
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 20. února 2008 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení čtenáři Trhovokamenického občasníku, 

V průběhu tohoto roku se na tomto místě budeme setkávat se zastupiteli a pracovníky Úřadu městyse Trhová 
Kamenice. Každý z nich bude odpovídat na stejné otázky. 

 

Dnes odpovídala místostarostka městyse Věra Pilařová: 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se zastupitelkou? 

Vzhledem k tomu, že díky své práci přicházím každodenně do kontaktu s občany Trhové Kamenice a vyslechnu 
si spoustu připomínek na zvelebení obce, zlepšení života, které se dotýkaly i mě, rozhodla jsem se kandidovat do 
obecního zastupitelstva, abych mohla svou prací přispět alespoň částečně ke zlepšení podmínek života v obci.  

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

Neočekávaný velký počet hlasů, které jsem od voličů obdržela, je pro mě zavazující. Mým nástupem do 
zastupitelstva jsem si představovala, že budu moci přenášet ústní dotazy, připomínky a nápady občanů a 
spolupodílet se na jejich realizaci. V zastupitelstvu pracuji jeden rok a snažím se seznamovat s chodem celého 
úřadu. 

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

Náplň mé práce jako místostarostky spočívá především v oblasti prodeje, pronájmu a směny pozemků. Ve 
spolupráci se správcem obecních lesů panem Peškem jsme vypracovali podrobnou evidenci všech obecních 
pozemků v katastrech Trhová Kamenice, Hluboká a Rohozná. Jsem ráda, že v této oblasti mohu přispět k řádnému 
hospodaření s obecními pozemky. 

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

Za krátkou dobu mého působení v zastupitelstvu mám dobrý pocit z každé vykonané práce celého zastupitelstva 
pro spokojenost občanů. Mně jako jedinci by se nepodařilo nic, ale ve spojení se všemi zastupiteli, s jejich praxí a 
názory se podařilo zrealizovat některé naplánované úkoly ( ZŠ, rozhlas, chodník, nákup kontejnerů na třídění 
odpadů atd.).Závěrem bych si přála, aby náš městys mohl disponovat s větší finanční částkou k uspokojení 
námětů, které se týkají zvelebení života našich spoluobčanů. 

 

 

 

Přijměte pozvánku na tradiční ples SRPDŠ 
Do víru tance se nechte vtáhnout v sobotu 23. února.  
Sokolovna v Trhové Kamenici ožije úderem 20. hodiny 

náporem bujarého veselí a tancechtivých párů. V rytmu 
klasiky i moderních tanců zde právě v tento čas začíná 
ples SRPDŠ. Všichni jste srdečně zváni, věk nerozhoduje, 
přijďte se pobavit, vždyť jsme jen jednou na světě (jak praví 
klasik). Pro všechny je připravena tradiční tombola. 
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STALO SE V NAŠÍ OBCI – LEDEN 2008 
• Teploty v měsíci 

lednu byly mírné. Tání 
a déšť nám občas 
připravily nepříjemně 
kluzké chodníky 
a silnice. Lyžaři si mohli 
zalyžovat pouze na 
sjezdovce na Hluboké. 
Běžkaři musejí zatím čekat.  

• V budově bývalé fary byla zahájena výstavba 
bytu. 

• Na Městský úřad Hlinsko byla podána žádost 
o nový územní plán. Vybranou firmou je „A 
PROJEKT“ Pardubice. 

• V lednu jsme se v domě s pečovatelskou 
službou rozloučili s paní Černou, která odchází 
do Domu seniorů Drachtinka v Hlinsku. 
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo přidělení 
uvolněného bytu dalšímu zájemci, který by se 
měl nastěhovat již v měsíci únoru. 

 

Upozornění na poplatky v roce 2008 

Nezapomeňte zaplatit poplatky dle termínu 
splatnosti 

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 

 

 

Nabídka volných prostor k pronajmutí 

Úřad městyse Trhová Kamenice 
nabízí k pronájmu nebytové prostory 
v č.p. 56 v ulici 5. května. Jedná se 
o dvě místnosti (41m2) nacházející se 
v přízemí, vchod z hlavní ulice. 

Pohyb obyvatel v roce 2007 

 

  

st
a
v
 k

 1
.1

.2
0

0
7

 

n
a
ro

ze
n

í 

ze
m

ře
lí
 

p
ři

st
ě
h

o
v
a
n

í 

o
d

st
ě
h

o
v
a
n

í 

st
a
v
 k

 3
1

.1
2

.2
0

0
7

 

T.Kamenice 731 5 6 21 23 728 
Rohozná 78 1 1 18 10 86 
Kameničky 21 1 0 3 0 25 
Petrkov 6 0 0 0 0 6 
Hluboká 19 0 0 0 0 19 
Zubří  10 0 0 0 0 10 
Polom 1 0 0 0 0 1 
              
CELKEM 866 7 7 42 33 875 

 

 
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA 

Hlavním bodem jednání zastupitelů byl v lednu 
bezesporu návrh rozpočtu na rok 2008. 

Sestavení nového rozpočtu předcházela 
spousta diskusí. Oproti dřívějším letům, kdy návrh 
hrubého rozpočtu včetně investic připravoval pan 
starosta s paní účetní, bylo letos diskutováno 
o podstatně větším množství akcí, jejichž realizace 
je pro obec potřebná. Jejich celková finanční 
náročnost však značně převyšuje možnosti rozpočtu. 
Po odečtení fixních nákladů (mzdy, provozní výdaje, 
energie, pojištění, nájmy, provoz školy a školky) 
zůstaly zhruba 3.500.000.-Kč. Zastupitelé 
debatovali například o:  

• komunikaci v Táborské ulici 

• prováděcím projektu čističky odpadních vod 

• rozhlasu, opravách v sokolovně a na zdravotním 
středisku 

• výměně střešní krytiny v obecních domech 

• základní technické vybavenosti lokality Svárov 

• veřejném osvětlení hřbitova, místních částí 
Hluboká a Zubří 

• nákupu potřebných pozemků 

• nákupu auta pro pečovatelskou službu 

• rekonstrukci školy – II. etapě 

• novém chodníku v místní části Rohozná 

• kanalizaci v Nerudově ulici 

• opravách Domu s pečovatelskou službou 

• opravách nebytových prostor 

• rozšíření parkoviště u hřbitova 

Je zřejmé, že není možné realizovat vše v jednom 
investičním roce. Rozhodování není nikdy snadné. 
Zastupitelé se shodli investovat 2.000.000,-Kč na 
zasíťování pozemků v lokalitě Svárov, které jsou 
určeny pro novou výstavbu rodinných domů. 
700.000,-Kč je určeno k rekonstrukci veřejného 
osvětlení místních částí Zubří a Hluboká, 
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350.000,-Kč na opravu komunikace v Táborské 
ulici a 500.000,-Kč na výkup potřebných 
pozemků. V průběhu roku budou operativně řešeny 
méně finančně náročné investice – povrchová úprava 
chodníku v místní části Rohozná, oprava střechy na 
č.p.4 atd. 

V příštím čísle trhovokamenického občasníku 
najdete přehled rozpočtu, který se bude schvalovat 
na veřejném zastupitelstvu 6. února 2008, kam jste 
všichni srdečně zváni. 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva 
Městyse Trhová Kamenice, které se bude konat 
6. února 2008 od 19.00hodin v místní sokolovně. 

Na programu je: 

1) Zpráva o činnosti 

2) Schvalování rozpočtu na rok 2008  

3) Diskuse 

 

Nabídka spolupráce 

Český statistický úřad provádí sledování 
životní úrovně domácností. Tato statistika 
rodinných účtů (RÚ) sleduje hospodaření soukromých 
domácností. Údaje ze statistiky RÚ jsou významným 
podkladem pro kvalifikované rozhodování při realizaci 
sociální politiky státu i pro další činnosti. 

V současné době ČSU hledá zpravodajské 
domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní 
odměnu 855,- až 1355,- Kč (podle počtu členů 
domácnosti) sdělovat veškeré příjmy a výdaje za 
všechny členy domácnosti. Tyto údaje se zapisují 
měsíčně do „Deníků“ a údaje slouží pouze ke 
statistickým účelům. 

Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných 
statistických údajů zajišťuje § 16 zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění 
pozdějších předpisů a zákon 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 

ČSÚ Pardubice hledá ke spolupráci domácností 
v následující struktuře: 

 
Spole-
čenská 
skupina 
(osoba 
v čele 
dom.) 

Veli-
kost 
obce 

Druh 
bydlení 

Počet 
dětí 
Neza-
opatře-
ných 

Čistý měsíční 
příjem 
na osobu v Kč 

Ekono-
micky 
neaktivní 
osoba 
v čele 
s ekono- 
micky 
aktivními 
členy 
domác-
nosti 

do 
1999 
obyvat
el. 

---   

Domác-
nost 
s mini-
málními 
příjmy 

  3 děti 
do 1,9 násobku 
životního 
minima 

Kontaktní osobou pro zájemce o tuto činnost je 
paní Čermáková, tel. 466 743 435, e-mail: 
vera.cermakova@czso.cz, z ČSÚ, SOZT Pardubice. 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Z literární tvorby našich žáků 

1. příspěvek : Příběh s kocourem 

Můj kocour se jmenuje Balala. Je to divné jméno, 
že? K divnému jménu patří i zvláštní zbarvení. Na 
jeho kožíšku najdeme černé, rezavé, bílé, hnědé i 

šedivé skvrny. Když se naježí, 
vypadá mohutně a trochu 
strašidelně. Mně se však nejvíce 
líbí jeho temperament. Je to totiž 
velmi čiperný kočičák. Zažívám 
s ním chvíle neuvěřitelné legrace. 

Nejčastěji si hrajeme na 
honěnou. Někdy honím já jeho, 
jindy prožene zase on mě. 

A věřte, že to umí. To se přikrčí, prudce odrazí a hbitě 
skočí. Chytne mě za rukáv svými drápky tak silně, 
že ho nemohu setřást. Po takových zápasech jsem 
samý škrábanec. Mně to ale nevadí. Přelepím 
si zarudlá místa náplastí a zase jsme kamarádi. 

Balala je chytré zvířátko. Když má hlad, šmejdí 
po kuchyni. Vždy se zastaví před lednicí a škrábe 
a škrábe. To už nevydržím a nasypu mu plnou misku 
granulí. Samozřejmě nezapomenu nalít i lahodné 
mléko. Panečku, to je chroupání a mlaskání! 
Spokojeně se na něj dívám a mám radost, že mu 
chutná. Pak se jde natáhnout do svého pelíšku a já se 
těším, až zase spolu budeme dovádět. 

Daniel Horník, 6.tř. 

2. příspěvek : Barunka a František 

Jednoho léta jsem byla s rodiči ve Výrovicích. Je 
to známá kempová oblast u Znojma. Byla tam s námi 
také jistá rodina z Hlinska. Brzy po příjezdu 
se spřátelili dospělí i děti. Já jsem tak poznala novou 
kamarádku Janu. Byla o trochu starší, ale hned po 
prvním rozhovoru jsme si padly do oka. Naše 
povídání nebralo konce. Musely jsme probrat 
všechno, co je pro mladé holky zajímavé. Zjistily 
jsme, že obě máme také zájem o zvířata. Propukly 
jsme v nadšení, když jsme si sdělily, že se každá 
z nás stará o jednoho zakrslého králíčka. 

Jana má bílou samičku Barunku a já se zase 
mohu pochlubit černým samečkem, na kterého 

volám: „Františku!“ Za pár 
dní společných prázdnin 
nás napadlo, že bychom 
mohly naše králičí miláčky 
po příjezdu osobně 
seznámit. 

A skutečně! Když jsme 
se všichni vrátili, naše 

plány na sebe nenechaly dlouho čekat. Domluvili 
jsme si společnou schůzku – já, Jana, Barunka 
a František. Setkání se nejen vydařilo, ale bylo 
i přínosné. O několik týdnů později se Barunce 
narodila tři krásná králičí miminka. Obě dvě jsme 
měly z nového přírůstku velikou radost. Pak jsem 
k Janičce jezdila častěji, abych s Františkem viděla, 
jak králičí děti rostou. Když se králíčci osamostatnili, 
obdarovaly jsme jimi své kamarády. 

Veronika Kábelová, 7.tř. 
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3. příspěvek : Záhadná studánka  

Klečím u studánky a hledím do vody. Pozoruji 
dno, v němž trčí vzhůru ke hladině kameny. Co se 
to mezi nimi pohybuje?  

Zbystřím zrak a vidím, že v té krásně průhledné 
vodě plave cosi zeleného. Může to být list rostliny, 
může to být rybka, může to být i docela něco jiného. 
Chci to zjistit, a proto napínám zrak co nejvíce. 

Představte si, že je to malá 
žabička. Řeknete si: „ To je toho?“ 
Ale tenhle tvoreček má na sobě 
červené tričko s černými proužky. 

Plave si pokojně ke břehu a za chvíli skáče na kámen. 
V tom okamžiku si mě všimne, mrkne na mě 
a zakváká na pozdrav. 

Nestačím se divit, když dalších pět žabek 
ve stejném oblečení vylézá z vody. Sednou si na 
kámen a žabí koncert začíná. Slyším první hlas, druhý 
hlas, dokonce i nějaké sólo zaznělo. Je to krása! Když 
dozpívaly, uklonily se a způsobně naskákaly do vody. 

Na potlesk nečekaly a já vím proč. Nad hlavou 
mi přeletěli dva čápi. Žabky, mějte se hezky a zase 
někdy kvá, kvá. 

Lucie Dostálová, 8.tř. 

 

Lyžařské závody 

11. ledna jsme se po obědě shromáždili před 
školou. V 11.30 h přijel autobus, všichni jsme nasedli, 
ještě jsme si zkontrolovali lyžařské vybavení 
a natěšeni jsme vyrazili na sjezdovku do obce 
Hluboká. 

Zde již čekal pan učitel Radek Meloun, pořadatel 
celé akce. Než začaly závody, každý soutěžící dostal 
číslo a vyslechl nejen pravidla pro závodění, ale 
i bezpečnostní pokyny. Pan učitel s námi nejdříve 
celou trať projel. Pak jsme si vyznačenou dráhu 
dvakrát sjeli sami. Každý z nás se snažil, aby 
vyzkoušel tu nejlepší techniku. Po přípravách proběhl 
vlastní závod, po jehož ukončení všichni lyžaři dostali 
v lyžařské chatce menší občerstvení. 

Nutno říci, že se nikdo nezranil. To určitě svědčí 
o tom, že přihlášení žáci jsou dobří lyžaři. Nakonec 
jsem si mohli zdarma ještě dojezdit jízdy, které jsme 

po příjezdu na sjezdovku dostali. děkujeme. O půl 
třetí přijel autobus a odvezl nás zpátky do Trhové 
Kamenice. Poděkování patří paní ředitelce 
M. Pšornové, která plnila funkci hlavního rozhodčího 
a také vysílala na trať jednotlivé závodníky. 
Děkujeme i paní zástupkyni R. Melounové, která 
celou soutěž svědomitě fotografovala. 

Myslíme si, že se tato akce velmi vydařila. Určitě 
bychom si přáli pokračování, které nám bylo 
přislíbeno. Všechno ale záleží na sněhových 
podmínkách. A jak jsme dopadli? Zde jsou výsledky: 

 

1. – 3. třída chlapci  
1. Radek Rulík 
2. Roman Kábele 
3. Adam Dubský 
4. Josef Janotka 

   

4. – 6. třída chlapci  
1. Václav Němec 
2. Jan Albrecht 
3. Jan Tichý 

   

4. – 6. třída dívky  
1. Kristýna Vodrážková 
2. Barbora Polánská 
3. Dušková Miloslava 
4. Dušková Martina 

   

7. – 9. třída chlapci 
1. Luboš Rejholec 
2. Lukáš Meloun 
3. Michal Rulík 
4. Jan Rejholec 
5. Vojtěch Vomáčka 
D Jakub Rejholec 
D Jiří Drápalík 

   

7. – 9. třída dívky 
1. Denisa Kábelová 
2. Veronika Kábelová 
3. Michala Bačkovská 
4. Kateřina Hovorková 
 

Za všechny lyžařské závodníky: 
Michala Bačkovská, 8.tř. 
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Den otevřených dveří 

22. ledna proběhl na naší škole den otevřených 
dveří. Zájemci z řad rodičů i široké veřejnosti měli 
možnost prohlédnout si nově vybudované prostory - 
především šatny a novou školní družinu. Někteří 
rodiče zavítali i do tříd, kde se účastnili výuky. 
Navštívily nás také děti z mateřské školy. Vyzkoušely 
si, jak se sedí v lavicích, jak se ve škole budou hlásit, 
odpovídat na otázky a poslouchat. Ve školní družině, 
kde si mohly pohrát s hračkami, se jim také moc 
líbilo. Největší úspěch sklidila interaktivní tabule, 
která je nejžhavější novinkou u nás ve škole. Od 
„kouzelné tabule“, jak ji krásně přejmenovaly, se 
vůbec nemohly odtrhnout. 

Mrzí nás, že návštěvníkům možná trochu pokazil 
dojem nepořádek v okolí školy. Školní dvůr stále totiž 
připomíná staveniště, ačkoliv první etapa 
rekonstrukce je již ukončena. Doufáme, že se brzy 
dočkáme nápravy, neboť i prostředí, které nás 
obklopuje, působí výchovně a významně ovlivňuje 
estetické cítění. 

 
 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Když nás trápí rýma… 

Rýma je jedním z častých nepříjemných příznaků 
doprovázejících stavy nachlazení. Jedná se vlastně 
o zánět nosní sliznice. Při jeho léčbě je důležité 
rozlišovat, zda jde o rýmu alergickou nebo o rýmu 
doprovázející infekční onemocnění či nachlazení. 
Nachlazení bývá virového původu, může začít 

bolestmi v krku a rýma se 
přidružuje většinou druhý nebo 
třetí den. Začíná pálením či 
šimráním v nose, je nejprve 
bohatá, řídká a vodnatá, 
později houstne a je hlenovitá. 
Nos má postižený člověk 
částečně nebo úplně ucpaný.  

Oproti tomu alergická 
rýma se může objevovat sezónně, ale i celoročně 
podle vyvolávajících faktorů. Bývá spojena se 
svěděním v nose i ve spojivkách, sekrece je vydatná, 
ale řídká. Může probíhat záchvatovitě a být spojena 
s kýcháním.  

K léčbě nekomplikované rýmy infekčního původu 
se používají takzvaná nosní dekongestiva, tedy látky 

vyvolávající stažení cévek sliznice nosu. Důsledkem 
tohoto rychlého stažení je snížení sekrece rýmy 
a uvolnění nosu. Dekongestivní kapky by se neměly 
používat déle než týden a jejich použití by se mělo 
opakovat až po několikadenním 
přerušení užívání. Jinak při 
dlouhodobém používání dochází 
naopak ke zduření nosní sliznice jako 
reakce na nadměrné dráždění 
a to může vést k pocitům pálení nebo 
suchosti v nose nebo k opakování 
rýmy. Při rýmě trvající delší dobu 
se na doléčení mohou použít šetrnější 
nosní kapky obsahující minerální 
luhačovickou vodu nebo mořskou vodu. Na zklidnění 
podrážděného nosu se osvědčují i masti s výtažky 
s heřmánku. Přetrvává-li rýma 10-14 dní, je hustá, 
hlenovitá, nažloutlá nebo nazelenalá, případně 
spojená s bolestmi hlavy nebo uší, je vhodná lokální 
terapie antibiotiky. V těchto případech je již vhodná 
konzultace s lékařem.  

Pokud jde o léčbu rýmy kojenců a velmi malých 
dětí, doporučuje se šetrně odsávat rýmu, dbát na 
vyšší vzdušnou vlhkost místnosti a krátkodobě použít 
nosní kapky spíše k vytírání nosíku než ke kapání. 
K dispozici jsou také specificky dětské nosní kapky 
nebo spreje vhodné pro věk od 2 do 6 nebo 7 let.  

Při léčení všech stavů nachlazení nebo chřipky 
jsou vždy vhodná režimová opatření, tedy dostatek 
tekutin nejlépe ve formě bylinných čajů podporujících 
pocení, odpočinek, případně klid na lůžku, dostatek 
spánku, doplnění vitamínu C. 

PharmDr.Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Uvedení Páně do chrámu 

2. února církev slaví svátek Uvedení Páně do 
chrámu, ve kterém si připomínáme událost, která se 
stala čtyřicet dní po jeho narození, kdy Panna Maria s 
Josefem přinesla podle židovského zákona 
prvorozeného syna do jeruzalémského chrámu, aby 
byl představen Bohu a aby byla podána oběť 
holoubat. Písmo svaté zaznamenává, že právě v tu 
chvíli vstoupil do chrámu také stařec Simeon, který v 
dítěti z vnuknutí Ducha svatého poznal zaslíbeného 
Mesiáše, který bude světlem národů a spásou 
izraelského lidu. Tato radostná zvěst zasahuje Pannu 
Marii, ale v další části proroctví už zaznívají slova s 
podtónem dramatu, v němž Mesiáš završí 
vykupitelské dílo: „On je poslán k pádu i povstání 
mnohých a tvou vlastní duši pronikne meč!“ Maria byl 
povolána stát se Matkou Boží, jak byla lidovou 
zbožností vzývána už od třetího století a jak bylo 
potvrzeno církví v pátém století, přesně řečeno na 
kocilu v Efezu v roce 431. Vzhledem k tomuto jejímu 
poslání se jí dostalo i privilegia, že se její bytosti 
nikdy nedotkl hřích, tedy že je milostiplná. Tato 
pravda víry byla církví slavnostě prohlášena až 
mnohem později, v roce 1854 a o čtyři roky později, 
11. února 1858, tedy před 150 lety se Panna Maria 
během zjevení Bernadettě Subirousové v Lourdech ve 
Francii sama nazvala „Neposkvrněné Početí“. Na toto 
světoznámé místo přicházejí miliony lidí, zvláště 
nemocných, aby se pomodlili u jeskyně, kde ke 
zjevení došlo. Mnozí zde nalézají posilu ke snášení 
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své nemoci a u pramene vody, který vytryskl na 
místě zjevení, občas dochází i k zázračnému 
uzdravení, které následně zkoumá mezinárodní 

lékařská komise 
/jejími členy jsou i 
nevěřící lékaři/. 
Mnozí si zde 
uvědomují, že Panna 
Maria je blízko svým 
dětem, vždyť Ježíš 
ji na kříži svěřil 
za matku apoštolu 
Janovi, který si ji 
od té chvíle vzal 
k sobě a spolu 
s Janem i nás 
všechny svěřil do její 
mateřské péče. 
O velké úctě 
kamenických farníků 
k Panně Marii 
Lurdské svědčí jí 
zasvěcený oltář 
se sochou, který byl 

vybudován v našem chrámu Páně v roce 1893 péčí 
kooperátora Jana Zitky a faráře Josefa Plocka 
a v následujícím roce slavnostně vysvěcen. 

Pavel Čtvrtečka 

 

Pozvánka na mši svatou 

V neděli 2. března v 8.00hodin bude ve farním 
chrámu sv. Filipa a Jakuba celebrovat mši svatou 
diecézní biskup královéhradecký Dominik Duka. Po 
mši svaté jsou farníci i občané zváni k přátelskému 
setkaní a neformální besedě. 

 
PROGRAM KINA ÚNOR 2008 
 
1. února 
v 18hod 

Království 

Film USA. Jak zastavíte 
nepřítele, který se nebojí 
zemřít? Thriller. Širokoúhlý 
film. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

8. února 
v 18hod 

Hitman 

Film Francie. Nemá jméno, 
nemá minulost, nemá 
slitování…Akční thriller. 
Širokoúhlý film. 

Ml. příst. 
Vst. 
30/50,-Kč 

15. února 
v 18hod 

Chyťte doktora 

Nová česká komedie o 
lásce a jejích následcích. 

Ml. příst. 
Vst. 
30/50,-Kč 

22. února 
v 18hod 

Královna Alžběta: Zlatý 
věk 

Anglický film. Žena. 
Bojovnice. Královna. 
Historický film. 

Ml. příst. 
Vst. 
30/50,-Kč 

29. února 
v 18hod 

Vetřelci vs Predátor 2 

Americký širokoúhlý film. 
Na Zemi vypukne peklo. 
Akční horor. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
Autorská čtení 

Z technických důvodů se plánované autorské 
čtení mladých literátů přesouvá na pozdější termín, 
který včas sdělíme. 

 

Cena Mosty 2007 

Chrudimská Beseda Vás srdečně zve 5. února 
2008 od 15 hodin na předávání cen Mosty. Cena se 

uděluje ve třech kategoriích 
a oceňuje akt, projekt nebo čin, 
který významným způsobem 
zlepšuje postavení občanů 
se zdravotním postižením v České 
republice.  

Předávání ceny Mosty 2007 
se koná pod záštitou a za účasti 
Ing. Livie Klausové, CSc. 

V programu vystoupí Ladislav 
Kerndl. Slavnostním vyhlášením ceny Mosty 2007 
provází Martin Dejdar. Od 13.00 do 15.00 hodin 
je zajištěn doprovodný program pro veřejnost. 
Vstup na akci zdarma! 

 

Připravte se, blíží se karnevalové odpoledne 

Proměnit se na chvíli v 
bájného Reka, být krásnou 
princeznou na plese, vystrašit 
Jeníčka a Mařenku za oloupanou 
perníkovou chaloupku nebo 
naopak být malým, ale šikovným 
čertíkem či hloupým Honzou ….. 
tak tato přání si mohou všechny děti 
a všichni, kdo se v hravé děti umí proměnit, splnit 
v neděli 9. března. Nedělní odpoledne v čase 
od 15.00 hodin se v trhovokamenické sokolovně 
koná karnevalové odpoledne, dětský maškarní bál, 
rejdění masek či jak to všechno nazveme. Důležité je 
včas a řádně se na takové důležité odpoledne 
připravit. Vymyslet si masku, aby mě ani kamarádi 
nepoznali, poprosit rodiče nebo dědu s babičkou, aby 
vám s tím pomohli … a potom už jenom přijít, hrát si, 
bavit se, soutěžit a tancovat.   … zatím je na to ještě 
dost času, ale ten plyne jako voda … sejde se den 
se dnem a budeme tu mít neděli 9. března a s ní 
i zábavné odpoledne v maskách. 

 

Připravujeme na březen nejen pro děti 

Na sobotu 22. března 
připravujeme velikonoční 
čarování. V sokolovně od 14.00 h 
pohodové odpoledne určené nejen 
dětem nad zdobením vajíček a 
perníčků. Bližší informace přinese 
březnové číslo Občasníku.  
 
 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Celoroční přehled předpokládaných 

zábavných akcí pro děti a dospělé v Trhové 
Kamenici v roce 2008: 

Vážení přátelé, je dobré být veselý, družný, 
společenský … z drobných radostí, příjemných chvil 
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a pocitu, že někam patříme a tam, kam patříme, 
víme, že jsme mezi svými, se skládá celý náš krásný 
život. To, aby svět každého jednotlivce nekončil 
dveřmi jeho domu či bytu, je velice důležité. 
Člověk je tvor kulturní a myslím, že se u nás v Trhové 
Kamenici umíme kulturně, sportovně a společensky 
vyžívat. Je bezvadné, že je mezi námi několik skupin 
lidí, kteří těm ostatním vytvářejí možnosti 
a příležitosti užívat si života v pohybu, s úsměvem 
od ucha k uchu či s dobrým pocitem nového poznání. 
K příležitostem, které pro nás pro všechny různé 
zájmové skupiny pro letošní rok připravily, by mohly 
patřit : 

� Dětský karneval 
� Velikonoční čarování – zdobení vajíček, 

perníků 
� Čtení dětem, autorská čtení, besedy nad 

knihou 
� Výstavy, besedy a koncerty 

v trhovokamenickém muzeu a obřadní síni 
� Pohádkový les 
� Sportovní zápolení v rámci jednotlivých 

oddílů celoročně, sezonně nebo jen jednotlivé 
akce – kopaná, lyžování, odbíjená, tenis, 
aerobic, cyklistika, turistika, netradiční utkání a 
střetnutí 

� Rozloučení s prázdninami – praktické 
dovednosti z oblasti sportu  

� Drakiáda 
� Na lidovou notečku – zvěřinové hody 

s cimbálem či dechovkou 
� Mikulášská besídka 

a mnohé další zde nezmíněné, za něž za všechny 
patří všem, kteří se na nich podílí, velké poděkování 

 

Pojďte s námi za kulturou 

Sálem Komorního divadla v Hlinsku prostoupí 
nálada prvorepublikové pátrací četnické stanice, 
a to již v úterý 19. února 
od 18.00 h. Na tento den 
přijal pozvání do orlovny 
Tomáš Töpfer jako 
představitel vrchního 
strážmistra Karla Arazíma 
z oblíbeného seriálu Četnické 
humoresky. V pořadu 
Arazím z Fidlovačky 
jej uvádí redaktor Českého 
rozhlasu Robert Tamchyna. Vstupné 130 a 125 Kč. 

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

 

 

V březnu, konkrétně v pátek 7. 
března uvede divadelní 
společnost Háta na prkna jeviště 
hlinecké orlovny komedii 
Rozmarný duch. V hlavních rolích 
M.Bočanová a A.Gondíková. 

 

 

V pátek 21. března se na těch samých prknech, 
co znamenají svět, zahraje Trio Michal Pavlíček a 
spol.,Basová kytara : Martin Ivan, bicí : Miloš Meier. 

Mateřské centrum Hlinečánek 

Mateřské centrum Hlinečánek oznamuje všem : 
Platí  již zveřejněný týdenní rozvrh a zde je 
upřesnění pro únor: 

Úterý - dopoledne: Výtvarné dílny pro nejmenší 
od 9 do 11 hodin 

  5. 2. – Korále z těstovin 

12. 2. – Valentýnské přáníčko 

19. 2. – Kytička z koření 

26. 2. – Skládačka 

 

 

PROBĚHLO 
Vydařený večer 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
„Mysliveckému sdružení“v Trhové Kamenici za 
krásný večer, který jsme strávili v místní sokolovně 
při jejich tradičním plese dne 12. ledna 2008. 

Již samotný příchod na sál byl velmi příjemný, 
protože každé ho z hostů přivítali pánové Kysela 
a Vondrák. Stiskem ruky dávali najevo, že si váží 
účasti každého návštěvníka. 

Při zakoupení tekutého občerstvení, mimochodem 
pivo bylo vynikající, se personál choval zdvořile 
a nezapomněl prohodit nějaký ten vtípek. 

Kuchyň tohoto spolku je vždy velmi chutná. 
Nebylo tomu jinak ani letos. Někteří hosté se tak 
přejedli, že hodinu nemohli tancovat a jenom 
„naříkali“. U našeho stolu to byl například pan Joska. 

Rovněž hudba přispěla k dobré atmosféře 
a zahrála jak modernu tak i lidovky. 

Nakonec bychom popřáli všem 
Trhovokamenickým myslivcům dobrou mušku 
a hodně návštěvníků na akcích, které jistě budou 
pořádat. 

Na další setkání se těší, rodina Neumanova, Nasavrky 

 

 

ZE VZPOMÍNEK JOSEFA MATĚJKY 
Čas od času se nám dostane do rukou nějaká 

zajímavost, týkající se Trhové Kamenice. Synovec 
pana Matějky - Jenda Matějka našel v pozůstalosti po 
svém strýci ručně psanou vzpomínku. Bylo to v roce 
válečném a pan Matějka rád se procházel po okolí 
Kamenice a tak vznikl tento článeček. Pan Matějka 
bydlel v domku č.p.62 (za poštou) a to je jediný 
domek, který byl ušetřen požáru Kamenice. Článek je 
opravdovou idylkou a snad by se sloh dal přirovnat 
ke slohu K.V. Raise.  

Dnes už málokomu říkají něco jména jako 
Pejchův les, pantáta Hospudka, Knotkovi. I tak, 
téměř po sedmsedáti letech, jistě jde o zajímavost, 
která čtenáři přiblíží dobu dávno minulou. 

 

Pan Josef Matějka se narodil 13. dubna 1913 
a byl Kamenickým rodákem. Níže je přepis záznamu 
jeho autentických poznámek o Trhové Kamenici, 
které napsal v lednu v roce 1940. 
Zemřel 18. ledna 2000. 
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Rodným krajem v zimě 

Rozednívalo se. 

Na zasněžené a ojíněné věži Trhovokamenického 
kostelíka tlouklo šest hodin. Nad městečkem vládne 
ticho, jen občas je slyšeti zakokrhání kohouta „z 
ulice“, aby se hned ozval kamarád „z horního konce“. 
Komíny jednotlivých chaloupek, zapadlých ve sněhu, 
začínají „bafčiti“, toť znamení, že horské městečko se 
probouzí. Hladem vysílené koroptve přilétly až k 
lidským obydlím, donutila je velká zima. Mráz nemá 
soucitu ani pro ty nejubožejší opeřence i když paní 
„zima“jim pokryla veškerou přírodu. Ani plachá 
straka, která prchá před zraky člověka v letní čas do 
houštin, nyní „štěká“ na holých větvích staré jabloně 
v zahradě. 

Vyjdeme do luk, všude ticho jak v chrámu, jen 
boty bořící se do sněhu, prozrazují naši přítomnost. 
Jdeme tichým krokem, víme, že matka „Příroda“ spí, 
přejme jí toho klidného spánku, aby opět zrodila a 
vydala nový chléb.  

Přibližujeme se k „Vav. lesíku“, na pokraji nás 
vítá stará lípa, strom naší národní síly, nad kterým se 
zamyslíme. Stojí tu zajisté pěknou řadu let, její silný, 
prohnilý kmen a mohutné větve nám to prozrazují. 

Les nás vítá tajemným šuměním, všude panuje 
hrobové ticho, jen chvílemi zacvrliká švitořivá sýkorka 
koňadra, lékař našeho stromoví. Každá větvička musí 
býti řádně prohlédnuta, jestli se tam neskrývá 
nepřítel všeho dobrého. 

Vycházíme z tichého lesíka a před námi se ve 
sněhu rýsují pole, osaměle na mezích vyčnívají 
křoviny, většinou lískové, mezi nimiž hrdě stojí bříza. 

Na pokraji „Pejchova lesa“ na vysoké jedli 
krákorá vrána, dává znamení svým družkám, že na 
blízké pole veze sedlák Hospodka mrvu s dvěma 
vranými koňmi za zvuku rolniček, aby svými 
mocnými zobáky hledaly potravu. 

Míjíme řídký les, vstupujeme do paseky, obraz 
skutečně krásný. Smrček ke smrčku se naklání, na 
jejich mladých bedrech velké vrstvy sněhu a společně 
tu tíhu nesou. 

Jest poledne. 

Slunce proráží svými paprsky sněhové mraky a 
teď teprve poznáváme tu krásu v zimě. Jak posvátná 
a tichá jsou ta místa, kam jako malí chlapci jsme 
chodívali na houby. 

Blížíme se ,,na luka“ po pravé straně máme 
zbytky panského lesa, za ním rozsáhlé paseky, 
majetek knížete Aušperka,vedle nezamrzlý lesní 
potůček, bublající jako kdyby si stále zpíval jednu 
píseň. Několik kroků před námi vidíme zbytky starých 
hrází a na nich nakloněné , věkem sešlé topoly, a 
jedle. Snad v dřívějších dobách zde byly rozsáhlé 
rybníky, v nichž se proháněly kapři a dravé štiky. Jen 
v upomínku na dávné časy stojí zde prořídlé topoly.  

Najednou se zastavíme, slyšíme šumot. Kolem 
nás se přehnaly dvě srny a srnec, snad vyrušeni 
pytlákem neb chytrou liškou. Spatřily jsme jen jejich 
krásná, štíhlá těla, aby hned zmizela v mlází a 
nepřehledné pasece. 

Slunce se nám schovalo za mraky, také pocítilo 
chlad. Studený severák šlehá do obličeje, sníh 
drobounce poletuje a myslíme na zpáteční cestu, neb 
se začíná stmívati. Přicházíme na cestu vranovskou 

která je zavátá křišťálovým sněhem a nám nezbývá 
než voliti cestu po polích. 

,,Na hrobkách“ spatříme v závětří loňského 
kompostu statného ušáka, on okusuje kořínky 
odumřelých rostlin. Zde za jasného počasí jest krásný 
rozhled široko daleko a tak nám přichází na mysl 
slova naší národní hymny, zemský ráj, to napohled: 
stráně, porostlé smrkovými lesy, chaloupky, tulící se 
kolem kostelíčka jako kuřátka okolo kvočny, stříbrný 
prut řeky Chrudimky a kolem horská políčka. 

Daleko za lesy zraku neujde kopule borovského 
kostelíčka, rodiště velkého buditele a mučedníka 
národa českého, Karla Havlíčka Borovského. 

Sníh šlehající nás do tváří vyruší nás ze 
zadumání, zrychlíme krok po Knotkových polích, 
abychom za šera dostihli domova. Jak krásný a 
romantický je náš kraj a kdo jedenkrát zavítá, rád se 
opět vrací, neboť příroda a horský vzduch každého 
posílí, uzdraví a uklidní. 

Vždyť sám spisovatel K. V. Rais, který působil na 
škole v našem městečku v dřívějších letech, rád 
chodíval krajem a mezi jeho lid, jehož skutečnou bídu 
a přitom spokojenost zachytil ve svých 
románech.Miluj, každý, ten svůj kraj, rodnou hroudu, 
která je pokropena potem našich předků, miluj svou 
mateřskou řeč a tak národ nikdy nezhyne. 

V Trhové Kamenici, v lednu 1940 

 

 

SLOUPEK HISTORIE 
Ve sloupku historie uvádíme na pokračování 

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

Pokračování z minulého čísla …. 

 
Kapitola VI. 

 
Odchází jeden za druhým 

 
Ale to jsem od toho vypravování, že Lojzi 

Pekařová přijala v Besedě funkci nápovědky, hodně 
daleko utekl. Rais s Macháčkem ji kdysi posílali na 
studia, měla ráda knihy a na návštěvu v Národním 
divadle nezapomněla celý život. Ochotně vstávala 
navečer od své singrovky a chodila se svou dobrou 
přítelkyní slečnou Laurou do ochotnické zkoušky. Za 
dobré služby jí Nerudovci objednali prémii Světozora, 
zarámovaný obraz „Císař Rudolf II. návštěvou u 
alchymisty“. Měla z něho radost, uložila ho mezi svou 
chudičkou výbavu a slíbila, že bude hercům i nadále 
tím „duchem svatým“, jak jí lichotil Metoděj Němec, 
který pro ni před představením vždy sháněl 
bezvadnou textovou knížku, ze které žádný list 
nevypadl. 

Jmenoval jsem slečnu Lauru. Co bylo se 
Zindulkou, divokým lesním adjunktem z nedaleké 
Rohozné, kterého před lety mladá paní Wernerová 
poslala do zastrčeného krámku na Zářečí pro 
myslivecké knoflíky? Pan adjunkt tu hezkou a chytrou 
černovlásku vroucně miloval, měla ho ráda snad i 
ona, vyznej se někdo v srdci zkušené mladé ženy, a 
přece ta známost ke svatbě nevedla. Zavinil to 
libáňský pan vrchní lesmistr. Poslal najednou 
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mladému Zindulkovi dekret až kamsi na Neveklovsko, 
a ne na samostatnou lesovnu, ale zas jen na 
podřízené místo. Z Rohozné není na Libáň za 
Nasavrky daleko, zaskočil si tam nešťastný mládenec, 
naléhal i žadonil, aby z Rohozné nemusel, 
přimlouvala se i hezká paní lesní, ale všemocný pán, 
jindy k dámám vybraně zdvořilý, tentokrát 
nevyhověl. Před odjezdem proseděl adjunkt na 
bednách a soudcích v krámu slečny Laury celé dva 
dny a poslední hubičkou zpečetil přísahu, že bude 
psát třeba každý den, že co nejdřív přijede a jakmile 
dostane myslivnu, že si pro ni příjde, a zatím že naň 
musí čekat. 

„A přijel někdy?“ vyzvídala Lojzi. 

„Ani jednou“, zavrtěla slečna hlavou a černé 
kadeře se jí rozlétly, ale ne hněvem, vždyť jí to bylo 
všechno k smíchu, to jeho prudké horování, ty sliby a 
přísahy, které ona vždy nazývala „mysliveckou 
latinou“. „Co se proto nakohoutil, na oko nazlobil, 
vypravovala Laura, „a já přece věděla, že než běžel 
za mnou do Kamenice, odbyl jedno dostaveníčko s 
hezkou lesní dělnicí třeba u Nové Vsi a druhé snad u 
Vranova. Cožpak se mohl na Nasavrcko opovážit? Jen 
by se v Rohozné ukázal, a to se, Lojzi, neptala, co by 
se za ním seběhlo ženských! A každá s nějakým 
nevyřízeným účtem!“ 

„Aspoň tedy psal.“ 

„Dvakrát třikrát, pravopis hrozný, všechno páté 
přes deváté, hotová míchanice. Co na takové psaní 
odpovědět? Já nepsala a pan adjunkt přestal. 
Zastavili se u mne nedávno v krámku nějací trhaři, 
byli z těch jeho končin, já se opatrně zeptala a oni 
hned, že ho znají. Zindulka že je pověstný po celém 
kraji, divoký tanečník je z něho a slavný pijan, že se 
mu ve vúkolí nikdo nevyrovná. Ale lesu rozumí jako 
málokdo a i s pytláky si dovede poradit, a tak ho ve 
službě nechávají. Tak to má s těmi ženichy, Lojzi, 
může být ráda, její Franc je hoch pořádný, nekouří 
ani nepije, a to je dnes u mužského vzácnost, to já 
nejlépe vím. V mém krámku se jich něco za den 
vystřídá.“ 

Nedlouho před tím nastoupil na kamenické škole 
mladý učitel Vincenc Pelikán. S Breberou a s 
Červenkou musel také do Besedy, i pro něho se našla 
nějaká práce. A odtud pak vedla nejkratší cesta ke 
Kupčinovům. Co učitelů v Kamenici bylo, všichni tu 
měli svou Prahu. Podívejte se na Pelikánovo písmo v 
besedních knihách. Není to sice Petrova kaligrafie, ale 
za těmi pravidelnými, pečlivými, prostými tahy pera 
vidíte klidného, rozumného, pořádného muže. A 
Vincenc Pelikán opravdu takovým člověkem byl.  

Ukázka rukopisu Vincence Pelikána z Knihy protokolů 

Slečna Laura se mu líbila, vždyť za těma 
kupčinovskýma očima chodil zpočátku na Zářeč i sám 
pan Rais, když se roku 1877 do městečka pod 
Zeleným táborem dostal, jak slečna Laura důvěrně 
svým přítelkyním pod slibem mlčenlivosti svěřovala. 
Z krámku není už daleko na Židovskou cestu, 
kvétávaly tam šípkové růže a úvoz byl plný 
mateřídoušky. Pár kroků odtud hrčela v kamení 
Chrudimka a její břehy byly samá vrba a olše. Voněla 
pod nimi máta a za letních dnů mohls ji po kamení 
přeskákat ke třem rybníkům, do kraje vodního 
ptactva a nesmírného ticha. Sem chodívali pan učitel 
Pelikán se slečnou Laurou, ani modrý zvonek se na 
břehu rybníka Rohlíku nepohnul, jen vážka zašustila 
křídlem nad vodou a zapadla do orobince jako 
drahokam. Hrkal a odmlkával se Kabeláčův mlýn, děti 
se přehnaly loukou Klášterkou, Knotkovou stezkou šel 
osamělý poutník k Zádušní borovince. Po rybníce 
pluly dlouhou řadou vodní slípky, v černé hlubině pod 
olšovými kořeny se líně obrátil kapr. 

Známost mladých lidí dlouho netrvala. Pan Josef 
Zábský pověsil konečně kantořinu na hřebík, však to 
sestře sliboval už kolik let, postavil se za pult a slečna 
Laura měla ruce volné. Nač známost protahovat a nač 
čekat? „Jak je koláč upečený, šup s ním do pekárny“, 
říkávaly moudré zářecké tetky a myslely tou 
pekárnou otevřená ústa. I pan učitel byl stejného 
mínění, hezčí a moudřejší ženu by nedostal, i pomoc 
nějaká bude, a tak ještě před prázdninami roku 1891 
slavili svatbu a potom se hned stěhovali do Stolan. A 
Mařenka, to pěkné děvče urostlého těla, které její 
dětské nohy nedokázaly unést? Zůstala u Josefa, 
uvařit, krávy podojit, to přece jen mohla, a za letních 
nedělních odpolední sedávala na prahu, sousedky 
kolem ní a Marie vypravovávala co na těch poutích a 
jarmarcích po Chrudimsku, když na nich prodávala 
nádobí, zažila, ale co se jí jednou stalo v Lukavici, jak 
ji chasa vynesla z vozu na náves, to nikdy a nikomu 
nevyzradila. 

Ale teď se musíme vrátit do roku 1890, protože 
jsme vzpomínkami trochu předběhli. Toho roku 
zemřel slatiňanský řídící učitel Václav Macháček. K. V. 
Rais otiskl v Učitelských novinách přátelskou 
vzpomínku na svého prvního představeného: 

„Roku 1877, ukončiv ústav, nastoupil jsem službu 
v Trhové Kamenici a Václav Macháček byl mým 
prvním řídícím učitelem. 

Jako dnes jej vidím, jak mě tenkráte před starou 
ještě školou kamenickou vítal. Byl to muž statný, 
příjemný a zdravý. Půlpáta roku působil jsem pak na 
jeho škole a dalších šest let jsem se s ním často 
stýkal. 

Své mládí strávil v Českých Budějovicích a v 
Praze a měl na ony doby některé krásné vzpomínky, 
zejména o panímámě Náprstkové a o Petru Fastrovi 
rád vypravoval. Tehdy žila Zdeňka Havlíčková u svých 
příbuzných Jarošových. Macháček ji vyučoval hudbě. 
Vypravoval o tom: 

 „Zdeňka chápala rychle, učila se velmi dobře. 
Jsouc povahy snivé a melancholické prosívala mě 
často, abych zahrál něco hodně smutného. Nejčastěji 
si vyžadovala nápěv, jímž se zpívá „Spi, Havlíčku“. 
Mezi hrou odcházívala z pokoje a dlouho se vždy 
nevracela. Poněvadž se to opakovalo častěji, bylo mi 
to nápadné. 
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Otevírací doba : 
Středa a pátek 17 – 19.00 h 
Sobota              8 – 11.00 h 
Od ledna již znovu pravidelně otevřeno 

Jednou, když jako obyčejně zas odešla, šel jsem 
se podívat, co dělá. Otevřel jsem do vedlejšího 
pokoje. Tam se mi naskytl tklivý výjev. Malá Zdeňka 
klečela na židli, na stole měla před sebou rozloženo 
album s podobiznami a nad obrázkem svého otce 
hořce vzlykala a lomila rukama. Obrázek vroucně 
líbala. Sám jsem se nemohl udržet hlasitého pláče.  

S Macháčkem jsme sestavili velkou snůšku písní 
národních pro školy. Zůstala v rukopise. Ze všech 
jeho skladeb se ozývá národní duch. Nejčastěji byly 

hrány Hasičský 
kvapík, polky a 
čtverylky.“ 

 („Písně pro školní 
mládež; Složil  Vácslav 
Macháček, správce 
školy v Trhové 
Kamenici, roku 1877“ 
jsou exponátem v 
Muzeu Trhové 
Kamenice. Zpěvník má 
pět oddílů pro první až 
osmý školní rok. Oddíl 
I. byl vydán v roce 
1877, oddíly II. až IV. 
v roce 1879 a oddíl V. 
v roce 1880. Zpěvník 
věnoval muzeu učitel 
Aleš Kacálek, který učil 
na škole v Trhové 
Kamenici v letech 2001 
až 2004.)  

Jako učitel byl to muž zkušený a praktický, jenž 
stále pokračoval s dobou. Vychoval si mnoho žáků, 
jimž pomáhal radou i skutkem a vyhledával jim 
dobrodince. Pro školy sestavil dvě praktická počítadla 

pro čísla a diagram pro vyučování zpěvu. Byl 
předsedou spolku Komenského v Hlinsku. 

Z Trhové Kamenice byl na svou žádost přeložen 
do Slatiňan, ale tam mu nesvědčilo. Nebezpečně se 
roznemohl. Když se již pozdravoval, rozjel se do 
vorarlberských Alp na doléčení. V Bragenzu na 
Bodamském jezeře měl švagra Bastla, u něho se 
usídlil. Dne 14. července 1890 byl přítomen zkoušce 
na tamní chlapecké škole a svá pozorování si 
poznamenával. Jistě myslel při tom, jak jich využije 
ve své pedagogické práci tam ve vzdálené domovině. 
Psal domů: „Je mi tak krásně, jako bych byl znovu 
zrozen.“ 

Ve středu si vyjel s několika známými do 
Langenu. Byl dobré nálady a pln žertů. Přátelé se od 
něho bez obav odloučili. Podnikl malou pěší vycházku. 
Šel zvolna ke Štaubenu, jenž od Langenu je vzdálen 
asi půl hodiny. Cestou trhal alpské růže, které už 
několikrát poslal domů. Na cestě napsal lístek do 
Slatiňan: „Chasa pastýřská právě obědvá v prosté 
světnici polévku z mléka a pak požene dobytek do 
Alp.“ To jsou jeho poslední slova. 

V hostinci ve Štaubenu poobědval, bavě se s 
tamním řídícím učitelem. Pak šel na nádraží, kde se 
měl sejíti s ostatními. V čekárně si chtěl na pohovce 
odpočinout. Položil si pod hlavu pléd, skřížil ruce na 
prsou — a už se neprobudil. 

Pohřben byl daleko od svých, daleko od vlasti, 
pro jejíž školu celý život s tak krásným úspěchem 
pracoval, v Klášterci ve Vorarlbersku. Za rakví mu 
kráčeli někteří Čechové, major Bastl a inženýr Wolf.“ 

Pokračování příště … 
 

 
 

PLACENÁ INZERCE 
 
 

 
Prodejna zahrádkářských potřeb 

v Trhové Kamenici (12ti bytovka vchod vpravo z čela) 

oznamuje všem zákazníkům 

možnost nákupu:  
- hnojiv  ( granulovaných, krystalických i tekutých) – ledek, NPK,síran … – v různých baleních – 1, 3, 5, 10 a 50 kg 
- osiv     ( zeleniny, květin, travních směsí) ve vybraných druzích a odrůdách cca 200 položek zeleniny a cca 150 květin 
- rašelinových substrátů (od výsevních, pro pokojové květiny, muškáty a jiné balkónové květiny až po pěstební a 

zahradnické substráty) – v požadovaných velikostech 5, 10, 20, 50, 75 l, též 250 a 300 l profi balení 
- přípravků na ochranu rostlin (proti škodlivým činitelům – houbovým chorobám, mšicím, molicím, 

slimákům, plevelům)  
- ostatních potřeb pro zahrádkáře – truhlíky, květináče, ruční nářadí, netkané textilie, roub. pásky, 

ochrany stromků, folie a jiné potřeby zahrádkáře 

 

 


