
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 20. 12. 2006 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stalo se v prosinci 

1. 12. 1889 byla v Praze na Žižkově uvedena 
do provozu první veřejná elektrárna v českých 
zemích. 

5. 12. 1868 byla v zemích Koruny české poprvé 
zavedena všeobecná branná povinnost. Délka 
vojenské služby byla tehdy stanovena na tři roky. 

7. 12. 1941 Japonsko napadlo americký 
přístav Pearl Harbor, opěrný bod americké 
tichomořské flotily. Vzhledem ke zcela 
neočekávanému útoku mohli Japonci zničit téměř 
celou flotilu, zahynulo více než 2000 Američanů. Den 
nato vyhlásily Spojené státy a Velká Británie 
Japonsku válku. 

11. 12. 1901 vyslal Guglielmo Marconi první 
radiový signál přes oceán – ze stanice Cornwall v 
Anglii do New Foundlandu v USA. Použil přitom 
Morseovu abecedu. 

15. 12. 1911 stanul první člověk na jižním 
pólu. Vítězem v nepsané soutěži o dobytí pólu se stal 
Nor Roal Amundsen. 

17. 12. 1903 začala éra motorového létání. 
Bratrům Orvillovi a Wilburovi Wrightovým se podařily 
čtyři řízené lety motorovým letadlem v Kitty Hawk v 
Severní Karolíně. Jejich dvouplošník Flyer I urazil ve 
vzduchu dráhu až 270 metrů. 

17. 12. 1938 se v časopise Mladý hlasatel 
objevila první stránka kresleného seriálu spisovatele 
Jaroslava Foglara a výtvarníka Jana Fischera, z něhož 

se později zrodil legendární český komiks Rychlé 
šípy. 113 pokračování seriálu vycházelo v Mladém 
hlasateli až do roku 1941, kdy nacisté další vydávání 
časopisu zakázali. 

19. 12. 1958 byl do vesmíru vypuštěn první 
americký zpravodajský satelit SCORE. 

20. 12. 1910 se anglickému fyzikovi Ernestu 
Rutherfordovi podařil jeden z nejvýznamnějších 
objevů nové doby – experimentálně dokázal 
existenci atomového jádra. Na základě toho 
vytvořil model atomu připomínající malou sluneční 
soustavu - každý atom byl složen z jádra, kolem 
něhož kroužily malé elektrony. Rutherford tím položil 
základy jaderné fyziky. 

21. 12. 1834 na premiéře zpěvohry Fidlovačka 
ve Stavovském divadle v Praze poprvé zazněla 
píseň Kde domov můj, nyní česká státní hymna. V 
30. letech 19. století však Fidlovačka u diváků 
neuspěla, měla jen jedinou reprízu! Píseň slepého 
mládence Mareše Kde domov můj se naopak stala 
doslova evergreenem. Zlidověla, lidé ji pak zpívali v 
pohnutých chvílích našich dějin, ale i při obyčejných 
veselicích. Oficiální českou hymnou se stala 
usnesením československé vlády r. 1920. Ke 
zpěvohře se až po osmdesáti letech vrátil režisér 
Karel Hugo Hilar. V červnu 1917 měla Fidlovačka 
premiéru v Městském divadle na Královských 
Vinohradech v Praze a tentokrát slavila úspěch – 
dočkala se sedmdesáti repríz. 

 

Vážení spoluobčané, pomalu ale jistě se blíží vánoční svátky. Pro mnohé je to v poslední 
době čas hektický, náročný. Pro chvilku oddechu v čase adventním, který k vánocům 
neodmyslitelně patří, se koná spousta koncertů a výstav. Ani Vy nemusíte nikam daleko.  

Srdečně Vás zveme na výstavu Vánoční svátky o pár let zpátky, která bude probíhat 
v budově muzea v Trhové Kamenici od 2. do 17. prosince 2006. Více čtěte v rubrice 
Aktuální pozvánky. 

Za redakci Trhovokamenického občasníku Vám všem přeji pěkný Štědrý 
den a krásné prožití vánočních svátků. 

Blanka Němcová 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice           •••• ročník 35          • prosinec 2006         •••• číslo 11 
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Záměr obce Trhová Kamenice 

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
/obecních zřízeních/ v platném znění, § 39, odst. 1 
zveřejňuje obec Trhová Kamenice záměr prodat 
následující nemovitý majetek 

• prodej pozemkové parcely č. 1626/57 v k.ú. 
Trhová Kamenice o výměře 1595 m2 
manželům Romanovi a Miroslavě 
Kábelovým, bytem Trhová Kamenice, 
Zahradní ul. čp. 207 za cenu 35,-Kč/m2 

Uvedený převod nemovitostí bude projednán 
v zastupitelstvu obce na prvním veřejném zasedání 
po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty zveřejnění. 

Občané se mohou k záměru vyjádřit a předložit 
své nabídky po dobu zveřejnění, tj. 15 dnů. 

Pavel Kábele, starosta 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce Trhová Kamenice, konaného 
dne 1. listopadu 2006  

Zastupitelstvo obce 

A) Bere na vědomí: 

• Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva 
obce 

• Složení zákonem předepsaného slibu nově 
zvolenými členy ZO 

Členové nově zvoleného zastupitelstva obce 
Trhová Kamenice: 

Věra Pilařová, Trhová Kamenice 235 

Hynek Odvárka, Trhová Kamenice 185 

Pavel Kábele, Trhová Kamenice 250 

Miroslava Zdražilová, Trhová Kamenice 186 

Milan Linhart, Rohozná 6 

Ing. Josef Janotka, Trhová Kamenice 268 

Oldřich Pilný, Trhová Kamenice 158 

 

Zastupitelstvo obce 

B) Volí: 

v souladu s § 84, odst. 2, písm. n) zákona 
o obcích 

• starostu obce: Pavla Kábeleho,       
nar. 19. 6. 1968, bytem Trhová Kamenice, 
Zahradní ul. čp. 250 

• místostarostu obce: Věru Pilařovou, 
nar. 14. 2. 1963, bytem Trhová Kamenice, 
Zahradní ul. čp. 235 

Pavel Kábele, starosta 
Věra Pilařová, místostarostka 

 
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Pozvánka 

Starosta obce svolává  na středu 13. prosince 
2006 v 19 hodin do kulturního domu veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Trhová Kamenice. 
 
Program:  
1. Zpráva o činnosti 
2. Rozpočtové provizorium 
3. Rozpočtové změny 

4. Rozpočtový výhled 
5. Prodej pozemků 
6. Obecně závazné vyhlášky obce 
7. Rozprava 

 

Komise 

Starosta obce zřídil jako své iniciativní a poradní 
orgány dvě komise, a to stavební a kulturní komisi.  

Členové stavební komise: Oldřich Pilný, 
Ing. Iva Dostálová, Mgr. Radek Meloun, 
Leoš Sobotka, Luděk Šafář. 

Členové kulturní komise: Ing. Josef Janotka,  
Ing. Blanka Němcová, Eva Málková, Olga Doubalová. 

Na veřejném zasedání bude zřízen finanční 
a kontrolní výbor. Tyto dva výbory vždy zřizuje 
zastupitelstvo, kterému pak výbory předkládají svá 
stanoviska a návrhy. 

 

Řidičské průkazy 

K 31. 12. 2007 končí platnost řidičských 
průkazů vydaných do 31.12.1993. Pracovníci odboru 
dopravy z Městského úřadu v Hlinsku upozorňují na 
možné fronty v druhé polovině roku 2007. Výměnu 
řidičských průkazů proto nenechávejte na poslední 
chvíli!!! Předejdete tak stresovým situacím. 

Co budete potřebovat k žádosti o vydání 
řidičského průkazu: 

1. Platný doklad totožnosti (OP) 

2. Jednu fotografii (stejný formát jako na OP) 

3. Starý řidičský průkaz  

4. Žadatelé starší 60 let navíc 
předloží platný „Posudek o 
zdravotní způsobilosti k 
řízení motorových vozidel“. 
Ten obdrží u svého 
obvodního lékaře. 

U žádosti o prvopis řidičského průkazu a při 
rozšíření řidičských oprávnění žadatel předloží originál 
„Žádosti o řidičské oprávnění“ s řádně potvrzeným 
záznamem o zkouškách z odborné způsobilosti a 
„Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel“. 

Řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad Hlinsko, 
odbor dopravy. 

 

Školní prázdniny 2006/2007 
Na vánoční prázdniny se děti 

mohou těšit od 23. prosince 2006 
do 2. ledna 2007. Jednodenní 
pololetní prázdniny pak 
připadnou na pátek 2. února 
2007. V Pardubickém kraji na ně 
hned navážou jarní prázdniny. 

Společně s okresy Benešov, Beroun, Rokycany, České 
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov a 
Ostrava-město je budou děti z Pardubického kraje 
trávit ve dnech 5. – 11. února 2007. O dva měsíce 
později, od 5. do 6. dubna 2007, jsou plánovány 
velikonoční prázdniny. Školní vyučování skončí 
v pátek 29. června 2006 a děti se po letních 
prázdninách do školních lavic vrátí až 3. září 2007.  
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Upozornění 

• Praktický lékař MUDr. Zuzana Vančová 
oznamuje, že dne 15.12.2006 nebude 
ordinovat. 

• Upozorňujeme na přísný zákaz vstupu do 
tzv. domu hrůzy u mostu. Tento soukromý 

majetek je v 
havarijním stavu 
a hrozí zde zřícení 
stropů. Zjistili 
jsme, že dům 
navštěvují 
některé děti, 
proto tímto 
žádáme rodiče, 

aby varovali své děti na nebezpečí, které jim 
hrozí. Majitel domu již několikrát vchody zajistil 
proti vniknutí, ale druhý den bylo vše zničeno. 

• Stává se, že je v naší autobusové čekárně na 
náměstí v Trhové Kamenici hrozný nepořádek. 
Je někdy s podivem, co zde lidé zanechají a jak 
si neváží věcí, které tu ničí. Není to pro nás 
pěkná vizitka, ale jak se k ní budeme chovat, 
takovou ji budeme mít. 

 
Vzniká svaz neslyšících a nedoslýchavých 
Vznikající svaz má v náplni občasná setkání, 

výlety, kulturní akce, informace o 
sluchadlech a kompenzačních 
pomůckách, porady 
s psychologem, předávání 
vzájemných zkušeností, 
zastupování společných zájmů.  

Zájemci se mohou hlásit na 
tel. 723 364 904, 469 620 320. 

 

Vánoční kapři 
Rybářské sdružení „Chobot“ Trhová Kamenice 

zajišťuje v letošním roce 
vánoční kapry. Závazné 
objednávky se přijímají u 
pana Mišky v prodejně 
železářství na náměstí v 
Trhové Kamenici v termínu do 
10. 12. 2006. Prodej se 
uskuteční v pátek 22. 12. 
v době od 9-16 hodin 
v areálu truhlářství pana 
Morávka - ul. 5.května. 

 
STALO SE V NAŠÍ OBCI – LISTOPAD 2006 

• V listopadu skončil pracovní poměr čtyř 
pracovníků, kteří byli přijati z úřadu práce. 

• Na dohodu o provedení práce na úklid listí na 
náměstí byli přijati dva pracovníci. 

• V listopadu proběhla na obecním úřadě kontrola 
matriky a dále kontroly z krajského úřadu na 
dotaci chodníku ke hřbitovu, dále na 
dokumentaci pro územní řízení a kontrola 
účetnictví. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné 
závady. 

• Byly dokončeny úpravy autobusové čekárny 
v Rohozné. 

• Obec zakoupila sněžnou frézu na údržbu 
chodníků. Větší část finančních prostředků na 
její zakoupení byla financována z prostředků 
„Evropského sociálního fondu“. 

• Pečovatelka paní Pavlína Hovorková úspěšně 
ukončila půlroční vzdělávací kurz pracovníků 
pečovatelské služby pro přímou obslužnou péči. 

• Veřejný vodovod v ulici Okružní je dokončen.  

• Dne 28. 11. 2006 bylo na náměstí v Trhové 
Kamenici slavnostní předání stavby silnice 
II/343 Trhová Kamenice – Hlinsko. 

• Obec se zapojila do projektu s názvem 
„Uchazeči a zájemci o zaměstnání zlepšují život 
v obcích“. Projekt je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu. Dalšími partnery 
projektu je obec Krouna a Vysočina. Znamená 
to, že naše obec příjme od 1. 1. 2007 jednoho 
pracovníka, který bude vykonávat do května 
2008 práce pro zvelebení naší obce. Realizátor 
projektu je EKO Hlinecko o.p.s.  

• Probíhají jednání s novým poskytovatelem 
bezdrátové internetové služby, a to s firmou 
COMA, s.r.o., Polička. Tento poskytovatel by 
měl na území naší obce začít působit od 
prosince letošního roku. 

• Státnímu fondu životního prostředí byly 
předány veškeré podklady pro závěrečné 
vyhodnocení plynofikace. Nyní budeme čekat na 
vyjádření, které určí zda budeme či nebudeme 
vracet část dotace na plynofikaci. 

 

Informace z kraje 
Plnohodnotnou dálnici D11 dostanou obyvatelé 

Pardubického a Královéhradeckého kraje jako vánoční 
dárek. Téměř čtyřicet nových dálničních kilometrů 
bude totiž zprovozněno buď 19. nebo 21. prosince 
2006. Zaznělo to na kontrolním dnu stavby dálnice 
D11, který se konal v pondělí 13. listopadu 2006 na 
Krajském úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. 

„Je to historický okamžik pro náš region. 
Napojíme se tak na evropskou dálniční síť,“ radoval 
se náměstek hejtmana Pardubického kraje 
zodpovědný za dopravu Ivo Toman. „Moji radost ale 
kazí fakt, že se zcela nevyhneme problémům. U 
provizorního sjezdu z dálnice D11 a následném 
napojení na silnici II/333 v Libišanech totiž Krajská 
hygienická stanice v Pardubicích vydala záporné 
stanovisko kvůli překročení hranice hluku. Hrozí nám, 
že sice budeme mít novou dálnici, ale nebudeme moci 
po ní jezdit. V těchto dnech se rozjíždějí další jednání 
s hygieniky a budeme hledat řešení vzniklé situace. 
Věřím, že zdravý rozum zvítězí.“ 

Na dálnici D11 navazuje křižovatka v Sedlicích, 
která dálnici propojí s 
rychlostní komunikací R35 a 
která je již ve výstavbě.  

„Je to klíčová křižovatka 
pro Pardubický kraj. 
Očekáváme, že do dvou až tří 
let bude dokončena. Zároveň 
lobujeme za čtyřpruh mezi 

krajskými městy Pardubice a Hradec Králové,“ dodal 
Toman. 
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ZEPTALI JSTE SE NÁS 
Vážení spoluobčané,  

po delší odmlce jste opět vhodili do „Schránky 
důvěry“ své náměty a kritické připomínky. Jeden z 
příspěvků poukazoval právě na absenci rubriky 
„Zeptali jste se nás“na stránkách TKO. Proto zde 
znovu připomínám, že rubriku tvoří právě tyto vaše 
příspěvky a dotazy. Není postavena na dotazech 
smyšlených. Proto máte-li zájem na jejím trvání, 
ptejte se. Kromě „Schránky důvěry“ můžete tak učinit 
písemně i ústně prostřednictvím úředníků i 
zastupitelů OÚ. Vašimi dopisy se zastupitelstvo 
zabývá na pracovních seminářích a odtud přináším i 
já odpovědi na stránky TKO. A nyní již konkrétní 
otázky (jsou zveřejněny ve zkrácené podobě) a 
odpovědi: 

1) Stížnost na nepořádek v autobusové 
čekárně. 

OZ: O nepořádku v čekárně se v minulosti již 
psalo. Bohužel pořádek je zásadně ovlivněn kulturou 
nebo nekulturou nás všech. Čekárna je v současné 
době uklízena obecními zaměstnanci 2 – 3 krát týdně. 
V srpnu letošního roku byla vymalována. Můžeme říci, 
že jakákoliv snaha OÚ o zlepšení poměrů se setkává s 
neúspěchem. Vyměněné sklo je již za krátkou dobu 
opět rozbito apod. Jediný vstřícný krok, který lze 
ještě udělat, je zavedení denního úklidu. Ten budou 
provádět opět zaměstnanci OÚ. Ze strany pisatele 
padl i návrh, aby čekárnu udržovaly i starší školní děti 
v rámci pracovní výuky, které ji také hojně využívají. 
Bohužel zde narážíme na zákon, který dětskou práci 
zakazuje a nakonec i na stížnosti některých rodičů . 

2) Stížnost na nepořádek kolem bývalé 
provozovny Družstva OZDOBA  

OZ: Pisatel píše zejména o údržbě zeleně a 
nenatřeném zábradlí a také o absenci domluvy OÚ 
a vlastníka objektu. Problém je ve více 
skutečnostech. Jednak tazatel správně píše o „bývalé“ 
provozovně. Majitel je dlouhodobě v konkursu 
a objekt s pozemkem má na starost správce 
konkurzní podstaty. Je jasné, že přinejmenším do 
vyřešení situace, se stavem objektu bude majitel asi 
těžko zabývat. Nicméně Obecní úřad vyzve vlastníka 
objektu k nápravě. Jsme si vědomi, že je to málo, ale 
k ničemu jinému nemá obec nyní pravomoc. Budoucí 
řešení ale možná existuje v rozšíření obecní vyhlášky 
v pasážích o pořádku. Je věcí diskuze v jakém 
měřítku. Zanedbaných pozemků je v T.K. poměrně 
hodně a těžko říci, jak by přijali vlastníci např. 
finanční postihy za jejich neudržování. Příklad máme 
v sousední obci Vysočina, kde dodržování pořádku 
v obci a případné postihy za nedodržování vyhlášky, 
mají smluvně ošetřeny s Městskou policií Hlinsko.  

3) Stížnost na stav kovové brány a dvora při 
vchodu do místní základní školy 

OZ: Zde musíme říci, že pisatel má pravdu co se 
týká nevyhovujícího technického stavu brány u školy. 
Existuje projekt na rekonstrukci školy a řešení v této 
chvíli závisí na udělení nemalé dotace na projekt. V 
něm je zahrnut i vstup do školy. O dotaci už mělo být 
rozhodnuto, bohužel jsme nuceni stále čekat díky 
nynější politické situaci. Pracovníci OÚ alespoň bránu 
nyní odstraní, aby nedošlo k úrazu. Pevně doufáme, 

že naše žádost o dotaci během zimy už dospěje ke 
zdárnému konci. 

4) Žádost o objasnění a zdůvodnění proč se 
neseká jednou ročně tráva za Lickovými, 
č.p.194, louka je v hrozném stavu, zarostlá 
keříky. 

OZ: Dotyčná louka je sekána OÚ jednou ročně a 
to křovinořezem. Zřejmě z důvodu výskytu vzácných 
rostlin nesmí být použita jiná technika. Toto je 
podmínka CHKO, která poskytuje na sekání dotaci. Ve 
smluvních podmínkách je i termín do 15. září. 
V každém případě rozsah a kvalita sekání bude 
projednána se zaměstnanci OÚ. 

5) Proč není Zářečská ulice ze všech 
příjezdových cest označena značkami Obytná 
zóna? Kdy obec a sportovní klub odstraní 
trubky, dřevo a stroje ze hřiště u sokolovny a 
hlavně ty ostré zubaté radlice a konečně 
investuje nějaké peníze do úpravy těchto 
prostor, aby si zde děti mohly hrát (prolézačky, 
pískoviště)? Proč v oblasti Zářečí nejsou 
chodníky? 

OZ: Vznik obytné zóny se příliš neslučuje se 
situací v oblasti kolem sokolovny. Jsou tady rodinné 
domy, ale také podnikatelské 
provozovny (zahradnictví, pila, 
výroba vánočních ozdob). 
Značka obytná zóna zakazuje 
vjezd nákladním autům do 
oblasti. Naproti tomu jsou zde 
provozovny právem, neboť 
oblast je územním plánem 
schválená jako průmyslová už 
někdy od roku 1998. Zároveň jsou obecně prospěšné, 
protože dávají vzniknout tolik potřebným pracovním 
místům, v obci. Je tedy řešením najít nějaký 
kompromis. Samozřejmě nám záleží na tom, aby se 
naši občané cítili v okolí svých bydlišť bezpečně. 
Určitě se ale nevrátí doba, kdy si děti mohly hrát na 
místních komunikacích, protože byl velmi malý 
provoz. Starosta obce přislíbil konzultaci s dopravním 
inženýrem Policie Chrudim ohledně změny dopravního 
značení.  

Co se týká hřiště u sokolovny, máme zato, že je 
v posledních letech poměrně hezky upraveno. Je 
pravda, že v létě tu byla lyžařským klubem umístěna 
rolba, kterou zakoupili. Došlo k tomu z potřeby 
umístit stroj na oplocený pozemek. Již brzy bude 
rolba přestěhována do přístřešku na sjezdovce, který 
lyžařský klub staví. Dřevo je užíváno k zatápění v 
sokolovně a tedy musí být někde poblíž. Pro trubky, 
které obec průběžně užívá by se snad mohlo najít jiné 
umístění. Pískoviště a prolézačky by opravdu hřiště 
vylepšily, a tak tento návrh dáváme do rozpočtu na 
příští rok. 

Chodníky v Trhové Kamenici je také velmi 
diskutované téma. Nesouhlasíme s názorem pisatele, 
že se chodníky budují záměrně pouze „před mostem“ 
a situace „za mostem“ je nám lhostejná. Chodníky 
v celé Trhové Kamenici jsou totiž budovány pouze 
podél veřejných komunikací a to s ohledem na 
hustotu osídlení v dané lokalitě. Podél místních 
komunikací budovány nejsou nikde a tak by mohli 
stejně nadávat obyvatelé oblasti obytné zóny nebo 
bytovek, řadových domů apod. Namítnete-li, že např. 
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v ul. Zahradní chodníky jsou, je to pouze tím, že si je 
tamní obyvatelé vybudovali sami při stavbě svých 
domků. Samozřejmě vůbec nechceme říci, že takto je 
to správné. Vše je bohužel otázkou finančních 
prostředků. V žádném případě ale neplatí, že 
upřednostňujeme jednu oblast před druhou. Důkazem 
je dokončení vodovodu v Okružní ulici a výstavba 
kanalizace v Táborské. Když se vrátím k problému, 
musím konstatovat, že v oblasti Zářečí je pouze jedna 
veřejná komunikace a to silnice na Hlubokou. Jestli je 
ale chodník nejpotřebnější zrovna v této oblasti, to je 
otázkou. Proto prosím naše občany „ za mostem“- 
ozvěte se nám ještě. Napište, kde vám chodník schází 
nejvíce. Určitě se vašimi názory budeme zabývat 

Miroslava Zdražilová 

 
JEŠTĚ K VOLBÁM 

Vážení spoluobčané, 

chtěla bych Vám podat malé vysvětlení k mé 
absenci na kandidátních listinách pro letošní 
komunální volby.  

Po volbách jsem se setkala s celou řadou 
kritických připomínek na mou adresu, že jsem zradila 
voliče a nebyla na kandidátce při volbách do 
zastupitelstva obce. Na svou omluvu musím uvést, že 
jsem bohužel neměla tušení o sestavování kandidátní 
listiny bez mé účasti.. To, že se sestavuje, jsem se 
dozvěděla zcela náhodně pár dní před právním 
termínem na její odevzdání.  

Vzhledem k mému postavení v zastoupení obce 
mi mohlo být dáno jednoznačné vyjádření, zda jsem 
akceptovatelná anebo se již se mnou nepočítá. 
Neměla jsem ponětí, že se přes mé čtyřleté pracovní 
úsilí dočkám takovéto „odměny“. Jedním z dalších 
možných řešení bylo sestavit si vlastní kandidátku , 
ale v tom mi už bránil nedostatek času. 

Do dnešní doby jsem měla dost času o všem 
přemýšlet a musím se přiznat, že z toho cítím hořkost 
a zatrpklost, že se takto stalo a snažím se přijít na to, 
jestli na mne bylo zapomenuto nebo bylo vše vedeno 
účelově? 

Po celé předešlé volební období jsem se snažila 
dělat práci v zastupitelstvu tak, aby to bylo ku 
prospěchu nás všech a obce. 

Tímto jen na vysvětlenou a ještě jednou se 
omlouvám všem, které jsem svou neúčastí ve 
volbách neuspokojila. 

Ing. Iva Dostálová, bývalá místostarostka 

 

Reakce: 

Protože z textu tohoto článku chápu kritiku mé 
osoby jako sestavovatele jedné z kandidátních listin, 
cítím povinnost na ni alespoň v krátkosti reagovat. 
Mám na celou situaci zcela opačný názor, přesto si 
však myslím, že články tohoto typu do TKO nepatří a 
nebudu tedy využívat stejnou formu odpovědi. Svůj 
názor a vysvětlení celé situace jsem připraven 
kdykoliv poskytnout každému, kdo o to projeví 
jakoukoliv formou zájem. 

Pavel Kábele 

 

Redakční poznámka: Příspěvek byl otištěn se svolením 
starosty obce. 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Přejeme našim jubilantům, kteří v měsíci prosinci 

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

50 let Zdeňka Jelínková, 
Trhová Kamenice  

60 let Josef Miška, Rohozná 

75 let Jiřina Kučerová, 
Trhová Kamenice 

 Jiří Dvořák, Rohozná 

 
PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří se naposledy přišli 
rozloučit s naší dcerou Ilonkou Hůlovou. Děkujeme za 
květinové dary a projevy soustrasti. 

Rodina Hůlova a rodina Sobotkova 

 
Z NAŠÍ ŠKOLY 

Přinášíme Vám informace o tom, co na naší škole 
proběhlo v posledních dvou měsících. 

Předposlední zářijový den se uskutečnilo 
pochodové cvičení. Bylo zahájeno nácvikem 
rychlého opuštění školní budovy v případě vyhlášení 
mimořádné situace. Poté se jednotlivé třídy se svými 

učitelkami vydaly předem určenou trasou do přírody. 
Chlapci a děvčata plnili různé úkoly, pomocí buzoly a 
mapy se učili orientovat v terénu, zopakovali si 
pravidla silničního provozu, upevnili si poznatky z 
přírodopisu, vyzkoušeli si základy první pomoci, 
soutěžili a hráli hry. Děti ze šesté třídy si dokonce 
uvařili polévku z pytlíku. Jiní si opekli na ohýnku 
špekáčky.  

3. října navštívili žáci 1. – 6. třídy výstavu 
nazvanou Týden o stromech, včelách a podzimní 
přírodě, kterou pořádalo Střední odborné učiliště 
včelařské v Nasavrkách. Děti se dozvěděly zajímavé 
informace o životě včel, ochutnaly med a zároveň si 
prohlédly různé druhy ovoce a zeleniny. 

10. října měli žáci všech devíti tříd možnost 
navštívit místní kostel, ve kterém byl pro ně 
připraven výchovně-vzdělávací program o 
píšťalových varhanách. Součástí programu byl i 
poslech několika varhanních skladeb. 

Koncem měsíce října jsme uspořádali sběr 
starého papíru. Všichni žáci se s nadšením zapojili 
do soutěže a výsledkem bylo rekordní množství 
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druhotné suroviny. S pomocí Vás všech jsme odvedli 
více než 16 tun. Mezi nejpilnější sběrače patřili 
Miroslav Slanina, Alžběta Dubská, Zuzana Nevolová, 
Lucie Nevolová, Libor Licek, Lukáš Pilař, Aneta 
Korejtková, Dana Bačkovská, Jana Bačkovská a Lucie 
Vodrážková. Na pomyslném stupni vítězů v pořadí 
tříd stanuly 6. třída, 4. třída a 7. třída. Děkujeme 
všem, kteří jste se do této akce zapojili. 

V pondělí 30. října uspořádala školní družina na 
hřišti u školy soutěž Míč je můj kamarád. Závodilo 
se za pěkného slunného počasí ve čtyřech disciplínách 
s míčem. Zúčastnilo se 17 závodníků z 1. – 4. třídy. 
Všichni závodníci dostali za skvělé sportovní výkony 
sladkou odměnu, první tři v každé kategorii odměnu o 
něco větší. Paní učitelka Jiroutová děkuje za pomoc 
při organizaci závodu děvčatům ze 6. třídy Denise 
Kábelové, Veronice Kábelové, Elišce Holubové a 
Denise Zlatohlávkové. 

Měsíc listopad byl na naší škole ve znamení 
záchrany ohrožených druhů zvířat. Paní učitelka 
Dibelková připravila celoškolní projekt nazvaný 
Noemova archa. Cílem projektu bylo seznámit žáky 
s ohroženými a chráněnými druhy zvířat. Každá třída 
měla možnost zachránit osm druhů zvířat 
následujícím způsobem. Během vyučovacích hodin 
dostávali žáci od svých učitelů různé úkoly, které se 
týkaly probíraného učiva. Děvčata bojovala za 
záchranu samice a chlapci o samce daného druhu. 
Aby třída zvíře zachránila, musely úkol splnit obě 
skupiny. Mladší žáci vyhledávali některé zachráněné 

druhy v atlase a vybarvovali je podle skutečnosti. 
Starší žáci museli některé druhy také sami určit, 
zjistit kde tato zvířata žijí a zaznamenat jejich výskyt 
do mapy. O tom, že děti tento projekt zaujal svědčil 
čilý ruch před nástěnkou a vášnivé diskuse o úspěších 
i nezdarech při záchraně. Doufáme, že tato akce bude 
děti motivovat k zamyšlení nad důvody, proč jsou 
některé druhy na pokraji vyhubení a co je třeba dělat 
pro ochranu životního prostředí. 

Ředitelství školy by touto cestou chtělo poděkovat 
firmě pana Josefa JanotkyAgrotes Rovečné za 
sponzorský dar. 

 
MATEŘINKA 

Ohlédnutí 

V měsíci listopadu měly děti možnost účastnit se 
lekcí tanečních pro nejmenší - Bejbytanečních, 
které v MŠ vedl pan Ing. Bohumil Černý z taneční 

školy Bohemia Chrast. Děti byly panem učitelem 
nadšené, tanečky a hry při poslední hodině předvedly 
i rodičům a všichni už se těší na pokračovací lekce na 
jaře. 

V MŠ jsme se věnovali tématu Les a jeho 
obyvatelé. 

Na krátko děti potěšil první sníh, a i když u nás 
Sv.Martin se svým bílým koněm dlouho nepobyl, 
naznačil nám, že bude pomalu čas myslet na 
Mikuláše, na advent a na Vánoce. Děti začínají psát a 
kreslit dopisy Ježíškovi a až bude "po čertech", bude 
to již jasné: Vánoce jsou za dveřmi. Tak hezký 
advent! 

 

Připravujeme na prosinec: 

Mikulášskou besídku 

Andělský a čertovský den 

Loutkové představení v MŠ Tři prasátka 

Vánoční besídku s nadílkou 

 

A na závěr básničku o tom, na co se děti nyní 
nejvíc těší: 

"Stromy se venku 

dohadují s větrem. 

Říkají mu, 

aby už nehvízdal.  

Že kdyby ztich, 

začal by možná 

padat sníh." 

 
FARNÍ OKÉNKO 

50.výročí úmrtí biskupa Píchy 

Ježíš Kristus na začátku svého veřejného 
působení shromáždil kolem sebe 12 apoštolů. Ti 
později ustanovovali své nástupce, biskupy, aby 
spravovali církev a byli jejími pastýři. Asi 
nejpopulárnějším z biskupů je sv.Mikuláš, biskup 
z Myry. 

V říjnu jsme si připomínali výročí prvního 
designovaného biskupa v Hradci Králové, Caramuela 
Lobkowicze, a v listopadu, přesně řečeno 12.11., 
tomu bylo 50 let od úmrtí 22. biskupa Dr.Mořice 
Píchy. Odpoledne téhož dne byly na jeho hrob v 
Chrasti položeny věnce za přítomnosti emeritního 
arcibiskupa Otčenáška, diecézního biskupa Mons. 
Dominika Duky a dalších hostí. Vzpomínková slavnost 
pokračovala na zámku /bývalém biskupském/ dvěma 
přednáškami, které přiblížily osobnost Dr.Píchy 
i složitou dobu, v níž žil. 

Narodil se 18. 4. 1869 v Šebetově u Boskovic, 
otec byl hospodářským správcem. Po jeho smrti se 
matka s dětmi stěhuje do Kolína nad Labem, kde 
Mořic nastupuje na gymnázium a po maturitě odchází 
studovat theologii do Říma. Po ukončení studií 
získává licenciát a je v Lateránské bazilice vysvěcen 
na kněze. Po krátkém působení v duchovní správě je 
povolán do Prahy za ceremonáře kardinálů 
Schönborna a později Lva Skrbenského, kterého v 
roce 1903 doprovází na konkláve do Říma, z něhož 
vzejde papež Pius X. 
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Získává hodnost doktora bohosloví na UK a roku 
1917 se stává generálním vikářem pražské 
arcidiecéze. Po vzniku Československa prožívala 
katolická církev vážnou krizi vyvolanou jejím 
dřívějším spojením s rakouskou monarchií. Odtrhla se 
Československá církev. Dr. Mořic Pícha se podílí na 
vzniku smlouvy mezi Československem a Vatikánem. 
V roce 1931 je jmenován papežem Piem XI. 22. 
sídelním biskupem královéhradeckým. Koná vizitace a 
biřmování. Trhovokamenickou farnost navštívil r. 
1934 - p. M. Chvojková a R.Štěpánková /Dejnožková/ 
jsou pamětnicemi této události. 

V letech 1938-45 prožívá biskup se svojí diecézí 
těžká válečná léta. Přitom však řídí opravu katedrály. 
Za ceremonáře a sekretáře si povolává ThLic. Rudolfa 
Rykýře. 

Od roku 1950 byl biskup Pícha izolován a střežen 
StB. Koncem dubna z rozhodnutí Pia XII. vysvětil 
mladého ThLic. Karla Otčenáška na biskupa. 
Okolnosti tohoto tajného svěcení zaznamenal 
sekretář Dr.Rykýř. Účastníci svěcení byli uvězněni 
a Mons. Pícha de facto internován ve své rezidenci. 
Zemřel 12.11.1956 a je pohřben na hřbitově 
v Chrasti. 

Pavel Čtvrtečka 

 
LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 

S podzimními dny plnými mlhy, se zkracujícím se 
dnem a ubývajícím slunečním svitem mohou někteří 
lidé intenzivněji pociťovat pocity smutku a poruchy 
nálady, které jsou obecně označovány jako deprese. 
Téměř každý člověk se ve svém životě mohl s depresí 
setkat, podle údajů Světové 
zdravotnické organizace patří 
mezi nejčastěji rozšířené nemoci, 
uvádí se, že jí občas trpí až 25 % 
populace.  

Deprese může vzniknout v 
důsledku silného negativního 
podnětu - například ve stresující 
životní situaci, ale také bez 
jakéhokoliv vnějšího ovlivnění. Projevuje se nejenom 
dlouhotrvajícím hlubokým a intenzivním smutkem, 
ale také neschopností radovat se z běžných činností, 
které normálně člověku přinášejí potěšení a radost. 
Ovlivňuje také schopnost soustředit se, rozhodovat 
se, zhoršuje pracovní schopnosti a aktivitu, negativně 
ovlivňuje spánek i sexuální potenci. Depresivní lidé 
trpí nechutenstvím, stěžují si na pocity úzkosti a 
napětí, vyčerpanost a únavu, pociťují neadekvátní 
strach o své blízké a podobně.  

Léky, které se při léčbě depresí používají, 
pomáhají v organismu zvýšit hladinu látek, které se 
označují jako biogenní aminy. Podle současných 

poznatků tyto látky ovlivňují 
lidské pocity a nálady. Jedním z 
přírodních léků, který dobře 
znaly již naše babičky, je 
třezalka tečkovaná. Čaj nebo 
extrakt z třezalky ve formě 
tablet může příznivě ovlivnit 
nespavost, úzkost, neklid či 
strach. Platí ale, že by 

používání třezalky nemělo být dlouhodobé, neboť 
může snižovat účinek jiných současně užívaných léků, 

mimo jiné hormonální antikoncepce, léků ovlivňujících 
krevní srážlivost a dalších.  

Kromě této přírodní léčby je dnes k dispozici 
široká paleta účinných chemických léků, které ale 
samozřejmě patří do rukou lékaře. Depresivní období 
většinou po určité době samo odezní i neléčené, 
pokud však přetrvává po delší dobu, nemělo by být 
podceňováno. V současnosti je deprese jednou z 
dobře léčitelných psychických poruch a její léčba by 
neměla být opomíjena, protože pacientům i jejich 
okolí přináší výrazné zlepšení kvality života. 

Vaše lékárnice PharmDr. Jitka Mičulková 

 

PROGRAM KINA PROSINEC 2006 
1. 
prosince 
v 18hod. 

Grandhotel 

Český  širokoúhlý film. 
Nová Komedie Davida 
Ondříčka. V hlavních 
rolích Marek Taclík, Klára 
Issová, Ladislav Mrkvička 
a další. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

8. 
prosince 
v 18hod. 

World Trade Center 

Film USA. Celý svět si 
tehdy prožil peklo. Dva 
muži prožili něco navíc. 
USA 11. září 2001 volání 
o pomoc z věží 
Světového obchodního 
centra. Drama. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

15. 
prosince 
v 18hod. 

Hezké chvilky bez 
záruky 

Český film. Komedie o 
tom, jak si nelze dělat 
iluze. Režie Věra 
Chytilová, hrají: Boleslav 
Polívka, Jana Krauzová, 
Jiří Ornest a další. 

Ml. příst. 
Vst. 20/40,-
Kč 

 

Šťastné a veselé vánoce, hodně 
zdraví do Nového roku přeje všem 
občanům Trhové Kamenice vedení kina.  

 

 
AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 

Pozvánka na vánoční výstavu 

Srdečně Vás zveme na výstavu Vánoční svátky 
o pár let zpátky, která bude probíhat v budově 
muzea od 2. do 17.prosince.2006.  

Při slavnostním zahájení v sobotu 
2. prosince 2006 v 15 hod. uslyšíte pěvecký 
kroužek z naší školy a ukázku zdobení vánočních 
perníčků. 

Vánoční výstava spojená s 
výstavou betlémů bude ukončena 
17. 12. 2006 houslovým 
koncertem, který začne 
v 17 hodin.  

Výstava bude otevřena v 
sobotu a neděli od 13 do 16 hod., 
od pondělí 11. 12. do pátku 15. 12. denně v době 
od 15 do 18 hodin. 
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Vánoční světýlko 

23. prosince v 17 hodin se vydáme opět po 
roce na cestu za betlémským světlem. 
Přijďte na náměstí v Trhové Kamenici 
pod vánoční strom, kde si společně 
zazpíváme a rozsvítíte si své 
betlémské světlo.  

Členové kulturní komise 

 

Vánoční rybářská zábava 

Rybářské sdružení Chobot Trhová Kamenice 
pořádá štěpánskou taneční zábavu v pondělí 

25. prosince 2006 od 
20hodin v sokolovně 
v Trhové Kamenici. 
Občerstvení zajištěno, 
hraje skupina Minimax. 
Vstupné 50,-Kč. 

Zároveň přejeme všem 
občanům šťastné vánoce a 
Nový rok 2007. 

Rybáři 

 

Pozvánka na Silvestr ve Slávii 

V nově rekonstruovaném 
prostředí restaurace Slávie 

připravujeme 
SILVESTR 2007.
Pro pobavení, 
k tanci a poslechu 
hraje Aleš Kacálek. 

Rezervaci 
vyřizujeme osobně. 

Za večeři a půlnoční přípitek 
přijímáme zálohu 340,-Kč. 

Rád Vás osobně uvítá majitel 
Vilém Čepička! 

Vilém Čepička, tel. 608 967 663 

 
TIP NA VÝLET 

V předvánočním čase přivítá všechny návštěvníky 
Veselý Kopec svou typickou vánoční atmosférou 
plnou lidových zvyků, tradiční vánoční výzdoby a 
předvánočním veselím. 

Do 3. prosince potrvají Vánoce na Veselém 
kopci aneb ten vánoční čas dočkali sme zas 

Výstava ve všech roubených objektech přibližující 
lidové zvyky. Každý den ukázky 
výroby předmětů provázejících 
vánoční svátky, v sobotu a neděli 
kulturní program.  

Sobota 2. prosince od 10,30 
do 14,30 hodin Mikulášská 
obchůzka. 

Neděle 3. prosince 
Předvánoční jarmark. Prodej výrobků lidových 
výrobců. Od 10 do 15 hodin. Od 11 do 14 hodin 
vystoupí Pouličníci z Tábora 

Otevírací doba po dobu výstavy: otevřeno denně 
od 9 do 16 hodin. Mimo konání vánoční výstavy je 
Veselý Kopec uzavřen. 

 

Rovněž hlinecký Betlém má co návštěvníkům 
ukázat. Od 9. prosince do 31. ledna Betlém 
vánoční aneb namaluj si Betlém. V roubených 

objektech památkové rezervace 
návštěvníci naleznou lidové 
betlémy, ozdoby, dárky, 
pečivo… Vystaven bude i 
mechanický betlém. Výtvarná 
dílna pro děti.  

Otevírací doba: Denně 
mimo pondělí od 9 do 16 hodin. 
Zavřeno 24. 12. a 25. 12. 

31. 12. otevřeno od 9 do 12 hodin. Polední 
přestávka od 12 do 13 hodin. 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
V sobotu 9. prosince od 

17.00 hodin se rozezvučí sál komorního 
divadla koncertem dechové hudby 
Gloria. 

 

V pondělí 11. prosince se v 18.00 
hodin v Komorním divadle v Hlinsku představí 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Nejslavnější 
český herecký představitel vodníků Josef Dvořák 
tentokrát jako Čochtan v komedii Čochtan vypravuje 
na motivy známého muzikálu V+W Divotvorný hrnec. 
Vstupné 205,- a 210,-Kč. 

 

Hlinecká pop-rocková kapela KAPITOL bude mít 
svůj vánoční koncert se vzpomínkou na Jaroslava 
Ježka v hlinecké Orlovně v sobotu 16. prosince 
od 17.00 hodin. Vstupné 50 Kč. 

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

 

Městské muzeum a galerie - tel.: 469 311 267, 
celý prosinec až do 29. prosince – Vánoční 
vzpomínání. Výstava fotografií Antonína Červenky a 
Karla Šrámka z let 1898 – 1909 z Hlinska a okolí 
doplněné o fotografie ze soutěže na stránkách 
www.hlinsko.cz . 

Otevírací doba:  Út – Pá 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
 So, Ne 13,00 – 17,00 

 

Sportovní tip 

Klub českých turistů Hlinsko pořádá dne 
30. prosince 2006 23. ročník akce 
„Silvestr na Chrudimce“  

Místo: Filipovský pramen, Čas: 
13.00 – 15.00 h 

Z Hlinska – pěšky, na lyžích, 
autobusem. Občerstvení: čaj, 

opékání vuřtů. Srdečně zve KČT a sponzor akce: 
Město Hlinsko. 

 

V blízkém okolí 

Městská knihovna a infocentrum Slatiňany a 
Zdeněk Jirásek pořádají ve čtvrtek 7. prosince 2006 
33. Laskavý večer. Na programu je písničkář, 
básník a předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček. 
Koná se ve společenském domě v Tyršově ulici, 
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začátek v 19.30 hodin, vstupné 50,-Kč. Laskavý 
večer je pořádán za podpory Pardubického kraje 

 

Na-nic umělecká agentura uvádí v pondělí 
18. prosince v 19,00 hodin ve Východočeském 
divadle v Pardubicích klasickou 
operetu o třech dějstvích 
Paganini od Franze Lehára. 
Jakékoliv vstupenky do 
Východočeského divadla 
zakoupíte v předprodeji VČD, 
U Divadla 50, Pardubice, 
tel. 466 657 208, 466 616 432.  

 

Náš tip 

Krytý plavecký bazén v Hlinsku – tel. 469 311 703  

Po, Pá  15.00 – 21.00 

Út, St, Čt 6.30 – 7.30 a 15.00 – 
21.00 

So, Ne 10.00 – 19.00 

Ceny: dospělí 30,- Kč /1 hodina, děti 
do 15let 15,- Kč /1 hodina 

Otevírací doba během vánočních svátků 

 Plavecký bazén Sauna 

22. 12. 15.00 – 21.00 15.00 – 21.00 
23. 12. 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 
24.- 25. 12. zavřeno zavřeno 
26. 12. 10.00 – 19.00 zavřeno 
27.- 29. 12. 10.00 – 21.00 15.00 – 21.00 
30. 12. 10.00 – 19.00 10.00 – 19.00 
31. 12. –1. 1. zavřeno zavřeno 
2. 1. 2007 6.30 – 14.00 a 

15.00 – 21.00 
15.00 – 21.00 

 

 
ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM 

Za předcházejícího tři čtvrtě roku jsme úplně 
odvykli sněhovým závějím, které nás provázely 
minulou zimu … a musíme si sami sobě přiznat, že se 
i na ten nový příděl sněhu každý svým způsobem 
těšíme. Dostatečná vrstva sněhu je nejlepší ochranou 
pro naši zahradu. Při větším sněhovém přídělu 
shazujeme těžký sníh z větví, aby je nerozlámal. 
Preventivně svážeme vrcholky sloupovitých jalovců a 
tújí. Naopak v období bezsněžných zim musíme dát 
pozor, aby nám v čase oteplení netrpěly okrasné 
dřeviny nedostatkem vláhy a v takovéto době poctivě 
proléváme obzvláště nové výsadby a mladé stromky 
a keře. 

Poinsettie čili pryšec nejnádhernější, kterému 
neřekneme jinak než, vánoční hvězda, se stává 

novodobým symbolem 
vánoc. Rostlina pochází z 
Mexika. Rostlinu zdobí 
zářivě červené listeny, v 
jejichž středu vyrůstá 
několik nenápadných 
květů.Dnes se pěstují též 
vánoční hvězdy s listeny 
růžovými, lososovými, 
žlutými i vícebarevnými. 
Pěstování vyžaduje 
stálou pokojovou teplotu 

a dostatečně vlhkou půdu. 

Nezapomínejte přilepšovat v 
zimě věrným pomocníkům z 
bohaté rodiny ptáků.  

 

V kostce 

* Pokud nemrzne, máme možnost vyzkoušet si 
vyset i během zimy petržel a mrkev. Mají dlouhé 
období klíčení a na jaře nám dříve vzejdou. 

* Vánoční kaktus by měl mít v této době již 
poupata. Přeneseme jej do mírného tepla a začneme 
opatrně zalévat. 

* Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce, 
zeleninu, hlízy a cibule okrasných rostlin 

* Dorostou-li poupata rychlených hyacintů a 
tulipánů do výšky špiček listů, sundáme zastiňovaní 
kornouty 

* Rostliny v interiérech přihnojujeme v delších 
intervalech, stačí jednou měsíčně 

* Sestavujeme osevní a osazovací postupy pro 
nadcházející sezónu 
 

 
SLOUPEK HISTORIE 

Pokračování z říjnového čísla …. 

 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola III. 
 

Co jste si to nešťastného 
vzpomněl? 

 
Po přednášce oznámil konferenciér, kterým byl 

Julius Tichovský, že teď zazpívá slečna Marie Hrozná 
dvě Nerudovy Písně kosmické, které zhudebnil pan 
řídící Macháček. 

To bylo číslo zvláště zdařilé. U klavíru sám 
skladatel, opravdový mistr nad mistry, klávesy pod 
jeho štíhlými prsty jen zvoní a tou lahodnou hudbou 
se proplétá příjemný, školený soprán slečny učitelky. 
Je postavy prostřední, ale krásně urostlá, v tváři je 
hezká, má hluboké oči s výraznými oblouky obočí, 
vysoké čelo rámují černé vlasy, rozdělené pěšinkou, a 
ve svěží, zdravé barvě višňově planou plné rty. Černé 
hedvábné šaty s bílým límečkem kolem krku jí 
nesmírně sluší. Všem se ta hezká žena líbí, a když 
skončila, rádi a bouřlivě oběma tleskají. 

První besední večírek ukončilo učitelské kvarteto 
dvěma Smetanovými polkami, ale nikomu se nechtělo 
domů, tak se všem ta besídka líbila, a hudebníci 
museli přidávat. „Hasičskou polku! Hadici!“ volali 
posluchači, a tak musel pan Macháček vyhledat v 
partesech své vlastní skladby, které před čtyřmi roky 
zkomponoval jako dar novému hasičskému spolku, a 
které se pak hojně hrály ve všech bálech nejen v 
Kamenici, ale snad v celém chrudimském kraji. 
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Na kostelní věži odbil zvon Hodinář deset 
dlouhých úderů, vážně a zádumčivě zněly do studené 
prosincové noci a na sále konečně shášeli světla. 

„Začátek máme dobrý, pane kolego,“ loučil se 
s Raisem pan řídící Macháček. „Kousek zábavy a 
kousek poučení, ale nic učeného, to by nám lidi 
odradilo, zato taková prostá, srdečná přednáška, jako 
byla ta vaše, se líbí každému, pokročilejšímu vlasaři 
stejně jako zuberskému tkalci. Já vím, že vám to 
nedá a že zas brzo něco vymyslíte. Že vám rád 
pomohu, už jsem vám slíbil. Dobrou noc, pane 
kolego.“ 

Nebylo v Kamenici šťastnějšího člověka nad 
Raise. Zahajovací besídka se pěkně podařila, a co ho 
zvlášť potěšilo, byla nabídka několika přespolních 
kolegů, kteří mu blahopřáli a projevili přání také při 
podobných večerech účinkovat. Chlumský Franc je 
znamenitý zpěvák a ostatní by pomohli v orchestru. 
Orchestr! To byl zas sen pana řídícího, jemu nestačil 
kvartet, přál si před obecenstvo předstoupit s větším 
hudebním tělesem, s dobře nacvičenými skladbami 
orchestrálními. Má zas brzo něco uspořádat. Rais 
panu řídícímu vyhoví. Má sice práce dost a v poslední 
době ho tíží ta veliká starost, Karlina nemoc. Mnohdy 
mu nedává ani spát, ale bohudík za tím vysokým 
čelem je tolik myšlenek, v tom drobném, slabém těle 
je tolik chuti po veřejné činnosti, že se Karlinka často 
diví: „Hochu, hochu, že ti na všechno ta tvoje hlava 
stačí!“ 

Snad jen ona, slečna Burešová, dovede opravdu 
velikou práci Karlovu náležitě ocenit. V páté dívčí má 
dvaaosmdesát žaček od dvanácti do čtrnácti let a 
těch úkolů co si domů nosí, mluvnických diktátů, 
početních cvičení, německých sešitů! Všechno 
koriguje pečlivě, svědomitě klasifikuje a kromě 
známky psává často i poznámky: Velmi chvalně, 
velmi slušně, velmi pilně nebo tato práce je vzorná. 
Za pana řídícího hrává v kostele na varhany a zastává 
ho i ve filiálním kostelíku u Svatého Mikuláše. Hned 
první zimu při rorátech na vymrzlé kruchtě silně 
prostydl a dlouho si poležel se zlým revmatizmem. 
Ale sotva ho doktor Brebera postavil na nohy, už 
sedal k manuálu zas. Večery věnuje knihám. Přivezl 
si jich z domova hezkou zásobu a stále jich přibývá. A 
hned po svém příchodu do Kamenice začal psát. První 
fejeton mu otiskli v Poslu z Budče, bylo to v dubnu 
1878, a od té doby mu už vyšly desítky povídek a 
básní v Budečské zahradě, v Šotku, v Palečku a v 
Poslu z východních Čech. Ba protlačil se i na Parnas 
mezi uznávané už básníky knížkami „Trny“ a „Listy z 
české kroniky“. 

Látky k dalším literárním pracem má dost a dost, 
a tak teď chystá sbírku další. Má se jmenovat „První 
květy“ a obsahuje čtyři povídky. Knížku podepsal už 
svým pravým jménem. Čistý výnos věnuje Ústřední 
matici školské. Ale ten obsah! Je truchlivý, samý 
smutek, žaloba a umírání! Takového rátzu je Drotár a 
takové jsou i další veršované povídky Doma i za 
mořem, Komedianti a U nás. Třebas ta poslední. 
Vypravuje o tragickém osudu rodiny vesnického 
dřevaře. Otec byl zabit při kácení, chaloupka jim 
vyhořela a matka umřela u cizích lidí. Synek Honda 
se dal k pěstounům, ale v mrazivé noci utekl, usedl 
na matčině hrobě a tam zmrzl. Závěrečné verše této 
povídky znějí: 

V klidu leží v jednom hrobě, 
na jaře jim šeřík voní, 

květy s travou rov jim halí, 
pěnkava jim do snů zvoní, 

aby spolu sladce spali. 
Proč najednou tolik smutku?! 
 
 

Kapitola IV. 
 

Já chtěl Tě vésti k oltáři 
 

Celou první polovinu roku 1881 se Rais díval 
každodenně ve tvář smrti: v Panském domě umírala 
jeho první láska Karlička Burešová. Ta dobrosrdečná 
dívka nevelké, drobné postavy a hezké, usměvavé 
tváře přišla do Trhové Kamenice na Macháčkovu 
školu rok před Raisem. Byla také o rok starší. Měla 
zkoušky jen pro ruční práce, byla tedy učitelkou 
industriální. Protože však inspektor neměl dost 
aprobovaných literních sil, dal jí třídnictví v 
elementárce. Hodin je tu málo, a tak si úvazek 
doplňovala vyučováním ručním pracem ve vyšších 
třídách. Měla ráda knihy, nevelké školní vzdělání si 
zvyšovala hojnou četbou a na návštěvách u řídících 
by byla celé hodiny poslouchala dokonalou klavírní 
hudbu svého představeného. Stejné záliby a podobné 
povahové vlastnosti ji sblížily s kolegou Raisem. 
Působila tu jistě i okolnost, že Burešovi bydleli také u 
Cellara a že pátá dívčí třída sousedila přímo s jejich 
velkým pokojem. Karlinka měla už jen otce. Jan 
Bureš býval důchodním a teď žil u dcery na penzi. Z 
jejich pokoje vedly do Raisovy učebny zasklené 
dveře, zastřené bílou záclonkou. Když přišla někdy 
slečna ze školy domů dřív a Rais ještě učil, ráda 
sedávala za těmi dveřmi a naslouchala výkladům 
národních dějin nebo zeměpisu vlasti, které kolega 
míval v posledních odpoledních hodinách. Ze 
vzpomínek učitele a spisovatele Františka Hrnčíře, 
který byl věrným přítelem obou těch mladých lidí, 
víme, že Rais byl řečníkem rozeným, který dovedl 
poutavě přednášet třeba i spatra. 

Raisovou zálibou byla turistika, a když se na 
Železné hory dostal, nedalo mu a musel proběhnout 
celý ten lesnatý kraj, aby poznal zapadlé vesničky, 
samoty ztracené na kraji panských lesů a nečetné 
památky dávné historie. Na kratších výletech bývala 
mu průvodkyní Karlinka. I Macháčkovi je brávali 
sebou, když vyschly Knotkovy louky u rybníka 
Rohlíku, když jarem zavoněly břízky a borovice na 
táhlém Mlynářově kopci a vodní tůně se pokryly vějíři 
leknínových listů. Daleko vpředu dováděly řídících 
Žofinka a její kamarádka Lojzička Pekařová, za nimi 
paní Macháčková se slečnou a vzadu oba učitelé, 
zabraní do nějakých vážných pedagogických 
problémů. Když došli na vysokou hráz Zadního 
rybníka a usedli u stavidla, ve kterém co chvíli 
zabouřila voda, bral Rais od děvčat květiny, které na 
pokraji mělkých třasovisek natrhala, a učil je, která z 
nich je vachta, která vstavač a která rosnička nebo 
zběhovec. Z křehkého orobince vyplouvaly vodní 
slípky a kachny, nad hladinou naříkala čejka a 
východní obzor jako zelená divadelní kulisa uzavírala 
Zádušní borovinka. V teple slunečního dne táhla vůně 
rybniční vody, pelyňku i lepkavého olšového lupení. 

Pokračování příště …. 




