
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 22. 2. 2006 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v únoru 

1. 2. 2000 se v Londýně poprvé roztočilo nejvyšší vyhlídkové kolo 
světa o průměru 135 metrů, nazvané „ British Airways London Eye.“ Každá z 
32 kabin pojme 25 osob a úhel 360 °oběhne za 30 minut. 

2. 2. 1963 vyjíždí skupina Beatles na své první turné po Británii ( 
tentokrát ještě jako předkapela zpěvačky Helen Shapiro ) 

3. 2. 1966 přistála na Měsíci první umělá družice Luna 9. Sovětský 
svaz si tak v kosmickém soutěžení s USA připsal další prvenství. 

4. 2. 1719 vyšlo 1. číslo prvního českého periodika – „ Sobotních 
(outerních) pražských poštovních novin z rozličných zemí a krajin přicházejících 
s obzvláštním jeho císařské a královské moci obdarováním“. Jak z neuvěřitelně 
dlouhého názvu vyplývá, noviny vycházely dvakrát týdně. 

6. 2. 1847 v pražské nemocnici Milosrdných bratří (dnes Na Františku) 
operoval Celestýn Opitz poprvé pacienta v narkóze. Použil tehdy éterovou 
anestézii. 

7. 2. 1984 se v kosmu objevil první volně se pohybující člověk. Byl to 
americký astronaut Bruce McCandless, který se za pomocí zádového pohonu 
odpoutal od raketoplánu Challenger a pohyboval se sám více než 100 metrů od 
lodi. 

8. 2. 1928 uskutečnil skotský průkopník televize John Logie Baird první 
dálkový televizní přenos. Podařilo se mu vyslat z Londýna přes oceán do 
New Yorku několik záběrů malé panenky a nakonec si sedl před kameru sám. 

13. 2. 1962 Československé aerolinie zahájily letecký provoz na první 
transatlantické lince z Prahy do Havany. 

14. 2. 1876 podal Američan skotského původu Alexander Graham Bell patentní přihlášku a zároveň představil 
první elektrický telefonní přístroj s kovovou membránou. Ve stejnou dobu podal téměř shodný patentní návrh i 
Američan Elisha Gray. Bellovy telefony se však více hodily pro praktické využití a začaly se rychle šířit. 

23. 2. 1997 oznámili vědci britského Roslinova institutu, že z buněk dospělé ovce vytvořili geneticky 
identickou kopii – klon. Ovce byla nazvána Dolly 2.

 

A ještě pár lidových pranostik na únor. 
Bude jistě zajímavé sledovat, jak se 
letos naplní, protože zima je po mnoha 
letech opravdu pořádná. 

• Únor bílý, pole sílí. 
• Je-li v únoru sucho a zima, bude 

horký srpen. 
• Únor netrkne-li rohem, šlehne 

ocasem. 

• Leží-li kočka v únoru na slunci, 
jistě v březnu poleze za kamna. 

• Mnoho mlh v únoru přináší toho 
roku mnoho deště. 

• Co si únor zazelená, březen si to 
hájí; co si duben zazelená, květen 
mu to spálí. 

• Kdyby měl únor takovou moc jako 
leden, nechal by v krávě zmrznout 
tele. 

•••• vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice           •••• ročník 35          • únor 2006                  •••• číslo 2 

Smála se kočka  
za teplou pecí 
Že je s tou pecí  
hustě nad věcí 
Až skončí zima  
tak bude to prima  
A kočka to ví 
ta má za ušima 
 

 
mem 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Splátkový kalendář 

• Předplatné Trhovokamenického občasníku – do 
31. 1. 2006. 

• Pronájem pozemků od obce – do 31. 1. 2006. 

• Poplatek za psa – do 15. 2. 2006. Držitelé psa, 
kteří o něj z nějakého důvodu v průběhu roku 
přišli, musí toto oznámit a vrátit přidělenou 
kovovou známku. 

• Poplatek za odpad – do 30. 4. 2006 

• Pronájem hrobového místa na místním hřbitově 
– do 31. 5. 2006. 

 

Místní knihovna 

Knihovna v Trhové 
Kamenici upozorňuje 
své čtenáře na změnu 
provozní doby. Od ledna 2006 je 
otevřeno každou středu od 14.00 do 19.00 hodin. 
Novou knihovnicí je slečna Barbora Dudychová. 

 

Občanské průkazy 

• Občané, kteří mají občanský průkaz, ve kterém 
je vyznačeno datum vydání do 31. 12. 1996, 
mají povinnost zažádat si do 30. 11. 2006 o 
nový OP. 

• OP s datem vydání do 31. 12. 1998 mají 
platnost do konce roku 2007.  

• Upozorňujeme, že podle posledního výkladu 
Ministerstva vnitra končí dne 31. 12. 2008 
platnost všech OP bez strojově čitelných údajů, 
vydaných před 31. 12. 2003. Tato výměna se 
tedy týká i občanů narozených před 1. lednem 
1936, kteří mají ve svém OP vyznačenou 
platnost „bez omezení“. 

 

Pohyb obyvatel v roce 2005 
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T.Kamenice 713 11 7 12 12 717 
Rohozná 75 1 0 3 2 77 
Kameničky 24 0 1 1 1 23 
Petrkov 5 0 0 0 0 5 
Hluboká 19 0 0 0 0 19 
Zubří  10 0 0 0 0 10 
Polom 1 0 0 0 0 1 
              
CELKEM 847 12 8 16 15 852 

Průměrný věk obyvatel je 41 let. 

 

ZPRÁVA Z PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ 

ZASTUPITELSTVA OBCE:  
• Římskokatolická farnost TK hodlá v letošním 

roce provést celkovou rekonstrukci varhan v 
kostele sv. Filipa a Jakuba. Odhad nákladů činí 
500 tis. Kč a farnost proto chce požádat o grant 
z rozpočtu Pardubického kraje. Podmínkou 
udělení grantu je finanční spoluúčast farnosti – 
10% a územně příslušné obce – 10%. Adm. 
Čtvrtečka požádal obec o finanční spoluúčast, 
tedy o částku 50 tis. Kč. Zastupitelstvo obce 
souhlasí.  

• P. J. Koukal st. požádal obec o ukončení 
nájemního vztahu k 31. 12. 2005 ke všem 
pozemkům dle náležitých nájemních smluv pro 
k. ú. Trhová Kamenice a Rohozná u Trhové 
Kamenice. Jako důvod uvádí předání 
zemědělské farmy svému synovi. P. J. Koukal 
ml. tímto požádal o pronájem pozemků v těchto 
nájemních smlouvách, které dosud užíval otec, 
od 1. 1. 2006. Zastupitelstvo obce souhlasí a 
bude předloženo ke schválení na veřejném 
zasedání. 

• Zastupitelstvo obce projednávalo rozpočet obce 
na rok 2006, k jehož schválení by mělo dojít 
15. 2. na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce.   

• Případné stížnosti či připomínky k 
Trhovokamenickému Občasníku prosím 
adresujte přímo na OÚ, případně do schránek 
důvěry, tyto budou zastupitelstvem obce 
projednány. 

ing. Iva Dostálová, místostarostka 

 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

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

50 let Josef Jelínek, Trhová Kamenice 

60 let Zdenka Morávková, Kameničky 

75 let Vlastimila Vodrážková, Hluboká 

80 let Božena Švadlenková, Trhová Kamenice 

92 let Marie Nováková, Trhová Kamenice 

 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

Ve druhé polovině prosince si chlapci a děvčata 
užívali vánoční prázdniny. Řada z nich byla okouzlena 
vánoční atmosférou. Tato doba vždy v jejich myšlení 
probouzí fantazii. Nabízíme Vám k přečtení práci, ve 
které můžeme pozorovat jednu z mnoha dětských 
představ. 

 

Zlobivý chlapec 

To takhle byly Vánoce. Zrovna chodili čerti. Jeden 
malý chlapeček se bál, že ho odnesou. Rozhodl se 
tedy, že si postaví „bunkr“ a v něm se schová. 
Nevěděl ale, že ho postavil na místě, kde čerti 
vycházejí z podsvětí. Předpokládal, že si ho čerti 
neodnesou. Byl však na omylu. 
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Když vysvitla první hvězda, začaly se dít divné 
věci. Země se začala prolamovat. Vyšel Lucifer. 
Zařehtal se : „Ha, ha, ha. Tebe si vezmu do pekla.“ 

Chlapeček se lekl tak, 
že zapomněl na zlobení. 
Čert udělal kouzlo 
takové, aby chlapec 
usnul. Za chvíli se 
probudil. 

Když se klučina vrátil 
domů, byl k nepoznání. 
Mamince pomáhal, byl 
hodný. Čertů se už 
nemusel nikdy bát. 

P. Bartůněk, J. Plíšek, R. Spilka, 5. tř. 

 

Leden nás obdařil krásným zimním počasím, 
které je jako stvořené pro zimní sporty. Lidé se 
vydávají na toulky do přírody. Dospělí i děti lyžují, 
sáňkují nebo bruslí na zamrzlých rybnících.  Svěží 
vánek, smějící se sluníčko ovládá naše duše a 
přispívá k dobré náladě většiny z nás. Pro děti se 
však leden stává posledním měsícem prvního pololetí 
školní docházky. Snaží se proto pilně pracovat, aby 
známky na vysvědčení potěšily nejen je, ale i rodiče. 

V termínu od 16. do 20. ledna absolvovala 
7. třída lyžařský výcvik, který proběhl na místní 
sjezdovce. Sněhové podmínky byly ideální a umožnily 
všem sedmákům plně proniknout do tajů lyžařského 
sportu. K dispozici jim byl nově vybudovaný vlek. V 
pátek nejen oni, ale i zájemci z jiných tříd navštívili 
lyžařské středisko v Novém Městě na Moravě, kde 
měli možnost vyzkoušet si jízdu na náročnějším 
svahu. Doufejme, že jim nadšení vydrží a stanou se z 
nich vášniví lyžaři.  

 

25. ledna proběhl na naší škole „Den 
otevřených dveří“. Rodiče budoucích prvňáčků i 
ostatní zájemci si mohli prohlédnout nejen interiéry 
budovy, výzdobu tříd, ale také měli možnost 
nahlédnout do některé z devíti tříd a pozorovat 
samotný vyučovací proces. 

30. ledna navštívil celý první stupeň 
Východočeské divadlo v Pardubicích. Zhlédl zde 
„Velkou pošťáckou pohádku“, jejímž autorem je 
vynikající spisovatel Karel Čapek. Žákům se divadelní 
představení velice líbilo. 

Mgr. Lýdie Svobodová 

Ředitelství školy oznamuje, 
že zápis dětí do první 
třídy pro školní rok 2006/07 
se koná 8. února 2006 od 
10 do 16 hodin v budově 
školy. Jedná se o děti 
narozené od 1. 9. 1999 do 
31. 8. 2000 a děti s 
odkladem školní docházky. 

 
 

FARNÍ OKÉNKO 
Po svátku Tří králů procházely i naší obcí 

skupinky koledníků, kteří prosili o příspěvek na 
pomoc lidem v nouzi v rámci charitní sbírky /viz 
www.hk.caritas.cz /. Hlineckým koledníkům požehnal 
Mons. Okolo, jehož hezké české jméno nic nemění na 
tom, že jeho cesta na Apoštolskou nunciaturu v Praze 
začala až v daleké Nigérii – je totiž černý /ale bradu 

nevystrkoval/.  V pátek 6. 1. 2006 sloužil mši svatou 
v zaplněném hlineckém kostele a po ní následovala 
beseda, při které nám přiblížil situaci církve v Africe i 
své povolání diplomata ve službách Svatého Stolce. 

„Církev v Nigerii je velmi mladá a dynamická, ale 
kultura je velmi odlišná od evropské. Lidé jsou chudí, 
ale spontánní. Ale též islám je dynamický a tak 
dochází k nepokojům…Narodil jsem se v katolické 
rodině. Oba rodiče byli učitelé. Tatínek poznal 
maminku až na tradičních oslavách svatby ve vesnici. 
Vše předjednal jeho bratr. Podle pravidel církve 
museli žít snoubenci až do svatby odděleně.  

Byli jsme vychováni v hluboké bázni Boží 
/nehovořím o strachu/ a v úctě k posvátným 
skutečnostem. Večer se celá rodina shromáždila k 
modlitbě. Je nás sedm sourozenců, tři chlapci a 
děvčata. 

Touhu vstoupit do semináře jsem cítil už jako 
ministrant u misionářů z Irska. Kněžství jsem si začal 
vážit ještě více, když přišel místní kněz, velmi 
dynamický. Z naší farnosti je 7 kněží. Musím říci, že 
nejkrásnějším obdobím mého života bylo čtrnáct let v 
malém a velkém semináři. Ve 26 nebo 27 letech mě 
rok po vysvěcení na kněze biskup poslal studovat do 
Říma. Studoval jsem dějiny Evropy a 7 jazyků. Po 
ukončení studia jsem nastoupil do Vatikánského 
státního sekretariátu. Denně jsme dostali 400–500 
dopisů, některé vyřizoval náš úřad, jiné předávali 
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přímo Svatému otci. Odpovídalo se na všechny 
dopisy, i kdyby to třeba byl dopis od malého chlapce 
„Hallo, Svatý otče, zdravím Tě!“ 

Následovaly mise na Srí Lance, na Haiti, Trinidadu 
a ve Švýcarsku, kde na mě bylo velmi chladné 
podnebí, ale lidé naštěstí chladní nebyli. Když jsem 
přišel do České republiky, ocitl jsem se ve zcela jiné 
mentalitě, ale je nádherné neuzavřít se do sebe, 
pokračovat vstříc dobru.   V loňském roce jsme 
připravovali cestu českých biskupů „ad limina“ k 
papeži. Každý z nich musel vypracovat zprávu o stavu 
své diecéze. Ale dopadlo to dobře. Člověk musí někdy 
překonávat překážky. Za naším „já“ jsou krásné věci, 
tam se nachází Bůh, a Bůh je pramenem veškerého 
štěstí.“  

Zpracoval Pavel Čtvrtečka 
 

Poděkování 

V neděli 8. ledna 2006 proběhla v Trhové 
Kamenici Tříkrálová charitní sbírka. Tři skupiny 
koledníků vybraly od místních občanů částku   
5 700,-Kč. Charita děkuje všem, kteří přispěli. 

65% z částky bude použito v regionu na zajištění 
služeb Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby 
na Hlinecku. 

35% z částky bude rozděleno a odesláno na 
konta České katolické charity Praha a Diecézní charity 
Hradec Králové na pomoc potřebným. 

Velký dík patří dětem, které koledovaly. 

Děkujeme i vedoucím skupinek za doprovod dětí a 
také představitelům obce za pomoc a podporu.  

za pořadatele Pavel Čtvrtečka, duchovní správce farnosti 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Každoročně touto dobou bývá lidský imunitní 

systém vystaven zvýšené zátěži. Roste počet 
onemocnění dýchacích cest, které označujeme jako 
nachlazení či chřipku. Nejčastějšími příznaky jsou 
celková únava, zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti 
v krku, ale i bolesti kloubů nebo celého těla. Léčba 
nachlazení bývá většinou zaměřena na odstranění 
těchto příznaků. 

Pro léčbu nachlazení obecně platí: 

• dbejte na dostatečný přívod tekutin, tedy 2–3 
litry denně formou bylinkových čajů, polévek, 
neslazených minerálek, ovocných šťáv 

• odpočívejte, pokud možno zůstaňte na lůžku, 
hodně spěte 

• kouříte-li, přestaňte 

• sledujte svoji tělesnou teplotu, překročí-li 
horečka 38˚C, je lépe ji zmírnit vhodnými léky 
snižujícími teplotu 

• při bolestech v krku je dobré kloktat (stačí ¼ 
lžičky soli na ½ sklenice vlažné vody) popřípadě 
rozpouštět v ústech pastilky na dezinfekci krku 

• při nachlazení je vhodné zvýšit přívod vitamínu 
C do organismu 

• máte-li ucpaný nos, kromě kapek a sprejů 
pomůže i jemný průplach vlažnou Vincentkou 

Většinou léčíte nachlazení vlastními silami, pokud 
se ale u vás objeví některé z následujících příznaků, 
vyhledejte lékaře:  

• silný kašel a bolesti na prsou 

• dechové obtíže 

• přetrvávající horečky 

• silně zarudlé a bolavé hrdlo 

Zejména v době zvýšeného ohrožení infekcemi 
dbejte na správnou prevenci. Stravujte se zdravě, 
odpočívejte, choďte na procházky nebo si podle svých 
možností občas zacvičte. Dodržujte základní 
hygienické návyky, myjte si často během dne ruce, 
nedělte se s nikým o jídlo, nádobí, telefon a klávesnici 
počítače.  

Pečujte o své zdraví. 
PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

PROGRAM KINA ÚNOR 2006 
3. února 
v 18hod. 

NOČNÍ HLÍDKA 

Ruský film. 
Nová tvář hrůzy je mrazivá 
jako peklo- 

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

13. února 
v 18hod. 

A CO KDYŽ JE TO PRAVDA? 

Film USA. 
Život po životě je krásný. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

17. února 
v 18hod. 

KURÝR 2 

Širokoúhlý film USA. 
Ten nejlepší je zpátky ve 
hře. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

24. února 
v 18hod. 

DOOM 

Širokoúhlý film USA. 
Peklo už není hra. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

Připravujeme na březen: 
• Zná ji jako svý boty 
• Země mrtvých 
• Ještě žiju 
• King Kong 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Lyžařský klub Trhová Kamenice informuje, že z 

organizačních důvodů se lyžařský ples nekoná. 
Výbor lyžařského oddílu 
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Plesová sezóna pokračuje … 

Po vydařeném MYSLIVECKÉM PLESE nedejte 
zahálet svým partnerům, partnerkám a zcela jistě si 
nenechte ujít další ples. 

SRPDŠ Vás srdečně zve na 
tradiční společenský ples, který 
se koná 11. února. 2006. 
Začátek v 19.30 hodin. K tanci a 
poslechu hraje skupina BQ. Ve 
20.00 hodin vystoupí pěvecký 
kroužek ZŠ Trhová Kamenice. Na 
účastníky čeká bohatá tombola. 
Vstupné 60,-Kč. 
 

 
TIP NA VÝLET 

I když Veselý Kopec začíná svou návštěvnickou 
sezonu letošního roku až 15. dubna 2006, již v 
sobotu 11. února se můžete pobavit masopustem. 

Na pořadu dne je tradiční 
obchůzka masopustního 
průvodu v podání vesnické 
skupiny ze Studnic u Hlinska. 
Od 10 do 16 hodin. 

 

Další masopusty jsou 
připraveny na 18. února ve 
Studnici, Vítanově a Stanu a 

25. února ve Vortové a Hamrech. 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Ve čtvrtek 9. února 2006 od 18.00 hodin se v 

Komorním divadle – Orlovně divákům představí 
dlouholetý člen divadla Semafor JOSEF FOUSEK v 
novém pořadu „Nemám čas lhát“. 

 

Ve čtvrtek 23. února 2006 od 18.00 hodin uvádí 
v Komorním divadle v Hlinsku Pražská divadelní 
agentura Julie Jurištové situační komedii o 
ukradeném dědictví – „Lovu zdar“. Levoboček Felix 
je svým nezdárným bratrem ošizen o panství po otci. 
Se svým synem se proto snaží zmocnit otcovy závěti 
a bratra přelstít. Připravená lest se jim však na lovu v 
horské chatě vymkne z rukou a vyvrcholí prekérní 
situací…. Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava 
Obermaierová, Martina Hudečková, Miluše Bittnerová, 
Petr Oliva aj. 

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

 
 
ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM 

Život v souladu s přírodou, k tomu samozřejmě 
počítám i zahrádkaření, je neustálým zdrojem nového 
poznávání. Člověk s otevřenýma očima má možnost 
čerpat pro sebe nové informace, zkušenosti … a nejen 
svým praktickým dotykem s rostlinami, půdou, 
zvířaty …, ale i s lidmi, kteří ve své profesi něčeho 
docílili a o své zkušenosti se ochotně podělí. Mezi 
takové považuji též pana Mgr. Jana Meisla, šlechtitele 
a autora odrůd paprik Meika a Bajka a zde vám 
předkládám některé jeho zásady při pěstování paprik. 

• Semena velkoplodých paprik vyséváme kolem 
prvního února. Před výsevem namočíme osivo 
asi na den do vlažné vody. 
Po vysetí do výsevního 
substrátu s hrubším pískem 
zajistíme položením na dvě 
laťky na radiátoru či jiném 
vhodném topidlu teplotu 
kolem 30 °C tak, že 
sazeničky překryjeme např. 
papírem deset centimetrů 
nad zeminou. Výsev prolijeme přípravkem 
Previcur proti padání. Do 10 dnů by měly 
sazenice vyrůst.  

• Pevné sazeničky s pravými lístky přepícháme do 
truhlíků ve vzdálenosti 5×5 cm – očekáváme totiž 
sazenice 30 až 40 cm vysoké. Pokud se růst 
sazenic zpomaluje, je třeba přihnojovat. V této 
fázi je vhodná teplota nad 20 °C. 

• Sytě zelené pevné sazenice, několik dnů 
otužujeme na slunci a větru. Dobře je prolijeme, 
z truhlíku je vytrháváme i s kořenovým balem a 
vysazujeme je do fóliovníku, skleníku či na pole 
do dvou vykopaných stružek vzdálených od sebe 
asi 45 cm s mezerou mezi dvojřádky asi 80 cm. 
Stružky dopředu prolijeme, sazenice sázíme do 
vzdálenosti 40 až 50 cm do sponu, na závěr je 
opět zalijeme. V případě chladnějšího počasí 
několik dní nezaléváme, naopak je-li náhle příliš 
horko, zaléváme nebo rosíme tak, aby 
neopadávaly dolní listy. Vysazujeme od 
20. dubna podle klimatických podmínek. 

• Když sazenice povyrostou a začnou kvést, 
vylomíme první květ či malý plod, sdrhneme 
přízemní listy i s malými přebytečnými odnožemi 
na hlavním stonku. Polovinu půdy z chodníkové 
mezery přikopčíme jednomu řádku, polovinu 
druhému, totéž v dalších mezerách. Zalijeme a 
pak už zaléváme a přihnojujeme jen do vzniklých 
stružek. 

• Kvetoucími rostlinami alespoň jednou za dva dny 
zatřeseme, abychom zajistili co nejlepší opylení a 
tím i velké plody. Odkvetlé lístky setřeseme, aby 
na rostlinách neplesnivěly. Skleník či fóliovník 
dobře větráme. 

• Rozlamování rostlin s násadou velkých plodů 
zabráníme nejlépe tak, že mezi krajní, pevné, 
alespoň 1 m vysoké kolíky vypneme drát v takové 
výšce, aby se neulomily boční větve. K drátu 
postupně tenkým provázkem z klubíčka 
přivazujeme jednotlivé 
sazenice tak, že je 
vodorovně provázkem 
obepneme a mezi 
sazenicemi vždy 
uděláme uzel. Tím drží 
ve dvou místech. Při 
nárůstu porostu 
přidáváme další drát a 
podle potřeby provážeme. 

• Zaléváme raději do větší hloubky a méně často. 
Při kapénkové zálivce udržíme nakypřenou 
zeminu. Při dozrávání plodů zálivku omezíme, 
vylomíme střední malé větvičky, aby nočním 
chladem zapocené plody rychle oschly, 
nepraskaly a nehnily a rychleji zrály.  
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• Udržujeme čistou okopanou půdu bez trávy. 
Často obracíme listy a kontrolujeme nástup 
škůdců, mšic, svilušek, housenek atd. Před 
jarními i podzimními mrazíky uchráníme porost 
přikrytím netkanou textilií 17 g/m2. 

• Ošetřujeme okamžitě, zpočátku dlouhodobě 
účinnými prostředky, při sklizni krátkodobými. 
Otrháme zásobu plodů, abychom mohli znovu 
sklízet teprve tehdy, až vyprší alespoň třikrát 
delší doba než trvá účinek ochranných 
prostředků. Postřiky střídáme. 

• Přihnojujeme podle barvy a velikosti listů. Malé 
žlutozelené listy svědčí o slabé výživě, sytě 
zelené rovné listy znamenají přiměřené hnojení. 
Příliš tmavé a v žilkách deformované listy zase 
ukazují přehnojení, zvláště dusíkem. Hnijící mladé 
plody jsou důsledkem nedostatku vápníku. 
Pomáhá postřik Wuxal kalcium nebo Kalkosol 25 
(CaCl2) 0,5 %. 

 
LYŽAŘSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

Lyžařský klub Trhová Kamenice 
informuje, že v brzké době bude 
v Trhové Kamenici možnost 
večerního lyžování při umělém 
osvětlení sjezdovky. Více informací 
najdete na vývěsce u lyžařské 
chaty. 

 
 
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 
 

„... 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 … 

To všechno byly oběti z 8. května 1945, ale svými 
životy zaplatilo naši svobodu mnohem více 
trhovokamenických občanů. Prvními zatčenými byli 3. 
dubna 1941 Josef Vařečka a Petr Dejnožka, dělníci z 
kamenických lomů. Dalším zatčeným byl 22. října 
1941 ředitel naší školy František Hudec. Koncem 
ledna byli v rámci protipartyzánské německé ofenzívy 
zatčeni Josef Eis, František Urban, Josef Málek, 
Ladislav Urban, Václav Holub, František Nevečeřal a 
mnoho a mnoho dalších z Trhové Kamenice i z 
okolních vesnic. U Homolkova mlýna bylo učitelkou 
Stehnovou popraveno pět Němců, při boji zde padl 
Josef Kumpán ze Dřevíkova, z nucených prací se do 
Trhové Kamenice nevrátili tři muži. Ve společném 

hrobě u márnice leželo jedenáct Němců a dva 
Vlasovci - všichni padlí v okolí Trhové Kamenice. Ti 
byli v roce 2005 exhumováni. (Výčet není zcela 
přesný a úplný, je tu uváděn jen pro doplnění, jak ho 
uvedl dr. Kolář. - Pozn. B.H.)  

Brzy po válce si při práci na hřbitově zatopili 
dělníci v márnici ohýnek, od kterého chytila a úplně 
shořela střecha. V plánu I. trhovokamenické 
dvouletky bylo v bodě 15 uvedeno „rozšíření 
hřbitova“ a stejný plán měla i 1. trhovokamenická 
pětiletka, ale „skutek utek“. 

Hřbitov zkrápěly slzy nad tříletým Pepíčkem 
Prokešovým, který v roce 1947 utonul v Chrudimce 
při jarním odchodu ledů, led se prolomil i pod malým 
Ládíčkem Tlapákem. V sedmnácti  letech tu  zemřel  
Jiří Papík, v patnácti  letech Jana  Kroupová, leží  tu i 
osmiletý Slávek Chadím a jeho zoufalá matka, leží tu 
i osmdesátiletá Bohumila Schulzová, která uhořela ve 
svém baráčku u Špejcharu, a nelze nevzpomenout 
obětí dalšího režimu Oldřicha Němce a Josefa Pilného 
z Tarabky, člena západního odboje. 

Na hřbitově byla sice studna před prostředkem 
severní zdi (vpravo od hrobu rodiny Hospodkovy), 
studna byla velmi  hluboká, ale vody v ní moc  nebylo 
a z té hloubky se musela vytahovat putnou na háku, 
později kbelíkem. Proto ženy chodily pro vodu do 
potůčku pod Třešňovkou, ale tam bylo vody ještě 
méně. Lidé si tedy nosili vodu z domova, a to neušlo 
předsedkyni MNV Katuši Douckové, která dala v roce 
1957 zřídit samospádový vodovod ze silného 
prameniště pod Urbanovým kopcem - pod 
Třešňovkou. Každý občan musel za mzdu vykopat 
svůj úsek a do výkopu byly položeny 
mannesmannovy trubky o světlosti 5/4 coule. 
Vodovod končil v jihovýchodním rohu hřbitova. 
Náklad tehdy činil 3800 Kč (!!). 

V roce 1960, 9. května, byly slavnostně 
přaneseny ostatky poručíka Sovětské armády Ivana 
Grigorijeviče Gribova od Zadního rybníka na místo po 
staré studni. Hrob dostal pěkný pomník a dodnes je 
pietně udržován. 

Břízy kolem hřbitova za léta zmohutněly, čímž 
trpěly nejen pomníky, ale i hřbitovní zeď a hroby 
trpěly množstvím jejich spadaného listí. MNV řešil 
problém, jak mohutné břízy skácet. Tuto práci 
nakonec bez nejmenších škod provedl v roce 1965 Jiří 
Češka motorovou pilou, aniž poškodil jediný pomník. 
Sám pak ještě pamatuje, že stromy, které kácel, byly 
stejně vysoké už v době, kdy byl ještě malý chlapec. 

Kácení dokončil až 15. 
a 16. května 1980 
Pavel Růžička. Teď už 
břízy u hřbitova 
nešumí, dlouhou dobu 
se po nich lidem 
stýskalo, že už svá 
nejdražší semena 
nebudou moci uložit do 
březinky. ...  

Někdy v létech 
1971 až 1973 uhodil 
do jedle, která stála na 
Nevolově hrobě, blesk. 
Strom padl na branku 
a rozdrtil ji na tři kusy. 

Výboj poběhal i po litinovém plotě, kus ho urazil a 
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poškodil i žulové sloupky. Vůbec je náš hřbitov dosti 
často bleskem zasahován: blesk „uhodil“ do kříže 
centrálního památníku, do bříz, do Nevolova hrobu… 
Lidé říkají, že to je tím, že hřbitov je na kopci, jdou tu 
přes něj dva prameny a kraj je znám častým 
výskytem železné rudy, která se vyskytuje často 
nehluboko pod povrchem. 

Teprve v roce 1983 se v květnu začala opravovat 
celá zeď okolo hřbitova. Zedníkům Antonínu 
Kopeckému a Antonínu Navrátilovi byl přidavačem 
MVDr. Jaroslav Kolář. Parkán, jak se také zdi 
říkávalo, byl ve velmi špatném stavu, místy 
pobořený, nakloněný, se zbytky šindelového krytu. 
Stav zdiva zhoršovaly i otřesy, působené těžkými 
vozidly projíždějícími po silnici kolem hřbitova a 
nadzvukovými letadly. V té době už byly z venkovní 
strany zdi čerstvě vysázeny jedle „douglasky“, ze 
kterých si už v průběhu prací někdo několik „vzal 
domů“. Krást na hřbitově je projevem bezpříkladného 
barbarství a vrhá to ostudu na celou společnost! 

V roce 1984 prorezivěly železné trubky vodovodu 
a byly nahrazeny polyetylenovou hadicí. Práce však 
nebyla provedena pečlivě a odborně, a tak se musela 
celá trasa od studně až ke hřbitovu znovu vykopat, 
dno výkopu urovnat, zhotovit nový vývod ze studny a 
od té doby je na hřbitově stále vody dost. Zasloužil se 
o to František Ondrák. 

Při opravě hřbitovního parkánu si MVDr. Kolář 
mimo jiné povšiml i 
hrobu uprostřed 
hřbitova, zarostlého 
šípkovým trním a prý 
že tam je pohřben 
jeden 
trhovokamenický 
farář. Po odstranění 
trní se objevil pěkný 
pomník s nápisem P. 
Josef Plocek a hlavně 
krásná ručně kovaná 
ohrádka. Po opravě se 
lidé divili, kde se to tu 
vzalo, a tím byla k 

těmto místům upoutána pozornost na dlouhá léta. 
Postupně byly upraveny všechny pěšiny, vybudováno 
parkoviště, vyčištěno okolí hřbitova, vysekána tráva 

na dětském 
hřbitůvku a na 
opuštěných 
hrobech, kterých 
neustále přibývá, 
natřena střecha 
na márnici a 
přilehlém skladu 
a zřízena byla i 
skládka odpadků. 
S těmi odpadky 
to bylo před tím 
špatné: skládka 
totiž sahala až do 
hřbitova, 
prostory za 
pomníky byly 
plné sklenic a 
odpadků, ale lidé 
si postupně 

zvykli a nyní už většina odkládá nepotřebné věci na 

skládku (V současnosti už je na místě skládky 
přistaven kontejner na hřbitovní odpad. Avšak 
vzhledem k tomu, že u márnice vznikla divoká 
skládka zničených obrubníků zarostlá kopřivami, 
najde se nejeden pohodlnější občan, který na ni 
odhodí i svůj hřbitovní odpad, a tak už skládka 
pomalu zase zasahuje až na hřbitov! - Pozn. B. H.). 

Postupně byly opraveny hroby Nevolův 
(v současné době zarostlý, zpustlý a neupravený - 
Pozn. B.H.) a za pomoci Josefa Žampacha Šebkova 
hrobka. Tato práce byla později vysoce oceněna! 

Z pomníků 
opuštěných 
hrobů byla 
vybudována 
exposice 
u jižní zdi 
hřbitova a 
u skládky. 
Na márnici 
jsou 
zabudovány 
čtyři železné 
kříže a 
srovnány byly 

některé další hroby (p. Františka Lupoměstského, 
hrobka Stehnova z Možděnice, ředitele Františka 
Mrkvičky a další). 

Při různých pracích na úpravách hřbitova se 
stávaly drobné příhody, které se MVDr. Jaroslavu 
Kolářovi zapsaly do paměti. A takto na ně vzpomíná: 

„Když jsem opravoval Nevolův hrob, měli strnádci 
mladé ve kříčku buxusu a musel jsem ten den vždy 
poodejít, aby mohli svá holátka nakrmit. Druhý den 
ráno tu bylo ticho, na čerstvě uhrabaném písku byly 
kočičí stopy a hnízdečko bylo prázdné. Zůstalo jen 
pár pírek. 

Nevolův hrob je pěkný, ale pak jsem začal 
obcházet monumentální hrobku rodiny Šebkovy. 
Pomník sám byl nepoškozený, ale když sem 
pohřbívali Marii Nevolovou, neobešlo se to bez 
poškození ohrádky a nepříjemných událostí. Místo 
sloužilo za skládku a v ní jsem našel zkorodovanou 
branku. Sháněl jsem pomoc v okolních dílnách, ale 
marně. Až se dobrovolně přihlásil pan Josef Žampach 
ze Zubří, který všechno proměřil, doplnil a pak jsme 
všechno uvedli do současného přijatelného stavu. Pan 
Žampach za práci nic nevzal, ale pak jsme „na 
oplátku“ zase spolu opravili interiér zuberské 
kapličky. Škoda jen, že ji později zloději vykradli! 
Jednou se u nás objevil vysoký pán, který se nápadně 
podobal Josefu Hlávkovi, a ptal se na tuto hrobku. Od 
něj jsem se teprve dověděl, jak cennou památku zde 
máme. Naši práci ocenil statí ve své publikaci o 
Hlávkovi a hrobka se objevila i ve filmu o tomto 
staviteli a mecenáši, kde Pavel Ries hrál Hlávku. 
Čekala nás však ještě velká práce – oprava 
centrálního památníku. Na prorezlém a nakloněném 
podstavci byl zetlelý kříž z jedlového dřeva. Ve Farní 
kronice je psáno, že kříž a Kristus byli ze železa, a 
tak jsem hledal. Neuspěl jsem ve skanzenu, a tak 
jsem dal dohromady ze tří kusů železný kříž. Mezitím 
mě hrobař J. Černý upozornil, že „něco“ je na faře. 
Tam byl opravdu korpus Krista, který už měl obě 
ruce, uražené po zásahu bleskem, přivařené, ale více 
se panu faráři Raneckému zajistit nepodařilo. 
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Otevírací doba : 
Středa a pátek 17 – 19.00 h 
Sobota              8 – 11.00 h 
 

od 25.ledna již znovu pravidelně otevřeno 

Na zavěšení korpusu se nabízel tvar i velikost 
stávajícího kříže, a tak jsme sehnali dvě dubové 
fošny, které zpracovala dílna ve Svobodných 
Hamrech, ale neobešlo se to bez potíží. Sháněl jsem 
způsoby konzervace dřeva a železa. Museli jsme 
vyrobit nový železobetonový podstavec, do kterého 

jsme zalili i bleskem 
rozbitý původní 
fixační kříž. Okolo 
opravy se udály i tři 
úrazy, pro které se 
práce zdržely, ale 
10. srpna 1988 ve 
13 hodin 30 minut 
jsme posunuli 
podstavec na 
základ a do něj 
zasunuli kříž s 
pozlaceným 
Kristem. 

Ale co s tím 
hotovým železným 
křížkem? Hned za 
Pfundhellerovým 
památníkem bylo 

volné místo, a tam jsme zbudovali z kamenů, 
posbíraných po hřbitově, památník kněžím P. Oldřichu 
Kučerovi a P. Josefu Raneckému, kteří to v naší 
Trhové Kamenici neměli lehké. K oběma památkám 
vděční občané zapalují svíčky a dávají květiny.“ 

Staří lidé říkávali: „Čiň čertu dobře, peklem se ti 
odmění!“ Sotva se lidé oklepali od stálého 
poručníkování, začal i náš hřbitůvek trpět řáděním 
zlodějů a vandalů. Lidé se tomu nestačí divit a 
každého to pobuřuje. První vpád přišel v noci z 1. na 

2. dubna 1991, kdy patrně opilci z místního hotelu 
přespali na trávníku u vodovodu, kde si svítili 
lampičkami ze svítilen, které rozkopali. Celkem 
poškodili dvanáct svítilen. Přivolaný policista škodu 
bagatelizoval a pátrání vůbec nezahájil! 

Na hrobech se stále ztrácejí cennější vázy, 
keramika, ozdoby, květiny. Za jedinou noc se tu 
ztratilo devět drahých keramických mis – jistě nebyly 
ukradeny na nic jiného než na prodej. Hřbitov je sice 
pojištěn, ale pojišťovna tyto škody nehradí ani v 
případě, že se hřbitov na noc zamyká, jak to 
vyžaduje policie. A zamykání by vlastně poškodilo jen 
ty lidi, kteří sem jdou tehdy, kdy tu není nikdo, kdo 
by rušil jejich smutek. 

Zvláště odsouzeníhodný čin spáchal spořádaný 
kdysi občan, který napřed podkopal sousední cenný 
pomník, a když se ten začal naklánět, srazil anděla. 
Dát všechno do původního stavu dalo hodně práce a 
bylo nutno použít horolezeckého vybavení. Poslední 
opilec si napřed ustlal v astrách na hrobě, a když ho 
to už asi studilo, vyrazil dveře u skladu a tam si svítil 
ukradenou lampičkou. Ani jsme policii nevolali. 

V roce 1992 začaly v době vegetace obě lípy u 
hřbitovních vrat shazovat listí. To nevěstilo nic 
dobrého. Potom se sice v nezvyklé době k podzimu 
začaly zelenat, ale na jaře už zůstal zelený jen jeden 
spodní kmen, a proto bylo povoleno jejich skácení. 
Vyvolalo to nevoli zvláště, když byl při neopatrné 
práci poškozen jasánek na protější straně silnice. 
Budou-li se vysazovat lipky mladé, musejí se sázet 
dále ode zdi a od vrat. (Což se také stalo. - pozn. 
B.H.)  

Pokračování příště … 

 
 
 
PLACENÁ INZERCE 
 

 
Prodejna zahrádkářských potřeb 

v Trhové Kamenici (12ti bytovka vchod vpravo z čela) 

oznamuje všem zákazníkům 

možnost nákupu:  
- hnojiv  ( granulovaných, krystalických i tekutých) – ledek, NPK,síran … – v různých baleních – 1, 3, 5, 10 a 50 kg 
- osiv     ( zeleniny, květin, travních směsí) ve vybraných druzích a odrůdách cca 200 položek zeleniny a cca 150 květin 
- rašelinových substrátů (od výsevních, pro pokojové květiny, muškáty a jiné balkónové květiny až po pěstební a 

zahradnické substráty) – v požadovaných velikostech 5, 10, 20, 50, 75 l, též 250 a 300 l profi balení 
- přípravků na ochranu rostlin (proti škodlivým činitelům – houbovým chorobám, mšicím, molicím, 

slimákům, plevelům)  
- ostatních potřeb pro zahrádkáře – truhlíky, květináče, ruční nářadí, netkané textilie, roub. pásky, 

ochrany stromků, folie a jiné potřeby zahrádkáře 

 


