
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka prázdninového dvojčísla bude v pondělí 23. června 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 odpovídal pan Josef Janotka: 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se zastupitelem? 

Nerozhodoval jsem se, jestli se stanu zastupitelem nebo ne. Před volbami do obecního zastupitelstva jsem 
byl osloven, zda bych nechtěl být užitečnější všem spoluobčanům při prosazování některých úkolů přímo v 
kolektivu, který rozhoduje o dění u nás v Trhové Kamenici. To, že mi není lhostejné, co se v obci dělo a děje, o 
mně každý ví. Mám rád, když jsou věci v pohybu, nesnáším apatii kolem sebe. Proto jsem byl poctěn důvěrou 
spoluobčanů při volbách, proti tomu mohu slíbit, že neuberu z nároků ani na sebe ani na okolí. 

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

Očekával jsem více požadavků od spoluobčanů, očekával jsem více nespokojenosti s tím či oním a že 
budeme muset řešit konkrétní problémy, hledat východisko apod. Zatím je dojem trochu jiný. Člověku z venku 
by se mohlo zdát, že je vše v naprostém pořádku, zastupitelé nemusí řešit žádné zásadní připomínky ze strany 
občanů a těm se tady žije jako v ráji. .. ale vždyť naše Trhová Kamenice chřadne, vymírá. Proč nejsou na 
úřadě desítky žádostí o byt , o stavební parcely, vždyť takovou polohu jako má Kamenice nám můžou mnozí 
závidět, a když budou žádosti, bude je muset zastupitelstvo řešit. Čekají nás další problémy, třeba s narůstající 
zralostí obyvatel v obci. Logicky myslící člověk, který si nechá situaci vysvětlit, pochopí , že na stavbu domova 
důchodců v obci nemáme, ale svůj zájem o starší spoluobčany se snažíme řešit službami starším, o které zatím 
zdaleka není takový zájem. Pomocí mohou být i jiná řešení. Zkuste k nim vyjadřovat svůj názor, zkuste 
vyslechnout jiné, nebuďte lenošní udělat něco víc než mávnout rukou, však on to někdo vyřeší. Příkladně 
schránka důvěry je velice dobrá věc. Člověku, který se ostýchá zajít se svou prosbou, žádostí, připomínkou 
přímo na úřad, má touto formou možnost o své vlastní vyjádření názoru , poukázání na požadavek, předložení 
návrhu. Za každý podnět děkujeme a dvakrát ceněn je ten, který je podepsán. Každý člověk má desítky 
návrhů, připomínek a nevěřím, když někdo tvrdí mně je to jedno. Právě z takovýchto úst později často slýchám 
jo, to se mělo udělat úplně jinak. Právě řešení zlepšení života v obci musí vycházet z názorů obyvatel, nejenom 
z toho, jak by problém řešili zastupitelé (ne vždy to musí být to nejlepší řešení). Přínosem pro práci 
zastupitelstva jsou názory a návrhy občanů a tím lépe ty podepsané, protože vidíme, že dotyčný člověk si 
opravdu za svým názorem stojí a neprezentuje jej jako nahodilý výkřik z davu. Dále si myslím, že by 
zastupitelům a všem lidem pomohl zájem o dění v obci, o nové věci, které nás čekají. Veřejná zasedání 
zastupitelstva jsou zářným příkladem, jak prezentovat nezájem o jakékoliv dění v obci ze strany občanů. To 
doopravdy nikoho nezajímá, co se děje v jeho bezprostředním okolí, za dveřmi jeho domku, bytu? Zkuste mě, 
prosím, přesvědčit, že nemám tak docela pravdu a přijďte v hojném počtu na veřejné zasedání zastupitelstva 
městyse ve středu 4. června v 19.00 h do sokolovny, … co kdyby se jednalo zrovna o tom, že v rámci úprav 
Kamenice bude muset mít každý modrou střechu a kulatá okna do silnice, kdo to vyvrátí … ? 

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

Vždy se mi líbila jakákoliv práce, která přinesla minimálně dobrý pocit, že člověk udělá radost druhým. 
Takovéto potěšení si osobně dopřávám společnými akcemi pro děti. Není nad upřímnost dětí, když se jim něco 
nelíbí a naopak není nic, co by se vyrovnalo nespoutané radosti zářící z očí šťastných dětí. Již z předcházejícího 
volebního období jsem účasten v kulturní komisi. Každý v jakékoliv práci musí mít před sebou jasný cíl a ti, co 
mají navíc i štěstí, vidí před sebou i vzor. Pro mne je takovým nedostižným vzorem a cílem kultura v Trhové 
Kamenici, kterou před lety nezištně uváděla v život Osvětová Beseda. Z toho práce pro děti je krásnou , ale 
přece jenom malou náplastí. Pomozte mi vydupat ze země kolektiv nadšenců, co by pomohli vzkřísit někdejší 
slávu trhovokamenického loutkového divadla. Pokračování na straně 2 
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Pokračování ze strany 1 

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

Dobrým pocitem mě naplňuje každá smysluplná 
práce i každé jednání současného zastupitelstva nad 
jakýmkoliv rozhodováním. Každý z nás vyjadřuje svůj 
názor, názor občana a není vázaný kolektivním 
rozhodnutím nějaké politické síly. V tom vidím 
důvěryhodnost našeho zastupitelstva a i z toho mám 
dobrý pocit. Dobrý pocit z dosažených výsledků práce 
zastupitelů zde uvedli ostatní. Já jenom připomenu : 
můžete nám naložit více práce, více úkolů, musí ale 
vycházet z vašeho zájmu o zlepšení dění v naší 
Trhové Kamenici. Jsem věčný optimista a věřím, že 
může být všem ještě lépe, než je nyní a že nikdo jiný 
se o to nemůže přičinit více, než my sami. 

Josef Janotka 

 

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Pozvánka 

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse se 
bude konat dne 4. června 2008 v 19 hodin 
v kulturním domě. 

 

Jaké druhy odpadů známe? 

Komunální odpad je odpad vzniklý při provozu 
domácností, který neobsahuje složky nebezpečného 
odpadu. Tento odpad by měl být již v domácnosti 
přetříděn, to znamená rozdělen na sklo, plast, papír, 
obaly TetraPak - tzv. separovaný odpad a zbytek, 
který se ukládá do popelnic a vyváží na skládku 
v Srní. Komunální odpad by neměl obsahovat tekuté 
odpady a odpady, které se vykupují ve sběrných 
surovinách a také stavební materiály a suť. 

Separovaný odpad - jedná se vlastně 
o vytřídění druhotných surovin z komunálních 
odpadů. Zejména je to papír, plast, obaly TetraPak, 
bílé a barevné sklo, kovy. Pro sběr separovaného 
odpadu jsou určeny barevné 
zvony. V minulém čísle 
občasníku jsme psali, do 
kterých barevných 
kontejnerů se ukládá určitý 
druh separovaného odpadu.  

Nebezpečný odpad 
tvoří zejména zbytky 
chemicky vyráběných látek 
(foto-chemikálie, domácí čistící chemie, barvy, laky, 
ředidla, lepidla, tmely, autokosmetika, provozní 
kapalina do automobilů, oleje, kyseliny, louhy), dále 
nádobky znečištěné chemikáliemi, zářivky, výbojky, 
televizory, ledničky apod. 

Nebezpečné odpady, jak již z jejich názvu vyplývá, 
jsou pro životní prostředí (a tedy i pro nás) největším 
nebezpečím. Když se jich zbavíme nelegálním 
způsobem, určitě se k nám nějakým způsobem 
dostanou zpět ať rozptýleny v ovzduší, v povrchové či 
podzemní vodě, díky přenosu a koncentrování v 
potravinových řetězcích apod.  

Objemný odpad je komunální odpad, jehož 
alespoň jeden rozměr je větší než 30 cm. 

Tento odpad se ukládá do velkoobjemových 
kontejnerů, které jsou přistavovány na předem 
stanovená stanoviště dvakrát ročně v termínu jako 
nebezpečný odpad.  

Zbytky zeleně jsou větve, 
tráva a zbytky rostlin 
(ze soukromých zahrad). Tento 
odpad můžete ukládat do 
sběrného dvora v Hlinsku, 
případně podle vlastních 
možností sami kompostovat.  

Recyklovatelný stavební 
odpad jsou zbytky stavebních materiálů, které je 
možné rozdrtit a znovu využít (cihly, beton, čisté 
kamenivo, střešní krytiny na bázi hlíny či betonu bez 
azbestových vláken). Nesmí být znečištěn dalšími 
odpady a chemikáliemi. Tento odpad je do sběrného 
dvora v Hlinsku ukládán v malých množstvích 
zdarma, při větším množství za úplatu. 

 

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

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

• pronájem části pozemků - parc. číslo 2306/10, 
2306/13 a 2306/14 v k.ú. Trhová Kamenice 
o celkové výměře 98m2 panu Stanislavu 
Hrubému, trvale bytem Kameničky č.p. 14 za 
cenu 1,-Kč/m2/rok, 

• pronájem pozemku pozemková parcela 
č. 1647/1 o výměře 7642m2 a č. 1641/1 o 
výměře 22502m2, oba v k.ú. Trhová Kamenice 
panu Romanu Homolkovi, trvale bytem 
Jungmannova č.p.711, Hlinsko za cenu         
300,-Kč/ha/rok, 

• prodej části pozemku pozemková parcela č. 
2071/4 v k.ú. Trhová Kamenice paní Ludmile 
Slezákové, trvale bytem Lhotka č.p. 91, Česká 
Třebová za cenu 35,-Kč/m2, 

• prodej stavebního pozemku číslo 1614/82 v 
k.ú. Trhová Kamenice o celkové výměře 24m2 
panu Slaviboru Pluhařovi, trvale bytem 
Okružní č.p. 148, Trhová Kamenice za cenu    
35,-Kč/ m2, 

• prodej pozemků parc. číslo 2127 o výměře 
104m2 a č. 2138 o výměře 50m2 v. k.ú. Trhová 
Kamenice a části pozemkové parcely č. 2128 
v k.ú. Trhová Kamenice paní Marii Martincové 
a Romanu Hušákovi, trvale bytem U Šalamounky 
č.p. 2664/2, Praha za cenu 35,-Kč/m2, 

• bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví 
Krajského úřadu Pardubického kraje 
č. 1937/8,1937/9, 1937/10, 1937/11, 1937/12 
v k.ú. Trhová Kamenice o celkové výměře 781m2 
do vlastnictví městyse Trhová Kamenice.  

 

Uvedený převod nemovitostí bude projednán 
v zastupitelstvu obce na prvním veřejném zasedání 
po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty zveřejnění. 

Občané se mohou k záměru vyjádřit a předložit 
své nabídky po dobu zveřejnění, tj. 15 dnů. Záměr 
byl řádně vyvěšen 20. května 2008. 

Pavel Kábele, starosta 
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STALO SE V NAŠÍ OBCI – KVĚTEN 2008 
• Počasí bylo na začátku května velmi teplé až 

letní. Sluníčko se usmálo i na Trhovokamenickou 
poutˇ. V polovině měsíce se silně ochladilo 
a začalo vydatně pršet, což udělalo přírodě velmi 
dobře. 

• Na náměstí bylo vysázeno šest nových lip. 
Porostou na stejném místě 
jako jejich předchůdkyně.  

• Žadatelům o výstavbu 
nových rodinných domů byly 
přiděleny stavební parcely 
v části „Svárov“.  

 

Kominík 

Čištění komínů proběhne v měsíci září. Zájemci 
se mohou stále hlásit na našem úřadě. Přesný termín 
bude sdělen prostřednictvím zářijového občasníku. 

 

ZEPTALI JSTE SE NÁS 
Vážení spoluobčané, 

V dnešní rubrice budu odpovídat na vámi čas od 
času opakující se příspěvek na téma volné pobíhání 
psů. Vybírám z dotazů: 

1) Zajímalo by nás, proč se nezvyšují poplatky ze 
psů? 

2) Proč neupozorníte majitele psů, že mají po svých 
psech uklízet a nenechávat je pobíhat volně? 

3) Na hřbitov v Trhové Kamenici můžou chodit psi? 

 

Ve své odpovědi uvedu nejprve trochu statistiky. 
Úřad Městyse Trhová Kamenice eviduje ve svých 
záznamech 175 psů. Odhadem to znamená, že přítel 
člověka pes je doma téměř v každé rodině.  

Samozřejmě platí, že držitel psa musí plnit 
povinnosti z toho plynoucí dle obecně závazné 
vyhlášky a to zejména: 

• Povinnost zabezpečit na veřejných prostranstvích 
psa tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob nacházejících 
se s ním na veřejných 
prostranstvích (držení 
psa na vodítku, volný 
pohyb psa jen s 
náhubkem). Uvedené 
povinnosti neplatí pro 
toto veřejné 
prostranství obce-
prostor u fotbalového 
hřiště. 

• K zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství je držitel psa povinen 
ihned odstranit psem způsobenou nečistotu a k 
tomuto účelu být vybaven prostředky k jejímu 
odstranění (mikrotenový nebo papírový sáček). 

• Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou 
bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

 

Na pracovním semináři zastupitelstva jsme 
hovořili o výši poplatků ze psa v T. Kamenici, který 

činí 50,- Kč za prvního psa a 120,- Kč za druhého a 
dalšího psa. V současné době zatím o navýšení 
neuvažujeme, nespatřujeme pro to důvod. 

Obecně závazná vyhláška neřeší přítomnost psů 
na hřbitově, nicméně každý inteligentní člověk, 
patrně na hřbitov svého psího miláčka nevezme z 
etických důvodů. Kdyby však měl nastat v tomto 
ohledu problém, vyhláška by musela být upravena. 

Vím, můžete namítnout, že vyhláška je jedna věc 
a praxe druhá. Přestupky tohoto druhu jsou ve 
většině případů špatně prokazatelné. Vše nakonec 
stejně nejvíce záleží na schopnosti lidí se k sobě 
chovat slušně a ohleduplně a na druhé straně zase 
tolerantně. A pejskové jsou asi poslední, kdo může za 
stav věcí.  

 

Ještě se chci vyjádřit k námětu na jiné téma: 

4) Neuvažovali jste o tom, že by pobyt v domě 
s pečovatelskou službou mohla jejím obyvatelům 
zpříjemnit zastřešená pergola k posezení 
venku? 

Odpověď: 

Máte pravdu, doposud jsme o pergole 
neuvažovali. Za příspěvek přesto děkujeme, protože 
nás nápad zaujal a pan starosta slíbil na terase DPS 
její realizaci. Podoba pergoly bude překvapením a 
všichni doufáme, že se v nějaké rozumné době podaří 
postavit. 

Miroslava Zdražilová 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Hodně zdraví, radosti a životní 

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

 

 

60 let Ladislav Licek, Trhová Kamenice 

Václav Prachař, Hluboká 

75 let Marie Pilná, Trhová Kamenice 

80 let Marta Vařečková, Trhová Kamenice 

94 let Anna Urbanová, Trhová Kamenice 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 17. května 

bylo pozváno šest dětí 
na slavnostní vítání nových 
občánků; 

 

Martin Bačkovský - Trhová Kamenice, 

Petra Moravcová - Rohozná, 

Kryštof Hrubý - Kameničky, 

Mikuláš Novák - Trhová Kamenice, 

Adam Maša - Trhová Kamenice, 

Amálie Lupoměská - Trhová Kamenice. 

Do obřadní síně se bohužel dostavilo jen pět 
občánků. Po krátkém a pěkném vystoupení žákyň 
naší školy se ujala slova paní Zdeňka Morávková. 
Poté se rodiče zapsali do kroniky SPOZ a obdrželi 
dárek a kytičku. 
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MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

Koncem dubna se mateřská škola opět proměnila 
na rejdiště čarodějů, kouzelníků a čarodějnic. Při 
letošní již desáté tvořivé odpolední dílně jsme se 
inspirovali vesmírem. 

Děti a rodiče vyráběli ufony – kamarády malé 
čarodějnice, kreslili moderní dopravní prostředek 
pro její cestu ke hvězdám a tak se u nás objevili 
mimozemšťané jako Kvakoš ze Zelené planety, 
Saturnin či Saturninkaz Mléčné dráhy, čarodějnice 
létající na vysavači, netopýrovi i raketě… Děti létaly 
sice zase jenom na koštěti, ale překážkovou dráhu 
absolvovali předpisově – s helmou, a tak jim nevadila 
ani dešťová přeháňka. Všichni byli po zásluze 
odměněni a u ohníčku bylo v nevlídném počasí 

opravdu příjemně. Statečné děti, které ve školce 
nocovaly, zvládly se ctí stezku odvahy, nedaly se 
vylekat žádnými kouzly a čarami a po dalším 
nevšedním zážitku – noční procházce spící Kamenicí 
spokojeně usnuly ve svých postýlkách. Už teď se 
těšíme na příští rok.  

V květnu jsme nezapomněli na maminky 
a babičky s besídkou, dárečky a pohoštěním, děti 
recitovaly, zpívaly, společně s maminkami si zahrály 

několik her a zatancovaly, maminky se poznávaly na 
portrétech a v kvízu si prověřily, jak znají svoji 
školku. A jak řekly děti: bylo nám veselo a domů 
se nám ani nechtělo.  

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Divadelní pozvánka 

Dramatický kroužek při ZŠ Trhová Kamenice 
připravuje na měsíc červen moderní pohádku pod 
názvem „Černobílá pohádka.“ Termín premiéry 
bude ještě upřesněn. Budou včas vyvěšeny plakáty a 
rozneseny pozvánky. Přijďte se podívat a potěšit se 
z hereckých výkonů našich žáků. 

Srdečně zvou za dramatický kroužek: Hana 
Slavíčková a Veronika Zlatohlávková 

 

Úspěch žáků naší školy 

Žáci 8. třídy se pod vedením p. Hrabčuka 
zdokonalovali v oblasti právních záležitostí. Některá 
témata probírali i v hodinách občanské výchovy 
s paní učitelkou B. Dibelkovou. Celá příprava trvala 
několik týdnů. Vyvrcholením akce „Právo na každý 
den“ byla skupinová soutěž v oblasti právního 
vědomí. 

11. dubna 2008 se v naší škole konalo obecní 
kolo soutěže žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Žáci byli 
rozděleni do čtyřčlenných týmů. Společně řešili 
přidělené otázky. Vzájemná spolupráce na základě 
dobrých vědomostí jednotlivců byla velmi důležitá. 
Našim žákům se vyplatila. Na 1. místě se umístila 
čtveřice ve složení: 

Michala Bačkovská 

Soňa Bačkovská 

Jakub Rejholec 

Josef Novotný 

Vítězům patří velká gratulace a poděkování za 
vzornou reprezentaci školy. Uvedená skupina 
postupuje do dalšího kola. Přejeme hodně štěstí a co 
nejlepší umístění. 

 

Projekt: Den bez aktovek 

9. května na naší škole neprobíhala obvyklá 
výuka, ale všichni třídní učitelé s předstihem 
připravovali pro své žáky projektový den. Každý 
vyučující si zvolil své metody, které přizpůsobil 
obsahu projektu jak po vzdělávací, tak i po výchovné 
stránce. Cílem akce bylo nejen žáky poučit, ale 
i pobavit. Třídní kolektivy řešily nejrůznější úkoly. 
A jaké byly náplně? Podívejte se! 

• 1. třída: Projekt zaměřen na ekologii a 
poznávání přírody. Cestou k lomu děti plnily 
úkoly, za které získávaly indicie. Podle nich měly 
uhádnout zvíře, které je považováno za krále 
zvířat. 

• 2. třída a 4. třída: Jejich společný projekt měl 
název „Jaro v přírodě.“ Žáci se nejdříve 
zastavili v teletníku, kde počítali kravičky. Pak se 
odebrali k lomu a povídali si o přírodě. V lese si 
zahráli hru, při které hledali lístečky. Další cesta 
vedla k rybníku. Na určeném místě opékali 
špekáčky. Oheň je inspiroval ke společnému 
zpěvu. V nedalekém lese cvičili hod na cíl a 
skládali geometrické obrazce ze šišek. 

• 3.třída: Ráno se děti sešly ve své třídě a začaly 
vyrábět šablony. Pak si vzaly vlastní knížky a 
vylepšovaly hlasité čtení. Druhou hodinu 
pracovaly s počítačem – založení stránek na 
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„Spolužácích“, vytváření mailových adres dětí. 
Třetí hodinu šly před školu a úspěšně batikovaly 
trička technikou „svazování.“ Den zakončily 
pobytem v přírodě. Pozorovaly labutě, poznávaly 
jarní květiny a hrály dětské hry. 

• 5. třída: Zaměření na upevnění vztahů ve 
třídě, snaha o pomoc a vzájemné pochopení. 
Takový byl cíl paní učitelky. Ráno děti dostaly 
kosti se jmény a plemeny psů. Pak putovaly po 
Trhové Kamenici, pozorovaly jednotlivé psy, 
určovaly rasy podle encyklopedie. Dávaly si pozor 
na anatomii. K atraktivnosti dne přispělo to, že p. 
učitelka měla k dispozici vlastního psa Birgit. Je 
to středoasijské pastevecké plemeno. Žáci se 

dozvěděli mnohé o chovu, výcviku a péči vůbec. 
Na louce vyrobili vodítko a obojek z přírodního 
materiálu. Společně na jednom vodítku dovedli 
Birgit ke škole. Všichni táhli za jeden provaz. 
Nikdo nebyl poslední. K projektu se ještě jeden 
den vrátili a vše zhodnotili. 

• 6. třída: Projekt“Rostliny“ měl motivaci – 
vaření a ochutnávka bylinných čajů. Žáci 
zpracovávali referáty o zajímavých účincích 
léčivých rostlin z bylinných čajů. Pak studovali ve 

třídě stonky rostlin. Mnohé z nich později 
pozorovali v přírodě. Kolem Trhové Kamenice 
sbírali a určovali rostliny, které budou potřebovat 
pro založení herbáře. 

• 7. třída: Téma dne – „Potěšení pro maminky 
ke Dni matek“. Žáci nejprve vyráběli pro 
maminky přáníčka. Pak se shromáždili ve školní 
kuchyňce, aby upekli rybízové rohlíčky. Z 
připraveného těsta tvořili rohlíčky, potírali je 

vajíčkem, sypali mandlovými lupínky. Po upečení 
následovalo obalení ve vanilkovém a skořicovém 
cukru. V celofánových sáčcích je odnesli 
maminkám. Den byl zakončen pobytem na hřišti. 

• 8. třída: Projekt byl zaměřen na získávání 
poznatků zábavnými metodami. Rovněž si 
žáci měli uvědomit, že každý člen kolektivu je 
důležitý. Společnými silami skládali rozstříhaný 
obrázek, stavěli ze zápalek hranici, bez metru 
zjišťovali rozměry třídy. Pak odpovídali na otázky 
z praktického života za pomocí počítače. Další 
úkoly plnili na hřišti. Přenos informací vyžadoval 
dobrou paměť. Cestou k rybníku si vyzkoušeli 
obtížnost mlčení. U vody následovala zkouška 
všímavosti. Každý dostal lísteček a odpovídal na 
otázky ze školního prostředí. Ve třídě každý 
zhodnotil nejen celý den, ale i své zapojení a své 
úspěchy. Podle žáků byl projekt úspěšný. 

• 9. třída: První dvě hodiny se žáci zdokonalovali 
v německém jazyce. Připravený text převáděli do 
českého jazyka. Mohli použít slovník. Další hodinu 
pracovali s počítačem a hledali fakta o Německu. 
Poslední dvě hodiny hráli fotbal na školním hřišti. 

Mgr. Eva Gábrlová 

 

Exkurze do Pardubic 

Přibližně před měsícem nám paní učitelka 
B. Dibelková řekla, že pojedeme na přírodovědnou 
exkurzi do Pardubic. Zúčastní se také čtvrtá třída 
s p. uč. Slavíčkovou a pátá třída s p. Jiroutovou. 
Všichni jsme se moc těšili. Cílem akce bylo navštívit 
dvě výstavy. První měla název „Příroda Polabí“ a ta 
druhá se jmenovala „Křemen a jeho rodina“. 

30. dubna jsme netrpělivě vyčkávali před školou 
a vyhlíželi autobus. Když přijel, nastoupili jsme a 

v plném počtu vyrazili k Pardubicím. Zde nejprve 
7.třída měla rozchod a žáci 4. a5. třídy šli na výukový 
program o přírodě. Asi za hodinu jsme se vyměnili. 
Nejdříve jsme navštívili výstavu o křemenu. Po ní 
jsme měli volno na zámeckém nádvoří. Nebyli jsme 
tam sami, spolu s námi se tam procházeli i pávi. Byli 
opravdu nádherní. Neodolali jsme a vyfotografovali 
jsme si je na památku. Kluci jim za odměnu dávali 
sušenky. 

Potom jsme šli na druhý výukový program 
“Příroda Polabí.“Na zámku jsme se rozdělili do dvojic. 
Dostali jsme dotazník a poznávačku zvířat. Každé 
dvojici bylo také přiděleno číslo vitríny. O jejím 
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obsahu jsme museli postupně vyprávět. Ostatní 
spolužáci bedlivě poslouchali. Vzájemně jsme se 
poučovali a byli jsme tak zase o něco chytřejší. 
Zpátky jsme se vraceli Zelenou branou na zastávku, 
kam pro nás přijel autobus. 

Všem se exkurzní výlet líbil. Byl to skvělý zážitek. 
B .Kudláčková, žákyně VII.třídy 

 

Zeměpis na kole 

Na přelomu dubna a května se žáci 8. a 9. 
ročníku zúčastnili cykloturistického putování. Akce 
byla naplánována v rámci výuky zeměpisu a cílem 
byla místa v jihovýchodní části Železných hor. Trasa 
vedla z Trhové Kamenice do obce Krásné, kde byla 
první zastávka. Prohlédli jsme si televizní vysílač, 
který zde stojí od roku 1960. Dále žáci pokračovali 
přes obce Polanku a Chloumek na silnici, která 
spojuje Nasavrky a Seč. Prudké klesání dosahující 
místy 12% velmi dobře prověřilo brzdy na kolech 
všech účastníků. Přes Bojanov vedla cesta do Seče. 
Po krátkém občerstvení žáci zamířili na hráz sečské 

přehrady. Připomněli si historii výstavby a parametry 
této největší vodní nádrže na řece Chrudimce. Za 
pěkného počasí jsme jeli rozkvetlou jarní krajinou 
zpět do Trhové Kamenice. Tachometry na našich 
kolech při příjezdu do cíle ukazovaly téměř 40 km, 
které jsme celkem najeli. 

 

Coca-cola cup 

Stejně jako v minulém roce byla naše škola 
pověřena konáním 1. kola žákovského turnaje Coca-

cola cup. Po dobrých zkušenostech s fotbalovým 
klubem SK Rváčov jsme uspořádali turnaj právě na 
jeho hřišti. Účastníky byli žáci ze Včelákova a 
Chrudimi. Čtvrté družstvo ze ZŠ Seč účast odmítlo. 
Náš první zápas jsme sehráli s chrudimským týmem a 
skončil remízou 1:1. Ve druhém zápase jsem porazili 
Včelákov 2:1. Tento výsledek nám zajistil postup do 
druhého kola, které se konalo v Třemošnici. Zde naši 
hráči sehráli tři zápasy. V prvním jsme bohužel 
prohráli 2:1 s mužstvem Třemošnice. Druhý zápas 
s Chrastí skončil 0:0 a ve třetím zápase 
s Pardubicemi jsme zvítězili 2:0. Celkově jsme 
skončili na 3. místě. Nezbývá tedy než doufat, že 
příští rok se nám podaří postoupit dále. 

Radek Meloun 

 

McDonald`s Cup  

Okrskového kola fotbalového turnaje McDonald`s 
Cup se měla 25. dubna 2008 zúčastnit čtyři 
družstva mladších žáků z Trhové Kamenice, Nasavrk, 
Kameniček u Hlinska a Hlinska. Hlinečtí ale bez 
omluvy na hřiště do Rváčova nedorazili, takže každý 
z týmů hrál místo tří zápasů pouze dva. 

První zápas naši žáci s Kameničkami vyhráli 4:0. 
Druhý s Nasavrkami skončil remízou 1:1. K postupu 
jsme však potřebovali vyhrát. I když jsme byli skoro 
celý zápas na polovině soupeře a kluci hráli, co jim 
síly stačili, nepodařilo se nám vsítit vítězný gól. 
Někteří naši zklamaní hráči i slzu uronili. Vítězi se 
stali žáci Nasavrk, kteří Kameničky deklasovali 10:0 a 
do okresního kola postoupili po remíze s námi díky 
lepšímu skóre. Nevadí, zkusíme postoupit napřesrok. 

Marek Lehocký 

 

Zprávičky ze školní družiny 

V pátek 2. května měla celá škola ředitelské 
volno. Školní družina se připravovala na celodenní 
výlet . Ráno v 7.00 hodin jsme plni očekávání 
vyhlíželi autobus směrem na Ždírec nad Doubravou. 
Byl nádherný den, počasí přálo, sluníčko svítilo jako 
o závod. Čekala nás dvanácti kilometrová pěší túra. 
První zastávka byla u rybníka Řeka. Celí vyhladovělí 
jsme se vrhli na svačiny. Po odpočinku jsme 
pokračovali k oboře s divočáky. Bylo se opravdu na 
co dívat. Divočáci byli zvyklí na návštěvníky a tak na 
nás loudili zbytky svačin. V kamenném ohništi jsme si 
rozdělali ohníček a vůbec se nám nechtělo domů. 
V závěru dne jsme ještě obklopili místní cukrárnu 
a snědli snad vše, co tam měli. Pouť na náměstí 
v Kamenici byla opravdu pěknou tečkou za pěkně 
prožitým dnem. 

Účastníci zájezdu 

 

13. května se konala besídka tak trochu 
k svátku maminek a tak trochu k seznámení rodičů 

s novou družinou. Prvňáčci se naučili 
abecedu s básničkami, malí umělci 
zahráli na flétny a keyboard, starší 
děti předvedly kapelu Divokej Bill 

a Kabát. Závěrečný společný disko 
tanec Boro-boro sklidil také velký 

úspěch. Doufáme, že se 
vystoupení líbilo.  

Vlčata z družiny 
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FARNÍ OKÉNKO 
1. května se v kapli kláštera Školských sester 

františkánek ve Slatiňanech sešli kněží, 
řeholní sestry i věřící, aby si připomněli 
15 výročí úmrtí sestry Elišky 
Pretschnerové, bývalé generální 
přestavené řádu, která zde vykonávala 
svůj úřad a je pohřbena na nedalekém 
hřbitově. Mons. Socha, generální vikář 
královéhradecké diecéze, který předsedal 
bohoslužbě, připomněl život této sestry 
i službu, kterou vykonávala za často nesnadných 
podmínek v období obou totalit, kdy řeholní sestry 

musely čelit velkému tlaku ze strany státní moci. Po 
skončení mše svaté se účastníci přesunuli na hřbitov 
k modlitbě. Po obědě následovalo promítání filmu 
o životě sestry Elišky, jehož natočení iniciovala 
řeholní sestra, která chtěla poznat místa spojená 
s jejím životem a připutovala kvůli tomu až ze 
Spojených států. V roce 2001 byl královéhradeckým 
biskupem mons. Dominikem Dukou zahájen 
informativní proces ohledně blahořečení a později 
případně i svatořečení sestry Elišky. 

Pavel Čtvrtečka 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Zvýšená hladina cholesterolu je považována za 

jeden z vysoce rizikových faktorů, který se spolupodílí 
na onemocnění srdce a cév. Uvádí se, že tato 
onemocnění zodpovídají za více než polovinu úmrtí 
v České republice. Podle odhadů má zvýšenou 
hladinu cholesterolu 50-60% dospělé populace. 

Cholesterol je látka tělu vlastní, je součástí 
buněčných membrán a v organismu hraje důležitou 
roli při tvorbě žlučových kyselin a hormonů. Naše tělo 
se bez něho neobejde. Cholesterol je produkován 
v játrech a zdravotní problémy mohou vznikat jako 
důsledek jeho cest v organismu. Transport se 
uskutečňuje prostřednictvím transportních částic. 
Jejich základem jsou bílkoviny(proteiny) a na ně se 
váže cholesterol a tuky(lipidy), ve kterých je 
cholesterol rozpustný. Proto se nazývají lipoproteiny. 
Tyto částice bývají někdy označovány jako „hodný a 
zlý“cholesterol. Lipoproteiny s vysokou hustotou 
transportují přebytečný cholesterol z tkání do jater, 
zatímco částice s nízkou hustotou naopak slouží k 
přenosu z jater do tkání. Pokud nejsou využity 
například jako zdroj energie, mohou se usazovat na 
stěnách cév a způsobují, že je cévní stěna méně 
pružná, ztlušťuje se a je více náchylná k poranění. 
Pokud na cévní stěně vzniknou drobné trhlinky, jsou 

„opravovány“ tím, že na tomto místě vznikne krevní 
sraženina a hrozí i ucpání cévy.   

Proto jsou sledovány nejen hodnoty celkového 
cholesterolu, ale také poměr „hodných a zlých“ částic. 
Normální hodnota celkového cholesterolu je 
max.5,2 mmol/l, lipoproteinů s nízkou hustotou 
max.2,6 mmol/l a lipoproteinů s vysokou hustotou 
min. 1,55 mmol/l.  

Je třeba zdůraznit, že zásadní roli v léčbě 
vysokých hladin krevních lipidů hrají dietní 
opatření. Cílem je zlepšit poměr mezi lipoproteiny 
s vysokou hustotu a nízkou hustotou. Je nutné omezit 
konzumaci potravin s vysokým obsahem živočišných 
tuků, protože ty jsou hlavním zdrojem cholesterolu. 
Je velmi vhodné 
obohatit jídelníček o 
zdroje rybího oleje a 
lecitinu. Pokud dietní 
opatření nevedou 
k žádoucím 
výsledkům, 
přistupuje se k léčbě 
léky. 

Ale i tak je třeba dodržovat režimová opatření, 
zdravou životosprávu a vhodný pohyb. 

PharmDr.Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 

 

 

Z NAŠÍ KNIHOVNY 
Milí čtenáři. 

Chtěla bych Vás upozornit na dva nové přírůstky 
v naší knihovně. 

Do oddělení pro dospělé čtenáře byla zakoupena 
kniha Křižovatky času – Ležáky v datech. Tato 
kniha vyšla díky finančnímu příspěvku České rady pro 
oběti nacismu, za finanční podpory Ministerstva 
kultury, Pardubického kraje, ÚV ČSBS v Praze 
a finančních příspěvků měst, obcí a firem. Dílo 
popisuje vypálení osady Ležáky /24.června 1942/ 
německými okupanty, v odvetě za atentát na 
zastupujícího říšského protektora Heydricha byli její 
obyvatelé pod záminkou pomoci československým 
výsadkářům zavražděni nebo odvlečeni do 
koncentračních táborů. Texty jsou doplněny velkým 
množstvím fotografií. V případě zájmu lze knihu 
objednat na emailové adrese 
nakladatelstvi@j.dolezalova.cz. Cena knihy je     
200,-Kč. 

Děti potěší, že náš knižní fond obohatil další díl 
příběhů mladého čaroděje Harryho Pottera, Harry 
Potter a relikvie smrti. Toto dílo přivítáme 
slavnostně do knihovny na akci Čarování s Harrym 
Potterem dne 11. června 2008 od 16:30hodin. 
Veselé odpoledne,které se bude konat v dětském 
oddělení knihovny, vyplníme soutěžemi, luštěním 
hlavolamů, hrami a čtením krátkých ukázek 
z jednotlivých příběhů našeho hrdiny. 

Účastníci, kteří si s sebou přinesou kouzelnické 
pomůcky, budou odměněni okem Slizouna nebo 
myškou Krysařskou.Mňam! 

Těším se na Vás. S sebou nezapomeňte vzít 
dobrou náladu a hurá do světa kouzel a magie. 

Ivana Dudychová, knihovnice 
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VZPOMÍNKY NA OSVĚTOVOU BESEDU 

V TRHOVÉ KAMENICI 

Na otázku „Jaké byly první měsíce činnosti 
v novém kulturním domě?“ odpovídá 
Mgr. Jaroslav Šibal, předseda bývalé Osvětové 
besedy. 

25. prosince 1967 se v novém kulturním domě 
uskutečnila první taneční zábava. K tanci 
a poslechu hrála dechová hudba „Pražanka“, známá 
z československého rozhlasu a televize. Za řízení 
Miroslava Lonského z Čelákovic doprovázeli orchestr 
zpěvem Miloš Bárta a „Skovajsovy sestry“ 

(na fotografii: Jiřina, Lída a Slávka). Akce měla velmi 
příznivý ohlas, a tak 20. ledna 1968 hrála 
„Pražanka“ na I. Společenském plese pořádaném 
Osvětovou besedou. 

24. února 1968 sehráli herci Východočeského 
divadla Pardubice komedii Alfreda de Musseta „Se 
srdcem divno hrát“. Za režie Evžena Kubíčka 
vystoupili ze známých herců Milan Sandhaus, Ladislav 
Frej, Jiří Klepl, Jindřich Bonaventura, Evelina 
Steimarová, Valerie Kaplanová a další. 

30. března 1968 realizovala agentura Krajský 
podnik pro film, koncerty a estrády Hradec Králové 
veselý kabaretní program scének, písniček a anekdot 
pro všechny „Veselosti nikdy dosti“. 

Divadelní soubor OB nacvičil a 13. dubna 1968 
uvedl veselohru „Zlý jelen“. Aktéry připomíná 
dokument z kroniky Osvětové besedy a fotografie.  

Na fotografii Lidmila a Jaroslav Šibalovi 
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Na fotografii Oldřich Pilný, Lidmila Šibalová, Jana 
Linhartová, Miroslav Líbal 

 

Pestrá byla přednášková činnost. 
Např. 18. března 1968 emotivně hovořil Luděk 
Štěpán (významně se zasloužil o vybudování 
skanzenu na Veselém Kopci) v pořadu „Historicky 
památkové objekty Chrudimska a okolí“. 

S regionální tematikou „Přírodní zajímavosti 
chrudimského okresu“ vystoupil 16. dubna 1968 
vynikající odborník Dr. František Dušánek. Oba 
pořady byly doplněny promítáním množství 
diapozitivů. 

V měsíci dubnu 1968 byla zahájena zajímavá 
soutěž mezi obcemi „Dvakrát měř, jednou řeš!“, 
které věnuji později samostatnou kapitolu. 

Dnešní příspěvek zakončím vzpomínkou na 
pořádání tanečních zábav v roce 1968. Při 
pouťové zábavě (10. května) a silvestrovské zábavě 
se prezentoval orchestr „Melodie“, jehož kapelníkem 
byl místní občan Alois Šulc. Třikrát hrál „Stareton“ 
z Chrudimi za řízení Františka Rulíka, dvakrát taneční 
orchestr „Echo 62“ ze Skutče za řízení Františka 
Slavíka, pětkrát taneční nedělní odpoledne a dvě 
taneční zábavy měl v hudební režii „Club X“, jehož 
vedoucím byl Josef Jehlička. Zpívali Josef Linhart a 
Drahuše Otradovská. 

Velké návštěvnosti a bezkonfliktním průběhům 
tanečních zábav a kulturních pořadů přispělo 
zodpovědné pořadatelské zajištění včetně 
příjemného, čistého prostředí kulturního domu, které 
energicky a spolehlivě po řadu let zabezpečoval 
Vlastimil Procházka, správce kulturního domu. 

Volné pokračování příště 

 
 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
 

Pohádkový les opět ožívá 

1. června se v průběžném čase od 
13.30 do 15.00 hodin otevírá Pohádkový 
les. Les za hřištěm v Trhové Kamenici 
takovou sílu proměnit se v pohádkové 
království má. Malým i velkým snílkům 
na čas ožijí pohádkové bytosti a vtáhnou 
je k sobě do říše krásných pohádek. 

 

 

Pozvánky na faru 

Od června budou opět veřejnosti otevřeny 
prostory bývalé fary, kam vás zveme k prohlídce 
muzea a probíhajících výstav. Ve strašidelném 
sklepení, se už jistě na naše děti těší strašidla 
a strašidýlka. Otevřeno je od úterý do neděle v době 
od 12 do 16 hodin. 

Výstavy na faře: 

• Obrazy z Vysočiny 1. - 15. června 2008 

Výstava známého malíře 
Vysočiny Dobroslava Vařejčky 

• Mé kočky a andělé         
17. - 29. června 2008 

Výstava malířky, keramičky a 
loutkářky Jitky Píšové – 
Slavíkové  

 

Čarování s Harrym Potterem 

Místní knihovna v Trhové Kamenici srdečně zve 
všechny děti na čarování 
s Harrym Potterem. Zábavné 
odpoledne plné soutěží a 
hlavolamů se koná 
11. června 2008 od 16.30hodin. 
Čteny budou i krátké ukázky 
z příběhů mladého čaroděje. Sraz 
účastníků v dětském oddělení 
místní knihovny. Vezměte s sebou jakoukoli pomůcku 
určenou k čarování. Originální nápady budou 
odměněny. Dobrá nálada a úsměv na tváři 
podmínkou. 

 

Soutěž PS 8 

SDH Trhová Kamenice Vás zve na Soutěž PS 8. 
Ta bude zahájena 21. června 2008 ve 14 hodin 
u Rozhledny na Zubří. 
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PROGRAM KINA ČERVEN 2008 
 
6. června 
v 19hod 

Tahle země není pro 
starý 

Širokoúhlý film USA. 
Žádná úniková cesta 
není bezpečná. 
Žánr: thriller. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

13. června 
v 19hod 

Jumper 

Širokoúhlý film USA. 
Kdekoliv. Cokoliv. Hned. 
Žánr: dobrodružný. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

20. června 
v 19hod 

Venkovský učitel 

Širokoúhlý film ČS. 
Každý někoho 
potřebuje. 

Žánr: drama. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

27. června 
v 19hod 

Kronika rodu 
Spiderwicků 

Jejich svět je blíž, než si 
myslíte. Žánr: 
dobrodružný/ fantasy.  

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Pojďte s námi za kulturou 

• Od pondělí 2. června  se mohou mladé páry 
zapisovat do kurzu tance a společenské 
výchovy na sezónu podzim 2008. Kurzovné: 
1000,-Kč. Maximálně 40 párů. 

• 3. a 6. června se uskuteční závěrečné koncerty 
nejlepších žáků a skupin ZUŠ Hlinsko. Začátek 
je v 16.30 h v koncertním sále ZUŠ. 

• Čtvrtek 5. června a pátek 6. června budou 
v Komorním divadle – Orlovně v Hlinsku tepat ve 
znamení tance a svižného pohybu. Svůj profilový 
pořad zde totiž představí taneční skupina 
Ridendo Hlinsko. Začátek vždy v 18.00 h. 

• Rytmus a krása spojená s pohybem bude 
hlineckou Orlovnu naplňovat i v neděli 8. června, 
kdy se zde od 15.00 h koná MISS Aerobik 
2008.  
Předprodej vstupenek v IC, Husova 41, tel. 469 312 349 

• Studenti Gymnázia K. V. Raise Vás zvou na 
17. Prodejní výstavu výtvarných prací 
konanou 9. – 18. června v 9 – 12 a 14 – 17 
hodin. Vernisáž výstavy je v pondělí 9. června ve 
14.30 h. Krátké kulturní vystoupení v podání žáků 
ZUŠ. 

• Od 24. června do 3. srpna jsou v hlinecké 
Orlovně otevřené dveře výstavy „SALON 2008“, 
výstavy z děl hlineckých malířů a výtvarníků. 
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 – 12, 13 – 
16 hodin. 

• Městské muzeum a galerie v Hlinsku představí ve 
svých prostorách v rámci 49. ročníku 
Výtvarného Hlinecka Maxmiliána Pirnera ( 
1854 – 1924 ). Výstava potrvá od 27. června do 
7. září a je pořádána ve spolupráci se Sbírkou 
umění 19. stolení Národní galerie v Praze. 

• Ve středu 25. června oslaví slavnostním 
koncertem hlinecká ZUŠ své 50. výročí založení 
Zájmové umělecké školy v Hlinsku. Začátek 
je v 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ. 

• Koncert hudebních skupin UDG a Tleskač je 
časován na sobotu 28. června od 17.00 hodin a 
místem vystoupení je Amfiteátr pivovaru Rychtář. 

• V neděli 29.června se uskuteční koncert 
posluchačů pardubické konzervatoře na 
zámku v Nasavrkách. Začátek je v 18.00 hodin, 
vystoupí Iveta Trojanová – hoboj, Anna 
Škreptáčová – hoboj, Jan Papež – fagot, Kateřina 
Ochmanová – klavír, Jana Trojanová - recitace, 
mluvené slovo. 

 

Ostatní 

20. a 21. června 2008 pořádá Klub žen Hlinsko ve 
Společenském domě v Hlinsku prodej z druhé ruky. 

 

 

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 

 
Ten rok byl pro spolkovou činnost opravdu 

bohatý: 4 divadla, letní akademie, Bendlův večer a 
velká slavnost ve prospěch Ústřední matice školské. 
Matiční den byl stanoven na 29. srpen a byly pozvány 
všechny místní i okolní spolky. Všichni dali si záležet, 
aby průvod působil malebným dojmem. V čele jel na 
koni sokolský praporečník, za ním cyklisté, selské 
banderium, květinové kočárové korzo, hasičský 
dorost a kapela. Hned za ní kráčeli hasiči, pak hrčel 
žebřiňák s dětmi, byl tažen párem volů, za ním vedli 
Liebermannova oslíka a za tím ušatým dobrákem se 
ubíralo městské zastupitelstvo, živnostenský spolek, 
Beseda, druhý dětský vůz a Sokol. Průvod uzavírali 
jednotlivci a všechno se hrnulo do Tobolek, kde v 
Hospodkově borovině byla přichystána všelijaká 
obveselení. O zábavu se tentokrát postaral medik 
Streissler, jehož kroužek sehrál žertovné scény 
Pražský Véna, Pantomima, Americká holírna, Muzeum 
rarit a Píseň o jedné nešťastné lásce. Čtyři cyklisté 
provedli na silnici závody. Muzikantů bylo patnáct a 
bylo jim slíbeno po 45 krejcarech. 

Byl už konec srpna, na Železných horách je ten 
čas už nestále a deštivo, a tak i tentokrát panovala 
ošklivá nepohoda. A přece účast byla slušná a Matičce 
bylo odvedeno 50 zlatých, a kdybychom tuto sumu 
chtěli převést na dnešní peníze, museli bychom ji 
násobyt zhruba dvěma sty. 

Toho roku se poprvé ve spolkové schůzi ozval 
stesk, že návštěva v divadlech klesá a že se místní 
inteligence členství vyhýbá. Snad lituje těch deseti 
nebo patnácti krejcarů měsíčního příspěvku, 
povzdechl si kronikář. 
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Sté výročí narozenin Palackého oslavila Beseda 
vzorně: v předvečer bylo město slavnostně ozářeno 
a na vrchu Zubří byly zapáleny ohně a vystřelovány 
rakety. Druhý den si občanstvo vyposlechlo 
přednášku Dr. Jankeho o odkazu velkého státníka, 
politika a dějepisce, obveselilo se Alinčovou muzikou 
a večer zahráli ochotníci Pippichovo drama 
Ve veřejném životě. 

Příští rok dosáhl počet svazků v besední knihovně 
plné tisícovky. 

Tuto radostnou událost oslavili letní akademií, 
která měla tento program: Ouvertura - Proslov 
k tisícímu svazku - Šubrt: Dobré jitro - Chopin: Píseň 
pro tenor - Bendl: Pomlázka, mužský sbor - Babička 
chce tancovat, intermezzo - Janke: Není nad to 
políbení, causerie s průvodem klavíru - Sbor 
z národních písní - Koch: Švarným sokolkám, pochod. 

Sbormistrem byl nový učitel Josef Petrtyl. Jeden 
čas byl pak také besedním jednatelem a 
zapisovatelem. Bydlil v bývalém Raisově pokojíčku v 
domě v té době už Růžičkově, měl hezký výhled na 
rybník a lesnatý chlum Buchtovku a kamkoli se mladý 
očitel ohlédl, všude k němu promlouvala Raisovská 
vzpomínka: v těchhle dveřích bydlila jeho Karlinka, 
hned vedle byla jeho pátá dívčí, v úzkém pokojíčku 
tvořil literárně. Josef Petrtyl kráčel v jeho stopách. 
I on byl znamenitým hudebníkem, v jeho třídě byl 
stále klidný, radostný duch, i on se stále vzdělával a 
měl jediný na škole odborné zkoušky pro školy 
měšťanské a zrovna v tom koutě u okna pracoval 
literárně, jako jeho slavný předchůdce. Petrtylovy 
humoresky a politické epigramy otiskovaly 
Humoristické listy a Humoristický kalendář, Paleček, 
Šotek a Besedy lidu. Dětem skládal pohádky a posílal 
je do Malého čtenáře, Besídky malých a Dětských 
květů. 

 

 

Kapitola VII. 
 

Besedáři se rozcházejí 
V roce 1899 se MUDr. Zikmund Janke-Dvorský 

odstěhoval na Smíchov a po jeho odchodu začíná, 
kdysi tak bohatá a krásná, besední činnost slábnout. 
Z původní raisovské skupiny zůstal už jen Emanuel 
Brebera, pilnými besedními pracovníky byli i kolegové 
Josef Petrtyl a Josef Jebas, ale v místnosti vedle 
šalandy už nebyl zdaleka tak rušný život jako kdysi. 
Jen besední knihovna se těšila stále pěknému zájmu 
veřejnosti. Jejím správcem byl dlouhá léta Josef 
Jebas, vlastenecký učitel a pilný cestovatel po 
různých končinách evropské pevniny. Roku 1902 si 
kronikář posteskl: „Jak chudá byla činnost besední, 
tak chudá bude i zpráva moje. Zdá se, že od těch 
ideálů, s kterými byla Beseda založena, se 
vzdalujeme čím dál více. Staří funkcionáři konávali 
své funkce daleko lépe než dnešní. Zejména bych se 
mohl ptát: Kde byl režisér? Kde sbormistr? Nedali o 
sobě celý rok ani slyšet! A když ti staří vidí kolem 
sebe jen pohodlí a nezájem, také je to omrzí. 
Časopisů odbíráme už jen počet nejskrovnější, knih 
počet nepatrný, jen co příspěvek několika 
pořádnějších (členů) vynese. Letos pouze dvě 
divadelní představení - Maloživnostník a Olymp a k 

tomu silvestrovský večer. Končím smutnou bilanci a 
přeji si, abychom se dočkali obrození ve spolku, který 
již málem celé čtvrtstoletí blahodárně mezi námi 
působí.“ 

V roce 1903 (12. dubna) zemřel ve Svobodných 
Hamrech předseda Besedy Jan Nevole a celé okolí ho 
15. dubna doprovodilo na hřbitov u hlinecké silnice 
(F.M. uvádí chybně 7. listopadu). V rodinné hrobce 
z domácí žuly ho už očekávala jeho choť Terezie. Do 
Hlasů východočeských napsal Emanuel Brebera 
nekrolog, vylíčil v něm jeho studia, jeho účast 
v družině našich národních buditelů a jeho práci 
v Srbsku, kde se však pro intriky rakouské vlády 
vděku nedočkal. 

 

 

 

 

 

 
Text na Nevolově náhrobku 

(Následující text vložil B.H.) 

Nedlouho po smrti „starého pána“ rozhodli se 
 jeho synové opustit Svobodné Hamry. Dne 
25. září 1903 obdržel výbor Besedy dopis od 
Dr. M. Nevole, ve kterém Besedě jménem svých 
sourozenců píše: 

„Slavné besedě „Neruda“ 
v Trhové Kamenici! 
Opouštějíce Svobodné Hamry dovolujeme si Vám 

odevzdat řadu knih ku potřebě členů a čtenářů 
Vašeho ctěného spolku a doufáme, že byť by i 
veškeré knihy obsahem svým rovnocenné nebyly, 
přece čtenářstvu Vašemu dobře poslouží. 

S veškerou úctou 
Za sebe a sourozence své 

Dr. M. Nevole 
V Svobodných Hamrech, 25. září 1903.“(SIC) 

Kopie podpisové části dopisu Dr. M. Nevole 

 

V březnu roku 1906 pořádala Beseda oslavu 
k výročí narození Jana Ámose Komenského. 
O provedení přednášky o životě a díle Komenského 
požádal besední výbor ředitele Tuláčka z Chrudimi. 
Tuláček přijal, jeho přednáška se setkala s velikým 
ohlasem, a Beseda mu poslala děkovný dopis. 
Tuláček na něj odpověděl Emanuelu Breberovi: 

V Chrudimi 10. dubna 1906. 

Milý Příteli! 

Za přednášku o Komenském dostalo se mi díků 
tak vřelých, že jsem v nesnázích, jak bych za díky zas 
já poděkoval. 
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Prosím, abys laskavě vyřídil ctěným spolkům v 
Trh. Kamenici, že mám radost, zavděčil-li jsem se. Z 
takové - byť i skromné práce největší zisk má 
přednášející sám, tím že mu dána příležitost, aby 
opětně a zevrubně zabýval se čtením nevyčerpatelné 
studnice spisů Komenského. 

Svou návštěvu v Kamenici mám za výlet do 
vlastního mládí. Zastavil jsem se na hřbitově u těch, 
kteří kdysi tak účinně zasahovali v osudy tohoto 
města. 

Co tu vzpomínek? Kam všechno to zmizelo? A 
bylo-li to všechno jen snem, ó pak to byl přec jen 
krásný sen, škoda, že z něj člověk skutečností 
vytržen. 

Milostivé Paní za tak pečlivé pohostinství mé díky 
nejvroucnější a ruky políbení. 

Tvůj i Váš 

Tuláček.“(SIC)  

Toho roku dočkala se Beseda i nového jeviště, 
které bylo zadáno truhláři panu Pilnému a zaplaceno 
byla mu za práci 150,- Kč. Zámečnické práce provedl 
pan Němec a účtoval za ně spolku 90,- Kč. Zároveň 
bylo ve výborové schůzi schváleno, že bude jeviště 
pojištěno proti požáru, což pro Besedu znamenalo 
výdaj 100,- Kč ročně na pojistné. 

(Pokračuje rukopis F.M.) 

Po roce 1910 Beseda už jen živořila. Přestaly 
koncerty, přestaly dýchánky a výlety, jen divadla se 
pořádala dvakrát do roka a to byla celá její činnost. 
Zůstala ovšem bohatá knihovna, měla oddělení básní, 
poučných spisů i děl o umění, studenti si pro své 
potřeby vypůjčovali vázané ročníky předních časopisů 
a ozdobou byla zvláštní skříň s Ottovým Naučným 
slovníkem. Ten slovník byl později převeden do 
knihovny trhovokamenické školy. Nějaký ten svazek 
Lumíra a Osvěty a mnoho ostatních vzácností už však 
dávno odvál čas. 

Začali jsme kroniku K. V. Raisem a vzpomínkou 
na něho ji také ukončíme. Když se roku 1882 loučil, 
slíbil Kamenickým, že bude na ně myslet často a rád. 
Ve 4. díle Ze vzpomínek píše: „Před nemnohými lety 
jsem dostal dopis od neznámého mi pana řídícího 
kdesi dole na Chrudimsku. Psal, že jeho tchyně je 
bývalá kamenická rodačka a že ty naše časy 
pamatuje. Vzpomíná prý a vypravuje jim o tom. 
A přidal: „Posloucháme to jako pohádku.“ Všechno to 
bylo jako hezká pohádka a bylo škoda otvírat okna do 
toho kouzelného kouta vzpomínek. A tak se Rais do 
Trhové Kamenice nikdy nevrátil, ač s kolegou 
Breberou býval v písemném styku. 

Roku 1921 jmenovalo první republikánské 
zastupitelstvo Trhové Kamenice Karla Václava Raise 
svým čestným občanem. K. V. Rais odpověděl 
trhovokamenické radě dopisem ze dne 14. listopadu 
1921, jehož doslovné znění bylo uvedeno již na závěr 
první kapitoly tohoto vypravování. 

V raisovském listáři je ještě jeden list, ze 
30. dubna 1924. Je to list, ve kterém Karel Rais 
děkuje trhovokamenickému městskému 
zastupitelstvu za gratulaci k jeho pětašedesátinám. 
Dopis zní: 

„Na Král. Vinohradech 30. dubna 1924 

Slavnému městskému zastupitelstvu v Trhové 
Kamenici. 

Vážení pánové, 

Za Vaši srdečnou vzpomínku, mně tak milou, i za 
všecka laskavá přání k mým pětašedesátinám 
vzdávám Vám díky upřímné a srdečné. Račte být 
ujištěni, že mne ten pozdrav z Vašeho města, v němž 
za mlada prožil jsem půl páta roku, velmi potěšil. 
Blaží mne, že jste u Vás na mne nezapomněli, že mí 
bývalí žáci a žačky (a byli to mí první) dosud na mne 
pamatují. 

Ani já jsem nezapomněl. U Vás jsem začal také 
literárně pracovat a v tichém pokojíku svém, v klidné 
samotě pohružoval jsem se pilně do knih i do svého 
nitra. Rád na to vzpomínám. 

Buďte zdrávi, vážení pánové, buď šťastno celé 
město Vaše! 

Díky Vám všem. 

V srdečné úscě oddaný 

Karel V. Rais“(SIC) 

 

Kopie Raisova děkovného dopisu 

Proti Obecnímu úřadu v Trhové Kamenici stojí 
žulový pomník a na černé desce má tento nápis: 

Nápis na Raisově pomníku v Trhové Kamenici 

 
Pokračování příště… 

 


