
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 23. 3. 2006 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v březnu 

2. 3. 1969 poprvé vzlétlo britsko – francouzské nadzvukové dopravní letadlo 
Concorde (česky Svornost) 

5. 3. 1906 bylo v Berlíně za přispění cestovatele a zeměpisce Ferdinanda von 
Richthofena otevřeno první oceánografické muzeum na světě. 

7. 3. 1897 byl v Kopřivnici dokončen první továrně vyráběný automobil 
v Evropě – Tatra President. V roce 1915 byl ve Vídni poprvé představen nový 
typ vozidla, s kterým se počítalo ve válečných operacích. Tzv. hydroautomobil 
byl kombinací auta a motorového člunu. Bez přerušení jízdy se mohl pohybovat 
po souši i po vodě. 

9. 3. 1672 vyšel v Paříži zřejmě první časopis na světě, který se 
programově věnoval skandálním historkám a drbům z vyšší společnosti. 
Jeho vydavatelem byl Jean Donneau. 

10. 3. 1876 pronesl Alexander Graham Bell památnou větu „Mr. Watson, 
come here, I want you!“ – pane Watsone, pojďte sem, potřebuji vás! Byla to 
první věta reprodukovaná telefonem. 

17. 3. 1959 se na severním pólu vynořila první ponorka – americká Skate. 
„Kdyby se tam na to někdo díval, býval by si pomyslel, že se nějaká strašlivá, 
obří mořská kreatura pokouší zespodu se prolomit na povrch ledem, bílá, 
větrem bičovaná prostora panenského sněhu najednou začala praskat 
zespoda,“ psaly tehdy britské listy. 

18. 3. 1965 vystoupil sovětský kosmonaut Alexej Leonov jako první člověk 
do volného prostoru na oběžné dráze Země, kde se 10 minut vznášel 
připoután lanem k modulu Vostok 2. 

20. 3. 1999, víc než 100 let poté, co vyšel román Julese Verna Pět neděl v 
balonu, přistál v Mauretánii balon Breitling Orbiter3, s nímž Švýcar Bertrand 
Piccard a Brit Brian Jones uskutečnili v první oblet Země v balonu. 42 810km 

dlouhý let trval 19 dní. 

22. 3. 1896 se na Císařské louce v Praze poprvé uskutečnilo pražské derby Sparta – Slavie. Zápas skončil 
vítězstvím 1 : 0 pro Spartu. 

24. 3. 1882 oznámil německý lékař Robert Koch jedinečný objev. Podařilo se mu identifikovat bacil 
tuberkulózy v době, kdy v Evropě umíral na tuto nemoc každý druhý člověk ve věku od 15 do 40 let. Díky tomuto 
objevu bylo možno vyvinout antibiotika, která by nemoc léčila. 24. březen se stal světovým dnem boje proti 
tuberkulóze. 

26. 3. 1931 se uskutečnilo v Německu první rozhlasové vysílání na velmi krátkých vlnách (7,90 m). 

31. 3. 1889 byla v Paříži dokončena stavba Eiffelovy věže, která se měla stát dominantou světové výstavy, 
uspořádané u příležitosti 100. výročí Francouzské revoluce. 

 
Březnové slunce má krátké ruce.  
Březen za kamna vlezem. 
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

 

Příjemné čekání na jaro při čtení 
Trhovokamenického občasníku! 
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Už tě máme zimo dost  
jsi nám tady jen pro zlost 
 
My chcem louku plnou 
kvítí 
sluníčko ať na ni svítí 
 
Sněženky a bledule 
pak jde život vesele 
 
Tulipány krokusy  
zimy se bát nemusí 
 
 

 
mem 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Splátkový kalendář 

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

• Poplatek za psa byl do 15. 2. 2006. Žádáme 
držitele psů, aby vždy oznámili na obecním 
úřadě uhynutí či ztrátu svého psa a vrátili 
přidělenou kovovou známku, kterou pes nosil 
na obojku. 

• Poplatek za odpad – do 
30. 4. 2006 

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

 

Oznámení – výběrové 
řízení ČSÚ 

Český statistický úřad 
organizuje výběrové šetření o 
životních podmínkách 
domácností v ČR – SILC 
2006. Šetření proběhne v 
době od 25. února do 23. 
dubna 2006 prostřednictvím 
speciálně vyškolených 
tazatelů, kteří se budou 
prokazovat pověřením, které 
jim vydá krajská správa ČSÚ. 
Do výběru pro šetření se 
dostala i naše obec, proto 
očekávejte návštěvu 
pracovníka ČSÚ i v našich 
domácnostech. Anonymita 
poskytnutých údajů je 
zajištěna. Pověřeným 
pracovníkem ČSÚ v řízení 
šetření je paní Libuše 
Špatenková, tel. 466743424. 

 
Žádost o spolupráci 

S ohledem na novou situaci, 
ke které v současné době 
dochází, a to nelegální dopravě 
odpadů do naší republiky, nás 
Česká inspekce životního 
prostředí (Hradec Králové 2, 
Resslova ul 1229) žádá o 
věnování zvýšené pozornosti 
opuštěným objektům a 
případné ohlášení nelegálního 
ukládání odpadů. 

 

 

ZPRÁVA Z PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ 

ZASTUPITELSTVA OBCE:  

• příprava a stanovení rozpočtu na rok 2006 

mezi důležité položky ve výdajích patří: 

- dokončení chodníku ke hřbitovu - 1200 tis. Kč 

- opravy komunikací - 160 tis. Kč 

- vodovod Okružní ulice - 600 tis. Kč 

- na provoz MŠ - 370 tis. Kč 

- na provoz ZŠ - 1100 tis. Kč 

• závěrečný účet obce za rok 2005 s konečným 
stavem na BÚ 2.015.700 Kč bude schválen 
spolu se zprávou auditora na příštím veřejném 
zasedání  

• hospodaření v obecních lesích za rok 2005 
skončilo s hospodářským výsledkem 651 tis. Kč 
po zdanění 

• proběhla valná hromada spol. VAK Chrudim, 
došlo k prodeji provozní části společnosti VAK 

Jižní Čechy. Od 1. 2. převzala tato společnost 
aktivity a závazky nad provozováním 
vodárenské soustavy, což dříve spravovala 
spol. VAK Chrudim. 

• proběhly inventury, na které byly stanoveny 
inventarizační komise, byl vyhotoven zápis o 
celkovém výsledku inventarizace majetku obce 
k 30. 11. 2005 

• přislíbení příspěvku místní farnosti na opravu 
varhan v kostele, snaha farnosti získat dotaci, 
10% se bude podílet obec 

• letos uplyne 130 let od založení SDH Trhová 
Kamenice, oslavy plánovány na 24. – 25. 6., 

 
Rozpočet na rok 2006 PŘÍJMY VÝDAJE
daň ze závislé činnosti 1 060 000,- Doprava 1 552 000,-
daň z příjmů fyzických osob 400 000,- Dopravní obslužnost 5 000,-
daň z příjmů právnických osob 1 100 000,- Vodní hospodářství 610 000,-
daň z příjmů obce-les 144 500,- Kanalizace 372 000,-
daň z přidané hodnoty 1 900 000,- Mateřská škola 370 000,-
daň z nemovitostí 380 000,- Základní škola 1 100 000,-
správní poplatky 10 000,- Kino 145 800,-
poplatek ze psů 7 000,- Knihovna 57 300,-
poplatek z veřejného prostranství 3 000,- Fara-muzeum 460 000,-
poplatek ze vstupného 3 000,- Památníky 52 000,-
splátky půjček od obyvatel 27 600,- Veřejný rozhlas 25 000,-
globální dotace 327 000,- Kultura, SPOZ 74 000,-
příspěvky od obcí na ZŠ 361 600,- Sokolovna 435 500,-
Výsledek hospodař. V lese r. 2005 651 000,- Hřiště u ZŠ 60 300,-
pronájem pozemků 90 000,- Rozhledna 61 100,-
kino 30 000,- Zdravotní středisko 166 000,-
knihovna 1 000,- Bytové hospodářství 101 200,-
pronájem sokolovny 20 000,- Projekt na ZTV 50 000,-
Pronájem hřiště fotbalového 5 500,- Nebytové prostory 100 000,-
Pronájem hřiště víceúčelového 15 000,- Veřejné osvětlení 238 000,-
pronájem bytů 356 000,- Hřbitov 8 000,-
pronájem nebytových prostor 212 000,- Komunální služby 214 200,-
režijní náklady v nebytových prostorách 25 000,- Komunální odpady 430 000,-
pronájem hrobů 20 000,- Údržba zeleně 110 000,-
prodej majetku, materiálu 5 000,- Veřejně prospěšné práce 426 500,-
ostatní příjmy 30 000,- Pečovatelská služba 313 900,-
poplatek za likvidaci odpadů 380 000,- Příspěvek postiženým dětem 1 000,-
pečovatelská služba - poplatky 15 000,- Požární ochrana 90 000,-
pronájem bytů v DPS 194 000,- Zastupitelstvo 570 000,-
prodej popelnic 10 000,- Vnitřní správa 1 436 500,-
úroky BÚ 10 000,- Poplatky ČS 12 000,-
Zůstatek BÚ 2 015 700,- Splátka půjčky 80 000,-
Rozhledna 20 000,- Příspěvky na ZŠ 28 000,-

Městská policie 20 000,-
Sběrný dvůr 25 000,-
Rezerva 28 600,-

Příjmy celkem 9 828 900,- Výdaje celkem 9 828 900,-

Rozpočet obecních les ů
Výnosy celkem 2 172 350,-
Náklady celkem 1 582 697,-

Zisk p řed zdan ěním 589 653,-
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přislíbena návštěva zástupců z Oberembrachu a 
Wiesbadenu 

• v blízké budoucnosti bude nutné uvažovat o 
rozsáhlejší rekonstrukci veřejného rozhlasu 

• byla provedena veřejnosprávní finanční kontrola 
příspěvkových organizací ZŠ a MŠ  

ing. Iva Dostálová, místostarostka 

 

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
Usnesení č. 01/2006 

ze zasedání zastupitelstva obce Trhová Kamenice 
konaného dne 15. února 2006 v 19.00 hodin v 
sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo obce 

bere na vědomí 

• zprávu o činnosti ZO za uplynulé období 

• zprávu o následné veřejnosprávní finanční 
kontrole příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 
Trhová Kamenice – příloha č. 1 a 2 

• závěrečný účet obce Trhová Kamenice za rok 
2005 

• závěrečný účet Svazku obcí Trhová Kamenice a 
Vysočina pro plynofikaci za rok 2005 

• zápis o celkovém výsledku inventarizace 
majetku obce k 30. 11. 2005 

schvaluje 

• rozpočtové změny k 31. 12. 2005 – příloha č. 3 

• rozpočet obce Trhová Kamenice na rok 2006 

• rozpočet hospodaření v obecních lesích na rok 
2006 

• pronájem pozemku pozemková parcela č. 1144 
o výměře 7770 m2 v k.ú. Rohozná u Trhové 
Kamenice Ing. Josefu Zitovi, bytem Rohozná 17 
za cenu 300,-Kč/ha 

• pronájem pozemků pozemková parcela č. 1797, 
1885/2 a 1983 v k.ú. Trhová Kamenice a 
pozemky pozemková parcela číslo 1240, 1241, 
1242, 1233, 1224, 1234, 1211, 1174, 1150, 
1218, 1220 a 1191 v k.ú. Rohozná u Trhové 
Kamenice p. Janu Koukalovi ml., bytem 
Jenišovice 22 za cenu 300 Kč/ha 

• prodej stavby – kabelové vedení 1 kV pro RD a 
VO na pozemku parc. č. 1973/1 v k.ú. Trhová 
Kamenice ČEZ distribuce, a.s., Vinohradská 
325/8, Praha 2 

Pavel Kábele, starosta 
ing. Iva Dostálová, místostarostka 

 
BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 

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

50 let Jiří Paulus, Rohozná 

60 let Jiří Bříza, Kameničky 

Miloslava Pluhařová, Trhová Kamenice 

75 let Zdenek Fenyk, Kameničky 

80 let Karel Partyk, Trhová Kamenice 

Zdeněk Kučera, Trhová Kamenice 

85 let Jaroslava Růžičková, Trhová Kamenice 

94 let Eduard Krejčí, Trhová Kamenice 

 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

V únoru nás počasí sužovalo nepříjemnými přívaly 
sněhu. Každý se již těší na jaro. Dokonce i děti 
netrpělivě očekávají slunečné a teplé počasí. 

1. února se uskutečnilo testování žáků devátých 
tříd. 

6. února se žáci všech devíti tříd zúčastnili 
besedy „Keňa – adopce na dálku“. Poutavé vyprávění 
a snímky poukazující na život v tamní velice chudé 
zemi přispěly k úvahám o adopci jednoho z dětí. 

8. února proběhl na naší škole zápis do první 
třídy. K zápisu se dostavilo 15 budoucích prvňáčků. 
Všichni u první životní zkoušky uspěli a budeme se na 
ně těšit v novém školním roce. 

V únoru začal plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. 
třídy. Někdo se těšil, někdo se bál, ale nakonec se 
voda zalíbila všem. Po povinných disciplínách přišla 
na řadu samozřejmě i hra, skluzavka, lovení puků 
pod vodou, kotrmelce na plovoucích deskách a 
podobně. Kéž by výcvik trval déle! 

11. února si všichni příznivci naší školy mohli 
přijít zatančit na ples SRPDŠ. Chlapci a dívky z 
pěveckého kroužku si pro tuto příležitost připravili 
krátké vystoupení, které mělo za úkol navodit 
příjemnou atmosféru večera. Jelikož se pomalu blížil 
14. únor, byly všechny písničky prolnuty tématem 
lásky. V dnešním uspěchaném světě je zapotřebí 
tento cit neustále připomínat. Přináší totiž vždy něco 
krásného. Z lásky se přeci rodí nový život. Na své 
narození vzpomíná i jeden žák naší školy, Jaroslav 
Hron z 5.třídy. 

Můj nejoblíbenější den 

Můj nejhezčí den byl 29.5.1994. Tehdy jsem se 
totiž ocitl na světě. Bylo mi krásně. 

 Mamka mi říkala, že jsem se 
připíkal, ale já si na to pořád 
nemohu vzpomenout. Nejlépe 
jsem se cítil v inkubátoru. Tam 
bylo teplo. Někdo mě však 
neustále rušil. Později jsem se 
dozvěděl, že je to můj bratr, moje 
dvojče, které se mi ani trošinku 
nepodobalo. On  křičel a já jsem nemohl v klidu spát. 
Nezamhouřil jsem ani oko. 

Mého bráchu si v porodnici spletli s holčičkou. Ale 
byl to přeci jenom malý a ubrečený kluk – můj bráška 
Kuba, kterého mám moc rád. 

Jaroslav Hron, 5.tř.     

 

Tento příběh nám ukazuje, jak kouzelné a krásné 
je mít někoho rád. Je třeba, abychom všechny kolem 
sebe vedli k lásce, přátelství a vzájemné toleranci. Na 
světě se nám pak bude žít mnohem lépe. 

Mgr. Lýdie Svobodová 

 
MATEŘINKA 

Ohlédnutí 

V měsíci únoru čekal naše předškoláky důležitý 
mezník – zápis do 1. třídy ZŠ, který proběl 8. 2. 
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Všichni zdárně zapsaní se už těší na svoji novou roli 
školáka, ale do září zbývá ještě dost času a 
současnou dětskou radostí je především již tradiční 
plavání v hlineckém krytém bazénu. V deseti lekcích 
se děti naučí nebát vody, splývat, správně dýchat i 
první plavecká tempa a při tom všem si užijí spoustu 
zábavných her. 

9. 2. jsme v rámci tematického plánu Profese a 
Naše tělo – naše zdraví navštívili zdejší lékárnu, kde 
se dětem velmi pěkně věnovala paní PharmDr. Jitka 
Mičulková, které patří naše poděkování. Děti byly 
nadšené z dárečků, které si odnášely a v MŠ si 
namísto „obchodu s potravinami“ také zařídily 
lékárnu, kde trénují i zásady první pomoci. 

  

UPOZORNĚNÍ 

Zápis dětí do MŠ Trhová Kamenice se uskuteční 
ve dnech 6. – 10. 3. 2006.  

Přijímají se i děti, které začnou MŠ navštěvovat 
během školního roku (tj. od září 2006 do června 
2007).  

Přihlášky si rodiče vyzvednou v MŠ v době od 10 
do 15.30 hodin 
 

FARNÍ OKÉNKO 
Začal měsíc březen a křesťané vstoupili do 

šestitýdenní přípravy na velikonoční svátky. Na jejím 
počátku si připomínáme, že se Ježíš čtyřicet dní 
postem a modlitbou připravoval k uskutečnění svého 
poslání. Ponížil se, když přijal lidskou přirozenost a v 
oddanosti Otci byl ochoten vzít na sebe lidské hříchy. 

Tímto svým 
„ano“ k Boží 
vůli zvrátil 
„ne“ prvních 
lidí, kteří se 
Bohu 
vzepřeli.  

K 
hlubokému 
prožití postní 
doby jistě 
náleží snaha 
o obnovu a 
prohloubení 
víry a jejího 
uskutečňován
í v praxi 
/tedy 
pokání/. 
Avšak první a 
nejdůležitější 
věcí je 
uvědomit si, 
jaké je naše 

životní povolání. Nebo lépe řečeno, jak můžeme ve 
svém životě odpovědět na Boží lásku. Boží plán s 
člověkem je totiž v první řadě plánem lásky. To, jak 
se rozvíjí, poznáváme na stránkách Písma svatého. V 
Janově evangeliu čteme: „Tak Bůh miloval svět, že 
dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ /Jan 
3,16/. Kdo by mohl pomyslit na větší znamení lásky? 

 Zůstáváme ve vytržení před tajemstvím 
Boha, který se poníží až po obětování se za nás na 

kříži (srov. Fil* 2,6–8), aby hříšníkům nabídl spásu. 
Ve velikonočním chvalozpěvu Exultet se zpívá: 
Šťastná vina, kvůli níž přišel Vykupitel tak vznešený… 
Možná se nám někdy zdá, že náš život je těžký a 
cítíme se opuštěni, ale když obstojíme ve zkouškách s 
vědomím, že tím máme účast na Ježíšově utrpení, 
budeme s ním mít účast i v jeho zmrtvýchvstání. 

*list sv.Pavla Filipským 
Pavel Čtvrtečka 

 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Chřipka je známým a typickým příkladem 

virového onemocnění. Vyskytuje se každoročně, 
původcem chřipky jsou RNA viry typu A a B. 
Vzhledem k tomu, že viry obecně 
mají velmi jednoduchou 
strukturu, mají také oproti jiným 
původcům infekcí (např. 
baktériím) větší schopnost měnit 
se.  

Pro onemocnění chřipkou 
je typické náhlé objevení 
příznaků, mezi které patří 
vysoká teplota (více než 38˚C), zimnice, bolest 
celého těla-kloubů, svalů, bolesti hlavy, suchý 
dráždivý kašel. Rýma se pak zpravidla objeví jako 
druhotný projev postižení oslabené sliznice.  

Chřipka má krátkou inkubační dobu (tedy období 
mezi kontaktem s choroboplodnými zárodky a 
propuknutím choroby), která se pohybuje mezi 18 až 
48 hodinami. 

Léčba chřipky se zaměřuje proti příznakům, 
kterými pacient trpí, tedy: 

• snížit horečku  

• dodat tělu dostatečný přívod tekutin 

• ulevit od bolestí (kloubů, hlavy apod.) 

• utlumit neproduktivní dráždivý kašel 

• uvolnit ucpaný nos 

• zvýšit příjem vitamínu C do organismu  

• odpočívat a omezit kontakty s ostatními lidmi  

Vysoké horečky by u nekomplikované chřipky 
neměly trvat déle než 5 dní a celková doba 
rekonvalescence se může pohybovat v rozmezí 1–2 
týdnů, ale i 1měsíc. Záleží na celkové tělesné kondici 
pacienta, jeho věku, ale i dalších faktorech. Pokud se 
zdravotní stav pacienta navzdory léčebným opatřením 
nezlepšuje, je třeba vyhledat lékaře. 

Důležitou formou prevence chřipky je očkování. 
Vakcína proti chřipce je 
každoročně obměňována právě ze 
zmiňovaných důvodů schopnosti 
viru měnit se a je tvořena dvěma 
kmeny typu A a jedním kmenem 
typu B. Kmeny viru se určují 
prostřednictvím záchytu viru na 
opačné polokouli, kde probíhá 
sezóna opačně a za posledních 15 
let byla zatím podle údajů 
Světové zdravotnické organizace 
(WHO) vždy totožná s kmenem, 

který se zde potom objevil. Účinnost vakcinace se 
pohybuje mezi 70 až 90 % a tak je možné, že ačkoliv 
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byl člověk očkován, onemocněl chřipkou, protože se u 
něho imunita proti chřipce dostatečně nerozvinula. 
Většinou je ale průběh onemocnění u očkovaného 
člověka mírnější než u neočkovaného. Rozhodně lze 
očkování doporučit osobám z rizikových skupin, 
kterými jsou například lidé s onemocněním srdce, 
diabetici, astmatici… 

V poslední době bývá hojně medializováno jiné 
onemocnění způsobené RNA viry a to je ptačí chřipka. 
Podtypem chřipkového viru typu A je i virus ptačí 
chřipky H5N1. Jeho hostitelem jsou ptáci – volně 
žijící, ale i v chovech. Očkování proti lidské chřipce 
nechrání očkované osoby proti jiným virovým 
onemocněním, tedy i proti ptačí chřipce. Existují léky 
Tamiflu a Relenza, které jsou určeny pro léčbu nebo 
prevenci lidské chřipky a u kterých se předpokládá, 
že mohou zmírňovat i průběh onemocnění ptačí 
chřipkou. V poslední době se objevily zprávy o 
úspěšném vývoji vakcíny proti ptačí chřipce.  

Virus je možno zničit teplem, je-li vystaven 70 
˚C, stačí 1 minuta. Ničí ho i běžné desinfekční 
prostředky.   

Z hlediska současných poznatků ještě není virus 
ptačí chřipky schopen rychle se šířit z člověka na 
člověka, a proto není aktuální riziko vzniku pandemie, 
tedy onemocnění větší části obyvatel.  

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 
 
 

PROGRAM KINA BŘEZEN 2006 
3. března 
v 18hod. 

Zná je jako svý boty 
Širokoúhlý film USA. 
Komedie. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

10. března 
v 18hod. 

King Kong 

Širokoúhlý film USA. 
Od tvůrce Pán prstenů 
Petera Jacksona. 
Dobrodružný film. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

17. března 
v 18hod. 

Elizabethown 

Romantický film USA. 
Když chcete najít sami 
sebe, musíte pořádně 
hledat. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

24. března 
v 18hod. 

Ještě žiju s věšákem, 
plácačkou 

Česká komedie z nádraží. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

31. března 
v 18 hodin 

Země mrtvých 

Širokoúhlý film USA. 
Horor. Úsvit mrtvých 
skončil. Nastal čas jejich 
nadvlády. 
 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Plesová sezóna pokračuje … 

Plesová nálada nemine Trhovou 
Kamenici ani v měsíci březnu. 
Pobavit se můžeme na Sportovním 
plese, který 18. března od 19.30 h 
v místní sokolovně pořádá oddíl 
kopané. Hudby, občerstvení a dobré 
nálady bude jistě dostatek, a tak se 
máme nač těšit. 

PROBĚHLO 
Děkuji všem sponzorům z řad podnikatelů a 

rodičů, kteří přispěli do tomboly a podíleli se tím na 
zdárném průběhu plesu SRPDŠ. Poděkování patří i 
pěveckému kroužku za velmi pěkné zahájení, ale i 
všem organizátorům. 

Za SRPDŠ Radek Osmík 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
V sobotu 18. března se úderem 18. hodiny 

rozezní sál Komorního divadla v Hlinsku tóny 
kytarových skladeb v podání soutěžících, kteří se do 
Hlinska sjedou na 3. ročník soutěžního 
kytarového festivalu. Pořadatelem klání je R. Frei a 
MKK Hlinečan. Vstupné je 50 Kč. 

Na úterý 28. března 2006 se mohou těšit všichni 
příznivci dobré zábavy. V 18 hodin začíná v 
Komorním divadle v Hlinsku talk show Jana Krause a 
Evy Holubové „ Co jinde neuslyšíte “. Vstupné je 
160 a 158 Kč. 

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

Ve výstavních prostorách Městského muzea a 
galerie v Hlinsku je od 17. února instalována výstava 
obrazů Jiřího Jandy. Výstavu uspořádanou u 
příležitosti autorových 50. narozenin si mohou 
návštěvnici prohlédnout do 26. března, a to v čase : 
Út – Pá  9-12  13-16 h, So, Ne, svátky 13-17 h. 
 

Ostatní 

17. a 18. března 2005 pořádá Klub žen Hlinsko 
ve Společenském domě v Hlinsku PRODEJ Z DRUHÉ 
RUKY . 
 

Provozní doba krytého plaveckého 
bazénu v Hlinsku při odstávce a 
během jarních prázdnin: 

Vstupné: dospělí 30 Kč/h a děti 
do 15 let 15 Kč/h. Tel.: 469 

311 703 

 

 
Ne 5. 3.  10.00 – 19.00 
 6. – 10. 3. ZAVŘENO ODSTÁVKA 
So 11. 3.  10.00 – 19.00 
Ne 12. 3.  10.00 – 19.00 
Po 13. 3. 8.00 – 14.00 15.00 – 21.00 
Út 14. 3. 6.30 – 14.00 15.00 – 21.00 
St 15. 3. 6.30 – 14.00 15.00 – 21.00 
Čt 16. 3. 6.30 – 14.00 15.00 – 21.00 
Pá 17. 3. 8.00 – 14.00 15.00 – 21.00 
 Od 18. 3. Běžný provoz  
Po, Pá   15.00 – 21.00 
Út, Čt  6.30 – 7.30 15.00 – 21.00 
St  6.30 – 7.30 15.00 – 21.00 
So, Ne   10.00 – 19.00 

 
 
ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM NA BŘEZEN 

Řízkujeme muškáty 

Letní chlouba našich rozkvetlých oken bude tím 
větší, čím více se zasloužíme o vypěstování kvalitních 
rostlin. V chladu a za světla přezimované rostliny 
pelargonií z loňských truhlíků lze snadno namnožit 
pro letošní ozdobu domu i zahrady. Připravíme si 
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misku s běžným pěstebním substrátem, ve spodní 
části vysypanou vrstvou písku. Z loňských rostlin 
vybereme zdravé mladé výhony bez květních pupenů 
a odřízneme je z rostliny. Délka stonku takto 
vzniklých řízků může být různá. Stonek zařízneme 
těsně pod listovou uzlinou a na řízku ponecháme dva 
až tři vrcholové, plně vyvinuté listy. Kolíčkem 
vytvoříme v zemině otvory a řízky do nich vložíme 
(vyplatí se ošetřit konce stonků práškem nebo gelem 
stimulujícím zakořenění). Substrát kolem řízku jemně 
prsty upěchujeme. V jedné nádobě může být několik 
řízků, nesmějí se však vzájemně dotýkat listy. Řízky 
pečlivě zaléváme a kryjeme misku igelitovým sáčkem 
pro vytvoření vhodného mikroklimatu. Sáček 
odstraníme, jakmile řízky projeví známky nového 
růstu. 

Moderní hnojiva 

Nepostradatelné postavení na trhu si vybudovala 
řada tuhých, tzv. tvarovaných hnojiv. Plnohodnotné 
zastoupení základních živin (dusík, fosfor, draslík a 
hořčík) nezbytných pro vyrovnaný růst rostlin 
doplňují stopové prvky, případně růstové látky. Tvar 
tablet nebo tyčinek usnadňuje aplikaci a současně 
umožňuje dlouhodobé postupné uvolňování živin v 
rámci několika týdnů po aplikaci. Podle druhu se 
doporučují používat při sázení sadby zelenin, 
ovocných i okrasných dřevin a květin. Tablety 
aplikujeme 10 cm pod kořenový systém, do 
kontejnerů a květináčů, ale také pro přihnojení 
vzrostlých rostlin 15 až 20 cm pod povrch půdy. 
Tyčinky zcela zatlačíme mezi okraj květináče a 
rostlinu. U větších květináčů rozdělíme tyčinky 
rovnoměrně po obvodu. Množství tvarovaného 
hnojiva je dáno výrobcem v závislosti na průměru 
květináče. Doba, po kterou hnojivo působí, je rovněž 
přesně uvedena na obalu výrobku. 

Ptačí budky na zahradě 

Zatímco na zimu chystáme ptactvu krmítka s 
potravou, zjara pro ně určitě připravíme náležité 
obydlí. Druhům ptactva hnízdícím v dutinách můžeme 

nabídnout mimo dutin uměle 
vyrobené budky. Hlavními 
podmínkami pro hnízdění 

jsou místo umístění a rozměry 
budky. Úspěch zahnízdění 
záleží na typu budky a na 
průměru vletového otvoru, 
kterým nalákáme k osídlení 
požadované druhy ptactva. 

Například 26 mm je průměr otvoru pro 
menší druhy sýkor, 32 - 35 mm pro větší sýkory, 
šoupálky, strakapouda malého a další užitečné druhy. 
Hmyzožravé druhy pak regulují výskyt škůdců (např. 
sýkora koňadra spotřebuje denně množství hmyzu 
odpovídající její váze - 17g), semenožravé druhy se 
mimo jiné živí semeny plevelů a dravé druhy snižují 
stavy škodlivých obratlovců. Budky se nejčastěji 
vyrábějí z neopracovaného dřeva s vyspádovanou 
střechou v barvě splývající s okolím. Vletový otvor 
orientujeme k jihovýchodu a umisťujeme pod něj 
půlkulatou tyčku k zachycení přilétajícího ptáka. 
Vzdálenost mezi jednotlivými budkami má být 15 m. 

Trávník plný mechu 

Po zimním období je trávník často plný plevelů, 
mechu a odumřelých odnoží travin, na některých 
plochách se objevují holá nebo prošlapaná místa. 

Prvním krokem hned po vyschnutí a prvním 
zazelenání trávníku je odstranění navátého listí, 
větévek, mechu a jiných nečistot pomocí 
vějířovitých hrábí. Plevel odstraníme 
bodcem nebo ostrým nožem, propadlá 
místa zasypeme vyzrálým prosátým 

kompostem, který rovnoměrně 
rozhodíme po celé zelené ploše. 

Nerovný povrch trávníku se pokusíme 
vyrovnat válcem a pomocí vpichování vidlí 

do země provzdušníme podzemní část 
trávníku. V případě větší trávníkové plochy je 

vhodnější využít speciálního aerifikátoru. 

Pro zamezení dalšího růstu mechu je nutné znát 
hodnotu pH půdy, protože ne všechny mechy jsou 
kyselomilné. Znát kyselost půdy na naší zahradě je 
nutné i pro vhodný postup následného celoročního 
přihnojování, bez něhož dobrého stavu trávníku 
nedocílíme. Po druhé až třetí seči je vhodné vyhrabat 
znovu mech a plstnaté části vertikutačními hráběmi, 
které jsou k dostání v obchodech se zahradnickými 
potřebami. 

Řez růží 

Koncem března začínáme s jarním sestřihem 
růžových keřů. Zejména velkokvěté růže zasluhují 
maximální pozornost. Abychom se dočkali počátkem 
léta krásných květů na dlouhých stoncích, 
zastřihujeme pečlivě loňské zdřevnatělé větve a 

odstraňujeme odumřelé části rostlin. Na 
každé zdravé větvi 
ponecháme dvě až tři očka, ze 

kterých se postupně vyvinou 
nové letorosty. Pomocí ostrých 

zahradnických nůžek odstraníme 
nežádoucí část rostliny asi půl 

centimetru nad posledním 
očkem, které současně vyčnívá 

směrem ven z keře. Ponechaná rašící očka 
nemají směřovat směrem do nitra keře, protože jej 
stíní. Opatrněji postupujeme při řezu růží pnoucích, 
které v prvních dvou letech po výsadbě 
neprořezáváme vůbec. Výjimkou mohou být 
zasychající nekvetoucí výhony. Pnoucí růže 
prořezáváme až na sklonku léta po odkvětu. 
Ponechávají se silné výhony, vyholené větve se 
odstraňují spolu s nevyzrálým dřevem. Po tomto 
zásahu výhony vyvážeme rovnoběžně s oporou. 

Předpěstujeme si pažitku 

Právě nyní je správný čas pro předpěstování 
pažitky v truhlících za oknem, fóliovnících nebo 
sklenících. Časně zjara přirychlená pažitka je 
významná pro obsah 
biologicky cenných látek. 
Zároveň zpestří pokrmy a 
osvěží organismus. Malá 
tmavá semena vyséváme do 
substrátu těsně pod povrch 
a důkladně rosíme. Vysetá 
semena vzejdou za 10 - 14 
dní. Vzrostlé rostliny přepichujeme do květináče vždy 
po několika kusech. Na zahradu je přeneseme až 
koncem dubna nebo začátkem května. Pažitku 
pěstujeme na polostinném stanovišti, buď přímo na 
záhonku nebo v truhlíku na terase nebo balkoně. 
Pravidelným stříháním zesilují listy. Ozdobou mohou 
být jedlé fialové květy, z jejichž semen můžeme 
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nadále pažitku rozmnožovat. Podzemní část pažitky 
je mrazuvzdorná, vymrzlé listy se v následujícím roce 
opět obnoví z podzemních cibulek. Pro konzumaci je 
nejcennější čerstvá pažitka, lze ji současně mrazit 
nasekanou na malé kousky. Pro sušení se příliš 
nehodí. 

Jarně vyzdobené truhlíky 

Květinová výzdoba ve venkovních truhlících by se 
měla během roku několikrát obměnit. Po zimní 
výzdobě přichází na řadu změna v jarním provedení. 
Do truhlíků, koryt a květináčů aranžujeme druhy 
odolné vůči přízemnímu mrazu, zároveň však 
symbolizující jaro. Vhodná je kombinace jarních 
cibulovin vysazených na podzim nebo rychlených z 
jarní nabídky obchodu s maceškami, na jaře 
kvetoucími vřesovci, zeleným 
břečťanem a barvínkem s různě 
modifikovanými listy. Pro posílení 
kondice rostlin přidáváme 
do substrátu granulované 
hnojivo nebo pod 
jednotlivé rostliny tablety 
s výživou. Taková forma 
výživy zajistí dobrý stav 
rostlin až do výměny za 
letničky. V průběhu jara dbáme na pravidelnou 
závlahu, popřípadě v době nadměrných srážek 
chráníme květiny před přemokřením. Součástí 
truhlíků mohou být také ozdoby symbolizující jaro: 
proutěná či slaměná zvířátka, barevné větrníky 
určující směr a sílu větru, barevné kraslice aj. 

Měsíc výsevů 

Zatímco se zahrada teprve pozvolna probouzí, za 
okny v bytě můžeme rychlit vyseté rostlinky květin i 
zeleniny. Základem úspěchu je mimo klíčivých semen 
prosátá, proteplená a dostatečně vlhká zemina, 
jihozápadní nebo jihovýchodní světlo a teplo. Semena 
kupujeme podle data klíčivosti s možnou speciální 
úpravou - obalovaná ve speciální ochranné vrstvičce 
jsou stejně velká a dobře chráněná, nebo v páscích, 
které předcházejí dalšímu jednocení. Výsev 
provádíme buď do terakotových květináčů, které 
předem namočíme, aby nasákly vodu, nebo do 
plastových květníků. Zcela moderní záležitostí jsou 
rašelinové hrnky, které vysazujeme na záhon spolu s 
rostlinou. Nádobka se v půdě za čas rozloží. 
Nejtradičnější použití pro výsev má nízký a mělký 
truhlík naplněný zeminou. Po vysetí zahrneme 
semena zeminou a jemně, ale důkladně provlhčíme. 
Pro zajištění patřičného mikroklimatu zakryjeme 
výsevní nádobu sklem, plastovým krytem, popřípadě 
sáčkem přetaženým přes konstrukci. Kryt se v 
žádném případě nesmí dotýkat vzešlých rostlinek. 
 

V kostce 

• do volné půdy vyséváme otužilé letničky nebo 
druhy nesnášející přesazování (mák, stračka, 
chrpa...) 

• rozdělujeme a znovu vysazujeme trvalky  

• rozhrneme nakopčení u keřových růží, 
pohnojíme je vyzrálým kompostem a cereritem. 
Stromkové růže uvolníme ze zimního krytu a 
přivážeme ke kolíkům. Zahájíme řez růžových 
keřů 

• za příznivého počasí odstraníme kryt ze 
skalniček a cibulnatých rostlin, současně 
vyčistíme jejich záhony od navátých nečistot 

• podle stavu stromů i keřů doplníme dodávku 
průmyslových hnojiv 

• během celého měsíce lze vysazovat stromy a 
keře, které jsme nestihli zasadit na podzim 

• koncem měsíce uskutečníme udržovací řez 
jádrovin (jabloní, hrušní...) 

• počáteční růst jahodníku podpoříme 
přihnojením, okopáním rostlin a očištěním 
porostu 

• z oschlého trávníku vyhrabeme nečistoty i 
mech a přihnojíme kompostem 

• uvolníme přes zimu svázané jehličnany 
Martina Mixová, použito z Internetu 

 

 
SLOUPEK HISTORIE 

Z pera pana Bohumila Hospodky se můžete dnes 
naposledy začíst do zajímavé kroniky 
trhovokamenických hřbitovů … 

 

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 … 

V roce 1993 se udělalo našemu 
nezapomenutelnému a obětavému panu faráři Th et 
PhDr. Rudolfu Rykýřovi při pohřbu paní Brandové 
nevolno a z nemocnice se již nevrátil. (Pan farář 
Rykýř se staral o trhovokamenickou farnost po 
odchodu děkana Josefa Raneckého do Přibyslavi. - 
Pozn. B.H.) Je pohřben v Chrudimi v rodinném hrobu. 
Nezlomilo ho ani žalářování za minulého režimu, ani 
těžké zdravotní potíže, staral se o naše kostely, které 
dal opravit. Requiescat in pace! (Odpočívej v pokoji! - 
Pozn. B.H.)  

     Dne 26. července v roce 1994 zemřel v táboře 
ČKD třiapadesátiletý muslim Šišič Fadil-Hussein, 
narozený 10. dubna 1941, který však byl krátce po 
uložení do hrobu exhumován a bylo kolem jeho 
exhumace značné pozdvižení. Byl prý pitván a cizí 
zavinění jeho smrti nebylo zjištěno. Pohřben je mezi 
hroby rodiny Dejnožkovy a Burkoňovy ze Dřevíkova. 

     Vrata na hřbitov byla zdrojem stálých potíží, a 
proto byla znovu rekonstruována, přizdobena a 
usazena výše, takže jsou nyní pěkná. V pozdním 
podzimu byla nahozena hřbitovní zeď zevnitř, omítka 
byla obílena, takže o Dušičkách celý hřbitov 
„prokoukl“. Radost však trvala jen do jara 1995, kdy 
omrzlá omítka začala opadávat a o práci bylo zase 
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postaráno. Při opravě omítky na budově Obecního 
úřadu byla sem v roce 1995 přestěhována mozaika 
pánů Josefa Vařečky a Petra Dejnožky. Umístěna byla 
do zdi mezi hroby rodiny Hospodkovy a I.G. Gribova. 

     Hřbitov stárne a mnohé hroby ztrácejí 
pečovatele. Dříve rozsáhlý dětský hřbitůvek se zužuje 
a Obecní úřad bude mít v dohledné době ve své péči 
na 30 pomníků a desek. Nejstarší jsou zazděny za 
skupinou Schulzových hrobů a jsou z let 1840 a 
1858. 

     Zajímavé jsou i železné kříže na zdi skladu a 
márnice. První zleva byl nalezen při úklidu, zarostlý 
drnem. Kříž na márnici se skládá ze čtyř dílů. Korpus 
Krista nalezli traktoristi za Rohoznou při cestě do 
Kameniček: horní část vyčnívala a spodní vyorali. 
Karel Němec slyšel vypravovat, že prý v 50. letech 
20. století jeden horlivý traktorista kříž povalil a ještě 
se vyjádřil, že takové nesmysly nebude objíždět. Do 
týdne pak zemřel.  

Když se uklízela u Bláhu - hrobařu - půda, našli 
tam starou hřbitovní knihu, založenou v roce 1897 s 
posledním záznamem z roku 1927. Tehdy měla dozor 
nad pohřbíváním církev, a tak první kanonická 
vizitace je v knize zapsána dne 23. června 1897 a 
poslední zápis z vizitace v ní provedl 21. června 1912 
sám biskup Jošek (?). První pohřeb sem hrobař 
zapsal 10. ledna 1897 a byla to „Františka Kalcova, 
manželská dcera Antonína Kalce, domkáře z Hluboké 
č. 7, 26 roků, hrob obyčejný“. 

     Pohřbívalo se sem mimo Trhové Kamenice i z 
Hluboké, Možděnice, Kameniček, Travné, Zubří, 
Svobodných Hamrů, Rohozné, Dřevíkova, Rváčova a 
Petrkov. Proč i ze Rváčova, když je hřbitov i u 
Svatého Mikuláše, o kterém jsou záznamy v zadní 
části protokolu? (Hřbitovní knihy. - Pozn. B.H.) Tam 
je první záznam o pohřbu Bulenové Anny. Porodila 
nedonošený plod ženského pohlaví, žena Antonína, 
Milesimov č. 14. Sem (Ke Svatému Mikuláši. - Pozn. 
B.H.) se pohřbívalo ze Všeradova, Petrkov, Rváčova, 
Milesimova, Schönfeldu (Jasné Pole) a od Svatého 
Mikuláše. 

     Kniha má sice rubriku pro záznam čísla hrobu, 
ale ani jednou v ní záznam není uveden. Někteří 
hrobaři vedli knihu pořádně, zvláště dokud chodili 
kanonické vizitace, ale za I. světové války sem nikdo 
nepsal. Pohřbívány byly i mrtvě narozené děti, na poli 
byl nalezen mrtvý pobuda a dost je tu zapsáno i 
mladých nalezenců z Vídně. Snad to byly nežádoucí 
děti českých služek. 

     Dostali jsme se k hrobníkům. Už vpředu je 
zmínka o tomto povolání. Ne každý člověk je ho 
schopen nebo ochoten vykonávat. Přece jen „poslední 
věci“ člověka jsou spojeny s velikými citovými 
pohnutkami a loučení s milou osobou se do vědomí 
zapisuje ponejvíce nesmazatelně. Takovým 
nezapomenutelným hrobařem byl u nás pan Bláha, 
spořádaný a zbožný rolník. Kronikář Alois Vítek zapsal 
v kronice k roku 1958: „Hřbitov je ve vzorném 
pořádku, pokud jde o úpravu a čistotu. Cesty jsou 
pečlivě udržované a vysypané pískem.“ Tehdy nebyl 
nepořádek ani v okolí hřbitova, pohřby se odbývaly 
důstojně, pozůstalí se nemuseli starat o kopání hrobu 
a při obřadu se obávat uklouznutí po hlíně. 
Pozůstatky po poznačení křížkem pak hrobař pietně 
uložil. 

     Stáří i jiné okolnosti přiměly pana Bláhu, aby 
přestal tuto práci vykonávat. Nějaký čas pokračoval 
jeho syn Jan, potom do roku 1965 Jaroslav Rohlík, 
pak, do své smrti, Josef Korejtko, Jaroslav Odvárka a 
J. Černý ze Všeradova se svým synem. Pro pozůstalé 
se stávaly různé nepřístojnosti, a tak sem nastoupil 
Václav Tlapák ze Rváčova, ale situace se ještě 
zhoršila. Pozůstalí si museli kopat hroby sami a proto 
se více obraceli k pohřbu žehem. V současné době je 
možnost objednávat si správce hřbitova v Hlinsku 
pana Slavíka. 

     V matrice zemřelých se uvádí v letech 1882 až 
1896 hrobník Karel Pilný, roku 1909 byl hrobařem 
Alois Kočí, který je zaznamenán ještě v roce 1925. Za 
prvním pomníkem vlevo od brány je ve zdi za 
pomníkem rodiny Černovy náhrobní deska a na ní je 
nápis: FRANTIŠEK PILNÝ / trvalý místní hrobník / po 
28 roků / zemřel 1891 / v stáří 83 let / a jeho dcera / 
VALBURGA PILNÁ / zemřela v stáří 58 let. (Lze tedy 
předpokládat, že onen Karel Pilný, hrobník v letech 
1882 až 1896 byl hrobaře Františka Pilného syn nebo 
mladší bratr. - Pozn B.H.) 

 

FRANTIŠEK PILNÝ 
trvalý místní hrobník 

po 28 roků 
zemřel 1891 
v stáří 83 let 
a jeho dcera 

VALBURGA PILNÁ 
zemřela v stáří 58 let 

 

 

 
Fragment náhrobní desky ve hřbitovní zdi 

 

A tady už jsme v líčení historie „nového“ hřbitova 
v současnosti, kdy je ještě dost práce na dalším 
zlepšování našeho svatého pole. Velmi nepříjemný, 
zvláště pro starší lidi, je příchod ke hřbitovu, 
obzvláště v zimě či při nepohodě. Pěší jsou 
ohrožování rychle jedoucími auty, zvláště kamióny a 
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nikdo sem přitom nechodí v pracovním oblečení, aby 
ho mohl dát po znečištění do prádla! A přitom je na 
duhé straně široký příkop, kde by se dala zřídit 
stezka pro pěší. Brání tomu prý požadavky silniční 
správy a vysoké náklady na její zřízení. (Svoji práci 
dokončil MVDr. Kolář kolem roku 1998. V současné 
době - od roku 2004 - je již budován chodník po 
pravé straně vozovky od náměstí až ke hřbitovu. - 
Pozn. B.H.) 

 

Hřbitov na Polomi 

Osada Polom byla založena na přelomu 12. a 13. 
století. Hřbitov je okolo kostela svaté Kunhuty a sahá 
až k lesu. Původně byl oplocen dřevem. Teprve před 
2. světovou válkou byl obehnán zdí. Uprostřed 
prostoru k silnici byli pohřbeni popravení nebo zabití z 
roku 1734. Byl tu i hrob husitských bojovníků a také 
společný hrob panských vojáků z roku 1866. Při 
kopání jednoho hrobu se propadl hrobník do spodního 
prostoru a pod ním prý byla ještě další prostora. 

     Do roku 1903, jak to bylo zvykem, tu stávala 
kostnice z dřevěného laťoví. Na hřbitově proti vchodu 
do kostela byl vzácný železný kříž z roku 1833 
(dokonce se říká, že v letopočtu byly tři trojky). 
Organizátoři výstavy v Nasavrkách si ho půjčili a tam 
také jeho stopa nadlouho zmizela. Prý si ho vzali do 
chrudimského muzea a podobně, ale na výstavě 
určitě nebyl(!). Pátralo se po něm marně, až jednou 
zavolal panu Málkovi nasavrcký písmák pan Vojtěch 
Žemlička, že kříž našel na půdě kostela za trámem, 
když pátral po starých standartách.  Kříž bylo nutno 
rozebrat a zakonzervovat. Ve schráně se však 
dochovalo jen několik písmen. Našel se na Polomi i v 
drnu zarostlý žulový podstavec, na kterém bylo znát 
nešetrné vyrvání kříže. Památka je uložena v kostele 
sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici. 

     Nyní je na polomském hřbitově už jen několik 
hrobů, především rodiny Urbanovy, jejichž rod byl na 
místním čp. 3 téměř 300 let. Druhá světová válka se 
do jeho historie zapsala krutým písmem. Z 
koncentračního tábora se nevrátil mladý Ladislav. 
Jemu a jeho otcovi je tu postaven žulový pomníček s 
trnovou korunou a nezodpovězeným bolestným 
výkřikem země, která volá do své náruče své děti: 

 

Země mluví 

Za tvoji lásku, za věrnost ke mně, 

sedláku Františku Urbane, 

já, tvá rodná česká země 

jsem čekala, na vás oba, otče, synu! 

Na tebe, Ladislave, bys osil kamenitou líchu, 

na tvou věrnou dřinu, 

na tebe, Františku, bys spočinul v mém tichu, 

listí klenu a lípy své jsem ti stlala do hrobu. 

Sedláku Františku, kde spí tvé šediny? 

Ve chvíli, kdy Bůh sňal s národa porobu, 

opuštěni, zmučeni, Bože můj jediný, 

do kobek vězeňských odvlečeni v dáli, 

životy své na oltář vlasti jste dali! 

Volám vás, vraťte se ke mně, 

Františku a Ladislave Urbane, 

já, vaše rodná česká země, 

volám vás do své náruče otevřené. 

 
!! Takhle dnes vypadá cenná historická památka-

polomský kostel sv. Kunhuty!! 

 

 
Pohled od západní strany 

 
Zbořená kazatelna a oltář 

 

 

Na tomto místě rukopis pana MVDr. Jaroslava 
Koláře končí. Díky jeho píli má Trhová Kamenice 
alespoň zhruba zmapovanou historii svých hřbitovů. 
Díky jeho píli má Trhová Kamenice důstojné místo 
pro pohřbívání svých nejdražších. Díky, pane 
Jaroslave Koláři, díky! 

 

 

Ve své práci MVDr. Jaroslav Kolář použil následující 
literaturu: 
Dvorní dekret Marie Teresie ze 14. srpna 1772 
Pamětní kniha fary v Trhové Kamenici, založená roku 1712 
Kodýtkova Kronika kunvaldská 
Hřbitovní kniha, založená roku 1897 
Dr. K.V. Adámek: Stručná nejstarší historie Trhové 
Kamenice a okolí 
František Hrnčíř: Dějepis národa českého (1919) 
Emanuel Němec: Náš hřbitůvek 
Antonín Rybička: Náhrobník Beneše z Kocúrova v Trhové 
Kamenici 
K.V. Rais: Sníh 
Luděk Štěpán: Stará kovárna v Železných horách 
Kroniky města Trhové Kamenice 
Bohumil Hospodka: Z historie města Trhové Kamenice 
Dopisy Jana Daleckého z Petrkov svému synovi 
Rudolf Komeštík: Kronika osady Polom 
Julius Lát: Příspěvek k dějinám Trhové Kamenice 
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A co můžeme čekat v dalších číslech našeho 
občasníku? 

 

In Memoriam 
Věnováno památce dlouholetého 
učitele 
a ředitele trhovokamenické školy, 
zasloužilého učitele a čestného 
občana Trhové Kamenice 
pana Františka Mrkvičky 
 

Předmluva 

Dříve než se začtete do následujících řádek, které 
napsal vynikající učitel a dlouholetý ředitel 
trhovokamenické školy, zasloužilý učitel a čestný 
občan Trhové Kamenice pan František Mrkvička, chci 
vás seznámit s tím, jak toto dílko vznikalo. Před 
téměř třiceti lety mi pan ředitel osobně věnoval 
některé své rukopisy. Byly to většinou manuskripty 
upravované a přepisované jeho rukou. Šlo o rukopisy, 
které se nedočkaly, vzhledem k většímu rozsahu, 
svého vydání. Jinak tomu bylo v případech mnoha 
fejetonů, povídek a črt, které panu řediteli Mrkvičkovi 
vycházely v různých, nejen regionálních, denících i 
časopisech. 

V roce 1985 jsem poprvé přepsal „Kroniku o K. V. 
Raisovi a jeho přátelích“ a nechal rozmnožit a svázat 
v pouhých šesti výtiscích. Tehdy jsem neměl ještě 
takové možnosti, jaké se mi naskýtají dnes, kdy 
mohu mnohé zveřejnit i díky spolupráci s odpovědnou 
redaktorkou Trhovokamenického občasníku paní ing. 
Blankou Němcovou. 

Rozhodl jsem se tedy, že se ke „Kronice“ po 
dvaceti letech vrátím a „Raise“ opět přepíši, a to díky 
dřívějšímu svolení pana ředitele Mrkvičky. Vzhledem 
k faktu, že od napsání rukopisu uběhlo dlouhých 
čtyřicetšest let (rukopis vznikl v roce 1960!), rozhodl 
jsem se k úpravě některých jazykových archaismů, 
kterých pan ředitel velice rád užíval, a které by dnes, 
hlavně mladým čtenářům, připadaly přinejmenším 
zvláštní. Přesto jsou tyto archaismy v přímé řeči a 
tam, kde je to potřebné, ponechány. 

K přepsání díla pana ředitele Mrkvičky o Karlu 
Václavu Raisovi jsem se rozhodl také proto, že dne 
13. září 2007 uplyne již 130 let ode dne, kdy na 
trhovokamenickou školu Karel Václav Rais 
nastoupil, jako na své první učitelské místo. Chci 
tímto počinem onen významný den připomenout, jak 
by ho určitě chtěl připomenout i ředitel František 
Mrkvička. Vždyť jinak by si na toto, pro Trhovou 
Kamenici významné, datum třeba ani nikdo 
nevzpoměl! Proto jsem v tomto vydání spojil dvě 
práce pana ředitele Mrkvičky. První je práce 
„Začátečnická léta K. V. Raise“, která je obsahem 
první kapitoly, a druhou je „Kronika o K. V. Raisovi a 
jeho přátelích“ v kapitolách následujících, která 
vlastně první část jen hlouběji literárně zpracovává a 
rozvíjí téma Vzdělávací besedy Neruda v Trhové 
Kamenici. 

Tam, kde jsem měl k disposici obrazový materiál 
a dobové dokumenty, doplnil jsem je do textu tohoto 
vydání. 

Bohumil Hospodka 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola I 
 

Začátečnická léta K. V. Raise 
Trhová Kamenice, malé městečko na horním toku 

Chrudimky v Železných horách, má starou a 
památnou školu. Číst, psát a počítat se tu učila školní 
mládež již před více než 500 lety. Ale v té její dlouhé 
historii nebylo jistě data významnějšího nad den 15. 
září 1877, kdy v té malé, jednopatrové budově pod 
kostelní věží nastupoval na své místo Karel Václav 
Rais, pozdější slavný spisovatel a miláček českého 
čtenářstva. V zahajovací konferenci vítal energický 
řídící učitel Václav Macháček hned tři nové členy 
sboru najednou. Největší radost měl zrovna z toho 
nejmladšího, z Karla Václava Raise, jemuž do celých 
devatenácti let scházely ještě čtyři měsíce. Byl to 
synek drobného a starostlivého chalupníčka z Lázní 
Bělohradu. 

 
Rodný dům Karla Václava Raise v Lázních Bělohradě 

Rodiče Karla Václava Raise 

 

Druhý z nových učitelů, Jan Starosta, byl 
rodákem z malebného Posázaví a třetí, Jan Klička, 
přišel z pedagogia kutnohorského. Další členkou 
sboru byla Karla Burešová, industriální učitelka a 
třídní nejmenších školáčků. 

Pokračování příště …. 

 


