
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 23. 8. 2006. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v červenci a v srpnu 
2. 7. 1894 se konaly pravděpodobně první automobilové závody ve 

Francii. Na trase Paříž – Rouen jelo celkem 15 vozů těch nejneobvyklejších 
konstrukcí, poháněných parou, elektřinou, benzínovým motorem atd. Vítězem 
se stal hrabě Albert Emile de Dion na parním automobilu. 

4. 7. 1950 poprvé vysílala stanice Svobodná Evropa. První vysílač byl 
umístěn na nákladním autě americké armády v západním Německu. 

4. 7. 1985 se poprvé promítal původně černobílý film, převedený pomocí 
počítače na barvu – americký snímek Yankee Doodle Dandy z roku 1942. 

8. 7. 1786 zahájilo představením hry Láska a vděčnost k vlasti činnost C. k. 
Vlastenecké divadlo české známé pod názvem Bouda. Stalo se tak v dřevěné 
budově na Koňském trhu ( dnešním Václavském náměstí.) 

11. 7. 1962 se mezi Amerikou a Francií uskutečnil první transatlantický 
televizní přenos díky nové družici Telstar. 

13. 7. 1930 začalo v Uruguayi první mistrovství světa ve fotbale. Ve 
finále zvítězila Uruguay nad Argentinou 4 : 2 

21. 7. 1969 v 3.56 středoevropského času stanul na Měsíci první člověk – 
americký astronaut Neil Armstrong. Krátce po něm stanul na povrchu Měsíce i 
jeho kolega Erwin Aldrin. Jejich první kroky sledovalo v televizi v přímém 
přenosu přes 500 milionů diváků. Úspěšné přistání uskutečnila vesmírná mise 
Apollo 11, astronauti na Měsíci umístili několik měřicích přístrojů a shromáždili 
vzorky půdy. 

25. 7. 1891 byl poprvé zahájen provoz pražské lanovky na Petřín.  

25. 7. 1909 přeletěl francouzský průkopník letectví Louis Blériot jako první člověk kanál La Manche. Vzdálenost 33 
kilometrů z Calais do Doveru překonal ve stroji vlastní konstrukce za 27 minut. 

29. 7. 1958 byl v USA založen Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA. Organizace vznikla do jisté míry 
jako odpověď na úspěchy sovětské kosmonautiky a vypuštění první umělé družice Země Sputnik. 

30. 7. 1971 přeplaval František Venclovský jako první Čech v historii kanál La Manche. 

2. 8. 1924 se uskutečnil první sportovní přenos Československého rozhlasu – zápas v boxu na Letné v Praze – 
František Růžička versus Rocky Night. Průběh utkání komentoval  přímý účastník Jiří Hojer telefonicky a Adolf Dobrovolný 
opakoval jeho slova do mikrofonu v rozhlasovém studiu. 

3. 8. 1778 byla v Miláně slavnostně otevřena operní scéna La Scala, postavená v klasicistickém stylu architektem 
Guiseppem Piermarinim. První skladbou, která v tomto významném divadle zazněla byla Europa riconosciuta Antonia 
Salieriho. 

12. 8. 1981 uvedla firma IBM na trh první osobní počítač. 

13. 8. 1929 byl v pražském kině Lucerna uveden americký film Loď komediantů – první zvukový film promítaný v 
Československu. 

22. 8 .1849 došlo k prvnímu vzdušnému útoku v dějinách, když rakouská armáda shazovala na Benátky zápalné 
pumy z volně letících horkovzdušných balonů. 

29. 8. 1936 byl zahájen provoz na první trolejbusové lince v Praze, ze Střešovic ke kostelu sv. Matěje na Babě. 

30. 8. 1906 norský polárník Roald Amundsen poprvé překonal Severozápadní průjezd – cestu z Evropy do Asie po 
moři, podél severního pobřeží Ameriky.
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To že v létě nenosíš svetr  
zařídil sám svatý Petr 

 
Slunce svítí jasným svitem 

prázdniny jsou módním hitem 
 

Odpoledne u vody, 
večer sebrat jahody.... 

 
Sladké, slunné lenošení 
nad něj věru nikdy není 

 

 
mem 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Výsledky voleb  

Výsledky voleb v okrsku Trhová Kamenice 

   

STRANA HLASŮ 

ČSSD 155 33,12% 

ODS 132 28,21% 

KSČM 86 18,38% 

KDÚ -ČSL 43 9,19% 

Strana zelených 37 7,91% 

Strana zdravého rozumu 4 0,85% 

Nezávislí demokraté 3 0,64% 

4. vize 2 0,43% 

SNK Evropští demokraté 2 0,43% 

Pravý blok 2 0,43% 

Balbínova poetická strana 1 0,21% 

Nezávislí 1 0,21% 

   

Počet zapsaných voličů 687 100,00% 

Počet odevzdaných hlasů 472 68,70% 

Počet platných hlasů 468 68,10% 

 

Údaje ke grafu 

STRANA HLASŮ 
ČSSD 155 
ODS 132 
KSČM 86 
KDÚ -ČSL 43 
Strana zelených 37 
Ostatní 15 
 

ČSSD

ODS

KSČM

KDÚ -ČSLStrana 
zelených

Ostatní

 
 

Pošta 

Od 1. července 2006 dochází ke změně provozní 
doby pošty v Trhové Kamenici: 

PO 8:00 – 11:45 hod. 13:00 – 16:00 hod. 
ÚT 8:00 – 11:45 hod. 
ST 8:00 – 11:45 hod. 13:00 – 16:00 hod. 
ČT 8:00 – 11:45 hod. 13:00 – 16:00 hod. 
PÁ 8:00 – 11:45 hod. 13:00 – 16:00 hod. 

 

Kominík 

Potřebujete vyčistit komín? Obecní úřad vám 
zprostředkuje návštěvu kominíka. Závazné 

objednávky přijímáme na obecním úřadě do konce 
měsíce srpna. Zájemcům bude dle objednávky 
provedeno čištění komínů na konci měsíce září nebo 
začátkem října 2006. Termín sdělíme prostřednictvím 
občasníku. 

 

Cestovní pasy 

Upozorňujeme Vás, že od 1.9.2006 již nebude 
obecní úřad v Trhové Kamenici vyřizovat žádosti 
o cestovní pasy!!!  

Od uvedeného data 
vyřizuje žádosti 
o vystavení nového 
cestovního pasu Městský 
úřad Hlinsko. Důvodem 
je výroba nových pasů 
s biometrickými údaji. 
Doposud vydané 
cestovní pasy budou 
platné. Nadále se budou 

vyhotovovat i cestovní doklady bez strojově čitelných 
údajů tzv. rychlovky.  

Rychlovky budou vydávány: 

- pro občany starší 5 let a mladší 15 na dobu 
6 měsíců za správní poplatek 1000,- Kč 

- pro občany starší 15 let na dobu 6 měsíců 
za správní poplatek 1500,-Kč 

 

Cestovní pasy s biometrickými údaji budou vydávány: 

- pro občany starší 5 let a mladší 15 let na dobu 
5 let za správní poplatek 100,-Kč 

- pro občany starší 15 let na dobu 10 let za správní 
poplatek 600,-Kč 

- pro občany mladší 5 let na 1 rok za správní 
poplatek 50,-Kč 

 

Dopisování dětí do cestovního pasu nebude 
možné. Občan mladší 15 let bude moci překročit 
hranice pouze se svým cestovním dokladem. Pokud 
byl občan mladší 15 let zapsán do cestovního dokladu 
svého rodiče před 1.9.2006, smí vycestovat bez 
svého cestovního dokladu s rodičem, v jehož 
cestovním dokladu je zapsán. 

 

Sběrný dvůr  

Na náměstí za prodejnou 
masa a uzenin je sběrný 
dvůr na směsný komunální 
odpad a železo. Do sběrného 
dvora můžou občané Trhové 
Kamenice, chataři 
a chalupáři odevzdávat již 
vytříděný komunální odpad 
z domácností a železo. Bližší informace získáte přímo 
na místě.  

Provozní doba: 

 středa 14:00-17:00 hod. 

sobota 9:00-11:30 hod. 
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BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci červenci 

a srpnu oslaví svá kulatá životní výročí, hodně zdraví, 
radosti a životní pohody. 

50 let  

Eva Bačkovská, Trhová 
Kamenice 

Ladislava Štěpánková, Trhová 
Kamenice 

Miroslav Joska, Trhová 
Kamenice 

 

70 let 

Miloslav Červinka, 
Kameničky 

Žofie Fialová, Rohozná 

Božena Němcová, Trhová 
Kamenice 

Jaromír Novák, Rohozná 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s mým manželem panem Josefem Filipem. Děkuji za 
květinové dary a projevy soustrasti. 

Věra Filipová 

 
SPOZ INFORMUJE 

Vítání nových 
občánků 

V sobotu 
13. května 2006 
proběhlo v obřadní síni 
slavnostní vítání našich 
nových občánků.  

Patří mezi ně: 

Adéla Kučerová, Trhová Kamenice 

Adam Kacer, Trhová Kamenice 

Diana Holubová, Trhová Kamenice 

Kateřina Drápalíková, Trhová Kamenice 
 

Všem přejeme láskyplnou a šťastnou 
budoucnost. 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Těšíme se na prázdniny 

Prázdniny se kvapem blíží. Všichni se těšíme na 
dva měsíce volna. Někteří se nemohou dočkat 
dovolené v zahraničí, jiní budou své vysněné chvíle 
trávit v České republice, u řek, rybníků, v kempech 
nebo u prarodičů. Řada z nás se rozeběhne do naší 
krásné přírody. Budeme chodit na procházky do lesa, 
sbírat houby a lesní plody.  

Mimo Českou republiku se nepodaří vycestovat 
všem z nás. Nebuďte tedy smutní. Vždyť i u nás je 
mnoho krásných nevšedních míst, která si zaslouží 
obdiv obyvatel naší země. Každý má svoje oblíbené 
místo, kam se rád vrací a kde vždy načerpá spoustu 
nové energie. Podívejme se nyní na jedno takové 
místo, které oplývá nádherou, mírem a klidem. 

 

Moje nejoblíbenější místo 

Je mnoho míst, která mám velice ráda. Například 
můj domov, ve kterém bydlím se svojí rodinou, 
hřiště, na které chodím s kamarádkami a les. Na 
žádném místě však nejsem tak šťastná jako na 
vrcholku trhovokamenického kopce. To je moje 
nejoblíbenější místo. Chodím si sem odpočinout od 
všech starostí a problémů. 

Cestu tam lemují louky a později i stromy, které 
si spolu šeptají a vztahují své ruce ke slunci. Vždy, 
když tudy kráčím, je mi krásně. Představuji si, jak už 
sedím na kopci a dívám se na naše krásné městečko 
a na přírodu kolem. 

 „Posledních pár kroků“, říkám si v duchu. 
A najednou jsem na místě. Stojím tam a pozoruji vše 
kolem sebe. Nejhezčí je to tu na jaře, když se příroda 
opět probouzí k životu. Posadím se a zavřu oči. 
Vnímám pouze líbezný ptačí zpěv a lehoučký vánek, 
který mi pročesává vlasy. Poté se znovu zadívám na 
Trhovou Kamenici a na lesy, které ji obklopují. Teplé 
sluneční paprsky mě hladí po tvářích. 

Jenomže nic netrvá věčně. Nemohu zde prosedět 
celý den, celou noc, i když bych chtěla. Musím se 
vrátit domů. Pomaloučku se zvedám. Jsem na 
odchodu. Nedá mi to, alespoň jednou se ještě na tu 
krásu musím podívat.  

Nyní už opravdu odcházím. Cestou zpět 
přemýšlím, jaké jsem zde prožila přenádherné chvíle. 
Jen díky své fantazii se na toto kouzelné místo mohu 
vrátit kdykoli chci. 

Petra Makovská, 8.tř. 
 

Dne 23.5. uspořádala paní učitelka Dibelková 
školní kolo přírodovědné soutěže v poznávání 
rostlin, živočichů a nerostů. Soutěž byla určena 
pro kategorii žáků 3. ročníku a kategorii žáků 
4. a 5. ročníku. V první kategorii se na prvních třech 
místech umístili : Václav Němec, Katka Dostálová 
a Míša Tezourová. Ve druhé kategorii byli nejlepší 
Dana Bačkovská, 5.tř., Matěj Svoboda, 4.tř a 
Eliška Holubová, 5. třída. Tito žáci se ve čtvrtek 
8.6. zúčastnili okresní soutěže v Domě dětí a 
mládeže v Hlinsku.  

V sobotu 27.5. žáci, kteří byli odměněni za 
vítězství v pěvecké soutěži „Zlatý Mikeš“ (M. Rulík, 
J. Slavíček ) a nejlepší sběrači druhotných surovin 

(L. Pilař, P. Makovská a V. Klepetková ), zhlédli 
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v Praze muzikálové představení „Tři mušketýři“. 
Všichni měli pěkné zážitky nejen z hvězdného 
obsazení muzikálu, ale i z prohlídky Václavského 
náměstí. Vstupenky na tuto akci škole zdarma 
poskytla kulturní komise při Obecním úřadu Trhová 
Kamenice. Děkujeme. 

14.6. se uskutečnila schůzka rodičů budoucích 
prvňáčků s třídní učitelkou. Rodičům byly podány 
veškeré informace o potřebách a pomůckách pro 1. 
třídu. Dozvěděli se i o organizaci prvního školního 
týdne, o chodu školní jídelny a družiny. 

15.6. zakončily děti ze 4. třídy dopravní kurz 
návštěvou dopravního hřiště v Chrudimi. Prakticky si 

vyzkoušely cyklistické dovednosti, znalost dopravních 
značek i jízdu podle semaforů.  

V pátek 16.6. první třídu navštívila mateřská 
škola. Chlapci a děvčata si prohlédli svoji budoucí 
třídu. Zkusili si sedět v lavicích a plnit různé úkoly. 
Poslechli si pohádku a také hádali hádanky. Seznámili 
se s prostředím, ve kterém budou trávit následujících 
devět let. 

16.6. se 9.třída v hlinecké Sokolovně zúčastnila 
profilového pořadu „Roztančené střevíčky“. Tento 
pořad organizoval Taneční klub „G“ Hlinsko. Děti, 
které tuto taneční školu ve svém volném čase 
navštěvují, mohly předvést své umění svým 
spolužákům a učitelům. 

 

Školní výlety 

30. 5. jeli žáci 1. až 4. třídy na dlouho 
očekávaný výlet na zámek do Rosic u Brna. 
Na zámku děti přivítali průvodci v dobových krojích. 
Bohatý program upoutal svou pestrostí. Všichni si 
vyslechli zajímavý výklad a prohlédli si ukázky dílen 
s tradičními řemesly (viz foto). Chlapci a děvčata si 
mohli u kováře nechat vykovat kousek železa, zkusili 
si práci na hrnčířském kruhu, někteří stříleli z kuše, 
jiní se nechali vyfotografovat ve středověké zbroji. 
Zároveň si děti prohlédly „minizoo“. Zhlédly 
šermířské představení a předvádění střelby z různých 
typů palných zbraní. Zaujal je také protiatomový 
kryt, který se nacházel pod zámeckou zahradou. 
Všichni domů odjížděli spokojení a plní nových dojmů 
a zážitků. 

 

Cílem výletu žáků 5. a 6. třídy byl 20. 6. hrad 
Bouzov a jeho okolí. Děti nejprve navštívily 
historický areál, ve kterém se seznámily s taktikou 
husitského boje, s 
husitskými zbraněmi a 
mučícími nástroji. Zkusily 
si střelbu z luku, z kuše 
i revolveru. Poté se chlapci 
a děvčata vydali na 
prohlídku hradu Bouzov. 
Vnitřní vybavení hradu je 
velmi zaujalo. Ochotné 
průvodkyně ochotně 
zodpověděly všetečné dotazy našich žáků 
a připomněly i pohádky, které byly na tomto hradu 
natočeny. V krásném interiéru jídelny si dokonce děti 
zazpívaly a zahrály na klavír. 

Ve dnech 22.5. až 24. 5. navštívila 8.třída 
zámek v Náchodě, vojenskou pevnost „Březinka“, 
Adršpašské skály, Babiččino údolí a zámek 
v Ratibořicích. Výlet se všem moc líbil. 

 

9. třída se vydala do Českého ráje. Ráda by vás 
o svém výletu informovala sama: Počasí nám přálo, a 
tak jsme uskutečnili hned několik výletů.  Nejprve 
jsme navštívili město Jičín a jeho Valtickou bránu. 
Druhý den jsme vyrazili na zámek Hrubá Skála a na 
zříceninu hradu Trosky. Následující den jsme 
vystoupali na Prachovské skály. Večer jsme se s 

naším posledním výletem rozloučili táborákem. 
9.třída 

 
 



Číslo 7/2006 Trhovokamenický občasník  strana 5 

  www.trhovakamenice.cz  

Všem obyvatelům a příznivcům naší školy 
bychom chtěli popřát krásné léto a báječnou 
dovolenou. 

ZŠ Trhová Kamenice 
Mgr. Lýdie Karská 

 

A na závěr… 

Ředitelství ZŠ oznamuje, že školní 
rok 2006/07 zahájíme 
v pondělí 4. září 
v 8 hodin. 

 

 

 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

První červnový týden je v mateřské škole vždy 
věnován oslavám svátku dětí. První na  řadě byl 

karneval, v úterý jsme i s rodiči 
podnikli výlet do Obřího akvária 
v Hradci Králové. Viděli jsem 
zde želvy, rejnoky, papoušky, 
tropické rostliny a ryby a potom 
jsme navštívili zámek v 
Pardubicích, kde děti i dospělé 

nadchly výstavy historických hraček, strašidla z dílny 
V. Klimtové a přírodovědná expozice, kde jsme viděli 
snad každé zvířátko, které lze v přírodě u nás potkat. 
Návštěvu zde můžeme všem vřele doporučit. Dále na 
děti čekal sportovní den, cesta Šerloka Holmse, 
soutěž Bingo, tombola a na závěr návštěva kina 
a film Doba ledová II.  

V závěru školního roku nám počasí přálo a tak 
jsme se vydali poznávat okolí Trhové kamenice, 
přírodní krásy i historické památky. Dětem se např. 
velmi líbila výstava obrazů pana malíře Hrona 
v muzeu na faře.  

Ve dnech 20. – 22. 6. se v MŠ konala výstava 
výtvarných prací dětí. Děkujeme všem 
návštěvníkům za slova uznání. 

S budoucími prvňáčky jsme navštívili první 
třídu, kde si děti vyzkoušely, jako to od září bude.  

Slavnostní rozloučení formou Malé maturity 
se i letos vydařilo, děti rodičům předvedly, co 
všechno se ve školce naučily, co umí a dovedou. Do 

školy se děti těší a tak jim 
ještě jednou chceme 
popřát dobrý vítr do 
plachet, mnoho úspěchu a 
štěstí při plavbě školním i 
léty a celým životem a 
nejdřív ale ty nejkrásnější 
prázdniny. A se čtenáři 
těchto řádků se na dva 
měsíce loučíme také po 

námořnicku – Ahoj! 
 

 
FARNÍ OKÉNKO 

Oprava varhan v kostel sv.Filipa a Jakuba 

Od června postrádají věřící zvuk varhan, 
doprovázející v našem kostele zpěv při liturgii. 

Nástroj byl rozebrán kvůli zhotovení podrobného 
restaurátorského záměru. 

Varhany pocházejí z druhé poloviny 18 .století 
/připomínám jen, že barokní kostel byl postaven 
v r. 1747/.  V letech 1913-1914 je opravoval Josef 
Kobrle z Lomnice nad Popelkou.O drobné opravy 
a ladění se snažil též místní kaplan Emil Záruba. Roku 
2002 varhany prohlédl diecézní organolog Václav 
Uhlíř a zjistil, že jsou v zanedbaném stavu 
a napadeny červotočem. Proto bylo zahájeno jednání 
s varhanáři z Trutnova o opravě, finančně dostupné 
pro farnost, ale památkový úřad opravu nepovolil, 
protože varhanáři neměli jimi požadovanou licenci. 

V roce 2004 a 2005 byly plochy kostela, 
napadené červotočem, ošetřeny Lignofixem. Práce se 
chopily paní Novohradská, Beránková a Chvojková. 
Od loňského podzimu probíhala  intenzivní jednání 
s cílem získat grant na opravu varhan. Oslovena byla 
řada varhanářských firem s licencí vyžadovanou 
památkáři. Zájem projevily dvě. V době, kdy již 
zbývalo málo času k odeslání všech rozhodnutí, 
posouzení a povolení, které Pardubický kraj 
požadoval, bylo rozhodnuto ve prospěch  rychleji 
doručené nabídky p. Valenty z Prahy. Co se týče 
ceny, obě firmy počítaly s cenou zhruba 1 milion Kč.  

 Na konci dubna Zastupitelstvo Pardubického 
kraje schválilo dotaci 250 000 Kč na první etapu 
opravy našich varhan. Každý, kdo někdy opravoval 
nějakou chráněnou památku však ví, že si nejprve 
musí značnou část peněz sehnat sám, grant obdrží až 
po předložení proplacených faktur. Finanční situaci 
farnosti zkomplikovala též nutná oprava střechy, 
poškozené extrémním množstvím sněhu v letošní 
zimě. 

  Obec Trhová Kamenice přispěla částkou ve 
výši 30 000 Kč. Poděkování patří všem, kteří 
pomáhají modlitbou nebo finančně při kostelních 
sbírkách. Je možné též přispět na účet farnosti 
Trhová Kamenice s číslem 102923228/0300. 

Za farní radu Pavel Čtvrtečka 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Cestování  

Mnozí z nás se v tomto ročním období chystají 
strávit svou dovolenou mimo svůj domov a proto 
bych chtěla upozornit na určité obtíže, se kterými se 
na cestách můžete setkat. Pravděpodobně 
nejčastějším problémem, který vás může na cestách 
potkat, je průjem. Setká se s ním až polovina turistů 
a většina těchto 
cestovních průjmů brzy 
odezní. Základním 
léčebným opatřením je 
dieta a zvýšený příjem 
tekutin, nejlépe čaje 
nebo minerálky po 
malých množstvích v 
kratších intervalech. Lze 
použít také léky působící 
dezinfekčně (Endiaron) 
nebo léky zklidňující zvýšenou dráždivost střev 
(Imodium).    

Dalším často se vyskytující komplikací dovolené 
může být spálení kůže jako následná reakce na 



Číslo 7/2006 Trhovokamenický občasník  strana 6 

  www.trhovakamenice.cz  

nadměrné slunění. Důležité je nepodceňovat 
prevenci, tedy používat krémy s vyšším ochranným 
faktorem a pokud již ke spáleninám dojde, nanést na 
postižená místa Panthenol spray a vyhýbat se 
dalšímu slunění. 

Pokud vás čeká delší cestování, lze preventivně 
podat léky proti kinetóze (nevolnosti při cestování), 
nejznámější je Kinedryl, tyto léky se podávají obvykle 
30 minut před začátkem jízdy a jejich účinek většinou 
trvá 4-6 hodin.  

Méně častou komplikací  delšího cestování mohou 
být opruzeniny , hemoroidy, ale  také zhoršení stavu 
křečových žil na dolních končetinách, které přímo 
souvisí s delším sezením při cestách autobusem.  

Plánujete-li aktivní dovolenou, nezapomeňte na 
desinfekční prostředky, náplasti a pružné obinadlo, 

ale také na masážní 
prostředek pro úlevu 
ztuhlým svalům. Vhodný je 
repelent nebo i pinzeta na 
vyndávání klíšťat.  

Užíváte-li některé léky 
pravidelně, samozřejmě je 

budete užívat i po dobu dovolené a proto se hodí mít 
jejich přehledný seznam. Budete-li s léky cestovat do 
zahraničí, ponechte je v jejich originálních obalech, 
abyste se vyhnuli případnému podezření z převážení 
narkotik.  

Příjemně strávené léto a odpočinkovou 
dovolenou vám přeje PharmDr. Jitka Mičulková, 
lékárna Trhová Kamenice. 

 

PROGRAM KINA ČERVENEC 2006 

7. 
července 
v 19hod. 

Štěstí  

Český film. 
O zázracích obyčejných 
lásek.  

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 
ŠUP 

14. 
července 
v 19hod. 

Garfield ve filmu 

Nejlínější kočka na světě má 
konečně důvod vstát ze 
svého křesla. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

21. 
července 
v 19hod. 

Hory mají oči 

Film USA. 
Ti šťastnější zemřou první. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 
ŠUP 

28. 
července 
v 19hod. 

Lemra líná 

Film USA. 
Někomu stačí naznačit. 
Někoho musíte postrčit. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 
ŠUP 

 
Filmy označené jako „ŠUP“ jsou filmy širokoúhlé. 
 

PROBĚHLO 
Slavnostní rozloučení 

V pátek 23. června proběhlo v obřadní místnosti 
slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy naší školy. 
Této slavnostní chvíle se zúčastnili starostové obcí 
Vysočina a Trhová Kamenice a zástupci základní 
školy. Školu opouští 13 dívek a 13 chlapců. Pěvecký 
kroužek při Základní škole Trhová Kamenice svým 
vystoupení příjemně zpestřil atmosféru této akce. 
Předsedkyně SPOZ paní Zdenka Morávková spolu 

s ostatními hosty popřála našim absolventům 
úspěšné vykročení do další etapy jejich života. 

 

130 let hasičů 

V sobotu 24. června 2006 proběhla oslava 
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 

v Trhové Kamenici. Oslavy začaly průvodem 
T.Kamenicí a poté následovaly projevy předních členů 

SDH, zástupců obce a hostů, mezi které patřili i hasiči 
z Německa.  

Slunečné počasí, skvělá kapela, pivo, grilované 
selátko a klobásky vytvořily výbornou atmosféru. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavenou 
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historickou i současnou hasičskou techniku. Nejvíce 
se líbila stará hasičská stříkačka zvaná Máňa 
z Křižanovic, která vozila děti  a zpestřila tak čekání 
na seskok parašutistů, který byl tzv. třešinkou na 
dortu. 

Hasiči z Trhové Kamenice mají za sebou zdařilé 
oslavy a my návštěvníci jsme rádi, že jsme se mohli 
společně sejít a pobavit. Děkujeme. 

 
AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 

 

 
 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

15. a 16.července se dá vypravit do skanzenu 
na Veselokopecký jarmark, otevřeno je od 9 do 
16 hodin. Prodej výrobků lidových řemeslníků 
a ukázky jejich výroby není třeba připomínat, to 
prostě k tradičnímu jarmarku na Veselém Kopci 
neodmyslitelně patří. V rámci kulturního programu 
vystoupí v sobotu 15.července dětský folklorní soubor 
Groš z Dolní Rožínky a v neděli 16.července vás 
pobaví folklorní soubor Baldrián z Pardubic. Kromě 
toho bude k vidění a slyšení po oba dny pohádka 
kočovné společnosti Orfeus z Prahy a flašinetář. 

19. a 20. srpna se na Veselém Kopci koná 
„školení“ všem stavebníkům, JAK SE DŘÍVE 
STAVĚLO se jmenuje expozice spojená s ukázkami, 
tradičních řemesel spojených s lidovým stavitelstvím, 

obnovou těchto památek, údržbou a konzervací ..., 
otevřeno je od 9 do 16 hodin. 

Rovněž hlinecký Betlém nezůstane 
o prázdninách zavřený. Kromě celoroční expozice 
a končící výstavy žáků ZUŠ (do 7.července) bude 
v sobotu 22.července otevřena nová výstava 
Pověsti z Horácka, tato potrvá až do 29.října. 
Výstava bude věnovaná pověstem o zajímavých 
místech Českomoravské vrchoviny, doplněná 
o dřevoryty s motivy místních strašidel autora Karla 
Němce z Nového města na Moravě. 

Otevřeno je denně mimo pondělí : 8 – 12.00 13 – 16.30h. 

V srpnu ožije hlinecký Betlém lidovými tony, 26. 
a 27.srpna zde proběhnou již 11. Adámkovy 
folklorní slavnosti. V sobotu 26. srpna od 15.00 
hodin - vystoupení dětských souborů a v neděli 
27.srpna od 14.00 hodin - vystoupení dospělých 
souborů (při nepříznivém počasí v Sokolovně). 

 

Pojďte s námi za kulturou 

8. července v amfiteátru Rychtář přivítá své 
příznivce DIVOKEJ BILL. Vstup od 18.30 h. 

8. července v Hlinsku U Rokáče – první open air 
turnaj ve stolním fotbálku Letní football turnament 
včetně bohatého doprovodného programu. 

Od pondělka 17. do neděle 23. července 
pořádá Městské muzeum a galerie v Hlinsku ve 
spolupráci s lektorským oddělením Národní galerie v 
Praze 4. ročník výtvarné dílny S nohama 
v potoce a hlavou v oblacích. Výsledky této dílny 
můžete shlédnout na stejnojmenné výstavě v čase od 
24. do 30. července v muzeu. 

Poprvé letní kino v Hlinsku ve dnech          
25.–28. července – Kinematografie bratří Čadíků 
uvede 4 české filmy Příběhy obyčejného šílenství, 
Skřítek, Anděl Páně, Román pro ženy. 

Do 30.července je v Komorním divadle v Hlinsku 
otevřena výstava obrazů Rudolfa Korbera 

Od 13. srpna do 10. září bude v hlineckém 
Komorním divadle – Orlovně hostem výstava 
fotografií Ing.Ladislava Vaška. Vernisáž je v sobotu 
12. srpna v 16.00 h. Otevřeno denně mimo pondělí 
9-12, 13-16 hodin. 

V sobotu 19.srpna se v amfiteátru Rychtář 
budou snažit přesvědčit své příznivce TŘI SESTRY, 
DUKLA VOZOVNA, E!E. 

Do 10. září je v Městském muzeu a galerii 
v Hlinsku zpřístupněna expozice 47. ročníku 
Výtvarného Hlinecka děl Viléma Riedela.  

Do 10. září je rovněž otevřena v prostorách 
hlineckého muzea galerie výstava obrazů Františka 
Kavána. Výstava je uspořádána k 140 výročí narození 
a 65.výročí úmrtí Mistra Kavána. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin 

 

V sobotu 12. srpna od 14.30 h 
bude park DTJ v Hlinsku hostit mimo 
jiné Karla Plihala a skupinu 
Nezmaři na Hlineckém folkovém 
špekáčku. 
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Trochu sportu o prázdninách 

FC Hlinsko, Město Hlinsko a Rádio Hey Profil 
pořádají 14. - 15. července HEY PROFIL 
CUP 2006 HLINSKO 

Pátek 14. července 
Fotbalové utkání od 17,00 
hodin: 
Internacionálové SK Slavia 
Praha – FC Hlinsko „A“ 
Kulturní program: 
19,00 Vzlet 
horkovzdušného balonu 
Radia Hey Profil 
19,30 Večerní show (moderuje Marie Schillerová) – 
Koncert Martina Maxy a skupiny Náhlá sešlost, 
vystoupení imitátora Petra Jablonského, Smokie + 
Suzi Quatro+ Tina Turner revival skupina 
22,00 Velký hudebně ozvučení ohňostroj, taneční 
zábava se skupinou MAT 4 

Sobota 15. července 
11,00 Slavnostní výkop 
12,00 – 13,15 1. semifinálové utkání SK Slavia 
Praha – MFK Ústí nad Labem 
13,30 – 14,45 2. semifinálové utkání SK Hradec 
Králové – ASPN Legnica (PL) 
16,00 – 17,15 Utkání o 3. místo 
17,30 – 19,10 Finálové utkání 
19,15 Slavnostní vyhlášení 
Kulturní program: 
20,00 Diskotéka Rádia Hey Profil – Šárka Vaňková 
host diskotéky 
Doprovodný program – hřiště s umělým povrchem: 
15,00 Pojďte s námi do pohádky – soutěžní disciplíny 
s pohádkovými bytostmi, Vystoupení skupiny K2, 
skákací hrad pro děti s ČMSS v pátek i v sobotu. 
 
 

Neregistrovaný tenis – 9. ročník memoriálu 
Franty Akrmana a  Pepíka 
Kudláčka 5. – 6. července - 
dvouhra od 8,30 hodin a 9. září 
- čtyřhra od 8,30 hodin. 

 

 

 

Turistika – 12. srpna – 
KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY 28. 
ročník turistického pochodu 
a cykloturistické jízdy. 

 

 

Ostatní 

Provozní doba krytého plaveckého bazénu 
v Hlinsku od 8. července do 
27. srpna 2006 

Po, Pá    8,00 – 21,00 

Út, St, Čt   6,30 – 21,00 

So, Ne  10,00 – 19,00 

Plavecký bazén bude 
uzavřen od pondělí 28. 8. do 
neděle 10. 9. Běžný provoz plaveckého bazénu bude 
zahájen v pondělí 11. 9. 2006. 

V sobotu 19. a neděli 20 srpna se koná v parku 
DTJ v Hlinsku OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, 
HOLUBŮ a DRŮBEŽE. 

 

ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM NA 

PRÁZDNINY 
… mám pocit, že si příroda řekla: „tak teď tě 

hospodáři trochu vyzkouším. Uvidíme, jak budeš 
všechno stíhat, když se pokusím dohnat teplotní 
ztrátu, po čase zase srovnám přetrvávající 
nedostatek vody a třeba zkusím přidat i něco navíc 
…“ a hospodář má náhle spěch. Tu je všechno suché 
– nutno zajistit dostatek vody, tu je v mžiku vody 
nadbytek a je potřeba půdu provzdušnit. Mezitím 
dvakrát rychleji obrostl trávník a plevel v záhoncích 
se pustil do závodu v růstu, k tomu začínají dozrávat 
první plody naší práce … no prostě spěch a spěch, … 
ale moc krásný spěch, vždyť na to se každý z nás těší 
celou zimu a už je to tu. 

- Mezi nejoblíbenější pnoucí rostliny určitě patří 
plaménky. V přírodě, především v Asii, bylo popsáno 
kolem dvou set botanických druhů. Plaménky 
vysazujeme na jaře na místo chráněné před větrem, 
slunné, s kvalitní půdou. Plaménky musí mít „ hlavu 
na slunci a nohy ve stínu “. Vysazujeme je o 10 – 15 
cm hlouběji než byly v kontejneru a seřízneme na 
první očko. Abychom kořeny ochránili před slunečními 
paprsky nastýláme k nim rašelinu, drcenou kůru nebo 
vysázíme nízké rostliny. Na zimu půdu důkladně 
zakryjeme. 

- Dosud se v zahradách poměrně málo využívá 
nepřeberná škála nejrůznějších ovíjivých, oplétavých, 
šplhavých a popínavých rostlin. Cenné jsou na 
menších plochách , kde nemůžeme uplatnit rozměrné 
dřeviny a keře. Jejich využití nalezneme na 
pergolách, altánech, některé liány rychle zakryjí 
nevzhledná zákoutí nebo je bez opory můžeme použít 
místo trávníků, jako půdopokryvnou rostlinu. K 
nejoblíbenějším patří hrachor vonný, povijnice, 
svlačec trojbarevný, thunbergie, popínavé odrůdy 
lichořeřišnice a mnohé další. Mnohdy za oporu postačí 
napnutý provázek, dostatečná tyčka nebo náročnější 
mřížky z latěk. Rychle rozjasní, barevně doplní a 
prostorově rozdělí jakoukoliv část naší zahrady  

Tip pro měsíc červenec a srpen :  

• Stříháme živé ploty ze stálezelených dřevin 
a jehličnanů. U opadavých dřevin zastřihneme 
nové výhony. 

• Přihnojíme jiřinky. Chceme-li docílit výstavních 
květů, vyštipujeme postranní poupata. 

• Truhlíkové a nádobové květiny pravidelně 
přihnojujeme a bohatě zaléváme. Je třeba 
odstraňovat odkvetlé květy. 

• Je vhodná doba k množení převislých pelargonií 
z vrcholových řízků. 

• Přesazujme a dělíme kosatce. Listy je třeba 
zastřihnout asi na 20 cm, při výsadbě musí být 
hlízy horní částí nad úrovní půdy. 

• Je vhodný čas vysadit nové rostliny jahodníku, 
aby stačily do zimy dobře zakořenit a založit 
zárodky květů příštího roku. Vhodné je užití 
netkané mulčovací textilie. 

• Jakmile začne nať cibule polehávat, vytaháme ji 
ze země a necháme ji ležet na záhoně, kde 
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„dojde“ a oschne (případně zavěsit na větrané 
místo). 

 

SLOUPEK HISTORIE 
Pokračování z minulého čísla …. 

 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola I 
 

Začátečnická léta K. V. Raise 
 „Slavnému městskému zastupitelstvu v Trhové 

Kamenici! 

Velectění pánové! 

Zpráva, že jste mne jednomyslně jmenovali 
čestným občanem svého starobylého a půvabného 

města, velmi mne překvapila, dojala, potěšila 
a děkuji Vám zato, co nejvroucněji a nejsrdečněji. 
Všecky teplé vzpomínky z mladých let se ve mně při 

té zvěsti ozvaly. 

Bylo to v září r. 1877, kdy jsem do Trh. Kamenice 
přišel, ale vše dosud v mysli mé žije, jako by to bylo 
nedávno. Kamenice byla mým prvním působištěm 

a když  jsem v ní nastoupil, nebylo mi ani úplných 19 
let. Přišel jsem přímo k Vám  z domova, z krajiny 
jiné, ale Kamenice s okolím stala se mi brzy velice 
milou a nerad jsem se s ní po půlpátém roce loučil. 
To mohu poctivě říci, že jak ve škole, tak mimo ni 
konal jsem u Vás povinnost svou rád a opravdu 

nadšeně i doufám, že žactvo moje i ostatní na mne 
dobře vzpomínají. To, že jste mne přijali mezi Své 
občany, je mi toho důkazem největším a vážím si 

toho velmi. 

S radostí jsem vždy čítal, že beseda "Neruda", jež 
byla mou myšlenkou, pro niž jsem vypracoval 

stanovy, dal jí jméno a byl jejím prvním jednatelem, 
dosud je pilně činna a že na mne nezapomněla. 

Před vojnou jsme se chystali, že se k Vám 
podíváme, ale potomní zlá léta nám ten úmysl 
překazila; padala na mne rána za ranou, jedna 
krutější než druhá. Ztratil jsem i drahou ženu, již 
jsem také v Trhové Kamenici poznal, odtud si ji 

odvedl a jež potom věrně šla po mém boku, jsouc mi 
v práci posilou. Tenkrát před vojnou jsme se na 
návštěvu u Vás těšili, dnes se však bojím, že by 

pohled na milá mi místa a všecky při tom vzpomínky 
probudily jen smutek a stesk. Kdož by se tomu divil? 

Vzpomínám na Vás, vzpomínám na všecky, jež 
jsem kdysi znával a přeji Vá  všem, přeji městu 

Vašemu, jehož obraz od Frant. Kavána visí mi stále 
před očima, krásný, šťastný nový život i rozkvět 

v osvobozené vlasti. 

Za čest, kterou jste mi jmenováním čestným 
občanem, učinili, děkuji Vám z té duše, děkují i dcery 

mé, jimž to bude vzácnou památkou. 

Prosím, zachovejte mne i v budoucnu v dobrých 
vzpomínkách! 

Oddaný Vám 
Kar. V. Rais.“(SIC) 

Dopisem doložil milovaný spisovatel Železných 
hor, že na své první učitelské působiště nezapomněl, 
a že na  něj stále s láskou vzpomíná. 

S rodinou řídícího učitele Emanuela Brebery, 
svého starého přítele, byl ve stálém písemném styku. 
Kamenický učitelský sbor i po odchodu manželů 
Raisových dále plnil osvětový úkol besedy Neruda, 
Raisův spolek i potom hrál dobrá divadla, pořádal 
koncerty a rozšiřoval velkou knihovnu, a to vše ze 
své pražské dálavy jeho zakladatel bedlivě sledoval 
a z toho se upřímně těšil.  

Ale ani na Václava Macháčka se nezapomínalo. 
František Hrnčíř posílal žákovské knihovně 
z vděčnosti každou novou knížku, kterou vydal, bývalí 
žáci o svém vzorném učiteli dlouho, dlouho 
vypravovali. Poslední žačkou Marie Hrozné byla 
panímáma Tlapáková ze Zubří, která pamatovala, 
v kterých oknech dnešního Morávkova domu tato 
učitelka bydlela.. O pražské rodině Raisově ráda 
vypravovala paní Františka Charvátová, která v ní po 
celý rok sledovala uměleckou práci svého milovaného 
spisovatele. Stařenkám, Raisovým žačkám, se vždy 
radostí zajiskřilo v hasnoucím oku, jen když zaslechly 
jeho jméno, a do posledních let si udržely pěkné 
znalosti v pravopise, počtech i v národních dějinách. 

S rodinou řídícího učitele Emanuela Brebery, 
svého starého přítele, byl ve stálém písemném styku. 
Kamenický učitelský sbor i po odchodu manželů 
Raisových dále plnil osvětový úkol besedy Neruda, 

Raisův spolek 
i potom hrál 
dobrá divadla, 
pořádal 
koncerty 
a rozšiřoval 
velkou 
knihovnu, a to 
vše ze své 
pražské dálavy 
jeho zakladatel 
bedlivě sledoval 
a z toho se 
upřímně těšil.  

Ale ani na 
Václava 
Macháčka se 

nezapomínalo. František Hrnčíř posílal žákovské 
knihovně z vděčnosti každou novou knížku, kterou 
vydal, bývalí žáci o svém vzorném učiteli dlouho, 
dlouho vypravovali. Poslední žačkou Marie Hrozné 
byla panímáma Tlapáková ze Zubří, která 
pamatovala, v kterých oknech dnešního Morávkova 
domu tato učitelka bydlela.. O pražské rodině Raisově 
ráda vypravovala paní Františka Charvátová, která 
v ní po celý rok sledovala uměleckou práci svého 
milovaného spisovatele. Stařenkám, Raisovým 
žačkám, se vždy radostí zajiskřilo v hasnoucím oku, 
jen když zaslechly jeho jméno, a do posledních let si 
udržely pěkné znalosti v pravopise, počtech i 
v národních dějinách. 

(Následující text vložil B.H.) 

V roce 1926 zastihla Trhovou Kamenici velice 
žalostná zpráva. V době, kdy Praha hýřila slavnostmi 
VIII. všesokolského sletu, zemřel v Čermákově ulici 
číslo 3 na Královských Vinohradech dne 8. července 
v 10 hodin večer ve věku 67 let trhovokamenický 
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čestný občan, spisovatel a bývalý učitel na 
trhovokamenické škole, Karel Václav Rais. Byla to 
krutá zvěst. Vždyť v Trhové Kamenici bylo tolik jeho 

žákyň a žáků, 
vzpomínajících 
s láskou na „svého 
pana učitele“, a nyní 
želících jeho tak 
brzkého odchodu. 

V roce 1928 byla 
na trhovokame-
nickém náměstí pod 
kostelem postavena 
žulová mohyla. 
A k té slavné 
příležitosti se 
10. června 1928 sešli 
a sjeli bývalí žáci 
a žákyně a tehdy se 
do tatínkova prvního 
působiště přijela 
podívat i Raisova 

rodina: PhDr. Doubravka Raisová, spisovatelka Marie 
Míšková-Raisová a koncertní pěvkyně Hana Vlková-

Míšková. 
Kromě toho 
se slavnosti 
zúčastnili 
František 
S. Procházka 
v zastoupení 
České 

akademie věd a umění a redakce Svatobora, učitel 
Václav Žákovec za Klub vinohradských učitelů, 
profesor J. Adámek za hospodářskou školu a muzeum 
v Chrudimi, ředitel František Tuláček z Hlinska, řídící 
učitel Pilný z Bořic, učitelka Emma Schulzová, 
poštovní vrchní ředitel Jiří Felix, JUDr. K. V. Adámek 
z Hlinska a František Sekanina v zastoupení Máje, Dr. 
Jaroslav Nýdr, rada ministerstva školství  a národní 
osvěty, Josef Knap z Lázní Bělohradu. Se zájmem si 
v Macháčkově školní kronice přečetli vlastnoruční 
životopisný záznam Karla Václava Raise a v besedních 
hnihách si prohlédli jeho zápisy o spolkových 
schůzích. 

Byla to neděle, kdy naše horské městečko 
oslavilo věčnou památku svého čestného občana, 
učitele a spisovatele našeho kraje. Památník, který 
hlásá Raisovy zásluhy o město, je zároveň 
památníkem lásky a oddanosti tehdejší mládeže 
k Raisovi, protože to byla právě mládež, na jejíž 
popud byl památník zbudován. 

Slavnost byla zahájena ve 2 hodiny odpoledne, 
průvodem od sokolovny. U památníku uvítal hosty za 
Dorost republikové mládeže Josef Zábský. Po uvítání 
následovala přednáška profesora Sekaniny o životě 
K.V. Raise a potom byl památník předán do ochrany 
města. Původní památník ve tvaru mohyly nesl 
desku, jejíž nápis hlásal, že zde působil K.V. Rais. 

Okresní školský výbor při této příležitosti schválil 
městské usnesení, pojmenovat školu jako „Raisova 
škola obecná a měšťanská“. 

Byl to slavný den, kterým Trhová Kamenice 
oslavila svého čestného občana, milovaného učitele, 
spisovatele a zakladatele Besedy Neruda. Radost 

kalilo jen vědomí, že tento dobrý šlechetný člověk už 
nežije. 

V Trhové Kamenici i v Hlinsku žije stále raisovská 
tradice. Krásným dokladem toho byla výstava 
pořádaná v Hlinsku v roce 1956. Znalci Raisova díla si 
tehdy zašli i na hřbitov, kde je u kostelní zdi 
pochován hlinecký děkan Neděle, jehož pohřbem 
začal Rais svůj „Západ“. 

A v roce 1957 slavila Trhová Kamenice 80. výročí 
příchodu mistra českého venkovského románu na 
trhovokamenickou školu. Byla otevřena výstavka 
o životě a díle K. V. Raise v jeho prvním působišti 
a vzpomínky ve Svobodných Hamrech a 
Kameničkách. Raisovi ctitelé navštívili jeho školu pod 
kostelem a cestou podle mlýna šli po jeho stopách 
k oběma rybníkům, prošli i na Zubří ke kapličce, kde 
je upoutal stejně krásný pokled jako tehdy před těmi 
osmdesáti lety upoutal Raise. 

(Pokračuje rukopis F.M.) 

A při těch procházkách po Vysočině kdo by si 
zárověň nevzpoměl na oddaného přítele Raisova 
Františka Kavána (viz foto), vzácného umělce 

a skromného 
člověka, jehož 
obraz Trhové 
Kamenice stále 
visíval nad 
psacím stolem 
Raisovým. Ať 
bydlel kdekoli, 
ať na počátku 
20. století ve 
Vítanově 
u Hlinska, či 
v bývalé 
hospodě 
ve Svobodných 
Hamrech, 
kterou si ve 
20. letech 

20. století koupil, odevšad psával Kaván svému příteli 
dopisy, v nichž se zpovídal ze své lásky 
k Českomoravské vrchovině. „Chodím tak mnoho po 
Vašich krajích a lidech“, čteme v jednom listě, „jako 
bych stopy Vaše hledal schválně. Po vsích, jak ráčíte 
znát, čtou Vás nábožně, a kde mají zblázněné palice 
po strašných, dlouhých krvácích, jiná kniha než Vaše 
nepomáhá.“ - A jinde zase: „Nejraději mám na 
Petrkovech, Hamřích, Veselém Kopci u Horního 
rybníka, Zubří a Travné - vše dost daleko.“ V dalších 
řádcích si Kaván pochvaluje: „Pěšky vyšlápnu někdy 
rád, před válkou jsem tak táhl na Borovou, pak přes 
Pustou Rybnou, Březiny, Mílovy, Křižánky 
do Čachnova na dráhu - prachskvostný den, úpal - 
ale všude krása nesmírná těmihle místy.“ 

 „Čtou vás nábožně“ - psal velký umělec a vydal 
tím svědectví, že Karel Václav Rais patří 
k nejoblíbenějším českým spisovatelůma že mu co do 
počtu čtenářů patří jedno z nejpřednějších míst (Kolik 
mladých lidí dnes vůbec ví, že nějaký Rais něco 
napsal?!! - pozn. B.H.). Odkud pochází ta obliba? Je 
to jeho překrásný, jímavý sloh, kterým každého 
uchvátí hned od první stránky, a je to jeho 
mistrovství, kterým se dovede vmyslit do srdce 
prostého venkovského člověka a reprodukovat jeho 
mluvu. Děje jsou líčeny realisticky věrně a postavy 
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kresleny tak plasticky, že se nám zdá, jako bychom 
ty jeho výměnkáře a stařenky, ty sedláčky 
a kostelníky, ty řemeslníky a učitele už někde jednou 
potkali, jak se v jednom ze svých dopisů přiznává 
i František Kaván. 

Rais si všímá 
osudů lidí 
odstrkovaných, 
sirotků, 
zklamaných 
výměnkářů 
a nemocných, 
a prosvěcuje své 
vypravování 
teplým lidským 
soucitem. Někdy 
se nám snad zdá, 
že vidí až příliš 
černě, ale Raisovo 
jméno je zárukou, 

že se takové tragedie skutečně odehrály a že v tom 
každodenním shonu a plahočení srdce leckterého 
horala ztvrdlo na kámen. Zdeněk Nejedlý ukazuje na 
dobrotu duše, která vyzařuje z Raisových prací, a je 
přesvědčen, že jen duše hluboce upřímná a laskavá 
mohla tak cítit s osobami jeho povídek a románů. 

Umělecké dílo Raisovo je živé a má hodnotu 
trvalou. Jeho knihy vycházely v mnoha vydáních 

a rychle mizely z knihkupeckých pultů. Lid na ně 
netrpělivě čekal a žádal, aby se na ně ve 
vydavatelských plánech pamatovalo. 

Literární dílo bývalého trhovokamenického 
učitele, který se před 130 lety v tichém pokojíku za 
kostelem pokoušel o první skromné verše a pohádky, 
stojí i dnes v první řadě našeho národního 
písemnictví.  

A právě rok 2007 dovrší 130. výročí 
příchodu mistra českého venkovského románu 
do Trhové Kamenice. 

 

Kapitola II. 
 

Kronika o K. V. Raisovi a jeho 
přátelích 

 
Kantor komediant 

Bylo po Dušičkách roku 1880. Sníh si letos 
pospíšil. Leželo ho na kopci Táboře a na Kamenném 
vrchu dobře už po kotníky a dolů ke Chrudimce a do 
dvou tří uliček horského městečka Trhové Kamenice 
táhla z něho ošklivá zima. Večery se natahovaly 
a v zájezdním hostinci „U knížete“ na dolním konci 
náměstí denně hostů přibývalo. Co také dělat 
v roubených chalupách na Horním konci nebo 
na Zářečí, když číst není co a drát se bude až po 
Novém roce! Noviny odbírají jen ve škole a na faře, 
židovským obchodníkům dochází německá Bohemie 
a kalendáře? Těch několik skončilo už dávno a dávno 
svou okružní pouť a teď na nich už na půdě šelestí 
myší nožky. Po klekání ženské podojí, opláchnou při 
louči těch několik kousků nádobí, a když se pustí od 
trámového stropu plachta noční tmy, pak už zůstane 
jen před dvířky kachlových kamen ještě na chvíli 
čtvereček žlutavé záře. 

Pokračování příště …. 

 

 

PLACENÁ INZERCE 
 

Drobné zboží ADAK Vám nabízí výhodné nákupy 
galanterie, hraček, dárků, papírnictví, drogerie atd.  

Nyní textil se slevou až 50% 

ADAK = prodejna, která je tu pro Vás 

Denně od 8:00 do 16:00hodin 
V sobotu od 8:00 do 11:00hodin 
 
 
 

ADAK, ul. 5. května 56, Trhová Kamenice 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Červenec 1.7. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA

2.7. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
5.7. Státní svátek MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
6.7. Státní svátek MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548
8.7. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
9.7. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
15.7. Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
16.7. Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
22.7. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice Zdravotní středisko
23.7. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice Zdravotní středisko
29.7. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
30.7. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401

Srpen 5.8. Sobota MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
6.8. Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
12.8. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
13.8. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
19.8. Sobota MUDr. Zora DvořáčkováHlinsko Husova 64
20.8. Neděle MUDr. Zora DvořáčkováHlinsko Husova 64
26.8. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
27.8. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315

Září 2.9. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
3.9. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
9.9. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
10.9. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
16.9. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
17.9. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
23.9. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
24.9. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
28.9. Státní svátek MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
30.9. Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

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

III. čtvrtletí  2006




