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Ohlédnutí za uplynulým 20. stoletím 

Toto století se označuje za nejpokrokovější, za století obrovských protikladů a extrémů, také za století dvou tváří 
atd. Na této stránce se budeme tento rok postupně zabývat jednotlivými tématy, která byla již zmiňovaná v 
lednovém čísle. 

Nyní podrobněji o „ století válek.“ 

V okamžiku zrodu 20. století, v prvních dnech roku 1901, zněly nad jihoafrickými pláněmi výstřely búrské války. 
Světová velmoc Velká Británie zde bojovala s malými republikami afrikánských kolonistů, vedena snahou zmocnit 
se jejich diamantových nalezišť a dolů na zlato. A když 20. století končilo a lidé se chystali na vstup do nového 
milénia, nesla se – shodou okolností opět nad africkým kontinentem ozvěna střelby zase. To eritrejští povstalci 
pokračovali v boji proti etiopské armádě s cílem získat nezávislost své země. Válka však nebyla jedinou. Lidé se 
v této době ve jménu náboženství, národa a světového názoru zabíjeli v Čečensku, Náhorním Karabachu a 
v Afghánistánu. 

Skutečnost, že válka v různých částech naší planety zuřila v roce 1901 stejně jako v roce 2000, vyjadřuje 
charakter 20. století. Označení 20. století za století válek je naprosto výstižné. S pokrokem vědy a techniky se 
navíc v bojích uplatňovaly nové zbraně, které dokázaly připravit o život víc lidí než kdy dřív. A od výbuchu první 
atomové bomby v srpnu 1945 visí nad celou naší planetou stále hrozba zničení a zániku. 

V tomto století bylo zaznamenáno více než 100 válečných konfliktů. Zmíníme se pouze krátce o těch, které 
ovlivnili životy snad největšího počtu lidí. 

1914 – 1918 - První světová válka : útok Rakouska-Uherska proti Srbsku 28. 7. 1914 přerostl v dosud největší 
válku o nadvládu nad světem. V průběhu války se zhroutilo carské Rusko, v němž vypukla bolševická revoluce. 
Boje skončily v roce 1918 porážkou Německa a jeho spojenců, v důsledku války se rozpadlo Rakousko-Uhersko. 
Nové uspořádání světa potvrdily mírové smlouvy mezi válčícími stranami v letech 1919 – 1920. Během války padlo 
asi 9 milionů vojáků a zahynulo asi 500 000 civilistů. 

1939 – 1945 – Druhá světová válka : světovládné plány nacionálně socialistického Německa a jeho spojenců 
vyvolaly dosud největší válečný konflikt v dějinách. Na německý útok proti Polsku 1. 9. 1939 reagovaly o dva dny 
později vyhlášením války Francie a Velká Británie. Zásadním krokem ke konečné porážce Německa se stalo 
vylodění anglo-amerických vojsk ve Francii 6. 6. 1944. Válka v Evropě skončila bezpodmínečnou kapitulací 
Německa a jeho spojenců a obsazení, jejich území vítěznými mocnostmi.Válku v Asii pomohlo ukončit svržení 
atomové bomby 6. 8. 1945 na město Hirošimu a 9. 8. na město Nagasaki. 

Nejkrvavější konflikt v lidských dějinách skončil : v jeho průběhu padlo na bojištích 27 milionů vojáků a v zázemí 
zahynulo 25 milionů civilistů. 

MK 

 

Stopadesátý sonet o jaru 

Jan Skácel 

Jaro je tak křehké 
až se světlo láme 
pomalu 
slimáčími růžky 
 

se odhodlává tráva 
listí má prsty 
k zemi svěšené 
a ráno nepřestává 
 
po celý den 
a trvá přes půlnoc 

a do poslední chvíle 
na větvi hlohu 
zpívá v dešti kos 
 
Všem přejeme 

pěkný start do 
nového jara… 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 22. 3. 2007 
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INFORMACE Z ÚŘADU 
• Upozorňujeme, že je nejvyšší čas na výměnu 

starých řidičských průkazů. Koncem letošního 
roku končí platnost řidičských průkazů vydaných do 
roku 1993 a očekává se, že většina lidí nechá svoji 
žádost na poslední chvíli. Včasnou výměnou si 
ušetříte dlouhé čekání ve frontách. Tuto agendu 
vyřizuje Městský úřad Hlinsko, odbor dopravy. Bližší 
informace jsme již podávali v prosincovém čísle 
občasníku. 

• Upozorňujeme, že termín úhrady poplatku za 
nájem obecních pozemků a poplatku za psa již 
vypršel !!!. Vyzýváme proto některé 
zapomnětlivce, aby poplatky zaplatili co nejdříve. V 
případě, že pejsek uhynul, je třeba tuto skutečnost 
nahlásit na úřadě a případně odevzdat evidenční 
známku psa. 

• Studny. Jelikož jste se na nás obraceli s dotazy, 
které se týkaly studní, podáváme vám potřebné 
informace:  

 Fyzické osoby nepodnikající, které mají 
studnu vybudovanou před 1.1.1955 
nemusí žádat o povolení. Stačí podat pouze 
prohlášení, že používají pitnou vodu pro 
individuální zásobování domácnosti. Formulář 
tohoto prohlášení obdržíte na našem úřadě. 
Na prohlášení se uvádí číslo pozemku, na 
kterém se studna nachází, proto si tento údaj 
zjistěte. 

 Fyzické osoby nepodnikající, které mají 
studnu vybudovanou po roce 1955 a 
nemají povolení k odběru vod, které se v té 
době vydávalo, musí o vydání povolení 
k odběru podzemních 
vod co nejdříve 
požádat MěÚ Hlinsko, 
odbor životního 
prostředí. Pokud 
povolení mají, bude jim 
platit i po 1.1.2008. 
Formulář této žádosti si 
rovněž můžete 
vyzvednout na našem 
úřadě. 

 Fyzické osoby 
nepodnikající, které využívají např. k 
zalévaní zahrady vodu z rybníku, řeky atd. za 
použití např. čerpadla musí mít povolení. 
Zalévá-li se přímo konví, pak žádné povolení 
není třeba. 

 Řízení o vydání povolení k odběru podzemní 
vody není zpoplatněno. 

• Telefonní automat na Rohozné - V Rohozné 
provozuje společnost Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. v současné 
době kombinovaný telefonní 
automat tel.č. 469333007 (karta, 
mince). Vzhledem k tomu, že 
kartová část přístroje není 
veřejností využívána, provede 
společnost v průběhu měsíce 
března 2007 výměnu za mincovní 
automat. 

• Termín sčítání zvěře pro všechny uživatele 
honiteb na území Pardubického kraje je určen na 

10. a 17. března 2007. Bližší informace jsou 
vyvěšeny na úřední desce. 

• Ve dnech od 17. února do 29. dubna 2007 bude 
Český statistický úřad Pardubice provádět 
šetření o sociálním a ekonomickém postavení 
českých domácností. Pracovníci ČSÚ navštíví 
i některé domácnosti v Trhové Kamenici. 
Pověřeným pracovníkem ČSÚ pro terénní šetření je 
paní L.Špatenková, tel: 466743424. Bližší 
informace jsou vyvěšeny na úřední desce. 

• Hasičský záchranný sbor oznamuje, že z 
organizačních důvodů ruší operační středisko v 
Chrudimi. Řízení přechází na Krajské operační a 
informační středisko v Pardubicích. Jedná se 
především o příjem tísňových volání 150 a 112, 
vysílání sil a prostředků a další. 

• Byla podána žádost o nadační příspěvek na 
vybudování dětského hřiště pro 
děti do 10 let. Tento projekt 
realizuje nadace ČEZ pod 
názvem  „Oranžové hřiště“. Jako 
vhodné místo byl vybrán 
pozemek u sokolovny, kde je v 
současné době travnatá plocha. 
Nadace ČEZ obdržela do 
stanoveného termínu přes 400 
žádostí. 

 

Důležitá tísňová telefonní čísla 

 

Hasiči 150 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Policie 158 

Tísňové volání 112 

Hasiči Pardubice 950 570 113 

Zdrav. pohotovost Hlinsko 
(ve všední dny 18 – 6 hod. 
druhého dne a So,Ne,svátky 10- 
6 hod. druhého dne) 

469 311 444 

Policie Hlinsko 469 311 333 

Pohotovost – PLYN - poruchy 1239 

Pohotovost – VAK- poruchy 
469 311 494 
469 669 911 

Pohotovost – VČE- poruchy 840 850 860 

Správa silnic 469 620 576 

Linka důvěry - poskytuje 
anonymní a okamžitou 
psychologickou, poradenskou a 
informační službu lidem v krizové 
situaci. Otázky se týkají vztahové 
problematiky, seniorské kategorie 
občanů, domácího násilí, drog, 
šikany, antikoncepce, … 
Linka důvěry NONSTOP pracuje od 
roku 1996 a je jediná s tímto 
rozsahem služeb v Pardubickém 
kraji.  
 

465 524 252 
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ROZPOČET NA ROK 2007 
 

PŘÍJMY ROZPOČET
daň ze závislé činnosti 1 060 000,00
daň z příjmů fyzických osob 500 000,00
daň z příjmů právnických osob 1 250 000,00
daň z příjmů obce - les 133 600,00
daň z přidané hodnoty 2 150 000,00
daň z nemovitostí 400 000,00
správní poplatky 12 000,00
poplatek ze psů 7 000,00
poplatek z veřejného prostranství 10 000,00
poplatek ze vstupného 3 000,00
Splátky půjček od obyvatel 27 600,00
splátka půjčky od LK 20 000,00
globální dotace 325 100,00
Příspěvky od obcí na ZŠ a MŠ 411 300,00
výsledek hospodař. v lese r. 2006 662 000,00
pronájem pozemků + pouť 90 000,00
kino 20 000,00
knihovna 1 000,00
pronájem sokolovny 20 000,00
pronájem fotbalového hřiště 5 500,00
pronájem víceúčelového hřiště 11 000,00
pronájem bytů 356 000,00
pronájem nebytových prostor 205 000,00
rež.nákl. v nebytových prostorách 25 000,00
pronájem hrobů 17 000,00
Prodej majetku, materiálu 5 000,00
ostatní příjmy 20 000,00
poplatek za likvidaci odpadů 460 000,00
Pečovatelská služba-poplatky 15 000,00
pronájem bytů v DPS 196 000,00
prodej popelnic 5 000,00
úroky BÚ 15 000,00
muzeum - vstup, prodej zboží 10 000,00
EKO-KOM-třídění odpadů 40 000,00
rozhledna-vstup, prodej zboží 20 000,00
zůstatek na BÚ k 31.12. 2 281 000,00
   
   
PŘÍJMY CELKEM 10 789 100,00
   
   
Hospodaření v obecních lesích  
Výnosy 2 398 600,00
Náklady 1 721 816,00
Zisk před zdaněním 676 784,00

  www.trhovakamenice.cz  

 

 

 
VÝDAJE ROZPOČET 
Doprava-místní komunikace 497 000,00
Dopravní obslužnost 5 000,00
Vodní hospodářství 220 000,00

Kanalizace-územní řízení 122 000,00
Mateřská škola 400 000,00
Základní škola 1 330 000,00
Kino 161 500,00
Knihovna 53 800,00
Muzeum 265 500,00
Památníky, kostel 62 000,00
Veřejný rozhlas 300 000,00
Kultura, SPOZ 102 000,00
Sokolovna 670 900,00
Hřiště u ZŠ 64 500,00
Rozhledna 62 000,00
Zdravotní středisko 233 000,00
Bytové hospodářství 152 000,00
ZTV 55 000,00
Nebytové prostory 210 000,00
Veřejné osvětlení 320 000,00
Hřbitov 100 000,00
Komunální služby 806 800,00
Komunální odpady 510 000,00
Údržba zeleně 110 000,00
Veřejně prospěšné práce 507 500,00
Pečovatelská služba 466 500,00
Příspěvek postiženým dětem 1 000,00
Požární ochrana 90 000,00
Zastupitelstvo 610 000,00
Vnitřní správa 1 561 000,00
Poplatky ČS 12 000,00
Pojištění majetku 60 000,00
Příspěvky na ZŠ v jiné obci 28 000,00
Městská policie 100 000,00
Sběrný dvůr 25 000,00
Přestupky 10 000,00
Osobní auto do lesa 50 000,00
Rezerva 455 100,00
    
VÝDAJE CELKEM 10 789 100,00
    

 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

Výpis z usnesení č. 01/2007 ze zasedání 
zastupitelstva městyse Trhová Kamenice 
konaného dne 1. února 2007 v 19.00 hodin v 
sokolovně v Trhové Kamenici. 

 

Zastupitelstvo městyse 

 

bere na vědomí 

• zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

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

• zprávu o výsledku provedené inventarizace 
majetku městyse k 31.12.2006 
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schvaluje 

• rozpočtové opatření k 31.12.2006 – příloha č. 3 

• rozpočet Městyse Trhová Kamenice na rok 2007 – 
příloha č. 4 

• rozpočet hospodaření v obecních lesích na rok 
2007 – příloha č. 5 

• vnitřní směrnici o úhradách za poskytování 
pečovatelské služby – příloha č. 6 

• prodej části pozemkové parcely č. 1614/29 v k.ú. 
Trhová Kamenice panu Josefu Pilařovi st. , bytem 
Trhová Kamenice, Nerudova čp. 139 za cenu 35,- 
Kč/m2 

• pronájem nebytového prostoru v suterénu v 
domě čp. 56 v Trhové Kamenici panu Janu 
Svobodovi, bytem Trhová Kamenice, ul. 5. května 
čp. 56 za cenu 140,- Kč/m2 a rok 

• bezúplatný převod pozemků do vlastnictví 
Městyse Trhová Kamenice pozemková parcela č. 
177/2 o výměře 181 m2 a pozemková parcela č. 
178 o výměře 296 m2 v k.ú. Trhová Kamenice od 
Pozemkového fondu ČR 

• převod pozemku do vlastnictví Městyse Trhová 
Kamenice č.p.p.1371 v k.ú. Trhová Kamenice o 
výměře 4499 m2 jako dar od pana Ivana 
Šmahela, Trhová Kamenice čp. 50 

• odměny členům zastupitelstva městyse dle 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění 

• ve výši :  

o pro předsedy výborů a komisí ve výši     
950,- Kč měsíčně 

o pro členy výborů 720,- Kč měsíčně  

o pro místostarostku 5.400,- Kč měsíčně 

 

pověřuje 

starostu městyse Trhová Kamenice pana Pavla 
Kábeleho k zastupování městyse Trhová 
Kamenice na řádné valné hromadě akcionářů 
akciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Chrudim v roce 2007. 

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – ÚNOR 2007 
• V průběhu února se likvidovaly následky větrné 

kalamity. Pracovníci úřadu zpracovávali v 
obecních lesích dřevo 
a opravovali poni
a spadlé oplocenky.
„Nejhorší následky 
větrné kalamity v
našich lesích jsou 
odstraněny.
Doporučuji 
navštěvovat
ještě se zvýšenou 
cních lesů pan Petr

Pešek.  

Zatímco

čené 
 

 

 

 lesy 

opatrností“, řekl správce obe  

•  se minulá zima ozvala již 17. listopadu, 

u, 

, 
vní 

 činnosti zastupitelstva 

• y 

•  zásobováním pitné 

í ř  
v posledních le

kcí 

ulturní památky naší obce 

ěkolik 
nem  vás v 

e 

ostel sv. Kunhuty a zvonice  

u zvonicí a 
hřbi

 

 

kdy nachumelilo a hromady sněhu roztály až v 
dubnu, letošní zima se ozvala sice už 1. listopad
ale sníh zůstal jen pár dní. Lyžování jsme si užili 
až v únoru, a to asi pouze jeden týden. V 
některých zahrádkách už kvetou sněženky
talovín, krokusy, skalkové tulipány a další pr

jarní kytičky. Většina z nás by si už jistě přála 
pravé jaro, ale musíme počkat, co na to paní 
zima. 

 

Z

Probíhá jednání a výběr firm
na rekonstrukci veřejného 
rozhlasu.  

Problém se
vody v části Zubří, kde není 
vybudován veřejný vodovodn

tech nedostatek pitné vody, bude 
řešen vybudováním nových zdrojů 
pitné vody případně rekonstru
stávajících studní pro jednotlivé 
domy. Firmy, které jsme oslovili, 
podají své nabídky do konce 
měsíce února. Na vybudování 

studní bude občanům s trvalým pobytem 
poskytnut finanční příspěvek. 

 

ad a občané mají

K

Na území naší obce se nachází n
ovitých kulturních památek, se kterými

dalších číslech občasníku chceme seznámit. Začnem
památkou, která je na tom v současné době nejhůře.  

 

K

Kostel sv. Kunhuty se samostatno
tůvkem na Polomi byly prohlášeny za kulturní 

památku roku 2003. Kostel je renesanční stavbou z
doby kolem roku 1600 postavenou na místě 
gotického kostela, která byla okolo roku 1750
barokně upravena. 

 Římskokatolická farnost Trhová Kamenice jako 
vlas

tosti byly 

ů a 

tné 
exis

ení 

tí. Je 

nce 

rze lovil 

l 

sta 

v havarijním stavu, a 
proto jsme se zajímali, jaké jsou možnosti pro jeho 
záchranu, ale o tom až v příštím čísle. 

 

tník vyjádřila obavy, aby 
prohlášení kostela za památku 
neznamenalo finanční zatížení 
farnosti. K této záleži
Ministerstvem kultury ČR 
sděleny existující možnosti 
získání finančních příspěvk
odborné pomoci.  

Hlavní památková hodnota spočívá v samosta
tenci tohoto sevřeného areálu, jež se nachází v 

okolním přírodním prostředí. Kostel sv. Kunhuty, 
samostatná zvonice a hřbitůvek včetně jeho oploc
je významným dokladem venkovské sakrální 
architektury z období kolem poloviny 18. stole
nenahraditelným krajinným prvkem a dokladem 
zbytku kolonizační vsi Vilémovského kláštera z ko
13. století. Stavby dokumentují a připomínají 
historickou tradici poutního místa. K založení 
kostelíka se váže lidová pověst: Pán lipecké tv
v okolních lesích a byl přepaden medvědem. Těžko by 
se ubránil, kdyby mu nebyli přišli na pomoc uhlíři, 
kteří tu pracovali. Pán jim za to slíbil postavit koste
na místě, kde ho zachránili. Slib však hned tak 
nedodržel. Otálel až do chvíle, kdy do tohoto mí
uhodil blesk. Lipecký pán to pokládal za znamení, a 
proto přikázal kostel vystavět. 

Kostel sv. Kunhuty je dnes 
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, 
a muže a 

žen lační dělník, seřizovač, 
pom

 

olejte na tel. č. 728 
440 313.  

 
pana Marka Tal l. č. 
604 487 962 nebo 469 318 265. 

INFORMACE PARDUBICKÉHO KR

Drobná inzerce 

Technolen Hlinsko, výrobce technických tkanin
hledá do třísměnného provozu tkalcovn

y na pozice manipu
ocník seřizovače, tkadlena. Nabízíme dobré 

platové podmínky. Informace přímo na personálním
oddělení nebo na tel. 469364259 

 

Objednávky na pedikúru v 
Trhové Kamenice v

 

zlobí pračka, volejte 
ácka na te

Pokud Vás

 

 

 

AJE 
•  než půl milionu korun uvolnili radní 

Pardubického kraje na 11 různých akcí 
aje. 

zu 
ci 

P 
 

lo 

 o 

tnový 

  

 

na 
 

7. V 

• Pard
přip  
toho í budovou krajského 

ti 

•  

Více

konaných na území Pardubického kr

 Byl schválen příspěvek Českému sva
bojovníků za svobodu a Konfedera
politických vězňů ČR. Dotaci obdrží i SK
Centrum Pardubice na pořádání 3. ročníku
veřejného ocenění dobrovolníků Pardubického 
kraje „Den D“, dále Pardubické krajské 
sdružení ČSTV na pořádání soutěže ve 
volejbale mužů a žen s názvem „O putovní 
pohár hejtmana Pardubického kraje“, Český 
červený kříž v Chrudimi na regionální ko
soutěže zdravotnických jednotek a také 
Sportovní klub Policie ČR na červnový 9. 
ročník bezpečnostně preventivní akce 
„Bezpečné prázdniny“ na Seči.  

Příspěvek půjde Regionu Orlicko-Třebovsk
na 6. ročník cyklistické akce „Cyklo 
Glacensis 2007“ a také na kvě
celorepublikový sraz parních stříkaček pro 
Sbor dobrovolných hasičů Svojanov. 

Dotace byla uvolněna na akci „Den sil
podpory a výcviku AČR – Cihelna 2007 
Králíky“. Ta patří mezi akce zařazené do
dokumentu Tvář Pardubického kraje a 
Pardubickým krajem je podporována 
každoročně. Stejně jako „Aviatická pouť Ja
Kašpara“, která se letos uskuteční už po
šestnácté v termínu 2. – 3. června 200
dokumentu Tvář Pardubického kraje je také 
mezinárodní festival šachu, bridže a her 
„Czech Open 2007“. 

ubický kraj se dne 10. března 2007 opět 
ojí k akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsí vlajku
to regionu před hlavn

úřadu. Připomene si tak povstání Tibeťanů pro
čínské okupaci ve Lhase v roce 1959, při kterém 
zemřelo na 80 000 Tibeťanů. Pardubický kraj 
tibetskou vlajku vyvěšuje od roku 2003.  

Svět knihy vyhlásil literární soutěž „Můj literární
hrdina“, „Čím mne ovlivnil můj literární 
hrdina“. Soutěž je vyhlášena ve třech věkových 

kategoriích. Termín uzávěrky je 31. 3. 2007. Blíže 
viz www.rostemesknihou.cz/soutez.html 

 

ATRIKYZ M  
Každý občan naší republiky dostane brzy po svém 

no, nazývané dříve jménem 
 církevního křtu) nebo nověji rodným 

(po

no neměly. 

sitele. Dostal-li vnuk 
jmé

jmen 

a 
sv. 

35 

í: 

narození jméno. Toto jmé
křestním (podle

 zrodu), se zapíše do knihy narození a na rodný 
list dítěte. Spolu s příjmením, které je zpravidla po 
otci a jež tedy nelze volit, se stává úředně platným 
pojmenováním. 

Původ jmen osobních hledáme v označení osob, 
zvířat, věcí, vlastností,... např. Vladimír „ať vládne 
mír“ a podobně. 

Zprvu se pojmenovávali jen dospělí lidé, a to 
především urození (vládcové a vojevůdci). Děti v 
ranném věku jmé

Jméno nesloužilo jenom k rozlišování osob, ale 
pociťovalo se jako důležitá součást osobnosti, 
ztělesňující vlastnosti svého no

no po dědovi, jeho vlastnosti v něm měly ožít. 

Vývoj jmen měl několik období. Velká vlna 
přichází během 14. století. V té době vznikají 
kalendáře a začíná se datovat podle svátků, např. n

Václava (28. září). 

Rejstřík jmen je velmi pestrý. Má okolo 17
jmen. U nás v Trhové Kamenici je celkem 182 jmen a 
toto jsou nejpoužívanějš

 
1. Josef 36x 
2. Jiří 30x 
3  Mari. e 27x 
4. Jaroslav 26x 
5. Petr 25x 
6. Pavel 23x 
7. Jan 22x 
8. Jana 21x 
9. František 20x 
10. lav, Martin, Věra 16x Miros

 

V da
mení a ja

lším čísle se dozvíte, kd
kých příjmení je u nás nejví

y se z  používat 
příj

ačalo
ce. 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Hodně zdraví, radosti a životní pohody přejeme 

ěsíci březnu 2007 oslaví 

ice 

75 let e 

 

bčanem, 
který v m sí . 
Tohoto krásného pokročilého věku se letos dožívá 
i pa

ě 

našim jubilantům, kteří v m
svá kulatá životní výročí. 

50 let Jiří Kadlec, Trhová Kamenice 

Václav Rohlík, Trhová Kamenice 

70 let Josef Solnička, Trhová Kamen

Marie Marešová, Trhová Kamenic

80 let Marta Dibelková, Trhová Kamenice

95 let Eduard Krejčí, Trhová Kamenice 

 

Pan Eduard Krejčí je naším nejstarším o
ě ci březnu oslaví své 95. narozeniny

ní Jarmila Melounová. Oba jubilanti jsou stále 
vitální a soběstační. Přejeme jim do dalších let hodn
zdraví a spokojenosti.  
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l užitečný a vážený. Starší 
lidé

e 

či 

Každý člověk potřebuje k životu dobré mezilidské 
vztahy, zvláště pak starší člověk, který má právo na 
důstojnost, na to aby by

 potřebují úctu k věku, k slabostem a tužbám. 
Když je opuštěn a samota se stane nesnesitelnou, 
může mu pomoci ohleduplný vztah s druhým 
člověkem. Neměli bychom si myslet, že si není co s
starými lidmi povídat. Je dobré jim naslouchat. 
Komunikace není jen řeč, ale i pohled, výraz, gesto 
dotek.  

Několik rad nejen pro seniory:  

 mějte dostatek tělesného pohybu na 
čerstvém vzduchu, 

avého a nového, 

t, 
moty, 

 hu

, 

PO K

 každý den přináší něco zajím

 radujte se z maličkostí, 

řádně se stravujte,  
 snažte se stále nacházet 

v životě něco nového, 
učte se něčemu, 

 obklopujte se přáteli, 
vyhledávejte společnos
ale užívejte si i sa

 zachovejte si smysl pro

buďte k ostatním lidem vlídní

problémy řešte včas. 

mor, 

 
 

 

DĚ OVÁNÍ 
Dě em, kteří dopkujeme vš rovodili 

ední cest  paní Janu 
ujeme za všechny 

pro
Rulíkova a 

va 

Z NAŠ

na posl ě
Meissnerovu. Děk

jevy účasti a květinové dary.  
Rodina Meissnerova, 

Kápičko

 

Í ŠKOLY 
Školní družina 

rázdninách uspořádala školní 
let do Hradce Králové. Děti měly 

možnost nahlédnout do mořského světa v Obřím 
akv na a 

u 

 

vás informovali 
o výletě žáků 5. třídy do Ch
přip veno kreativní relaxační cvičení pod vedením 
PhD

 
  

příb
 

 

, které každoročně pořádá 
společnost Cermat. 
své it 

 

Druháčci se rozloučili s paní učitelkou Slavíkovou 
velmi slavnostně. V den předání pololetního 
vys dčení uspořádali koncert, na který pozvali 
žák

o 

t
zúč t bruslení na zimním stadionu v Hlinsku. 
Pro  

O pololetních p
družina pro děti vý

áriu. Druhou zastávkou výletu byla Hvězdár
planetárium. Děti pronikly do tajů vesmíru, různých 
planet, prošly si část planetární stezky a za odměn
viděly pohádku „Kráva na Měsíci.“. Myslím si, že se 
výlet vydařil a děti byly spokojeny. 

Lucie Tichá, vychovatelka ŠD

 

V minulém čísle občasníku jsme 
rudimi, kde pro ně bylo 

ra
r. I. Hrochové Duhová bublinka. V příjemném 

prostředí čajovny ochutnaly děti různé druhy čajů. 
Jejich chuť a vůně navodily příjemnou atmosféru, při 
které se děti učily zpracovávat složité životní situace,
a tím zlepšovat svoji psychickou i fyzickou odolnost.

Všech soutěží vyhlášených v podzimním čísle 
časopisu Magazínek COOP se zúčastnili žáci 5. 
třídy. Luštili křížovku, vyráběli náramky, vymýšleli 

ěh o vlaštovkách, kreslili obrázky. Jejich snaha 
nezůstala bez povšimnutí a ohodnocení. Na adresu
třídy přišel balíček se zvláštní cenou plný sladkostí a 
jiných drobných cen. 

Irena Divišová, třídní učitelka 5. třídy

1. února proběhlo na naší škole celostátní 
testování žáků 9. třídy

Deváťáci si tak mohli vyzkoušet 
 znalosti z českého jazyka a matematiky a ověř

studijní dovednosti.  

vě
y prvního stupně. Jako hosté zde vystoupili nadaní 

hudebníci z ostatních tříd a členky kytarovéh
kroužku.  

 

Zájemci z druhého stupně se v rámci výuky 
ělesné výchovy mohli dne 20. února již podruhé 

astni
 velký zájem bude tato akce uspořádána ještě

6. března. 

 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

V měsíci únoru jsme se ve výchovně vzdělávací 
práci věnovali tématu 
„Dětská etiketa“ – děti 

ého 
s pomocí veselé knížky 
pronikly do tajů správn
chování např. u stolu,  v 
dopravních prostředcích,
návštěvě ap., na závěr je 
 a vysvědčení. Druhým 
 knížka „Jak krtek uzdravil

 na 

y
tématem nás provázela  
čekaly soutěže, scénk
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rát 
í 

ší na 

o Předplavecký výcvik 

myšku“. Děti se pohádkovou formou seznamovaly s 
dopravními prostředky, kterými cestovaly po celém 
světě, než konečně nalezly správnou bylinku na čaj 
pro nemocnou myšku. Sněhu jsme si ani tentok
mnoho neužili, zato se dětem velmi líbilo divadeln
představení Želvák Karel a nyní už se všichni tě
plavání. 

 

Připravujeme na březen 

o 
 

Zápis dětí do MŠ 

UPOZORNĚNÍ 

ZÁPIS DO MŠ 

 se uskuteční zápis 
dětí amenice pro školní rok 2007/08. 
Rod u 

pře  děti 
 

prá
Sb. Zápis je určený i pro 

Ve dnech 5. až 9. 3. 2007
 do MŠ Trhová K
iče si v těchto dnech mohou vyzvednout přihlášk

v době provozu MŠ, tj. 
od 6.30 do 15.30hod.  

Podle § 34 odst. 
4 škol. zákona jsou 

dnostně přijímány
v posledním roce před
zahájením školní 
docházky, dále se děti 
přijímají podle podmínek 
stanovených zvláštním 
§ 50 zákona č. 258/2000 

vním předpisem      

děti, které začnou MŠ navštěvovat až déle, n ř d ap . o
ledna 2008. 

 
 

FARNÍ OKÉNKO 
í zaměřila na pohřeb 

 který spáchal sebevraždu. Ve 
stej

e 

y“. 

tišek Koh
al na tlustou knihu. 

ém 

ace, 

org
e na 

uvě  

vém 
ísmem. 

 kněžské službě však státní souhlas 
ned

šek úřady o státní souhlas pro 
P.K

tovky 
můcky – třeba 

diap
 Z 

 
řed 

sám 

čka 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO

6. února se pozornost médi
skladatele Svobody,

ný den v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-
Karlíně probíhalo rozloučení s 
knězem, který ovlivnil život 
tisíců lidí. Jenže jeho působení 
bylo nenápadné. A v televizi s
objevil jenom díky tomu, že 
29. ledna vysílala jeho portrét 
v cyklu „Příběhy železné opon
Pořad měl začít ve 22 hodin, ale 
vysílání se posunulo kvůli 
dokumentu o Karlu Svobodovi. 
Právě v tu chvíli pater Fran
92 let zemřel. Jeho život by vyd
Po maturitě v Praze studoval teologii Římě na česk
Nepomucenu, kde dělal prefekta /po Rudolfu 
Rykýřovi/. Roku 1939 obdržel kněžské svěcení. 

Nejdříve byl kaplanem v Příbrami. Za okup
kdy všechno bylo na lístky a velký nedostatek, 

líček ve věku 

anizoval distribuci toho, co lidé potřebovali. 
Dalším působištěm byl kostel Srdce Páně v Praz
Vinohradech, pak si jej arcibiskup Beran vybral za 
vicerektora kněžského semináře v Praze-Dejvicích.  

Po nástupu totality jej zatkli a v letech 1950 – 
1960 byl vězněn za „velezradu“. V Jáchymově chtěli 

znění kněží sloužit mši svatou; z propašovaných
rozinek si vyráběli mešní víno. Namísto kalicha 
sloužila polévková lžíce. Jako hostie používali 
částečky housek, tedy bílého pečiva. Na cigareto
papírku měli mešní texty psané drobounkým p

Texty opisovali v dolech, kam se bachaři nikdy 
neodvážili. Za sloužení mše svaté býval posílán do 
korekce / betonová jáma/. 

Následovalo věznění v Leopoldově, na Mírově a 
ve Valdicích. 

Při amnestii za A. Zápotockého v roce 1960 byl 
propuštěn. Ke

ostal; pracoval potom jako dělník v gumárně 
(1960 – 1969). 

V roce 1968, kdy se situace uvolnila, žádal 
arcibiskup Tomá

ohlíčka. Od roku 1970 byl kaplanem u sv. 
Antonína v Praze - Holešovicích.  

U sv. Klimenta mu na bohoslužby chodily s
dětí. Rozmnožoval katechetické po

ozitivy nebo magnetofonové pásky - jenže 
probíhala normalizace a tak mu to nemohlo projít.
Holešovic byl poslán jako farář do zapadlých 
Chválenic u Plzně. Do Prahy se mohl vrátit až po pádu
totality. Od roku 1990 působil v Karlíně. Asi p
třemi týdny vykonal pastorační návštěvu v eldéence u 
nějaké nemocné paní /připomíná mi to scénu z 
Raisova Západu, kde se devadesátiletý farář Kalous 
vydává k umírající „mastné Ančce“/. Při tom ale 
upadl a se zlomeným krčkem byl hospitalizován v 
nemocnici. Tam řekl větu, kterou je možné vnímat 
jako odkaz: „Těm, kteří milují Boha, všechny věci 
napomáhají k dobrému.“ 

Pavel Čtvrte

 

 
ího netypického počasí, 

rovat sami na sobě, bývá 
výs

am. 

ní citlivých 
tělís

 
 

. 

 zvýší 

 zvukem. 

 cest, 
 a kašel tím 

poz

í) 
tím, že nemocný 

vyk

ání 
 

Jedním z důsledků letošn
který můžeme bohužel pozo

kyt nepříjemného a úporného kašle. Kašel 
většinou pokládáme za nežádoucí, musíme si ale 
uvědomit, že má pro organismus očišťující význ
Pokud se do našich dýchacích cest dostanou cizí 
částice, jsou při kašli proudem vzduchu strženy a 
vyneseny ven.  

Kašel vzniká jako 
důsledek dráždě

ek umístěných pod 
sliznicí dýchacích cest. 
Signál z těchto tělísek je
přenesen do mozkového
centra pro kašel a z něho 
je spuštěna vlastní reakce
Nejprve se uzavře 
hrtanová příklopka, tím se 
v dýchacích cestách
tlak a potom dojde k prudké
charakteristickým kašlavým

Jestliže ale dojde k onemocnění dýchacích
jsou citlivá tělíska drážděna opakovaně

mu vydechnutí s 

bývá svou ochrannou funkci.  

Kašel rozlišujeme na takzvaný vlhký (produktivn
a suchý. Vlhký je charakteristický 

ašlává hlen. Tvorba hustého hlenu může být 
podnícena bakteriální infekcí a kašlem se snažíme 
tento hlen odstranit. Na podporu tohoto vykašláv
jsou vhodné léky označované jako mukolytika nebo
expektorancia, která sníží hustotu a přilnavost hlenu 
a tím usnadní jeho vykašlávání. Je velmi vhodné 
kombinovat tyto léky s dostatkem tekutin, nejlépe ve 
formě bylinných průduškových čajů. 
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el 
mů

nému 
ko 

 

čit příčinu, která vedla k jeho vzniku. Pokud 
se j  

 

PROGRAM KINA BŘEZEN 2007

Naopak při takzvaném suchém neproduktivním 
kašli se netvoří zvýšené množství hlenu, tento kaš

že být důsledkem virové infekce, ale také 
příznakem alergie, astmatu a podobně. Jestliže je 
tento kašel tak úporný, že znemožňuje nemoc
spánek, je možné ho potlačit léky označovanými ja
antitusika. Jsou to léky tlumící mozkové centrum pro
kašel.  

Je třeba zdůraznit, že společně s léčbou kašle je 
nutné lé

edná o běžné nachlazení, zvládneme léčbu sami s
pomocí volně prodejných léků, ale u závažnějších 
déle trvajících stavů je vhodné vyhledat lékaře. 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

Zábavu si na karnevale užily tentokrát opravdu 
všechny generace dětí a mládeže… 2. 

března 
8hod. v 1

Prázdniny 
Film USA. Změň adresu. 

. Změň si 

Ml. příst. 
Vst. 

 

března 
8hod. 

a

Změň chlapa
život. Komedie. 

20/40,-Kč

9. 

v 1

Doba ledová 2- oblev  

ek je Vst. 
 

března 
hod. 

Film USA. A chlád
fuč. Animovaná 
komedie. 

Ml. příst. 

20/40,-Kč

16. 

v 18

Pravidla lži 

Český film. Nevěřte jim, Vst. 
 

hod. 

co říkají… 

Ml. příst. 

20/40,-Kč

23. 
března 
v 18

Borat: Nakoukání do 
americké…. 

říst. 

 
PROBĚHLO

Film USA. 

Ml. p
od 15ti let 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 
Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří 

a ples SRPDŠ. 
smík 

25. února se kamenická sok
pohádkovými bytostmi na dětském karnevale. 

 

věnovali ceny n
Za SRPDŠ Radek O

 

olovna zaplnila 

 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Liberecký aquapark 

V minulém čísle Občasník
ném výletu do libereck

u jsme se domlouvali na 
mož ého aquaparku 
v zá

ULTUROU

bavném Centru Babylon. Počet přihlášených 
nenaplňuje celý autobus, proto se zájezd 
neuskuteční. 

 
OJĎTE S NÁMI ZA KP  

 středy 

MKK

 
 

 

Lenk a stálý host Petra Šanclová si pro svůj folkový 
več lí 

 

í 
an připravuje pro 

hlin kou Orlovnu zábavný 
več

. 

 od 17.
 která je určena pro všechny, kdo se 

zajímají o tajemno a astrologii. Potřebujete se 
rozh  

 či 
 

Vplujte s námi do víru tance. Od
14. března od 18.00 hodin 

 Hlinečan připravuje 
taneční pro manželské a 
přátelské páry. Podmínkou 
uskutečnění kurzu ( 5 večerů
vždy ve středu ) je minimálně
12 párů. Cena: 800 Kč/1 pár. 
Přihlášky se přijímají v 
kanceláři MKK nebo na tel. 469

 

asta Redl, Slávek Janoušek, Jaroslav Samson 

311 101. 

Vl

er v Komorním divadle v Hlinsku vybrali pondě
19.března od 18.00 hodin. Představí své nové 
koncertní vystoupením Barvy domova. Jsou srdečně 

zváni všichni milovníci 
folkových písniček. Vstupné: Kč
180,- a 175,- Kč.  

 

Na duben Městský kulturn
klub Hlineč

ec
er s Miroslavem 

Donutilem, a to na úterý 3. 4
od 18.00 h. 

V pátek 6. 4. 00 můžete počítat s 
 přednáškou,

 

odnout a nevíte jak? Trápí vás partnerské
vztahy? Víte, jaký je váš životní úkol? Znáte sami 
sebe? Víte, jak si pomocí astrologie usnadnit život
splnit si velké přání?… Poraďte se s astrologem.
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 grafické školy v 
Jihlavě Okolo jdoucí, okolo stojící. Zpřístupněna 
bud

6 hod. 

16.a 17. března 2005 pořádá Klub žen Hlinsko ve 
polečenském domě v Hlinsku PRODEJ Z DRUHÉ 

RU

 HISTORIE

I králové měli své poradce, tak proč ne Vy? S 
astrologem Milanem Gelnarem pronikneme do 
Astrologie v denním životě. 

 

Městské muzeum a galerie v Hlinsku představuje 
výstavu prací absolventů

e od 8. března do 8. dubna 2007 kromě stálé 
expozice muzea. Otevřeno: Út – Pá 9–12, 13–1

 

Ostatní 

S
KY. 

 
 

SLOUPEK  
Ve sloupku historie uvádíme na pokračování 

čky a Bohumila 
ais v Trhové Kamenici.“ 

 
 

Já cht ltáři 

Vz
hezké d ři 
hospitaci nebo inspekci zachraňovala situaci, když 
celá  

ž 

siu i 

 

e 

, u 

 i 
si k Novotným na kávu. „A 

víte

 
 

Macháček by o tom mohl nejlépe 
vyp

kol 
nout, 

de v 

 

 
. 

o 
 náš 

 

 
 v 
a 

častěji přicházela, 
nos

inách zpěv Raisových 
děv lky 

y, a v 

 
lonkou volně 

pře

 
 to 

 

 úpolínů, zavoněla 
zem

ám. 

četbu z díla Františeka Mrkvi
Hospodky „Karel Václav R

Pokračování z minulého čísla …. 

 

Kapitola IV.

ěl Tě vésti k o
 

pomněla si i na Lojzičku Pekařovou, velké, 
ěvče, nejlepší Rais , která jediná povu žákyni

 třída „plavala“, jak sám říkával. Kdykoli se se
sekerníkem Pekařem setkal, vždy ho přemlouval, aby 
dal nadanou dceru do škol. Tatík nebyl proti tomu, 
měl Lojzu ze všech svých šesti dětí nejraději, a kdy
na něm chtěla na sešit nebo na kresličku, vždycky ve 
své zamoučněné mlynářské kazajce našel nějaký ten 
čtyrák a dal jí ho, třebas byl leckdy poslední. 
Nejstarší hoch, Franc, se učil v chrudimské Hrkačce u 
pana otce Šmahela. Mlynář byl rozvážný, moudrý 
člověk, jeden čas vyučoval na místním gymna
tělocviku, k němu si zašel Pekař o radu. „Holce je už 
čtrnáct let“, uvažoval Šmahel, „na měšťanku má už
pozdě. Přiveďte ji k nám, paní potřebuje někoho k 
ruce, naučí ji vařit a vést domácnost a od mých dcer 
které jsou vzdělané a umějí cizí jazyky, také leccos 
pochytí.“ Ale Pekař děvče na Hrkačku nedal. Snad s
zalekl čtyř dorůstajících synů, kteří dovádívali v 
mlýnici tak, že přehlušovali i rachot starodávného 
klepáče, a našel Lojzičce místo v Novotnově hostinci 
v Nasavrkách. Novotnovi byli slušní, pořádní lidé
nichž se hrubé řeči a opilství netrpělo, paní byla 
kuchařka vyhlášená a za slečnou docházel koncipient 
místního advokáta. Lojzička dostala bílou zástěru a 
točila pivo, ale jak jen mohla, odbíhala za paní 
Novotnou, která jí ráda prozrazovala, jak vaří ty své 
znamenité „advokátské“ knedlíky nebo jak smaží 
kuřátka vlastního chovu. 

Kameničtí učitelé museli pro služné na berní úřad 
do Nasavrk, a v těch cestách se střídali. Přišla řada
na slečnu Hroznou. Zašla 

, kdo mi ji přinesl?“ ptala se Karličky, „Lojzička 
Pekařová. Jen postavila šálek na stůl, a už mi visela 
kolem krku, objímala a plakala. Vede se ti, děvče, 
špatně? ptala jsem se. „Ne, mám se tu dobře, ale 

když já jsem takové slzavé údolí, to mi už říkával pan
řídící Macháček“, odpovídala a to se už zas do slziček
usmívala.“ 

„Lojzy je k nálevnímu pultu škoda“, uznával i 
Rais, „ale pusťte chudé děvče na studie! Co by si 
počala! Pan 

ravovat, co zažil, když v krajských městech 
vyšlapával nadaným hochům cestu do latinských š
nebo do pedagogií. Co všechno musel přeslech
než jeho chráněnci slíbili jeden týdenní oběd něk
koutě kuchyně, kde by nepřekážel. Zaklepal také 
jednou u bohatého továrníka hudebních nástrojů v 
Hradci Králové, aby se ujal dřevíkovského studenta 
Františka Hrnčíře. Zámožný pán odmítl a nádavkem
dal žadateli toto poučení: „Ctím, pane řídící, tu vaši 
lidumilnost, ale jsem přesvědčen, že je na nepravém
místě. Ten váš hoch patří za pluh a k tátovu dobytku
A jestli otec chystá, jak říkáte, chalupu některé ze 
svých dcer, nemá daleko do Hlinska, ať sedne ke 
stavu nebo k hrnčířskému kruhu. Jen ať nechce 
studovat! Ať neubírá místo ve školní lavici našim 
městským synkům! Ať se netlačí mezi lepší lidi. Kd
je malý, ať zůstane malým!“ Takový je, Karličko,
dnešní svět. Snad nastanou jednou časy, že budou
moci i chudá děvčata snadněji studovat, ale to bude 
naše Lojzička jistě už dávno vdaná. Já ji nedávno 
viděl, směla se na chvíli podívat domů, s Frantíkem 
Jedličkovým. Učí se u hornokoneckého mistra Pilného
krejčím.“ (František Jedlička je jediné jméno, které
textu František Mrkvička změnil. Jedná se o Frantičk
Mrkvičku, jeho vlastního otce.)  

„To je stará láska, Karlíčku“, vpomněla si slečna, 
„ještě chodívala k tobě do školy, a už si ty děti na 
sebe myslely. Jeden čas ke mně 

ila mi vodu a běhávala nakoupi, a to své malé 
tajemství mi svěřila.“ A Karlička se těm starým 
vzpomínkám tiše usmívala. 

Do pokoje se už opíralo jižní slunce, nahlíželo 
přes radniční střechu, a když otevřela okno, 
slýchávala v odpoledních hod

čat a jeho tlumený houslový doprovod. Z té dá
to všechno znělo trochu vážně a melancholick
takových chvílích jí bývalo nejteskněji. 

Vracela se v duchu do velkého pokoje v Cellarově 
domě, sedávala v tom prvním roce za dveřmi Karlovy
třídy a poslouchala, jak za tou bílou zác

chází mezi lavicemi a svým příjemným hlasem 
vykládá. Jak byla tehdy šťastna a jak je tomu už 
dávno! Vrátí se ještě kdy do slunného tatínkova bytu 
a přivede si tam toho, koho má na světě nejraději a
kvůli komu by chtěla být už zase zdráva? Každý jí
slibuje, tatínek, Karel, řídících, slečna Hrozná, všichni,
všichni, a ona jim tak ráda věří. 

Je tu už duben, na horských stráních pod kopcem 
Táborem a na Buchtovce vyplavily lesní potoky 
penízky blatouchů a těžké kuličky

ě, čistá obloha se položila na celé horské údolíčko 
od zamyšlených Hradišť až ke kubáteckým dubin
Zahlaholilo volání oráčů, v kamenité zemi zadrnčely 
pluhy, zapadlými úvozy vlekli voli malé selské vozíky. 
Toužebně hledívala na levý břeh řeky, na Hlavátkách 
otvírali zářečtí domkáři bramborové sklípky, na celé 
široké prostranství až k obecnímu lesu vyhnaly děti 
první housata, skotačily v lískových a březových 
houštinách. Všechno ji lákalo ven, do té rozkvetlé 
zeleně, pod bílá oblaka, která plula kamsi k 
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Otevírací doba : 
Středa a pátek  17–19.00h 
Sobota      8–11.00 h 
 

vu pravidelně od ledna již zno
otevřeno 

vranovským lesům, mezi lidi, pohovořit si s nimi jako
kdysi, zapomenout mezi nimi na svá vlastní trápen

Ustrojila se teple, oblékla tmavomodré šaty ještě 
z mladších let, kdy bývala tenounká jako proutek, ale 
i v nich měla vůle až příliš. Přišel Karel, překvapila ho

 
í. 

 
rad

celé té 

il 

nce. 

 k 
a 

 
 prudce zvedat. Mrzelo ji, že se museli 

vrá

, 
o 

tě nenapsal dějiny Trhové Kamenice. 
„Na  

 
z 

ane 
ho 

co 
 

vé 

ké škole, úkol se mu 
zam

t - 
Karlinko, 

 
e na tu procházku těšila, a takhle jsem se 

z ní

PLACENÁ INZERCE

ostnou zprávou, cítí se dobře, mohli by si vyjít za 
město, třebas k rybníkům, na takovou procházku se 
těší už dávno. Před krámem seděly na lavičce 
Kacafírkovy slečny, vítaly ji a blahopřály, běžely jí 
naproti i Schulzovy dívky z hospody „U knížete“ a 
objímaly ji a měly oči plné radostných slz a na 
cestě ke Kabeláčovu mlýnu nebylo kroku, aby ji 
někdo nezastavil, nepoptal se po zdraví a neprojev
radost, že „jejich slečna Karlička“ chodí už zase mezi 
ně. U mlýna zahnuli na cestičku k Zádušní borovi
Vedli se za ruce, postávali u šípkových keřů, už se 
také začínaly probouzet, do nízké trávy jako by kdosi 
rozsypal celý košík sedmikrás, včela jim zazvonila u 
hlavy, jako by se někdo dotkl houslových strun. Bylo 
jaro, a to je na Železných horách zvláště krásné, 
protože to najednou vonějí všechny louky a pole i 
řeka, rybníky a lesy. „Jak je tu nádherně!“ horovala 
Karla, „o tohle všechno já přicházím v tom svém 
smutném pokoji. I ty se mnou, můj drahý hochu, 
trpíš, vězníš se se mnou. Ale už bude jinak, budeme 
chodit hodně ven, co nejčastěji, a příště bych ráda
paní hajné, bude-li zas pro nás mít hrneček mléka 
pomazánku.“ 

Ale u Knotkových luk začal její krok váznout. 
Odpočívali, musela si vydechnout, hedvábný šátek na
prsou začal se

tit, že Karla zklamala. Ale vždyť je napoprvé 
procházky dost, ujišťoval, ani jemu se nevedlo líp, 
když se před třemi roky po tom těžkém reumatizmu 
odvážil poprvé do polí, dále než za mlýn nedošel
nohy se mu třásly slabostí a únavou. Však zítra neb
pozítří to už půjde lépe a bude jim svačina v rybniční 

hájovně tím více chutnat. A vynesl Karlu do schodů 
jako pírko. 

Přibylo mu práce. V konferenci si řídící posteskl, 
že nikdo ješ

 

še městečko je starobylé“, pokračoval, „už ve 14.
věku bylo farní osadou, plebán tu vyučoval děti 
měšťanů počátkům trivia (Trivium - čtení, psaní, 
počty - pozn. B.H.), na pozemcích zdejších rytířů
hlomozily na Chrudimce železné hamry, Sobkové 
Kornic účastnili se i stavovského povstání proti 
Ferdinandovi Druhému. Kamenice se má čím 
pochlubit. Rád bych, abychom svým nástupcům 
zanechali nástin její historie. Myslím na vás, p
kolego Raisi. Ujměte se toho krásného a záslužné
úkolu. Některé zprávy najdete ve školní kronice, ně
si vypíšete z pamětní knihy farní, první faráři psali do
ní latinsky, tolik vy ještě rozumíte, a odbornou radou 
vám jistě bude i pan poslanec Adámek. Kolegové 
Brebera a Tichovský vám v tom sběru materiálu také 
rádi pomohou.“ Co měl Karel dělat! (K historii Trho
Kamenice se však pravděpodobně vůbec nedostal. 
Nedochovaly se totiž žádné listinné materiály, které 
by dokazovaly opak. - B.H.) 

Dějepis míval vždycky rád, chce mu ostatně 
vyučovat jednou i na měšťans

louval, Macháčkovu nabídku přijal. „Budu 
potřebovat hojné výpisy, budu excerptovat 
(excerptovat - z lat. excerpt - výpis = vypisova
pozn. B.H.) knihy časopisy, a tak abys byla, 
už zdráva, spoléhám, že mi při té práci vydatně 
pomůžeš.“ 

„Nevím, nevím, hochu, kdy se toho dočkáme.
Tolik jsem s

 vrátila. Snad už ani lépe nebude.“ 
Pokračování příště …. 

 

 

 
Prodejna zahrádkářských potřeb 

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

možnost nákupu :  
 k stalických i tekutých ) – ledek, NPK,síran … – v různých baleních – 1, 3, 5, 10 a 50 kg 

tin 
í a 

příprav icím, 

- – truhlíky, květináče, ruční nářadí, netkané textlie, roub.pásky, 

- hnojiv  ( granulovaných, ry
- osiv     ( zeleniny, květin,travních směsí ) - ve vybraných druzích a odrůdách cca 200 položek zeleniny a cca 150 kvě
- rašelinových substrátů ( od výsevních, pro pokojové květiny, muškáty a jiné balkónové květiny až po pěstebn

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

slimákům, plevelům )  
ích potřeb proostatn  zahrádkáře 
ochrany stromků, folie a jiné potřeby zahrádkáře 


