
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 21. prosince 2007 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnes naposledy se ohlédneme za uplynulým stoletím. 

Nyní podrobněji o „století sportu.“ 

Sport byl jedním z charakteristických rysů právě završeného století: život moderního člověka bez toho, aby 
sám sportoval, anebo aby pravidelně sledoval sportovní dění, zkrátka není myslitelný. 

Zajímavé je, jak jednotlivé národy preferují svůj charakteristický sport. Například v Kanadě hokej, v Německu 
fotbal, v Holandsku bruslařské sporty, v Norsku je to lyžování, na Filipínách basketbal, Skotové zase dávají 
přednost golfu a Američané baseballu stejně jako Japonci. 

S příchodem nového století se rozvinulo novodobé olympijské hnutí: jeho zakladatel Pierre de Coubertin vzkřísil 
myšlenku antických olympijských her na sklonku 19.stol. I.olympiády se uskutečnily v dubnu 1896 v Athénách a 
staly se tradicí vždy po dvou letech střídáním letních OH a zimních OH. 

 

1901 František Janda-Suk, držitel stříbrné medaile z OH 1900, vytvořil v Praze na Císařské louce první 
světový rekord českého atleta v historii: v hodu diskem dosáhl výkonu 39,42 m. 

1914 na Ještědu se uskutečnilo první mistrovství Evropy v jízdě na saních, a to na dráze, jejíž 
první část byla otevřena už v roce 1910. 

3.10.1926 uskutečnil Josef Laufer první přímou sportovní reportáž Československého rozhlasu z 
fotbalového utkání SK Slavia Praha vs. Hungaria Pešť. 

1928 v Praze na Letné měly svou premiéru závody motocyklů na ploché dráze, v Chuchli se jel 
první motokrosový závod na našem území. 

1934 na druhém fotbalovém ME získala ČSR stříbrné medaile (ve finálovém zápase jsme podlehli 
domácí Itálii 1:2 po prodloužení). 

1947 československý hokejový tým získal na MS v Praze na Štvanici titul mistra světa. 

1949 nejlepším světovým sportovcem roku byl vyhlášen Emil Zátopek (1922-2000), stejný titul získal 
i v letech 1951 a 1952. 

1971 kanál La Manche přeplaval první Čech – František Venclovský. 

1983 třetí ženou v historii, která získala tenisový Grand Slam, se stala Martina Navrátilová. 
MK 

 

A je tu zase zima a opět jako každý rok přichází 
Svatý Mikuláš, andělé a čerti. Kdo je chce vidět, kdo 
má hodné děti, kdo má zlobivé děti a kdo si prostě blížící 
se vánoční čas bez chřestění řetězů a zvonců neumí 
představit, může zavolat na telefonní číslo 723 168 073 
(Jan Dostál ml.) nebo napsat na e-mailovou adresu 
mikulas.tk@seznam.cz . 

 A pak už jen vyhlížejte z okna, 
jestli už jdou…  

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice           •••• ročník 36         • prosinec  2007         •••• číslo 11 
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SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, 

největší investiční akcí letošního roku je beze 
sporu první etapa rekonstrukce budovy místní 
základní školy. Rád bych vás ve stručnosti 
seznámil, s ohledem na probíhající „veřejnou diskusi“, 
s celkovým vývojem a postupem prací v tomto 
období.  

Myšlenka o nutnosti získání finančních prostředků 
na rekonstrukci školy se zrodila již koncem 
devadesátých let, kdy zastupitelstvo zadalo 
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
školy a výstavbu nové tělocvičny. 

Vzhledem k tomu, že takto rozsáhlý projekt 
daleko převyšoval finanční možnosti obce a delší 
dobu se nedařilo získat potřebnou dotaci ze státní 
kasy, byli jsme nuceni rozdělit tuto akci na několik 
postupných etap. Teprve na sklonku loňského roku 
jsme získali informaci o tom, že ze státního rozpočtu 
nám bude vyčleněna částka 7 milionů korun na 
zahájení rekonstrukce. V této fázi zastupitelstvo 
schválilo zhruba 3 milionovou spoluúčast, která bude 
hrazena z vlastních prostředků městyse.  

Ihned po skončení loňského školního roku začaly 
stavební práce v půdních prostorách školy, kde 
postupně vznikal nový byt pro školníka. Současně 
s bytem byla do první etapy zahrnuta ještě výstavba 
nové učebny ve třetím patře a vybudování nových 

šaten pro žáky v přízemních prostorách. Hned 
v počátku těchto prací však nastaly první komplikace. 
Po odstranění podlah v půdních prostorách bylo 
zjištěno, že nosné trámy jsou zcela ztrouchnivělé a je 
nutné je vyměnit za ocelovou konstrukci. 
V souvislosti s tím bylo dohodnuto provedení dalších 
víceprací, které původně nebyly součástí projektu, ale 
logicky vyplývaly ze vzniklého stavu budovy, jako 

například výměna oken v prvním patře, nová 
elektroinstalace v ředitelně, sborovně, kabinetu a 
v kuchyňce, nové vnitřní omítky a částečná oprava 
podlah v těchto prostorách a výměna střešní krytiny 
na staré budově. Tímto začala celá stavba, jejíž 
ukončení bylo plánováno zhruba na konec října, 
nabírat první zpoždění. Přesto se podařilo zhruba 
v polovině září přestěhovat pana školníka s rodinou 

do nového bytu tak, aby byl jeho původní byt uvolněn 
pro výstavbu nových šaten. Tímto začaly vznikat další 
nečekané problémy. Byli jsme nuceni odizolovat celou 
přední část budovy a odstranit původní izolační vrstvy 
bytu, kde ochranná folie byla nalepena po celých 
stěnách až ke stropům. Současně s tím bylo nutné 
vyztužit stropní konstrukci v přízemí, která byla 
rovněž narušena. Tyto práce zapříčinily další posun 
termínu dokončení výstavby. Bohužel v této době 
došlo k tomu, že vlivem pohybu budovy při 
podřezávání vznikly praskliny na stěnách v již 
zrekonstruovaných prostorách v prvním patře. 
Z hlediska statiky nedošlo naštěstí k narušení 
nosných prvků budovy. Současně probíhaly stavební 
práce na výstavbě nové učebny, která je v těchto 
dnech již téměř dokončena. 

Jistě by se v celém průběhu stavby našly i další 
drobné důvody a konkrétní nedostatky, které sebou 
tato akce přinesla, ale myslím, že není předmětem 
tohoto článku vyjmenovávat všechny podrobnosti 
a konkrétní detaily.  

Rád bych tímto svým příspěvkem připomenul tu 
skutečnost, že naše škola je jednou z nejstarších 
budov v Trhové Kamenici, a proto jakýkoli stavební 
zásah je velmi problematický a dopředu lze jen těžko 
předvídat a odhadovat možné problémy. Celá tato 
oprava základní školy je beze sporu největší akcí za 
několik posledních desítek let, při které dochází 
k přímému zásahu do konstrukce budovy. 

Plně si uvědomuji, že více než čtvrt roku hlavně 
celý pedagogický sbor , provozní zaměstnanci a naši 
žáci fungují v dosti provizorních prostorách a 
podmínky pro práci nemají zdaleka ideální. Chtěl bych 
jim proto všem včetně rodičů poděkovat za trpělivost 
a toleranci, kterou zatím ve většině případů projevují. 
Zvlášť bych chtěl poděkovat paní ředitelce a panu 
školníkovi, kterých se celá rekonstrukce dotkla 
nejvíce a kterým díky stavbě jistě přibylo pár 
šedivých vlasů a vrásek ve tvářích. 



Číslo 11/2007 Trhovokamenický občasník  strana 3 

  www.trhovakamenice.cz  

Věřím, že celá tato první etapa rekonstrukce bude 
za pár týdnů již minulostí a že se nám podaří i přes 
všechny vzniklé těžkosti a problémy výrazně 
zkvalitnit prostředí pro učitele a žáky naší školy.  

O zamýšlené druhé etapě rekonstrukce se dočtete 
dále v občasníku. 

Pavel Kábele, starosta  

 

STALO SE V NAŠÍ OBCI – LISTOPAD 2007 
• V sobotu 10. listopadu 2007 jsme se 

probudili do bílého rána 
a hned jsme mohli nasadit 
běžky a projet se po 
pláních. Milovníci 
sjezdového lyžování si 
poprvé užili o víkendu 
17. a 18. listopadu, kdy 
sjezdovky zahájily letošní 

zimní sezónu.   

• Povodí Labe, státní podnik provedl v prostoru pod 
mostem odstranění nánosu z koryta řeky 
Chrudimky. Důvodem je ochrana obyvatel 
bydlících v zátopovém pásmu před povodněmi. 
Nánosy byly naposledy odstraněny již v roce 
2005, avšak v srpnu 2006 došlo opět k jejich 
uložení. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
upozornila na výskyt sekavce písečného, a tak se 
čekalo na vyhodnocení podkladů a na rozhodnutí 
správy CHKO. Sekavec písečný je silně ohrožený 
a chráněný druh ryby. Žije tam, kde je písčité až 
hlinité dno. Zdržuje se v úkrytech na dně 
(částečně se do substrátu dna zahrabává). 

Vzhledem k tomu, že se sekavci vyskytují hojně 
v přítoku Chrudimky od Zadního rybníka a prostor 
pod mostem není místem jejich rozmnožování, 
udělila správa CHKO výjimku a povolila odtěžení. 

• V Rohozné proběhala oprava hlavní silnice 
I/37. V souvislosti s tím byly rozebrány chodníky 
a na naše náklady bude provedena jejich oprava. 
Termín opravy chodníků se díky nepřízni počasí 
posunul.  

• V letních měsících tohoto roku proběhla oprava 
polní cesty k Hubskému rybníku. V listopadu 
Ministerstvo. zemědělství, pozemkový úřad 
Chrudim opět zažádalo v rámci komplexních 
pozemkových úprav na Rohozné, o výstavbu 
nových polních cest, které budou realizovány 
a financovány z prostředků Evropské unie v rámci 
Programu rozvoje venkova. Náš městys tyto 
cesty po dokončení převezme a bude povinen 
provádět nezbytnou údržbu po dobu nejméně 
pěti let.  

• Je objednána oprava propadlých kanálů 
nacházejících se na hlavní silnici směrem 
na Chrudim před benzínovou stanicí.  

• Stále probíhá rekonstrukce školy. Nová 
učebna je hotová. Zbývá dobudování nových 
šaten, kde se dříve nacházel byt pana školníka. 

• Zažádali jsme o dotaci na druhou etapu 
rekonstrukce základní školy, která zahrnuje 
zateplení, výměnu dalších oken, změnu vytápění 
(plyn).  

• Získali jsme dotaci na rekonstrukci bytu 
v č.p. 1 (bývalá fara) ve výši 550.000,-Kč. Jako 
zhotovitel byla vybrána firma INSTAV Hlinsko, 
která zahájí práce příští rok. 

• Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření ZŠ 
a MŠ. Nebyly shledány nedostatky. 

 

Upozornění 

Žádáme majitele aut, kteří parkují na místních 
komunikacích před svými domy, aby se snažili svá 
auta uklízet na své pozemky, a to z důvodu 
vyhrnování sněhu. 
Zaparkovaná auta dělají 
problémy pracovníkům, kteří 
mají za úkol zprůjezdnit ulice. 
Sníh není kam vyhrnout, 
a proto se může stát, že ulice 
nebude průjezdná. Roste 
samozřejmě i riziko poškození 
vozu. Věříme, že jako řidiči 
pochopíte naléhavost této věci 
a vyřešíte parkování svých aut.  

 

Zdravý vzduch v Trhové Kamenici 

Mohli bychom si myslet, že u nás „na vsi“ 
uprostřed lesů, kde je oproti městu pár baráčku, 
bude zdravější ovzduší. Při odpolední či 
večerní procházce se to v tomto období 
říci nedá. Ani v noci tomu tak není. 
Podle zápachu a někdy i 
barevného kouře lze 
odvodit, čím topíme 
nebo co se občas do 
kotle přihodí. Mělo by se topit 
palivem a ne odpadem 
z našich domácností 
jako jsou např. plastové lahve, kelímky, 
igelity, hadry, boty, starý nábytek a podobně. Každý 
samozřejmě ví, co do kotle přihazuje. Odpad 
patří do popelnice nebo sběrných kontejnerů.  

Dle ohlasů je asi nejhorším našim 
znečišťovatelem hotel Slávie. Určitě i víme, že záleží 
na každém z nás v jakém prostředí tady budeme 
bydlet a je smutné, když je to někomu jedno. 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
 

Hodně zdraví, radosti a životní 
pohody přejeme všem jubilantům, 
kteří v měsíci prosinci oslaví svá 
kulatá životní výročí.  

 

80 let Anežka Obůrková, Trhová Kamenice 

85 let Milada Teznerová, Trhová Kamenice 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 
Návštěva Východočeského divadla Pardubice 

Konečně jsme se dočkali. Je čtvrtek 8. listopadu 
a my, žáci prvního stupně ZŠ, jedeme do Pardubic. 
Netrvalo dlouho a již jsme stáli před krásnou budovou 
divadla. Netrpělivě vstupujeme dovnitř a plni 
očekávání usedáme do hlediště. Ještě třetí zvonění a 
pohádka „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ 
začíná. 

Pozorně sledujeme děj, který doprovázejí líbivé 
písničky a nádherné kostýmy herců. Najednou všichni 
zbystříme, protože na jevišti se 
objevil krásný princ. Představte 
si, že jsme ho znali, neboť 
tento herec hraje lékaře v 
seriálu Ordinace v růžové 
zahradě.  

Pohádka se nám moc líbila. 
Pardubické herce jsme vůbec 
nechtěli pustit z jeviště. Pětkrát 
jsme jim za odměnu zatleskali. 
Ještě v autobuse jsme byli plni 
dojmů z pěkného představení. 
Poprosili jsme paní učitelky, zda by nám nemohly 
takový výlet zorganizovat častěji. 

Za I. stupeň ZŠ žákyně 5. třídy 

 
Miliarda stromů pro planetu Zemi 

Naše škola se již druhým rokem účastní 
významné kampaně v sázení stromů. Letos tuto 
příležitost dostala opět sedmá třída. Letošní osmáci 
zasadili loni v blízkosti zdejšího kostela dvě lípy 
velkolisté. Po pečlivém zalévání se stromky uchytily 
a mají se čile k životu. Teď ale odpočívají, aby se na 
jaře mohly předvést v plné kráse. 

Žáci sedmé třídy se sešli 24. října 2007 
u trhovokamenického hřbitova. Nebyli sami. Přítomna 
byla paní učitelka Božena Dibelková spolu 
s pracovníky místního úřadu městyse. Tento tok 
čekalo na umístění devět lip srdčitých a devět javorů. 
Každý se snažil, protože zasadit si vlastní strom není 
jen tak. Pochvalu si zaslouží tito žáci: Josef Čepička, 
Tomáš Dejnožka, Jakub Hron, Jaroslav Hron, Pavel 
Pilař, Petr Pilař, Jan Plíšek, Radek Spilka, Pavel 
Vykoukal. Bez pochvaly nezůstanou ani tato děvčata: 
Dana Bačkovská, Katka Bačkovská, Eliška Holubová, 
Denisa Kábelová, Veronika Kábelová, Bára 
Kudláčková, Zuzana Nevolová, Denisa Zlatohlávková. 
V souvislosti s touto akcí byla uspořádána anketa a 
zde jsou její výsledky:  

Ptali jsme se 
našich spolužáků: 

Co ti naše 
kampaň přinesla?  

Naučili jsme se 
odborně sázet 
stromy. Rozeznáme 
lípu od javoru. 
Zamysleli jsme se 
nad významem této 
akce. 

Co se ti na této 
akci líbilo? 

Měli jsme zpestřený den. Udělali jsme něco 
užitečného pro naše okolí.  

Ptali jsme se našich učitelů: 

Je dobré, když žáci sází stromy? 

Určitě ano. Získávají praktické zkušenosti, váží si 
více vlastní práce. Pomáhají přírodě, podporují 
ekologické aktivity, konají prospěšnou práci. 

Ptali jsme se paní ředitelky. 

Proč si myslíte, že se naše škola této 
kampaně zúčastnila? 

Chceme, aby okolí našeho městečka vypadalo 
hezky. Když tak učiní i ostatní, bude naše planeta 
krásnější. 

Ptali jsme se starosty naší obce. 

Proč se letos vysazovaly stromky právě před 
hřbitovem? 

Stromy zde byly vysázeny již před lety. Bohužel 
se musely pokácet kvůli výstavbě chodníku. 

Proč dřívější jeřáby nahradily javory a lípy? 

Lípa je náš národní strom a spolu s javorem patří 
k naší krásné Vysočině. 

Vypracovaly: Denisa Kábelová a Bára Kudláčková 

 

 

Sběr starého papíru (říjen 2007) 

Výsledky soutěže: 

Celkem bylo odevzdáno 16 101,03kg . 

Třída Odevzdáno Průměr na žáka Pořadí 
I. 1 053,60kg 55,45kg 9. 
II. 1 512,30kg 108,02kg 6. 
III. 1 456,50kg 132,40kg 3. 
IV. 1 901,15kg 146,24kg 1. 
V. 1 673,50kg 119,53kg 5. 
VI. 1 187,85kg 107,98kg 7. 
VII. 2 747,10kg 144,58kg 2. 
VIII. 3 021,30kg 125,88kg 4. 
IX. 1 547,73kg 77,38kg 8. 
 

Nejpilnější sběrači v jednotlivých třídách: 

Třída Jméno kg papíru 
I. Dubská Kateřina 305,50 
 Škvrňák David 184,50 
 Mičulek Ondřej 119,60 
II. Polanský  Miloš 180,50 
 Hájková Pavla 172,10 
 Linhart Petr 166,40 
III. Nevolová Lucie 681,80 
 Čermák Petr 139,10 
 Nováková Eliška 134,50 
IV. Žáková Bára 398,50 
 Polanská Bára 180,50 
 Diviš Marek 160,40 
V. Dostál Ondřej 413,50 
 Bačkovská Jana  317,00 
 Dubská Alžběta 305,50 
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VI. Osmík Martin 251,20 
 Dušková Martina 223,50 
 Dušková Míla 223,50 
VII. Nevolová Zuzka 708,60 
 Bačkovská Dana 317,00 
 Zlatohlávková Denisa 296,50 
VIII. Licek Libor 606,00 
 Bačkovská Michaela 363,90 
 Makovská Eliška 300,70 
IX. Slonský Tomáš 250,30 
 Rejholec Jan 187,00 
 Hájek David 185,66 
 

Pořadí sběračů v rámci základní školy 

Pořadí Jméno Třída kg papíru 

1. Nevolová Zuzana VII. 708,60 
2. Nevolová Lucie III. 681,80 
3. Licek Libor VIII. 606,00 
4. Dostál Ondřej V. 413,50 
5. Žáková Bára IV. 398,50 
6. Bačkovská 

Michaela 
VIII. 363,90 

7.-8. Bačkovská Jana V. 317,00 
7.-8. Bačkovská Dana VII. 317,00 
9.-10. Dubská Kateřina I. 305,50 
9.-10. Dubská Alžběta V. 305,50 
 

Poděkování patří všem obětavým sběračům. 
Zpracoval: Mgr. Jaroslav Šibal 

 

 

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Školní družinu letos navštěvuje pravidelně 25 dětí 

a na nepravidelnou docházku je zapsáno 15 dětí. 
Během dne se tedy v dopoledním a odpoledním bloku 
vystřídá okolo 40ti dětí z 1. až 5. třídy. Jelikož většina 
dětí je dojíždějících a mnohdy se dostaví domů až 
o půl čtvrté, odvíjí se od toho činnosti a celkové 
zaměření školní družiny. Sezení v lavicích si užijí 
prvňáčci, kterých je nejvíce, až dost a toto musí být 
kompenzováno každodenním pohybem. 

Po obědě a chvilce oddechu při četbě pohádky 
následují lehká relaxační 
cvičení, pohybové hry, 
soutěže v hula hopu 
(obruče), dřepy a další 
pohybové aktivity. Děti 
to velice vítají, pohyb pro 
ně je nejpřirozenější aktivitou, mohou se při tom 
vyřádit, vykřičet.  

S ohledem na dlouhý pobyt ve škole, v lavici, 
zařazujeme každý den po 13. hodině pobyt venku 

na čerstvém vzduchu. 
Nejvíce jsme využívali 
hřiště u školy, ostatní hry 
jsme provozovali na louce, 
v lese apod. Nyní 
samozřejmě nastaly zimní 
radovánky se vším všudy 
co k tomu patří a mnohdy 

se mi ani nedaří dostat děti z kopce, aby byly zase 

včas zpět ve školní družině, kde na ně již čekají 
maminky. 

Preferujeme pohyb v jakékoliv podobě, jelikož se 
ho stále více dětem nedostává. Samozřejmě nám 
zbývá také čas i na ostatní aktivity. V září a říjnu si 

děti vyrobily veliký plakát s mapou Trhové Kamenice 
a blízkého okolí. Stálo je to veliké úsilí, plakát 
doplnily svými fotografiemi, které umístily do 
malovaných domečků, přidaly kočičky, pejsky 
a všechno, co jejich bydliště obklopuje. Přibližně 
ve stejné době jsme začali celoroční hru „Cesta 
kolem světa“. Každý měsíc po celý školní rok 
„navštívíme“ jinou zemi, byli jsme v Anglii, Francii, 
v současné době jsme ve Španělsku. Máme možnost 
se seznámit s koridou, malujeme toreadory s býky, 
víme, co to jsou kastaněty a dokonce je máme 
v družině, vyrábíme papírové tanečnice, 
seznamujeme se s hrami, které provozují španělské 
děti apod. V prosinci se na cestě kolem světa patrně 
zastavíme doma, budou Vánoce, rodiče nám přislíbili 
vyrobit krmítko pro ptáčky, o které budeme pečovat, 
vyrobíme si adventní věnečky, ozdobíme vánoční 
perníčky a budeme se těšit na Ježíška. 

Soňa Janotková, vychovatelka ŠD 
 
 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Je už chřipka za dveřmi? 

Každoročně před příchodem zimy je vhodný čas 
na očkování proti chřipce. Chřipka je vysoce 
nakažlivé sezónní onemocnění způsobené viry. 
K přenosu infekce dochází kapénkovým způsobem, 
tedy nejčastěji kýcháním a kašláním. Pro onemocnění 
je typický náhlý začátek, horečka, bolest celého těla 
a pocit celkové schvácenosti. Záludnost chřipkového 
onemocnění spočívá v riziku možných komplikací, 
které se mohou vyskytnout zvláště u osob starších, 
trpících chronickým onemocnění srdce a cév, u osob 
s astmatem nebo diabetem.  

Léčba chřipky spočívá především v klidu na lůžku 
a dostatku tekutin. Další léčba se odvíjí od 
konkrétních příznaků nemocného, je-li teplota vyšší 
než 38°C, je vhodné ji snižovat tzv. antipyretiky, 
doprovodem chřipkového onemocnění bývá kašel 
a rýma.  

Prevencí je posilování imunity, vhodná 
životospráva, přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu, 
pestrá strava, ale také očkování. Uvádí se, že po 
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očkování bývá 70-90% osob dostatečně chráněno 
vůči infekci. Díky celosvětovému každoročnímu 
sledování výskytu chřipky lze s vysokou 
pravděpodobností správně předpovědět vhodný 
chřipkový kmen a tím zajistit, aby bylo očkováno 
aktuální správnou vakcínou. Očkování začíná chránit 
před onemocněním 
zhruba po čtrnácti 
dnech a tato ochrana 
trvá 6-12 měsíců, proto 
je třeba nechávat se 
očkovat každoročně. 
V České republice je 
oproti západní Evropě 
poměrně malé 
procento lidí, kteří se 
nechávají očkovat. 
Zatímco v zemích EU je 
to 18-20%, u nás 
asi 4%.  

Jak uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna, při 
minulé chřipkové epidemii trvající pět týdnů 
onemocněl akutní infekcí dýchacích cest více než 
milion lidí. Proto VZP podporuje očkování a na úhradu 
nákladů s aplikací vakcíny v současné době přispívá 
maximálně do výše 300 Kč. 

Pokud jste tedy za vakcínu platili, stačí předložit 
na pobočce VZP účtenku z lékárny a potvrzení 
o aplikaci vakcíny od lékaře. 

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Adventní čas, do kterého vstupujeme, je časem 

očekávání toho, který má přijít. V adventních zpěvech 
se proto uchovalo víc prostoru pro tajemství než ve 
vánočních koledách, které se v nastávajícím období 
omílají stále dokola. K adventnímu zastavení se 
a rozjímání může napomoci právě vhodná hudba. 
Příležitostí k mimořádnému zážitku tohoto druhu byl 
nedávno koncert Scholy pragensis v prostorách 
chrudimského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
Jednalo se o benefiční koncert ve prospěch 
hospicu Smíření, který se v Chrudimi začne stavět 
po několikaletém úsilí skupiny nadšenců. Jedním z 
nich je MUDr. Blažková, která v úvodu přivítala 
představitele Chrudimi, Pardubického kraje 
i posluchače. Uvedla tři důvody, proč se jedná právě 
o tento typ koncertu - ti, kteří již přispěli na 
plánovanou stavbu si zaslouží takto hodnotnou 
hudbu, gregoriánský chorál dále připomíná, že 
vynaložené úsilí bylo opravdovou řeholí a za třetí tato 
stavba, v jejíž realizaci mnozí nevěřili, opravdu 
potřebuje Boží požehnání. Zástupce hejtmana 
Ing. Linek vyjádřil radost nad tím, že i v Pardubickém 
kraji vyroste hospic, protože kulturnost obyvatelstva 
se projevuje právě také přístupem k lidem těžce 
nemocným a umírajícím. A my chceme, aby náš kraj 
byl kulturní. Vytěsnění a "tiché odklizení" umírajících 
eutanazií je naopak projevem nihilistické "kultury". Po 
uvítacích projevech nastoupili do presbytáře členové 
schóly v bílých hábitech. David Eben se svou scholou 
provedl středověké duchovní skladby v latině 
i češtině. Jedna část opěvovala Pannu Marii, Matku 
vtěleného Slova Božího. Přestože gregoriánský chorál 
není lehká hudba, posluchači v zaplněném kostele jej 

vnímali téměř se zatajeným dechem. Doufejme, že se 
podobný koncert bude opakovat - při příležitosti 
otevření hospice. 

Pavel Čtvrtečka 

 

PROGRAM KINA PROSINEC 2007 

7. prosince 
v 18hod 

Hezké sny 

Americký film. Doma 
má Gwyneth Paltrow, 
ale zdá se mu o 
Penelope Cruz. 
Komedie. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-
Kč 

14. prosince 
v 18hod 

Medvídek 

Český film Jana 
Hřebejka a Petra 
Jarchovského. Černá 
komedie. 

Ml. příst.  
Vst. 
30/50,-
Kč 

21. prosince 
v 18hod 

Za plotem 

Americká animovaná 
pohádka pro děti. 
Ochutnejte 
dobrodružství. 
Pohádka- komedie. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-
Kč 

 
Šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví 
v Novém roce 2008 přejí svým 
návštěvníkům kinaři! 
 
 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
Pozvánka na výstavu obrazů 

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na vánoční 
výstavu obrazů Jaroslava Hrona, která se koná 

od 1. do 21. prosince 2007 
ve výstavních prostorách 
v Hlinecké ulici č.p. 76 nad 
kostelem. Otevřeno bude denně 
od 13.30 do 19 hod kromě 
pondělí, kdy bude otevřeno od 
13.30 do 16.30 hod. Mimo 
uvedenou dobu lze výstavu 
zhlédnout po dohodě 
na tel. čísle 469 333 008. ̈  

 
Vánoční kapři 

Rybářské sdružení Chobot v Trhové Kamenici 
upozorňuje, že přijímá objednávky na vánoční kapry 
v prodejně u pana Mišky na náměstí do konce 

listopadu. Prodej proběhne 
v sobotu 22. prosince 2007 
v pneuservisu u pana Svatoně 
od 9 do 13 hodin.  

Současně vám přejeme 
hezké prožití svátků vánočních 
a nového roku. Ke 
štědrovečerní večeři dobrou 
chuť přejí rybáři z Trhové 
Kamenice. 
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Vánoční trhy 

 

 
Adventní koncerty v naší faře 

 

Vánoční hudební večer v hotelu Slávie 

Dne 15. prosince 2007 se uskuteční vánoční 
benefiční hudební večer s K. H. Gottem a jeho 
pozvanými hudebními účinkujícími hosty ve staré 
známé restauraci Slávie v Trhové Kamenici. Začátek 
je připraven na 20.00hodin a tímto jste na tuto akci 

srdečně zváni. 

Součástí pro Vás 
připraveného slavnostního 
večera bude i vánoční výzdoba 
koncertního sálu včetně 
zajímavé tomboly ve formě 
zabalených vánočních dárků pod 
vánočním stromečkem. Během 
představení si bude možné 

objednat i teplá jídla včetně několika nabízených 
specialit.  

V případě zájmu je možné si místa rezervovat 
na tel.č. 608 940 558 u pana Čepičky. Vstupní 
příspěvek na náklady a realizaci projektu je 50,-Kč. 

 

Silvestr 2007 

Srdečně Vás zveme na 
Silvestr 2007 v sále 
restaurace Slávie. S živou i 
reprodukovanou hudbou 
uvítáme Nový rok 2008. 

Místa je nutné včas 
rezervovat.  
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Štěpánská taneční zábava 

Rybářské sdružení Chobot v Trhové Kamenici si 
vás dovoluje pozvat na štěpánskou taneční 
zábavu, kterou pořádá v 
úterý 25. prosince od 
20.00hodin v sokolovně v 
Trhové Kamenici. Dobrou 
náladu si bere každý s sebou, 
o její umocnění se navíc 
postará hudební skupina 
MAT 4. Postaráno bude 
rovněž o to, aby hladem a 
žízní netrpěly vaše žaludky. 
Jednoduše řečeno – občerstvení bude zajištěno. 
Vstupné 60 Kč. 

 

 

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM 
Všem našim zákazníkům 

přejeme krásné prožití vánočních 
svátků a úspěšný nový rok 2008.  

Měkotovi- řeznictví 

 

PS: Nezapomeňte si včas 
objednat vánoční a silvestrovské 
dobroty (vinnou klobásu, ovarová 

vepřová kolínka, chlebíčkovou veku, vánočku, 
vánoční cukroví, uzené maso, klobásky…). Děkuji! 

 
POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 

Tip na výlet 

Od 7. do 10. prosince v Komorním divadle 
v Hlinsku v čase od 8 do 18 hodin si všichni 
návštěvníci mohou prohlédnout prodejní výstavu 
Medové Vánoce na 
Hlinecku. Kromě expozice zde 
bude k dispozici prodej medu, 
včelích produktů, výroba svíček 
ze včelího vosku, výroba a 
zdobení perníčků, vánoční 
výzdoba, balení dárků. Pořádá: 
MKK Hlinečan ve spolupráci 
s Českým svazem včelařů ZO Hlinsko. Vstupné je 
dobrovolné 

 

Dne 2. prosince se letos naposledy otevřou 
brány skanzenu lidové architektury na Veselém 
Kopci, to aby nás všechny uvedly do vánoční 
atmosféry let dávno minulých a zároveň v nás 
naladily pohodu pro nadcházející svátky Vánoc. K 
tomu všemu by měl přispět i tradiční Předvánoční 
jarmark na Veselém Kopci ( od 9 do 15 h ).  

 

Vánoce nás ovanou i při návštěvě 
hlineckého Betléma a expozice 
Betlém vánoční, kde v čase od 8. 
do 30. prosince v roubených 
domcích naleznete inspiraci k 
obyčejnému lidskému hřejivému 
štěstí v lidových betlémech, 

ozdobách, pečivu a tradičních dárcích . Otevřeno je 
denně mimo pondělí od 8 do 16 hodin. Polední 
přestávka od 12 do 13 hodin. Zavřeno 24. a 25. 12. 

Pojďte s námi za kulturou 

Komorní divadlo – Orlovna v Hlinsku 

pátek 14. prosince od 18.00 hodin Dva muži 
v šachu. Divadelní komedie Miroslava Horníčka 
v režii Petra Gelnara. Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír 
Maděrič, Petra Hobzová, Kateřina Petrová a Otmar 
Brancuzský 

 

sobota 15. prosince od 14.00 hodin Putování 
za vánoční hvězdou. Vánoční pohádkový 
muzikálek pro děti. Vyprávění o narození Ježíše 
Krista, o klanění Tří králů, příchodu pastýřů… 
Pohádkový příběh je doprovázen živým zpěvem 
koled. 

 

sobota 15. prosince od 19.00 hodin vánoční 
koncert hlinecké skupiny Kapitol. Hosté: 
zpěvačka Zita Poukarová a houslista Ondřej Kozderka 

 

pátek 28. prosince od 18.00 hodin Hlinečanka 
+ host Václav Faltus. Vánoční koncert populární 
hlinecké dechové kapely pod vedením kapelníka 
Mirka Jehličky. 

 

V Městském muzeu a galerii v Hlinsku je již od 
23. listopadu otevřená výstava Vánoce v Muzeu. 
Potrvá do 6. ledna 2008. K vidění zde budou 
betlémy (papírové, řezbové, keramické, perníkový, 
slaměný, paličkovaný, ze šustí a další), ozdoby, 
dárky, lidové zvyky. Společně s výstavou je pro 
návštěvníky připraven doprovodný program, kde 
si 19. prosince může každý dodělat svou hračku pod 
vedením pana Zdeňka Bukáčka. Jak se vyrábí svíčka 
ukáže pan Rudolf  Řádek z Předhradí. 15. a 
16. prosince odpoledne a 19. prosince po celý den 
můžete obdivovat zručnost paní Dany Tlapákové 
z Hlinska při zdobení medových perníčků. 

Předprodej vstupenek v informačním centru v Hlinsku, 
Husova ul. tel.č. 469 312 349. 

 

Ostatní 

ZUŠ Hlinsko vás co nejsrdečněji zve na Vánoční 
koncerty, které se konají v koncertním sále ZUŠ ve 
dnech  11., 14. a 19.prosince vždy od 16.30 h 

 
KAM ZA SPORTEM? 

Krytý bazén v Hlinsku o vánočních svátcích 

Datum Plavecký bazén Sauna 
So 22.12. 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 
Ne 23.12. 10.00 – 19.00 ZAVŘENO 
24. a 25.12. ZAVŘENO ZAVŘENO 
St 26.12. 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 
Čt 27.12. 10.00 – 21.00 15.00 – 21.00 
Pá 28.12. 10.00 – 21.00 15.00 – 21.00 
So 29.12. 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 
Ne 30.12. 10.00 – 19.00 ZAVŘENO 
31.12. a 1.1. ZAVŘENO ZAVŘENO 
St 2.1. 6.30 – 14.00 15.00 – 21.00 

 

Od čtvrtka 3. ledna 2008 
provoz dle platné provozní doby.  
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Lyžařská střediska v okolí 

Ski areál Hluboká 

Provozní doba lyžařského areálu  

Po - Pá 10:00 - 20:00 

So 9:00 - 20:00 

Ne 9:00 - 18:00 

Lyžování při umělém osvětlení 17:00 - 20:00.  

Provoz pro skupiny upravíme podle dohody.  

Bližší informace na www.skihluboka.cz  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ski areál Trhová Kamenice 

Provozní doba pro veřejnost 

So 9:00 - 16:00 

Ne 9:00 - 16:00 

 

 

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 VI. 

 
Odchází jeden za druhým 

 
Přišel mezi ně na skok i velkostatkář inženýr Jan 

Nevole, muž vysoké postavy, černé brýle na 
krátkozrakých očích, s řídnoucím bílým plnovousem, 
který mu zakrýval límeček i nákrčník. Odběhl na chvíli 
z polí, měl tam lidi, a dobrý hospodář neměl rád, 
když někdo při práci lelkoval. „Vítejte, Slované!“ 
pozdravil hosty a hned na ně uhodil otázkou, co říkají 
politice, rád by slyšel také jiný názor než Frantův - to 
myslel generála - s tím není kloudná řeč. Nikdy se 
neshodnou. Mluvil hlučně a úsečně, myslel bys, to je 
divous a drsný člověk, a zatím to byl učiněný dobrák 
a Kameničtí to o něm dávno věděli. 

Dobře tenkrát pořídili: Zach vyhledal svou 
podobiznu, na památku ji i podepsal, a zámecký pán 
dovolil, aby si uspořádali do jeho parku výlet, a že si 
mohou sebou přivést i Alinčovu kapelu. 

Bylo jarní nedělní odpoledne, panské lesy se 
pařily, nad Zadním rybníkem křižovali racci. Nechali 
Matrasův kopec vpravo, zašli úzkou pěšinou do 
Zádušní borovinky. Na hrázi u malířského stojanu 
vysoký muž zavalité postavy, usměvavých očí, černé 

zastřižené brady: Gustav Jaroslav Schulz, inspektor 
Dunajské paroplavební společnosti z Vídně. Byl u 
maminky na krátké návštěvě, stařenka bydlela na 
zářečí u mistra Metzla, (Později dům Hospodkův, nyní 
Pytlíkův. B.H.) však se Gustav u něho vyučil a v 
městečku se na paní správcovou nikdo jinak nedoptal 
než jako na „paničku Schulzovou“. Pan inspektor 
maloval borovinku. V posledních letech zanechával  

perokreseb a víc se obíral krajinářstvím.  

Zámek ve Svobodných Hamrech 

Zastavili se u něho, pochlubili se generálovou 
podobiznou. Hned se nabídl, vrací se příští týden do 
Vídně, ať mu ji svěří, opatří na ni hezký rám. Rádi 
nabídku přijali, a zanedlouho visela v besedě, jak se 
říkalo úzké místnůstce vedle čeledníku „U knížete“, 
Zachova podobizna ve skvostném rámu. 

No, a pak došlo na ten besední výlet do parku. 
Vypravili se tam v červnu. Zámek ve Svobodných 
Hamrech není žádné honosné feudální sídlo, je to 
prostá jednopatrová budova, v těch dobách mívala 
mansardovou střechu a nad domácí kaplí věžičku. 
Uvnitř lesklá čistota, široké dřevěné schodiště do 
prvního patra jako křída. Park nepříliš rozsáhlý, ale 
pěstěný, vpravo laťový gloriet a pod ním kolem plotu 
kuželník, vpozadí vzrostlý jehličnatý háj a v něm 
pěkné stinné místo s drnovým sedátkem - Jenerálka, 
jak ten tichý kout k poctě věrného kamaráda nazval 
sám zámecký pán. Tam bylo skutečně procul negotiis, 
(Z lat. - daleko od ruchu - přeneseně „tichý kout“. 
B.H.) tam se oba přátelé uchylovali rádi, když chtěli 
strávit pěknou hodinku nerušené pohody. 

Na písčitém prostranství před zámeckými okny 
bíle prostřené stoly pro hosty, vesnická děvčata 
roznášela okaté koláče a nalévala znamenitou kávu. 
Oba pánové usedli mezi členy výboru, vyposlechli 
zábavný pořad. Byly to verše a sborový zpěv a Julius 
Tichovský přidal několik podařených výstupů. A když 
spustili Alinčové, litoval generál: slečinkám hrají 
nožky jako strunky, škoda, že si nemohu zatančit. 
Musíš, Honzíčku, položit nějaký parket, a ať zas 
kameničtí přátelé přijdou hodně brzo, hned je s tou 
jarou mládeží v tom jejich zamlklém Tusculu veseleji. 

Kameničtí se nedali pobízet a za několik neděl 
kráčeli po Knotkových lukách a kolem rybníků do 
Hamrů zas. Ale ten Zachův parket tu ještě nebyl. 

Hlásily se prázdniny a po nich se komediant 
Tichovský do městečka pod Zeleným táborem už 
nevrátí. Dostal místo až ve Vodolce u Prahy. A tak po 
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Raisovi a Tuláčkovi odchází i on, výborný společník, 
bez žertu nepromluvil a divadlu rozuměl jako herecký 
direktor. Kdo se po něm ujme osiřelé Můzy a komu 
odkáže ty své mlčenlivé aktéry, s nimiž léta prováděl 
podivuhodné věci? (Některé z velkých marionet - loutek 
se dochovaly dodnes. Pozn. B.H.) 

Na 9. července 1884 připadaly padesáté 
narozeniny protektora spolku Jana Nerudy a 
kmotřenci mu poslali tento telegram: 

„Junáckému našemu Janu Narudovi v Praze. 

Klestils cestu pro ducha uštvaného národa - a hle, 
tam, kde zlobou ničitelů ducha našeho z bujných 
dříve sadů učiněny jižjiž udupané pláně, hle, tam bují 
zase mocně nové símě. Toť dílo Tvé. 

Ten Tvůj zpěv ryze český budil a vedl vítězně! 
Zmohutněls! Kéž nám i dále v budoucnost mohutným 
jsi zachován! Hrdi na to jsme, že popřáls nám nésti 
jméno Tvé na štítě našem. 

Beseda Neruda v Trhové Kamenici.“ 

Ten den znělo velkému pěvci jistě v uších. V 
Trhové Kamenici měli večer přátelskou besedu a celý 
program byl věnován jemu. Emanuel Brebera 
přednášel, slečny Hrozná a Zábská recitovaly jeho 
básně, pěvecký kroužek zazpíval několik sborů, které 
na Nerudovy texty zkomponoval pan řídící. Se zdi se 
dívala básníkova velká podobizna, nad bystrýma 
očima mohutná kštice prošedivělých vlasů, pod orlím 
nosem divoká houština vousů. 

Prázdniny padly do nejprudšího letního parna, 
Julius Tichovský se loučil, ale bylo to divné loučení. 
Žádný v něm smutek a žádné slzy, ale celý večer 
jeden nepřetržitý tichovský žert a vtip. Naposled si na 
besedním theatrum vykračovaly a hovořily loutky nic 
jináč, než jako velké persony, principál sypal celé 
hrsti anekdot, o kterých před lety před Raisem a 
Karličkou Tuláček odmítavě říkal, že na ně chodí do 
listárny zneuznaných přispěvatelů Šotka a Palečka. 
Pan Macháček pochválil jeho práci ve škole i v 
Besedě, recitovaly se žertovné básně a nakonec 
přiběhly slečny Schulzovy s překrásnou kyticí rudých 
růží. A po tom podařeném programu se na sále 
tančilo a „Zproněvěřilý odběhlík“, jak ten večer 
Tichovského pořád tituloval kolega Brebera, musel 
střídat dámy po půl kousku, aby se žádnou neměl 
„rasovskou“. 

Thálie dlouho netesknila. Přišel nový učitel, byl to 
Václav Červenka, položili před něho hromádku 
knížek, vyberte z nich něco, a mohl byste občas 
zaskočit i za zapisovatele a ani správa divadelního 
inventáře by vás tolik nezaměstnala. A protože měl 
rád knihy, byl nějaký čas i knihovníkem. Zeptáte se: 
jakýpak správce ochotnického majetku! Cožpak 
nějaký vůbec byl? Ano, byl. V inventáři Besedy z těch 
časů je zapsáno 55 kusů všelijakých kazajek, čamar, 
uniforem a fraků. To už byla hezká garderoba! 

A ještě jedno bylo na tom našem venkovském 
spolku chvályhodné: byla to stálá pozornost, kterou 
věnovaly Matičce. Jako její členové platili roční 
příspěvek 10 zlatých a koupili i jakéhosi plechového 
střelce, na němž milovníci střelby za mírný poplatek 
zkoušeli dovednost oka i ruky. Tahle „hračka“ 
například roku 1888 vynesla Ústřední matici školské 
skoro celou desítku. Komenský ve Vídni dostával 
příspěvek poloviční. 

V listopadu toho roku 1884 potěšili Nerudovci 
svého generálského příznivce zvlášť pěknou 
besídkou: měla jen a jen jihoslovanský pořad. Rais 
poslal z Hlinska srdečný pozdrav, Emanuel Brebera se 
už dávno osvědčil jako věrohodný životopisec, 
Macháček složil ze srbských národních zpěvů 
čtverylku pro smíšený sbor, a pro mužský sbor 
upravil bulharskou hymnu Šumí Maryca. Přidali rázný 
junácký pochod a nějakou báseň s balkánskými 
motivy. Taneční zábavu zahájili srbským kolem. 
Emanuel Brebera byl výborný kreslíř a nový kolega 
František Petr mistrný kaligraf. V besední knize 
protokolů jsou jeho zápisy; učitelé psávají obyčejně 
pěkně nebo aspoň obstojně, ale tyhle Petrovy řádky, 
to jsou hotové písařské básně. Tož oba umělci celý 
slavnostní pořad opsali a ozdobili i zdařilými 
pérovkami, dali svázat do skvostného alba a to 
půvabné dílko generálovi věnovali. Měli proč. 
Hamerskému vlastenci z jeho velké důstojnické penze 
mnoho nezůstalo: z jeho darů si hamerští a okolní 
domkáři kupovali na kamenickém jarmarku kravičky, 
pohořelí si pomáhali k novému krovu a i studentům 
kápla vždy do kapsy nějaká desítka, když předložili 
starému juristovi pěkné vysvědčení. 

Ani ochotníci nezaháleli, ale výběr kusů by jim byl 
Rais nepochválil. Besední scénou prošel Brouček, Na 
Dušičky, Posvícení v Malčicích, Převržená slánka. 

Byli to nejspíš lesníci, kteří ve schůzích pořád 
navrhovali, kupme spolkový kulečník, bude to stálý 
zdroj příjmů. Kdo si bude chtít zahrát, rád nějaký ten 
dvacetník zaplatí. A tak vydali akcie a milý biliár 
přivezli. Ale měli s ním víc mrzutostí než radostí. 
Každou chvíli na něm někdo protrhl sukno, k placení 
náhrady se neměl, museli ho upomínat. Oprava stála 
pokaždé čtyři pět zlatých, a to byly tehdy už pěkné 
peníze. Za to byly buď dva metráky brambor nebo 
pět kilo másla. Selského másla, toť se ví. 

Jednou si zasedl pokušitel i na starého dobráka 
faráře Chválu, rozháněl se chvíli po tom zeleném 
políčku nešťastným tágem a šťastně také sukno 
protrhl. Správce besedního majetku čekal, pan farář 
se přihlásí, ale ono nic! Sukno už Pilný, krejčovský 
mistr, dávno zalátal, a výboři si lámali hlavu, jakým 
způsobem faráře co nejšetrněji upozornit. Akcii si 
kdysi koupil, ale daroval ji spolkové pokladně. A 
nakonec - předběhněme děj - nežli si na dluh 
vzpoměl, zemřel a o jeho dědictví bylo zahájeno 
pozůstalostní řízení. S pohledávkou přišla i Beseda. 
Kolik má přihlásit? Máme přihlásit deset nebo patnáct 
zlatých? Na návrh Václava Červenky připojili se 
Nerudovci s dluhem třiceti zlatých. Myslím však, že 
po panu Chválovi zůstalo jen o málo víc než po 
kameničkovském prvofaráři Pardusovi, ústřední 
postavě Raisova Západu, a že Beseda nedostala nic. 
Aspoň se o tom v kronikách nic nepíše. 

Velkým letním koncertům, které vždy byly 
vyvrcholením každoroční besední kulturní činnosti, se 
říkalo akademie. Roku 1885 měla ta akademie 
národní program. Pozvánky slibovaly: 

Král: Pochod - velký orchestr, 
Bendl: Pověz mi, Jeníčku - sólo, 
Drahlovský: Komáří ženich - smíšený sbor, 
Rutte: Tys ještě jenom poupátko - sólo, 
Bendl: Můj strážný andělíček - sólo, 
Suk: Sen - mužský sbor, 
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Hnilička: Lístek do památníku - smyčcový 
orchestr, 
Dvořák: Maličkosti - dvoje housle, violončelo, 
harmonium, 
Pivoda: Pějte, ó pějte, ptáčkové - smíšený 
sbor, 
Laub: Líbí se mi líbí, a Voda nezávada - 
slovácké národní písně, 
Pivoda: Rozmarynka - mužský sbor, 
Dvořák: Slovanský tanec č. 4 - orchestr. 

 

Vstupné bylo 50 krejcarů, rodina platila zlatku. Po 
akademii se zas tančilo. 

Pozvánka na Merendu 
pořádanou 

dne 28. února 1886 

Písňové sbory cvičil 
tentokráte Emanuel 
Brebera a zkoušelo se v 
neděli odpoledne. Do 
zkoušek přijížděli i 
přespolní, jako 
poštmistr František 
Strouhal ze Studence, 
adjunkt František 
Schulz z Lukavice, 
učitel Jan Líbal z Bradla, 
řídící Franc až z 
Chlumu, a mezi 

ochotnými hosty čteme v besedních protokolech i 
jména slečen Geraldové z Lipky a Karly Kotysové z 
Vápenného Podola, Tekly Mayerhoferové ze Studence 
a paní Veselovské z Hlinska, Veselského a Tuláčka z 
Hlinska, Vltavského z Křížové, Voborníka z Krouné a 
učitele Vacka z Bradla. Cestovné bylo zavedeno až 
později, a přesto nikdo neodřekl. Byli to nadšení pěvci 
a hudebníci, ještě poslední „zapadlí vlastenci“ a mívali 
radost, když se koncert podařil a když se o jeho 
dobré úrovni pochvalně mluvilo v sousedních městech 
a když se o nich s uznáním zmiňoval Posel z 
východních Čech, ba dokonce i odborný časopis 
Dalibor. 

Humorista Tichovský vodil své dřevěné aktéry ve 
vzdálené Vodolce, ale Kameničtí i bez něho dokázali 
uspořádat velký večer. Ukázkou byla merenda na 
konci února. Už program ukazoval, že tentokrát bude 
na Schulzově sále smíchu dost: Jarní reje - Student a 
hausmistr - Kočičí dueto - Smutná rodina - Umělci na 
mizině - Uvítání milostpána - Taneční zábava. 
Literární hodnotu besídka neměla. Ale také divadelní 
hry, a Beseda jich každý rok pořádala několik, byly 
skutečná všehochuť: Zlatodvorský sedlák - Doktora 
Fausta domácí čepička - Hloupý kousek - Svatojánská 
pouť - Diblík - Bratr honák - Vrah - Staří blázni - 
Dědoušek - Lakomec - Zrzavá - Kříž u potoka a 
Chudý písničkář.  

 
Pokračování příště … 

 

PLACENÁ INZERCE: 
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PROSINEC- ČAS ADVENTU, VÁNOC A 

RODINNÝCH SETKÁNÍ 
Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím v roce. 

Prapůvod těchto zimních svátků sahá až do 
starověkých římských dob. 21. prosince začínaly 
několikadenní pohanské slavnosti boha slunce – 

slunovratu.  

Při slunovratu 
uctívali lidé vracející 
se slunce, které po 
minutách 
prodlužovalo svůj 
pohyb na obloze a 
dávalo naději, že se 
spící příroda zase 
probudí. Dospělí se 
radovali, tančili a 

hodovali v domech bohatě vyzdobených zelenými 
větvemi a děti se těšily na sladkosti a drobné dárky, 
které v té době dostávaly. 

Spolu 
s ostatním světem 
slavily slunovrat 
také slovanské 
národy. K jejich 
veselým svátkům se 
vázalo mnoho 
obřadů a obyčejů 
spojených s vírou, 
že slunce zvítězí 
nad démonickými 
bytostmi a divokými 
přírodními silami, 

které spolu zápasí v drsných studených nocích. Lidé 
uctívali stromy v posvátných hájích, živly a zvířata. K 
jejich poctě si nasazovali na obličeje ďábelské a 
zvířecí masky a bavili se v hlučných maškarních 
průvodech. Mnohé pověry a zvyky měly chránit lidi 
před zlem a neštěstím. 

S příchodem křesťanství začala církev tyto 
bezbožné oslavy považovat za hřích. Dala si za úkol 
přežívající pohanské zvyklosti vymýtit. To se ale příliš 
nedařilo. Hry, magická věštění, obřady, které měly 
často ovlivnit budoucnost, nepozbývaly pro lidi své 
kouzlo. Divoké oslavy trvaly celý prosinec i leden a 
církevní otcové se rozhodli je vykořenit tak, že na 
dobu zimního slunovratu přesunuli roku 354 
křesťanské oslavy Kristova narození, do té doby 
slavené na jaře. Od roku 567 pak ještě církev 
stanovila od 25. prosince do 6. ledna „svatý 
dvanáctidenní čas“. Na prosinec také Řím zařadil do 
kalendáře svátky křesťanských  světců, a tak dal 
příležitost k důstojnějším oslavám. 

Ani pod tímto nátlakem církev oblíbené pohanské 
zvyky nevymýtila. Trvalo ještě velmi dlouho, než se 
Vánoce, takto pojmenované od 12. století, přiblížily 
k té podobě, jak je známe dnes. Dá se říci, že se 
spolu vzájemně propojily způsoby slavení z dob 
předkřesťanského Řecka a Říma, magické kulty 
pohanských obyvatel zemí střední Evropy 
a křesťanské obřady. Některé z těchto zvyků 
postupně zanikaly, jiné nové vznikaly, až konečně 
v našem zejména venkovském prostředí 
vykrystalizovaly do překrásné, snad nejpoetičtější 
podoby vánočních svátků na světě. 

Jak již bylo řečeno, pro naše předky měl Štědrý 
večer hluboký magický význam. Byl to večer plný 
obřadnosti, věšteb, čas, kdy se prý vracejí duše 
zemřelých, aby pobyly spolu s rodinou. Závazná byla 
skladba jídelníčku – mezi předepsanými devíti druhy 
jídel nesměl chybět hrách, sušené a čerstvé ovoce, 
houby, pečivo z mouky režné i bílé, pokrmy z jáhel, 
med, ořechy, česnek. Na stůl lidé položili chléb, obilí, 
mince, pod stůl položili věchem sena, nohy stolu 
obtočili řetězem, aby se rodina v následujícím roce 
nerozešla a nikdo nezemřel.  

Některé staré vánoční obyčeje a zvyky se udržují 
dodnes. Pod talíř se dávají šupiny, mají rodině 
zajistit finanční hojnost celý další rok. Svobodné 
dívky tahají polínka, aby zjistily tělesnou konstrukci 
svého nastávajícího (dívka zavře oči a vytáhne z 
hromady jedno polínko, tvar polínka prozradí fyzickou 
podobu dosud neznámého nastávajícího). Pokud si na 

Barborku natrhá 
svobodná dívka 
větvičky třešně a dá je 
do vody, může se na 
Vánoce dočkat 
překvapení: když do 
té doby rozkvetou, do 
roka se provdá. Na 

Štědrý večer se nechávají dveře otevřené, kdyby 
zavítal host. 

Tradice Vánoc v Čechách je velice úzce spojena 
s rybou. Ale stačí zajet jen kousek za hranice naší 
republiky, a ejhle, o vánoční rybě se tu nic neví. 
V Berlíně se jí pečená husa s kaštanovou náplní nebo 
pečenými jablky a k tomu brambory, Francouzi si 
pochutnávají na husích játrech, pečené beraní kýtě 
a majonézovém salátě a v Anglii nebo Americe by si 
štědrovečerní večeři nedokázali představit bez 
tradičního krocana. Tradice je tradice. 

Jistě i každá rodina má tu svou tradici, kterou 
dodržuje už po léta. A i my v Kamenici tady máme 
takovou rodící se tradici, na kterou bych Vás ráda 
pozvala.  

 

 

Nenechte si ujít 23. prosince v 17hodin cestu 
za vánočním světýlkem. Sejdeme se v dolní části 
náměstí v trhové Kamenici, zazpíváme si koledy 

a rozsvítíme si své 
betlémské světlo. 
I tato tradice má své 
kouzlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Vám všem pokojné 
a klidné vánoční svátky, dětem 
dárky, které je potěší a všem 
příjemná setkání nejen v kruhu 
rodinném.  

Blanka Němcová 

 


