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SLOVO STAROSTKY 

A je tu konec prázdnin, opět nám to pěkně uteklo, ale v obci se ani v tomto období neza-

hálelo.  

Nad obecními byty nad MŠ se dokončuje rekonstrukce a zateplení střechy včetně výmě-

ny krytiny. 

Během prázdnin proběhla i letos jedna z větších akcí, a to 

položení nového asfaltového povrchu na komunikaci 

Svárovská, oprava části komunikace Spojovací a Podzahra-

dy. Přitom byly vyspraveny nejproblémovější úseky a výmo-

ly přímo v obci – na náměstí, v ulici Mlýnská, vjezd 

k bytovkám, ale také v Rohozné či pod Zubřím. Bylo také 

rozšířeno místo u zdravotního střediska, kde auta neustále 

parkovala za obrubníky na trávě. Ještě během září máme 

přislíbenu úpravu cesty u hřbitova k parkovišti a zadělání dvou velkých děr před vchodem.  

Nyní se pracuje na přípravě kolaudace komunikace Svárovská a poté bude vypracován 

aktuální projekt této lokality s vyměřením nových parcel. V příštím roce by tak mohlo do-

jít k jejich zasíťování.  

U DPS byla vyměněna okna a dveře v suterénu a udělána částečná drenáž okolo objektu. 

Pokračuje se ve výstavbě čekárny na autobusovém nádraží, poté dojde k rozebrání té sta-

ré. Během měsíce září dojde k dalším úpravám kašny z přidělené dotace z Pardubického 

kraje.  

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 ve středu 24. září2014.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

U V N I T Ř  T O H O T O  

V Y D Á N Í  N A J D E T E :  

 

Z Á C H R A N A  L I D -

S K É H O  Ž I V O T A  
2  

I N F O R M A C E  Z  

Ú Ř A D U  
2  

B L A H O P Ř Á N Í  3 

P O D Ě K O V Á N Í  3 

Z  N A Š Í  Š K O L Y  3 

F A R N Í  O K É N K O  6 

K O M I S E  K U L T U R Y  

T K  P Ř I P R A V U J E  

A  Z V E . . .  

8 

S O U B O R  L I D O -

V Ý C H  S T A V E B  

V Y S O Č I N A  

8 

S L O U P E K  H I S T O -

R I E  B O H U M I L A  

H O S P O D K Y  

8 

P O D Ě K O V Á N Í  

P A N U  H O S P O D -

K O V I  

 

Milí čtenáři, 

prázdniny a s nimi dvouměsíční odstávka Trhovokamenického občasníku jsou za námi. Vě-

řím, že jste si léto užili se vším, co k němu patří. Jistě máte spoustu neopakovatelných zá-

žitků a načerpali jste dostatek sil do krátkých, méně slunečných, podzimních a zimních 

dnů. 

Letopočet se sice mění každý rok k prvnímu lednu, ale první září je především pro děti 

a mladé studenty také novým rokem – novým školním rokem. Proto přeji všem, pro které 

začíná nový školní rok, aby vykročili správnou nohou, aby škola pro ně byla místem nejen 

vzdělávání, ale i nových přátelství a místem spousty hezkých zážitků na celý život. 

Jitka Němcová 
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V brzké době budou vyměněna okna u restaurace 

Na Radnici, na která nám byla opět přidělena dota-

ce, tentokrát z Ministerstva kultury z programu Pod-

pora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností. 

V plánu jsou i opravy víceúčelového hřiště u zá-

kladní školy. 

Pracuje se na podání žádosti o dotaci na rekon-

strukci fotbalového hřiště, termín byl ovšem změ-

něn, nyní je stanoven na konec listopadu 2014.  

Co se týká chodníků na Rohozné, je dokončeno 

výběrové řízení a předpokládám, že po uplynutí zá-

konné lhůty dojde k zahájení prací.  

V brzké době bude otryskána 

a natřena lávka u starého 

mostu, jejíž spodní část je 

v havarijním stavu. 

Jako každý rok v této době 

jsou u nás zaměstnáni pracov-

níci na veřejně prospěšné prá-

ce, kteří pomáhají zvelebovat 

naši obec a lesy. Mimo jiné máme mezi nimi i šikov-

nou zahradnici, která nám letos, jak jste si určitě 

všimli, upravila zeleň na mnoha místech naší obce.  

Bylo započato se stavbou garáže SDH za budovou 

bývalé Ozdoby. Bude se jednat víceméně o práci 

dobrovolníků, jak se říká, v akci „Z“. A to jak z řad 

hasičů, tak i dalších, kteří by chtěli přiložit ruku 

k dílu.  

Od firmy EKO-KOM bude zdarma za-

půjčeno dalších 5 kontejnerů, 3 bu-

dou přistaveny na Svárov do nové zá-

stavby – plasty, papír, sklo a 2 do Ro-

hozné – plast a sklo.  

Protože se blíží konec prázdnin, 

dětem přeji příjemné zahájení školního roku 

a všem ještě spoustu hezkých dnů.  

Ing. Iva Dostálová, starostka 

ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA 

Svoz nebezpečného odpadu 

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 

5. září 2014: 

 v 15.30 hodin na náměstí v Trhové Kamenici 

 v 15.45 hodin na „Zářeči“ 

 v 16.00 hodin u chatového parkoviště na Zubří 

 v 16.30 hodin v Rohozné na návsi 

Nebezpečný odpad se předává osobně, přímo do při-

staveného auta!!! 

Svoz železa  

Svoz železa bude v pondělí 8. září 2014 v ranních 

hodinách. Železo můžete dopravit na sběrný dvůr 

na náměstí (sobota 9.00–11.30 hodin) nebo před 

svůj dům a oznámit stanoviště na úřadě. 

Moje lavička 

Myslíte si, že by bylo 

dobré obohatit někte-

rá místa v okolí Trho-

vé Kamenice o pří-

jemné posezení? Po-

přemýšlejte, možná 

znáte příjemný kou-

tek odkud je pěkný 

výhled na Kamenici 

nebo do okolního kra-

je. Třeba vám i chybí 

obyčejná lavička, na které byste si chtěli odpočívat 

při cestě odněkud někam.  

Pojďte se zapojit do projektu, který jsme nazvali 

„Moje lavička“. Přemýšlejte a dejte nám návrh na 

umístění lavičky přímo v Trhové Kamenici nebo jejím 

okolí. Projekt by měl přispět ke zvelebení obce a její 

ho okolí, podpořit turistiku, procházky do přírody 

a posílit náš patriotismus.  

V současné době máme „městské“ lavičky např. 

v ulici Husova, 5. května a ke hřbitovu. „Turistické“ 

lavičky jsou u rozhledny a u kapličky na Zubří, odkud 

je vidět až na borovský kostelíček. Najdou se 

Poděkování za záchranu lidského života 

V úterý 19. srpna odpoledne se v Trhové Kamenici 

rozezněla siréna, která svolala místní hasiče k výjez-

du. Všechny jednotky záchranného systému spěchaly 

k naší rozhledně, aby zachránily mladý lidský život. 

Přivolala je sem pracovnice rozhledny paní Věra Ká-

belová, která si naštěstí všimla, že na opačné straně 

zábradlí stojí dívka, která nereaguje. Jako první na 

rozhlednu dorazil hasič pan Radek Rulík. Tomu se 

podařilo opatrně s neznámou dívkou vyjednávat 

a následně jí chytit. Pak už následovala práce Poli-

cie ČR a zdravotnické záchranné služby, která sedm-

náctiletou dívku odvezla do péče lékařů.  

Panu Radku Rulíkovi patří velké poděkování 

a uznání za záchranu lidského života.  

Jistě si vzpomenete i na podzim loňského roku, kdy 

se podařilo panu Václavu Doubalovi vyvést a zachrá-

nit z hořícího domu manžele Růžičkovy. 

Jsme rádi, že jsou mezi námi lidé obětaví, kteří umějí 

včas pomoci. Jistě jich je i více. Važme si jich. 

INFORMACE Z ÚŘADU 
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i „romantické“. Jednu postavil pan doktor Jaroslav 

Kolář u lesa za bytovkami. Říká se tam „v břízkách“ 

a je odtud pěkný výhled na naši obec.  

Samotná realizace projektu je na delší období a zále-

ží, jak se zapojíte a jak bude projekt podporován ze 

strany obce. Po vytipování vhodných míst následuje 

domluva s vlastníky pozemků. Také vzhled lavičky je 

důležitý. Každá lavička by měla vypadat tak, aby se 

do daného místa hodila. Jiná se hodí na ulici a jiná do 

přírody.  Můžete se tedy zapojit i s návrhem podoby 

lavičky. Zrovna tak si lavičku můžete i sami vyrobit 

a pak označit štítkem s jejím jménem či nějakým 

věnováním. Projekt je na počátku, a tak zatím jen 

chceme vytipovat s vaší pomocí vhodná místa.  

Z NAŠÍ ŠKOLY 

Ve dnech 28. června – 5. července 2014 se usku-

tečnil tábor pro žáky naší základní školy. Ubytování 

a zázemí nám poskytlo středisko Tesla v Horním 

Bradle. Tábora se zúčastnilo 58 dětí. Téma tábora 

bylo kouzelnické a neslo se v duchu filmů a knih 

o Harry Potterovi. Počasí bylo celý týden příznivé 

a pár kouzelnických bouřek jsme přežili v bezpečí 

našich chat. Účastníci tábora měli zajištěnou vynika-

jící stravu, o kterou se staral šéfkuchař pan Pospíšil, 

kterému touto cestou ještě jednou děkujeme. Kou-

zelníci z tábora vytvořili pět oddílů, které mezi sebou 

soutěžily a plnily různé úkoly. Během celotýdenního 

pobytu nám byla poskytnuta také možnost využít 

místní wellness s vířivkami a bazénkem. Věřím, že 

Hodně zdraví a životní pohody přeje-

me jubilantům, kteří oslaví v měsíci 

září své kulaté narozeniny. 

 50 let Miloš Paulus, Trhová Kamenice 

Jaroslav Šibal, Trhová Kamenice 

Jana Alinčová, Trhová Kamenice 

 60 let Alfréd Tůma, Kameničky 

 75 let Marie Kofroňová, Hluboká 

Antonín Keprta, Trhová Kamenice 

 85 let Josef Roleček, Hluboká 

Tábor Základní školy Trhová Kamenice 

Děkujeme všem, kteří se ve čtvr-

tek 7. srpna přišli naposledy roz-

loučit s naším milovaným dědou, 

panem Josefem Dostálem. Děkuje-

me za projevy soustrasti a květino-

vé dary. 

Manželka a dcery s rodinami 

PODĚKOVÁNÍ 

BLAHOPŘÁNÍ 
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pro účastníky bude tento článek malou vzpomínkou 

před končícími prázdninami a přikládám pár fotek 

z naší bohaté galerie.  

Slavnostní zahájení školního roku 

FARNÍ OKÉNKO 

Dějiny diecéze - pokračování 

Nástupcem biskupa Haye se stal M. Tadeáš Trau-

ttmansdorf. Začátek 19. století byl poznamenán na-

poleonskými válkami a následnou hospodářskou kri-

zí. Biskup Trauttmansdorf věnoval velkou péči škol-

ství. V biskupském semináři byla zahájena výuka 

českého jazyka. Významnou roli v českém národním 

obrození sehrál Josef Liboslav Ziegler, povolaný do 

Hradce z dobřanské fary /u Dobrušky/, z níž vytvořil 

vlastenecké centrum. Ziegler získával své studenty 

k četbě českých knih a zřídil českou knihovnu. Po 

odchodu z Hradce Králové do Chrudimi v započatém 

díle v kraji dále pokračoval. Je nesporné, že v národ-

ním obrození hráli kněží naprosto klíčovou úlohu. 

O vydávání českých knih pro potřeby diecéze se za-

sloužil také biskup Karel Boromejský Hannl, který 

nastoupil úřad v roce 1832. Založil Borromeum, stu-

dijní ústav pro mládež. Dvousetleté výročí králové-

hradecké diecéze /1864/ bylo příležitostí k obnově 

katedrály Sv. Ducha, kterou prováděl František 

Schmoranz ze Slatiňan. Biskup Hannl věnoval znač-

nou pozornost historii diecéze a sám sepsal dvoudíl-

nou Pamětní knihu. Pustil se do obnovy diecéze jak 

v oblasti duchovní, tak hmotné. Považoval za svoji 

povinnost udržovat památky a to zvláště obě rezi-

dence, jak v Hradci, tak v Chrasti, kde nechal opravit 

nejen zámek, ale i zámecký park. Později došlo i na 

opravu kostela v Podlažicích. 

Ve zcela jiných podmínkách se odvíjel život diecéze 

za Hanlových nástupců, kdy začaly mnohem výraz-

něji vystupovat na povrch národní, sociální a politic-

ké zájmy jednotlivých vrstev společnosti, k nimž cír-

kev a její představitelé museli zaujímat stanovisko. 

Biskup Jan Josef Hais podporoval vysluhování boho-

služeb pro českou menšinu v německy mluvících ob-

lastech a inicioval charitativní projekty. Prováděl vizi-

tace farností, spojené s biřmováním /v Trhové Kame-

nici roku 1888/. Založil Rudlofinum, ústav hluchoně-

mých v Hradci Králové, který později spolupracoval 

s lékařskou fakultou. Mezi Haisovy vize patřilo sjed-

nocení katolíků v katolických spolcích, čímž by mohli 

účinněji vystupovat proti liberálům, ujímajícím se 

moci v habsburské monarchii. 

V nově vznikajících průmyslových centrech rostl po-

čet obyvatel přicházejících za prací z venkova, 

u nichž docházelo k vykořenění tradičního způsobu 

života. Dělnické spolky se stávaly živnou půdou pro 

radikální myšlenky socialismu a nacionalismu. Nový 

biskup Brynych /1893/ aktivně zasahoval do politic-

kého života. Vystupoval proti pokrokářství, zakládal 

spolky, psal do časopisů podle hesla „proti slovu slo-
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SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA 

KOMISE KULTURY TK PŘIPRAVUJE A ZVE 

Veselý Kopec 

 červen až září: „VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚ-

TEM A JEJICH RODIČŮM“ 

Zajímavá hra pro děti a jejich rodiče, herní plány 

v pokladně. Každý víkend setkání s tradičním ře-

meslem, dílničky pro děti, povídání, možnost 

dozvědět se zajímavosti, případně koupit si ne-

tradiční dárek.  

Program ukázek na září: 7. září: Zábavný kvíz 

pro děti, povídání o úpravách chalup, ukázky ře-

zání na pile jednušce, spuštění veselokopeckého 

mlýna 13. a 14. září: Včelí stezka, naučný a zá-

bavný kvíz pro děti i dospělé s místními včelaři. 

20. a 21. září: Setkání s uměleckým kovářem 

Romanem Svobodou a textilní výtvarnicí Terezou 

Kalinayovou (paličkování). 27. a 28. září: Peče-

me dobroty se studenty Střední školy potravinář-

ství a služeb Pardubice. 

Kamenici bude konat 17. a 18. října 2014 podzim-

ní verze Burzy dětského, dám-

ského a pánského oblečení, 

sportovních potřeb a hraček. 

Na jaře tato burza zaznamenala 

kladný ohlas v řadách jak prodá-

vajících, tak i kupujících. Organi-

zátoři počítají se zaměřením této 

burzy na podzim – zimu. Zájemci o prodej se mohou 

v dostatečném předstihu připravit. V případě ja-

kýchkoliv dotazů se obracejte na paní Vendulu 

Kudláčkovou tel.: 777 277 848, mail: vendula-

ku@tiscali.cz. Pravidla, tiskopis soupisu zboží a bližší 

informace budou též k nahlédnutí či stažení na webo-

vých stránkách Trhové Kamenice, ostatní v příštím 

vydání Občasníku. 

„HELLO, DOLLY!“ 

STUDIO DVA DIVADLO je cílem 

zájezdu do Prahy na slavný americký 

muzikál s živým orchestrem. Zájezd 

se uskuteční v sobotu 25. října 

2014. Odjezd zvláštního autobusu z 

trhovokamenického náměstí je v 8.00 hodin 

(představení začíná v 15.00 hodin). 

Jako herci se představí Ivana Chýlková, Jaromír Du-

lava, Simona Babčáková, Kryštof Hádek, Mojmír Ma-

děrič a další. Speciálním hostem je Naďa Urbánková 

nebo Yvonne Přenosilová. 

Informace o volných zájezdových místech u paní Vě-

ry Pilařové, vedoucí pošty, do 30. září 2014. Cena 

500,- Kč (vstupenka, doprava) 

Poznávací zájezd pro seniory 

Zájemcům, kteří dodrželi do 16. června závazný ter-

mín pro přihlášku, sdě-

lujeme, že odjezd do 

Litomyšle je ve čtvr-

tek 25. září 2014 

v 8.00 hodin z trhovo-

kamenického náměstí. 

Orientační program: 

Rodný byt Bedřicha Smetany 

Velikán české národní hudby se narodil 2. března 

1824, dozvíme se o něm řadu zajímavostí, k vidění 

jsou Bedřichovy housličky a klavír na který hrál i dal-

ší autentické předměty. Dýchne na nás atmosféra 

doby, kdy tu žila domácnost Smetanových. 

Renesanční zámek Litomyšl 

V roce 1999 zapsán do seznamu světového kulturní-

ho dědictví UNESCO. Fasáda s osmi tisíci různých 

sgrafit – psaníček, velké reprezentační sály s portréty 

majitelů a členů rodiny Františka Josefa Valdštejna–

Vartemberka, zámecká jídelna (v roce 1994 zde ho-

dovalo 7 prezidentů na pozvání Václava Havla). Diva-

dlo zřízené hrabětem Jiřím Valdštejnem z roku 1798 

a další zajímavosti s výkladem průvodce. 

Individuální prohlídky s možností občerstvení 

Klášterní zahrady se sochami Olbrama Zoubka a hez-

kým výhledem na historické centrum Litomyšle, 

uklidňující procházka po Smetanově náměstí pod-

loubími starých domů, prohlídka prostorů na zámec-

kém návrší s pianistickým chrámem a studentskou 

kolejí, nástěnné malby v ulici Josefa Váchala, morový 

sloup a podobné pozoruhodnosti. 

Muzeum obuvi a kamene ve Skutči 

Nové stálé expozice byly otevřeny 3. října 2009. 

Muzeum je umístěno v Rybičkově ulici – domu, kde 

tvořil a zemřel hudební skladatel Vítězslav Novák. 

Expozice obuvnictví má tři části. Kamenickou historii 

přibližují expozice venkovní a vnitřní. 

Burza oblečení, sportovních potřeb a hraček 

S ohledem na příznivé ohlasy předcházející akce se 

pod záštitou komise kultury úřadu městyse Trhová 

Kamenice v prostorách kulturního domu v Trhové 

vo, proti knize knihu, proti spolku spolek... proti zášti 

a fanatismu musíme dáti lásku a klidnou odhodla-

nost.“ Uspořádal dva katolické sjezdy. Zemřel 

20. listopadu 1902 v Chrasti a je pohřben v nedale-

kých Chrašicích. 
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PODĚKOVÁNÍ PANU HOSPODKOVI 

Němce staršího otázka: „Byli skauti v Trhové Kame-

nici?“ Mohu nyní, stejně jako pan Němec, odpovědět 

kladně - ano, byli. Byli tu dlouhých dvacet let 

v období „první republiky“, až do svého zrušení ně-

meckými okupačními úřady. Byli tu krátce na nece-

lých pět let v osvobozené republice, až do doby, kdy 

je komunistická vlády zakázala a rozpustila. 

V hektických dnech „Pražského jara“, kdy došlo 

k politickému uvolnění a k opětovnému oživení čin-

nosti Junáka, se v naší oblasti junáci „probudili“ 

k životu jen v blízkém Hlinsku. 

V Trhové Kamenici Junák opět obnovil svoji činnost 

až v roce 1993, avšak jen na krátkých, a opět nece-

lých, jako po 2. světové válce, pět let. Byla to však 

už jen junácká „labutí píseň“. Po odchodu manželů 

Půžových už se nenašel nikdo, kdo by podržel po-

zvednutou vlajku trhovokamenických junáků a po-

kračoval dál v jejich činnosti. 

Ať už je myšlenka skautství sebevětší, bez široké 

členské základny, bez obětavosti skautských činovní-

ků a šíření osvěty, má v dnešní době silného konku-

renta v počítačích a Internetu. A tak dnešní mládež 

zapadá do onoho klišé přetechnizované společnosti, 

které vládne televize, internetové „chatování“ 

a „brouzdání“ po většinou zkomercionalizovaných 

internetových stránkách. Vzdaluje se přírodě, která 

sama o sobě vždy dokázala plně zaměstnat i odměnit 

ty, kteří se k ní obraceli v touze po romantice, ale 

třeba i po dobrodružství. Ano - dobrodružství - dob-

rodružství poznání - nikoli „dobrodružství“ prožívané 

u surových militantních počítačových her, které učí 

mládež jen surovosti a pohrdání životy druhých. 

Je to však opravdu tak silný konkurent, aby ho neby-

lo možno přemoci?! A tak mi na úplný závěr nezbý-

vá, než se zeptat: „Budou zas skauti v Trhové Kame-

nici? Najde se zas nějaký „Půža“, který by jejich čin-

nost oživil?“ – chtěl bych odpovědět: „Určitě ano!“ 

Jak řekl klasik: „Naděje umírá poslední“, i když se 

v současné době setkáváme s názory, že klasický 

tramping i skauting je již definitivně překonanou mi-

nulostí, a že je již de facto mrtvým hnutím. Počty 

organizovaných skautů tomu však naštěstí vůbec 

nenasvědčují. 

Autor 

V dnešním čísle se loučíme s povídáním o skautech 

v Trhové Kamenici, které si pro nás připravil pan Bo-

humil Hospodka.  

Tímto bych chtěla poděkovat za krásné příspěvky, 

díky kterým si starší generace připomněla své mládí, 

a ta mladší mohla nakouknout pod pokličku zážitků 

svých dědečků a babiček. 

Jitka Němcová 

A konečně v roce 2005 došlo ke sjednocení skautské-

ho kroje, který sestává ze skautské košile jednotné-

ho střihu v barvě pískové pro pěší skauty a v barvě 

tmavě modré, stejného střihu, pro vodní skauty. Na 

košili jsou dvě náprsní kapsy a dva nárameníky. Levá 

náprsní kapsa je svisle dělená, užší část blíže středu 

je určena pro uložení píšťalky a širší pro uložení Člen-

ské průkazky. Na levém nárameníku je uvázána 

funkční šňůra, která je zakotvena v levé kapse. Dále je 

to trojcípý skautský šátek s turbánkem a funkční šňůra 

s píšťalkou: žlutá - světlušky a vlčata, zelená - skauti 

a skautky, červená - roveři a rangers, bílá - činovníci 

a činovnice, tmavě modrá oldskauti a oldskautky. Ne-

dílnou součástí je kožený opasek s kruhovou přezkou, 

v jejímž středu je vyobrazena skautská lilie, v horní 

části nápis „JUNÁK“ a ve spodní části skautské heslo 

„Buď připraven!“. 

Jednotný střih kalhot není stanoven, měly by ale mít 

jednotnou barvu - khaki nebo hnědou. Stejně tak 

není stanovena jednotná obuv, zůstává však také 

podmínka jednotné barvy - černé nebo hnědé. Po-

krývka hlavy by měla být pokud možno jednotná pro 

oddíl, v každém případě musí být označena malou 

kovovou junáckou lilií nebo odznakem „RS“ pro Ro-

very a Rangers. 

A to je prozatím k činnosti Junáka-skauta vše. 

 

DOSLOV 

Na počátku zazněla ve vzpomínkách pana Václava 

 6. září od 10.00 do 16.00 hodin: 

„POSVÍCENÍ“ 

Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot 

z jiných krajů, kulturní program. 

 Do 31. října: „OD KLIKY K ELEKTŘINĚ“ 

Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující tech-

nický pokrok v zemědělství od druhé poloviny 

19. století do počátku 20. století. 

Otevírací doba: denně mimo pondělí od 9.00 do 

16.00 hodin.  

Betlém 

 12. září – 2. listopadu: „POSLYŠTE ZAS NĚCO 

NOVÉHO“ 

Střípky z historie betlémských obyvatel. Výstava 

v domku č. p. 178. 

Pokračování z knihy Bohumila Hospodky Skauting 

v Trhové Kamenici z minulého čísla... 

SLOUPEK HISTORIE 


