
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 23. 4. 2007 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nezávislých států.“ 

V 19. století na celé Zemi  rozhodovalo o vývoji několik velmocí. Hlavně Velká Británie, Francie, Rakousko, 
Španělsko, Portugalsko, Rusko, a Turecko, které stále více ztrácelo na významu. Naopak země jako Německo či 
Itálie prožívaly velký vzestup. V zámoří to byly  samozřejmě Spojené státy. 

Ty země, které budovaly své kolonie (V. Brit., Francie, Šp., Port., Nizozemí, Dánsko) zejména v Novém světě 
ztrácely vliv na samosprávě atd. V Latinské a Střední Americe postupně vznikaly nezávislé státy. 

Dále bych chtěl zveřejnit některé státy, které bojovaly za nezávislost. 

1905 - nezávislost Norska (norský parlament zrušil soužití Norska se Švédskem.) 

1908 - nezávislost Bulharska (na základě dohody Ruska, Bulharska, a Rakousko-Uherska v Buchtově na Moravě 
vyhlásil bulharský kníže Ferdinand nezávislost.) 

1918 - nezávislost Československa (28.10.1918 souhlas ministra zahraničí Andrássyho s mírovými podmínkami 
USA. Sesazena habsbursko-lotrinská dynastie a vyhlášena republika.) 

1918 - nezávislost Jugoslávie ( ustanovení Národní rady Slovinců, Chorvatů a Srbů – vytvoření jihoslovanského 
státu. 1.12.1918 v Ženevě vyhlášeno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Později Království Jugoslávie.) 

1934 - nezávislost Kuby ( USA a Kuba podepsaly 29.5.smlouvu. Kuba získala samostatnost, ovšem vliv USA na 
politiku země byl velmi silný. ) 

1945 - nezávislost Koreje ( USA se vylodily na jižní části Korejského poloostrova, sever obsadila armáda SSSR. V 
zemi se měly konat demokratické volby, avšak k tomu nikdy nedošlo. Na jihu prozápadní Korejská republika, na 
severu komunistická Korejská lidově demokratická republika.) 

1948 - nezávislost Izraele ( Britská vojska 14.5. 1948 opustila Palestinu, ve stejný den vyhlášen Stát Izrael, 
který je domovinou všech Židů -  vypukla arabsko-izraelská válka.) 

1961 - nezávislost Jižní Afriky (Přerušila všechny svazky s Brity a 31.5. se prohlásila republikou ) 

1991 - nezávislost Chorvatska ( V důsledku napětí v Jugoslávii vyhlásilo Chorvatsko samostatnost, následoval 
vpád federální armády, vznik občanské války. O měsíc později odhlasoval parlament vystoupení z federace.) 

1993 - nezávislost Česka a Slovenska (1.1. 1993 se Česká a Slovenská federativní republika rozdělila na dva 
samostatné státy.) 

Samozřejmě že nejen tyto státy získaly samostatnost ale i dalších 75 se vyslovilo pro to, aby mohly spravovat 
samy jednotlivě svou zemi. 

MK 

 

 

V neděli 1. dubna zveme všechny, kteří se chtějí inspirovat výrobou kraslic, 
malováním vajíček, či pletením pomlázek, do sokolovny v Trhové Kamenici. 
Začínáme ve 14hodin. Přineste s sebou 3 vejce – buď vyfouknutá nebo uvařená. 
Přejeme Vám příjemné prožití Velikonoc a nadcházejícího jara. Pří 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice            •••• ročník 36            • duben 2007            •••• číslo 4 



Číslo 4/2007 Trhovokamenický občasník  strana 2 

  www.trhovakamenice.cz  

INFORMACE Z ÚŘADU 
• Koncem letošního roku končí platnost 

občanských průkazů, které byly 
vydány do 31.12.1998. Občané 
jsou povinni si zažádat o výměnu 
těchto občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů 
nejpozději 
do 30. listopadu 2007. 

• Kominík p. Solnička 
(tel. 469350259, 721247102) přijede 
do T. Kamenice dne 
4. a 5. dubna 2007. Na úřadě 
městyse můžete stále podávat 
žádosti na čištění komínů.  

• Na úřední desce úřadu městyse 
Trhová Kamenice je vyvěšeno upozornění pro 
vlastníky lesů, kteří jsou povinni provést opatření 
k ochraně lesa. Jedná se o zpracování nebo asanaci 
spadlého dřeva, které by přispělo k rozvoji hmyzích 
škůdců. Termín je do 31. května 2007. 

• Svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu 
proběhne v pátek 20. dubna 
2007. Odpad se předává přímo 
do přistaveného auta v 15.30 
hod. na náměstí v Trhové 
Kamenici 

� v 15.45 hod. na Zářeči 

� v 16.00 hod. chaty Zubří 

� v 16.15 hod. Rohozná 

• Svoz železa proběhne v pondělí 23. dubna 2007 
v ranních hodinách. Připravené železo nahlaste na 
úřadě městyse. 

 
 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – BŘEZEN 2007 
• V březnu ukončil na úřadě městyse na vlastní 

žádost pracovní poměr  pan Miloš Paulus. 

• Na náměstí byly umístěny 
nové koše.  Jsou 
objednány nové kontejnery 
na tříděný odpad k 
bytovkám v ul. 5. května.  

• Byla písemně potvrzena 
dotace od ministerstva financí na rekonstrukci 
ZŠ ve výši 7 mil. Kč. 

• Začátkem března jako by už přišlo jaro – 

rozkvetlé zahrádky, sluníčko a teplo. Obyvatelé 
Palackého ulice dokonce sklízeli plody vzácného 
stromu „Jitrničníku“ – viz obrázek. V tu dobu je 
jistě nenapadlo, že o pár dnů později, 20. března 
přijde sněhová kalamita. 

 

Z činnosti zastupitelstva 

• Byl schválen pronájem obecního bytu v č.p. 64 – 
(zdravotní středisko) panu Jiřímu Kruschinovi. 
Členové zastupitelstva upřednostnili rodinu 
s malým dítětem. Nájemní smlouva bude zatím 
uzavřena na jeden rok. 

• Byl schválen podnájem nebytových prostor v 
č.p.49 – (restaurace Na Radnici) třetí osobě, a to 
panu Miloši Paulusovi. 

 

Kulturní památky naší obce 

Jak zachránit kostel na Polomi? 

V minulém čísle občasníku jsme psali o kostele 
sv. Kunhuty na Polomi. Tato kulturní památka je dnes 
v havarijním stavu a některým lidem to není 
lhostejné. Obracejí se na nás s dotazy. 

Kostel sv. Kunhuty je ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Trhová Kamenice, a ta na 
opravu nemá dostatek financí. Církev by se 
nemovitosti  ráda zbavila a nabídla ji třeba naší obci, 
ale ta již v minulých letech převzala do svého 
majetku faru ve velmi špatném stavu a do současné 
doby provádí opravy. 

Kostel sv. Kunhuty není jedinou církevní stavbou 
v naší republice se stejným osudem. Některé však 
měly štěstí, protože se jich někdo ujal. 

Jaké jsou možnosti záchrany této hodnoty, která 
se nachází na území naší obce? Zjednodušeně 
řečeno, musela by se najít skupina nadšených a 
obětavých lidí, která by založila „sdružení“ a vzala si 
kostel do pronájmu třeba za symbolickou 1,-Kč 
(ze zkušeností není dobré převod majetku, jelikož se 
může stát, že opadne zájem a sdružení se rozpadne).  
Pak následuje „běh na dlouhou vzdálenost“ - 
vyhledávání dotačních titulů (např. na internetu), 
oslovování různých nadací, vyplňování tiskopisů atd. 
Peníze se získávají po hromádkách. Vyžaduje to 
velkou vytrvalost, práci, nadšení, ale na druhé straně 
je určitě i dobrý pocit a radost, že se daří zachránit 
historický odkaz a dominantu polomského vršku. 

 

 

ZEPTALI JSTE SE NÁS 
Vážení spoluobčané, 

dnes budu odpovídat na dotaz, který byl vhozen 
do schránky důvěry a zastupitelé se jím zabývali na 
pracovním semináři dne 13. 3. 2007. 

 

Cituji: „ Zvažuje obec znovuobnovení těžby 
kamene v oblasti bývalých lomů na Petrovech? 
Zajímalo by nás, v jakém rozsahu a jak se tato 
těžba dotkne okolí. Máme na mysli prašnost a 
hlučnost, dopravu , zpracování a odvoz 
vytěženého kamene a délku trvání těžby.“ 
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Odpověď: 

Dne 12.7.2006 podepsal pan starosta po 
předchozím několikerém jednání Zastupitelstva obce 
kupní smlouvu se společností SMCH s.r.o. se sídlem 
Chrudim, Vestec. Předmětem plnění smlouvy je 
vytěžený surový žulový kámen, v objemu cca 
200.000,- tun. Kámen se nachází na pozemku ve 
vlastnictví prodávajícího (obce Trhová Kamenice) - 
parcela č. 900 v k.ú. Trhová Kamenice. V žádném 
případě se tedy nejedná o znovuzahájení těžby, ale o 
prodej již vytěženého kamene. Množství předaného 
kamene bude zjišťováno vážením veškerého kamene 
odvezeného kupujícím z pozemku. Bude prováděno 
na pozemku č. 828,829 v k.ú. Trhová Kamenice a to 
při zpracování kamene, strojem na drcení, jehož 
součástí je přesná digitální váha. Vážní lístky budou 
předávány zástupci prodávajícího vždy jedenkrát za 
kalendářní měsíc. 

Podmínkou smlouvy je vydání souhlasu Chráněné 
krajinné oblasti Železné hory pro odvezení uloženého 
kamene a následného zpracování. Trvání smlouvy je 
stanoveno buď do okamžiku odvezení veškerého 
kamene, nejdéle však do 30.10.2010. 

Kámen bude z velké většiny uhrazen kupujícím ve 
finančním plnění a malá část formou naturálního 
plnění. 

Miroslava Zdražilová 

 

Z MATRIKY 
Příjmení 

V minulém čísle občasníku jsme se krátce zmínili 
o vývoji jmen. A jak to bylo s příjmením? S růstem 
počtu obyvatel bylo třeba více rozlišovat, jména už 
nestačila. Vzniká proto další označení – Horský, 
Mlynář, Jelínek atd. V 18. století za Josefa II. se 
jméno a příjmení  stává oficiálním označením občana, 
přičemž příjmení má od té doby hlavní postavení. 

Jak tomu bylo přesně v Trhové Kamenici už 
nevíme. Říká se, že zde bylo nejvíce Pilných, i když 
jedna babička říkávala, že líných bylo ještě víc. 
V současné době je u nás nejvíce zastoupeno 
příjmení Kučera, ale příjmení Pilný si stále drží přední 
místa. 

 

pořadí příjmení počet poznámka 

1. Kučera 22  

2. Pilný a Kábele 21 

Počítáme 
Kábele 
i Kabele 
dohromady 

3. Pilař 20  

4. Linhart 18  

5. Němec 16  

 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Hodně zdraví, radosti a životní pohody přejeme 

našim jubilantům, kteří v měsíci dubnu 2007 oslaví 
svá kulatá životní výročí. 

50 let Marcela Svobodová, Hluboká 

Milan Dibelka, Trhová Kamenice 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří se přišli 

rozloučit s panem Miloslavem Slaninou 
na jeho poslední cestě. Děkujeme za 
projevenou soustrast, slova útěchy 
a květinové dary.  

Rodina Slaninova a Lickova 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
• V letošním školním roce na pololetní prázdniny 

ihned navázaly jarní prázdniny, proto se děti 
těšily na to, jak si užijí zimních sportů, když byly 
Vánoce na sníh tak skoupé. Ale letos je opravdu 
mimořádná zima – nezima. I naši sedmáci marně 
vyhlížejí zimní počasí a těší se na týdenní 
lyžařský výcvik, který se stále odkládá. Děti tak 
mohou sportovat pouze v sokolovně, několikrát 
jsme také využili možnosti bruslení na umělém 
ledu v Hlinsku. Žáci  3. a 4. třídy momentálně 
absolvují základní plavecký výcvik v hlineckém 
krytém bazénu 

• Za velkého zájmu dětí proběhla 28. února 
celoškolní soutěž ve šplhu na tyči. Žáci prvního 
stupně se mohli navíc nominovat do 
desetičlenného mužstva, které bude 
reprezentovat naši školu v okresní soutěži. 

Kdo jsou naši malí reprezentanti ? 

1 .třída - Adam Dubský a Eliška Němcová 

2. třída - Jakub Mičulek a Eliška Nováková 

3. třída - Pavel Novotný a Barbora Žáková 

4. třída - Václav Němec a Kristýna Vodrážková 

5. třída - Daniel Horník a Hana Kasalová 

Všem dětem přejeme, aby se jim v Chrudimi 
dařilo! Další sportovní aktivity a soutěže 
chystáme, až přijde opravdové jaro. 

• Dramatický kroužek pilně 
nacvičuje divadelní hru s 
názvem ,,Pro Josefa“, která 
bude hrána vůbec poprvé a na 
premiéru přijede z Litomyšle 
i její autor.  

• V divadle byly v březnu i děti z prvního stupně. V 
podání litvínovských herců jsme v Pardubicích 
viděli klasickou pohádku Čert a Káča. 
Představení bylo moderní, netradiční byly 
i pohyblivé kulisy, hodně se zpívalo a tančilo. To 
se dětem pochopitelně líbilo a rychle se do děje 
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vžily! Určitě to stálo za to! V budoucnu bychom 
ještě chtěli vidět pohádku Princezna se zlatou 
hvězdou na čele. 

• Nejlepší recitátoři na naší škole se sešli v březnu 
na recitační soutěži. Všichni přednášeli s velkou 
chutí a zaslouží si pochvalu. Nejlepší pak jeli do 
Chrudimi, kde také podali pěkné výkony. Čestné 
uznání si přivezla Hana Kasalová z 5.třídy.  

• Nejstarší žáci z 8. a 9. ročníku navštívili 
přednášku s videoprojekcí ,,Tibet, tajemná 
země v Himalájích“, kterou připravila 
PhDr. Ivana Hrochová. Seznámili se s životem 
v Tibetu, tibetskou přírodou a historií i filosofií 
budhismu, který může být přínosem i pro nás 
Evropany. Ještě je čeká přednáška ,,Láska ano, 
děti ještě ne“ , která jim doplní poznatky 
z rodinné výchovy, které získávají ve škole. 
Srozumitelnou a poutavou formou by měli získat 
znalosti a odpovědi na otázky, které teenagery 
opravdu zajímají. 

• Zajímavé matematické soutěže, Pythagoriády, 
se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku. Soutěž 
prověřuje důvtip, počtářskou dovednost a 
zběhlost v matematických dovednostech. Po 
sečtení výsledků se stal vítězem Karel Marek ze 
7. třídy, který se v dubnu účastní okresní soutěže 
v Chrudimi. 

• V pátek 16. března 2007 proběhla na škole 
mezinárodní soutěž Matematický klokan 2007, 
které zúčastnili žáci 2. až  9. třídy. Soutěžící byli 
rozděleni podle věku do kategorií Cvrček (2. a 3. 
třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. 
třída) a Kadet (8. a 9. třída). Všechny děti se 
snažily, aby dosáhly co nejlepších výsledků. 
Statistické zpracování za celou školu bylo 
odesláno k celorepublikovému zpracování. 

• Škola začíná pomalu žít blížícími se Velikonocemi. 
Děti, zvláště ty mladší, chystají slavnostní 
výzdobu, těší se , čím potěší na svátky jara své 

rodiče. Jenom žáci 9. tříd teď  mají trochu jiné 
starosti, čeká je přijímací řízení na střední školy, 
v pondělí 23. dubna se konají přijímací zkoušky. 
Tak ať se jim všechno podaří podle jejich 
představ! 

Mgr. Zdena Netolická, učitelka 

 
 

FARNÍ OKÉNKO 
První dubnový den připadá letos na Květnou 

neděli, v níž Ježíšovi učedníci následují svého Mistra 
vstupujícího do Jeruzaléma vstříc událostem Svatého 
týdne. Je to týden, v němž křesťané v modlitbě 
rozjímají o tajemství vykoupení a zúčastňují se 
obřadů velikonočního tridua. Na Zelený čtvrtek Ježíš 
ve večeřadle se zvláštním 
rozpoložením mluvil 
k apoštolům o vydání 
svého Těla a prolití Krve 
na odpuštění hříchů 
a poprvé nad chlebem 
a vínem zazněla tajemná 
slova o proměnění chleba 
v Ježíšovo Tělo a vína 
v jeho Krev, které se má 
konat na jeho památku. 
Scéna poslední večeře, 
v níž Ježíš naznačuje svou 
blížící se oběť přinesenou 
z lásky k nám i k Otci, se stala inspirací k nesčetným 
úvahám a mnoho umělců se ji snažilo ztvárnit. Velký 
pátek je dnem Ježíšova utrpení a smrti na kříži. Ještě 
před vstupem do Jeruzaléma Ježíš mluvil 
o pšeničném zrnu, které musí padnout do země 
a odumřít, má-li přinést hojnou úrodu. Tehdy tomu 
ovšem apoštolové nerozuměli a ani nechtěli domyslet 
význam Ježíšových slov. Proto je také Ježíšovo 
ukřižování na Velký pátek šokovalo  a ochromilo 
natolik, že  třetího dne nebyli schopni uvěřit svědectví 
žen, že vstal z mrtvých, dokud on sám nestanul 
uprostřed nich. 

Zrno vložené do země vydalo přehojnou úrodu 
a to je příčinou chvalozpěvu, v něj církev propuká 
o velké noci Zmrtvýchvstání Páně, kdy se 
vykoupeným otevírá k cesta věčnému životu s ním. 
Ten si zatím nedokážeme představit, ale víra v něj je 
posilou k překonávání životních těžkostí, dává 
lidskému životu vyšší smysl. a probouzí naději na 
dosažení věčného společenství s Bohem. 

Pavel Čtvrtečka 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Turistické pochody 

• 14. dubna 2007 – 
„5. nasavrcké 
vandrování“ – prezentace 
pochodu začne v 9 hod. u 
zámku v Nasavrkách.  

• 15. dubna 2007 – 
„Jarní procházka“ – 6 km 
turistický pochod okolo 
trhovokamenických rybníků, 
prezentace je v 9 hod. na náměstí před základní 
školou. Vuřty s sebou !!!  
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• 21. dubna 2007 – „Trhovokamenická 15“ – 
tradiční 15 km pochod (Trhová Kamenice – 
Petrkov – Rohozná – Kameničky), prezentace 
pochodu je v 9 hod. na náměstí před základní 
školou. 

 

Pálení čarodějnic a lampiónový průvod 

Dne 30. dubna 2007 se 
uskuteční lampiónový průvod. Sraz 
účastníků je v 19.15 hod. na 
náměstí odkud půjdeme společně 
podpálit hranici na „Zuberák“. 
Přijďte se pobavit. Občerstvení 
bude zajištěno.  

 
 

Seniorklub Nasavrky 

Kavárnička pro seniory v Nasavrkách, na zámku 
pořádá: 

v úterý 3. 4.2007, 14.00 hod. - Pletení 
pomlázek, velikonoční variace – host Josef Bakeš, 
Ochoz 

v úterý 10. 4.2007, 14.00 hod. - Z historie 
Sokola Nasavrky – Ing. Jan Jelínek, Jaroslav Blažek, 
Nasavrky 

v úterý 17. 4.2007, 14.00 hod. – Ukázka 
výcviku dravců a sov – Eduard Školoud, Nasavrky 

(Změna programu vyhrazena) 

 

Pozvánky na květen 

Otevření rozhledny 

V úterý 1. května 2007 zahájí 
rozhledna na Zuberském kopci 
svoji návštěvnickou sezónu. 
Provozní doba bude v měsíci 
květnu a červnu pouze v sobotu 
a neděli: 10-12, 13-16 hod. První 
letošní návštěvník obdrží tak jako 
v minulých letech malou upomínku.  

 

Fotbalový zápas 

Dne 5. května ve 14 hod. se 
opět koná již tradiční fotbalový 
„mač“. Chcete vědět jaké týmy 
budou letos stát proti sobě? 
Přijďte se podívat na hřiště. Jste 
srdečně zváni. 

 

 

Pouť  

Letošní pouť se bude konat dne 6. května 2007 
na náměstí. Tuto tradiční akci 
bude provázet opět dopravní 
omezení. Autobusové zastávky 
budou přesunuty tak jako v 
minulém roce. Náměstí bude 
pro automobily zcela uzavřeno 
od pátku 4. května od 17.00 
hod. do neděle 6. května do 20 
hodin. 

 

 

Turnaj ve vybíjené 

Zveme příznivce sportu na turnaj ve vybíjené, 
který se uskuteční v pátek 
25. května v 16 hodin na 
hřišti u základní školy. Své 
síly zde poměří tři sedmičlenná 
družstva, a to členové 
zastupitelstva městyse, zástupci 
učitelského sboru a žáci. Vyberte 
si svého favorita a přijďte fandit. 
Jistě nebude chybět občerstvení, hudba, dobrá nálada 
a příjemné posezení. 

 

Výlet pro seniory 

Připravuje se výlet pro seniory. Tentokrát se 
vydáme na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou, kde 
navštívíme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 
který byl díky výjimečnosti své architektury zařazen 
do památek UNESCO. Pak se podíváme do sklárny ve 
Škrdlovicích. Za povšimnutí stojí  i zdejší neobvyklá 
moderní kaple. Samozřejmě se nezapomeneme  

zastavit v příjemné restauraci na oběd.  

Termín výletu je naplánován na 
15. května 2007. Odjezd autobusu z náměstí bude 
v 9 hodin, návrat kolem 15.30 hod. Vše bude 
upřesněno v příštím čísle občasníku. 

Přihlášky na výlet podávejte na našem úřadě 
u paní Němcové do 30. dubna 2007. Těšíme se na 
Vás. 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého  

Na pahorku tehdy zvaném Černý les nebo Strmá 
hora založil opat Vejmluva novému světci, sv. Janu 
Nepomuckému, poutní kostel. Místo bylo nazváno 
podle Zelené hory u Nepomuku. Poutní kostel na 
Zelené hoře  byl vybudován v letech 1719 – 1722 a 
je unikátním uměleckým dílem a nepochybně 
nejosobitějším počinem geniálního českého architekta 
vlašského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve 
stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným 
dobovým uměleckým normám a představám.  

V roce 1972 došlo v rámci světové kulturní 
organizace UNESCO k vytvoření úmluvy o ochraně 
světového dědictví. V současné době je do tohoto 
seznamu zapsáno 812 kulturních, historických i 
přírodních pamětihodností. Česká republika 
přistoupila k této úmluvě v roce 1990. Od té doby 
bylo do seznamu připsáno 31 památek nacházejících 
se na našem území jako např. poutní kostel na 
Zelené hoře, zámek Litomyšl, historická centra 
Českého Krumlova, Kutné Hory, Telče, Prahy atd. 
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PROGRAM KINA BŘEZEN 2007 

6. dubna 
v 19hod. 

My dva a Křen 

Film USA. Komedie. Byli 
by ideální pár. Kdyby 
nebyli tři. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

13. 
dubna 
v 19hod 

Moje superbejvalka 

Širokoúhlý film USA. 
Komedie. On jí zlomil 
srdce. Ona jemu všechno. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

20. 
dubna 
v 19hod 

Noc v muzeu 

Film USA. Dobrodružná 
komedie. Všechno ožije. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

27. 
dubna 
v 19hod 

Maharal- Tajemství 
talismanu 

Český film. Rodinný 
dobrodružný. Praha, 
především Staré Město, se 
ocitá v ohrožení, všichni 
v opuštěném centru Prahy 
podnikají poslední kroky 
k nalezení pokladu. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

 

Upozorňujeme na změnu začátku představení! 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

Od 3. dubna do 22. dubna se otevírají pro 
všechny návštěvníky Velikonoce na Betlémě. 

Výstava ve všech roubených objektech hlineckého 
Betlému s tématickým zaměřením na velikonoční 
obyčeje, pečivo, kraslice. V domku čp.162 si 

nenechte ujít podrobnosti 
o tradičních postních a 
velikonočních jídlech. 7. a 8. 
dubna ukázka pletení pomlázek 
a zdobení perníčků. Po celou 
dobu prodej velikonočních 
dárečků. 

Otevírací doba : 
Denně mimo úterý až pátek od 8 do 
16 h. Polední přestávka od 12 do 13 
h. Pozor: dne 9. dubna otevřeno od 

13 do 16 h. 

 

V Městském muzeu a galerii v Hlinsku potrvá 
ještě do 8. dubna výstava prací absolventů 
grafické školy v Jihlavě Okolo jdoucí, okolo stojící. 
Od 20.dubna si v těchto prostorách budete moci 
prohlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy v Hlinsku. 

 

Soubor lidový staveb Vysočina – Veselý Kopec 
slavnostně zahajuje 28. dubna 2007 svou 
35. návštěvnickou sezonu VÍTEJ, VÍTEJ MÁJI. 
Novinkou,na kterou se můžeme těšit je zpřístupnění 
nové expozice povozů, pečení jarního pečiva, dětské 
hry, jarní obyčeje. Od 10 do 15 h. Letošní sezonu 
bude provázet, a to od 28. dubna do 31. října 
výstava přibližující rodinné obyčeje z období 
19. století a počátku 20. století ČAS ŽIVOTA. 

Otevírací doba 28. až 30. dubna: otevřeno od 9 do 16 h. 

Pojďte s námi za kulturou 

V úterý 3. dubna přivítají prostory Komorního 
divadla v Hlinsku Miroslava Donutila v zábavném 
večeru Cestou necestou … . Začátek je v 18.00 h, 
vstupné 198,- a 200,- Kč. 

 

V pátek 6. dubna je na 
pořadu dne přednáška známého 
astrologa Milana Gelnara, a to 
pod názvem Astrologie v denním 
životě. V hlineckém Komorním 
divadle se začíná v 17.00 h. 
Přednáška je určena pro všechny, 
koho zajímá tajemno a astrologie.  

 

V sobotu 14. dubna si přijdou na své milovníci 
dechovky. Nejen na lidovou 
notečku budou hrát pěkně od 
podlahy Žadovjaci. Koncert 
dechové hudby pořádá Jednota 
Orel Hlinsko v hlinecké orlovně 
a začátek je stanoven na 17.00 h.  

 

Petr Spálený se skupinou 
Apollo band rozezvučí sál 

Komorního divadla – Orlovny v Hlinsku v pondělí 23. 
dubna úderem 18.00 h.  

Předprodej vstupenek: Městské IC, Husova 41, 
tel 469 312 349 

 

Na květen, jak nám prozradili na Informačním 
centru v Hlinsku, se připravuje koncert dechové 
hudby Hlinečanka a jejího hosta moderátora a 
zpěváka v jedné osobě Jana Fafejta. Koncert se 
uskuteční v pátek 11. května od 18.00 h. Vstupné 
70 a  65 Kč. … a hned následující pondělí, to je 
14. května od 18.00 h, se všichni vyznavači módních 
trendů mohou těšit na módní přehlídku paní Blanky 
Horské. Ateliery Donát, Nedomová, Tavor, Pletfit, K-
móda představí a celou přehlídku bude uvádět Slávka 
Štulíková. Hostem přehlídky bude paní 
Ing.Nedomová.  

Vstupné 40 Kč je v předprodeji v IC, Husova 41 a u p. 
Horské v chaloupce na Betlémě. 

 

Pojďte s námi za sportem 

V neděli 15. dubna 2007 v 
10.00 h na náměstí v Nasavrkách 
startuje běžecký závod 33.CKP 
Cena Nasavrk (15 km) a 2.Cena 
Nasavrk MTB  cross – country (30 

km). Jedinečné 
střídání tratí v 
České 
republice, běžci 
a cyklisté MTB společně. Startuje 
Jarmila Kratochvílová. Přihlášky 
do 6. dubna (po uzávěrce a v den 
závodu zvýšené startovné ). Velký 
doprovodný program pro celou 
rodinu. Lidový běh, rychlostní běh 

pivařů, atraktivní tombola. Vrcholem doprovodného 
programu je 16-ti násobný světový šampión a 
absolutní mistr světa v karate Roman Volák (SK). 
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SLOUPEK HISTORIE 
Ve sloupku historie uvádíme na pokračování 

četbu z díla Františeka Mrkvičky a Bohumila 
Hospodky „Karel Václav Rais v Trhové Kamenici.“ 

Pokračování z minulého čísla …. 

 

Kapitola IV. 
 

Já chtěl Tě vésti k oltáři 
 

„Nevím, nevím, hochu, kdy se toho dočkáme. 
Tolik jsem se na tu procházku těšila, a takhle jsem se 
z ní vrátila. Snad už ani lépe nebude.“ 

„Bude a musí být lépe“, určitě hovořil Rais, „ale ty 
tomu musíš sama věřit! Co říká pan doktor Brebera?“ 
- „Udělám, co mohu a dovedu, ale vy musíte, slečno, 
sama pilně chtít. Bez té vaší pevné vůle je nám můj 
vídeňský medicínský diplom málo platný.“ 

„Ale vždyť já chci být zdráva, už kvůli tobě, 
Karlíčku, a kvůli tatínkovi také, já se vám musím 
přece odsloužit za to, že se se mnou tolik trápíte, že 
ty se mno ztrácíš tolik času!“ 

„Neztrácím, vždyť u tebe nezahálím. Zrovna dnes 
si chci u tebe připravit přednášku o Svatopluku 
Čechovi. Vzkázali o ni Hlinečtí.“ Karla mívala ráda, 
když chodil po pokoji a nahlas se učil nebo 
připravoval, sledovala ho zahalena do šálu, papírky 
ležely na stole, ale on hovořil zpaměti, jakživ nic 
nečetl. Paměť měl znamenitou. Při přednášce vkusně 
gestikuloval. Že bude mluvit o Čechovi, to ji zvláště 
těšilo, jednak měla toho básníka ráda a zadruhé se jí 
zdálo, že Karlovy první básničky jsou podobné 
Čechově poesii. „Já znám, Karlíčku, tvého „Drotara“ 
skoro celého nazpaměť a řekni mi, jestli tohle není 
čechovská nota.“ A volným hlasem recitovala: 

Stará zima bloudí krajem, 
sněžné vločky rozhazuje, 
do okének vichr duje, 
na tabulky malé tepe, 
pan Mráz na ně kreslí kvítky, 
perly seje na křovinu, 
po stromečkách spřádá nitky. 
„Snad, snad“, připouštěl Rais, „ale to je velmistr a 

já se jeho verši teprve učím.“ 
Vzácným hostem byla slečna Anna Laura Zábská. 

„Ráda bych přišla častěji“, omlouvala se, „ale nemá 
mě v krámku kdo zastat. Bratr Josef se hodlá také 
postavit za pult, ale to pořád jen slibuje a slibuje a 
dodnes ještě kantoruje. A sestra Mařka? Ta je 
ubožák! Kdo ji tak vidí na pohovce, v těle silnou a i 
dost hezkou, ona má takové pěkné kupčinovské oči, 
myslí si, jaká je to zdravá a urostlá ženská. Ale jen se 
z té pohovky zdvihne - a je po pěkném obrázku. Od 
dětství má nohy bezvládné a slabé, to statné tělo 
neunesou a chudák Mařka nemůže jinak, než že se 
šoupá po podlaze a pomáhá si při tom rukama. 

Byli naši jednou kdesi v kraji na pouti s nádobím, 
bylo to snad v Lukavici nebo kde. Sestra seděla na 
voze a prodávala. Mladé chse se její osmahlý obličej 
velmi líbil, měla černé pletence vlasů dvakrát nad 
čelem otočené, koketně schovávala pěkné oči do 
houštiny jemných řas, to ona ráda dělává, v 
polorozhaleném sametovém živůtku bylo jí vidět bílé, 
plné hrdlo, a tak se mládenci točili okolo vozu a: 

slečno, na návsi vyhrávají, pojďte si s námi 
zatancovat. Bránila se, má napilno, od zboží ani 
nemůže, bratr odskočil do hospody, a ostatně ani 
tančit neumí. Nevěřili, taková krasavice, aby nesvedla 
kvapík nebo polku! Mrkli na sebe, dva nebo tři skočili 
do vozu, popadli děvče a podávali kamarádům. 
Prosila, zaplakala. A jak ji postavili na zem, shroutila 
se jim ubožák k nohám. Porozuměli, pozorně ji zvedli 
a posadili zas mezi nádobí. 

Já u toho nebyla, ale bylo mi divné, že se děvče 
vrátilo z té Lukavice nějaké nesvé, zamyšlené, jen se 
rozplakat. Nepovědělo, co je jí, ach ne, nic, docela 
nic, je jen tou cestou jako rozlámána a půjde brzo na 
půdu, kde měla v seně své lůžko. Uhodila jsem na 
Josefa a ten pověděl. Doktor Brebera říká, že je to 
následek obrny, která ji v dětství postihla.“ 

„Ale teď něco veselejšího, slečno, já vás nepřišla 
rozplakat. Já mohla mít ctitele! Ani byste neuhodla. 
Pana lesního adjunkta z Rohozné. Ještě ho neznáte. 
Jmenuje se Zindulka a zevnějškem ujde, třebaže to 
není můj ideál. Přijde do krámu, a že by prosil 
myslivecké knoflíky. Vysypu na pult celou svou 
zásobu a hledám ty jejich rohové, hnědé. Přebíral je 
také, a dal se při tom do řeči, líbil se mu ten náš 
první besední večírek, pamatoval si, jaké jsem měla 
šaty, jaký účes, jak jsem přednášela. A za hovoru mě 
najednou začne hladit ruce a jaké prý je mám malé, 
jako komtesa Auersperg. „Snad jako slečna Ančka“, 
já se smíchem na to. Která prý Ančka. Nu Ančka 
Tichých, z Rohozné, z dlaně jí hádal kolikrát, kdežto 
slatiňanskou komtesu jistě ještě ani nespatřil. Zasmál 
se, neříkal nic a jen vybíral ty knoflíky. „Tyhle by vám 
nešly?“ povídám já a nakloním se k jeho kabátu. A tu 
vám mě chytí v zápěstí a začne ruku líbat. Já v tom 
neviděla nic zlého, a jen abych ho poškádlila, ptám 
se: „Nezlobila by se Máli Burkoňová, kdyby vás teď 
viděla?“ - Proč prý, a že nezná žádnou Málku. 
„Neznáte?“ já na to. „Ani v novoveských mladinách 
ne, když jde se srpem na trávu?“ Stáhl to své černé 
obočí, že vypadalo jako rorýsí křídlo, a bručí 
nadurděně: „Co vy všechno víte! Kdo vás tak o mně 
informuje? Avantury na lesních pasekách - to ne, to 
není pro mne!“ Vybral si hrst těch knoflíků a že by 
ještě potřeboval nějaký obojek na psa, ale to že jistě 
nemám. Jakpak bych neměla, ale visí až u stropu, 
kdopak se kdy na ně zeptá, musím po žebříčku. 
Sundám ten psí náhrdelník a sestupuji. A najednou, 
ani vám nevím, jak, milý chasník je u mne, a než 
jsem mohla seskočit, už mě má v náručí a líbá. Hlava 
se mi trochu zamotala, bylo to hezké, měl měkké, 
vlhké rty, voněly nějakým drahým doutníkem, i ten 
knírek mě příjemně lehtal a já bych snad - přiznávám 
se vám, slečno - držela, ale naštěstí jsem se včas 
vzpamatovala. A udělala jsem to, co nařizuje bonton 
domácně vychované dívce. Odskočil, pohladil si 
zčervenalou tvář a zašeptal: „Promiňte, slečno.“ Vzal 
zboží a rychle odešel.  

Dívala jsem se za ním, dokud nezašel za mostem 
do náměstí, a bylo mi ho najednou trochu líto. Snad 
jsem nemusela být taková kách. Co říkáte, slečno 
Karličko?“  

Karli se té příhodě usmívala. „Ale ne, dobře jste 
udělala, slečno. Nemusel pan Zindulka s hubičkou 
tolik pospíchat. Však ten políček jistě nebyl nijak 
silný, spíš jen takové pohlazení, viďte?“ 

Pokračování příště … 
 



Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka
Duben 1.4. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350

7.4. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
8.4. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družtevní 1401
9.4. Pondělí velikonoční MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
14.4. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
15.4. Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64
21.4. Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
22.4. Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386
28.4. Sobota MUDr. Helena Seyčková hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
29.4. Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko

Květen 1.5. Úterý-Státní svátek MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
5.5. Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
6.5. Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
8.5. Úterý-Státní svátek MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842
12.5. Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
13.5. Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko
19.5. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
20.5. Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
26.5. Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315
27.5. Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315

Červen 2.6. Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
3.6. Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590
9.6. Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
10.6. Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350
16.6. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
17.6. Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
23.6. Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
24.6. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA
30.6. Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64

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

II. čtvrtletí  2007


