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Kdepak peníze, tìch bylo málo.
Co se zkazilo, mohl jsem sníst
n Obrázky z obyèejného ivota Otakara Parmy nejstarího z Loun
Dneska se spolu s jedním z nejstarích lounských pamìtníkù a naich
vìrných dopisovatelù, s panem Otakarem Parmou, který je doposud
obdaøen fenomenální pamìtí, vypravíme do Podìbradovy ulice. Pøiblíí nám, jak vypadala za první republiky.
Za první republiky stavitelé Jindøich správy silnic a osobní auta. ivot se
Grünner a Václav Verner skonèili vý- rychle rozvíjel. Kupní síla obyvatel, ktestavbu dolní èásti Podìbradky a tím rou pøevánì byli státní zamìstnanci,
zmizely nezastavìné proluky. Vernero- dala v Podìbradce vzniknout soukrovy domy vroubí komunikaci smìrem mému podnikání. V ulici se nacházel
na Tyrovo námìstí. Byla zde mìan- zubní lékaø Zwilling. Mìl nástìnnou
ská kola, reálné gymnázium a soko- elektrickou vrtaèku zvanou dorriotka,
lovna, kde se cvièilo kadý den. Tyto tøi která mìla dlouhé rameno, na nìm zabudovy dávaly základ dìní a událos- vìenou kouli s motorkem, z nìj vedly
hadièky k vrtáèku, a lapací pøenostem.
Výstavba èásti horní ulice byla za- nou vrtaèku. Kromì toho, e umìl
hájena stavbou paní Grünerové - vedle skvìle zuby trhat, zhotovoval i protébývalé polikliniky. Ta se nazývala Do- zy, tenkráte jetì ménì dokonalé ne
mácí uèení a byla urèena k výchovì dnes, v èem mu pomáhal zubní labodìvèat pro rodinný ivot. Spoøitelna rant Lika. Nae rodina se se zubaøem
postavila své èinovní domy proti ho- pøátelila, byl to ruský uprchlík. Vyprátelu Zastávka. ivot mìsta se postup- vìl o ruské revoluci a za války jsme spolu
nì prodlouil a za eleznièní tra, kde fandili Rusùm proti Nìmcùm. Dále
v té dobì stály slévárny kovù na místì v Podìbradce provozoval ivnost lakýrveterinární nemocnice, budova správy ník Groh, truhláø Rokot, øezník Fidsilnic a továrna na výrobu nábytku a- ler nebo cukráø Moný. Jeho cukrárna
byla docela malá, s jediným stoleèkem
fránek, pozdìjí Triola.
Jak vypadal tehdejí provoz? Kro- k posezení. U tehdy byly populární
mì potahù taenými koòmi nebo pá- kremrole, rolády, dorty, plnìné koíèrem uherských volù s velkými rohy, jez- ky, loutkové vìneèky, rùzné øezy, indily Podìbradovou ulicí automobily diány. Dìlala se i mraená káva. Pù-

vodnì jsem se chtìl cukráøem uèit
a tak jsem tam chodil pomáhat. Napøíklad jsem toèil zmrzlinu. Cukráø nebyl zámoný a tak si nemohl uènì dovolit. Co se zkazilo, to jsem mohl za
odmìnu sníst. K holièi Parmovi se ponejvíce chodilo ve støedu a v sobotu. To
byly dny, kdy se lidé nejvíce dávali holit
a kvetly nejvìtí kefty. Jinak se po
zbytek týdne ivoøilo. Otevøeno bylo od
sedmi do devatenácti hodin a po celou
dobu se èekalo, nìkdy i na jediného
zákazníka. Holiè støíhal také dámy,
tenkrát byla módní mikáda. A nahøíval si kulmy, aby mohl enám vytváøet
na vlasech bujné vlny. Modistka Tichá
mìla docela malou výlohu s figurinou.
Chodily za ní pøední dámy. Tenkrát se
nosil speciální typ kloboukù - huèky.
Modistka mìla naité hladké klobouèky toka a z nich pak pokrývky
hlav dotváøela. Obchod se kolními
potøebami mìl Fastr. Nechybìli krejèí: Pecháèek, Sichert. Liehne, Hauptvogel, Václav Parma a Nováková
mìli obchody s potravinami a Jupa,
kubal, Prchlík a Heller byli obuvníci.
Mlékaø Charvát prodával v prùjezdu
mléko z konve. Byly tu dvì hospody:
Sokolovna a U Parmù.

Zaèal se rozvíjet kulturní ivot
v naí ulici. Podpùrný spolek Humanita, jeho pøedsedou byl pan Vaníèek, postavil v sále u Parmù divadelní
jevitì a zøídil pùjèovnu knih. Tím se
do ulice stáhl vekerý kulturní ivot.
Hospodu U Parmù pøevzal pøíbuzný
Rudolf Parma a z pùvodní pøedmìstské hospody s nepøíli dobrou povìstí
vzniklo Rokoko - moderní podnik,
který mìl vih a zvuk. Sokolovna
a Rokoko vládly divadlu. V Rokoku
se konaly pøednáky cestovatelù Vráze, Elstnera, Zdeòka Nejedlého, ale
také zakladatele faistické organizace generála Radoly Gajdy, jinak nositele nejvyího anglického vyznamenání. Z divadelních umìlcù se
v Sokolovnì pøedstavil Karel elenský, Voskovec a Werich. V Rokoku se
støídali divadelní spoleènosti Karla
Rodena, Èervíèka, Liky a Maøenky
Zieglerové. Jinak se v sokolovnì cvièilo. V Rokoku bylo pozdìji i kino a první
filmy byly doprovázeny ivou hudbou.
ivot v ulici vzkvétal a do okupace
nìmeckou armádou, kdy se mnohé
zmìnilo a mnohé nadobro skonèilo.
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Buk ze erotína ve finále
soutìe Strom roku
n Ètenáøi mohou svými hlasy v soutìi podpoøit místní strom
OKRES LOUNY (mu) - Do finále soutìe Strom roku 2004 se dostal buk
lesní, rostoucí na katastru obce erotín na Lounsku. Strom je 150 let
starý, dvacet metrù vysoký a kmen mìøí v obvodu 420 cm.
Buk roste v rozsáhlém porostu jeh1) Zasláním dárcovské SMS ve tvaliènatých stromù, severozápadnì od ru DMS STROM5 (èíslo 5 je právì èísmísta, kde se ze silnice Hvíïalka - lem erotínského buku) na èíslo 87777.
Krouèová odpojuje silnice na Bor. Jako K cenì textové zprávy bude pøipoèteno
jeden z mála bukù jej pøi zakládání jeh- 30 Kè. Z kadé takto odeslané zprávy
liènatého lesa uetøili tehdejí majite- bude 27 Kè pøevedeno na úèet projektu
lé panství Panenský Týnec - Herber- Adoptujte strom! a shromádìné prosteinové. Ti sice potøebovali rychle støedky vìnovány na podporu výsadby
rostoucí døevo jehliènatých stromù pro stromù.
výrobu a prodej, na druhou stranu ale
2) Zakoupením týdeníku Kvìty, ktenechali v polesí nìkolik bukù kvùli rý do øíjna zveøejòuje hlasovací
bukvicím pro divoká prasata. Buk pøi- kupon
el o centrální kmen a pozoruhodnì se
3) Vyádáním originálních hlasovarozvìtvil. V roce 2003 na tento strom cích archù Nadace partnerství. Jeden
upozornili Mìstský úøad v Lounech stojí 60 Kè a je na nìm místo pro maxisami obyvatelé a na poèátku roku málnì dvacet podpisù. Prostøedky zís2004 byl zahájen proces prohláení kané prodejem hlasovacích archù butohoto stromu za památný, úspìnì dou opìt vìnovány na podporu výsadby
dovrený na pøelomu kvìtna a èervna. stromù.
Právì pracovnice mìstského úøadu
Vítìzný strom získá na rok zdarma
Olga Salaèová, která má na starosti odbornou péèi dendrologických speciochranu pøírody a krajiny, také strom alistù. Odmìnìni budou i vylosovaní
navrhla do soutìe Strom roku 2004. hlasující.
erotínský buk je jediným stromem
Dalí informace o soutìi Strom
z Ústeckého kraje, který se do finále roku, o Nadaci partnerství a o projeksoutìe dostal.
tu Adoptujte strom lze získat na weboSvoji podporu erotínskému buku vých stránkách www.stromzivota.cz,
v soutìi Strom roku 2004 lze do 10. kde jsou té prùbìnì zveøejòovány
øíjna vyjádøit tøemi zpùsoby:
výsledky hlasování.

Je právì Vá ivotní pøíbìh jetì
zajímavìjí, ne ten, který jste právì doèetli? Napite nám o sobì! Vae
vypravování rádi zveøejníme. Pite
na adresu autorky této rubriky: Kvìta Tonerová, týdeník Svobodný
hlas, Èeská 177, 440 01 Louny.

Ze zemì, kde stojí litr benzínu sedmdesát haléøù
n Bratøi trossovi vystavují v Køíovì vile fotografie z cest po svìtì
ATEC (rtl) - A do 22. srpna potrvá v atecké Køíovì vile výstava Na
cestì, která pøedstavuje fotografie Josefa a Martina trossových ze atce z jejich cest po Africe, Americe a Asii. Byla zahájena v nedìli 13.
èervna. Josefa trosse jsme poádali o krátký rozhovor.
n Z jakých zemí fotografie, kte- záitkem. Fotil jsem tam píseèné
duny, nejvìtí na svìtì. Modrá obloré jste poøídili, pocházejí?
Bratr navtívil støední Ameriku, já ha s oranovo èerveným pískem, to
vystavují snímky z jihovýchodní Asie - byla neskuteèná scenerie. Duny maz Vietnamu, Kambodi a Thajska. jí jinou barvy ráno, jinou veèer, neuNejhezèí byla asi cesta pøes jihový- stále se mìní, jsou i tøi sta metrù vysoké.
chodní Afriku, pøes Namibii.
n Fotil jste jen krajinky, nebo
n Øíkáte nejhezèí cesta - jsou to
jste hledal i jiná témata?
i nejhezèí fotografie?
Urèitì. Necestovali jsme bìnì
Rozhodnì. Potkali jsme tam úasné lidi, z mnoha vìcí jsem tam byl vel- s cestovními kanceláøemi. Koupili
mi pøekvapen. Návtìva Namibie byla jsme si letenky, vzali batohy a vyrazili
z fotografického hlediska skuteèným jsme. Hlavním turistickým trasám jsme

se vyhnuli. Zabloudili jsme tøeba jednou v horách a narazili na skupinu ozbrojených lidí. Nejdøív na nás míøili pistolemi, pak se ukázalo, e to je vyplácení sociálních dávek pro ty nejchudí horaly. Témata na fotkách jsou
opravdu rozmanitá. Zajímavým tématem byla i zvíøata. Poprvé v ivotì jsem
vidìl utíkat v pøírodì irafu, byl jsem
z toho úplnì namìkko.
n Kolik fotografií je na výstavì
k vidìní a jak jste je s bratrem vybírali?
Výstava je ve tøech místnostech,
jedna je vìnována støední Americe, dalí Asii a poslední Africe. V kadé je
asi dvacet a tøicet fotek, dohromady

je to necelá stovka. Vechno jsem fotil
na diapozitivy, take zvìteniny jsou
nakonec barevnìjí, vypadají docela
pìknì.
n Chystáte se v blízké dobì zase
nìkam s fotoaparátem?
Dokud vydrím svobodný, a e bráním zuby nehty, tak urèitì. Je to pro
mne droga. Chtìl bych navtívit Ugandu. Vybírám zemì cenovì dostupné.
Teï jsem se vrátil z Venezuely, to je
docela zvlátní zemì s polovojenským
reimem. Vládne jí Hugo Chavez, velký kamarád Fidela Castra. Jde to tam
od deseti k pìti. Zemì je druhým nejvìtím exportérem ropy, litr benzínu
tam stojí v pøepoètu asi sedmdesát
haléøù. Mohli jsme tam ít doslova
z nièeho.

Soutì o lístky do
Vrchlického divadla

Darované dny v Galerie u kozoroce

Váení ètenáøi,
informaèní støedisko Mìstského
úøadu ve spolupráci s lounským
okresním archivem a týdeníkem

PERUC (vhk) - Dne 25. èervence v 16 hodin se v Galerii u kozoroce na
Peruci koná vernisá výstavy obrazù Darované dny, jejich autorkou je
Vladimíra Burianová.
Jsou malíøi, kteøí malují pro slávu, nálady daného okamiku. Èasto repro peníze, pro obdiv druhých, pro ra- flektuje lidské utrpení v nejrùznìjích
dost. Vlaïka maluje, stejnì jako ije - podobách, a ji jsou to dìti v dìtských
tie, neokázale, snad a stydlivì, spíe domovech, lidi staøí, nemocní a umírajen pro sebe, z vlastní vnitøní potøeby. jící, oputìní, hladovìjící, zoufalí,
Její práce nejsou efektní, prvoplánovì ztracení a zdánlivì marnì hledající.
líbivé, nepodléhají módním trendùm a Protiváhou a odpovìdí na nevyslovené
nìkdy dokonce není pøíjemné se na nì otázky mohou být krajiny projasnìné
dívat èi o nich pøemýlet. Výbìr témat teplým svìtlem, domy zvoucí vlídnì oteani technik se léty nemìní. Ve vech vøenými dveømi a záøícími okny, nadìjobrazech a kresbách je patrné hledání né a zároveò i pokorné výrazy øeholnic,
odpovìdí, snaha obstát v ivotních základní vertikála ivota zobrazená
bojích i touha po harmonii a klidu. vìí kostela, poeticky ladìné a barvaI v pøípadì portrétù a krajinomaleb ne- mi høející kresby s dìtskými motivy.
zobrazuje pouze vidìné, ale poodhaluVladimíra se narodila v roce 1961
je skryté dìje, tuení souvislostí v Ai. Vystudovala SUP v Uherském
a umoòuje nám procítit èi protrpìt Hraditi. Po ukonèení studia pùsobila

jako uèitelka kresby a malby v LU
v Chebu, pozdìji pøela do Prahy a pracovala pro FS Barrandov jako koloristka kreslených filmù. Její zdravotní
stav, bohuel, neumonil dalí studium. Samostatnì vystavovala v 90. letech v Chebu a v Praze. Kromì toho se
zúèastnila nìkolika skupinových výstav napøíklad Oèima radostné zvìsti a handicapu, poøádané u pøíleitosti 2000 let Bøevnovského klátera.
V posledních letech jí nadále zhorující se zdravotní problémy dovolují tvoøit jen obèas a omezenì. Pøesto ilustrovala uèebnici náboenství pro nejmení
dìti, podílela se na ilustracích èasopisu Bluditì, vytváøela návrhy na pohlednice, podílela se na výrobì leporel
pro firmu Libero, je autorkou loga pro
internetové stránky pro slabozraké,

lounsko, atecko a podboøansko pohledem pohlednic
22. ROÈOV 1936

Náhoda tomu chtìla, e po minulé
exkurzi na Podlesí zùstáváme i tentokrát v kraji chmele, vlastnì nedaleko
od Pnìtluk. Jen se pøes dva kopce pøeneseme na Roèov. Dnení pohlednice
nese razítko Horní Roèov a datum 10.
dubna 1936. Adresátem je Vojta Merten v Praze - Bráníku a odesílatelem
Vlasta Charvátová. Pátrat po potomcích odesílatelky je sloité, pøíjmení
Charvát patøí na Roèovì mezi ta èastìjí. Sleèna Vlasta pøeje Mertenovým
pìkné Velikonoce. Nemohu si pomoci,
ale jméno Merten jsem nìkde slyel,
snad v nìjakém prvorepublikovém filmu. Moná si vzpomenete.
Pohlednice Horního Roèova nenese
ádnou informaci o vydavateli, podle
èísla, vytitìného na rubové stranì,
vak zøejmì patøí do produkce známého praského vydavatele pohlednic
Gustava Jílovského. Jeho firma fotila a
tiskla pohlednice pro øadu míst celé
republiky, sbìratelé starých pohlednic
potvrdí, e snad a na vyslovenì malé
nebo málo významné vesnice vydal Jílovský pohlednice snad kadé obci.
Jaký byl rok 1936? Republika se probouzela z hospodáøské krize a zpoza
Kruných hor u doléhal øev zfanatizo-

vaných faistù. Ale Podlesí si ilo svým
ivotem, spojeným pøedevím s tím, zda
a jak se urodil chmel, kdy a za kolik se
ho podaøilo prodat. Jene vypátrat detailní stopy roku 1936 v Roèovì je sloité. Kronika mlèí, zápisy z let 1934 a
1937 zcela chybí. Èásteèný obraz si lze
udìlat napøíklad z kníky Karla Maree Roèov, obec na Podlesí. Z ní
tak snadno zjistíme, e starostou byl
v letech 1932 a 1941 Bohumil Kulhánek. Roèov byl v té dobì z politického
hlediska zajímavý tím, e volby v roce
1935 vyhráli lidovci. Získali 29 % hlasù,
co byl podle Maree v rámci tehdejího
Lounska skuteènì ojedinìlý pøípad.

Obchod Hugo Fila, který stojí zcela
vlevo, byste dnes na roèovském námìstí hledali marnì. Musel ustoupit stavbì reálnì socialistického nákupního
støediska, dokonèeného roku 1978. Ke
cti architektù budi alespoò pøièteno,
e se na Roèovì nepustili do mohutných patrových pøíerností, jaké známe tøeba z Vroutku, Leneic, Cítolib,
Peruce, Domouic nebo Èernèic, ale e
zùstali pøi zemi, a to doslova. Roèovské nákupní støedisko je natìstí pøízemní budovou, take celému námìstí
dìlá jen malou ostudu. Za ním u je
bývalý hostinec U èeské koruny, jinak è.p. 15. Filùv obchod mìl è.p. 14
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Vladimíra Burianová nezobrazuje pouze vidìné, ale poodhaluje skryté

Vladimíru Burianovou potìí vá
zájem o obrázky.

vzdìlává se a pùsobí také v oblasti restaurování obrazù (napø. kostely
v Michli, Krèi, Modøanech).
Výstava je pøístupna do 21. srpna od støedy do nedìle vdy od 10,00 hod.
do 18,00 hod.

a lo o dùm, jeho majitelé jsou známi
u pøed rokem 1585. Filovi jej koupili
roku 1892.
Protoe roèovská kronika o polovinì tøicátých let mlèí, podívejme se jen
struènì na zápisy právì z let 1933
a 1938. Kronikáø se ani v roce 1933
nemohl vyhnout chmelu: Chmel trpìl
znaènì suchem, døepèíky a micemi
a úroda jeho byla proto jen podprùmìrná. Celkový stav chmelnic v obci
èinil 11.000 kop a sklizeò okrouhle
1.100 lehkých centù. Cenovì zdála se
situace po sklizni velmi slibnou. První
nabídky byly 1.800 Kè za 50 kg, ale za
tu cenu se neprodávalo. Cena stoupala
a do sv. Václava èinila 2.500 Kè. Kronikáø dále zmiòuje následky hospo-

Svobodný hlas pro vás pøipravilo
soutì, kde vítìz získá volné vstupenky do Vrchlického divadla. Dnes
otiskujeme otázky druhého kola.

Druhé soutìní otázky:
2a - Kdy byl postaven Výstavní pavilon v nynìjích Masarykových sadech
a k jaké pøíleitosti?
2b - Který den v mìsíci a v jakou hodinu se provádí pravidelná zkouka sirén?
Odpovìdi lze doruèit na Mìstský
úøad tøemi zpùsoby. Buï korespondenèním lístkem na adresu Mìstský úøad, mìstské informaèní støedisko, Mírové nám. 35, 440 23
LOUNY, dále e-mailem na adresu
info@mulouny.cz nebo osobnì donést pøímo do mìstského informaèního støediska v pøízemí radnice.
Nezapomeòte k odpovìdím pøipsat
svoji adresu. A pozor, soutì je urèena pro kadého bez rozdílu vìku!
Nezapomeòte proto sledovat týdeník Svobodný hlas.
dáøské krize. Hmatatelným dùkazem
na Roèovì bylo napøíklad pøidìlování poukázek na potraviny nezamìstnaným. Poukázky rozesílalo ministerstvo sociální péèe, chodilo jich vak
málo, take obce se o nezamìstnané
staraly samy: Na popud okresního
komité pro péèi o nezamìstnané provedena byla v únoru v kadé obci svépomocná akce ve formì sbírky. Bylo
sebráno 860 kg ita, 10 kg mouky,
5 kg cikorie a 373 Kè na hotovosti.
Za obilí a peníze opatøilo se 900 kg
itné mouky, ze které pekl pekaø
v únoru, bøeznu a dubnu chléb pro nezamìstnané a chudé. Tìko øíci, zda
by dnes nezamìstnaným jen chleba staèil, ale kdo ví.

Na vae odpovìdi z druhého kola
èekáme do 28. èervence, kdy bude
provedeno vyhodnocení. Správné
odpovìdi z prvního kola - 1a) Rohový dùm na Praské ulici, 1b) Ing. Jan
Kerner, 4 roky. Výhercem prvního
kola se stává Eva Èermáková
z Loun a jako výhru získává propagaèní materiály poskytnuté Mìstem Louny. Cenu si mùe vyzvednout
nejpozdìji do 4. srpna v Mìstském
informaèním støedisku v Lounech
(bu- dova radnice na Mírovém námìstí).
Roèov bìhem první poloviny vytrvale usiloval o zøízení mìanské koly,
co se mu paradoxnì podaøilo prosadit
a po záboru pohranièí Nìmeckem.
Jediné blízké mìanky, v Kounovì
a Lipenci, se toti ocitly v Nìmecku
a pro èeské dìti byla zøízena nová právì na Roèovì. V roce 1933 byla na Roèovì také vysazena alej 43 katanù
na námìstí podél hlavní silnice, a to na
návrh starosty Kulhánka. Kronikáø
zaznamenal také dvì novì postavené
domy toho roku (è.p. 185 a 186), vysazení vehlovy lípy na námìstí v parku
vedle lípy T.G. Masaryka, osm zemøelých a osm narozených a konstatoval
také sedm osobních a tøi nákladní
auta v obci.
V roce 1938 kronikáø zapsal vybubnování kvìtnové mobilizace obecním
stráníkem Liskou i záøijový Mnichov
a øíjnové odstupování pohranièí.
A s tím spojené oèekávání války, skupování zásob, rozpoutìní politických
stran (na Roèovì jich pùsobilo est),
vylouèení komunistù z obecního zastupitelstva, kulhavku a slintavku u hovìzího dobytka a obrnu u vepøového.
President Bene odstoupil a ujel do
Anglie. Nìmeckou vládou navren a po
té zvolen za presidenta Emil Hácha,
konèí svéráznì zápisy z roku 1938 roèovský kronikáø.
Pøipravil David Hertl

