
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 26. března 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 Oldřich Pilný: 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se zastupitelem? 

V zastupitelstvech obce pracuji s přestávkami už asi dvacet pět let. Tuto práci dělám rád, i když ne vždy člověk 
sklidí vděk. Přesto se řídím tím, že vše co dělám a je to pro ostatní prospěšné, dělám to rád.  

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

Těch představ je vždy na začátku volebního období mnoho. Hlavní pro mě je rozvoj obce, který vede ke zvýšení 
spokojenosti spoluobčanů, především rozvoj kulturního, zájmového a sportovního života v obci. To je ovšem jedna 
věc, tu mohu jako zastupitel ovlivňovat. Ale je ještě druhá a to je zapojení více aktivních lidí s cílem a chutí rozvíjet 
vše co může zlepšit podmínky žití v Trhové Kamenici. A tady je pro mne zklamáním, že málo spoluobčanů využívá 
veřejného zasedání zastupitelstva a účasti na diskusi ke zlepšení života v místě bydliště. 

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

Stavební komise, ve které pracuji je iniciativní a poradní orgán obce. Zabýváme se především výstavbou, 
územním plánováním, většími investičními akcemi a životním prostředím. V současné době se zabývám územním 
plánem, který je pro rozvoj a investice obce rozhodující pro příští léta. Mám mnoho představ o zlepšení životního 
prostředí v Trhové Kamenici. Jsou to cesty na celém Zářečí. Úpravy hřiště u KD a hřiště fotbalového a to pro 
potřeby školy (skok, běh atd.). Úpravu koupaliště, výkup pozemků pro průmyslovou zónu, výstavba nového DPS 
pro seniory a mnoho dalšího. Ovšem ale tyto představy jsou limitovány obecním rozpočtem. 

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

Samotnému by se mně nepodařilo nic, na to musí být celý kolektiv sedmi zastupitelů. Přesto mě těší, že se 
podařilo zrealizovat rekonstrukci místního rozhlasu, vyřešit pitnou vodu občanům na Zubří, rekonstrukce školy, ale 
to bylo již řečeno. A na závěr bych chtěl všem spoluobčanům říci, že zastupitel bez podpory spoluobčanů toho 
mnoho neudělá, a proto vás prosím, účastněte se aktivně veřejných zasedání a využívejte více schránek důvěry. 

 

 

Blíží se Velikonoce a jaro již ťuká na dveře. Všem čtenářům přeji hezké dny plné sluníčka a bohatou velikonoční 
pomlázku. A pro děti (nejen) je nachystaná malá omalovánka na zpestření titulní strany Vašeho občasníku. 

 

Velikonoční pro kluky  

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které 
znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

Velikonoční omalovánka 
Velikonoční pro holky  

Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 
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STALO SE V NAŠÍ OBCI – ÚNOR 2008 
• Únorové počasí bylo teplejší než bychom 

očekávali. O týdenních prázdninách chyběl 
dětem sníh, ale příjemné sluníčko, které se 
v tomto měsíci málo kdy ukáže, potěšilo naši 
mysl. 

• V únoru pokračujeme ve výstavbě bytu 
v bývalé faře a pracovníci úřadu provádějí 
běžnou údržbu majetku městyse. 

• Do domu s pečovatelskou službou jsme přivítali 
novou obyvatelku, a to paní Danuši 
Čermákovou. 

• Pečovatelská služba má 
nové auto. Z důvodu 
neodstranitelné 
technické závady 
na stávajícím autě bylo 
nutné rychle zakoupit 
nové, a to Volkswagen 
Polo, bílé barvy. 

 

Upozornění 

Upomínáme majitelé psů, 
kteří zapomněli zaplatit místní 
poplatek ve výši 50,- Kč!!! 
Poplatek byl splatný do 15. února 
2008. 

 
 

 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Usnesení č. 01/2008 

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová 
Kamenice konaného dne 6. února 2008 v 19.00 hodin 
v sokolovně v Trhové Kamenici 

 

Zastupitelstvo městyse 

bere na vědomí 

• zprávu o činnosti ZM za uplynulé období 

• zprávu o provedené inventarizaci majetku 
městyse Trhová Kamenice k 31.12.2007 

 

schvaluje 

• rozpočet městyse Trhová Kamenice na 
rok 2008 

• převod výsledku hospodaření v obecních lesích 
za rok 2007 do rozpočtu městyse 

 

pověřuje 

• starostu městyse Trhová Kamenice pana Pavla 
Kábeleho k zastupování městyse Trhová 
Kamenice na řádných a mimořádných valných 
hromadách akcionářů akciové společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim. 

 

Posledním bodem na programu zasedání 
veřejného zastupitelstva Městyse Trhová Kamenice 
byla rozprava, při které na dotazy občanů zastupitelé 

ihned reagují. V rozpravě byly zodpovězeny tyto 
dotazy a připomínky: 

1) Dotaz – pan Radek Meloun 

Bude se stavět tělocvična a zastřešovat dvůr 
u ZŠ? 

Škola má zájem podat žádost v nadačním 
programu Partnerství na zelenou, jedná se o nadaci, 
která vyhlašuje grant – poskytuje příspěvky na 
zlepšení a vybavení okolí školy. 

Odpověď - pan starosta: 

Zatím se tělocvična nebude stavět, zastupitelstvo 
doporučuje zažádat o dotaci. 

 

2) Dotaz – pan Radek Meloun: 

Zúčastnil se pan starosta 15. ledna 2008 
semináře v rámci mikroregionu Hlinecko (o 
rozvoji cestovního ruchu v našem regionu)? 

Odpověď - pan starosta: 

Zúčastnil jsem se semináře, byla vybrána firma 
Redea Žamberk, která zpracovává studii cestovního 
ruchu pro lokalitu Hlinecka. Konečná verze by měla 
být předložena ke schválení v průběhu března t.r. 

 

3) Dotaz – pan Radek Meloun 

Připravuje se změna územního plánu – je 
třeba, aby se zastupitelstvo zasadilo o posunutí 
hranic regionálního biokoridoru a zároveň 
vyjednávání s CHKO.  

Odpověď - pan starosta: 

Bude zařazeno na program jednání při 
schvalování nové územně plánovací dokumentace. 

 

4) Dotaz – paní R. Melounová 

Kolik korun je v rozpočtu na koupaliště? 

Odpověď - pan starosta: 

Žádné – úpravy okolí koupaliště se provedou, 
pokud se během roku uvolní potřebné finance. 

 

Schválený rozpočet Městyse Trhová 
Kamenice na rok 2008 

 
PŘÍJMY ROZPOČET 

daň ze závislé činnosti 1 200 000,00 

daň z příjmů fyzických osob 150 000,00 
daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 
daň z příjmů obce - les 344 100,00 
daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 
daň z nemovitostí 400 000,00 
správní poplatky 14 000,00 
poplatek ze psů 8 000,00 
poplatek z veřejného prostranství 10 000,00 
poplatek ze vstupného 3 000,00 
Splátky půjček od obyvatel 27 000,00 
splátka půjčky od LK 20 000,00 
globální dotace 331 400,00 
Příspěvky od obcí na ZŠ a MŠ 430 400,00 
výsledek hospodař. v lese r. 2006 1 704 700,00 



Číslo 3/2008 Trhovokamenický občasník  strana 3 

  www.trhovakamenice.cz  

pronájem pozemků + pouť 92 000,00 
kino 20 000,00 
knihovna 1 000,00 
pronájem sokolovny 20 000,00 
pronájem fotbalového hřiště 5 000,00 
pronájem víceúčelového hřiště 20 000,00 
pronájem bytů 420 000,00 
pronájem nebytových prostor 205 000,00 
rež.nákl. v nebytových prostorách 20 000,00 
pronájem hrobů 12 000,00 
Prodej majetku, materiálu 10 000,00 
ostatní příjmy 60 000,00 
poplatek za likvidaci odpadů 460 000,00 
Pečovatelská služba-poplatky 172 000,00 
pronájem bytů v DPS 196 000,00 
prodej popelnic 5 000,00 
úroky BÚ 15 000,00 
muzeum - vstup, prodej zboží 10 000,00 
EKO-KOM-třídění odpadů 30 000,00 
rozhledna-vstup, prodej zboží 35 000,00 
Dotace na byt v čp. 1 550 000,00 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2007 2 035 400,00 

    

PŘÍJMY CELKEM 13 536 600,00 

 
VÝDAJE ROZPOČET 

Doprava-místní komunikace 619 500,00 

Dopravní obslužnost 5 000,00 
Vodní hospodářství 20 000,00 
Kanalizace, ČOV 130 000,00 
Mateřská škola 400 000,00 
Základní škola 1 740 000,00 
Kino 161 500,00 
Knihovna 53 200,00 
Muzeum 810 300,00 
Památníky, kostel 62 000,00 
Veřejný rozhlas 20 000,00 
Kultura, SPOZ 94 000,00 
Sokolovna 396 800,00 
Hřiště u ZŠ 30 000,00 
Rozhledna 67 200,00 
Zdravotní středisko 109 000,00 
Bytové hospodářství 32 000,00 
ZTV 2 017 800,00 
Nebytové prostory 92 000,00 
Veřejné osvětlení 980 000,00 
Hřbitov 30 000,00 
Komunální služby 687 100,00 
Komunální odpady 536 400,00 
Údržba zeleně 120 000,00 
Veřejně prospěšné práce 352 300,00 
Pečovatelská služba 528 700,00 
Příspěvky zdrav. postiženým 5 000,00 
Požární ochrana 90 000,00 
Zastupitelstvo 630 000,00 

Vnitřní správa 1 605 000,00 
Poplatky ČS 12 000,00 
Pojištění majetku 60 000,00 
Příspěvky na ZŠ v jiné obci 30 000,00 
Městská policie 88 800,00 
Sběrný dvůr 21 800,00 
Projednávání přestupků 5 000,00 
Územní plán 120 000,00 

Úroky z úvěru 50 000,00 

Splátky úvěru 580 800,00 

Rezerva 143.400,00 

  

VÝDAJE CELKEM 13 536 600,00 

 
Pavel Kábele, starosta 

Věra Pilařová, místostarosta 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Přejeme všem jubilantům měsíce 

března hodně zdraví a životní 
pohody. 

 

50 let  Josef Hanousek, Rohozná 
Jiří Malina, Trhová Kamenice 

60 let  Jaroslav Kumpan, Trhová Kamenice 
František Dočekal, Trhová Kamenice 

70 let  Ivan Šmahel, Trhová Kamenice 

85 let  Jaroslava Sotonová, Trhová Kamenice 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří doprovodili na poslední 

cestě pana Josefa Doubala. Děkujeme za projevy 
účasti a květinové dary. 

Jménem celé rodiny M. Doubalová - manželka 

 

 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

Únor je významný měsíc především pro naše 
nejstarší předškoláky. Děti se na zápis do první třídy 

většinou těší, ale samozřejmě mají i obavy, zda 
všechno zvládnou, ostýchají se v novém prostředí. 
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Proto jsme letos velmi rádi využili možnost 
prohlédnout si celou školu ještě před zápisem při Dni 
otevřených dveří 22. ledna. Začali jsme v krásných 
nových šatnách, prohlédli si jídelnu, navštívili starší 
kamarády a sourozence ve třídách při výuce, děti si 
vyzkoušely různé úkoly na „kouzelné tabuli“ 
a nakonec se vydováděly v nové, sportovně zařízené 
družině. Líbilo se zde i našim nejmenším. Po zápisu 

se děti ve školce pochlubily dárečky, zážitky 
a úspěchy při putování od úkolu k úkolu 
s pohádkovými postavami. Ale hlavně -  dostaly klíče, 
klíče nejen na památku, ale též symbolicky otevírající 
jejich cestu za poznáním, cestu náročnou, ale 
krásnou a důležitou. 

Budeme vám držet palce, prvňáčkové, abyste se 
na ní neztratili! 

 

Připravujeme na březen : 

• zahájení předplaveckého kurzu 

• vynášení zimy a vítání jara 

• velikonoční kouzlení – tvoření, zpívání, zábavy 

 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Sladký týden s čokoládou 

Tak se nazýval projekt v páté třídě, který 
probíhal od 4. do 8. února 2008. Celá akce 

vyžadovala důkladnou přípravu, a proto děti 
s předstihem sháněly nejen obaly ze sladkostí 
a obrázky, ale i různé informace, aby mohly sebe 
i své spolužáky poučit o něčem novém. Realizace 
projektu byla zařazena rovnoměrně do jednotlivých 
vyučovacích hodin. 

V českém jazyce si žáci vyslechli pohádku 
Čokoládové království. Na základě obsahu řešili 
různé jazykové rozbory a procvičovali pravopisné 
jevy. S nadšením se pustili do slohové práce 
s názvem Řeka plná čokolády. Zde uplatňovali svou 
fantazii, které měli opravdu hodně. Někdo plaval 
v čokoládě, jiný si pořídil traktor na čokoládový pohon 
a další by vybudoval čokoládové potrubí, aby se 
sladká pochoutka dostala ke všem hodným lidem. 

Matematika byla zaměřena na práci 
s čokoládovými výrobky. Žáci řešili slovní úlohy, 
procvičovali zlomky, převáděli jednotky hmotnosti, 
počítali obvody a obsahy. Písemné násobení, sčítání 
a odčítání prováděli při nákupu čokoládových 
výrobků. Malý obchůdek se sladkostmi ve třídě 
samozřejmě byl.  

Hodiny přírodovědy a vlastivědy byly 
naplněné zajímavými referáty. A věřte, že bylo co 
poslouchat. Výroba a historie čokolády, nejslavnější 
české čokolády, pozitivní a negativní vlivy na zdraví 
člověka, čokoládové pochoutky pro domácí zvířata, 
pěstování kakaovníku, obliba čokolády – to jsou jen 
některé náměty. Informace získávali žáci 
z encyklopedií, z atlasů, z časopisů a také při práci 
s internetem.  

V hodině hudební výchovy zazněly veselé 
písně Čoko, čoko, čokoláda a K čemu je mi 
čokoláda. Obě písničky rozhodně nezaniknou 
a určitě si je žáci po čase znovu zanotují, aby si 
připomněli sladký týden. 

V současné době třídu zdobí výtvarné práce. Na 
úžasném čokokotlíku se podíleli všichni. Společné 
dílo vzniklo kombinací malby, kresby a lepených 
obrázků. Každý žák se v další hodině výtvarné 
výchovy projevil i samostatně při zpracování námětu 
Čokoládový strom. 

Posledním předmětem byl anglický jazyk. 
Chlapci i dívky pracovali s vybranými slovíčky, snažili 
se je zapamatovat a správně vyslovovat, aby si mohli 
někdy v budoucnosti popovídat s nějakým 
kamarádem ze 
zahraničí, třeba 
o čokoládě.  

Během 
projektového 
týdne se páťáci 
zúčastnili 
soutěže 
v ochutnávání 
čokolády 
a vyrobili si ve 
školní kuchyňce 
čokoládové jednohubky. Za odměnu zhlédli na 
videu pohádku Karlík a továrna na čokoládu. 

Po splnění všech úkolů si žáci dobře uvědomili, že 
sice čokoláda je dobrá věc, ale nic se nemá přehánět. 

Projekt připravila a řídila :  Mgr. Lýdie Karská, třídní učitelka 
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Vodní Ráj 

31. ledna bylo ukončeno I. pololetí školního 
roku 2007/ 2008. Dostali jsem vysvědčení a již jsme 
se těšili na jednodenní pololetní prázdniny, které byly 
hned druhý den. Paní vychovatelka Soňa Janotková 
zorganizovala pro školní družinu zájezd do Jihlavy. 
Tam se totiž nachází vodní ráj. Přihlásit se mohli 
i starší žáci. Mnozí opravdu rádi využili této 
příležitosti. 

V 8.00 hodin jsme se shromáždili před budovou 
školy a čekali na příjezd autobusu. Na místo určení 
jsme dorazili v 9.30 hodin. Chvíli jsme počkali ve 
vestibulu a přesně v 10.00 hodin jsme radostně 
vběhli do prostoru se šatnami. Po nezbytných 
přípravách jsme dostali poučení, jak se máme chovat, 
aby se nám nic nestalo. Také jsme byli rozděleni do 
družstev. Nemohli jsme se dočkat, až naskáčeme do 
bazénu. 

Zprvu jsme byli překvapeni z toho, jak je to tam 
všechno malé. Brzy jsme si však zvykli a nic nám 
nevadilo. Také nás udivilo, že jsme se mohli koupat 
venku, i když nebylo ani 5°C nad nulou. Vysvětlení 

bylo jasné: bazén je vyhřívaný. Největší atrakcí byl 
ale velký lentilkový tobogán. Panečku, to byly jízdy! 
Někteří z nás chodili relaxovat do uzavřené místnosti, 
kde bylo plno páry. Také se nám líbilo posezení 
v jemných vířivých proudech i ve velkých prudkých 
vírech. Nikdo si také nenechal ujít perličkový bazén 
s množstvím bublinek. Menší děti navštívily zábavný 
dětský koutek, kde byla skluzavka a balónkové 
skákadlo. 

Všech nabízených radovánek jsme si opravdu užili 
dosytnosti. S pocitem uspokojení jsme se převlékli, 
nasedli do autobusu a ujížděli zpátky do Trhové 
Kamenice. 

Za všechny účastníky: Denisa Kábelová, Eliška Holubová, 
Dana Bačkovská /žákyně 7. třídy/ 

 

Besedy na naší škole 

Ve čtvrtek 7. února navštívil naše 
třeťáky strážník pan Dostálek z Městské 
policie v Hlinsku, který měl pro ně 
připravenou besedu na téma „Desatero 
bezpečné chůze.“ Děti si teoreticky 
ověřily a prohloubily svoje znalosti z této 
oblasti, odpovídaly na zadané otázky a 
od pana strážníka dostaly i domácí úkol. 

Uvidí se spolu totiž ještě dvakrát, a to v březnu a v 
dubnu. 

V současné době navštěvuje také naši školu 
manažer prevence kriminality pan Hrabčuk, který 
vede s žáky 8. ročníku besedu z oblasti právního 
vědomí. Vyvrcholením těchto setkání bude školní kolo 
soutěže „Právo na každý den.“ Nejlepší družstvo 
bude reprezentovat naši školu v krajském kole, které 
proběhne v květnu ve Svitavách 

 

Soutěž v řešení sudoku  

Sudoku luští nejen mnoho dospělých, ale i řada 
dětí. Každý si může vybrat stupeň náročnosti podle 
svého. Je to dobrá zábava  pro volné chvíle a mozek 
se také náležitě procvičí. Žáci naší školy se mohli 
přihlásit do školního kola a prověřit si tak své 
kombinační schopnosti.Jak dopadli? Podívejte se na 
tabulku. 

Všem luštitelům blahopřejeme.  
Soutěž připravil a řídil:  Mgr. Jaroslav Šibal 

 

Zápis dětí do první třídy 

Dne 7. února 2008 proběhl na ZŠ v Trhové 
Kamenici netradiční zápis dětí do první třídy pod 
názvem „Sedm klíčů od pohádky“. Zároveň byla 
zjišťována úroveň dětí v oblasti výslovnosti. Děti 
předváděly pohybové a hudební schopnosti, 
poznávaly barvy a procvičovaly si jemnou motoriku. 
Scénář připravila p. uč. Hana Slavíčková. Zapojila 

žáky ze čtvrté třídy, kteří pracují v dramatickém 
kroužku. Pomáhala jí také jedna žákyně z deváté 
třídy. Žáci převlečení za pohádkové bytosti přivítali 
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rodiče a děti a představili se jim. Po celou dobu 
zápisu zodpovědně pracovali. Budoucí prvňáčci tak 
poznali vodníka - M. Pilného, princezny – B. Žákovou 
a E. Bačkovskou, vílu Amálku – B. Polanskou. 
trpaslíka – K. Vávru a krále pohádkové říše – 
V. Bačkovskou. Děti plnily sedm úkolů a za každý 
splněný úkol získaly barevný klíč od pohádky. Tyto 
klíče vyrobili žáci deváté třídy společně s p. učitelkou 
V. Vukčevičovou, která byla u zápisu jako výchovná 
poradkyně. Měla na starost rozhovor s rodiči a vedení 
příslušné dokumentace. Na závěr si chlapci a děvčata 
s pohádkovými bytostmi postavili hrad za doprovodu 
písničky Dělání z pohádky Princové jsou na draka. 
Rodiče jim mohli pomáhat. Budoucí žáčci obdrželi 
malé dárečky a pěkná perníková srdíčka, která upekla 
za školní družinu p. vychovatelka S. Janotková se 
svým manželem. Ten je dokonce i zdobil. Děti 
odcházely spokojeny s tím, že se do školy těší. 
Celkem bylo zapsáno třináct dětí. 

 

Vzpomínky na první třídu 

Když jsem přestala chodit do mateřské školy, 
ostatní děti měly už prázdniny. Věděla jsem, že mě 
také čeká škola. Holky mi říkaly, že to bude hrůza. Já 
jsem se těšila, ale potom jsem jim začala věřit. Ale 
neměla jsem. Prázdniny skončily a já šla s radostí do 
1. třídy. Opravdu jsem jim neměla věřit. Přede 
dveřmi stála moje nejlepší kamarádka Eliška 
Bačkovská. Hned jsme se domluvily, že budeme 
sedět spolu. Vybraly jsme si první lavici před tabulí. 
Sezení nám spolu dlouho nevydrželo, protože jsem 
brzy poznala nové spolužačky, ale kamarádky jsme 
byly stále. 

Učení mě bavilo a vše se mi dařilo. Dostávala 
jsem samé jedničky a hvězdičky. Jednou mě napadlo, 
že bych mohla zkusit, jaké to je, když se dostane 
dvojka. Tak jsem to vyzkoušela. Pracovali jsme 
jednou do pracovního sešitu z matematiky a já 
schválně udělala nějaké chyby. Druhý den paní 
učitelka opravila sešit a já s očekáváním dostala za 2. 
Byla to první a poslední dvojka v mém životě. 

Barbora Polanská, žákyně 4.třídy 

 

Zkouška znalostí a dovedností 

29. ledna 2008 se žáci devátého ročníku 
účastnili testování svých vědomostí a dovedností. 
Dopoledne řešili úlohy z matematiky a z českého 
jazyka. Odpoledne je čekal test všeobecných znalostí 
a dovedností. Zkoušku řídil CERMAT, což je 
republikové centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání. 

 
 

OKÉNKO Z NAŠÍ KNIHOVNY 
Vážení spoluobčané. 

Chtěla bych Vás seznámit s činností Místní 
knihovny v Trhové Kamenici. 

Loňský rok byl ve znamení 
„velkého úklidu“. Do knihovny byly 
vráceny knihy půjčené i několik let.  
Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
zapůjčené tituly vrátili nebo 
vypořádali své závazky vůči knihovně 
jiným způsobem. Na ostatní občany 

apeluji, aby reagovali na upomínky, které jsou jim 
zasílány. 

Loňský rok bylo v naší knihovně provedeno 
celkem dva tisíce dvě sta třicet jedna výpůjček. Náš 
knižní fond obohatilo sto třináct nových titulů 
získaných koupí nebo darem. Tímto bych chtěla 
dodatečně poděkovat paní Františce Barvínkové, 
Daně Kučerové a Ellen Kozlové za knihy, které naší 
knihovně darovaly. Knihy svou skladbou odpovídají 
složení naší čtenářské obce. 

Knižní fond je taky obměňován 
tituly z výměnného fondu  Okresní 
knihovny v Chrudimi. Kromě knih 
nabízíme i výpůjčku periodik /Vlasta, 
Praktická žena, ABC, National 
Geographic/.  

Největší procento návštěvníků 
tvoří občané důchodového věku. Raději čtou ženy. 
Mrzí mě, že knihovnu stále méně navštěvují děti 
a mládež. Chystáme několik akcí, které by měly 
právě tuto věkovou skupinu přilákat. 

Příhodný pro konání takových akcí je březen, 
který je měsícem knihy. Tímto chci děti pozvat 
na: 

Středy s pohádkou 

Pohádky si začneme číst v místní knihovně 
v dětském oddělení od 5. března a 
pak každou středu (tj.12.,19. a 
26. března) vždy od 16:30 do 
17:30 hodin. Po přečtení 
pohádek si děti budou moci 
nakreslit obrázky vztahující 
se ke čtené pohádce a nebo 
si prohlédnout ostatní knihy v 
dětském oddělení.Vezměte si 
proto s sebou pastelky. 
Namalované výkresy si 
vystavíme v knihovně. Moc se na Vás těším.  

 

V souvislosti s touto akcí chci požádat pravidelné 
návštěvníky, aby směřovali své příchody mimo tyto 
hodiny a ostatní občany zvu k návštěvě naší 
knihovny. Otevřena je v pondělí od 15:00 do 
17:00 hodin a ve středu od 16:00 do 
19:00 hodin. 

Ivana Dudychová 

 

HASIČI INFORMUJÍ 
Ani loňský rok, co se týká 

počtu požárů, se příliš neliší od let 
minulých. Naše zásahová jednotka 
se potýkala celkem se sedmi. První 
požár vzplál v pověstném „domě 
hrůzy“ čp. 16, kde jsme byli nuceni 
zasahovat ještě dvakrát. Dále se 
jednalo o požár lesa v Tobolkách, 
louky poblíž Kubátky a požár 
dřevěné boudy v úvozu nad čerpací 
stanicí.  

Asi nejnáročnější byl zásah u 
požáru stohu slámy na Rovni, kam 
jsme byli povoláni 23. srpna kolem 

19. hodiny a na základnu jsme se vrátili v poledne 
následujícího dne.  
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Jako každý rok, tak i ten loňský, jsme se 
zúčastnili několika soutěží v požárním sportu. 
Zejména družstvo ze Zubří pod vedením Františka 
Boháče nás vzorně reprezentuje téměř na všech 
soutěžích v rámci okresu. 

Výroční valná hromada našeho sboru se konala 5. 
ledna 2008 v hotelu Slávie. Tady bych rád poděkoval 
panu Čepičkovi a personálu hotelu Slávie za pomoc 
při přípravě schůze a za výbornou večeři, kterou nám 
připravili. 

A na závěr ještě pár čísel. 

Členskou základnu SDH Trhová Kamenice 
k dnešnímu dni tvoří šedesát jedna hasičů, z toho 
pět žen a pět členů dorosteneckého věku. Zásahovou 
jednotku JSDHO Trhová Kamenice (Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů obce) tvoří šestnáct členů. 
Věkový průměr naší členské základny činí čtyřicet 
pět a půl roků. 

Pevně doufám, že se nám podaří toto číslo 
snižovat přílivem „mladé krve“. 

Jan Dostál, velitel SDH Trhová Kamenice 

 

FARNÍ OKÉNKO 
Příroda se po končící mírné zimě probouzí již 

k životu. I velikonoční svátky jsou letos brzo a proto 
první březnová neděle, kdy ve farnosti očekáváme 
pana biskupa, je již čtvrtá postní. Čtyřicetidenní 
příprava na hlavní křesťanské svátky spočívá 
v doprovázení Ježíše na cestě do Jeruzaléma na jeho 
poslední Velikonoce. Pro nás je to výzva 
k prohloubení víry, k obrácení srdce, k intenzivnímu 
očekávání Božího království. To ovšem není lehké 
a nebylo ani pro apoštoly. Zatímco Ježíš cestou 
vykládal o blížícím se utrpení jako výkupném 
za hříchy všech lidí, apoštolové se přeli o přední místa 
v Božím království. Došli až do Betánie, kde jim Lazar 
a jeho sestry Marie a Marta poskytli pohostinství. Pak 
vstupují do Jeruzaléma a zástupy jdou Ježíšovi vstříc. 
Do města vjíždí slavně, lid volá Hosana! Při liturgii 
si to připomínáme průvodem ratolestmi na Květnou 
neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne. 

V této velmi důležité dějinné chvíli, před 
Utrpením, někteří Řekové, kteří byli o Velikonocích v 
Jeruzalémě „přišli k Filipovi... a prosili ho «Pane, rádi 
bychom uviděli Ježíše.» Filip šel a řekl to Ondřejovi; 
Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi“ (J 12,20-
22). V tomto případě je Filip u Ježíše prostředníkem 
žádosti cizinců. Pravděpodobně mluvil řecky a mohl 
posloužit jako tlumočník. 

Ježíš vypráví podobenství o pšeničném zrnu. 
Objevení se Řeků /pohanů/ připomnělo blízkou smrt 
na kříži, kterou se má stát Ježíš Spasitelem všech, 
jak židů, tak pohanů. Ale ukřižování je podmínkou a 
začátkem jeho oslavení. Jestliže pšeničné zrno 
nepadne do země a neodumře, zůstane samo. 
Odumře-li však, přinese hojný užitek. Ježíš tu mluví 
sám o sobě. Smrt, utrpení jsou toho podmínkou. Zda 
to vše nemusel Kristus podstoupit a tak vejít do své 
slávy? Tentýž zákon platí i pro jiné, kteří chtějí být 
s Kristem vzkříšeni a oslaveni. 

Pavel Čtvrtečka 

 

Pozvánka na mši svatou 

V neděli 2. března v 8.00hodin bude ve farním 
chrámu sv. Filipa a Jakuba celebrovat mši svatou 

diecézní biskup královéhradecký Dominik Duka. Po 
mši svaté jsou farníci i občané zváni k přátelskému 
setkaní a neformální besedě. 

 
 

PROGRAM KINA BŘEZEN 2008 
 
7. března 
v 18hod 

Probuzení tmy 

Americký širokoúhlý 
film. Jen on se může 
postavit temnotě, aby 
zachránil svět. Žánr 
fantasty. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-Kč 

14. března 
v 18hod 

Once 

Irský film. „Film mi dal 
inspiraci na celý rok 
dopředu“, řekl Steven 
Spilberk. Žánr hudební 
komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

21. března 
v 18hod 

Svatba na bitevním 
poli 

Čeká Vás moravská 
komedie Dušana Kleina. 
V hlavních rolích uvidíte 
Bolka Polívku, Zlatu 
Adamovskou, Janu 
Doležalovou a Romana 
Vojtka. Žánr komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
30/50,-Kč 

28. března 
v 18hod 

Pán Včelka 

Film USA. Včela vždycky 
v čele. Žánr animovaná 
komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

 
 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 
Autorská čtení 

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

 

Aktuálně pro děti 

V neděli 9. března mají v 
sokolovně v Trhové Kamenici 
sraz všechna menší i větší 
strašidélka, princezny, čertíci, 
vodníci i víly, ježibaby, Honzové 
… prostě všichni malí i 
odrostlejší, kteří se chtějí bavit, trochu si zasoutěžit, 
zatancovat, zkrátka prožít pohodové nedělní 
odpoledne. Od 15.00 hodin zde totiž začíná 
karnevalové odpoledne. 

 

Stejně aktuálně nejen pro děti 

Velikonoční atmosféru si přijďte 
vychutnat v sobotu 22. března do 
sokolovny v Trhové Kamenici, připravili 
jsme si pro vás čarování s velikonoční 
tematikou. Děti i dospělí jsou srdečně 

zváni. Každý z nás může pochytit nějakou tu inspiraci 
pro zdobení vajíček, perníčků a podobně. Zájemci si 
mohou přinést vyfouknutá vajíčka. Velikonoční 
čarování začíná v sokolovně od 14.00 hodin. 
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POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
V pátek 7. března od 18.00 h uvede divadelní 

společnost Háta v hlinecké orlovně komedii 
Rozmarný duch. V hlavních rolích M.Bočanová 
a A.Gondíková. 

 

V pátek 21. března tamtéž v čase 
rovněž od 18.00 h zahraje Trio Michal 
Pavlíček a spol., basová kytara : 
Martin Ivan, bicí : Miloš Meier.  
Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel. 

469 312 349 

 

Velikonoce na Betlémě 

Ve dnech 18. března až 6. dubna se 
v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku uskuteční 
výstava s názvem Velikonoce na Betlémě. Ve 
všech expozicích roubených domků budou 
připomenuty lidové velikonoční obyčeje.  

Zájemci si budou moci prohlédnout nejen 
kraslice, ale i tvary tradičního pečiva a další předměty 
provázející svátky jara v minulosti. V domku č.p. 162 
pak na zájemce čeká malá výstava věnovaná 
svátkům a obyčejům spadajícím do čtyřicetidenního 
předvelikonočního půstu.  

V sobotu 22. března a v neděli 23. března 
bude výstava doplněna o ukázky pletení pomlázek 
a zdobení perníčků. Prohlídku expozic na Betlémě si 

můžete zpříjemnit nákupem velikonočních dárků 
v prodejně s upomínkovými předměty. Otevřeno 
bude denně s výjimkou pondělí od 8 do 16 hodin 
(polední přestávka 12 - 13 hodin), o Velikonočním 
pondělí 24. 3. bude otevřeno od 13 do 16 hodin. 

 

Na duben IC v Hlinsku připravuje.: 

Ve středu 2. dubna od 18.00 h jde do 
„posledního tažení“ M.Paleček s M Janíkem. 
(Vstupenky v prodeji od 3. března)  

Ve čtvrtek 17. dubna od 18.00 h dorazí ke 
svému vystoupení v sále Komorního divadla v Hlinsku 
J. Náhlovský a J.Mladý se svou „kamikadze“ 
aneb 25 let na scéně. (Vstupenky v prodeji 
od 17 března) 

 

 

Ostatní 

Ve dnech 21. – 22. března pořádá Klub žen 
Hlinsko v prostorách Společenského domu 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 

 
Ještě vroucněji se rozloučil Macháčkův bývalý 

žák, statečný menšinový učitel a spisovatel, František 
Hrnčíř. Příští rok vydal pro mládež knížku „Na 
besedě“ a doprovodil ji životopisnou črtou. Píše v ní: 

„Spisovatel této knížky měl za učitele Václava 
Macháčka, jemuž povinen je nejhlubší vděčností a 
úctou, neboť hlavně jeho zásluhou a laskavostí stal se 
tím, čím jest.“ A v odstavci o jeho činnosti 
skladatelské poznamenal: „Pro piano, varhany a 
orchestry složil pěkné hudební kusy, z nichž zvláště 
skladby hasičské nabyly takové obliby a všeobecné 
známosti, že i kolovrátky je hrávají. Není zkrátka 
českého hasiče, aby neznal jména Macháčkova a jeho 
hudebních prací.“  

Ukázka z Macháčkova zpěvníku „Písně pro školní mládež“ 

Hrnčíř dopsal Besedě, aby slovutnému českému 
pedagogu a hudebnímu skladateli zasadila na místní 
škole pamětní desku a postarala se, aby mu byl ve 
Vorarlbersku postaven pomník. Nerudovci tento 
námět uvítali, ale odhlasovali pouze peněžitý 
příspěvek, že se do podobných akcí sami pouštět 
nemohou. 

Příštího roku, 23. srpna 1891, skonal patron 
Besedy Jan Neruda. Jeho pohřbu se za Kamenici 
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zúčastnili starosta František Schulz a učitel Ladislav 
Hons. Kmotřenci uctili památku básníkovu způsobem 
skutečně důstojným. V Hlasech z Chrudimska podal o 
ní zevrubnou zprávu Emanuel Brebera a z ní 
vyjímáme: 

„Vážili jsme si vždycky velice muže, který poctil 
Besedu zdejší, že přijal protektorát spolku toho a 
propůjčil mu své zvučné po všem světě jméno. Že by 
však úcta v takové míře pronikla všechny vrstvy 
obecenstva kamenického, toho nenadáli jsme se, až 
přesvědčeni jsme byli velikým účastenstvím při 
requiem, které z podnětu zdárně vzkvétajícího spolku 
„Neruda“ slouženo bylo dne 28. srpna. 

Členové Besedy s místopředsedou MUDr. 
Bohumilem Breberou v čele v plném počtu, ve 
smutku hlubokém pod zastřeným praporem, 
provázeni zástupci obce, sborem hasičským a 
spolkem živnostenským, ubírali se do chrámu, kdež 
udiven každý stanul nad nádherně zřízeným 
katafalkem. Takového něco v kostele našem vídáno 
nebylo: na vyvýšeném podstavci spočíval model 
rakve, zastřený příkrovem a ozdoben znakem 
spisovatelským, skvostně vázanou knihou a pak 
symbolem mládence: kvetoucí lilií, myrtou a věncem. 
Celý katafalk obklopen byl hájem květin vkusně 
sestavených, jenž největší výše dosahoval u hlavy, 
pak se znenáhla snižoval, až zase u smutečního 
nápisu se svící zvýšen byl. Pod nápisem šikmo 
postaven byl Nerudův trojúhelník, uvitý z čerstvých 
zelených a trvalých rostlin. Od něho vlekly se černé 
stuhy se zlatým třepením. Celkový dojem této 
výzdoby byl úchvatný. 

Při prvních zvucích Lablerova Requiem, které 
předneseno bylo mužským sborem besedy naší, 
objevil se mezi námi starý vlastenec, milovaný 
předseda pan Jan Nevole, majitel velkostatku 
Svobodné Hamry. Zjev tohoto veterána ve službách 
vlasteneckých působil opět mocným dojmem na 
všechny přítomné, jelikož známo jest, že ctihodný 
pán tento nerad při svém pokročilém stáří zúčastňuje 
se obřadů a slavností veřejných.“ 

Ta krásná výzdoba v kostele byla dílem Emanuela 
Brebery. 

Do Světozora psal o Nerudovi Rais. Z té doby 
pochází dopis, adresovaný Emanuelu Breberovi: 

„Milý příteli. 

Přicházím k Tobě s prosbou.Ve vašem besedním 
archivu je uložen list, který nám psal zvěčnělý 
Neruda, když jsme Besedu zakládali. Možná, že je 
tam těch listů víc, ale na ten první se velmi dobře 
pamatuji. Prosím Tě snažně, dej mi listy tyto a máte-
li ještě jiné od něho, laskavě opsati a pošli mi to, jak 
nejdříve Ti možno.Útraty rád uhradím. Mám psáti o 
Nerudovi a tu chci zajímavých těch listů užíti. 

Nehněvej se, že Tě obtěžuji, a učiň tak pro 
památku zesnulého, jejž jsi také měl rád. Tedy 
všechny listy, které v archivu najdeš. A prosím 
snažně o brzkou zásilku. Ještě jednou: nehněvej se. 

 

Všeho dobra Tobě a všem Tvým milým přeje 

K. Rais 

Žižkov, Cimburkova ulice č. 283, 1. září 1891. 

Vřelý pozdrav Bohumilovi! “ 

Kolega Brebera poslal žádané věci obratem a dne 
3. září mu píše Rais v korespondenčním lístku: 

„Milý příteli. 

Děkuji srdečně, je to právě ten dopis, který jsem 
si přál. Ale ještě musím Tě prosit, abys byl tak laskav 
a podíval se naň, jaké má datum, neboť to na Tvém 
listě schází, ale je velmi důležité. Článeček - 
vzpomínka na Nerudu - bude asi ve 14 dnech ve 
Světozoru. Rád bych vám nějakou památku opatřil, 
ale nevím, bude-li lze. Jak se proslýchá, je universální 
dědičkou hospodyně, která mu dlouhá léta věrně 
sloužila. Po mém soudu je to tak dobře. 

Proneslo se přání, aby vše, jak to v Nerudově 
bytě bývalo, zůstalo tak navždy. Odešel nám, když se 
toho nikdo nenadál. Já byl také na venkově a zvěděl 
jsem to tak pozdě, že jsem ani k pohřbu doraziti 
nemohl. Je to ztráta veliká, větší, než se teď v tom 
výstavním roce chápe. Promiň laskavě, že ještě 
obtěžuji, a napiš mi laskavě na lístek to datum, obojí 
- i na tom utrženém lístku - je-li. 

 

Vřelý pozdrav a poručení všem od nás ode všech. 

Tvůj Rais. 

Žižkov 3. září 1891.“ 

Tak jako každoročně, pořádala Beseda „Neruda“ 
i na závěr roku 1891 dne 26. prosince divadelní 
a hudební večer. Divadelní část večera byla 
zastoupena Wilhelmiho veselohrou „Jeden z nás se 
musí oženit“ a další program byl následující: 

Plakát z roku 1891 zvoucí na divadelní a hudební večer 
a zároveň na Silvestrovskou zábavu 

• Matys: Koncert na lesní roh s průvodem harmonia, 

• Bendl: Ten boží svět tak daleký - smíšený sbor, 

• Lorenc: Fantasie na lesní roh s průvodem 
harmonia, 



Číslo 3/2008 Trhovokamenický občasník  strana 10 

  www.trhovakamenice.cz  

• Lev: Špatný chlap - mužský sbor, 

• Šimanovský: Večerní zpěv - koncert na  lesní 
roh s průvodem harmonia, 

• Paukner: Svět se točí - mužský sbor, 

• Kozlanský: Píseň beze slov - koncert na lesní roh s 
průvodem harmonia, 

• Pivoda: Kde domov můj? - velký smíšený sbor s 
průvodem harmonia 

a po vyčerpání programu následovala, jako vždy, 
taneční zábava. 

A na 31. prosince připravila Beseda 
silvestrovskou zábavu s celkem deseti humornými 
čísly, která byla až do půlnoci prokládána taneční 
hudbou Alinčovy kapely. Po půlnoci pak následovala 
taneční zábava až do tří hodin ranních. 

A hned začátkem roku 1892 nové úmrtí! Dne 
14. ledna 1892 skonal v Brně milý přítel a mecenáš 
Besedy srbský generál František Alexandr Zach. 
Nerudovci poslali Národním listům telegram tohoto 
znění: 

„Spi sladce, slovanský orle! Vřelá vzpomínka 
osvobozených Srbů a všeho Slovanstva letí ku rovu 
Tvému. Matka Slavie skrápí jej slzou díků. Lehký 
budiž Tobě odpočinek v lůně rodné Moravy.“ 

Ve valné hromadě zvolili svého předsedu, 
inženýra Jana Nevole ze Svobodných Hamrů, prvním 
čestným členem a připravovali k jeho osmdesátce 
slavnostní večer, který měl být 18. dubna 1892. 
Oslavencova přítele, Viléma Gablera, ředitele Vyšší 
dívčí školy v Praze, požádali, aby do Světozora napsal 
jubilejní článek, a potěšilo je, když je redakce tohoto 
časopisu ujistila, že jim pošle výtisk na zvlášť silném 
papíře a že do textu zařadí i podobiznu. Grafický 
závod R. J. Vilímek v Praze dodal za osm zlatých 
vkusný diplom, jehož text vypracoval besední 
kronikář Emanuel Brebera. Dr. Milana Nevole požádali 
o velkou otcovu podobiznu a Raise o veršovaný 
proslov. Vyhověl, poslal a o nějakém honoráři pro Máj 
se tentokrát nezmínil. Ochotníci se pustili do nácviku 
Tylovy Marjánky, matky pluku. Tentokrát si museli 
zvlášť dát záležet, na napovědku Lojzi Pekařovou 
spoléhat nesměli, neboť zámecký pán nic tak 
nenáviděl jako práci ledabylou, kterou uměl odsoudit 
drsnou kritikou. 

V Pondělí velikonoční se zástupci Besedy v zámku 
ohlásili. Tvořili tu deputaci MUDr. Bohumil Brebera, 
lesní Antonín Wagner a tajemník František Kabeláč. 
Zástupci ostatních kamenických spolků se k nim 
přidali. Hosty přijali Nevolovi synové Dr. Milan a 
Ing. Svatozar a brzo nato vstoupil do pokoje starý 
pán. Ještě zdravý a rovný, jen ty oči, dlouho už ho 
zlobily, naříkal si, nevidím na dva kroky před sebe. 
Místopředseda Besedy Brebera vyřídil blahopřání a 
pozdravy Nerudovců a odevzdal čestný diplom i 
slavnostní číslo Světozoru. To všechno starého 
vlastence hluboce dojalo. Jeho poděkování bylo 
jadrné a stručné, jak bývalo vždy jeho zvykem, a 
pozval návštěvu do salonu. Tam už seděli delegáti 
okresního zastupitelstva i okresního soudu z Nasavrk 
i vrchního lesního úřadu z Libáně. Rozhovor za otce 
vedli jeho synové. Kameničtí pozvali Nevolovu rodinu 
na večerní divadelní představení. 

Výzdoba besední scény překvapila. Dekorace byla 
jako vždy zas prací učitele Emanuela Brebery, byl po 
Raisově odchodu duší spolku a tradici bedlivě střežil, 

jeviště vyzdobil květinami a mezi ně umístil Nevolovu 
podobiznu. Sál byl zas naplněn do posledního místa, 
i venkov byl zastoupen jako o nejslavnějších 
akademiích, hlučno bylo i v hledišti i v přilehlých 
místnostech. Hosta očekával výbor u vyzdobeného 
hlavního vchodu na náměstí. Vstoupili do sálu, všichni 
povstali a přivítali přítele Palackého a Havlíčka 
a šiřitele česko-jihoslovanské vzájemnosti srdečným 
potleskem. Hamerští usedli, scéna se rozevřela 
a slečna Emma Schulzová vkročila na jeviště 
a recitovala Raisovy verše: 

Panu Janu Nevolovi k osmdesátým 
narozeninám 

Byl trudný čas - my netušíme ani - 
sic jako dnes byl pěkný český lad, 
však z vísek milých pod květnatou strání 
jen oči smrti zřely odevšad. 

V tom českém luhu, který hřímal světem, 
kdos velký navždy klesal do spánku, 
však nikdo hrob mu nevysypal květem 
a nezpíval mu tklivou zpěvánku. 

Jen smích mu vanul nad chorobnou hlavou, 
ten smích, jenž dříve býval mu již znám, 
když počal klonit hlavu svoji zdravou ... 
Ten velký kdos byl drahý lid náš sám. 

Náš lid - to srdce jako křišťál jasný, 
náš lid vždy věrný, čilý k oběti, 
ten lid, jenž pro čin veliký a krásný 
se vždycky vroucně uměl rozchvěti. 

Jak starý otec dokonával chudý 
a soused mu chtěl býti hrobníkem 
již těše se, jak dunět budou hrudy 
a mrtvý navždy bude pod víkem. 

Než jako v báji poslední již děti 
i smrti vyrvaly si tatíčka, 
tak u nás řekli: „Národe náš, zle ti, 
však ještě smrt tě v loktech nehýčká.“ 

I sklonili se nad stydnoucí čelo 
a líbali mu ret již ubledlý - 
až srdce v prsou zas se rozechvělo 
a věrné oči živě prohlédly. 

Ty děti věrné srdce, duši svoji 
mu s láskou daly, aby povstal živ - 
Bůh požehnal, dnes národ hrdě stojí 
a směle zírá šírem rodných niv. 

On též byl z těch, již věrnou, pilnou rukou 
svůj národ chorý nesli ku výši — 
Nuž, v slavný den kéž šťasten uslyší, 
že srdce naše vděčně vstříc mu tlukou. 

Kéž blažen zří, jak v lůně české lípy 
je mladé jaro, samá vůně, jas, 
jak v lánu českém žije to a kypí 
a národ statně vykračuje zas. 

Kéž neznavený dlouze žije s námi 
a šťasten vidí zkvetlý český svět, 
blah o tom všem též jednou nad hvězdami 
si s Tylem, Zachem může vyprávět ... 

 
Pokračování příště… 

 




