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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané,  

máme tu již konec května, čas nám neúprosně běží a nezbývá než se pustit do  větších 
plánovaných akcí.    

V letošním roce bychom se rádi ve větší míře věnovali úpravě náměstí, a to zejména pro-
střední části s kašnou. Vzhledem k tomu, že se podařilo z Pardubického kraje získat grant 
ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci této památky a část finanč-
ních prostředků máme vyčleněnou i v obecním rozpočtu, mohli 
bychom ji celkově zrekonstruovat, když se nám zadaří, tak 
i do  konečné podoby s cirkulací vody. Nyní byl celý objekt od-
vezen a bude restaurován, my se zatím pustíme do prací, které 
je potřeba provést, než budeme zpět kašnu instalovat – zemní 
práce, základová deska, příprava všech potřebných rozvodů, ať 
už elektriky, vody či kanalizace. Podle projektové studie Ing. 
arch. Šmídové, která je zveřejněna i na našich webových strán-
kách, bychom poté chtěli zkrášlit okolí kašny. Část vydláždíme, dáme nový mobiliář, vysá-
zíme záhonky a keře. Částečně bychom chtěli vylepšit i spodní část náměstí u nové auto-
busové čekárny. Musíme skácet zcela zdravotně nevyhovující „vánoční“ strom, prořezat 
keře, případně vysázet nové, usadit nové lavičky. V horní části náměstí bude také nové 
posezení a chtěli bychom upravit okolí památníku K. V. Raise.  

Další akcí, která bude již v brzké době v obci probíhat, bude budování dětského hřiště. 
Mám velkou radost, že za mého působení již popáté podaná žádost o dotaci konečně vyšla, 
a to v maximální možné výši 400 tis. Kč, kterou samozřejmě doplníme ještě finančními 

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 úterý 23. června 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

a už je tady červen. Měsíc, který radostně očekávají především 
děti školou povinné. V červnu je sice ještě ve škole čeká dost 
práce, ale i výlety, a za rohem už voní prázdniny. Dětský den 
s dětmi oslaví i pohádkové bytosti v Pohádkovém lese. 

Je to již rok, co v Kamenici byly poprvé po dlouhé době uskuteč-
něny Kamenické trhy. Uteklo to jako voda a my se můžeme těšit 
na další Setkání na rynku. Pozvánku nejen na tuto akci najdete 
v tomto čísle občasníku.  

Příjemné dny blížícího se léta Vám přeje Jitka Němcová 
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p r o s t ř e d k y 
z obecního rozpočtu. 
Rozšíříme hřiště 
u DPS a část herních 
prvků umístíme i do 
další lokality v naší 
obci. Tou bude za-
hrada u sokolovny, 
aby i v této oblasti 
měly děti své zázemí pro zábavu.   

Co se týče žádosti o dotaci na budovu č.p. 56, 
26. května jsme se dozvěděli, že žádost byla Řídícím 
výborem SFŽP schválena, což je jistě výborná zprá-
va. 

V brzké době dojde k dostavbě chodníků 
v Rohozné, příprava k nátěru stožárů veřejného 
osvětlení u hlavní silnice již probíhá.  Začalo se s 
opravami víceúčelového hřiště u ZŠ. 

Z Pardubického kraje nám byl schválen grant ve 
výši 30 tis. Kč na pořízení vitrín do muzea 
a 80 tis. Kč na opravu techniky SDH.   

Možná jste si již všimli, že po obci byly rozmístěny 
kontejnery na bioodpad, ať už víceobjemové, tak 
zvony. Velké máme čtyři, a to ve sběrném dvoře, 
pod Svárovem, u soko-
lovny, čtvrtý bude 
u hřbitova. Zvon je 
v Rohozné, Kamenič-
kách, v Zubří, pod 
Zubřím u chatové ob-
lasti a u hřiště u nové 
zástavby. Protože se 
jedná o zcela novou 
věc, se kterou začíná-
me, budeme se snažit 
samozřejmě tuto věc zdokonalovat. Proto bych ráda, 
aby to bylo i na základě vašich postřehů či nápadů. 
Do schránek jste dostali letáček se základními infor-
macemi ohledně bioodpadu. Jakmile se v kontejne-
rech určených na tento materiál objeví to, co tam 
nepatří, bude následně vyvezeno jako komunál. Za 
ten se ale bude platit a pro obec to bude znamenat 
vyšší finanční prostředky a tím následně i pro nás 
občany. Proto toho opravdu ve svém zájmu nezneu-
žívejte. Protože je jasné, že ne každý využije stávají-
cích nádob nebo mu nebudou vyhovovat, pracujeme 
na anketě, která bude opět dána na vědomí všem 
občanům. Bude se týkat popelnicového svozu a kaž-
dé č.p. se bude moci vyjádřit, zda bude chtít řešit 
likvidaci bioodpadu raději tímto způsobem. V září pak 
bude možnost na tyto nádoby zažádat o dotaci, 
a proto budeme chtít znát váš názor. Kdyby byl 
o hnědé popelnice k jednotlivým domům velký zá-
jem, mohli bychom řešit situaci i čtrnáctidenním svo-
zem, kdy by se jeden týden svážel komunální odpad 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Přesunutí autobusových zastávek 

Z důvodu konání kamenických trhů bude v neděli 
7. června v době od 7 
do 17 hodin uzavřena 
spodní část náměstí. 
Autobusové zastávky 
budou přesunuty, tak 
jako v době konání pou-
tě.  

Trhovokamenické trhy 

V neděli 7. června se sejdeme u nás na rynku. Bu-
dou se tu konat kamenické řemeslné trhy. Každý 
si přijde na své a věříme, že tu bude panovat příjem-

a druhý týden bioodpad. Tímto způsobem by se tak 
svoz odpadu neprodražil. Kontejnery nyní instalované 
budou vyváženy pouze na objednávku. Znovu opaku-
ji, jde o novou věc, proto bude nutné časem vše do-
ladit.  

Na závěr bych vám všem chtěla popřát dny plné kli-
du a pohody.  

Ing. Iva Dostálová, starostka 
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na plechu či na podnosu se předávají v neděli 
7. června do 10 hodin v budově muzea. Podnos 
označte svým jménem. Soutěže se může zúčastnit 
kdokoliv. 

Upozornění pro občany Trhové Kamenice a okolí 

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti si dovoluje 
oznámit informaci, že v první 
polovině června 2015 bude 
nově otevřena na Raisově 
náměstí v Trhové Kamenici 
prodejna masa, uzenin 
a pečiva. 

Tato prodejna bude nabízet 
výhradně české čerstvé ma-
so, uzenářské výrobky ze 
své produkce a vlastní chléb 
a pečivo vyráběné tradičním 

způsobem. 

Přesné datum otevření bude ještě upřesněno.  

Těšíme se, že budete s našimi výrobky spokojeni. 

ná atmosféra. Pozvali jsme prodejce s čerstvou zele-
ninou, domácími sýry, medovinou, dobrou kávou, 
keramikou atd. Věříme, že se zapojí i místní lidé. 
Těšíme se na ně. Pro domácí zvířátka se již připravu-
jí ohrádky. Chybět nebude ani soutěž o nejlepší 
kamenickou buchtu.  

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ Kamenickou BUCHTU 

I v letošním roce, v rámci kulturně řemeslných slav-
ností Sejdeme se na 
rynku, proběhne 
soutěž o nejlepší 
kynutou kamenickou 
buchtu. Vloni se Vás 
do této soutěže hod-
ně zapojilo a ukázalo 

se, že se umíme společně bavit a přispět k dobré 
náladě. Domácí buchty měly velký úspěch a jen se 
po nich zaprášilo. Pojďme se tedy i v tomto roce do 
soutěže zapojit a ukažme, jací jsme u nás šikovní 
pekaři.  

Soutěžící se mohou hlásit na našem úřadě. Buchty 
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BLAHOPŘÁNÍ 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme 
jubilantům, kteří oslaví v měsíci červnu 
své kulaté narozeniny. 

• 50 let Yvona Ondráková, Trhová Kamenice 

 Zdeňka Osmíková, Trhová Kamenice 

 Milan Hovorka, Trhová Kamenice 

• 60 let Zdeňka Halíková, Trhová Kamenice 

• 75 let Ludmila Tlapáková, Trhová Kamenice 

  Josef Janotka, Trhová Kamenice 

• 80 let Blanka Bartoníčková, Trhová Kamenice 

• 85 let Marie Fenyková, Trhová Kamenice 

• 96 let Anna Langerová, Trhová Kamenice 

INZERCE 

 

21. dubna jsme se s dětmi vypravili na výlet do Per-
níkové chaloupky v Rábech u Pardubic. Bývalý lovec-
ký zámeček dnes hostí museum perníku a pořádají 

se tu různé akce pro veřejnost.  

Do Ježibabiny kuchyně jsme prošli strašidelným le-
sem, hodná paní Ježibaba nám ukázala výrobu per-
níku vtlačovaného do forem, velkou práci dětem dalo 

udržet zdivočelé koště. 

Prohlédli jsme si vystavené perníky, nakoupili, 
sklouzli se do pekla a skončili v cukrárně. Ježibabu - 
pernikářku si děti ve školce také vyrobily. 
V sobotu pak byla naše děvčata přivítat nové trhovo-
kamenické občánky. 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 

Projektový den – „Den Země“ 

Ve středu 22. 4. se na naší škole uskutečnil projekto-
vý den pod názvem „Den Země“. 

Žáci byli rozděleni do devíti skupin a to tak, že byli 
namícháni napříč celou školou. Ve skupině byl tedy 
zástupce z každé třídy. Projektového dne se zúčast-
nila i ZŠ Horní Bradlo. 

Posledního dubna jsme na hřišti zhlédli ukázku sov 
a dravců a odnesli si plno zážitků. 

V květnu jsme zakončili plavecký výcvik v Hlinsku 
a oslavili besídkami svátek maminek. Sluníčka před-
vedla, co všechno se od září ve školce naučila, starší 
děti pozvaly maminky  k tanci a naučily je různé stol-
ní hry. 

Nechybělo občerstvení, přáníčka a květinové dárečky. 

Hezké májové dny děti trávily také na zahradě na 
nově zrekonstruovaném pískovišti. 

Předškoláci se fotografovali na tablo, protože konec 
školního roku se blíží a tím pro mnohé i loučení s ma-
teřskou školou. 

Žáci se během projektu například dozvěděli o tom, 
jak správně třídit odpad, o problému kácení tropic-
kých deštných lesů, o ochraně vody a její důležitosti 
pro člověka, o ekosystému lesa, době rozpadu odpa-
dů v přírodě, o vzduchu a jeho důležitosti pro člově-
ka, také si zazpívali písničku a ve výtvarné dílně vy-
ráběli výrobky z plastových lahví a víček. 

Dravci na fotbalovém hřišti 

Dne 30. 4. se žáci naší základní a mateřské školy 
účastnili představení, které pro ně nachystal pan 
Školoud z Nasavrk. Jednalo se o ukázku ptačích 

dravců, které pan Školoud vlastní a běžně s nimi vy-
stupuje v ZOO v Jihlavě. Žáci mohli na vlastní oči 
vidět i dravce, které je obtížné spatřit i ve volné pří-

rodě a odnesli si nejeden nevšední zážitek. Fotka 
s výrem velkým nebo puštíkem se jistě zalíbí i každé-
mu z Vás.  

Pěvecká soutěž 

Ve čtvrtek 23. dubna se uskutečnilo školní kolo pě-
vecké soutěže, ve kterém se představilo celkem 47 
soutěžících. Porota – paní učitelka Karská, paní uči-
telka Melounová a paní učitelka Slavíčková měla vel-
mi složité rozhodování, jelikož pěvecké výkony na-
šich mladých zpěváků byly velmi vyrovnané, proto ve 
všech kategoriích bylo uděleno několik prvních míst s 
rozlišením postupu do pěvecké soutěže „Skutečský 
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Rok se s rokem sešel a opět tu máme Den maminek. 
Děti se moc těšily a nacvičování je velmi bavilo. Za-
čali jsme s tím, že jsme nakoupili velké množství 
rohlíků, odvážlivci skočili „do rokle“ pro kopřivy a už 

tu byla tradiční kopřivová pomazánka. Myslíme si, že 
maminkám moc chutnala a na zbytek se vrhly děti, 
kterým od oběda už asi vytrávilo. 

Prvňáčci se neztratili a přednesli, stejně jako jejich 
kamarádi, básničky s jarní tematikou, třeťandy za-

hrály na flétničky. Následoval country tanec, který 
rovněž všichni pěkně zvládli. Jelikož se celým rokem 
prolíná projekt Rok se zvířátky, zvolili jsme dramati-

slavík“. 

V I. kategorii nejlepšími byli: Marek Tichý (2. tř.), 
Amálie Lupoměská (1. tř.) - s postupem, Veronika 
Jehličková (2. tř.) - bez postupu. Ve II. kategorii 1. 
místo obsadily: Adriana Lupoměská (4. tř.) a Julie 
Červenková (4tř.) - s postupem, Kateřina Osmíková 
(4. tř.), Karolína Kábelová (4. tř.), Diana Holubová 
(4. tř.) - bez postupu. Ve III. kategorii zvítězili: Mar-
kéta Kopecká (6. tř.), Eva Odehnalová (6. tř.) - s 
postupem, Sabina Břeňová (5. tř.), Pavel Dvořák (6. 
tř.) - bez postupu. Ve IV. kategorii 1. místo získali: 
Sabina Neuwirthová (8. tř.), Anna Hronová (8. tř.) - 
s postupem, Sára Tichá (7. tř.), Miloš Polánský (9. 
tř.).  

Pěvecká soutěž se na naší škole těší veliké oblibě. 
Každý rok se setkáváme se stále větším počtem mla-
dých talentů, kterým zpívání velmi jde a o kterých v 
budoucnosti ještě možná uslyšíme. Všichni soutěžící 
se svého úkolu zhostili báječně, a proto jim patří ve-
liké poděkování a obdiv za jejich krásná vystoupení.  

Pěvecká soutěž „Skutečský slavík“ se bude konat v 
červnu v ZUŠ Vítězslava Nováka ve Skutči. Všem 8 
soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši školu, 
budeme držet pěsti, aby se jim podařilo prozpívat až 
do finále, na kterém si vítězi naživo zazpívají s kape-
lou složenou z členů skupin „Sto zvířat“ a „Golem“. 
Hodně štěstí! 

Sny 

Když jsem byl malý chlapec, tak jsem měl plno snů, 
které jsem si přál uskutečnit. Bylo mi zhruba pět let, 
ale byl jsem pořád tak malý, že bylo těžké si je spl-
nit. „Prostě to nešlo!“ Právě teď je mi 15 let a ty sny, 
které jsem si přál jako malý, si plním. Máme 
s kamarádem takové heslo: „Žiju si své sny a plním 
si je. Žij si svůj život a budeš mít furt radost!“ 

Máme s mým kamarádem spoustu plánů, chtěli by-
chom vyrazit někam sami, třeba na kole nebo vla-
kem. Už se těšíme, protože jsme velmi dobří přátelé. 
A sny si plňte všichni! Budete mít rádi svůj život! 

R. Rulík, žák 9. třídy 
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FARNÍ OKÉNKO 

Dějiny vyvoleného národa, jak jsou popsány ve 
Starém zákoně, vrcholí v tom, že Hospodin vyvedl 
Izraele z Egypta, na hoře Sinaj mu dal Desatero 
a uvedl jej do země Kanaán. Desatero má člověk 
uchránit od nesprávné cesty. Mojžíš jej lidu předá 
a lid se zavazuje, že je bude zachovávat. Uzavření 
této smlouvy bylo rituálně zpečetěno pokropením 
krví obětního zvířete. 

Vztah Izraele k Hospodinu popisovali proroci Ozeáš 
a Ezechiel prostřednictvím obrazů snoubenectví 
a manželství. V důsledku toho platí, že modloslužba 
je cizoložstvím. Hlubina dějin lásky mezi Bohem 
a Izraelem nachází svůj výraz v tom, že Bůh daruje 
Zákon-Tóru, Bůh tedy otevírá Izraeli oči ohledně sku-
tečné přirozenosti člověka a ukazuje mu cestu oprav-
dového humanismu.  Zejména Ozeáš nám ukazuje, 
v čem spočívá podstata Boží lásky (charity). Hospo-
din si svůj lid zamiloval jako dítě, i když lid si to ne-
zaslouží. Stará se o něj jako vzorný otec, nejprve ho 
učí chodit, bere ho na ramena, když se mají vydat na 
delší cestu. Když je syn – lid- dospělý, Izrael se do-
pustil „cizoložství“, porušil smlouvu. Hospodin by ho 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 

S nastupujícím létem se blíží čas dovolených a stále 
více lidí cestuje do evropských i mimo-evropských 
destinací. Turisté mohou být cestou vystaveni nej-
různějším rizikům, mimo jiné spojeným s přepravou 
dopravními prostředky, což může být kinetóza nebo 
pásmová nemoc.  

Kinetóza bývá označována jako letadlová či mořská 
nemoc a projevuje se především pocity na zvracení, 
nutkání ke zvracení a později zvracením, které nepři-
náší úlevu. Postižení jsou bledí, mají studený pot, 
nadměrně sliní, mohou mít zrychlenou tepovou i de-
chovou frekvenci. Výsledkem bývá naprostá vyčerpa-
nost. Kinetózu vyvolávají vibrace v dopravním pro-
středku, které rozkývávají tělo. V našem organismu 
jsou čidla polohy, která začnou do mozku vysílat roz-
porné signály a tím je naše nervová soustava dráž-
děna. Uvádí se, že mírnější formou kinetózy může 
trpět až 5% cestovatelů, ale za určitých okolností 
(jako jsou turbulence letadla nebo rozbouřené moře) 
postihne většinu lidí. 

Důležité je nepodcenit přípravu na cestu, necestovat 
unavený, nevyspalý, nemít přeplněný žaludek, ale 
ani nebýt nalačno. Vhodné je lehké jídlo. Během ces-
ty se doporučuje nečíst, nedívat se na televizi, sedět 
s mírně zakloněnou hlavou a se zavřenýma očima. 
Nebo je vhodné fixovat pohledem nějaký vzdálenější 
nepohyblivý předmět, snažit se splynout s pohybem 
dopravního prostředku a zaujmout polohu blízko tě-
žiště, tedy např. v autobuse vpředu. Děti můžeme 
rozptýlit vyprávěním nebo slovními hrami, abychom 
odpoutali jejich pozornost od narůstajících potíží. 
Pomoci mohou léky, které potlačují nevolnost, závra-
tě a zvracení. Existují ve formě žvýkaček, lízátek, 
tablet, podávají se i některá homeopatika. Obecně 
platí, že čím dříve se podají, tím lepší efekt budou 

zaci bajek. Použili jsme známé i méně známé bajky, 
jako např. Lev a myš, Liška a čáp, Pes a kus masa, 
Kobylka a mravenci, Myš a býk, Zajíc a želva, vyrobili 
masky na obličej a nacvičovali a nacvičovali. Děti to 
moc bavilo a ještě se díky poučení na konec něco za-
jímavého dozvěděly. A protože to byl svátek mami-
nek, následoval disco tanec Mamma mia. 

Naši besídku velice pěkně obohatil pěvecký kroužek 

pod vedením paní učitelky Karské. Předvedli perfektní 
výkon na bubnech, následovaly moc pěkné písničky, 
které se velmi líbily. 

Na závěr se snědly jednohubky, rozdala se vlastno-
ručně vyrobená přáníčka a všichni odcházeli spokoje-
ně domů. 

Za ŠD Soňa Janotková. 

měl soudit a zapudit. Právě v tom se ale projevuje, 
že Bůh je Bohem, a nikoli člověkem: „Jak bych tě 
mohl vydat na pospas, Efraime? Jak bych tě mohl, 
Izraeli, vydat všanc?… Obrací se ve mně srdce, roz-
něcuje soucit, nebudu jednat podle žáru svého hně-
vu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, ne člo-
věk, jsem svatý uprostřed tebe“ (Oz 11, 8-9). Efraim
-Izrael navzdory své vině nebude zničen, ale bude 
zachráněn milosrdenstvím Boha. V jedenácté kapito-
le proroka Ozeáše dává Hospodin nahlédnout do své-
ho srdce, plného otcovsky-mateřské lásky. 

 Ve Starém zákoně najdeme podobný obraz u proro-
ka Jeremiáše. Můžeme v tom vidět předehru 
k evangeliu, které vrcholí v tom, že Ježíš dává sám 
sebe, protože „Bůh je láska“. 

Čtvrtečka Pavel 
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KAKULKA 

6.června – 13.00 hodin  

Pohádkový les 

Fotbalové hřiště v Trhové Kamenici. 

Startuje se od 13.00 do 14.30 hodin. 

Pořádá: Sportovní klub kopané v Trhové Kamenici 

7. června—10.00 hodin  

Sejdeme se na rynku 

Řemeslné trhy s doprovodným kulturním programem. 

do 30. června  

70. výročí ukončení 2. světové války 

Muzeum Trhová Kamenice 

do 30. června 

Výstava olejomaleb Jitky Píšové—Slavíkové 

Muzeum Trhová Kamenice 

20. června – 14.00 hodin  

Soutěž PS 8 

Rozhledna na Zubří. 

Pořádá: Městys Trhová Kamenice 

Pořádá: SDH Trhová Kamenice 

mít, ideálně v rozmezí 15 – 60 minut před cestou, 
homeopatika i den před odjezdem. 

Pásmová nemoc neboli JET-LAG syndrom je naru-
šení spánkového cyklu v důsledku cestování přes více 
než tři časová pásma. Více postiženy jsou starší oso-
by. Turista se musí přizpůsobit novému dennímu ryt-
mu v cílové destinaci, což obvykle trvá pár dní. Při 
letech na východ člověk hůře usíná a ráno nemůže 
vstát, při letech na západ se ráno brzy budí a odpo-
ledne je nejospalejší.  

K nejčastějším potížím patří malátnost, únava 
a ospalost ve dne, nespavost v noci, ale také snížená 
schopnost rozhodování a koncentrace, pocit hladu 
v neobvyklou denní dobu nebo ztráta chuti k jídlu, 
bolesti hlavy. To všechno pochopitelně komplikuje 
průběh dovolené. Prevencí může být dostatečný od-
počinek před cestou, ideální je letět směrem na vý-
chod nočními lety a na západ naopak ve dne. Během 
letu je vhodné přizpůsobit příjem jídla cílové destina-
ci, na místě pobytu se snažit dodržovat denní rytmus 
bez ohledu na původní čas doma, co nejvíce pobývat 
na světle a nepospávat přes den. Na lékařský předpis 

je možné získat léky, které usnadní usnutí a zabrání 
předčasnému probouzení během spánku přes noc. 

Také je třeba si uvědomit, že některé léky (například 
inzulin) jsou vázané na přesný časový rozvrh a při 
výrazném časovém posunu je nutné jejich užívání 
konzultovat s ošetřujícím lékařem.  

Krásnou dovolenou všem čtenářům přeje 
PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice. 
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V roce 1355 se v Trhové Kamenici jako farář uvádí 
Vácslav a v letech 1365 až 1367 je znám farář Veli-
slav a po něm od roku 1368 Matiáš. Roku 1392 jme-
nuje se zde plebán Beneš. (Srv.: Chrudimsko a Na-
savrcko, díl IV., str. 56-58.) Z roku 1416 máme 
zprávy o tom, že v kostele sv. Filipa a Jakuba byl 
zavěšen zvon a v roce 1418 druhý. První zvon nesl 
nápis: „Ad laudem sancte Marie anno milesimo CCCC 

Hasiči zvou na soutěž 

HISTORIE KOSTELA V TRHOVÉ KAMENICI 

Pohádkový les 

Děti, malé i ty odrostlejší, jsou srdečně zvány 
6. června 2015 odpoledne na místní trhovokame-
nické hřiště a do přilehlých lesů, kam se toho času 
nastěhuje plno pohádkových postaviček se svými 
pohádkami a úkoly pro kolemjdoucí. Startuje se na 
hřišti od 13.00 do 14.30 hodin (průběžně) a kdo 
bude mít dostatek energie, může si svou dovednost, 
rychlost či pevnou ruku vyzkoušet ještě před startem 
nebo po procházce lesem v různých sportovních 
a dovednostních soutěžích na hřišti. V případě ne-
příznivého počasí se nám pohádkové postavičky 
omlouvají a zábavné odpoledne budeme muset odlo-
žit na příště. 
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… na pokračování se můžete těšit v dalším čísle TKO 

decimo sexto lucas Gohanes Marcus Matheus“ a druhý 
měl nápis: „L. MCCCCXVIII Ve meno bozi tento zvon 
gest udielan ke cti a chwale bozi a panije mariji mistr 
gira chrudimi mne udilal panum kamenitz zlil“. 

Z této doby se dochovaly zprávy o Trhové Kamenici, 
která se tehdy zvala „rybniční tvrz Kamenice pod Zele-
ným Táborem“. 

Prvním majitelem tvrze, který je znám, byl vladyka 
Beneš z Kocůrova. (Foto—jejo náhrobní kámen) 

Jeho pečeť je připojena ke stížnému listu české šlech-
ty z roku 1415. (Musil Jan; Nové středověké a raně 
novověké nálezy z Trhové Kamenice. In: Východočes-

ký sborník historický 19/2011, 
str. 59.) Beneš z Kocůrova ze-
mřel 23. srpna roku 1419 a byl 
pohřben v kryptě trhovokame-
nického kostela sv. Filipa a Ja-
kuba. (Sedláček August; Hra-
dy, zámky a tvrze království 
Českého, díl I.; ARGO; Praha 
1995, str. 167.)  Dosud je nej-
starší památkou našeho kraje 
náhrobní kámen Beneše z Ko-
cůrova s vytesaným erbem, na 
kterém jsou na štítě dva bůvolí 
rohy, nad štítem helma s fanfr-
nochy a opět dvěma bůvolími 
rohy. Po kraji náhrobního  ka-

mene je vytesán nápis: „Anno Domini MCCCCXIX in 
vigilia sancti Bartolomei obiit Famosus Benessius de 
Koczurow pater Przibislai Abbatis Lucensis hic sepultus 
orate pro eo“ - v českém přepisu: „Léta Páně 1419 
večer před svatým Bartolomějem zemřel slovutný Be-
neš z Kocůrova otec Přibyslava opata Luckého zde 
pochován modlete se za něj“. Náhrobní kámen je z 
načervenalého mramoru. 

Koncem 15. století získala v našem kraji výraznou 
převahu církev pod obojí, a to nejen mezi prostým 
lidem, ale i na tvrzích a hradech. Nové protestantství 
lutherské začalo se šířit i ve východních Čechách 
a nevynechalo ani Trhovou Kamenici. Jedním z prvních 
laiků, kteří u nás Lutherovo protestantství šířili, byl 
doktor Burjan Sobek z Kornic. S Lutherem se osobně 
znal a jako jeden z prvních u nás přeložil jeho spisy. 
Nejvíce bylo toto učení šířeno šlechtickou vrchností. 

Po držbě pánů Trčků z Lípy se trhovokamenického 
zboží ujal Jan Sobek z Kornic, který byl také nekatolík 
jako jeho příbuzní, a tak tedy i kostel v Trhové Kame-
nici byl českobratrský. Poslední nekatolický kněz Jan 
Polnenský ho však po bitvě na Bílé hoře musel opustit 
a podle farní kroniky se skrýval v petrkovských lesích, 
kde sloužil věřícím „svátostmi pod obojí způsobou“. 
(Pamětní kniha farnosti Trhová Kamenice, folio 29’.) 
Skoro sto let pak byl kostel neobsazen a pustl. Nebylo 
dostatek katolických kněží, nebylo však také katolic-

kých věřících. 

Až z roku 1641 jsou další zprávy o kostele v Trhové 
Kamenici. V tom roce se stal děkanem v Chrudimi 
Dionisius Měsíček, který byl současně ustanoven vi-
kářem. Ten sestavil zprávu o stavu v kraji chrudim-
ském, ve které uvádí, že v kraji je 65? kostelů a na 
nich jen 21 farář. Kostelní osady u nás byly tehdy: 
Žumberk, Heřmanův Městec,  Bojanov, Seč, Nasavr-
ky,  Trhová Kamenice, Hlinsko, Včelákov, Trojovice a 
Hrochův Týnec, ale všechny tyto osady neměly fará-
ře. (Tento očividně chybný údaj je uveden in: Chru-
dimsko a Nasavrcko, díl IV.,str. 221. Tomáš V. Bílek 
in: Reformace katolická neboli obnovení náboženství 
katolického v království Českém po bitvě bělohorské; 
Dr. F. Bačkovský; Praha; 1892, uvádí na str. 166 po-
čet kostelů v celém kraji chrudimském 165 a v počtu 
farářů se shoduje na 21. V Chrudimsku a Nasavrcku 
došlo tedy pravděpodobně k tiskové chybě.) 

Musel si pan vikář Měsíček také udělat pořádek, pro-
tože kontribuce byly značné. Stanovilo je v roce 1642 
užší shromáždění stavů, které svolal císař do Prahy, 
„poněvadž pro pohyby nepřátelských vojsk a pochody 
císařských svazů nemohl být svolán sněm nebo obec-
ný sjezd“. Shromáždění se usneslo, že „z každého 
usedlého poddaného, jenž má z větší části oseto a 
neutrpěl požárem, bude odvozováno 30 kr., 1 věrtel 
žita a 0,5 věrtele ječmene. Ječmen možno nahradit 
zpolovice pšenicí, zpolovice ovsem. Kontribuce bude 
splatna ve dvou termínech, totiž 10. srpna a 28. září. 
Peněžitá bude odvedena berničnímu úřadu, obilní v 
Praze Kryštofovi Turkovi, na venkově do míst a oso-
bám, které určí jednak generální komisař Vrtba, jed-
nak purkrabí Hradeckého kraje Skuhrovský. Polovici 
odvedou poddaní, polovici vrchnosti, které budou po-
vinny, kdyby toho bylo třeba, poddané založit. ... Fa-
ráři (kde zůstávají fary neobsazeny, kolátoři) 30 kr., 
1 věrtel žita, 0,5 věrtele ječmene a 1 věrtel ovsa ... 
Proti nepořádným kontribuentům bude použito exe-
kučních prostředků.“ (Roubík F.,Dr., Líva V.; Regesta 
fondu militare archivu MV v Praze, díl VI., Vědecký 
ústav vojenský; Praha; 1937-1957, str. 334.) 

Farář bojanovský, ke kterému také kdysi Trhová Ka-
menice náležela, v „Seznamu osob dle náboženství v 
roce 1651 pořízeném“ o kostele trhovokamenickém 
píše: „Kostel, zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi, byl 
před mnoha lety obsazen knězem podobojím, ale od 
roku 1624 zůstal neobsazen. Služby boží vykonával 
kněz Jeroným. Počet duší činil 52 osoby, z nichž kaž-
dá platila po čtvrtce žita, ovsa a másla po žejdlíku, 52 
kusů sýra neb za vše 10 zlatých 24 krejcary, to je po 
12 krejcarech na osobu. K faře náležela jedna kopa 
záhonů, louky dvě, krav železných devět. Nebyly též 
již na živu, ale plat z nich (6 zl. 14 kr.) byli poddaní 
povinni faráři vypláceti.  


