Svátek stromový
Aby ve vnímavou mysl dětskou uloženo símě lásky k přírodě, povolila c. k. (císařská a královská) zemská školní rada, k žádosti
c. k. okresní školní rady v Plzni, aby na všech školách zdejšího okresu konala se zvláštní slavnost, při které by dítky školní samy
na příhodných místech vysazovaly stromy a keře.
Zároveň c. k. zemská školní rada povolila roku 1906, aby na všech školách národních okresu zdejšího za účelem „Svátku
stromového" jeden den v měsíci dubnu byl prázdninou. Dle usnesení sboru učitelského a místní školní rady zvolen za „Svátek
stromový" pro zdejší obecnou školu devátý duben.
Jmenovaný den sešlo se veškeré Žactvo o osmé hodině ranní ve školní budově, odkud odvedeno do zdejší kaple na služby Boží.
Po skončení služeb, jichž se zúčastnili také pozvaní členové obecního zastupitelstva a místní školní rady i Četný zástup rodičů,
ubíral se průvod zpět do školní budovy.
Pozvaní hosté a žáci vyšších tříd uvedeni do přízemní učebny, případně vyzdobené, a když byli svá místa zaujali, proslovil za
napjaté pozornosti shromážděných řídící učitel pan Kadlec řeč o významu stromové slavnosti a novém rozvoji ovocnářství v naší
vlasti. Nabádal, aby pilně hleděno bylo pěstování ovocného stromoví, jakož i stromoví okrasného. Řeč svoji zakončil výzvou ku
mládeži i občanstvu, aby dnešního dne vysazované stromořadí nazváno bylo v upomínku šlechetného dobrodince chudé školní
mládeže v Tlucné, zvěčnělého pana Josefa Waltera, ředitele učitelského ústavu v Jičíně, stromořadím Walterovým. Nyní zapěli
Žáci dvouhlasně píseň Kde domov můj, načež přednesl žák z poslední postupné IV. třídy Josef Thür báseň Naše sady. PO další
zapěné dvouhlasé písni sadila zakončena prvá Část slavnosti zapěním rakouské národní hymny a provoláním slávy milovanému
mocnáři.
Druhá Část slavnosti vyplněna vysazováním stromoví.
Obec zakoupila Čtyři desítky stromů jasanů a Čtyři kusy jilmů. Jasany se použily na vysazení stromořadí od školní budovy ke
Třem rybníčkům a jilmy k ozdobě Okolí zdejší kaple.
Žáci III. a IV. třídy rozděleni byli na Čtyři skupiny a potřebným nářadím opatřeni. Za dozoru a poučování svých učitelů dali se
chutě do vysazování.
„Svátek stromový" byl veskrze velice zdařilý a bude míti na školní mládež jistě blahodárný vliv, povzbuzující a umravňující k
Šetření veškerého stromoví.

