
 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 24. září 2008 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení čtenáři Trhovokamenického občasníku, 

v průběhu tohoto roku jste se na tomto místě setkávali se svými zastupiteli, kteří odpovídali na 
stejné otázky. Podobně se Vám nyní představí i zaměstnanci našeho úřadu. 

Dnes se můžete díky pracovnici Úřadu městyse Trhová Kamenice paní Ilony Žaloudkové 
dozvědět více o její práci, kterou na úřadě městyse vykonává: 

 

Vzhledem k tomu, že jsem na našem úřadě zaměstnána jako účetní, hlavní pracovní náplň 
vyplývá z této funkce. Moje práce zahrnuje kompletní vedení účetníctví městyse a vedlejší 
hospodářské činnosti, která se zabývá hospodařením v obecních lesích. Dále pak veškeré práce 
související s pracovně právními vztahy od vypracování pracovních smluv, dohod, zpracování 
mezd,dále styk s okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním 
úřadem a úřadem práce,  statistika atd. Jako účetní se samozřejmě každoročně podílím také na 
přípravě rozpočtu, kontrole jeho čerpání a konečném vyúčtování plnění rozpočtu městyse po 
ukončení běžného roku. Součástí mé práce je také vypracování nájemních smluv na pronájmy bytů, 
nebytových prostor a pozemků. 

Připravuji potřebné podklady k žádostem o nejrůznější dotace. Rozsah prací týkající se 
finančního hospodaření městyse je mnohem rozsáhlejší, ale podle mě není nutné všechno 
vyjmenovávat, protože tyto práce se vás osobně příliš nedotknou a ke svému běžnému životu je 
nepotřebujete. 

Stručně bych vás raději seznámila s mými pracovními činnostmi, které při návštěvě úřadu 
můžete využít a kde vám mohu pomoci: 

 

-  Můžete se na mě obrátit s žádostí o vystavení nového občanského průkazu, 

-  ohlášení ztráty OP, vystavení náhradního dokladu, 

-  s žádostí o vystavení osvědčení o státním občanství, 

-  dále provádím ověřování podpisů a fotokopií listin. 

-  Od začátku letošního roku byl i na našem úřadě uveden do provozu projekt Czech POINT. 
Můžete si u nás požádat o výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního 
rejstříku a živnostenského rejstříku.Všechny tyto doklady jsou vystaveny na počkání. 

-  V době nepřítomnosti paní matrikářky se na mě můžete rovněž obrátit v záležitostech 
týkajících se matriční agendy, případně přihlášení k trvalému pobytu. 

-  Na našem úřadě zajišťujeme mimo jiné také kopírovací služby pro veřejnost.  

Kromě uvedených prací provádím  administrativní činnosti, které jsou spojené s běžným 
pracovním životem na úřadě. Vyřizuji nejrůznější žádosti a přání občanů, pokud je to v mých 
možnostech a kompetenci. Ráda bych, abyste na náš úřad chodili s vědomím, že se na nás můžete 
s čímkoliv obrátit. My se budeme snažit vám pomoci váš problém vyřešit nebo alespoň poradit, kam 
se můžete konkrétně obrátit.  
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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE 
Pozvánka na veřejné zasedání 

Zveme vás na veřejné zasedání 
zastupitelstva městyse Trhová 
Kamenice, které se bude konat ve 
středu 10. září 2008 od 19.00 hodin 
v místní sokolovně. 

 

Pečovatelská služba 

Počet klientů pečovatelské služby se v letošním 
roce snížil o osm. Většina se odstěhovala do nově 
otevřeného domu pro seniory v Hlinsku. Přihlásili se 
čtyři noví klienti, a tak v současné době jich máme 
přihlášeno sedmnáct, z toho pravidelně využívá 
pečovatelské úkony pouze deset. 

Dále došlo ke změně v domě s pečovatelskou 
službou. V měsíci srpnu se uvolnil v prvním poschodí 
byt, po panu Jaroslavu Mrkvičkovi, který odešel do 
nově otevřeného sociálního zařízení v Proseči. Zatím 
nemáme nového zájemce o umístění. V pořadníku 
jsou jen manželské páry, pro které je uvolněný byt 
nevhodný. 

 

Hledáme kronikáře 

Hledáme osobu, která by se chtěla stát 
kronikářem naší obce. Úkolem 
kronikáře je zaznamenávat objektivně 
a svědomitě události, dějiny pro 
poučení budoucích. Práce kronikáře je 
velmi zajímavá, avšak také velmi 

zodpovědná, která se řídí určitými pravidly. Práce 
kronikáře je finančně ohodnocena. Bližší informace 
získáte na našem úřadě. 

 

Kominík 

Upozorňujeme Vás, že kominík pan 
Solnička bude v týdnu od 29. září do 
3. října2008 provádět v Trhové 
Kamenici čištění komínů. Přesný termín 
bude vyhlášen místním rozhlasem. 
Do tohoto termínu stále přijímáme 
žádosti.  

 

Platnost občanských průkazů  

K 31. 12. 2008 končí platnost občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 
31. 12. 2003.  Výměna podléhá stejným pravidlům, 
jako výměna občanského průkazu při pozbytí jeho 

platnosti z důvodu uplynutí časového 
období, na které byl vydán. Žádost o 
nový občanský průkaz můžete podat 
na našem úřadě. Budete potřebovat 
stávající OP, jednu fotografii a v 
případě zapsání údajů o manželce či 
manželovi nebo dětech oddací list, 

rodné listy dětí, popřípadě rozvodový list s nabytím 
právní moci. Vyměňte si svůj občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů co nejdříve, 
nejpozději však do 30. 11. 2008. Tato výměna 
se netýká občanů, kteří se narodili před 
1. lednem 1936. Občané, kteří si nepožádají o 
výměnu tohoto občanského průkazu, mohou dostat 
pokutu až do výše 10 000 Kč. 

STALO SE V NAŠÍ OBCI V ČERVENCI A SRPNU 
• Během prázdnin jsme zažili tropická vedra, 
nepříjemné bouřky i poměrně chladné počasí. 
Více bylo pěkných dnů, a tak se prázdniny 
vydařily.  

• Firma INSTAV Hlinsko provedla kanalizaci 
a vodovod v lokalitě „Svárov“, která je určena 
na výstavbu nových rodinných domů. 

• Pracovníci úřadu pracovali na údržbě hřbitova 
a chodníku ke hřbitovu a na rozšíření stávajícího 
parkoviště. 

• V budově bývalé fary byla dokončena výstavba 
bytu pro potřebu církve. Dle darovací smlouvy 
může byt užívat farář či jeho zástupce a nebo 
bude pronajat jinému zájemci. V této věci probíhá 
s panem farářem Čtvrtečkou jednání.  

• Zastupitelé městyse schválili příspěvek na 
záchranu kostela sv. Kunhuty na Polomi ve 
výši 35.000,-Kč panu Václavíkovi, současnému 
majiteli, který provádí záchranné opravy kostela. 

• Probíhá jednání o prodeji č.p. 50 v Rohozné 
za cenu 750.000,-Kč. Dům byl přednostně 
nabídnut současným nájemníkům za poloviční 
cenu než je tržní cena. Po odmítnutí nabídky byl 
dům nabídnut k prodeji realitní kanceláři. 

• Zastupitelstvo uvažuje o prodeji nájemního 
domu č.p. 54 na Raisově náměstí.  

• Na rekonstrukci základní školy byla vybrána 
firma ERMONT Hlinsko, která provádí zateplení a 
fasádu budovy a dále výměnu oken a 
rekonstrukce kotelny s úpravou na plynové 
vytápění. Termín dokončení je do konce roku 
2008. 

• Obdrželi jsme stavební povolení na 
prodloužení plynového vedení a opravu místní 
komunikace v ulici Táborská. 

• Probíhá změna územního plánu Trhové 
Kamenice. Občané již měli možnost podat 
a podali své připomínky a návrhy. 

• Pracovníci úřadu natřeli střechu poutní 
kapličky sv. Jana Nepomuckého na Zubří. 
Souhlas s údržbou kapličky dala církev jako 
vlastník a památkový ústav Hlinsko. 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva 

městyse ze dne 4. června 2008 

Zastupitelstvo městyse  

bere na vědomí: 

• zprávu o činnosti ZM za uplynulé období, 

• zprávu o následné veřejnoprávní finanční kontrole 
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Trhová 
Kamenice za rok 2007, 

• zprávu o průběžné veřejnoprávní finanční 
kontrole příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 
Trhová Kamenice za období 1 – 3/2008, 

• zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 
Městyse Trhová Kamenice za rok 2007 
provedenou auditory Krajského úřadu 
Pardubického kraje, 



Číslo 8/2008 Trhovokamenický občasník  strana 3 

  www.trhovakamenice.cz  

• zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 
Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina pro 
plynofikaci za rok 2007 provedenou auditory 
Krajského úřadu Pardubického kraje.  

 

schvaluje: 

• závěrečný účet Městyse Trhová Kamenice za rok 
2007 bez výhrad, 

• závěrečný účet Svazku obcí Trhová Kamenice a 
Vysočina pro plynofikaci za rok 2007 bez výhrad, 

• rozpočtové opatření č. 1, 

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

• pronájem pozemku pozemková parcela č. 1647/1 
o výměře 7642 m2 a pozemková parcela 
č. 1641/1 o výměře 22502 m2 oba v k.ú. Trhová 
Kamenice panu Romanu Homolkovi, trvale bytem 
Jungmannova čp. 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 čp. 91, Česká 
Třebová za cenu 35,- Kč/m2, 

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

• prodej pozemků pozemková parcela č. 2127 
o výměře 104 m2 a pozemková parcela č. 2138 
o výměře 50 m2 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 pozemková 
parcela č. 1937/8, 1937/9, 1937/10, 1937/11, 
1937/12 v k.ú. Trhová Kamenice o celkové 
výměře 781 m2 do vlastnictví Městyse Trhová 
Kamenice, 

• nákup domu č.p. 45 na st. parcele č. 9 v k.ú. 
Trhové Kamenici od VDI OZDOBA Praha, 
Malešická 2679/49, Praha - Žižkov za cenu 
2.500.000,-- Kč do vlastnictví Městyse Trhová 
Kamenice 

• změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní školy Trhová Kamenice, a to článku IV. - 
nemovitý majetek budova ZŠ bude předána 
příspěvkové organizaci do výpůjčky, 

• změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřské školy Trhová Kamenice, a to článku IV. 
- nemovitý majetek budova MŠ bude předána 
příspěvkové organizaci do výpůjčky. 

 

Z PARDUBICKÉHO KRAJE 
V Pardubickém kraji žijí stovky rodin, které trápí 

vysoké finanční výdaje za kulturní, sportovní a 
volnočasové aktivity. Jednou z možností jak rodinám 
pomoci jsou rodinné pasy, které umožní získat různé 
slevy. 

Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu 
rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření systému 
poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň 
jedním dítětem do osmnácti let.  

Slevy na služby poskytovatelů 
jsou v rozmezí 5 - 20%, u 
volnočasových aktivit až 50%. 
Rodiny mohou využít slevy u 
kulturních akcí, volnočasových 
aktivit, ale také při nákupu 
spotřebního zboží. Nabízené 

výhody mohou čerpat držitelé slevové karty, která je 
vystavena všem rodinám, jež mají trvalé bydliště v 
Pardubickém kraji. V současné době probíhají 
přípravy, aby se mohly rodinné pasy co nejdříve v 
našem kraji zavést. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří doprovodili na poslední 

cestě dne 28. 5. 2008 paní Marii Novákovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a 
květinové dary. 

Miloslava Pecháčková, dcera 

 

Děkujeme všem, kteří doprovodili na 
poslední cestě pana Josefa Linharta. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Božena Linhartová, manželka s rodinou 

 

 

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM 
V Řeznictví u Měkotů bude z důvodů čerpání 

řádné dovolené uzavřeno od 1. do 29. září 2008. 

Od 30. září 
do 4. října zde 
budou přijímat 
objednávky na 
zelí krouhané, 
zelí hlávky, cibuli 

a brambory na uskladnění.  

 

 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Slavnostní zahájení školního roku v Základní 

škole Trhová Kamenice se uskuteční v pondělí 
1. září 2008 v 8 hodin.  

Přezůvky 
s sebou. 

Zájemci o 
oběd na 1. září 
se mohou přihlásit 
do čtvrtka 
28. srpna na 
telefonním čísle 
773 450 109.  

Školní družina 
bude v provozu. 
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FARNÍ OKÉNKO 
Začíná měsíc září a s ním nový školní rok. Možná 

si nejeden žáček či student povzdychne: kdyby tak 
raději začínal červenec. Ale vzdělávat se je v životě 
potřebné. Latinsky se to řekne colere, cultum, a 
z toho je také kultura a kult /bohoslužba/. Kolébkou 
evropské kultury bylo Řecko, kde v devátém století 
žili dva bratři Konstantin a Metoděj. Dostalo se jim 
důkladného vzdělání ve vědách světských i v Písmu 
svatém. V jejich rodném městě, v Soluni, měla 
křesťanská víra hluboké kořeny – nehlásal ji tam 
nikdo menší než apoštol Pavel. Konstantin tíhl 
k životu modlitby v ústraní, ale pro mimořádné vlohy 
z něj chtěli udělat profesora filozofie. Místo toho jej 
cařihradský císař Michal poslal na misijní výpravu 
k Chazarům. Během této misie nalezl na Chersonu 
ve starém kostele ostatky svatého papeže Klimenta 
I., který byl odsouzen k těžké práci v mramorových 
dolech na tomto místě a zde byl umučen. Konstantin 
chtěl jeho ostatky přenést do Říma, kam přece tento, 
po svatém Petru třetí, papež patří /sv. Petr, sv.Linus, 
sv.Kletus, sv. Kliment I./. Po návratu z Kavkazu 
do Cařihradu se Konstantin setkal s bratrem 
Metodějem a jejich cesty budou již od této chvíle 
společné. V jižní a západní Evropě v té době již 

vzdělané národy 
přijaly křesťanství. 
Co bude se 
Slovany, 
východními 
sousedy Francké 
/německé/ říše? 
Velkomoravský 
kníže Rastislav 
požádal o vyslání 
misionářů 
v Byzanci. Císař 
Michal III. mu 
vyhověl a poslal 
na Moravu 
Konstantina 
a Metoděje, kteří 
znali slovanský 
jazyk z okolí 

Soluně. Oba se začali horlivým studiem připravovat. 
Konstantin vytvořil písmo odpovídající slovanské řeči 
a přeložil do něj bohoslužebné knihy. Bratři se vydali 
na cestu a došli na Moravu, kde už byli očekáváni. 
Nyní šlo o to, dosáhnout schválení Svatého stolce, 
protože Písmo svaté se v té době mohlo přpisovat jen 
hebrejsky, řecky a latinsky. Konstantin a Metoděj 
ssebou z Moravy do Říma nesli také ostatky 
sv.Klimenta. Papež Hadrián II. slovanskou 
bohoslužbu schválil a oběma bratřím udělil biskupské 
svěcení. Konstantin se však v Římě roznemohl 
a uchýlil se do kláštera, kde přijal řeholní jméno Cyril. 
O měsíce později, 14. února 869, Cyril v náručí svého 
bratra umírá a je pohřben na pravé straně oltáře 
svatého Klimenta. Z Moravy křesťanství přišlo do 
Čech, když Metoděj pokřtil knížete Bořivoje a jeho 
manželku Ludmilu, která se zasloužila o náboženskou 
výchovu svěho vnuka Václava. Jaké výchovy se 
dostane dětem nyní, o 1100 let později? Zda bude 
křesťanská, to záleží na dnešních rodičích 
či prarodičích. I na tom, zda dítě bude přihlášeno 
k výuce náboženství. 

Pavel Čtvrtečka 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Mezi relativně nová onemocnění, se kterým se 

bohužel nyní můžeme setkávat častěji, patří lymská 
borelióza. Je známé zhruba čtvrt století a jméno 
dostalo podle amerického města Old Lyme, kde byly 
zpozorovány a poté i zkoumány náhlé hromadné 
kloubní potíže mladých lidí.  

V České republice je lymská borelióza podrobně 
sledována od roku 1986. Hlavním přenašečem je 
klíště, vzácněji byly popsány i případy přenosu jiným 
bodavým hmyzem. Na našem území žijí klíšťata 
zhruba 2 roky, ale délka jejich 
životního cyklu může kolísat mezi 2-6 
lety. Na jaře se líhnou z vajíček 
snesených samičkou, která 
přežívá zimu. Z vajíček se vyvine larva, z té nymfa 
a z ní dospělé klíště. Každé z vývojových stádií saje 
na některém hostiteli, může jím být drobný savec 
nebo pták. Nositeli borélií mohou být i larvy či nymfy, 
které jsou velmi malé, okem sotva rozpoznatelné, 
takže jejich přisátí často unikne pozornosti. 

Vlastním vyvolavatelem boreliózy jsou 
spirochetální bakterie skupiny Borrelia, kterých je 
několik podtypů. Po proniknutí infekce do těla se 
množí, šíří se brzy do tělesných tkání a způsobují 
aktivaci imunitního systému. Prvním typickým 
projevem onemocnění je erytém, tedy kulovité či 
oválné zarudnutí kůže, které se může rozrůst do 
velikosti několika desítek centimetrů, může na kůži 
přetrvat (bez léčby) i několik měsíců a bledne 
postupně od středu. 

Méně často se vyskytují i další příznaky, jako jsou 
chřipkové pocity nebo otok mízních uzlin. 

Neléčená borelióza může přecházet do dalšího 
stádia, které se projevuje postižením menších kloubů, 
jejich bolestí a zánětem, také se opět objevuje 
zarudnutí kůže s nachovým nádechem (například 
nosu, ušních lalůčků). Velmi vzácně by mohlo dojít 
k poruchám srdečních rytmu.  

Léčba boreliózy je prováděna podáním 
antibiotik, podle typu antibiotika se volí různá 
dávkovací schémata. Obecně je doporučována délka 
léčby nejlépe 14 dní, dnes se často volí antibiotikum 
azitromycin, které dlouho přetrvává v tělesných 
tkáních a proto nemusí být podávání tak dlouhé. 
Léčbu je možné především na začátku doplnit o léky 
podle typu příznaků nemoci, mohou se podat 
analgetika na tlumení bolestí kloubů apod.  

Významná je prevence boreliózy, která 
spočívá v ochranných opatřeních. Je vhodné používat 
repelenty, do lokalit s výskytem klíšťat nosit vhodný 
oděv a obuv a po příchodu domů se prohlédnout. Pro 
přenos infekce je zapotřebí určitého času, kdy se 
borélie dostávají ze střev klíštěte do bodacího ústrojí, 
uvádí se minimálně 24 hodin, proto je důležité vyndat 
klíště co nejdříve. Přisáté klíště se lépe vytáhne 
pinzetou či speciálními kleštičkami, místo přisátí je 
třeba dezinfikovat dezinfekčním prostředkem na bázi 
jodu, nověji se objevily na trhu i desinfekční 
přípravky s koloidním stříbrem. Pokud máte 
podezření na boréliovou infekci, je vhodné poradit se 
s lékařem, neboť včasná léčba je účinná a předchází 
přechodu do chronického stádia onemocnění.  

PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice 
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Z NAŠÍ KNIHOVNY 
Milí čtenáři, 

V dnešním příspěvku bych Vás chtěla seznámit s 
novými tituly, které byly zakoupeny do naší 
knihovny. 

Jsou to tyto knihy: 

• Pavel Jansa: Mít své dny 
• Rose Vivien: O jazýček kratší 
• Simona Monyová: Matka v krizi 
• Scott  Michael: Alchymista 
• Wilbur Smith: Řeka bohů IV 
• John Irwing: Pravidla moštárny 
• bratři Grimmové: Německé pohádky 
• J.Duffack: Bosorka Alžběta Nádašdyová 
• Ivo Mathé,Ladislav Špaček: Etiketa 
• Man John: Attila 
• Lenka Lanczová: Čas něhy, Vůně deště, 

Doteky noci 

A nyní bych se ráda k některým titulům 
podrobněji vrátila. 

Attila je poutavé vyprávění o hunském 
válečníkovi.John Man v tomto životopise, založeném 
na jeho vlastních cestách do srdce barbarských zemí 
a na jeho zkušenostech se středoasijskými kočovnými 
tradicemi, odhaluje osobnost muže, který se stal 
trvajícím mýtem. 

Bosorka Alžběta Nadášdyová je kniha jejíž 
hlavní hrdinku je Alžběta Nádašdyová, rozená 
Báthoryová, alias čachtická paní. Její činy jsou spíše 
námětem pro fantastický horor než pro historický 
příběh. Spisovatel J.Duffack ho vylíčil 
v podrobnostech. 

Příběh sirotka Homera Wellse v Pravidlech 
moštárny je především příběhem o poznávání světa. 

Kniha Etiketa přímo navazuje na úspěšný 
stejnojmenný televizní seriál. Před přísnými normami 
dává přednost zdravému rozumu, prezentuje 
současný standard a –s nadhledem - i ideál etikety, 
tedy ohleduplnost, takt a empatii. 

Německé pohádky bratří Grimmů rozšířily část 
knihovny, zabývající se jazykovědou. Jedná se o tzv. 
bilingvní texty, které jsou součást moderní výuky 
jazyků. Nabízejí učení přirozeným způsobem: přímým 
kontaktem s jazykem. 

Věřím, že tyto tituly obohatí naší knihovnu 
a potěší při četbě naše čtenáře. 

 

K datu uzávěrky tohoto čísla Trhovokamenického 
občasníku má naše knihovna osmdesát 
zaregistrovaných čtenářů, z toho pouze jedenáct 
dětí. Velice ráda bych tento počet zvýšila 
např.pořádáním akcí pro děti a nabídkou služeb. 

Začíná nový školní rok. Chtěla bych žákům 
a studentům nabídnout možnost objednávky 
titulů, které jim byly doporučeny jako povinná 
četba. Stačí přinést jmenný seznam těchto děl. 
Knihy. které nebudou v naší knihovně, vypůjčím 
z chrudimské knihovny. 

Těším se na Vaši návštěvu a věřím,že této 
nabídky využijete. 

Ivana Dudychová, knihovnice 

 

VZPOMÍNKY NA OSVĚTOVOU BESEDU 

V TRHOVÉ KAMENICI 
Jaká byla zájmová činnost při Osvětové 

besedě? Vypráví Mgr. Jaroslav Šibal, předseda 
bývalé Osvětové besedy. 

Zájmová činnost měla v globále čtyři oblasti: 
loutkové divadlo, fotokroužek, ženský pěvecký 
soubor, místní noviny. 

Loutkové divadlo jsme začali hrát před 
dobudováním kulturního domu v místní škole. 
Se skromným vybavením bylo v letech 1966-1967 
uvedeno několik představení s využitím maňásků. 

Stálá scéna, pestré loutky- marionety, technické 
vybavení a prostorné hlediště položily základ 
systematické činnosti v kulturním domě. Rovněž 
musím připomenout Bohumíra Křenka, předsedu 
místního národního výboru, který byl prvním 
a zkušeným režisérem souboru. 

Premiérové představení 1. 3. 1969 
dokumentuje záznam z kroniky. Vyprodané, vděčné a 
reagující hlediště nás zdravě motivovalo k uvedení 

dalších titulů: Kašpárek doktorem, Žádost kmotra 
Jahelky, Kašpárek v začarovaném lese, Pilulky 
čaroděje Dobroděje, Kašpárek dvorním lékařem 
(režie J. Vojtěchovský), Kníže z Kašpárkova a na 
Šprýmově, Drak (aktéry připomíná další dokument). 

Hru „Drak“ jsme uvedli i v Chrudimi v rámci 
festivalu „Loutkařská Chrudim“. Z pohledu 
venkovských souborů byl náš výkon oceněn čestným 
uznáním a finanční odměnou. 
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Na dobové fotografii vidíme manžele Líbalovy, 
manžele Šibalovy, B. Křenka, D. Urbanovou, F. Pilaře, 
F. Pátka, I. Šmahela, O. Pilného, L. Barvínka, 
F. Mitáčka, A. Chvojku a P. Endla spolu s Bohumilem 
Hospodkou, mistrem zahradnickým, který byl velkým 

příznivcem OB. Nezištně zajišťoval květinovou 
výzdobu společenských plesů OB a nezapomínal na 
kytičky členkám pěveckého souboru při jejich 
vystoupeních. 

V roce 1975 se režijní práce ujal pan učitel Josef 
Vaňáč. Opakovaně jsme uvedli jeho hru „Vašík 
Pašík“. Dále se podílel na spolupráci s loutkáři při 
jednotném klubu pracujících Hlinsko. Prospěšná byla 
výměnná představení našich souborů. Střídavě 
se konala v Hlinsku a v Trhové Kamenici. Na fotografii 

s J. Vaňáčem jsou F. Pátek, F. Barvínková, 
M. Svobodová, Y. Urbanová, I. Líbalová, manželé 
Šibalovi, J. Meloun, V. Němec, L. Barvínek, O. Pilný, 
M. Líbal a F. Pilař. 

Vstřícnost a všestrannou podporu jsme měli 
u předsedy MNV Jindřicha Pauluse. Pro Osvětovou 
besedu zajistil účelové finanční prostředky, které 
jsme využili k zakoupení sady moderních loutek. 
Zhotoveny byly družstvem umělecké výroby 
v Únavově. 

Ve zveřejněných dokumentech nejsou uvedeni 
všichni, kteří se podíleli na dlouholeté činnosti 
loutkařského souboru, proto vzpomínka a poděkování 
dále patří J. Langerovi, V. Procházkovi, H. Kábelové, 
J. Tajovskému a F. Duškovi. 

Pokud jsem na někoho s odstupem času 
zapomněl, promiňte. 

Volné pokračování příště 

 

 

PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2008 
5. září 
v 19hod 

Wanted 

Širokoúhlý film USA. 
Vyber si svůj osud. 
Žánr: akční. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

12. září 
v 19hod 

Neuvěřitelný hluk 

Širokoúhlý film USA. 
Nenechte ho vzteky 
zezelenat. 
Žánr: akční. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

19. září 
v 19hod 

Kung Fu Panda 

Širokoúhlý film USA. 
Připravte se na něco 
pandastického. 

Žánr: akční. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

26. září 
v 19hod 

Zapomenutý ostrov 

Širokoúhlý film USA. 
Staň se hrdinou 
vlastního příběhu. 

Žánr: dobrodružný, 
rodinný. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

Připravujeme na říjen:   

3. října Akta X: Chci uvěřit 
10. října Konečně spolu 
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17. října Bathory – film Juraje Jakubiska 
24. října Mama Mia! – muzikál s písničkami 

skupiny ABBA 
31. října Mumie: Hrob Dračího císaře 

 

 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
Břišní tanec v Trhové Kamenici 

V pondělí 8. září 2008 
bude v 17.30 hodin 
zahájen kurz břišních 
tanců pod vedením lektorky 
Adriany Morávkové z Chrudimi. 
Jedná se o deset devadesáti 
minutových lekcí v ceně 900,-Kč. Kurz 
bude probíhat každé pondělí v místní 
sokolovně. Zájemci, přijďte na první 
lekci a nezapomeňte vzít s sebou 
kurzovné - platí se předem. Věk 
ani zdravotní stav nerozhoduje!  

 

Běh naděje 

Tělovýchovná jednota Sokol Vás zve 13. září od 
14.00 hodin na Běh naděje – bližší informace ve 
sloupku „Sokol informuje“. 

 

Tečka za prázdninami 

Čas dvouměsíčního lelkování, sportování, slunění 
se, ale i čas pořádného fyzického zápřahu na 
brigádách nebo jen tak doma nám všem skončil a 
před každým školákem či studentem je opět barevný 
rok školních lavic, černých tabulí, spousty popsaných 
stránek školních sešitů, ale i nového poznání, zábavy 
a her. V sobotu 13. září se naposledy aktivně 
ohlédneme za letošními prázdninami. 
Každý školák či student je 
prázdninami dokonale 
nabitý, a tak si ho 
prověříme v jeho 
dovednosti na kole. 
Hřiště za sokolovnou v 
Trhové Kamenici se na 
sobotní odpoledne 
promění v cyklistické 
kolbiště. Sraz všech, kteří 
se chtějí bavit a trochu si 
zasportovat, je ve 14.30 
hodin. Podmínka – vlastní kolo s sebou 
(a každý správný cyklista usedá na kolo v okamžiku, 
kdy jeho hlavu chrání přilba). Věk není rozhodující 

a proto budou vítání všichni, 
kdo své kolo zvládají od školky 
až po ty moudré. Zdravé 
sportovní zápolení, legrace a 
drobné ceny nejlepším určitě 
nebudou chybět. Po závodech 
můžeme posedět u táboráku 

a doplnit sílu opečeným buřtem z vlastních zásob. 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na akci 

Sobotu 6. září na Veselém Kopci provoní koláče 
a atmosféru ve skanzenu naplní posvícení. Ukázky 

posvícenských obyčejů, tradičního 
pečiva, vystoupení folklórních 
souborů a folkových muzikantů, 
divadlo a soutěže pro děti, to vše 
bude součástí Posvícení a dne 
Pardubického kraje na 
Veselém Kopci. Od 10 do 19 
hodin. 

 

 

Pojďte s námi za kulturou 

• Už pouze do 7. září si mohou návštěvníci 
prohlédnout výstavu Hlinecko a 
Českomoravská vrchovina na dobových 
pohlednicích ze sbírky pana M.Havla z Hlinska 
přístupné v hlineckém komorním divadle - 
orlovně. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 – 12 
a 13 – 16 hodin. 

• Do 7. září jsou v prostorách stálé expozice 
galerie v Hlinsku k vidění díla ze sbírky města 
Hlinska. Tématická výstava Malíři Vysočiny II. 
představuje tvorbu mistrů české krajinomalby, 
Františka Kavána, Gustava Macouna, Rudolfa  
Hanycha, Gustava Porše, ale nezapomene na 

tvorbu „místních“ 
malířů, 
autodidaktů, 
Josefa Dvořáka, 
Jana Zahejského, 
Miroslava Zycha, 
Otakara Šillera, 

Ladislava Řebíčka, Vojtěcha Kyncla a 
akademických malířů Jaroslava Šmídry, Jaroslava 
Hudce a Karla Beneše. 

• Na nádvoří pivovaru Rychtář jste všichni zváni v 
sobotu 13. září. Vstup v 14.00 h začátek v 15.00 
h. Program nám napovídá, že si zde na své 
přijdou všichni vyznavači repertoáru Evy a 
Vaška, Hlinečanky, Kapitolu a kapely Artur. 

• Koncert pro duševní zdraví pořádá FOKUS 
Vysočina a Robert Frei. V hlinecké orlovně se v 
něm v sobotu 20. září představí kapely: Tam 
dam tua BAND, Jazzibaba, Uplet Hradec Králové, 
Chakka Zulu. Vstupné: 20 Kč 

• Ve středu 24. září od 18.00 hodin začíná všem 
přihlášeným v sále Komorního divadla v Hlinsku 
1. lekce kurzu tance a společenské výchovy. 
Taneční mistr: Josef Tumpach s 
partnerkou. Hudba: Duo Classic 
při MKK Hlinečan.  

• Nedlouho potom, konkrétně v 
pátek 26. září rozezvučí sál 
Komorního divadla v Hlinsku a 
jeho parket ožije tanečním 
rytmem 7. Jiřinkového plesu, 
který pořádá Jednota OREL Hlinsko a Koalice pro 
Pardubický kraj. Svou neopakovatelnou 
atmosféru jistě navodí i bohatá květinová 
výzdoba sálu. Vstupné: 70 Kč. Předprodej 
vstupenek: Anna Sodomková (tel.: 469 319 075). 

• Městské muzeum a galerie v Hlinsku si 
připravilo pro návštěvníky průřez celoživotní 
tvorbou významného českého výtvarníka – 
Jiřího Boudy. Výstava potrvá od 26. září do 
2. listopadu. 
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Ostatní 
Do společenského domu v Hlinsku je na pátek 

a sobotu 19. a 20. září soustředěn prodej z druhé 
ruky. Pořádá klub žen Hlinsko. 

 
Připravujeme na říjen 
Ti, kdož mají rádi lidové písničky z Moravy, 

Slovenska, Čech a ti, kdož si rádi pochutnají na 
chutné zvěřinové kuchyni se jistě sejdou v sobotu 
18. října 2008 od 20.00 hodin v sokolovně 
v Trhové Kamenici. Na lidovou notečku k poslechu 
i k tanečku zde bude hrát cimbálovou muzika 
Drahan. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí poslechnout 
a zazpívat pěknou lidovou písničku, pobavit se 
s přáteli. Místo bude i pro tanec. Zkrátka nepřijdou 
ani gurmáni a znalci dobrého jídla. Bližší informace 
přineseme v příštím Trhovokamenickém občasníku. 

 
 

NEVIDĚLI JSTE JEJ…? 

 
 

SOKOL INFORMUJE 
Pojďte s námi proti rakovině! 

Tělovýchovná jednota Sokol Trhová Kamenice 
pořádá dne 13. září 2008 „Běh naděje“. 

Co je Běh naděje?  

• Nová sportovně humanitární akce inspirovaná 
Během Terryho Foxe, který v České republice 
úspěšně probíhal. 

• Dobrovolná akce spojená s veřejnou sbírkou. 

• Účelem Běhu naděje je absolvovat předepsanou 
trať – získat z příspěvku účastníků finanční 
prostředky na výzkum rakoviny. 

• Start Běhu naděje je v sobotu 13. září ve 
14.00 hodin u sokolovny. 

• Běh naděje je během nesoutěžním a trať je 
možno absolvovat jakýmkoliv 

způsobem – 
chůzí, během, 
na kole, 
s kočárkem, 
se psem. Běhu 
se 
může 

zúčastnit každý bez 
omezení věku.  

  
Výbor TJ Sokol 

 
 

 
HASIČI INFORMUJÍ 

Místní hasiči celoročně 
organizují sběr železného šrotu. 
Skládka je u pana Jana Dostála.  

 

Dále Vám přinášíme na 
poslední straně občasníku nabídku 
Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a.s. na pojištění 
povinného ručení pro všechny typy 
vozidel. 

František Boháč 
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NOVÝ VODÁCKÝ ODDÍL 
Děti z vodáckého oddílu Tapouch Trhová 

Kamenice se zúčastnily vodáckého tábora u rybníka 

Kukle. Náplní tábora bylo zdokonalování vodáckých 
dovedností, ale především učení se vzájemné 
spolupráci a toleranci v partě kamarádů. 

 

 

SLOUPEK HISTORIE 
A opět díky panu Bohumilu Hospodkovi se 

budeme moci setkávat na pokračování v našem 
sloupku historie. Tak pojďte číst jeho novou knihu….. 

 

Toulky po okolí 
městyse Trhové Kamenice 

 

 

Slovo na úvod 

Vážený čtenáři, už dlouhou dobu se vždy čas od 
času probírám materiály, které jsem nashromáždil 
a dosud nijak nevyužil. A nakonec jsem nalezl několik 
takových, které po svém zpracování přímo volaly. 
V první řadě je to námět připravované - a žel 
nerozpracované - práce pana Františka Mrkvičky, 
která nesla pracovní název „Čtení o Železných 
horách“ ve formě poznámek a odvolávek na další 
prameny. Pak to byly místopisné a historiografické 

poznámky pana doktora Jana Koláře a konečně 
i mnoho dalších vlastních, v předchozích pracích 
mnou dosud nevyužitých materiálů, vztahujících se 
svým obsahem k Trhovokamenicku a k jeho 
překrásnému nejbližšímu okolí. 

Ke zpracování těchto materiálů mně ale nakonec 
inspirovala jedna z lyrických básniček pana Františka 
Mrkvičky, kterou jsem v jeho pozůstalosti objevil. 
Konečně - posuďte sami: 

Slyšíš tu báji, která 
v jedlích vane, 

když v myšlenkách 
jdeš přítmím pralesa? 

V arkádách Lipky, 
hle, teď Ámos stane 

a chorál bratří stoupá 
v nebesa. 

Tu lovčí zámek dřímá 
vnořen v dumy, 

balkónu okna teskní 
do dáli. 

Teď jak by v mlází, 
které tiše šumí, 

stříbrných rohů hrálo 
halali. 

Žne měsíc srpem kopretiny v stráni, 

výr na Polomu houká varovně. 

To rysím krokem jdou sem partyzáni, 

v Eisově mizí šeré hájovně. 

Můj rodný kraji jeřabin a vřesu 

a něžných bříz jak bílých dívčích těl, 

svou básničkou ti pozdravení nesu 

a za všechny bych povědět ti chtěl: 

Ty horský kraji statečného lidu, 

jen laň smí spát, kde měkkou našla klest. 

Však pro tebe, ne, ještě není klidu, 

ty tesej dále žulovou svou pěst. 

 

Pokusil jsem se proto vžít do role průvodce 
náhodného letního turisty, který přišel poznávat 
nejen krásy našich Železných hor, ale tak trochu 

i historii Trhovokamenicka; poslechnout si něco 
o lidech, kteří tento kout české krajiny proslavili, 
i o těch, kteří zde v potu tváře dobývali svou tvrdě 
zaslouženou skývu chleba, a také nějakou tu pověst, 
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aby putování bylo zábavnější, a projít se po blízkém 
i vzdálenějším okolí městyse Trhové Kamenice. 

Takže: dobrou obuv, nějakou tu svačinku sebou, 
fotoaparát a vyrazíme. A jak jinak by naše putování 
mělo začít, než úvodem z postřehů a vzpomínek 
spisovatele našeho kraje kamenitých políček a rudých 
jeřabin Karla Václava Raise, vážících se k našemu 
prvnímu zastavení v Železných horách. 

 

Autor 

 

O Železných horách 
 

Roku 1905 seděl Karel Václav Rais v pražském 
ateliéru slavného malíře Antonína Slavíčka a 
vypravovali si o Českomoravské vrchovině. Mistr 
venkovských povídek a románů se svému příteli 
zpovídal: „Když jsem před mnoha lety poprvé z 
jičínského kraje přišel tam k Chrudimce, dolehlo to na 
mně strašně těžce - bolestný, až úzkostlivý smutek 
mne tam pronikl. Ty kouty, jmenovitě holé, balvanité 
stráně s kusy hustých lesů na temenech nebo na 
úbočí, s vysokým nebem, byly tak smutné. Smutek, 
tíživý smutek ležel na všem.“ 

Tak takový byl první dojem mladičkého učitele, 
když se na podzim roku 1877 stěhoval z úrodného 
Českého ráje na svoje první působiště do Trhové 
Kamenice v Železných horách. To místo tehdy 
přijímal nerad a jen na důtklivou domluvu jičínského 
ředitele Ferdinanda Macháčka, a proto byl v prvních 
dnech samá tklivá vzpomínka na bělohradský domov, 
samý vzdech a hořká slzička rezignace. 

Ale netrvalo dlouho, a kraj kolem středního toku 
Chrudimky se mu zalíbil a zvolna se s tím 
zadumaným koutem pod Železnými horami smiřoval. 
A když ho pak trhovokamenický řídící učitel Václav 
Macháček, jičínského Ferdinanda bratr, bral sebou na 
procházky, už byl se svým novým působištěm 
spokojen. Ve čtvrtém díle své knihy „Ze vzpomínek“ 
se přiznává: „Navečer jsme s řídícím a někdy i s jeho 
chotí chodívali na procházky, a to i v zimě, když to 
jen trošku šlo. Sněhu tu bývalo hojně a někdy se v 
něm špatně tlapalo. Po jasnějších dnech bývaly tu 
čarokrásné západy, obloha jako ze zlatého hedvábí, 
západ jako jiskrný plamen, ozařující zachumelené 
lesy a stráně. Později se nad tím bílým krajem 
klenula obloha s milióny hvězd, třpytných a 
drobničkých jako písek. Při té nádheře jsme se 
vracívali k domovu.“ 

A co píše Karel Václav Rais ve svém děkovném 
listě městskému zastupitelstvu, když ho v roce 1921 
poctilo čestným občanstvím? „Přišel jsem z domova, z 
krajiny jiné,“ čteme v tom srdečném dopise, „ale 
Kamenice s okolím se mi brzo stala velmi milou a 
nerad jsem se s ní po půl pátém roce loučil.“ 

A tak je to se Železnými horami skoro jako s tím 
českým vínem ve známé Nerudově romanci o Karlu 
IV. - Ale dost citátů a vydejme se už raději na cestu, 
a budeme si při tom o těch našich „vopičích horách“ - 
jak jim tu také říkáme - vypravovat. 

Opravdu mají ty naše hory jméno od toho, že se 
tu v dávných dobách těžívala železná ruda. Tehdy 
nesly jméno Montes Ferreus a Chrudimka byla 

Kamenicí - Camenica rivulos. Dobývali tu rudu u 
Svobodných Hamrů, u Kostelce, u Heřmanova 
Městce, u Nasavrk a u Včelákova i jinde. Tu a tam 

zůstaly po zaniklém dolování pomalu už dnes mizející 
stopy, většinou však už jen místní pověsi. Výškou se 
Železné hory chlubit nemohou. Zubří vystoupilo jen  

Jeden z meandrů řeky Chrudimky u Trhové Kamenice 

do výšky 646 m a Spálava 662 m, ale i tak je z nich 
překrásný rozhled. Lesnaté chlumy sestupují do 
úzkých údolíček při Chrudimce a Doubravě, překrásné 
bílé břízy se rozběhly do táhlých strání, nad 
křivolakými cestami visí hrozny trpkých jeřabin a na 
polích praská v letním slunci žito a oves, ječmen a 
pšenice. Brambory mají tu v horách své domovské 
právo, a je to ještě nedávno, co ho tu měl i len. 

První písemná zmínka o sídle v Železných horách 
pochází z roku 1137 a připomíná se v ní obec 
Běstvina, která ležela při zemské stezce vedoucí z 
Čech na Moravu. A právě podél této stezky vznikala 
pak mnohá další sídla. 

Pod vysokými koši lepkavých olší a vrb se klikatí 
a kroutí Chrudimka - nemějme jí to skotačení za zlé, 
tady je to říčka mladá, zrodila se v heráleckých lesích 
- tu a tam se v zeleném rámci zaleskne rybník 
a obloha se v něm shlíží jako marnivá žena, sluší-li jí 
ta ozdoba krajkově bílých oblaků - a mezi tím vším 
města a vesnice, samoty a opuštěné kaple, spojené 
se světem pavučinami silnic a cest. Jméno Chrudimka 
se objevuje poprvé až v roce 1645 v díle P. 
Stránského „Respublica Bojema“, kde je Chrudimka 
uváděna jako „řeka perlami bohatá“. Ale v 17. a 18. 
století měla řeka i různá místní jména: Krejcarka, 
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Ohárka, Kamenička, Ohebka, Strádovka. Jedním z 
dalších pramenů Chrudimky je malá lesní studánka ve 
filipovském  polesí Stará obora severozápadně od 
Svratouchu. Pramen je v nadmořské výšce 680 metrů 
a je také východištěm vlastivědné stezky „Krajem 
Chrudimky“. Jako další pramenný tok s názvem 
Chrudimka je uváděn pramen nedaleko obce Dědová. 

Filipovský pramen Chrudimky 

Řeka byla za starých časů rybná. Páni 
samozřejmě využívali svého „rybného práva“ a 
pečlivě si již tehdy střežili, aby v jejich vodách 
„rybných lapkův nebylo“. Tak se například v Deskách 
zemských malých folio 48 dočteme, co se přihodilo v 
roce 1612. Štěpán, kuchař a poddaný z Lipky, 
chodíval až pod hrad Oheb k tehdy tu na řece 
zřízenému splavu na ryby. „Lapal je na nástroje 
rybné, řečené provázce, na nich udice, a na udicích 
piskoři a mihule, slepí nástrojové uděláni byli, a nebál 
se, že bude přistižen, poněvadž se tehda již na Ohbi 
nebydlelo. Ale jednou v noci přede dnem jej přece 
lidé pana Karla Záruby z Hustířan dopadli v lesích, 
když odcházel, a nalezli při něm provázce a 
15 mnikův s udic sundaných. Tu byl jako zloděj do 
šatlavy v Seči dán a potom na žádost pana Jindřicha 
Kustoše ze Zubřího puštěn na tu vyjímku, že jej pán 
kdekoliv právu postaví. A poněvadž se ty a takové 
krádeže nejednou dály a Karel z Hustířan nikdy věděti 
nemohl, od koho se takové noční škody dějí, až teprv, 
když kuchař ten přistižen jest, chtěl jej právem 
útrpným z krádeže obviniti, a žádal proto Jindřicha 
Kustoše, aby se jím Štěpánem ujistil, jej do 
Chrudimě, jako pořádné právní popravy dodal a naň 
právo útrpné pustil.“ Byly to tehdy pro lapky doby zlé 
a páni svůj majetek urputně bránili. I pro pár ryb 
mohl lapka přijít o hrdlo. 

To jsou naše Železné hory, na jihu při 
moravských hranicích si podávají ruku se Žďárskými 
vrchy, pak se mezi oběma řekami rozběhnou k 
severozápadu a jakoby unaveny 65 km dlouhou poutí 
postupují místo Polabské nížině. Máte-li po ruce 
mapu, vidíte, že na Hlinecku překračují řeku daleko 
na východ, takže se skutečská žula láme ještě 
v jejich hájemství. Na Trhovokamenicku se střídá žula 
s rulou a u Vápenného Podola se láme vápenec. Ó, 
pryč už jsou ta léta, když se obcí neslo vápeníkovo 
zpěvavé „váp - váp - vápno“ a hospodyně vybíhaly na 
silnici se sudánky a opálkami, do nichž jim ten člověk 
v mlynářsky bílém obleku na mincíři odvažoval 
bělošedé kameny vápna! I mramor se tu těžil, a jestli 

jste už byli v chrudimském chrámu Nanebevzetí, 
hlavní oltář je právě z toho podolského kamene. 

A co tomu říkáte, že v Železných horách bývaly 
i lázně? Toť se ví, že do nějakého věhlasu měly 
daleko, ale hosté si účinky jejich léčivých vod 
pochvalovali. Ve Vápenném Podole bývaly už v 
16. století, a když se to panství dostalo hrabatům 
Šporkům, byly lázně přebudovány tak, aby 
vyhovovaly i požadavkům náročné šlechty. Kdybyste 
však o tom hovořili s modletínskými, podrdavě by se 
usmáli a odpověděli by: „Copak Podol, ale naše voda! 
O znamenitém a osvěžujícím prameni u svaté Anny 
věděl už Karel IV. a nelitoval cesty až na Vysočinu, 
aby ho osobně zkusil. V nedalekém Klokočově 
odpočíval pod košatou lípou. A otec národa Palacký? 
V lahvích a soudcích musili ji za ním do Prahy posílat, 
tak si na ni za svého malečského pobytu zvykl.“ 
Zejména dna se s úspěchem léčila v tom prostém 
dřevěném lázeňském stavení na Modletíně. Obojí 
lázně už dávno zanikly a zbylo jen koupání 
ve vlažných vodách rybníků a při mělkých březích 
řeky Chrudimky. Alespoň málo si však o nich ještě 
povězme. 

 

 

 

 

 

 

 

Klokočovská lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokočovská lípa 
- dobové 
vyobrazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování příště… 



 


