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

Kdy� Louny bývaly Paøí�í Èech
146. pokraèování obrázkù z obyèejného �ivota

Je právì Vá� �ivotní pøíbìh je�-
tì zajímavìj�í, ne� ten, který jste
právì doèetli? Napi�te nám o so-
bì! Va�e vypravování rádi zve-
øejníme. Pi�te na adresu autorky
této rubriky: Kvìta To�nerová,
týdeník Svobodný hlas, Po�tovní
schránka 124, 440 01 Louny.

n 6. - Historie chmelových známek na Lounsku a �atecku

251. �EROTÍN
n Trocha historie

Klasik nauky o hradech August Sed-
láèek se domnívá, �e vesnice �irotín
existovala u� pøed tím, ne� zde asi
v polovinì 13. století vznikl hrad, který
pøevzal název obce a podle nìj� se za-
èali psát pøíslu�níci slavného rytíøské-
ho rodu. Poprvé je zmínìna v roce 1250,
kdy jako svìdek vystupuje Ratibor ze
�irotína. Právì �irotínové zalo�ili po-
èátkem 14. století klá�ter klarisek
v Panenském Týnci. Z této rodiny po-
cházel ve své dobì nejslavnìj�í èeský
váleèník Plichta ze �erotína. Zemøel
hrdinskou smrtí 28. záøí 1322 v bitvì
u Mühldorfu ve vojsku krále Jana Lu-
cemburského. Dvakrát prorazil �ik ne-
pøátel, pøi tøetím nájezdu byl zabit. �i-
rotínové sídlili na svém rodinném
hradu do poloviny 15. století, po nich
patøil Házmburkùm, Míèanùm z Klin-
�tejna, Vøesovcùm a dal�ím. Hrad byl
obýván a� do tøicetileté války, kdy ho
zpusto�ili �védové. V 17. století bylo
�erotínské zbo�í souèástí panství Bu-
dynì. Tereziánský katastr z roku 1756
uvádí v obci 87 obyvatel, hostinec, ko-
várnu a mlýn u sv. Bla�eje, kde byl u�
tehdy léèivý pramen. Roku 1873 se
v obci narodil Antonín Chlouba, poz-
dìj�í známý malíø (zemøel v Dìèínì
roku 1927). V roce 1879 se v �erotínì
narodil Oldøich �ustera, pøírodovìdec
a entomolog, autor Klíèe zvìøeny ÈSR;
zemøel v roce 1971 v Praze. Roku 1900
bylo v obci napoèteno 32 domù a 154

obyvatel, výhradnì Èechù. Hasièi byli
v �erotínì zalo�eni v roce 1930, dìl-
nická tìlocvièná jednota deset let pøed
tím. Za první republiky se zde nejvíce
pìstovala p�enice na 61 hektarech,
pak jeèmen a pícniny po 57 hektarech;
v roce 1930 zde bylo napoèteno 22 koní
a 192 kusù hovìzího dobytka. Rostlo
zde 6.611 tøe�ní, absolutnì nejvíc ze
v�ech obcí Lounska (�erotín ov�em
tehdy tvoøil obec i se Zichovcem a Sa-
motínem). Místní knihovna mìla v roce
1929 celkem 81 kní�ek, o nì� se muse-
lo podìlit 43 ètenáøù. Parlamentní vol-
by v roce 1929 zde vyhráli agrárníci pøed
komunisty a �ivnostníky. Za války �ilo
v obci 386 lidí a bylo zde �est obchodù.
Je�tì po konci druhé svìtové války ne-
byl v obci jediný telefon, dnes je zde na
padesát pevných telefonních linek. Nej-
více obyvatel mìl �erotín v roce 1900 -
celkem 480. V roce 1991 zde bylo hlá-
�eno 183 osob, o 21 ménì ne� deset let
pøed tím. �erotín (Scherotin) le�í v nad-
moøské vý�ce 336 metrù, dvanáct ki-
lometrù jihovýchodnì od Loun. Kdy�
v roce 1960 vznikl lounský okres
v dne�ních hranicích, byl u� �erotín
souèástí Panenského Týnce, jak tomu
bylo a� do poèátku devadesátých let.
n Po �esti letech

Na pokraji rozsáhlých lesù D�bán-
ské vrchoviny le�í nevelká pùvabná
obec. Ve v�ední den do �erotína nìko-
likrát zají�dí autobus, ale ani o sobo-
tách a nedìlích není vesnice odøíznutá
od svìta. Dvacet minut pì�í chùze od-

návsi stojí opravená nádr�, obehnaná
zábradlíèkem, poblí� turistická mapa
oblasti a dal�í mapa pøírodního parku
D�bán. Vede tudy modrá turistická
znaèka. V obci se nachází kaplièka.
�Interiér jsme vybílili, poopravili støe-
chu. Provádíme bì�nou údr�bu. Kaple
je v poøádku,� øíká starosta. Pøi cestì
za kaplièkou se nachází hradní pøí-
kop, zdivo a èást sklepení zøícenin hra-
du. Vydáte-li se po cestì dál, dojdete
k malebnému rybníku, který se rozpro-
stírá na okraji lesa. V devadesátých le-
tech byl rekonstruován. Novì u rybní-
ka, v létì hojnì vyu�ívaného k rekreaci,
pøibyla �umpa a sociální zaøízení.
U lesa nad obcí se nachází rozsáhlý cha-
tový tábor, který je majetkem �atecké
�roubárny a mimo jiné ho vyu�ívají ke
svým srazùm motorkáøi, èi Asociace
sportu pro v�echny. K pozoruhodným
stavbám patøí dùm u lesa, který je pøi-
sedlý na skále.

Z organizací jsou v �erotínì pouze
hasièi, myslivci patøí pod Panenský
Týnec, kam chodí dìti do základní �ko-
ly a lidé k lékaøi a do lékárny. Nedávno
byla provedena generální oprava veøej-
ného osvìtlení a svítidla vymìnìna za
úspornìj�í. K nejvìt�ím plánovaným
akcím patøí plynofikace a stavba vo-
dovodu. �V�e závisí na státních penì-
zích. Èekáme, jak se ke stavbì vodovo-
du vyjádøí vodárenská spoleènost.
Akce uskuteèníme, pokud stát dotace
pøislíbí,� øíká starosta. Potom budou
vyspraveny komunikace a dal�ím snem

starosty je ulo�it
do zemì telefonní
a jiné kabely, aby
krásnou vesnici ne-
h y z d i l y .
n Stojí za vidìní

�erotínský hrad
se skládal z obdél-
níkového paláce
a útoèi�tné vì�e -
bergfritu. Pravdì-
podobnì byla ètver-
hranná, co� byl
v Èechách té doby
jev zcela ojedinìlý.
Do dne�ní doby se z
hradu zachovaly jen
dvì zdi (asi z hrad-
ního paláce) z lá-
maného pískovce
a mohutný dvojitý
pøíkop. Pseudoro-
mánská obdélná
kaplièka s vì�í na
rozcestí pod hra-
dem pochází z roku
1900. Pøes �erotín
vede modrá turistic-
ká znaèka pro pì�í,
která turisty prove-
de krásnou dvaceti-
kilometrovou tra-
sou D�bánska -
z Panenského Týn-
ce pøes �erotín, Bi-
lichov, Milý a Krou-
èovou do Tøeboci.

Pøí�tì: �IDOVI-
CE, za dva týdny �I-
�ELICE

�V�ichni jsme se scházeli u Lin-
hartù na pùdì a Kamilùv otec z nás
mìl trochu legraci, kdy� nás vítal
slovy: �Á, pøicházejí kouzelníci!�
Ka�dá schùzka byla peèlivì pøipra-
vena a re�írována Kamilem Linhar-
tem: èetli jsme (i autorskou) poezii,
recitovali napøíklad ver�e Borise
Pasternaka, Paula Eluarda èi
Guillauma Appollinaira, pøedèítali
zajímavé pasá�e z dìl nejmodernìj-
�ích autorù, napøíklad Jamese Joy-
ce, diskutovalo se o umìní, o nejmo-
dernìj�ích výtvarných a filosofických
smìrech, jakými byl surrealismus èi
existencionalismus, zabývali se ana-
lytickou psychologií a seznamovali
s díly Gustava Junga, pou�tìli z de-

sek vá�nou hudbu od nejstar�í a� po
souèasnou. Kamil pøedná�el o nových
pøekladech, tam jsme také vidìli první
výstavu jeho obrazù. Také jsme poøá-
dali akce, pro nì� se a� o pozdìji na�el
v Americe termín happening. Bez nad-
sázky lze toto pùsobení nazvat loun-
skou univerzitou. Málo se o ní ví a mlu-
ví. Neprávem. Bez této univerzity bych
nebyl tím, èím jsem dnes. Kdy� jsme po
válce pøi�li do Prahy na vysoké �koly,
byli jsme díky této univerzitì proti
ostatním mnohem vzdìlanìj�í a oka-
m�itì se díky Linhartovi napojili na
pra�ské intelektuály kolem Jiøího Ko-
láøe a Jindøicha Chalupeckého. V Praze
jsme mìli respekt, vá�ili si nás. Skupi-
na mìla obrovský význam, mnozí se

pozdìji stali významnými osobnostmi.
Kamil Linhart a já jsme pøedná�eli na
Univerzitì Karlovì, Josef Hlaváèek se
stal rektorem Vysoké �koly umìlec-

koprùmyslové, Jan Sekera øeditelem
Èeského muzea výtvarných umìní,
Emil Juli� se stal nositelem Saifertovy
ceny za literaturu...

V�ichni jsme tehdy byli náru�ivými
ètenáøi. A pøesto�e to bylo za protekto-
rátu a spousta zahranièní literatury

byla zakázaná, byly v�echny zakázané
knihy snadno a lacino pøístupné, ze-
jména díky vzdìlaným knihkupcùm.
Vzpomínám si, jak jsem z Prahy táhl
v kufru deset vydání Prousta. Musím
zmínit vynikající lounské knihkupce:
pana Otto Mu�íèka, dnes obchodní
dùm Tony, a pana Edvarda Fastra, po
nìm� pøi�el pan Václav Chlouba, dnes
rohový dùm proti dívèím �kolám.

Dne�ní Louòák by stì�í uvìøil, jak
mìsto za mého dìtství a mládí vypa-
dalo! Prvorepublikové Louny, to byl
naprostý zázrak, který se pozdìji nikdy
nezopakoval. Mìsto bylo bohaté po
v�ech stránkách díky rozvinutému hos-
podáøství. Byly tu cukrovary, mlýny,
chmelaøství a nejvìt�í �eleznièní dílny
v republice. O páté o�ila nejen Husov-
ka, ale také Pra�ská, ta se promìnila
v promenádu. Korzovali po ní obèané
v�ech vrstev, mláde� se uctivì klanìla
kantorùm, lidé byli zdvoøilí, bývalo bì�-
nì sly�et �rukulíbám�. Potkávali se
øeditelé mlýnù, cukrovarù, pivovaru,
chmelaøi, honorace právì jako pøíslu�-
níci støedních vrstev i nezamìstnaní.
Kdokoliv mohl mluvit s kýmkoli. Po-
dobná sociální rovnost je jen tì�ko
pøedstavitelná. Promenáda byla také

Rudolf Dietz ze Sobìchleb poøád jen
jedl. Nebyla chvíle, aby kus jídla nemìl
v ruce. U nás si vùbec o jídle nepovídaly
jen �enské, ale v hospodì o nìm mleli
i chlapi. Jednou se zase takhle veèer se-
dìlo u Fipsù a povídalo. Kdosi tam vy-
chvaloval divoké holuby a tvrdil, �e to
by bylo asi pikantní! Rudolf pøiznal, �e
nìco takového je�tì nejedl a hned se
ptal, jestli by mu ho dotyèný mohl ob-
starat. Ten slíbil, �e a� nìjakého pøí�tì
støelí, tak mu ho pøinese.

Po pár dnech sedìl Ruda na ranním
pivì u Fipsù, kdy� onen mu� pøi�el a po-
dal mu divokého holuba. Nebyl právì
levný, nechal si ho dobøe zaplatit. To
pro Rudu nebylo podstatné, hlavnì, �e
okusí lahùdku! Kdyby byl holub levný,
urèitì by pøeci tak výteènì nechutnal...
S veselou opustil Rudolf lokál a �el
domù, aby si nechal pøipravit peèeni.
Kdy� pøi�el, sedìl starý hospodáø na
lavièce v ranním slunci. Rudolf �el
k nìmu a py�nì mu ukazoval divokého
holuba. Dìda se rozchechtal a øekl: �Ale
to je starej divokej holub, to jsem zvì-

Ne� vznikly první známky státních
statkù a jednotných zemìdìlských
dru�stev, tyto organizace u�ívaly staré
privátní známky opatøené pøera�bami
S (statek), SS (státní statek), JZD, D
(dru�stvo), èi poèáteèním písmenem
názvu obce, jak je tomu u známek ze
Skupic nebo u kováøských známek
z Poèedìlic. Ponìkud záhadnìj�í jsou
pøera�by �55� a �77� na soukromých
známkách z Janova a Liboøic. Snad se
jednalo o èíslování JZD. �e byla JZD
èíslována, vyplývá ze samotných docho-
vaných známek: 8 Úlovice, 10 Milý, 52
Høí�kov, známky s legendou JZD 76
bývají pøiøazovány do Stebna.

Významný producent chmele, do po-
zemkové reformy z roku 1919 majitel
mnoha statkù a pivovarník Anton Dre-
her mlad�í (vlastnil pøed pozemkovou
reformou statky v De�tnici, Drahomy�-
li, Lhotì, Libì�ovicích, Liboøicích,
Líèkovì, Mìcholupech, Milo�icích,
Sádku, �elèi a �elezné) na svých po-
èetných známkách s iniciálami AD rov-
nì� u�íval rozmanité dora�by, kontra-
marky a znaèky. Litery dora�ené na

V listopadu loòského roku byl schvá-
len nový zákon o myslivosti s platností
od 1. èervence 2002. Nìkteøí (hlavnì
myslivci) jsou se znìním zákona spo-
kojeni. Naproti tomu majitelé pozem-
kù, ornitologové a ochránci pøírody mají
k nìkterým pasá�ím výhrady. Mezi
zvìø jsou stále øazeny i nìkteré druhy
�ivoèichù, chránìné u nás i v celé Evro-
pì. Napøíklad sokol stìhovavý, kánì
lesní, pochop rákosní, køepelka polní,

Veselé velikonoèní svátky v minu-
losti se pro�ívaly s radostí, slávou, prù-
vody a zpìvem po vesnicích a mìs-
tech. O této radosti v�dy vypravují
babièky i dìdeèkové, kteøí na minu-
lost vzpomínají. Velikonoce poèaly ve
støedu �kolními prázdninami, kdy se
�lo naposledy do �koly. Také v kap-
lièkách zvony pøestaly zvoniti a odlé-
taly do Øíma. Pùst konèil v sobotu
v devìt hodin, kdy se z Øíma zvony vra-
cely. �koláci na Zelený ètvrtek prochá-
zeli prùvodem s øehtaèkami po vesniè-
kách a mìstech. Pøed kaplièkami
a køí�em se zastavovali, poklekli
a modlili se �Andìl Pánì�. Prùvod se
opakoval o Velký pátek, kdy v 15 ho-
din chlapci vycházeli z prùvodu a pa-

Dreherových známkách mìly odli�it
známky nìkterých velkostatkù, a tak
ML je interpretováno jako zkratka
místního názvu Mìcholupy a D jako
Drahomy�l. Jak ale vysvìtlit výskyt
obou zmínìných dora�eb na jediné
známce? Kontramarka mající tvar
obrysu køí�ku bývá pova�ována
za znaménko odli�ující
známky u�ívané v nedìli,
èíslice 1 a� 7 pravdìpodob-
nì oznaèují známky pro jed-
notlivé dny v týdnu. Význam
dal�ích znamének na Dre-
herových ra�bách je nejasný,
zvlá�tì jsou-li na jediné znám-
ce dvì i více tìchto znaèek ra-
�ených na rubu i líci. Uspokojivé vy-
svìtlení chybí i pro otvory trojího
provedení prora�ené obyèejnì z líce
tìchto známek. Dreherovy známky si
vy�ádají v budoucnu zvlá�tní studium.

Ke chmelovým známkám má blízký
vztah jeden zajímavý druh úèelových
známek. Jedná se o ra�by, na jejich� líc
byla u�ita razidla ze chmelových zná-
mek, rubní strana ale má nominální

hodnotu buï na objem 1/2 èi 1 litr nebo
na ní je uvedeno SUPPE, nejsou vylou-
èeny ani jiné hodnoty. Jde pravdìpo-
dobnì o zvlá�tní známky, za které do-
stávali sezónní dìlníci zdarma nebo za
re�ijní ceny potraviny a nápoje podle
úmluvy uzavøené s majitelem chmelni-
ce. Souèástí takové smlouvy byla vý�e
odmìny za naèesaný vìrtel, za pøekro-
èení denní normy nebo za práci v nedì-
li. Spoleènì s chmelovými známkami
vydali za pou�ití toto�ného lícního ra-

zidla známky
pro

n á p o j e ,
chleba nebo polévku hospodáøi Franz
Barth Stankowitz, Maier-Weinerts-
grun Saaz, Brüder O. E. Sperling Hol-
letitz, Domaine Tuchorschitz, Anton
Hübler Klutschkau, Eduard Worsch
Lieboritz a Franz Scheithauer Kauno-
wa.

O tìchto smlouvách, ale i o výkup-
ních cenách su�eného chmele a výno-

sech chmelnic v jednotlivých letech vy-
povídají záznamy, které v letech 1882
a� 1952 vedly ètyøi generace rodiny
Snopkù z Roèova. Nejstar�í zápisky
Franti�ka Snopka evidovaly datum
poèátku a konce skliznì, rozlohy
chmelnic v kopách rostlin a výnos ve
vìrtelích syrového chmele, váhu su�e-
ného chmele v nìmeckých centech
(50 kg) ve tøech jakostech a celkovou
tr�bu ve zlatých. V roce 1916 je poprvé
uvedena cena za naèesaný vìrtel, rok
na to i dal�í podrobnosti ze smlouvy
uzavøené mezi hospodáøem a sezónní-
mi dìlníky, kteøí pøijí�dìli do Roèova.

V záznamu z roku 1918 je uvedeno:
�Platilo se od vìrtele 40 haléøù,

dennì na osobu 1/2 kg chle-
ba, 1/2 l mléka, 1 kg bram-
bor a polívka, cukru 35 dkg
po 1,30 K, chleba 1 kg 1 K -
ostatní zdarma.� V pozdìj-
�ích záznamech byly tyto vý-

hody shrnuty v konstatování
�...èesáèùm celou zdravu...�

nebo �...èesáèùm celé zaopatøe-
ní...� Dìlníkùm byly propláceny ces-

tovní výlohy, zprvu polovina, pozdìji
celé jízdné, v roce 1929 byli èesáèi ze
Slaného zdarma dová�eni. Poslední
soukromou sklizeò chmele organizo-
vali Snopkovi v roce 1952. V následují-
cím roce byla rodina pøinucena vstou-
pit do JZD.

(pokraèování pøí�tì)
Marek Cajthaml

tetøev hlu�ec, výr velký a dal�í. Prav-
dou je, �e jejich pøípadný lov je mo�ný
pouze za zvlá�tních okolností a s po-
volením ochrany pøírody. I pro mnoho
neodborníkù je v�ak tì�ko pochopitel-
né, �e se zvìøí stal mnoha lidmi oblíbe-
ný �paèek obecný. Je pravda, �e jeho
pøípadný lov pøivítají vinaøi èi sadaøi,
kde doká�í hejna �paèkù napáchat
velké �kody. Mohli bychom se v�ak èa-
sem dostat na úroveò èasto kritizova-

ných Italù a dal�ích jihoevropských
a severoevropských lovcù, kde je lov
zpìvného ptactva tradicí. Pro vìt�inu
na�ich myslivcù, pokud nedostanou
náhradu za drahé náboje, nebude lov
�paèkù atraktivní. Mù�e se také stát,
�e majitelé vinic èi sadù po dohodì
s mysliveckým spoleèenstvím pozvou
na odstøel �paèkù zájemce ze zahrani-
èí, kteøí za to rádi zaplatí. Mù�e se stát,
�e budou støíleni nejenom �paèci. �e se
to stává, dokládají zprávy z Maïar-
ska. Zaèátkem listopadu 2001 byl na
maïarsko - chorvatských hranicích

zadr�en kamion, ve kterém bylo dva-
náct tisíc zpìvných ptákù tøiceti dru-
hù ulovených pro italské restaurace.
Lov musel být proveden se souhlasem
maïarského mysliveckého spolku nebo
jeho èlenù. Pøi dal�í akci (16. listopadu
2001) byl pøímo v Itálii zaji�tìn ka-
mion, ve kterém bylo deset tun zpìv-
ných ptákù, co� je neuvìøitelných pùl
milionu jedincù. Zatèeno bylo �est
osob. Doufejme, �e u nás k podobným
pøehmatùm pøi pøípadném lovu �paè-
kù nedojde.

Herbert Tichý

dav, jakou z toho bude� mít peèínku�.
Kolem poledne jsem �el pøes vesnici

a uvidìl u okna Rudolfa. Se záøícím ob-
lièejem hlásil, �e bude mít dnes k obìdu
nìco moc fajnového - divokého holuba.
�U� dnes?� zeptal jsem se, �nemìl bys
ho nechat pár dní ule�et?� - �Ale co,
ule�et...� mávl rukou. Jeho paní pekla
holoubka na �peku a másle celé dopo-
ledne, ale on ne a ne zmìknout. Nakonec
øekl Rudolf �enì: �Dám do pece je�tì
chleba, peèení pùjde rychleji.� Tak to
hned vyzkou�eli, ale holub ne a ne
zmìknout, jen se stále zmen�oval. Chle-
ba byl u� na vyndání, pták je�tì ne.
Rudi u� to nevydr�el, popadl tuhou pe-
èínku, zaèal ji pøe�vykovat a nakonec
i snìdl. Man�elka se pak ptala, jak mu
chutnalo; prý holuba chválil, �e to bylo
nìco opravdu zvlá�tního.

Arthura Geschwinda
(s laskavým souhlasem vydavatele

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

mihody tloukli do oken mladých dìv-
èat, která je s radostí polévala vo-
dou. V sobotu se konal naposledy prù-
vod ráno a konèil v 9 hodin. Prùvod
øídili dva star�í �koláci - kaprálové.
V nedìli prùvod pokraèoval a ka�dý
chlapec mìl v ruce pamihod ��upák�.
Chodili dùm od domu, zde se zastavo-
vali a zpívali: �Hody, hody, doprovo-
dy, dejte vejce malovaný, nedáte-li
malovaný, dejte aspoò bílý, slepièka
vám snese jiný.� Zpìv byl odmìòován
bílými a barevnými vajíèky, èokolá-
dou i penìzi. Prùvod se pak zastavil na
konci vesnice a vedoucí kaprál rozdì-
loval v�em zpìvákùm dary od vesni-
èanù.

Stanislav Svoboda (1909)

K lounské skupinì mladých intelektuálù kolem Kamila Linharta pa-
tøili pøedev�ím jeho man�elka Vìra, která pøekládala dùle�itou filo-
sofickou literaturu z nìmèiny, dále básník Jaroslav Mrnka, in�enýr
Franti�ek Fast, filozof Jiøí Navrátil, skladatel Franti�ek Chaun, poz-
dìji také já a Vladislav Mirvald. Kamil Linhart pozdìji ovlivnil básní-
ka Emila Juli�e a teoretiky Josefa Hlaváèka a Jana Sekeru. Jaké to
tehdy bylo - o tom vypravuje opìt Zdenìk Sýkora:

Rok 1957, Praha: zleva Josef Hir�al, Jaroslav Mrnka, Kamil Linhart a
Zdenìk Sýkora. Fotografoval Jiøí Koláø. Zapùjèeno laskavostí man�elù
Sýkorových.

v nedìli dopoledne. Obchody, jaké
tehdy bývaly v Lounech, dnes nejsou
k vidìní. Kdy� si vybavím tehdej�í
obchod U Kalhousù, nìco podobné-
ho vídám leda v Paøí�i. Kdy� jste ve-
�li, zdravili vás perfektnì obleèení
prodavaèi, kteøí vám nabídli �iroký
sortiment látek nejlep�í kvality.
Tam, kde nedávno bylo U Ipserù, bý-
val koloniál U Krolluperù, bohatì
zásobený ve�kerým i exotickým zbo-
�ím. U pultu vás vítal noblesnì oble-
èený majitel s vir�ínkem. Proto�e otec
- bývalý námoøník - obèas dostal chu�
na italské speciality, nebylo nic jed-
nodu��ího ne� nastoupit v Americe
na kolobì�ku a pøivézt mu z tohoto
obchodu mortadelu nebo parma-
zán.�

Pøipravila Kvìta To�nerová

Velkostatkáø Anton Dreher
Na chmelových známkách se setkáváme s øadou vbitých znaèek - kontra-
marek, jejich� význam není v�dy jasný. Nejvíce jich bylo vyra�eno v ra-
ných dobách kolektivizace èeského venkova na pøelomu ètyøicátých
a padesátých let.

Co� takhle dát si peèeného holuba?

Vzpomínka na Velikonoce

Budou se i u nás støílet �paèci?

tud je Panenský Týnec, odkud se dosta-
nete na Prahu, Louny, Most èi Chomu-
tov. �Na Louny je spojení dobré. Na
Slaný u� je to hor�í - slánský autobus
konèí v sousedních vesnicích,� uvádí
starosta �erotína Václav Pleticha. �e-
rotín se mù�e chlubit øadou krásnì
opravených chalup a zemìdìlských
usedlostí. Na nìkterých si dali zále�et
místní chalupáøi, kterých je zhruba
�estnáct, dále je tu v chataøských kolo-
niích okolo �edesáti chat. Letos bude
obecní úøad øe�it s chalupáøi a chataøi
zpùsob úhrady za odvoz odpadkù. Za
vsí se nachází hospodáøský areál, kde
Agrodru�stvo chová skot. V obci bydlí
nìkolik soukromých zemìdìlcù,
z nich� nejvìt�í je Václav Srp, který
hospodaøí na rozloze okolo sta hekta-
rù, men�í plochy obhospodaøují Josef
Janda, Václav Pleticha, �evícovi èi
paní Myslivcová. V �erotínì najdete
klempíøství pana Kohlíka, zámeèní-
ka Jaroslava Kotouse a autodopravce
Václava Kotouse.

V obci je prodejna potravin a smí�e-
ného zbo�í Tomi, kterou provozuje
Milena Válková a má otevøena i o ví-
kendu. Proti jejímu obchodu pak stojí
�erocká hospoda, kterou má na sta-
rosti Dobromila Puèelíková, a cukrár-
na man�elù Voldøichových, která má
otevøeno i mimo sezónu. U� 9. bøezna
cukrárna úspì�nì nabízela letos první
zmrzlinu: vanilkovou a èokoládovou.
�Na zmrzlinu chodí lidi zdaleka, já ji
ne�idím,� øíká paní Voldøichová. Na �erotínská kaplièka ze samého poèátku 20. století.
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