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Výběr ze zajímavostí v lednu 

 

Poprvé byl 1. leden jako začátek nového konzulárního (úředního) roku 
zaveden r. 153 př.n.l. v Římě. Do této doby rok začínal 1. březnem. Od r. 46 
př.n.l. se 1. leden stal i začátkem občanského roku. (Tento kalendář se nazývá 
juliánský podle římského vojevůdce a politika Gaia Iulia Caesara.) V Rusku byl 
1. leden jako počátek roku zaveden až v r. 1700 carem Petrem I. Do té doby 
tam platil byzantský letopočet, jenž začínal 1. září 5509 př.n.l. 

Státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu. Česká 
republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československa na dva samostatné 
státy. 

Sv. Tři králové – dříve se tento svátek nazýval „Zjevení Páně“. Křesťané 
si připomínali událost z Nového zákona. Mudrcům z Východu se zjevila na 
obloze velká hvězda zvěstující příchod Spasitele, vydali se do Jeruzaléma a 
později do Betléma, kde se narodil Ježíš. Neuposlechli přitom rozkaz židovského 
krále Heroda, aby se vrátili do jeho paláce v Jeruzalémě a informovali ho o své 
cestě. Pochopili, že Herodes ve skutečnosti usiluje o Ježíšův život. V bibli není 
uveden jejich počet – ke třem se došlo později patrně na základě tří darů, které 
přinesli: zlato, myrhu a kadidlo. O králích (a nikoli o mudrcích) se začalo mluvit 
až v druhém tisíciletí po Kristu. V 17. století uváděli hlavně jezuité divadelní hry 
o narození Ježíše a příchodu tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. Hry 
zlidověly a postupně se změnily v tří královou obchůzku s koledou, jak ji známe 
dnes.  

 

Pranostika: Na Tři Krále – zima stále. Tři králové mosty staví, nebo je 
boří. 

 

 

 

 

Ráno ...... 
Je jako každé jiné 
a přesto už to všichni 
víme 
čas udělá si jen tak hop... 
a je tu nový den 
a je tu nový rok 
 
A čas? 
Jde klidně kvapem dál 
tak človíčku budˇ zdráv 
a nestůj opodál 
 

 

Úspěšný rok 2006, radost ze života, naplněný osobní 
i pracovní život, setkávání s přáteli a s rodinou, ale 
především pevné zdraví Vám přeje za redakci 
Trhovokamenického občasníku Blanka Němcová 

 
 

mem 

Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 24. 1. 2006 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Termíny  poplatků na rok 2006 

- do 31. ledna 2006 - předplatné 
Trhovokamenického občasníku - 30,-Kč na rok 
- do 15. února 2006 – poplatek za psa – 50,-Kč za 
jednoho psa, 170,-Kč za každého dalšího 
- do 30. dubna 2006 – poplatek za odpad – 380,-Kč 
za trvale bydlící osobu a 380,-Kč za rekreační objekt. 
Od tohoto poplatku jsou osvobození: 
a) vojáci vykonávající vojenskou službu 
b) rodiny se třemi a více dětmi do 18 let, platí pouze 

za dvě děti 
c) děti narozené od 1.1.2005 do 31.12.2006 
 

Termíny svozu popelnic 
Trhová Kamenice – každé pondělí 
Rohozná – každé pondělí 
Kameničky – každé pondělí 
Hluboká – každý čtvrtek 
Zubří – každý čtvrtek 
Každé pondělí bude probíhat i odvoz pytlů ze 
svozových míst u chatových oblastí. 
 

 

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA 

OBCE 
Usnesení č. 04/2005 
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Trhová Kamenice 
konaného dne 7. prosince 2005 v 19.00 hodin v 
sokolovně v Trhové Kamenici 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• zprávu o činnosti ZO za uplynulé období 

• zprávu o průběžné finanční kontrole 
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Trhová 
Kamenice 

 

Schvaluje: 

• rozpočtové změny k 7. 12. 2005 – příloha č. 1 

• prodej pozemku pozemková parcela č. 1577/9 a 
pozemku pozemková parcela č. 1577/10 oba 
pozemky v k.ú. Trhová Kamenice Bc. Renatě 
Lédlové, Víta Nejedlého 628, Chrudim III za cenu 
35,- Kč/m2 

• prodej pozemku pozemková parcela č. 131/1 , 
pozemku pozemková parcela č. 268/4 a pozemku 
pozemková parcela č. 892, všechny pozemky v 
k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice, realitní 
kanceláři INTUS se sídlem Havlíčkova 1053, 537 
01  Chrudim II za cenu 35,- Kč/m2 –prodej části 
pozemku pozemková parcela č. 312/2, 223/17 a 
1902/3 v k.ú. Trhová Kamenice Sdružení občanů 
čp. 210 Trhová Kamenice, ul. 5. května 210 za 
cenu 15,- Kč/m2 

• prodej části pozemku pozemková parcela č. 
1773/6 v k.ú. Trhová Kamenice manželům 
Zbyňkovi a Vendule Kudláčkovým, bytem Trhová 
Kamenice čp. 161 za cenu 15,- Kč/m2 

• prodej části pozemku pozemková parcela č. 
2356/1 v k.ú. Trhová Kamenice manželům Ing. 
Františkovi a Olze Langrovým, bytem Kameničky 
čp. 10 za cenu 15,- Kč/m2 

• prodej části pozemku pozemková parcela č. 
1617/3 v k.ú. Trhová Kamenice MUDr. Evě 
Slaninové, bytem Bělehradská 269, Pardubice za 
cenu 35,- Kč/m2 

• pronájem pozemkové parcely č. 1191 v k.ú. 
Rohozná o výměře 7446 m2 panu Janu 
Koukalovi, bytem Jenišovice čp. 22 za cenu 300,- 
Kč/ha ročně 

• pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 
56 v Trhové Kamenici slečně Janě Zdražilové, 
bytem Možděnice čp. 12 pro potřeby zřízení 
provozovny kadeřnictví 

• rozpočtové provizorium obce na r. 2006 – příloha 
č. 2 

• rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice a 
Vysočina pro plynofikaci na r.2006- příloha č.3 

• nařízení obce Trhová Kamenice č. 1/2005 o 
podmínkách spalování paliva v malých zdrojích 
znečišťování – příloha č. 4 

• vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování a likvidaci tuhého 
komunálního odpadu – příloha č. 5 

• vyhlášku č. 2/2005 o stanovení systému 
shromažďování a likvidaci tuhého komunálního 
odpadu – příloha č. 6 

• uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem 
Hlinskem o výkonu některých činností obecní 
policie – příloha č. 7 

• v souladu s novým zněním § 3 zákona č. 
128/2000 Sb. přidělení historického názvu 
„městys“ 

 

Pověřuje:  

• starostu obce Pavla Kábeleho k zastupování 
akcionáře na mimořádné valné hromadě 
akcionářů obchodní společnosti VAK Chrudim, a.s. 
konané dne 3.1.2006 

• starostu obce Pavla Kábeleho k převzetí listinných 
akcií VAK Chrudim, a.s. 

 
Pavel Kábele, starosta 

ing. Iva Dostálová, místostarostka 

 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

Přejeme všem jubilantům, kteří v lednu 2006 
oslaví svá kulatá životní výročí, hodně zdraví, radosti 
a životní pohody. 

50 let Josef Dienelt, Trhová Kamenice 

60 let Jaroslava Šotolová, Trhová Kamenice 

František Svatoň, Trhová Kamenice 

70 let Milan Kučera, Trhová Kamenice 

80 let Miroslav Svoboda, Hluboká 

 
 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

Přiblížilo se jedno z nejkrásnějších období – 
Vánoce. Všechny domácnosti ovládá ruch, uklízí se, 
vaří, peče. Domovy se line příjemná vůně. 

  www.trhovakamenice.cz  
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Již dlouhou dobu před Vánocemi vymýšlíme, 
jakým dárkem letos překvapíme své blízké. Zejména 
děti jsou v očekávání. 

Nastane Štědrý den, který je i v dnešní době 
zahalen do tajemné pavučinky nenadálých 
překvapení. Tento den provází libá vůně jehličí, vůně 
svíček a také vůně cukroví. Za okny tiše padá sníh. 
Mráz na okna maluje krásné ornamenty. Vánoce jsou 
za dveřmi! 

Přejeme všem klidné a pohodově strávené 
vánoční svátky a šťastný Nový rok. 

 

Nejhezčí den 
Maminka uklízí, 
nemá v tom zálibu 
a tátu pobízí, 
tak už běž pro rybu. 
  
Už zítra přijde ten, 
pro nás ten nejhezčí 
vánoční Štědrý den, 
ten svátek nejhezčí. 
  
Venku je zima, mráz, 
padá sníh – mrholí 
a my jsme doma zas, 
na stole cukroví. 
  
Až zítra se rozzáří 
vánoční stromeček, 
úsměvy ve tvářích, 
zacinká zvoneček. 
  
Plamínek u svíčky, 
na stole ovoce 
a krásné písničky 
a to jsou Vánoce. 

Jaroslav Hron, 5. tř. 

 

Ve středu dne 30. 11. se členové dramatického 
kroužku za dobrovolné vstupné odměnili dobrou 
večeří a společným posezením v restauraci „Na 
Radnici“. Završili tím tak roční nelehkou práci – 
nácvik a následnou interpretaci pohádky „Pasáček 
vepřů“.  

Chtěli bychom velice poděkovat zaměstnancům 
restaurace za jejich ochotu, přístup a velice dobré 
jídlo. Též jsme se rozloučili s některými dlouholetými 
„herci“, které vystřídají členové z řad mladších žáků 
ZŠ.  

Dramatický kroužek bude pilně pokračovat ve své 
práci. Obmění se však jeho repertoár. 

Hana Slavíčková a Veronika Zlatohlávková 

 

• 30. 11. se děti ze 4. třídy vydaly na pěší výlet na 
Veselý Kopec, kde již tradičně probíhala vánoční 
výstava. Prohlédly si roubené chaloupky 
vyzdobené v duchu starobylých zvyků spojených se 
svátky Vánoc. Počasí bylo mrazivé, a tak se po 
prohlídce občerstvily teplým čajem, posilnily 
svačinou od maminky a ubíraly se na zpáteční 
cestu. Červené tvářičky jim zářily až do odpoledních 

hodin. Pěkné zážitky však zůstaly v jejich srdcích 
mnohem déle. 

• 1. 12. všichni žáci absolvovali exkurzi v Hlinsku. 
Navštívili výstavu Betlémů, prohlédli si expozici v 
muzeu, prošli si hlinecký „Betlém“ a na závěr se 
zahřáli v Modré čajovně, kde vyslechli přednášku 
o „snowbordingu“. 

• U příležitosti otevírání výstavy „Tradice Vánoc“  
na zdejší faře dne 4.12. pěvecký kroužek zazpíval 
sérii vánočních koled. 

• 5. 12. v naší škole zavládla „ čertovská 
atmosféra“. Mikuláš, čert a anděl zjišťovali, zda 
byly děti v uplynulém roce hodné. Ti, kteří přece 
jenom zlobili, museli slíbit nápravu. Každá třída si 
písničkou zasloužila malou odměnu. 

• 13. 12. paní učitelka Dibelková zorganizovala pro 
žáky 7. a 8. třídy projektový den v rámci 
ekologické výchovy. Chlapci a dívky se v 
pardubickém Ekocentru Paleta seznamovali s 
globálními problémy. Program „Fish Bank´s Ltd.“ se 
zabýval neuváženým odčerpáním přírodních zdrojů, 
konkrétně ryb v pobřežních vodách. V programu 
„Africká vesnice“ byl simulován život v africké 
vesnici rok po roce se všemi typickými problémy – 
epidemie, sucho, války. Cílem bylo zajistit 
obyvatelům své vesnice co nejlepší život. Součástí 
byla diskuse o výhodách a nevýhodách stále 
postupující civilizace. V Pardubicích zároveň žáci 
zhlédli výstavu „Příroda Polabí“. 

• 16. 12. se nejstarší žáci naší školy setkali se 
známým publicistou Radkem Johnem v 
komorním divadle v Hlinsku. Beseda zaměřená na 
protidrogovou problematiku, do které se mohli 
svými dotazy aktivně zapojit, je zaujala. 

• 22. 12. byly na škole uspořádány školní besídky. 
Děti si rozdaly dárky, poseděly u vánočního 
stromečku. Školou zněl zpěv koled. Výbornou 
atmosféru dokreslovala příjemná vůně cukroví a 
jehličí. 

Mgr. Lýdie Svobodová 

 
MATEŘINKA 

Ohlédnutí za prosincem 

1. 12. se v MŠ konal Andělsko-čertovsko-
mikulášský den. Děti se sešly v maskách postav, 
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které si vybraly a už na ně čekala spousta soutěží a 
her: tancování, přenášení brambory, hod bramborou, 
kuželky, cesta tunelem, soutěž o nejlepší zablekotání, 
andělský tanec, skoky po jedné noze, trakaře, hra Na 
sochy … Děti se vydováděly a ještě byly odměněny 
drobnými cenami. 

5. 12. přišli čert a Mikuláš znovu, tentokrát 
skuteční. Naštěstí se dali přesvědčit sliby a udobřit 
básničkou a každého odměnili sladkostmi. 

20. 12. jsme se sešli v MŠ i s rodiči při 
vánočním posezení. Celé rodiny si společně vyrobily 
lampičku z pomeranče a voňavou kouli a pak už 
naděloval Ježíšek – nejprve rodičům dárečky od dětí 
a potom dětem přichystal pod stromeček spoustu 
nových hraček. Ve slavnostní náladě jsme si u 
rozsvíceného stromku zazpívali vánoční koledy a 
potom se děti nedočkavě a nadšeně pustily do 
vybalování – a hráli si všichni, velcí i malí. Jiskřičky 
radosti v dětských očích a nedočkavé „Už aby bylo 
ráno a šel jsem zase do školky“ bylo nám učitelkám 
největší odměnou. 

Už za pár dní se zase sejde rok s rokem a my 
všem našim dětem, rodičům a všem spoluobčanům 
přejeme, aby k nám ten nový rok 2006 byl laskavý a 
přívětivý. 

 
 

FARNÍ OKÉNKO 
V listopadu se čeští biskupové zúčastnili papežské 

návštěvy „ad limina“. Doprovázeli jsme je též my 
kněží a skupina věřících. Při generální audience na 

Svatopetrském náměstí nás česky pozdravil Benedikt 
XVI. 

Tato cesta do Itálie byla spojena s putováním na 
místa spojená se životem sv. Vojtěcha, nejvýraznější 
české osobnosti v 10. století. Narodil se ve 
východních Čechách /na území naší diecéze/ v 
slavníkovské Libici roku asi 957. Ve Veroně jsme 
navštívili baziliku San Zero Maggiore /nejdokonalejší 
románská stavba severní Itálie/, místo Vojtěchovy 
biskupské konsekrace r. 983. V Čechách požadoval 
opravdovou víru, vystupoval proti pohanství a 
obchodu s otroky a podporoval písemnictví. Je 
pokládán za autora duchovních písní Hospodine, 
pomiluj ny a Bogurodzica. Jeho reformy však byly 
odmítány a musel odejít do exilu. Pobýval v 
benediktinském klášteře Montecassino, který se 

nachází asi 80 km na jih od Říma na vrcholu hory 
/519 m/. Toto místo je považováno za kolébku 
benediktinského řádu, založeného zde v roce 529 sv. 
Benediktem, patronem Evropy. Sv. Vojtěch patrně 
také navštívil Ravennu, kde je kostel San Vitale 
osmiúhelníkového půdorysu, který byl vysvěcen v 
roce 547. V tomto kostele jsou krásné mozaiky. Sv. 
Vojtěch se ještě na čas vrátil do Prahy, kde založil 
břevnovský klášter, definitivně však odešel, když v 
roce 995 byl rod Slavníkovců na Libici vyvražděn. 
Vojtěch sám zemřel v roce 997 mučednickou smrtí na 
misijní cestě k Prusům. /Při oslavě jeho millenia v 
roce 1997 sloužil papež Jan Pavel II. mši svatou v 
Hradci Králové/. 

Pouť po italských místech spojených s životem sv. 
Vojtěcha byla velmi zajímavá, ale museli jsme se 
zase vrátit ke svým povinnostem. 

6. prosince byla celebrována poutní mše svatá v 
kostele sv. Mikuláše, které se zúčastnili poutníci z 
Hlinska a Trhové Kamenice. Venku chumelilo, ale 

zima nám ani moc nebyla. Nechyběla ani nadílka – 
pan zahradník po skončení mše svaté přinesl „kytici“ 
se třemi zlatými jablky, podobnými těm, které má sv. 
Mikuláš na oltářním obraze. Kéž vyprošuje pro celou 
naši farnost – spolu se svatými Filipem a Jakubem, 
Vojtěchem a Benediktem – na přímluvu Panny Marie 
požehnání i v novém roce 2006. 

Pavel Čtvrtečka 

 

 

Tříkrálová sbírka 

Ve dnech 2. - 8. ledna 2006 proběhne v naší 
republice Tříkrálová charitní sbírka, kterou pořádá 
Česká katolická charita. Také v naší obci zavítají od 2. 
do 8. ledna 2006 do našich domů tříkráloví 
koledníci a požádají o příspěvek. Vybrané prostředky 
budou odeslány na charitní projekty a humanitární 
pomoc.  Bližší určení sbírky bude uvedeno na 
letácích, které budou koledníci mít u sebe a na 
požádání je každému vydají. Skupinku koledníků 
povede dospělá osoba vybavená charitní průkazkou. 
Příspěvky budou vybírány do zapečetěné pokladničky.  

Tříkrálová sbírka je celonárodní akcí, která nemá 
být pouze prostředkem k získání financí, ale má také 
vzbudit zájem lidí o pomoc těm, kteří jsou v nouzi. Za 
Vaše dary Vám jménem všech potřebných pracovníci 
Charity předem děkují. 
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6. ledna 
v 18hod. 

ČTYŘI BRATŘI 

Film USA, širokoúhlý. 
Vrátili se domů, aby pohřbili 
mámu … a jejího vraha. 

Ml. příst. 
od 15 let 
Vst. 
20/40,-Kč 

13. ledna 
v 18hod. 

40 LET PANIC 

Film USA. 
Lepší pozdě než nikdy. 

Ml. příst. 
od 15 let 
Vst. 
20/40,-Kč 

20. ledna 
v 18hod. 

WALLACE§GROMIT: PROKLETÍ 

Film V. Británie od tvůrců 
filmu Slepičí úlet.  
Vašim směrem hopsá něco 
příšerného. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

27. ledna 
v 18hod. 

NOČNÍ LET 

Širokoúhlý film USA od 
režiséra filmu Vřískot.  
Touhle linkou letí strach. 

Ml. příst. 
od 15 let 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 

OHLÉDNUTÍ 
Vánoční výstava 

Celý měsíc prosinec byla v budově muzea 
otevřena výstava Kamily Skopové „Tradice Vánoc 
v Čechách“. Návštěvníci si zde mohli připomenout 

zvyky, které se dříve držely od svátku sv. Martina až 
do Tří králů.  

Výstavu zahájil dětský folklórní soubor 
Vysočánek a autorka výstavy představila svou 
novou kuchařku s názvem Rodinné stříbro. Vánoční 
atmosféru doladily vánoční písně v podání děti z 
pěveckého kroužku z naší ZŠ pod vedením paní 
učitelky Svobodové a dobré svařené víno. 

Každou neděli probíhala tvořivá dílnička. První 
neděli se peklo zvykoslovné pečivo, druhou neděli 
se podávala teplá medovina a medové produkty a 
svíčky. Poslední neděli jsme poseděli s autorkou 
výstavy Kamilou Skopovou a s jejím folklórním 
souborem. 

Doufáme, že se Vám výstava líbila a potěšila Vás 
na srdíčku.  

Děkujeme všem, kteří zapůjčili na výstavu své 
exponáty či jinak pomohli při realizaci výstavy. 

 

Zpěvem koled jsme 23. prosince vítali blížící se 
Štědrý den na náměstí pod rozsvíceným stromem. 

Odměnou byl hřejivý pocit a betlémským světlem 
připálená svíčka. 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Plesová sezóna je tady … 

Myslivecké sdružení Chrudimka Trhová 
Kamenice si Vás dovoluje co 
nejsrdečněji pozvat na svůj 
tradiční MYSLIVECKÝ 
PLES, který otevře 
trhovokamenickou plesovou 
sezonu v sobotu 21. ledna 
2006 v místní Sokolovně v 
Trhové Kamenici. Všichni se 
máte na co těšit – hudba, 
která probudí čerta v těle, ale umí vzít i za srdíčko a 
něžně rozteskní –  vyhlášená zvěřinová kuchyně, pro 
kterou si dávají dostaveníčko všechny chuťové buňky 
právě na tento den –  tradiční myslivecká tombola, 
která stojí za to. Začátek je ve 20.00 hodin. 

 
 
TIP NA VÝLET 

Městské muzeum a galerie v Hlinsku má do       
8. ledna 2006 ve své expozici zpřístupněnou 
výstavu Vánoce s lidovými Betlémy.  

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, 
svátky 13 – 17 h 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Pátek 13. ledna 2006 se v 19.30 hod rozevře 

opona Komorního divadla v Hlinsku a za ní rozehraje 
svůj děj divadelní hra Ireny Douskové  „ HRDÝ  
BUDŽES,“ a to v podání divadelního souboru VICENA 
z Ústí nad Orlicí pod pevnou režijní rukou pana Jana 
Štěpánského. Vstupné 60 Kč 

Předprodej vstupenek v IC, Husova 41, tel. 469 312 349. 

 
Lednové plesy v Hlinsku 

6. ledna 2006 od 19.00 h – Sokolovna Hlinsko – 
VĚNEČEK – ples na zakončení kurzu tance a 
společenské výchovy – Hudba: hudební skupina 
H.A.M. Chrudim a Duo CLASSIC při MKK Hlinečan 
(pořádá MKK Hlinečan) 
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14. ledna 2006 od 20.00 h – Sokolovna Hlinsko 
– Myslivecký ples – Hudba: Taneční skupina Karla 
Reise 

21. ledna 2006 od 19.30 h – Komorní divadlo v 
Hlinsku – MO KDU-ČSL a Jednota OREL Hlinsko –  
SPOLEČENSKÝ  PLES. Vstupné: 70,-- Kč. Předprodej 
vstupenek: Podomkovi  (tel.: 469 319 075) 

21. ledna 2006 – Sokolovna Hlinsko – Hasičský 
ples Hlinsko 

28. ledna 2006 – Sokolovna Hlinsko – 
Studentský ples 

 

Plesová sezona v Trhové Kamenici  - 
Sokolovna 

21. ledna 2006 - MS 
Chrudimka, od 20.00 hod          
– MYSLIVECKÝ  PLES 

11. února 2006 –  SRPDŠ 
– PLES SRPDŠ  

18. února 2006 – Lyžařský 
klub Trhová Kamenice              
–  LYŽAŘSKÝ PLES  

18. března 2006 –  Oddíl 
kopané Trhová Kamenice          
–  SPORTOVNÍ PLES  

 

 

 
ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM 

V zimním období jsou pokojové rostliny vůči 
hmyzím škůdcům méně odolné. Pro zdravý růst a 
vývoj pokojových rostlin je třeba je nejen přihnojovat 
správnými hnojivy, ale samozřejmě účinně a včas 
zasáhnout proti škůdcům a chorobám, které se na 
nich vyskytují.  

Jedním z 
nejúpornějších škůdců 
vyskytujícím se na 
pokojových rostlinách 
je molice. Je to d
bílý motýlek, který se
zdržuje většinou n
spodní straně listů. 
Nejsnáze tyto škůdce 
identifikujem
klepneme do rostliny a
molice vylétnou v 
hejnu ven. Molice saje z rostliny šťávy a tak jí 
oslabuje. Také má velmi dobré reprodukční 
schopnosti a v krátké době je schopna zamořit nám 
celý byt. Boj s tímto úporným škůdcem je dosti 
problematický a nelze jej řešit biologickými 
prostředky. Jeden z mála přípravků, který na molici 
funguje, je Mospilan. Ten má proti ostatním 
přípravkům jednu spornou výhodu: jde o přípravek 
systemický, což znamená, že vlastně koluje v 
rostlině, takže pokud molice nebyla přímo zasažena 
postřikem, pozře účinnou látku při sání na rostlině. 
Postřik Mospilanem je třeba provádět mimo místnost 
a v případě potřeby opakovat za čtrnáct dnů.  

robný 
 

a 

e tak, že 
 

Dalším nebezpečným škůdcem pokojových rostlin 
je třásněnka. Je to drobný, 1 mm dlouhý hmyz 
způsobující na rostlinách v místě po sátí stříbřité 

skvrny, které později zasychají a způsobují odumírání 
listů. Třásněnky napadají i květy a jsou též přenašeči 
nebezpečných viróz. Třásněnku můžeme zničit 
přípravky Talstar lOEC nebo Mesurol 5OWP.  

V posledních letech se nám začíná v našich 
bytech objevovat také drobná černá muška, která 
vyletuje ze substrátu. Jedná se o smutnici, která se 
může zničit dvojím způsobem: mechanicky lepovými 
deskami, kterým bych dal přednost před použitím 
ochranných postřiků v místnostech. Jinak můžeme 
smutnici ničit též chemickou cestou zálivkou 
přípravkem Sumithion nebo Basudin EC.  

Na stoncích a listech pokojových rostlin se dále 
můžeme setkat i s drobnými štítky puklic a 
štítenek. Jedná se o drobný hmyz, ve stáří se kryjící 
voskovou vrstvičkou, která ztvrdne a utvoří tak jakýsi 
obranný štít. Puklice a štítenky opět škodí sáním na 
rostlinách. Ochrana proti nim je také poměrně složitá 
a vyžaduje opravdovou trpělivost. Z přípravků 
vyskytujících se na našem trhu lze použít Basudin 
600 EC, Ultracid a Savel, případně Mospilan. V 
případě užití jakéhokoliv chemického přípravku proti 
nežádoucímu škůdci … vždy si předem řádně přečtěte 
příbalový leták či etiketu s návodem.  

 
 
LYŽAŘSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

Trhová Kamenice nabízí 
všem lyžařům báječné možnosti 
sportovního vyžití ve dvou 
lyžařských střediscích.  

 

Lyžařský klub Trhová Kamenice 

• Provozní doba o prázdninách a víkendech:    
8.30-17.00. Od 8.30 do 9.00 lyžování zdarma. 
Všední dny: 13.00-17.00 

• Cena: 55 Kč/10 jízd 
• Přednostní ježdění členů: zrušeno 
• Záloha na kotvy: 50 Kč/ 1 kus 

 

Ski Hluboká 

• Délka vleku 400m, převýšení 60m, umělé 
osvětlení 

• Provozní doba: Po–Pá 10.00-21.00,                
So–Ne 9.00–21.00 

• Jízdné: Děti do 130cm 5,-Kč/jízda,  
      dospělí 7,-Kč/jízda 
• Více na: http://www.skihluboka.cz  

 
 
SLOUPEK HISTORIE 

Z pera pana Bohumila Hospodky se můžete opět 
v tomto čísle dočíst mnoho zajímavého … 

 

TRHOVOKAMENICKÉ 
HŘBITOVY 

 
Podle rukopisu MVDr. Jaroslava Koláře 

zpracoval, upravil a doplnil Bohumil 
Hospodka 

http://www.skihluboka.cz/
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„... až pak jednou ty své pouti 

přejedem a přejdem, 
v jedné hospodě na nocleh 

pán nepán se sejdem.“ 

 F. L. Čelakovský 

Pokračování z minulého čísla … 

Jednomu spolku v Trhové Kamenici však přece 
jen farář Plocek nebyl nakloněn. Byla to Vzdělávací 
beseda Neruda. Důvody jeho nevole vůči spolku, 
jehož byl spoluzakladatelem, vyčteme v jeho dopise, 
který zaslal Besedě dne 9. ledna 1888. 

Fotokopie dopisu faráře Plocka 

 

Slavné vzdělávací besedě „Neruda“ 

v Trhové Kamenici! 

Na dotaz ze dne 8. ledna b.r. čís. 125 oznamuje 
podepsaný, že schůzí výborových proto účastniti se 
nemíní, poněvadž seznal, že většina odporuje 
zásadám, kterých podepsaný hájiti musí; a tudíž 
přítomnost svoji uznává za zbytečnou! - Mimo to 
prohlašuje ještě jednou, že postavení a odpovědnost 
vuči vyšším představeným  nedovoluje podepsanému 
býti členem spolku, který si výhradně vytknul 
vzdělávati náš lid odebíráním časopisu liberalního, 
proticírkevního; a žádá tudíž, aby vymazán byl ze 
seznamu členů spolku, jemuž každou podporu, jak 
mravní, tak hmotnou na dále odepříti nucenjest. 

V Trhové Kamenici dne 9. ledna 1888 

Josef Plocek, farář 
Opis dopisu faráře Plocka Besedě Neruda (sic) 

 

     První historii našich hřbitovů, a hlavně toho 
„nového“, sepsal místní patriot Emanuel Němec a 
nazval spisek „Náš hřbitůvek“. Tam uvedl: 

„Jsou tu dvě až tři Kamenice.Leží tady vedle sebe 
ti, kteří se milovali i nenáviděli, lidé dobří i zlí, lenoši i 

ti, kteří se k smrti udřeli, lidé z lepších vrstev i 
nejubožejší chudáci, lidé staří, kteří se modlili, aby je 
Bůh zbavil těžkostí staroby, i mladí, kteří prosili Boha, 
aby dal vyléčení, školáci i děti nenarozené, oběti 
válek i hladu, lidé, kteří odešli se světa dobrovolně i 
jiní, skosení rukou zlého člověka. 

Hřbitov je místo posvátné, kam ukládáme své 
nejdražší.“ 

     I když o blaho obce nebo její popularitu dbalo 
mnoho občanů, přece se zmiňme alespoň o 
některých: Antonín Bláha - vzorný hrobař, Dr. 
Bohumil Brebera, Katuše Doucková - jako 
předsedkyně MNV dbala i o náš hřbitůvek, Dr. Karel 
Freýgang - čestný občan města a lidumilný lékař, 
Milán Fuchs - starosta města a Sokol, Václav 
Macháček se zasloužil o rozvoj zdejší školy, Viktor 
Mráz, František Mrkvička - čestný občan města a 
místní historiograf, Oldřich Němec - starosta a člen 
odboje, Josef Petrtyl, Jaroslav Poula - školník a 
neúnavný pomocník starých lidí, Karel Václav Rais, 
Alois Vítek a mnoho dalších. Vzpomeňme i Sokolů, 
hasičů, padlých v obou válkách, členů významných 
rodů, kněží. ... 

     U toho „Jarky“ Poulového se zastavme. Takoví 
lidé se už rodí málo! - Nebo už vůbec ne? Nechyběl 
nikde, kde bylo potřeba pomoci. Jarka přispěchal, 
složil, odnosil, odvozil uhlí nebo dříví, do obchodu 
skočil, přinesl důchodkyni oběd z Radnice, naložil 
valník ... Říkali jsme si - jak to bude, až nebude? A 
jednoho rána opravdu nebyl. Nadešel čas, aby si šel 
„pod břízky“ odpočinout. 

     Vraťme se však zpět k „novému“ hřbitovu. 
Kdy přišla pryč hlavní litinová vrata a zadní branka 
nelze zjistit. Podle točen ve vratových pilířích byla 
vrata nahrazena dřevěnými a ty padly najaře roku 
1944 při vichřici. To se nad krajem přehnala vichřice 
a bouře, blesk uhodil do středového kříže, zničil ho a 
korpusu Krista se při pádu ulomily obě ruce a 
poškodila se trnová koruna a závěsné šrouby. 
Podstavec sjel do strany a poškozen byl i kotvicí kříž 
uvnitř na jeho dně. 

     Ještě v roce 1946 byl podstavec bez kříže. Až 
Páter Josef Ranecký dal udělat kříž z jedlového dřeva. 

     Skončila válka. „Dobyvatelé“ panicky prchali 
před Rusy, jak se Sovětské armádě říkalo. Utíkali 
celkem spořádaně, a právě proto stačila i jedna z 
jejich kolon splnit rozkaz a zajet od Chrudimě ztrestat 
„partyzánské hnízdo“ Trhovou Kamenici. V lese mezi 
Novou Vsí a Rohoznou padlo prvních pět mužů, mezi 
nimi Bedřich Mareš. Pak na okraji Trhové Kamenice 
zastřelili Němci Mařenku Pilařovou, která se vracela 
od příbuzných z Kameniček. Na faře bestiálně ubili 
faráře Pátera Oldřicha Kučeru a za čtyři padlé Němce 
stačili popravit u domu čp. 6 (Dům paní 
Nevečeřalové. - Pozn. B.H.) čtyři rukojmí z Rohozné: 
Jaroslava Kvapila, Jana Michka, Janko Trudiče a 
Antonína Nováka. Rozzuření Němci pak ještě pod 
Třešňovkou zastřelili utíkající Antonína Alinče, Adolfa 
Zábského a Emanuela Kacafírka. Tito všichni 
odpočívají na našem hřbitově, i když Páter Kučera byl 
později převezen do svého rodiště v Jilmu u 
Jilemnice. 

 

Pokračování příště … 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Leden 1.1. Nový rok MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315

7.1. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
8.1. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
14.1. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
15.1. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
21.1. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
22.1. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
28.1. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
29.1. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64

Únor 4.2. Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
5.2. Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
11.2. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
12.2. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
18.2. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
19.2. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
25.2. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
26.2. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko

Březen 4.3. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
5.3. Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
11.3. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
12.3. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
18.3. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
19.3. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
25.3. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
26.3. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

Rozpis zpracoval: Václav  M u s i l
                          vedoucí odboru
                          školství a zdravotnictví

Pohotovostní služby jsou od 9.00  do  13.00 hodin.

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

I. čtvrtletí  2006
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