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Slovo starostky 

Vážení spoluobčané,  

konečně nastaly pěkné slunečné dny a vhodné počasí na plánované   

akce, které jsou již v plném proudu. 

Po dlouhých měsících se na náměstí vrátila opravená kašna. Ještě 

se na ní usadí nový kus schodu, zrestaurovaná socha sv. Jana Ne-

pomuckého a poté dojde k napojení objektu na připravené sítě. Ná-

sledně bude spuštěna cirkulace vody, položení kamenné dlažby, 

usazení laviček a výsadba zeleně. Všichni se už jistě těšíme na do-

končení opravy této části náměstí.  

Při stavbě nové lávky přes řeku Chrudimku se při odhalení části chodníku zjistil nevyhovu-

jící stav kanalizace. Tu je tedy třeba ještě také opravit. Jinak opěry na novou lávku jsou 

již zhotoveny a vše je připraveno, aby mohlo dojít k osazení konstrukce, která je již 

ve výrobě. 

Velmi intenzívně se pracuje na obnově fasády boční a zadní strany budovy muzea.  

Na základě výzvy k podání cenové nabídky na opravu kamenného tarasu a chodní-

ku  u DPS byla vybrána firma Instav Hlinsko a na položení dlažby u kašny firma ZEKAM, 

Nová Ves, Nasavrky. Obě tyto akce budou již brzy zahájeny. 

U rozhledny na Zubří je dle požadavku instalována budka WC, která snad vylepší čistotu 

podél cestičky k Zubří.  

V místní části Hluboká dochází k rozšíření veřejného osvětlení směrem k penzionu 

a také na druhou stranu nad návsí.  

Na červen je plánováno dokončení rekonstrukce zbývající části silnice I/37 směrem na Ždí-

rec nad Doubravou až po hranice kraje.  

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 pátek 24. června 2016.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

množství slunečních paprsků a zvyšující se teplota okolního 

vzduchu je známkou toho, že léto je tady. Pro mnohé z vás je 

to předzvěstí dovolených, výletů a odpočinku. Školáky čeká 

poslední měsíc učení, písemek, zkoušení a poté zasloužené 

prázdniny. V Trhové Kamenici nás čekají trhy nejen pro velké 

a Pohádkový les nejen pro malé. Přijďte se příjemně naladit. 

Přeji Vám slunečné dny a rychle splněné povinnosti. 
Jitka Němcová 
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Telefonické spojení na úřad 

Upozorňujeme, že na Úřadě 

městyse Trhová Kamenice fun-

gují tři telefonní linky, a to:  

469 315 571 – starostka 

469 315 572 – matrikářka 

469 333 101 - účetní 

Poplatek za odpad 

Poplatek za likvidaci odpadu na rok 2016 je ve výši 

500 Kč za povinnou osobu či objekt: 

do 30 června 2016.  

Přesunutí autobusových zastávek 

Upozorňujeme, 

že z důvodu konání trhů 

dne 5. června 2016, bu-

dou autobusové zastávky 

v době od 8.00  do 

17.00 hodin přesunuty 

na stejná místa jako 

o pouti! 

Máme přiděleny další dotace:  

od Pardubického kraje: 

 100 tis. Kč na opravu tarasu 

a chodníku u DPS  

 10 tis. Kč na vybavení mla-

dých hasičů  

 záštita radního V. Kroutila 

ve výši 5 tis. Kč na repliku 

hasičského praporu 

z Ministerstva kultury: 

 165 tis. Kč na obnovu fasády fary 

z Ministerstva zemědělství: 

 40 tis. Kč na vytvoření místa pasívního odpočinku 

v parku ve spodní části náměstí 

 265 tis. Kč na opravu všech pěti křížků - v Zubří, 

v Hluboké, v Kameničkách, na návsi v Rohozné 

a na cestě mezi Kameničkami a Rohoznou. 

Na závěr bych vám všem chtěla popřát hodně tep-

lých slunečných dnů. 

Zároveň vás zvu na blížící se trhovokamenické trhy, 

o kterých najdete bližší informace na jiném místě ve 

vydání tohoto zpravodaje.  
Ing. Iva Dostálová, starostka 

Informace z obecního úřadu 

Sejdeme se na rynku 
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Blahopřání 

Poděkování 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubilantům, 

kteří oslaví v měsíci červnu své kulaté narozeniny. 

 50 let Luboš Kacer, Trhová Kamenice 

 70 let Pavel P ilný, Trhová Kamenice 

 75 let Miluše Ondráková, Trhová Kamenice  

 80 let Zdeňka Medunová, Rohozná 

 97 let Anna Langerová, Trhová Kamenice  

Dne 14. 5. 2016 proběhlo v Kamenici setkání       

majitelů čtyřkolek. 

Chtěl bych tímto poděkovat panu Radku Rulíkovi 

a místnímu lyžařskému klubu za pomoc s přípravami, 

také za poskytnutí zázemí srazu. 

Dále obci Trhová Kamenice za poskytnutí prostor 

k terénním úpravám a pomoc při organizaci. Velké 

dík panu Jaroslavu Zdražilovi za poskytnutí techniky 

k úpravám terénních sekcí pro čtyřkolku, stejně tak 

i panu Petru Linhartovi za obsluhu techniky při reali-

zaci terénních sekcí. V neposlední řadě patří poděko-

vání všem, kteří se zúčastnili a všem, kteří přispěli 

na dobrou věc a to Alešovi na rehabilitaci po vážném 

onemocnění. 
Martin Sporný 

V pondělí 13. června 2016 se bude konat veřej-

né zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kameni-

ce, v místní sokolovně od 19.00 hodin. 

Program: 

 zpráva o činnosti 

 rozpočtové opatření 

 závěrečný účet za rok 2015 

 prodej pozemků 

 různé 

 rozprava 

Zúčastněte se soutěže v pečení domácího    

chleba 

Pravidla jsou jednoduchá. 

Chléb musí být upečen do-

ma z vlastnoručně smícha-

ných surovin (ne poloto-

var). Svůj výrobek (tj. je-

den bochník) odevzdejte 

hodnotící komisi v neděli 

5. června 2016 do 10.00 hodin ve vstupní hale 

v muzeu.  

Svoji účast nahlaste na Úřadě městyse Trhová     

Kamenice  

(tel. 469333101, 773698839).  

Každý soutěžící dostane odměnu.  

Třeba právě váš pecen chleba bude nejlepší. 

Výstava výtvarných prací 

Inzerce 
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Mateřinka ve fotografiích tak. Karkulku unesl zlý vlk a děti ji samozřejmě chtě-

ly zachránit. Zachránily i zkamenělého myslivce, na-

šly vlčí doupě a splnily tři přetěžké vlčí úkoly. Karkul-

ku nakonec vlk vyměnil za věnec buřtů a mohli jsme 

jít na kutě. K setkání vlka s Karkulkou došlo ještě 

jednou – na výstavě loutek v sokolovně. 

Besídkami jsme oslavili květnový svátek maminek 

i Den rodin. 

V Licibořicích je na jaře krásně na Babiččině dvorečku 

a v Dědečkově obůrce. Všechno kvete, skotačí tu 

kůzlátka, králíčci, housata… Na výletě si je tady děti 

mohou pochovat, nanosit jim krmení a vodu od stud-

ny, prostě si chvilku zahrát na farmáře a to se všem 

líbí. 

Pejsky v akci jsme mohli vidět u nás na zahradě, při-

jeli z canisterapeutického sdružení Kamarád. Děti 

s nimi běhaly agility, dozvěděly se, jak se k pejskům 

správně chovat, jak se o ně starat i jak umí         

V posledním dubnovém týdnu jsme se ve školce vě-

novali knížkám. Uspořádali jsme výstavku dětských 

knih, před spaním dětem chodili číst rodiče a prarodi-

če, pronikli jsme do historie knihy a zkusili si rytí na 

hliněné destičky, psaní ptačím brkem na svitek, kníž-

ky jsme skládali, prohlíželi, opravovali, navštívili 

jsme místní knihovnu a v pohádkovém odpoledni pro 

celé rodiny jsme společně ilustrovali dvě obří knihy 

O Červené Karkulce, které si budete moci spolu 

s dalšími dětskými pracemi prohlédnout v červnu na 

výstavě v museu. Statečné děti ve školce s Karkul-

kou, babičkou a ostatními přespaly, ale nebylo to jen 
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lidem pomáhat. 

Konec května už se nesl ve znamení oslav dne dětí. 

Ty nejmenší občánky jsme přivítali v obřadní síni 

musea, a jak jsme oslavovali ve školce, o tom 

až zase příště. 

botanika, zoologie, ochrana přírody, životní prostředí 

a geologie. Z nejtěžších úkolů (z pohledu děvčat 

i doprovodu) bylo poznat zvířata dle stop, horniny 

a nerosty. Zajímavé bylo určování zvířat podle jejich 

srstí nebo vajíček. Volný čas (až do odpoledních ho-

din) si žáci vyplnili prohlídkou léčených zvířat či hor-

nin z blízkého okolí. Počet účastníků byl veliký, ale 

výsledek byl vynikající. Ve starší kategorii (z 18 druž-

stev) holky obsadily 3. místo! Děkujeme za repre-

zentaci školy. 

Oblastní kolo HMZ Chrudim 

V pondělí 16. května 2016 se členové zdravotnického 

kroužku opět vydali na soutěž Hlídek mladých zdra-

votníků v Chrudimi.  

Zde dokazovali na 5 stanovištích své praktické do-

vednosti z oblasti obvazové techniky, transportování 

a první pomoci zraněných. Ošetřovali tedy zraněné 

s cizím tělesem v ráně, úraz břicha, vyvrtnutý kotník, 

odřené ruce, úraz hlavy, bezvědomí a bezvědomí se 

zástavou dechu. 

Naše škola měla zastoupení ve dvou kategoriích.  

V kategorii 1. stupeň nás reprezentovala dvě druž-

stva. Družstvo ve složení Nela Ducháčková, Denisa 

Kumpanová, Denisa Vodrážková, Veronika Vašková 

a Adéla Němcová obsadilo krásné druhé místo. 

A družstvo zastoupené Karolínou Kábelovou, Adria-

nou Lupoměskou, Dianou Holubovou, Kateřinou 

Osmíkovou a Markétou Linhartovou v této kategorii 

nenašlo přemožitele a zvítězilo. 

V kategorii 2. stupeň za nás bojovaly Natálie Dvořá-

ková, Kateřina Dubská, Tereza Dubská, Sára Tichá 

a Tereza Žáková. Tato hlídka ve své kategorii 

s velkým bodovým náskokem zvítězila. 

Z naší školy 

Den otevřeních dveří Hasičského záchranného 

sboru 

Ve středu 4. května 2016 si žáci 1. – 4. třídy připo-

mněli svátek patrona hasičů Floriána a vydali se 

v rámci Dne otevřených dveří Hasičského záchranné-

ho sboru Pardubického kraje na požární stanici 

Seč. Mohli zde zhlédnout techniku určenou 

k výjezdům, vyslechnout poutavý výklad velitele jed-

notky o běžné práci hasičů, seznámit se 

s problematikou první pomoci a na vlastní kůži si 

mohli mnohé vyzkoušet. I přes nepřízeň počasí si 

všichni exkurzi pěkně užili. 

Zlatý list 

Dne 12. května 2016 se žákyně naší školy: Markéta 

Odehnalová, Eliška Seifertová, Tereza Dubská, Marti-

na Jeřábková, Sára Tichá a Tereza Žáková, zúčastnily 

přírodovědné soutěže Zlatý list v Záchranné sta-

nici a ekocentru „Pasíčka“ u Boru u Skutče. Repre-

zentovalo nás šestičlenné družstvo „Zálesáci“, které 

se při soutěži rozdělilo na dvě tříčlenné hlídky. Vý-

sledky obou hlídek byly sečteny. Soutěžní stezka, 

která vedla lesem, trvala asi 1 hodinu a byla opravdu 

prakticky založená. V soutěži se prolínala ekologie, 
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Opět po roce jsme se sešli ve školní družině u příleži-

tosti svátku všech maminek. Každý přednesl básnič-

ku, naše píšťalky čtvrťandy nám zahrály na flétničky, 

zahráli jsme čtyři krátké pohádky, aby se každý měl 

příležitost předvést. A všichni společně jsme vzdali 

pozdrav slunci jogínským cvičením s názvem Kathu-

pranám. Děti to mají moc rády, hlavně kvůli podma-

nivé relaxační hudbě Celtica. Moc pěkné oživení be-

sídky přinesl pěvecký kroužek pod vedením paní uči-

telky Trávníčkové. Písničky, taneční prvky, zajímavé 

převleky, pěknou choreografii, toto všechno mamin-

ky náležitě ocenily potleskem. Na závěr měly děti pro 

maminky připraveny vlastnoručně vyrobené papírové 

kytičky v květináčku a upečeno naše oblíbené cukro-

víčko, které si mohly s maminkami odnést domů. 
Za ŠD Soňa Janotková 

Výročí panovníka Karla IV. a svátek Jana Nepo-

muckého. 

V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození 

největšího českého panovníka Karla IV., úspěšného 

vladaře a velkorysého mecenáše, z jehož doby po-

chází soupis farností, mezi nimiž je jmenována též 

Trhová Kamenice. V den jeho narození, na svátek sv. 

Matěje dne 14. května, se v katedrále sv. Víta, Vác-

lava a Vojtěcha, konala pontifikální mše svatá, které 

se zúčastnili představitelé státu i potomci evropských 

panovnických rodů. Karel dokázal uchopit historický 

vývoj a otevřel cestu do budoucna. Z jeho vize žije-

me v jistém smyslu dosud. Podařilo se mu vytvořit 

z Prahy jedno z nejvýznamnějších center tehdejšího 

křesťanského světa, naplňoval vizi sv. Vojtěcha 

a pražské biskupství povýšil na arcibiskupství. Vědo-

mě navazoval na svatováclavskou a cyrilometoděj-

skou tradici /slovanský klášter Emauzy/. Víru Karla 

IV. jistě rozvíjeli jeho rodiče. Matka Eliška byla vel-

kou ctitelkou českých zemských patronů. Značný vliv 

na intelektuální stránku jeho víry měl jeho vychova-

tel ve Francii benediktinský opat a později papež Kli-

ment VI. Císař se podepisoval „z Boží milosti“ a byl 

přesvědčen o posvátné královské hodnosti a své od-

povědnosti před Bohem. Karel IV. viděl ideál své vlá-

dy v přátelské spolupráci mezi Říší a církví. Proto 

také ve své diplomacii usiloval o to, aby se papež 

vrátil do Říma z Avignonu, kde byl pod vlivem fran-

couzského krále. V té době stihla Evropu morová rá-

na doprovázená hladomorem. Lidé si kladli otázku: 

Kdo za to může, že nás Bůh trestá? V díle jednoho 

z českých reformátorů čteme povzdechnutí: „Všude, 

kam se podívám, mor, válka, neštěstí.“ Pak dotyčný 

vybízí sám sebe: 

„Vezmi kadidelnici svého srdce a zapal ji ohněm lás-

ky k bližnímu.“ Karel IV. povolal do Prahy reformáto-

ra Konráda Waldhausera. Byl ustanoven u Týnského 

chrámu a myšlenka, že je třeba se změnit, byl v jeho 

kázáních tak přitažlivá, že mu nestačil chrám a on 

musel kázat na Staroměstském náměstí. Karel i arci-

biskup Arnošt z Pardubic věděli, že mnohé nepravosti 

jsou způsobeny nedostatky v církvi. A tak se je sna-

žili odstranit. Karel byl také velkým mecenášem 

Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola 

HMZ, které se koná 25. května 2016 v Ústí nad     

Orlicí. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme 

hodně zdaru v dalším kole.  
O. Tichá 

Farní okénko 

Přijela k nám pouť. K velké radosti dětí se už od pon-

dělí začaly objevovat kolotoče, maringotky a vše co 

k pouti patří. Tak jako každý rok se všichni těšili na 

pátek, kdy půjdeme zkusit, zda nám už nějaké kolo-

toče pustí. Řetízkový kolotoč se už neobjevil, ovšem 

autodráha a horská dráha lákaly snad ještě víc. Spo-

čítali jsme ušetřené penízky z jarmarku, pan ředitel 

nám věnoval další volňásky a hurá na náměstí. Dva-

krát jízda na autodráze, dvakrát lanová dráha a vida, 

i na nanučka zbylo. Vždyť jsme se těšili celý rok. 

Zprávičky ze školní družiny 
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Soutěž historických stříkaček PS 8 

umění, mozaika „Poslední soud“ na pražské katedrále 

nám připomíná, abychom nezapomínali na svou spá-

su. Evropa v jeho době se potýkala s finanční krizí, 

florentské banky, první v oboru, se krachovaly. Toho 

císař uměl využít. Bez velkých peněz by nedokázal 

založit univerzitu, postavit Nové Město pražské ani 

Karlštejn. 

Docela jinak než Karla hodnotí jeho syna a nástupce 

Václava IV. Eneáš Silvio Piccolomini, legát v Čechách 

a později papež Pius II. Nedostatky Václavovy vlády 

se projevily i v justiční vraždě generálního vikáře Ja-

na Nepomuckého, na níž se sám král podílel. V staro-

české satirické básni Podkoní a žák můžeme nalézt 

narážku na smrt Jana z Pomuku. Když se žák vy-

chloubal, že brzy přijme kněžskou tonzuru, podkoní 

mu odsekl: „Dřiev než dočakáš plešě, budeš ty uto-

pen v měše, jakož se i jiným děje.“ 

Sv. Jana Nepomuckého si věřící připomněli 15. květ-

na v jemu zasvěcené kapličce na Zubří. Již několik let 

se jedná o opravě fasády této kaple. Městys navrhl 

opravu původně v ceně 180 000,- Kč. V letošním ro-

ce však byla podána žádost o grant na 280 000,- Kč, 

včetně odvětrání. V kapličce se však přes léto pravi-

delně větrá. Pokud by byl grant udělen v plné výši, 

spoluúčast farnosti by tvořila dvacet procent. Výše 

grantu však byla stanovena v částce pouze 50 000,- 

Kč a proto je farnost nucena jej vrátit a od opravy 

upustit, aby opět neupadla do dluhů jako v minulosti. 
Čtvrtečka Pavel 

Pozvánky 
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Tréninky sportovního družstva probíhaly 2x týdně 

pod vedením trenérů Tomáše Häuslera a Radka Me-

louna. Dále se členové s rodiči zúčastnili zimního 

soustředění v Deštném v Orlických horách. 

Jako odměnu za podané výkony jsme pro své svě-

řence zakoupili klubové bundy a prvních osm závod-

ních kombinéz.  

Co se týká přípravy svěřenců mimo sezónu, požádali 

jsme naši obec o pronájem prostor, které budou vyu-

žity v případě vyhovění naší žádosti, jako klubovna 

a tréninková místnost současně. 

Naši členskou základnu tvoří průměrně 22 dětí 

a 24 dospělých nejen z Trhové Kamenice, ale i okol-

Máme tu květen, kdy je příroda v plném květu a lyže 

jsou již dávno uklizené. Pro nás však lyžařská sezóna 

2015/2016 skončila 8. 4. 2016 a 27. 5. 2016 celko-

vým vyhlášením Lyžařského poháru Vysočiny 

a Jihomoravského lyžařského poháru. Naši závodníci 

v těchto pohárech získali krásná ocenění.  

Celkově se v poháru LPV nejlépe zadařilo:  

3. místo - Emma Häuslerová, Dominik Menc, Mi-

loš Polánský, 5. místo - David Škvrňák, Filip Menc 

a 6. místo - Kateřina Dubská. V Jihomoravském po-

háru nejlepší šestici závodníků obhájili:  

4. místo – Dominik Menc, 5. místo – Filip Menc 

a David Škvrňák a 6. místo – Eliška Melounová.  

Ale i ostatní závodníci si zaslouží velkou pochvalu za 

své výkony podané v jednotlivých závodech, kterých 

bylo opravdu hodně. V uplynulé zimní sezóně 

2015/2016 jsme se zúčastnili celkem 22 závodů 

ve 4 pohárových soutěžích, především                 

Lyžařského poháru vysočiny (4-5 závodů), Jihomo-

ravského lyžařského poháru (4-5 závodů), Poháru 

Orlických hor, Závodu o Štít Města Chrudimě,       

závodů Mikroregionu Hlinecko na Hluboké a Přeboru 

škol Hlinsko, při kterých úspěšně reprezentovali také 

své školy. 

V dílčích závodech stáli naši odchovanci 52x na stup-

ních vítězů při celkovém počtu 180 osobostartů.  

SKI klub Hluboká 
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Tapouchův trojboj 

V sobotu 21. května proběhl 7. ročníku Tapouchova 

trojboje (loď, kolo, běh). Vedoucí vodáckého oddílu 

Tapouch Honza Kasal a Petr Mičulek připravili trasu 

dlouhou 20 km, kterou statečně zdolalo na kolech 

více než sedm desítek závodníků. Soutěžící během 

cesty museli navštívit deset stanovišť (vodní slalom, 

házení míčků na cíl, překážkovou dráhu, určování 

bylinek a určování stop zvířat, poznat k čemu se po-

užíval daný předmět, poznat pohádkové bytosti), 

složit báseň na daná slova a hlavně sestavit z růz-

ných indicií vodácké moudro. 

Závod zahájila starostka Trhové Kamenice Iva Dostá-

lová výstřelem šípu z luku, vyrobeného z pádla.    

Moderování se zhostil Václav Slavík, který za pomoci 

organizátorů vysvětloval těžkosti a záludnosti celé 

trasy. Ocenil také statečnost nejmladších komisařek, 

pravých lesních víl, pětileté Emičky a Elišky. První 

disciplínou byl vodní slalom, a poté se 16 družstev 

vydávalo postupně na trasu. Každé družstvo mělo 

svůj originální název: Poldové, Ranní ptáčata, Dubá-

ci, Čolci, Vranky, Klapzubáci, Šneci, Kačeři, Jehlani, 

Rychlá rota, Kostíci, Lasičky, Drápci, Zápalky, Ještěr-

ky, Pandorách. 

Závod byl celodenní záležitostí. Byl odstartován 

v 9 hodin a poslední účastníci dorazili do cíle v 18 

hodin. Cíl byl velmi příjemný: v Možděnicích u hospo-

dy se grilovalo prase, točilo pivo, limonáda, pojídali 

výborné koláče,… Než se unavení závodníci občer-

stvili, tři členové hodnotící poroty sčítali výsledky, 

hodnotili, zapisovali,… než mohli ohlásit dlouho oče-

kávané výsledky – vítěze 7 ročníku závodu. Na prv-

ním místě se umístil tým, který si říká Poldové, na 

druhém místě skončili Ranní ptáčata, třetí se umístili 

Dubáci. Ale umístění snad nebylo snad to nejdůleži-

ních měst a obcí. Naši členové jsou současně členy 

Svazu lyžařů České republiky a od 9. května letošní-

ho roku jsme jako klub také registrovaným členem 

České unie sportu – Sportovní unie Chrudimska. Naši 

činnost lze sledovat také na klubovém facebookovém 

profilu:https://www.facebook.com/SKIklubHluboka/ 

Srdečně Vás, všechny příznivce sportu a zábavy zve-

me dne 11. 6. 2016 na sportovní dopoledne na 

Hlubokou, kde pro děti pořádáme s přispěním Pardu-

bického kraje slalomový Běh do vrchu. Propozice bu-

dou vyvěšeny na našem FB profilu, stránkách 

SKI Hluboká, v ZŠ a MŠ Trhová Kamenice 

a v okolních obcích. 

Dovolte mi touto formou poděkovat všem, kteří se 

aktivně podílí na činnosti, propagaci dobrého jména 

a rozvoji klubu, za jejich velké nasazení a přínos pro 

sportovní rozvoj naší mládeže.  

Závěrem přeji jménem výkonného výboru a za celý 

kolektiv SKI klubu Hluboká všem našim členům, příz-

nivcům a sponzorům klubu příjemné prožití nadchá-

zejících letních dovolených a dětem mnoho prázdni-

nových zážitků.  

Těšíme se s Vámi opět na viděnou při trénincích 

a v brankách na bílých svazích v zimní sezóně 

2016/1017. 
Za team SKI klubu Hluboká  

Ing. Lukáš Menc, předseda spolku 

Vodácký oddíl Tapouch 

https://www.facebook.com/SKIklubHluboka/


Trhovokamenický občasník číslo 06/2016 10 

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

žete těšit příště.  

Nato záhy byla obnovena v nynější podobě. Na čtver-

covém základě osmiboký jehlanec s měděnou pozla-

cenou bání - (v. 103 cm, š. 63 cm) a dvojitým želez-

ným křížem a hromosvodem opatřena. 

Věž tato přetrvala prvou i druhou válku světovou, 

až dne 8. května 1945 - poslední den války - byla 

rozstřílena Němci při trestné výpravě proti Trhové 

Kamenici, jež se již 6.V.1945 připojila k pražskému 

povstání. 

Tehdy, 8. 5. 1945, přijelo 141 vojenských těžce vy-

zbrojených vozidel s vojáky, jež asi 1 a 1/2 hodiny 

řádili a kostel, hlavně věž a okna okolních domů, roz-

stříleli. 

Život na oltář vlasti tehdy položili: 

1. Josef Kumpán ze Dřevíkova, padl 6.5.1945 u Ma-

rešova domu, 34  r. 

2. Bedřich Mareš z Trh. Kamenice, padl 8.5.1945 

v lese u Rohozné,  48 r. 

3. Máňa Pilařová, 19 r., zastřelena před Urbanovou 

pilkou. 

U Linhartova domu pod kostelem čp. 6 zastřeleni 

u zdi tito nevinní rohozenští rukojmí: 

4. Jan Michek, zámečník, 17 r. 

5. Antonín Novák, hostinský, 39 r. 

6. Jaroslav Kvapil, pekař, 31 r. 

7. Janko Trudič, Slovák, 25 r. 

8. Ve farní budově surově ubit mladý farář P. Oldřich 

Kučera. 

V polích u hřbitova za Trhovou Kamenicí postříleni: 

9. Antonín Alinče, sokol a hudebník, 25 r. 

10. Adolf Zábský, domkař a hasič, 55 r. 

11. Emanuel Kacafírek, dřevař, 66 r. 

Ostatní obyvatelstvo z Kamenice uprchlo nebo se 

skrylo ve sklepích. 

V rozstřílené báni kostela, jejíž korní polokoule byla 

12 cm vysunuta ze svého osazení, nalezena byla roz-

střílená válcovitá krabice. Uložené v ní zápisy a novi-

ny zcela zničeny a poškozeny k nečitelnosti. 

Záznam ze současné historie města (SIC) 

 

A pak následuje stručný výtah ze soudobé historie 

města Trhové Kamenice. 

Je třeba ještě zmínit opravu varhan. Varhanáři Ru-

dolfu Valentovi se podařilo dílo stvořitele varhan 

Františka Pavla Horáka uvést do plně funkčního sta-

vu. Unikátní nástroj nepřetržitě hrál od roku 1765. 

Oprava začala v roce 2006. Skládala se ze tří etap, 

finančně ji zajistily ministerstvo kultury, Pardubický 

kraj, městys Trhová Kamenice a farnost. 

Když už je zmínka o varhanech, zaměřme se na celý 

kúr. Pozoruhodný je svými dvěma schodišti, z nichž 

jedno končí v kostele pod kúrem a druhé samostat-

ným venkovním vstupem. Kúr je velmi prostorný 

a poskytuje dostatek místa i pro stavbu velkoryse 

koncipovaných mohutných varhan.  

tější. Podstatné bylo zúčastnit se, trochu si zasporto-

vat, potrápit hlavu i tělo a hlavně užít si dobrou zá-

bavu s partou stejně nadšených kamarádů. Na závěr 

zaznělo vodácké AHÓÓÓJ a již teď se všichni těší na 

další ročník. 

Velké poděkování patří obci Možděnice a panu Zdeň-

kovi Dubskému za pohoštění v cíli závodu. Vodácký 

oddíl děkuje za příspěvek z prodeje piva. 

1953 

ZÁPIS 

do báně kostelní věže kostela sv. Filipa a Jakuba 

v Trhové Kamenici, okres Hlinsko, kraj Pardubice - 

v  Čechách - republika Československá. 

I. X. 1953 - čtvrtek  

Kronikář města: Alois Vítek 

Předseda Osvětové besedy: František Mrkvička 

Věž trhovokamenického kostela opravovaná okres-

ním stavebním kombinátem v Litomyšli z podnětu 

KNV (krajský národní výbor) v Pardubicích. 

Opravu započali dne 24. 8. 1953 snesením rozstříle-

né břidličné krytiny, šindelového spodku a rozstřílené 

báně a zbudováním šestipatrového lešení, tesaři: 

Pěnička V., Bäuchel Boh., Drábek Václav, Hanuš Jiří. 

Skončili dne 19. 9. 1953. 

Dne 21. 9. 1953 započali pokrývači krýt drobnými 

deskami černého eternitu: Jan Klodner, Rudolf Klod-

ner, Václav Sýkora, všichni z Rohozné u Poličky; 

klempíři: Emil Koráb a Josef Jandera z Litomyšle. 

Podle farní kroniky původní věž (cibulovitá), slohu 

románského - zasažena bleskem - shořela dne 

25. dubna 1874 a s ní břidlicová střecha presbyteria 

a malá věž nad oltářem i šindelová střecha nad kos-

telní lodí. Zvony: velký - 25 centéřů, pukl žárem, 

ostatní 3 se rozlily. Zvonovina byla z popela vybrána 

a odvedena patronátu do Slatiňan. 

Věž se pak zřítila do náměstí, takže ani sousední fara 

a škola, ani jiná stavení nebyla požárem či jinak   

poškozena. 


