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n 97.  pokraèování obrázkù z obyèejného �ivota
Co byla �Ba�ova �kola práce�

obce a samoty na�eho okresu - znovu po �esti letech Pøipravuje
Kvìta To�nerová

Minulost a souèasnost obce �erotín
n �erotínský rybník - 640 let stará �pinavá památka

201. TELCE
n Trocha historie

Název obce vznikl z vlastního jmé-
na Telec, co� ve staroèe�tinì zname-
nalo mladého býèka. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1207,
kdy patøila cisterciáckému klá�teru
v Oseku. Dal�ích sto let jsou Telce
zahaleny tmou - o jejich osudech neví-
me nic. Roku 1318 se objevuje jako
majitel obce Dalibor z Bítozevsi.
Mù�eme ho pova�ovat za zakladatele
rodu vladykù z Telec, kteøí na zdej�í
tvrzi sídlili do 80. let 14. století. Pak
byly jednotlivé grunty rozdìleny mezi
rùzné vrchnosti. A� v první polovinì
16. století vytvoøil Václav Sestøínek
ze Slavic z Teleckého zbo�í velké
panství, kam patøily Skály, Kralovi-

�I kdy� jsem pocházela z chudé
rodiny, kupodivu se mnou ve �kole
rády kamarádily dívky z bohatých
rodin. Asi proto, �e jsem nezkazila
�ádnou legraci. Do tøídy k nám cho-
dil také Oldøich András ze Tøtìna.
Byl to pohledný chlapec a snad
ka�dá si na nìj myslela. On se ale
zamiloval do Anièky Prù�ové, která
si v osmé tøídì na�la jiného. Pøinesl
do �koly malou pistoli, �e se zastøe-
lí. Tak jsem mu to rozmlouvala, �e
s takovou pistolkou se nezastøelí, �e
si udìlá akorát malou ranku a velkou
ostudu. Andrásovi ze Tøtìna byli
hodní poctiví lidi, pracovití sedláci.

n Tragické osudy se Lounùm ne-
vyhnuly

Upisuje se osmá váleèná pùjèka.
�ivotní náklady se zdvacateronásobi-
ly. Drahotní pøídavek napøíklad øedite-
le (rodina s dvìma dìtmi) èiní mìsíènì
K 10,41. Od zaèátku kvìtna do konce
záøí 1916 byl vyhlá�en letní èas - po-
strèeny hodiny dopøedu. Ale venkov-
�tí rodièe, jejich� dìti docházejí do
�koly pì�ky, �ádají o vyuèování podle
bì�ného èasu a je jim vyhovìno. Uèi-
telé sèítají váleèné pozùstalé. A jejich
osudy? V osmnáctém roce �padl na
poli cti� katecheta P. Josef Voòavka.
Uèitel Franti�ek Janda se vrátil se zra-
nìním na levé ruce jako váleèný invali-
da a �pracemi se soupisem výsevu
vysílen, nastoupiv zase do �koly, klesl
po první hodinì na prahu tøídy�, naèe�
lékaøi zjistili zlomeninu na pravé ruce
na dvou místech. Uèitelé Václav Muzi-
káø a Josef Verner po témìø pìtiletém
pobytu na frontì byli jmenováni defi-
nitivními uèiteli. Muzikáø byl pùl roku
po návratu z Albánie sti�en malárií.
Mo�ná nejsmutnìj�í jsou nadace, které
zalo�ili staøí uèitelé za své padlé syny
- nadaci Ing. Václava Hellera vìnoval
bývalý pan øídící 1.000 K, jiných dítek
nemaje, podobnì jako man�elé Vodiè-

První zápas chlapec podstupuje po
dosa�ení sedmého roku �ivota. V tom-
to vìku je ve výchovì pøítomnost otce
(mu�e) dùle�itá. Láska matky (a� udì-
lá� cokoliv, miluji tì) by mìla ustou-
pit lásce otcovské (jen kdy� doká-
�e� to èi ono, jsi hoden mé pøíznì).
�Èím je otec pøísnìj�í, tím vìt�í �anci
bude mít syn v �ivotì,� øíká pøedná-
�ející. Je dùle�ité, aby se od v�eob-

I pøesto�e byl tamìj�í rybník vyhod-
nocen jako jeden z nej�pinavìj�ích
v okrese, obrovské kvantum lidí dych-
tících po osvì�ení se schází právì u nìj.
Léto je období, kdy vesnièka doslova
praská ve �vech. Samozøejmì ku rado-
sti majitelù cukrárny, hospody, hos-
pùdky a potravin. K nelibosti domo-
rodcù, bohu�el. Je pravdou, �e se zdej�í
chataøi a obyvatelé cítí trochu ukøivdì-
ní, kdy� si díky �turistùm� nemají kam
slo�it deku nebo ruèníky. Paradoxem
zùstává, �e v zimì, kdy zdej�í rybník
zamrzá a nabízí skvìlé vyøádìní na ledu
bruslením, se zde neobjeví z �turistù�
ani noha. Proè to ale pí�u? Proto, �e
mo�ná vìt�ina lidí vùbec neví, jakou
historickou památkou je tento rybník.
Je to jakási dostateènì nedocenìná perla
zdej�í vesnice, která je star�í ne� hrad

a vùbec vesnice celá. U� jenom pøed-
stava, �e zde provádìl oèistu slavný
rytíø Plichta, nebo páni ze �irotína,
Lobkovicové, Dytrych�tejni a mnoho
dal�ích v té dobì velevá�ených rodù.
Bohu�el jsem v �ádné kronice nena�la
pøesné datum zalo�ení. Víme jen, �e
páni ze �irotína se zde usadili zejména
díky výhodné poloze - lesy, studánky,
potùèky a rybník. To v�echno se zde
nacházelo. I hrad, který zde stál, se
nacházel jen kousek od rybníka.

V Sedláèkovì kronice se jako jediný
historicky dolo�ený fakt o �irotín-
ském rybníku pí�e: � 21. øíjna 1360
Plichta, Habe� a Habard Oèival, vlastní
bratøi ze �irotína 4 lány poplatné
v Týnci s krèmami, øezníky a pekaøi
a rybníkem, který vìnovali své sestøe
Eli�ce.� Onen zmiòovaný rybník v�ak

není rybníkem v Týnci, ale právì
v �irotínì. A kdo byla Eli�ka? Eli�ka
byla abaty�í, která svùj �ivot zasvìtila
Bohu v klá�teøe týnském, který obý-
vala.

Tento èlánek jsem napsala zámìrnì

V padesátých letech je vystìhovali
jako kulaky. Chápala bych, kdyby
byli zbaveni pozemkù za trest, �e se
o nì nestarali, ale tohle jsem nepocho-
pila. S krásným Oldou jsem se setkala
o moc let pozdìji na zasedání poslan-
cù okresního národního výboru. Kdy�
pøedèítali na�e jména, nev�iml si mì,
tehdy jsem u� byla vdaná a jmenovala
jinak. Zato já ho poznala okam�itì. �la
jsem okolo jeho lavice a utrousila: �Jak
mohli zvolit za poslance takový dìs-
ný lidi. No kde jen mohli vyhrabat
toho Andráse�. Olda mì hned poznal,
to bylo vzpomínání. Pozdìji jsme na
�kolení pøipravili kulturní program:

estrádu s písnièkami. Ale nepøedbí-
hejme.

Pìt let jsem nav�tìvovala základní
�kolu, tøi roky mì��anku, dobøe jsem
se uèila, ale na�i byli chudí, aby mì
dr�eli na studiích. Èe�tináøka, uèitelka
Chourová, ale pozdìji i øeditelka se
rozhodly, �e mi musí pomoci na stu-
dia. Tak jsem se díky jim dostala do
Zlína do Ba�ovy �koly práce. Stálo
nás tam u brány asi sto padesát, z toho
dvì Fiedlerové. Jak se mi ulevilo, kdy�
jsem se dozvìdìla, �e vzali mne. Na
�kolu jsem si musela vydìlat: od brz-
kého rána v dílnì u pasu. Bylo mi
ètrnáct a byla jsem drobná. Práce byla
tì�ká, prostøedí �patné. Vìt�inou jsem
u práce stála. Nedovedete si pøedsta-
vit, co dá za práci vyrobit tøeba dva
tisíce tenisek. Nejèastìji jsme ale vy-
rábìli gumáky. Té vùnì... Hor�í byl
rachot strojù. Byly velmi hluèné. Mám

dodnes potí�e se sluchem. Odpo-
ledne jsme studovali. Na slavnostní
pøíle�itosti jsme mìli tmavomodré
uniformy a klobouèek s trikolórou.
Oslovovali nás: Mladé �eny a mladí
mu�i z Ba�ovy �koly práce. Kdy�
za okupace pøijeli na exkurzi Nìmci,
vypulírovala se dílna, zasklilo roz-
bité okno, kudy na mne dva roky
táhlo, a tìsnì pøed náv�tìvou jsme
nafasovali bílé plá�tì. Nìjaký vyso-
ký nìmecký oficír mì pohladil a øekl,
�éne médchen. Dodnes mám z toho
husí kù�i. Nìmci ode�li a bìhem
hodiny byly bílé plá�tì zasvinìné
od lepidel a u� nikdy ne�ly vyprat.
Nìmecky z na�í dílny umìli asi tøi,
ostatní byli jenom kývalové. Je za-
jímavé, �e kdy� jsme po dvaceti
letech byli s man�elem v Nìmecku,
pøekvapenì jsem zjistila, �e nìmec-
ky mluvit sice nedoká�u, ale dobøe
rozumím.�

(pokraèování pøí�tì)
Pøipravuje Kvìta To�nerová

kovi. Také Julius Glaser vìnoval �kole
na památku syna Antonína, bývalého
�áka �koly, pro chudé �áky úpis na
1.000 K ve spoøitelnì. O tìch, kteøí nic
nemìli, kronika nemluví. Snad na od-
lehèení - �ák I. A tøídy Karel J. byl
vylouèen z mì��anky pro zneuctìní
svaté hostie pøi pøijímání v Lene�icích.

Koneènì pøichází øíjen 1918, konec
války a Èeskoslovenská republika.
Bouølivé události v Lounech líèí kroni-
ka mì��anky - po�ta ohlásila kapitu-
laci Rakouska a vznik ÈSR. Ve mìstì
nastal jásot, strhávání øí�ských od-
znakù z budov úøadù - orla nahradil
èeský lev. O poøádek dbal Sokol
s ostrostøelci a studenty reálky, kteøí
dr�eli noèní hlídky proti vyvá�ení
potravin na sever, proto�e v nìmec-
kém Mostì se místo jásotu konala
vzpoura proti republice. Správce
okresního hejtmanství v Lounech v�ak
hlídky bezpeènì doprovodily domù
na naøízenou dovolenou. Kdy� po 22
letech rezignoval P. A. Stejskal na
funkci �kolního inspektora, øeditel
chlapecké mì��anky mu podìkoval
a �pøítomní zapìli Mnógaja ljéta!�.

(pokraèování pøí�tì)
Kvìta Mare�ová

Okresní muzeum Louny

n Sèítání lidu, domù a bytù
�Výsledky sèítání poskytnou na

okresní i celostátní úrovni pøehled ne-
jen o skuteèném poètu obyvatel v jed-
notlivých obcích a jejich èástech, ale
zejména pøehled o vìkové, územní,
národnostní, sociální a profesní sklad-
bì obyvatelstva, o rozsahu dojí�ïky
do zamìstnání, o charakteristice do-
movního a bytového fondu. Pøevá�ná
vìt�ina tìchto údajù není jiným zpùso-
bem zjistitelná a pøitom jsou potøebné
pro rozhodovací èinnost na�ich vlád
v souèasném období prudkých zmìn
v sociální a profesní skladbì obyvatel-
stva...� (Ing. Marie Schmalzová, okres-
ní oddìlení Èeského statistického úøa-

du v Lounech, Hlas è. 9 z 1. bøezna
1991)
n Èerná kronika

�Dne 14. února do�lo k po�áru rodin-
ného domku v obci Krásný Dvùr, kde
oheò znièil majiteli zaøízení, dílnu,
dvanáct králíkù a dvacet slepic, èím�
mu vznikla �koda ve vý�i 30.000 ko-
run.� (Kpt. Franti�ek Meloun, Hlas è.
9 z 1. bøezna 1991)
n Z lounské radnice

�Na návrh vedení mìstského úøadu
bylo schváleno pøejmenování sadù
Klementa Gottwalda na Masarykovy
sady a Sadu vítìzství na Park u trati. ...�
(Antonín Hlu�tík, Hlas è. 9 z 1. bøezna
1991)

ce, Hoøe�ovice, Knovíz, Lisovice
a èást Èeradic. Kolem tøicetileté války
vlastnily Telce dvì pozoruhodné osob-
nosti. Od roku 1604 to byl nejdøíve
Jan Adam z Roupova. Ten se postavil
na stranu stavovského povstání a pù-
sobil jako hejtman Slánského kraje.
Kdy� mu byl roku 1623 za trest ma-
jetek konfiskován, nekoupil Telce ni-
kdo jiný ne� samotný Albrecht z Vald-
�tejna. Ten si ale novì nabytý majetek
ani neprohlédl a obratem ho prodal
Al�bìtì Volfomínì �ïárské, která ho
pøipojila k Peruci. Zde Telce zùstaly
a� do roku 1849. Roku 1668 je�tì
telecké �lechtické sídlo stálo a nìkolik
místností bylo obýváno. Tvrz byla
zboøena asi v první polovinì 18. sto-
letí, kdy� tehdej�í majitelé Ledeburo-

vé pøestavovali vrchnostenský dvùr
(po tvrzi u� není stop). Kolem roku
1770 byly Telce støediskem tajných
nekatolíkù, jejich� vùdcem byl Tomá�
Krupka. Po vydání toleranèního pa-
tentu v roce 1781 se v Telcích jako
jediné vsi na Lounsku pøihlásilo sedm
rodin k augsburskému vyznání: tøi ro-
diny Krupkù, Kuèerovi, Bauerovi, Lis-
kovi a Lvovi. V roce 1879 se v Telcích
narodil hudebník Franti�ek Mu�ík.
Pùsobil ve vojenské hudbì, po roce
1918 byl kapelníkem èeskoslovenské
armády nejprve v Øímì, potom v Olo-
mouci a Berounì, kde se také zabýval
kulturní èinností. Zemøel v Praze
v únoru 1947. Nejvíce obyvatel mìly
Telce roku 1910 - celkem 937. Podle
statistiky z roku 1921 u� zde mezi
vìøícími pøeva�ovali katolíci. V obci
bylo 27 párù koní, 495 kusù hovìzího
dobytka a 437 vepøù. Devìt vèelaøù se
staralo o 56 vèelstev. Na okolních po-
lích se daøilo pøedev�ím jeèmenu a cuk-
rovce. V katastru obce bylo evidováno
pøes ètyøi tisíce �vestek a témìø tøi
tisíce jabloní. Volby v roce 1929 zde
vyhráli komunisté (176 hlasù) pøed
agrárníky (146 hlasù) a �ivnostníky
(64 hlasù). Za druhé svìtové války zde
v 226 domech �ilo celkem 935 lidí
a prosperovalo jedenáct obchodù. Roku
1991 zde bylo hlá�eno 287 obyvatel,
o neuvìøitelných 164 ménì ne� deset
let pøed tím. Telce (Telez) le�í v nad-
moøské vý�ce 317 metrù, ètrnáct kilo-
metrù jihovýchodnì od Loun. A� do
roku 1980 byl v Telcích místní národní
výbor, od ledna 1981 jsou Telce místní
èástí Peruce.
n Po �esti letech

Na hranici s okresem Kladno le�í

pùvabné udr�ované Telce. Obecní úøad
mají na Peruci, kam jezdí ve v�ední den
autobusy a ka�dodennì vlak, který
spojuje Telce také se Slaným a Prahou
nebo s Louny. Jsou zde èetné zemì-
dìlské usedlosti, ale také mno�ství
rodinných domkù. V�echny ulice jsou
tu vzornì oznaèeny, veøejná prostran-
ství udr�ována, stejnì jako bøehy ryb-
níka na návsi. O obecní rybník peèují
místní rybáøi, kteøí tu mají i dvì vývìs-
ky. Naproti rybníku je truhlárna pana
Doubka, truhláøstvím se zabývá i vo-
doinstalatér Petr Lapec. Ivana Lapco-
vá pak provozuje obchod proti bývalé
�kole, obchùdek pod �eleznièní za-
stávkou má Hana Hlaváèová. Obec se
mù�e pochlubit i dvìma hostinci: hos-
tinec U Strachotù provozuje podnika-
tel stejného jména, druhý hostinec
provozuje Jednota. Sportovním a kul-
turním centrem je sokolovna, kde se
dodnes hraje stolní tenis a kde dvakrát
týdnì cvièí dìti. O udr�ení sokola se
podstatnì zaslou�ili man�elé Hana
a Antonín Lancovi. V obci pùsobí nì-
kolik soukromých zemìdìlcù, napøí-
klad Jiøí Zelenka, který u� nìkolik
období prosazuje zájmy Telcù v pe-
ruckém obecním zastupitelstvu, An-
tonín Lanc, Beèváøovi, Strachotovi.
Na dveøích man�elù Kolomazníko-
vých je inzerována soukromá galerie.
V hasièských soutì�ích se výbornì
umis�ují teleètí hasièi. Místní sbor má
kromì dru�stva mu�ù i dìtské a �en-
ské dru�stvo a od roku 1999 oprave-
nou hasièskou zbrojnici.

K nejvìt�ím problémùm Telcù patøí
pitná voda. Ve�keré obecní studny
mají vodu kontaminovanou a nepit-
nou, podobnì na tom budou i ostatní

obecní studny v intravilánu obce, její�
vodu v�ak obyvatelé vìt�inou pijí.
Proto se s nadìjí èeká na dobudování
vodovodu. �Práce postupují pomalu.
Prozatím je vodovod zaveden pouze
ve tøech ulicích,� informuje starosta
Josef Vilhelm. Pøed èasem byla v Tel-
cích zøízena dal�í trafostanice, nebo�
v nìkterých èástech obce docházelo k
výkyvùm elektrického napìtí. Prù-
bì�nì je udr�ováno veøejné osvìtlení,
firma Likor vyvá�í odpadky. Telce
svým rázem pøipomínají obec spí�e
typicky støedoèeskou ne� severoèes-
kou. Staèí, kdy� se projdete po míst-
ním høbitovu, kde na náhrobcích svítí
povìt�inou ryze èeská jména. Kostel
záøí novou fasádou, høbitovní zeï je
zèásti vybouraná a opravuje se. O kus
dál le�í nový høbitov. Aèkoliv je zde
mnoho chalupáøù, trvale hlá�ení oby-
vatelé tvoøí ve vesnici vìt�inu. Pokud
se v�e podaøí, v plánu je i vybudování
fotbalového høi�tì nad tratí. Ve výhle-
du je i plynofikace, na ní� je zhotoven
projekt, ale v�e limituje pøísun penìz.

n Stojí za vidìní
Zdej�í kostel sv. Mikulá�e, stojící

na návr�í nad obcí, se jako farní pøipo-
míná u� roku 1368. Novì postaven
byl v roce 1786, z pùvodní gotické
stavby zùstala jen vì�. Památkové
ochrany po�ívá v obci je�tì ohradní
zeï kostela. Na katastru obce se do-
chovalo i nìkolik køí�kù. Pod zastáv-
kou stojí pomník padlým v první svì-
tové válce. Star�í seznam památek
udává na domì è.p. 48 v patøe v nikách
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv.
Antonína z 18. století. Koncem 19.
století byly v okolí obce objeveny
popelnicové hroby, bronzové jehlice,
náramky a esovité záu�nice. Jsou vy-
staveny v Národním muzeu v Praze.
Pøes Telce vede 47 kilometrù dlouhá
støednì nároèná cykloturistická trasa
ze Slaného na Peruc a zpìt. Pøi silnici
Telce - Klobuky je v polích mohutný
menhir �Klobucký pastýø�, stojí u�
ale na katastru sousední obce.

Pøí�tì: TOUCHOVICE, za dva týd-
ny TOU�ETÍN

Èeská univerzita nové doby

jímající matèiny lásky osvobodil
a stal na ní nezávislý, aby se mohl
pozdìji stát ochráncem rodiny. Po-
kud �ije v neúplné rodinì a nevybo-
juje-li tento zápas, pravdìpodobnì
bude selhávat. Mù�e se z nìj stát
neurotik nadosmrti závislý: na spo-
leènosti, firmì, církvi, politické stranì
nebo man�elce. Pokud matka neustou-
pí ve prospìch otce, ztí�í synovi osa-

mostatnìní a zkomplikuje �ivot. Pro-
blematická je i výchova chlapce v ne-
úplné rodinì, kdy nevidí mu�ský vzor
a následnì v �ivotì tì�ko hledá svoji
roli. Mu�i vychováváni �enami ztrá-
cejí sílu a pøedávají v�echnu aktivitu
na �eny. Druhá fáze zápasu s mateø-
ským komplexem nastává v pubertì,
kdy by se mladík mìl podruhé osa-
mostatnit od matky: vytvoøit vlastní
obraz ideální �eny. Pokud to neuèiní,
zùstane du�evnì závislý na matce nebo
sestøe a i v dospìlosti bude pokraèo-

vat v roli syna, místo aby hrál roli otce.
�eny èasto bývají znechuceny mu�o-
vou slabostí a sna�í se láskyplný vztah
nacházet v synovi. Calábek oznaèuje
tento vztah jako �otrávený �íp lásky,
vysílaný na syna.� Syn pak soutì�í
o matku s otcem a následnì s ka�dou
�enou v �ivotì. Pokud se syn od ma-
minky neoddìlí vèas, pokraèuje v tomto
vztahu i s partnerkou. Nikdy ale nena-
jde tu pravou, proto�e �ádná �ena
vedle idealizované matky nemù�e ne-
obstát, její láska se nevyrovná lásce
mateøské. Následkem nedokonèeného
du�evního vývoje dochází k nejtragiè-
tìj�ímu vítìzství matky a porá�ce
syna.

Pøipravuje Kvìta To�nerová

V minulém vzpomínání jsme se ocitli pod Hazmburkem, psala se
dvacátá léta minulého století. S tehdy je�tì �kolaèkou Marií Fiedlero-
vou - Vápeníkovou jsme v Tøebívlicích absolvovali pohøeb vá�eného
doktora.

I dnes, k dokonèení seriálu, nabízíme historickou �erotínskou pohled-
nici, tentokrát vydanou K. A. Richtrem z Teplic.

Pokud v horkém letním dnu neradi chodíte na lounské koupali�tì a dáváte
radìji pøednost koupání zdarma v pøírodì, pak bezpochyby zajedete do
nìjaké blízké vesnièky - jako je tøeba �erotín.

o rybníku, proto�e lidská bezohled-
nost nevidí, jak se dá krásnì znièit tak
stará památka. Kdybyste se podívali
na dno rybníka, vidìli byste vìci, které
do rybníka v �ádném pøípadì nepatøí.

Dana Pacltová

CXXVII. - Pøísný otec je základním pøedpokladem kvalitního mu�e
Pøedná�ka o vývojových stupních tìla a vìdomí se týkala i zpùsobu
výchovy. Aby chlapec mohl v �ivotì obstát jako dobrý man�el a otec, musí
vybojovat nìkolik existenèních zápasù.

�koly, �kolièky a lidé
kolem nich - 15.
n Chlapecké �koly za války a v poèátcích

èeskoslovenského státu
Proto�e výstava �Stará �kola� v lounském muzeu v nedìli skonèila,
rozhodli jsme se zmìnit také název na�eho seriálu. Ten má je�tì námìtù
hodnì: povídání o dìjinách malých i velkých �kol v lounském okrese vás
evidentnì zaujalo. Není divu: nìkterou ze �kol jsme pøece pro�li ka�dý.
Tak�e pod novým názvem - ale pokraèujeme v dìjinách lounských
chlapeckých �kol.

Deset let poté ... aneb
Takoví jsme byli
n Co psaly okresní noviny pøesnì pøed deseti lety

Kostel sv. Mikulá�e v Telcích je dobøe viditelný z �irokého okolí a stal se
výraznou dominantou obce.

FO
TO

 D
A

V
ID

 H
E

R
TL

A jeden star�í pozdrav - Telce nìkdy na pøelomu dvacátých a tøicátých
let 20. století.

FO
TO

 A
R

C
H

IV
 S

V
O

B
O

D
N

É
H

O
 H

LA
S

U


