
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 23. ledna 2008 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení čtenáři Trhovokamenického občasníku, 

opět se sešel rok s rokem a Vy držíte v rukou první číslo již třicátého sedmého ročníku Trhovokamenického 
občasníku. Je to již šestý ročník, který mám na starost a tedy již po šesté jsem měla před sebou stejný úkol- 
vymyslet, co budou mít všechny úvodníky pro daný ročník společného. V minulých letech jste zde četli slovo 
starosty, charakteristiky měsíců v roce, nejčastěji používaná křestní jména, zajímavé události a v loňském roce 
i ohlédnutí za uplynulým stoletím.  

V tomto roce se můžete těšit na  medailonek zastupitelů a pracovníků Úřadu městyse Trhová Kamenice. 
Každý z nich bude odpovídat na stejné otázky. 

Jako první odpovídal starosta městyse Pavel Kábele: 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se zastupitelem? 

O možnosti ucházet se o práci v zastupitelstvu Trhové Kamenice jsem vážně začal uvažovat zhruba před sedmi 
lety. Hlavním důvodem byl fakt, že mi nikdy nebyl lhostejný veřejný život v naší obci a měl jsem snahu se 
spolupodílet na jejím dalším vývoji. Mandát zastupitele mi umožňuje vyjadřovat svoje názory a představy 
o fungování obce a z části ovlivňovat její další posun k lepšímu.  

2) S jakými očekáváními jste do zastupitelstva vstupoval a jak se tato očekávání naplňují? 

Je pravdou, že když jsem před pěti lety nastoupil do úřadu, měl jsem bláhovou představu o tom, jak najednou 
dokážu výrazným způsobem zlepšit životní podmínky všech našich občanů a celkově zkvalitnit život v naší obci. 
Bohužel již v prvních měsících tyto moje představy vzaly výrazným způsobem za své. Teprve po důkladném 
seznámení se s chodem úřadu a hlavně s ekonomickými a legislativními možnostmi obce, jsem musel svoje 
představy značně zredukovat. Doufám, že se i přesto postupnými kroky alespoň zčásti daří zrealizovat některé 
změny k lepšímu. 

3) Ve které oblasti se Vaše představy realizují a která je Vám nejbližší? 

Pro mě jako pro starostu je odpověď na tuto otázku velice obtížná, protože jsem nucen se zabývat všemi 
oblastmi života v obci. Rozhodně bych nechtěl žádnou upřednostňovat, i když v některých obdobích se jeví určité 
oblasti důležitější vzhledem k nutnosti ať už vyšších investic nebo věnování větší pozornosti při jejich řešení. 

4) Z čeho máte dobrý pocit, že se Vám podařilo? 

Jako první reakce na tuto otázku se mi samozřejmě v této době vybaví dokončení první etapy rekonstrukce naší 
základní školy, která byla v loňském roce jednoznačně nejvýznamnější a nejnáročnější investicí a která byla právě 
dokončena.  Určitě mám dobrý pocit i z práce celého současného zastupitelstva, které ve většině případů funguje 
bez větších názorových rozdílů, což výrazně urychluje a usnadňuje rozhodování a tím snad přispívá i k větší 
spokojenosti občanů s fungováním našeho úřadu. 

 

 

 

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchu, 
jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír 
lásky do nového roku 2008 Vám jménem pana starosty 
a pracovníků úřadu přeje Blanka Němcová 
 

•••• vydává úřad městyse Trhová Kamenice             •••• ročník 37           • leden  2008            •••• číslo 1 
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STALO SE V NAŠÍ OBCI – PROSINEC 2007 
• Propadlé kanály na silnici první třídy před 

benzínovou stanicí jsou opravené. 

• V současné době pracují na našem úřadě již jen 
dva stálí pracovníci, kteří zajišťují nejnutnější 
údržbu a řádný chod naší obce. 

• Webové stránky Trhové Kamenice 
www.trhovakamenice.cz mají nový vzhled. 
V aktualitách si můžete přečíst třeba změnu 
ordinačních hodin některých doktorů, změny 
v místní knihovně, program kina. Ve fotogalerii 
najdete pár fotek z různých akcí. Na úřední desku 
dáváme důležité informace a také je zde kniha 
návštěv, kam nám můžete napsat. 

 

Upozornění na každoroční poplatky 

DRUH POPLATKU 
VÝŠE 
POPLATKU 

TERMÍN 
ÚHRADY 

Za psa 

50,- Kč za 
jednoho 
psa 
120,- Kč za 
každého 
dalšího psa 

Do 
15.2.2008 

Odpad 

440,- Kč za 
jednu 
povinnou 
osobu 
 

Do 
31.5.2008 

Trhovokamenický 
občasník 

50,-Kč za 
celoroční 
předplatné 

Do 
21.1.2008 

Pronájem 
pozemků 

Dle nájemní 
smlouvy 

Do 
31.1.2008 

Nájem hrobových 
míst 

300,- Kč za 
jeden hrob 
na 10 let 

Do 
31.8.2008 

 

 

Upozornění ČEZ 

Firma ČEZ upozorňuje 
majitele a uživatele pozemků pod 
elektrickým vedením na 
povinnost provádět ořez nebo 
odstranění dřevin ve smyslu 
energetického zákona 
č. 458/2000 Sb. Je zakázáno 

nechávat růst porosty nad výšku 3m. Další 
informace jsou uvedeny na úřední desce našeho 
úřadu nebo na zákaznické lince ČEZ 840 840 840.  

 

Czech POINT 

Od nového roku se na náš úřad můžete obrátit 
se žádostí o ověřený výstup z Obchodního rejstříku, 

Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí 
a připravuje se i rozšíření o výpis z Rejstříku trestů. 
Náš úřad se stává pracovištěm systému Czech POINT 
– místem pro komunikaci občana s veřejnou správou.  

Znamená to, že občan při vyřizování jednoho 
problému nebude muset obíhat jednotlivé úřady, 
ale potřebná data mu budou poskytnuta na 
kterémkoli pracovišti sítě Czech POINT, což jsou 
všechny matriční úřady. 

 

Změna svozu popelnic 

Svoz popelnic se v zimním 
období v částí Zubří přesouvá 
z pondělí na úterý. 

 

 

Knihovna 

Místní knihovna oznamuje, že probíhá prodej 
starých knih.   

 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ VEŘEJNÉHO 

ZASTUPITELSTVA 
Usnesení č. 05/2007 ze zasedání zastupitelstva 

městyse Trhová Kamenice konaného dne 
12. prosince 2007 v 19.00 hodin v sokolovně 
v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 

• zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

• zprávu o výsledcích průběžné veřejnosprávní 
kontroly v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ 
Trhová Kamenice – příloha č. 1 a 2 
 

Zastupitelstvo městyse schvaluje 

• rozpočtové opatření č. 3/2007 – příloha č. 3 

• rozpočtové provizorium na r. 2008 – příloha č. 4 

• rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice 
a Vysočina pro plynofikaci na r. 2008- příloha č. 5 

• pronájem pozemku č.poz. parcely 2071/4 o 
výměře 2012 m2 v k.ú. Trhová Kamenice paní 
Ludmile Slezákové, bytem Lhotka 91, 560 02 
Česká Třebová za cenu 1,- Kč/m2/rok 

• směnu pozemků č. poz.parcely 360 a 363 a část 
p.p.č. 362 v k.ú. Trhová Kamenice ve vlastnictví 
pana Antonína Kábeleho, bytem Trhová 
Kamenice, ul. 5. května 32 za část pozemku 
p.p.č. 1773/6 v k.ú. Trhová Kamenice ve 
vlastnictví Městyse Trhová Kamenice 

• prodej stavební parcely č.p. 54/69 o výměře 
1005 m2 v k.ú. Rohozná panu Vladislavu 
Kvapilovi, bytem Hamry nad Sázavou 304 za 
cenu 35,- Kč/m2 

• prodej pozemku č.p.p. 1614/81 o výměře 24 
m2 v k.ú. Trhová Kamenice panu Josefu Pilnému, 
bytem Výsonín čp. 43 za cenu 35,- Kč/m2 

• prodej stavební parcely č.p.p. 314/2 o výměře 
965 m2 v k.ú. Trhová Kamenice manželům 
Alexandru Freiovi, bytem Fugnerova 1247, 
Hlinsko a Ivaně Freiové, bytem J. P.lachty 46, 
České Budejovice za cenu 95,- Kč/m2 
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• prodej části pozemku st.p.č. 8 a část 
pozemkové p.č. 205 v k.ú. Trhová Kamenice 
panu Stanislavu Kučerovi, Podzahrady čp. 47, 
Trhová Kamenice za cenu 35,- Kč/m2 

• prodej části pozemku st.p.č. 8 a část 
pozemkové p.č. 205 v k.ú. Trhová Kamenice 
panu Ivanu Linhartovi, bytem Spojovací čp. 248 
za cenu 35,- Kč/m2 

• Obecně závaznou vyhlášku městyse Trhová 
Kamenice č. 1/2007 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování sběru, přeprav, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Pavel Kábele, starosta, Věra Pilařová, místostarosta  

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
 

 

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

 

 

 

50 let Ludmila Paulusová, Trhová Kamenice 

60 let Lenka Linhartová, Rohozná 

70 let Viléma Růžičková, Trhová Kamenice 

75 let Jan Novotný, Trhová Kamenice 

 Jan Pirkl, Trhová Kamenice 

 Vlastimil Procházka, Trhová Kamenice 

80 let Milada Petrová, Trhová Kamenice 

94 let Marie Nováková, Trhová Kamenice 

 

 

MATEŘINKA 
V prosinci se děje tolik věcí, jako v málokterém 

jiném měsíci v roce. Již od počátku adventu se 
připravujeme na nejkrásnější svátky v roce, děti 
vyrábějí vánoční dekorace, přáníčka a dárky pro 
rodiče, pečou cukroví, přeje-li počasí, chodíme 
bobovat, vyprávíme si o lidových zvycích, narození 
Ježíška, učíme se koledy, 
vánoční písničky a básničky.  

Na jeden den se v 
mateřské škole usadí čertíci 
a čertice, aby si zaskotačili při 
čertovských hrách a soutěžích, 
jindy je ve školce zase bílo od 
samých andílků a papírové 
chumelenice.  

Mezi tím nás stačí 
navštívit i Mikuláš s čertem, 
letos s sebou měli poprvé 
i krásného hodného anděla.  

Potom už nastává veliké 
těšení na besídku, na kterou 
se vždy dostaví i Ježíšek – 
a ani letos tomu nebylo jinak. 
Děti všem přítomným 
zazpívaly a zarecitovaly, 

společně jsme vyráběli vánoční svícny, a když se 
ozval zvoneček, všichni nedočkavě spěchali k 
vánočnímu stromečku. Radost byla veliká, divení, 
prohlížení a hraní nebralo konce. Díky sponzorům 
mohla být nadílka opravdu bohatá.  

 

Za sponzorování mateřské školy děkujeme: 

p. M. Bačkovskému, Z. Dubskému, rodině 
Hanzlíčkových, p. J. Janotkovi, Z. Kudláčkovi 
a Fr. Tichému. 

Všem našim dětem, rodičům, sponzorům 
a všem čtenářům těchto řádků přejeme pevné 
zdraví, spokojenost a samé radostné dny 
v roce 2008. 

 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Jedno malé vystoupení 

Jsme žáci 4. třídy a už probíráme ve vlastivědě 
historii českého národa. A věřte, že nás to baví. Paní 
učitelka Jiroutová přišla s nápadem, že bychom mohli 
nacvičit malé pásmo o praotci Čechovi. Celá třída se 
zaradovala. Řekli jsme si: „Něco nového se dozvíme 
a určitě zažijeme i nějakou legraci.“ S nadšením jsme 
začali pracovat s vybranými texty. Za dva týdny jsme 
byli hotovi a šli jsme se předvést do školní družiny. 

Měli jsme trochu trému, ale nakonec vše dobře 
dopadlo. Malí diváci se zájmem poslouchali. Za 
odměnu nám nejen radostně zatleskali, ale také nám 
dali malý mlsíček. Rádi bychom s paní učitelkou ještě 
nějakou scénku s historickým námětem nacvičili. 
Doufáme, že budeme mít příležitost. Bylo to prima. 

Za 4. třídu: Alžběta Dubská a Jana Bačkovská 

 

Naše škola pomáhala 

Každý nemá to štěstí prožít spokojený život. 
Smutné je, že mezi ty nešťastné patří i mnohé děti, 
které často končí na ulici. Nemít rodiče, nemít 
zázemí, nemít o koho se opřít si snad ani jeden žák 
naší školy neumí představit. Pomáhat se má a před 
Vánocemi dvojnásobně. Neváhali jsme proto a 
podpořili projekt DOMU ŠANCE, jehož součástí je 
provoz speciálního zařízení. Jde o takovou „přestupní 
stanici“ mezi ulicí a prací. Klienti jsou zařazováni do 
pracovních dílen, ve kterých získávají nejen pracovní 
dovednosti, ale i vztah k práci samotné. Veškeré 
zkušenosti se jim hodí při hledání pracovních míst a 
při zapojování do chodu běžné společnosti. 

Hlavními iniciátory akce na naší škole jsme byli 
my, žáci 9. třídy. Paní učitelka Vukčevičová nám dala 
potřebné informace. Byli jsme rozděleni do menších 
skupin. Vybaveni propagačními a informačními 
materiály, pokladničkami a krabicemi s propiskami 
jsme se vydali slušně požádat dospělé o příspěvek. 
Doporučená cena propisky byla 25 Kč. Každý mohl 
přispět dle svého uvážení. Byli jsme rádi, že většina 
oslovených nás neodmítla. Prodali jsme celkem 150 
tužek a vybrali jsme 3 917,50 Kč. Finanční částka 
byla předána přímo zástupci Projektu Šance, který na 
naši školu přijel.  

Máme všichni radost z toho, že jsme pomohli 
přispět na dobrou věc. 

Za 9. třídu: Adéla Horáková 
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Návštěva kostela Svatého Mikuláše 

Pěvecký sbor naší školy byl požádán, aby secvičil 
naši státní hymnu. Nácviku se ujala p. zástupkyně 
Radka Melounová. Vystoupení bylo součástí 
vzpomínkové akce v kostele sv. Mikuláše u Rváčova. 
Jako první měl slovo pan farář Pavel Čtvrtečka. Po 
něm si přítomní vyslechli přednášku o životě a díle 
Jana Jakuba Ryby. Mluvené slovo bylo občas 
vystřídáno krásnými varhanními melodiemi. 

Brzy nato trhovokamenické žákyně začaly zpívat 
„Kde domov můj.“ Ani v tomto případě varhany 
nechyběly. Atmosféra v kostele byla velmi působivá. 
Charakteristický chlad, kouzlo rozsvícených svící a 
tichá přítomnost návštěvníků umocňovaly důstojnost 
slavnostní chvíle. Někteří hosté slzeli dojetím.  

Na závěr všichni obdrželi domácí voňavý koláč a 
zahřáli se horkým čajem. Při odchodu z kostela každý 
ještě dostal malou pozornost pro potěšení. Za toto je 
třeba poděkovat paní Haně Štolové, starostce Obce 
Vysočina. 

Za sbor žákyň: Michala Bačkovská a Soňa Bačkovská  

 

Poselství křesťanských svátků 

12. prosince navštívili naši školu zástupci z 
Biskupství královéhradeckého. V každé třídě si děti 
vyslechly téměř hodinový adventní program, který byl 
přizpůsoben rozumovému chápání přítomných. 

Žáci byli naladěni příjemným vystupováním, 
zajímavou a věcnou videoprojekcí a netradičním 
zapojením do příběhu. Cílem besedy bylo dát žákům 
nový podnět k prožívání svátků, pomoci jim oslavit 
sváteční dny také po duchovní stránce. Rozhovor měl 
děti vyprovokovat k zamyšlení nad hodnotami 
všeobecně přijímanými. Jsou všechny dnešní hodnoty 

dobré a potřebné pro jedince? Jaký mají vliv na 
společnost? Jak jsem ovlivněn já?  

V 8. třídě si děti během besedy dělaly poznámky, 

aby nové informace mohly samy shrnout. Hra „Kdo 
bude mít poslední slovo?“ neměla konce. Žáci si toho 
hodně zapamatovali a každý chtěl něco říci. Sestra 
Marie byla mile překvapena. Poděkovala za 
pozornost, aktivitu a popřála každému vše dobré. 

Mgr. Eva Gábrlová 

 

Projektový týden /10.12. - 14. 12./ 

V rámci nových vyučovacích metod připravily paní 
učitelky z I. stupně projekt s názvem „Volný čas 
dětí.“ 

Cílem bylo nejen ukázat některé možnosti využití 
volného času a zapojení žáků do různých aktivit, ale i 
podpořit pěkné vztahy v dětském kolektivu a rozvíjet 
vzájemnou komunikaci. Během projektu se 
nezapomínalo na vzdělávání v jednotlivých 
předmětech. A jak to všechno probíhalo? 

Pondělí /trh nápadů/ 

Žáci byli rozděleni ve svých třídách do menších 
skupin. Vymýšleli a shromažďovali nápady na téma 
„Volný čas.“ Každý přišel s nějakým příspěvkem, 
což bylo chvályhodné. Nakonec všichni dohromady 
vytvořili velký třídní plakát, který se stal součástí 
výzdoby. 

Úterý /střídání stanovišť/ 

P.uč. Divišová pracovala s žáky v knihovně. 
Seznámila je podrobně s prostorami, s druhy knih 
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a jejich půjčováním. Přečetla jim připravené literární 
ukázky s vánoční tematikou. Také si všichni společně 
zazpívali koledy. Výroba sněhové vločky byla hezkou 
tečkou na závěr této aktivity. 

P. uč. Slavíčková a Jiroutová si připravily 
hudební stanoviště na téma „Voda a její čistota“. 
Žáci se naučili krásnou písničku Pramínek. Zábavnou 
formou se seznámili s putováním vody od pramene 
do oceánu. 

P. uč. Mencová a Mokrá měly na starosti 
výtvarné stanoviště. Děti vytvářely z přinesených 
výstřižků koláž na téma „ Já a moje koníčky.“ Ve 
skupině se učily spolupracovat. 

 

Středa /umění diskutovat/ 

V průběhu vyučovacího dne v každé třídě 
proběhla řízená beseda na téma „Klady a zápory 
volného času.“ Chlapci a děvčata se učili diskutovat, 
hlásit se o slovo, projevit svůj názor a ten se snažit 
obhájit, vyslechnout kamaráda. 

Čtvrtek /malé divadlo/  

P.uč. Slavíčková nacvičila se svou třídou hru 
„Špinavá Berta.“ Ta pak byla předvedena v 
sousedních třídách. Berta byla holčička, která se 
nechtěla mýt. Nakonec onemocněla, protože ji ze 
špíny přepadli bacili. Bylo jí moc a moc špatně. 
Všichni žáci slíbili, že hygienu těla budou určitě 
dodržovat. 

Pátek /výlet/ 

Vyvrcholením projektu byla cesta do blízkého 
Hlinska. Zde opět došlo k rozdělení na několik skupin. 
Žáci postupně navštívili starodávný Betlém. Prohlédli 
si chaloupky s vánoční výzdobou, vyslechli poutavý 

výklad paní průvodkyně a také si nakoupili malé 
dárečky. Pak následoval odchod do DDM, kde děti 
čekala autodráha,hra na počítačích, výroba přáníček 
různými způsoby. Den byl zakončen koupáním. 
Z DDM se všichni odebrali do bazénu. Řádění na 
skluzavce a na pěnových destičkách bylo 
nezapomenutelným zážitkem. 

 

Některé ohlasy žáků po skončení 
projektového týdne: 

• Bylo to super a krásně jsme si užívali. 

• Budeme dlouho vzpomínat. 

• Učili jsme se hraním a zábavou. 

• Poznali jsme se více navzájem. 

• Těšíme se na další akce. 
Vyučující I. stupně základní školy 

 
 

Základní škola Trhová Kamenice 

 
 

V úterý 22. 1. 2008 se všem 
budoucím prvňáčkům, jejich rodičům 
a ostatním zájemcům otevřou dveře naší 
školy. 
Po celou dobu dopoledního vyučování bude 
možné prohlédnout si nově vybudované 
prostory školy, třídy, 
odborné učebny, navštívit 
jednotlivé třídy přímo při 
vyučování a seznámit se 
se životem školy. 

Jste srdečně zváni.  
 

 

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Hurá, hurá, máme novou družinu !!! 

Týden před vánočními svátky proběhlo velké 
stěhování. Vše, co mělo ručičky a nožičky, běhalo, 
nosilo, brkalo po schodech. Stěhovala se totiž družina 
z přízemí do 3. patra. Skvělá předvánoční 
odtučňovací kůra! Ale stálo to za to. Je skvělá! 
Krásně pestře vymalované stěny, světla, která se 
nadají rozbít – nebo ano? Nové, přehledné poličky – 
to se to bude uklízet! Kdyby ten den ve škole rychle 
utíkal a mohlo se sem co nejrychleji! Následovalo 
rovnání hraček a her do nových polic, výzdoba oken 
ručně malovanými kytičkami, zdobení vánočního 
stromečku, výroba nepečených kuliček a chuťovek. 
Ale co bude dál? Paní vychovatelka nás asi jenom 
straší, když říká, že Ježíšek uviděl moc polámaných 
autíček a utržených nožiček u panenek a letos nám 
nové hračky nepřinese. No uvidíme, zase jsme přece 
pomáhaly při stěhování! 

Nadešel den, na který jsme se moc těšily, ale 
zároveň nám bylo úzko. Hračky nebudou! Ani 
v kuchyňce pod papírem nic nevyčuhovalo. Je zle! 
Při otevírání dveří do slavnostně vyzdobené družiny 
nám bušila srdíčka. Hurá, to jsme nečekaly! Paní 
vychovatelka měla trochu pravdu, Ježíšek nám 
polámané hračky asi neodpustil, ale to co jsme 
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viděly, zahnalo všechny naše chmury. Nová 
trampolína, gymnastické míče, basketbalový koš 

s krásně měkoučkými chlupatými míči, balanční kruh, 
na kterém můžeme měřit své síly, kluzky na sníh a 
i ta autíčka tam nějaká byla! Asi jsme zas tak moc 
nezlobily! 

Děti ze školní družiny 
 
 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Oslavy konce roku bývají spojeny s konzumací 

alkoholu. Požití většího množství s sebou nese riziko 
vzniku stavu lidově zvaného kocovina. Vstřebávání 

alkoholu v organismu je 
rychlé, ale odbourávání 
pomalé. Je všeobecně 
známo, že není vhodné pít 
nalačno, neboť bílkoviny 
přijaté potravou tvoří 
s alkoholem v trávicí trubici 
nevstřebatelný komplex. 
Také tučná strava zpomaluje 
vstřebávání alkoholu. 
Kocovina se projevuje škálou 
různých příznaků, časté jsou 
bolesti hlavy, nechutenství 

a zvracení, třes, únava, průjem.  

Alkohol je v těle odbouráván jaterními buňkami 
a vzniká acetaldehyd, který je toxický, může ve 
větších dávkách poškozovat játra. Kromě samotného 
alkoholu mohou alkoholické nápoje obsahovat i další 
příměsi, které projevy kocoviny dále zhoršují. Proto 
se také nedoporučuje míchání alkoholických nápojů. 
S konzumací alkoholu zpravidla souvisí nedostatek 
spánku a navíc alkohol zhoršuje REM fázi spánku, 
která je pro odpočinek a duševní výkonnost důležitá. 
Alkohol způsobuje ztrátu vody a minerálů, protože 
tlumí sekreci hormonu, který hospodaření s vodou 
a minerály reguluje. Při kocovině se nedostává nejen 
tekutin a minerálů, ale snížena je také hladina 
krevního cukru, glukózy. Ta je totiž produkována 
jaterními buňkami, které jsou nyní zaměstnané 
odbouráváním alkoholu. Proto je člověku s kocovinou 
slabo, má zrychlený tep, třese se a potí, má pocit 
chladu. Alkohol také ovlivňuje centrum pro regulaci 
tělesné teploty. 

Při kocovině pociťujeme špatnou náladu, je to 
proto, že látky vytvářející dobrou náladu se 

vyplýtvaly předchozím pitím a chvíli trvá, než si je 
organismus znovu vytvoří. Při testech na zdravých 
dobrovolnících se zjistilo, že alkohol vyvolává malé 
krvácení do žaludeční sliznice. Proto alkohol špatně 
snáší lidé s poškozeným trávením. 

Je mnoho způsobů, jak lze kocovinu ještě zhoršit, 
například již uvedenou kombinací více druhů 
alkoholu, pitím nalačno, nedostatkem nealkoholových 
tekutin, nevhodná je i sauna.  

Nejrozumnějším způsobem, jak přečkat kocovinu, 
je počkat, až se organismus zotaví. Nahradit 
nedostatek spánku a doplnit minerály a tekutiny. 
Vhodná je například lehce stravitelná nemastná 
polévka, je možné použít některé mineralizující 
doplňky stravy, které by ale neměly dráždit žaludek. 
Nevhodná je jedlá soda, její reakcí s žaludeční 
kyselinou se uvolňuje oxid uhličitý, ten dále dráždí 
žaludek. Jiné léky snižující kyselost žaludečních šťáv 
jsou vhodnější. Pro správnou funkci jaterních buněk 
je důležitý thiamin (vitamin B ), který se může 
kombinovat se všemi vitamíny skupiny B. Dále jsou 
na trhu hepatoprotektiva, látky podporující správnou 
funkci jater, např. Essentiale forte, Lipovitan apod. 
Novinkou na trhu je Noblem, který by měl pomoci 
jaterním enzymům regenerovat a odbourávat alkohol. 

Ačkoliv se často používají, nejsou léky typu 
Ibalgin či Brufen vhodné k léčbě kocoviny vzhledem 
k tomu, že mohou zhoršit zmiňované krvácení do 
žaludeční sliznice.  

Také nelze doporučit další konzumaci alkoholu.  

Důsledkem nadměrné konzumace alkoholu 
mohou být i úrazy, často v důsledku pádu či rvačky. 
Při poranění hlavy je vhodné vyhledat lékařskou 
pomoc, protože alkohol by mohl zvýšit riziko 
nitrolebního krvácení. 

Přeji všem, aby se jim kocovina 
v následujícím roce vyhýbala! 

Šťastný Nový rok! 
PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

P.S. V souvislosti s nastávajícími změnami ve 
zdravotnictví chci ujistit všechny své zákazníky, že se 
mohou v naší lékárně informovat na konkrétní ceny 
jejich léků, výši doplatku a dalších poplatků.  

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE Z LÉKAŘSKÝCH 
ORDINACÍ 

Jak jistě všichni víte, Nový rok 2008 přinesl do 
našeho života i nové změny. Na dalších řádcích se 
dočtete, co Vás čeká nového u lékařů v Trhové 
Kamenici. 

 

Regulační poplatky u 
praktického lékaře pro dospělé 

od 1. 1. 2008 podle novely 
zákona č.48/1997 Sb. o veřejném 
zdravotním pojištění 

Pacient poplatek ve výši 30,- Kč platí: 

� při každé návštěvě ordinace, kdy je provedeno 
vyšetření lékařem 

� při každé návštěvě lékaře u pacienta 
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Pacient poplatek neplatí: 

� za provedení preventivní prohlídky (1x za 2 roky) 

� za provedení prohlídky závodní preventivní péče 

� za očkování 

� za vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního 
pojištění (například vyšetření pro řidičský průkaz) 

 

Pacient je od poplatku osvobozen: 

� pokud je v hmotné nouzi a prokáže se příslušným 
dokladem, který nesmí být starší než 30 dnů 

� pokud mu soud nařídil ochrannou léčbu 

� pokud se musí podřídit zvláštním opatřením 
z důvodu : 

• léčení infekčního onemocnění 

• nařízené izolace 

• nařízené karantény 

 

Doklad o zaplacení poplatku vydá praktický 
lékař podle zákona pouze na vyžádání (vybrané 
poplatky ovšem lékař povinně oznamuje zdravotní 
pojišťovně, která vede jejich evidenci a sleduje 
dosažení limitu 5000,- Kč ročně, nad který pak 
pojišťovna vrací peníze pacientovi). 

Povinnost vybírat poplatky je lékaři uložena 
zákonem, za nevybírání poplatků může být lékaři 
uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. 

Sdružení praktických lékařů České republiky 

 

 

Regulační poplatky u zubního 
lékaře 

od 1.1.2008 podle novely zákona 
č.48/1997 Sb.  

Pacient poplatek platí ve výši: 

30,-Kč 

� při každé návštěvě, kdy je 
zubním lékařem provedeno celkové nebo dílčí 
vyšetření (výjimkou je pouze návštěva, při které 
je provedena preventivní prohlídka) 

90,-Kč 

� při každé návštěvě zubní pohotovosti nebo 

� při každé návštěvě, kdy je zubním lékařem 
provedeno akutní ošetření v ordinační době nebo 
mimo ni a pacient není u tohoto zubního lékaře 
registrován 

 

Pacient poplatek neplatí : 

� při návštěvě spojené s preventivní prohlídkou: 

• děti do 18 let 2x ročně 

• těhotné ženy 2x v průběhu těhotenství 

• dospělí 1x ročně (za preventivní prohlídku 
u dospělého se považuje teprve druhá 
prohlídka v kalendářním roce, která 
následuje obvykle po 5 a více měsících od 
první prohlídky v témže roce) 

� při návštěvě, kdy je provedeno pouze samostatné 
rentgenové vyšetření  

� při návštěvě, kdy je prováděna pouze 
naplánovaná samostatná fáze ošetření a není 
provedeno žádné vyšetření (např. v protetice, v 
ortodoncii, při ošetřování kořenových kanálků) 

� při dispenzární péči u dětí od 1 roku do 18 let 
věku a u těhotných žen 

 

Pacient od poplatku osvobozen: 

� pokud je v hmotné nouzi a prokáže se příslušným 
dokladem, který nesmí být starší než 30 dnů 

� pokud je umístěn v dětském domově nebo ve 
školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy 

� pokud mu soud nařídil ochrannou léčbu 

� pokud se musí podřídit zvláštním opatřením 
z důvodu 

• léčení infekčního onemocnění 

• nařízené izolace 

• nařízené karantény 

 

Poučení 

Doklad o zaplacení poplatku vydá zubní lékař 
pacientovi podle zákona pouze na vyžádání. 

S výjimkou poskytnutí akutní péče pacient 
regulační poplatek neplatí při návštěvě u zubního 
lékaře, který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 
u níž je pacient pojištěn. Ošetření je hrazeno podle 
ceníku, se kterým je zubní lékař povinen pacienta 
seznámit. 

Vydala Česká stomatologická komora ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví ČR jako sdělení pro pacienty 

dne 10. 12. 2007. Podrobnější informace naleznete 
na webových stránkách ČSK www.dent.cz v odkazu 

Aktuální informace a události. 

 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Jubileum „třináctého apoštola“ 

Den po Vánocích je svátek svatého 
prvomučedníka Štěpána. Kniha Skutky apoštolů 
poznamenává, že ti, kteří kamenovali Štěpána, 
„složili svrchní šat u nohou mladíka, zvaného Šavel“. 
Zde se poprvé setkáváme se jménem Šavla – Pavla, 
který se z pronásledovatele stal významným 
apoštolem Evangelia. Šavel /narodil se kolem roku 8 
po Kr., tedy před 2 000 lety/ slyšel Štěpánovo kázání, 
ale byl jeho zavilým odpůrcem. Později sám uvěří v 
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista a stává se 
„Apoštolem národů“. Učí, že Zákon je naplněn 
Kristovým křížem. Od první chvíle pochopil „ 
radostnou zvěst“ o Bohu, který ve své milosti chce 
smířit člověka se sebou samým a s druhými lidmi. 
Pavel přichází do Antiochie, kde bylo poprvé 
evangelium hlásáno Řekům a kde bylo také poprvé 
vysloveno jméno „křesťané“, to je věřící v Krista. 
Odtud zamířil nejprve na Kypr a pak vícekrát do krajů 
Malé Asie a do Evropy. 

V apoštolátu Pavla nechyběly obtíže, kterým s 
odvahou čelil pro lásku ke Kristu. On sám vzpomíná, 
jak působil: „lopotil jsem se mnohem více, dostal 
jsem se do žaláře častěji, týrání jsem zakusil nad 
veškerou míru, často v nebezpečí smrti, často v 
nebezpečích na řekách a na cestách, v nebezpečích 
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od lupičů, v nebezpečích od vlastního národa, v 
nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v 
nebezpečích na poušti, v nebezpečích na moři, v 
nebezpečích mezi falešnými bratry; k tomu 
vyčerpávající práce, mnohé bezesné noci, hlad a 
žízeň, časté posty, zima a chatrné oblečení. A nad to 
všechno každodenní nával ke mně, starost o všechny 
církevní obce“. Z jednoho úryvku v Listu Římanům 
vysvítá záměr vypravit se až do Španělska, na konec 
Západu, aby všude hlásal evangelium až do 
posledních končin tehdejšího známého světa. Jak 
neobdivovat takového muže? Co jej vedlo k tak 
nezměrnému úsilí? Pro Pavla, jak víme, je tímto 
důvodem Ježíš Kristus, o němž píše: „Kristova láska 
nás nutí..., aby ti, kteří jsou naživu, nežili sobě, ale 
pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých“ (2 Kor 
5, 14-15) pro nás, pro všechny.  

Svatý Pavel nakonec vydá svrchované svědectví 
krve za císaře Nerona v Římě, kde se uchovávají a 
uctívají jeho ostatky. 

Zpracoval Pavel Čtvrtečka 

 

PROGRAM KINA LEDEN 2008 
Byť definitivní uzávěrka všech příspěvků do 

tohoto čísla Trhovokamenického 
občasníku proběhla až 30. 
prosince 2007, přesto naši kinaři 
ještě neznali přesný program na 
měsíc leden, protože první 
promítání bude až 
11. ledna 2008. Proto sledujte 
vývěsku kina, kde se včas dozvíte program kina na 
tento měsíc. 
 
 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
Autorská čtení 

Máte představu, že čtení knihy, povídky nebo 
jiného literárního díla je jen intimní záležitostí? Třeba 
po návštěvě plánovaného večera změníte názor. 
Připravujeme autorská čtení mladých literátů, které 
se uskuteční v budově bývalé fary. Závěrečná diskuse 
o díle bude jistě přínosem nejen pro autory samotné, 
ale i pro vás, kteří si udělají čas a přijdou na toto 
setkání. Přesný termín sdělíme prostřednictvím 
dalšího čísla občasníku nebo místním rozhlasem. 

Myslivecký ples 

Všichni, kdož v zeleném po hvozdech 
kamenických rádi chodí a s potěchou se o tamní 
obyvatele starají, aby jim snad něco během roku 

a obzvláště v době zimního klidu 
nechybělo či naopak, by snad některý 
z živočišných druhů újmu 
těm ostatním 
nezpůsoboval, se v našich 

končinách sdružují ve spolek, jenž se 
Mysliveckým sdružením Chrudimka 
nazývá. Též o vás by se rádi postarali 

a dobrou chvilku s vámi měli, a to již 
v sobotu 12. ledna na svém tradičním 
Mysliveckém plese by vás rádi přivítali. 
Zde hojnosti bujarého veselí vám budiž 
dopřáno a též vybrané kulinářské perličky 
zvěřinové kuchyně vám předkládány 

budou. Kromě toho v hru zvanou tombola přizváni 
budete a sami se přesvědčíte, jak hodně vám je 
Štěstěna nakloněna, by na vaši stranu tu či onu 
potřebnost přisoudila. Nuže pamětlivi, prosím, buďte 
a čas sobotní 12. dne měsíce 
ledna l.p. 2008 v čase hodiny 
dvacáté. nikomu v slib vaší 
přítomnosti nedávejte, neb 
budete v místním kulturním 
stánku zvaném sokolovna 
očekáváni. ☺ 

Sobota 23. února je dnem, 
kdy parket sokolovny v Trhové Kamenici roztančí 
ples SRPDŠ. Pomoc rodičů v jakékoliv podobě je 
vítána, obracejte se, prosím, na třídní důvěrníky. 
Bližší pozvánku na ples přinese příští číslo 
Trhovokamenického občasníku. 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

V sobotu 19. ledna bude skanzen na Veselém 
Kopci žít svým tradičním Masopustem.  

Tradiční obchůzka masopustního průvodu 
v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska. 
Otevřeno od 10 do 16 hodin. Mimo konání tohoto 
programu je Veselý Kopec do zahájení nové 
návštěvnické sezóny uzavřen.  

 

Masopustní obchůzky 

Kromě masopustu na Veselém 
Kopci mohou zájemci zhlédnout 
tradiční obchůzku masek i v jiných 
vesnicích našeho okolí :  

• 19. ledna od 10.00 h  Veselý Kopec 

• 26. ledna od 8.00 h  Včelákov 

• 26. ledna od 9.00 h  Studnice 

• 2. února od 7.30 h  Hamry 

• 2. února od 8.00 h  Vortová 

• 3. února od 7.00 h  Hlinsko – Blatno 

• 9. února od 8.00 h  Vítanov - Stan 

 

Pojďte s námi za kulturou 

V pátek 4. ledna od 19.00 h v hlinecké sokolovně 
svým Věnečkem zakončí podzimní běh kurzu tance 
a společenské výchovy. O hudbu se postará H.A.M. 
Chrudim a Duo Classic při MKK Hlinečan. 

Hned následně přivítá 
parket Komorního divadla v 
Hlinsku nové adepty 
kurzu tance 
a společenského chování 
(leden – únor 2008) 
9., 14., 16., 23., 28. 
a 30. ledna 2008. Pod 
vedením tanečního mistra 
Ing.Bohumila Černého 
a jeho partnerky proniknou 

noví tanečníci nejen do tajů ladných kroků mnoha 
společenských tanců, ale seznámí se se základy 
společenského chování a etikety. Kurz hudebně 
doprovodí Duo Classic při MKK Hlinečan.   
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V úterý 22. ledna od 18.00 h přivítá Hlinsko na 
jevišti Komorního divadla divadelní hru Henry 
Becque Pařížanka. Příjemná satirická komedie 
o šikovné pařížské dámě z vyšších kruhů, která si umí 
najít cestičky, kterými se běžně k cíli nedostáváme. 
Pod režijním vedením Hany Ižófové hrají : Michaela 
Dolinová, Jiří Klem, Ladislav Potměšil, Igor Šebo, 
Dana Homolová 

 

Na 23. ledna je pro všechny zájemce připraven 
Pololetní koncert nejlepších žáků a souborů ZUŠ 

Hlinsko. Začátek je v 16.30 h v 
koncertním sále ZUŠ v Hlinsku.  

Dále je na sobotu 2. února 
2008 připraven koncert u 
příležitosti 50. výročí založení 
ZUŠ Hlinsko. Začátek je v 17.00 
h v koncertním sále ZUŠ v 
Hlinsku. 

 

Ostatní 

Mateřské centrum Hlinečánek oznamuje 
všem: Pozor, začínáme v úterý 8. ledna a máme 
následující týdenní rozvrh : 

Pondělí – odpoledne 

Cvičení s paní Dagmar Komůrkovou od 17 h 

Úterý – dopoledne 

Výtvarné dílny pro nejmenší od 9 - 11 h 

• 8. 1. Medvídek z oříšků 

• 15. 1. Vyrábíme magnety z moduritu 

• 22. 1. Malování výrobků z moduritu 

• 29. 1. Dáreček k Valentýnu 

Úterý – odpoledne 

Herna pro celou rodinu od 15 do 17 hodin 

Středa – dopoledne 

Hrajeme si s říkadly, herna s paní Pavlišovou 
od 9 do 11 hodin 

Čtvrtek – dopoledne 

Herna pro celou rodinu od 9 do 11 hodin 

Čtvrtek – odpoledne 

Herna pro celou rodinu od 15 do 17 hodin 

 

PROBĚHLO 
Poděkování 

Srdečně děkuji Hynkovi a Dášence za spolupráci 
a úžasný přístup k lidem při pořádání akce "Vánoční 
koncert 2007". Dále děkuji všem, kteří byli 
nápomocni, a také sponzorům bohaté tomboly. 

Čepička Vilém, majitel 

 

Všem hostům 
a návštěvníkům hotelu 
Slávie, obyvatelům Trhové 
Kamenice, ale i lidem, kteří 
čtou tyto řádky, přejeme 
pohodu v duši a šťastný 
a veselý nový rok 2008.  

Vilém Čepička s rodinou 

 

Betlémské světýlko 

Společně si zazpívali koledy a popřáli pěkné 
vánoční svátky všichni, kteří v předvečer Štědrého 
dne přišli k rozsvícenému stromu na náměstí 
v Trhové Kamenici. 

 

 

 

SPORTOVNÍ KLUBY 
115 let Sokola v Trhové Kamenici 

Když v roce 1862 založil Dr. M. Tyrš v Praze první 
českou tělovýchovnou organizaci Sokol, začala se 
sokolská myšlenka šířit i na venkov.  

V roce 1891 jeli členové „Vzdělavatelské  besedy 
Neruda“ do Prahy na jubilejní výstavu. Zde se setkali 
se členy různých 
sokolských jednot 
a informovali se 
o sokolské práci. Po 
návratu z Prahy bylo 
v létě 1892 
požádáno 
místodržitelství 
v Praze o založení 
jednoty Sokol 
v Trhové Kamenici. 

Dne 29. prosince 1892 se konala Valná 
hromada v hostinci „U knížete“. Této ustavující Valné 
hromady se zúčastnilo dvacet členů a starostou byl 
zvolen pan Josef Zábský. Začalo se cvičit a pořádaly 
se kulturní akce. 

Sokolovna, na kterou si museli členové TJ. 
vydělat sami, byla otevřena 21. září 1921. sokol 
sehrával v Trhové Kamenici významnou kulturní i 
společenskou úlohu (cvičení, divadelní představení, 
loutky). 

Obraz Sokola se v očích lidí mění. Stává se 
bližším a srozumitelnějším. Jeho hlavním cílem bude 
vždy ale podpora všestrannosti fyzického i duševního 
rozvoje člověka. 

Při příležitosti 115. výročí založení Sokola v 
Trhové Kamenici vzdáváme hold a vzpomínku všem, 
kteří stáli u zrodu Sokola, a těm, kteří po celou 
dlouhou dobu dobrovolně a s láskou propagovali 
jméno „Sokol“ v Trhové Kamenici. 

Výbor T.J. Sokol 

 



Číslo 11/2007 Trhovokamenický občasník  strana 10 

  www.trhovakamenice.cz  

Rychtář Cup 2008 

ŠK Rychta pořádá již osmý ročník série turnajů 
v elektronických šipkách, Rychtář Cup 2008. 
Jako obvykle bude probíhat každou sobotu v lednu, 
únoru a březnu v Hotelu Slávie. 

Počínaje 12. ledna se 
každou sobotu (až do března) 
můžete tohoto šipkového klání 
zúčastnit. Jedná se o soupeření 
pro zábavu pro každého, ale 
i o krásné poháry pro ty 
zručnější.  

Každý je srdečně zván! Pro bližší informace 
(přesnější termíny, platby za startovné, ubytování, 
atd) buď navštivte web http://sk-rychta.wz.cz 
nebo volejte na číslo 608 967 663 (Vilda Čepička). 

 

 

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 

 
Až do roku 1886 směli na divadelní prkna 

i učitelé. Ale toho roku jim to školní úřady zakázaly. 
Besední Thalie byla tím nemálo poškozena. O děvčata 
nebylo, městečko slynulo hezkými nevěstami daleko 
široko, ale o představitele mužských rolí bývala 
vždycky starost. A tak se kantorům nyní přidělovaly 
jen práce administrativní, a když toho roku podal 
přihlášku nový člen Macháčkova sboru Vincenc 
Pelikán, dali mu Červenkovo zapisovatelství 
a knihovnu. 

Za pět let po Raisově odchodu opustil Trhovou 
Kamenici i řídící učitel Václav Macháček. Byl na svou 
žádost přeložen do Slatiňan, které jsou ante portas 
(Z lat. - před branami. B.H.) královského města 
Chrudimě, které svým pippichovským kulturním 
životem už dávno lákalo našeho výborného pedagoga 
a obratného komponistu. Macháček byl Jihočech, 
narodil se v Sudoměřicích roku 1839 a na 
Chrudimsko, kde jeho bratr Ferdinand inspektoroval, 
přišel roku 1872. Z trhovokamenické vesnické 
dvoutřídky vytvořil během několika málo let 
pětitřídku s dívčí pobočkou a postaral se také 
o náležitou přístavbu nedostačující školní budovy. 
Držel tu svou školu pevně v ruce. Zavedl v ní moderní 
pedagogický ruch, že se směle mohla měřit i 
s kteroukoli školou v městě daleko větším. Rais 
o něm ve svých vzpomínkách píše, že byl vystupování 
důstojného a že uměl učitelský stav dokonale 
reprezentovat. Na konci srpna 1887 se s ním 
trhovokameničtí občané rozloučili. Emanuel Brebera 
připravil besední večer a před jeho zahájením prošel 
městem pochodňový průvod. 

Z původní raisovské družiny zůstal už jen 
Emanuel Brebera a ten se rodnému městu 
nezpronevěřil. Otec a bratr tu doktorovali, matka byla 

poštmistrovou a sňatkem se slečnou Hermínou dostal 
se do Schulzova příbuzenstva. Později byl jmenován i 
řídícím učitelem a spravoval místní školu až do roku 
1920. 

(Následující text vložil B.H.) 

I farář Chvála totiž opustil 24. dubna 1885 své 
trhovokamenické „ovečky“ a sám se odebral za svým 
vrchním pastýřem. Po faráři Páteru Janu Chválovi 
nastoupil do Trhové Kamenice Páter Josef Plocek. Od 
30. dubna 1885 tu působil jako administrátor a 20. 
července 1885 byl presentován jako farář knížetem 
Františkem Josefem z Auerspergu. Kanonicky byl 
presentován 12. srpna 1885 kapitulním děkanem 
Eduardem Prašingerem a jako kněz byl instalován 27. 
září 1885 vikářem Antonínem Hruškou. Nejen, že 
dobře vykonával služby boží a staral se o farní 
hospodářství, ale vykonával i veřejné funkce. 
Jednomu spolku v Trhové Kamenici však přece jen 
farář Plocek nebyl nakloněn. Byla to Vzdělávací 
beseda Neruda, přestože přistoupil do jejích řad. 
Důvody jeho nevole vůči spolku vyčteme v jeho 
dopise, který zaslal Besedě dne 9. ledna 1888. 

 
Opis dopisu faráře Plocka Besedě Neruda (sic) 

Slavné vzdělávací besedě „Neruda“ v Trhové 
Kamenici! 

Na dotaz ze dne 8. ledna b.r. čís. 125 oznamuje 
podepsaný, že schůzí výborových proto účastniti se 
nemíní, poněvadž seznal, že většina odporuje 
zásadám, kterých podepsaný hájiti musí; a tudíž 
přítomnost svoji uznává za zbytečnou! - Mimo to 
prohlašuje ještě jednou, že postavení a odpovědnost 
vuči vyšším představeným  nedovoluje podepsanému 
býti členem spolku, který si výhradně vytknul 
vzdělávati náš lid odebíráním časopisu liberalního, 
proticírkevního; a žádá tudíž, aby vymazán byl ze 
seznamu členů spolku, jemuž každou podporu, jak 
mravní, tak hmotnou na dále odepříti nucenjest. 

V Trhové Kamenici dne 9. ledna 1888 

    Josef Plocek, farář. 

Když roku 1890 končila Beseda desátý rok svého 
trvání, oslavila tuto radostnou událost pěkným 
koncertem. O proslov požádali K. V. Raise. To se však 
podivili, když renomovaný už spisovatel, který svým 
vzdáleným přátelům ochotně vyhovoval, ať ho 
požádali o cokoli, tentokrát odpověděl: „Udělám ten 
proslov, ale s podmínkou, že do pokladny 
spisovatelského družstva Máje složíte pět zlatých.“ 
Bylo kolem toho mnoho rokování, a nakonec jednatel 
poděkoval a 14. června mu oznámil, že požadovanou 
sumu zaplatit nemohou. A tak se museli obejít bez 
básnického prologu. Ve slavnostní schůzi se podával 
také přehled spolkové práce za uplynulé desetiletí. 
Věru, stydět se za ni Nerudovci nemuseli: sehráli 
39 divadel, uspořádali deset koncertů, sedm 
domácích zábav, deset večerů silvestrovských, 
jedenadvacet dýchánků, čtyři plesy, dvě merendy 
a pět výletů. Na divadla byl nejúrodnější rok 1887, 
kdy se v pozadí sálu stavěla scéna šestkrát. Pak se 
hrálo už řidčeji, čtyřikrát nebo už jen pouze dvakrát 
do roka, ale zato byly to kusy vybranější, jako Vodní 
družstvo, Služebník svého pána, Vojnarka, Marjánka, 
matka pluku, Z jiného světa, Na letním bytě, Třetí 
zvonění a Záveť. 

Do napovědní budky se nikomu nechtívalo. Pod 
nízkým jejím stropem musels sedět skrčen, šeptat 
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tak, aby o tobě v první řadě židlí nevěděli, ale zato 
aby tě slyšeli herci, z nichž si nejeden svou roli teprve 
teď, před hlavním představením, kdesi v zastrčeném 
koutku pilně odříkával. A tak jim přišlo vhod, že se 
v tom jubilejním roce vrátila ze světa Lojzička 
Pekařová, dnes už ovšem slečna Lojzi. Okoukala 
se trochu u Novotných v Nasavrkách a pustila se do 
Mekky všech českých služek - do Vídně - a odtud pak 

přešla 
do Prahy. 
Nebyla jí ta 
léta na škodu, 
nikdy 
nenaříkala, 
dostala v těch 
rodinách 
úředníků, 
inženýrů 
a továrníků 
znamenitou 
školu. Božena 
Němcová před 
mnoha lety 
naříkala nad 
smutným 
údělem 
českých služek 
v tom velkém 
rakouském 
městě, 
ukazovala, 
co jich 
propadlo 
mravní zkáze, 

ale slečna Lojzi vždycky říkávala: „Kdo nechce, ten se 
nezkazí. Sloužívala jsem v hospodě, a to víte, tam je 

různých příležitostí dost a dost, a přece jsem se 
Francovi vrátila ze světa taková, jaká jsem byla 
v Kamenici. Opravdu, Lojzi si uchovala své zásady 
celý život, jako by po matce nepocházela 
z mlynářského kabeláčovského rodu, který byl trochu 
degenerován. 

Doma v Kamenici si pořídila z úspor šicí stroj 
a živila se švadlenstvím. Šila jen tak pro domácí 
potřebu, žádné nedělní šaty, ale pohodlné jubky 
panímámám, zástěry ke kuchyňským kamnům, 
výbavu nevěstám. Její jedinou láskou byl Jedličkův 
František, synek ze staré chaloupky na Zářečí. Měl 
úhledný rukopis, vzal ho k sobě na úřad městský 
tajemník Vaněček, ale živobytí taková služba 
nedávala. A tak se vyučil krejčím, tovaryšská léta 
strávil ve Vídni a pak musel na tři léta k pevnostním 
kanonýrům do Josefova. A tam přišel o zdraví. „Když 
šel na vojnu“, vzpomínala Lojzi, „měl tváře zdravě 
červené jako panna. A vrátil se mi nemocný, zestárlý, 
a první jeho slova byla: „Dlouho si se mnou, holka, 
nepobudeš, tak pět deset let.“ Co se mu tam stalo. 
Měl denní službu a utekl mu z vězení voják. Bál 
se trestu, pustil se za ním za město, honil ho po 
všech vesnicích kolem Josefova, a pak uhřátý 
a k smrti unaven padl na židli za hospodský stůl 
a lačně pil ledové pivo. A z toho si přinesl děsnou 
památku: levou ruku měl po celý život v lokti 
ohnutou, byla plna modrých a rudých skvrn a ani 
koleno se mu do smrti nezahojilo. Co pochodil 
a pojezdil doktorů i pokoutních mastičkářů, 
schváceninu nedokázal vyléčit žádný“, a krejčovský 
mistr František Jedlička ve svých devětačtyřiceti 
letech zemřel. 

Pokračování příště … 
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