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SLOVO STAROSTKY 

Je tu konec prázdnin a tak se ohlédněme, co jsme za tyto dva měsíce stihli.  

V červenci se opravovaly cesty. Nový koberec dostala komunikace mezi Kameničkami 

a Rohoznou a část návsi v Rohozné, dále pak cesta ke hřbitovu včetně úpravy parkoviště 

a nové cestičky ke vstupní bráně.  

Jak jste si určitě již všimli, na budově bývalé fary bylo postaveno lešení a v brzké době 

dojde k obnově fasády na severním průčelí směrem do náměstí a na straně k ZŠ. Opravu 

druhé poloviny budovy ponecháme na příští rok, kdy se opět pokusíme získat finanční pří-

spěvek.  

Podle projektové studie náměstí od Ing. arch. Šmídové jsme začali i s úpravami okolí 

památníku K. V. Raise a památníků u základní školy. Bohužel se tento krok setkal 

s nelibostí některých občanů, ale já věřím, že až bude dílo dokonáno a okolí památníků 

bude nově osázeno, a to během září a října, názory se určitě změní.   

V současné době se dokončuje projekt na přípojky ke kaš-

ně. Ty by měly být hotovy během září a poté se položí 

základová deska a instaluje zrekonstruovaná kašna se 

sochou  sv. Jana Nepomuckého. Předpokládáme, že na 

přelomu září a října už bude kašnou opět po mnoha letech 

protékat voda. Okolí kašny bude vydlážděno žulovými 

kostkami, instalují se lavičky, rozcestník, koš, stojan na 

kola. Kytičky a další terénní úpravy budou pokračovat za-

se až příští rok. Horní část náměstí a čekárna se v září 

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 ve středu 23. září 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

po prázdninové pauze máte v rukách další číslo Trhovoka-

menického občasníku. Věřím, že jste si během mimořádně 

teplého léta odpočinuli a schovali si kousek sluníčka i do 

chladnějších dnů, které mají přijít. 

Jelikož jsou velké prázdniny na rok zase pryč, tak bych chtěla do dalšího školního roku po-

přát dětem, jejich rodičům, učitelům, ale i všem ostatním, aby vykročili tou správnou no-

hou a zažili spoustu úspěchů. 

Jitka Němcová 
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také dočká laviček a dalšího městského mobiliáře. 

V místě kašny jsme museli z důvodu bezpečnosti po-

kácet starou lípu, která byla ve špatném zdravotním 

stavu. 

Městský mobiliář je objednán i k naší rozhledně, 

kde náš pěvecký sbor plánuje výsadbu jeřabinové 

aleje.   

Během prázdnin proběhlo výběrové řízení na re-

konstrukci objektu čp. 56. Dne 18. srpna došlo 

k otevírání obálek přihlášených dodavatelů a zakázku 

vyhrála firma Stavební společnost Chrudim s.r.o. Ny-

ní běží zákonem stanovené lhůty a začátkem září, 

když se neobjeví žádné překážky, bychom mohli 

s realizací začít. Dojde k výměně oken, dveří, 

k zateplení celého objektu a k výměně zdroje vytá-

pění v celém objektu.  

Nesmím zapomenout ani na přechod pro pěší přes 

starý most. Vím, že se tato akce dost protahuje, ale 

neustále bylo hledáno nejlepší a nejvýhodnější řeše-

ní. Máme snahu zachovat lávku pro pěší. Do zimy 

bude tato věc vyřešena.  

Do schránek vám byly dodány dotazníky 

s průvodním dopisem ohledně nádob na biood-

pad. Věnujte jim, prosím, pozornost a včas je vypl-

něné vraťte k nám na úřad. Myslím, že v letáčku je 

vše srozumitelně popsáno a vysvětleno. Ještě dvě 

menší připomínky: velkoobjemový kontejner na bio 

byl přemístěn ze sběrného dvora za nákupní středis-

ko z důvodu nutnosti 

zamykání brány, když se 

již v areálu nikdo nepo-

hybuje. Kontejnery na 

plast, papír a sklo, které 

byly původně umístěny 

u mateřské školy, byly 

přesunuty k sokolovně, 

kde je lépe využijí i ob-

čané z horního konce 

obce.   

V letošním roce se podařilo získat větší množství fi-

nančních prostředků z Pardubického kraje. Tyto 

dotace a granty by se měly zveřejňovat, proto uvá-

dím jejich souhrnný přehled: 

Žádosti městyse 

 100 tis. Kč na opravu komunikace ke hřbitovu 

 60 tis. Kč na pořízení městského mobiliáře 

 30 tis. Kč na vitríny do muzea 

 80 tis. Kč na opravu techniky SDH 

 150 tis. Kč na garáž pro techniku SDH 

 200 tis. Kč na opravu kašny 

 10 tis. Kč na trhovokamenické trhy 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Žádosti další 

 Fotbalisti – 180 tis. Kč na opravu kabin 

 Fotbalisti – 5 tis. Kč na Sportovní den 

 SDH – 15 tis. Kč na vybavení malých hasičů 

 SDH – 10 tis. Kč na soutěž PS8 na Zubří  

 ZŠ – 12,5 tis. Kč na pořádání Dopravního dne  

Celkem: 852,5 tis. Kč  

A nyní ještě k jedné věci, o které je zmíněno 

i na jiném místě tohoto zpravodaje. Naše obec vstu-

puje v rámci Mikroregionu Hlinecko každý rok do 

elektronické aukce na nákup energií, což přináší 

finanční úspory. Tato možnost je i pro občany. Pan 

Ondřej Blahovec vám nabídne tuto možnost přímo na 

úřadě na základě letáčku, který obdržíte brzy do va-

šich schránek.    

Na závěr přeji ještě hodně pohodových a slu-

nečných dnů a všem dětem příjemné vykročení 

do nového školního roku. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 

Přerušení dodávky elektrického proudu 

Upozorňujeme, že v úterý 8. září 

2015 od 7.30 do 16.30 hodin bude 

z důvodu oprav el. zařízení přeruše-

na dodávka elektřiny na celém úze-

mí Trhové Kamenice, tedy včetně 

Rohozné, Hluboké, Kameniček, 

Zubří, Petrkov. 

Kotlíkové dotace 

Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte před-

běžný dotazník 

Pardubice (7. 8. 2015) – Připravované kotlíkové 

dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emi-

se z lokálního vytápění domácností prostřednic-

tvím výměny stávajících ručně plněných kotlů 

na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. 

Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách 

dotazník , aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové 

dotace. Data získaná z dotazníku následně pomohou 

nastavit podmínky dotačního programu.  

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na 

základě žádostí fyzických osob předložených krajské-

mu úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým kra-

jem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme 

v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na je-

den projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procen-

ty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 

15 až 30 procent bude financovat  žadatel, kterým 

budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí 

https://www.pardubickykraj.cz/dotaznik-kotlikove-dotace/82187/dotaznik-kotlikove-dotace-v-pardubickem-kraji
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BLAHOPŘÁNÍ 

a výroby ozdob. Vítány jsou staré ozdoby – papírové, 

leonské, sebnitzské, vatové, perličkové a samozřej-

mě skleněné.  

Rádi bychom Vás pozvali již letos na Vánoce 

k prohlídce této expozice.   

oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a spor-

tu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 

1200 kotlů. 

Podpora bude poskytována 

z prostředků Operačního progra-

mu Životní prostředí 2014-

2020, a to pouze v rodinném 

domě, který je převážně vytá-

pěn kotlem na pevná paliva 

a kde bude současně provedeno 

alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, ne-

bo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické 

náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je součas-

ně na realizaci opatření žádáno v programu Nová 

zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle 

na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), 

kotle na biomasu,  plynové kondenzační kotle, tepel-

ná čerpadla.  

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na 

webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a bu-

dou pravidelně aktualizovány.  

Vítání nových občánků 

V sobotu 12. září proběhne 

slavnostní vítání našich no-

vých občánků. Prosíme rodiče 

dětí, které se narodily od pro-

since roku 2014 do srpna 2015 a nebyly na vítání, 

aby se přihlásili na našem úřadě a potvrdili svoji 

účast.  

Svoz nebezpečného odpadu a železa 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se 

uskuteční v pátek 30. října v 15.30 hodin na ná-

městí. Svoz železa v pondělí 2. listopadu 2015 

ráno. 

Expozice vánočních ozdob 

Výroba vánočních ozdob v Trhové 

Kamenici a okolí má svoji tradici. 

Ručně foukané ozdoby byly a jsou 

jedinečné a patří k žádanému 

a uznávanému vánočnímu zboží po 

celém světě. Jejich výroba v Železných horách zaslu-

huje, aby neupadla v zapomenutí. Toto řemeslo je 

pro náš region tradiční a příznačné. Pracujeme proto 

na stálé expozici výroby vánočních ozdob, která bude 

součástí našeho muzea.  

Spolupráci nám přislíbilo chrudimské muzeum a fir-

ma Vánoční ozdoby Horní Bradlo. Přesto se ale obra-

címe i na vás spoluobčany s prosbou o pomoc. 

Snažíme se získat dokumenty, fotografie, nástroje, 

formy a další věci, které se týkají historie vánoc 

DROBNÁ INZERCE 

 

Hodně zdraví a životní pohody přeje-

me jubilantům, kteří oslaví v měsíci 

září své kulaté narozeniny. 

 50 let Ladislav Solnička, Trhová Kamenice 

Jana Kopecká, Trhová Kamenice 

Jan Janotka, Trhová Kamenice 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 

Tábor Horní Bradlo 

Ve dnech 27. června až 4. července se uskutečnil 

tábor v krásném prostředí rekreačního zařízení Tesla 

v Horním Bradle. Letos byl táborovým tématem 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH. Veškeré aktivity se tak točily 

okolo hlavních hrdinů této nezapomenutelné        

pohádky: Bastiána, Átreje, Falka, Kamenožrouta, 

Gmorka, Morlora a dalších…. 

Děti byly rozdělené do 6-ti družstev a každé družstvo 

mělo svoji barvu Orinu. Soutěžilo se například 

v přenášení zraněného Falka, stavění věží z kamenů, 
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TJ SOKOL 

FARNÍ OKÉNKO 

Večer v sokolovně 

Tělocvičná jednota Sokol zve 

rodiče a děti na „Večer 

v sokolovně“. 

Přijďte si:  

 zahrát stolní tenis 

 pohoupat na kruzích 

 přeskočit kozu 

 zaběhat na běžícím páse 

Akce se koná dne 11. září 2015 od 18.00 hodin 

do 21.00 hodin. 

Zve výbor TJ. Sokol 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 

Internet se stává pevnou součástí našeho života. 

Zdraví a léky jsou velmi frekventovaným tématem 

internetových diskuzí. Bohužel bývá pro laika často 

obtížné orientovat se v komerčních prezentacích 

a posoudit hodnověrnost zveřejňovaných informací. 

Mimo jiné také proto spustila Česká lékárnická komo-

ra (organizace sdružující lékárníky) odborný neko-

merční web s názvem Lékárnické kapky. Odborný 

nekomerční web je zaměřen na informace o lécích, 

lékárnách i lékárnících – farmaceutech. Naleznete na 

něm i slovníček pojmů a poradnu, do které můžete 

anonymně poslat svůj dotaz z oblasti lékárenství, 

léků nebo i onemocnění. Dotaz převezme vysoko-

školsky vzdělaný lékárník, který vám vypracuje 

v nejkratším možném termínu odpověď. 

Čtenář na webu získá také informace 

o bezpečné výrobě léčiv, o správném uží-

vání léků a o lékových interakcích. Pojem 

léková interakce znamená popis situace, 

kdy jedno užívané léčivo může měnit 

účinky jiného užívaného léku a to ve 

smyslu zvýšení, snížení, změny či úplného 

vymizení léčebného účinku. 

Web http://www.lekarnickekapky.cz/ je nekomerční, 

takže jeho obsah nebude poplatný zájmům           

inzerentů. 

Přeji čtenářům občasníku hezký podzim! 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice. 

Celé dějiny izraelského národa jsou dějiny prorocké. 

Tyto dějiny směřovaly od samého začátku k svému 

naplnění. Nový zákon se nespočetněkrát odvolává na 

Starý zákon.  Jeho naplnění však nastává v Ježíši 

Kristu, ukřižovaném a zmrtvýchvstalém. 

Čtvrtečka Pavel 

Dějiny izraelského národa, jak je popisuje Písmo sva-

té, se jeví jako dlouhá, namáhavá a často nepřehled-

ná cesta. Někdy se dokonce zdálo, že je vše v tros-

kách. Říše Davida, Jesseova syna, se rozdělila, Sa-

maří a severní kmeny se odtrhly, jen kmeny Juda 

a Benjamín se držely chrámu s Boží archou. Velký 

asyrský král oblehl Samaří, národ pobil  a odvedl do 

vyhnanství. Katastrofa je dokonána babylonským 

zajetím zbytku Izraele. Jako když padne velký strom. 

Izaijáš však prorokuje, že z Jesseova kořene vzejde 

nový výhonek… Kde je ale možné udržet si naději, 

když se člověku zhroutil jeho svět? Zůstaly dvě mož-

nosti: buď se vrátit k Bohu a přijmout ho jako nej-

vyšší smysl života, anebo jej definitivně popřít. Dnes 

bychom to nazvali krizí. Krize ale původně znamená 

křižovatka, chvíle rozhodnutí. Člověk se cítí bezrad-

ný, ale intenzivně hledá a přemýšlí. Jde o vše. 

Je třeba se rozhodnout. Může to být také chvíle očiš-

tění. Z čistě lidského hlediska Izrael prohrál, byl mrt-

ev. A přece jeho naděje neumřela. Klíč hledal ve 

svých dějinách. Znal Boží ujištění napsaná již v Knize 

Genezis, že zlo člověka nepřemůže úplně. Hadovi, 

který ztělesňoval zlo, bylo řečeno: „Ona pošlape tvoji 

hlavu…“ Izraelité znali příslib, který obdržel Abra-

hám, že bude mít potomstvo, početné jako hvězdy 

na nebi. Zvlášť nadějně zněl příslib: „V tobě budou 

požehnány všechny národy!“ V době královské byl 

tento příslib upřesněn: „Trůn Davidův potrvá navě-

ky!“ 

Avšak již v oné době proroci upozorňovali, že slíbené 

požehnání nespočívá ve vnější slávě a bohatství, ale 

v mravní a náboženské obnově. To je hlavní rys sli-

bovaného Božího království. Prorok Jeremiáš vyjádřil 

tuto vnitřní obnovu obrazem Nové smlouvy. Stará 

smlouva byla napsaná na kamenných deskách. Nová 

smlouva bude vepsána do lidských srdcí. Nová 

smlouva přemění jednotlivce především vnitřně. Sta-

rá smlouva byla dána lidu jako celku. Novou přijme 

každý osobně a osvojí si ji jako zákon svého srdce. 

Ezechiel používal podobný obraz. Srdce lidu zkame-

nělo, stalo se bezcitným. Pán je změní, dá lidu nové 

srdce, schopné citlivě vnímat věci Boží i lidské. Izrael 

padl, zdá se, že je mrtev. Až jim Pán dá v novém 

království nové srdce, znovu ožijí. Srdce znamená 

charakter. Člověk je takový, jaké je jeho srdce. 

Vždyť ze srdce člověka vycházejí jeho myšlenky, plá-

ny a snahy. 

také nás honil Průjem a my honili Zácpu, soutěžili 

jsme ve vodních sportech a mnoho dalších a dalších 

aktivit. Věříme, že se tábor všem zúčastněným líbil 

a přikládáme pro vzpomínku pár fotografií. 
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POZVÁNKY 

FOTKY DO DUŠE na silnici a co to vidím? Vedle svodidel, při okraji sil-

nice cupitá ten křehký věchýtek. Navzdory svištícím 

a řvoucím monstrózním kamionům statečně kráčí bílá 

vlajka ve větru zmítajícího se rozevlátého dominikán-

ského hábitu. Cvak… Blik… Absurdní fotka světa, ve 

kterém žijeme, je uložena v duši!  

A sestra Bertranda? S vnitřním pokojem a vyrovna-

ností  tuto pro ni nelehkou situaci komentovala: „Jen 

jsem se divila, že mi ani jeden kamión neutrhl škapu-

líř, který vlál ve větru. Stáli při mně všichni andělé, 

aby mě ochránili.“  

Blanka Slavíková 

Svatováclavské jeřabinobraní  

Svatováclavské jeřabinobraní na den státního svátku 

28. Září 2015 od 13.30 hodin na kopci Zubří u 

kapličky 

Svatováclavský čas patří k jednomu z nejkrásnějších 

ročních období. Teplé sluneční paprsky hladící tváře, 

zlaté koberce šustícího listí, bílé poletující chuchvalce 

chmýří,…to vše patří k tomuto kouzelnému času. 

A protože Trhová Kamenice leží v srdci krásné příro-

dy, nedalo nám to, abychom nevymysleli nějakou  

Cvak… Blik… A fotka v digitálu je hotová. Tak jedno-

duché… 

Znáte to taky? Někam se zakoukáte, protože Vás 

něco velmi zaujme. Cvak… Blik… A fotka v duši je 

hotová. Je uložená téměř na věky. Říkáte si proč jen 

nemám foťák abych mohla tuhle situaci zachytit? 

Prostě nemáte. Asi proto, že tato fotka je určená 

právě pro duši. Je zcela určitě cennější než fotka di-

gitální. Je uložená uvnitř Vás a při jakékoliv vhodné 

situaci Vám vyvstane hned na mysli.  

Nedá mi to, abych se s Vámi nepodělila právě o jed-

nu takovou absurdní momentku uloženou v duši.  

Fotku způsobila naprosto nenápadná žena. Bílý, 

84 letý věchýtek, sestra Bertranda, která do Kameni-

ce přijela na návštěvu k příbuzným. Při prvním se-

tkání s tímto věchýtkem vnímáte jen vnitřní světlo, 

které kolem ní září jako svatozář. Svatozář moudros-

ti, lásky, dlouhověkosti. Slovo dalo slovo a tato řádo-

vá dominikánská sestřička slíbila, že na druhý den 

přijde k nám na návštěvu… 

Je pátek odpoledne, doprava přes Trhovou Kamenici 

je v plném proudu, kamión stíhá kamión aby každý 

rychle nadehnal ty dva dny volna. Náhodně kouknu 
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svatováclavskou oslavu, při které se sejdeme a spo-

lečně tu krásu  oslavíme. A kde jinde než v místě 

skutečně kouzelném – na kopci u kapličky na Zubří. 

A že budeme mít co oslavovat! Svatováclavské jeřa-

binobraní je slavností skutečně hodnou svého jména: 

oslavou patronů národa sv. Václava a sv. Ludmily, 

oslavou hojnosti a úrody, oslavou spolupráce mezi 

lidmi, oslavou 310 letého výročí existence kapličky 

sv. Jana Nepomuckého na Zubří,  … Setkáme se zde 

se sv. Václavem a jeho babičkou Ludmilou, připojíme 

se  k dobovému průvodu a zazpíváme si svatováclav-

ský chorál. Za účasti sv. Václava  můžeme být pří-

tomni děkovné mši svaté pod širým nebem a potom 

se zúčastnit dalšího programu: historického šermu, 

vystoupení pěveckého sboru Jeřabiny, koncertu sku-

piny Žalozpěv... Pro děti bude připraven bohatý pro-

gram – hry,  tvořivé dílničky, ve kterých si  budou 

moci za kamenické groše vyrobit nějakou maličkost. 

A všichni se mohou těšit na hody téměř středověké – 

opékané prase, sladkosti, jeřabinobraník 

(nefalšovaný burčák). Výtěžek z akce bude použit na 

podporu kulturního dění v obci Trhová Kamenice. 

Nehleďte na to, že do vystoupání na kopec Zubří mu-

síte vložit trochu námahy! Věřte, že se ta vynaložená 

energie vrátí. A kdo je odvážný, ať přijde v dobovém 

středověkém obleku. Tak na setkanou na Zubří… 

Blanka Slavíková 

Burza oblečení, sportovních potřeb a hraček 

… onehdá se v samoobsluze ba-

vila paní Slámová s paní Slepič-

kovou, že to tedy jako letí, jako 

ten čas a že se jako ani nestačila 

otočit a už tu zase bude zima. 

Doma tři děcka, hotoví draci 

a navíc ve věku, kdy je to samá 

ruka samá noha, všechno jim 

bude zase krátké. Kde na to 

všechno má brát, to aby oba s mužem ulítali. „Na to 

se musí chytře, sousedko“, odpověděla paní Slepič-

ková, „nějaké věci „přinese Ježíšek“ a ty praktické 

lze rozumně sehnat na burze, … a to jak oblečení, 

tak sportovní vybavení pro zimní sporty … a navíc ty 

slušné zachovalé věci mohou posloužit dál.“  

… a byla rozumná paní Slepičková, stejně rozumně to 

funguje i u nás v Trhové Kamenici dvakrát v roce 

prostřednictvím Burzy dětského, dámského 

a pánského oblečení, sportovních potřeb a hra-

ček. Nyní se připravuje její verze zaměřená na pod-

zim – zimu. S předstihem informujeme, že příjem 

zboží do burzy je zacílen na datum 15. a 16.října (čt-

pá) a vlastní prodej v pátek 16. a v sobotu 

17.října 2015 v Kulturním domě v Trhové Ka-

menici. Připravovanou akci zveřejňujeme takto ra-

ději dříve v Občasníku, aby se případní zájemci mohli 

SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA 

VESELÝ KOPEC 

Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí 

v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, 

způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, 

lidové technické památky na vodní pohon. 

 Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům 

Veselý Kopec nabízí všem rodinám, které si rády 

hrají a společně poznávají nové věci zajímavý 

program: herní plány a víkendové ukázky řeme-

sel.  

Program ukázek: 6. září: spuštění pily jednušky 

a veselokopeckého mlýna, 12. a 13. září: včelí 

stezka – naučný a zábavný kvíz pro děti i dospělé 

s místními včelaři, 19. a 20. září: setkání s  tex-

tilní výtvarnicí Terezou Kalinayovou (paličkování), 

26. až 28. září: domácké zpracování lnu, tkaní 

na stavu a předení na kolovrátku s Josefem Fidle-

rem z Hlinska 

 5. září od 10.00 do 15.00 hodin: 

„POSVÍCENÍ“  

Připomenutí tradičního obyčeje, ochutnávky peči-

va, pečení v chlebové peci. Kulturní program, ma-

lý posvícenský jarmark. 

 do 31. října: „OD KLIKY K ELEKTŘINĚ“ 

Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná tech-

nickému pokroku v zemědělství od poloviny 

19. století do počátku 20. století. 

BETLÉM 

Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drob-

ných městských řemeslníků v roubených domcích 

z poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého 

tkalce, výrobce dřevěných hraček, prodejna upomín-

kových předmětů, bylinek a keramiky. 

 19. září až 8. listopadu:“ STŘÍPKY 

Z HISTORIE aneb Betlém byl naše Eldorádo“ 

Výstava v Pickově domě č. p. 178 věnovaná histo-

rii Betlému. Tentokráte přiblížíme osudy obyvatel 

domku č. p. 158 s využitím vzpomínek jeho oby-

vatele Ladislava Zajebala. 

včas a řádně připravit. Bližší informace budou násle-

dovat včetně letáčku v následujícím čísle Trhovoka-

menického občasníku. Zájemci z řad nabízejících 

i kupujících jsou srdečně zváni. V případě jakýchkoliv 

dotazů se obracejte na paní Vendulu Kudláčkovou 

tel. 777 277 848, mail vendulaku@tiscali.cz. Pravi-

dla, tiskopis soupisu zboží a bližší informace budou 

též k nahlédnutí či stažení na webových stránkách 

Trhové Kamenice. 
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… Na pokračování se můžete těšit v dalším čísle Občasníku 

se nedává a tedy žádný schopný (učitel) dostati se 

nemůže, pročež ani mládež se náležitě shromažďova-

ti nemůže, ani kostelní ceremonie vykonávati. V Na-

savrkách tím způsobem škola se vynachází a nedo-

statečným kantorem zaopatřena.“ Z trhovokamenic-

ké kroniky můžeme zjistit, že v roce 1718 zde byl 

kantor Václav Vocelka. 

Z popudu Josefa Františka z Schönfeldu a na jeho 

náklad byla 26. dubna 1737 zahájena stavba nového  

kostela v Trhové Kamenici položením základního ka-

mene. Kostel, tehdy s cibulovitou věží, stavěl zednic-

ký mistr Filip Šedivý z Vilímova. 

Josef František hrabě z Schönfeldu se však nedožil 

ani položení základního kamene. Zemřel 18. úno-

ra 1737. Ve své závěti zůstavil také dva odkazy pro 

kamenický kostel. Jeden, aby za jeho duši a duše 

jeho rodiny byly slouženy po celý rok každý pátek 

tiché mše svaté a v den úmrtí nebo pohřbu zpívané  

requiem. Druhý odkaz byl, aby stále hořelo ve zdej-

ším kostele před Nejsvětější Svátostí věčné světlo. 

Kostel, jehož stavba byla zahájena na popud otce  

Marie Kateřiny Josefa Františka hraběte z Schönfeldu 

byl v Trhové Kamenici dostavěn v listopadu 1747. 

K prostorné vzdušné lodi, kterou do ní vnikající pi-

lastry dělí na dvě části, přiléhá podlouhlá presbyteř  

vybíhající do různoběžníku, zdobená freskami. Upro-

střed nich je zobrazena Nejsvětější trojice, v rozích 

pak evangelisté se svými odznaky. Presbyteř i loď 

jsou klenuté. Postranní oltáře jsou: u kazatelny oltář 

sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Nepomuckého, na 

protější straně oltáře sv. Veroniky a Panny Marie 

Lurdské. Kostel byl vysvěcen 1. května 1748. 

Zdejší farář jezuita páter Wenzel Dominik Gregoria-

des nechal pro trhovokamenický kostel sv. Filipa 

a Jakuba vyrobit varhany. Práci zadal významnému 

kutnohorskému varhanáři Františkovi Pavlovi Horá-

kovi. Varhany byly instalovány roku 1765... 

HISTORIE KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA 

V TRHOVÉ KAMENICI 

Bohumil Hospodka 

Do roku 1712 byla fara v malém roubeném domku 

na náměstí v místech kde stával dům č. 5 (staré číslo 

popisné 24). Farářem zde byl počátkem září 1712 

jmenován Johan Adam Paulín. (Saitl Vilém; Dějiny 

města Trhové Kamenice, str. 60 a 70.) Trhovokame-

nické farnosti tehdy byly přifařeny tyto obce: měs-

tečko Trhová Kamenice, Rohozná, Travná, Javorná, 

Dolní Petrkov, Možděnice, Kocourov, Dlouhý, Dřeví-

kov, Kameničky, Zubří, Hamry, Veselý Kopec, Tobol-

ka a Jančour. Dále od nasavrcké strany: městečko 

Nasavrky, Hradiště, Drahotice, Vochoz, Březinka, 

Hodonín, České Lhotice, Lupoměch, Vranov a Voboři-

ce. Od rváčovského kostela to byly: Svatý Mikuláš, 

Rváčov, Všeradov, Horní Petrkov, Milesimov, Schön-

feld, Krupín, Bratroňov a Ctětín, včetně samot, jako: 

Tábor, Kubátova pila, Tarabka, Vedralka, Kopáčov, 

Peklo, Limb, Barák, Leština a Králova pila. Farář Pau-

lín založil novou matriční knihu a na její první list 

napsal následující chronografikum, což je v textu za-

šifrovaný časový údaj: „Deserta f VIt paro Ch I a per 

Cent VM annos“, což je v přepisu: „MDCCVVII“, tedy 

rok (annos) zřízení 1712. (Pamětní kniha farnosti 

Trhová Kamenice, folio 30.) 

Filipojakubský kostel v Trhové Kamenici spravoval 

v  roce 1718 farář Anton Josef Wranny. Z jeho zá-

znamů víme, že do kostela byla toho roku dána dře-

věná křtitelnice s železným svícníkem. 

V přiznávací tabelli se farář Wranny zmiňuje i o škole 

v Trhové Kamenici, že „jest mistrem školním zabez-

pečena“. V dalších záznamech píše: „V městečku    

Trhové Kamenici stará škola. Poněvadž žádná štola 

HISTORIE KOSTELA V TRHOVÉ KAMENICI 

KAKULKA 

Neděle 6. září v 16.00 hodin Na vlnách 

Kostel sv. Kunhuty - Polom 

 

Australské didgeriddo, bicí souprava, perkuse, africká kora… 

Hudební proplouvání mnohobarevným světem Ondřeje Smeykala a Jaroslava 
Mugrauera. 

Pořadatel: Občanské sdružení Polom 

Pondělí 28. září v 13.30 hodin Svatováclavské jeřabinobraní 

 

U poutní kapličky na Zubří 

Oslava patrona Čech a Moravy a poděkování za dary přírody. Historický šerm, 
pěvecký sbor Jeřabiny, hudební skupina Žalozpěv, dílny, hry,… 

Pořadatel: Městys a pěvecký sbor 


