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svatí kostelù a kaplí lounska, �atecka a podboøanska

Jak zemøel mùj otec
n Obrázky z obyèejného �ivota Bruno Steinera - 3.

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.

�Proto�e se ze �ihle pøed válkou
jen málokdo odstìhoval, nemìl se
ani kdo vrátit. Pøi�ly cizí, nové èes-
ké rodiny a obsadily jako noví vlast-
níci v�echny sedlácké dvory. Zda
tyto èeské rodiny �ily do roku 1938 v
Sudetech nebo nìkde jinde, mi není
známo.

Aèkoliv jsem patøil k nìmecké
mláde�i, mìl jsem dobré vztahy
s èeskými kluky. Mnì osobnì jaká-
koli køivda spáchána nebyla, k �ád-
nému násilí nedo�lo. Oproti tomu
ale nìkteøí chlapci z na�í vesnice byli
zatýkáni, týráni a muèeni. Na mých
dvou sestrách se nikdo nièeho nedo-
pustil. Daleko hùø pováleèné obdo-
bí pro�ívali moji rodièe. Dne 8. kvìt-
na 1945 byli matka i otec zatèeni.
Tøi dny byli oba v �ihli bez jídla za-
vøeni. Týráni ale v �ihli nebyli. Zde
musím øíci, �e aèkoliv místní poli-
cista Svoboda �il bìhem války v �ih-
li se v�emi v pøátelství a byl stálým

hostem v na�em hostinci, po válce mìl
podle nìkterých svìdectví týrat Nìm-
ce.

Oba moji rodièe byli 11. kvìtna 1945
transportováni do Kralovic a tam uby-
továni v kasárnách. Z vyprávìní mat-
ky lze jen stì�í popsat, co v�echno tam
pro�ívali. Pøi pøíjezdu do kasáren padl
první pohled na bezvìdomé a zakrvá-
cené nìmecké mu�e, jejich� oblièeje
byly pokryty �átky. Krátce po pøíjezdu
do kasáren byli v�ichni mu�i vyvedeni
ven a hned zaèal výprask. Výkøiky bo-
lest prý bylo sly�et po celých kasárnách.
Pozdìji se v�ichni vrátili zakrvácení.
První den nedostali nic k jídlu. Moje
matka byla v malé místnosti s cemen-
tovou podlahou, bez místa k sezení
nebo le�ení, ubytovaná s 25 dal�ími
�enami, dìtmi a jedním kojencem. Sot-
va k �ití. V pøí�tích dnes dostali nìco
k jídlu. Øídká polévka se dala jen pít,
nebo� l�íce nemìli. Matka musela pøes
den pracovat v kuchyni Èerveného køí-

�e a také u nemocných tuberkulózou.
V noci sedìla v �atech na bobku na ce-
mentové podlaze, pøikryta kabátem.
Na spánek nebylo pomy�lení, nebo�
ka�dých pìt minut se objevovala strá�.

Mu�ùm a chlapcùm od 14 let se daøi-
lo hùø. Byli dennì ráno a veèer biti
a týráni, tìla mìli neustále zakrváce-
ná, nohy a ruce plné podlitin a boulí.
Kdy� to strá�e napadlo, pokraèovalo
bití i v noci. Pøes den musel mùj otec
pracovat v mlékárnì. Asi po dvou týd-
nech mìli oba rodièe první výslech.
Museli podepsat protokol v èeském
jazyce. Co tam stálo, se nikdy nedozvì-
dìli. Dne 23. kvìtna 1945 byli matka
a otec rozdìleni, aby pracovali na dvo-
rech sedlákù v Èernovicích. Oddìlena
od rodiny pracovala matka 14 hodin
dennì bez mzdy. Mìla ale dobré ubyto-
vání a dostávala hodnì dobrého jídla.
My dìti jsme jí mohly pozdìji nav�tívit
a také my jsme od této rodiny dostáva-
ly domù jídlo. Matka byla o Vánocích
1945 propu�tìna a mohla se vrátit do
�ihle. Otec byl 3. èervence 1945 s ostat-
ními mu�i pøevezen do �ihle, aby vyko-
pali mrtvoly z masového hrobu vedle
høbitova. V�e se dìlo za velkých veder.
Mrtvoly byly umyty a pøipraveny k vy-
�etøování, které prokázalo, �e lidé ne-

zemøeli zastøelením nebo zavra�dì-
ním, ale vyhladovìním. Mrtví byli ze
tøí ètvrtin Nìmci, asi ètvrtina cizin-
cù a mezi nimi jediný Èech.

Mùj otec a døívìj�í starosta �ihle
Franz Ulm museli pak bìhem pauzy
na obìd vykopat venku za zdí nový
hrob. Oba pak byli ve stodole biti a�
skoro k smrti. Franz Ulm byl v mdlo-
bách odvezen, ale pøe�il. Mùj krváce-
jící otec se musel vléci asi sto metrù
k hrobu, který sám vykopal, musel si
do nìj lehnout a potom byl tøemi ra-
nami zastøelen. Proè, to jsme se ni-
kdy nedozvìdìli. Kdo ho zahrabal,
vím. Vrahy byli zámeèník Nowak ze
�ihle, kterému mùj otec bìhem vál-
ky pùjèoval peníze, a jeden partyzán
jménem Rosmara, který byl pozdìji
pøednostou stanice v �ihli.�

(dokonèení pøí�tì)
Bruno Steiner

Quokka je název místních inzertních
novin, kde mù�ete zdarma inzerovat
témìø cokoliv (obdoba na�í Annonce).
Vychází jednou týdnì v noci ze støedy
na ètvrtek a místní tvrdí, �e ve ètvrtek
v poledne u� jsou v�echny dobrý kaufy
pryè. Doma mi øíkali: �Nevìø v�emu,
co ti kdo napovídá�, a tak jsem se
v sobotu v poledne pøes sekci sport,
kola a silnièní kola dostal k telefonní-
mu èíslu (které jsem vyseparoval pøe-
dev�ím podle po�adované ceny) a po
krátkém rozhovoru i k pøíslu�né adre-
se. Za pár minut míøím vlakem smìr
centrum.

Je èas vyzkou�et, jak fungují místní
autobusy - mo�ná je to poslední pøíle-
�itost. Pro pøípad, �e by byl obchod
úspì�ný, si beru cyklistickou helmu,
kterou jsem si pøivezl z Èech. Tady je
cyklistická pøilba povinná bez ohledu
na typ kola, druh cesty a vìk. I autobu-
sy fungují. Kolo, i kdy� bylo velikostí
tak pro o dost mlad�ího bráchu, jezdilo
perfektnì a po výmìnì zadního plá�tì
bude jako nové. 50 dolarù zahuèelo
v kapse bývalého majitele a vyrá�ím na
první jízdu. Teprve teï si zaèínám uvì-
domovat, �e Perth není vùbec �ádná
placka.

n SLOVO ÚVODEM
Jen nìkde zùstaly kaple èi kostelíky

po opravì �ivými budovami; ve vìt�inì
pøípadù jsou opìt odsouzeny k chátrá-
ní. Pøíkladem mù�e být kaple Svatých
Jana a Pavla v Oplotech na Podboøan-
sku, opravená pøed lety spoleènými si-
lami státu, církve a mìsta Podboøany.
Nákladnì rekonstruovaný objekt mìl
pár mìsícù hezký vzhled, dnes mu ne-
zùstal ani ten. I tìm nejlep�ím zední-
kùm se nikdy nepodaøí vdechnout ob-
jektu du�i. To by mìlo být úkolem nás,
kteøí ve mìstech a vesnicích �ijeme. Jen-
�e kostely a kaple jsou pro nás spí�e
architektonickou památkou, zajíma-
vou stavbou - a jen výjimeènì místem
vyznání víry, prostorem pro komuni-
kaci s Bohem. I proto jsme se rozhodli
projít vesnici za vesnicí a zmapovat,
jak na tom na�e kaple a kostely jsou.

Ne� se pustíme do díla, je nutné øíci
pár slov. Léta jsou na�e noviny kritizo-

øádky z Austrálie
Je nedìle, 48 hodin po pøíletu. Stále

mi je�tì není úplnì nejlíp, ale kolo mám
a teï u� není nic, co by mne zastavilo
na cestì k oceánu. Pùjèuji si mapu,
abych bloudil co nejménì (bez úspì-
chu). Cesta mi trvá pøes dvì hodiny,
ale mám takovej pøíjemnej objevitel-
skej a dobyvatelskej pocit. Poslední
kopeèek a... To je nádhera! Modroze-
lená voda, píseèná plá�, kam oko do-
hlédne posetá malými mu�lièkami,
pobøe�ní vlny. Zamykám kolo a hned
to jdu vyzkou�et - teplouèká voda, pí-
seèný pøístup do moøe, idylka. Blbnu
chvíli ve vlnách, vùbec si nepøipou�-
tím, �e by ve vodì mohly být nìjaké ty
moøské potvory. Jediným predátorem
ve vlnách mùj bloklý krk a tak usedám
zpìt na kolo a hodinovou projí�ïkou
podél pobøe�í se jedu podívat k Labu-
tí øece, její� delta dává Perthu zcela
ojedinìlou polohu. Na cestì domù
zkou�ím místní cyklostezky, jejich�
sí� se neustále rozrùstá. Mám toho tak
akorát - asi 70 kilometrù v nohách za
víkend na malém kole po pùlroèní cyk-
listické abstinenci by mohlo staèit,
abych se na první den ve �kole poøád-
nì vyspal.

Michal, Perth

vány, �e hovoøí o kostelích a kapliè-
kách. Dáváme prý jen návod zlodìjùm.
Odmítáme podobná naøèení z nìkoli-
ka dùvodù. Pøedev�ím - policejní sta-
tistiky prokazují, �e pachateli kráde�í
a vloupání jsou u nás nejèastìji lidé
z Chomutovska a Teplicka. Není vy-
louèené, �e si mohou obèas v na�ich
novinách nìco pøeèíst, ale pøedstava,
�e kupují Svobodný hlas a do detailu
zkoumají ka�dou zmínku o nìjaké pa-
mátce, je pøehnaná. Kdyby ho èetli, ur-
èitì by stále znovu nevykrádali kostel
svatého Bartolomìje na Smolnici, kte-
rý byl vypáèen za posledních dvanáct
let témìø dvacetkrát, pøesto�e u� tam
u� není co ukrást. Druhým dùvodem,
pro který odmítáme souvislost mezi
èlánky ve Svobodném hlasu a kráde-
�emi v kostelech, je, �e Svobodný hlas
èerpá informace z otevøených pramenù
- z knih a èasopisù, které vy�ly a jsou
bì�nì pøístupné komukoliv. Mù�e si je

tam najít kdokoliv - my i zlodìji. Pí�e-
li Svobodný hlas o památkách a jsou-li
kostely vykrádány, neznamená to, �e
ke kráde�ím zlodìje navádíme.

Je�tì malièkost. Objevíte-li v na�em
soupisu jakoukoliv nejasnost nebo ne-
pøesnost, pøípadnì nenajdete-li v nìm
tu svoji kaplièku, dejte nám vìdìt.
V�echny informace jsou pro nás dùle�i-
té.
1. ÈTRNÁCT SVATÝCH POMOC-

NÍKÙ
Jen tøi církevní památky v lounském

okresu (kaple v Mradicích a Brlohu
a kostelík v Lounech) jsou zasvìceny
Ètrnácti svatým pomocníkùm. Jde
o skupinu svìtcù, v naprosté vìt�inì
muèedníkù, ke kterým se modlí vìøící
zejména v Èechách a Nìmecku, ale
i v øadì jiných zemí Støední Evropy.
Uctívání ètrnácti svatých pøi�lo z Nì-
mecka. Vìøící jsou pøesvìdèeni, �e
tìchto ètrnáct svìtcù má zvlá�tní moc
a chrání pøed nebezpeèími, nemocemi
a nehodami. Kteøí svatí mezi ètrnáct
pomocníkù patøí: Bla�ej, biskup a mu-
èedník, ochraòuje pøed krèními nemo-

cemi; Jiøí, muèedník, patron vojákù;
Erazim, biskup a muèedník, patron
tìhotných �en, ochránce pøed naka�li-
vými chorobami a bolestmi tìla vùbec;
Vít, muèedník, ochraòuje pøed zemì-
tøesením a bouøkami; Markéta, mu-
èednice, patronka tìhotných �en;
Kry�tof, muèedník, byl uctíván zejmé-
na bìhem morových ran jako ochránce
proti nenadálé smrti; Pantaleon, lékaø
a muèedník, pøimlouvá se prý u Boha
za vìøící pøi jakékoli nemoci; Cyriak,
muèedník, pomáhá prý pøestát poku-
�ení; Jiljí, poustevník, modlí se k nìmu
nemocní; Eustach, vojevùdce a muèed-
ník, ochraòuje v�echny pocestné a ne-
spravedlivì pronásledované, Divi�,
biskup a muèedník, ulevuje pøi boles-
tech hlavy, Kateøina, muèednice, prosí
prý u Boha za v�echny, kteøí mají du-
chovní potøeby; Achát, biskup, ochra-
òuje pøed poku�ením; a Barbora, mu-
èednice, prý odstraòuje nebezpeèí
hrozící tìlu i du�i, u umírajících pøi-
spívá ke ��astnému pøijetí nejsvìtìj�í
svátosti pøed smrtí.

To je Ètrnáct svatých pomocníkù.

Je to trvalka, v zemi má oddenek,
lodyha je pøímá, nevìtví se (25 a� 30
cm vysoká), odìná úzce èárkovitými
listy. Plod tvoøí zobánkaté na�ky na-
hlouèené do strboulu. Celá rostlina je
jedovatá, pasoucí dobytek se hlaváè-
ku v�dy vyhne a ne�kodí mu. Rostli-
na je chránìná, patøí mezi ohro�e-
né druhy. V letech 1994 a� 1997
mapovala Agentura ochrany pøíro-
dy v Ústí nad Labem souèasné roz-
�íøení hlaváèku jarního v severozá-
padních Èechách. Po revizi histo-
rických lokalit bylo v �ateckém Po-
ohøí, lounském Støedohoøí, v okrese
Most, v labském Støedohoøí, Ú�tìc-
ké kotlinì, dolním Poohøí, v libocho-

Zaujalo mne, �e se kriminalistiètí od-
borníci znovu vracejí k záhadnému
pádu z okna, který ukonèil �ivot Jana
Masaryka. Vìt�ina národa je pøesvìd-
èena, �e �lo o vra�du. Na tohoto pøíjem-
ného politika dodnes s láskou vzpomí-
nám. Setkala jsem se s ním, kdy� na
pozvání pøijel roku 1947 do Slavìtína.
Nejdøíve jeho delegace zastavila u So-
kolovny, kde byl pøivítán po staru �chle-
bem a solí�. Poté se náv�tìva odebrala
na radnici, kde byl pøivítán zástupci
obce a zapsal se do Pamìtní knihy.
V doprovodu se pak odebral k pomní-
ku T. G. Masaryka a zùstal na tribunì.
Následovala ho celá výprava MNV
Slavìtín v èele s pøedsedou ONV Lou-
ny panem Randákem, legionáøi J. �lik
a pan Zahrádka a ostatní hosté. Jan
Masaryk nejdøíve promluvil o T. G.
Masarykovi, aby odhalil jeho bustu,
která byla pøed rokem 1947 znièena.
Byla jsem na tribunì se sokoly a sly�e-
la, jak Jan Masaryk øíká: �Nehádejte
se, jeden druhého potøebujeme.� Byl
ú�asnì milý a já ho zbo�òovala. Moc
jsme si pøáli, aby zùstal po projevu ve
Slavìtínì. Ale øekl nám: �Stra�nì rád
bych zùstal. Jsem tu na vesnici poprvé
a nesmírnì se mi tady líbí. Ale odpus�-

n Úl jako makovice
Po neradostném a chudém dìtství

v Dolanech (narozen 1801) absolvoval
knì�ský semináø v Litomìøicích a v roce
1830, ve svých devìtadvaceti letech, byl
vysvìcen na knìze. A� do té doby se
jeho �ivot nijak neli�í od tisícù jiných
mladých mu�ù, nacházejících své po-
slání a skromné zaji�tìní v øadách svìt-
ského knì�stva. Bìhem krátké doby,
kdy pùsobil jako kaplan v Libìdicích,
se ov�em ve farní zahradì seznámil
s chovem vèel a stal se jeho nad�eným
zastáncem a obdivovatelem - doslova
mu zasvìtil celý �ivot. Vèelí úl patøil
v té dobì v oblasti severozápadních
Èech k výbavì fary stejnì neodmysli-
telnì jako tøeba makovice na kostelní
vì�i. I mezi faráøi byla celá øada vèela-
øù. Na mladého Oettla nejvíce zapùso-
bil pøíklad proslulého P. Jana Dzierzo-
nì, který na faøe v Karlovicích sestavil
nový typ úlu a zkoumal �ivot vèelstev.
V roce 1834 se Oettl stal lokalistou
v Mìtikalovì, dnes ji� neexistující vsi
u Doupova, a kromì praktického cho-
vu vèel se vìnoval i technickému zdo-
konalování úlù. Mladý knìz byl ov�em
èasto pøekládán na jiné fary, co� mu na
jedné stranì ztì�ovalo dlouhodobìj�í
práci, na stranì druhé díky tomu horli-
vì �íøil osvìtu na více místech.
n Ve Vèelím domovì

Ve 30. a 40. letech 19. století vystøí-
dal fary v Turèi, Radíèevsi a Bu�kovi-
cích a v�ude v diskusích se sedláky ob-
hajoval potøebu chovu vèel a jeho
význam pro zemìdìlství, aèkoli neza-
nedbával ani péèi o duchovní správu
svìøených vesnic. Mezi ostatními fará-
øi nalezl nìkolik spøíznìných du�í, ze-
jména podboøanského duchovního
správce P. W. Bartha, a spoleènì usi-

lovali o celkové zlep�ení vèelaøství
v Èechách. Výsledkem pøedev�ím Oet-
tlových snah bylo zalo�ení dvojjazyèné
Jednoty pro povznesení vèelaøství
v Èechách, uskuteènìné pøed sto pa-
desáti lety roku 1852 v idylickém pro-
støedí zámeckého parku v Krásném
Dvoøe. My�lenka na�la znaèný ohlas,
Oettl byl jednomyslnì zvolen prvním
pøedsedou Jednoty a zaèal vydávat vèe-
laøský èasopis. Nacionální rozpory
ov�em spolku navzdory pùvodním
pøedstavám brzy dodaly jednoznaènì
nìmecký ráz, tak�e o dvanáct let poz-
dìji byl zalo�en �První èeský vèelaøský
spolek v Chrudimi� a Oettlùv èasopis
�Bienenvater aus Böhmen� zùstal
omezen na jazykovì nìmeckou oblast
Èech. Na valné hromadì spolku o de-
set let pozdìji, kde bylo pøítomno pøes
tøi stovky vèelaøù, Oettl rezignoval kvùli
dlouhodobé nemoci na pøedsednickou
funkci a zùstal pouze èestným do�ivot-
ním pøedsedou. Ode�el na odpoèinek
do Brodù, kde se ve svém �Vèelím do-
movì� doslova obklopil vèelami a kde
také v roce 1866 zemøel.
n Nejlep�í vìtev

Jeho nejznámìj�ím dílem je kniha
s poetickým názvem �Vítek vèelaø
a spolu oular� z roku 1848, vydaná
èesky a nìmecky, a jeho zásluhy o po-
vznesení vèelaøství ocenil zvlá�tním
uznáním císaø Franti�ek Josef i nìko-
lik spolkù obdobného zamìøení. Aè-
koli Oettlovo jméno dnes upadlo prak-
ticky v dokonalé zapomnìní, jeho
milované vèelaøství existuje dál a on
sám by jistì rád souhlasil s vìtou jed-
noho ze svých následovníkù: �Vèelaø-
ství jest nejlep�í, nejvzne�enìj�í a nej-
u�iteènìj�í vìtev zemìdìlská.�

Jan Mare�

te, zùstat nemohu, musím do Prahy na
fotbal ÈSR - Polsko. Fotbalisté hrají
pod mojí zá�titou.� Vidìla jsem pak
zábìry z fotbalu v novinách a skuteènì
na tribunì byl.

Pøi�el rok 1948. Jan Masaryk zemøel
a my, zástupci MNV Slavìtín, jeli na
pohøeb. Málokdo ví, �e my ze Slavìtína
jsme na pohøbu byli, abychom uctili
Masarykovu památku. Vezli jsme �eøí-
kový vìnec, který jsme nechali udìlat
v zahradnictví v Libochovicích, a hlav-
nì delegatèenku, bez ní� bychom neby-
li v Praze pøijati. Dostali jsme se díky ní
a� do muzea. Tam nás pøijali poøadate-
lé a my mohli a� nahoru, kde ji� byl pøi-
praven katafalk s trnovou korunou
a spousta vìncù. Po oznámení, �e ji�
pøijí�dí rakev s Janem Masarykem,
jsme v�ak museli odejít pryè. Zùstali
jen èlenové vlády a hosté. Stáli jsme
u Domu potravin, kde bylo v�e pìknì
vidìt: jak pøijelo auto a vystoupila Hana
Bene�ová a Alice Masaryková a ode-
braly se do muzea. Po smuteèním proje-
vu opustila rakev s Janem Masarykem
budovu a vydala se na prùvod Prahou.
Hned vedle nás, Slavìtínských, byla
delegace z Hodonína. Kdy� jela rakev
okolo, do jednoho poklekli a zaèali se

modlit. U spánku zesnulého politika
byla polo�ena kytièka konvalinek
a v�ichni jsme byli pøesvìdèeni, �e
ukrývá ránu po støele. Nevìøili jsme, �e

vické tabuli a podøipské tabuli cel-
kem jeho 53 lokalit. I pøes vysoké
èíslo je zji�tìný stav alarmující úbyt-
kem lokalit na polovinu. Pøíèinou
úbytku je tì�ba a devastace lokalit,
omezená pastva, zalesòování, ná-
stup plevelných rostlin v dùsledku
pou�ívání umìlých hnojiv a pestici-
dù a v poslední øadì i sbìr a rýpání
rostlin.

Pøi botanizování a houbaøení na
kopcích v èásti lounského Støedohoøí
(mezi obcemi Charvátce, Chraberce
a Mnichovský Týnec), mezi nì� patøí
krásné dvojvr�í Pobídníci, známé
také jako Kreuzberg (Køí�, 384 m)
a Kleiner Berg (Malý vrch, 374 m),

jsem k nemalé radosti zjistil, �e se tu
hlaváèek jarní �íøí a nalezl útoèi�tì
na �irokém valu, táhnoucím se od Køí-
�e k silnici Mnichovský Týnec - Libèe-
ves v délce jednoho kilometru. Bohaté
spoleèenstvo hlaváèku se uchytilo
v poètu nìkolika stovek jedincù v mís-
tech, kde je kamenitý val zatravnìn
drny a není stínìn obvyklými keøi
a stromy. A� deset metrù �iroký val byl
v minulosti pravdìpodobnì vytvoøen
snesenými èedièovými kameny z polí-
èek, kde se døíve pìstovalo ovoce nebo
réva. Kromì hlaváèku jarního tu na-
jdeme i bì�ný petrklíè a kozinec cizr-
nový. Z keøù v hoøej�í èásti �ípek, trn-
ky, slivoò, hloh, svídu, ale i vzácnìj�í
skalník a kalinu tu�alaj. V dolej�í
èásti, kde je vìt�í vlhkost, je bì�ná
líska, tøe�eò ptaèí, jilm, babyka a ja-
san.

Josef Houda

Prùvod pøi Bo�ím Tìle v Lounech u kostela Ètrnácti svatých pomocní-
kù v Lounech v roce 1928.
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Témìø v ka�dé z vesnièek okresu narazíme na kostel nebo kapli. Doklad
nábo�enského cítìní na�ich pøedkù, jejich sounále�itosti s krajem,
v nìm� se narodili a �ili. Je pøíznaèné pro dne�ní dobu, �e stav mnoha
tìchto památek je katastrofální.

Najdete-li je nìkdy na obrazech, je prav-
dìpodobné, �e jich bude patnáct. Èas-
to toti� s nimi bývá i Panna Maria, vel-
ká pomocnice køes�anù a svìtice, její�
pøímluva má prý u Boha velký význam.
Irové pro zmìnu ke ètrnácti pomocní-
kùm pøidali jiného patnáctého - svaté-
ho Magna. Magnus je patronem ob-
chodníkù s rybami. Pùvodnì byl

loupe�níkem, ale obrátil se na víru.
V roce 1105 ho jeho pøíbuzní ve sporu
o dìdictví zavra�dili a Magnovy ostat-
ky se dostaly a� do Prahy.

Jaká je historie tøí jmenovaných cír-
kevních staveb, zasvìcených Ètrnác-
ti svatým pomocníkù, si povíme pøí�-
tì.

Pøí�tì: HOSPODNÍK - BEZDÌKOV

n Víkend na kole

O vèelaøi Oettlovi
z Podboøanska
n Jak dnes zapomenutý knìz polo�il základy vèelaøství
Lidská pamì� je krátká a bývá dost nevdìèná, kdy� èasto pomíjí zaslou�i-
lé osobnosti a uchovává vzpomínky na osoby zcela jiného ra�ení. Jednou
ze zajímavých postav bouølivého a pracovitého 19. století byl P. Johann
Nepomuk Oettl, nad�ený vèelaø - praktik a neúnavný propagátor vèelaø-
ství.

Válka skonèila i pro �ihli. Jak probíhal návrat pùvodního èeského
obyvatelstva do mìsteèka? A dopou�tìl se nìkdo násilí na civilním
nìmeckém obyvatelstvu? Tyto otázky jsme polo�ili Bruno Steinerovi.

Letos 7. bøezna tomu bylo deset let, co byl slavìtínský památník TGM
opìt odhalen. Stalo se tak za úèasti pøedsedy vlády Petra Pitharta,
kanceláøe Karla kní�ete Schwarzenberga (na snímku) èi generálního
vikáøe litomìøické diecéze P. Milana Bezdìka. U� tøetí masarykovská
busta pro Slavìtín byla vytvoøena devatenáctiletým brnìnským socha-
øem Jiøím Markem.

Nehádejte se, jeden druhého potøebujeme
�lo o sebevra�du èi ne��astnou náhodu.
Za rakví �li pøedstavitelé vlády, prezi-
dent Edvard Bene� ne�el, byl ji� nemoc-
ný, paní Hana Bene�ová a Alice Masa-
ryková jely autem. Stále vidím ten rok
1947 a rok 1948 a Jana Masaryka.

Bo�ena Racková, Louny

FO
TO

 A
R

C
H

IV
 S

V
O

B
O

D
N

É
H

O
 H

LA
S

U

R
E

P
R

O
 J

O
S

E
F 

H
O

U
D

A

Nové stanovi�tì hlaváèku jarního
n Rostlinì ublí�ila intenzivní zemìdìlská èinnost
Hlaváèek jarní (Adonis vernalis) patøí mezi známá spoleèenstva. Hvìz-
dicovité velké kvìty svítí citrónovì �lutou a� zlatou barvou do kraje a lákají
k nezákonnému utrhnutí.

Hlaváèek
jarní


