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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané,  

počasí se konečně zlepšilo, a tak jsme začali s prvními jarními pracemi. Jak jsem informo-

vala v minulém vydání zpravodaje, přijali jsme opět pracovníky od Úřadu práce. 

Ti v lese vysazují stromky, začali s úklidem náměstí a postupně dojde i na další úpravy 

v obci. Od května přijmeme ještě 7 dalších pracovníků.  

Od poloviny dubna máme nového správce hřbitova pana Luďka Šafáře. Je zaměstnán 

pouze na dohodu. Bude dbát na pořádek na hřbitově a v jeho přilehlém okolí. Samozřejmě 

mu budou nápomocni další pracovníci městyse.  

Začali jsme s rozšiřováním veřejného osvětlení, a to k lesácké bytovce. 

Další bude následovat k Tlapákům směr Petrkov a na náměstí ke kašně 

a k čekárně. V brzké době bychom chtěli dokončit zbývající části chodníků 

v Rohozné a začít s nátěrem lamp u hlavní silnice.   

Co se týká odkanalizování obce, máme již navržený systém, který musí-

me ještě doladit i z pohledu dotace, o kterou chceme po zhotovení projek-

tu požádat. Až budeme mít v této oblasti úplně jasno, svoláme schůzku 

s občany, vše prodiskutujeme a seznámíme tak všechny s touto po všech 

stránkách velmi náročnou akcí.   

Byl vypracován projekt na havarijní stav bezpečnostního přelivu rybníku Chobot. Zažáda-

li jsme firmy o vypracování cenové nabídky na opravu s termínem dodání do 30. 4. 2015. 

Počátkem května by se tak mohla  rekonstrukce zahájit.  

Z Pardubického kraje nám byl přidělen grant ve výši 200 tis. Kč na opravu kašny. 

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 44.  

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

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 22. května 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

„Byl pozdní večer – první máj – 

Večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

Kde borový zaváněl háj.“ 

/http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j_%28Karel_Hynek_M%C3%A1cha%29/ 

Dílo Karla Hynka Máchy, které zná prakticky každý. I malé děti ví, že máj je časem lásky 

a zároveň pěkných jarních dnů, sluníčka, kvetoucí přírody a na světě se rozkoukávajících 

mláďat. Přeji Vám krásné vkročení do tohoto období. A nezapomeňte se pod rozkvetlou 

třešní políbit. 

Jitka Němcová 
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V současné době se v blízkosti této historické památ-

ky ošetřují koruny stromů. Zdravotní stav jedné 

lípy je špatný, a tak jsme se obrátili na pracovníky 

Správy CHKO Železné hory. Náš návrh na skácení 

z důvodu bezpečnosti ale nebyl akceptován s tím, že 

se dá určitými ozdravnými zákroky strom zachránit. 

Po úpravě stromů budou provedeny terénní a parko-

vé úpravy, bude vyzvednuta kašna. Náměstí se do-

čká i nových laviček a odpadkových košů. Pracuje se 

i na projektu revitalizace náměstí týkající se výsadby 

zeleně na náměstí, na základě kterého zažádáme o 

dotaci. 

Na pořádání trhovokamenických trhů, které se 

budou konat v červnu, se nám podařilo 

z Pardubického kraje získat částku 10 tis. Kč. 

Protože se nám blíží oslavy 70. výročí osvobození 

naší vlasti, o kterých je zmínka na jiném místě to-

hoto vydání, dali jsme obnovit nápisy na hrobech 

Urbanových na Polomi. Zá-

roveň vás touto cestou zvu 

k účasti na pietním aktu po-

ložení věnců a kytic u pa-

mátníků obětí druhé světové 

války dne 8. května 

v 13.00 hodin na náměstí. 

V sobotu 18.dubna byl pořádán v kulturním domě 

discoples s úvodní diskotékou pro děti. Je vidět, že 

ani vstupné zdarma u nás v obci nikoho nenaláká. 

Byla jsem ráda, že se zúčastnili alespoň rodiče 

s dětmi dětské diskotéky s pořádáním soutěží a tímto 

jim za jejich účast děkuji.   

Naše obec se zapojila přes 

MAS Hlinecko do projektu 

„Nezapomeňte (se) vrá-

tit“. Záměrem této akce 

bylo využití knihovny ne-

jen k běžnému účelu – vy-

půjčování knih, ale i vytvo-

ření podmínek, aby i ta nejmenší knihovna byla mís-

tem, kde se mohou občané setkávat a společně se 

bavit, účastnit se kulturních, vzdělávacích a jiných 

akcí, posedět nad knihou, popovídat si s přáteli. 

Hlavní myšlenka projektu je vyjádřena i v samotném 

názvu, kdy „Nezapomeňte vrátit“ znamená knihu do 

knihovny a (se) je zde uvedeno ve smyslu sami oby-

vatelé zpátky do knihovny, kde nenajdou pouze kni-

hy. Zapojeno bylo celkem 20 knihoven, mezi nimi 

tedy i naše. Součástí projektu byl cyklus školení 

a zároveň organizování akcí v knihovně. Musím po-

děkovat Josefu Janotkovi, který celý tento projekt 

řídil, Ivě Dudychové a Jitce Mičulkové, které organi-

zovaly čtení pro děti, dále naší knihovnici Věře Pilné, 

Kateřině Kábelové a Žanetě Lupoměské, které pořá-

daly tematické tvořivé dílničky v knihovně. Zároveň 

s tím J. Janotkovi, V. Pilné a K. Kábelové za jejich 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vítání občánků 

Dne 25. dubna 2015 se konalo 

v obřadní síni našeho úřadu slav-

nostní vítání nových občánků, 

kteří se narodili v druhé polovině 

loňského roku. Nejstarším z dětí byl 

Michal Hudec, dále Gabriela Duš-

ková, Antonín Dubovský, Tereza 

Slavíková, a nejmladším občánkem byla Nela Mi-

tošinková. V úvodu slavnostního obřadu vystoupily 

děti z mateřské školky. Na závěr dostali děti i rodiče 

dárek a kytičku. Ještě jednou jim přejeme hodně 

štěstí, zdraví a lásky. 

Pouť 

V neděli 3. května má svátek sv. Filip a Jakub a to 

znamená, že u nás bude pouť. Ráno v 8.00 hodin 

se v kostele koná slavnostní mše. Ordinárium 

Karla Židka zazpívá místní pěvecký sbor. Srdečně 

vás zveme. 

Náměstí bude zase plné zajímavých 

atrakcí. Děti se určitě už těší a ro-

diče se připravují na průvan ve 

svých peněženkách. Pouť tu ale 

máme jednou za rok, tak proč si ji 

neužít. 

Počítejme s dopravním omezením. Od 27. dubna 

do 4. května budou přesunuty autobusové za-

stávky. Autobusy jedoucí směrem od Hlinska budu 

zastavovat před domem č.p. 52 (u večerky) 

a v opačném směru bude zastávka naproti. Pro auto-

busy jedoucí ve směru Ždírec nad Doubravou – Chru-

dim a opačně, budou zastávky před hasičskou zbroj-

nicí.  

Úplná uzavírka silnice II/343 bude od pátku 

1. května do neděle 3. května. Objízdná trasa po-

vede přes obec Dřevíkov a Svobodné Hamry.  

Poznávací zájezd pro seniory 

Jak už jsme informovali, dne 20. května 2015 se 

účast na víkendových školeních.  

Kromě vzdělávání knihovníků se vytvořilo i lepší zá-

zemí pro návštěvníky a pořádání akcí. Každá knihov-

na obdržela set vybavení v podobě židlí, stolků a dále 

koberec a polštářky k vytvoření dětského koutku. 

Dále mohly zapojené knihovny využít částku 

12 tis. Kč k zakoupení vybavení např. elektroniky, 

popisovacích tabulí, a dále mohly čerpat 5 tis. Kč na 

zakoupení výtvarných potřeb dle vlastního výběru. 

Na závěr bych vám chtěla popřát hezké májové dny. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
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lů, ve kterých budou návštěvníci moci poznávat 

a obdivovat duchovní a umělecké odkazy křesťanství, 

které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé pří-

tomnosti. Součástí programů opět budou kulturně-

duchovní programy, jako koncerty, komentované 

prohlídky, tvořivé dílny, divadelní představení, mož-

nosti nahlédnout do jindy skrytých zákoutí kostelů, 

kapliček, klášterů,… Součástí programu může být 

i tiché zastavení a vnímání toho, co bylo inspirací pro 

stavitele božích domů.  

Rádi i Vás zveme ke společnému setkání a zastavení 

do naší trhovokamenické  dominanty, kostela svaté-

ho Filipa a Jakuba. V rámci programu se seznámíme 

s historií a se zajímavostmi kostela, zamyslíme se 

nad tím, čím nám vlastně je tento kostel a jaký z něj 

můžeme mít užitek, vystoupáme na věž kostela 

a prohlédneme si zvony, budeme mít možnost zahrát 

si na varhany, prohlédnout si obrázky z historie 

a poslechnout si koncert. Třeba právě tento krok za 

kostelní vrata, nám přinese vstup do nového rozmě-

ru: prostoru pro umění, pro krásno, pro setkání, pro 

neviditelné hodnoty. Třeba nám přinese radost a po-

chopení, že kostel může být živým místem setkání 

sama se sebou, Bohem a druhými lidmi. Může být 

místem společného slavení, děkování, zpěvu a vůbec 

místní kultury. A třeba taky pochopíme, že život kos-

telům můžeme navrátit jen my, kteří žijeme na tom-

to místě a v tomto čase.  

Šalomounova modlitba po dostavění chrámu 

…Chrám je úžasný, ale Bůh je ještě větší… Ale může 

Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani ne-

besa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, 

který jsem vybudoval? Hospodine, můj Bože, skloň 

se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě 

o smilování a vyslyš lkaní a modlitbu, kterou se tvůj 

služebník před tebou dnes modlí: Ať jsou tvé oči 

upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, 

o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslý-

chej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit 

obrácen k tomuto místu. 

1 Král 8,27 

 

bude konat poznávací zájezd 

do Kutné Hory. Odjezd se po-

souvá na 7. hodinu ranní. Dů-

vodem je dostatečná časová re-

zerva pro příjezd do Sedlce. Au-

tobus pro účastníky zájezdu bude přistaven na Raiso-

vě náměstí před budovou bývalého polesí Nasavrky. 

Vedoucí zájezdu je paní Věra Kábelová, která bude 

mít na starosti organizační záležitosti a na níž se 

v průběhu zájezdu mohou účastníci obracet. 

Program: 

 V 8.30 hodin sraz před Kostnicí v Sedlci a její pro-

hlídka s výkladem profesionální průvodkyně. Po-

tom přesun do centra Kutné Hory a prohlídka his-

torického jádra města, Chrámu sv. Barbory 

a Vlašského dvora. 

 Okruh by měl trvat zhruba tři a půl hodiny. 

 Nejpozději v 14.15 hodin odjezd z Kutné Hory 

a při zpáteční cestě návštěva židovské synagogy 

v Heřmanově Městci. V případě zájmu je možné 

navštívit i místní galerii, kde je stálá expozice 300 

obrazů od českých mistrů, a židovský hřbitov 

vzdálený od synagogy asi 200 m. I zde je zajištěn 

průvodce se zajímavým vyprávěním o historii sy-

nagogy. V Heřmanově Městci počítejte 

s prohlídkou trvající nejvýše hodinu a půl a to 

i s pěším přesunem od synagogy na židovský 

hřbitov. Podle únavy účastníků je možné přejet i 

autobusem. 

Pokud Vás zaujaly naše informace, pak stále máte 

možnost se zájezdu zúčastnit. Několik míst je ještě 

neobsazeno. 

Přihlásit se můžete u paní Ilony Žaloudkové nebo 

Lucji Němcové na úřadě městyse. Účastnický popla-

tek za dopravu a vstupné je 200 Kč. Do ceny jsou 

zahrnuty i průvodcovské služby. Stravování je ve 

vlastní režii každého účastníka. 

Věříme, že ve Vás návštěva Kutné Hory i Heřmanova 

Městce zanechá příjemné zážitky.  

kulturní komise městyse Trhová Kamenice 

Noc kostelů poprvé v Trhové Kamenici 

V letošním roce se poprvé zapojíme do celorepubliko-

vého projektu Noc kostelů. Před deseti lety, v roce 

2005, ve Vídni vznikla myšlenka otevřít kostely 

v noci a také se poprvé zrealizovala. Po pěti letech, 

v roce 2010, se Noc kostelů konala po celé České 

republice a v loňském roce se do tohoto projektu za-

pojilo více než 1400 kostelů, ve kterých pořadatelé 

připravili kolem 8 000 programů. O mimořádném 

zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí 

i 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných 

během večera a noci. Také letos, v pátek 29. květ-

na, se od 20.00 hodin otevřou brány stovky koste-
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Letos budou v celé Evropě probíhat oslavy a vzpo-

mínkové akce k výročí ukončení 2. světové války. 

I v Trhové Kamenici se v pátek 8. května 

ve 13.00 hodin sejdeme na náměstí, abychom 

společně uctili památku obětí, ocenili statečnost lidí 

a oslavili 70 let osvobození Československa. 

Vzpomínky na dobu války jsou smutné, ale připomí-

nání a vědomosti o všech historických zločinech pá-

chaných lidmi na lidech jsou jedním z nejúčinnějších 

způsobů prevence, aby se pokud možno, již nikdy 

neopakovaly.  

Také si uvědomujeme, že máme možnost, aby se 

této kulaté oslavy zúčastnili ještě naši pamětníci, 

kteří válku pamatují. Válku, která byla dosud největ-

ším zničujícím válečným střetnutím v dějinách lid-

stva. Provázely ji ve velké míře zločiny proti lidskosti, 

genocida, nemoci, hlad a utrpení. Zemřelo více než 

60 milionů lidí.  

Příčiny války bývají hledány v důsledcích Versailleské 

smlouvy, která se nelibě dotkla Německa. Další příči-

nou byla velká hospodářská krize na přelomu dvacá-

tých a třicátých let, jež oslabila mnoho evropských 

států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením 

Adolfa Hitlera a jiných totalitárních režimů v celé Ev-

ropě. 

Hitlerova agresivní politika a roztahovačnost dala 

tušit nebezpečí ze strany Německa. V roce 1938 

SEJDEME SE NA RYNKU 

V neděli 7. června se se-

jdeme u nás na rynku. Budou 

se tu konat kamenické ře-

meslné trhy a na pódiu se 

bude zpívat, tancovat a roz-

dávat radost. Vystoupí žáci 

naší školy, místní pěvecký sbor, folklórní soubor Vy-

sočan a na závěr folková skupina Strunovrat. Každý 

si přijde na své a věříme, že tu bude panovat příjem-

ná atmosféra jako v předešlých letech.  

Pozvali jsme prodejce s čerstvou zeleninou, domácí-

mi sýry, medovinou, dobrou kávou, keramikou atd. 

Věříme, že se zapojí i místní lidé. Těšíme se na ně. 

Pro domácí zvířátka se již připravují ohrádky. Chybět 

nebude ani soutěž o nejlepší kamenickou buch-

tu. V loňském roce se zúčastnilo sedmnáct soutěží-

cích. Letos je konkrétnější zadání. Bude se soutěžit 

o nejlepší kynutou buchtu, což není jednoduché 

zadání. Kynuté těsto vyžaduje fyzicky náročné pro-

pracování a pomazlení. Soutěže se může zúčastnit 

každý. Přihlaste se na našem úřadě.  

POZVÁNKY 

 Rozhledna na Zuberském kopci srdečně zve 

1. května 2015 v 10.00 hodin první turisty 

k výstupu na svoji vyhlídkovou plošinu. Ten, kdo 

jako první v letošním roce zdolá 182 schodů, což 

je 39m, obdrží dárek, který potěší každého turis-

tu. V případě nepříznivého počasí je rozhledna 

z bezpečnostních důvodů zavřená.  

Provozní doba: sobota a neděle 10-16 hodin. 

 Od 5. května se otevírá i muzeum Trhové Ka-

menice. V prvním poschodí bude 8. května 

slavnostně otevřena výstava k 70. výročí 

ukončení druhé světové války. Provede vás 

průběhem 2. světové války na Hlinecku 

s přihlédnutím k Trhové Kamenici. 

Ve strašidelném sklepení se po zimních měsí-

cích probudila strašidla a už se těší na malé ná-

vštěvníky. Kdo ví, jestli tam nějaké nepřibylo!   

MOJE LAVIČKA 

V září loňského roku jsme vás, milí spoluobčané, vy-

zvali k účasti na projektu „Moje lavička“. Chtěli jsme 

od vás nápady na vhodná místa pro umístění laviček. 

Měli jsme hlavně na mysli vytvořit příjemná místečka 

v okolní přírodě, která by lákala k posezení s výhle-

dem, k rozjímání a odpočinku.  

Několik návrhů již máme, např. u Zadního rybníku, 

u vodárny, nad sjezdovkou a na „Rovni“.  

Pučící květnová příroda láká k procházkám. Třeba 

nám ještě někdo nějaký podnět dáte. Budeme rádi.   

UKLIĎME ČESKO 

je název celorepublikové dobrovolnické akce, která 

se konala v sobotu 18. dubna. Do úklidu se zapojila 

i Trhová Kamenice. Přišlo pět dobrovolníků, dvě děti 

a tři dospělí. Naplnili jsme devět pytlů a posbírali od-

padky v části okolo vodárny a směrem k lomu. Ško-

da, že nás nebylo víc, protože jsme všechno nezvlád-

li. Tak snad příští rok.   

Děkujeme všem, kteří mají rádi pěknou a čistou pří-

rodu a přišli pomoci. Děkujeme také vodáckému od-

dílu, který uklidil břehy řeky Chrudimky.  

OČKOVÁNÍ PSŮ 

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 proběhne 

povinné očkování psů proti 

vzteklině. 

 Hluboká 16.00 hodin 

 Zubří 16.15 hodin  

 Trhová Kamenice (u čekárny na náměstí) 

16.30 hodin 

 Kameničky 17.15 hodin  

 Rohozná 17.40 hodin 

70 LET OD OSVOBOZENÍ 
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dobročinnost. Rozprášení partyzáni ustoupili do pro-

storu u Ronova a tam byli obklíčeni německými oddí-

ly a postříleni.  

V průběhu března až dubna 1945 vrcholil postup spo-

jenců proti nacistickému Německu. Byl obsazen Ber-

lín a Hitler spáchal sebevraždu. Německo podepsalo 

v Remeši 7.5.1945 bezpodmínečnou kapitulaci, která 

vstoupila v platnost dne 8. května, ve 23.01 hodin 

středoevropského času. Válka na našem území skon-

čila až 11. 5.1945. Boje však probíhaly takřka až do 

září 1945. 

Vraťme se do posledních dnů války do našeho měs-

tečka. Němci považovali Trhovou Kamenici za party-

zánské hnízdo a vysílali sem trestná komanda. Bojo-

valo se na silnici ke Ždírci i přímo u nás, kde byli prv-

ní padlí a ranění. To bylo odpoledne 5. května, kdy 

vypuklo pražské povstání, potom byla ve škole od-

zbrojena skupina Němců. Dozorem nad nimi byl po-

věřen farář Oldřich Kučera. Německá armáda si ne-

dala líbit český odpor v Železných horách a vyslala 

sem početnou trestnou výpravu, která si hravě pora-

dila se zátarasem na Nové Vsi i s malou skupinkou 

partyzánů v lese za Rohoznou, kde padli další naši 

občané. Podráždění Němci zastavili v Rohozné, vzali 

zde rukojmí a z těžkého kulometu odstřelovali kame-

nický kostel, jehož věž velmi poškodili. Po cestě za-

střelili Mařenku Nedbalovu, která šla po pěšině u sil-

nice. Na křižovatce k Bradlu na Němce čekal Viktor 

Mráz jako parlamentář, který je měl provázet při prů-

jezdu Kamenicí, protože uměl německy. Na náměstí 

na vojáky volali jejich soukmenovci ze školy a žalo-

vali na občany Kamenice a hlavně na faráře Kučeru. 

Němci ho našli na faře a bestiálně ho ubili. Pak se 

vrhli s hurónským řevem na rukojmí, z nichž čtyři 

byli zastřeleni u zdi čp. 6, mezi nimi i mladičký Jan 

Michek. Rohozenský hostinský Antonín Novák omdlel 

a tak ho zastřelili na zemi. Pak odtáhli směrem 

k Hlinsku, ale ještě stačili zastřelit další 3 občany, 

prchající se schovat do lesa u lomu. Viktora Mráze 

vezli s sebou a teprve druhý den ho v Hlinsku pro-

pustili. V hlineckém sokolském sborníku se píše: Ne-

chali jsme Němce na pokoji, a tak jsme neutrpěli 

žádné ztráty jako v Trhové Kamenici.  

Srdce se zastavuje nad tou hrůzou a hlavou se honí 

všelijaké myšlenky. Ale takový je běh dějin a marná 

je dnes otázka, dalo-li se tomu zabránit. Čtyřicet na-

šich občanů zaplatilo svými životy za protiněmecký 

odboj.  

Také Němci měli ztráty a jejich těla byla pohřbena na 

zdejším hřbitově u márnice. V roce 2005 pak byla 

provedena exhumace, identifikace a ostatky převeze-

ny do Památníku obětí druhé světové války do Brna. 

9. května přijeli na naše náměstí první Rudoarmějci, 

ale to už bylo po bojích a zbýval čas na oplakávání 

padlých i na oslavy. Češi i Slováci se radovali 

v okolí Kamenice probíhaly manévry a do našeho 

městečka zavítal i president republiky Dr. Edvard 

Beneš a spolu s generálem Syrovým se podepsali do 

školské kroniky. Události pak dostávaly nežádoucí 

spád. Dne 23. září 1938 nařídil president mobilizaci 

a muži s nadšením nastupovali bránit hranici proti 

Hitlerovi. Provázel je pláč žen, ale brzy se i oni vra-

celi domů se slzami v očích a hněvem v duši. 

Okupace celého Československa německou armádou 

začala 15. března 1939. Na území Čech a Moravy byl 

ustaven tzv. Protektorát Čechy a Morava a zavedena 

mimořádně brutální a násilnická totalitní diktatura 

a popravy. Byl cenzurován rozhlas, tisk, rozpuštěny 

některé organizace jako Sokol a Junák, zavřeny čes-

ké vysoké školy, mladí lidé byli posíláni na nucené 

práce do Německa, Židé a Romové deportováni do 

koncentračních táborů. 

Do Trhové Kamenice přijeli první zakuklenci 

v tmavých uniformách a po zuby ozbrojení 15. břez-

na po 9. hodině. Jen těžko se prodírali vysokým sně-

hem, ale s germánskou povýšeností diktovali svoje 

požadavky. Celkem 1000 vojáků se ubytovalo 

v Sokolovně, v hostincích u Zábských, u Dostálů 

a důstojníci v Kampeličce a na nové radnici, kde způ-

sobili požár, který hasiči jen těžko zdolávali. Kameni-

ci opustili 22. března 1939. K pohodě nepřispěly ani 

kruté mrazy (až -30°C) a epidemie dětské obrny. Byl 

zaveden přídělový systém. 

1. září 1939 nacistické Německo napadlo Polsko 

a vypukla válka. V té době jistě nikdo netušil, jak se 

bude vyvíjet a jakých rozměrů dosáhne. Němčina 

měla přednost před češtinou, vše se psalo dvojjazyč-

ně a místní názvy byly poněmčeny někdy dost ko-

micky. V roce 1940 začalo u nás první zatýkání dů-

stojníků čs. armády a Sokola. Represe se nevyhnuly 

ani komunistům, legionářům a také těžko pořízené 

zvony posloužili válečníkům opět k výrobě děl. 

S nepředstavitelným rizikem byl zachráněn jen zvon 

na Polomi. Před fašisty byla schována i Masarykova 

busta, která se dostala na světlo boží až 29. červen-

ce 1946. 

Přeneseme se do roku 1943. Německá armáda po-

stoupila na východ až ke Stalingradu. Zde se koneč-

ně karta obrátila a Němci byli zatlačováni. V té době 

se dostali na Polom tři Rusové, které hajný Eis a sed-

lák Urban ubytovali a poskytovali jim úkryt a stravu. 

Hlavní jejich činností bylo získávat další spolupracov-

níky a spojky, lidé jim s vědomím hrozného nebezpe-

čí poskytovali úkryt a jídlo. Později se ke Křemenici 

dostala skupina Mistr Jan Hus, složená z Rusů a čes-

kého komisaře.  

V zimě roku 1944 provedli Němci protipartyzánskou 

ofenzivu a to už bylo jasno, že je mezi partyzány 

zrádce. Mezi občany nastalo masové zatýkání. Mnozí 

poctiví spoluobčané zaplatili mučením a smrtí svou 
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VZPOMÍNKA NA PĚTAČTYŘICÁTÝ 

Poznámka redakce na úvod: Osobní vzpomínku na 

osvobození z roku 1945 nám poslal pan Václav Ně-

mec. Tehdy mu bylo necelých 13 let. Jedná se o au-

tentický příběh pamětníka, kterých již není mnoho. 

V ranních hodinách v sobotu 5. května 1945 nad Tr-

hovou Kamenicí proletěla spojenecká letadla a shazo-

vala letáky s oznámením: „Československo bude již 

osvobozeno“. Na rozkaz velitele německé posádky ve 

škole jsme letáky sbírali, odevzdávali je stráži u ško-

ly, ale ten voják, kterému jsme to dávali, se jen us-

míval. Asi ho pobavilo, jak mu děti dávají „štvavé“ 

letáky. Ve škole byla posádka asi dvou set němec-

kých vojáků, snad rekonvalescentů. Původně byli 

chvíli ubytováni v ozdravovně za hřištěm, ale z obav 

z napadení partyzány byli přestěhováni do školy. Do 

školy jsme proto možná už od podzimu nechodili 

a jen jednou za týden jsme si šli pro úkoly, někdy 

i na faru. 

Zatím v Praze hlasatel českého rozhlasu ráno ozna-

muje: „Je sechs hodin ...“ a to byl počátek, kdy zača-

lo povstání v Praze. Ale o tom je dost zpráv, komen-

tářů v tisku a všech médiích. Právě na základě po-

vstání v Praze také u nás rozhodl Revoluční národní 

výbor (patrně četníci, partyzáni a občané Kamenice - 

není známo přesné složení) o odzbrojení posádky ve 

škole. To se stalo odpoledne právě 5. května asi ko-

lem16. hodiny. 

Pamatuji se na to, viděl jsem, jak Vladimír Dibelka 

přebírá samopal, další pušky, červené pásky na ruká-

vech, a tím nastalo povstání také v Trhové Kamenici. 

Později odpoledne se snažila skupina německých aut 

od Ždírce proniknout směrem na Chrudim, došlo ke 

střetu u Schenkova domu (vedle Slavie). V přestřelce 

byli zabiti čtyři Němci a dva Vlasovci. Ale i na straně 

obránců padl Josef Kumpan ze Dřevíkova. Vypravo-

val kdysi p. Dr. Čermák, jak ho tam přinesli 

v neckách, a viděl, jak mu odchází život. A to by-

chom nebyli my kluci, abychom u toho nebyli. Když 

začala střelba, vklouzl jsem do Niklova domu a celou 

střelbu přečkal dole pod schody. Po přestřelce někdo 

křikl: „Nestřílet, Nicht schussen“. Byl to patrně zubař 

Majbo, vyšel jsem nahoru, vykoukl ze dveří, přeběhl 

silnici a na břehu potoku leželi u Bartoníčkova plotu 

(nyní Ozdoba) tři mrtví vojáci, možná Vlasovci. 

Ty jsem přeskočil a zadem doběhl domů, zatímco 

doma trnuli strachy, kde jsem. Nad Kamenicí přelétá-

valo letadlo, kolem Kamenice byly vybudovány záta-

rasy - jeden hned u radnice. A docházelo ke zranění, 

třeba Jan Pekař, nebo Josef Medek, ten měl pod paží 

střelu, dala se nahmátnout. Nebo Bedřich Grim, to-

mu Dr. Čermák ošetřoval natržené lýtko. Taková to 

byla sobota před poutí.  

Hned druhý den, v neděli 6. května 1945, byla z věže 

kostela pozorovatelna. Byl jsem tam s jedním 

z obránců, měl jsem jako ministrant ke kostelu 

vztah. Vše se hlásilo (křičeli jsme z okenice) na poštu 

a viděl jsem, jak se od Ždírce blíží skupina vojáků 

tzv. židovskou cestou. Jeden z nich ležel na silnici 

a střílel z kulometu směr Zubří. Při této přestřelce 

naštěstí k žádným ztrátám nedošlo, Němci se potom 

stáhli a vrátili se zpět ke Ždírci. 

Mezitím volala Praha o pomoc. Vzpomínám si, že 

v okně u Strouhalů (řeznictví) byl rozhlasový přijímač 

a dodnes slyším hlasatele Zdeňka Mančala: „Voláme 

české četnictvo, českou policii, vládní vojsko na po-

moc českému rozhlasu, Němci nám tady vraždí naše 

lidi…“ Je paradoxem, že ten hlasatel, Zdeněk Mančal 

byl později v padesátých letech vězněn a jeho spolu-

z nabyté svobody, ale nám kalily radost pohřby a to 

si ještě nikdo neuvědomil, že se sem už nikdy nevrátí 

židovští občané. Zahynuli kdesi v Terezíně včetně 

dvou bývalých starostů Maxe Bergmanna a Milana 

Fuchse a jeho 12tiletého syna Hanuše. Válku přežili 

pouze Karel Bergmann a Věra Bauerová, rozená 

Fuchsová. Karel Bergmann zde chtěl žít a obnovit 

výrobu ve svém podniku. To se mu nepodařilo. Odjel 

znovu do Anglie. Věra Bauerová již v Kamenici neži-

la. Přijela na pozvání jako čestný host na oslavy 

140. výročí prohlášení Trhové Kamenice městem 

v roce 1993. 

O válce toho bylo již hodně řečeno a napsáno. Dočte-

me se o ní i z knih pana Bohumila Hospodky. Zajíma-

vá je i publikace slečny Magdaleny Bucanové, o živo-

tě a osudech našich Židů. Filip Procházka napsal mi-

mo jiné i o účastnících druhého vojenského zahranič-

ního odboje.  

Historie je velmi poučná a proto se s ní seznamujeme 

a připomínáme si ji. Není samozřejmostí dnešní doby 

žít svobodně a v míru. Stále je třeba si těchto hodnot 

vážit a chránit je stejně jako odvahy, čestnosti, pra-

covitosti atd. Zlo se musí dusit v samém zárodku 

a porušování práv národů je nepřípustné. 

Účast pamětníků na kulatých oslavách osvobození 

ubývá. Těchto svědků je v Trhové Kamenici už jen 

několik. Jaké mají vzpomínky? Na to jsme se zeptali 

jednoho z rodáků. 
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střelbu a řádění. Po střelbě vyšel a asi jako první vi-

děl 4 zabité před domem, jak je patrno na pomníku. 

Psal jsem, že doma zůstal jenom děda. Vydal se ven 

kolem pošty, a když slyšel hukot aut od radnice, za-

šel k Hospodkům a schoval se tam na záchodě. Děda 

vypravoval, jak jeden z vojáků procházel přes chod-

bu a volal: „kamarad, kamarad“. Ale děda byl ticho 

a tak přežil. Poté otec vyšel od Svatoňů, děda od 

Hospodků a tak se sešli otec se synem. O tomto 

shledání, zřejmě dojemném, ani otec ani děda mno-

ho nepovídali, přečkali noc. Ráno jsme se vrátili 

z Hluboké, to shledání … stále slyším „ Vendo, Karle“, 

objímání, slzy. Bylo to šťastné setkání po 104 dnech 

otcova a jiných, utrpení, věznění. Ráno přicházeli 

sousedi, bylo jich plná světnice, vypravování, dojmy 

apod. Následek německého řádění předchozího dne 

byl už mnohokrát popsán. Zavražděného pana faráře 

Kučeru našel ve kvelbu asi pan Bláha. S otcem mu 

vyplnili vatou ránu na krku a měl prostřelenou paži. 

Přistrojili do kněžského, jak je to vidět na fotografii 

v kostele. Pohřeb faráře Kučery byl v sobotu 

12. května 1945 dopoledne a odpoledne byl pohřeb 

dalších 11 mrtvých na katafalku, zřízeném na ná-

městí - také to je několikrát podrobněji popisováno.  

Ale ještě k přejezdu kolony Němců u úterý 8. května. 

Zmíním se o parlamentáři, panu Viktoru Mrázovi. 

Někdy v roce 1943 jsem šel z Hamrů od příbuzných 

Pujmanových a u hřbitova mně zastaví pán v modré 

uniformě a s brigadýrkou a ptá se: „Nevíš hochu, kde 

je hrob toho Elicha jak zahynul v Německu, vlak mu 

ujel nohy“? (František Elich, 15. 2. 1942 ve Velzenu 

– viz pomník). Samozřejmě, že jsem to věděl, na 

tom pohřbu jsem ministroval, tak tehdy poprvé jsem 

poznal  fotografa pana Viktora Mráze. Vyfotil si po-

mník z několika stran, potom mě před bránou hřbito-

va, jenže tu fotku jsem od něj neviděl a nedostal. 

Pan Mráz byl údajně vojenský letecký fotograf, ale to 

vím jen z doslechu. V Praze bylo povstání, on přijel 

na návštěvu, nebo na pouť do Kamenice ke svým 

příbuzným Elichovým v ulici. Uměl výborně německy 

a nabídl se, že by působil jako parlamentář při prů-

jezdu ono úterý. Celou tu událost podrobně popisuje 

v některém TKO. Sám pan Mráz má velký podíl na 

zachycení-fotodokumentaci různých událostí Kameni-

ce, z květnových dnů obzvláště.  

Ráno 9. května zase jezdili Němci od Hlinska směrem 

na Ždírec. Možná ti, co tak řádili a vraždili. Ve Ždírci 

je prý pak napadli sovětští hloubkoví letci šturmovi-

ky. Odpoledne 9. května byl nějaký rozruch, že od 

Hlinska jedou zase Němci, ale to přijela tři auta So-

větů. Přivítání bylo obrovské - fotografie pana Mráze 

to dokazují. Samozřejmě, že my, děti, jsme u toho 

focení byli a tak ještě poznáváme tehdy pětiletého 

Jendu Zárubu s fotografií Stalina, nebo Břeťu Kudláč-

ka, Irenu Douckovou, Karla Němce a možná se ještě 

vězeň byl kněz klášterního kostela v Pardubicích pá-

ter František Ryba – na základě nějakého vykonstru-

ovaného udání a cílené provokace tehdejšího režimu. 

V tento den se také konal pohřeb bratra mojí babičky 

Václava Pilaře z Možděnice (*1871). Byl to poslední 

pohřeb p. faráře Kučery. Ten prý jen varoval účastní-

ky, ať se rozejdou při cestě na hřbitov. Jinak den 

proběhl celkem v klidu, ač přelétával nad Kamenicí 

zase německý průzkumný letoun. 

V tyto dny byl můj otec stále ještě v německém vě-

zení v donucovací pracovně v Pardubicích. Na docho-

vaných zápiscích uvádí, že byla viděna naše státní 

vlajka na nemocnici, že je velký shon lidí směrem ke 

Kunětické hoře, že v Praze zuří velké boje apod. Toto 

je poslední zápis, protože druhý den došlo k jejich 

propuštění. (Pozn.: Dobu vězení v Pardubicích otec 

zaznamenával přelomenou tužkou, ukrytou v botě. 

Psal na papírové pytlíky Koldi Petoza, obroušená lžíce 

sloužila jako nůž, obojí stále uschováváme.) 

Nastalo osudné úterý – 8. květen 1945. I dnes přelé-

távalo nad Kamenicí letadlo, vojáci ve škole mu má-

vali, Německo sice kapitulovalo, ale ne tak tomu bylo 

u nás. Došla zpráva, že se od Chrudimi blíží kolona 

asi 140 vozidel. Bylo proti nim vysláno asi 25 členů 

ozbrojeného oddílu a občané byli vyzváni, aby raději 

odešli z Kamenice (tehdy měla samotná Kamenice 

možná tisíc obyvatel, takže to nebylo jednoduché). 

Někteří odešli na Zubří k Pilařovům, nebo do Moždě-

nice k Urbanovům, na Petrkova a různě. Já se jenom 

zmíním, jak tomu bylo u nás. Matka, teta, bratr Karel 

a já jsme šli směr Hluboká, děda zůstal doma. Jenže 

to už hučela auta na náměstí, tak jsme se schovali 

ve sklepě u Dušánků a tam jsme přečkali celou tu 

střelbu, řádění. Pamatuji se, že jsme viděli ohnivou 

kouli, kterou snad Němci chtěli zapálit věž kostela - 

snad také proto, že tam byla pozorovatelna, nebo 

proto, že p. farář Kučera se zúčastnil odzbrojování 

vojáků ve škole. Potom, když už byl v Kamenici klid, 

jsme se odebrali do Hluboké k Daleckým a tam jsme 

přečkali noc. Bylo nás tam plno, ležel jsem na nějaké 

lavici a vedle mne v kolíbce tehdy 14denní klouček 

Toník. Hned ráno jsme se vypravili domů, v Kamenici 

celkem ticho, jen věž rozstřílená. 

Ve vězení v Pardubicích někdy odpoledne vězňům 

sdělili, že jsou propuštěni. Osobním autem s vlajkou 

vyvezli otce a Antonína Horníka až k Nové Vsi, dál už 

to nešlo kvůli zátarasům. Tak šli pěšky přes Vranov, 

otec zašel do hospody p. Solničky ve Vranově, znali 

se. Otec pak přešel až do Kamenice, p. Horník se prý 

schoval někde v rybníce, to již při střelbě. Když přišel 

na Horní konec, nejprve se stavil u Mrkvičků, a když 

šel kolem Svatoňovýho domu (zbourán), již bylo sly-

šet u radnice hukot aut. Někdo od Svatoňů vyšel 

a povídá – pojďte se schovat. Otec zašel do domu, 

usedl v kolářské dílně a tam všichni přečkali celou tu 
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Vyučený kominík Dan Kubynets, Hlinsko, nabízí své 

INZERCE 

některý pamětník pozná i když už o 70 let starší. Ko-

lony sovětských vojáků pak jezdily snad celou noc, 

u nás první den byla jen menši skupina, jeden z nich 

měl rozstřílenou ruku, otec mu to vyčistil, zavázal. 

Za to nám dětem rozložil samopal se 72 náboji, objí-

mal, dával dobrou noc podle ruského zvyku a podob-

ně. Krátce nato k nám přišla četa (asi 30 vojáků) 

a ti u nás byli snad tři týdny. Vojáci spali ve světnici 

a my ve světničce, děda na výměnku. Jednou jeden 

z vojáků ležel na kanapi, já vzal samopal a on poví-

dá: „No no, skolko těbě let ?“, Povídám: „třináct“ 

a on: „to já kagdá trinádcať ja uže trrr trrr trrr“. Jed-

nou jeden z vojáků vzal kýbl, plný granátů a šli jsme 

na ryby do Chrudimky nad mostem. Odjistil, hodil 

granát a ryby lítaly do vzduchu, my tam bosi vběhli 

a házeli je na břeh. Doma pod šupem dali kameny, 

veliký hrnec a vařili ryby, jak to přinesli. Karel poví-

dá, dejte mně rybu, dali mu dvě a divili se, že my to 

škrabeme, kucháme, to jsme uměli, vždyť jsme cho-

dili na ryby do náhonu u Homolkova mlýna.  

Smutná zpráva došla v pátek 11. května, že u Januše 

byli zastřeleni manželé Pátkovi. Hned tam byla vyslá-

na nějaká četa, Němce chytili a po výslechu tři z pěti 

zastřelili. Vzpomínám si, jak na Svatoňově zahradě 

pod školou jsem trhal husám kopřivy a najednou sly-

ším střelbu u Bláhových u předního rybníka. Běžel 

jsem tam a ve stráni proti domu v písku již leželi tři 

zastřelení Němci (pravděpodobně ti, co se podíleli na 

vraždách u Januše). Jeden z nich měl rozstřílenou 

hlavu a jeden byl už bez bot. Na pohřeb Pátkových 

jsme jeli na bryčce, kněz, zpěvačky a my ministranti. 

Na kozlíku byl kočí a ruský voják se samopalem na 

klíně otočeným ústím na kněze. Ten to pořád odstr-

koval a v tom se vojáček ptá: “Možno streljáť“? 

A hned na to vystřelil do vzduchu. Koníka to naštěstí 

nepolekalo. Přijeli jsme do domů Pátkových, 

v rakvích leželi postřílení manželé. Zachránila se je-

nom dcera, snad proto, že si vyřizovali svatbu. 

S dcerou paní Bačkovskou jsem o tom mluvil. Praco-

vali jsme oba na Vysočině, celou tu příhodu mně vy-

pravovala, jenže to už je také dvacet let, tak si už 

moc nepamatuji. Po celou cestu průvodu při pohřbu 

šla lesem ochrana a byla i nějaká střelba. 

Samozřejmě, že po skončení války zůstaly pozůstat-

ky, zbraně, náboje, a to bychom nebyli my, kluci, 

abychom také něco neměli, i když to neslo tragické 

následky. V Možděnici zahynul hoch Nováků, 

v Kocourově roztrhal náboj Karlova spolužáka Von-

dráčka. I já jsem měl schováno několik granátů pod 

podlahou ve včelnici, jeden obranný – kostičkový. 

Když si vzpomenu, jak jsem s ním manipuloval, ještě 

dnes mně jde mráz po zádech, nic by ze mne nezby-

lo. V zemědělských usedlostech někde pracovali za-

jatí Němci, tak třeba u Urbanů (dnes na náměstí - 

Juštovo) pracoval nějaký Helmut, ale my jsme se 

s ním chodili koupat do předního rybníka. Učili jsme 

se za války povinně německy, tak jsme trochu uměli 

a domluvili jsme se.  

Brzy byla ustavena pobočka SOPV (Svaz osvoboze-

ných politických vězňů) a samozřejmě, že otec v tom 

nemohl nefungovat. Přicházeli k nám všichni ti, co 

byli v koncentráku, z Hluboké, Polomi, Bradla, Slaví-

kova, Barovic. Všichni, co měli nějaký vztah 

k věznění v Pardubicích, Terezíně. To se u nás prak-

ticky „dveře netrhly“. Vypravování, vzpomínání, 

i smutné zážitky z Terezína … to by vydalo na mnoho 

kapitol.  

Po smrti pana faráře Kučery přišel z Nových Hradů 

do Kamenice 6. června kněz Josef Ranecký, přivítal 

ho, jak jinak můj, děda kostelník. A protože na faře 

byla ubytována ruská komandatura, spal nějakou 

dobu u nás. Až na konci léta, 18. srpna, se vrátili do 

Kamenice i zahraniční vojáci Karel Bergman a Adolf 

Doubal. Na Ádu se pamatuji. Myslím, že seděl u nás 

ve světnici a hovořil s otcem. Mám ale na něj jinou 

vzpomínku. To jsem měl zrovna „týden“ jako minis-

trant a Ada přišel do kostela a jestli by si mohl zami-

nistrovat, tak jsem mu to ochotně předal. On asi mi-

nistroval jako jiní v Kamenici před válkou už za 

mons. Zitky a také je v knize Bohumila Hospodky 

fotografie, jak ministruje 5. září 1942 v Harrowbeer 

při slavnostní mši při příležitosti druhého výročí zalo-

žení 312. stíhací peruti. Adolf Doubal se později vrátil 

do Anglie ke své manželce, měli dvě děti, ale tragic-

ky zahynul v roce 1950 v Kanadě, kam se přestěho-

vali. I o tom je mnoho článků v různých publikacích. 

Nedávno, v neděli 12. 4. 2015, byly v pořadu 

„Hledání ztraceného času – Bitva o Britanii III“ vysí-

lány historické záběry o 312. peruti se zmínkou prá-

vě o A. Doubalovi. Určitě to lze dohledat na internetu 

v archivu ČT.  

Doslov autora: 

Celý svět bude v letošním roce oslavovat konec vál-

ky, bude mnoho relací, zpráv v tisku, mediích jako 

připomínka utrpení, ale i statečnosti a kolik obětí to 

stálo, abychom získali svobodu. Trhová Kamenice 

nebyla výjimkou, podobně jako třeba Holice, Přerov 

a jiná města. Pokusil jsem se v tomto příspěvku po-

psat to, jak konec války prožíval tehdy třináctiletý 

kluk, což mohl prožít kdokoliv jiný podobně.   

Všechno, co jsem chtěl uvést ve svých vzpomínkách, 

jsem svěřil těmto řádkům. A pokud to snad bylo tro-

chu jinak, nechť mně to čtenáři a hlavně pamětníci 

prominou. 

Václav Němec - nejstarší 
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BLAHOPŘÁNÍ 

PODĚKOVÁNÍ TRENÉRŮM 

Z NAŠÍ ŠKOLY 

Rádi bychom touto cestou poděkovali v závěru lyžař-

ské sezóny 2014/2015 našim trenérům Tomáši 

Häuslerovi ml. a Radku Melounovi za věnovaný čas, 

rady a zkušenosti při trénincích a na závodech. Věří-

me, že jsme svými výkony dělali čest trenérům 

Recitační soutěž a její krajské kolo 

Ve dnech 17. a 18. března se naši nejlepší recitátoři 

zúčastnili okresního kola „Přehlídky dětských 

recitátorů“, která se konala v Chrudimi. 

ZŠ reprezentovali: Kryštof Chlebný (2. tř.), Nela Du-

cháčková (3. tř.), Lucie Linhartová (4. tř.), Adriana 

Lupoměská (4. tř.), Eliška Vodičková (6. tř.), Sára 

Tichá (7. tř.), Justýna Neuwirthová (8. tř.) a Michal 

Cibulka (9. tř.). Konkurence byla veliká a výkony 

všech  soutěžících velmi vyrovnané. Naši mladí inter-

preti své básně a texty přednesli na výbornou a mezi 

ostatními se rozhodně neztratili. Odbornou porotu 

zaujal recitační výkon Kryštofa Chlebného (2. tř.), 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme 

jubilantům, kteří oslaví v měsíci květnu 

své kulaté narozeniny. 

 50 let Hana Měkotová, Trhová Kamenice 

Jan Svoboda, Trhová Kamenice 

 60 let Hana Slavíčková, Trhová Kamenice 

i SKI klubu Hluboká a už nyní se těšíme na novou 

lyžařskou sezónu 2015/2016 pod Vaším odborným 

vedením. 

Mladí závodníci a jejich rodiče 

služby – provádí kontroly komínů, 

čištění spalinových cest, zapojení 

kamen. Poskytnutí kontrolní zprávy 

dle nařízení vlády č. 91/2010. V pří-

padě potřeby zajistí i revizi. Volat po 

20.-té hodině tel. 730825674.  
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

O velikonočních prázdninách se družina tradičně vy-

dává na výlety, do plaveckého bazénu, do kina, do 

bledulového háje. Letos jsme se poprvé odvážili dále 

za hranice našeho regionu do matičky Prahy. Zájem 

byl veliký, proto jsme změnili náš původní plán ces-

tovat veřejnými prostředky a vzali si vlastní autobus 

od místní firmy Bus Vysočina. Předpověď počasí byla 

šílená, ale přeci nejsme z cukru. Všichni jsme se už 

nemohli dočkat. 

Ráno jsme si přivstali a v 6 hodin již nastupovali do 

krásného žlutého autobusu. Již cesta byla zážitkem, 

venku se vystřídalo snad všechno počasí, které je 

v nabídce, ovšem při příjezdu do Prahy na nás mrka-

lo i sluníčko. Hodný pan řidič nás dovezl až na Praž-

ský hrad a nyní jsme byli ponecháni napospas naší 

metropoli. Měli jsme pro lepší identifikaci účastníků 

zájezdu reflexní vestičky, které korespondovaly 

s barvou místního policisty. Velice se mu to líbilo 

a hned v úvodu se s námi skamarádil. Po prohlídce 

Hradu jsme pomalu postupovali cestou českých králů 

do podhradí a došli jsme až na Karlův most. Mnoho 

dětí bylo v Praze úplně poprvé a proto monumentál-

Budeme Petrovi přát hodně štěstí, aby dopadl 

ze 40 soutěžících co nejlépe. 

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie 

který nás v dubnu s básní „Trampoty s roboty“ zastu-

poval v krajském kole recitační soutěže v Pardubi-

cích. Ve velké konkurenci si odnesl čestné uznání. 

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy. 

Noc s Andersenem 

V pátek 27. 3. 2015 proběhla v naší škole Noc 

s Andersenem. Jedná se o noc, kdy děti přespávají 

ve škole, věnují se různým literárním tématům a po-

vídají si o knížkách. Žáci osmé třídy se v pátek věno-

vali především tématu dobrodružné literatury a s ní 

souvisejícími knihami. Hned na začátku své cesty 

museli překonat rozbouřený oceán, což se jim spo-

lečným týmovým nasazením nakonec podařilo. Zabý-

vali se také příběhem o drakovi, který luštili ze tří 

různých autorských pohledů, nechyběly Černé histor-

ky a vyvrcholením našeho večera byla zážitková hra 

Den Trifidů. Letošní Noci s Andersenem se účastnilo 

514 škol a 619 knihoven v České republice. Jsme 

rádi, že jsme se k tomuto projektu s dlouholetou tra-

dicí mohli přidat. 

Další úspěch v chemii 

Ano. Je to tak! Naše základní škola v soutěži „ Hle-

dáme nejlepšího mladého chemika ČR 2015“ 

postoupila do národního kola. Na začátku soutěže 

bylo 3 000 účastníků. Postupně jsme se probojovali 

až do finále, které se konalo v lednu v počtu 30 mla-

dých chemiků. 30.března 2 015 jsme se dozvěděli 

konečné výsledky v rámci Pardubického kraje. Ze 

30 finalistů se na 10. místě umístila Natálie PIL-

NÁ a na 6. místě Petr LINHART. Oba dva soutěžící 

předvedli vynikající výkony nejen v teoretické části, 

ale i v praktických dovednostech v laboratoři. 

Na místě je veliká gratulace a poděkování za vzornou   

reprezentaci školy. 

Pardubický kraj bude v chemii zastupovat 6 nejlep-

ších. Mezi nimi bude i PETR LINHART, žák ZŠ Trhová 

Kamenice. Národní kolo proběhne 11. června 

2015 v Pardubicích v budově místní univerzity. 
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V neděli 17. května v 15.00 hodin bude v rámci 

tradiční svatojánské pouti sloužena mše svatá 

v kapli sv. Jana Nepomuckého na Zubří. 

Pavel Čtvrtečka 

POZVÁNKA NA MŠI SVATOU 

FARNÍ OKÉNKO 

PODĚKOVÁNÍ 

Hvězda mořská 

Podle Bible vyvedl Mojžíš Izraelity z Egypta do země, 

kterou Hospodin zaslíbil Abrahámovi. Hory, údolí, 

Jordán, Genezaretské jezero, Mrtvé moře, poušť, 

úrodná půda – to všechno je země Kanaán- Palesti-

na. Z kmene, který kdysi putoval se stany a stády po 

stepích, se stal národ. Tisíc let přešlo od smrti Abra-

háma do časů krále Davida. V jeho době byl Izrael na 

vrcholu slávy. David založil mocné království s hlav-

ním městem Jeruzalémem. Zároveň také shromažďo-

val duchovní poznatky a sepsal knihu modliteb – žal-

mů. Davidův syn Šalamoun nechal postavit slavný 

chrám. Hledal moudrost a kladl si mnoho otázek. 

Jaký je původ přírody a člověka? Jestliže se člověk 

poznáním podobá Bohu, proč je zároveň schopen 

konat zlo a podroben smrti jako zvířata? Přes všech-

nu moudrost a slávu Šalamoun v závěru života pod-

lehl pohanské modloslužbě a po jeho smrti se začala 

rozpadávat i jeho říše. I další králové se vracejí 

k pohanství. O obnovu víry usilují proroci. 

Prorok Eliáš byl poslán ke králi Achabovi, který uctí-

val pohanské Baaly. V té době stihlo zemi velké su-

cho. Eliáš si vyžádal setkání s Baalovými proroky na 

hoře Karmel, kde se sešel i všechen lid. Eliáš opravil 

Hospodinův pobořený oltář podle izraelské starozá-

konní tradice. Modlitbou k Hospodinu prosil za lid 

a oběť i dříví s vodou strávil oheň, který spadl z ne-

be. Právě v obláčku vystupujícím na prosbu Eliáše 

z moře a přinášejícím déšť spatřovali později křesťa-

né předobraz Panny Marie. Ve 12. století na tomto 

místě vzniklo společenství mnichů karmelitánů. /

V nedalekém křižáckém přístavu Akkonu byly nedáv-

no objeveny mince z doby krále Přemysla Otakara II. 

ražené v Čechách/. Nad Středozemním mořem na 

hoře Karmel stojí kostel Stella Maris, Hvězda mořská. 

To je také jeden z titulů Matky Boží, kterými v měsíci 

máji věřící oslavují v loretánských litaniích Matku 

Boží. 

Čtvrtečka Pavel 

Římskokatolická farnost děkuje zastupitelstvu městy-

se Trhová Kamenice za finanční příspěvky spojené se 

splácením opravy věže na kostele sv. Filipa a Jakuba. 

nost soch na mostě, šířka a nádhera Vltavy, Mostec-

ká věž a okolní domy uchvátili snad všechny. Těšili 

jsme se na Staroměstské náměstí, jelikož může na-

bídnout mnoho zajímavého pro turisty a rovněž se tu 

konaly velikonoční trhy s doprovodným programem. 

Krátce jsme se zastavili před Staroměstskou radnicí, 

a jelikož panáčci se nám měli ukázat až za půl hodi-

ny, zvolili jsme zatím atraktivní prohlídku trhů samo-

zřejmě s nezbytnými nákupy pro maminky a něco do 

bříška. Počasí se však rozhodlo, že jsme toho už vi-

děli dost a čerti se začali ženit. Déšť, sníh, kroupy, 

vichřice nás zahnaly, k velké radosti místního prodej-

ce, ke stánku s trdelníky, a jelikož počasí bylo čím 

dál horší a peněženky čím dál tenčí, zaveleli jsme 

k ústupu a zmizeli v metru. 

Pro případ krizového počasí jsme měli připraven 

plán B, který jsme využili a celkový dojem z matičky 

Prahy byl ještě umocněn. Navštívili jsme obří hernu 

Brumbambule, která předčila naše očekávání. Únava 

byla ta tam, všichni řádili až do úplného vyčerpání, 

vypili jsme snad celý bar s limonádami a džusy a po 

nádherně prožitém dni jsme nedobrovolně hupsli do 

přistaveného našeho žluťáčku a ujížděli k mamkám 

domů. Pro velký úspěch pražského putování chtějí 

děti napřesrok výlet opakovat a my všichni doufáme, 

že další ročníky budou kvalitnější a kvalitnější, neboť 

horší počasí snad tam nahoře už v nabídce nemají. 

Za ŠD Soňa Janotková. 
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KAKULKA 

vým močením, pálením či řezavkou, bolestmi v pod-

břišku či zádech. Moč může být tmavší, může zapá-

chat nebo se v ní objeví i stopy krve nebo hnisu. 

V počátečních stádiích těchto potíží může pomoci 

přírodní léčba. Základním opatřením je dodržovat 

pitný režim. Denní příjem tekutin by se měl pohybo-

vat mezi 2.5 – 3 litry, ideální je zařadit bylinné – 

urologické čaje. Nejčastějšími bylinkami v nich obsa-

ženými bývají zlatobýl, medvědice, kořen jehlice 

a petržele, list břízy nebo nať kopřivy. V poslední do-

bě se také doporučují výtažky z kanadských brusi-

nek, ideálně v kombinaci s D- manózou, což je látka, 

která zabraňuje bakteriím v přilnutí ke stěnám močo-

vých cest. Určitě je vhodné omezit konzumaci dráždi-

vých látek a jíst méně sladkostí, naopak zvýšit pří-

jem zeleniny a ovoce. 

Pokud výše uvedené nepomáhá a potíže přetrvávají, 

je vhodné obrátit se na doktora, ideálně přijít na vy-

šetření se vzorkem ranní moči ze středního proudu. 

Lékaři dnes mají k dispozici celou škálu antibiotik, 

kterými se daří účinně a brzy tyto infekce léčit. 

Přeji našim čtenářům pěkné jarní dny! 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice. 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 

Jarní sluníčko už nás láká 

ven, ale právě v tomto ob-

dobí býváme více vystaveni 

riziku infekce močových 

cest. Jedná se o poměrně 

běžnou skupinu onemocně-

ní, nejčastěji se vyskytuje 

zánět močové trubice, mé-

ně často zánět močového 

měchýře nebo ledvin. Stejně jako v jiných částech 

lidského těla i v močových cestách se v malé míře 

vyskytují mikroorganismy (např. bakterie, viry...), 

kterým naše imunita nedovoluje se přemnožit. Pokud 

ale je naše obranyschopnost něčím omezena, mohou 

se mikroorganismy přemnožit a objevuje se infekce. 

Příčinou může být nejen nachlazení, ale také zane-

dbávání pitného režimu, zhoršení intimní hygieny 

nebo rizikové sexuální chování. Také diabetici, pokud 

mají vyšší obsahu cukru v moči, jsou náchylnější 

k infekcím močových cest. Zánět se projeví například 

únavou, zvýšenou teplotou, častějším nebo bolesti-

2.května – 20.00 hodin  

Pouťová zábava 

sokolovna 

k poslechu hraje skupina NORMAL 03 

Pořádá: Rybářské sdružení Chobot 

3. května   
Trhovokamenická pouť 

náměstí 

3. května – 8.00 hodin Slavnostní mše v kostele sv. Filipa a Jakuba 

8. května – 13.00 hodin   

Oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války 

náměstí 

20. května  

Poznávací výlet pro seniory – Kutná Hora 

Odjezd autobusu v 7.00 hodin z náměstí 

Pořádá: Městys Trhová Kamenice 

Noc kostelů 

29. května – 20.00 hodin  

Pořádá: pěvecký sbor 
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Konečně poslední seznam far obsahuje listina papeže 

Klementa VI. z 12. dubna 1351, kterou papež potvr-

zuje dohodu, učiněnou na základě listin z roku 1350. 

Jednu vyhotovil biskup Albrecht ze Šternberka a ka-

pitula litomyšlská, (Originál je uložen v Zemském 

archivu v Brně.) druhou sepsal arcibiskup Arnošt 

z Pardubic a kapitula pražská. (Originál soupisu je 

uložen v Okresním archivu Svitavy se sídlem 

v Litomyšli.) V této listině se uvádí, že chrám Páně 

v Trhové Kamenici, zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi,  

farní kostel dekanátu chrudimského, byl v roce 1350 

postoupen s filiálním kostelem sv. Mikuláše ve Rvá-

čově (Campniz cum filiali ad Sanctum Nicolaum) 

k nově zřízenému biskupství litomyšlskému. (Palacký 

František; Dějiny národu českého v Čechách 

a v Moravě; B. Kočí; Praha; 1908, str. 208. 

Srv.: Adámek Karel Dr.; Dopis ředitelství měšťanské 

a obecné školy v Trhové Kamenici ze dne 28. dubna 

1934.) Postupovací listinou, datovanou 4. listopadu 

1350, byly postoupeny k biskupství Litomyšlskému 

dekanáty Chrudimský, Mýtský, Polický a Lanškroun-

ský. Konečně poslední seznam far obsahuje listina 

papeže Klementa VI. z 12. dubna 1351, kterou papež 

potvrzuje dohodu, učiněnou na základě listin z roku 

1350. 

Uvedené soupisy se od sebe liší nejen transkripcí 

místopisných jmen, ale soupis z roku 1349 a z roku 

vrtáním vyfouknutých vajec a vytváření kraslic ma-

deirového typu, škrábání, broušení, gravírování … 

i takové výrazy padaly při tvorbě vajíček, která mají 

potěšit koledníka. Kromě zdobených vajíček mnohé 

potěšila i příprava velikonoční výzdoby, proutěných 

závěsů apod. Velké poděkování touto cestou patří 

paní Olze Doubalové, Iloně Zavřelové, Žanetě Lupo-

měské a Kateřině Kábelové, které byly garanty 

a studnicí inspirací tohoto vydařeného tvořivého od-

poledne v naší knihovně. 

Burza oblečení, hraček a sportovních potřeb 

To, že se v naší Kame-

nici stále něco děje, do-

kládá i uskutečněná jar-

ní burza dětského, dám-

ského a pánského oble-

čení, dětských hraček 

a sportovních potřeb, 

která se konala v přísálí místního kulturního domu ve 

dnech 10.-11.dubna. Pořádání akce se se ctí zhostily 

a dík za ni náleží paní Vendule Kudláčkové a Radce 

Kábelové. Už dnes se s ohledem na zájem zúčastně-

ných můžeme těšit na podzimní verzi této burzy. 

Nezapomeňte (se) vrátit 

Přesně týden před Velikonočním pondělkem 

(30. března 2015) se sešli všichni zájemci o inspiraci 

zdobení vajíček v místní knihovně. V rámci projektu 

Nezapomeňte (se) vrátit se zde konalo tvořivé odpo-

ledne zaměřené aktuálně na velikonoční tematiku. 

Děti, a nejen ony, si mohly pod vedením zkušeněj-

ších maminek a dalo by se říci i odbornic vyzkoušet 

různé metody zdobení kraslic od těch nejjedno-

dušších až po ty opravdu pracné. Zdobení voskem, 

polepováním, stříkání barvami a jiné metody byly 

střídány zdobením ubrouskovou metodou dekupáží, 

HISTORIE KOSTELA V TRHOVÉ KAMENICI 
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… na pokračování se můžete těšit v dalším čísle 

Podle listiny, kterou arcibiskup Arnošt z Pardubic v ro-

ce 1350 postupuje čtyři dekanáty archidiakonátu hra-

deckého biskupství litomyšlskému, je možno soudit, že 

na tehdejší  malou lidnatost našeho kraje, bylo tu far 

více než dost. V seznamu je i fara a kostel v Trhové 

Kamenici, která se tehdy v latinských listinách nachá-

zela pod jmény Campnicz, Campniz či Camnicz a pořa-

dovým číslem 16. Kostelů je celkem jmenováno jedna-

třicet! (Srv. Chrudimsko a Nasavrcko, díl IV., str. 56-

58.) 

Zdá se, že řeka Kamenice (Chrudimka) byla hranicí  

mezi majetkem klášterů vilémovského a podlažického, 

kterému prokázaně patřily petrkovské lesy, obce Rvá-

čov a Všeradov. Z toho lze usuzovat, že patrony filiál-

ního kostela sv. Mikuláše byli podlažičtí mniši, a tedy 

i kostela filipojakubského v Trhové Kamenici, a že  

tedy podlažičtí mniši byli i pány Kamenice. 

(Vilémovský klášter benediktinský založil roku 1120 

Vilém, hrabě ze Sulzbachu, příbuzný kněžny Rejčky 

(Richsy) české.) Klášter byl v dubnu roku 1421 zničen 

Pražany. Podlažický klášter benediktinský byl založen 

kolem roku 1150 českým šlechticem Vrbatou z Kostel-

ce, poprvé je připomínán v roce 1159. 28. dubna 1421 

přitáhli ke klášteru Husité v čele z rozdivočelým Jindři-

chem Lancembokem Slavatou a Joštem Hechtem 

z Rosic. Klášter byl rozbořen, spálen a mniši s opatem 

byli odvedeni na Rychmburk, kde byli upáleni.) Vlast-

nictví kamenického zboží dosvědčuje i fakt, že nebylo 

zvykem, aby filiální kostel měl jiného pána než měl 

kostel farní. 

1350 i rozdílným pořadím a počtem jmenovaných kos-

telů. (Šebek František; Kostel sv. Václava na Chlumku 

u Pardubic v listině z roku 1295. In: Východočeský 

sborník historický 1/1991; VČM Pardubice; Pardubice; 

1991, str. 3-11.) 


