
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 20. 6. 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 únorovém čísle. 

Nyní podrobněji o „ století techniky.“ 

Rychlý přechod od řemesel k výrobě a nezadržitelný růst průmyslu vyžadovaly řešení naléhavých energetických 
a surovinových problémů. Předpokladem podnikatelského úspěchu bylo nalezení nových výrobních postupů. Rozvoj 
obchodu měl za důsledek prudký rozmach dopravy a spojení, což vedlo k hledání nových technologií. 

Významného pokroku dosáhli vědci v oblasti pohonu strojů tj.stavba motorů a turbín a vývoj systémů přenosu 
energií. Významným dílem přispěly k rozvoji i dvě světové války, také samozřejmě i studená válka. Právě díky 
cílenému výzkumu jednotlivých zemí se dosáhlo k objevu bojových plynů, vylepšení letecké dopravy a loďstva, 
raketové techniky a elektroniky. Co se týče nových materiálů, stojí za zmínku dural, optické vlákno, rychlosvářecí 
ocel atd. 

Zde jsou některé z objevů. 

1904 – radar (Christian Hülsmeyer – Německo) 

1908 – lampa s wolframovým vláknem (William D. Coolidge – USA) 

1928 – magnetická páska (Fritz Pfleumer – Německo) 

1948 – holografie = např. ukládání dat v kreditních kartách (Dennis Gabor – Velká Británie) 

1961 – barevná televize PAL (Walter Bruch – Německo) 

Dále nedůležitější události ze světa techniky.  

1900 – ve Francii byl vyroben první automobil s volantem 

24.12. 1906 – o Štědrém večeru bylo uskutečněno první rozhlasové vysílání u pobřeží Newfundlandu 

1909 – v USA se začal prodávat první elektrický opékač topinek 

1912 – německý chemik Fritéz Klatte sestrojil z vinylchloridu polvinylchlorid (PVC) 

1935 – byla dána do provozu u Černého moře větrná elektrárna o výkonu 100 kW 

2.12. 1942 – 15 hod. 45 min v Chicagu podařilo Enricu Fermimovi uvést do chodu jadernou řetězovou reakci 

1964 – firma IBM předvedla první elektronický psací stroj s pamětí. 

1980 – byl zprovozněn nejdelší silniční tunel na světě pod alpským štítem St. Gotthard 

1983 – firma Apple představila první kancelářský počítač vybavený myší 

1.1. 2000 – byla dokončena stavba Dómu milénia v Londýně 
MK 

 

Milé děti a příznivci pohádek, 

v sobotu 2. června se v lese u hřiště budou dít přímo pohádkové věci. Pohádkové bytosti 
přijedou ze všech možných koutů a zabydlí se na celé odpoledne v našich lesích. Kdo je 
chcete potkat, či alespoň uvidět, přijďte od 13.30 do 15.00 hod. na hřiště v Trhové 
Kamenici a vydejte se po jejich stopách… 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice            •••• ročník 36            • červen 2007           •••• číslo 6 



Číslo 6/2007 Trhovokamenický občasník  strana 2 

  www.trhovakamenice.cz  

INFORMACE Z ÚŘADU 
• 31. května skončil termín úhrady 
poplatku za odpad. Vyzýváme Ty, 
kteří ještě nezaplatili poplatek, aby 
provedli úhradu poplatku 
v nejbližších dnech.   

 

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – KVĚTEN 2007 
• Zaměstnanci úřadu se 3. května rozloučili se 
svým spolupracovníkem panem Petrem 
Beránkem.  

• Firma H a H (Horák a Horník) z Barovic zahájila 
realizaci vrtaných studní ve vesničce Zubří. 

• Členové místního sboru dobrovolných hasičů 
vyčistili hasičskou nádrž. 

• Na víceúčelovém hřišti byla dokončena 
výstavba doskočiště a večerního osvětlení. 

• Ve vesničce Rohozná jsme vyhloubili a vyčistili 
rybníček na návsi. 

• Pracovníci úřadu osázeli chodník u mostu 
živým plotem a chodník ke hřbitovu „Afrikány“. 
Rovněž  natřeli zábradlí u budovy bývalé 
Ozdoby. 

• Na místním hřbitově byla upravena hlavní 
cesta ke křížku a provedeny nejnutnější úpravy.  

• V květnu nastoupila nová pracovnice muzea 
paní Věra Gráfová. 

• V úterý l. května byl zahájen provoz naší 
rozhledny. Prvním návštěvníkem byla rodina 
Kulhánkových ze Zaječic, které byla předána 
malá pozornost starosty městyse. 

 

 

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

v platném znění, § 39, odst. 1 zveřejňuje městys 
Trhová Kamenice záměr pronajmout následující 
nemovitý majetek: 

� části pozemku pozemková parcela 
č. 312/3 o rozloze 492 m2 a p.p.č. 223/32 
o rozloze 31 m2 v k.ú. Trhová Kamenice za 
cenu 1,-Kč/m2/rok panu Miroslavu Říhovi, 
Podzahrady čp. 270, Trhová Kamenice. 

Uvedený pronájem 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 

 

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA 
• Byl schválen hotovostní 
jednorázový příspěvek ve výši 
25.000,-Kč na rodinu s trvalým 
pobytem na Zubří, a to na 
vybudování vrtané studny.  

• Zastupitelstvo schválilo příspěvek 
ve formě materiálu na výstavbu 
dřevěné pergoly pro fotbalový 
klub ve výši cca 30.000,-Kč. 

 

KULTURNÍ PAMÁTKY NAŠÍ OBCE 
Vzácný kovaný kříž 

Ten, kdo v minulém čísle hádal, že další 
památkou v naší obci umístěnou v kostele sv. Filipa a 
Jakuba je železný kříž z polomského hřbitova, hádal 
dobře. Zdobený kovaný kříž zasazený do 
pískovcového soklu byl prohlášen za kulturní památku 
roku 1998. Je cenným dokladem kovářské práce 
z první poloviny 19. století a drobnou funerální 
(hřbitovní) památkou.  

Roku 1993 pan MVDr. Jaroslav Kolář píše: „Na 
hřbitově proti vchodu do kostela byl vzácný železný 
kříž z roku 1833 (dokonce se říkalo, že v letopočtu 
byly tři trojky). Organizátoři výstavy v Nasavrkách si 
ho roku 1910 půjčili a tam jeho stopy nadlouho 
zmizely. Prý si ho vzali do chrudimského muzea 
apod., ale na výstavě určitě nebyl. Pátrali jsme po 
něm marně a jednou volal p. Málkovi nasavrcký 
písmák p. Vojtěch Žemlička, že křížek našel na půdě 
kostela za trámem, když pátral po starých 
standartách. Hned jsme se tam rozjeli a nemohli jsme 
tomu uvěřit. Křížek však bylo nutno rozebrat a 
zakonzervovat. Ve schráně se však dochovalo jen 
několik písmen. Našel jsem i v drnu zarostlý žulový 
podstavec, na kterém bylo znát nešetrné vyrvání 
kříže. Památka je uložena v kostele sv. Filipa 
a Jakuba v Kamenici.“  

V příštím čísle se dozvíte o kulturní památce, 
která se nachází na místním hřbitově. 

 

MUZEUM 
Dne 1. června otevírá MUZEUM TRHOVÉ 

KAMENICE pro své návštěvníky dveře.  

Otevřeno bude: 

úterý až sobota 12.30 - 16.30 hod. 

neděle 10.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 16.30 hod. 

 

Pozvánky na výstavy 

Výstavní prostory v prvním 
poschodí budovy muzea se již 
1. června začnou plnit různými 
výstavami. Nejprve budete 
moci navštívit výstavu, která 
Vám přiblíží přírodu 
Železných hor. Zajímavá 
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bude jistě i prodejní výstava žáků naší školy. 
Závěr měsíce bude patřit začínajícímu řezbáři panu 
Jaroslavu Sajfrtovi z Markovic a malíři Martinovi 
Petříkovi. Jejich výstava bude doplněna keramikou 
z dílny paní Effenbergerové ze Svidnice.  

Prostory budovy muzea budou k dispozici 
návštěvníkům i v době velkých prázdnin. Na první 
měsíce se chystá výtvarnice paní Marie Kolářová z 
Pyšel, která bude vystavovat obrazy. Druhá polovina 
prázdnin bude věnována spisovateli K.V.Raisovi. Již 
nyní byly zahájeny přípravy na oslavu 130. výročí 
příchodu K.V.Raise na trhovokamenickou školu. 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Hodně zdraví, radosti a životní 

pohody přejeme všem jubilantům, kteří 
v měsíci červnu 2007 oslaví svá kulatá 
životní výročí.  

50 let Jan Chovanec, Trhová Kamenice 

70 let Margareta Slavíková, Trhová Kamenice 

80 let Anna Kudláčková, Trhová Kamenice 

85 let Božena Pilařová, Trhová Kamenice 

93 let Anna Urbanová, Trhová Kamenice  

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 12. května jsme slavnostně přivítali 

nové občánky. Žáci z naší školy si připravili pěkné 
kulturní pásmo básní a písniček. Potom k rodičům 
promluvila paní Zdeňka Morávková, předsedkyně 
sboru pro občanské záležitosti. Rodiče si odnášeli 
kytičku, drobné dárky a doufáme, že i příjemnou 
slavnostní náladu.  

Přivítali jsme tyto 
občánky: 

Daniela Koláře, 
Veroniku Bočkovou, 
Tomáše Šafáře, 
Terezu Dlouhou, 
Terezii Švejdovou, 
Marka Tichého, 
Evu Bačkovskou 
a Adélu Kopeckou. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem, kteří doprovodili na poslední cestě 

mého syna pana Petra Beránka. Děkuji za projevy 
soustrasti a květinové dary. 

paní Beránková 

 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Školní rok se pomalu blíží ke svému závěru, a tak 

i na naší škole pomalu vrcholí celoroční práce. Ke 
konci roku se už všechny děti těší na školní výlety. 
Děti z 1. stupně jedou společně na keltské hradiště 
do Letovic, starší žáci již mají také své výlety 
naplánovány. O tom, jak se nám vydaří, vám 
napíšeme v příštím čísle. 

2. května proběhlo na hřišti SK Rváčov okrskové 
kolo McDonald´s Cup 2007. Naši mladí fotbalisté 
obsadili 3. místo. 

9. května pozvaly děti ze školní družiny 
maminky, aby s nimi společně oslavily tradiční 
Svátek matek. S paní vychovatelkou si připravily 
velmi pěkný program, který pak s velkým nadšením 
hostům předvedly. Bylo to velmi milé odpoledne! 
Všem se líbilo, co se děti v družině dokázaly naučit. 

Další příležitostí k pozvání rodičů do školy bylo 
divadelní představení v anglickém jazyce, které 

paní učitelky R. Melounová a V. Mokrá připravily s 
žáky 4. a 5. třídy. Mladší secvičili scénku o bankovní 
loupeži nazvanou Superstars a starší děti si troufly 
na klasickou anglickou pohádku Stone soup 

(Kamenná polévka). Obě představení byla sehrána 
ještě jednou se simultánním překladem. Většina 
rodičů se přiznala, že děti umí cizí jazyky lépe než 
oni, a proto i tuto verzi přivítali. 
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Velkým úspěchem skončila účast čtveřice osmáků 
v krajském kole soutěže v oblasti právního vědomí 
,,Právo na každý den“. Tato soutěž proběhla v 
Hlinsku pod záštitou krajské radní, paní Málkové. Naši 
školu reprezentovali Veronika Bačkovská, Adéla 
Horáková, Barbora Kasalová a Pavel Pilař. Ve velké 
konkurenci skončili z 8 družstev na vynikajícím 2. 
místě, jen o půl bodu za družstvem Gymnázia 
Svitavy. Gratulujeme! 

Další velkou akcí je účast žáků 5. - 9. ročníku na 
ojedinělém vzdělávacím projektu ,,Loterie života“, 
který jim přiblížil význam slova holocaust. Seznámili 
se s novodobými dějinami České republiky i západní 
Evropy se zaměřením na boj proti rasismu ve světě. 
Po zhlédnutí filmu Nicholas Winton - Síla lidskosti 
a zajímavé besedě v hlineckém kině jsme navštívili 
památník v Ležákách, kde mnoho dětí bylo poprvé 
v životě. 

Poslední zprávička se týká našich vycházejících 
žáků. Většina je už přijata na střední školy a učiliště a 
právě se nás chystají překvapit tablem. 
Fotografování už úspěšně proběhlo! 

Mgr. Zdena Netolická, učitelka 

 

27. dubna 2007 proběhlo divadelní představení 
„Pro Josefa“, které zhlédli v dopoledních hodinách 
nejen žáci ZŠ v Trhové Kamenici, ale i ve večerních 
hodinách veřejnost. Ve srovnání s minulými roky se 

na tuto divadelní hru přišlo podívat velké množství 
návštěvníků, což nás mile potěšilo a povzbudilo do 
další činnosti, na jejíž výsledek se můžete těšit příští 

rok. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, aby se divadlo 
mohlo odehrát (rodiče – šití kostýmů, pan J. Kábele – 
osvětlování, paní zástupkyně R. Melounová – výroba 
plakátů a pozvánek, paní učitelka L. Karská – 
nahrávka písní, pan M. Šefrna – autor hry, pan M. 
Pečínka – kameraman, paní učitelka A. Šallyová – 
fotografka, ...). Dále bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří přispěli dobrovolným vstupným a umožnili našim 
„hercům“ odměnu formou večeře, která se 
uskutečnila dne 16. 5. 2007 v místní restauraci 
Na Radnici. Divadelní kroužek byl odměněn nejenom 
touto finanční částkou, ale také i sladkou odměnou, 
kterou děti obdržely z Úřadu městyse Trhová 
Kamenice, Obecního úřadu Vysočina a ZŠ Trhová 
Kamenice. Tímto všem děkujeme a budeme se snažit 
naše divadelní příznivce v příštím roce nezklamat 
novou divadelní hrou, která už je ve zrodu. 

za divadelní kroužek: H. Slavíčková a V. Zlatohlávková 
 

 

MATEŘINKA 
Proč je naše mateřská škola jednotřídní. 

Tento článek zde uvádím z toho důvodu, že se 
stále množí dotazy ohledně 
přijímání dětí a provozu 
mateřské školy.  

Při přijímání dětí do MŠ 
(zápis do MŠ vždy v březnu 
na příští školní rok) a 
ostatních rozhodnutích podle 
správního řádu vychází 
ředitelka ze Školského 
zákona č. 561/2004. 
Vyhláška o předškolním 
vzdělávání č. 14/2005 Sb. 
§2 odst. 1/ a 2/ uvádí : 

1/ Mateřská škola s 
jednou třídou má nejméně 15 dětí, MŠ se dvěma 
třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li 
v obci pouze jedna mateřská škola s jednou 
třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská 
škola v obci se dvěma a více třídami má 
nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. 

2/ Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 
24 dětí (výjimečně 28 dětí se souhlasem obce a KÚ). 

Horní hranice jednotřídní (28) a spodní dvoutřídní 
(32) MŠ jsou závazné bez výjimky. 

Pokud počet přihlášených dětí s celodenní 
docházkou ( ne děti odcházející po obědě ani dětí 
maminek, které pobírají rodičovský příspěvek) 
dosáhne počtu 32, může ředitelka otevřít 1,5 třídu 
MŠ, přičemž žádá zřizovatele o doplatek mezd 
pedagogických i provozních pracovníků (jinak 
hrazených KÚ) nutných k zajištění vzdělávací práce, 
provozu MŠ a bezpečnosti dětí. Tento doplatek je 
úměrný počtu přihlášených dětí. 

Podíváme-li se na stav přihlášených a 
odcházejících dětí je patrné, že počet dětí, které jsou 
zapsány do ZŠ značně převyšuje počet dětí 
přicházejících do MŠ. 
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2003/04 41 -10 8 39 0 

2004/05 39 -10 10 39 0 

2005/06 39 -19 8+1 v září 28 1 

2006/07 28 -12 11 27 0 

 

Důvodem klesajícího počtu dětí mateřské školy 
tedy není to, že by děti z Trhové Kamenice 
a spádových obcí navštěvovaly jiné mateřské školy, 
ale nízká míra porodnosti v posledních letech. 

V dnešní době, kdy začíná dětí opět přibývat, se 
vzniklá situace bude postupně zlepšovat, pokud mladí 
lidé nebudou odcházet za prací a službami do měst. 

Informace, týkající se mateřské školy 
(provoz MŠ, úplata za předškolní vzdělávání, 
volná místa ,…) získáte pouze v mateřské škole. 

Ivana Makovská, ředitelka MŠ 

 

 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Svátek apoštolů Filipa a Jakuba, patronů našeho 

kostela, se slaví začátkem května po vzoru římské 
baziliky Duodecim apostolorum ze 6. století. Jakub 
Mladší, autor první katolické /tj. všeobecné/ epištoly, 
byl synem Alfea. Předpokládá se, že jeho matkou byla  
Marie,  blízká příbuzná Matky Ježíšovy. Proto byl 
Jakub někdy podle židovského zvyku nazýván též 
„bratrem Páně“. Obě Marie stály pod Kristovým 
křížem na Kalvárii. Jakub zaujímal význačnou pozici v 
prvokřesťanské komunitě v Jeruzalémě. Svatý Pavel o 
něm píše, že viděl vzkříšeného Krista. Patřil též mezi 
„sloupy“ církve a sv.Pavel s ním konzultoval svoje 
hlásání evangelia. Podle tradice byl prvním 
jeruzalémským biskupem a zúčastnil se 
jeruzalémského sněmu v roce 50. U Židů požíval 
velké vážnosti a byl nazýván „Spravedlivý“. Tradice 
jej považuje za autora epištoly, která nese jeho 
jméno. „List sv. Jakuba“ byl církevními spisovateli i 
sněmy považován za kanonickou součást Písma 
svatého. Byl sepsán někdy okolo roku 60 AD /Léta 
Páně/. Vyskytuje se v něm značné množství 
starozákonních citací, což ukazuje na Jakubovo silné 
zakotvení v židovské tradici. Některým lidem se na 
první pohled zdálo, jakoby učení v listě  obsažené 
odporovalo nauce sv. Pavla v otázce ospravedlnění. 
Avšak i protestanté jej přijali do své bible. Apoštol 
Jakub byl podle historika Josepha Flavia odsouzen 
židovskou veleradou a ukamenován či ubit 
valchářskou holí. Na našem oltářním obraze mu u 
nohou leží hůl a svitek jeho listu s citátem „Jako tělo 
bez duše jest mrtvé, tak i víra bez skutků jest 
mrtvá.“ /Jak 2,26/. Chlapec v pozadí drží jeho 
biskupské insignie: berlu a mitru. 

Pavel Čtvrtečka 

 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Výstavy na faře 

Od Doubravy k Chrudimce 

Část putovní výstavy o přírodě Železných hor, 
kterou připravila Správa CHKO Železné hory 
Nasavrky. Proběhne 1.6.2007 – 
10.6.2007 

 

Prodejní výstava 
výtvarných prací žáků Základní 
školy Trhová Kamenice proběhne 
12.6.2007 – 17.6.2007. Srdečně 
Vás zveme. 

 

Dřevořezby, olejomalby a keramika 

Výstava začínajícího řezbáře Jaroslava Sejfrta z 
Markovic, obrazy malíře Martina Petříka a keramika z 
dílny Aleny Effembergerové ze Svidnice. Uskuteční se 
19.6.2007 – 28.6.2007 

 

Výstava obrazů paní Marie Kolářové 

Proběhne 1.8.2007 – 26.8.2007. Vernisáž 
výstavy se koná v sobotu 30.7.2007 v 18.00 hodin. 

 

Výstava ke 130. výročí příchodu spisovatele 
K.V. Raise na trhovokamenickou školu 

 

Výstavy jsou otevřeny ve stejnou dobu jako 
muzeum. Muzeum, Trhová Kamenice, Raisovo nám., 
tel. 469319201 

Stálá expozice 1.6.2007 – 30.9.2007 

Otevřeno: 

červen, září: úterý až sobota 12.30–16.30hod. 

neděle 10.00-12.00, 12.30-16.30hod. 

červenec, srpen: 

úterý 10.00–12.00, 12.30-16.00hod. 

středa,čtvrtek, pátek 10.00–12.00, 12.30-16.30hod. 

sobota,neděle 12.30-16.30 hod. 

 

Pohádkový les už je tady… 

„ Kluci a holky, potkali jste na 
procházce lesem z ničeho nic 
vodníka či víly ? … dal se s vámi 
do řeči jen tak mimochodem 
jičínský loupežník Rumcajs ? … a 
jestlipak víte, kde pracují a co 
právě vymýšlejí Pat a Mat ?“ Jestli 
ne, vezměte rodiče a přijďte se 
seznámit s celou řadou 
pohádkových postaviček do 

Pohádkového lesa, který 
ožije u příležitosti oslav Dne 
dětí v Trhové Kamenici v 
sobotu 2. června 2007. 
Průběžný začátek je na 
hřišti v Trhové Kamenici 
od 13.30 do 15.00hod. 
Každé setkání s 
pohádkovou postavou 
představuje plnění 
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zajímavého úkolu, který je nakonec po zásluze 
odměněn. Každý si s sebou vezměte dobrou náladu a 
víru, že nám bude přát pěkné počasí. Na konci čeká 
na každého táborák a buřt.  

 

Turistické pochody 

Klub českých turistů v Hlinsku bude 
23. června 2007 slavnostně otevírat TURISTICKOU 
CESTU MISTRA FRANTIŠKA KAVÁNA, a to po 
70ti letech. 

Malíř František Kaván se narodil 
se r. 1866 na Jilemnicku. Studoval 
na malířské akademii pod vedením 
prof. Maříka. Kaván a Slavíček byli 
označování za nejnadanější jeho 
žáky. Žil ve Vítanově v domku č. 55 
a později ve Svobodných Hamrech. 
Zamiloval si náš kraj a lid, který se stal zdrojem 
inspirace jeho obrazů. Cesta z Hlinska do Vítanova 
a odtud přes Dřevíkov a Svob.Hamry do Trhové 
Kamenice byla před 70ti lety v upomínku na tohoto 
českého malíře nazvána cestou Kavánovou. 

Délka trasy: 12 km (základní trasa), prodloužená 
trasa 45km 

Start: od 8.30 – 9.00 hod u Záložny na Tylově 
nám. V 9.00 hod. bude slavnostní zahájení. 

Startovné: 20,-Kč, děti 5,-Kč 

Oblečení: Z Hlinska do Vítanova v dobovém 
oblečení jako před 70. lety 

Zajímavosti na trase: Betlém v Hlinsku, skanzen 
na Veselém kopci, židovský hřbitov u Dřevíkova, 
dobová hospoda ve Sv. Hamrech, muzeum a 
rozhledna v T.Kamenici. 

Další informace: V.Plíšek tel. 469312855 

 

Dne 11. – 12. srpna 2007 pořádá KČT Hlinsko 
29. ročník turistického pochodu a cykloturistické  
jízdy „Krajem malířů Vysočiny“. Mapy pochodu 
jsou na webu KČT Hlinsko www.hlinecko.cz/kct 

 

 

PROGRAM KINA ČERVEN 2007 

1. 
června 
v 19hod. 

Doba ledová 

Film USA. Animovaná 
pohádka. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

8. 
června 
v 19hod 

Rozchod! 

Film USA: Komu budete 
fandit vy? Romantická 
komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

15. 
června 
v 19hod 

Hory mají oči 2 

Film USA. Ti šťastnější 
zemřou rychle. Horor. 

Ml. příst. 
Od 15ti let 
Vst. 
20/40,-Kč 

22. 
června 
V 19hod 

Příběh žraloka 

Film USA. Animovaná 
pohádka 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

29. 
dubna 
v 19hod 

Dreamgirls 

Film USA. Jeden svět 
všechno změní. Muzikál. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

Na neděli 10. června 2007 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. 

 

Pojďte s námi za kulturou 

Přehlídkou mládí a zapálenosti pro soutěžní klání 
by se dal nazvat již 10 ročník 
přehlídkové soutěže v dětském 
aerobiku Miss aerobik 
Hlinsko 2007, který 
odstartuje v neděli 3. června 
2007 v 15 hodin v prostorách 
Komorního divadla – Orlovny v 
Hlinsku. 

 

V pondělí 4. června od 17.00 hodin tamtéž 
k tomu přibude To nejlepší z aerobiku. V pořadu 
představuje Iva Mrkvičková dětský aerobik široké 
veřejnosti. 

 

Od 26. června do 26. srpna 2007 si prostory 
Komorního divadla v Hlinsku zajme pro sebe společná 
výstava tvorby akademického malíře Václava 
Zemana a profesionálního fotografa Vlastimila 
Rašky. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. června 
2007 od 16 hodin Úvodní slovo:bude mít 
PhDr. Stanislav Brouček. Vystoupí Lubomír Maštera 
za hudebního doprovodu Roberta Freie a Andrey 
Bačkovské.  

Václav Zeman, žák Karla Svolinského, se 
proslavil koncem 60. let svými filmovými plakáty. 
Později se zabýval komerční grafikou a nesoustavně 
volnou malířskou tvorbou. Ta se vyznačovala 
imaginární malbou s tématy  imaginárních portrétů a 
přírodních prvků. Specielně pro výstavu v Galerii ART 
vytvořil cyklus 32 osobností. V kolekci se potkávají 
malíři, skladatelé, spisovatelé, herci a herečky, kteří 
tvoří pestrou společnost výrazných osobností světové 
a české kultury. Zároveň jsou vyznáním malíře a 
představením kvalitní portrétní malby, která se v 
posledních letech pěstuje čím dál méně. Malířská 
tvorba Václava Zemana patří svým významem na 
jedno z předních míst ve výtvarném umění 
východních Čech. 

Vlastimil Raška vystudoval školu výtvarné 
fotografie v Chrudimi. V roce 2000, kdy se fotografie 
prolíná celým jeho životem i prací, odchází z 
chemických závodů, kde 20 let pracoval jako dělník 
na tzv. „volnou nohu“. Ve spolupráci s firmou ELIÁŠ 
otvírá fotografický ateliér v centru Pardubic. Byl 
předsedou pardubického fotoklubu a po jeho ukončení 
z důvodů reorganizace krajské správy spoluzakládal 
fotoskupinu ASA. 

Pořádá MKK Hlinečan otevřeno je denně kromě pondělí 
9–12, 13–16 hodin 

 

Od pondělí 4. června 2007 probíhá - zápis do 
kurzu tance a společenské výchovy na sezónu  
podzim 2007 v Komorním divadle – Orlovně. 
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Přihlášky jsou přijímány v párech. Kapacita je 
omezena na počet 40 párů. Cena: 900 Kč. 

Tel. 469 311 101 nebo 731 151 774. 

 

Studenti Gymnázia K. V. Raise Hlinsko Vás zvou 
na 16. prodejní výstavu 
výtvarných prací a keramiky v 
budově gymnázia konanou 4. 
června – 13. června v čase 9 – 
12 a 14 – 17 hodin. Vernisáž se 
koná 4. června ve 14.30 hodin. 

 

11. až 15. června 2007 – Veselý Kopec 
školám. Program je věnován 35. výročí vzniku 
Skanzenu lidových staveb Vysočina se speciálním 
programem určeným školám. Účast na tomto 
programu je nutné předem objednat. 
Otevírací doba : Denně mimo pondělí od 8 do 17 h (poslední 

prohlídka s průvodcem v 16 h). 

 

V pátek 15. června 2007 v hlinecké sokolovně 
pořádá taneční klub TKG 
Hlinsko svůj již XI.ročník 
profilového pořadu klubu 
Roztančené střevíčky. 
V sobotu 16.června 2007 
naváže již naostro sportovní 
taneční klání Cena města 
Hlinska.  

 

Letošní Výtvarné Hlinecko zahajuje v Městském 
muzeu a galerii 22. června 2007 a potrvá do 
9. zář 2007. Nese podtitul Čeští malíři ve Francii. 
Výstava je organizována ve spolupráci se Sbírkou 
umění 19. století Národní galerie v Praze. 

Otevřeno: Út – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h, So –
Ne 13.00 – 17.00 h 

 

V pátek 22. června od 17.00 h v hlinecké 
Sokolovně předvede svůj profilový pořad taneční 
skupina Ridendo při MKK  Hlinečan.  

 

Muzikál 

Do 15. června 2007 jsou přijímány závazné 
přihlášky na úspěšný český muzikál Angelika do 
divadla Broadway v Praze na sobotu 29. září 2007. 
Zájezd je organizován cestovní agenturou BBS 
Hlinsko a ceny 420,- a 570,- Kč zahrnují dopravu a 
vstupenku na představení. Odjezd je z náměstí 
v Trhové Kamenici. Zájemci se mohou hlásit u pana 
Josefa Janotky – osobně nebo na telefonu 469 333 
280. Rovněž je možné zajistit dle dohody individuálně 
vstupenky na různá představení a koncerty v Praze. 

 

Ostatní 

22. a 23. června 2007 pořádá Klub žen Hlinsko 
ve Společenském domě v Hlinsku prodej z druhé 
ruky. 

 

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 
 

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. Pak podpírali 
starého otce, klonil se k zemi, v kolenou jim 
poklesával. Byl skoro letní den, horkým vzduchem 
plovala hořká vůně rozkvetlých jeřábů, dlouze a 
teskně bily zvony, s hudbou se střídaly altové hlasy 
Macháčkových zpěvaček, mezi nimi Žofie a její 
kamarádka Lojzička Pekařová, obě žákyně slečny 
Burešové. A nekonečný průvod lidí, čelo vchází do 
hřbitovní brány, a poslední řady teprve přecházejí 
můstek za Horním koncem. Celé okolí vyprovází „naši 
slečnu Karlinku“, která se s každým z nich ráda 
zastavila, s každým ráda pohovořila, pro každého 
mívala milé slovíčko. Rakev podpírali mládenci, 
družičky s rozžatými svícemi šly jim po boku. 

Malý a úzký, skoro dětský hrobeček, vystlaný 
lesní zelení a sněhem pivoňkových lupínků čekal 
vlevo u hlavního kříže. S milou učitelkou se loučila za 
žákyně Eminka Schulzová, hovořil stařičký kněz Jan 
Chvála, dojetím se mu třásl hlas a asi desetkrát 
opakoval své oblíbené slovo „obzvláštně“ a pak 
popošel dopředu pan Macháček. Celý hřbitov 
zaplakal, když tento energický, vážný a silný člověk 
jen začal a už musel kapesníkem tlumit vzlykot, který 
mu dlouhou chvíli zabraňoval mluvit. Pověděl o 
Karliččině životě, o bolestných ztrátách bytostí 
nejdražších, o tiché cestě podle starého otce, jehož 
zahřívala teplem svého srdce. Velebil její vzornou 
práci ve škole, volal za svědky její žákyně, které ji z 
vděčnosti navštěvovaly a kladly jí do rukou květiny, 
které ona tolik milovala. Děkoval i kamenickým 
dámám, které jí prokazovaly skutky přátelství 
a lásky. 

Do Liber defunctorum (Kniha zesnulých - pozn. 
B.H.) zaznamenal farář Chvála: „Dne 6. června 1881 
zemřela v Trhové Kamenici v čísle 86 na ochrnutí plic 
Karla Burešová, bývalá učitelka v Trhové Kamenici, 
manželská dcera Jana Bureše, důchodního na 
odpočinku, ve stáří 23 let a 5 měsíců.“ 

Posel z východních Čech přinesl 25. června 1881 
toto: 

D í k ů v z d á n í 
Nad hrobem čerstvě zasypaným Karlinky, 
naší drahé bývalé učitelky v Trhové Kamenici a v 

Brandýse nad Orlicí, děkujeme těm, kdož oslazovali jí 
chvíle bolestné, zvláště p.t. panu Antonínu Breberovi, 
okresnímu lékaři, vysoce ctěné paní Žofii 
Macháčkové, slečnám Boženě Schulzové a Marii 
Hrozné, učitelce, i všem ostatním příznivcům, jichž 
řada ukázala nám, koho v Karlince jsme ztratili. 

Dále srdečně děkujeme těm všem, kdož ji s takou 
láskou k hrobu doprovodili, zvláště velebnému 
duchovenstvu, velečtěnému učitelstvu z celého 
vůkolí, ctěnému Sboru dobrovolných hasičů, ctěné 
Besedě Neruda, všem dárkyním překrásných věnců 
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a vůbec každému, kdož jakkoli na Karlinku naši 
pamatoval. 

Zaplať Vám to všem Bůh. 
V Trhové Kamenici dne 9. června 1881 
Karel Rais     Jan Bureš, otec 
 
Nad hrobem brzo postavili štíhlý pomníček ze 

šedé žuly a na něm se bělal mramorový věneček. 
(V roce 1870 byla zřízena příčná cesta před 
středovým křížem, a tak byly zrušeny hroby Raisovy 
první lásky Karličky Burešové a o pár hrobů dál i 
kněze Pátera Jana Chvály, který ji sem pohřbíval. 
Měla krásný bílý pomníček s věnečkem modrých 
pomněnek, který se pak nějakou dobu povaloval 
u márnice a pak se ztratil. B.H.) Rais u něho stával 
denně. Někdy přinesl kytku z polních zvonků, 
kohoutků a kopretin, jindy poupata bílých růží ze 
školní zahrady. Chodil zamlklý, přepadlý. František 
Hrnčíř později ve Věstníku učitelských penzistů 
napsal, že mu okresní školní rada dala dovolenou, 
aby se z té rány vzpamatoval, a že to bylo v 
tehdejších časech něco neobvyklého. Snad je to 
pravda, ale ta dovolená musela být jen zcela kratičká, 
protože školní dokumentace se o tom vůbec 
nezmiňuje. A starý Raisův druh ve svých 
vzpomínkách pokračuje: „Jednoho večera kdosi klepe 
na dveře mého bytu v Hlinsku. Otevřu - to Rais - 
zlomený a smutný se vracel z dovolené. Pošta do 
Trhové Kamenice jela až ráno. Přespal u mne. Přivezl 
si sebou z Bělohradu pejska, aby měl potěšení. Byl 
jako shrbený, ještě menší než obvykle, oči mdlé, 
vždyť vyplakal jezero slz, hlas zaslzený. Nemluvili 
jsme o nebožce. Jen jsem mu mlčky ukázal obrázek, 
který mi jeho Karlička - dovedná malířka - nakreslila 
do památníku: holubičku, jak nese psaní, na jehož 
pečeti byla dvě písmena - počáteční písmena mé 
tehdejší milé.“ 

Na Karliččinu smrt napsal Rais vroucí elegii, 
netajil se s ní, ale dal ji v Kamenici svým přátelům 
rozepsat. Hrnčíř myslí, že ji složil doma o té své 
dovolené. Verše prozrazují, čím mladému básníkovi 
Karla byla: první láskou, která je měla dovést k oltáři. 
Báseň zní: 

Klidně zdřimni ve hrobečku, 
růže bledá, dítě mé, 
juž mi Tvoje srdce zlaté 
nikdo, nikdo nevezme. 
 
Naposledy na Tvé čelo 
skláním hlavu znavenou, 
ale věčně uchovám si 
lásku svoji plamennou. 
 
Klidně dřímej ve hrobečku, 
bledý, dobrý anděli, 
země matka všecky rány 
bez bolesti zacelí. 
 
Nuž, kopej, kopej, hrobníku, 
tu jámu v zemi ztuhlé, 
vždyť do ní dneska zahrabu 
své srdce v úzké truhle. 
 
Však tuhle vedle, hrobníku, 
pro hrob nech jeden místa, 
vždyť moje hlava znavená 
se za srdcem jít chystá. 

Já chtěl Tě vésti k oltáři, 
a do země Tě vkládám, 
ten bol svůj němý žaluji 
jen lesům svým a ladám. 
 
Ale ty mlčí, pohnuty - 
mír děsný vane kolem, 
já dále kráčím sám a sám 
jen se svým velkým bolem. 
 
Já hlavu tisknu do dlaní 
a vlasy žalem rvu si - 
mé srdce dřímá pod zemí, 
to dusí mne, tak dusí! 
 
Má hlavo, hlavo jediná, 
mé usměvavé robě, 
mé blaho, štěstí jediné, 
jak je Ti dole v hrobě? 
 
Já jedinkrát jsem blaze snil, 
ach, sen ten byl tak milým, 
teď vše mi hrobník zakopal, 
já zšílím hořem, zšílím! 
 
Mé srdce hrozí puknutím, 
a slzy v hrdle dusí - 
to není pouhá písnička, 
to ze srdce jsou kusy. 
 
A z té doby, když byl Rais myslí pořád a pořád za 

tou bílou zdí u hlinecké silnice, pocházejí verše: 
Až dotrpím 
Až posledním mé srdce tlukem 
dotrpí navždy, navždy již, 
dejte mi v rakev upomínky 
na milenou mně lesa říš. 
Ne podhlavničku atlasovou, 
pod hlavu stelte mech mi jen, 
vždyť víte, že jsem snil tak mnohý 
na měkkém mechu krásný sen. 
Mé čelo nekrášlete myrtou, 
leč svěžím věncem vřesovým, 
mně myrta blaho nepřinesla, 
mne nezdob láska znakem svým. 
Nesázejte mi na hrob květin, 
jen štíhlou jedli v památku, 
já neměl ve svém žití radost jinou, 
než lesa pohádku. 
 
Život lidský 
Jest život lidský cesta dlouhá 
a plna strastí, bolestí, 
chvíli se na Tě štěstí směje, 
a v zápětí jde neštěstí. 
Jest život lidský cesta dlouhá, 
i v jasu, plesu tesknota 
a vzhlédni za hrob, tamo zeje 
na Tebe čirá temnota. 
 
U slečny Zábské se scházívali mladí lidé. Hodně 

se tu mluvilo o Raisově neštěstí. Slečna, která v 
důvěrném hovoru přátelům někdy svěřovala….. 

Pokračování příště … 


