
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka posledních příspěvků příštího čísla bude 21. 10. 2005 

Po nebi letí z papíru drak  
zas je tu podzim  
už je to tak  
A za ním letí hejno divokých husí 
do teplých krajin už zkrátka 
musí 
Listím se přikryje matička zem 
dobře je nám doma u kamen 
Podzim – ten malíř divů a krás 
paletu barev má pro nás zas 
 

 
Mem 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŘÍJEN 

V říjnu slaví jmeniny 

Bohumil - jméno slovanského původu, znamená – bohu milý 

František - jméno italského původu, které vzniklo z přezdívky svatého 
Františka z Assisi.Brzy se jako chlapec začal učit francouzsky a otec mu začal 
říkat Francouzek, Francesko – znamená svobodný muž, chlap 

Eliška - česká varianta původem hebrejského jména Alžběta – znamená můj 
bůh je přísaha 

Renáta - jméno italského původu, odvozené od slova renalus – znovuzrozená 

Tereza - jméno řeckého původu. Spojováno je s ostrůvkem Théra v 
Egejském moři 

Hedvika - jméno germánského původu, dá se přeložit jako vítězící v boji 

Lukáš - jméno latinského původu, zkrácenina jména Lucanus – pocházející z 
Lukánie 

Michaela - biblické jméno hebrejského původu, znamená – kdo je podobný 
bohu 

Nina - ženské jméno ruského původu, odvozené od jména Neleus 

Erik - odvozené od skandinávského jména Eyrekr. Znamená všemocný 
vládce 

Silvie - počeštěná forma latinského jména, odvozené od slova silva – les 

Štěpánka - jméno řeckého původu. Vysvětluje se jako věncem korunovaná, 
vítězka. 

 

 
Na těchto místech často nacházíte důležitá upozornění, kterým by 

jste měli věnovat svou pozornost. Tahle je spíše k zamyšlení.  

Takhle si někteří z 
nás představují 
zvelebování místa, ve 
kterém žijeme. Na 
jedné straně upravené 
pískoviště a na straně 
druhé pokus o znovu 
založení nového 
smetiště. 

Především pro ty 
druhé, ale samozřejmě 
i pro ostatní 
pořádkumilovné občany, bude určitě důležitou informací, že obecní 
úřad organizuje svoz nebezpečného odpadu a železného 
šrotu. Více se dočtete v rubrice Informace OÚ. 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Oznámení 

Oznamujeme vám, že na obecním úřadě bude 
předložen obnovený katastrální operát pro území 
zastavěné části obce Rohozná (pozemky vyloučené z 
komplexní pozemkové úpravy,  mimo lesních celků).  

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění  mohou do 
obnoveného souboru nahlédnout  v období od 17.10. 
do 31.10.2005 v době od 9.00 do 15.30 hodin v 
úřadovně obecního úřadu.  

Zástupce Katastrálního pracoviště v Chrudimi 
bude na Obecním úřadě přítomen každé pondělí až 
středu od 9.30 do 16.00 hod.  

Ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného 
katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat 
písemně námitky. 

Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce. 

 

Svoz nebezpečného odpadu a železa 

V pátek 4.11.2005 proběhne svoz 
nebezpečného odpadu, který musíte osobně předat 
do přistaveného svozového auta, které bude 
přistaveno: 

v 16.00 hod na náměstí v T.Kamenici 

v 16.15 hod. na Zářeči 

v 16.30 hod. před bývalou hospodou v Rohozné  

 

V pondělí 7.11.2005 proběhne svoz železa a 
velkoobjemového odpadu, který dopravte na 
sběrný dvůr za prodejnu masa a uzenin na náměstí, 
odkud bude odpad odvezen v časných ranních 
hodinách. 

 

Inzerát 

Soukromá firma hledá doručovatele tisku pro 
Trhovou Kamenici. Tel. kontakt – 777591301. 

 

Pedikérka 

Nová pedikérka bude do provozovny v Trhové 
Kamenice (bývalá kosmetika) dojíždět každé úterý a 
čtvrtek. Objednávky přijímá na tel. čísle 728440313. 

 

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO 
Usnesení č. 03/2005 

ze zasedání zastupitelstva Obce Trhová Kamenice 
konaného dne 15. září 2005 v 19.00 hodin v 
sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo obce 

Bere na vědomí 

- zprávu o činnosti ZO za uplynulé období l – 
zprávu o plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2005 – příloha 
č. l 

schvaluje 

- rozpočtové změny k 15. 9. 2005 – příloha 
č. 2 

- prodej části pozemku pozemková parcela 
č. 1617/3 v k.ú. v k.ú. Trhová Kamenice p. Janu 
Hůlovi, bytem Táborská 183, Trhová Kamenice za 
cenu 35,- Kč/m2 

- prodej části pozemku pozemková parcela 
č. 1626/2 v k.ú. Trhová Kamenice manželům 
Josefu a Evdoxii Votavovým, bytem úl. Nová 558, 
Horní Jelení 533 74 za cenu 35,- Kč/m2 

- prodej pozemku pozemková parcela č. 
2322/10 o výměře 2161 m2 v lokalitě Kamenicky 
v k.ú. Trhová Kamenice p. Martinu Koudelkovi, 
bytem Pardubice, Prodloužená 257, a to 1000 m2 
za cenu 35,- Kč /m2 a zbývajících 1161 m2 za 
cenu 15,- Kč/m2 

- prodej pozemku pozemková parcela č. 
123/1 v k. ú. Trhová Kamenice manželům Lukáši 
a Romaně Mencovým, bytem Trhová Kamenice 
čp. 54, za cenu 15,- Kč/m2 

- pronájem části pozemku pozemková 
parcela č. 2306/1 v k.ú. Trhová Kamenice 
manželům Oldřichu a Vlastě Brožkovým, bytem 
Chrudim III, U Stadionu 712 

- pronájem nebytových prostor v I. patře 
domu čp. 56 v Trhové Kamenici paní Jiřině 
Myškové, bytem Kamenicky čp. 84 pro potřeby 
zřízení provozovny pedikúry 

- nákup lesních pozemků č.p. 875/1 o 
výměře 295 m2, 872/2 o výměře 921 m2, 877/1 
o výměře 1378 m2 a 877/2 o výměře 11883 m2 
od majitelů p. Ivana Šmahla, PhDr. Františka 
Šmahla a p. Ireny Frýbové za celkovou cenu 
50.000,-- Kč 

- nákup pozemku pozemková parcela č. 
1641/1 v k. ú. Trhová Kamenice o výměře 22502 
m2 za celkovou cenu 150000,- Kč od majitele 
Lyžařského klubu v Trhové Kamenici 

- poskytnutí půjčky ve výši 100.000,-- Kč 
Lyžařskému klubu v Trhové Kamenici na nákup 
lyžařského vleku 

- bezúplatný převod pozemků do vlastnictví 
Obce Trhová Kamenice pozemková parcela č. 
1899/2 o výměře 1467 m2, 1899/4 o výměře 697 
m2, 1937/5 o výměře 806 m2 a 1937/6 o výměře 
1671 m2 v k.ú Trhová Kamenice od Pardubického 
kraje 

-  požární řád obce 

  
Pavel Kábele, starosta 

ing. Iva Dostálová, místostarostka 

 

ZEPTALI JSTE SE NÁS 
Vážení spoluobčané, 

dne 14. 9.2005 se zastupitelé obce sešli na svém 
pracovním semináři. Kromě řešení dalších bodů 
programu jsme si, tak jako vždy, přečetli vaše 
příspěvky do „Schránky důvěry“. Budeme 
samozřejmě velmi rádi, pokud v tomto svém zájmu 
vytrváte. A nyní budu citovat vaše dotazy:  

1) Proč Obecní úřad nezřídí v naší knihovně 
veřejný internet a přístup k počítačům? Zvedla by se i 
návštěvnost vaší knihovny. Věřím, že zájem i mezi 
dětmi by byl velký a vynaložené náklady by se 
Obecnímu úřadu jistě brzy vrátily zpět. 

2) Co je schopen udělat Obecní úřad pro občany 
zdravotně těžce postižené? Přispěl by mi finančním 
příspěvkem na kompenzační pomůcky, které by mi 
pomohly při mém zdravotním postižení? 
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K prvnímu dotazu: 

Obecní úřad knihovnu už delší dobu plánuje 
přestěhovat do budovy fary. Celá akce je podmíněna 
vybudováním topení v prvním patře budovy. Obec má 
v plánu tam poté knihovnu přestěhovat a spojit s 
knihovnou školní. Rovněž by zde měl fungovat 
veřejně přístupný internet a také bude rozšířena 
půjčovní doba knihovny.  

Druhý dotaz je velmi obecně pojatý. Pravdou je, 
že rozpočet obce s příspěvky na kompenzační 
pomůcky zatím nepočítal. Také je pravda, že toto 
není standardní cesta, jak by měl zdravotně těžce 
postižený člověk kompenzační pomůcky získávat. S  
problematikou jsme se zatím ve větší míře nesetkali, 
ale jisté je, že velkou část pomůcek hradí Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, protože zdravotně těžce 
postižení lidé na ně mají nárok. Na náš dotaz jsme se 
dozvěděli, že jejich získání je podmíněno žádostí a 
následně absolvováním předepsaných vyšetření, 
které slouží jako potvrzení nároku. Toto „kolečko“ 
samozřejmě vyžaduje dost značnou trpělivost a 
vytrvalost ze strany postiženého člověka. Dovedeme 
si představit, že bez podpory například rodiny je toto 
velmi složité. Chceme proto navrhnout pisateli 
dotazu, aby kontaktoval telefonicky nebo jinak Obecní 
úřad. Rovněž je možné se obrátit přímo na kohokoliv 
ze zastupitelů obce. Můžeme domluvit osobní 
návštěvu a prohovořit konkrétně váš problém. 
Myslíme, že můžeme pomoci s obstaráním 
příslušných formulářů na VZP a následně jejich 
podáním. Určitě najdeme způsob, jak pomoci např. i s 
absolvováním potřebných vyšetření. 

Miroslava Zdražilová 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

Přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci říjnu 
oslaví svá životní výročí, hodně zdraví, radosti a 
životní pohody. 

50 let Stanislava Šafářová, Trhová Kamenice 

 Anna Svobodová, Trhová Kamenice 

75 let  Marie Rolečková, Hluboká 

92 let  Jaroslav Vetešník, Trhová Kamenice 

93 let  Jarmila Melounová, Trhová Kamenice 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Dne 17. září 2005 proběhlo v obřadní místnosti 

vítání našich nových občánků. Ještě jednou jim 
přejeme na jejich životní cestě hodně lásky. 

Michael Kislinger 

Václav Kudláček 

Denisa Vodrážková 

 

 

 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

Začátek školního roku s sebou přinesl krásné 
počasí. Na obloze se po nepříliš vydařeném létě 
objevilo sluníčko, které doprovázelo děti při cestě do 
školy.  

1. 9. proběhlo na naší škole slavnostní zahájení 
školního roku 2005 – 2006. Paní ředitelka Mgr. 

Miroslava Pšornová, starosta obce Trhová Kamenice 
Pavel Kábele a starostka obce Vysočina paní Hana  
Štolová přivítali žáky a popřáli jim hodně úspěchů ve 
školní práci. Všichni žáci netrpělivě očekávali, která 
paní učitelka, pan učitel bude letos jejich třídní. 
Doufáme, že učitelé i děti budou  ve škole trávit 
příjemné chvíle, a že si chlapci a dívky odnesou z 
vyučovacích hodin  nemálo nových poznatků. 

12. 9. - 15. 9. absolvovala 6. a 9. třída 
„PROŽITKOVÝ KURZ“ ve Svratouchu. Podrobnosti se 
dozvíte v příspěvku Poznej sám sebe. 

24. 9. pěvecký kroužek v čele s paní učitelkou 
Svobodovou zazpíval na „SLETOVÉ ŠTAFETĚ“  již 
skoro zapomenuté písně „Lví silou“, „6.července“ a 
„Spějme dál“.  Přispěl tím k dobré náladě všech 
zúčastněných. (Bohužel se však počet diváků dal 
spočítat na prstech jedné ruky. Nemyslíte, že je to 
škoda?) 

29. 9. uspořádala společnost EKO Hlinecko 
besedu s ekologickou tematikou, ve které měli žáci 
2., 4., 7.a 8. třídy možnost aktivně se zapojit do 
diskuse a rozšířit si potřebné vědomosti týkající se 
životního prostředí. 

Od října se opět rozeběhnou volitelné kroužky, 
na které se děti již těší. O jejich průběhu a konání 
Vás budeme průběžně informovat. 

18. a 19. října proběhne na naší škole sběr 
starého papíru . Pokud máte zájem, roztřiďte papír 
na noviny, časopisy, kartony a ostatní. Naši žáci si u 
Vás sběr vyzvednou. Děkujeme za spolupráci. 

Na závěr bychom  se s Vámi chtěli rozloučit 
následující básničkou, kterou pro Vás vybrala 
Redakční a rozhlasová rada školního časopisu 
Poškoláček. Chceme všem občanům Trhové Kamenice 
popřát prosluněný, ne příliš chladný a ne příliš 
mrazivý podzim. 

Mgr. Lýdie Svobodová 

 

Podzim 
Již jsem tady, dítky milé,  
hleďte, jaký jsem to král! 
Šat můj vám to prozrazuje, 
že jsem dlouho cestoval! 
 
Já jdu z končin smutné říše, 
„ Podzimek“ se jmenuji, 
na poli, v zahrádkách, v lese 
tři měsíce bytuji. 
 
Nepřináším vonné květy, 
ni žár slunce palčivý, 
za to ale v srdce vlévám 
záchvěv sladký, blaživý. 
 
Rukou mojí dokonáno 
ono dílo všeliké, 
které Jaro s Létem počlo 
k radosti vám veliké. 
 
Přináším vám chutné plody 
ze zahrad i štěpnice, 
jablka, ořechy, hrušky, 
sladké hrozny z vinice. 
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Hospodářům, hospodyním 
přinesl jsem také dosť, 
přece však to pozoruji, 
že nejsem vítaný host - ! 

( Vybráno z časopisu Rajská zahrádka – roč. XVIII., 
1908/1909 ) 

 

Poznej sám sebe 

 12. září 2005 se zúčastnili žáci 6. a 9. třídy 
prožitkového kurzu spojeného s pobytem v 
táborovém areálu na Svratouchu, kde 3 dny prožívali 
různé aktivity a jejich hodnocení. Program připravil 
pan Roman Alvaréz. Spolupracoval se svými 
pomocníky. Pomáhaly mu i naše paní učitelky: Alena 
Šallyová, Eva Gábrlová, Olga Tichá. Pod kontrolou 
měla vše paní ředitelka Miroslava Pšornová. 

První den jsme přijeli kolem 9. hodiny. Ubytovali 
jsme se a hned jsme šli do klubovny. Po krátkém 
seznámení jsme se s chutí pustili do plnění 1. úkolu. 
Měli jsme se poznávat. Šlo o to, že každý deváťák si 
vybral jednoho šesťáka a během 30 minut se museli 
bez mluvení o sobě hodně dozvědět. Po obědě se 
plnila aktivita s názvem Důvěra. Žák 9. třídy vedl 
žáka 6. třídy. Ten měl zavázané oči. Šlo se opravdu 
obtížným terénem. Pak si to vyměnili. Všichni získali 
zajímavé zkušenosti. Hodně se nám líbila hra „Blbá 
hlava“. Sedm družstev si vybralo koně a jezdce. Pak 
se jen běhalo pro otázky z různých oborů. Tady jsme 
si procvičili nejen nohy, ale i hlavu. Hlavu jsme si 
lámali i při plnění úkolu s názvem „ Propast“. Jak 
přejít proti sobě po laně a nespadnout? To byl 
problém. Také jsme byli na ostrově. Skupina se 
musela poskládat a vydržet co nejdéle. Nebylo to 
lehké, protože se ostrov zmenšoval. Zahřáli a zasmáli 
jsme se u hry „ Vláček“. V podstatě šlo o honičku. 3 
žáci byli v jedné skupince. Viděl jenom strojvůdce. 
„Sedánek“ byla hra 2 družstev. Seděli jsme u sebe, 
drželi se za ruce a poslední musel rychle doběhnout 
dopředu, sednout si a zapojit se. Po večeři jsme se 
doopravdy pobavili u hry „Veverka“. Každý si vybral 
zvíře a navzájem jsme se vyvolávali. Kdo se spletl, 
dostal na čelo čárku, na tvář hvězdičku, … Před 
spaním jsme ještě pátrali po starém testamentu. Ten 
se nacházel na tajném místě v lese. Jeden ze skupiny 
běžel na určené místo, zapamatoval si pár slov, utíkal 
zpátky a zapsal je. Postupně se vystřídali všichni ze 
skupiny. 

Druhý den jsme se probudili do deště. Sraz byl 
proto v klubovně, kde na nás čekal Roman s dalšími 
aktivitami. Se zavázanýma očima jsme plnili zadané 
úkoly, ale nesměli jsme si pomáhat mluvením. Pak 
přestalo pršet a už jsme byli na hřišti. 2 družstva 
odpalovala dřevěného špačka. Kdo chytil špačka za 
letu, zářil štěstím. Zbývající družstvo zase přecházelo 
přes minové pole. Ale pozor! Mohl se použít jen 
stanovený počet nohou. Z 28 třeba 8. Po svačině nás 
čekala hra “Kódy“. V lese jsme hledali kartičky. 
Zapamatovaná čísla jsme hlásili v bance. Smůla byla, 
když někdo číslo v bance zapomněl. Nešťastník se 
musel vrátit. Po večeři jsme šli na krátkou 
procházku.Cestou jsme si ještě zahráli „Na  
medvěda“. Medvěd byl  ten, kdo se udržel nejdéle na 
kmeni stromu. Večer byl ukončen očekávanou 
diskotékou.Všichni se dosyta vytančili. Olda Němec 
byl bezvadný DJ. 

3. den jsme po snídani vyrazili do skal. Tam nás 
čekali horolezci s lany. Úkol zněl jasně – slaňovat! 
Nikdo nás nenutil, ale všichni jsme to chtěli zkusit. 
Postupně jsme to téměř do jednoho zvládli a byli 
jsme moc šťastní. Po příchodu do klubovny jsme si 
jako obvykle sedli do kruhu a zhodnotili celý pobyt. 
Bylo to super! Poznali jsme se navzájem, ověřili si 
své síly, načerpali energii. Rozhodně budeme dlouho 
vzpomínat. Jsme se svými spolužáky rády, že tato 
akce mohla být uskutečněna. Děkujeme.  

Michaela  Licková a Kateřina Žáková, 
žákyně 9. třídy 

 

 

MATEŘINKA 
1.září začal nový školní rok 2005/06. V mateřské 

škole jsme ho slavnostně uvítali pátého, kdy se za 
dětmi přišli při této příležitosti podívat představitelé 
Trhové Kamenice a Vysočiny. Od září máme ve školce 
jen samá Sluníčka a Barvičky, tak jsme totiž 
pojmenovali třídy mladších dětí a předškoláků. 

Tento měsíc pracujeme s tématem „Kdo je 
kamarád, ať jde si s námi hrát“– a nových 
kamarádů letos přišlo opravdu hodně. Zatím si 
zvykáme a pomalu se rozjíždíme, v říjnu vám toho už 
napíšeme víc. Pro rodiče a všechny zájemce máme 
ještě jednu novinku: různé informace o nás si můžete 
přečíst na internetové adrese:  

www.materskeskolky.cz 

Postup: zvolte kraj, na mapce kliknout na CR, v 
seznamu zvolit TK a kliknout na „U Sklárny129“. 

 

Připravujeme na říjen: 

� drakiádu 

� činnost zahajují 
kroužky – 
výtvarný, taneční, 
flétny 

A na závěr alespoň 
básničku: 

„Na září, na září, 

těšili se sadaři. 

A když se dost natěšili, 

Holé stromy po nich zbyly.“ 

Tak hezký podzim! 
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FARNÍ OKÉNKO 
Hlineckou farnost nedávno navštívil P. Josefa Kohl 

OSB, který dříve působil ve Svratce, s velmi 
zajímavou přednáškou. Uvádím jeho vzpomínku na 
kněze Ladislava Kubíčka, který byl před rokem 
zavražděn. Doplatil na to, že dveře jeho fary byly 
vždy otevřeny pro všechny. 

Vánoce u pátera Ladislava Kubíčka  

V předvečer Štědrého dne v roce 1970 jsem 
vystupoval z autobusu z Hradce Králové v Benešově 
nad Ploučnicí. Nalezl jsem faru, v níž se svítilo, a v 
kuchyni byli s otcem Ladislavem ještě nějací lidé. 
Byla mi nabídnuta večeře a po ní jsme se uložili ke 
spánku s tím, že se bude vstávat v 5.45 h.  

Po snídani se již začali trousit pomocníci na 
výzdobu a úklid kostela, byli mezi nimi i mladí. 
Postavili betlém, ozdobili stromky apod. Po obědě 
jsme vezli stromky ještě do kostela v Bukovině a vzali 
s sebou elektrikáře kvůli opravě světel. Jak jsme tam 
dojeli a otevřeli kostel, zavedl nás P. Ladislav k 
vypínačům a postupně jimi točil, aby elektrikář věděl, 
co všechno nesvítí. Bylo toho přes polovinu. 
Řemeslník poznamenal, že to nebude jen tak, najít 
všechny ty závady, ale že se pokusí.  

Závadu jsme našli a po jejím odstranění začala 
najednou elektrika svítit v celém kostele. P. Ladislav 
zatím stavěl papírový betlém a k němu jeden 
stromek. 

Když jsem upravoval obětní stůl a ten další 
stromek, přišel jakýsi mladík a ptá se, kdo je tam s 
tím spartakem? Povídám, že pan farář, ten vzadu v 
montérkách. Začal mu vysvětlovat, že by potřeboval 
odvézt manželku do porodnice v Děčíně. A tak mu P. 
Ladislav říká, ať jde domů a připraví manželku, že asi 
za ¼ hod. přijedeme. „Kde bydlíte?“ „U školy.“ 

Dokončili jsme vše a nasedli do auťáku; my 
vzadu, aby vedle P. Ladislava bylo místo pro budoucí 
matku. Když jsme tam přijížděli, byli již připraveni. P. 
Ladislav otevřel dveře a povídá: „Máte občanku?“ 
„Mám, já již jedu podruhé.“ Ptal se jí, jak včera a 
dnes. Popsala mu své obtíže a on jí povídá, takhle si 
sedněte a takhle dýchejte. Za chvíli se ptá, zda je to 
lepší. Ona jen přisvědčila. „Vy se asi divíte, že já, 
kněz, vám takhle radím. Já jsem byl také lékařem na 
gynekologii.“ Potom se jí ptá, když již mají děcko, zda 
je pokřtěné. „Kdepak“, zaznělo v odpověď. A když to 
bude kluk, tak jak se bude jmenovat? Po tátovi. A 
děvče? To by bylo po mně: Andulička. Zima byla tak-
10°, přes silnici byly občas sněhové jazyky, pěkně se 
nám to ujíždělo. Když jsme se blížili k náměstí, 
vystoupili jsme a P. Ladislav pokračoval dále. Vrátil se 
před půl šestou. Ptám se: „Jak jste dojeli?“ „Ale 
dobře!“ Tak to vydrželo,“ „Vůbec ne. Když jsme ujeli 
asi půl cesty, bylo jasné, že děcko musí ven. Sklopil 
jsem sedadla. A za chvíli kluk řval. Zabalili jsme ho 
do plének, a když to bylo možné, pokračovali jsme do 
Děčína. Přijeli jsme do porodnice. Jen jsme tam 
zastavili a zazvonili, hned přišli. Povídám jim, je to v 
pořádku, vezměte si to, ať mohu jet.“ 

Kolem půl sedmé jsme usedali k štědrovečerní 
večeři. Po večeři jsme jeli do Bukoviny. Bohoslužba 
začala ve 20 h., přišlo 14 lidí. Zpěv při bohoslužbě 
řídil sám P. Ladislav, my mu četli, ministrovali. Když 
se chýlilo ke konci, ohlašoval P. Ladislav, že mše sv. 
bude o Narození Páně ve 14. hod. a pak se ptá, zda 

někdo ví, kde tam u školy čekali rodinu. Jedna paní 
přikývla, že ví. „Tak tam zatlučte, a vyřiďte tatínkovi, 
že vše dobře dopadlo. A teď si zazpíváme: „…nám, 
nám, narodil se.“ 

Pavel Čtvrtečka 
 

HASIČI INFORMUJÍ 
V posledním měsíci se hasiči zúčastnili těchto 

akcí: 

 

28. 8.- účast několika členů na „Zemi Živitelce“ v 
Českých Budějovicích, zájezd pořádali myslivci   z 
Trhové Kamenice 

4. 9.- účast na oslavách 130 let založení SDH 
Hlinsko, slavnostního průvodu se zúčastnilo několik 
členů a hasičské auto Isuzu s praporem 

5.9.- natírání stožárového sušáku na hadice a 
vrat na požární zbrojnici 

10. 9.- účast na soutěži „Memoriál p.Drápalíka“ 
na Dřevíkově, kde se soutěže zúčastnila dvě družstva 
z T.K. a družstvo Zubří. 

17. 9.- družstvo 
Zubří se zúčastnilo 
požárního útoku 
stříkaček PS-8 v 
Údavech, obsadilo 
krásné 2. místo 

Tímto také děkuji 
všem členům i 
nečlenům SDH , kteří 
se zúčastnili výše 
uvedených akcí. 

Jan Dostál, velitel SDH 

 
 
PROGRAM KINA ŘÍJEN 2005 
 
 
7. října 
v 18hod. 

JÁ ROBOT 

Film USA. Širokoúhlý. 
On jediný to tušil. Sci-fi 
thriller. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

14. října 
v 18hod. 

MR. &MRS. SMITH 

Film USA. Širokoúhlý 
V hlavních rolích 
Angelina Jolie a Brad 
Pitt v akční komedii. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

21. října 
v 18hod. 

MELINDA A MELINDA 

Film USA. Komedie.je 
tragédie, která se stane 
těm druhým. Režie 
Woody Allen. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

28. října 
v 18hod. 

Fantastická čtyřka 
Film USA. Širokoúhlý 
Připravte se na 
Fantastické … Akčí sci-
fi. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

 
POZOR, začátky představení jsou opět od 
18hodin 
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TIP NA VÝLET 
VESELÝ KOPEC  bude žít v sobotu 1. října  od 

10 do 15 hodin ve znamení  „BRAMBOROVÉ SOBOTY“    

Návštěvníkům se naskytne příležitost k ochutnání 
tradičních bramborových jídel, dozvědět se vše o 
pěstování, uskladnění i použití různých odrůd 
brambor. Možnost nákupu brambor na uskladnění. 
Program je připraven ve spolupráci se šlechtitelskou 
stanicí SATIVA, a.s. Keřkov. 

 

V pátek 28. nebo v sobotu 29. října si udělejte 
pěknou chvilku shlédnutím tradiční podzimní výstavy 

v hlinecké Orlovně - 
XVII. HLINECKÁ  
CHRYZANTÉMA 

Po oba dny je 
otevřeno od 9 do 16 
hodin. Vystavené 
květiny budou 
pořadatelé prodávat v 
sobotu 29.října od 16 
hodin.  

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
V úterý 4. října  od 18.00 hodin představí 

divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské v Komorním 
divadle v Hlinsku komedii Antonína Procházky 
„KLÍČE NA NEDĚLI“ 

 

Ve čtvrtek 20. října od 19.00  hodin jste zváni do 
Komorního divadla v Hlinsku na folkový večer 
JARKA HAMPEJSE. 

Předprodej vstupenek: 
 Městské IC, Husova 41, tel. 469 312 349 

 

Na Listopad se již teď můžete těšit v očekávání 
připravovaného zábavného večeru s Vladimírem 
Hronem „Abeceda hvězd – II.díl“ 

 

Pod záštitou Ing.Roberta Vokáče, starosty Hlinska 
a poslance Parlamentu ČR se 30.září otevře 
výstavní sál v Městském muzeu a galerii v 
Hlinsku s výstavou obrazů Miroslavy Zychové 
PLASTIC ANIMALS a jiné věci. výstava potrvá do 
6.listopadu. Otevřeno je v Út – Pá  9 – 12, 13 – 16 h, 
So,Ne,svátky 13 – 17 h. 

tel. 469 311 267 

 

Ostatní 

V pondělí 17.října 2005 od 14 do 17 h organizuje 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve Společenském 
domě v Hlinsku měření tlaku, cukru a 
cholesterolu 

 

ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM 
Říjen v zahradě  
 
Nové stanoviště pro růže 

Právě tento čas je nejvhodnější pro výsadbu růží, 
které jsme si v průběhu léta vyhlédli v růžových 

školkách. Výhony jsou dostatečně vyzrálé na to, aby 
se rostliny ujaly na nových stanovištích a do zimy 
pěkně zakořenily. Mimo to, že dobře přezimují, 
pokvetou v dalším roce bohatěji než rostliny z jarních 
výsadeb. Současně můžeme provést přihnojení 
hnojivem s obsahem draslíku a fosforu. Výsadbu 
provádíme do jamek hlubokých a širokých asi 40 cm, 
na jejichž dno rozložíme uleželý hnůj nebo kompost, 
prolijeme vodou, vsadíme rostlinu a po krček 
zasypeme zeminou. Pokud se již objevily přízemní 
mrazíky, přihrneme k rostlině zeminu do vyšší 
úrovně. Místo zeminy můžeme použít opět hnůj nebo 
kompost, který zjara zapravíme do záhonu. 
 
Jiřinky ze země ven 

První mrazíky nadobro spálí listy a ostatní 
nadzemní části jiřin (Dahlia). Právě teď vyjmeme 
hlízy ze země, aby při silnějších mrazech neutrpěly na 
újmě. Odřízneme zmrzlou nadzemní zelenou masu asi 
10 cm nad krčkem, odstraníme z hlíz nečistoty a 
dáme doschnout do sklepa při teplotě 10 až 15 (C. Po 
zaschnutí, kdy se zároveň zatáhnou krčky hlíz (velmi 
důležitá prevence proti plísním!), skladujeme 
označené odrůdy jiřin v čerstvé rašelině při teplotě 8 
(C. Zamezíme průvanu! Jako prevence proti 
plísňovým chorobám je vhodné ošetření fungicidem.  

V průběhu října probíhají zahradnické výstavy v 
Olomouci, Lysé nad Labem a jinde. Můžeme si zde z 
vystavených odrůd vybrat a objednat ty, které 
bychom v příštím roce měli rádi na zahradě. 
Odborníci nám při výběru poradí a do jara zašlou 
druhy, které si budeme přát. 

 
Řez rododendronů 

Pěnišníky běžně nevyžadují zpětný řez, protože 
vytvářejí kompaktní pravidelné keře. Může se ale 
stát, že u rostlin příliš hustě rostoucích dojde ke 
konkurenčnímu boji mezi jednotlivými větvemi a 
některá vyžene příliš vzhůru. Potom je nutné napravit 
nevyrovnaný vzhled keře podzimním řezem, po 

kterém následuje 
důkladná zálivka 
rostliny. Díky ní se 
rychle zacelí rány 
vzniklé řezem a 
rododendron se 
znovu rozvětví. 
Větší rány je 
dobré zamazat 
stromovým 
balzámem.  

Na podzim je 
rovněž vhodná 

doba ke zmlazování starších rododendronů. V obou 
případech je vhodně přihnojit rostliny a zkontrolovat 
pH půdy. Pěnišníky jsou vyloženě kyselomilné 
rostliny, pro zvýšení kyselosti můžeme obohatit 
zeminu v okolí rašelinou. V případě největší nouze 
poslouží zálivka zředěným kuchyňským octem. 
Protože pěnišníky koření mělce, vyplatí se zimní 
kořenová přikrývka nejlépe zetlelým hnojem, který 
můžeme na jaře k rostlině opatrně zarýt. 

 
Přesazování a výsadba listnáčů 

Teprve když dojde k opadu listí (defoliaci) ze 
stromků a keřů, je ten správný čas pro přesazování či 
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výsadbu prostokořených dřevin. Prostokořené 
rostliny, tedy ty nezapěstované dlouhodobě v 
květináčích a kontejnerech, se v průběhu vegetace 
velice špatně vyrovnávají s dobýváním ze země a 
výsadbou. Zásahem se poškodí kořenová soustava, 
na niž reaguje i koruna. Větve často usychají a z 
pěkné sazenice vznikne po krátké době nevyrovnaná 
rostlina, která může zahynout. Rostliny připravené k 
zimnímu odpočinku snášejí přesazení lépe. Při 
podzimní výsadbě (sazenice se prodávají ve stavu, 
jak je vidíte na obrázcích) neošidíme stromek o 
čerstvou zeminu obohacenou hnojivy. V hnojivech by 
neměl být obsažen dusík, burcující dřeviny k 
vegetační činnosti. Důkladná zálivka je též nezbytnou 
podmínkou pro dobré ujmutí na novém stanovišti. 

 
Málo světla, více spánku 

Nejen na zahradě se chystají rostliny k "zimnímu 
spánku", ale i v interiéru pociťuje většina květin 
nutkání k odpočinku. Na zkracování dne a s tím 
souvisejícím ubýváním světelné intenzity reagují 
"pokojovky" omezenou činností metabolismu. Pro 
jejich majitele to je důvod pro zastavení přihnojování 
a omezení intenzity zálivky. Některým rostlinám, jako 
jsou kaktusy a bromélie, postačí v průběhu října 
pouhé rosení.  

Druhům reagujícím na krácení dne tvorbou 
poupat můžeme prospět zakrýváním světelnou 
clonou. Za tu dobře poslouží například papírový 
kornout nebo krabice posazená na rostlinu dnem 
vzhůru. Clonu nasadíme okolo rostliny několik hodin 
před setměním, čímž urychlíme nakvétání nebo 
vytvoření červeného barviva v listech u Poinsetie 
známé také jako "vánoční hvězda". Červené olistění 
si u ní nepleťme s poměrně nenápadnými květy. 
 
Péče o liliochvostce 

Květy této velmi nápadné a efektní zahradní 
trvalky dávno odkvetly a listy odumřely. Jen ten, kdo 
vysadil Eremurus teď, ví, kde je jeho hlíza v 
podivném tvaru "chobotničky" pod zemí ukryta. Již na 
závěr kvetení končíme se zálivkou rostliny, aby nám 
přílišným vlhkem neuhnila. Na podzim je nutno 
zabezpečit hlízy před zimními srážkami a jarním 
táním sněhu. K tomu dobře poslouží starý plastový 
nebo kovový kbelík, položený nad liliochvostcem 
dnem vzhůru. Taková bariéra zároveň chrání hlízu 
před námrazou. V předjarním období tma pod 
nádobou neláká rostlinu klíčit a drát se urychleně nad 
povrch. 

 
Neničíme odkvetlá stébla a květenství 

Ne všechny odkvetlé a odplozené části rostlin 
odstraňujeme. Například květenství rozchodníku, 
třapatky, bělotrnu, štětky barvířské, ostropestřce, 
plodů přísavníku, ptačího zobu, hlohyně a okrasných 
travin na podzim nestříháme. Svou dekorativnost 
dokáží nesčetněkrát během fádní a smutné zimy. 
Ojíněné i částečně zasněžené potěší naše oči při 
pohledu do zahrady. Navíc jinak zbytečná stébla 
poslouží jako přirozená ochrana kořenů před 
námrazou. Není od věci, že plody keřů a stromů 
poskytnou během chladných dnů ptactvu jinak tak 
těžce získatelnou potravu. To jsou dost pádné 
argumenty pro to, abychom odstranění odumřelých 
částí rostlin odložili až na předjaří. 

 
Podzimní choroby hvězdnic 

Padlí je typickou podzimní houbovou chorobou, 
která napadá celou řadu zeleninových, ovocných i 
okrasných druhů. Týká se také hvězdnic (aster) z 
čeledi Asteraceae. Padlí nejvíce škodí v suchém a 
slunném podzimu. Potahuje výhony a listy bělavě 
plstnatým povlakem. Ne všechny hvězdnice jsou 
náchylné k této chorobě. Některé odolávají, jiné trpí 
padlím již počátkem léta. Více jsou napadány odrůdy 
novobelgické (Aster novi-belgii) a vřesovcovité (Aster 
ericoides). Odolné jsou naopak novoanglické 
hvězdnice (Aster novaeae-angliae). Náchylnosti k 
chorobám negativně přispívá nedostatek výživy a 
stáří. Proto nezapomeneme v průběhu roku hvězdnice 
přihnojit, abychom nezpůsobili vyžilost zeminy v 
jejich okolí. Vhodné je hvězdnice přesazovat alespoň 
jednou za 4 až 5 let. 

 
V kostce 

• ukončujeme výsadbu cibulí hyacintů, tulipánů a 
řebčíků 

• kontrolujeme stav dvouletek před zimou 

• dokončíme vybírání hlíz mečíků, montbrécií a 
jiřinek a vysazování trvalek, cibulnatých i hlíznatých 
rostlin 

• skalku i skupiny trvalek naposled zbavíme 
plevelu, nečistot i uschlých částí a připravíme je na 
zimní období 

• vypustíme vodu z nádrží a jezírek a pokryjeme je 
listím a prkny 

• vodní rostliny zazimujeme 

• přihnojíme okrasné dřeviny 

• lze provádět průklest keřů kvetoucích v létě 

• před zámrazem dobře zalijeme nejen stálezelené 
rostliny, ale i opadavé listnáče 

• opadané listy shrabeme, spálíme nebo 
zkompostujeme 

• nemocné nebo poškozené rostliny, kořeny a hlízy 
pálíme 

• vyprázdníme hadice na vodu a uložíme je do 
mrazuvzdorné místnosti, odpojíme a vypustíme 
venkovní hydrant a jeho kohout necháme otevřený 

 
Martina Mixová 10/2002, použito z Internetu 

 
 

SLOUPEK HISTORIE 
Na tomto místě jsme dosud 

měli možnost poznávat historii 
Trhové Kamenice, kterou pro nás 
velmi pečlivě a fundovaně 
zpracovává pan Bohumil 
Hospodka. 

Chtěla bych mu poděkovat za 
jeho velmi vstřícný přístup, za 
ochotu a včasnost jeho příspěvků. 

Seriál o naší škole skončil a já 
Vás mohu ubezpečit, že se v nejbližší době zase 
v naší rubrice Sloupek historie dočtete něco 
zajímavého z pera pana Bohumila Hospodky. 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Říjen 1.10. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice 64

2.10. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice 64
8.10. Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
9.10. Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
15.10. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
16.10. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
22.10. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
23.10. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
28.10. Státní svátek MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
29.10. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
30.10. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

Listopad 5.11. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
6.11. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
12.11. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
13.11. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
17.11. Státní svátek MUDr. Zora DvořáčkováHlinsko Husova 64
19.11. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
20.11. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
26.11. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
27.11. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590

Prosinec 3.12. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
4.12. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
10.11. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
11.11. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
17.12. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice 64
18.12. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice 64
24.12. Štědrý den MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
25.12. 1. svátek vánoční MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
26.12. 2. svátek vánoční MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
27.12. Úterý MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
28.12. Středa MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
29.12. Čtvrtek MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
30.12. Pátek MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
31.12. Silvestr MUDr. Zora DvořáčkováHlinsko Husova 64

1.1.2004 Nový rok MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
Rozpis zpracoval: Václav  M u s i l
                          vedoucí odboru
                          školství a zdravotnictví

     Pohotovostní služby jsou od 9.00  do  13.00 ho din.

R o z p i s   p o h o t o v o s t n í c h   s l u ž  e b   s t o m a t o l o g ů
IV. čtvrtletí  2005


