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SLOVO STAROSTKY 

Máme tady už podzim a v obci spoustu rozpracovaných akcí.  

Obnovuje se fasáda fary, v letošním roce dvou stěn objektu. Práce probíhají velmi dob-

ře. Zbývá doštukovat spodní část západní strany a provést kompletní nátěr celé fasády. 

Akce by měla být dokončena nejdéle v polovině října. 

Bylo osázeno okolí památníků v horní části náměstí. Přibyly zde lavičky, nová lavička 

je také u autobusové čekárny. Po dalších úpravách náměstí budou následovat další.  

V příštím týdnu dojde ke zhotovení základové desky kašny spolu s vybudováním přípojek 

a rozvodů elektřiny, vody a kanalizace. Dle předpokladu by do konce října mohla být na-

še památka na svém místě. Zatím nevíme, jak dalece se nám podaří letos upravit okolí 

kašny, vše bude záležet na počasí. 

V dolní části náměstí jsme skáceli „vánoční“ strom, který byl 

proschlý a ze zdravotního hlediska zcela nevyhovující. Spolu 

s ním zmizelo i pár keřů. V této lokalitě nyní dorovnáme povrch 

tak, aby bylo vše připraveno k jarnímu osázení.  

Vše dobře probíhá i na rekonstrukci objektu čp. 56 vedle 

hotelu Slavie. Již byly zatepleny tři obvodové stěny, zatepluje 

se střecha, na kterou bude položena nová krytina. V tomto 

týdnu se začnou měnit okna a v příštím týdnu dojde k instalaci 

nového zdroje vytápění a rozvodů. 

Pravděpodobně již bylo nalezeno nejvýhodnější řešení přechodu pro pěší přes Chru-

dimku u starého mostu. Nevyhovující lávka bude nahrazena novou betonovou.            

Trhovokamenický občasník—vydává Úřad městyse Trhová Kamenice, ročník 44.  

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Jitka Němcová. 

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 23. října 2015.  
Kontakt: obcasnik.tk@gmail.com 

Milí čtenáři, 

podzim nabírá na své síle, listy se barví, vítr fouká, ovoce je sklize-

no a i lidé se pomalu ukrývají do svých domovů. Přesto stojí za to 

občas vykouknout a podívat se, co se v okolí děje. Teď to bylo 

Svatováclavské jeřabinobraní a za chvíli to bude Burza oblečení 

nebo třeba Dýňobraní. 

Přeji Vám, ať prožijete následující dny v dobré náladě spolu 

s lidmi, které máte rádi. 

Jitka Němcová 
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Do zimy se nám snad tuto věc podaří zrealizovat.  

V budově místní sokolovny byly zrenovovány a na-

třeny všechny dveře. Ty nám ve velké míře kazily 

nynější pěkný vzhled vnitřku budovy. 

Bylo zrekonstruováno vedení rozhlasu od Šibalů 

směrem do Táborské ulice, které bylo již zcela nevy-

hovující, a občané neustále v této oblasti hlásili poru-

chu. 

Na Kubátce byla natřena 

autobusová čekárna, 

opravena bude i další 

u vjezdu do Kameniček 

z druhé strany. 

Práce probíhají i na garáži pro techniku SDH. Byla 

položena izolace pod podlahu, která bude následovat, 

dále budou zhotoveny rozvody topení v objektu. 

Na tuto akci byla obdržena dotace z Pardubického 

kraje, která se musí vyčerpat. 

Na základní škole byla provedena větší oprava ko-

mínu a odstraněny další menší závady na střeše ob-

jektu. 

Nesmím zapomenout ani na probíhající rekonstrukci 

střechy na budově zdravotního střediska, která 

byla již v havarijním stavu, kdy do horního obecního 

bytu neustále zatíkalo. K opravě střechy by mělo do-

jít i na obecním úřadu. 

Vidíte, že toho máme ještě dost před sebou, co by-

chom chtěli do zimy stihnout. Proto nám všem přeji 

ještě spoustu teplých dnů plných sluníčka, pohody 

a dobré nálady. 

Ing. Iva Dostálová, starostka 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vítání nových občánků 

V sobotu 12. září jsme slavnostně přivíta-

li naše nové občánky:  

Sebastiána Tlustoše, Nelu Mitošinkovou, 

Milana Chladu, Miroslava Pytlíka a nej-

mladšího Dominika Pilaře. Paní starostka pogratulo-

vala rodičům k narození děťátka. Všem popřála hod-

ně zdraví, štěstí a předala kytičku a dárky.  

Svoz nebezpečného odpadu a železa 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se 

uskuteční v pátek 30. října v 15.30 hodin na ná-

městí. Svoz železa v pondělí 2. listopadu 2015 

ráno. 

Inzerát 

Prodám hrnec na zelí (malý), linoleum s filcem 

(nové), prodlužovaly, mixer kuchyňský, foťák, vál na 

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Ka-

menice konaného dne 14. září 2015 v 19.00 ho-

din v sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo městyse 

Bere na vědomí 

67. zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

68. zprávu o výsledku průběžné veřejnosprávní 

finanční kontroly v příspěvkových organizacích 

MŠ a ZŠ Trhová Kamenice  

69. rozpočtové opatření č. 3/2015 schválené sta-

rostkou městyse dne 1. 8. 2015 

70. uzavření smlouvy s Pardubickým krajem o po-

skytnutí investiční dotace ve výši 150.000,- Kč 

na stavbu garáže pro techniku SDH 

71. uzavření smlouvy o dílo se Stavební společnos-

tí Chrudim, s.r.o. na komplexní zhotovení stav-

by „Snížení energetické náročnosti č.p. 56 

v Trhové Kamenici“ 

72. uzavření smlouvy o dílo s firmou MECOPTERA, 

s.r.o. Praha na provedení obnovy fasády na 

faře čp. 1 v Trhové Kamenici č. 2015/07 – se-

verní strana 

73. uzavření smlouvy o dílo s firmou MECOPTERA 

s.r.o. Praha na provedení obnovy fasády na 

faře čp. 1 v Trhové Kamenici č. 2015/10 – zá-

padní strana 

74. plnění rozpočtu městyse Trhová Kamenice ke 

dni 31. 8. 2015 

Ruší 

75. usnesení č. 52 ze dne 15.6.2015 – prodej části 

pozemku p.p.č. 2/2 o výměře 130 m2 za cenu 

70,- Kč/m2 manželům Václavu a Blance Slaví-

kovým, Trhová Kamenice 

Schvaluje 

76. prodej pozemkové parcely č. 2/6 o výměře 

244 m2 v k.ú. Trhová Kamenice za cenu     

470,- Kč/m2 manželům Václavu a Blance Slaví-

kovým, Trhová Kamenice 

77. smlouvu o poskytnutí dotace č. 6/2015 ve výši 

77.000,- Kč s SK oddíl kopané Trhová Kameni-

těsto, vrtačku, páječku, sadu klíčů (GOLA). Kon-

takt: tel. 773 632 974. 

Volný byt 

V domě č. p. 193 (DPS) se uvolnil obecní byt. Nachá-

zí se v přízemí domu a je určen pro seniory nebo 

osoby s omezenou pohyblivostí. Bližší informace zís-

káte na našem úřadě. 

USNESENÍ Č. 4/2015 
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Jako alternativu k místnímu rozhlasu máme připravené 

rozesílání SMS zpráv. Pokud máte zájem dostávat do 

svého mobilního telefonu SMS zprávy z úřadu městyse 

požádejte si o registraci svého telefonního čísla do sys-

tému nebo napište na info@trhovakamenice.cz. 

Vážení čtenáři, chtěli bychom vás seznámit s činností 

šipkového klubu Trhová Kamenice. Šipky to není jen 

hospodská zábava, ale dnes už i uznávaný sport. Jen 

v ČR je registrováno více jak 50 tisíc hráčů. Na mezi-

národní turnaje a MS chodí do hal až 5 tisíc fanouš-

ků. To jen na úvod. 

Náš klub byl založen před 12-ti lety a začínali jsme 

ve 3. okresní lize, kterou jsme hned vyhráli. To samé 

se opakovalo o rok později a postoupili jsme do první 

INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM SMS 

Poutní kaple sv. Jana Nepomuckého má jednu zvlášt-

nost a to venkovní kazatelnu. Ta byla po mnoho let 

rozbitá. Zbyly betonové schůdky a pár základních 

kamenů. Kněz si prý z kaple vyndal dřevěnou ná-

stavbu a kázal. Kdo v posledních dnech kapli navští-

vil, si jistě všimnul, že je kazatelna obnovena. Je to 

díky lidem, kteří na Zubří bydlí nebo zde mají chalu-

pu. O víkendu si udělali brigádu, navozili a poskládali 

kamení, jak poradil historik pan L. Štěpán a vrátili 

kapli kazatelnu. Moc jim tímto děkujeme a jsme rádi, 

že tu máme lidi, kteří mají zájem a sami udělají něco 

pro zvelebení obce. 

PODĚKOVÁNÍ 

ce na rekonstrukci fotbalových kabin v Trhové 

Kamenici 

78. smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2015 ve výši 

6.500,- Kč s SDH Trhová Kamenice na vybave-

ní malých hasičů 

79. provozní a návštěvní řád hřiště u sokolovny 

a DPS 

80. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2013540/

VB/01, název stavby: Trhová Kamenice, Zdra-

žil, Kovozámečnictví, KNN s firmou ČEZ Distri-

buce, a.s. Děčín 

81. smlouvu o zřízení věcného břemene              

IV-12-2012418/VB/1 Trhová Kamenice, 

p. Chaloupka 1626/26, KNN s firmou ČEZ Dis-

tribuce, a.s. Děčín 

82. obecně závaznou vyhlášku městyse Trhová 

Kamenice č. 2/2015, o stanovení koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitých věcí ve výši 

1,5 pro rekreační objekty. 

83. rozpočtové opatření č. 4/2015 

84. aktualizaci Programu obnovy Trhové Kamenice 

a místních částí 

Ing. Iva Dostálová, starostka 
MUDr. Zdeňka Janovská, místostarostka 

ligy. Tu jsme hráli 5 let, z toho 4x vítězně. Pochopili 

jsme, že takto se nemůžeme zlepšovat, a proto jsme 

iniciovali myšlenky o založení krajské extraligy, což 

se nakonec podařilo. Extraliga se hraje 5 let a pravi-

delně se probojujeme do její finálové části. V roce 

2011 se nám ji podařilo vyhrát. Několikrát jsme se 

zúčastnili mistrovství ČR. Šipky nejsou jen o ligových 

zápasech, ale o desítkách různých turnajů, z nichž 

jsme přivezli nesčetně pohárů za krásné umístění, 

jak v družstvech, ta i jednotlivcích. Naší raritou je, že 

od založení hrajeme stále ve stejné sestavě. Sobotka 

Leoš st., Sobotka Leoš ml., Sobotka Lukáš, Pilař Petr 

a maskot Vařečka Jiří. Neznamená to, že bychom byli 

uzavřená skupina, ba naopak. Rádi uvítáme kohokoli, 

kdo má trochu talentu a je ochoten šipkám věnovat 

část svého volného času, protože bez tréninku to 

prostě nejde. I letos se budeme snažit dobře repre-

zentovat Trhovou Kamenici a opět postoupit do finá-

lové části extraligy. 

Šipkový klub Trhová Kamenice 

ŠIPKOVÝ KLUB 
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BLAHOPŘÁNÍ 

Prázdniny uběhly jako voda. Prvního září děti v ma-

teřské škole uvítali starostové Trhové kamenice 

a Vysočiny. Sluníčkům i Barvičkám přibyli noví kama-

rádi a tak je plyšáci krtek a kočička naučili spoustu 

seznamovacích her, písniček a básniček. Společně 

jsme vytvářeli pravidla hezkého chování, aby se tu 

Hodně zdraví a životní pohody přejeme 

jubilantům, kteří oslaví v měsíci říjnu 

své kulaté narozeniny. 

 50 let Soňa Janotková, Trhová Kamenice 

Zdeněk Zlámal, Trhová Kamenice 

Jana Klepetková, Trhová Kamenice 

 60 let Stanislava Šafářová, Trhová Kamenice 

Anna Svobodová, Trhová Kamenice 

 70 let Nataša Vápeníková, Trhová Kamenice 

 85 let Marie Rolečková, Hluboká 

 96 let Antonie Götzová, Rohozná  každému z nás líbilo. S kočičkou se děti vydaly do 

pohádky O budce, kterou si také zahrály, s krtečkem 

jsme cestovali pohádkou O mašince Žofince. Vyjeli 

jsme i na výlet do Království železnic, kde se děti ne-

mohly odtrhnout od modelů vlakových souprav všeho 

druhu brázdících krásnou krajinu Vysočiny – všechno 

dílo dovedných rukou velkých i malých modelářů ze 

Žďáru nad Sázavou. 

V Polničce jsme se svezli po zahradní železnici a po-

hráli si na mnoha zábavných atrakcích, neboť počasí 

nám prvního podzimního dopoledne docela přálo. 

MATEŘINKA VE FOTOGRAFIÍCH 
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Z NAŠÍ ŠKOLY 

Všichni zúčastnění si to moc užili a už teď se těší na 

další spolupráci. 

O. Tichá a P. Sádecká 

Výukový seminář – Hradiště u Nasavrk 

8. září jsme odjeli se třídou do Hradiště u Nasavrk 

na třídenní pobyt. Jeli jsme tam už podruhé, a proto 

jsme věděli, co nás asi tak čeká. Paní učitelka Sádec-

ká a paní učitelka Janotková si pro nás po celé 

tři dny připravily mnoho zábavných aktivit jako 

např. běh důvěry, lyžování, a dokonce jsme si udělali 

obrázky, které jsme později i zarámovali. Celý pobyt 

byl skvělý a to díky naší třídě, paní učitelce Sádecké 

a Janotkové. Děkujeme. Poděkování patří také paní 

Neuwirthové a Dubské za odvoz spacáků.  

Anna Hronová, žákyně 9. třídy 

VII. ročník soutěže v první pomoci v Hlinsku 

V pátek 18. září 2015 se členové zdravotnického 

kroužku opět zúčastnili soutěže první pomoci v Hlin-

sku. Tuto soutěž již tradičně pořádal Junák Hlinsko 

ve spolupráci s FARG Havlíčkův Brod. 

Hlídky na čtyřech stanovištích dokazovaly své znalos-

Zahájení nového školního roku 2015/2016 

V novém školním roce došlo na naší škole k nárůstu 

žáků na 126 dětí. Naše prvňáčky, které doprovázelo 

velké množství rodičů, přivítala jejich paní učitelka 

třídní Olga Tichá spolu s panem ředitelem Radkem 

Nejedlým. Dalšími vzácnými hosty byli pan starosta 

obce Vysočina Tomáš Dubský a paní starost-

ka Trhové Kamenice Iva Dostálová, kteří prvňáčkům 

předali na památku pamětní listy a knížky. První třída 

má letos 15 žáků, z čehož máme všichni upřímnou 

radost.  

Po slavnostním zahájení v první třídě, došlo i na při-

vítání dalších žáků v jídelně. Mezi nové tváře na naší 

škole patří v šesté třídě pět žáků, kteří přestoupili 

z malotřídky z Horního Bradla, dva noví žáci přibyli 

z Hlinska a máme tu také dva návraty ze zahraničí: 

z Kanady se nám navrátili dva žáci a nově se přistě-

hovaly z Anglie dvě žačky. Věříme, že všem naši no-

vým žákům se u nás bude líbit a budou rádi navště-

vovat nejenom školu, ale i zájmové spolky v obci 

a blízkém okolí.  

Spolupráce 1. a 9. třídy 

Jako každým rokem máme v naší škole prvňáčky. 

Rozkoukávat se v novém prostředí jim usnadní žáci 

devátého ročníku. V rámci spolupráce jsme uskutečnili 

první společný projektový den, během kterého se žáci 

první a deváté třídy vzájemně seznámili a zjistili 

o sobě zajímavé informace. Poté žáci devátého roční-

ku své nové kamarády postupně představovali panu 

řediteli, panu zástupci ředitele, paní hospodářce 

a paním kuchařkám a také ve třídách prvního stupně. 

Do školky zavítal také Jan H. Lušovský, aby děti se-

známil se zásadami správného stolování. 

Nyní se pomalu chystáme na jablíčkovou slavnost – ale 

o tom až příště 
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Jeden z vrchů, na nichž byl vybudován Jeruzalém, se 

nazývá Sion. Po dobytí sem přenesl král David truhlu 

úmluvy, takže se stal posvátnou horou. Když byl do-

končen chrám a archa úmluvy do něj byla přenese-

na, bylo také jméno Sion rozšířeno na chrámovou 

Je tu opět školní rok a my jsme mezi námi přivítali 

spoustu nových kamarádů. Jsme rádi, že si brzy 

zvykli a všichni se skamarádili. 

První školní dny jsme se vykoupali v bazénu. Je to 

poprvé, co toto šlo uskutečnit v měsíci září. Škoda, 

že horké dny jsou pryč, ale podzim je taky príma. 

Letošním rokem se bude prolínat projekt „Žijeme 

zdravě. Týká se to pohybu, sportu, zdravého životní-

ho stylu, jídla atd.“ Začali jsme tím, že jsme zakoupi-

li sušičku ovoce a vyrábíme si sami sladké pamlsky. 

Jsme rádi, že nám občas poskytnou ochotní rodiče 

přebytky ze zahrádky, především jablíčka a hruštič-

ky. Děti to velmi baví, sušili by denně a diví se, jak 

to rychle mizí. 

Vyzdobili jsme okna podzimními truhlíky a čekáme, 

že i ptáčci přiletí ozobávat naše jeřabiny. Chodíme na 

houby, začínají se objevovat i podhříbky a nosíme je 

domů nadšeně maminkám… 

Za ŠD Soňa Janotková 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

FARNÍ OKÉNKO 

ti a dovednosti z oblasti první pomoci. Soutěžící zde 

tedy ošetřovali epileptický záchvat, bezvědomí, te-

penné krvácení, šok, hyperventilaci, infarkt, popále-

ninu a zlomenou ruku. 

Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Naši školu repre-

zentovalo jedno čtyřčlenné družstvo ve složení Natá-

lie Dvořáková, Sára Tichá, Tereza Žáková a Te-

reza Dubská. Naše hlídka se neztratila v konkurenci 

ostatních škol a již popáté obhájila první místo. 

S radostí přivezla putovní pohár zpět do školy. 

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou re-

prezentaci školy! 
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POZVÁNKY 

Tak, jak bylo již předesláno v minulém čísle Občasní-

ku, je před námi, dnes již můžeme říci, tradič-

ní Burza dětského, dámského a pánského oble-

čení, sportovních potřeb a hraček, nyní 

s ohledem k pozici v kalendáři její podzimní ver-

ze.  Burza se jako všechny předcházející uskuteční 

v prostorách kulturního domu v Trhové Kamenici, 

a to ve dnech 16. a 17. října 2015. Zájemci o pro-

dej se mají možnost v dostatečném předstihu připra-

vit. Časový sled příjmu zboží do prodeje, vlastní pro-

dej a vrácení neprodaného je patrné z přiloženého 

letáčku, pravidla, tiskopis soupisu zboží a bližší infor-

mace jsou též k dispozici v místní prodejně pekařství 

na náměstí a prodejně Jednoty na Zářečí nebo 

k nahlédnutí či stažení na webových stránkách Trho-

vé Kamenice. V případě jakýchkoliv dotazů se obra-

cejte na paní Vendulu Kudláčkovou tel. 777 277 848, 

mail vendulaku@tiscali.cz. 

Svým postavením v kalendáři nabírá nyní podzim své 

převahy v přírodě. Chladná rána, vítr ze strnišť, deš-

ťové přeháňky, proti tomu nádherná paleta barev listí 

stromů v každém zákoutí přírody, papíroví draci pře-

tahující své pány ve snaze přimět je též k výletu do 

oblak, to vše je idylickým obrazem podzimu. Oprav-

dovou potěchou srdce hospodáře je podzimní sklizeň 

darů přírody. Nic neroztáhne tváře sadaře k libému 

úsměvu víc než pohled na krásně narostlá, sluncem 

vybarvená jablíčka a kapkami rosy zkrášlené plody 

tmavě modrých švestek. Slastně polkne hospodář při 

pohledu na bramborové pole při sklizni, kdy nepře-

berné množství hlíz rozsvítí vyoraný hrůbek žlutí ma-

lých kuřátek. Jinou barvou se rozzáří pole či záhon 

před či při sklizní řepy, mrkve, dýní. … podzim, toť 

období hry barev, světel i nálad, veselí i pokory. 

Trochu té radosti z podzimu 

chceme dopřát všem, kdo 

mají chuť se bavit, veselit 

a snad i trochu se bát … a to 

v akci nazvané „Dýňobraní 

aneb svátek světel a du-

chů“, v sobotu 31. říj-

na 2015 na hřišti u Kulturního domu v Trhové Ka-

menici. Slovní hříčkou názvu můžeme přiblížit i ná-

mět akce … z – dýní – hraní nebo s – dýní – hraní 

a k tomu trochu překvapení – hra tmy a ohně 

v Ohnivé show. Průvod duchů, malých i dospěláků, 

zahájíme na náměstí u kostela v 18.00 hodin. Pří-

jem soutěžních vydlabaných dýní je do soboty 

31.října 2015 do 14.00 hodin u Janotků, Podza-

hrady 268 – ostatní je v přiloženém plakátku. Zváni 

jsou všichni - malí, velcí, mladí, staří, v civilu i s pa-

rádou … dojít ale nezapomeň -  s dobrou náladou.  

oblast, symbolicky na celý Jeruzalém. Lid Staré 

smlouvy se někdy nazýval „dcera sionská“. 

Hora Sion je však důležitá i pro křesťany. Zde se na-

chází ve Večeřadlo. Jmenuje se tak podle Poslední 

večeře, kde Kristus ustanovil eucharistii. Na stejném 

místě o letnicích, sedm týdnů později, byli učedníci 

s Marií naplněni Duchem svatým. Obě tyto události 

patří mezi tajemství, rozjímaná v modlitbě růžence.  

Když ve 13. století přišli do Jeruzaléma františkáni, 

bylo Večeřadlo jedním z prvních míst, kde se usadili. 

Od doby, kdy Svatou zemi opustili křižáci a ovládli ji 

muslimové, se Večeřadlo nezměnilo. 

V byzantském období byl na Sionu postaven kostel, 

spojený s místem, kde údajně zesnula Panna Ma-

ria /Dormition/. Dnes zde stojí robustní kostel 

a klášter německých benediktinů, kteří poskytovali 

pohostinství i našim poutníkům. Ti jim však chtěli 

prokázat vděčnost. A tak byly pro kryptu v kostele 

věnovány lampy s českým nápisem „Druhá moravská 

pout 1910“, které jsou zde uchovány do dnes. Roku 

1928 se pouti zúčastnil i mladý  František Tomášek, 

pozdější kardinál a primas český. Rovněž  z této pou-

ti přivezl její pořadatel monsignore Antonín Bartoš 

malý kříž vyhotovený z getsemanských oliv, který byl 

umístěn do 1. zastavení křížové cesty na marián-

ském poutním místě Hostýně. 

Na Sionu ty jsi utvrzená, 

v městě sídlíš věčně blaženém, 

dřív než bylas na svět narozená, 

poctěna jsi v slovu prorockém. 

/z písně Tisíckráte pozdravem tebe/ 

Čtvrtečka Pavel 
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Svatováclavské poselství z jednoho přímořské-

ho městečka 

Jsme v teplém a slaném Chorvatsku. Teď, krátce 

před Svatováclavským jeřabinobraním?! Můžeme 

odjet, když je tak málo času a tolik práce kolem pří-

prav? Když neodjedeme teď hned, tak už to letos 

nestihneme. Rozhodnuto... V sluncem zalitém podve-

čeru sedíme na terase Bojina domu a já opravuji 

a zašívám starý děravý pluviál. Snažím se z něj vy-

tvořit důstojný plášť pro Václava na nadcházející 

slavnost. Slyším zpěv, a tak zvednu hlavu, abych se 

rozhlédla, odkud se hudba line. Z místního kostela? 

Zpěv sílí, a tak brzy zjistím, že je pohřeb. Bojin dům 

stojí v blízkosti hřbitova, mám před sebou vše jako 

na dlani. Ulicí proudí nekonečný zástup lidí. Rozhléd-

nu se kolem a vidím přenádhernou scenérii jako 

z kýčového filmu: zapadající slunce, otevřené nebe 

a z mraků utvoření andělé berou do rukou duši ze-

mřelého, aby ji odnesli do nebe. Kněz se modlí, ves-

nice zpívá, moře a nebe vydávají tisíce odlesků pas-

telových barev, aby celou atmosféru patřičně dobar-

vily. Konec života jednoho člověka. „ Musel to být 

velmi vážený člověk“, pomyslím si a potichu mumlám 

modlitbu Otčenáše za zemřelého... Večer se ptám 

Boji, kdože to tak významný zemřel? „Byl to člověk, 

který nikoho neměl. Sirotek, který před čtyřiceti lety 

přišel do našeho městečka. Dostal zde byt od měs-

ta… Měli jsme ho rádi, patřil mezi nás…,“ říká prostě 

Boja. 

Často, když pohlédnu na nebe, vzpomenu si na toto 

poselství malého přímořského městečka. Vzpomněla 

jsem si i u kapličky na Zubří během slavnosti, když 

jsem viděla to přenádherné podzimní nebe a kráčejí-

cího Václava s vyspraveným pláštěm. Pluviál vlál 

a spolu s větrem ve stromech zpíval svou svatovác-

lavskou píseň o lidství, jednotě a spolupráci…  

Ohlédnutí za Svatováclavským jeřabinobraním 

Děkuji. Děkuji. A ještě jednou Děkuji. Vám všem.  

To je tak jediné, co mě napadá, když se ohlédnu za 

společně prožitým odpolednem na Zuberském kopci. 

Není možné poděkovat všem osobně, protože bych 

stoprocentně na někoho zapomněla a asi by to bylo 

děkování stejně obsáhlé, jako přípravy této slavnosti. 

Když se ohlédnu a zamyslím, co nám toto odpoledne 

dalo, myslím, že úžasný velmi barevný mozaikový 

obraz. Každý měl svůj úhel pohledu a viděl něco jiné-

ho. A také každý má jinak vnímavé srdce: ten, kdo 

má srdce otevřené, odešel obohacen, ten, kdo je 

škarohlíd, mohl vidět spoustu nedostatků a chyb. 

Jeden byl vděčný za bohoslužbu, druhý se setkal 

s přáteli, třetí se od srdce pobavil nad kramářskou 

OHLÉDNUTÍ ZA JEŘABINOBRANÍM písní, desátého se dotkla hluboká a krásná slova sku-

piny Žalozpěv, padesátý pátý si zanotoval 

s Jeřabinami známé písničky, stý ocenil opečené pra-

se… prostě mnoho lidí, mnoho prožitků a pohledů. Já 

kupříkladu viděla a slyšela plodnou debatu pana řídí-

cího a pana faráře, a tak se těším, co se z toho vy-

klube… 

Blanka Slavíková 




