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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 únorovém čísle. 

Nyní podrobněji o „ století vědy.“ 

V minulém století učinila hlavně věda velký pokrok. Zásadním způsobem ovlivnil vývoj lidstva a také jejich osudy. 
Byly to hlavně přírodní vědy jako fyzika i biologie a mnoho dalších. 

Klasická fyzika se dělila na optiku, mechaniku, akustiku, termodynamiku a elektrodynamiku. Tehdejší fyzici 
věřili v to, že v nadcházejícím století jim zbývá upřesnit jen několik drobností a fyzikální popis přírody bude hotov. 
Ale základy klasické fyziky byly náhle zpochybněny. Byly zde stále větší nesrovnalosti mezi teorií a výsledky 
experimentů. Jako definitivní počátek nové éry fyziky můžeme považovat objev radioaktivity (Marie Curie 
Sklodowská objevila prvek polonium, který emitoval záření a samovolně se přeměňoval na olovo). 

Další základ moderní fyziky byla  speciální teorie relativity, obecná teorie relativity a kvantová 
mechanika. Kvantová mechanika popisuje atomy a jejich jádra, spec. teorie relativity udává vztah mezi prostorem 
a časem, obecná teorie relativity popisuje gravitaci ( STR a OTR formuloval Albert Einstein). Einstein též vysvětluje 
Brownův pohyb pylových zrnek na vodní hladině (interakce velkého množství molekul). 

Zejména ve čtyřicátých letech minulého století se nejvíce vyvíjela fyzika za jediným účelem zabít. Například 
německé rakety V-1, V-2, které ohrožovaly nejen Londýn, ale vlastně celý tehdejší svět. 

Dále bych chtěl zveřejnit pár významných objevů ve fyzice 20.stol. 

1903 1. podrobný návrh rakety. (Rus Konstantin Ciolkovskij) 

1907 odvozeno stáří Země měřením radioaktivního rozpadu uranu. (Američan Bertram B. Boltwood) 

1929 vyvinut 1. urychlovač částic 

1932 rádiové vlny z vesmíru jako první zachytil americký fyzik českého původu Charles Jansky. 

1938-1939 bylo vyrobeno plutonium 239 a izolován uran 235 (Glenn Theodore Seaborg, John Ray Dunning)  

1946 vynález tranzistoru (J. Barden, W. Shockley, W.H. Brattain) 

1990 vynesen na oběžnou dráhu Hubleův kosmický dalekohled. (průměr zrcadla 2,4m)Samozřejmě že 
nejen tyto státy získaly samostatnost ale i dalších 75 se vyslovilo pro to, aby mohly spravovat samy 
jednotlivě svou zemi. 

MK 

 

A je tu pouť… 
První týden v měsíci květnu se náměstí v Trhové Kamenici 

zaplní pouťovými atrakcemi a prodejními stánky. Po roce tu 
bude zase rušno. Děti už se nemohou dočkat a jsou zvědavé na 
nové houpačky, rodiče si říkají:“Už abychom to měli za sebou.“ 
Počítejme i s dopravním omezením.  

Pouť v Trhové Kamenici je jednou za rok, tak si ji 
všichni pěkně užijte! 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice            •••• ročník 36            • květen 2007           •••• číslo 5 
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INFORMACE Z ÚŘADU 
• Dopravní omezení v době konání pouti:  

- přesun autobusových zastávek – 
od 30. dubna -    do 7. května 
(jako v minulých letech) 

 - úplná uzavírka náměstí - 4. 
května od 19.30hod. až do 6. 
května do 20.00hod. 

• Poplatek za svoz odpadu zaplaťte do konce 
května  

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – DUBEN 2007 
• Dotaci na dětské hřiště se nepodařilo získat. 

• Od 14. 5. do 15. 6. bude probíhat rekonstrukce 
veřejného rozhlasu firmou MOPOS Pardubice. 

• Je hotov projekt na přestavbu základní školy. 

• Projekt na garáže u sokolovny je také hotov. 
V nejbližší době proběhne přidělení stavebních 
parcel jednotlivým žadatelům. 

• Byli přijati čtyři noví pracovníci z úřadu práce, 
a to do l. listopadu 2007.  

• V květnu už budeme chodit ke 
hřbitovu po dokončeném 
chodníku. (Je to přislíbeno.) 

 

 

ZÁMĚR MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

/obecních zřízeních/ v platném znění, § 39, odst. 1 
zveřejňuje městys Trhová Kamenice záměr prodat a 
pronajmout následující nemovitý majetek 

� prodej pozemku č.p.p. 2071/4 v k.ú. Trhová 
Kamenice o rozloze 2012 m2 ze 35,- Kč/m2 paní 
Ludmile Slezákové, Lhotka 91, 560 02 Česká 
Třebová 

� prodej pozemku č.p.p. 2306/46 v k.ú. Trhová 
Kamenice o rozloze 339 m2 za cenu 35,- Kč/m2 
paní Lence Novotné, Kameničky č.e. 80 

� prodej pozemku č.p.p. 2306/45 o rozloze 174 
m2 za cenu 35,- Kč/m2 a prodej p.p.č. 2306/44 o 
rozloze 479 m2 za cenu 35,- Kč/m2 vše v k.ú. 
Trhová Kamenice paní Vlastě Tůmové, Kameničky 
č.e. 73 

� prodej stavební parcely č. 1626/57 o rozloze 
1595 m2 v k.ú. Trhová Kamenice za cenu 35,- 
Kč/m2 panu Petru Novákovi a paní Ivaně 
Benákové, bytem Hlinsko, Jiráskova čp. 1331 

� pronájem p.p.č. 2328/3 a části pozemku 2306/1 
v k.ú. Trhová Kamenice za cenu 1,- Kč/m2/rok 
ing. Jaroslavu Grieblovi, Livornská 446, 109 00 
Praha 10 

� prodej domu čp. 50 v k.ú. Rohozná za cenu 
550.000,- Kč manželům Milanu a Kláře 
Balogovým, bytem Rohozná čp. 50 

� pronájem části pozemku č.p.p. 2071/1, 2391, 
2328/3, 2361 a 2306/1 v k.ú. Trhová Kamenice 
za cenu 1,- Kč/m2/rok panu Jaroslavu Tlapákovi, 
Poličská 489, Hlinsko 

� pronájem pozemku č.p.p. 1606/1 v k.ú. Trhová 
Kamenice za cenu 1,- Kč/m2/rok panu Františku 
Pytlíkovi, Trhová Kamenice, Husova 108 

� pronájem části pozemku č.p.p. 2328/6 v k.ú. 
Trhová Kamenice za cenu 1,- Kč/m2/rok paní 
Haně Sochorové, Kameničky čp. 29 

Uvedený převod nemovitostí bude projednán 
v zastupitelstvu městyse 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 

 

 

KULTURNÍ PAMÁTKY NAŠÍ OBCE 
Kostel sv. Filipa a Jakuba 

Kostel sv. Filipa a Jakuba byl zapsán do státního 
seznamu nemovitých památek v roce 1958. O historii 
kostela již bylo psáno, a proto jen krátce. 

Kostel je na zdejší 
chudé poměry stavbou 
velmi honosnou a krásnou. 
Původně zde stál dřevěný 
kostelík. Pod jeho dlažbou 
byl pochován zeman Beneš 
z Kocůrova. Jeho 
mramorový náhrobek z 
růžového mramoru je zazděný v kostele pod 
kruchtou. Je to jedinečná nejstarší památka regionu. 
Přestože je náhrobek významnou památkou, není na 
seznamu. Důvodem bylo, že je součástí kostela, který 
v seznamu zapsán je.  

Kostel byl za Habsburků v letech 1737 až 1747 
z popudu Josefa Františka, hraběte ze Schönfeldu, 
přestaven v barokním slohu. Měl tři nádherné zvony 
a sanktusník.  

Roku 1834 kostel zapálil blesk a zbyly z něj jen 
zdi a klenutí. Obě věže se zřítily a zvony se rozlily. 
Kostel byl téhož roku dostavěn, ale opravy vnitřní 
části se táhly desetiletí.  

Poslední pohroma přišla v květnu 1945, kdy 
Němci rozstříleli pancéřovými pěstmi věž kostela. 
V letech 1977-84 byl s velkou obětavostí místních 
obyvatel kostel opraven. 

Při návštěvě kostela stojí za povšimnutí obraz nad 
oltářem, jehož autorem je Jan Kokeš. Obraz pochází 
z roku 1852 a je na něm vyobrazeno naše městečko 
té doby.  

Zajímavostí je i křížová cesta od akademického 
malíře Antonína Chittussiho z Ronova nad Doubravou 
a vzácné dřevěné plastiky na oltáři.  

Je zde umístěna další památka, která je zapsána 
do seznamu chráněných nemovitých památek, ale 
o té až příště. 

 

DROBNÁ INZERCE A DALŠÍ… 
JUDr. Jana Udržalová, notářka v Chrudimi, se 

sídlem Chrudim II, Novoměstská 
960, oznamuje konání úředních 
dnů v Hlinsku, Družstevní 1401 
(budova Jednoty Hlinsko na 
sídlišti), a to každé první a třetí 
pondělí v měsíci od 9.00 do 
14.00hod., počínaje 16. 4. 2007.  
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Prodám os. auto ŠKODA 120, pohon na LPG. 
Vhodná na cesty do práce. 
Generálka motoru, cena 
dohodou. Informace na 
telefonu 469 333 335. Majitel 
z Trhové Kamenice. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla 
a ordinační hodiny ve specializovaných 
lékařských zařízeních: 

 

 
Lékařské ordinace a za řízení 

Lékařská služba první pomoci  tel. 469 311 444 

Po - Pá 18.00 - 6.00, So - Ne, svátek 10.00 - 6.00 

ORTOPEDIE, MUDr. Ptáčková tel. 469 311 553 

Po 6.00 - 15.00, Út 6.00 -12.00 16.00 -18.00 Pá 16.00 -20.00 

ORTOPEDIE, MUDr. Ostřížek tel. 469 312 152 

Po 8.00 -13.00, Út 7. 30 -13.00, Čt sudý týden 7.30 -13.00 

INTERNA, MUDr. Jukl tel. 469 314 273 

Po, St 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00(dia poradna),                                        
Út, Čt, Pá 7.00 - 12.00 13.00 -15.00  

NEUROLOGIE, MUDr. Mokrý tel. 469 311 981 

Po- St 7.30 - 12.30 13.00 - 16.00, Pá 7.30 -12.30 13.00 -15.00 

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ, MUDr. Moravec, tel. 469 314 630 

Po 7.30 -12.00 12.30 -15.30, St 7.30 -13.15, Pá 7.30 -12.00 

PLICNÍ, MUDr. Boháček tel. 469 311 444 

Po 7.30 -14.00, Út- Čt 7.30 -12.00, Út 12.30 -15.30,                                   
Čt 12.30 -15.45 Pá 8.00 -12.00 

RENTGEN, MUDr. Šťastná tel. 469 314 482 

Po - Čt 7.15 -12.00 12.45 -15.00, Pá 7.15 -12.00 12.45 -14.30 

KOŽNÍ, MUDr. Horčička tel. 469 313 847 

Po, St, Čt, Pá 8.00 -12.00, Po 12.30 - 16.30,                               
St, Čt 12.30 - 14.00 

OČNÍ, MUDr. Harcubová  tel. 469 314 483 

Po, Čt 8.00 -15.00 

CHIRURGIE, MUDr. Kropáček tel. 469 314 487 

Po - Pá 7.30 -12.00 12.30 -15.30 

CHIRURGIE, MUDr. Vrbický tel. 469 313 465 

Po - Pá 7.30 -12.00 12.30 -15.00 

UROLOGIE, MUDr. Čavojec tel. 469 311 444 

pouze objednané St 11.00 -16.00, Pá 8.00 -14.00 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Hodně zdraví, radosti a 

životní pohody přejeme 
našemu jubilantovi, který v 
měsíci květnu 2007 oslaví své 
kulaté životní výročí. 

50 let  Drahomíra 
Krejčová, Trhová Kamenice 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
• Na naší škole si s dětmi připomínáme všechny 

svátky a významná výročí. Podle možnosti o nich 
hovoříme ve vhodných předmětech, pochopitelně 
k tomu využíváme i hodin  hudební, výtvarné a 
pracovní výchovy. V letošním roce jsme využili 
nabídky královéhradeckého biskupství a 
studentky formou zajímavého pásma velmi pěkně 
přiblížily dětem církevní smysl velikonočních 
svátků. 

• Dramatické výchově se na škole věnuje i paní 
učitelka Slavíčková, která kolem sebe  soustředila 
šikovné děti, s nimiž nacvičila hru ,,Pro Josefa“ . 
Děti samy v hereckých kostýmech obešly všechny 
domácnosti v Trhové Kamenici i okolních 
vesnicích a zvaly na své představení. Je vidět, že 
naši budoucí adepti ,,prken, co znamenají svět“ , 
mají už od školního věku jasno, jaké budou mít 
v budoucnosti  pěkné ,,hobby“ a možná 
i celoživotní povolání. 

• Nežijeme ale jen kulturou, děti se úspěšně 
věnují i sportu. Žák Jakub Mičulek ze  2. třídy 
zvítězil v Chrudimi v okresním kole ve šplhu. 
Pěkně se umístil i Václav Němec ze 4. třídy, byl 
na 2. místě.  

• V úterý 17. dubna se naši mladí fotbalisté 
zúčastnili v Kameničkách 1. kola celostátního 
fotbalového turnaje pod názvem Coca cola cup. 
Kluci hráli s velkou vervou, sehráli 3 zápasy a 

obsadili pěkné  2. místo. Udělali nám velkou 
radost. 

• Velmi zajímavým způsobem prověřování 
školních znalostí je testování žáků v českém 
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jazyce,  matematice a všeobecných znalostech. 
Testy zadává ministerstvo školství, které také 
garantuje i jejich opravu a porovnání s výsledky 
ostatních dětí v rámci kraje a celé České 
republiky. Stále více 
středních škol k nim 
přihlíží při přijímání žáků 
ke studiu. Každý žák 
obdrží vlastní individuální 
výsledky, které mohou 
rodičům pomoci při 
rozhodování, kam umístit 
dítě po absolvování 
základní školy. Pro porovnání uvádíme výsledky 
našich žáků, které jsou přepočítané jako třídní 
průměr na jednoho žáka. V matematice jsou naše 
děti lepší o 5,7 % než je republikový průměr. V 
českém jazyce o 7 % a v obecných znalostech  ho 
převyšují o 5,9 % . Výsledky žáků  určitě 
zasluhují pochvalu. 

• Ve výsledkové listině Matematického klokana 
v rámci okresu jsou i naší 
mladí matematici z 
1. stupně. Na 2. a 3. 
místě jsou ve statistice  
uvedeni druháci  Jakub 
Mičulek a Josef Jehlička. 

• Družstvo osmáků 
(Horáková A., Kasalová 

B., Pilař P. a Vomáčka V.) postoupilo do 
krajského kola vědomostní soutěže ,,Právo na 
každý den “ 

• Všechno se pochopitelně nedá měřit pouze 
výsledkovými listinami a procenty. Proto se 
snažíme, aby každý den dětem přinesl něco 

nového z oblastí, které nejsou předepsané jen 
školními osnovami. Děti jezdí 
na ekologické exkurze a 
besedy. Chceme se zapojit do 
kampaně OSN ,,Miliarda 
stromů pro planetu  Zemi“, 
proto mezi školou a kostelem 
vysadíme 2 pamětní lípy. 

• Děti ve družině zase chtějí potěšit maminky 9. 5. 
besídkou ke Dni matek. Již od května budeme 
vyrážet za poznáním na školní výlety. Chystáme 
také sportovní den . 

• Jako jedna z mála škol organizujeme pro své 
žáky letní tábor. Pojedeme opět na Svratouch a 
děti nám v těchto dnech nosí hodně přihlášek. Je 

s tím spousta starostí, ale všichni už se moc 

těšíme na známá místa, kde se zase po roce 
sejdeme. 

• Konec školního roku nám zřejmě částečně 
zkomplikuje zahájení přestavby školy. 
Počítáme s tím už od začátku roku v učebních 
plánech a těšíme se, jak škola přes prázdniny 
,,prokoukne“. Však už tu modernizaci 
potřebovala! 

Mgr. Zdena Netolická, učitelka 

 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí za březnem a dubnem 

V prvním březnovém dnu jsme 
zahájili předplavecký výcvik v 
hlineckém bazénu, na který se děti 
vždy velmi těší. V deseti lekcích se 
naučí nebát vody a základní plavecké 
dovednosti, vše formou her a 
zábavných činností. 

Ve výchovně vzdělávací práci jsme se věnovali 
tématům „Co se děje v našem těle“ a oblíbenému 
„putování za řemesly.“ Mimo jiné  viděly děti 
zblízka práci truhláře, kováře, kadeřnice či 
zahradníka, mohly si leccos vyzkoušet a ve své dojmy 
a zážitky potom ztvárnily v kresbách. Navštívili jsme i 
lékárnu, jen k hasičům jsme se pro sněhové závěje v 

první jarní den nedostali. Určitě se k nim vypravíme 
jindy. Rády bychom poděkovaly všem ochotným 
pracovníkům, že si našli pro naše nejmenší chvilku 
času a nechali je nahlédnout pod pokličku svého 
řemesla, zprostředkovali kousek svého umu. Mnoho 
dětí takovou příležitost nemá a přitom je právě 
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v tomto věku důležité, aby viděly, jak se věci dělají, 
kde se berou, že to někoho stojí námahu a že 
bychom se podle toho měli k věcem také chovat.  

  

 V měsíci dubnu se děti věnovaly pozorování 
a poznávání jarní přírody a především přípravám na 
Velikonoce. Naučily se jarní a velikonoční básničky, 
písně, hry a tanečky a domů si odnesly vlastnoruční 
výrobky. 

Začaly pokračovací Bejbytaneční, jejichž 
výsledky  budou moci na závěr opět zhlédnout i 
rodiče.  

V závěru měsíce pak školku zaplnili čarodějové a 
čarodějnice, neboť nás čekal tradiční Rej 
čarodějnic. Letos jsme se zaměřili na pohádku 
O perníkové 
chaloupce. Děti napekly 
perníky z těsta, hlíny i 
papíru, postavily pec a 
vyzdobily chaloupku, spolu 
s rodiči vyrobily loutky do 
pohádky, kterou si 
nakonec velcí i malí 
zahráli. Dopravní předpisy všichni dodržovali při letu 
na koštěti i  jízdě na lopatě. Na odvážné děti čekalo 
přenocování ve školce se stezkou odvahy, diplomy a 
odměna. Gratulujeme všem statečným šikovným 
dětem i tvořivým rodičům a těšíme se zase za rok!  

Připravujeme na květen: 

Besídku k svátku matek 

Týden dětské radosti (k MDD) 
 
 

FARNÍ OKÉNKO 
Na 3.květen připadá svátek apoštolů Filipa a 

Jakuba, patronů našeho farního kostela.  

 Filip pocházel z Betsaidy, z téhož městečka jako 
Petr a Ondřej. Janovo evangelium o něm vypráví, že 
poté co ho Ježíš povolal, potkává Natanaela a říká 
mu: „Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně 
i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta“ (J 
1,45). Poněkud skeptické odpovědi Natanaela („Může 
z Nazareta vzejít něco dobrého?“) se Filip nepoddává 
a s rozhodností namítá: „Pojď a uvidíš!“ (J 1,46). V 
této odpovědi se Filip projevuje jako opravdový 
svědek: nespokojuje se s oznámením zprávy, ale 
přímo oslovuje druhého a nabízí mu, aby osobně 
učinil zkušenost s tím, co je zvěstováno. Tím je 

řečeno, co bylo v životě apoštolů primární. Být s 
Ježíšem, stát se jeho přítelem, poznávat jeho lidství i 
božství.  

Filip byl přítomen při nasycení zástupu z pěti 
chlebů a několika ryb. Ve 
velmi důležité dějinné 
chvíli, nedlouho před 
Ježíšovým utrpením, 
někteří Řekové, kteří byli o 
Velikonocích v Jeruzalémě 
„přišli k Filipovi... a prosili 
ho «Pane, rádi bychom 
uviděli Ježíše.» Filip šel a 
řekl to Ondřejovi; Ondřej a 
Filip pak šli a pověděli to 
Ježíšovi“ (J 12,20-22). 
Máme tu zvláštní znak jeho 
výjimečného postavení v 
rámci apoštolského sboru. 
Zejména v tomto případě je 
u Ježíše prostředníkem 
žádosti cizinců. 
Pravděpodobně mluvil řecky 
a mohl posloužit jako 

tlumočník a třebaže se spojuje také s Ondřejem, 
dalším apoštolem řeckého jména, je to právě on, na 
koho se cizinci obracejí. To nás učí, abychom byli i 
my neustále připraveni, jednak přijímat kohokoli, kdo 
se ocitne v nesnázích odkudkoliv, a orientovat jej k 
Pánovi, jedinému, který jej může plně uspokojit.  

Během Poslední Večeře, když Ježíš prohlásí, že 
znát Jeho, znamená také znát Otce (srv. J 14,7), jej 
Filip takřka naivně požádá: „Pane, ukaž nám Otce – 
to nám stačí“ (J 14,8). Ježíš mu odpoví dobrotivou 
výčitkou: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš 
mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci «Ukaž 
nám Otce»? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve 
mně?... Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec je ve mně“ 
(J 14,9-11). Tato slova patří v Janově evangeliu mezi 
ta nejvznešenější. Vyjadřují zjevení ve vlastním a 
pravém slova smyslu. V závěru svého prologu Jan 
praví: „Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, 
který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal 
zprávu“ /J 1,18/. Můžeme tedy říci, že v Ježíšovi Bůh 
přijal lidskou tvář! 

Později Filip údajně hlásal evangelium v Řecku, 
kde byl ukřižován či ukamenován v Hierapoli. 

Pavel Čtvrtečka 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
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.  
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Zveme Vás na rozhlednu 

V měsíci květnu a červnu bude na rozhledně 
otevřeno v sobotu a v neděli v době od 10.00 – 12.00 
a od 13.00 – 16.00hodin. 

 

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. 

 

Pouťová zábava 

V sobotu 5. května Vám 
zahraje k tanci i poslechu skupina 
NORMAL na tradiční pouťové 
zábavě, kterou letos organizují 
sportovci. Přijďte do sokolovny 
v Trhové Kamenici, začínáme ve 
20.00hodin. Vstupné je 50,-Kč. 
Těšíme se na Vás! 

 

 

Výstava obrazů 

Srdečně Vás zveme na 
výstavu obrazů Jaroslava 
Hrona z Trhové kamenice a 
dřevěných soch Josefa 
Cipryána z podhradí u 
Třemošnice, která se koná od 
1. května do 11. května denně od 13.00 
do 16.30hodin v Hlinecké ulici č. 76.  

 

Výlet pro seniory 

V úterý 15. května se koná výlet pro seniory na 
Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou. Doprava je 
zdarma, jelikož je jako v minulých letech 
sponzorována firmou Františka Pytlíka BUS 
Vysočina. Panu Františkovi Pytlíkovi tímto 
děkujeme. Vstupné a další náklady si hradí účastníci 
výletu sami. 

Časový harmonogram výletu: 

9.00 hod.  odjezd autobusu z náměstí 

9.30 hod. Škrdlovice (exkurze ve sklárně, sklářské 
obchůdky, návštěva zdejší nové kaple 
sv. Cyrila a Metoděje) 

12.00 hod.  oběd na Tálském mlýně u Pilské nádrže 

13.30 hod. prohlídka poutního kostela na Zelené 
hoře 

15.00 hod. návrat do T.Kamenice 

 

Beseda pamětníků 

Zveme Vás v pátek 25. května na besedu 
pamětníků odboje v Trhové Kamenici, která se 
koná v 15.00 hod. v obřadní místnosti budovy 
muzea na náměstí. Budeme si povídat, vzpomínat. 
Nezapomeňte vzít fotky z této doby či jiné historické 
materiály, které si my ostatní rádi prohlédneme. 
Besedu uvede pan Bohumil Hospodka a poté 
budou následovat vzpomínky nás pamětníků. Všichni 
jste srdečně zváni. Pro mladší generaci bude jistě 

také zajímavé poslechnout si, jak to tehdy u nás 
v Trhové Kamenici bylo. 

Turnaj ve vybíjené 

V pátek 25. května v 16 hodin se na hřišti 
u základní školy sejdou tři sedmičlenná družstva, a to 
členové zastupitelstva městyse, zástupci učitelského 
sboru a žáci školy. Vyberte si svého favorita a přijďte 
fandit. Jistě nebude chybět občerstvení, hudba, dobrá 
nálada a příjemné posezení. 

 

Staňte se sběrateli turistických známek 

Turistická známka je kulatá, dřevěná, vypalovaná 
plaketa, která je suvenýrem a zároveň "potvrzením" 
o dosažení turisticky atraktivního místa. 

Skoro každé turistické místo 
má svoji turistickou známku, 
kterou nelze jinde koupit a má 
také své číslo. Navazující 
číslovaná řada známek sleduje 
hřebeny hor, toky splavných řek, 
mapuje hrady, zámky, přírodní 
i technické památky, historická města, zpřístupněné 
jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších 
zajímavých míst. 

Naše rozhledna získala také turistickou známku 
s číslem 1095. V letošním roce zde lze zakoupit další 
dvě turistické známky s Chráněnou krajinnou oblastí 
Železné hory. 

Očíslovaná místa s turistickými známkami se 
každým rokem rozšiřují a hrají jakousi roli průvodce 
po krásách naší vlasti. A nejen to, turistické známky 
se dostaly i za hranice ČR. 

Pro sběratele turistických známek probíhá 
výstava turistických známek na hradě Bouzov 
od 28. dubna do 30. září 2007. 

 

Pohádkový les už se blíží… 

Začátek června je pro děti pln očekávání 
a možných překvapení (když 
nic jiného, tedy alespoň to, že 
nebudou na Mezinárodní den 
dětí možná ve škole zkoušeni). 
Stejně jako léta předcházející je 
na sobotní odpoledne 2. 
června pro děti připraven 
přímo celý Pohádkový les plný 
různých překvapení. Řada 
pohádek ožije setkáním s 
oblíbenými postavičkami z 

knížek a večerníčků. Co pohádka, to nějaký úkol pro 
ty malé i velké. Průběžný začátek je na hřišti v 
Trhové Kamenici od 13.30 do 14.00 h. Na konci 
čeká na každého táborák 
a buřt a … no prostě, 
přijďte se podívat.  

V případě deštivého 
počasí se Pohádkový les 
posouvá ve stejném čase 
na následující sobotu tj. 
9.června. 
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PROGRAM KINA KVĚTEN 2007 

11. 
května 
v 19hod. 

Prázdniny pana Beana 

Film Velké Británie. 
Katastrofa dostala svůj 
vlastní pas. Komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

18. 
května 
v 19hod 

Šarlotina pavučinka 

Film USA. Pomoc přichází 
shora. Rodinný film. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

25. 
května 
v 19hod 

Sejmi eso 

Film USA širokoúhlý. Někdo 
to tu nepřežije. Akční film. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

Na neděli 29. dubna připravil soubor hlineckého 
loutkového divadla Panenka pohádku pro nejmenší 
O chytré princezně. Začátek loutkových představení 
je v 13.30 a v 15.00 h v loutkovém divadle 
Společenského domu v Hlinsku.  

 

27. dubna opět vyjel z vlakového nádraží v Jičíně 
na svou šestitýdení pouť  KINEMATOVLAK. Za 
dětmi, které na festival do Zlína přijet nemohou, 
vyráží pohádkové „kino na kolejích“. Tentokrát vlak 
vyjel z lesa Řáholce u Jičína – na počest letošních 
40. narozenin oblíbeného pohádkového hrdiny. Na 
své trase KINEMATOVLAK navštíví celkem 24 měst a 
vesnic ve východních Čechách a na Moravě. A zavítá 
také do Hlinska, kde bude v sobotu 12. května na 
vlakovém nádraží 
zdarma promítat filmy 
pro školy ale také pro 
veřejnost. Projekční 
vagón má kapacitu 60 
míst. Vstup na promítání je 
zcela zdarma. Bližší 
informace na tel. 577 592 
523.  

Kromě hlavního promítacího vagonu je vlak 
doplněn o doprovodný výstavní a salónní vůz. 
V doprovodném výstavním voze je nainstalována 
výstava s tématikou železnice. Pro návštěvníky je 
připravena také soutěž, drobné občerstvení a dárek. 

 

Na Veselém Kopci se dne 26. května 2007 
uskuteční program věnovaný 35. výročí vzniku 
Souboru lidových staveb Vysočina Setkání 
řemeslníků – nositelů tradice. Program je 
připraven za podpory Ministerstva kultury a ve 
spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve 
Strážnici. Setkání lidových výrobců oceněných titulem 
„Nositel tradice“, ukázky výroby, prodej výrobků. 
Od 9.00 do 16.00 hodin. 

Otevírací doba: Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 
17 h (poslední prohlídka s průvodcem v 16 h) 

 

Pojďte s námi za kulturou 

V pátek 11. května od 18 hodin si udělejte čas, 
vypusťte všechny „nerváky“ a přijďte se uvolnit do 

hlinecké Orlovny na koncert dechové hudby 
Hlinečanka  pod vedením M.Jehličky. Hostem večera 
je moderátor a zpěvák známý z pořadů České 
televize Příště u Vás, S Moravěnkou u Fleků, A znovu 
na Vlachovce Jan Fafejta. Vstupné 70 a 65 Kč. 

 

V sobotu 12. května v 10.10 h z náměstí 
v Trhové Kamenici (10.00 h Hlinsko - Zimní stadion) 
odjíždí autobus s přihlášenými na nový český muzikál 
Angelika. Začátek představení je ve 14.00 h 
v divadle Broadway v Praze. Vstupenky jsou zajištěny 
a zaplaceny a budou pro Vás připraveny v autobuse. 
Přejeme pěkný kulturní zážitek. Případné dotazy 
zodpoví Josef Janotka tel.469 333 280. 

 

Nemáte co na sebe ? … přijďte se inspirovat na 
módní přehlídku paní Blanky Horské v pondělí 
14. května v 18.00 h do Komorního divadla 
v Hlinsku. Uvádí Slávka Štulíková 

 

Ve čtvrtek 31. května v 19.00 h vystoupí 
v Komorním divadle v Hlinsku Velký dechový 
orchestr Smetanova domu Litomyšl se svým 
programem Kmochův večer. 

 

POMOZTE!!! 
Tátové a mámy, dědové i babičky, mladí i vy 

ještě mladší    pomozte.  

Před dávnými časy (ne tak moc) vzkvétalo v naší 
Trhové Kamenici šťastné s spokojené královstvíčko 
pohádek. Ostrý trn času uspal nejen Hloupého Honzu 
a dříve veselého Kašpárka,ale i moudrého pana krále, 
královnu i rozpustilou princeznu dlouhým spánkem. 
Najdou se stateční hrdinové z vašich řad, aby 
probudili dřevěné postavičky zakletého království 
opět k životu? Svůj díl pomoci nám již přislíbili i 
členové loutkového divadla Panenka  v Hlinsku. Teď 
je však řada na nás, abychom se pokusili s nadšením 
rozdýchat spící dřevěné Reky, chytré Hloupé Honzy … 
a vězte odměna není vůbec malá … smích a 
rozzářená očka malých diváků a šťastný a radostný 
pocit být u toho, když ten malý človíček držel palce 
chytrému Kašpárkovi.  

Všichni, kdo máte chuť pomoci jakýmkoliv 
způsobem, kontaktujte paní Olgu Doubalovou nebo 
pana Josefa Janotku. 

 
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 
 

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?“ 
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No ne, mlasklo to dost, a na tváři jakoby mu 
prsty karmínem vymaloval. Pořád jsem na to myslila 
a večer mi dokonce napadlo, sedni a písemně se 
omluv. Vždyť to bylo tak hezké, jak se mi hlava 
točila, jako v nějaké sladké závrati. Už se stalo. 
Knoflíky má, ten psí obojek také a teď budu čekat, 
přijde-li si ještě pro hřebínek nebo pro leštidlo na 
myslivecké holínky. Myslíte, že přijde?“ 

„Myslím, slečno Lauro, a jestli se zas pokusí - ale 
ne, to vám radit nemusím, vy už víte sama.“ 

Mladá kupcová si povzdychla, roztouženě se 
usmála těma svýma černýma kupčinovskýma očima a 
loučila se. Musí už domů, bratra učitele za pultem 
všechno pálí, nemá stání, ale udělá si zas brzo 
chvilku a přiběhne. Poví, co pan adjunkt, jestli se 
nezlobí. 

Karlička měla o čem přemýšlet. Ve všech okolních 
lesovnách měli fořtové příručí, byli to urostlí, hezcí 
hoši, moc jim to v zeleném stejnokroji slušelo, 
kamenické slečinky měly oči jen pro ně, když jako 
panoši jezdívali se svými paními v lehkých koleskách 
do města na koupi, ale bůhví, pro koho měli oči. Jako 
by je omámily divoženky, jestli je ve vranovských 
nebo ctětínských dubinách za jarního novoluní 
potkávají. Petrkovský a zuberský adjunkt, jako by 
nebyli. Ale zato ti rohozenští! Snad tam libáňský 
lesmistr posílá jen samé divochy, bouří do bílého rána 
po vesnických zábavách, dávají si hrát ohnivé 
písničky, berou do kola nejhezčí děvčata a roztáčejí je 
tak vášnivě, že jim sukénky vlají jako v letní vichřici. 
A lesní samoty za Hubským rybníkem, ty jsou svědky 
jejich přelétavého milování. Odnikud nebylo v 
kamenické farní matrice tolik nemanželských dětí, 
jako z té dřevařské dědiny. Odnikud se do lesních 
hájoven nevdávalo tolik děvčat, jako právě z 
Rohozné, vesnice, kterou jako prsten ze všech stran 
svíraly knížecí lesy. A všechny byly urostlé, hezké. 
Sloužily od dětských let v myslivnách, a když přišel 
čas, provdalo je panstvo za své čeledíny a kočí, kteří 
postoupili za hajné. A tak bylo dost nebezpečné něco 
si s rohozenským mladým lesákem začínat, uměl 
mámivými  slovy  hezká  děvčata svádět, ale od 
Berouna  nebyl, byl od  Drážďan, jak o něm žertem 
říkali, ale slečna Laura není žádná naivní holčička z 
dřevorubecké chaloupky, zná svět a jeho tůně a umí 
si poradit. 

Kvetlo jaro, rozhořely se růžovými plamínky 
jabloně v zuberských a hlubockých zahradách, bíle se 
nastrojily švestky a střemchy. Na farské zahradě 
rozpukly už hrozny bezu, hospodyně ho posílala po 
Macháčkově služce Toničce celé náruče, že kvečeru 
musela Karlička otvírat okna, jak se jí v té omamné 
vůni těžko dýchalo. Večery se opožďovaly, nad 
Kubátkou plovaly oranžové ostrovy západu ještě po 
klekání, začali je zvonit nejdříve v Kamenici, pak se 
přidali v Hluboké a na Zubří, pusté náměstí, podobné 
nějaké husí návsi, zahlaholilo hovorem sousedů na 
lavičkách před přízemními domky. V kašně zamyšleně 
šplouchala voda, odnášela do Chrudimky zimní čas, 
vysoko ve věži ze sna zahrčel hodinový stroj a ve 
školní budově do teplého ticha zvonil Macháčkův 
klavír. 

Májová pohoda lákala, dvakrát třikrát si ještě 
vyšli, Karlička vystoupila po kamenných schodech do 
tatínkova bytu, otevřela i dveře do Karlovy třídy, 
staré, milé vzpomínky přilétaly ze všech stran, 
rozloučit se nemohla, a jakoby jí něco říkalo, jsi tu už 

naposledy, sem se už nikdy a nikdy nevrátíš, hladila 
očima každý kout a nejvíc ten stůl ve velkém pokoji 
vedle třídy, kde s Karlíčkem trávila celý rok 
nesmírného štěstí jejich rozkvetlé lásky, nad 
učebnicemi a sešity k externí maturitě. Rozplakala se, 
slzy neoschly ani na jeho prsou. 

Potom vycházky přestaly, už se ven neodvážila. 
Těžké balvany jí ležely na prsou, dýchala rychle, 
trhaně, Rais ji hladil očima, v nic už nevěřil. Nejdéle 
měsíc, prozradil mu doktor. Všichni dělali, co mohli, 
vinu si nemůže nikdo dávat, tuberkuloza je v 
Burešově rodině dědičná. Má připravit starého pána. 

Tohle Rais nedokázal. Poslední čas se otec od 
dcery ani nehnul, už nechodil ke Knížeti na denní 
sklenici medlešického, sedal u Karly, hlídal její dech, 
každý pohyb jejích průsvitných rukou na pokrývce. 
Rychle scházel, v zádech se ohýbal, obličej měl jako 
jediné pole brázd. Úplně se změnil. Už to nebyl ten 
zamlklý, nerudný stařec, změkl jako dítě, a když 
přicházely návštěvy, hluboce se ukláněl a vítal, sám 
pak usedal do vzdáleného kouta a světlé oči se dívaly 
jenom neprůhlednou mlhou slz. Jedno Raise mrzelo. 
Přišli řídících, Bureš je vyprovázel a Karel dobře 
slyšel, jak na síni povídá: „Má to z těch večerních 
procházek. Musela s ním i za sychravého počasí, a je 
odjakživa křehkého zdraví.“ Nebylo to pravda! 
Posledních pět čtvrtí roku žila přece Karli v Brandýse 
a naposled byli spolu na procházce před dvěma roky. 
Pravdu má doktor, otec chudák se mýlí. 

Byly to pro všechny přesmutné dny. Ve dne měl 
Rais před sebou Burešovy dveře s bílou záclonkou, 
někdy se zdálo, že se ta vzdušná tkanina slabě 
pohnula, jakoby se jí dotkla mystická ruka, jakoby 
zas za ní Karlinka seděla s ruční prací v klíně. Večer, 
večer bývalo ještě hůře. Vrátil se pozdě domů, někdy 
ani nerozsvítil, jen měsíční polosvit bloudil a bloudil 
mu po stěnách pokoje. Nějakých sto kroků odtud 
umírala jeho Karlinka. Mladičký, nadaný člověk, jemu 
tolik blízký a drahý, dobrácká a věrná povaha, kterou 
si dávno vyvolil za družku života. Má ho ráda celým 
svým něžným srdcem, visí na něm, jen na něm, celou 
svou bytostí. Dovede si představit její hrozné duševní 
utrpení, když sama ví, že není pro ni záchrany, že už 
jen několik týdnů, snad jen několik dní - a pak konec, 
konec, děsná, neznámá prázdnota! Cožpak je možno, 
aby ten její myšlenkový a citový život, to veliké 
bohatství, její láska, odevzdaná a silná, aby to 
všechno zemřelo, až nadobro umlkne její srdce? Což 
je možno, aby všechno zmizelo ze světa, propadlo se 
do nenávratna? Nepomůže doktor, ani on sám, třebas 
by dal za to kus vlastního života! 

Bylo to ztracené jaro, ten máj roku 1881. 
V rohovém pokoji Panského domu ticho. Po 

špičkách přicházejí děvčata, kladou na stoly nové a 
nové větvičky jasmínu a klíny bílých a rudých 
pivoněk. Nemocná jim děkuje už jen očima, hovor ji 
namáhá, za dceru mluví otec, pláč na krajíčku. 

Dne 6. června 1881 někdo pomalu otevřel 
Karliččino okno a zůstalo už dokořán. 

Slečna Karla Burešová právě zemřela. 
Dne 8. června vynášeli z domu číslo 86 bílou 

rakev. V hlavách ji nesl Rais, v nohách Karlin 
bratranec inženýr Bureš, na prahu s tím lehoučkým 
břemenem udělali znamení kříže. 

 
 

Pokračování příště … 


