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Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,  

čas běží jako voda, máme tu konečně jaro a mohli jsme se tak pustit do plánovaných akcí. 

V obci jsme začali s prvními jarními pracemi, a to s úklidem obce a s výsadbou stromečků 

v obecních lesích. V dubnu byli přijati tři zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Měli 

jsme požádáno o čtyři, ale vzhledem k tomu, že se zpřísnila pravidla pro výběr uchazečů, 

komise nám schválila pouze tři a z toho jsme již s jedním ze schválených pracovní poměr 

ukončili. Od května máme zažádáno o další, protože vzhle-

dem k naplánovaným akcím bychom to nebyli schopni se 

stávajícím počtem pracovníků stihnout. Uvidíme, jak vše 

dopadne.  

Zahájili jsme práce na dokončení rekonstrukce kašny. 

Zrestaurované části byly již dovezeny a hned po pouti se 

začnou sestavovat do konečné podoby včetně zprovoznění 

cirkulace vody. Nyní je hotov podklad, který musí řádně 

ztvrdnout. Poté bychom chtěli začít s úpravou okolí kašny 

včetně dlažby, osazení laviček a nové výsadby. 

Došlo i k rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Chrudimku vedle starého mostu. 

Jedná se o pravděpodobně největší akci letošního roku. Stará lávka již byla odstraněna, 

nyní se zhotovují nové opěry, aby bylo kam novou lávku usadit.  

V nejbližší době bychom se chtěli dát i do obnovy fasády zbývající části fary včetně výmě-

ny dveří do obecního bytu.  

Za základní školou za víceúčelovým hřištěm došlo k zahájení prací na stavbě pergoly coby 

venkovní učebny, budou zde instalovány i dva nové herní prvky.  

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

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

Registrační číslo periodika: MK ČR E 11951  

Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 23. května 2016.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

hořící hranice symbolizující Čarodějnice ukazují, že duben skončil 

a květen je tu. Letošní státní svátky sice vyšly na neděli. A tak nám 

volné dny navíc nepřidaly, ale i přesto nám nebrání, abychom je 

příjemně prožili. Třeba na pouti, která bude probíhat na druhý  

květnový svátek, den vítězství. Tento svátek nám připomíná konec 

druhé světové války roku 1945. 

Přeji Vám, abyste květnové dny příjemně prožili a třeba budete mít 

příležitost oslavit i nějaké svoje vítězství. 
Jitka Němcová 
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Poplatek za odpad 

Poplatek za likvidaci odpadu na rok 2016 je ve výši 

500 Kč za povinnou osobu či objekt – do 

30 června 2016.  

Poplatek za psa 

Poplatek za psa ve výši 50 Kč se hradí vždy do 

15. února. V letošním roce nezaplatilo za svého pej-

ska mnoho majitelů, a tak všechny „zapomnětlíky“ 

upomínáme. Pokud už pejska nemáte, je třeba ho 

odhlásit z evidence. Děkujeme. 

Jarní úklid – „Ukliďme Česko“ 

Na pátek 8. dubna byl 

naplánován jarní úklid 

přírody v okolí Trhové 

Kamenice, ale pršelo. 

Přesto přišlo 23 bri-

gádníků, převážně vo-

dáků z oddílu Tapouch. 

Je vidět, že vodák není 

z cukru a voda mu ne-

vadí. Tato početná 

skupinka se vydala čistit břehy řeky Chrudimky.  

Další část, ve které byl i nejmladší účastník akce - 

pětiletá Eliška Mikulová, se vydala směrem na Petr-

kov a k lomům. Ostatní si vyzvedli pytle na odpad, 

aby uklidili příkopy podél cesty do Kameniček. Cel-

Opět se nám podařilo získat další granty a dotace 

z Pardubického kraje, a to: 

 10 tisíc Kč na pořádání trhovokamenických trhů, 

které se budou konat 5. června 

 20 tisíc Kč na osvětlení stálé expozice „Výroba 

vánočních ozdob v Železných horách“ v našem 

muzeu 

 100 tisíc Kč na rekonstrukci kašny 

 50 tisíc Kč na obnovu fasády kaple v místní části 

Zubří /církev/ 

 80 tisíc Kč na vybavení okolí mateřské školky no-

vými herními prvky 

Na náměstí a u hřbitova došlo 

k odbornému ošetření aleje lip, 

k úpravě stromů došlo také 

v lokalitě u kapličky na Zubří. Po-

kračovat bychom chtěli u sokolovny 

a u cest mezi Kameničkami a Ro-

hoznou.  

Co se týká II. etapy výstavby v lokalitě Svárov, má-

me zpracovaný geometrický plán jednotlivých parcel, 

který máme podán u katastrálního úřadu ke schvále-

ní, a pracuje se na dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí.    

Informací bylo již dost a nyní vám přeji spoustu hez-

kých jarních slunečných dnů! 
Ing. Iva Dostálová, starostka 

Informace z obecního úřadu 

kem se naplnilo 17 pytlů.  

Drobný déšť se umoudřil, takže jsme ani moc ne-

zmokli, měli pěknou procházku a radost, že jsme po-

mohli přírodě a přispěli ke zlepšení našeho okolí. Moc 

děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a paní 

Jitce Mičulkové z lékárny za poskytnutí ochranných 

rukavic. 

Pozvánka na rozhlednu a do muzea 

Na státní svátek 1. května můžete 

poprvé v letošním roce navštívit roz-

hlednu na Zuberském kopci. První 

návštěvník získá jako každý rok malý 

dáreček. Rozhlednu navštíví každo-

ročně přes 3 tisíce turistů. U rozhled-

ny je nové turistické posezení, mapa 

a jeřabinová alej, kterou na podzim 

vysázel místní pěvecký sbor Jeřabiny.  

Rozhledna bude v měsíci květnu a červnu otevřena 

v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin. 

V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) je 

rozhledna zavřená. 

Muzeum bude v provozu rovněž od neděle 1. května, 

a to expozice o historii Trhové Kamenice, „Výroba 

vánočních ozdob v Železných horách“ a strašidelné 

sklepení. Výstavní sál se zaplní v červnu. Výtvarné 

práce tu budou mít děti z mateřské a základní školy 

a keramická dílna. V červenci pak výstavní sál pře-

vezme výtvarný obor Základní umělecké školy Hlin-

sko a v srpnu zde bude prodejní výstava keramické 

dílny Aleny Effenbergerové, která vyrábí krásnou 

krajkovou keramiku.  

Provozní doba muzea: v květnu a červnu – sobota 

a neděle od 12.00 do 16.00 hodin. Větší skupin-

ky si mohou prohlídku objednat i mimo provozní do-

bu. 

Trhy aneb Sejdeme se na rynku 

Vážení spoluobčané, po roce 

vás opět všechny srdečně 

zveme na trhovokamenické 

slavnosti - „Sejdeme se na 

rynku“. V neděli 5. června 

se v ranních hodinách začnou 

na náměstí sjíždět řemeslníci 

a pěstitelé, aby naplnili své stánky čerstvou zeleni-

nou, pečivem, medem, keramikou a dalším zbožím. 

Přivstat si musí i pracovníci, kteří budou připravovat 

pódium, na kterém vystoupí žáci a učitelský sbor na-

ší základní školy, místní pěvecký sbor Jeřabiny, 

folklórní soubor Vysočan a na závěr k dobré náladě 

dechová hudba Hlinečanka.  

Hlavním tématem oslav bude oslava řemesla. Dnes 

je tradiční řemeslná práce kulturním dědictvím. Bu-

deme se tedy věnovat řemeslným výrobkům, myš-

lenkám lidové tvořivosti a umění. 

K tradičním řemeslům patří i pekařství. Každý rok je 

vyhlášena soutěž o nejlepší kamenickou buchtu. 

Vždy bylo poměrně hodně soutěžících, což nás těšilo. 

O jejich výrobky byl velký zájem. Není divu, všechny 
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Víte, jak třídit bioodpad? 

Mezi bioodpad patří: 

 listí, tráva, plevel 

 zbytky ovoce a zeleniny 

 čajové sáčky 

 kávová sedlina 

 dřevní štěpka z větví stromů a keřů 

 zbytky rostlin 

 piliny 

 hlína z květináčů 

 spadané ovoce 

 skořápky ořechů, vajec 

 peří, vlasy 

Mezi bioodpad nepatří: 

 zbytky jídel (gastroodpad) 

 jedlé oleje 

Kameničky - 17.15 hodin 

Rohozná – 17.40 hodin. 

Pouť v Trhové Kamenici bude 

v  neděli 8. května na ná-

městí. Ráno v 8.00 hodin se 

v kostele sv. Filipa a Jakuba 

koná slavnostní mše, kterou 

zpěvem doprovodí místní 

pěvecký sbor Jeřabiny. Sr-

dečně vás zveme. 

Náměstí bude opět plné zají-

mavých atrakcí, na které se 

děti už určitě těší a rodiče pomalu střádají odpovída-

jící finance. Pouť je tu jen jednou za rok, tak proč si 

ji náležitě neužít. 

S poutí jsou spojena, tak jako každý rok, některá 

dopravní omezení. Od 2. května 2016 do 9. května 

2016 budou přesunuty autobusové zastávky. 

Autobusy jedoucí směrem od Hlinska budou zastavo-

vat před domem čp. 52 (u večerky) a v opačném 

směru bude zastávka naproti. Pro autobusy jedoucí 

ve směru Ždírec nad Doubravou – Chrudim a opačně, 

budou zastávky  na silnici I/37 před hasičskou zbroj-

nicí a na protějším chodníku.  

Úplná uzavírka silnice II/343 bude od pátku 

6. května 2016 od 19.30 hodin do neděle 

8. května 2016 do 20.00 hodin. Objízdná trasa 

povede přes obec Dřevíkov a Svobodné Hamry.  

V době uzavírky silnice budou autobusy jedoucí smě-

rem na Hlinsko a od Hlinska rovněž využívat autobu-

sovou zastávku na silnici I/37 před hasičskou zbroj-

nicí a naproti. 

byly výborné a těžko se vybírala ta nejlepší. Letos se 

vyhlašuje nová soutěž a to soutěž v pečení domácí-

ho chleba. Pravidla jsou jednoduchá. Chléb mu-

sí být upečen doma z vlastnoručně smíchaných suro-

vin (ne polotovar). Je jedno, jestli chléb bude upečen 

v domácí pekárně nebo troubě, jestli bude uhněten 

za pomocí robota nebo čistě lidské síly. Vyhodnocení 

proběhne v neděli 5. 6. 2016 při odpoledním progra-

mu. Svůj výrobek (tj. jeden bochník) odevzdejte 

hodnotící komisi v neděli 5. 6. 2016 do 10.00 hodin 

ve vstupní hale v muzeu. Na vítěze i všechny zúčast-

něné čekají pěkné odměny. 

Výlet pro seniory 

Cílem letošního výletu pro senio-

ry bude město Letohrad, kde se 

nachází Muzeum řemesel. Muze-

um bylo otevřeno v roce 2000. 

Je umístěno v památkově chrá-

něném areálu Nového dvora 

z roku 1750. Plochou 1750 m2 je 

největším muzeem svého druhu 

v ČR. Zahrnuje více než 50 uce-

lených expozic řemesel a živnos-

tí z období 1840 - 1930. Kromě 

relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář, 

prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šin-

deláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponá-

ty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, 

mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry 

a 100 let stará školní třída s ukázkami národních kro-

jů. V muzeu je několik prohlídkových okruhů. 

My jsme pro vás vybrali trasu „A“, která je na 30 až 

60 minut a prochází třemi patry sýpky, kde se muze-

um nachází.  

Po prohlídce muzea poobědváme ve stylové Restau-

raci Nový dvůr, která je umístěna ve stejné budově 

s muzeem. Muzeum řemesel spolu s Restaurací Nový 

dvůr získalo 1. místo jako nejlepší turistický cíl ce-

lých Východních Čech v soutěži turistických regionů 

a tak věříme, že budete spokojení. Zájezd se koná 

v pátek 27. května 2016. Odjezd autobusu 

z náměstí je v 8 hodin. Při zpáteční cestě se ještě 

zastavíme ve Vamberku v Muzeu krajky. 

Závazné přihlášky přijímají na úřadě městyse 

p. Němcová nebo p. Žaloudková. Účastnický po-

platek činí 200 Kč (vstupné a doprava).  

Vítání občánků 

V sobotu 28. května v 10.00 hodin 

v obřadní síni přivítá paní starostka 

naše nové občánky.  

Očkování psů proti vzteklině 

Povinné očkování psů proti vzteklině bude ve čtvrtek 

12. května. 

Hluboká – 16.00 hodin 

Zubří - 16.15 hodin 

Trhová Kamenice (náměstí, čekárna) - 16.30 hodin 

Pouť v Trhové Kamenici 



Trhovokamenický občasník číslo 05/2016 4 

Burza 

Rády bychom touto cestou poděkovaly Josefu Janot-

kovi za nezištnou pomoc při přípravě prodejní burzy. 
Radka a Vendula 

Spoluorganizace a pomoc při akcích pořádaných 

pro občany TK 

Děkujeme… prosté slovo, kterým chceme 

ale vyjádřit obrovské díky za spoluorgani-

zaci a pomoc při akcích pořádaných pro 

občany Trhové Kamenice kulturní komisí 

TK. V Čechách je zaběhlá odpověď „Není 

zač“, ale tím vlastně znevažujeme ener-

gii, kterou jsme do činnosti, za kterou 

nám ostatní děkují, dali. Osobně mi je 

sympatičtější odpověď našich rakouských 

sousedů „Gerne“, což je zkrácenina gern                   

geschehen = rádo se stalo. Nebo prosté „prosím“.  

Tímto chceme jako členové kulturní komise v Trhové 

Je lepší učit se v tichu, nebo při poslechu     

hudby? 

V evropském projektu SEEL (Sound in European       

E-learning – zvuk v evropském e-learningu) pracuje 

tým odborníků z pedagogického oddělení Fakulty 

ekonomiky a obchodu univerzity v německém Pader-

bornu pod vedením prof. Marca Beutnera, ve spolu-

práci s učiteli z Vyšší školy technické Ion I. C. Bratia-

nu v rumunském Temešváru, a s učiteli ze základní 

školy Chrudim, Dr. Jana Malíka na zajímavém      

výzkumu. 

Reprodukovaná hudba a zvuky nás obklopují 

v mnoha každodenních situacích. Cinknutí výtahu, 

klapání semaforu, chybové hlášení našeho počítače 

a mnoho dalších zvuků nás upozorňuje a směruje 

naše jednání. Hudba v kavárně, v obchodě, na letišti, 

ale také ve filmu má svůj účel: uklidnit nás, motivo-

vat, upozornit na důležitý moment (ve filmu) apod. 

Pracovníci projektu SEEL si kladou otázku, zda by 

širší a cílené využití zvuků a hudby ve školní výuce 

Poděkování K zamyšlení 

mohlo vést k jejímu zefektivnění. 

V úvodní fázi projektu se německá, rumunská i česká 

strana pokusila zjistit, zda, případně jak se zvuk 

ve výuce používá v současnosti. Oslovili jsme desítky 

ředitelů a učitelů v každé zemi. Na základě tohoto 

výzkumu lze říci, že cíleně se zvukem a hudbou pra-

cuje ve školách zřídka, výjimkou jsou snad speciali-

zované školy pro žáky s poruchami zraku. 

Projektový tým nyní pracuje na modelových výuko-

vých situacích, které poté spolupracovníci 

z Temešváru a Chrudimi budou testovat. Otázka zní, 

zda žáci dosáhnou lepších výsledků, pokud bude mo-

delová výuková situace doplněna cíleně navrženými 

zvuky a hudbou v pozadí, či nikoli. 

Zároveň se členové projektového týmu snaží pro-

mýšlet a formulovat zásady, podmínky a okolnosti, 

za kterých může být použití zvuku ve výuce příno-

sem, vytvářet databázi volně využitelných zvuků 

a hudby apod. 

Projekt byl zahájen v září roku 2015 a ukončen bude 

v srpnu 2016. Členové týmu jsou spolu 

v elektronickém kontaktu. Kromě toho proběhla 

tři setkání, jedno v každé ze zúčastněných zemí. 

Více informací o projektu SEEL lze získat na webu: 

http://seel.eduproject.eu/ 

Projekt SEEL je spolufinancován programem Evrop-

ské komise ERASMUS+ 

Hledáme brigádníky na letní sezonu        

(červen, červenec, srpen)                                 

na úklid areálu hotelu Dlouhý. 

Nepravidelná pracovní doba, DPP, 60 Kč/hod. 

Můžete se hlásit na mail:  

goblova@immanuel.cz  

nebo volejte na mobil: 736 188 849. 

 kosti, kůže, maso 

 uhynulá zvířata 

 exkrementy masožravých zvířat 

 znečištěné piliny 

 stavební suť 

 plechovky 

 komunální odpad 

 ostatní biologicky nerozložitelné odpady 

Nabídka brigády 

file:///C:/Users/jukin/Documents/Vlastní šablony Office
file:///C:/Users/jukin/Documents/Vlastní šablony Office
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Hodně zdraví a životní pohody 

přejeme jubilantům, kteří oslaví 

v měsíci květnu své kulaté naro-

zeniny. 

 60 let Miroslav Klepetko, Trhová Kamenice  

Jiří Košťál, Kameničky 

 70 let Lubomír Vencl, Rohozná 

 75 let Jaroslav Šibal, Trhová Kamenice  

Josef Mrkvička, Kameničky 

Prvního dubna jsme ve školce měli milou návštěvu. 

Na piano a akordeon nám přišli zahrát dva Vojtové ze 

ZUŠ Hlinsko a spolu s paní učitelkou Břízovou nás 

pozvali na Den otevřených dveří, který umělecká 

škola pořádala 15. dubna. 

Dětem se vystoupení velmi líbilo, s chutí si s muzi-

kanty zazpívali a ti si pochvalovali, že tak hodným 

dětem ještě nehráli. Několik dětí se do ZUŠ s rodiči 

vypravilo, snad v nich dříme nadání, hlavně aby hrá-

ly s radostí. 

Za sebou už máme polovinu plaveckého výcviku, do 

bazénu jezdíme společně s MŠ Nasavrky, děti jsou 

rozděleny do skupin podle schopností a v malém 

i velkém bazénu se toho již mnoho naučily. 

Kamenici veřejně poděkovat všem, kteří nám pomá-

hají. Protože v pěti členech by se akce nemohly 

zvládnout na takové úrovni, kterou si zaslouží a kte-

rou si zasloužíte i Vy. 

Když se ohlédneme za každoroční oslavou žen, kdy 

celým večerem vtipně provázel Petr Linhart, každá 

žena byla přivítána kytičkou, pak dostala občerstvení 

přímo ke stolu díky pánské obsluze v podání mužů 

z místního mysliveckého spolku a během večera je 

nejdříve bavily děti z místní mateřské školy pod ve-

dením jejich šikovných paní učitelek a následně pě-

vecký sbor Jeřabiny, kterému ve scénce z muzikálu 

Rebelové vypomohl Pavel Chaloupka, bylo to hodně 

práce, ale ze smíchu ozývajícího se v sále, úsměvů 

a z ohlasů zúčastněných žen je pro nás závěr jasný …  

ta práce stála za to J a příští rok se budeme snažit 

připravit akci ne méně vydařeně.  

Další akcí, která by bez ochoty a pomoci mladých 

trhovokamenických hasičů, nedopadla tak skvěle, jak 

dopadla, byl dětský karneval. Od pomoci při stěhová-

ní všech nezbytných potřebných pomůcek, přes vý-

zdobu a pak opět závěrečný úklid a odstěhování vše-

ho. Opět moc děkujeme. 

Velké díky patří též panu Tomáši Häuslerovi st. za 

stálou hudební podporu u všech akcí. I přesto, že 

vždy říká, že už to musí předat někomu mladšímu, 

nás vždy zachrání a pomáhá hudebním doprovodem. 

Děkujeme. 

OPRAVDU DĚKUJEME VŠEM …   

Mateřinka ve fotografiích 

Inzerce 

Blahopřání 
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Kdo by neměl rád květen, se vším, co nám přináší 

krásné jarní období. Na záhonu kvetou barevné hya-

cinty a tulipány, v sadě okrasné keře a stromy. Za-

hrádkáři mohou vkládat ruce do hlíny, hrabat, okopá-

vat a sázet. V lidové zbožnosti je květen – máj spo-

jen s mariánským kultem. Růže jako královna květin 

byla srovnávána s Pannou Marií, nedotčenou trním 

hříchu. V Písni písní je Panna Maria nazývána Růži 

šáronskou. K rozvoji mariánského kultu došlo zvláště 

v době barokní. Jedna z nejnavštěvovanějších pout-

ních svatyň, kostel Panny Marie Pomocnice, stojí 

v Chlumku u Luže. V letošním roce zde mohou pout-

níci projít Svatou branou milosrdenství. 

O založení poutního kostela se roku 1667 zasloužila 

hraběnka Marie Maxmiliána Hieserlová ze Žďáru 

a získala zázračný obraz P. Marie Pomocné. Jedná se 

o kopii obrazu namalovaného Lucasem Cranachem. 

Duchovní správu chrámu hraběnka svěřila jezuitům 

a ti si v sousedství zbudovali rezidenci. Pro rozvoj 

dobové zbožnosti měla značný význam duchovní po-

ezie a zejména duchovní píseň, určená pro širší lido-

vé vrstvy při bohoslužbách. V našem regionu působil 

Bedřich Bridel, rodák z Vysokého Mýta, který se jako 

člen jezuitského řádu věnoval misionářské činnosti. 

Skládal duchovní skladby a zvláště vánoční písně, 

koledy. Zemřel při ošetřování nemocných v Kutné 

Hoře v roce 1680. K autorům zpěvníků patřili chrous-

tovický farář J. J. Božan i P. Koniáš. 

V chrudimském kraji tehdy působil misionář Franti-

šek Mareš, z jehož zprávy pražské arcibiskupské 

konsistoři z roku 1761 vybíráme: 

1. dne měsíce máje vedl jsem obvyklé procesí s li-

dem k farnímu kostelu kamenickému zasvěcenému 

sv. Filipu a Jakubovi, ve kterémžto kostele jsem vy-

zpovídal přemnohé hříšníky. 

3. dne po kázání a bohoslužbě vyučoval jsem odpo-

ledne v Nasavrkách o desateru přikázání. 

5. dne navštívil jsem kostel sv. Jakuba v Práčově, 

kdež po vykonání pobožnosti vyučoval jsem nábo-

ženství, vyučuje přikázání církevní. 

8. dne navštívil jsem Včelákov, kdež po vykonání 

služeb Božích navštívil jsem školu a vyučoval jsem 

mládež a napomínal k bedlivosti a k bázni Boží. 

12. dne vyučoval jsem ve vsi Hradišti o svátostech. 

16. dne po vykonání ranní bohoslužby vedl jsem pro-

cesí dle ustáleného zvyku s příslušníky farnosti pan-

ství nasavrckého do Chrudimě. 

17. dne po vykonání ranní bohoslužby vedl jsem ob-

vyklé procesí ke kapličce sv. Jana Nepomuckého 

na Zubří, kdež jsem kázal… 

Závěrem je zapotřebí dodat, že nastupující osvícen-

ství a josefínské reformy, vedoucí ke spojení církve 

a státu, v první řadě zasáhly jezuitský řád. Do té do-

by totiž měl právě on monopol na střední a univerzit-

ní školství. Jezuitští misionáři přitom působili v zá-

mořských misiích v Asii, Latinské Americe i Africe. Asi 

třicet z nich byli Češi. Samuel Fritz z Trutnova objevil 

Maňáskové divadlo bylo další vítanou návštěvou. Děti 

držely palce všem, kdo s námahou tahali velikou ře-

pu, zjistily, že se špinavým prasátkem si nikdo ne-

chce hrát a poradily mu, jak se správně umývat. 

Na závěr se moc nasmály tomu, jak kůzlátka s ma-

minkou zahnala zlého vlka. 

Ani ve všední dny se u nás nenudíme. Starší děti 

si povídaly o vesmíru, odkud jim pozdravy posílal 

nezbeda Krteček, mladší si na příklad pěstují ředkvič-

ky a poznávají jarní květinky. 

Koncem dubna se k nám nastěhovaly knížky a po-

hádkové bytosti – ale o tom až příště. 

Farní okénko 
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U Svatého Mikuláše se vojáci zmýlili a odebrali starší 

zvon, který pak byl vrácen a místo něj byl sejmut 

zvon mladší. 

Ani železný  kříž na novém hřbitově za městem    

nepřečkal válečná léta a byl v roce 1917 nahrazen 

dřevěným. 

A další rekvizice! „Poslední daň válce zaplatil také  

zvon "poledníček", který dne 13. února 1918 byl 

z malé věže sňat a válečným účelům odevzdán. 

Od té doby nezvoní se již ani na mši, ani klekání, ani 

poledne. Zbyl nám tu jen velký zvon, který slyšíme 

v sobotu večer a v neděli. Ba ani úmrtí lidí není již 

občanstvu oznamováno zvoněním.“ Poledníček byl 

sundán celý v 16.00 odpoledne a vyplaceno za něj 

bylo 140 K, které farář Jan Zitko odevzdal na patro-

nátní úřad do Slatiňan. 

Biskupské konsistorium v Hradci Králové dalo dne 

29. ledna 1918 číslem jednacím 13.615 farnímu úřa-

du Trhové Kamenice na vědomí, že rozhodnutím c. k. 

centrální komise státního památkového úřadu ve Víd-

ni číslo 5103 jsou varhany kostela v Trhové Kamenici 

vyloučeny z rekvizice. 

V roce 1934 se trhovokamenický kostel dočkal po-

třebných  vnitřních oprav. Na náklad faráře 

dp. P. Jana Zitka provedla firma Břetislava Kafky 

z Červeného Kostelce za 35000 Kč nátěry v imitaci 

mramoru, dále pak nátěry kazatelny, soch evangelis-

tů a sv. Václava a Ludvíka v presbytáři. Byla to na 

dlouhou  dobu poslední oprava jediné historicky 

vzácné budovy v Trhové Kamenici. 

odkrývá nové úrovně po-

znání, nové možnosti v ob-

lasti sebe-léčení, sebe-

rozvoje a osobní transfor-

mace. Podobné účinky po-

zoruje i u svých klientů. 

Právě díky důslednému 

uplatňování celostního pří-

stupu a specifickým vlast-

nostem použitých hudeb-

ních nástrojů, zpěvu i para-

metrům provozované hud-

by samotné se u příjemců 

muzikoterapie dosahuje 

hlubokého zklidnění a postupného vylaďování jak 

tělesných systémů, tak i psychiky, emocí a mentál-

ních funkcí. Při pravidelné aplikaci muzikoterapie po-

zorujeme např. zlepšení pozornosti a výkonnosti, 

rozvoj pravohemisférových schopností, schopnost 

vstupovat do hluboké reaxace, schopnost účelně čelit 

stresu a podvědomým strachům, vyladění imunitního 

systému, zlepšení smyslového i nadsmyslového vní-

mání, navození a udržení vnitřní pohody a celkové 

zlepšení zdraví. 

Srdečně vás zveme. 

V případě zájmu již nyní kontaktujte PharmDr. Jitku 

Mičulkovou, lékárna Trhová Kamenice. 

Trhová kamenice v obležení čtyřkolek 

V sobotu 14. května 

2016 se u kamenické 

sjezdovky setkají 

majitelé čtyřkolek 

k přátelskému pose-

zení u dobrého jídla 

a pití. První účastníci 

budou přijíždět od 

9.00 hodin. 

Zveme návštěvníky 

na prohlídku strojů, 

které budou stát 

u chaty pod sjezdovkou nebo koho bude zajímat, jak 

takový stroj zvládá terén, může čtyřkolky vidět 

v akci na terénních úsecích u místní rozhledny. 

V odpoledních hodinách se čtyřkolky vypraví na vy-

jížďku okolím, které bude předcházet zastávka na 

místním náměstí a to od 13.00 do 13.30 hodin. 

Pokud máte rádi čtyřkolky ve všech možných varian-

tách a úpravách, dobré jídlo, nenechte si podívanou 

ujít. 

Dobrovolné vstupné bude použito pro vozíčkáře Aleše 

Městeckého z Chotěboře. 

Dětské rybářské závody 

Rybářské sdružení CHOBOT 

Trhová Kamenice pořádá 

„Dětské rybářské závody“ 

pro děti ze Základní školy 

a Mateřské školy Trhová    

Kamenice. 

V sobotu 11. června 2016 

u rybníka CHOBOT. 

Prezentace: od 7.00 hodin do 8.00 hodin. 

Start: 8.00 hodin. 

Přihlášky přijímá paní O. Doubalová v pekárně 

na náměstí. 

Závodník bude lovit na 1 udici v doprovodu osoby 

starší 18-ti let. 

Občerstvení zajištěno. 

Pro každého závodníka budou připraveny hodnot-

né ceny. 

Muzikoterapeutická relaxace 

Na měsíc červen pro vás připravujeme muzikotera-

peutickou relaxaci. 

Přijede Eva Motyčková, která se celostní muzikotera-

pií zabývá již 9 let, a tato metoda (Celostní muziko-

terapie, metoda PaedDr. Lubomíra Holzera) jí stále 

pramen Amazonky. Karel Slavíček /1678 – 1735/, 

rodák z Jimramova, matematik, astronom a hudeb-

ník svou hrou na spinet okouzlil i čínského císaře. 
Čtvrtečka Pavel 

Pozvánky 

Historie kostela v Trhové Kamenici 
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Dále je uveden přepis zápisu, uloženého do makovice 

na věži kostela sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici 

dne 1. října roku 1953. 

První a poslední strana zápisu, uloženého do makovice na 

věži trhovokamenického kostela při jeho opravě v roce 

1953  

...Napsal Bohumil Hospodka. Na pokračování se mů-

žete těšit příště.  

Takto vypadalo pouzdro 

s dokumenty uložené 

v makovici na věži trhovoka-

menického kostela v roce 

1874  

Rozstřílená věž kostela 

sv. Filipa a Jakuba 

v Trhové Kamenici (květen 

1945)  

a  znovu usazena. V makovici byly nalezeny zápisy 

z roku 1874, to je z doby, kdy byla kostelní věž zasa-

žena bleskem a požárem zničena a poté renovována. 

Rovněž makovice však byla puklá po zásahu němec-

ké střely a zápisy v ní uložené byly zničeny natolik, 

že byly už zcela nečitelné. 

Kronikář Alois Vítek pořídil nový zápis. Klempíři z lito-

myšlského kombinátu ho opatřili novým mosazným 

pouzdrem a uložili do opravené makovice. 

A tak, jako 1. světová válka, tak i 2. světová válka 

přinesla pohromu trhovokamenickému kostelu. 

V roce 1942 byl 

německými úřady 

prováděn soupis 

zvonů. Na věži tr-

hovokamenického 

kostela byl tehdy 

pouze jediný zvon 

o váze 450 kg - 

sanktusník. Protože 

byl „jenom“ želez-

ný, byl vrácen. Po-

slední zvon z roku 

1875, z bývalé tro-

jice prostřední, 

jménem Marie  Vi-

lemína, tu přetrval 

celou první světo-

vou válku, ale ve 

druhé padl. Podle 

vládního nařízení 

č. 414/1941 Sb. a pokynů k jeho provedení 

č. 70.638/41 ze dne 2. ledna 1942 musel být na zá-

kladě nařízení okresního úřadu v Chrudimi 

č. 14.271/1942 ze dne 6. března 1942 odevzdán. 

A tak se dne 17. března 1942 naposledy ozval jeho 

hlas a pak byl sundán a druhý den odvezen na dráhu 

do Hlinska, odkud putoval  dále do Hamburku na 

„hřbitov zvonů“ určených k roztavení, kde, jak uvádí 

farní kronika, „zmizel beze stopy“. (Pamětní kniha 

farnosti Trhová Kamenice, folio 152’.) Nepomohla ani 

žádost o výjimku, zaslaná biskupské konzistoři a Pa-

mátkovému úřadu. Trhovokamenickému farnímu 

úřadu zbyla už jen stvrzenka na odevzdané zvony čj. 

27.990/1942 z 22. dubna 1942. (Vše archiv autora.) 

Když už je zmíněn kostel, je třeba připomenout, 

že tohoto roku byla na studenou dlažbu kostela polo-

žena nová dřevěná podlaha v lodi kostela před a me-

zi lavicemi. Byla pořízena i vrata mezi kostelem 

a farou. (Pamětní kniha farnosti Trhová Kamenice, 

folio 152’.) 

Válečné hospodářství mělo další dopad i na trhovoka-

menický kostel. Z fary byl do kostela do sakristie 

zaveden elektrický proud. Od té doby už svítlo věčné 

světlo na elektrickou žárovku. Důvodem této úpravy 

byl nedostatek oleje a tuku, proto musela diecése 

tuto výjimku povolit. (Pamětní kniha farnosti Trhová 

Kamenice, folio 152’.) 

Naposledy se 2. světová válka „podepsala“ na trho-

vokamenickém kostele 5. května 1945 při květno-

vém povstání. Ze zahrady domu ředitele školy Aloise 

Vítka ostřelovali Němci z kolony projíždějící Trhovou 

Kamenicí na Hlinsko kostelní věž protiletadlovým ku-

lometem a pancéřovými pěstmi. Chrámová věž však 

jejich zběsilému úsilí odolala; byla jen lehce poškoze-

na krytina a trámová vazba. 

Oprava poškozené věže byla zahájena až 24. srpna 

1953. Provedli ji zaměstnanci stavebního kombinátu 

v Litomyšli, kteří svůj úkol dokončili 19. září 1953. 

Pozlacená makovice byla v Litomyšli opravena 


