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Vážení spoluobčané,  

v minulém zpravodaji jsem vás informovala o připravovaných akcích, proto se nyní nechci 

opakovat a zmíním se jen ve stručnosti:  

S členy zastupitelstva dokončujeme rozpočet na letošní rok, abychom ho mohli v březnu 

na veřejném zasedání schválit.  

Neustále sledujeme granty a dotace, které by pro nás mohly být zajímavé a o které by-

chom mohli ještě zažádat. Nyní jsme např. podali žádost na Ministerstvo zemědělství na 

místo pasivního odpočinku, čímž je myšlena zpevněná plocha s lavičkami ve spodní části 

náměstí za čekárnou. Dále se budeme snažit získat finanční příspěvek na opravu malých 

sakrálních staveb na našem území.   

K prvním letošním akcím bude patřit rekon-

strukce lávky pro pěší u starého mostu. 

Jakmile počasí dovolí a získáme stavební povo-

lení, začneme s její realizací. Na klimatických 

podmínkách je závislá i instalace zrekon-

struované kašny, na kterou se moc těšíme. 

Přeji všem co nejvíce hezkých pohodo-

vých dnů. 

Ing. Iva Dostálová, starostka  

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 45.  

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Jitka Němcová. 

Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 23. března 2016.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

letošní únor byl jiný, než ty předchozí. Přinesl den navíc, protože 

rok 2016 je rokem přestupným, což znamená, že každé čtyři roky je 

kalendářní rok o jeden den delší. Věřím, že jste přidaný den využili. 

Možnost oslavit narozeniny v ten správný den jistě využili ti, kte-

rých datem narození je právě 29. únor. Tento rok má pro nás ale 

nachystanou ještě jednu novinku. Jedná se o nový státní svátek, 

Velký pátek. Který tentokrát připadá na 25. března, tedy poslední pracovní den před Veli-

konocemi. Jedná se o den, který připomíná ukřižování Ježíše Krista a jako státní svátek je 

uznán i v dalších evropských státech. 

Přeji Vám mnoho slunečných dnů a pěknou pomlázku, pokud Velikonoční pondělí slavíte. 

Jitka Němcová 
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Velikonoční bohoslužby v Trhové Kamenici.  

 24. března – Zelený čtvrtek v 16.30 hodin 

 25. března – Velký pátek v 15.00 hodin 

 26. března – Bílá sobota v 18.00 hodin 

 27. března – Zmrtvýchvstání Páně v 8.00 hodin 

Trochu statistiky z naší knihovny 

Koncem roku 2015 bylo dokončeno zadávání knihov-

ního fondu do počítače. Přitom byla provedena inven-

tura, při které se vyřadily staré knihy, které už mno-

ho let nikdo nečetl. 

Stávající stav je 6105 knížek dětských, beletrie pro 

dospělé i literatury naučné. Během roku se doplňuje 

fond o novinky, které vychází v Klubu čtenářů. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 

Poplatky na rok 2016 

Poplatek za psa – 50 Kč za jedno-

ho, 150 Kč za každého dalšího, 

do 15. 2. 2016 

Poplatek za odpad – 500 Kč za 

povinnou osobu č i  objekt, 

do 30. 6. 2016 

 

Hodina Země 2016 

Hodina Země se koná 19. 3. 2016, od 20.30 hodin 

do 21.30 hodin našeho času. Přidejte se k desátému 

ročníku největšího světového happeningu. 

Jeho cílem je dát viditelně najevo zájem na 

společné snaze o ochranu životního prostředí, 

zejména klimatického systému Země. 

K Hodině Země se mohou města, firmy nebo jednot-

liví občané připojit v sobotu 19. března 2016 ve 

20.30 hodin tím, že na hodinu vypnou světla 

osvětlující významné památky, štíty firem, hotely 

nebo vlastní domy. Jednoduchý, ale viditelný čin – 

vypnutí světel – je signálem pro veřejné činitele, že 

je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního 

prostředí, zejména 

ochraně klimatu. 

Předpokládá se, že ten, 

kdo se k celosvětové 

Hodině Země připojí, 

nešetří energii jen tu 

jednu hodinu v roce, 

ale že se snaží snížit 

svou spotřebu trvale. 

Hodinou to jen začí-

ná!  

 

Psí detektiv slaví 2000 zachráněných zvířat!!! 

Občanské sdružení 

Psí detektiv pátrá 

po ztracených psech. 

Během několika mi-

nut od nahlášení ro-

zesílá tisíce pátracích 

SMS přímo v místě 

ztráty. Dále využívá 

emailovou databázi, 

prostřednictvím kte-

ré chodí na úřady letáčky s informací o ztrátě zvířete. 

Díky spolupráci lidí se již podařilo překročit hranici 

2000 zachráněných mazlíčků (1540 psů, 430 koček 

a dalších zvířat včetně papoušků, fretek 

atd.). Většina příběhů je velice dojemná a shledání 

ztraceného psa a páníčka je plná emocí.  

Pokud se Vám líbí, co sdružení dělá, podpořte je. Ma-

jí problém s financováním celého projektu, takže 

každá korunka jim moc pomůže. Není rozdíl, jestli 

pošlete jednorázově 1000,- Kč nebo nastavíte pravi-

delnou platbu od 50,- Kč měsíčně. Všechny příspěvky 

používají na provoz Psího detektiva a jeho propagaci, 

aby mohli pomáhat dalším a dalším bezradným pá-

níčkům. Fungují 24 hodin denně, 365 dní v roce 

a využívají sofistikované pátrací metody.  

Pokud je podpoříte jménem firmy, mohou umístit 

Vaše logo na pátrací letáky. Nezapomeňte uvést Va-

še jméno a město. 

Číslo účtu: 7554966028/5500 

Kontakt: +420 602 74 09 74 

Děkujeme  

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

městyse 

V pondělí 14. března 2016 od 19.00 hodin se 

bude konat veřejné zasedání zastupitelstva městyse 

Trhová Kamenice v místní sokolovně. 

Program: 

1. Zpráva o činnosti 

2. Rozpočet na rok 2016 

3. Hospodaření VHČ, ZŠ a MŠ za rok 2015  

4. Prodej pozemku 

5. Různé 

6. Rozprava 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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INZERCE Mimo naše knihy máme 

z Městské knihovny 

v Chrudimi z výměnného 

fondu pro malé knihovny 

ročně asi 560 knih be-

letrie i naučné literatury. 

Takže je opravdu z čeho 

vybírat. 

V minulém roce navštívilo 

naši knihovnu 708 čte-

nářů, bylo půjčeno 

2034 knih dospělým, 280 

knih dětských a 282 periodik. V loňském roce se při-

hlásilo 16 nových čtenářů. Registrovaných je celkem 

133 čtenářů, z toho 56 dětí. V naší knihovně se nejen 

půjčují knihy, ale pořádají se tu pro děti „Čtení 

v knihovně“ na různá témata a „Tvořivá odpoledne“ 

zase na téma podle ročního období. Tyto akce jsou 

u dětí velmi oblíbené. Již dvakrát tu bylo koncem 

školního roku „Pasování na čtenáře“ žáků prvních 

tříd, a to za účasti rodičů. Toto všechno pod vedením 

pana Janotky.  

Ještě připomenu návštěvní dobu: 

Pondělí: 15.00 – 17.00 hodin 

Čtvrtek: 15.00 – 18.00 hodin 

Těším se na nové čtenáře. 

Věra Pilná, knihovnice 
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BLAHOPŘÁNÍ 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

Začátkem února proběhlo ve školce napínavé hlaso-

vání: každý, kdo sem přišel, mohl hlasovat pro 

tři sněhuláky, kteří se mu z výstavy rodinných dílek 

nejvíce líbili. A bylo z čeho vybírat: sešli se tu zimní 

muži a dámy pletení a vycpávaní, ze sena i ze lžičky, 

z žárovky i z květináčů, z polystyrenu, papíru, kůže, 

Hodně zdraví a životní 

pohody přejeme jubi-

lantům, kteří oslaví 

v měsíci březnu své 

kulaté narozeniny. 

 50 let Radek Osmík, Trhová Kamenice 

 60 let Jiří Paulus, Rohozná 

 70 let Panajotis Baliamis, Rohozná 

Miloslava Pluhařová, Trhová Kamenice 

 85 let Antonie Prokůpková, Zubří 

Zdenek Fenyk, Kameničky 

vaty, dorazila sněhu-

láčí dvojčata, opravář 

i lyžaři a mnozí další. 

Všichni úžasní, origi-

nální a ani jeden ne-

roztaje. Polárkový 

dort proto získali 

všichni zúčastnění, 

ale přece jen jsou 

i tři vítězové: 1. mís-

to získal provázkový 

sněhulák Matyáška 

Brtnického, 2. místo 

ušitý maxisněhulák 

Domči Šustrové a 

3. místo sněhulák z pedigu Nikolky Ducháčkové. 

Gratulujeme! 

Zatímco mladší děti pronikaly do tajů lidského těla, 

předškoláci se vypravili do pohádky Krteček a para-

plíčko. S kamarádkou Kapičkou poznávali koloběh 

vody v přírodě, vyráběli deštníčky, rybky, zkoumali 

vodu, batikovali trička, zatancovali si s vodníkem… 

Karnevalem zakončili malí sportovci lyžařský výcvik 

a teď už se těší na březen a oblíbené plavání. 

Ale hlavně na jaro a Velikonoce. Těšte se s námi!  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://zahrada.artmama.sme.sk/sites/zahrada.artmama.sk/files/tulipy_pekne.jpg&imgrefurl=http://zahrada.artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/prajem-k-mdz-najlepsie&h=600&w=800&tbnid=Ubif9xx31OsH0M:&zoom=1&docid=keyCwDo3d51fhM&ei=TA
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

FARNÍ OKÉNKO 

V pátek o pololetních prázdninách navštívila družina 

již tradičně plavecký bazén v Hlinsku. Ráno jsme se 

sešli u autobusu celí natěšení na dnešní den. Po hodi-

ně a půl plavání a řádění jsme se utahali a tak nám 

přišlo milé závěrečné vyhřívání a relaxace ve vířivce. 

Radost nám dělalo Pepčovo focení podvodním foťáč-

kem, bylo to něco nového, co jsme ještě nezkoušeli. 

Po výborné svačince v cukrárně jsme spěchali na 

zpáteční autobus a docela se už těšili domů. 

Celý měsíc jsme pilně připravovali lištičky na ples do 

Možděnice, tančící kočičky a pejsky na ples SRPDŠ, 

přáníčka a papírové kytičky s veverkami na MDŽ, 

Milosrdenství 

Milosrdenství se jako téma Svatého roku v postní 

době a zvláště o velikonocích bude skloňovat ve 

všech pádech. Co to však milosrdenství je? Tato 

otázka je velmi aktuální v současné době, kdy vidí-

me, jakého zla je člověk schopen, i ten, kdo se odvo-

lává na náboženství. A kdy má být milosrdenství po-

skytováno /imigrantům/? 

K pochopení významu slova milosrdenství možná víc 

než teoretické úvahy pomůže příběh. Příběh člověka, 

který svůj život spojil s prokazováním milosrdenství.  

Vojtěch Málek se narodil r. 1927 na Vysočině ve Sla-

víkově jako poslední z devíti dětí. V mládí se staral 

o matku, která byla dlouhá léta nemocná. Navštěvo-

val obecnou a měšťanskou školu v Trhové Kamenici 

a studoval na gymnáziu v Chotěboři. V roce 1946 se 

v časopise Neděle dočetl o milosrdných bratřích – 

Hospitálském řádu sv. Jana z Boha. Nechal gymnázia 

a o prázdninách požádal v Praze o přijetí do noviciá-

tu. Zaučoval se v ambulanci a laboratoři, později pra-

coval jako anesteziolog. 13. dubna 1950 v celé re-

publice Státní bezpečnost přepadla kláštery a řehol-

níci byli internováni. Za milosrdné bratry však 

v nemocnici nebyla náhrada, proto na ně došlo až 

v roce 1959. Vojtěch Málek musel opustit komunitu 

bratří a dostal se do Milešova u Lovosic, kde pracoval 

jako rehabilitační bratr. „Tak jsem alespoň věrně 

sloužil nemocným jako ošetřovatel. Všude, kam mne 

úřady poslaly, jsem žil a pracoval, jak mi velely ře-

holní sliby. Když ale v roce 1968 začali znovu o kněž-

ství rozhodovat místo okresních tajemníků biskupo-

vé, využil jsem krátkého uvolnění a vstoupil do semi-

náře.“ V roce 1971 se zúčastnil primice P. Šotoly /na 

obrázku 2. zprava/. Sám pak přijal kněžské svěcení 

od kardinála Trochty v roce 1973. 

Jako kněz si nemohl vyhledávat místo, kam půjde, 

byl poslán na Plzeňsko. Pobyt v konventu milosrd-

ných bratří mu byl režimem zakázán. 

Teprve roku 1990 se mohl vrátit do Letovic, kde pů-

sobil v klášteře jako magistr noviců. Mezi lety 1995 - 

2004 byl převorem v letovickém konventu. Na pro-

výzdobu oken školy.  Zimní vločky stejně sníh nepři-

nesly, tak zkusíme jarní výzdobu, třeba to jaro přivo-

láme. 

I přes nepřízeň počasí jsme dva týdny bobovali 

u Slavíčků a na sjezdovce. Jízda na trávě má své 

kouzlo a nás nezastaví nic a na radosti to neubralo. 

Postavili jsme i sněhuláky, ozdobili stromečky pro 

ptáčky u pečovatelské vily, nosili ptáčkům do krmítek 

slunečnici … 

Za ŠD Soňa Janotková 
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HISTORIE KOSTELA V TRHOVÉ KAMENICI 

… Napsal Bohumil Hospodka. Na pokračování se můžete 

těšit příště. 

A rok 1893 byl rokem naplnění dávného přání trho-

vokamenických obyvatel. V kostele sv. Filipa a Jaku-

ba byl instalován oltář Panny Marie Lurdské. Koope-

rátor Jan Zitko uspořádal mezi farníky sbírku, která 

vynesla celkem 332 zlaté a 27 krejcarů. Dostatek   

finančních prostředků umožnil, místo původního 

… Velikonoce přede dveřmi … ně-

kteří už budou mít pomlázky 

upletené a mohou se jít bavit, jiní 

je upletené mít ještě nebudou 

a musí se jít někam poradit za 

těmi, kteří ví, jak na to. Příležitost 

k tomu mimo jiné dává akce, 

s kterou  přichází v březnu Lyžař-

ský klub v Trhové Kamenici 

(proutí si s sebou brát nemusíte, 

zvládnout se to dá i teoreticky). 

V sobotu 26. března 

2016 v čase od 20.00 hodin pořádají v Kulturním 

domě v Trhové Kamenici kameničtí lyžaři pro velký 

ohlas opět taneční zábavu  2 v 1. K tanci a dobré 

pohodě se budou na jednom podiu střídat dvě hu-

dební skupiny, a to ŘEMEN a ATREY. Občerstvení je 

zajištěno, všichni jsou srdečně zváni. 

POZVÁNKA NA MDŽ 

vinční kapitule r. 2004 byl zvolen provinciálem Čes-

komoravské provincie se sídlem v Brně, ve funkci byl 

do roku 2007. Od roku 2007 pokračuje ve správě 

kostela sv. Leopolda v Brně, navštěvuje nemocné 

v nemocnici se svátostmi jako jediný stálý kněz na 

450 pacientů. Brzy oslaví výročí sedmdesáti let 

od složení řeholních slibů ve službě, jejímž vzorem je 

milosrdný samaritán.  

Čtvrtečka Pavel 

úmyslu umístit jenom sochu na postranním oltáři, 

přikročit k náročnější výzdobě. Socha byla objednána 

prostřednictvím profesora A. Antoše u firmy 

J. B. Purger in Gröden. Socha, vážící 56 kg, stála 

6 zl. 38 kr. a do Kamenice ji od chrudimské dráhy 

přivezl povozem Vojtěch Pejcha. Byla zakoupena 

skála a mramorová deska. Podestu oltáře zhotovil 

babákovský zednický polír Jan Daněk za 26 zl. 40 kr. 

Návrh skály a tří ozdobných svícnů nakreslil Gustav 

Schulz, rodák ze Svobodných Hamrů. Obojí pak ob-

jednal u firmy M. Sonnenschein ve Vídni za 42 zl. 

A mramorovou desku za 5 zl. Skála vážila 881 kg, 

svícny 45 kg a z dráhy vše dovezl zdarma František  

Začtěme se do foliantů farní kroniky, jak tuto, pro 

farnost slavnou událost popisuje: 

„Bylo naším dávným přáním mít v chrámu Páně so-

chu Panny Marie Lurdské, která se těší velké úctě 

věřících. Pan kooperátor Jan Zitko dílem z vlastního 

popudu, dílem na prosbu věřících farníků začal sbírat 

peníze. Lidé ho všude vlídně přijali a každý podle 

svých možností přispěl a P. Zitko i nejmenší dárek 

vděčně přijal. Dárců bylo mnoho a jejich podrobný 

seznam je uložen v archivu sub n. 245 z r. 1894. 

Větší dary věnovali: 

Celkem vybráno 332 zl 27 kr. 

Rolníci vozili zadarmo materiál, cihly, kámen, dřevo, 

svícny, sochu z Chrudimě. Dostatek peněz umožnil 

místo původního skromného úmyslu umístit sochu 

jenom na postranním oltáři, přikročit k náročnější 

výzdobě. 

Socha byla objednána u firmy J. B. Purger in Gröden 

prostřednictvím p. A. Antoše, profesora na obchodní 

akademii v Chrudimi, který podobnou sochu zakoupil 

na vlastní náklad do slatiňanského kostela. Socha 

přišla dráhou do Chrudimě a stála 6 zl. 38 kr. a do 

Kamenice ji přivezl povozem Vojtěch Pejcha. Socha 

vážila 56 kg  

TANEČNÍ ZÁBAVA 2 V 1   
Dárce zlatých kr. Dárce zlatých kr. 

Trhová   

Kamenice 

109 7 Josef Kacafírek 10   

Zubří 11 20 rod Urbanův 3   

Možděnice 29 76 rodina Frauenbergova 4   

Rohozná 24 90 Anna Kopecká 2   

Rváčov 13 37 rodina Novotných 15 20 

Petrkovy 26 90 Jan Nevole 5   

Svobodné 

Hamry 

15 25 Josefa Černá 25   

Dřevíkov 12 66       

Všeradov 39 40       


