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Výbor SRPTpripravujel.zárízájezdnavýstavuRudolfII.aPraha.Závaznéprihláškysezálohou100Kcoznamtedo30.cervencenaadresu
MStelzigová, Studentská 1609, tel. 22581
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Pro cleny vydává Spolek rodáku a prátel Tumova vlastním nákladem

redakcní radou. Pro rodiny s více cleny spolku zasíláme pouze 1 výtisk.

~.1nudbaV'T'urnoveodnej:itar:iíchdobdo19.:itoletí

(k 725. výrocí mesta Tumova)

Slavný tumovský rodák P.Antonín Marek prohlásil, že písen je jak
úrodná rosa na srdce lidská. Všichni si uvtdomujeme, že písen a hudba
pusobí na naše city a provázi nás po celý život. Tak tomu je dnes, tak
tomu jiste bylo u nás v Tumove i v minulých dobách.

Nejstarší doklad o pestování hudby v Tumove je z 15.století. Jednáseotorzodvouceskýchlamentacíz2.poloviny15.století,kterémáve
svých sbírkách naše muzeum. Lamentace byly velikonocní zpevy zpívanéodZelenéhoctvrtkadoBílésoboty.NápevylamentacítumovskýchjsouceskéhopuvoduzdobyKarlaIV.Tentofragmentjez15.stoletídochován
velmi sporadicky a tumovský fragment obsahuje velikonocní zpevy, které

nemáaniJistebnickýkancionál..

Ceskou reformací husitskou nastoupilo slavné údobí duchovní

písne. S jejím rozvojem se setkáváme i v dejinách našeho mesta, kde žili
katolíci, luteráni a ceští bratri.V16.stoletídocházívceskýchzemíchkrozvojimestastími
souvisejícím rozvojem kultury. Nositeli hudebního umení té doby se stalaliterátskábratrstva,kterázacínalatehdysvujrozkvet.Bylytoskupiny
meštanu organizované podle cechovních rádu, jejichž povinností bylo
pecovat o chrámovou hudbu pred bohoslužbami a pred kázáním zpívat
z kancionálu. Pocet clenu bratrstva tvoril nekdy 50 až 60. Pro každého
meštana bylo velkou ctí stát se clenem bratrstva, samozrejmostí bylo
clenství ucitelu - kantoru. Presnou dobu vzniku tumovského bratrstva

neznáme. Nejstarším dokladem o jeho existenci je latinský tzv.Soboteckýgraduál.DaljejporíditproTumovJindrichzValdštejnana
Rychmburce a vzhledem k tomu, že tento šlechtic zemrel roku 1537, dá se

1927 70 let založen spolek Tumovské dílo
(K.Vik, K.K.inský, Jos.VarcI)

1937 60 let zemrelKajetán Tichý, ucitel, hudební skladatel,
zakladatel Orchestrálnihosdružení

1937 60 let zemrel Josef Pekar, universitní profesor, ceský
historik

1947 50 let zemrelLeopoldAnger, lesní rada na Hrubé
Skále, tvurce Hruboskalského arboreta

1967 30 let zemrel Antonín Hrdlicka, akademický sochar



predpokládat, že graduál vznikl v prvIÚch letech l6.století. Je
iluminovaný, bohate zdobený iniciálami, je zde zastoupen též jednohlasýgragoriánskýchorál.Vroce1613zneznámýchduvodumestoTumov
graduál za 32 kop 30 grošu prodalo Václavu z Lobkovic, majitelikosteckéhopanství,kterýjejdaldokostelavSobotce.Odtédobyje
v odborné literature nazýván graduálem soboteckým. Duvody, proc seTumovzbavilsvéchlouby,nejsouznámy.Tumovalenemeljententojedinýgraduál.Vletech1567-1568se
sbíralo mezi literáty i v obci na nový ceský graduál, který bohužel shorel
pri požáru mesta r. 1643, kdy vzala za své i vetšina literárních písemností.VhudebníhistoriiTumovav16.stoletínesmímezapomenout,že
ve meste pusobila dosti silná jednota bratrská a byla zde rada bratrských
kneží, kterí byli i dobrými muzikanty.

Po požáru mesta r. 1643 založili clenové bratrstva úcetní knihu se
zápisy až do r. 1717. Tento materiál udává ucelený prehled o cinnosti
literátu. Jsou zde záznamy o ruzných slavnostech a také zde najdemevetšinujmenvarhaníkuakantoru.Nakuruseprovozovalanejen
jednohlasá chorální hudba, ale též vícehlasé zpevy.Vdruhépolovine17.stoletíhlavníhudebníorganizacízustávají
literáti. Pokládáme-li literáty za útvar spolkový, je konvent literátunejstaršímspolkemvTumove.Rídiliseartikuly,melipovinnostpricházet
vcas na své místo na kruchte, k zacínání zpevu byl urcen kantor, meli svujdum(odr.1623),kterýstálnaklášternízahrade,konalikaždorocne
koncem listopadu pred adventem shromáždení, na kterém si volili svépredstavené.Naoslavutohozespolkovýchpeneznakoupilikoláceapivo
a druhý den po sezení dávána prespolním snídane.

Koncem 17. století docházelo ke zmenám. Postupne se prikupovaly
hudební nástroje, produkce se zacaly delit na vokální a instrumentální.

S pribýváním katolických svátku pribývalo i hudebních produkcí.
Pravidelne se na Boží hod velikonocní po jitrní mši vytrubovalo a zpívalonaradnicníveži.JeslickysevTumovestavelypoprvér.1686,stály
v kostele Panny Marie u oltáre a kantori u nich zpívali vánocní zpevy.Príležitostkmuzicírováníbylataképrikaždémobnovovánímestskérady.Nejdrívprislavnostnímši,potomnaradnici.Zazmínkujistetakéstojí,žev2.polovine17.stoletípusobilvTumoveKarelVáclavHolanRovenský,kterýpatrilmezivýznamnéosobnosticeskéhobaroka.Odroku1664doroku1668bylvarhaníkem
v Tumove a potom v kapitulním chrámu na Vyšehrade. Nejduležitejším

jeho dílem je kancionál z r. 1693 Capella regia musicalis - Kaple
královská zpe"11Ía hudební. Patrí mezi nejrozšírenejší kancionálvceskýchzemích.K.V.HolanRovenskýsevrátildoRovenskar.1704,

jako poustevník na Valdštejne je znám od r. 1708. Tumovské materiály
sdelují, že existovalo ješte jedno jeho dílo. Literáti si totiž r. 1708objednaliupoustevníkaHolananovéroráty.Vinventárikurujsou
uvedeny jako Rorate nové od p. Holana psané.V18.stoletíroku1707bylomestoopetpostiženovelkýmpožárem,
staré literátské knihy se bohudík zachovaly. Protože v inventári je prehledtoho,kterénástrojemákostelníkur,mužemesoudit,žekliterátumpatriliimuzikantiinstrurnenta1isté.Zezápisuzr.1734sedovídáme,žezde
pusobili tzv. figurální muzikanti a že existovali tzv.muzikári. Odlišovali setím,žefigurálnímuzikantiúcinkovalinakostelnímkuruamuzikárihrálinasvatbáchavhospodách.Od60.Ietsejimríkalomeštštímuzikanti.
Meli prísne stanovenou dobu, dokdy smejí hrát (do 11 hodin v noci -nocníkasacebylyzakázány).Tumovmelkdispozicidostmuzikantu,
kterí byli schopni zastat službu jak na kuru pri církevních povinnostech,
tak pri svetských príležitostech. Snad k tomu i trochu prispelo narízenítumovskémestskéradyr.1719,ženikdonesmíbýtprijatdoucení
kamenárem, pokud neumí hrát na jakýkoliv nástroj ( pokud toho nebylschopen,musísedostatecnevycvicitvpoctechapsaní).KoneccinnostiliterátskýchbratrstevucinildvornípatentcísareJosefaTI.r.1785,jímž
byly veškeré sbory literátské zrušeny a movitý i nemovitý majetek
zabaven.

Nositeli hudby v té dobe byli kantori - ucitelé. PrikIadem jekantorskárodinaBaueru,kterápusobilavTumovevícenež80let.PrvIú
známý z nich je Antonín Bauer, varhaník a kantor, který nastoupil roku
1757. Jeho bratr, synové a další clenové rodiny vytvorili opisováním
velkou sbírku hudebnín, která cítá kolem 600 jednotek. Jsou to opisy
skladeb ceských skladatelu (Brixí, Vanhal, Ryba, Myslivecek a další), ale
také Mozart, Beethoven, Haydn a italští mistri. Sbírka je jedním z našich
nejkrásnejších notových souboru a prozrazuje dobrý hudební vkus a
rozhledsvých tvurcu -tumovských ucitelu.

Prestože mesto 2x vyhorelo, bylo velmí zniceno tricetiletou válkou a

od vrchnosti nedostalo žádnou podporu, velmí se staralo o školu, kantory a
hudebníky, kterí v 17.a 18.století položili základ k rozvoji hudby ve meste
v 19.století a tím i dobe naší soucasné.
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SpolekrodákuaprátelTumovabilancovalVzpomínkovývecer T.G.MASARYK-prezidentaJANMASARYK-diplomatNasobotu25.lednat.r.svolaluvedenýspolekrádnouvýrocní
schuzi. Konala se v restauraci Sokolovna od 14 hodin za velké úcasti 98

clenu. Po zahájení a privítání úcastníku Mirkem Hakenem promluvil keshromáždenýmpredsedaspolkuMUDr.JiríŠolc.Vesvémvelmipekném
proslovu zhodnotil jak cinnost spolku. tak i celkovou situaci v našemmesteastáte.PozprávejednateleA.Svobodyzrekapitulovalcinnost
spolku zevrubne Mirek Haken. Poukázal na to, že ve spoluprácí s dalšími

organizacemi, zejména s Mestským úradem, Okresním museem Ceskéhoráje,SpolkemdivadelníchochotníkuA.Marka,MestskouknihovnouA.Markaadalšími,pripravujeSRPThodnotnéporadyprosvéclenyi
obcany Tumova. Škoda, že úcast na techto zajímavých poradech nebývá
velká. Velmi dobre jsou však prijímána a velké úcasti se teší zájezdyporádanéspolkemdoPrahyajinýchmíst.VlonskémrocetobylaPraha
s prohlídkou Pražského hradu (plecnik) a pozdeji prohlídka PoslaneckésnemovnyParlamentuCR.zájezdnahradKarlštejnsezajíždkoudoLán
khroburodinyTGMadalší.. Zprávurevizníkomisepredneslapaní'V.Koutová.Komise
neshledala žádné závady v hospodarení spolku. Protože letos uplynulo
dvouleté období pro cinnost výboru spolku. bylo zvoleno 15 staronových
clenu výboru. Všichni navržení byli clenskou schuzí jednomyslne zvoleni.
Matrikárskou zprávu podala paní Dáša Jandová. Podle ní je celkový pocet
clenstva okolo 400 clenu vcetne clenu zahranicních, kterí jsou i zevzdálenýchzemí(Kanada,USA,Austrálie).Itemzasílámespolkovýcasopis"NášTumov".

Nástin cinnosti spolku na letošní rok podal Mirek Haken. Nebudou
opet chybet žádné z tradicních akcí jak v Tumove, tak i oblíbené zájezdy(napr.prohlídkazasedacíchmístnostíSenátuCRapod.).Clenybudeme
o všem informovat jak v regionálním tisku, tak i ve spolkové skrínce v ul.5.kvetna.Onáplnispolkovéhocasopisu"NášTumov"promluviljeho
redaktor Karel Knop.VdiskusipromluviliprítomnýclenspolkustarostamestaTumova
JUDr. Václav Šolc. Po vycerpání programu byla schuze v 17 hodin

uzavrena predsedou dr.Jirím Šolcem.Poté setrvali úcastníci v prátelských
skupinách v Sokolovne až do vecerních hodin. Rozcházeli se s dobrými
dojmy a vírou, že i letošní spolkový rok bude nejméne tak bohatý jakolonský.Vždytuplyne725letodzaloženínašehomestaatojetreba
oslavit A.Svoboda

Je dobre, že vzpomínkové vecery, které náš spolek porádá
pravidelne od roku 1991, vstoupily do povedomí clenu našeho spolku a
celé kulturní tumovské verejnosti. I letos pozvali jsme na 7. brezen, v denkdyvzpomínáme147.nedožitýchnarozeninnašehoprvníhoprezidentaT.G.Masaryka,hostanejpovolanejšího.Velmiochotnenašepozváníprijal
poslední osobní tajemník ministra zahranicí Jana Masaryka pan JUDr.
Antonín Sum. Po smrti Jana Masaryka byl dr. Sum v letech 1949 - 1962
na základe vykonstruovaných obvinení veznen v komunistických žalárích.Vdennašehovzpomínkovéhoveceraprobíhalavturnovskémmuzeu
vernisáž výstavy tumovského rodáka akademíckého malíre Jana
Solovjeva. Hostem vemisáže na pozvání Jana Solovjeva byl i víceopatŽelivskéhoklášteraVítTajovský,kterýbylveznenspolecnesJUDr.AntonínemSumem.JejichsetkánívTumovebylonecekané,aleotovíc
prátelské a svým zpusobem navodilo celkovou atmosféru vzpomínkovéhovecera.Itechnekolikminut,kdyjsmemohlipromluvitsvzácnýmhostem
Jana Solovjeva, bylo pro nás velkým zážitkem. Tak díky temto náhodám

poznáváme osobnosti, o kterých jsme bud jen cetli nebo slyšeli.

Hledište muzea pred obrazem Pobití Sasíku pod Hrubou Skálou

bylo naplneno do po~ledního místecka, dokonce se i s~álo. Naše vecerymajízvukahostytechtovecerujsouvždyosobyvícjakpovolané.Vúvoduveceravystoupilopražskétrio"HOKAPAJU"podvedenímtumovskéhorodákaRNDr.JaromíraJuny.TinebylivTumovepoprvéa
jejich profesionáhú výkon byl krásným vstupem do celého vecera. I presonemocneníprof.VojtyVojtechatriozPrahyprijelo,azatojimpatrídík
nás všech. I cestování pana dr. Antonína Suma do Tumova se neobešlo
bez obtiží a prijel opravdu na poslední chvíli. Jeho prednáška a vypráveníoT.G.MasarykoviaJanuMasarykovibylazajímavá,mnohéjsmeslyšelipoprvé.ZústpanadoktoraA.Sumajsmesedozvedelinekteréosudové
okamžiky z posledních dnu života Jana Masaryka. Pritomní odmenili

prednášku velkým potleskem a byla škoda, že pro nedostatek casu diskuse
na záver nešla prodloužit, otázek na prednášejícího bylo dostatek.

Opet se našemu spolku podaril znamenitý vecer a krásné prostredí
tumovského muzea je pro takové akce víc jak vhodné. Nemusíme se
obávat o návštevu našich veceru. Pokud zajistíme hosty takových kvalit,
jaké jsme doposud meli a doplnime vhodnou hudbou je úspech
zajišten. Spokojeni jsou všichni a to je cilem našich setkání.



VknizeVladimíraVanka"JanMasaryk"tvorízávertextJUDr.AntonínaSuma,zkteréhovyjímám:"RádbychkuzavreníadokresleníobrazuJanaMasaryka,byt
nedokonalému a nevycerpávajícímu, citoval další myšlenku z listu, kterémelusebevposledníchdnechživota.

Lao c, rok 604 pr.Kr.: Mysli vcas na to, abys odešel vcas ze svého
místa. Nejsi-li již schopen své místo zastávat, nenechávej se ovlivnit
lakomstvím nebo hrdostí. abys na míste zustal - ale stáhni se zpet radejitehdy,dokudtvésílyjsoudosudaktivní.Kdyžtezavedlyzáslužnéslužby
ke sláve, je cas, abys poslechl nebeského zákona a stáhl se do ústraní.
Neodejdeš-li zavcas, pak neztratíš jen svoji slávu, ale -protože již nebudeš
schopen rádne plnit své povinnosti-zradíš také sám sebe."

Predání

Mirek Haken 't

Vectvrtek15.kvetnasešlosena20clenuSpolkurodákuaprátel
Turnova na rozhraní Šetrilovska a Farárství nad doláneckým jezemknovevybudovanémuvyhlídkovémualtánku.Bylpostavennamíste
starého, který již byl neopravitelný. Myšlenka, postavit zde na krásném

míste s výhledem na hucící jez nový prístrešek. patrila zemrelémumístopredsedoviazakladateliSRPTMíloviKopalovi.Tensiniciativou
sobe vlastní obstaral všechny náležitosti, kterých bylo pro postavení
altánku zapotrebí a sponzorskými dary jmenovite od fmny Pila Plátek
s.r.o., které patrí náš dík. stavbu zajistil. Pri predání altánku verejnosti to

, také zduraznil predseda spolku MUDr. Jirí ŠoJc. Po dokoncení stavby
drevené konstrukce se na konecných úpravách celého díla zúcastnili dalšíclenovévýboruM.Doudera,J.HajfleraZ.Suk.kterizhotovenímlavicky
a potrebnými nátery dokoncili dílo oznacené nápisem" Vyhlídka Mí1y

Kopala ".

.-- 0--- _0____-

Byltímvlastnepostavenpomníktomutoobetavémucloveku,
jemuž další osud našeho Turnova ležel hluboko v srdci. Prítomné

manžeJce Mí1y Kopala snad bylo útechou, že její muž nalezl mezi rodáky
a práteli Turnova ocenení za svou celoživotní práci, kterou už bohužel
nemohl sám zhodnotit.

Práním našeho spolku je, aby odpocinkový altánek sloužil
široké verejnosti jako vyhlídka na dolánecký jez ajeho krásné okolí i jako
ochrana pred nepohodou. Jeho zbudování a úprava dala mnoho nezištné
práce lidem, kterí svou cinností se snaží vylepšit Turnov a jeho okolí. Je
smutné, že nekterí obcané nejen, že s nicím nepomohou, ale práci
ostatních znehodnocují. Doufáme a rádi bychom veríli, že otevrenýpavilonekbudemítdobrýosudabudetrvalouupominkounaobetavéhoclovekaMíluKopala.Ažsevtatokrásnámístavypravíte,vzpomentena
nej -zaslouží si to ! A.Svoboda
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~Atakjsmesezasejednousešli.Staloseto6.cervna1997
v tumovském muzeu. Spolek rodáku a prátel Tumova usporádal setkání
k oslave 725. výrocí mesta. Pres všechna možná nedorozumení, výroky
v novinách, v televizi a rozhlase, proste všude, kde se dá kritizovat a kde
slovo krize a blaho národa se vyskytuje v ruzných podobách, sešla sespolecnostlidí,kterímajínasrdcistarostosvémesto.Vnašemprípadetobylaspolecnostlidí,kterípatrídoSpolkurodákuaprátelTumova,aleiti,
kterí nejsou jeho cleny. Sešli se sportovci, Sokolové, divadelní ci, zpeváci,
profesori, pedagogové, vedectí pracovníci a hlavne obcané mesta, kterí to
myslí s naším Tumovem dobre a kterí, i když je to nekdy nad jejich síly,
chtejíješte pro nej neco udelat.

Nekolikrát v prubehu velmi prátelského vecera bylo vzpomenutonaúzkouspoluprácinašehospolkusmuzeem,mestskouknihovnouamestemsamým,bezjejichžspoluprácebynášspoleknikdynemohlpracovattak,jakpracuje.Amyslím,žesetoivtomtovecerupotvrdilo.
Muzeum a jeho spolupracovníci nás prijali jako rovnocenné partnery a
patrí jim za to náš dík.

Samotné setkání zacalo v 16 hodin v prostoru výstavní síne
u Sasíku. Velnii vhodným se ukázalo výborné obcerstvení, které pripravili
žáci hotelové školy a které navodilo velmi milou atmosféru. Setkání lidí se
spolecným zájmem bylo velmi prátelské, srdecné a nebralo konce, proste

byla to spolecenská událost.Kulturníprogramsetkáníbylzahájenv17hodin.Užtradicnepri
nem zazpíval pevecký sbor za rízení Bohuslava Lédla a Zdenky
Chmelíkové. Jejich vystoupení prijalo úplne zaplnené hledište muzea
vrelým potleskem. Predseda spolku rodáku MUDr. Jirí Šolc privítal

úcastníky setkání, kterí prijeli z ruzných mest, ba i z ciziny, a seznámilje
s historií našeho mesta. Po jeho projevu pozdravil naše setkání starostamestaJUDr.VáclavŠolc.Jakovždymluvildobreavelmiuprímne.
Obsahem jeho proslovu byla starost o naše mesto a podekování za to, co
pro naše mesto deláme.

Po projevech predstavitelu našeho spolku a mesta prišlo milé
vystoupení studentek gymnázia Oldrišky Klementové a Lenky
Meixnerové, které prednesly básne tumovské rodacky V.M.Ježkové.
Jejich vystoupení bylo proloženo Idavírním koncertem Bohuslava LédIa,
který byl jako vždy výborný. Ochotníci Vera Neumanová, Eva KordováaMirekHaken.posíleniVojtechemRónem,pripravilipásmooživote
mesta ajeho 725. leté historii. Prítomní rodáci i nerodáci byli seznámeni shistoriímesta,nekdyitrochukrutou.Vtomtovystoupenínebylo

,

. ,.

I"

zapomenuto na níkoho a potlesk byl rozhodne odmenou i pro naše predky,
kterí se víc než obetave starali o rust mesta.Nazáversetkání,drívenežbylopristoupenokpredánídiplomuaplaket,zhodnotilstarostamestavýznamakceavšemzajejichobetavoupráciproTumovpodekoval.Apotomužzacalopredávánímedailía
diplomu jak tumovským rodákum, tak i nerodákum, kterí neco pro nás

všechny udelali. Starosta mesta vyzval jednotlivce k prevzetí a moderátor
vecera Mirek Haken všechny zpovídal s prihlédnutím k jejich profesím avztahukTumovu.SlyšelijsmeVojtechaRóna,kterývyjádrilsvujobdíva
vztah k Tumovu jako vztah syna k matce. Marcela Machotková, opernípevkyneNDbylavermiráda,ženaniTumovnezapomínáarádasevrací.
Ak. mal. Jan Solovjev prebíral ocenení i za svou paní a moc by si prál,
aby lidé k sobe byli tolerantní. Velmi hezky mluvil prof. ing. MiroslavŠkaloudzAVCR,kterýikdyžprednášelnavícejakdvacetisvetových
uníverzitách, vidí stále Tumov a Ceský ráj jako nejkrásnejší kraj na svete.
Milým prekvapením byla prítomnost RNDr.Slavíka, trerý pracuje jako

clen akademie ved v Pruhonicích a verí, že se splní jeho prání, aby seTumovstalopettímstarýmdobrýmTurnovem.Radusportovcuuvedl
Milan Hrazdíra a podekoval vcem sportovcum, kterí šírí slávu Tumova. Je

rád, že v Tumove žije. Dobre ho doplníI Pepík Pluhar, který seznámil
prítomné s posledními úspechy Tumováku a verí, že budou další. Michal

Hanic ve svých 86 letech velmi skromne prohlásil, že zemekouli ješte
neobehl, ale když to Tumovu prospeje, že se o to pokusí. Populární
fotograf Tumova Jarda Hajf1er docela uprímne prohlásil, že radejífotografujenežmluví.Ajehofotografiemluvízavšechno.Prof.Jaromír
Horácek ríká, že sice není rodákem, ale Tumov si vybral sám za své

celoživotní sídlo a nelituje tohho. Jeho kolega Miroslav Špika zhodnotil
tumovské školství a verí, že v dobre zapocaté školské cinnosti budeTumovpokracovat.BohoušekVítvzpomnelsokolskétradiceaprálby
Sokolu hodne nových detí do cvicení. Andulka Koberová Sokolu a cvicení

zasvetila celý svuj život a myslím, že je v Turnove málo rodin, jejichž deti
by necvicila a pokud bude zdravá, bude je cvícit stále. Dr. Ivan ŠoIc

pripomíná, že sice napsal knihu o Turnovácích "Vzpomínky", ale urcite jevTurnovevíclidí,kterímohoupsátamocbysitoprál.Jehobratrdr.Jirí
Šolc je rád, že spolek rodáku byl založen a Tumovu chce pomáhat, kde topujde.PilírTurnovskýchhudebníchveceruKarelKnopjejakovždy
skromný a preje tumovskému muzicírování hodne úspechu. Ochotníci

chtejí pokracovat ve stopách svých predku, relda Vera Neumanová a
vzpoJ1lÍI1alaspolu s moderátorem, jak pred 25 lety hráli pri 700.výrocí
v "Lucerne" knežnu a mlynáre. Jak ten cas letí, reld Mirek Haken. když i
on prebíral ocenení za svou práci pro Turnov.Jeho se ptal sám starosta, co



prejeTumovu:"Mojesrdcevždytikalo.proTumov,doktoribylisicejinéhomíneni,trochumipomohli,atakbudeopetdobretikat."
Celý vecer probehl ve velmi prátelské pohode a úcastnici jiste

souhlasili s pránim ochotníku v jejich pásmu. S paraftází letitéhoPalackéhovýroku"KdybynebyloTumova,muselibychomsiho
vymyslet"Opetskonciljedenz"rodáckýchveceru"cisetkániabudemesijen
prát, aby to bylo casteji.Nazávernašehopovídániotomtosetkánipatríurciteveta,která
byla pronesena v mestském divadle pri 90. výrocí narození tumovského
rodáka prof. Jana Patocky. Ten pri posledním setkání s dr. Janem Halíkem
rekl:" Lidé, kterí premýšllejí, by se meli scházet."

Tak rodáci a rodacky, prátelé a príznivci, všichni kdož máte Tumov
rádi, brzy na shledanou:
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1857 140 let

1857 140 let

1862 135 let

Mirek Haken, strejda kronikár 1872 125 let

1877 120 let

1877 120 let

1877 120 let

1887110let

1897 100 let

1897 100 let

1907 90 let

II

Vzpomínáme

narodil se Fr. Bohumil Tomsa, obrozenecký

spisovatel povídek a divadeln1ch her

narodil se Jan Prousek, akademický malír,
ilustrátor rodného kraje ajeho krás, zakladatel
muzea

založena mistni organizace Sokola

narodila se M.V.Ježková, ucitelka hudby,
básDÍr"ka Tumovska

zemrel P.Antonín Marek, vlastenecký knez a

buditel, spolupracovník J.Jungmana

narodil se JosefDrahonovský, sochar, rytec
drahých kamenu a skla

narodil se Josef Jerábek, Profesor matematiky,
znalec výtvarného urneni

zemrel Cenek Padt, cestovatel, hledac zlata a
diamantu

narodil se Karel Knop, reditel kuru, ucitel

hudby

narodil se Zdenek Juna, reditel školy urn.

remesel, grafIk, tvurce sklenených vitráží

narodil se Jan Patocka universitni profesor,

filosof, spoluzakladatel Charty 77


