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Vážení spoluobčané, 

Čas neúprosně letí, máme tu podzim a než přijde zima, musíme dokončit některé akce: 

Probíhá nová výsadba v okolí kašny a ve spodní části náměstí. Ještě proběhne upravení 
tarasu a obrubníků na parkovišti v horní části a vydláždění pod lavičkami a stolem 
u kostela.  

Byla obnovena fasáda poloviny objektu kapličky sv. Jana Nepomuckého na Zubří včetně 
odvětrání stavby. V příštím roce bude farnost žádat o příspěvek od Pardubického kraje na 
dokončení této akce. 

Dne 8. září 2016 proběhlo za přítomnosti zástupců Pardubického kraje slavnostní otevření 
lávky pro pěší přes řeku Chrudimku.  

Firma Kamenictví Hlinsko opravuje křížky, které již byly ve špatném stavu. Jedná 
se o 5 křížů v Trhové Kamenici, Hluboké, Kameničkách a v Rohozné.  

U mateřské školy máme nové herní prvky pro děti. 

Možná, že jste si všimli stacionárního radaru, který je umístěn před objektem bývalé Ozdo-
by. Snímá rychlost vozidel oběma směry.  

Jestli nám ještě počasí dovolí, chtěli bychom opravit taras, chodník a plot na druhé straně 
u vjezdu k DPS. 

Pan Antonín Holfeuer, který má objekt restaurace Na Radnici v současné době v pronájmu, 
podal informaci, že k 30. 11. 2016 končí s provozem. 

Na antukovém hřišti u sokolovny jsou 
provedeny drenáže a úprava celého povrchu. 
Na jaře plánujeme zabudování obrub. 

Pracuje se na projektové dokumentaci na   
odkanalizování obce. Řeší se nejproblé-

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 24. října 2016.  

Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

Září, jehož horké dny překvapily nejen mne, je u konce. Babí 
léto začíná hrát barvami, podzim je opravdu tady. Přemýšlím, 
čím vším je podzim typický – barevným listím, ranními mlhami, 
pouštěním draků, děláním ohýnků a pečením brambor, sbíráním 
šípků, ořechů. Hlavně ale ubývajícím světlem, krátícími se dny.  

Přeji Vám krásné podzimní dny. 
Jitka Němcová 
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movější úseky a budou vypracovány smlouvy 
pro občany, jejichž pozemků se stavba dotkne.  

Při dokončování opravy      
poslední části komunikace 
I/37 ve směru na Ždírec 
nad Doubravou až na hranice 
Pardubického kraje v délce cca 
3km se ze zbylého materiálu 
frézingu opravily některé vý-
moly na našich komunikacích 
– Kubátka, Kameničky směr 
Břízovi, u bytovek, cesta u zahrádkářské kolonie, 
lokalita před Jednotou a Slavií, na náměstí, v ulici 
Mlýnská. 

Ještě v letošním roce plánujeme opravu střechy 
na objektu úřadu městyse. 

Na garáži SDH budou ještě dokončeny odpady a svo-
dy a upraveno okolí objektu.  

V obci Hluboká jsme zlikvidovali nevyhovující 
starou plechovou autobusovou čekárnu, kterou na-
hradí pouze přístřešek.  

U základní školy byla dokončena stavba letní 
učebny a instalovány dva nové herní prvky. 
Slavnostní zahájení provozu s doprovodným progra-
mem proběhlo 9. 9. 2016. 

U II. etapy výstavby Svárov se nyní shánějí poslední 
vyjádření od úřadů potřebná k vydání územního roz-
hodnutí.  

Pracuje se na projektové dokumentaci na akci 
„Modernizace komunikace Trhová Kamenice – 
Vršov“. Je nutné zajistit od všech majitelů dotče-
ných pozemků jejich vyjádření ke stavbě. 

Závěrem nám všem ještě hodně hezkých tep-
lých dnů se spoustou sluníčka a dobré nálady.  

Ing. Iva Dostálová, starostka 

Pozn.: 

Chtěla bych ještě upozornit na ná-
sledující: 

- Objevují se často stížnosti ohledně   
rušení nedělního klidu. Snažte se, pro-
sím, co nejvíce omezit používání seka-
ček, cirkulárek, motorových pil a dalších 
hlučných zařízení v tento den. Rušení 
nedělního klidu může obec řešit i vyhláš-
kou, ale je potřeba si uvědomit, že tako-
vá vyhláška může pak značně znepří-
jemnit život lidem i firmám působícím 
v obci. Dotkla by se všech, kteří nemají 

jinou možnost, než pracovat na zahradě a svých 
domech pouze o víkendu nebo dojíždí jen na ví-
kendy na chatu apod. 

- Druhou věcí je třídění odpadu. Vhazujte, prosím, 
do kontejnerů pouze to, co tam patří. Jakmile se 
objeví v nádobách odpadky, pro které kontejnery 
nejsou určeny, svozová firma nám odpad nevyve-
ze a neustále se nám bude hromadit. Tím se sa-
mozřejmě zvýší i cena za svoz a následně, jestli 
to bude v obci takto pokračovat, se promítne 
i ve výši poplatku za odpad, který platíme 
my všichni. Zároveň bych byla ráda, abyste více 

Volte kandidáty, které znáte 

a sami rozhodněte, kdo 
Vás bude po dobu dalších 
čtyř let zastupovat. I Váš 
hlas může totiž rozhod-
nout. Když k volbám ne-
půjdete, tak stejně praktic-
ky volíte, protože vaše hla-
sy budou automaticky roz-
děleny klíčem, např. mezi 
ty, které jste si vůbec ne-
přáli. Zvolte si proto ty, 
kteří za sebou mají výsled-
ky a konkrétní činy. 

Vašimi kandidáty, které velmi dobře znáte, jsou 
Ing. Iva Dostálová, starostka Trhové Kamenice, 
Mgr. Zdeněk Štengl, dosavadní zastupitel Pardubic-
kého kraje a Aleš Meloun, rodák z Trhové Kamenice. 
Všichni tři kandidují za utvořenou koalici Osobnos-
ti Pardubického kraje pod číslem 59. Na stejné 
kandidátní listině figuruje celkem 11 starostů a mís-
tostarostů našeho kraje. Jsou zde lékaři, také 
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D., přednosta chirurgické 
kliniky v Pardubicích, ředitelka pardubické nemocnice 
Ing. Ivana Urešová, ředitelka mateřské školky 
v Bylanech Mgr. Gabriela Kabešová a další osobnosti, 
které spojuje jedno, a to, že za každým je vidět 
kus poctivé práce pro naše občany.  

Zejména iniciativou prvních tří uvedených kandidátů 
byly v poslední době uskutečněny tyto akce podporo-
vané Pardubickým krajem: výstavba nové pěší lávky 
přes Chrudimku, oprava kašny na náměstí, zbudová-
ní herních prvků u základní a mateřské školy, podpo-
ra hasičů a sportovců, konání trhů. 

Lídrem kandidátní listiny Osobnosti Pardubického 
kraje č. 59 je dosavadní náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Ing. Jaromír Dušek, odpovědný 
za dopravu. V této oblasti je opravdovým odborní-
kem. Jako priority si kandidáti stanovili:  

- co nejkvalitnější zdravotní péče pro naše občany 

- kvalitní vzdělávání a návrat i k odbornému škol-
ství 

- žádný nelegální imigrant do našeho kraje 

- rekonstrukce krajských silnic – opravíme např. 
silnici z Trhové Kamenice do Horního Bradla a dá-
le na Seč, opravíme silnici ze Stanu do Všeradova 
a určitě i další. 

Závěrem mi dovolte říci, že na „kraj“ nepatří politici, 
ale odborníci. Silnice není totiž ani levicová nebo pra-
vicová. Je buď rozbitá, nebo kvalitní a spravená.  

Mgr. Zdeněk Štengl – zastupitel Pardubického kraje 

a Váš kandidát za Osobnosti Pardubického kraje 

dbali na pořádek u kontejnerových hnízd. Pracov-
níci úřadu musí v těchto lokalitách neustále uklí-
zet a přitom by se mohli věnovat jiným potřeb-
ným činnostem.   

K!"#$%& '()*+ 2016 
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hadic a dalšího vybavení pro mladé hasiče 

175. Prodej pozemkové parcely č. 54/9 v k.ú.     
Rohozná u Trhové Kamenice o výměře 1005 
m2 za cenu 100,- Kč/m2 Michalu Stehnovi, 
Hlinsko 

176. Uzavření smlouvy o podmínkách provedení 
stavby s Pardubickým krajem na stavbu 
„Modernizace silnice II/343 Vršov 

Ing. Iva Dostálová, starostka 

MUDr. Zdeňka Janovská, místostarostka 

V roce 2016 se nám podařilo 
získat nemalé finanční pro-
středky z rozpočtu Pardubické-
ho kraje. Díky nim jsme pořá-
dali různé akce, prováděli 
opravy a investice. 

Pardubický kraj přispěl částkou  

obci 

- 100.000,- Kč na provedení „Opravy opěrné zdi, 
chodníku a plotu u čp. 193 v Trhové Kamenici“ 

- 100.000,- Kč jsme obdrželi na „Opravu kašny se 
sochou sv. Jana Nepomuckého“ 

- 500.000,- Kč na “Rekonstrukci lávky pro pěší přes 
Chrudimku“ 

- 20.000,- Kč na akci „Osvětlení stálé expozice 
„Výroba vánočních ozdob v Železných horách““ 

- 80.000,- Kč na nákup herních prvků v MŠ na pro-
jekt „Pohyb dětem – zdravě a hravě“ 

- 10.000,- Kč na uspořádání „Dětského sportovního 
dne“ 

- 10.000,- Kč na realizaci akce „Sejdeme se 
na rynku“ 

SDH 

- 10.000,- Kč na „Věcné vybavení mladých hasičů“ 

- 7.000,- Kč na akci „ 9. ročník hasičské soutěže PS8 
u rozhledny na Zubří“ 

- 15.000,- Kč na akci „Oslavy 140. výročí založení 
SDH Trhová Kamenice“ – záštita náměstka hejtma-
na Jaromíra Duška 

- 5.000,- Kč na akci „Výroba repliky hasičské vlajky 
SDH Trhová Kamenice“ – záštita radního PK Václa-
va Kroutila 

SRPDŠ  

- 50.000,- Kč na stavbu pergoly – letní učebny u ZŠ 

- 10.000,- Kč na akci „Lyžování pro všechny“ 

SK Trhová Kamenice 

- 20.000,- Kč na „Fotbalové vybavení a podpora čin-
nosti/Oddíl kopané – žáci“ 

Ministerstvo kultury ČR nám přispělo částkou  

- 165.000,- Kč na „ Obnovu fasády – dokončení prací 

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová    
Kamenice konaného dne 19. září 2016 

v 19.00 hodin v sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

160. Zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

161. Zprávu o výsledku průběžné veřejnosprávní 
finanční kontroly v příspěvkových organizacích 
MŠ a ZŠ Trhová Kamenice – příloha č. 1 

162. Rozpočtové opatření č. 4/2016 schválené sta-
rostkou městyse dne 31. 8. 2016 – příloha č. 2 

163. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ka-
menictví Hlinsko, Hřbitovní 1209, 53901 Hlin-
sko na opravu sakrálních staveb k.ú. Trho-
vá Kamenice, Hluboká a Rohozná u Trhové 
Kamenice 

164. Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 
dotace v roce 2016 ve výši 165.000,- Kč na 
obnovu nemovité kulturní památky – fary 
č.p. 1 v Trhové Kamenici – obnova fasády – 
dokončení prací a další související práce  

165. Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření 
městyse Trhová Kamenice provedenou pracov-
níky Krajského úřadu Pardubického kraje 
Ing. Ivanou Bednaříkovou a Helenou Lacušo-
vou  dne 12. 9. 2016 – příloha č. 3 

166. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskyt-
nutí dotace na vytvoření místa pasivního odpo-
činku ve výši 70% z celkové výše uznaných 
nákladů 

167. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskyt-
nutí dotace na udržování a obnovu kulturního 
dědictví venkova ve výši 70% z celkové výše 
uznaných nákladů 

168. Zprávu o plnění rozpočtu městyse Trhová Ka-
menice k 31 .8. 2016 

Schvaluje 

169. Rozpočtové opatření č. 5/2016 – příloha č. 4 

170. Rozpočtový výhled na rok 2017-2019 – příloha 
č. 5 

171. Aktualizaci Programu obnovy Trhové Kamenice 
a místních částí Rohozná, Zubří, Kameničky, 
Hluboká, Petrkov a Polom – příloha č. 6 

172. Uzavření smlouvy č. 5/2016 o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu městyse Trhová Kamenice Řím-
skokatolické farnosti Nasavrky na opravu fasá-
dy kaple sv. Jana Nepomuckého na Zubří ve 
výši 95.000,- Kč 

173. Uzavření smlouvy č. 6/2016 o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu městyse Trhová Kamenice 
pro TAPOUCH, vodácký oddíl Železných hor, 
Kameničky na zakoupení nové lodě pro členy 
vodáckého oddílu ve výši 20.000,- Kč 

174. Uzavření smlouvy č. 7/2016 o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu městyse Trhová Kamenice pro 
SDH Trhová Kamenice  na zakoupení požárních 

U"#$"$#% &. 8/2016  

D'()*$ 2016 
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Školní rok je zase tady a s ním i my, Sluníčka a Bar-
vičky. Místo loňských kamarádů máme některé nové 
a všechny nás prvního září ve školce přivítali staros-

a další související práce na budově čp. 1 – fara“ 

Z Ministerstva zemědělství ČR obdržíme dotaci  

- 40.320,- Kč na „Vytvoření místa pasivního         
odpočinku“  

- 174.650,- Kč na opravy křížů v Rohozné, Hluboké, 
Zubří a Kameničkách  

tové Trhové Kamenice a Vysočiny. 

Sluníčka celým rokem provází kamarádka kočička, 
děti se nyní seznamují navzájem i s prostředím, po-
dílejí se na vytváření pravidel společného soužití pro-
střednictvím her a tvořivých činností. 

Barvičky čeká Rok s Křemílkem a Vochomůrkou. Ve 
třídě nám vyrostla pařezová chaloupka, děti ji za-
chránily před jezevcem Burdychem, vyhnaly z hodin 

zlou kukačku, vysvobodily větříky z trní a polepšily 
jednu zlobivou myšku. Za odměnu nás čekalo diva-
delní představení s pohádkou z Lesní školky. Děti 

M#$%&'()# *% +,$,-.#+'/01 

I(2%.0% 
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Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017 

Naše škola si Vám dovoluje 
nabídnout tyto zájmové 
kroužky pro Vaše děti. 

· Zdravotnický kroužek 
(pí. uč. Tichá ) – 3. až 
5. třída (pondělí 13:00 – 
14:35, 1x za 14 dní) 

· Zdravotnický kroužek (pí. 
uč. Tichá) – 2. stupeň (pátek 12:15 – 12:45) 

· Hra na Ukulele (pí. uč. Melounová) – pokročilí 
(dle domluvy)  

· Kytarový kroužek (pí. uč. Melounová) – pokročilí 

(dle domluvy) 

· Pohybové hry (p. uč. Novák) – 1. stupeň (pondělí 
13:00 – 14:30) 

· Pohybové hry (p. uč. Novák) – 2. stupeň (pátek 
13:00 – 14:30, 1x za 14 dní) 

· Pěvecký kroužek (pí. uč. Trávníčková) – 1. stupeň 
(dle domluvy) 

· Pěvecký kroužek (pí. uč. Trávníčková) – 2. stupeň 
(dle domluvy) 

· Keramický kroužek (pí. uč. Divišová) – 
3., 4., 5. třída (čtvrtek 13:00 – 14:30, 1x za 
14 dní)  

· Knihovna (pí. uč. Pšornová) – středa 12:15 – 
12:45  

· Fotografický kroužek (p. Cidlina) – 2. stupeň, 
dle domluvy 

· Přírodovědný kroužek (pí. uč. Drahošová) – 
1. stupeň, (úterý 12:00 – 12:45)  

· Příprava na přijímací zkoušky, Český jazyk, Mate-
matika (pí. uč. Gábrlová) – 9. třída (dle domluvy)  

· Angličtina pro nejmenší (Hana Sturt) – 1. třída, 
(úterý 11:45 – 12:15) 

Slavnostní otevření letní učebny 

Přes prázdniny se nám podařilo vybudovat u naší 
školy hřiště s dětskými prvky a letní učebnu 
(pergolu). Na této stavbě se podílelo několik šikov-
ných řemeslníků a byla postavena za finanční podpo-
ry Pardubického kraje a Městyse Trhová Kamenice. 
Slavnostní otevření letní učebny a dětského hřiště se 
uskutečnilo 9. 9. 2016.  

Po úvodních proslovech ze strany pozvaných hostů: 
starostka Trhové Kamenice Ing. Iva Dostálová, sta-
rosta obce Vysočina Tomáš Dubský, zástupce Pardu-
bického kraje Aleš Meloun a ředitel Základní školy 
Trhová Kamenice Mgr. Radek Nejedlý, následovalo 
vystoupení žáků základní školy. 

Se svým programem se předvedli žáci kytarového 
kroužku, prvňáčci zažili pasování od své paní učitelky 

třídní a předvedli spolu s pěveckým kroužkem taneč-
ní vystoupení „Berušky“. Na moderní hudbu vystou-
pili čtvrťáci. V průběhu celého odpoledne si mohli 

pomohly skřítkovi najít správnou cestu do školky, 
procvičily si svoje smysly, utekly lesní příšeře, zazpí-
valy si hezké písničky. K tomu hrály na dřívka, háze-
ly míčem… s divadélkem Jójo je o zábavu vždycky 
dobře postaráno. 

Mnoho zábavy nám poskytuje nové vybavení školní 
zahrady. Také jsme zahájili provoz na nové lávce pro 
pěší. 

Nyní už se těšíme na výlet do záchranné stanice zví-
řat Pasíčka. Ale o tom až příště. 

Z #$%& %'()* 
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Je tady opět podzim a my máme spoustu nových 
kamarádů. Prvňáčci se rychle zapojili do dění 
v družině, vždyť většina se znala již ze školky. 

Každým rokem je ze strany rodičů i dětí o družinu 

příchozí vyzkoušet spoustu zajímavých činností 
(sportovní soutěže, potisk tašek, poznávání zvířat, 
resuscitace a první pomoc, šachy,…). Tyto workshopy 
zajišťovali učitelé základní školy a v neposlední řadě 
přišla se svým příspěvkem i školní jídelna a školní 
družina v podobě nabídky a ochutnávky zdravého 
stravování. Velké oblibě se těšili občerstvovací stán-
ky s nealkoholickým mojitem a pivem.  

Doufáme, že hřiště bude sloužit jako zázemí školní 
družině a odpoledne i dětem a maminkám k trávení 
volného času. Děkujeme všem za návštěvu a věříme, 
že se budeme tento školní rok potkávat i při dalších 
kulturních a společenských akcích. 

Projekt „Golf do škol“ 

V pátek 16. 9. se zúčastnila 4. a 5. třída v rámci ho-
din Tv projektu „Golf do škol“. Žáci byli rozděleni 

do dvou skupin. Na jednom stanovišti se učili odpaly. 
Zpočátku jsme viděli spíše údery holí do podložky, 
nebo netrefení golfového míčku. Poté se v našich 
žácích objevil talent a k vidění byly i odpaly až 
70 metrů. Na druhém stanovišti se učili patovat na 
greenu. Zaujmout správné postavení, zamířit, přimě-
řeně udeřit, no a nakonec i přesně trefit. Jelikož vy-
šlo počasí, akce to byla povedená.  

Z!"#$%&'( )* +',-./ 0"12%.( 

čím dál větší zájem a proto máme letos dvě oddělení. 
V prvním je dvacet pět a ve druhém patnáct dětiček. 
Navíc je tu devět zájemců o nepravidelnou docházku. 
Druhé oddělení funguje od 11.00 hodin do 13.00 ho-
din v první třídě, která byla pro tyto účely vybavena. 
Odpoledne se po odchodu dětí na autobusy obě od-
dělení spojují. 

Hned 1. září jsme začali přípravou na stánek družiny 
na zahradní slavnosti. Napekli jsme perníčky, ovesné 
sušenky, sklidili naši vypěstovanou meduňku a nasu-
šili do pytlíčků s čajíčky, některé děti v létě sušily 
a lisovaly sedmikrásky na zdobení meduňkových sáč-
ků. V naší družinové sušárně jsme usušili křížaly 
z jablíček a připravili meduňkový sirup. 

V září nám počasí přálo, a proto jsme ho téměř celé 
využili pro letní radovánky v bazénu. Ještě nikdy 
jsme toto v září nezažili, a tudíž jsme se chodili kou-
pat každý den. Po koupání jsme se přesunuli do naší 
venkovní učebny a herny u školy. Stále se nemůže-
me nabažit prolézaček a houpaček. Nakoupili jsme 
spoustu lopatiček, kyblíčků, báboviček a využíváme 
nově vzniklé pískoviště pod prolézačkami. 

Nakonec počasí dostalo přece jenom podzimní cha-
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Mořic Pícha, 22. královéhradecký biskup 
(ve službě diecézi 1931 – 1956) Stojí za zmínku, že 
Mořic Pícha studoval bohosloví v Římě a byl spolužá-
kem pozdějšího papeže Pia XII. Jako kanovník kated-
rální kapituly sv. Víta v Praze byl dvakrát tímto gré-
miem zvolen kapitulním vikářem. Měl tedy velké zku-
šenosti s vedením diecéze. Dlouhá léta působil 
ve vedení pražské arcidiecéze. Když papež jmenoval 
pražským arcibiskupem pomocného biskupa z Hradce 
Králové Karla Kašpara, stal se dr. Mořic Pícha bisku-
pem královéhradeckým. Biskupská konsekrace pro-
běhla 22. listopadu 1931 v katedrále sv. Víta v Praze. 
Příjezd do hradecké diecéze byl stanoven na 5. pro-

F!"#$ %&'#&% 

rakter a my opět objevujeme naše oblíbená místa ke 
hrám. „Bambusy“ dosáhly své podzimní výšky pěti 

metrů a místo na hraní je na světě. Staví se domeč-
ky, bunkry, přístřešky z těchto invazivních rostlin 
a doufám, že první mrazík, který tyto rostliny zničí, 
ještě chvíli počká. 

Za ŠD Soňa Janotková 

since. V městech od hranic diecéze – Sadské- až po 
Hradec Králové vyzváněly zvony. Bílá věž u katedrály 
byla osvětlena, na Velkém náměstí čekaly zástupy 
věřících. Ve své první řeči potom nový pastýř přislí-
bil, že bude usilovat o to, aby Hradec byl hradem 
míru a pokoje.  

Biskup Mořic Pícha vykonával svou službu diecézi 
v dobách pro církev i národ velmi složitých. Byl dob-
rým právníkem a mnohé kauzy vyřizoval sám. Mnozí 
obdivovali jeho pečlivost, právnickou zdatnost 
a otcovskou moudrost. V létě roku 1937 uspořádal 
v Hradci Králové Eucharistický kongres. Sledoval 
v diecézi vývoj charitativní činnosti, například ústav 
hluchoněmých v Hradci Králové. Podporoval opravy 
kostelů, zvláště těch, které patřily pod biskupský pa-
tronát: děkanský kostel v Chrasti, filiální 
v Podlažicích a Podskale. V létech 1939-41 biskup 
provádí rozsáhlou rekonstrukci královéhradecké ka-
tedrály sv. Ducha.  

Za sekretáře si vybral dr. Rudolfa Rykýře, na Vánoce 
1941 mu věnoval svoji podobiznu.  

Jako královéhradecký biskup prožil druhou světovou 
válku a nacistickou okupaci. Diecéze ztrácí farnosti 
na území zabraných Sudet /vikariát Trutnov/. Nebylo 
jednoduché v této bolestné zkoušce národa jako bis-
kup obstát. V duchu svého biskupského hesla „Iuste 
pie sobrie – Spravedlivě, zbožně a střízlivě“ vykoná-
val svou službu i v těchto náročných podmínkách. 
Neviděl v nikom svého nepřítele. Zachoval si úctu 
ke každému člověku, i k tomu, kdo se sám nazval 



Trhovokamenický občasník číslo 09/2016 8 

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. 
Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které 
obsahují podstatné množství draselných živců, kyse-
lých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle 
do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou 
ovšem také červené žuly (rapakivi). Žuly jsou stejno-
měrně zrnité, občas porfyrické. Mineralogickými slož-
kami žuly jsou především živce (ortoklas a plagio-
klas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfi-
bol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi 
magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. 

Vlivem eroze a denudace se pluton obnažuje a vystu-
puje na zemský povrch. Protože má větší odolnost 
vůči erozním vlivům, je v krajině zachován. 
(Denudace je soubor pochodů, které vedou ke snižo-
vání či zarovnávání zemského povrchu a zmenšování 
tak nadmořské výšky a výškových rozdílů v terénu. 
Je složena z odnášení rozrušených hornin jako dů-
sledku působení větru, mrazu, vody a dalších eroz-
ních vlivů.) Laicky řečeno: žula se v našem kraji na-
cházela již pod velmi malou povrchovou vrstvou ze-

účastnit znovu, bude mít přidělený stejný kód, jako 
minule. V každém případě je potřeba, aby organizá-
torkám potvrdil svou případnou účast a bylo s ním 
počítáno z prostorových důvodů. 

… Burza dětského, dámského a pánského oble-
čení, sportovních potřeb a hraček se ve své 
podzimní verzi uskuteční v pátek – sobotu 

21. a 22.října 2016 v prostorách společenské 
místnosti bývalé Ozdoby v Trhové Kamenici (v příze-
mí budovy, kde je i místní knihovna). Zájemci z řad 
prodávajících i kupujících jsou srdečně zváni. V pří-
padě jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Vendu-
lu Kudláčkovou tel. 777 277 848 , mail vendula-
ku@tiscali.cz. Pravidla, tiskopis soupisu zboží a bližší 
informace jsou též k nahlédnutí či stažení na webo-
vých stránkách Trhové Kamenice. Drobná připomínka 
k organizaci příjmu věcí do burzy : … ten, kdo již na 
burze v minulosti své věci nabízel a bude se chtít 

B!"#$ %&'()(*+, /3%"4%5*+78      
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jeho nepřítelem. Nerozlišoval mezi Čechem 
a Němcem, když se jednalo o náboženské povinnosti. 
Dovolil dokonce, aby se v kapli sv. Josefa 
v mariánském kostele každou neděli slavila němec-
kým knězem pro zraněné německé vojáky mše sva-
tá. Bohoslovcům pocházejícím z  někdejších Sudet, 
kteří se chtěli stát členy Henleinovy strany, členství 
v ní zakázal, dokonce pod hrozbou vyloučení ze se-
mináře. 

Čtvrtečka Pavel 
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lo 30 dělníků. (Žulový průmysl na Skutečsku, str. 25) 
Po válce lom spravoval sám Leopold Žák. Alois Růžič-
ka si pronajal kamenolom v Cejřově u Vrbatova Kos-
telce. 

V zadním lomu se zpočátku těžilo ručně s rumpálo-
vým výtahem a polní drážkou. Později, po 2. světové 
válce, byla vystavěna zděná budova s kancelářemi, 
místností pro oddech, svačiny a obědy, dobře vyba-
vená kovárna a místnost pro pumpy. Do lomu bylo 
zřízeno elektrické vedení, vystavěn transformátor,  
instalováno bylo osvětlení, lanový výtah na elektrický 
pohon a kompresory. Než byly vystavěny provozní 
budovy, byli dělníci nuceni konzumovat svoje svačiny 
a obědy „v přírodě“. 

Chvilka na oběd (ze dne 3. června 1940) 

V lomu pracovalo původně až 80 dělníků. V roce 
1947 jich bylo 30. Týdně se v lomu těžily dva vagony 
materiálu. 

Štípání kostek se provádělo na štípací stolici s elek-
trickým pohonem. Hodně pomohl kompresor, takže 
se lámání kamene provádělo pomocí pneumatických 
vrtaček a kladiv. Zlehčila se a urychlila i práce 
s velkými kvádry, které byly přemísťovány pomocí 
jeřábu. K disposici byly dva silné kompresory, 
tři elektrické vodní pumpy, dva elektrické výtahy 
a jeden otočný jeřáb. Do „správní“ budovy byla zave-
dena telefonní linka. 

miny a porostu, mnohde dokonce vystupovala 
na povrch. Takovou lokalitou v okolí Trhové Kameni-
ce je Kamenný vrch, kat. č. 900 - protáhlý kopec 
o rozloze asi 1½ ha, porostlý jehličnany a táhnoucí 
se směrem k osadě Petrkov. Ten poskytuje šedo-
modrou jemnozrnnou žulu z hloubky až k povrchu 
velmi dobře štěpitelnou. 

A právě to poznali kolem roku 1890 místní kameníci 
a začali tu již tehdy štípat žulové balvany, které pak 
zpracovávali na kůly do plotů, mezníky, plotny na 
mosty a můstky, obrubníky hrobů, pomníky, schody, 
koryta pro domácí zvířata a mnoho dalších výrobků. 
Rovněž stavební kámen byl jedním z velice žádaných 
produktů. Stále to však byla více méně „divoká“ 
těžba. (První „divoké“ lomy vznikaly v naší lokalitě již 
od roku 1870. Jejich význam vzrostl hlavně díky 
stavbě železnice z Pardubic přes Chrudim a Hlinsko 
do Havlíčkova Brodu. Srv: Sommer Jiří; Východní 
Čechy - Chrudimsko, str. 28.) 

V roce 1896, 21. července, obnovila firma Spojené 
žulové lomy - Ludwig Böcker - Žumberk lámání žuly 
ve starém žulovém lomu, který kdysi otevřel v obec-
ním lese u Petrkova na Kamenném vrchu kolem roku 
1890 občan Strunz. V lomu dnes zvaném „Zadní“ 
firma začala s větší skrývkou a hloubením a vnikala 
tak do nitra Kamenného vrchu. Pro trhovokamenické 
občany to mohla být výhodná pracovní příležitost. 
Vyráběly se tu dlažební kostky, a to výhradně 
pro potřebu sídelního města Vídně. (Výrobu tzv. ví-
deňkých dlažebních kostek, zahájil již v roce 1883 
vídeňský podnikatel Heinz na katastru obce Leštinka. 
Zaměstnával kameníky z Benešovska.) První dělníci 
však přišli z později tak smutně proslulého města - 
Mauthausenu z Horních Rakous. Časem se jejich ře-
meslo naučili i naši domácí dělníci a cizí zaměstnance 
přece jen postupně vytlačili. V té době se také 
ve skále v obecním lese Táboře dolovaly české gra-
náty. Byly prý droboučké, ale bylo jich dost. Na ty se 
tu však dnes už nikdo nepamatuje, a jejich dobývání 
se pomalu přesouvá do oblasti pověstí. 

Část Kamenného vrchu, kde se začal těžit kámen, 
dostala pomístní jméno Čertův vrch nebo jí místní 
také říkali Peklo, protože se tu silná žulová stěna vy-
pínala dvěma protilehlými žulovými masivy k po-
vrchu tak, jakoby tu zápasili dva obři či čerti. V Sou-
pisu lomů ČSR z roku 1949 je „zadní“ lom, 
kat. č. 900, uveden pod pořadovým číslem 254. Žula 
je charakterizována jako šedomodrá jemnozrnná 
až středně zrnitá. (Prokop František Dr.; Soupis lomů 
ČSR, číslo 37, okresy Chrudim a Hlinsko; Praha 
1949, str. 105. In: http://muzeum.skutec.cz/
poznamky-k-historii-mesta/elektronicka-knihovna/
soupis-lomu-csr-okr-chrudim-a-hlinsko-1949/) 

Provozním správcem firmy Ludwig Böcker - Žumberk 
byl Jiří Matula z Mířetic, a to až do roku 1912, kdy 
převzal celý podnik a sloučil ho s firmou Rozsypal v 
Hlinsku. V lomu se pracovalo až do roku 1914, do 
začátku 1. světové války. Po válce se majitelem lomu 
stalo město Trhová Kamenice. V lomu se v jeho režii 
pracovalo do roku 1921, kdy si lom pronajala firma 
Žák Leopold - Růžička Alois, která ho spravovala až 
do konce 2. světové války. V roce 1931 zde pracova-

… Na pokračování se můžete těšit v dalším čísle Občasníku. 

Zleva: Fíla Slaninová, Josef Mrkvička, paní Široká,          
Oldřich Široký 

Zleva: Josef Mrkvička, Oldřich Široký, Karel Alinče 
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