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Obrázky z obyèejného ivota
n 91. - Jak se ije a na co vzpomínají Romové v Sýrovicích
Po pøíbìzích z Lounska se dnes vydáme na Podboøansko. Kdy jsem
obcházela Sýrovice, objevila jsem hostinec U Emèi a v nìm romského
podnikatele Miroslava Milenka. Zrovna myslím, e bych si dal s nìkým
kafe, zval mì. I kdy jsem pøila nenadále, hezky mì pøivítala
i manelka Emèa, milí byli dcera i ze a vnouèek Péa si mì zvìdavì
mìøil velikýma mandlovýma oèima.
Do Sýrovic jsem pøiel ze Sloven- hotová fotbalová liga. Kdy se mìl naska pøed tøiceti lety. Narodil jsem se rodit ten poslední, el zrovna v televizi
v prosinci 1962 v Michalovcích jako film o Vinetuovi. Nemohli nás od televiesté dítì drustevního rolníka. Byd- ze odtrhnout, film se nám moc líbil.
leli jsme ve vile, táta pracoval v zemì- Kdy la maminka do porodnice, uprodìlství jako traktorista, maminka poz- sili jsme rodièe, aby se nejmladí bráka
dìji dost churavìla, tak byla v do- jmenoval Vinetú. Jeho rodina tady
mácnosti. Vichni jsme vìøící, vycho- v Sýrovicích bydlí s námi, je èestný
vaní v pravoslavné víøe. Po mnì násle- dárce krve, má i plaketu doktora Jánskédovalo jetì dalích est dìtí, byla nás ho. Roku 1970 pøesídlila nae rodina do

Podboøan a nakonec jsme zùstali v Sýrovicích. Jsem tady doma. Do mìsta
bych neel, ani kdyby mi tam nabízeli
deset domù. Tady iju od ètrnácti rokù,
a dá-li Bùh, tady i umøu. Kdepak Anglie.
Myslím, e kdo chce ít dobøe, mùe
i tady. S manelkou Emilií jsem se seznámil na diskotéce. Mìsíc jsme spolu
chodili, zjistili jsme, e si rozumíme.
Emilka je z katolické rodiny, proto jsem
musel pøestoupit na její víru, abychom
se mohli vzít. I kdy mnozí z naich lidí
u ijí spolu jen tak bez svatby, pro nás,
vìøící Romy, je svatba dùleitý obøad.
Cikánská svatba je slavná, plno hostù,
nìkterá pøijde i na víc ne sto tisíc. Jako

Èei vybírají na nevìstu do støevíèku,
tak my, Cikáni, máme redoví - dáváme nevìstì bankovky do výstøihu,
aby se novomanelù drely peníze.
A jak mají Èei zvyk, e která svobodná dívka sní pod svatebním stolem rohový koláè, ta se do roka vdá,
tak u nás Romù hází nevìsta za sebe
kytici. Která holka ji chytí, ta se do
roka vdá. Od statku jsme dostali byt
v Sýrovicích v bytovce. Dìti máme
dvì: Roberta a Svìtlanku. Dnes je jiná
doba. Je tìí dìti zabezpeèit, tak
máme jen dvì. Léta jsem pracoval
v zemìdìlství jako traktorista, manelka v ivoèiné výrobì. Pøed èasem
jsem mìl úraz pøi haení vápna, tak
mám poranìné oèi. Taky klouby mì
zlobí, jsem invalidní dùchodce.
(pokraèování pøítì)
Pøipravuje Kvìta Tonerová

Èeská univerzita nové doby
n CXXI. - Jak lze pùsobit na pøírodu

V pøednáce o elementárních bytostech líèil Milan Calábek nejen jak se
pøiblíit energii stromù a jak s ní komunikovat, ale uvedl i kuriozní
magické praktiky naich pøedkù.
Uneseni egoistickými právy jsme micky vyrobeného dusíku nièí ledvizapomnìli na práva, která dává pøíroda ny, zpùsobuje arteriosklerózu, rakovikadému: na èistý vzduch, na èistou nu a úèinek dlouhodobého pouívání
vodu, zdravou potravu a pøedevím na chemických hnojiv se rovná úèinku
povinnost pøedat svìt potomkùm ve 72.000 atomových bomb. Tvrdí, e
stejném stavu. To jsou jediné vìci, døíve nebyly rostliny ohroovány kùdkteré bychom mìli respektovat, uve- ci. Plody déle vydrely: zelený vyloudl Calábek. Podle nìho dolo k nejhor- paný hráek dva mìsíce, meloun i pùl
ím devastacím v pøípadì zemìdìlské roku, co je nenávratnì pryè. Naí
pùdy, které anorganické hnojiva pøi- pùdì dìláme, co dìlali Øímané nejvìtnesla zkázu. Jedinì zdravá pùda zaru- ím nepøátelùm. Posypali Kartágo solí,
èuje zdraví lidí. U v roce 1912 varovali aby tam u nikdy nic nerostlo. My
vìdci pøed degradací pùdy. U tehdy dìláme toté, ovem v domnìní, e
razili mylenku, e chemicky vyrobe- pomáháme. Takto u to nelze praktiná hnojiva èi pesticidy nemohou po- kovat dál. Je nejvyí èas zaèít na
moci pùdì plné ivých mikroorganis- neivou pøírodu, na rostliny i zvíøata
mù. Mrtvý dusík zabíjí dusík ivý. pùsobit citovostí: tancem, modlitbou,
Døívìjí zemìdìlec vìdìl, e dusík pùda rituálem, pozitivním lidským citem.
Pøipravuje Kvìta Tonerová
uèitelé. V osmé tøídì se konèilo závì- získá jetelem, hrachem. Pøemíra chereènými zkoukami - jako jinde. Co se
zmìnilo a co bylo jinak? kola se zaèala
starat o obìdy pøespolních ákù: dvakrát týdnì ve dnech odpoledního vyuèování jich 70 dostávalo polévku
n Milo Smetana: PRINCIPÁLKA
a chléb nebo kakao s rohlíkem ve kole,
Skuteèný pøíbìh eny, v její kopozdìji v hostinci z prostøedkù Okresèovné divadelní spoleènosti zaèínali
ní péèe o mláde a Sdruení rodièù
a hráli mnozí pozdìji význaèní herci,
a pøátel koly. Od roku 1953 zaèala
vypráví kníka Principálka. Divavaøit kolní kuchynì u ne chleba, ale
delní koèovná spoleènost principálhodnotný obìd. Vaøení se ujala paní
ky Kellnerové se na konci minulého
øeditelová. Toho roku nastoupil na dloustoletí dostává do krize - otevøelo se
hých posledních 14 let øeditel Josef
praské Národní divadlo a diváci pøeDolej. Podle obsahu kroniky poznáte
stali mít zájem o pøedstavení koèovøeditele. V dobì, kdy kolní kroniky
ných spoleèností. Kellnerová proto
øeditelù - konjukturalistù praskají boodjídí daleko od Prahy. Boj o pøeití
jem proti americkému brouku a slovníje vak velmi drsný, pøesto nepostrákem si nezadají s politickými úvodnídá romantiku a napìtí. Pøíbìh princiky, se v Lipenci pracuje. Dìti ustupují
pálky, v její spoleènosti hráli Eduard
v záøí èesáèùm a vechny i s uèiteli
Vojan, Eduard Kohout èi Václav Vydchodí na chmel. Pøedstavme si dnes
ra, se doèkal i televizního zpracování
takovou brigádu tøeba desetiletých dìtí
v hlavní roli s Vìrou Galatíkovou.
- tehdy pracovaly i mladí! Pak jetì
Vydává nakladatelství Motto, k dostaèí získat diplom za pabìrování èerstání u vaich knihkupcù.
veného chmele, za to, e nasbírali 315
kg chmele, koøení do 155.000 l piva,
t. j. prùmìrná roèní spotøeba 1800 obyvatel.
(dokonèení pøítì)
Kvìta Mareová
Okresní muzeum Louny

Stará kola znovu v lounském muzeu - 9.
naplnily kolu. Volby v roce 1946
v obci vyhráli komunisté pøed sociálními demokraty a národními socialisty, lidovci mìli zanedbatelný poèet
hlasù. kola v Lipenci byla vyznamenána jako radostná kola èestným
uznáním za práci od ministerstva kolství. Otevøela se mateøská kola, která
se po dvou letech osamostatnila. kolní rok 1948/49 znamenal konec léty
osvìdèeného systému obecných a mìanských kol, jednotnou kolu. Místo obecné ètyøi roèníky národní koly,
ètyøi roèníky støední koly a pøípadnì
dalí tøi roky, tedy jedenáctiletá støední
kola. To poslední se ovem Lipence
netýkalo, stejnì jako koedukace tu
nebyla novinkou. Venkovské koly
vìtinou nemìly dost ákù, aby se
tøídy mohly dìlit na dívèí a chlapecké.

n Lipenec - léta váleèná a pováleèná, souèasnost

Jen rok a pár dní bylo lipeneckým Èechùm vymìøeno v nové kole. Hned
po 10. øíjnu 1938 obsadila budovu nìmecká obecná kola, pak obecní úøad,
Hitlerjungend a Volkssturm (domobrana) a po válce ji zanechali zanedbanou a ponièenou. První èetí uèitelé v èervnu 1945 èistili kolu, uèili dvì
tøídy obecné koly a v záøí pøivítali 133 dìtí na mìance zase z okolních
obcí.
n Léta pováleèná
po odsunu Nìmcù vznikaly brzy rozPìt uèitelù a pìt uèitelek se pustilo pory mezi takzvanými národními
do veøejných vystoupení s dìtmi, diva- správci zanechaného majetku a volyòdlo hrálo i rodièovské sdruení. Dne skými Èechy - Svobodovci, kteøí do28. záøí na národní pouti oslavili zno- stali pøidìleno 24 usedlostí. Jejich rovuotevøení Beneových kol. V obci diny pøily a na jaøe 1947 a jejich dìti

REPRO OML

n Prostì se pracovalo

Sbor lipenecké koly s øeditelem Josefem Dolejem.

Ve kole pùsobili pøevánì mladí
uèitelé a únor roku 1948 pøeili bez
oèisty, nikdo nemusel odejít. Slavili
Tomáe G. Masaryka, Benee, Jana
Masaryka, Fuèíka, Lenina, Gottwalda, Stalina, øíjnovou revoluci, Mikuláe a Týden dìtské radosti. Chodili na
brigády pomáhat pøi sklizni, sbírali
papír, elezo, byliny. První pionýøi
skládali slib v roce 1951, pak nemìli
vedoucí a chtì nechtì se jich ujímali

obce lounského okresu - znovu po esti letech
195. SVATÝ BLAEJ
n

Trocha historie

Nebývá to bìné, abychom historickou èást zaèínali dávným pøíbìhem.
Ale dnes nemùeme jinak. Pøi cestì
z Loun do Prahy mùete za Panenským Týncem vidìt v dolíku bývalý
mlýn a kostelík sv. Blaeje. Váe se
k nìmu zajímavá povìst. Kdy védové táhli na Prahu, povìdìl jim zdejí
mlynáø o erotínském hradu. védové
ho vydrancovali a zapálili. O pokladech, které schovaly jeptiky týneckého klátera v chodbách pod hradem,
mlynáø nic neøekl. Zavedl také védy
na vesnièku Pacov, ukrytou v lese
poblí mlýna, kterou úplnì znièili
a skoro vechny obyvatele zahubili.
Proto lidé mlynáøi øíkali posmìnì Pacovák. Jedinou dceru Blaenku pøislíbil nìkdejímu majiteli Slavìtína Adamu Sokolu z Mor, který mu kdysi
zachránil ivot. Kdy Sokol po bìlohorské bitvì uprchl do ciziny, dal mlynáø dceru cizáckému lechtici Papazonimu, který levnì Slavìtín získal.
Mezitím se tajnì vrátil Adam Sokol
a ádal, aby mlynáø splnil slovo. Mlynáø odmítl. Proto si Sokol umínil, e
svatbu zmaøí. Vyhledal starce Protivu,
bývalého sedláka z vydrancovaného
Pacova, který se zachránil pøed védy
útìkem, obýval jeskyni ve Vlèích skalách u Chlumèan a èekal na pøíhodný
okamik, aby se pacovskému mlynáøi
pomstil. V den stavby Blaeny a Papazoniho, konané o pouti v kostelíku sv.
Blaeje, pøinesl Protiva k obøadu velkou oltáøní svíci, naplnìnou støelným
prachem. Na pou se sela procesí ze
irokého okolí a zástupy lidu naplnily
kostelík i prostranství kolem studánky, její zázraènou vodou si poutníci
otírali oèi a zaehnávali oèní neduhy.
Protivovi se podaøilo postavit svíci na
oltáø. Knìz vak pøi mi zpozoroval,
e je uvnitø èerná. Zhasil jí a k velkému
zdìení nalezl støelný prach. Dárce byl
vypátrán, spoután, pøivázán ke dvìma
jezdcùm na koních a vláèen do Loun,
kde po velkém muèení zemøel. Nìkolik
týdnù po svatbì nali v baantnici
u Obory zákeønì zabitého rytíøe Papazoniho. Podezøení padlo na Adama
Sokola. Byl proto hledán, ale marnì.
Teprve teï poznal pacovský mlynáø,
e jednal patnì. Ovdovìlá Blaenka
vstoupila do týneckého klátera mezi
jeptiky. Právì tehdy shoøel pacovskému mlynáøi mlýn. Dal jej znovu
vystavìt a vichni se divili, e má tolik

penìz. Mezi lidem se vyprávìlo, e
odcizil jeptikám zlaté kalichy a monstrance i jiné klenoty z chodeb pod
erotínským hradem. O háøi se nikdo
nedozvìdìl. Roku 1680 nastal veliký
mor, také ve mlýnì vichni zemøeli èeledínové, dìveèky i mlynáøova manelka. On sám se svíjel bolestmi. Pøijel
k nìmu jeho syn, který se stal øeholníkem. Mlynáø se vyznal se vech høíchù
a zemøel. Øeholník si pak vystavìl
u kostelíka obytné stavení, il jako
poustevník a celé dny setrvával v modlitbách za otce. Jednou, kdy sedìl na
lavièce, spatøil, jak se z mlýna vyvalily
mraky kouøe a vysoké plameny. Toho

znáte. Staèí si vybavit kostel s altánkem za Panenským Týncem a jste tam.
Mìla jsem tìstí, e jsem doma zastihla
majitele Miroslava Jandu. Jinak bych
mohla jen popisovat krásný kostel,
u jeho vchodu stojí dvì statné památné lípy, a hospodáøské stavení, kolem
nìj pobíhá boxer, vlèák a mohutný
speciálnì vycvièený pes plemene brazilská fila. Z uctivé vzdálenosti bych
obela plot a sestoupila k altánu, kde je
nefunkèní pumpa, ale odkud trubkou
vytéká pøepadová voda, u potoku
mohutná vrba. Mìla jsem tìstí. Pan
Janda mi el otevøít po prvním zatìkání. Koupil usedlost roku 1989 od

Pùvodní oltáø ve svatoblaejském kostelíku a altánek nad pramenem
zázraèné vody. Pohlednice vydaná roku 1908 Èeòkem Parpelem v Panenském Týnci, zaùjèeno laskavostí Bohumíra Roedla ze Státního
okresního archivu v Lounech.

Vladimíra Lukíka. Na dvoøe nael jetì pozùstatky z opravy kostela z roku
1932. Vyvozil na padesát tatrovek
a pøes sedmdesát avií kamenù, taek
a suti. Pokácel vzrostlé bezinky, potýkal se s kopøivami. Pùvodnì chtìl
zaøídit motorest a podnikat, ale staèilo,
aby opravil usedlost a zaèali se sem
stahovat zlodìji. Od roku 1992 jsem
byl celkem osmnáctkrát vykraden.
Z toho pìtkrát se do objektu probourali stropem. Odvezli vechno. Vekeré zaøízení hospody, televizi, skøíò
i postele, vypráví pan Janda. Invaze
zlodìjù ustaly, kdy poøídil nebezpeèné psy. Bylo okolo tøetí hodiny v noci, kdy jsem po zatìkání vybìhl ven.
Nael jsem botasku, kus zakrvácené
nohavice. Nikdo se o botu nepøihlásil,
konstatoval majitel. Mnohokrát byl
navtívený i kostel. Zvenèí vypadá
velice zachovale, ale bylo mi umonìn Po esti letech
no podívat se dovnitø, kde ji není co
Samotu u Svatého Blaeje urèitì ukrást. Obrazy vyøezané, historická
dne vyhoøel i zámek a dvùr ve Slavìtínì. Oba poáry byly zaloeny úmyslnì. Na místì, kde stával mlýn (pozdìji
pøezdívaný Pacovák), jsou u jen
jeho zbytky, místo rybníka bainy
s rákosem a opravený kostelík. I studánka ztratila zázraènou moc. Jetì
dlouho se poèátkem února konala Blaejská pou a slouila slavná me svatá. Velebný pán svìtil pøinesené koèièky, které mìly ulehèovat pøi bolestech
krku. K tomu vemu prodával týnecký
cukráø Marek perníková srdce.
Samota u kostelíka svatého Blaeje
stojí na silnici z Panenského Týnce do
Slaného v nadmoøské výce 300 metrù,
13 kilometrù jihovýchodnì od Loun.
Nedaleko odtud jsou skuteènì zbytky
osady Pacov, zaniklé za tøicetileté války. Svatoblaejským údolím protéká
erotínský potok. Samota Svatý Blaej leí na katastru erotína.

kniní novinka

Deset let poté ... aneb
Takoví jsme byli

n Co psaly okresní noviny pøesnì pøed deseti lety

Pøipravuje n Strop za sto tisíc
Moná si jetì vzpomenete na histoKvìta Tonerová

kování vyrvaná, vechna vrata ponièená, navíc kdosi z vandalù prostøílel
okna. Pamatuji si, kdy byl kostel
jetì funkèní. Plný obrazù a církevních
pøedmìtù. Na oltáøi byla otáèecí ploinka se sochou svatého. Dneska jsou
vechna vrata zapøena traverzami, øíká
majitel. Dostáváme se ke studánce:
Okolo studánky se èasto vyskytují
rùzní senzibilové a zkouejí si virgule.
Seznámili mì s poèetnými prameny,
které jsou v okolí. Jeden je pod Bílým
vrchem, dalí v polích mezi Blaejem
a Úherci, dalí teèe ze skal u Pacova.
Øíká se, e je tu léèivá voda, která
obsahuje dvojmocný zinek a e má
zvlá pozitivní úèinek na horní cesty
dýchací. Vak si lidé pro vodu èasto
chodí, øíká majitel. K usedlosti patøí
také pole, které pronajal. Nakupovat
jezdí do Panenského Týnce nebo do
Slaného. Solidnì se dostává do Prahy,
kam z nedaleké zastávky jezdí 27 autobusù dennì. Brzy se u svatého Blaeje bude roziøovat silnice. Mìla by se
pøiblíit k objektu o sedm metrù, ale
zároveò by mìla být vybudována døevìná nebo sklenìná protihluková bariéra. Mìl by tu vzniknout i biokoridor
pro zvíøata: v okolí ije mnoho baantù, srnèí, daòèí, mufloní i èerná zvìø.
U samoty se zdrují potolky, ve vìi
kostela bydlely sovy. U pramene se
zdrují uovky. Nachází zde mnoho
velkých støevlíkù a také vzácní roháèi.
V dolíku U svatého Blaeje je pravidelnì vìtí mráz ne v sousedním Panenském Týnci. Vysazovat zeleninu mohou Jandovi a po zmrzlých. Pùda je
tu ale úrodná. Daøí se dýni, okurkám,
rajèatùm i bramborám - a také trávì.
Majitel musí v létì sekat trávu kadých
ètrnáct dní. V Pacovském lesíku rostou
skoro vechny druhy hub.
Líbí se mi tady. Patøím sem. U
dìdeèek pracoval u Thuna jako panský
koèí. V Panenském Týnci jsem vyrostl
a jako estnáctiletý jsem panu Lukíkovi øekl, e usedlost koupím, co se
pozdìji uskuteènilo. Cítím se tu skvìle, jsem tu doma, vyznává se Miroslav Janda.
n Stojí za vidìní

Pozdnì barokní poutní kostelík sv.
Blaeje byl postaven v druhé polovinì
17. století a pøestavìn kolem roku 1800.
Ètvercový altánek s baldachýnem
nedaleko kostelíka byl postaven nad
studnou s pramenem, který má údajnì
léèit oèní nemoci.
Pøítì: SVATÝ PROKOP, za dva
týdny SÝROVICE

rii spadlého stropu ve zvlátní kole
v Podìbradovì ulici v Lounech. Stalo
se to v øíjnu, budova musela být uzavøena a vyuèování pøesunuto do jiných,
ménì vyhovujících prostor. Na referátu
kolství jsme se s potìením dozvìdìli,
e 3. ledna byla kola po dùkladných
opravách znovu zprovoznìna. ... Zbývá jetì rozhodnutí, kdo uhradí èástku
vynaloenou na dodateèné práce. Jedná
se pøiblinì o 110.000 korun. ... (-ir-,
Hlas è. 2 z 11. ledna 1991)

n Výstavba bazénu odsunuta!

Mìstské zastupitelstvo v atci se
na svém plenárním zasedání 3. ledna
vìtinou hlasù rozhodlo nezahajovat
stavbu plaveckého bazénu, dosavadní
pøípravné práce zastavit a dokumenta-

ci dochovat do doby, ne bude na akci
dostatek finanèních prostøedkù. Tomuto, pro mnohé atecké obèany nepøíli radostnému rozhodnutí, fandil
i RNDr. Pavel Pleticha, který pøednesl
zajímavý pøíspìvek. (Hlas è. 2 z 11.
ledna 1991)
n Bude tepleji

Tìsnì pøed kolaudací je nová plynová kotelna s úpravnou vody v podniku OS Louny, která byla postavena
nákladem 16 milionù korun v rámci
celkové modernizace továrny. K provozu je pøipraven zatím první z plánovaných dvou kotlù na zemní plyn,
který bude jetì rok podporován starou kotelnou, ale ji dnes je jasné, e
pracující ve výrobních halách budou
mít tepleji. (-lev-, Prùboj è. 1 z 11.
ledna 1991)

Lountí rodáci zvolili nové vedení
PRAHA (bj) - Výroèní èlenská schùze Spolku rodákù a pøátel mìsta Loun
a okolí v Praze projednala zprávu
výboru o èinnosti za tøíleté funkèní
období. Bylo zhodnoceno ve, co se
uskuteènilo, i problémy, které se vyskytly. V iroké diskusi, v ní mimo
jiné vystoupili poslanec a èlen spolku
Martin Starec a lounská místostarostka Vìra Mirvaldová, navrhli èlenové
øadu témat, které by mìl nový výbor
zahrnout do èinnosti v pøítím období. Odstupující pøedseda zhodnotil
práci výboru a zdùvodnil navrenou
kandidátku. Pøestávka na sèítání hlasù
byla vìnována vystoupení Vlastimila
Draana k 165. výroèí narození Josefa

Mockera. Pøedseda volební komise
O. Keller oznámil, e vichni kandidáti byli zvoleni jednomyslnì. Rovnì jednomyslnì byl schválen i návrh
usnesení pøednesený pøedsedkyní návrhové komise V. Bartoovou. Na
schùzi novì zvoleného výboru byl
zvolen pøedsedou opìt Bohumil Jelen. Funkce ve výboru byly rozdìleny
takto: I. místopøedseda Vladimír Valter, místopøedseda a vedoucí lounské
odboèky Vratislav Janda, jednatelka
Blanka Císaøovská, hospodáøka Vìra
Bureová a Jarue Vonková, kulturní
referent Otakar Keller, matrikáøka
a zapisovatelka Jiøina Wettreová a Eva
Køivánková.
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