nakládat s příjmy a opatrněji 

s výdaji. Kaţdý si můţe po malých částkách vytvořit nějakou rezervu. Teprve s 

rezervou má smysl si půjčovat, nikdy totiţ nevíte, jak na tom budete s příjmy ze 

zaměstnání a neočekávanými výdaji v budoucnu. 

 

Jak se z dluhové pasti dostat?          

Prvním krokem je nesplácet stávající úvěry těmi novými, které mají většinou horší 

úvěrové podmínky, 

větší sankce a penále v případě prodlení se splácením. Druhým krokem by mělo být 

vyhledat někoho, s kým můţete dluhy probrat, v ideálním případě navštívit občanskou poradnu. Důleţité 

je věnovat všechny síly na udrţení zaměstnání jako zdroje pravidelného příjmu a hledat další zdroje 

příjmu. Radikální sníţení výdajů (např. stěhování do menšího) a snaha o nalezení druhého zaměstnání 

můţe pomoci. Všemoţné nabídky na zprostředkování nových splátkových kalendářů s vašimi věřiteli 

většinou zadluţení ještě zhorší. V případě více exekucí pomůţe jen oddluţení při splnění podmínek 

daných insolvenčním zákonem. 

 

 

MATEŘINKA 

Mateřinka ve fotografiích 

Koncem března jsme se vydali do divadla. V hlinecké Orlovně jsme zhlédli pohádku O kominíčkovi 

a štěstí, ve které kouzelná Sazička splnila nespokojenému kominíkovi jeho přání – chtěl být 

raději kouzelníkem, klaunem nebo sultánem – ale na konec zjistil, ţe nejlépe se mu daří jako kominíkovi. 

Pátá postní neděle se odpradávna pojí s vynášením zimy – Moreny neboli Smrtky. Můţete klidně 



 Strana 6 (celkem 12)                              Občasník Obce Vysočina                              Dne: 18.5.2011 

 

 
 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz 

www.obecvysocina.cz 

 

schovat koţichy, utopili jsme ji včas, bránila se zuby nehty, vítr nás div neodnesl, ale podařilo se a jaro je 

definitivně tady. U nás ve školce kaţdý ví, ţe jaro se odmyká petrklíčem a sluníčko nám nosí čáp. 

Takhle jsme to namalovali. 

Smrtná neděle předává klíče Květné neděli a následuje pašijový týden. Ve školce jsme měli 

Modré pondělí – s kuřátkem jsme po vodě cestovali aţ do moře a objevili tajuplná vejce. Divili byste se, 

co všechno se z nich vylíhlo. Snad si ţádný koledník krokodýlí kraslici nevykoleduje. Ţluté úterý patřilo 

kuřátkům, housátkům a kačenkám. Na Škaredou středu jsme se stále usmívali a Zelený čtvrtek patřil 

ţabičkám. 

 

 

 

   
 

ZE ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI 

Smetanka Cup 

Ve čtvrtek 31. března 2011 se ţáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje, který pořádala ZŠ 

Smetanova Hlinsko. Soutěţilo se ve dvou kategoriích 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Počet hráčů v poli byl 

3 + 1 brankář a kaţdé druţstvo muselo mít ve svém středu jednu dívku. Našim ţákům se na sportovním 

poli dařilo více neţ dobře. Druţstvo ve sloţení Jakub Mičulek, Marek Diviš, Bára Polánská, Jan 

Tichý, David Obolecký a Jan Rek zvítězilo v kategorii šestých a sedmých tříd. Ţáci osmé a deváté třídy 

ve sloţení Matěj Svoboda, Dominik Stach, Daniel Horník, Jana Bačkovská, David Marek a Josef Novák 

obsadili druhé místo. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další sportovní 

úspěchy. Mgr. Petr Novák 

Matematická soutěţ 6. dubna 2011 se v DDM Chrudim konalo okresní kolo Matematické olympiády. 

Z naší školy se zúčastnili tři zástupci. Z kaţdé třídy byl vybrán 

nejlepší matematik: Jakub Mičulek /6.třída/, Martin Pilný /7.třída/ a Václav Němec /8.třída/. Všichni 

postupně vypracovávali matematické úkoly, které sice vyplývaly z učiva ZŠ, ale které svou náročností 

přesahovaly běţnou úroveň znalostí jednotlivých ročníků. Jiţ za samotný fakt, ţe byli ochotni a schopni 

spolupracovat v této náročné oblasti, si zaslouíí pochvalu a uznání. Okresní soupeření v této mimořádně 

obtíţné soutěţi bylo pro naši ZŠ úspěšné. V kategorii 8. tříd se umístil Václav Němec na krásném 2. aţ 

3. místě. Jakubu Mičulkovi na 3. příčku scházel jediný bod. Získané vědomosti a zkušenosti se chlapcům 

budou hodit nejen ve vyšších ročnících, ale i v pozdějším studiu. Mgr. Eva Gábrlová 

Pletení z proutí 

V pátek 8. dubna se sešly v naší škole zájemkyně o pletení z pedigového proutí. Pod vedením paní 

Věry Pevné z DDM Hlinsko si přišlo vyzkoušet svoji zručnost 28 ţen a dívek. Z vlastnoručně vyrobeného 
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košíčku nebo podnosu měly všechny obrovskou 

radost. Miroslava Pšornová 

Právo na kaţdý den V úterý 12. dubna 2011 navštívil naši školu preventista kriminality mládeţe Jiří 

Hrabčuk  z Městského úřadu Hlinsko. Ţáci osmé třídy mezi sebou zápolili o to, kdo bude reprezentovat 

školu v krajském kole soutěţe „Právo na kaţdý den.“ Garantem této soutěţe je Krajský úřad 

Pardubického kraje. Školu budou na krajském kole reprezentovat ţáci: Simona Sotonová, Katka 

Dostálová, Kristýna Vodráţková, Vojtěch Bartůněk.  

Jana Břízová 

Den Země 

Dne 18. dubna 2011 proţili ţáci 1. - 7. třídy krásné, příjemné dopoledne, kdy se zúčastnili prvního 

Hlineckého Eko-jarmarku, který pořádalo město Hlinsko v rámci kampaně k celosvětovému Dni Země. 

Pestrý program jarmarku byl obohacen vystoupením folklorního souboru Vysočánek, ve kterém tančil 

Štěpán Havelka, ţák naší školy. Velice krásné bylo i vystoupení taneční skupiny Sluníčko, kterou 

navštěvují i naše pohybově nadané ţačky Natálie Dvořáková, Tereza Dubská a Sára Tichá. Jejich 

humorně taneční dramatizace písní nás velice a příjemně pobavila. Během programu se ţáci mohli 

podívat na ukázku techniky a zpracování ekologicky upotřebitelných předmětů. 

Celým programem nás doprovázela příjemná hudba smyčcového orchestru, vystoupení ţesťového tria a 

klarinetového tria ZUŠ Hlinsko. 

Děti mohly navštěvovat stánky a nakupovat výrobky zdravé výţivy, uţitkové předměty, které byly 

vyrobeny ţáky hlineckých škol a neziskových organizací. Báječné slunečné počasí dokreslovalo dobrou 

atmosféru jarmarku, a tudíţ  jsme se vraceli plni dojmů a záţitků zpět do naší trhovokamenické školy. 

Hana Slavíčková 

Harrison Bergeron Studenti hlineckého gymnázia nás oslovili s pozvánkou na divadelní představení 

Harrison Bergeron, které nastudovali pod vedením paní profesorky Lady Leszkowové a Romana 

Álvareze v angličtině. Příběh se odehrává v roce 2031 v zemi, kde vládne totalitní reţim. Jeho vůdci se 

rozhodli zajistit rovnost všech lidí. Ten, kdo by chtěl vynikat v jakékoliv oblasti, byl sraţen do průměru 

pomocí důmyslného zařízení, které musel neustále nosit. Většina lidí se ochotně zařadila do průměru a 

nesnaţila se vzbouřit proti nesmyslným pravidlům. Všichni byli se svými ţivoty spokojeni. Stačilo jim, 

ţe mají dostatek jídla, pití a televizní zábavy. Pouze hlavní hrdina Harrison se proti této nesvobodě a 

totalitě vzbouřil, nechtěl být jen součástí davu. Proto byl rozsudek jasný… 

Naši osmáci a deváťáci se mohli nejen zamyslet nad hlubokým poselstvím této hry, ale především si 

mohli vyzkoušet, zda jsou schopni porozumět ději v anglickém jazyce. Studenti předvedli zdařilé herecké 

výkony a jejich angličtina byla opravdu na vysoké úrovni. 

Radka Melounová 
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               18. 6. TRAMPOTY 

               16. 7. KLONDIKE 

               13. 8. BÍBŘI (CHRUDIM) 

               27. 8. TRAMPOTY 

 

Areál parketu – srdečně zvou pořadatelé 

Začátek 20,00 hod 

 

 

 

 
 

 Hodně zdraví a životní pohody přejeme všem 

jubilantům, 
kteří oslavili  a ještě oslaví v měsících DUBNU, KVĚTNU a ČERVNU  

svá jubilea. 
DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

91 let Marie MÁLKOVÁ 81 let Miloslav ZDRAŢIL 84 let Ladislav DRÁPALÍK 

84 let Olga DOPITOVÁ 75 let Anna BÍZOVÁ  

82 let Ladislav ŠTOLL 70 let Marta MICHKOVÁ  

81 let Jarmila ŠTOLLOVÁ 70 let Karel ENGLC  

75 let František NEJEDLÍK   

70 let Jaroslav DALECKÝ   

 

 

 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ – U P O Z O R N Ě N Í 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazné vyhláška č. 3/2006 

o volném pohybu psů.  

Chovatelé psů jsou povinni zajistit: 

- pes musí mít vţdy platnou identifikační známku. 

- při pohybu na veřejných prostranstvích musí být psi na vodítku 

- v případě agresivního psa nebo psa, který je těţce ovladatelný, musí mít pes náhubek 
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Prosíme občany, aby vhazovali odpad do kontejnerů k tomu určených !  
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Rozhledna v Trhové Kamenici 

V sobotu 30. dubna zahájila rozhledna další sezónu. 
Otevřeno bude v květnu a v červnu pouze o víkendech v době od 

10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Přijďte se 
porozhlédnout 
 

 

Muzeum v Trhové Kamenici 

Muzeum otevírá 10. května 2011.  
Provozní doba: 

úterý až neděle – 12.00 –16.00 hodin.  
Srdečně zveme i k prohlídce strašidelného sklepení a a 

následujících výstav: 
• od 10. 5. do 29. 5. 2011 - Krajková keramika z dílny Aleny 

Efembergerové 
• od 1. 6. do 24. 6. 2011 - Výstava „Dvacet let CHKO 

Železné hory“ 
Výstava bude zahájena v úterý 31. 5. 2011 v 19.00 hodin přednáškou s názvem 

„Mezi Doubravou a Chrudimkou aneb jak a proč chránit přírodu Železných hor“ 
Výstava bude poté přesunuta do kostela sv. Kunhuty na Polomi, kde  

potrvá do 26. 6. 2011. 
• červenec – Výstava obrazů Markéty Adámkové z Kameniček 

• srpen - Výstava obrazů Evy Mustafa 
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Červen - 2011 

V pondělí je polívčička.... 

Datum: 23.4.2011 - 31.10.2011 
Kde: Veselý Kopec 
Popis: Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná lidové stravě a netradičním způsobům přípravy pokrmů. 
 

Na černo 

Datum: 7.5.2011 - 6.6.2011 
Kde: Městská galerie 
Popis: Výtvarníci Miroslav Černý, Bronislav a Přemek, vernisáž se uskuteční 6. května od 17 h. 

 
 

 

Divokej Bill, Levellers, Polemic 
 
Datum: 3.6.2011 
Kde: Pivovar Rychtář 
Popis: Koncert 

 

 

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE 

Květen – všechno kvete, vzduch je provoněný, v přírodě je usměvavá nálada plná barev. 

 

• Odkvetlé květy cibulovin je třeba seříznout dříve neţ začnou tvořit plody. Tvorba semen 

by připravila rostliny o spoustu energie, kterou budou moci nyní uloţit do cibulek. Týká se 

to tulipánů, narcisů a řebčíků. Aţ zaschnou listy tulipánů, koncem května opatrně vyjmeme 

cibule z půdy a oschlé je uloţíme do bedničky s pískem do suchého sklepa, kde vydrţí do 

podzimu. Toto nemusíme dělat kaţdý rok, můţe být jednou za tři roky, ţe vyměníme 

tulipánům stanoviště. 

• Nastává čas poprvé sestříhat tvarované dřeviny. Po sestřihu dřeviny přihnojíme. 

• Po odkvětu raně kvetoucích dřevin (zlatice, jasmín) můţeme přistoupit také k 

jejich prořezání. 

Šeříku postačí odstranit odkvetlé laty, jen přehoustlým keřům prospěje mírné 

prosvětlení. 

• Plevele v tomto období rychle klíčí a rostou. 

Pravidelně proto kypříme půdu v meziřadí zeleniny a nenecháme plevel odebírat ţiviny cíleným  

plodinám. 

• Kdo nepředpěstovává okurky, je nyní na ně čas pro přímé výsevy do půdy. Salátovky vyséváme do 

sponu 35 x 75 cm, nakládačky 25 x 90 cm vţdy několik semen do jamky a pro omezení padání klíčních 

rostlin můţeme uţít zálivku přípravkem Previcur. 

• Narůstající bazalce je vhodné zaštípnout vrchol, rostlina je tím 

vyprovokována k většímu větvení a 

olistění. 

• Uţ dnes je dobré myslet na to, kde budeme chtít na podzim zakládat 

jahodiště pro následující 

max 2-4 roky. Půdu je vhodné uvést do plné síly zeleným hnojením a 

vhodnou předplodinou je cibulová zelenina. 

• Květen je rovněţ vhodným obdobím pro ošetření trávníků proti neţádoucím plevelům. 

Teploty dosahují optima pro aplikaci a účinek selektivních herbicidů jako Bofix, Agrofit kombi, 

Lontrel a Starane. Vhodná je i kombinace herbicidu s hnojivem jako Travin. 


