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SLOVO STAROSTKY 

Pomalu se nám blíží poslední měsíc v roce, s ním vánoční čas a konec letošního roku.  

Vzhledem k příznivému počasí se snažíme ještě dokončit, co se dá. Mám na mysli dostav-

bu chodníků v Rohozné. Dále bychom chtěli stihnout natřít i lampy veřejného osvětlení 

u hlavní silnice. Na návsi byly prořezány lípy.  

Neustále se pracuje na garáži SDH, kde již byla položena střešní krytina, zatepluje se 

střecha a budou instalována vrata pro vjezd a výjezd vozidel. Pokusíme se ještě o přívod 

vody, tepla a elektřiny do budovy.  

Co se týče náměstí, dojde ještě v letošním roce k renovaci sochy sv. Jana Nepomuckého 

u kamenné kašny. Socha bude odvezena, jelikož restaurátor kvůli teplotám provede práce 

již ve vnitřním prostředí. Dočerpáme tak ještě v letošním roce dotaci z Pardubického kraje 

na obnovu památek. Před novou čekárnou dojde k pokládce dlažby.   

I když na webových stránkách již byla informace ohledně lávky po-

skytnuta, musím se ještě zmínit konkrétněji. Lávku pro pěší u staré-

ho mostu jsme museli z důvodu vysoce havarijního stavu zatím provi-

zorně uzavřít. Při provedení statického přepočtu byla zjištěna nevyho-

vující únosnost lávky. Ocelová konstrukce je silně zkorodovaná. 

V dolní části stěny hlavního nosníku jsou vylezlé díry. Výztuhy stěny 

hlavních nosníků jsou oslabeny korozí až na 1/3 původní tloušťky. Po-

vrch betonových opěr a křídel je silně zvětralý a v dolní části jsou opě-

ry podemleté. Zábradlí je místy též silně zkorodované. Ve spolupráci s dopravní policií bu-

deme hledat řešení, jak si s touto situací co nejlépe poradit. Dbejte tedy, prosím, v této 

lokalitě zvýšené opatrnosti.  

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 43.  

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Jitka Němcová. 

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 19. prosince 2014.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 
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Milí čtenáři, 

nadešel čas Adventu. V dnešním komerčním světe máme možnost kou-

pit si skoro vše na co si vzpomeneme, kupujeme dárky, umělé vánoční 

stromky, již připravené adventní věnce. Až se nakonec trochu vytrácí 

kouzlo Vánoc, které spočívá v něčem úplně jiném. Zapomínáme na to, 

že krásně připravené Vánoce nejsou to samé, jako krásně prožité Vánoce. 

Přeji Vám, ať nadcházející adventní čas prožijete v klidu a pohodě. Třeba i tak, že budete 

s dětmi vyrábět vánoční ozdoby nebo si na vánočním jarmarku dáte pohárek dobrého hor-

kého svařáku. 

Jitka Němcová 
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Kalendáře na rok 2015 

Nabízíme stolní kalendáře na rok 2015 od fotografa 

Ludvíka Plašila. Cena je 70 Kč. 

Smíšený pěvecký sbor ZTéKá 

Dovolujeme si vás pozvat na adventní koncert 

dne 21. prosince 2014 od 18 hodin do kostela 

sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici. Společně 

s námi bude vystupovat i pěvecký sbor dětí z naší 

školy. Uslyšíte známé i méně známé písně. 

Rádi přivítáme mezi sebe nové členy. Zvláště by 

nás potěšily mužské hlasy. Pokud rádi zpíváte, 

přijďte mezi nás. 

Vánoční ozdoby 

Zanedlouho budeme zdobit 

vánoční stromeček. Oprášíme 

prach z krabic, ve kterých jsou 

uschované vánoční ozdoby. 

Výroba vánočních ozdob má 

v Trhové Kamenici svoji velkou 

tradici. Proto bychom chtěli 

umístit sbírku vánočních ozdob do našeho muzea 

a také v následujícím roce uskutečnit vánoční výsta-

vu, která by ukázala vývoj zdobení stromečků a při-

pomněla tradici výroby skleněných ozdob v Trhové 

Kamenici. Chceme vás proto požádat o věnování 

nebo zapůjčení starších vánočních ozdob na 

příští rok. Ozdoby můžete přinést na náš úřad do 

konce měsíce června. 

Kácení stromů 

Od 1. listopadu platí nová vyhláška, která mění 

podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné 

kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních 

objektů a v zahrádkářských koloniích a to bez povo-

lení. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene 

větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů 

budou lidé povolení potřebovat. Vyhláška také upra-

vuje spornou definici zahrady. Před kácením stromu 

rostoucího mimo les vám doporučujeme, informovat 

se nejprve na našem úřadě. 

Adventní koncerty 

Soubor Slavoj je jedním 

z nejstarších pěveckých sdru-

žení v Čechách, byl ustanoven 

v roce 1856, ještě pět let před 

vznikem pražského Hlaholu. 

V roce 2003 na Mezinárodním 

festivalu Bohuslava Martinů 

získal ve velké konkurenci sborů z celého světa stří-

brný diplom v kategorii smíšených sborů. Od října 

2001 je jeho uměleckým vedoucím a dirigentem Zde-

něk Kudrnka, nar. 21. 9. 1979. Své základní hudební 

vzdělání získal v ZUŠ Chrast, poté absolvoval konzer-

vatoř v Pardubicích obor hru na akordeon a dirigová-

ní. Jako dirigent dnes působí v Chrudimi, Hlinsku 

a Litomyšli. 

Sbor ZTéKá vznikl v roce 2013 při příležitosti oslav 

Trhové Kamenice. Současným sbormistrem je Adéla 

Jelínková, která k nám dojíždí z Nasavrk. Vede školní 

sbor Studánka při Základní škole v Horním Bradle, 

který letos získal cenu Stříbrného pásma na přehlídce 

dětských pěveckých sborů.  

Společně s kamenickým sborem budou zpívat i žá-

ci  1. a 2. stupně naší školy pod vedením paní učitel-

ky Lýdie Kárské.  

Usnesení  

z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse 

Trhová Kamenice, 

konaného dne 4. listopadu 2014 

Zastupitelstvo městyse: 

A) Bere na vědomí 

1. Složení zákonem předepsaného slibu nově zvole-

nými členy zastupitelstva městyse 

2. Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva městy-

se 

Členové nově zvoleného zastupitelstva městyse 

Trhová Kamenice: 

Ing. Iva Dostálová, Trhová Kamenice, ulice 

5. května čp. 100 

MUDr. Zdeňka Janovská, Trhová Kamenice, část 

Kameničky čp. 33 

Ing. Lukáš Menc, Trhová Kamenice, Raisovo ná-

městí čp. 9 

Podstatné již bylo řečeno, a protože další vydání Ob-

časníku bude až po svátcích, chtěla bych všem po-

přát klidné vánoční svátky prožité v pohodě 

a v novém roce 2015 pevné zdravíčko a hodně 

spokojenosti a úspěchů. Zároveň bych vás touto 

cestou chtěla pozvat na akce, které proběhnou ještě 

v letošním roce, ale o tom více na dalších místech 

tohoto zpravodaje.  

Ing. Iva Dostálová, starostka 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
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VÝROČÍ ROKU 2014 V TRHOVÉ KAMENICI 

dostavěn v klasicistním slohu, ale další vnitřní opravy 

se táhly desetiletí. Jako poslední připomeneme také 

smutnou událost, kdy v roce 1834 vypuknul velký 

požár Kamenice. Na náměstí shořely všechny domy 

a zůstal zde jen dům č.p. 62, který se nachází za 

budovou úřadu.  

V letošním roce měli kulatá výročí naši významní ro-

dáci a osobnosti. Jsou a byli to lidé, kteří se v Trhové 

Kamenici narodili, žili nebo ještě žijí, a jejichž díla, 

myšlenky, činy zůstávají zajímavé a inspirující. Za-

psali se do naší historie, stali se prospěšnými a uzná-

vanými. 

 V únoru uběhlo 150 let od narození MUDr. Karla 

Feýganga, obvodního lékaře.  Školní kronika 

o něm uvádí: „Tisíce chorých léčil a uzdravoval 

a velmi často jediné „Zaplať pán Bůh“ bylo mu 

odměnou. Zvláště školní mládež léčil a ošetřoval 

s nevšední láskou a vždy zdarma“. Zdejší občané 

ho nazývali „doktor lidumil“. 

 Před 140 lety se narodil PhDr. Josef Petrtyl. Do 

Trhové Kamenice se přiženil. Stal se ředitelem 

zdejší školy. Byl velmi činný v hasičském hnutí. 

 V červnu bylo 130. výročí narození Václava Krá-

le, ředitele školy, který sloužil za I. světové války 

na ruské frontě a poté v československých legiích. 

Vrátil se s hodností nadporučíka. V roce 1927 se 

stal ředitelem měšťanské školy v Trhové Kameni-

ci.  

 MUDr. Jan Čermák se narodil před 110 lety 

a v Trhové Kamenici působil jako obvodní lékař od 

roku 1932, po MUDr. Freýgangovi. V zimě 

v drsném kraji Železných hor musel vzhledem 

k přívalům sněhu docházet za pacienty pěšky, 

často se vracel v pozdních nočních hodinách. 

V době druhé světové války, i když riskoval vlast-

ní život, obstarával lékařskou pomoc utečencům 

z nacistických pracovních táborů a partyzánům. 

Věnoval se zdravotní osvětě, pořádal řadu před-

nášek. Ve volném čase se věnoval i tělovýchovné 

činnosti.  

 V srpnu 1934 se v Trhové Kamenici narodil pro-

fesor PhDr. František Šmahel DrSc., velmi 

uznávaný český historik, který se zabývá dějinami 

pozdního středověku, dějinami humanismu, ději-

nami Univerzity Karlovy v Praze a pozdně středo-

věkou filosofií. Je členem mnoha domácích vědec-

kých orgánů, získal významná uznání např. státní 

vyznamenání Za zásluhy I. stupně. Také je auto-

rem mnoha knižních publikací. Jeho profesní život 

je tedy velmi plodný.  

Více o těchto osobnostech se dozvíte na našich we-

bových stránkách. Další výročí si připomeneme 

v průběhu příštího roku. 

Tak jako každý národ, každé město, tak i Trhová Ka-

menice má svá výročí a své významné události, které 

se zapsaly do její historie.  

Listovali jsme a našli, že např. rybářské sdružení 

Chobot mělo 26. listopadu desetileté výročí vzniku. 

Deset let uběhlo i od zahájení provozu rozhledny 

na Zuberském kopci. Před 20 lety dne 15. 10. 1994 

byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi švýcar-

skou obcí Oberembrach a Trhovou Kamenicí. 

140 let uběhlo od vyhoření kostela sv. Filipa 

a Jakuba, do kterého udeřil blesk. Zřítila se věž 

i střecha a zvony se rozlily. Téhož roku byl kostel 

Věra Kroutilová, Trhová Kamenice, Zahradní ulice 

čp. 239 

Ing. Václav Němec, Trhová Kamenice, Podzahrady 

čp. 256 

Věra Pilařová, Trhová Kamenice, Zahradní ulice 

čp. 235 

Jan Svoboda, Trhová Kamenice, ulice 5. května 

čp. 56 

 

B) Volí: 

1. podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

a. do funkce uvolněného starosty městyse: 

Ing. Ivu Dostálovou, nar. 22. 8. 1971, by-

tem Trhová Kamenice, ul. 5. května 

čp. 100 

b. do funkce neuvolněného místostarosty 

městyse: MUDr. Zdeňku Janovskou, nar. 

26. 4. 1961, bytem Trhová Kamenice, část 

Kameničky čp. 33 

 

C) Zřizuje 

Finanční výbor 

Předseda: Věra Pilařová 

Členové: Soňa Licková 

              Kateřina Kábelová 

              Hana Měkotová 

              Josef Janotka  

Kontrolní výbor 

Předseda: Jan Svoboda 

Členové: Pavel Kábele 

              Milan Linhart   

              Věra Kroutilová 

              Hynek Odvárka 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
MUDr. Zdeňka Janovská, místostarostka 
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PRODEJNA VÁNOČNÍCH OZDOB 

ELEKTROODPAD 

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to 

zadarmo! 

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, 

musí skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve 

spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maxi-

mální využití všech materiálů, které lze znovu použít. 

Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší 

odpad je ten, který nevznikne“. 

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracněj-

ší, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, 

přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za 

likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly 

nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu 

postarají jejich výrobci. 

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvěto-

vě tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího 

odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly. 

Množství elektroodpadu roste 

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů 

tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku 

roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a do-

pravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který 

končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých 

materiálů do výroby.  

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k 

osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému 

nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané 

kolektivní systémy, neziskové společnosti, které za-

jišťují plnění jejich zákonných povinností.  

Míst zpětného odběru stále přibývá 

Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma ode-

vzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbliž-

ším místě zpětného odběru. Jen největší z českých 

kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let 

své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibýva-

jí. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou ledni-

cí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou 

na nejbližší sběrné místo příliš daleko.  

Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme 

splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. 

Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné dů-

ležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo 

jiný než odborník na zpracování disponující vysoce 

specializovanou technologií, dochází k úniku škodli-

vých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní 

prostředí.  

Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, kte-

ré zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková 

lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho 

zpracování bychom už museli platit.  

Elektroodpad můžete odevzdávat 

na sběrný dvůr v Trhové Kamenici 

každou sobotu v době od 9.00 hodin 

do 11.30 hodin. 

NAPSALI JSTE NÁM 

RODAČKY ZE ZUBŘÍ 

Do konce 1. světové války chyběl ještě rok, když 

v malé vesničce Zubří u Trhové Kamenice došlo 

k události, která má milé následky ještě dnes. 

V domku č. 21 v té době pobývala v očekávání paní 

Marie Vondráčková, rozená Pilná s dcerkou Maruš-

kou. V nevelkém stavení o jedné světnici bydleli 

ještě další čtyři členové rodiny. Jaké to bylo pře-

kvapení, když místo očekávaného chlapce se naro-

dila dvě drobná děvčátka. Dostala jména Antonie 

a Aloisie.  

Rybářské sdružení Chobot Trhová 

Kamenice přijímá závazné objed-

návka na vánoční kapry v prodejně 

potravin na Zářečí u paní Soni Licko-

vé. Objednávky přijímáme do 15. prosince 2014. 

Prodej se uskuteční jako minulý rok za novou 

hasičskou zbrojnicí (bývalá ozdoba) dne 23. prosin-

ce 2014 od cca 9.00 hodin. 

S pozdravem Petrův zdar  

VÁNOČNÍ KAPŘI 
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MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 

V listopadu děti pozorují, jak se příroda pomalu uklá-

dá ke spánku. Odpovídají tomu i činnosti ve školce.  

Listí opadalo, ovoce a zelenina jsou sklizené ze za-

hrádek, ptáčci odletěli a jen draci ještě občas rozve-

selí podmračenou oblohu. 

Ale my jsme šikovní a smutno ve školce určitě není. 

Barevné listy si umíme namalovat, obtisknout a vy-

Co je na této události v dnešní době tak zajímavé-

ho? Tyto dvě dámy jsou dodnes čiperné a těší se re-

lativně dobrému zdraví. Jsou to nejstarší žijící 

dvojčata v České republice. Velkou část života žily 

a pracovaly v Praze. Mnoho let jsou již obě vdovy, po 

ovdovění se k sobě sestěhovaly a bydlí spolu. Jsou si 

velmi podobné a svým vzhledem upoutávají pozor-

nost kolemjdoucích. Tato podoba jim v minulosti 

sloužila k mnoha žertům, když se vydávala jedna za 

druhou. Někdy měli s jejich rozpoznáním problémy 

i rodinní příslušníci. 

Na Zubří již několik let nezavítaly, přece jen věk 

a zdraví jim nedovolují podniknout tak dalekou 

cestu. V minulosti se ale rády do rodné a milova-

né vesničky vracely a trávily zde mnoho času 

v rekreačním domku v sousedství rodné chalupy. 

30. listopadu oslavily 97. narozeniny. Přejeme jim 

hodně zdraví do dalších společně prožitých let.  

Hodně zdraví a životní pohody přejeme 

jubilantům, kteří oslaví v měsíci pro-

sinci své kulaté narozeniny. 

 50 let Eva Málková, Trhová Kamenice 

 70 let Oldřich Pilný, Trhová Kamenice 

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 

rozloučit s panem Jozefem Budišem. Dě-

kujeme za projevy soustrasti a květinové 

dary. 

Marta Pilná, družka a Martin Pilný s rodinou 

BLAHOPŘÁNÍ 

PODĚKOVÁNÍ 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 

VII. třída v České televizi 

Je to tak! Ve středu 17. září jsme vyrazili do Prahy, 

abychom navštívili Českou  

televizi. Moc jsme se těšili a ve 13.00 hodin jsme již 

vstupovali do hlavní budovy. Ujala se nás příjemná 

průvodkyně, která nás provázela jednotlivými studii 

a ochotně nám sdělovala zajímavosti z natáčení zná-

mých pořadů. Studia nám připomínala velké plechov-

ky s desítkami světel u stropu. Na chvíli se 

z některých z nás stali kameramani, herci nebo reži-

séři. Stát za moderátorským stolem a používat čtecí 

zařízení není zase tak jednoduché, jak by se zdálo. 

Také jsme si vyzkoušeli pohádkové klobouky, pro-

hlédli si filmové rekvizity a kostýmy herců. 

Během exkurze jsme tajně doufali, že uvidíme něja-

kou známou osobnost. A měli jsme štěstí! Představte 

si, že jsme se vyfotografovali s panem Ivanem Troja-

nem. Při odchodu jsme ještě potkali pana Adama 

Krause. Byl velmi příjemný, pohovořil s námi a trpěli-

vě se podepsal všem zájemcům. Plni zážitků jsme se 

vraceli z exkurze po ČT domů, abychom mohli rodi-

čům vyprávět. Děkujeme paní učitelce E. Gábrlové, 

že pro nás tuto akci zorganizovala. Děkujeme i paní 

L. Polánské, která nás doprovázela. 

Žáci VII. třídy  

Vánoční ozdoby v Horním Bradle 

Ve středu 15. října žáci 1. stupně v Horním Bradle 

navštívili provozovnu, ve které se vyrábějí vánoční 

ozdoby. Sledovali, jak ozdoby od prvního kroku vzni-

kají. Pozorovali, jak se ozdoby foukají, stříbří, barví 

a malují. Nejvíce je zaujalo malování a zdobení oz-

dob. Na závěr se podívali do podnikové prodejny, 

kde si mohli ozdoby koupit. Až děti budou doma po-

máhat zdobit vánoční stromeček, jistě si vzpomenou, 

jak pracné a náročné je ozdoby vyrobit a budou si 

střihovat, na draky si zahrajeme, přidáme k tomu 

básničky a na rozloučenou ptáčkům a při chystání 

vitaminového salátu si zanotujeme nejednu písničku. 

U příležitosti státního svátku jsme si poskládali čes-

kou vlajku a teď už netrpělivě vyhlížíme Martina na 

bílém koni. 

Na poslední lekci Bejbytanečních jsme pozvali i rodi-

če, děti pod vedením pana ing. Černého zatancovaly 

Hrošíka, který hledal maminku, Žabáka, který vařil 

polévku, praly Prádlo, lišku prohnaly až k Táboru 

a blížící se zimu ohlásily Rolničkami. 

S rodiči jsme se sešli už při dvou odpoledních dílnič-

kách, kde vyrábíme hezké věcičky na vánoční jar-

mark. Těšíme se, že se tam s Vámi uvidíme. 
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dávat pozor, aby žádnou nerozbili, přestože střepy 

znamenají štěstí.  

Lidická hrušeň 

V úterý 21. října se žáci 7. a 8. třídy v Nasavr-

kách zúčastnili slavnostního vysazování odnože 

lidické hrušně, která jako jediná 10. června 

1942 přežila vypálení Lidic. Akci zahájil pan sta-

rosta Nasavrk Mgr. Milan Chvojka, který přivítal pana 

Nešpora – předsedu Občanského sdružení Lidic, dále 

paní Nešporovou – předsedkyni sdružení Oáza, paní 

Čepelovou – pamětnici. Do Nasavrk měly přijet ještě 

dvě pamětnice – paní Milada Cábová a paní Miloslava 

Kalibová, které se kvůli nemoci omluvily. 

Pan Nešpor všechny seznámil s historií lidické hrušně 

(www.google.cz – Lidická hrušeň) a poté do země 

zasadil dceřinný strom – odnož památné hrušně se 

slovy, že se jedná o posla naděje, který dokazuje, že 

se dá přežít i ta největší tragédie na světě. Pan Ne-

špor věří, že hrušeň bude sloužit jako připomínka 

vyhlazení Lidic a bude poslem naděje pro budoucí 

generace. Po zasazení hrušně z úst paní Jany Sych-

rovské zazněla česká státní hymna. 

Poté se žáci přesunuli do hotelu Šustr, kde je čekala 

beseda s paní Věrou Čepelovou, rozenou Vokatou, 

která jako dítě přežila vyhlazení Lidic. Chlapci a dívky 

se zde dozvěděli, jak probíhalo vypálení Lidic a jak 

bylo naloženo s lidskými životy. Muži byli odvedeni 

na sever do Horákova statku a poté byli zastřeleni. 

Ženy byly  odvezeny do koncentračního tábora Ra-

vensbrűck, kde vyráběly oblečení pro vojáky. 

(Nejednalo se o tábor vyhlazovací, byl to tábor pra-

covní). Děti byly transportovány do koncentračního 

tábora v Lodži a poté byly převezeny do Chelmnu, 

kde byly usmrceny plynem. Z celkového počtu lidic-

kých dětí bylo vybráno celkem 9 dětí, které měly být 

vychovány v německých rodinách. Před umístěním 

do náhradní rodiny děti strávily několik měsíců v dět-

ských domovech, kde se učily mluvit německy. Něm-

ci se považovali za příslušníky tzv. árijské rasy       

(= rasy, která měla být nadřazená všem ostatním 

např. blond vlasy, modré oči apod.), a proto si k vý-

chově volili děti, které tyto rysy měly. Paní Čepelová 

byla tmavovlasá. Do tohoto výběru se tedy nehodila, 

přesto byla předurčena k výchově v německé rodině. 

Ona sama říká, že jí přálo štěstí, či náhoda. Když 

došlo k vypálení Lidic, bylo paní Čepelové pouhých 

7 let a právě končila 1. třídu základní školy. Její nová 

rodina bydlela v Polsku. Paní Čepelová říká, že se 

k ní její noví opatrovníci chovali vždy pěkně, přesto 

je nikdy neoslovila „maminko a tatínku“. Když se 

s nimi v roce 1946 loučila, všichni plakali. Paní Čepe-

lová se do Československa vrátila 22. září 1946, bylo 

jí 11 let, neuměla česky, proto se český jazyk musela 

znovu učit. Její maminka  Božena Vokatá v koncen-

tračním táboře přežila a vrátila se zpět do Lidic, kde 

na svoji jedinou dceru Věru čekala. Věřila, že se Vě-

ruška vrátí, a tak se i stalo. Obě byly velice šťastné. 

Do nového domu v Lidicích se přestěhovaly v roce 

1951. Paní Věra se vyučila švadlenou, vdala se, má 

dvě děti, dvě vnoučata a tři pravnoučata. Stále žije 

v Lidicích. 

Do Lidic se z koncentračního tábora vrátilo ještě ně-

kolik dalších žen, které byly vyslány na pochod smrti, 

který již nebyl dokončen a ženy tak dostaly šanci 

navrátit se do svých domovů. Rozdělily se do několi-

ka skupin a od Baltského moře přes Berlín 

a Sachsenhausen se vydaly do Československa. Ne-

tušily, že v Lidicích své domovy nenajdou. Vůbec ne-

věděly, že nacisté jejich vesnici srovnali se zemí. To 

se dozvěděly až po příchodu do Československa. 

K uctění památky 70. výročí vyhlazení  obcí Lidic 

a Ležáků a putování českých žen z Německa do Čes-

koslovenska byla v roce 2012 uspořádána štafeta, 

která mapovala cestu českých žen z transportu smrti 

do Lidic. Štafetu vedl pan Mgr. Jan Rýdlo. Ten celou 

akci moderoval. 

Pro žáky byla beseda velice přínosná. Dozvěděli se 

spoustu zajímavých informací, měli možnost zeptat 

se očité svědkyně na její vzpomínky a postřehy týka-

jící se vyhlazení Lidic. Věříme, že si všichni dokázali 

představit, jak hrozné bylo řádění nacistů po spáchá-

ní atentátu na říšského protektora Reinharda Heydri-

cha a kolik nevinných lidí obecně za druhé světové 

války přišlo o své životy. Chlapci a dívky si také uvě-

domili, že dnešní svět je plný válečných konfliktů, 

které mohou překročit hranice naší republiky a za-

sáhnout do životů všech občanů. Doufáme, že se tak 

nestane a že všichni budeme žít v moderní demokra-

tické společnosti, ve které vládne mír. 

Výsledky voleb do školské rady 

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-

ném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 pro-

běhly ve středu 22. 10. 2014 volby do Školské ra-
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dy z řad zákonných zástupců. 

Volební komise pracovala ve 

složení: paní Mgr. Soňa Janotko-

vá, paní Lenka Polánská 

a Mgr. Radek Nejedlý. 

Voleb se zúčastnilo 85 voličů, 

z toho bylo 85 platných hlasů. 

Přehled kandidátů a počet hlasů: 

pan Tomáš Häusler – 37 hlasů 

paní Mgr. Romana Mencová – 26 hlasů 

paní Zdeňka Osmíková – 22 hlasů 

Do Školské rady byl za zákonné zástupce zvolen 

tento kandidát:  

Pan Tomáš Häusler 

Dne 5. 11. Proběhly volby do Školské rady z řad pe-

dagogů. Vítězem se stal Mgr. Radek Meloun.  

Za obec byl do Školské rady zvolen Ing. Lukáš 

Menc. 

Složení Školské rady na období 2014 – 2017 je 

tedy: Mgr. Radek Meloun, Ing. Lukáš Menc,   

Tomáš Häusler.  

Tonda Obal na cestách 

V pondělí 10. listopadu se žáci 

1. až 9. třídy zúčastnili besedy 

s názvem Tonda Obal na 

cestách, kterou připravila spo-

lečnost EKO – KOM ve spolu-

práci s Ministerstvem životní-

ho prostředí, Ministerstvem 

průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou 

UK. Jednotlivé třídy byly podle věku rozděleny do 

čtyř skupin. Celým programem provázel pan Jan Šti-

ka, který chlapce a děvčata učil, jak správně třídit 

odpad. Zároveň jim vysvětlil, jaký je rozdíl mezi tří-

děním odpadu a jeho recyklací. Žáci se dozvěděli, že 

díky správnému třídění odpadu a jeho následné 

recyklaci můžeme získat nové výrobky. Zajímavé 

byly i informace o vzniku a úpravě skládky a o spalo-

vání odpadů s možností využití obnovitelných zdrojů. 

Beseda byla prokládána videoukázkami, při kterých 

žáci pozorovali, jak se s již vytříděným odpadem dále 

pracuje a jaké výrobky vznikají jeho recyklací, což 

bylo pro mnohé velmi překvapivé. Na závěr všichni 

společně zhodnotili, proč je dobré třídit odpad. Zjisti-

li, že pokud budeme odpad správně třídit, dojde ke 

zmenšování skládek, budeme šetřit životní prostředí 

a budeme moci využívat nové výrobky, které vznikají 

již zmiňovanou recyklací. Cílem besedy byla podpora 

vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propaga-

ce tříděného sběru odpadů. Věříme, že si naši žáci 

uvědomili, že se mohou podílet na ochraně životního 

prostředí, aby i následující generace mohla žít ve 

světě, který jim bude nabízet mnoho krás a ne hro-

mady odpadků, které je budou obklopovat. Pokud si 

někdo bude chtít připomenout, jak správně třídit od-

pad a jak se tento odpad dále zpracovává, může na-

vštívit internetové stránky www.jaktridit.cz, kde na-

lezne všechny potřebné informace o tomto často dis-

kutovaném tématu. 

Jeden svět na školách 

V úterý 18. listopadu se naše škola již po několi-

káté zapojila do programu Jeden svět na školách, 

který se každoročně koná pod záštitou společnosti 

Člověk v tísni. Letošní ročník byl věnován 

25. výročí sametové revoluce. Žáci 8. a 9. třídy 

byli nejprve seznámeni s obdobím komunistické 

vlády v Československu, aby si dokázali představit, 

jak se v tehdejší době žilo, jaká byla politická situa-

ce a co většinu lidí omezovalo a s čím byli občané 

nespokojeni. Lépe si tak uvědomili, proč došlo 

k sametové revoluci a proč většina dospělých a stu-

dujících toužila po změně politického režimu. Všich-

ni se zúčastnili projekce filmu režiséra Karla Stra-

choty „1989: Z deníku Ivany A.“, jehož předlohou 

se stal autentický deník Ivany A., která osobitým 

pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok 

existence komunistického Československa včetně 

průběhu sametové revoluce. Následovala beseda 

s pamětníkem panem Ing. Václavem Němcem, kte-

rý žákům přiblížil život v komunistickém Českoslo-

vensku a promluvil i o tom, jak on prožíval období 

mezi 17. a 29. listopadem roku 1989.  

Chlapci a dívky se dozvěděli spoustu zajímavých in-

formací. Mnozí si uvědomili, že žijeme v demokratic-

kém státě, ve kterém můžeme svobodně vyjadřovat 

své názory a že za to vděčíme lidem, kteří se před 

25 lety postavili do ulic, aby bojovali za lidská a ob-

čanská práva lidí žijících v tehdejším Československu 

a připravili pro sebe a pro další generace život v mo-

derní demokratické společnosti. 
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Advent, 

do kterého vstupujeme, je časem naděje. Adventní 

mše, zvané „Roráty“ se označují podle slov proroctví 

Izaijášova o příchodu Spasitele „Rosu dejte nebesa 

shůry“. Tyto pobožnosti měly výrazný mariánský 

charakter a byly při nich zpívány krásné písně, které 

jsou dnes bohužel málo známé. Rorátní mše 

už od středověku patřily k mnoha mariánským obřa-

dům, konaným v Evropě během církevního roku. 

Panna Maria je uctívána jako Matka Boží, jehož čis-

tým chrámem se stala již od svého početí. Později, 

kdy už Ježíš kázal, zvolala na něj jedna žena ze zá-

stupu: „Šťastný život, který tě nosil. Blahoslavený 

život, který tě nosil.“ A co odpověděl Pán, aby si ni-

kdo nemyslil, že to její štěstí spočívá jen v tělesném 

mateřství? „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží 

slovo a zachovávají ho“. I Maria je tedy blahoslavená 

právě proto, že Boží slovo slyšela a zachovávala.  

Více znamenalo, že uchovávala pravdu ve své mysli, 

než že chovala tělo ve svém lůně. Kristus je pravda, 

Kristus je i tělo: Kristus je ta víra v Mariině mysli, 

Kristus je to tělo v Mariině lůně. Do adventní doby 

spadá také událost, kdy Panna Maria s dítětem v lůně 

navštěvuje Alžbětu, které se má narodit Jan Křtitel, 

a při setkání těchto dvou budoucích svatých matek 

zaznívají slova: „Buď zdráva, plná milosti…“ 

Velkému rozkvětu se roráty těšily v době císaře Karla 

IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Byly rukopisně 

zaznamenávány do kodexů, zvaných graduály. Jed-

Letošní teplé počasí nás tak trochu vyprovokovalo 

k jednomu odvážnému a netradičnímu kroku. Proč 

bychom nemohli venku stále opékat vuřtíky? Čekali 

jsme už jenom na vhodnou předpověď, a když na 

nás z televize stále jukalo sluníčko, zvolili jsme dobu 

svatomartinskou. I když jsme měli ve škole docela 

vydatný oběd, odpoledne už byla bříška připravená 

FARNÍ OKÉNKO 

Pozvánka na představení O Popelce 

pojmout v počtu 20 dětí asi 3 kg točeného salámu 

a bochník chleba. Ohýnek i přes všudypřítomný pod-

zimní vítr byl rozdělán, salámek opečen, chlebík sně-

den i přes poněkud černější vzhled. Bylo by dobré, 

kdyby se tato svatomartinská tradice uchytila, a při 

prognózách počasí časem dojde třeba i na vánoční 

opékání v přírodě. 

Za školní družinu Janotková Soňa 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
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Mikulášská besídka 

TJ Sokol Trhová Kamenice a kulturní komise městyse 

Trhová Kamenice srdečně zvou rodiče s dětmi na 

ním z nejvýznamnějších byl literátský graduál z kůru 

kostela Ducha svatého v Hradci Králové z roku 1600. 

V době prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Par-

dubic vzniklo na východě Čech biskupství v Litomyšli. 

Kostel v Litomyšli, který byl povýšen na katedrálu, 

byl zasvěcen Panně Marii. 

Na litomyšlské biskupství zaniklé v husitské době 

navázalo v době pobělohorské ustanovení biskupství 

královéhradeckého. Do katedrály Ducha svatého byla 

umístěna socha Panny Marie Kladské, připomínající 

událost ze zjevení Panny Marie mladému Arnoštu 

z Pardubic. Představuje barokní kopii gotické mado-

ny, s dítětem v levé a žezlem v pravé ruce. Zde mů-

žeme spatřit návaznost baroka 17. století na gotiku 

století 14. 

Také na křtitelnici v královéhradecké katedrále, po-

cházející z klášterního kostela v Podlažicích, vytvoře-

né v Týnské huti v Praze, nacházíme reliéf Panny 

Marie. 

Čtvrtečka Pavel 

POZVÁNKY 

Mikulášskou besídku, která se bude 

konat 3. 12. 2014 v Sokolovně. 

Zahájena bude v 17.00 hodin po-

hádkou „Jak sv. Mikuláš pomáhal Ka-

špárkovi“ v provedení loutkařského 

souboru AHOJ z Chrudimi. Po pohádce 

přijde mezi děti Mikuláš, anděl a možná i … 

Přijďte si společně s námi užít pohodu, příjemné zá-

žitky a radosti našich nejmenších. 

Setkání s Betlémským světlem 

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohlti-

la.“ (Jan 1, 5)  

Betlémské světlo je nehasnoucí plamen, který stále 

hoří v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě. Z to-

hoto betlémského plamene se zažehne světlo, které 

pak putuje napříč Evropou, jako znamení míru a po-

koje do celého světa. U nás tato tradice započala 

v roce 1989. V Čechách rozvážejí plamínek vlakem 

z Prahy do celé republiky skauti a skautky. Světlo se 

tak rozšíří do různých koutů celé republiky a přináší 

s sebou betlémské poselství. Uchovává se převážně 

v místních kostelích, odkud si ho lidé roznášejí do 

svých domácností. 

Letos doputuje i k nám do Trhové Kamenice, kde jej 

společně oslavíme a prožijeme jeho poselství. Se-

tkání s Betlémským světlem bude 23. 12. 

v 17.00 hodin před kostelem. Součástí programu 

bude rozeslání Betlémského světla, hraný vánoční 

příběh, zazpívání koled u jesliček a samozřejmě ob-
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Zveme všechny, kteří by chtěli prožít Vánoce tradičně, a přitom netradič-

ně, na Štědrovečerní setkání na faru. Začátek bude ve 22.00 hodin. Pokud 

můžete, přineste s sebou kousek dobrot z Vašeho domova. Těšíme se na společ-

né Štědrovečerní setkání na faře.  

Štěpánská taneční zábava 

Rybářské sdružení Chobot pořádá Štěpánskou taneční zá-

bavu dne 25. 12. 2014 od 20.00 hodin v sokolovně. 

Hraje MOGUL ROCK. Občerstvení zajištěno  

čerstvení: punč, čaj a také 

vánoční dobroty (kdo mů-

žete, prosím, přineste něco 

ze svých vánočních dob-

rot). A také si nezapomeňte 

vzít např. sklenici a svíčku 

na Betlémské světlo, abys-

te si domů mohli odnést 

něco z betlémského vánoč-

ního poselství lásky, radosti 

a pokoje. 

Přijďte pobejt aneb 

Štědrovečerní sousedský 

posezení na faře  

pro všechny, kteří se chtějí 

setkat (od malých až po 

kmety) a prožít společný 

čas od desíti do půlnoci 

A jsou tu opět Vánoce, nej-

krásnější svátky v roce. 

Svátky zrození nové naděje 

pro každého člověka, svát-

ky radosti, pokoje a společ-

ných setkání. Soulad 

a harmonie ve vztazích 

vždy vedly ke spolupráci 

a rozvoji lidské pospolitosti. 

A tak když jsme přemýšleli 

o tom, jak bychom mohli 

prožít letošní Vánoce 

v Trhové Kamenici, napadlo 

nás: mohli bychom se víc 

setkávat a poznávat. Mladí 

i starší přijďte zkusit vytvo-

řit atmosféru Vánoc našich 

babiček a dědečků z doby, 

kdy ještě nebyla televize –

 popovídat si u rozsvícené-

ho vánočního stromečku 

o časech dávno minulých 

i časech současných, zazpí-

vat si koledy, připomenout 

si vánoční tradice a zvyky, 

poslechnout si troubení 

z věže kostela, podívat se 

do ztichlého kostela na Bet-

lém s Ježíškem, a třeba se 

i zúčastnit slavnostní půl-

noční mše svaté… Prostě 

zažít tu neopakovatelnou 

atmosféru společného 

Štědrovečerního večera 

tak, jak ji zažívali naši 

předkové. Přiďte pobejt! 




