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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 

počasí nám zatím celkem přeje, a proto se nám daří pomalu dokončit některé akce. 

Byla ukončena rekonstrukce střechy na zdravotním středisku s položením nové kry-

tiny. V tomto objektu zároveň dosloužil plynový kotel, který bude vyměněn za nový kon-

denzační. Také jsme opravili a vybetonovali septik u střediska i u mateřské školky.  

Byla obnovena fasáda na polovině objektu fary – směrem do náměstí a k základní 

škole. Současná barevnost vychází z historie této památkové budovy. Dle mého názoru 

se „nový kabát“ povedl. Pokračovat na zbylých dvou stranách bychom chtěli hned na ja-

ře, jakmile počasí dovolí. Zároveň bude na tuto akci požádáno o finanční příspěvek jak 

z Pardubického kraje, tak z Ministerstva kultury.  

Co se týká kašny, byla zhotovena základová deska včetně 

přípojek vody, elektřiny a kanalizace. Nyní se čekalo, až beton 

řádně vytvrdne a poté mělo dojít k instalaci kašny, která je již 

zrestaurována a čeká na odvoz. Velkým přáním bylo, aby po-

časí ještě chvíli vydrželo, protože při sestavování jednotlivých 

dílů a jejich spojování tmelem nesmí být mráz. Bohužel se mi 

ozval sochař a restaurátor p. Kovařík, který měl kašnu osazo-

vat a montovat, že kvůli úrazu nemůže nyní zhruba 14 dní 

dělat těžkou práci. Protože by se tak dost posunul termín, už by dle jeho názoru nebylo 

možné provést kvalitní zaspárování a utěsnění nádoby a doporučuje pro lepší kvalitu pra-

cí odložit montáž celé kašny na jaro.   

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 pátek 20. listopadu 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

konec října přináší dny slunečné i dny deštivé. Přírodu plnou bar-

vících se listů a dětí pouštějících draky střídá mlha a brzké stmí-

vání. Na začátku listopadu si v období Dušiček připomínáme 

všechny, kteří zde již nemohu být s námi a někdy díky tomu trá-

víme více času s těmi, kteří tu stále jsou.  

Přeji Vám co nejvíce naplno prožitých slunečných dnů. 

Jitka Němcová 
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Na náměstí a u rozhledny ještě dojde k instalaci no-

vých informačních tabulí a dalšího mobiliáře, na 

který byl použit grant z Pardubického kraje. U školy 

byl vysázen záhon růží. Po poradě s architektkou 

jsme se domluvili, že ještě letos bychom chtěli část 

spodního parku vykácet, aby byla tato plocha připra-

vena a na jaře mohlo dojít k jejímu kompletnímu 

osázení.  

Rekonstrukce domu čp. 56 se chýlí ke konci. Vše 

nasvědčuje tomu, že se vše stihne v termínu. Budova 

je již kompletně zateplena, jsou vyměněna okna 

a dveře, ve všech prostorách jsou udělány nové roz-

vody topení, střecha je též zateplena a položena no-

vá krytina. Novým zdrojem vytápění bude místo stá-

vající elektřiny tepelné čerpadlo. Věřím, že budou 

nájemníci spokojeni.  

Ne vše se ale daří, jak bychom chtěli. V minulém 

zpravodaji jsem dávala informaci ohledně lávky pro 

pěší přes Chrudimku u starého mostu. Bohužel žele-

zobetonová lávka neprošla posouzením statika. Most-

ní pilíře jsou již letité a nemusely by tuto lávku, která 

by měla větší hmotnost než ta stávající, unést. Jako 

nejlepší a nejlevnější řešení nám byl navržen chodník 

přes most nebo nechat most pro pěší a kolaře a vjíž-

dět na Zářeč okolo po nové přeložce mostu jako se 

z obce vyjíždí. Toto řešení by se ale určitě setkalo 

s nevolí tamních občanů.  

V garáži pro techniku SDH byla vybetonována no-

vá podlaha a zhotoveny rozvody topení. Již tedy není 

problém zde parkovat přes zimu auto, které tak bude 

připraveno k případnému výjezdu.  

Fotbalisté se pustili do rekonstrukce kabin na 

hřišti. Byla vyměněna okna a dveře, budou se dělat 

nové rozvody elektřiny, šatny budou lépe vybaveny. 

Na tuto akci SK Trhová Kamenice obdrželo od Pardu-

bického kraje dotaci ve výši 180 tis. Kč, z rozpočtu 

obce byly poskytnuty prostředky ve výši 30 % na 

povinnou finanční spoluúčast.   

U sokolovny byly na hřišti zhotoveny nové drená-

že. Na jaře dojde k obnově antukového povrchu, aby 

mohlo hřiště sloužit opět svému účelu. 

Při výjezdu z naší obce na 

Hlinsko jsme u odbočky 

na Petrkov instalovali no-

vé dopravní zrcadlo. 

Byl zde pro řidiče jedoucí 

tímto směrem velmi špat-

ný rozhled kvůli plotu po 

pravé straně.  

Na závěr bych vám všem 

chtěla popřát ještě mnoho 

hezkých podzimních dnů a dobré nálady.  

Ing. Iva Dostálová, starostka 

Vítání nových občánků 

V minulém čísle občasníku 

jsme v seznamu nových 

občánků, kteří byli na slav-

nostním vítání, omylem na-

psali Nelu Mitošinkovou. 

Správně měla být Ema Že-

mličková. Tímto se velice 

omlouváme. 

Svoz nebezpečného odpadu a železa 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se 

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

městí v Trhové Kamenici, v 15.45 hodin na 

„Zářeči“, v 16.00 hodin u chatového parkoviště na 

Zubří a v 16.30 hodin v Rohozné na návsi. Nebezpeč-

ný odpad se předává osobně, přímo do přistaveného 

auta. 

Svoz železa v pondělí 2. listopadu 2015 ráno. 

Městys Trhová Kamenice je 

zřizovatelem dvou příspěv-

kových organizací, a to Zá-

kladní školy Trhová Kame-

nice a Mateřské školy Trho-

vá Kamenice. Své výdaje 

tyto organizace hradí jed-

nak z příspěvku od městyse 

a dále ze státní dotace. Městys poskytuje každoročně 

základní i mateřské škole příspěvek na provozní vý-

daje. O jeho výši jsou organizace vždy písemně in-

formovány včetně termínu čtvrtletních splátek. 

Z tohoto příspěvku škola i školka hradí všechny vý-

daje spojené s běžným provozem tohoto zařízení, 

tj. plyn, elektrickou energii, vodné, běžné opravy, 

telefonní poplatky, kancelářské potřeby, poštovné, 

výpočetní techniku, softwarové vybavení, vedení 

účetnictví a mezd, revize a údržbu zařízení, likvidaci 

odpadů, pojištění, malování tříd, vybavení drobným 

majetkem a další nutné výdaje. Vzhledem k tomu, že 

základní škola má podlimitní stav žáků, přispívá měs-

tys částečně i na mzdy pedagogických pracovníků. 

Ze státní dotace, kterou získávají PO prostřednictvím 

krajského úřadu, jsou hrazeny mzdové výdaje peda-

gogických i provozních zaměstnanců a dále učební 

pomůcky. PO mohou žádat i o další granty z různých 

krajských, státních i evropských programů a tím si 

zlepšovat podmínky pro svoji práci. Získávat peníze 

z těchto zdrojů se daří naší základní škole. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
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Jeřabinová alej 

Na sv. Václava se na Zubří 

konalo Svatováclavské je-

řabinobraní. Výtěžek z této 

akce byl určen na výsadbu 

jeřabinové aleje. Díky 

Vám, kteří jste přišli a finančně přispěli a díky podpo-

ře obce je zisk 4000Kč. Děkujeme. Za tuto částku 

nakoupíme stromky. Ty, se budou sázet v sobotu 

31. října v dopoledních hodinách. Každý z 16-ti 

členů sboru zasadí jednu jedlou jeřabinu podél cesty 

k „Zuberské rozhledně“ a bude se o ni následně sta-

rat. Nechť se dílo zdaří a alej roste k radosti a užitku 

lidem i ptactvu.  

„Výroba vánočních ozdob v Železných horách“  

V neděli 29. listopadu 2015 v 15.00 hodin bude 

v muzeu v Trhové Kamenici zahájena výstava 

„Výroba vánočních 

ozdob v Železných 

horách“. Tato vý-

stava je zaměřena 

na tradici výroby 

foukaných skleně-

ných vánočních oz-

dob v našem regio-

nu, které se u nás 

vyráběly od roku 1946 až dodnes. Za tu dobu vznikly 

tisíce ozdob různých tvarů, barev a dekorů, které 

zdobí vánoční stromky po celém světě. Výstava je 

rozdělena na několik částí. První popisuje výrobu, 

která se za tu dobu v podstatě moc nezměnila. Další 

část seznamuje s počátkem vzniku tohoto řemesla 

a jeho vývojem až do současnosti. Návštěvník uvidí 

staré i nové dekory ozdob a dozví se i historii zdobení 

vánočního stromu.  

Na vernisáži budou přítomni lidé tohoto řemesla zna-

lí, kteří povědí o věcech, které na výstavě nenajdete. 

Malířky budu malovat vánoční ozdoby, a tak si domů 

odnesete ozdobičku dle svého přání.  

Krásné vánoční ozdoby na stromečku rozzáří každé 

dětské oči, a tak výstavu zahájí děti z mateřské škol-

ky. Nebude chybět stánek s občerstvením a různými 

vánočními ozdobami. Pokud nestihnete slavnostní 

zahájení výstavy, budete moci přijít i v měsíci prosin-

ci. Otevřeno bude o víkendech v době od 13.00 hodin 

do 17.00 hodin.  

310 let poutní kaple na Zubří 

Zasloužilý učitel František Mrkvička sepsal roku 1966 

historický obraz o Zubří. Začínal právě u „kostelíka“, 

němého svědka událostí, které se kolem něho a hlu-

boko pod ním odehrávaly jako na nějakém teátru. 

Zmiňuje se o Karlu Václavu Raisovi, který často a rád 

běhával na  Zubří ke kapličce a napsal: „pěstoval 

jsem turistiku, rád jsem chodil. V Trhové Kamenici 

jsem si hned v prvních dnech pobytu vyběhl na vrch 

Zubří, k jeho bílé kapličce, odkud jsem teprve dobře 

viděl, v jaké rozvlněné krajině jsem. Široko daleko 

jsem ji přehlížel. Horská pole se v ní střídala 

s hojnými a rozsáhlými černými lesy, v údolích 

a úžlabích se tulily šedé střechy dědin, zalesklo se 

i několik zrcadel rybničních. Kraj hodně netknutý. 

Ale, co mě naplnilo velikou čistou radostí, bylo, že 

jsem v jižní dáli nad vrchy, pod samým blankytem 

viděl čnít věž kostelíka v Havlíčkově rodišti Borové.“  

Kaplička má letos 310 let, proto se trochu zmíníme 

o její historii. Roku 1637 byl uprostřed válečné vřavy 

postaven na Zubří zámeček. Ten se dostal do vlast-

nictví Ladislava Kapouna, zbožného pána, který žil na 

Zubří od roku 1695. Byl ctitelem Jana Nepomuckého, 

a tak se rozhodl postavit mu k jeho poctě kostelík 

a požádat o kněze. Arcibiskupská kancelář mu povo-

lila postavit kapli, ale kněze nedostal. Kaple byla do-

stavěna roku 1705 a hned slavnostně vysvěcena 

9. listopadu. V letech 1727 a 1737 došly papežské 

buly, které slibovaly odpustky všem věřícím, kteří na 

Zubří vykonají pouť, a tak se Zubří stalo poutním 

místem a 16. května sem ze všech stran Železných 

hor proudily hojné zástupy poutníků. Do májového 

rána vyhrávaly hudby a vlnily se kostelní korouhve. 

Do kaple se lidé nevešli, proto byla v roce 1927 po-

stavena venkovní kazatelna a kázalo se venku.  

Ve spisech pana MVDr. Jaroslava Koláře jsou zázna-

my, kdy byla kaple opravována. Vnitřek byl naposle-

dy opravován v roce 1989 právě doktorem Jarosla-

vem Kolářem a Josefem Žampachem ze Zubří. Interi-

ér byl ve velmi špatném stavu a dát ho do pořádku 

jim dalo hodně práce a úsilí. Prováděli to s nadšením 

a nezištně. Z jejich záznamu: „Do práce jsme se dali 

s příchodem babího léta. Chodili jsme se ven ohřát, 

na slunci jsme sušili hadry od ředidel a vody. Ke kon-

ci rostly kolem břízek kozáky a krásné červené mu-

chomůrky. Vápno na zdech schnulo špatně a nebýt 

hezky, snad bychom to byli ani nedokončili. Bylo to 

štěstí nebo něco jiného?  

Zubří je místo málo frekventované a přece tu občas 

někdo přejde: listonoška, dětský výlet, ale nejvíc nás 

potěšily tři návštěvy. Pan Vlastimil Bálek z Chrudimi, 

statný, energický a sportovně oblečený i fyzicky dob-

ře vybavený stařec s námi hovořil, chválil naši snahu 

i dílo a žádal o sepsání historie i práce. Manželé 

Bouškovi šli kolem a zastavili se. Zbožní, čilí a vzdě-

laní staří manželé se zajímali o každou maličkost 

a popřáli nám křesťansky zdar díla. Pak návštěva 

pana faráře Dr. Rudolfa Rykýře s panem Žemličkou 

po skončení prací. Oběma je okolo 80 let, oba čilí, 

s moudrostí svého činorodého věku, poskytli nejen 

rady, ale i další přízně.“ 
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Hodně zdraví a životní pohody pře-

jeme jubilantům, kteří oslaví 

v měsíci listopadu své kulaté naro-

zeniny. 

 60 let Pavel Bárta, Trhová Kamenice 

Jindra Švejdová, Trhová Kamenice 

 70 let Karel Bříza, Trhová Kamenice 

Do konce roku 2015 

mají držitelé dočasných 

průkazů osoby se zdra-

votním post ižením 

(OZP) a průkazů mimo-

řádných výhod možnost, 

zajistit si výměnu za 

nový průkaz OZP. 

V případě, že tak neučiní, nebudou moci 

po 1. 1 2016 využívat žádné benefity a nároky, 

které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.  

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky ob-

dobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ 

průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči 

jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy 

OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 

31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat 

nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, 

že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě 

stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR 

dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na 

klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vy-

hnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci 

roku. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba 

doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 

podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 

35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních 

jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou 

totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR 

přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 

žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii 

a podepsali příslušný formulář, který dostanou na 

přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných 

výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní 

úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů 

OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 

31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat 

Pan MVDr. Jaroslav Kolář, který psal tyto předešlé 

řádky, byl kronikář a archivář Trhové Kamenice. Vě-

noval se také úpravám zdejšího hřbitova a podílel se 

na organizaci oslav 140. výročí jmenování Trhové 

Kamenice městem. V roce 2003 se stal čestným ob-

čanem naší obce. Jistě si to zasloužil, protože kdo ho 

znal, ví, že to byl člověk – pracovitý, vzdělaný, 

skromný, velice vlídný, zkrátka „zlatý člověk“. 

I v době své vážné nemoci měl srdce na dlani a svět-

lo v duši.  

Letos je tomu 10 let, co pan MVDr. Jaroslav Kolář 

zemřel. Zůstalo po něm hodně dobře vykonané práce 

a pěkných milých vzpomínek  

„Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté 

jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.  

Nabídka pracovních míst 

Textilní firma Profitextil, s.r.o., 

Hlinsko přijme do trvalého pra-

covního poměru, popř. na doho-

du o provedení práce nové za-

městnance na pracovní místa 

textilní šičky (švadleny). Práce 

je vykonávána v ranních smě-

nách od 6.00 do 14.00 hodin.  

Práce je organizována formou úkolové mzdy, výše 

příjmu je na šikovnosti pracovnice. Hrubá mzda vy-

soko přes 14 tis. Kč není výjimkou. 

DROBNÁ INZERCE 

BLAHOPŘÁNÍ 

UPOZORNĚNÍ ÚP ČR 
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Jedno říjnové odpoledne jsme se ve školce sešli na 

Jablíčkové slavnosti. Uspořádali jsme výstavu jablí-

ček a soutěž o to nejkrásnější, ale také o nejkulatěj-

ší, nejčervenější, nejmenší - kolik jablíček, tolik titu-

lů. Ochutnávaly se báječné jablečné speciality, děti 

zpívaly, přednášely a fandily rodičům při jejich jablíč-

kovém tanci. Po úvodním programu následovaly tvo-

řivé dílničky. Na jednom stanovišti se vyráběl pravý 

domácí mošt, jinde vznikali ježci z přírodnin, kteří 

teď zdobí naši školku, otiskovala se jablíčka, vyráběli 

se panáčci a housenky, skládaly obrázky. Následova-

ly pohybové hry a soutěže, všechno s jablíčky. Vládla 

výborná nálada a vůbec nevadilo, že venku pršelo. 

Děti odcházely spokojené, s diplomem a odměnami. 

Odměnou byl i výlet na pěstitelskou a chovatelskou 

výstavu, kterou tradičně pořádá Zemědělská škola 

v Chrudimi. Vypravili jsme se i na školní statek a vi-

děli živá hospodářská zvířata, techniku, děti pozná-

valy ovoce a zeleninu, ptactvo, stromy a plnily další 

úkoly. 

Ve firmě se vyrábí pracovní ošacení pro německý 

průmysl, potahy pro čalounění nábytku, bytový tex-

til, kabelky z automobilových pásů, kožené doplňky 

a spousty dalšího zboží. 

Nástup je možný ihned 

Profitextil, s.r.o. 

Nádražní 1683 

539 01 Hlinsko 

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Švancara 

Kontaktní telefon: 724 244 490 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 
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Směrová růžice 

V hodinách vlastivědy se žáci 4. a 5. ročníku 

v kapitole Práce s mapou, mimo jiné, seznamují se 

SMĚROVOU RŮŽICÍ. Podívejte se, jak se jim povedla. 

Co nás čeká v následujících týdnech 

Listopad je nepříjemným pod-

zimním obdobím, ale žáci naší 

školy se již jistě těší na velkém 

množství akcí, které je očeká-

vají. První akcí, která proběhne 

26. a 27. října je podzimní 

sběr starého papíru na škol-

ním dvoře. Na 3. listopadu je 

naplánována exkurze do závodu Škoda Mladá 

Boleslav, které se zúčastní žáci 6., 8. a 9. třídy. Dal-

ší exkurzí, kterou by měli absolvovat zájemci ze 7. až 

9. ročníku, je návštěva Výzkumného ústavu - In-

stitute of Plasma Physics Academy of Sciences 

of the Czech Republic.  

Žáci deváté třídy se budou účastnit tradiční soutěže 

v technické tvořivosti na SPŠS v Chrudimi a po-

slední záležitostí, která je velmi očekávána je zájezd 

našich žáků do Anglie, který proběhne v rámci 

projektu výzvy č. 56, ve dnech 16. až 21. listopadu. 

Pro naši školu je rezervováno 30 míst, a proto bude-

me vybírat ze žáků 7. až 9. třídy. V rámci tohoto pro-

jektu je i povinná výuka angličtiny v anglických ško-

lách.  

Naše škola a projekty z EU 

Na začátku června jsme se přihlásili do projektu: Vý-

zva č. 56 – Operační program pro Vzdělávání 

a konkurenceschopnost  

Tento program umožnil získat naší škole peníze ze 

čtyř šablon klíčových aktivit: 

1) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 

čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

2) Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

3) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazy-

ků, matematiky, přírodovědných a technických 

předmětů v zahraničí. 

4) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

V rámci těchto šablon absolvovali naši učitelé 

v letních měsících jazykový pobyt v zahraničí. Naši 

žáci se chystají na zahraniční pobyt v Anglii (města 

Portsmouth a Londýn), v jehož rámci mají absolvovat 

několik hodin výuky ve spřátelených školách, ale zá-

roveň tento pobyt nabízí možnost poznávání kultur-

ních památek a přírodních zajímavostí Anglie. Posled-

ní aktivitou, která je zpracovávána našimi učiteli, 

jsou čtenářské dílny v jednotlivých třídách obou 

stupňů naší školy. V rámci těchto čtenářských dílen 

jsme dovybavili školní knihovnu 400 ks knih.  

Projekt rozvoj technických dovedností žáků na 

druhém stupni základních škol 

Tento projekt je dalším, který naše škola realizuje. Je 

zaměřen především na získávání technických doved-

ností žáků a vztahuje se na předmět Pracovní činnos-

ti. V rámci tohoto projektu absolvují vybraní pedago-

gové školení a škola získá peníze na modernizaci 

školní dílny (nářadí, IT technika a další vybavení).  

A do třetice k nám přijelo divadlo Jójó s pohádkou 

Mášenka a medvědi. V pohádkovém příběhu se děti 

učily správně chovat v lese i k sobě navzájem a po-

mohly medvídkům i Mášence vrátit se v pořádku   

domů. 

Už se těšíme, co nám přinese měsíc listopad. 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Rok, kdy zemřel můj otec 

Redaktor holandské televize Leo Fijen se dozvěděl, 

že jeho otec trpí nevyléčitelnou nemocí. Tehdy se 

rozhodl napsat dopis spisovateli Anselmu Grünovi, 

německému knězi, benediktinskému mnichovi, filoso-

fu a teologovi. Zároveň je mimořádně úspěšným au-

torem duchovní literatury. Leo Fijen u něho chtěl na-

jít duchovní posilu v náročné rodinné situaci. Otcův 

zdravotní stav otce se postupně zhoršoval, ale otec 

říkal, že Bůh jej po celý život miloval a že je přesvěd-

čen, že jej neopustí. Rodina se scházela u lůžka otce 

ke společným modlitbám a korespondence Lea s pa-

terem Anselmem pokračovala. Když otec zemřel, čle-

nové rodiny si uvědomili, co vše ztrácejí. Otcovu lás-

ku, dobrotu a pohostinnost, kterou prokazoval své 

rodině. Ale uvědomili si také, že něco získali: nena-

hraditelnou zkušenost rozloučení s otcem. Smrt už 

nebyla jen zlodějkou, ale díky ní se rodina stmelila. 

Díky chvílím modliteb u lůžka nemocného si všichni 

hlouběji uvědomili, že se jejich vztahy posunuly ně-

kam dále. Zrodila se myšlenka, že by tato zkušenost 

mohla pomoci i jiným lidem v podobné situaci. Proto 

se Leo a Anselm rozhodli, že korespondenci vydají 

knižně s názvem Rok, kdy zemřel můj otec. 

Začátek listopadu je spojen s připomínkou našich 

drahých zesnulých. O modlitbě za zemřelé se píše 

v knize Makabejské. Historickým pozadím tohoto spi-

su je pronásledování Židů v době helenistické. 

Po porážce Perské říši řeckým vojevůdcem Alexan-

drem Velikým se jazykem politiky i vzdělání stala 

řečtina. Helenizace vyvolala mezi Židy otázku, do 

jaké míry se mohou přizpůsobit řeckému myšlení. 

V Alexandrii byl pořízen řecký překlad hebrejské Bib-

le, zvaný Septuaginta. Syrský král Antioch IV. Epi-

fanes (175 – 164 před Kristem) chtěl nahradit víru 

v Hospodina řeckou kulturou a náboženstvím. Do-

mníval se, že s pomocí takových opatření sjednotí 

seleukovskou říši. Někteří „přizpůsobiví“ podlehli he-

lénské módě, ale národní duši ztělesňovali Makabejci 

se zbraní v ruce /podle Judy zvaného Makkabi – kla-

divo/. 2 kniha Makabejská popisuje jejich boje, ale 

i naději /12.kap/: 

„Juda uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruza-

léma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za 

padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda 

přitom myslil na vzkříšení. Kdyby nebyl přesvědčen, 

že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se 

za mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo ze-

Dostali jsme na upevnění naší fyzičky další dvoje 

ribstole a tak pilně cvičíme, závodíme ve výdrži a tím 

posilujeme břišní svaly. 

Za ŠD Soňa Janotková 
Užíváme se podzimu plnými doušky. Houby se sice 

před námi schovávají, ale nevadí. Sbíráme kaštany 

pro místní myslivecké sdružení, pilně je sušíme 

a těšíme se, že určitě uděláme zvířátkům radost. 

Sbíráme přírodniny pro podzimní výrobky- podzimní 

palety, truhlíky, dekorace.  

Snad nejoblíbenější činností je pouštění draků. Sla-

víčkův kopec ožil celý týden pestrými barvičkami, 

draci létali o sto šest a děti se vesele honily za nimi. 

Vyrábíme si sladké pamlsky – křížaly z jablíček. Su-

šička málem ani nestačí sušit a už to stíháme ujídat. 

Děkujeme tímto ochotným rodičům a především paní 

Váchové, která nám poskytla větší množství jablíček.  

FARNÍ OKÉNKO 
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… a to se už zase po delší době, po 

celých třech dnech, potkaly paní Slá-

mová s paní Slepičkovou, … a hned, 

jak se vede a co nového. Řeč samo-

zřejmě přišla i na právě proběhlou 

burzu a už to paní Slámová valí na 

sousedku: „Měla jste pravdu i Máňa 

odnaproti to povídala a obě jsme se 

shodly na tom, že výběr na té burze tedy byl a co 

bylo třeba, si koupily.“ A na tom se taky shodly, paní 

Slámová s paní Slepičkovou, že to asi není jen tak 

jednoduché něco takového zorganizovat a že by se 

děvčatům, co se o to postaraly, mělo poděkovat. 

… a není pro nás nic snazšího než touto cestou podě-

kovat organizátorkám proběhnuvší Burzy dětského, 

dámského a pánského oblečení, sportovních 

potřeb a hraček, paní Vendule Kudláčkové a Radce 

Kábelové. 

Keramika kreativně: kurz keramiky pro veřej-

nost v Základní škole v Trhové Kamenici 

Od ledna bude v Základní škole 

v Trhové Kamenici probíhat keramic-

ký kurz pro všechny, které baví tvořit 

a zkrášlovat prostředí kolem sebe. 

Budeme se scházet jedenkrát týdně 

navečer, dle domluvy. Postupně se 

naučíme hlínu vyvalovat a tvarovat, 

pracovat s glazurami a engobami. Vyrábět budeme 

hrnky, květináče, misky, keramiku do zahrady, figur-

ky a sošky, korále, … prostě, co se nám bude líbit 

a do čeho se budeme mít chuť pustit. Přihlásit se mo-

hou začátečníci, ale i Ti, kteří již mají s keramikou 

zkušenosti. Důležité je nadšení ze společné i vlastní 

tvorby. Zájemci o kurz se mohou hlásit během listo-

padu a prosince na telefonu 730 705 407             

nebo napsat na mailovou adresu blan-

ka.slavikova@dvaprameny.cz. Cena kurzu bude dle 

spotřebovaného materiálu plus malý provozní příspě-

vek.   

Blanka Slavíková 

TANEČNÍ ZÁBAVA 2 V 1  

Dny se krátí, na zahradách vše po-

stupně přechází do fáze odpočinku 

a regenerace. Stejně tak by každý 

z nás měl mít možnost odpočinku 

a zábavy pro znovu načerpání potřeb-

né energie. S jednou takovou pořáda-

nou „dobíjecí“ akcí přichází v listopa-

du Lyžařský klub v Trhové Kamenici. 

V sobotu 21. listopadu 2015 v ča-

se od 20.00 hodin pořádají v Kul-

turním domě v Trhové Kamenici kameničtí lyža-

ři taneční zábavu 2 v 1. K tanci a dobré pohodě se 

budou na jednom podiu střídat dvě hudební skupiny, 

a to ŘEMEN a III. CENOVÁ. Občerstvení je zajištěno, 

všichni jsou srdečně zváni. 

KURZ KERAMIKY 

mřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odmě-

na. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal 

přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny 

hříchy.“ 

PODĚKOVÁNÍ 

ROZPIS SOKOLOVNY 

Pondělí 

8.15 – 14.30 hodin ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

16.00 – 17.30 hodin. VODÁCKÝ KROUŽEK (J. Kasal) 

18.00 – 20.00 hodin  KOPANÁ SK (P. Pilař) 

Úterý 

11.10 – 14.35 hodin ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

15.30 – 17.00 hodin STOLNÍ TENIS (J. Meloun) 

17.00-18.00 hodin VOLNO 

18.00 – 19.00 hodin JÓGA 

19.00 – 20.30 hodin VOLNO 

Středa 

7.20 – 12.45 hodin ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

16.00 – 18.00 hodin KOPANÁ ŽACTVO (J. Zdražil ml.) 

18.00 – 19.00 hodin KOPANÁ (P. Pilař) 

19.00 – 20.00 hodin FLORBAL ŽENY (R. Josková ml.) 

Čtvrtek 

11.10. – 14.35 hodin ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

15.30 – 17.00 hodin  STOLNÍ TENIS (J. Meloun) 

17.00-18.00 hodin ŽACTVO (V. Kábelová) 

18.00 – 19.00 hodin.  ŽENY AEROBIC (K. Kábelová) 

19.00-20.30 hodin FLORBAL MUŽI (J. Zdražil) 

Pátek 

8.00 – 14.30 hodin ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

16.00 – 17.00 hodin NERF (Š. Linhartová) 

17.00 – 18.30 hodin KOPANÁ ŽÁCI (J. Zdražil ml.) 

mailto:blanka.slavikova@dvaprameny.cz
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