
Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 22. května 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 Hynek Odvárka: 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se zastupitelem? 

Musím se přiznat, že jsem původně kandidovat do zastupitelstva neměl v úmyslu. Tato možnost mi byla 
nabídnuta. Myslím si, že pokud chce mít někdo určitý vliv na chod obce a mít možnost prosazovat své zájmy a 
zájmy ostatních obyvatel, je toto nejlepší způsob. Proto jsem se rozhodl i já. 

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

Popravdě řečeno, vůbec jsem nevěděl, co mne čeká. V zastupitelstvu jsem naprostý nováček, a tak zkušenosti 
teprve sbírám. Až teď vidím, jak snadné je kritizovat práci druhých a jak mnohdy není jednoduché se správně 
rozhodnout. Tady samozřejmě také narážím na naprostý nezájem občanů o jednání na veřejných zasedáních 
zastupitelstva. 

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

Kromě mého členství ve finančním výboru městyse, o jehož činnosti tu bylo psáno v minulém čísle 
Trhovokamenického občasníku, je mi dosti blízká problematika dopravní obslužnosti obce. Také se zajímám o 
oblast ochrany obyvatelstva a pomoci v případě ohrožení různými haváriemi a katastrofami. Proto bych se rád 
podílel na zkvalitnění podmínek činnosti naší zásahové jednotky, jejímž zřizovatelem je právě městys Trhová 
Kamenice. 

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

Na tuto otázku v podstatě i za mě odpověděli moji kolegové v předešlých číslech občasníku. Myslím si, že nemá 
cenu opět vyjmenovávat akce, jež se podařilo realizovat. To, jestli je za námi vidět kousek dobře odvedené práce, 
musí posoudit naši spoluobčané. 

 
Jaro se už opravdu přihlásilo. 27. dubna přiletěly do Trhové Kamenice vlaštovky a před námi je máj a v něm 

slaví svátek všechny maminky. 

Svátek matek má původ politicky nevyhraněný, všeobecně humanistický. Vyjadřuje úctu 
k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Svátek je slaven po celém světě, kvůli svým 
různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilizaci má zřejmě v antických oslavách bohyně 

matky. V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé 
dny - buď čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo 

druhou neděli v květnu, kdy tento svátek slavíme v České Republice. Za to, že byl 
v demokratickém Československu zaveden Svátek matek, vděčíme především Dr. 
Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše 

Garrigue Masaryka. Alice Masaryková stála u zrodu oslav Svátku matek u nás. Poprvé 
byl Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu z 

prvních oslav Svátku matek takto: "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás 
nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech...." V 

předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným 
svátkem. Znovu se u nás začal Svátek matek slavit na sklonku 20. století.  
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STALO SE V NAŠÍ OBCI – DUBEN 2008 
• V dubnu byli přijati tři pracovníci, z toho dva 

z úřadu práce. Jedná se o pracovníky, kteří u 
nás byli zaměstnáni již v minulých letech. 
Zajišťují provoz, údržbu a pořádek v naší obci a 
práce v lese. V současné době máme pro tuto 
činnost pět pracovníků.  

• Dotaci na dětské hříště u sokolovny se nám v 
letošním roce opět nepodařilo získat. 

• Vlastníci lesů mají možnost si na našem úřadě 
okopírovat novou brožurku „Rádce pro 
lesníky“, ve které jistě najdou potřebné 
informace. 

 

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE 
Upozornění 

Termín úhrady poplatku za 
odpad na rok 2008 je 
do 31. května. Výše poplatku je 
440,-Kč za povinnou osobu a 440,-Kč 
za rekreační objekt.  

 

Kam s odpady? 

Sběr odpadu z domácností je prováděn do 
popelnic nebo igelitových pytlů, které jsou 
vyprazdňovány každé pondělí v ranních hodinách.  

Na separovaný (tříděný) odpad slouží barevné 
zvonové kontejnery. Do separačních kontejnerů 
odkládejte směsné plasty kromě PVC (lino, novodur) 
– žluté kontejnery, sklo – zelené kontejnery, obaly 
TertaPak – modré nebo žluté kontejnery. 

Svoz nebezpečného, velkoobjemového odpadu 
a železa se provádí dvakrát ročně (duben, říjen). 

Prošlé nebo zbylé léky vracejte do lékárny. 

Podnikatelské subjekty musí za likvidaci platit 
samostatně. To platí jak pro právnické, tak pro 
podnikající fyzické osoby. 

 

Odvoz a likvidaci veškerého odpadu zajišťujeme 
prostřednictvím firmy EKO Hlinecko. Ta veškeré 
vyprodukované suroviny distribuuje k dalšímu využití. 
Základem systému nakládání s komunálním odpadem 
je skládka Srní a sběrný dvůr Hlinsko v Srnské ulici.  

V příštím čísle najdete druhy odpadů. 

 

 

Změna provozní doby v lékárně 

Od května dochází ke změně 
provozní doby lékárny v Trhové 
Kamenici v důsledku změny 
ordinačních hodin MUDr. Vančové. 

 

 

Pondělí 8:00-12:00 12:30–15:00 

Úterý 8:00-13:00 

Středa  13:00-17:00 

Čtvrtek 8:00-12:00 12.30-14:00 

Pátek 8:00-13:00 

 

Povinné očkování psů 

Povinné očkování psů proti vzteklině 
proběhne v pátek 9. května 2008.  

Hluboká 16:00 hod  

Zubří 16:15 hod. 

Trhová Kamenice
 autobusová zastávka 16:30 hod. 

Kameničky 17:15 hod. 

Rohozná 17:40 hod. 

Cena vakcinace za jednoho psa je 100,-Kč. 

 

Poděkování 

 

Děkujeme místním 
hasičům, kteří provedli 
vyčištění koupaliště.  

 

 

Trhovokamenická pouť 4. května 2008  

Trhovokamenickou pouť doprovázejí 
stejná dopravní omezení jako v minulých 
letech. Přesunuty budou autobusové 
zastávky a náměstí bude pro 
automobily zcela uzavřeno od pátku 
2. května od 17 hod. do neděle 4. května do 
20 hodin. 

 

Rozesílání daňových složenek pro platby 
daně z nemovitostí v roce 2008 

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude 
daňová správa využívat nový způsob zpracování a 
distribuce daňových složenek pro platby daně 
z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové 
složenky zpracovávány centrálně podle územní 
působnosti jednotlivých finančních ředitelství a 
rozesílány daňovým subjektům hromadně 
prostřednictvím dodavatelské firmy, nikoli 
jednotlivými finančními úřady. Vzhledem k tomu je 
možné, že daňoví poplatníci obdrží daňovou složenku 
v pozdějších termínech, než-li tomu byli zvyklí 
v předchozích letech. 

 

Program „Make a Connection – Připoj se“ 
bude opět nadělovat dobrovolníkům 

Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun 
mohou na svůj projekt získat mladí lidé ve věku od 
16 do 26 let v sedmém ročníku úspěšného programu 
„Make a Connection – Připoj se“, který v České 
republice společně realizuje Nadace rozvoje občanské 
společnosti (NROS) a společnost Nokia. Na regionální 
úrovni (v Pardubickém, Královéhradeckém a 
Libereckém kraji) program mediálně podporuje 
Občanské sdružení Altus.  

Program je určen na podporu dobrovolných 
aktivit mladých lidí, kteří mají chuť svým projektem 
pomoci komunitě, ve které žijí. Zájemci se mohou se 
svým programem přihlásit nejpozději do 
30. června 2008 vyplněním jednoduchého 
formuláře, v němž specifikují cíl projektu, cílovou 
skupinu, místo, termín realizace a zejména význam a 
přínos jejich projektu. 
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Kromě finančních prostředků na realizaci projektů 
absolvují mladí lidé, jejichž projekty získají finanční 
podporu, také několikadenní školení, kde se naučí, 
jak své projekty řídit, správně komunikovat v týmu a 
získají i řadu dalších důležitých informací.  

Veškeré informace o účasti v programu, včetně 
formuláře přihlášky projektu (žádost o grant) jsou 
k dispozici na www.pripojse.cz. 

 

Kominík 

Na úřadě městyse přijímáme 
žádosti na vyčištění komínu. V případě 
zájmu bude objednán kominík a 
 termín pak bude sdělen 
prostřednictvím občasníku. 

 

Výlet pro seniory- pozor změna!! 

Výlet na zámek Žleby se přesouvá na středu 
28. května 2008. 

Program:  
9.00 hod. -odjezd autobusu 
z náměstí 
10.40–11.40 hod. -prohlídka 
zámku  
12.00–13.00 hod. -prohlídka 
zooparku 
13.00 hod. -oběd v restauraci 
pod zámkem 

po 15té hodině návrat do Trhové Kamenice 

(Předběžná kalkulace: vstupné 90,-Kč, zoopark 
35,-Kč, oběd 65,-Kč, doprava zdarma). Počasí 
objednáno. Nezapomeňte si vzít dobrou náladu. 
Těšíme se na Vás.  

Děkujeme místní Jednotě, která přispěla 
finanční částkou ve výši 1000,-Kč na výlet seniorů. 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
 

 

Přejeme všem jubilantům 
měsíce května hodně zdraví a životní 

pohody.  

 

60 let Ludmila Bačkovská, Trhová Kamenice 

80 let Ladislav Vodrážka, Hluboká 

 

 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

V měsíci březnu proběhl zápis dětí do MŠ. Ke 
31. březnu si přihlášky vyzvedlo šestnáct rodičů. 

V dubnu se děti spolu s Rákosníčkem a Malou 
čarodějnicí toulaly vesmírem. V integrovaném bloku 
Rákosníček a hvězdy se děti formou her dozvěděly 
základní poznatky a zajímavosti o naší planetě 
a sluneční soustavě, malovaly a vyráběly hvězdy 
a planety i ufo a mimozemšťany, s touto tematikou 
jsme hráli hry, zpívali i cvičili. Protože děti toto téma 
velmi zajímá, i část letošního výletu nás zavede do 
vesmíru – tedy do planetária v Hradci Králové. 

18. dubna jsme si mohli na hřišti prohlédnout i 
jiné letce – dravé ptáky, a přelet orla či sokola nad 
hlavou byl pro děti také velký zážitek. 

Každým rokem pořádá Osvětová beseda Zaječice 
výtvarnou soutěž pro žáky mateřských, základních 
a základních uměleckých škol regionu. Téma 

letošního ročníku znělo „Jedeme na výlet.“ Děti 
z naší MŠ se v konkurenci rozhodně neztratily. 
Získaly svými výkresy ve své kategorii druhé místo 
(Sára Tichá) a dvě čestná uznání (Terezka Žáková, 
Vojta Kudláček). Všechny dětské práce byly součástí 
výstavy v kulturním domě v Zaječicích a ze zahájení 
si oceněné děti přivezly hezké ceny, diplomy a 
především pěkné zážitky. Ještě jednou blahopřejeme!  

 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Vystoupení kytarového kroužku 

Tělovýchovná jednota Sokol Trhová Kamenice 
slavila ve středu 26. března 115 let od svého vzniku. 
Starosta Sokola požádal náš kytarový kroužek 



Číslo 5/2008 Trhovokamenický občasník  strana 4 

  www.trhovakamenice.cz  

o krátký hudební program na  jejich slavnostní 
schůzi. Kytaristky uvítaly možnost poprvé na 
veřejnosti předvést, co se v kroužku naučily. 
Připravily si několik písniček. Do svého repertoáru 
zařadily i dvě sokolské písně. „Lví silou“ a „Čtvrtého 
července“ si účastníci schůze s chutí zazpívali 
společně s děvčaty. O houslový doprovod se postaral 
pan učitel Lehocký. Za zdařilé vystoupení byli všichni 
účinkující odměněni velkým potleskem a sladkou 
odměnou. 

R. Melounová, vedoucí kytarového kroužku 

 

Vybíjená v Chrudimi 

Ve středu 16. dubna se zúčastnili žáci 
4. a 5.třídy naší ZŠ okrskového kola ve vybíjené. 
Turnaj s názvem Preventan CUP, zaměřený na 
volnočasové aktivity dětí, se konal v Chrudimi ve 
škole Dr. Peška. Jedenáct nejlepších chlapců a dívek z 

obou tříd ráno ani nemohlo dospat. Při 
vstupu do tělocvičny měli trochu obavy z 
těch silných týmů, které zde již 
trénovaly. Po prvním zápase z nich vše 
spadlo a hráli všichni s velkým 

nasazením po celou dobu turnaje. Nakonec skončili 
čtvrtí. Do krajského kola, kam může postoupit pouze 
jeden tým, se tedy nedostali, ale zklamaní nebyli. 
Věděli, že bojovali ze všech svých sil a že se nikdo 
neuléval. Závěr akce oslavili v chrudimské cukrárně. 

Soňa Janotková, vychovatelka ŠD 

 

Ukázka výcviku dravců 

Na pátek 18. dubna jsme se všichni těšili. Měli 
jsme se totiž zúčastnit ukázky výcviku dravců. 
Starosti nám dělalo jen počasí, protože ve čtvrtek 
pršelo a byla zima. Následující den nás nečekaně 
uvítalo sluníčko a hned naše nálada stoupla. V 9:40h 
jsme se seřadili před školou a se svými učiteli jsme 
vyrazili na místní fotbalové hřiště. Tam nás již čekal 
pan Školoud, jeho manželka a skupina vycvičených 
opeřenců. Přišli také žáci mateřské školy. Nechali 
jsme jim přední lavičky, aby dobře viděli. Ještě jsme 
se sami trochu porovnali a program začal. A věřte, že 
bylo nač se dívat. 

Nejdříve jsme si prohlédli čtrnáct dní staré mládě 
sovy pálené. Byla to taková roztomilá sněhová 
koulička. Pak přišel na řadu sokol stěhovavý a raroh 
velký. Oba ptáci se nám představili v letu. Jejich 
útoky na pohybující se vábničku byly úžasné. Velké 

pozdvižení způsobila dvě káňata. Létala těsně nad 
námi a někteří z nás se trochu lekli, když začala 
přistávat na hlavách kamarádů. Jedno káně dokonce 
vzalo malému chlapci kšiltovku a frr na střechu 
kabiny. To bylo smíchu! Čepici sneslo naštěstí zpátky. 
Velký obdiv si zasloužila naše největší sova - výr 
velký. Jeho mohutnost a důstojný vzhled vzbuzovaly 
zasloužený respekt. Na závěr byl vypuštěn do 
prostoru orel skalní. Odletěl za nedaleký březový 
hájek a nebyl vůbec vidět. Po přivolání speciální 
vysílačkou prokličkoval mezi větvemi stromů a 
ukázněně se vrátil ke svému cvičiteli. Každý opeřenec 
dostal po výkonu odměnu. Tou bylo jednodenní 
kuřátko. 

Paní Školoudová nám přes mikrofon věcně a 
srozumitelně po celou dobu programu podávala 
nejrůznější informace o vzhledu, chovu, výcviku a 

zvláštnostech  předváděných dravců. Dověděli jsme 
se mnoho zajímavého a poučného. Určitě si na tuto 
akci v budoucnu vzpomeneme. 

Ještě chceme dodat, že manželé Školoudovi mají 
ve Žlebech speciální stanici pro dravce. Zde provádějí 
nejen výcvik opeřenců, ale starají se i o zraněné 
kusy, které po vyléčení vypouštějí zpátky do přírody. 
Děkujeme jim za program a za to, co dělají pro naši 
přírodu. 

Kolektiv žáků základní školy   

 

FARNÍ OKÉNKO 
14. března letošního roku zemřela v Rocca di 

Papa u Říma ve věku 88 let Chiara Lubichová, 
zakladatelka Díla Mariina – Focolare. Tato 
charismatická žena  byla jednou z  významných 
osobností  církve ve 20. století. V době II. světové 
války během bombardování jejího rodného Tridentu 
si s sebou do krytu brala evangelium a poznala, že 
existuje ideál, který nemohou zničit žádné bomby. Je 
jím Bůh - láska. Tento objev si neponechala pro sebe, 
ale sdělovala jej svým společnicím. Psala komentáře 
ke krátkým úryvkům z Bible, které se měly stát 
"slovy života", aplikovatelnými v každodenním životě. 
Její snaha šířit  porozumění a jednotu lidské rodiny ji 
později vedla do mnoha zemí světa. Nesmazatelně se 
vepsala do dějin ekumenického hnutí mezi 
křesťanskými církvemi i v dialogu s velkými 
světovými náboženstvími. Její myšlenky oslovily 
i osoby angažující se v kultuře, ekonomice i politice. 
Prahu navštívila v květnu 2001, kdy se setkala též 
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s prezidentem Václavem Havlem. Poslední roky se její 
zdravotní stav zhoršoval a postupně znemožňoval její 
vnější aktivity. Ještě letos v lednu však přijala čestný 
doktorát  ekumenické Liverpool Hope University. 
Nemoc ji  zbavovala sil a vedla na Kalvárii, jehož 
vrcholku dosáhla v pátek před Květnou nedělí. Její 
pohřeb proběhl 
18. března v římské 
bazilice sv.Pavla 
za hradbami a 
přenášela jej též 
TV Noe. Před 
započetím obřadu 
se s "Chiarou" přišli 
rozloučit 
představitelé 
anglikánské, 
luteránské 
a pravoslavné církve, 
ale i zástupci 
nekřesťanských 
náboženství - judaismu, islámu, budhismu 
a hinduismu. Zádušní mši svatou celebroval 
vatikánský státní sekretář Tarcisio Betrone spolu 
s kardinály /byl mezi nimi i Miloslav Vlk/, biskupy 
a stovkami kněží z celého světa. Během kázání 
přečetl poselství papeže Benedikta XVI., který ocenil 
přínos Chiary Lubichové pro církev i pro budování 
lidštějšího světa. Na dvacáté století se historie bude 
dívat nejen jako na století velkého rozmachu techniky 
a ekonomiky, která ale nedokázala zajistit zlepšení 
situace celého lidstva, nejen jako na století 
globalizace, ve kterém ale zároveň proběhly 
nejstrašnější válečné konflikty. 20. století bylo též 
stoletím velkých osobností, jakými byla Matka Tereza 
z Kalkaty nebo právě Chiara Lubichová. Její charisma 
ovlivnilo statisíce lidí, na nich nyní záleží, zda je 
ponesou dál. Kéž jim k tomu z nebe vyprošuje 
požehnání. 

Pavel Čtvrtečka 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Jaro je pro mnoho lidí obdobím, kdy se potýkají 

s alergickými obtížemi. Alergická reakce je 
přehnaná reakce imunitního systému, je to 
nepřiměřená odpověď těla na setkání s látkami, které 
u většiny lidí potíže nevyvolávají. Tyto látky bývají 
označovány jako alergeny.  

Jednou z nejčastějších alergických reakcí je 
takzvaná senná rýma. Zpravidla je 
to reakce na pyly, proto by se měla 
označovat jako pylová rýma 
(polinóza). Projevuje se náhlým 
záchvatovitým kýcháním, svěděním 
nosu, otokem nosní sliznice. Tato 
rýma je čirá a vodnatá, nos je 
ucpaný a často se připojují i potíže s 
pálením a svěděním očí a slzení. 

Reakce vzniká bezprostředně po kontaktu s 
alergenem, případně s určitou kratší prodlevou. 

Alergická reakce je v organismu zprostředkována 
mimo jiné látkou zvanou histamin a proto jsou 
některé léky zmírňující alergické obtíže nazývány 
antihistaminika. Přinášejí úlevu od zmiňovaných 
obtíží. Nosní kapky, které působí na nosní sliznici, 
vyvolávají její dekongesci nebo-li potlačují otok a 

snižují sekreci rýmy, sice přinášejí krátkodobou 
úlevu, ale z dlouhodobého hlediska jsou nevhodné. 
Při chronickém nadužívání způsobují totiž naopak 
zduření nosní sliznice a ucpání nosu a uživatel se 
ocitá v začarovaném kruhu neustálého užívání kapek 
nebo sprejů. Při chronické alergické rýmě je vhodné 
poradit se lékařem. Jako podpůrný prostředek 
chránící nosní sliznici před vysušením se mohou 
používat minerální nebo mořské vody ve spreji, často 
i s přídavkem dalších složek.  

Pro některé alergiky může být řešením 
desenzibilizace, tedy postupné pomalé vystavování  
zvyšujícím se dávkám alergenu, které může snížit 
reaktivitu organismu.  

Základním krokem je ale prevence, tedy pokud 
možno vyvarovat se kontaktu s alergenem, což je v 
případě pylu obtížné. Pyloví alergici by měli 
především vědět, na který pyl reagují. Například 
pylový vrchol trav je v období mezi květnem až 
srpnem, pyl břízovitých začíná trápit už od února do 
května. V sezóně je situace průběžně sledována a 
vyhodnocována Pylovou informační službou a lze ji 
nalézt na internetu i ve zpravodajství některých 
médií. Je vhodné si zaznamenat, v jakém období 
minulého roku byly vaše obtíže největší, abyste v 
příštím roce nebyli zaskočeni a mohli s předstihem 
například začít používat  právě antihistaminika. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že pouhá rýma není tak 
závažné onemocnění, projevují se u postižených i 
další obtíže, které jejich život mohou významně 
ovlivnit. V období ataku alergie pociťují větší 
únavnost, sníženou výkonnost a poruchy soustředění. 
Navíc se alergická reakce nemusí omezit pouze na 
projevy rýmy, ale může se rozvinout i do dýchacích 
potíží a v takovém případě je vhodnější navštívit 
lékaře.  

Pěkné jaro bez alergií Vám přeje 
PharmDr.Jitka Mičulková, lékárna Trhová Kamenice. 

 

 

 

Z NAŠÍ KNIHOVNY 
Vážení čtenáři. 

Místní knihovna v Trhové 
Kamenici oznamuje změnu provozní 
doby. Od 1. května.2008 budou 
knihy zapůjčovány v pondělí od 15 
do 17 hodin a ve čtvrtek od 16 do 
19 hodin. 

V měsíci březnu se konala 
středeční čtení pohádek pro děti. Zájem byl 
především v řadách předškolních dětí a žáků tříd 
prvního stupně. Účastnily se jich v průměru čtyři děti. 
Není to sice moc, ale i to nás potěšilo. Čteny byly 
ukázky našich i zahraničních autorů. Po jejich 
přečtení jsme s dětmi besedovali o tom, jaké knihy 
čtou a o jejich oblíbených hrdinech. Akce byla 
pořádána poprvé a zcela určitě nebyla ojedinělou, 
kterou knihovna pro své čtenáře chystá. Máme zájem 
o zvýšení návštěvnosti právě z řad dětí a mládeže. 

Také naše dospělé čtenáře upozorňujeme, že byly 
zapůjčeny nové knihy z výměnného fondu 
chrudimské knihovny. Nabízíme možnost zapůjčení 
titulů, které v naší knihovně nenaleznete. Tuto službu 
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již někteří naši čtenáři využili a doufáme, že ke své 
spokojenosti. 

Kromě knih lze vypůjčit i periodika. 

Upozorňujeme, že knihovna též nabízí k prodeji 
některé ze svazků za velmi příznivé ceny. 

Rádi uvítáme Vaše návrhy ke zlepšení služeb naší 
knihovny a těšíme se na Vaši návštěvu. 

Ivana Dudychová, knihovnice 

 

 

INFORMACE Z ČESKÉ SPOŘITELNY 
Všem stávajícím klientům sporožirových účtů 

i novým klientům nabízíme informace o přechodu na 
Osobní účet. Složení účtu si sami budete upravovat a 
přizpůsobovat dle svých aktuálních potřeb. Tento účet 
Vám nabízí i nové speciální produkty jako pojištění 
právní ochrany, asistenční služby, cestovní pojištění 
atd. 

Nadále poskytujeme půjčky od 15 000,-Kč do 
200 000,-Kč na cokoli bez ručitele jen na doklad 
totožnosti. Půjčku Vám vyřídíme za pár minut. 

Dále můžete u nás získat veškeré informace 
včetně nezávazných simulací na penzijní připojištění, 
stavební spoření, životní pojištění a investování. 
V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 
469 677 108 nebo služebním mobilu 606 419 884. na 
Vaši osobní návštěvu se těší pracovnice pobočky 
Nasavrky. 

 

 

VZPOMÍNKY NA OSVĚTOVOU BESEDU 

V TRHOVÉ KAMENICI 
Vážení čtenáři, 

v „Trhovokamenickém občasníku“ Vám na 
pokračování přinášíme zajímavosti z bohaté kulturní 
historie Trhové Kamenice.  

Díky panu Bohumilu Hospodkovi nyní publikujeme 
„Kroniku o K. V. Raisovi a jeho přátelích“. Vznikla 
přepsáním díla bývalého ředitele školy pana Mrkvičky. 
Mimo jiné hlouběji literárně zpracovává a rozvíjí téma 
Vzdělávací besedy Neruda v Trhové Kamenici. 
Stěžejní náplní Besedy Neruda byla osvětová činnost. 
Pořádala hudební a literární besídky, provozovala 
divadlo, založila knihovnu. 

Právě Vzdělávací beseda Neruda byla 
předchůdcem později vzniklé Osvětové besedy v 
Trhové Kamenici. A tak si na tomto místě pamětníci, 
rodinní příslušníci i mladší generace budou moci 
připomenout její bohatou náplň.  

Hlavní činnost Osvětové besedy začala 
slavnostním otevřením nového kulturního domu 
v Trhové Kamenici dne 20. prosince 1967, na jehož 
počest bylo uvedeno divadelní představení 
„Vojnarka“. Čtyřicetileté výročí otevření kulturního 
domu je určitě příležitostí k položení několika otázek 
panu Jaroslavu Šibalovi, který byl předsedou 
Osvětové besedy. Příspěvek přijměte i jako projev 
poděkování a uznání za bezpočet hodin dobrovolným 
osvětářům, které věnovali rozvoji kulturnosti a 
společenského soužití obyvatel Trhovokamenicka. 

Jak jste začínal jako předseda Osvětové 
besedy, kdo tvořil jádro Osvětové besedy a jaký 
byl rok 1967 v novém kulturním domě? 

Ve školním roce 1963/64 jsem nastoupil učitelské 
místo na devítiletce v Trhové Kamenici, kde byl mým 
kolegou pan učitel Bedřich Odvárka, který se staral o 
kulturní a osvětovou činnost. Pro tuto činnost mě 
získal a v průběhu dvou let mi předal řadu cenných 
zkušeností. 

Tradici mělo především ochotnické divadlo. Se 
svými budoucími spolupracovníky jsem se seznámil 
při nácviku divadelní hry „Nevíte o bytě?“ v režii 
Bedřicha Odvárky. Když jsem se v roce 1965 stal 
předsedou Osvětové besedy, oslovil jsem řadu z nich 
a 10. dubna 1966 jsme se veřejnosti představili s 
velmi zdařilým kabaretním pásmem „Ejhle člověk“. 

S pásmem jsme vystoupili i v Horním Bradle. 
Protagonisty přibližují fotografie a program k pořadu. 



Číslo 5/2008 Trhovokamenický občasník  strana 7 

  www.trhovakamenice.cz  

Na fotografii jsou zleva: Dana Čermáková, Oldřich 
Pilný, Zdenka Morávková (roz. Barvínková), Ladislav 
Barvínek, Lidmila Šibalová, Františka Barvínková (roz. 
Tunová) 

František Meloun a Františka Barvínková (roz. 
Tunová) 

František Meloun a Miroslav Líbal 

Řadu dalších měsíců byla činnost OB omezena. 
Provoz v sokolovně byl přerušen. Budoval se 
víceúčelový moderní kulturní dům (viz fotografie). 
Ve skromných podmínkách jsme v místní základní 
devítileté škole promítali pravidelně 16mm filmy, 

pořádali přednášky, prováděli čtené divadelní zkoušky 
a připravovali se na radikální oživení společenského 
života v Trhové Kamenici a jeho okolí. 

Píše se 20. prosinec 1967. 

Do všestranně příjemného prostředí nového 
kulturního domu přichází přes tři stovky občanů, aby 
zhlédli divadelní hru Aloise Jiráska „Vojnarka“. Hru 
nastudoval divadelní soubor OB Liběniny za režie 
Zdeňka Nováka. Jako hosté vystoupili: 

Národní umělec Jaroslav Vojta, člen Národního 
divadla v Praze, v roli Jakuba Vojnara (viz fotografie) 

Zdeněk Novák, 
člen VČD Pardubice, 
v roli zpěváka 
Hrušky 

Vladimír Ptáček, 
člen VČD Pardubice, 
v roli Antonína 
Havlů. 

V dětské roli 
vypomohla žákyně 
naší ZDŠ Evička 
Bačkovská ze Zářečí. 

Divadelní 
představení mělo 
velmi příznivý ohlas. 
Stejně tak přijali 
diváci i důstojné 
prostředí kulturního 
domu. Závěr večera 
prožili s herci osvětáři a představitelé obce v hotelu 
„Slávie“ při přátelské a neformální besedě. 

Pro další dobrovolnou osvětovou činnost jsme 
získali velký impuls a nadšení. 

Volné pokračování příště 

 

PROGRAM KINA KVĚTEN 2008 
 
2. května 
v 19hod 

Láska za časů cholery 

Širokoúhlý film USA. Jak 
dlouho byste dokázali 
čekat na lásku? 
Žánr: romantický. 

Ml. příst. od 
15ti let 
Vst. 
20/40,-Kč 

9. května 
v 19hod 

Monstrum 

Film USA. Čeká vás 
stoprocentní adrenalinový 
zážitek, s jakým jste se 
v kinosále určitě ještě 
nesetkali. Žánr: thriller. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

16. 
května 
v 19hod 

Pokání  

Britský film. Spojila je 
láska. Rozdělil strach. 
Zbyla jen naděje. 

Žánr: romantický. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

23. 
května 
v 19hod 

Soukromá válka pana 
Wilsona 

Film USA. Podle skutečné 
události. Tohle by si přece 
nikdo nevymyslel. Žánr: 
komedie. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 

30. 
května 
v 19hod 

Darjeeling s ručením 
omezeným 

Širokoúhlý film USA. 
Indie, vlak, tři bratři a 
několik pološílených žen… 
Žánr: komedie.  

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-Kč 
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PROBĚHLO 
Autorská čtení 

V pátek 25. dubna 2008 se obřadní síň 
v budově bývalé fary zaplnila při příjemném posezení 
s hudbou a literaturou. Autorské čtení mladých 
literátů z Hlinecka prokládala hrou na kytaru Iveta 

Novotná a mladá kapela Pod obrazy. Celý večer 
uváděl pan Jiří Němec. Beseda s autory povídek a 
fejetonů byla pěknou tečkou za zajímavým večerem. 
 

 
AKTUÁLNÍ POZVÁNKY… 

Rozhledna 

Rozhledna bude pro návštěvníky poprvé otevřena 
1. května a dále 2. května, 8. května, 9. května a 
každý víkend v době od 10.00 do12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin.  

První návštěvník, který zahájí letošní sezónu na 
naší rozhledně si odnese malou upomínku. 

 

 

Trhovokamenická pouť – 4. května 2008 

 

Od pondělí 28. dubna 2008 
se opět po roce zaplní námětí 
houpačkami, kolotoči a dalšími 
atrakcemi. Doufáme, že o 
víkendu bude pěkné počasí a 
všem se letošní pouť bude líbit. 

 

Další akce pouťového týdne: 

• Lampiónový průvod - 30. dubna. Sraz 
účastníků průvodu je v 19.00 hodin 
u hasičské zbrojnice. 

• Pálení čarodějnic – 30. dubna na lyžařské 
chatě. Občerstvení připraveno. 

• Pouťová zábava – 3. května od 
20 hodin v sokolovně. Hraje 
skupina MAT 4. 

• Restaurace v sokolovně – 
otevřena od 2. května od 17 hodin. 
Speciality na rožni a plzeňské pivo. 

 

 

Učíme se nebát v pohádkovém lese 

Koncem května se dějí u nás v Kamenici 
prapodivné věci, … a ještě prapodivnější až 

strašidelné to je první víkend v 
červnu. Věřte, nevěřte, ale v tuto 
dobu není nic neobvyklého potkat 
v lese hodná strašidla, loupežníky 
nebo dát se do hovoru s motýlem 
Emanuelem. To, že mnohdy 
spatříte, jak si loupežnický synek 

Cipísek hraje s  Jeníčkem a Mařenkou na honěnou, 
asi nikoho z vás nepřekvapí. Stejně tomu bude i 
letos. V neděli 1. června si v lese za hřištěm v 
Trhové Kamenici dají 
dostaveníčko pohádkové bytosti 
z dalekého i blízkého okolí a 
všechny děti i ty odrostlejší a 
rodiče jsou zváni na procházku 
pohádkovým lesem. Začátek je 
ve 14.30 h na hřišti. Start je 
průběžný. Věřme, že nám letos 
vyjde počasí vstříc se svou usměvavou tváří, že se 
nás pohádkové postavičky nebudou bát a ani my jich 
a že to nedělní odpoledne všichni pěkně užijeme. 
Občerstvení je zajištěno. 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

Soubor lidových staveb Veselý Kopec připravuje 
letos poprvé zvláštní program věnovaný 
Mezinárodnímu dni dětí. Zlatá brána, tak se jmenuje 
program, při kterém si v sobotu 24. května budou 
moci nejen děti, ale všichni návštěvníci, kteří si 
nezapomněli hrát, vyzkoušet tradiční dětské hry. 
Například cvrnkání kuliček, kamínky, tlučení špačků, 
chůzi na chůdách, honění obruče a další. Mohou 

se naučit, jak si udělat hračku 
z polínek, papíru, kousku látky či 
lodičku z kůry. Nebude chybět ani 
výtvarná dílnička, kde se například 
naučí zhotovit tiskátka z brambor. 
Odpoledne vystoupí dětský 

folklórní soubor Vysočánek z Hlinska s pásmem 
Hračky. Na malé i větší návštěvníky bude čekat 
spousta dalších překvapení, věříme, že předposlední 
květnovou sobotu se stane Veselý Kopec místem, 
kde nejen děti prožijí radostný den. 

 

Pojďte s námi za kulturou 

Pod vedením kapelníka M. Jehličky rozezvučí 
prostory Komorního divadla – Orlovny v Hlinsku svým 

koncertem dechová hudba 
Hlinečanka. Kdy? V sobotu 
17. května od 18.00 h. Jako 
hosté přijali pozvání a vystoupí: 
Milan Černohouz, Blanka 
Tůmová, Vojtěch Fidler – žák 
ZUŠ Hlinsko – bicí, Antonín 
Bendík – posluchač 
stát.konzervatoře Kroměříž – 
trubka B, Ondřej Jehlička – 
posluchač stát.konzervatoře 

Kroměříž – trombon, Martin Homolka – posluchač 
stát.konzervatoře Praha – tenor (zpěv) 
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Večer se spisovatelkou, básnířkou, 
dramatičkou Danielou Fischerovou proběhne ve 
čtvrtek 29. května 2008 v Městské knihovně 
v Hlinsku (původní - boční vchod knihovny). Setkání 
začíná v 19 hodin. 

 

V pátek 30. května od 17.00 h se v hlinecké 
orlovně představí profilový pořad  „Sluníčko“ při 
DDM Hlinsko, pořádá MKK Hlinečan 

 

V sobotu 31. května bude jistě příznivci 
vyprodaný Amfiteátr pivovaru Rychtář očekávat 
hodinu H, kterou je 20.00 h a zde se představí 
skupiny Divokej Bill a Čechomor 

 

Ještě máme v čerstvé paměti plesovou sezonu 
letošního roku a její předzvěst v podobě 
tanečních … a již klepe na dveře 
podzimní běh tanečních. Od pondělí 
2. června se otevírá zápis do kurzu 
tance a společenské výchovy na sezónu 
podzim 2008. Kurzovné: 1.000 Kč. 
Přihlášky přijímáme v párech – 
maximálně 40 párů. 

 

Pojďte si zasportovat 

3. otevřený turnaji ve squashi „O pohár města 
Hlinska“ se koná v neděli 11. 
května 2008 v budově 
hlineckého bazénu. Registrace do 
30. dubna. na squash@hlinsko.cz . 
Startovné 120 Kč. Prezence od 
9.00 do 9.15 h. 

 
 

Bambiriáda 2008, v Chrudimi již posedmé 

Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá 
Občanské sdružení Altus se svými partnery i v roce 

2008 největší přehlídku aktivit pro děti 
a mládež v Pardubickém kraji s názvem 
Bambiriáda. Letošní, již sedmý ročník, 
proběhne ve čtvrtek 22. a v pátek 
23. května v Chrudimi v Parku na 
Střelnici. Záštitu nad letošním ročníkem 

převzali Marie Málková, náměstek hejtmana, Miloslav 
Macela, radní Pardubického kraje a Roman Málek, 
místostarosta města Chrudim. 

Bambiriáda je prezentací činností občanských 
sdružení dětí a mládeže, sdružení pro děti a mládež a 
středisek volného času (DDM). Akce má velmi 
vysokou úroveň, o čemž svědčí bezmála devítitisícová 
návštěvnost spokojených návštěvníků v loňském 
roce.  

Na letošní Bambiriádu se přihlásilo již třicet 
organizací z celého kraje. „Sdružení mají připravené 
bohaté nabídky svých činností a tak se můžeme těšit 
na prezentaci kroužků, víkendových akcí, letních 

táborů a dalších aktivit zaměřených pro děti a 
mládež“ říká Martin Benák, 
koordinátor Bambiriády. Pro 
návštěvníky budou připraveny 
například lanové prolézačky, opičí 
dráha, projížďka na lodích, jízda na 
koních, výstava kronik, deskové hry, 
výstava keramik a jiných ručních 
prací.  

Bambiriádu bude zpestřovat bohatý pódiový 
program, který bude trvat více jak 16 hodin. Na pódiu 
budou k vidění ukázky břišních tanců, stepu, 
dětského aerobiku, lidové tance, folková hudba, 
krátká divadelní představeni a malovaní na pódiu. A 
aby bylo trochu veselo, v pátek 23. května nám 
zazpívá Jaroslav Uhlíř. 

I letos budete moci sledovat online Bambiriádu 
pomocí článku dětských novinářů na serveru 
www.chrudimka.cz, a dále budou vysílány živé vstupy 
v rádiu Pohoda přímo z akce. 

Bližší informace na www.bambiriada.cz/chrudim 

 

 

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 

 
Ačkoli pan Štech velkomyslně zavrhl naši snahu, 

abychom zdejšímu obecenstvu jeho kus předvedli, byl 
přece se zdarem úplným proveden, a jelikož náhodou 
o svátcích byla návštěva větší než jindy, mohli jsme 
také bez deficitu zaplatit, co jsme byli dlužni za 
provedení Maloměstských tradic. Musíme však litovati 
pana Štecha v tom ohledu, že radí nám, abychom 
hráli raději bídné cizácké škváry, za které nemusíme 
platit. Což neví pan Štech, že Klicpera, Tyl a celá řada 
novějších spisovatelů českých psali také divadla bez 
práva provozovacího, a o nich snad ani pan Štech 
nesmí říci, že by to byly škváry.“ Na tomto místě 
seznámil jednatel Máj s besedním repertoárem z 
posledních let. Pak psal dále: „Poslední rady p. 
Štechovy jistě uposlechneme. Dopis jeho schováme si 
do archivu zrovna tak, jako nejpečlivěji schovaný 
máme list zvěčnělého Mistra Nerudy. Však rozdílné 
zmocní se čtenářů city, až oba dopisy porovnají. Jako 
z listu tohoto dýše skromnost bezměrná vedle ducha, 
vznášejícího se v ovzduší kosmickém, tak z onoho 
dopisu dýše falešné sebevědomí a domnělá 
oprávněnost trhati vše, co dle rozumu páně Štechova 
nevyrovná se jeho vlastní duševní úrovni. 

Naše děti bohdá poznají dle skutků našich, že na 
sklonku 19. století vedli spolek ozdobený pyšným 
jménem Nerudy vlastenci upřímní a poctiví, jež snažil 
se však pan Štech dopisem svým pošpiniti a kalem 
poházeti, a to pro 2 zlaté, za jejichž slevení jsme 
autora zdvořile, ba příliš zdvořile byli požádali. 
Abecedě národní povinnosti se učit nemusíme. Známe 
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ji a plníme ji. Bude nás těšit, když se p. Štech někdy 
tak sníží a navštíví nás, horáky, naši Besedu Neruda a 
uvidí mimo jiné, že máme již tři diplomy členství 
Ústřední matice školské a v Národních listech se 
může dočísti o našich příspěvcích k jiným 
vlasteneckým účelům.“ 

Za Máj odepsal Kamenickým předseda Ignát 
Herrmann. Začal psát svůj devítistránkový dopis 
velikého formátu 7. května a dokončil ho až druhý 
den o půl třetí zrána. Spokojme se jen se stručným 
výňatkem. Prozrazuje autorovu mistrnou diplomacii. 
Začíná: 

Vážení pánové! 

Nemohu zatajiti, že zodpovídání Vašeho 
neočekávaného dopisu ze dne 30. dubna je mi 
úkolem velice trapným - trapným pro příčinu, z které 
Vaše korespondence vznikla, a trapným proto, že jest 
mi v záležitosti tak neutěšené odpovídati správě 
spolku, pod jehož střechou jsem před dvěma lety 
několik hodin příjemně zažil. Hned na počátku 
dovoluji si poznamenati, že nepokládám za správné, 
abych list Váš předložil k vyřízení výborové schůzi 
Máje, protože se týče soukromého dopisu páně 
Štechova, a dovolte, abych odpověděl presidiálně. 

Všichni členové Máje souhlasí se zásadou,aby 
kusy divadelní nebyly provozovány bez příslušného 
honoráře autorům, bez toho skrovného a mizivého. 
Jestiť dílo spisovatelovo výsledkem práce někdy 
úmorné, za jejíž odměnu má stejné právo jako každý 
dělník za svou práci. Dovoluji si poukázati, jak žárlivě 
střehou svých autorských práv např. spisovatelé 
francouzští, jak se věc praktikuje v Německu nebo jak 
se nelítostně stíhá každý prohřešek proti literárnímu 
majetku autorů dramatických ve Vídni. V této zásadě 
jsme všichni v Máji solidární a můžeme právem 
mluviti jeden za druhého. 

Dovolte mi, abych pověděl několik slov na 
vysvětlenou podrážděného tónu páně Štechova. On 
obstarává v Máji všechny záležitosti, týkající se práv 
provozovacích. Dojde ho do roka na sta dopisů a 
velká většina spolků žádá za bezplatné propůjčení z 
příčiny, že představení se pořádá k účelu 
dobročinnému. Ale vždyť všechna představení musí 
být podle stanov k účelům dobročinným, žádný nemá 
podnikati hry na výdělek. I nedostal by autor za svůj 
kus nikdy nic, kdyby platit měl tento důvod. 
Zaplaceno musí dostat každý, platí se za programy, 
za osvětlení, vytápění, pianistovi, ba i napovědovi, 
ale hlavní věc, pro niž se divadlo pořádá –  k u s , jen 
hlavní věc, kterou má být obecenstvo navnaděno, 
přilákáno, dramatická práce má být zadarmo! Jaká to 
nesrovnalost! Když odpovíme ochotníkům, že 
nemůžeme sleviti ty 2, 3 nebo 4 zlaté, dostává se 
nám velmi zhusta dopisů nešetrných, hrubých, 
jizlivých. Stalo se tak zejména v poslední době a tím, 
vážení pánové, račte sobě vysvětliti tón dopisu páně 
Štechova, který Vás tak rozčílil. 

Přes mnohé zásluhy spolku Vašeho, které plnou 
měrou uznáváme a které dovedeme ocenit, v jedné 
věci nemohu s Vámi souhlasit: jednota, která - a jistě 
právem - nese hrdé jméno Nerudovo, taková jednota 
nemá prohlásit zásadu, že „se úmyslně vyhýbá 
kusům vyhrazeným právem provozovacím“. A kdyby 
pan Dr. Janke byl literátem z povolání, chránili 
bychom i jeho práva autorská. 

Kdyby mi přítel Štech ukázal svůj list, byl bych 
mu řekl: „Neposílej ho.“ Kdyby mně ho byl předložil 
jako předsedovi Máje, byl bych ho nepodepsal. 
Avšak, velectění pánové, odpovídám po dobré úvaze, 
že jste mu nezůstali nic dlužni. V témž listě, ve 
kterém se domáháte satisfakce, zahrnujete jej 
urážlivými výroky, nazýváte ho „nějakým panem 
Štechem“. A pan MUDr. Janke ve svém listě píše: 
„Možná, že Vy sám ve svém vlastním kroužku, 
hlavně, je-li v něm také pan Kronbauer, Antoš, Kukla 
... spíše oddáváte se této „ušlechtilé“ zábavě (totiž 
hře v karty) než my v naší Besedě.“ 

Mám dodatek zcela osobní: tento můj dopis 
vyžadoval práce téměř celého půldne a předcházela 
mu řada dní, kdy jsem o Vašem listě uvažoval. 
Ujišťuji Vás, že to pro mne nebylo zaměstnáním 
příjemným. Mám vědomí, že jsem Vám vůbec 
nemusel odpovídati následkem způsobu, jakým byl 
veden Váš list a list pana Dr. Janke. Chtěl jsem se 
vynasnažit, abych setřel trpkost, kterou vzbudil dopis 
přítele Štecha.(Přece jen - přítel je přítel a kolega jen 
kolega. Ještě že pan Herrmann nechtěl po Besedě 
autorské za svůj dopis! B.H.) Přeji si toho. Byl jsem 
kdys Vaším hostem a také hostem pana Dr. Janke a 
vzpomínám rád na hodiny, zažité mezi Vámi v Trhové 
Kamenici a u pana Nevole ve Svobodných Hamrech. 
Ba těším se, že se ještě někdy s Vámi sejdu. 

Proto píši tento list a prosím Vás - jakkoli jsem 
nebyl o to požádán, ba zajisté proti vůli přítele Štecha 
- sám, svým vlastním jménem, abyste - jako já 
zavírám Váš list do svého stolku a neobírám se jím 
více - neobírali se ani Vy listem přítele Štecha a 
odklidili všechnu mrzutost, jaké byl původcem, 
abyste pustili mimo sebe všechen hněv. Prosím, 
abyste nechali jednat své diplomaty. Jsem 
přesvědčen, že jsou také mezi Vámi - a doufám, že 
caussus belli (Z lat. - doslova přícina války. B.H.) 
bude odstraněn. A podaří-li se mi kdys, aby přítel 
Štech se mnou se vydal do Trhové Kamenice - do 
Canossy (Štech by měl v Trhové Kamenici dosáhnout 
odpuštění stejně jako Jindřich IV. v Canosse v roce 
1077. Pozn. B.H.) - jsem jist, že smír bude úplný. 

Pozdravuji srdečně Vás všechny, vaprošuji si, 
abyste sdělili výraz úcty mé panu Janu Nevolemu, a 
trvám v šetrné úctě oddaný Vám  

Ignát Herrmann, předseda Máje, 

Skončeno o půl třetí zrána 8/V 1897. 
Pokračování příště… 

 

 
 
PLACENÁ INZERCE 

 

Hledáme administrativně obchodní 
pracovníky. 

Zajímavé finanční ohodnocení. 
Tel: 777 830 504 


