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

Jak probíhala revoluce v Lounech
108. pokraèování obrázkù z obyèejného �ivota

�ijeme v odli�ných svìtech...
n Ze zajímavých pøedná�ek èeské univerzity nové doby

212. ÚLOVICE
n Trocha historie

V první písemné zmínce z roku 1357
je obec uvádìna jako Hulovice (Hula-
vicz). Vyplývá z toho, �e její název
vznikl ze staroèeského jména Hula.
Z hlediska majitelù je v Úlovicích situ-
ace jednoduchá. Odjak�iva byly sou-
èástí lí��anského statku, který patøil
augustiniánùm na Dolním Roèovì.
Z let 1654 a 1756 se zachovaly urbáøe
- soupisy poddaných s jejich povin-
nostmi. Vyplývá z nich, �e nejstar�ími
úlovickými rody byli Postlové, �mí-
dové a Drexlerové, kteøí figurují v obou
seznamech. V obou letech zde bylo
jedenáct usedlostí. V roce 1654 v�ichni
sedláci pìstovali chmel. K roku 1756
známe i robotní povinnosti Úlovic-
kých: s klesajícím majetkem klesala
i míra zatí�ení, bohatí sedláci si ov�em
na robotu najímali podruhy. Zatímco
sedláci mìli pøistavovat potah tøi dny
v týdnu, chalupníci a domkáøi byli
povinováni robotou mezi �esti a dvace-
ti dny v roce. Práci navíc musela vrch-
nost platit. Poddaní v�ak museli je�tì
platit dost vysokou kontribuci (státní
berni) a vrchnosti odvádìt naturálie
(obilí a drùbe�). V roce 1828 patøila
èást obce schwarzenberskému panství
Cítoliby a byl tu mlýn. Úlovice mají
vùbec nejstar�í obecní kroniku ze v�ech
obcí na okrese; první zápis pochází u�
z roku 1813! Zapisovalo se do ní a� do
roku 1981. Kronika je cenným prame-
nem pro období napoleonských válek,
revoluci roku 1848 na Podlesí, podává
historii jednotlivých gruntù a mnoho
dal�ích zajímavostí, zejména o pìsto-
vání chmele. Také se doèítáme, �e se
roku 1882 oddìlil Bøínkov, 1889 se
chmel zaèal èesat u� 20. èervence, 1905
byla dokonèena silnice do Roèova, 1909
byl zalo�en chmelaøský spolek. Kon-
cem minulého století se v Úlovicích
narodili tøi �kolkaøi a pomologové ev-

ropského významu: Jaroslav Boèek,
Otto Boèek a Václav Bláha. Ottùv
slovník nauèný v roce 1900 pí�e, �e
Úlovice byly pøifaøeny pod Dolní
Roèov, v padesáti domech �ilo 267
Èechù a v okolí obce byly �chmelnice
a ovocné zahrady, zvlá�tì v poloze
pojmenované Øedín�. Sèítání v roce
1930 pøineslo v Úlovicích zajímavé
výsledky: 26 koní, 113 krav, tøi ovce
a 43 koz. A také 5.031 arù chmelnic,
2.884 arù p�enice èi 2.494 arù �ita,
1.774 �vestek, 590 jabloní a 389 tøe�ní.
Volby v roce 1929 vyhráli agrárníci,
druzí byli sociální demokraté. Za druhé
svìtové války zde v 53 domech �ilo
268 lidí a pùsobilo pìt obchodních
�ivností. Telefonní seznam, vydaný
v roce 1947, uvádí v Úlovicích tøi pevné
telefonní linky: è. 5 mìl rolník Antonín
Lapka, è. 9 místní národní výbor a è. 20
Franti�ek Postl, �strojní kováøství
a pneuvozy�. Nejvíce obyvatel mìly
v�dy èeské Úlovice roku 1850 - celkem
297. Pøi sèítání roku 1991 zde bylo
pøihlá�eno 60 obyvatel, o 17 ménì ne�
deset let pøed tím. Úlovice (Oulowitz)
le�í v nadmoøské vý�ce 327 metrù, deset
kilometrù ji�nì od Loun. Úlovice (té�
Oulovice) jsou souèástí lounského okre-
su v jeho historických hranicích. U� od
roku 1960 jsou místní èástí Roèova.
n Po �esti letech

Úlovice v Podlesí na vás dýchnou
pùvabným poklidem, zvlá�tì pohléd-
nete-li na nì z vý�ky, od rozbité silniè-
ky na Vinaøice. Do kraje svítí èervené
støechy a èervená zem, v�ude v okolí
ovocné stromy - ti�í svìdkové pùsobe-
ní ovocnáøù, kteøí se zde narodili. Kdo
jednou propadl kouzlu malé vesnice
v údolí potoka, stì�í vydr�í jinde.
�Kdy� musím pøespat v Praze u dcery,
tì�ko sná�ím hluk aut. Myslím jen na
to, kdy u� se vrátím,� øíká Hana Dub-
ská, úlovická rodaèka, která celý �ivot
pracovala v pra�ské nemocnici a na

penzi se do rodné vesnice vrátila. Pøi-
tom v Úlovicích není ani obchod
a k nemalému zármutku zdej�ích pánù
ani hospoda. V úterý a ve ètvrtek pøi-
jí�dí pojízdná prodejna, kde si mohou
obyvatelé nakoupit to nejnutnìj�í.
Místní dìti nav�tìvují �kolu na Roèo-
vì. Tam i dvakrát týdnì ordinuje lékaø
a je v provozu lékárna. Na Roèovì mají
Úloviètí obecní úøad. Zastupitelstev se
z Úlovic pravidelnì zúèastòuje Milena
Liptáková a zprostøedkovává lidem
informace. Autobus tam jezdí nìkoli-
krát dennì, právì tak i do Loun, kde
jsou nìkteøí obyvatelé zamìstnáni.
V souèasnosti tu �ije nastálo 46 lidí.
O víkendech a v létì tvoøí podstatnou
èást obyvatelstva místní chalupáøi. Ma-
sopust se tu ji� neslaví, ale v polovinì
srpna spolu s Roèovem slaví Úloviètí
mariánskou pou�. Také høbitov mají
Úloviètí na Dolním Roèovì - vedle
klá�tera. Dopisy rozvá�í autopo�ta
z Loun. Minulou sobotu zde probíha-
ly staroèeské máje, které poøádali roèo-
v�tí hasièi. V Úlovicích je hasièù jen
nìkolik, v utì�eném stavu není hasiè-
ská zbrojnice, která by se letos mìla
opravovat. Nedávno se vymìòovala

èást vodovodních trubek a vodomìry.
�Vodovod máme od roku 1926, od té
doby se s ním nic nedìlalo,� vzpomíná
pìtadevadesátiletá paní Vaicová. V obci
soukromì hospodaøí sourozenci Petr-
líkovi a paní ��astná. Podnikatel Fran-
ti�ek �kuthan, který zastává význam-
né postavení v kladenské pekárnì
Kompek, ochotnì zaji��uje obèanùm
na rodinné oslavy èerstvé peèivo. Ob-
èas Úlovicemi procházejí turisté: na-
pøíklad pøi pochodu z Vinaøic, a ka�do-
roènì tudy projí�dí v rámci svého
pìtisetkilometrového závodu cyklista
a rodák Václav Rainel.
n Stojí za vidìní

V roce 1907 byla v obci postavena
obdélná pseudorománská kaplièka sv.
Antonína Paduánského, kterou rok
nato vysvìtil biskup. Malebným oko-
lím Úlovic vedou hned tøi cykloturis-
tické trasy a pøedev�ím èervená zna-
èená trasa pro pì�í z Loun na D�bán,
kterou by nemìl vynechat opravdu
nikdo, kde se chce pokochat nádhernì
vyvá�enou krajinou údolí Klá�terské-
ho potoka.

Pøí�tì: VALOV,
za dva týdny VELEMY�LEVES

O léèení tóny a barvami promluvil
nìmecký léèitel Ludger Scholl. Vystu-
doval spoleèenské a sociální vìdy
a psychoterapii, dvacet let se vìnuje
léèitelství. Upozornil, �e jako první ze
smyslù se v embryu vyvíjí sluch, a je to
opìt sluch, který jako poslední opou�-
tí umírajícího. Nìkteøí lidé doká�í vní-
mat tóny i jako barvy. Vzhledem
k tomu, �e ka�dý z nás tvoøí individu-
ální energetický systém, ka�dý spoju-
jeme urèité tóny a barvy s rùznými
pocity. Frekvence vnímání zachytí
jen malou èást energetického spektra,
které nás obklopuje. Podle toho, jaký
smysl preferujeme, se øadíme mezi
typ vizuální, sluchový èi hmatový.
Svìty jednotlivých typù jsou odli�né.
Vizuální typ mluví vysoko, èasto jej
nelze zastavit. Pokud si má na nìco
vzpomenout, automaticky se mu vy-
baví obraz. Takový èlovìk se obklo-

puje krásou, udr�uje poøádek, má rád
uklizeno. Sluchový typ má hlas posa-
zený ní�, mluví o nìco pomaleji.
Hmatový typ mluví velmi pomalu
a hlas má hluboký. Svùj prostor se
sna�í pokrýt svými vìcmi: tak se cítí
doma a v pohodlí. �Pøi�li za mnou
man�elé. Paní byla èistì vizuální typ,
svùj byt celé dny pøepeèlivì uklízela.
Nejvíce ji dopalovalo, kdy� se mu�
vrátil z práce, do ka�dého rohu nìco
pohodil a bylo po harmonii. Jeho do-
palovalo, �e �ena dìlá scény kvùli
malichernostem. Ka�dý �ije v odli�-
ném svìtì. Sna�il jsem se mu�i hmato-
vého typu pøiblí�it, jak vnímá jeho
man�elka nepoøádek. To máte, jako
byste le�el nahý v posteli, plné tvr-
dých drobkù. Mu� se otøásl hrùzou
a sna�il se man�elku více respektovat
a chápat,� líèil pøedná�ející.

Pøipravuje Kvìta To�nerová

V minulých dnech jsme si pøipo-
mnìli konec druhé svìtové války.
Osobitými vzpomínkami na dobu
pøed �estapadesáti lety pøispìl do
na�ich novin i Otakar Parma nejstar�í
z Loun. Vypravuje: �Je 4. kvìtna
1945. Ve mìstì se odstraòují nìmec-
ké nápisy, vyvì�ují vlajky. Èe�tí
dùstojníci budují �táb. V Lounech
zaèíná revoluce. Obsazují se dùle�ité
budovy jako po�ta, okresní úøad,
soud, mìstský výbor. Sna�íme se
ozbrojit. První zbranì získáváme za

pomoci vlasovcù. Zbranì zaji��ujeme
v obou lounských cukrovarech, kde
jsou skladi�tì vojenského materiálu.
Zbraní není mnoho, dal�í se pøivá�ejí
z vojenského skladu od Pochválova.
Ve�kerá munice se soustøeïuje do Gla-
serova statku, kde sídlí vojenský �táb.
Po mìstì patrolují skupiny nìmeckých
vojákù, nìkteré Èechy zatýkají a odvá-
dìjí do kasáren jako rukojmí. Èeskému
vojenskému �tábu hrozí pøepadení.
Chceme pøed nìmeckou posádkou ukli-
dit zbranì, nakládáme je a odvá�íme

zpìt do Pochválova. Nìmecká pøepa-
dová vozidla nás v�ak pronásledují.
K jejich støetu s na�ím autem dochází
v Cítolibech. Pøi pøestøelce je smrtelnì
zranìn Lhotský, který za války vaøil
v nìmeckém Kinderheimu v budovì po-
likliniky na Tyr�ovì námìstí. Lhotský
umírá v lounské nemocnici. Nás dal�ích
pìt Èechù je zajato a odvezeno na loun-
ské letní cvièi�tì, kam právì vèas pøichá-
zí ná� parlamentáø poruèík Karel Sládek.
Jsme pøevezeni do kasáren a po výsle-
chu je�tì s dal�ími deseti osobami (mezi
nimi i mu�i z Hoøan) uvìznìni. Mezitím
probíhá odsun nìmecké posádky. Vìze-

ní velí Jan Janáèek z Litovle. Sdìluje
nám: �Je rozhodnuto, �e pùjdete jako
rukojmí s nìmeckými vojáky!� Vy-
bavuje nás vojenskými ruksaky, po-
krývkami, konzervami. Spolu s od-
cházející nìmeckou posádkou
pochodujeme Podìbradovou ulicí
a dál do Bøezna u Postoloprt, kde jsou
hranice tehdej�ího Protektorátu
a Nìmecka. Revoluèní výbor mezi-
tím dohaduje s Nìmci, �e na èáøe
budou rukojmí z øad civilního obyva-
telstva propu�tìna. Velitel na�í sku-
piny Jan Janáèek nás pøiøazuje k nim.
Dostáváme se domù. Janáèek se vra-
cí s námi, je v�ak nakonec jako sudet-
ský Nìmec odsunut.�

Pøipravuje Kvìta To�nerová

Cesta mìøila celých patnáct kilome-
trù. Byly to dennì tøi hodiny chùze
nejen pøi bouøkách a de�ti, ale i mrazi-
vém chladu a snìhové vánici, ani� to
mìlo nìjak ovlivnit �kolní výsledky.
Ve �kole bývaly dìti èasto chváleny
a platily za vzor, kdy� pøi�ly, aèkoliv
poèasí poøádnì zlobilo. To samozøej-
mì posilovalo jejich sebevìdomí a ob-
èas vyvádìly pìkné klukoviny.
A o tom je i následující historka.

Bylo po konci první svìtové války;
cesty byly mizerné. Pøes v�echnu bídu
a nedostatek zùstávala je�tì po�ta pøi
starém, jako za rakousko - uherských
èasù, av�ak bez nìmeckého personálu.
Také po��ák s herkou a po�tovním
dostavníkem zùstali, stejnì tak odjez-
dové a pøíjezdové èasy. První po�ta
odjí�dìla z Nepomy�le do Podboøan
v �est ráno a v deset zpátky. Druhá
cesta zaèínala ve 13 hodin a návrat byl
v 17 hodin. V Bu�kovicích byla tehdy
mezistanice, korespondence k doruèe-
ní tam byla pøivá�ena a ta na odeslání
vyzvedávána. Na zpáteèní cestì byl
po�tovní jednospøe�ní vùz v�dy po-
øádnì tì�ký. Dlouhá táhlá cesta do
kopce konèila u kamenného lomu na
vyvý�eninì. Dala zvíøeti táhnoucímu

V roce 1965 se chystá pro 25 dìtí
vilka v zahradì è. p. 181. Stavební
technik po dohodì s øeditelkou naplá-
noval v pøízemí tøídu, jídelnu a kuchyò,
v patøe velkou lo�nici dlouhou 11 me-
trù se dvìma balkóny. Hotovo bylo
v dubnu 1966, fungoval telefon, dvoje
nová kamna a elektrický bojler, ve tøídì
a lo�nici svítily novotou parkety. �kol-
ka mìla poprvé vhodné i dobøe zaøíze-
né prostory i umístìní v zahradì. Ka-
pacita podle hygienika byla pouhých
dvacet dìtí, zapsáno v�ak bylo a �kol-
ku jich nav�tìvovalo tøicet, z toho osm
z Tøeboce, Úlovic, Bøínkova a Brodce
dojí�dìlo autobusem bez rodièù �za
dozoru obèanstva a od autobusu je
pøivádí paní �kolnice�.

V 70. letech pøibyl do kuchynì robot
a kárka na nákupy, do tøídy magnetická
tabule, harmonika, star�í promítaèka
a hraèka pro skupinu dìtí - prodejna.
Uèitelky se �kolí v hudební výchovì
a v nápravì øeèi, pøíprava pøed�kolá-
kù je nároènìj�í se zavádìním nové
�kolské soustavy, a tak i pøi pøijímání
dìtí mají pøednost dìti pøed�kolní,
dvouleté se z kapacitních dùvodù ne-
pøijímají. V�echny zamìstnankynì plní
závazky: èesají ovoce na �kolní zahra-
dì, zavaøují, opravují prádlo, �típají
døíví. �kolka se dál vylep�uje plyno-
vým topením, sporákem a karmou,
dìti dostaly kromì koèárkù a kolobì-

�ek nový nábytek, paní �kolnice vy-
savaè z prostøedkù zøizovatele - ONV
Louny. Èlenové SRP�, tedy tátové
a dru�stevníci v dílnì dru�stva zdar-
ma vyrobili dvì houpaèky a kolotoè,
dìti na oplátku vystupují na veøej-
ných besídkách a pøi vítání obèánkù na
MNV. Kolem roku 1980 nastupují
jako uèitelky dvì bývalé absolventky
této �kolky - jedna z nich, Helena
Havlíèková, je v souèasnosti u� sedm-
náct let øeditelkou. Pøedcházející øedi-
telka pro�ila s touto �kolou 27 let
a málo se mìnil i ostatní personál, co�
lze pøièíst ke kladùm pro výchovu
dìtí. Zmìnilo se zamìstnání dìtí -
nejen hry, cvièení a správné návyky
jako døív, ale plánovitá pøíprava na
�kolu - rozumová, výtvarná, pracov-
ní, hudební. Kapacita �kolky v�ak
nestaèí silným populaèním roèníkùm,
mnoha �ádostem o pøijetí nelze vyho-
vìt a dvì tøídy podle vìku jsou kvùli
pøed�kolní pøípravì vhodnìj�í. Ve
druhé polovinì 70. let se staví - èásteè-
nì v �akci Z�, tedy zvelebení - dvoj-
tøídní mateøská �kola na ji�ním svahu
pod Roèovem. Rodièe se zúèastòují
brigád, zamìstnankynì pøipravují prá-
dlo. Vy�ily po 150 kusech pol�táøkù,
povleèení, prostìradel, ruèníkù a sáèkù
do nové budovy.

(pokraèování pøí�tì)
Kvìta Mare�ová

dostavník v�dy zabrat - a to i v pøípadì,
kdy� byl vùz prázdný, nebo� byl sám
dost tì�ký a velký. Nebylo divu: byl
vyroben domácím mistrem a pobit
zdej�ím kováøem. Lidé vìdìli, co tako-
vý vùz musí na hrbolatých cestách
vydr�et. K robustním vozùm, slou�í-
cím k pøepravì osob a nákladù, patøil
silný kùò. Taková zvíøata se v�ak na
konci války objevovala jen vzácnì,

nebo� bìhem války byli schopní konì
zabavováni pro váleèné úèely. Tak si
sedláci èasto museli v tahu vypomáhat
hovìzím dobytkem. Za silné konì byly
po�adovány velké peníze a pod dvacet
tisíc nebylo mo�no dobrého konì se-
hnat. �ádný div, �e jednoho dne, kdy
po�tovní herka byla unavená, táhla
po�tovní vùz mula. Událost vzbudila
velkou pozornost. Nìkteøí si mysleli,
�e teï u� by mohli po�tu tahat i psi,
jako pøed padesáti lety.

Nezbední �koláci se rozhodli, �e
po�tovní mulu vypla�í. Dennì chodili
do Podboøan stejnou cestou, jako po�-
tovní vùz. Problémem bylo jen vèas se

dostat z domu - normálnì se chodilo
o pùl sedmé, zatímco po�tovní vùz
opou�tìl obec ji� v �est. Èasnìj�í od-
chod se odùvodnil smy�leným døívìj-
�ím zaèátkem vyuèování. Vhodné mís-
to pro svùj nápad na�li kluci rychle -
cestu znali jako svoje boty. Hned za
výjezdem z vesnice nalevo byl hlubo-
ký silnièní pøíkop s výhledem ve smìru
jízdy vozu, na pravé stranì husté zele-
né keøe. Pøipraveného �stra�áka�, vel-
ký cár papíru, pøipevnili na strom na
levou stranu ve smìru jízdy a vyèkáva-
li. Byl podzim, ráno byla je�tì tma.
Nejdøíve pomalu, potom na rovné sil-
nici rychleji se blí�ila dvì svìtla racho-
tící dro�ky. Jakoby mula stra�áka ne-
zpozorovala. Náhle v�ak zpomalila
a chtìla pøipraveného stra�áka obejít
nebo se docela otoèit. Tomu chtìli kluci
zabránit, vyskákali hned za vozem zle-
va a zprava z úkrytu, hulákali a nutili
mulu pokraèovat. Po��ák musel pro-
kázat velkou odvahu, aby spla�ené
zvíøe zkrotil. Ho�i byli zvìdavi, zda se
mu ji podaøí uklidnit - ale byl obratný
a zruèný a podaøilo se to. Jaké mohla
mít tato klukovina následky, na to ho�i
nepomysleli. Na�tìstí dopadlo v�e
dobøe a nevznikla �ádná �koda. Jen ve
�kole se povedená parta dozvìdìla, �e
pokud by se to mìlo opakovat, trest je
nemine.

Edwin Romisch
(s laskavým souhlasem vydavatele

krajanského mìsíèníku Heimatbrief
Saazerland pøelo�ila Lenka Hertlová.
Èlánek vy�el v Norimberku v bøeznu
1993)

Úlovice, romantická vesnièka v údolí v Klá�terského potoka.
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Sedmdesátá léta na Roèovì
n�koly, �kolièky a lidé kolem nich - 25.

Brnìnské vydavatelství Petrov vy-
dalo obsáhlý svazek ver�ù a krátkých
próz pod názvem �Zapadlo slunce za
dnem, který nebyl�. Podtitul zní: �Za-
pomenutí, opomíjení a opovrhovaní -
Z jiné historie Literatury (léta 1850 -
1940).� Ètyøi sta stran, ètyøi sta jmen.
Nesnáz tøeba pro pedagogy... Co kdy�
to s dìjinami literatury bylo úplnì
jinak. Neodehrávaly se ty opravdové
dìjiny nìkde v zákulisí literárních pøí-

LOUNY (to�) - Pozoruhodnou vý-
stavu uspoøádala v lounském Barok-
ním �pitále Základní �kola J. A. Ko-
menského. Podkrovní prostory
ozdobily výrobky dìtí keramického
krou�ku (na snímku), který vede
Kateøina Pacltová. Keramikou se
zabývá ji� 15 let a doká�e dìti na-
dchnout. V souèasnosti chodí do tøí
skupin 28 dìtí pøevá�nì prvního
stupnì. Krou�ek úzce spolupracuje

s Elektroporcelánem Louny, odkud
získává hmotu, nìkteré glazury
a zaji��ují zde vypalování výrobkù.
Výpal má krou�ek zdarma - podìko-
vání za vstøícný pøístup patøí zejmé-
na Jaroslavu Hala�ovi a Ing. Petru
Milotovi. Øeditel �koly Jaroslav
Dostál si èinnost krou�ku pochvalu-
je: nejen proto, �e kdo si hraje, nezlo-
bí, ale i proto, �e má krásnì vyzdo-
benou �kolu.
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Malí keramici vystavovali

ruèek??? Najdeme zde i nìkolik autorù,
kteøí mají vztah k na�emu kraji.

Edmund Bøetislav Kaizl (1836 -
1900), rodák z Cítolib, byl advokátem
a poslancem øí�ské rady. Bo�ena Viko-
vá - Kunìtická zemøela v roce 1934
v Liboèanech u �atce. Byla známou
prozaièkou i autorkou divadelních her.
Svou kní�ku ver�ù �Má lásko� v�ak
vydala pod pseudonymem Ignota. Karel
Krýzl se narodil v roce 1871 v Lou-

nech. Pùsobil jako øeditel Obchodní
akademie v Teplicích. Vydal básnic-
kou sbírku �Hrs� polních kvìtù�. Po-
øadatel knihy Ivan Wernisch vybral
drastickou básnièku, v ní� se �ena vrhá
na koleje. Strojvùdcem je její bývalý
milý... Jaroslav Hilbert, narozený
v roce 1871, proslul pøedev�ím jako
dramatik. Svými ver�i pøispíval mimo
jiné do významného èasopisu Moder-
ní revue. Tento èlánek ov�em pí�u
kvùli poslednímu jménu. Struèný me-
dailonek uvádí: �Ladislav Fahoun. 1903
Louny - 1924 sanatorium na Ple�i. Syn
prof. Ladislava Fahouna, autora �kol-
ních a populárních spisù o psycholo-

gii. Studoval práva na KU, zabýval se
hudbou. Soubor básní z jeho pozùsta-
losti (Zjasnìní, Lekníny, 1925) uspo-
øádal Adolf Èerný.� Ocitujeme si první
sloku z básnì �V noci�:

Do tmy pokoje se mléèný mìsíc
polo�il a rozzáøením svìtla
budí v temných koutech divné stíny.
Na stolku se smìje lesklý zvonek,
svìtlem øinèí prozáøená sklínka.
Marnì rozjitøené vìdomí se
sna�ím uklidnit a spánkem zastøít.
Je mezi ètenáøi nìkdo, pro nìj� jmé-

no pøedèasnì zemøelého básníka není
neznámé? Jak dlouho pobýval v Lou-
nech...? Ivo Markvart

PRAHA (bj) - Kurátor Okresního
muzea Louny a èestný èlen Spolku
rodákù a pøátel mìsta Loun a okolí
v Praze Antonín Hlu�tík pøedná�el na
dubnové schùzi spolku o pramenech,
studánkách a vodách mìsta Loun. Za-
jímavá pøedná�ka vyvolala následnou
�ivou diskusi. V organizaèní èásti schù-

ze informoval O. Keller podrobnì
o kvìtnovém zájezdu do Krásného
Dvora. Odjezd autobusu z Loun je
9.45 hodin z Lidické ulice. Pøedseda
také pøedlo�il èlenské schùzi návrh
nových stanov spolku. Byly jedno-
myslnì schváleny v�emi pøítomnými
èleny.

Rodáci jedou do lounského okresu

Zapomenutí, opomíjení...
n Neznámí literáti lounského okresu

Kdy� se je�tì chodilo do �koly pì�ky...
n Jak �koláci z Nepomy�le vypla�ili po�tovní mulu
V dobách, kdy se chodilo hlavnì pì�ky, kdy jezdily po�tovní dostavníky
a kdy autobusová doprava byla v plenkách, tedy nìkdy ve 20. letech
minulého století, snad je�tì pozdìji, museli �koláci z Nepomy�le chodívat
do podboøanské mì��anky pì�ky.

Nepomy�l na pohlednici Franze Schwambergera z tøicátých let minulé-
ho století.
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