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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 

začíná prosinec 2015, je čas adventu, blíží se vánoční svátky a máme tu opět konec roku. 

Je proto mojí povinností podat vám pár informací k dění v obci. 

Byla dokončena rekonstrukce domu čp. 56. Nejen dle mého názoru se opravdu poved-

la. Věřím proto, že všichni nájemníci budou spokojeni.  

V dolní části náměstí byla vykácena větší část dřevin a porostu, a spolu s okolím kašny 

byl prostor upraven. Na jaře dojde k nové výsadbě, k osazení restaurované kašny 

a k celkové úpravě celé lokality. 

V budově muzea se připravuje výstava vánočních ozdob, avšak v době, kdy čtete tyto 

řádky, bude již v plném proudu.  

Neustále řešíme problém lávky pro pěší přes Chrudimku vedle starého mostu. Proběhlo 

již jednání s ŘSD, které přislíbilo opravu mostních opěr a křídel. Snažíme se získat finanč-

ní prostředky na výstavbu zcela nové lávky s ocelovou konstrukcí, protože s jiným ná-

vrhem jsme neuspěli. O tom jsem ale informovala již v minulém vydání zpravodaje. 

Během listopadu byly podány žádosti o dotace na Pardubic-

ký kraj pro oblast sportu a volnočasové aktivity, a to jak 

od městyse, ZŠ, MŠ, tak od dalších sdružení a spolků v naší 

obci. Zároveň byla podána žádost o příspěvek na rekonstrukci 

již zmiňované lávky.  

Na tvorbě rozpočtu na rok 2016 se intenzívně pracuje. 

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 pondělí 21. prosince 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

Nastává čas Adventu, Vánoc a následně konce roku. Je tedy čas 

i trošku rekapitulovat. A myslím si, že tento rok je předvánoční 

období malinko jiné. Nedávné teroristické útoky ukázaly, jak 

jsme jako lidé zranitelní a že nic, co je teď, nemusí být i zítra.  

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků v klidu a pohodě mezi 

blízkými, se kterými je Vám dobře. Do nového roku především 

pevné zdraví a dále vstup tou správnou nohou, aby byl pro Vás 

úspěšný a přínosný. 

Jitka Němcová 
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Jelikož se přihlásil nový zájemce o těžbu lomového 

kamene, probíhají jednání o možnostech této čin-

nosti. Zástupce příslušné firmy bude přítomen na 

prosincovém veřejném zasedání, kde bude v případě 

zájmu odpovídat na dotazy občanů.  

Podařilo se nám také pokročit v zástavbové studii 

lokality Svárov. Do konce roku chceme mít kom-

pletní podobu projektu fáze 1. etapy. Jednalo by se 

zatím o pravou stranu od komunikace Svárovská. 

Předpokládáme pak, že bychom v příštím roce mohli 

realizovat inženýrské sítě a prodat sedm stavebních 

parcel novým vlastníkům. Co se týká levé strany 

(nad lesáckou bytovkou), bude nutno dořešit proble-

matiku týkající se pozemků. Proto bude nanejvýš 

pravděpodobné, že 2. etapu zástavby zmiňované 

lokality budeme řešit později. I zde předpokládáme 

vznik cca sedmi parcel.  

Proběhlo výběrové řízení na projekt pro územní 

řízení na kanalizaci. Výsledek bude přednesen na 

veřejném zasedání a bude přílohou k žádosti o grant 

z Pardubického kraje, o který se bude žádat v lednu 

2016.  

Protože vydání našeho Občasníku 

je v letošním roce poslední, chtěla 

bych vám, vážení občané, po-

přát příjemně prožití vánoč-

ních svátků, hodně radosti 

a sváteční pohody. Do příštího 

roku hlavně pevné zdraví.  

Samozřejmě vás všechny srdečně zvu na akce, které 

proběhnou ještě v tomto roce, a o kterých se dozvíte 

na dalších stránkách našeho listu. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 

ších skleněných ozdob. Své exponáty nám zapůjčilo 

Regionální muzeum Chrudim a část ozdob nám věno-

vali lidé jak z Trhové Kamenice, tak Horního Bradla. 

Díky dobré spolupráci s provozovnou Vánočních oz-

dob - DUV z Horního Bradla shlédnete různé tvary, 

dekory a barvy vánočních ozdob. Část výstavy je 

věnována historii zdobení vánočního stromečku 

s ukázkou prvních ozdob, které byly z papíru, vaty 

atd. Výstava potrvá do 3. ledna 2016 a poté bude 

opět otevřena až v květnu, avšak zapůjčené exponá-

ty z muzea v Chrudimi budou již vráceny. 

Na výstavě bude možnost si zakoupit vánoční 

ozdoby na stromeček. Děkujeme všem, kteří nám 

do muzea darovali své ozdoby. 

Adventní koncert 

Srdečně vás zveme na ad-

ventní koncert „Na vlnách 

tónů“ se čtením vánoč-

ních příběhů – v neděli 

13. prosince 2015 v 17.00 

hodin v budově muzea.  

Na klasickou kytaru zazní vánoční koledy, písně 

Zuzany Navarové, vlastní tvorba, Sefardské písně. 

Účinkují: Iveta Novotná  

Dýňová polévka 

Na dýňobraní, které se konalo 

31. října 2015, si mnozí po-

chutnali na dýňové polévce a 

požádali o zveřejnění receptu. 

Potěšilo mě to, protože mnoho 

lidí tuto krémovou dýňovou 

polévku zavrhuje, aniž by ji 

ochutnali, ale ten, kdo překoná 

nedůvěru a ochutná, je mile překvapen. Jde o velmi 

jednoduchou, rychlou polévku s krásnou oranžovou 

barvičkou. Zde je slíbený recept, který jsem dělala 

bez chilli papričky. Zkušená kuchařka ví, že i když 

vaří svíčkovou podle stejného receptu, je pokaždé 

jiná. Zrovna tak je to i s dýňovou polévkou. Tak ať 

chutná. 

Dýňová polévka (na 10 porcí): 

 800 g dužiny z dýně hokaido, bez semínek, nakrá-

jené na kostičky (i se slupkou), 

 2 lžíce másla, 

 1cibule, jemně nakrájená, 

 2 stroužky česneku, jemně nasekané, 

 1 karotka, nastrouhaná nahrubo, 

 l lžíce kari koření (až příliš), 

 1 lžička třtinového cukru, 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Kotlíkové dotace 

V pondělí dne 7. prosince 2015 

v 18.00 hodin v sokolovně se ko-

ná informační schůzka na té-

ma KOTLÍKOVÉ DOTACE. Přijď-

te se zeptat odborníků jak ušetřit 

na vytápění a ještě si nechat 

zaplatit až 80% nákladů na 

výměnu kotle. 

Muzeum - výstava vánočních ozdob 

V muzeu bude v měsíci prosinci každý pátek, 

sobotu a neděli od 13.00 do 17.00 hodin otevře-

na nová výstava „Výroba vánočních ozdob 

v Železných horách“. Stálá expozice seznamuje 

s počátkem výroby skleněných foukaných ozdob 

a s postupem jejich výroby, která se prakticky moc 

nezměnila. Na výstavě jsou k vidění jedny z nejstar-
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 600 ml zeleninového vývaru, 

 220 ml smetany ke šlehání, 

 Sůl a mletý pepř na dochucení, 

 Hrst opražených dýňových semínek, 

 1 čerstvá chilli paprička, jemně pokrájená, 

 2 lžíce dýňového oleje na zakapání. 

Příprava: 

V hrnci se silným dnem rozpusťte máslo a zpěňte na 

něm cibulku a česnek. Vsypte dýni a asi 5 minut opé-

kejte. Přidejte mrkev, poprašte kari kořením a cuk-

rem, osmahněte a zalijte vývarem. Uveďte do varu 

a vařte asi 15 minut, až zelenina změkne. Vmíchejte 

smetanu, osolte, opepřete a nechte přejít varem. 

Stáhněte z ohně a rozmixujte ponorným mixérem. 

Polévku podávejte posypanou nasucho opraženými 

dýňovými semínky, nasekanou chilli papričkou a za-

kápnutou dýňovým olejem. 

Něco navíc: 

Dýni můžete předem upéct v troubě – pokapejte 

ji olejem a před koncem pečení posypte cukrem, aby 

trochu zkaramelizoval. Naopak pokud spěcháte, dýni 

rovnou zalijte vývarem (jen neopečená bude mít mé-

ně výraznou chuť). Já jsem se snažila a dýni pekla. 

Lucja Němcová 

Víte, že 

do Evropy byla tato plodina přivezena Kryštofem Ko-

lumbem z Ameriky. Správný název je tykev obecná. 

Dýně obsahuje vlákninu, železo, hořčík, beta-

karoten. Není vhodná jen pro zdraví, ale také pro 

krásu. Semena prý obsahují přírodní steroidy, které 

působí proti hormonálním změnám probíhajícím 

v těle mužů a také protizánětlivě. Semena jsou též 

dobrým zdrojem zinku - minerálu, který napomáhá 

ke zmenšení prostaty a podporuje imunitní systém. 

PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM SIPO 

 Různé 

 Rozprava 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Rádi bychom vás 

pozvali na veřejné 

zasedání zastupitel-

stva městyse Trhová 

Kamenice, které se 

bude konat v pondělí 

14. prosince 2015 od 19.00 hodin v sokolovně. 

Program: 

 Zpráva o činnosti 

 Rozpočtové změny 

 Rozpočtové provizorium na rok 2016 

 Obecně závazná vyhláška 

 Prodej pozemků 

KOTLÍKOVÉ DOTACE—INF. SEMINÁŘ 
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V Trhové Kamenici mají tři nová hnízda  

Snaha nejen o zahuštění 

sběrné sítě, ale i motivace 

těch nejmenších obyvatel 

vedla radnici v Trhové Ka-

menici k pořízení dalších 

nádob na sběr tříděného 

odpadu.  V  městysu 

s necelou tisícovkou obyvatel vybudovali tři no-

vá sběrná hnízda – první dvě u školy a mateř-

ské školky, třetí u hřiště.  

V Trhové Kamenici posilují sběrnou síť každý rok. 

A zatímco vloni v listopadu pořídili nových kontejnerů 

pět, letos už to byla celá dvanáctka. Radnice tak vy-

užívá nabídky společnosti EKO-KOM a.s., která obcím 

a městům nádoby zapůjčuje zcela zdarma. „Máme 

stále požadavky na posílení počtu kontejnerů 

z různých částí obce. Největší poptávka je po kontej-

nerech na plasty, kterých je nejvíce – hlavně přes 

léto. Novinkou letošního roku pak je kontejner na 

bílé sklo, který nám v Kamenici zatím chyběl,“ pro-

zrazuje starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová.  

V městysu, který leží v malebném údolí řeky Chru-

dimky obklopen zalesněnými kopci, věnují separaci 

odpadů velkou pozornost. V současné době tu mají 

na třicet barevných kontejnerů a kromě skla, plastu 

a papíru třídí také kovy a nebezpečné složky. Mimo 

samotné Kamenice mají sběrná hnízda také 

v místních částech Rohozná, Kameničky, Zubří a Hlu-

boká. Celkem tu mají dvaačtyřicet kontejnerů, včet-

ně tří velkoobjemových. Z toho je sedmadvacet kon-

tejnerů zapůjčeno z projektu nádob.  

Vedle kontejnerů mohou lidé využít také žlutých pyt-

lů pro sběr plastů. „Pytlový sběr je další možností, 

jak nakládat s vytříděným odpadem. Nicméně barev-

né kontejnery stále patří k nejčastějšímu způsobu 

sběru separovaného odpadu, zejména ve větších ob-

cích a městech. Také proto máme náš projekt sběr-

ných nádob,“ vysvětluje Stanislav Dokoupil, regionál-

ní manažer EKO-KOM, a.s.  

Bezplatné výpůjčky kontejnerů EKO-KOM nabízí ob-

cím ve spolupráci s Pardubickým krajem a Regionální 

rozvojovou agenturou. „Cíl je jasný, pomoci zvýšit 

zájem o třídění odpadů a vytvořit obyvatelům kraje 

podmínky pro pohodlný sběr odpadů – třeba i přiblí-

žením sběrného místa co nejblíže k domovu,“ dodává 

Dokoupil.  

V současné době je průměrná vzdálenost ke sběrné-

mu místu necelých sto metrů a stále se zkracuje. 

Možnost třídit odpady už má 99 % obyvatel České 

republiky a tři čtvrtiny z nich také aktivně třídí. Na-

příklad jen v Pardubickém kraji každý obyvatel ročně 

vytřídí téměř 45 kilogramů papíru, skla, plastů a ná-

pojových kartonů, zatímco celorepublikový průměr je 

o pět kilogramů menší.  

Informace o třídění v regionu je možné najít na 

stránkách www.ekontejnery.cz.  

Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web 

www.jaktridit.cz. 

Kontakt: 
Šárka Nováková / tisková mluvčí EKO-KOM, a.s. 

novakova@ekokom.cz 
+420 602 186 205 

INZERCE 

ZAHUŠTĚNÍ SÍTĚ—TRHOVÁ KAMENICE 
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jsme se nebáli, ale naopak jim pomáhali – se stav-

bou brlohů, vařením i s napravováním jedné nene-

chavé babky Chňapky. Mladší děti zase při pohádko-

vém dnu pomáhaly dědečkovi vytáhnout převelikou 

řepu. 

Na konec jsme les zamkli, ať si tam medvědi do jara 

spí a chystáme se na Vánoce, protože ty my prospat 

určitě nechceme. Pravidelně jsme se proto setkávali 

s rodiči na tvořivých dílničkách, kde opět vznikaly 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme 

jubilantům, kteří oslaví v měsíci prosinci 

své kulaté narozeniny: 

 50 let Martin Vondra, Trhová Kamenice  

Petr Makovský, Trhová Kamenice 

 60 let Luděk Štěpánek, Trhová Kamenice 

Helena Švecová, Trhová Kamenice 

Jitka Turzová, Trhová Kamenice 

 75 let František Pilař, Trhová Kamenice 

Vánoční jarmark 

Ohlédnutí za listopadem 

V listopadu nás překvapilo příjemné počasí a toho 

jsme využili k několika pěším poznávacím            

výletům – k lomům a k Zadnímu rybníku, kde si děti 

mohly zblízka prohlédnout krásné labutě. O zvířatech 

nám vyprávěl i pan Doubal při myslivecké besedě. 

Děti se totiž vydaly na toulky pohádkovým podzim-

ním lesem, který si ve třídě postavily a ve kterém se 

zabydleli tři medvědi. Ale byli to hodní medvědi a tak 

BLAHOPŘÁNÍ 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 

Pozvánka na Vánoční jarmark 

krásné dekorace pro předvánoční jarmark. 

Od října se nám už zaběhly i kroužky pro zájmovou 

činnost dětí, letos nabízíme hned tři – angličtinu 

s kocourkem Cookiem, flétničky pro malé muzikanty 

a pro malé výzkumníky kroužek pokusů. Naše děti se 

ve školce určitě nenudí. 

Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim 

Ve čtvrtek 22. října se 10 žáků z devátého ročníku 

poprvé zúčastnilo soutěže Cesta za pokladem, 

kterou pořádá Obchodní akademie v Chrudimi. 

Na třinácti stanovištích žáci plnili různé dovednostní 

a vědomostní úkoly, například k ukázkám z filmů 

přiřadit autora literární předlohy, k obrázkům vý-

znamných světových staveb přiřadit jejich názvy 

a polohy, správně určit pořadí slok v básni Polednice 

anebo jedním střihem nůžek vystřihnout z papíru 

požadovaný tvar. Z celkového počtu 18 týmů se naše 

týmy umístily na 9. a 15. místě. 

Sběr starého papíru 

Ve dnech 26. a 27. října se na naší 

základní škole uskutečnil každoroční 

sběr starého papíru. Celkem se podaři-

lo nasbírat 9050 kg novin a časopisů 

a 4750 kg kartónu. Všem, kteří nám 

přispěli, moc děkujeme. 

EXKURZE ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 

Na úterý 3. listopadu 2015 jsme se moc těšili, pro-

tože nás čekala cesta do Mladé Boleslavi. V 7.30 ho-

din jsme nasedli do autobusu a za necelé tři hodiny 

jsme byli na místě. 

Nejprve jsme měli v programu expozice ŠKODA Mu-

zea. Přivítal nás sympatický průvodce. Po představe-

ní jsme dostali sluchátka s vlastním zesilovačem zvu-

ku, takže jsme dobře slyšeli každé jeho slovo. Srozu-

mitelně a vtipně nám vyložil historii založení továrny 

Laurin a Klement. Prohlédli jsme si první jízdní kola 

a motocykly. Nejvíce nás ale zajímaly automobily. 

Když jsme se rozhlédli kolem, připadali jsme si jako 

v automobilovém ráji. Od nejstarších exponátů jsme 

se postupně dostávali až po současné modely. 

V depozitáři nás nejvíce zaujalo auto na krev, které 

bylo použito do jednoho českého filmu. Také jsme 

navštívili halu s dnešními nejmodernějšími vozy 



Trhovokamenický občasník číslo 11/2015 7 

a. Fyzika vnitřního a okrajového plazmatu.  

b. Vývoj pokročilých diagnostických metod. 

c. Interakceplazmatu s elektromagnetickými. 

Po této zajímavé exkurzi, jsme se šli podívat do zaří-

zení PALS. Tam jsme se dozvěděli o tom, jak funguje 

laserové plazma. Zde nám také ukázali největší stroj 

na výrobu laserového plazmatu (paprseku) v Evropě. 

Exkurzi jsme si moc užili a doporučujeme se tam po-

dívat!!!  

Zpracovali: SÁRA TICHÁ a ZUZANA BULÍKOVÁ 

Technická tvořivost Chrudim 

Žáci deváté třídy se v rámci exkurze na Střední prů-

myslovou školu v Chrudimi zúčastnili každoroční sou-

těže, kterou tato střední škola pořádá. Výrobek 

(malou kovadlinku) žáci zpracovávali ve dvou skupi-

nách pod vedením jednotlivých mistrů odborného 

výcviku. Nutno podotknout, že se neztratily ani ně-

které dívky a jejich výrobky byly velmi podařené. Po 

odevzdání budou výrobky vyhodnoceny a doručeny 

zpátky do školy, kde budou nejlepší žáci odměněni.  

značky ŠKODA. Nečekali jsme, ale stalo se skuteč-

ností, že jsme si mohli do nich nasednout. Pochopi-

telně že každý chtěl za volant. Z těchto míst se nám 

vůbec nechtělo odejít, ale museli jsme, protože nás 

čekala další část programu. 

Autobus nás převezl k výrobním halám. Obrovské 

prostory a nekonečné pracovní linky byly velkým 

překvapením. Nikdo z nás nic podobného ještě nikdy 

neviděl. Celá výroba je hodně automatizovaná. 

Lidé, kteří tam pracovali, nám připomínali roboty. 

Každý soustředěně a přesně musel provést danou 

operaci v určeném časovém limitu. Je úžasné, že 

každou minutu z pracovní linky sjede jeden automo-

bil značky ŠKODA.  

Naplněni neobvyklými zážitky jsme nasedli opět do 

autobusu a spokojeně jsme ujížděli zpátky do Trhové 

Kamenice. Rozhodně doma máme o čem vypravovat. 

Po celou dobu nás provázely p. uč. E. Gábrlová 

a p. uč. P. Sádecká. Děkujeme jim, že nám tuto ex-

kurzi umožnily. Načerpané poznatky nás nyní nejen 

obohatily, ale hodí se nám i v pozdějším životě. 

Žáci VII., VIII. a IX. Třídy 

EXKURZE DO ÚSTAVU FYZIKY PLAZMATU AV ČR 

V PRAZE 

Ti, co se zajímají o vědu a techniku, se dne 12. lis-

topadu 2015 mohli zúčastnit exkurze do Ústavu 

fyziky plazmatu AV ČR v Praze. 

Nejdříve jsme si vyslechli přednášku o tom, čím se 

tento fyzikální ústav zabývá. 

Potom jsme šli na prohlídku celého zařízení TOKA-

MAK. Tokamak se věnuje výzkumu o ovládnutí ter-

mojaderné fúze. Mohli jsme vidět obraz, který ukazo-

val pohled do vakuové komory, rázové generátory 

pro napájení tokamaku, které váží 7 tun. 

Tento výzkum je především věnován následujícím 

třem oblastem: 
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Ohlédnutí za dýňobraním – svátkem světel 

a duchů. 

Těžké rozhodování mě-

la odborná porota při 

posuzování vypracova-

nosti jednotlivých při-

hlášeních exponátů do 

soutěže O nejhezčí 

dlabanou či vyřezá-

vanou dýni. Nebylo 

vůbec jednoduché vy-

brat ty nejlepší z 54 

dýní. Vítězi byli všichni 

… prvních deset nejlepších bylo oceněno drobnostmi. 

Pomyslné stupně vítězů obsadili: 1. místo Adéla 

Kopecká, 2. místo Slávek Novák a Martin Bačkovský, 

3. místo kolektiv žáků 4. třídy, 4. místo kolektiv žáků 

2. a 7. třídy, 5. místo Markéta Linhartová a Káťa 

Osmíková. 

Zvláštní uznání bylo uděleno Adrianě a Žanetě Lu-

poměské. 

O nic jednodušší rozhodování neměla porota v sou-

těži O nejpůsobivější masku ducha či příšery. 

Zde bylo drobnostmi oceněno deset nejlepších: 

1. místo Čarodějnice Káťa Drápalíková, 2. místo Ze-

lená příšera Nela Ducháčková, 3. místo Oranžová 

příšera Tomáš Pavliš, 4. místo Pavouk Adriana Lupo-

měská, 5. místo 3 malí duchové – Patrik, Nikolka 

a Honzík. 

Rybářské sdružení Chobot Trhová 

Kamenice přijímá závazné objed-

návky na vánoční kapry v prodej-

ně pekárny na náměstí u p. Dou-

balové a p. Čermákové, a dále na 

Zářečí v prodejně potravinu 

p. Lickové. Objednávky přijí-

máme do 15. prosince 2015. 

Prodej se uskuteční jako minulý rok v nové hasičské 

zbrojnici dne 23. prosince 2015 od cca 9.00 hodin 

do 15.00 hodin. 

Rybářské sdružení Chobot přeje spoluobčanům klidné 

Vánoce bez rybí kostičky v krku a hodně zdraví 

do nového roku 2016.  

S pozdravem Petrův zdar. 

OHLÉDNUTÍ ZA DÝŇOBRANÍM 

VÁNOČNÍ KAPŘI 

FARNÍ OKÉNKO 

„V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius 

Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným 

knížetem v Galileji, … uslyšel na poušti Boží slovo 

Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu 

a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.“ 

Tak píše evangelista Lukáš o vystoupení Jana Křtite-

le, posledního z proroků, který připravoval cestu Me-

siáši. 

Když přemýšlíme o tom, co se nyní děje ve světě, 

napadá nás otázka, kde se bere zlo v člověku. Podle 

Bible jsou lidé od počátku ohroženi zlem. Jsou schop-

ni „roztočit“ spirálu zla. To vede k ohrožení života 

člověka. Bůh ví, že člověka může dokonale ochránit 

jen On sám, neboť On zná tajemství zla, proto poslal 

na svět svého Syna. K přijetí Boží pomoci je třeba, 

aby mu člověk věřil a aby žil v jeho blízkosti. Bůh 

k lidem hovoří skrze proroky, kteří připomínají jeho 

zaslíbení, neměli bychom k nim být lhostejní, ale 

přemýšlet o nich. Na naplnění Božích slibů musí člo-

věk počkat, neboť příhodný okamžik pro ně zná jen 

Bůh. 

Nejznámější prorockou knihou, ze které se čte 

v době adventní, je kniha Izaiášova. V ní najdeme 

mnoho radostných příslibů o tom, že Bůh je mocný 

a stvoří všechno nové, i to, co bylo zničeno zlem. 

Z knihy Izaiášovy si připomeňme proroctví: „Hle, 

dívka počne a porodí syna...“ (Iz 7,14) Pokusme se 

porozumět této větě. Roku 733 př. Kr. se schyluje 

k válce mezi syrsko-izraelskou koalicí a Asyrskou říší. 

Judský král Achaz chce uzavřít spojenectví 

s asyrskou velmocí, což ale také znamená uctívat 

pohanská božstva. Prorok Izaiáš varuje před spoje-

nectvím s Ašurem a vyzývá krále, aby si vyžádal 

od Boha znamení. To ale král odmítá, protože se ne-

chce nechat rušit ve své „reálpolitice“. Přesto prorok 

ohlašuje, že Hospodin učiní znamení, aby mu lidé 

uvěřili, že je stále s nimi: „Hle, dívka počne a porodí 

syna a dá mu jméno Emanuel, Bůh s námi“ 

Dívka i syn budou z rodu krále Davida a Bůh mu po-

žehná a obdaruje ho Duchem, proto bude moudrý, 

poslušný a bude rozhodovat spravedlivě (Iz 11,1–2). 

Jaké znamení bylo Achazovi přislíbeno? Podle křes-

ťanské tradice je tímto znamením narození Ježíše 

z Panny Marie. Slova o panně, která porodí Emanue-

la, jsou podobně jako píseň o Božím služebníkovi 

v Iz 53 proroctvím, na jehož naplnění bylo třeba če-

kat. Prorokova slova jsou jako klíčová dírka, do níž 

přesně zapadá klíč Kristus. 

II. vatikánský koncilu řekl o Božím plánu spásy: Věč-

ný Otec podle zcela svobodného a tajemného záměru 

své moudrosti a dobroty stvořil celý svět a rozhodl se 

povznést lidi k účasti na božském životě. Neopustil je 

ani po jejich pádu v Adamovi, ale poskytoval jim ne-

ustále pomocné prostředky ke spáse se zřetelem na 

Krista, Vykupitele, „jenž je obraz neviditelného Boha, 

dříve zrozený, než celé tvorstvo“ (Kol 1,15).  
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V neděli 27. prosince 2015 

v  1 7 . 0 0  h o d i n  z a z n í 

v trhovokamenickém kostele 

sv. Jakuba a Filipa Česká mše vá-

noční Jakuba Jana Ryby, v podání 

místního pěveckého sboru Jeřabiny 

a bojanovského chrámového sboru 

NAHOBOJ, pod vedením Mgr. Adély Jelínkové 

a MVDr. Josefa Honzíčka. 

„Rybovka“  

Je jaro a krom toho, že náš pěvecký sbor Ztéká si 

láme hlavu tím, jak se vlastně má jmenovat, tak také 

plánuje program na celý rok. Jméno Jeřabiny je od-

souhlaseno a vánoční koncert taky. Rybovka. Co ji-

ného, když ten slavný autor má letos hned dvě vý-

znamná výročí. Ale dáme to? S jedním mužským hla-

sem a našimi ne úplně profi hlasy? A co nástroje? 

„No jasně, že to dáme“, rázně smetává všechny po-

chybnosti sbormistrová Adéla, pro kterou není nic 

problém. „Spojíme to s Bojanovem“. A je rozhodnu-

to… 

Myslím, že i samotnému Jakubu Janu Rybovi, jsou 

takováto rozhodnutí milá. Jsou to dárky in memori-

am. A je to důkaz, že ho opravdu, jak předpokládal, 

pochopila až budoucí generace. A nemýlil se. Jeho 

odkaz se naplnil. IN MEMORIAM…  

J. J. Ryba se narodil r. 1765 a zemřel r. 1815. Letos 

tedy slavíme 250 let od narození a 200 let od úmrtí. 

Ryba byl hudebně velmi nadaný, ale těžká společen-

ská doba, ve které žil, mu neumožnila jeho talent 

plně rozvinout a využít. Od roku 1788 se stal kanto-

rem v Rožmitále pod Třemšínem. Zde založil rodinu, 

měl třináct dětí, dospělosti se dožilo sedm. Těžká 

doba a hmotná nouze se podepsala na jeho psychic-

kém stavu a jako stárnoucí nemocný kantor ukončil 

svůj život vlastní rukou. Údajně k tomuto rozhodnutí 

velmi přispěl fakt, že místní farář rozhodl, že se za-

tím nebudou opravovat varhany, na které Ryba hrál. 

Pro Rybu s absolutním sluchem bylo těžké hrát na 

rozladěném nástroji. Na těchto varhanách hrál popr-

vé v roce 1796 svoji Českou mši vánoční a od té do-

by se v Rožmitále v kostele pravidelně každý rok na 

Štědrý den hraje tato mše a těší se velké účasti lidí. 

Blanka Slavíková  

Štěpánská taneční zábavu 

Co nevidět zde budou 

opět svátky Vánoc. Pro 

většinu to budou dny 

romantické pohody, … 

abychom tu romantiku 

něčím vyvážili, zapište si 

do svých diářů, kalendá-

řů, termínovníků, úkol-

Mikulášská besídka 

TJ Sokol Trhová Kamenice 

srdečně zve rodiče s dětmi 

na Mikulášskou besídku, 

která se bude konat 4. pro-

since 2015 v  Sokolovně. 

Setkání s Mikulášem, čertem a andělem začne 

v 17.00 hodin. 

Pro děti je připravený krátký program, balíčky a malá 

diskotéka.  

Přijďte si společně s námi užít pohodu a radosti na-

šich nejmenších. 

Betlémské světlo v Trhové Kamenici 

Na Štědrý den může opět Váš Štědrovečerní stůl pro-

zářit svoji přítomností světlo z Betléma, místa naro-

zení Ježíše Krista. I v letošním roce k nám toto světlo 

doputuje 23. prosince, a proto jste všichni zváni ke 

společné předvečerní vánoční oslavě. Setkáme se 

v 17.00 hodin před kostelem, připomeneme si 

vánoční příběh o narození Ježíška, zazpíváme koledy 

u jesliček, můžeme si vzájemně popřát radostné  

vánoce, zahřát se horkým punčem a čajem, ochutnat 

napečené dobroty,….prostě se předvánočně setkat a 

naladit. A nezapomeňte si vzít lucerničky, abyste si 

do svých domovů odnesli betlémské požehnání a pl-

ně jej prožili se svými blízkými. 

Slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby  

Slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se díky 

radostné hudbě stala neoddělitelnou součástí Vánoc. 

Letos budeme mít jedinečnou příležitost poslechnout 

si tuto mši v našem kostele. 

POZVÁNKY 

Zvláštní poděkování za bezvadné dýňové lektvary, 

kterým byli návštěvníci uvádění do tranzu, náleží 

Babaší, Jagaší a Bílé Paní (Lucja Němcová, Ivana Du-

dychová, Jitka Mičulková). 
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… Na pokračování se můžete těšit v dalším čísle Občasníku  

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. Nástroj je 

postaven na čtyřstopém principálu. Varhanní skříň 

má dvě píšťalové věže a jedno nízké profilované okno 

uprostřed. Nástroj má jeden manuál se sedmi rejstří-

ky a pedál obsazený dvěma dřevěnými hlasy - šest-

náctistopým a osmistopým. Varhany jsou umístěny 

u zábradlí kúru a hrací stůl je vestavěn zezadu do 

podstavce skříně. (Varhany byly naposledy restauro-

vány varhanářem Rudolfem Valentou v roce 2009.) 

Trhovokamenický farář, horlivý protireformátor,  

Wenzel Dominik Gregoriades zemřel 13. února 1770 

ve věku 72 let. Jeho ostatky byly uloženy v kryptě 

trhovokamenického kostela sv. Filipa a Jakuba. Na 

jeho místo nastoupil jako farář bývalý zdejší kaplan 

Jan Wácslav Bříško. (Pamětní kniha farnosti Trhová 

Kamenice, folio 36.) Kaplanem zde pak byl od roku 

1771 Josef Utišil. 

Dne 12. srpna 1771 kolem deváté hodiny večer se 

nad Trhovou Kamenicí přehnala tak prudká bouře, že  

lidé mysleli, že přišel poslední den. Ze všech stran 

bylo vidět blýskání doprovázené nepřetržitým hřmě-

ním. Blesk uhodil také do věže kostela. Porušil dřevě-

nou vazbu u zvonů a oblouk u hlavních dveří nad 

chorem a prorazil strop nad varhanami. Dva občany, 

kteří zvonili proti bouři, Jiřího Skákalíka, řezníka 

a Matěje Zábského, tkalce, blesk na místě zabil. Sa-

muela Linharta, tkalce, blesk porazil, ostatní přítom-

né na věži omráčil a na kostele způsobil značnou 

škodu. Naštěstí nevznikl žádný požár. Věž byla pak 

opravena tesaři Matějem Pilným, mistrem z Bojano-

va, Jakubem Šťovíčkem ze Slatiňan a Jakubem Jelín-

kem z Hranic, kterým byly za práci vyplaceny 42 zla-

té. Celá oprava kostela stála 66 zlatých a 21 krejcar.  

Suma byla uhrazena panstvím, místním farářem 

a kamenickými občany. (Pamětní kniha farnosti Trho-

vá Kamenice, folio 140.) 

K tomu stále již třetí rok trval hrozný hladomor. Lidé, 

zvláště chudí, umírali hladem a chorobami; rozmáha-

ly se epidemie a místo na farním hřbitově u kostela  

už nestačilo pojmout tolik obětí. Z toho důvodu byl 

na základě povolení a nařízení biskupské konsistoře 

pražské posvěcen dne 25. dubna 1772 nový hřbitov 

„U Kříže“ za Trhovou Kamenicí proti vsi Rohozné. 

(Hřbitov „U Kříže“ byl přibližně v místech, kde dnes 

odbočuje silnice na Horní Bradlo a kde je čerpací sta-

nice. Když se „bradelská“ silnice stavěla, vykopávaly 

se tu lidské kosti. V blízkosti hřbitova stával kříž, 

proto se tu dodnes říká „V křížích“. In: Kolář Jaro-

slav, Hospodka Bohumil; Trhovokamenické hřbitovy; 

Trhová Kamenice; 2005, str. 5.) Vysvětil ho místní  

farář P. Jan Wácslav Bříško. Ale pohřbívalo se na 

něm jen asi po dobu epidemií, určitě do roku 1777.  

Snad také z důvodů vzdálenosti od městečka se  

přestalo na novém hřbitově pohřbívat, protože se 

pak současně pohřbívalo na hřbitov kolem kostela. 

V roce 1788, kdy byl 3. října posvěcen biskupským 

vikářem a děkanem skutečským dp. Tadeášem Scha-

nikem nový hřbitov. Založen byl jako „přesný čtverec 

60 kroků délky a šířky“ s dřevěným křížem upro-

střed, za obvodem městečka proti Petrkovům. Na 

tomto hřbitově, podle c. a k. nařízení, musela býti  

pochovávána „těla všech v Pánu zesnulých“. První 

pohřbenou osobou na novém hřbitově byla Dorota,  

pozůstalá vdova po Jakubu Brichtovi, domkáři ze vsi 

Svobodné Hamry, a to dne 6. října 1788. Kaplanem 

tu tehdy byl Eduard Petr. 

Přesto, že byl v roce 1788 vysvěcen nový hřbitov, 

bylo 14. prosince 1790 povoleno opět pohřbívat ko-

lem kostela. 

Roku 1791 se Kamenice mohla těšit z již třetího zvo-

nu, umístěného v kostelní věži. Zvon nesl nápis 

„Goss mich Ignatzius Drack in Königgratz 1791“ tedy 

„Odlil mně Ignác Drack z Hradce Králové“. 

Dne 4. června roku 1846 zemřel ve věku 59 let trho-

vokamenický farář Franz Tužinský. Na jeho místo 

nastoupil Josef Raschek, zdejší kooperátor, rodák 

z Rychnova, a biskupem královéhradeckým Karlem  

Hanlem byl zároveň dne 12. listopadu pověřen vede-

ním chrasteckého vikariátu. (Pamětní kniha farnosti 

Trhová Kamenice, folio 88.) 

Současný pohled na „nový“ hřbitov  

níčků datum 25. prosince 2015 a k tomu             

poznámku – taneční zábava v Trhové Kamenici. Pro 

zapamatování opakuji: V sobotu 25. prosince 

2015 v čase od 20.00 hodin pořádají v Kulturním 

domě v Trhové Kamenici kameničtí lyžaři Štěpánskou 

taneční zábavu. K tanci a pohodě bude hrát a dobrou 

náladu bude dozorovat VB. VB – rozuměj hudební 

skupinu Veřejnej Bigbít. Občerstvení je zajištěno, 

všichni jsou srdečně zváni. 

HISTORIE KOSTELA V TK 


