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Rozbitý kostel? Prosím, nabídka je �iroká

Poctivý èeský muzikant

Jak se na lounském Podlesí dolovalo uhlí

n Jen ne do hloubky
Od roku 1850 probíhala na Podlesí

doslova uhelná horeèka. Uhlí se tì�ilo,
kde se dalo. Nejúspì�nìj�í byla tì�ba
v pøedpolí západního D�bánu, kde byla
objevena Kounovská kamenouhelná
sloj, nejhoøej�í èeská kamenouhelná
sloj; v Knì�evsi na ni narazili pøi hlou-
bení studní. Ve východní èásti D�bánu

byla známá pod star�ím geologickým
názvem jako visuté pásmo flecí uhel-
ných a táhne se od Velvar k Podle�ínu,
Zvolenìvsi, k Jemníkám a dále pøes
Studnìves, Tuøany, Jedomìlice a� do
lesù ke M�eci, pøes Pozdeò, Srbeè,
Milý, Bdín a Pøerubenice na Krouèo-
vou a dál na západ do Høedel, Mutìjo-
vic, Kounova a Kru�ovic. Sloj dosaho-

vala místy mocnosti a� 1,4 metru, ve
východní èásti a� 0,9 metru a v západní
èásti a� 0,8 metru. Kounovská sloj se
rozprostírala v dlouhém pásu, dlouhém
asi 50 kilometrù a 2,5 kilometrù �iro-
kém. Výchozy kounovské sloje byly po
celé délce poznamenány nesèetnými
dobývacími pracemi malopodnikatelù
v období konjunktury odbytu uhlí. Na
základì neblahých zku�eností a zpráv
nebyla kounovská sloj dobývána do
vìt�ích hloubek pro silné pøítoky dùl-
ních spodních vod a zvý�ených tlakù.
n �achta byla na návsi

Otevíraly se a zavíraly selské doly,
kterým konkuroval kapitál �lechty,

velkostatkáøù, obchodníkù a tì�aø-
ských spoleèností. Dobývání uhlí tu
mìnilo �lechtické feudály v kapita-
listické tì�aøe a dokonce se tu obje-
vil i cizí zahranièní kapitál. Uhlí tu
tì�il hrabì Hugo Nostic z Rheineka,
hrabì Jan Kleisberg, kní�e Karel
Egon II. Fürstenberg, kní�e Adolf
Josef Schwarzenberg i hrabì Èernín
a celá øada tì�aøských uhelných spo-
leèností, napøíklad Rakovnické ka-
menouhelné doly nebo Uhelná prù-
myslová spoleènost èi Metropolitní
kapitula sv. Víta v Praze. Zkrátka
kutalo se na v�echny strany køí�em
krá�em. Ze D�bánska pøe�lo pozdì-
ji kutání do dolíkù na Podlesí, kde
pøevládala malodùlní èinnost.

V Krouèové byl otevøen nejstar�í
malodùl v roce 1830 pøímo na návsi
pøed domem è. 5 (u Klátilù). Dùl se
nazýval Barbora a dolování prová-
dìla tì�ební spoleènost, která vy-
plácela majiteli pozemku roènì 40
zlatých. Vìt�í tì�bu tu zahájil kní�e
a velkostatkáø Adolf Josef Schwar-
zenberg na dole Adolf Josef I. a II.
Zde sídlila také Správa dolù s úøed-
nictvím pro celé okolí. V Pochvalo-
vì to byl dùl Jiøina, který tì�il je�tì
pod správou Kladenských dolù asi
do roku 1960. Tento dùl znaènì po-
nièili vlasovci 28. dubna 1945.
n Uhelná horeèka na Podlesí

V pozdeòském údolí byly otevøeny
soukromé malodoly ve Bdínì - dùl Jo-
sef, Anna a Antonie (majitelka paní
Liscová ze Srbèe). V Milém to byl dùl
Marie (vlastnil jej pan Borgus z Prahy),

v Pøerubenicích dùl Václav, Humbold a
Herkules (majitelé zamìstnávali a�
dvacet horníkù). V Duèicích byl rov-
nì� otevøen malodùl Schwarzenberg,
který v�ak byl brzy uzavøen po dolu
Adolf Josef I. a II. Daleko více se obje-
vovaly malodoly smìrem ke Slané-
mu napøíklad v Tuøanech, Jedomìli-
cích, Pozdni a Høe�icích, kde se rov-
nì� kutalo jen krátkou dobu do roku
1950. V lesnaté krajinì D�bánu se
je�tì dnes setkáváme s mnoha vìt-
�ími èi malými kopeèky vytì�ené
jaloviny, mnohde ji� porostlými stro-
my a keøi. Mnohý kopeèek by mohl
vyprávìt celé historie o zápasech,
které se odehrály, døíve, ne� dùl byl
opu�tìn a tì�ní jáma zabednìna.
Jsou to nìmí svìdci a pomníèky po
uhelné horeèce na Podlesí v 18. a 19.
století. Josef Houda

n S houslièkami ke kravám
Augustin Schránil se narodil 15. led-

na 1878 v poèetné a chudé rodinì ves-
nického malorolníka Václava Schrá-
nila v chalupì è. p. 20 v Lene�icích. Pøi
køtu dostal jméno Augustin podle jmé-
na kmotra. První hudbu zaèal vnímat
jako dítì v místním kostele pøi církev-
ních bohoslu�bách, kde obdivoval hru
na varhany uèitele Antonína Dole�ala
a houslová sóla uèitele Vilibalda Kvì-
ta. To mu byly teprve ètyøi roky. Pøi ná-
stupu do �kolních lavic oba jmenovaní
uèitelé rozpoznali hudební nadání
malého Gusty a upozornili rodièe. V té
dobì oba uèitelé vyuèovali høe na hous-
le nìkolik lene�ických �ákù, co� jim
malý Gustík závidìl. Dlouho musel
prosit rodièe, ne� mu opatøili star�í
housle, nebo� to bylo na úkor druhých
sourozencù, kteøí nedostali nìjakou
èást obleèení. Gustík se odmìnil ne-
zmìrnou pílí ve �kolních pøedmìtech i
ve høe na koupené housle. Hrál v ka�dé
volné chvíli a to i na pastvì, kdy� pásal
dvì kravièky. Ve høe na housle dìlal
rychlé pokroky, ze kterých mìl sám ra-
dost a jeho pøísní uèitelé ne�etøili po-
chvalou. Kdy� jej otec poslal na pole,
vzal si potajmu houslièky a místo prá-
ce je na mezi prohánìl. Po nìkolika le-
tech se zvy�ovala jeho virtuozita nato-
lik, �e se vyrovnal uèitelùm a spoleènì
hrávali nároèné skladby ve dvojhlasu.
n Z Lene�ic a� do Bosny

V jino�ských letech se chtìl stát uèi-
telem a �kolním prospìchem na to mìl.
Dal�ím jeho snem byla pra�ská kon-

zervatoø, ale ani na jedno otcova kapsa
nestaèila. Hudbu v�ak neopustil. Stále
pilné cvièil a jak mohl, hrál s muzikan-
ty kapelníka Hory. Nemaje finanèních
prostøedkù na vy��í vzdìlání, vstoupil
v sedmnácti jako houslista dobrovolnì
do vojenské hudby slavných �pìtatøi-
cátníkù�, 35. pì�ího pluku v Plzni, aby
se mohl hudbì vìnovat. �e byl pøijat, je
potvrzením jeho kvalit, nebo� zkou�ky
byly pøísné. Tím se mu také dostalo
prvního uznání a ocenìní umìní od
kvalifikovaných profesionálních hu-
debníkù, ne� byli jen lene�iètí uèitelé.
Tak se splnila jeho touha hrát v profe-
sionálním orchestru. Pro svoji píli
a vnímavost si po krátké dobì získal
oblibu u pøedstavených, kteøí mu ochot-
nì pøedávali svoje znalosti. V takovém
muzikantském prostøedí se rychle na-
uèil hrát na rùzné dechové nástroje
a osvojil si teoretickou znalost sklad-
by a kontrapunktu. Ve vojenské kape-
le stále nad ostatními vynikal a kdy� se
uvolnilo místo kapelníka v bosenském
Gorazdu, byl tam pøevelen, aby kapel-
nictví praporní hudby pøevzal. Nevíme,
kde jak dlouho slou�il, ale svojí vojen-
skou povinnost ukonèil jako dirigent u
vojenské hudby v Prachaticích. Bìhem
vojenské slu�by se zdokonalil v aran-
�ování, sám si rozepisoval skladby pro
rùzné hudební nástroje. Po odslou�ení
vojenské povinnosti jej nezlákaly ani
nabídky vojenské správy na místo stá-
lého vojenského dirigenta.
n Pro ochotníky, pro sokoly...

Jako dvacetiletý vrací se z vojny v hod-

nosti poddùstojníka a pøichází do Le-
ne�ic coby zku�ený kapelník vojen-
ských hudeb. Vzhledem k vìku to byla
úctyhodná kariéra. V kuføíku si ji� pøi-
ná�í první skladby, provìøené vojen-
skou kapelou. Návrat do Lene�ic osla-
vil o masopustu veselým prùvodem ma�-
kar, do nìho� poøídil papírové trum-
pety. To byl jen veselý úvod do dal�ího
�ivota, do vá�né práce kapelnické, vy-
chovatelské a skladatelské. Lene�iètí
muzikanti z bývalé �bandy� kapelní-
ka Hory dobøe vìdìli o Gustovì kapel-
nickém vìhlasu i umìní a tak ji� na
podzim roku 1898 úèinkují pod jeho
vedením pøi taneèních hodinách v teh-
dy novì postaveném hostinci u Vlkù.
Potom pøi�ly masopustní bály s karne-
valy a tak velká popularita lene�ických
muzikantù, nebo� mladý kapelník Gus-
ta Schránil pøísnì dbal na peèlivou pøí-
pravu a nácvik ka�dé skladby, ne� pøi-
�la na repertoár. Jeho dirigentské hous-
le nezahálely a hrály prim. Ve své skla-
datelské èinnosti pokraèoval v ochot-
nickém spolku �Havlíèek�, pro který
skládal hudební doprovody pro jejich
hry a nacvièoval hudební a zábavné
veèery. Sám byl vynikajícím divadel-
ním ochotníkem a s oblibou hrával hu-
morné role. V daleko vìt�í míøe se jeho
hudební èinnost uplatnila po ustavení
místní sokolské tìlocvièné jednoty
v roce 1907, která po léta vyvíjela bo-
hatou kulturní èinnost. Sám Schránil
pomý�lel na �enìní a tak v roce 1904
zakoupil v Lene�icích domek è. p. 18.
V listopadu 1905 se o�enil a zalo�il ro-
dinu. Jeho píle se nezastavila. Byl za-
mìstnán v místním cukrovaru a v�e-
chen volný èas vìnoval hudební teorii a
místní kapele.
n Sedm set �kolákù

V Lene�icích pak zalo�il první hu-
dební �kolu pro mláde�. Tím polo�il

základ k pozdìj�ímu vìhlasu lene�ic-
ké kapely. Uèebnu si poøídil z men�í
hospodáøské místnosti na dvoøe své-
ho domu è. p. 18. V uèebnì se scházelo
patnáct i více �ákù. �kola mìla pìt roè-
níkù. Ètyøi roky houslí a pátý spoleèný
s dechovými nástroji, jak se øíkalo �do
�trajchu�. Obden vyuèoval od pìti do
sedmi dvì skupiny houslí a od sedmi do
osmi dechové nástroje. Jako základ vý-
uky slou�ila Malátova hudební �kola.
Na správný prstoklad Schránil bedlivì
dohlí�el a neomylnì poznal, které
�skøipky� se provinily. V�dy poklepem
smyèce o pult hru zastavil, chybu �áko-
vi vytknul a nechal �patnì zahrané tak-
ty opakovat. Jeho oblíbená výtka na zlo-
bivé kluky byla, �e jsou �ta�káøi�
a toto pøízvisko mu mezi �áky zùstalo.
S pøibývajícími roky výuky vzrùstala
zdatnost �ákù a tak v posledním roce
výuky se ji� hrály orchestrální skladby
aran�ované uèitelem Schránilem pro
hru v kolektivu s dechovými nástroji.
Sám �áky doprovázel na harmonium.
Ve dvacátých letech, kdy ji� byl zná-
mým hudebním skladatelem, sestavil a
vydal tiskem na vlastní náklad cvièný
se�it svých skladeb, podle kterého se
ozývalo houslové vrzání po celých Le-
ne�icích. Schránil provozoval svoji hu-
dební �kolu výhradnì jako milovník
hudby, mimo zamìstnání. Snad nikdo
nezaregistroval, kolik generací vyuèil
høe na smyècové a dechové nástroje
skoro zadarmo. Je známo, kolik �áci
mìsíènì platili za prvé republiky. Bylo
to pouhých 7 Kè! Poplatek byl zøejmì
jen na úhradu elektøiny a topení. Vy-
spìlej�í �áky pøíle�itostnì zapojoval
do místních koncertních vystoupení
jeho kapely, kde vedle dechových hu-
debních nástrojù hrálo alespoò deset
�áèkù na housle. V�ak taky stovky jeho
�ákù byly a jsou roztrou�eny po celé
republice, ve �védsku a Americe! Od
nìj �li �áci rovnou na konzervatoø
a tam vynikali. Sám odhadl poèet svých

�ákù èíslem pøes sedm set! Z jeho vdìè-
ných �ákù vzniklo postupem doby vel-
ké hudební tìleso, smìle a vítìznì
soutì�ící s velkými mìstskými orches-
try. Byla to zásluha jeho úsilí, aby vý-
kon kapely byl v ka�dém smìru doko-
nalý a na veøejnost nevystoupil, ne�
s dílem øádnì nacvièeným.
n Zemøel mlád

U� pøed první svìtovou válkou hrála
jeho kapela pod hlavièkou hasièské
�upy lounské a její obliba byla známa
po celém kraji. Od roku 1912 se vìno-
val soustavnì skladatelské práci. Sta-
ral se i o rodinu se tøemi dìtmi. V roce
1914 byl povolán do války, kde byl
v krátké dobì støelen do nohy, léèen ve
Vídni a vrátil se domù. Mìl hudebnì
nadaného syna, kterého nechal studo-
vat na uèitele podle vlastních tu�eb
z mládí. Po otci zdìdil lásku k hudbì.
Mimo rùzné hudební nástroje vynikal
ve høe na violoncello. Mezi mladými
v Lene�icích zorganizoval soubor hu-
debníkù a zpìvákù, se kterými nacvièil
jednoaktovou operu Viléma Blodka
�V studni�. Bohu�el je�tì mlád zemøel
v 26 letech.
n Vacek, Poncar, Schránil

Sám Schránil se èasto zúèastòo-
val skladatelských soutì�í a v�dy byl
odmìnìn za velmi populární, sku-
teènì lidové skladby. Na sokolských
plesech v�dy pøekvapil hudební smì-
sí z divadelních her se zpìvy, které
sokolové v uplynulém roce sehráli.
Pamìtníci nezapomenou na okupa-
ci, kdy v lene�ickém kostele nastu-
doval pøekrásnou Marhulovu vánoè-
ní m�i s výbornými zpìváky a sólisty
Martou Ma�kovou, Karlem Nová-
kem, s dcerou Dra�ïakovou a s ce-
lým pìveckým sborem za doprovodu
èásti jeho kapely. Byl platným or-
chestrálním a divadelním skladate-
lem. Z jeho operet uvádíme �Èert
a Káèa�, �Kdy� si ná� dìdeèek ba-
bièku bral�, �Divotvorné housle�

a �Flamendr�. Jeho skladatelská
èinnost vykazuje pøes ètyøi sta skla-
deb pro housle, zpìv, varhany a zvlá�-
tì pro orchestr. Ve Svazu skladate-
lù, jeho� byl èlenem, udr�oval písem-
ný styk s jeho pøedsedou, skladate-
lem Václavem Vaèkáøem. Z Vaèká-
øových dopisù èteme plné ocenìní
práce Augustina Schránila na po-
vznesení èeské lidové hudby. Líbivé
melodie ocenila øada hudebníkù
a kapelníkù, kteøí hráli jeho sklad-
by. Za Schránilovo celo�ivotní dílo
a za v�echno, co vykonal pro kultur-
ní povznesení rodné obce, byl v roce
1947 jmenován èestným obèanem
Lene�ic. Byl to jeden z pøedchùdcù
dne�ní lidové muziky, kterou pøed-
stavovali Vacek, Poncar a dal�í.
Psal melodie, které s oblibou zapa-
daly do dvacátých a tøicátých let.
n Poctivý èeský muzikant

Plodný �ivot Augustina Schránila
skonèil 17. února 1953, kdy v Lene-
�icích ve vìku 75 let zemøel. Byl po-
chován do rodinného hrobu. Pøi pohøbu
zastupoval Svaz hudebních skladate-
lù Dalibor Vaèkáø. Z lene�ických ulic
zmizela jeho �tíhlá a vysoká postava.
Mizejí i jeho �áci a pamìtníci. Je�tì
dlouho po jeho smrti hrál jeho skladby
v pra�ském rozhlase orchestr Viléma
Karla, co� svìdèí o jejich instrumen-
tálních kvalitách. Také lene�iètí hasi-
èi ocenili záslu�nou práci muzikanta,
který v jejich barvách vyhrával plných
padesát let lidem pro potì�ení. Pøi osla-
vách stého výroèí zalo�ení sboru dob-
rovolných hasièù 3. èervence 1976 od-
halili Augustinu Schránilovi pamìtní
desku. �koda, �e se ji� nena�el nikdo,
kdo by pøipomenul jeho sté narozeniny
v roce 1978. Jemu plným právem patøí
pøívlastek poctivý èeský muzikant, jak
jej nazval závìrem svého dopisu 8. èerv-
na 1943 hudební skladatel a pøedseda
Svazu èeských hudebních skladatelù
Václav Vaèkáø.

Kdy� se na redakci Svobodného hla-
su obrátil re�isér Josef Císaøovský s tím,
zda máme na okrese nìjaký rozbitý kos-
tel nebo kapli, zeptala jsem se, jak moc
má být rozbitý. Zda má mít pouze ob-
vodové zdivo, jako svatý �tìpán v Cho-
tìbudicích, nebo snad má mít pouze vì�
a obvodové zdivo místo lodi jako ve Zlo-
vìdicích? Má snad mít nebezpeèné
praskliny jako po bombardování? Nebo
jenom ponièenou støechu? Má být za-
zdìný, zamøí�ovaný nebo volnì pøí-
stupný? Má být ohromný nebo malý?
Hlavou mi defilovaly rozbité kostely
na�eho okresu, výbìr nevídaný...

n Vzpomínka na doby, kdy svùj dùl mìli �lechtici i statkáøi
V období kolem roku 1870 bylo na pomezí Lounska a Rakovnicka otevøe-
no 110 �achet, které patøily 47 majitelùm. Podle registrace Slánského
báòského hejtmanství v roce 1920 mìla mladá Èeskoslovenská republi-
ka je�tì v uhelné pánvi kounovské kolem padesáti tì�ebních spoleèností
nebo jednotlivých tì�aøù. V øíjnu roku 1935 zamìstnávaly je�tì doly
v Mutìjovicích, Høedlích, Kounovì a Lhotì pod D�bánem na 1.200 horní-
kù.

n Augustin Schránil - hudebník, který proslavil Lounsko
Rok, který právì konèí, byl kulatým rokem Augustina Schránila. Rov-
ných 125 let uplynulo od jeho narození a padesát let od smrti. Tak vý-
znamný èlovìk za pøipomenutí urèitì stojí. Jeho �ivot zmapoval Antonín
Oktábec z Lene�ic a následující sta� vy�la ve sborníku o historii lene�ické
�koly.

�Je to pro pøíbìh ze Sudet. Byl jsem
po�ádán, abych film ozvlá�tnil exte-
riérovými dotáèkami. Jde o dílo kato-
lického spisovatele Jaroslava Dury-
cha, o novelu Bo�í duha. Více ne� �e-
desátiletý mu� pátrá po své lásce.
Nachází rozbitý kostel s nepohøbe-
nou rakví. Najde si dùm, který Nìmci
opustili. Pøichází k nìmu mladá nì-
mecká �ena, která se vrací domù - do
míst, kde ji po válce surovì znásilni-
li, kde jí zabili matku, tetu, kama-
rádku. Vedou spolu dialog. Svìøují
se se svými osudy a na dùkaz usmíøe-
ní a odpu�tìní spoleènì pohøbí ra-

kev. Musí to být obraz zkázy, bezú-
tì�nosti.�

�Tedy jsou zapotøebí nìmecké kos-
tely? Chcete pøibenický? Nebo snad
kapli ve Vescích? Nebo v Libyni - ta je
taky v rozvalinách a má dokonce gotic-
ké základy. Nebo Siøem? Kostel Franze
Kafky? Ten je obrovský... Mají tam snad
být obna�ené lidské kosti, jako v már-
nici u kostela v Radíèevsi? Nebo do-
jemné tablo nìmeckých padlých, co je
v kaplièce v �elezné? Mají být rozvali-
ny právì opravovány jako v Neèemi-
cích?�

Objí�dìli jsme spolu ty rozpadlé kos-

tely. Nejdøív jsme byli v Sinutci. Tam je
krásná znièená kaple. Pamìtnice bo-
hatých sedlákù. V�dy� v kapli bylo hned
�est výklenkù pro sochy, dvì u vchodu
na velké sochy a uvnitø na svìtových
stranách ètyøi, na sochy malé. A støecha
pryè a kus lodi pryè. Kaple je vzornì
oèi�tìna od náletových døevin, tak�e její
bezútì�ný rozklad je�tì více vynikne.
V Øisutech jsou zazdìné vchody, ale do-
stali jsme se tam skrz sakristii. Potom
jsme byli v Lahovicích ve svatém Jaku-
bu. V interiéru je v�ak le�ení a to se ne-
hodilo. Josef Císaøovský v�ak ocenil, �e
jde o nejkrásnìji polo�ený kostelík s vý-
hledem na polovinu Èeského støedoho-
øí. A velmi �elel studánek, které kdysi
zásobovaly libèeveský pivovar. A na-
konec jsme byli ve Zlovìdicích. Tam mají
kostel dekapitovaný. Vì� má, ale loï u�
pozbyla støechy. A kostel je z èedièe
a z èerveného pískovce, tak�e fascino-
val tím, jak je èervený a èerný. Ov�em
nejvìt�í radost mìl re�isér, kdy� zhlédl
zbìdovaný kostel v �aboklikách s vy-

tluèenými zbytky vitrá�ových oken, se
starou farou. A podlaha kostela rozko-
paná, jak tady kdosi hledal zlato. Vùkol
bezútì�ný høbitov s rozbitými nìmec-
kými andìly, poblí� roztøí�tìná pum-
pa, v�e zarostlé bodláèím. A tehdy pan
Císaøovský zaèal nad�enì jásat: �To jo
ono, pøesnì tady se to mohlo udát.� Film
Bo�í duha by mohl být uveden v Èeské
televizi v polovinì pøí�tího roku.

Kvìta To�nerová

Farní kostel sv. Bartolomìje v �aboklikách je dolo-
�en u� ve 14. století. I s areálem je památkovì
chránìn a patøí k nejohro�enìj�ím na okrese. Static-
ky naru�ené zdivo se trhá, peníze na záchranu stále
nepøicházejí.

Na výstavbì kdysi honosné a vý-
pravné kaple v Sinutci se zøejmì
finanènì podíleli tamní bohatí sed-
láci.

Kostel sv. Bernarda v Øisutech je dnes ji� jen polítováníhodnou ruinou
se zabezpeèenými vchody.

Kostel sv. Michaela archandìla ve Zlovìdicích je èer-
vený a èerný. Zkáza objektu umo�òuje fotografùm
neobvyklé zábìry.
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