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n Jaká asi byla minulost dnes nejmení obce v lounském okresu?
Nejmení obcí v lounském okresu jsou Úherce. Obecní úøad tam podle
poslední sèítání peèuje zhruba jen o edesát obyvatel. Prastará vesnice ve
východní èásti Lounska má vak velmi bohatou historii. Hovoøíme o ní
s historikem Janem Mareem.
n Název Úherce jakoby pøímo svá- lidí, kteøí pøi nìjaké koøistné výpravì
dìl k úvaze, zda nevznikl od Uhrù. za hranice státu padli do zajetí a pro
Je tomu skuteènì tak?
svou kvalifikaci byli usazen na jednom
Dá se to pøedpokládat. Není to je- místì, kde nìco vyrábìli.
diný pøípad u nás. Napøíklad název vesn Co víme o historii obce Úhernice Poláky lze odvozovat podobným ce?
zpùsobem. Zøejmì se jednalo o vesnice
Psaná historie obce je velmi stará.

Nejstarí zpráva o Úhercích se sama
hlásí k roku 1088. Je to mezi ostatními
lounskými obcemi velmi unikátní, by
to není zcela jisté. Jde toti o listinu
vydanou a o sto let pozdìji, je se sama
datuje do roku 1088. Je to jedna z velice
zajímavých listin staré èeské historie.
Týká se zaloení vyehradské kapituly králem Vratislavem I. Právì Úherce
jsou v této listinì uvedeny jako jedna
z obcí, které budou nové kapitule náleet. Není tam uvedena pouze samotná obec, jsou tam dokonce jmenováni
i vinaøi - Pivona a Plac. Známe tak
z jedenáctého století dva nejstarí
Úherèany.
n Mìnili se v dalí historii majitelé obce? Co o tom víme?
Úherce byly po pøevánou dobu své
existence v majetku rùzné církevní
vrchnosti. Neznámo jakým zpùsobem
se po roce 1088 z majetku vyehradské
kapituly dostaly kladrubskému kláteru. V tomto období je opìt jmenovitì
známo nìkolik lidí z obce. Poté se dostaly z vìtí èásti do majetku erotínù, pánù nedalekého erotínského
Nejstarí Úherèané z nejstarí fotografie Úhercù, kterou se pyní re- hradu. Ti v roce 1386 vìtí èást vesnice
dakèní archiv. Najdou se jetì pamìtníci, kteøí poznají obyvatele na vìnovali svému rodovému kláteru
v Panenském Týnci a s osudem tohoto
snímku?

klátera zùstaly Úherce svázány a do
zruení vrchnostenské správy roku
1849.
n Kláter Kladruby a Úherce, to
je docela velká vzdálenost, jak kláter vykonával své vlastnické právo
v tak daleké obci?
Bylo to asi velmi problematické, ale
v dobì jedenáctého a dvanáctého to
není nic neobvyklého. Scelování pozemkù do vìtích dominií je a otázkou pozdìjí doby. Vlastní správa probíhala z dneního pohledu velice
chaoticky. Dalo by se øíci, e jednou a
dvakrát do roka navtívil kláterní
výbìrèí své oveèky v Úhercích a odebral od nich èást úrody, pozdìji moná
peníze.
n Úherce jsou pomìrnì malou
obcí, je jejich historie nìèím zajímavá? Nezdá se, e by to byla obec,
kudy dìjiny takzvanì kráèely.
Na rozdíl od ostatních vesnic v okolí je v Úhercích nádhernì zachována
architektura z nìkolika posledních
století, èasto v prakticky nedotèeném
stavu. Z tohoto dùvodu mùeme souhlasit s tvrzením, e Úherce jsou v tomto smìru skuteènì výjimeèné a e
k nim osud byl ponìkud laskavìjí
ne k jiným obcím.
Pøipravil David Hertl

Kaèenka z útulku má osm tìnìcích cvalíkù
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litry mléka a hovìzí vývar s masem. majitelù zvládá vzornì, ale urèitì bude
n Z nedùvìøivého smutného zvíøete se stala vzorná psí máma tøi
Potøebuje speciální konzervy pro kojí- ráda, a se nenasytní potomkové nìÈERNÈICE (to) - Fena z útulku má krásná tìòata. Ne vechny pøíbìhy cí feny, konzumuje tìstoviny, zeleninu. kdy po patnáctém lednu vydají do svìdopadají tak astnì. Z pùvodnì smutného, zrazeného a nedùvìøivého Vechny úkoly zatím s pomocí svých ta, k novým majitelùm.
zvíøete se stal oddaný a právoplatný èlen rodiny a nyní i peèlivá psí matka.
Irena Peikerová a Stanislav Heøt Z pùvodnì bojácné feny se stala suvez Èernèic si fenu vzácného plemene rénka. K rodinným pøísluníkùm je
støedoasijský pastevecký vyhlédli pøátelská, ale na cizí lidi ostrá. Pro fenv psím útulku v Libèevsi. Zvíøe, které ku vzácného plemene se podaøilo najít
pùvodní majitelka vymìnila za snáze dokonce i enicha. Jeden ze sousedù
ovladatelného nìmeckého ovèáka, upozornil paní Peikerovou, e na Perubylo ve patném stavu. Noví majitelé si ci vidìl psa stejného plemene - Aldu.
vak fenku zamilovali. Padla nám do
Námluvy byly sice zdlouhavé, avak
oka, hned jak jsme do útulku vstoupili. úspìné. Dne 22. listopadu se KaèenByla tak stranì smutná. Museli jsme ce narodilo osm zdravých krásných tìji na nás zvykat pomalu, øíká paní òat - ètyøi pejskové a ètyøi psí sleèny.
Peikerová.
Nejmení potomek váil pùl, nejtìí
Po tøi nedìle do útulku obìtavì jez- tøi ètvrtì kilogramu. Nyní má kadé
dili a psici na sebe zvykali. Doma ne- tìnì pøes dva kilogramy a od minulémluvili o nièem jiném, ne o Kaèence. ho týdne u si svìt prohlíejí a dovádìTrpìlivost se vyplatila. Rodina získala jí. Psí máma teï má spoustu práce, aby
vìrné zvíøe a neohroeného hlídaèe. tìnìcí èeládku uivila. Dennì vypije Fena Kaèenka se svými osmi støedoasijskými pasteveckými tìòaty.

tìdrý veèer nastal...
Posvátný klid a pohoda tìdrého dne
byl od nepamìti spojován s tajemstvím.
Nai pøedci od pradávna vìøili, e v tento den lze pøedpovídat budoucnost, èi ji
pøedepsanými rituály ovlivòovat.
V dnení ukvapené a uspìchané dobì
nalezne odvahu uvìøit povìrám a mýtùm spojených se tìdrým dnem ji jen
málokdo. Pøipomeòme si vak nìkteré. Vdy na kadém prochu je pravdu
trochu, a nebo nikoli?
Pokud si nechcete pøivodit v následujícím roce netìstí, o tìdrém dni
nic nekupujte, neprodávejte a vùbec se
nedotýkejte penìz.
Máte-li vak zájem být po celý dalí
rok zdraví, vykoupejte se 24. prosince
v mlýnském náhonu, vyhnou se vám
vechny nemoci.
Ti, kteøí chtìjí, aby jejich pes v pøítím roce dobøe hlídal stavení, musí vystrèit svého psa na dvùr oknem. Ale
pozor! Pozpátku, oháòkou napøed.
V lidových tradicích je mnohdy pamatováno i na vdavek chtivé dívky. Zde jsou
dvì povìry, které jim prozradí, zda se
v následujícím roce vdají. Pokud se dívka postaví zády ke dveøím bytu a pøes
hlavu k nim zahodí pantofel a ten dopadne ke dveøím pièkou, do roka strojí
veselku. Stejnì tak i dívka, která cvrnká pecky ze suených pecek v kurníku
po slepicích se následující rok vdá v pøípadì, e slepice po zásahu zakdáká.
V povìrách lze objevit i návod jak se
pøítí rok ubránit proti myím a krtkùm. Hospodáø si musí smést drobky
ze tìdroveèerního stolu a se slovy
Jezte, myi, jezte drobeèky a obilí
nechte na mlat je rozházet po stodole.
A pokud si uschová i kosti ze tìdroveèerního kapra a druhý den ráno je pohází po zahradì, bude mít rok pokoj
od krtkù.
Mnoho povìr je spojeno se samotnou tìdroveèerní veèeøí:
* Ve pøichystejte pøedem, protoe
jak k veèeøi zasednete, ji nesmíte vstát.
V opaèném pøípadì, kdo od stolu odejde pøedèasnì, bude následující rok
stien netìstím.
* Umístíte-li na roh stolu pod ubrus
minci, budou se vás peníze dret po celý
rok.
* Kdy sváteèní stùl obtoèíte øetìzem, zajistíte si tak soudrnost rodiny
a také poøádek v hospodáøství.

* Namotáte-li jetì kolem stolu provaz, do domu se bìhem pøítího roku
nedostane ádný zlodìj.
* Rybí polévku jezte pomalu. Jedinì
tak zùstanete dlouho iví a zdraví.
* Na tìdroveèerním stole musí být
jídla tolik, aby se kadý nasytil a jetì
zbylo. To je toti záruka rodinného blahobytu a hojnosti v následujícím roce.
* Pøi tìdroveèerní veèeøi by nemìly
chybìt: Houby - záruka rodinného
tìstí. Zelí - ochrana pøed zimnicí.
Knedlíky - záruka stále syté rodiny.
Øepa - ochrana pøed úplavicí.
* A ne pùjdete spát schovejte si pod
postel oøech ze tìdroveèerní tabule.
Kdy jej následující ráno nalaèno sníte, po celý rok se vám budou vyhýbat
blechy a tìnice.

n Betlém - tradièní symbol vánoc

Ji mnoho století patøí zobrazení
narození Jeíka v jeslièkách k symbolùm Vánoc. Nelze s urèitostí øíci, kdy
poprvé se tak stalo, ale po mnoho století patøil betlém v èase adventu k typické výzdobì kostelù. Bylo tomu tak
i v èeských zemích a to a do roku 1780,
kdy panovník Josef II. betlémy v kostelech zakázal s odùvodnìním, e je to
nedùstojné.
Tím vak, nevìdomky, dal podnìt
k jejich rozíøení mezi prostý lid, mìanské a lechtické kruhy. Dùvodem
byla obliba betlémù a tudí nesouhlas
s jejich zákazem.
A tak se v èeských i moravských zemích postupnì rozíøila lidová tradice
- betlémáøství.

n Vánoèní stromeèek - souèasný
symbol Vánoc

Navzdory skuteènosti, e v souèasnosti patøí vánoèní stromky k neodmyslitelnému symbolu Vánoc a kadému, a dítìti èi dospìlému, se pøi

jeho spatøení rozzáøí oèi, není stavìní
a zdobení vánoèního stromku starým
zvykem. Nelze dnes ji s urèitostí øíci
kde a kdy se poprvé vánoèní stromek
objevil. Pravdìpodobnì se tak stalo
v nìmecky mluvících oblastech Evropy v 17. a 18. století a trvalo noho desetiletí ne se tento zvyk rozíøil dále po
Evropì.
V Èechách pochází první informace
o vánoèním stromeèku z roku 1812.
O Vánocích tehdy øeditel Stavovského divadla v Praze, Jan Karel Liebich,
pøipravil pro své pøátele pøekvapení urostlý smrèek, pod který umístil betlém a drobné dárky.
Nový zvyk v Èechách roziøoval velmi pozvolna. Zprvu se v Praze prodávaly vánoèní stromky stylizované. Vyøezané z kartónu, nebo slabých prkének
a obarvené na zeleno. O nìco pozdìji
i jehliènaté stromeèky. Byly vak povaovány spíe za raritu, ne souèást
vánoèních tradic.
Poèáteèní nedùvìra k tìdroveèernímu stromeèku jako k souèásti Vánoc pøetrvávala v Èechách nìkolik desetiletí. Nakonec vak si tento zvyk
nael své místo. Napøíklad v roce 1843
byl prodej vánoèních stromkù v Praze
bìnou záleitostí. A ze stejné doby
pochází i informace o strojení vánoèního stromku na venkovì.
K rozíøení této vánoèní tradice pøispìla první svìtová válka. V zákopech
na obou stranách fronty pøipomínaly
vojákùm vánoèní stromky, èi ozdobené vìtvièky, domov.
V souèasnosti je vánoèní stromek
neodmyslitelnou souèástí Vánoc
a mnozí z nás si bez nìj adventní èas
ani nedovedou pøedstavit.
Pøipravil Jaromír Tlustý
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n Povìry a zvyky tìdrého dne

Zprvu betlémy vytváøeli lidoví øezbáøi a malíøi. V devatenáctém století se
objevily první titìné jeslièkové archy,
tedy na papíøe pøetitìné èásti betlému pøipravené k vystøiení a sestavení.
Jednalo se nejdøíve o díla anonymních
malíøù, postupnì se vak na trhu objevovala díla renomovaných malíøù, napøíklad Mikoláe Ale èi Josefa Lady.
Po mnoho let, kdy se betlémáøství
v èeských a moravských zemích rozvíjelo, docházelo i k ustavení nepsaných
pravidel ve stavìní betlému, èi rozestavìní jednotlivých figurek.
Samotný betlém se staví vìtinou 14
- 7 dní pøed Vánocemi. Tehdy se postaví jen krajina, chlév a kolem se rozestaví figurky oveèek a pastýøù. O tìdrém
dni se do chléva umístí Josef s Marií
a Jeíkem leícím v jeslièkách. A samozøejmì i oslík a volek. A od toho
okamiku, kadý den, jsou pøidávány
nové a nové postavièky pøináející Jeíkovi dary.
Tak je tomu a do 6. ledna (den Zjevení Pánì, èi den sv. Tøí králù), kdy se
figurka pøedstavující Jeíka leícího
v jeslièkách vymìní za figurku Marie,
které sedí Jeíek na klínì. Také se
odstraní figurky pastýøù, které nahradí prùvod tøí králù. A v neposlední øadì
vystøídá andìla umístìného nad chlévem kometa, která tøi krále k betlému
dovedla.
Ve konèí vìtinou kolem 2. února
(na Hromnice), kdy se betlémy ukládají.

Manelé Poncarovi letos vystavili 172 betlémù v kostele Církve èeskoslovenské husitské. Hned první den se
na nì pøilo podívat 515 návtìvníkù. Unikátním betléme je napøíklad tento, známého malíøe a ilustrátora
Cyrila Boudy.
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Osud byl k Úhercùm asi ponìkud laskavìjí

Pøehlídka panenèích vìcí...V sobotu 11. prosince se mnozí
návtìvníci vánoèních trhù vypravili do muzea na výstavu Panenky. Mohli
se tak setkat s èlenkami Klubu panenek Èeské republiky a mohli svým
panenkám opatøit dobové ateèky, botièky nebo dalí doplòky. Rozbité
panenky mohly nechat opravit. Dost jsem marodila a tak jsem se zaèala
vìnovat panenkám a dìlat si radost, líèí svou cestu do klubu jedna z dam.
V Lounech se jí líbilo. Lidé tu k sobì mají vøelý vztah. Pokud bych mìla
vymìnit Prahu, nejspí bych volila Louny nebo Slaný, zvauje.

Jak se zrodila foukaná sklenìná
vánoèní ozdoba

Na tìdrý den zháejí v èetných rodinách svìtla. Na stromeèku zùstává jen
kometa nebo hvìzda, nìkolik vánoèních ozdob v podobì nádherných koulí, svíèky
nebo lucernièky. Kadá ozdoba je jiná, a pøece jsou vechny vlastnì v nìèem
stejné, zkrálují nám vánoèní svátky. A to nejen nám, ale i lidem jinde na svìtì,
kteøí si zdobí stromeèek výrobky naich skláøù ze severních i východních Èech,
které jako by chtìli být pozdravem astných Vánoc a chtìly hlásat po celém svìtì
Pokoj vem lidem dobré vùle!
První sklenìné ozdoby se navlékaly z drobných barevných korálkù, stejnì tak
jako umìlé perlièky, které jsme vyváely pøedevím do Japonska. Kdy vak tyto
perlièky zaèali vyrábìt i Japonci, stejnì tak i perly pravé. Hrozilo nebezpeèí, e
na dva tisíce skláøù pøijde o práci. Za to, e vznikla výroba vánoèních ozdob, je
nutno dìkovat japonské konkurenci. První foukaná sklenìná koule se zrodila
tìsnì po vzniku naí republiky v malé sklenáøské dílnì v Bílé Tøemené ve
východních Èechách. Skláøi, umìlci, zaèali je foukat z barevných trubièek za
minimální spotøeby materiálu (skloviny). Dalo by se øíci, e skláøi-foukaèi, vyváejí vlastnì vzduch a jenom jedna setina celkové hmotnosti je ze skla a ta tvoøí
kostru vyfouknuté koule. Plameny skláøských pecí a jedinì dovedné ruce skláøù,
dovedou vykouzlit toto krásné a køehké kouzlo pravých Vánoc. Vame si práce
tìchto umìlcù. Právì tìmito výrobky jsme svìtì unikátní. A buïme k tìmto
køehkým ozdobám shovívaví a etrní, staèí malièko a krása se nám rozplyne ve
zklamání, nìkdy v slzièky. A tak k nám prostøednictvím vánoèních ozdob promlouvají ruce i srdce...
Josef Houda
Dne 26. prosince oslaví významné ivotní jubileum - 70. narozeniny bratr Eduard Barto.
V mládí byl zaníceným skautem. Rodák z Lomnice nad Popelkou pøiel po studiích jako uèitel
do Loun a s nimi spojil celý svùj dalí ivot. Jako
tìlocvikáø pùsobil spolu s manelkou Marií
v lounské tìlovýchovì. Pøi obnovì Sokola v roce
1990 byl zvolen náèelníkem jednoty i upy a jeho
ena náèelnicí. A tak ji 14 let vedou zdárnì
naí upu od sletu ke sletu. K znovuotevøení
naí sokolovny v roce 1997 byla vydána brourka o historii i souèasnosti lounského sokola, na
které se bratr Barto autorsky spolupodílel. Pøi poøádání bìhù Terryho
Foxe (bylo jich devìt) je vdy hlavním organizátorem. Pøejeme bratru Bartoovi stále pevné zdraví a hodnì sokolského elánu do mnoha dalích let.
Za upní výbor, tìlocviènou jednotu a celou vìrnou gardu
Jarmila Krupková, vzdìlavatelka upy Sladkovského

dopisy
n Pøes zármutek jsem ráda...

Reakce na úvodník Za Vratislavem Bártlem (Svobodný hlas 48 z 2. prosince
2004): Velmi mì potìila vzpomínka na mého zesnulého otce ve vaem týdeníku. Upøímnì dìkuji i za mého tatínka, který týdeník pravidelnì odebíral a èetl.
Jak pan redaktor David Hertl píe, tatínek i do Svobodného hlasu dopisoval
a vdy mìl ze svých otitìných èlánkù velikou radost. Úvodní èlánek by jistì
povaoval za velkou poctu vùèi své osobì. Pøes svùj zármutek jsem za nìj velmi
ráda a dìkuji.
Zdena Zachová

n Jak si uít Málo muziky za hodnì penìz?

Staèilo navtívit v pátek 3. prosince ve 20 hodin kulturní dùm v Lounech, kde
probíhal taneèní kurs a tradièní Mikuláská. Vzhledem k tomu, e mláde mìla
slíbenou od 22. hodiny diskotéku, selo se lidí opravdu více ne dost. Bohuel
vìtina jich mìla smùlu, protoe dostat se do sálu bylo umìní. Nejen, e si nebylo
kam sednout, ale v podstatì ani kam stoupnout. Podívat se na své dítì, jak
tanèí, soutìí, nebo si ho dokonce natoèit kamerou, tak to ani náhodou. Na
dotaz, proè se neotevøe pøísálí, nám bylo øeèeno, e se v sobotu ráno poøádají trhy
a za zavøenými dveømi je plno zboí. Jakoby se se z celé akce vytratila kultura,
jako by byla celá ta akce pouze výdìleèná. Navíc bylo zjevné, e je to paní
øeditelce zøejmì naprosto jedno. Penízky byly v kapse a vichni pøeili. Kdybych
mìla ten veèer nadìlovat jako Mikulá, paní øeditelka by ode mne, øeèeno
slunì, nedostala nic.
Irena ístková, Bítozeves

n Nejhùøe je u nás? Ba naopak

Reakce na èlánek Nejhorí jsou prý Louny, tvrdí MF-Dnes a úvodník Na
konci tabulky, na zaèátku cesty (Svobodný hlas 48, z 9. prosince 2004): Souhlasím s panem Hertlem i ostatními patrioty Lounska, kteøí se ozvali na èlánek
MF-Dnes. Také já reaguji. Jsem bývalá Praaèka, ale osud tomu chtìl, e právì
zde v Lounech jsem se narodila a pan doktor Otakar Bøezina mi v roce 1955
pomohl na svìt. Pøestoe mi celý mùj dosavadní ivot nastavil rùzné pøekáky
a stìhování, vdy jsem zde na Podlesí v Úlovicích nala svùj domov. Tento rodný
krásný kraj novináøi z MF-Dnes asi neznají. Ani lidskou náturu. Vdy odtud
pochází øada umìlcù, malíøù, skladatelù, spisovatelù, vìdcù a dalích, kteøí se
hrdì hlásí k tomuto místu - kolébce Èeského Støedohoøí. Vdy, kdy se vracím
z Prahy a vidím to nádherné panorama kopcù Støedohoøí a Kruných hor, jsem
hrdá, e tohle je mùj rodný kraj a domov. Jen my lidé si zde mùeme udìlat
poøádek a pohodu.
Milena Liptáková, Úlovice, Podlesí
Napite nám! Vá názor na zajímavá témata, zkuenosti i reakce na èlánky ve
Svobodném hlasu nás zajímají. Pite struènì - dopisy, pokud se rozhodneme
pro zveøejnìní, v plném znìní nezaøazujeme, vdy je krátíme a vybíráme to
podstatné. Dopisy musí být èitelnì podepsány jménem a pøíjmením pisatele
vèetnì adresy. Nepodepsané dopisy nezveøejòujeme. Pite nám na adresu:
Redakce Svobodného hlasu, Èeská 177, 440 01 Louny, e-mail: hlas@ln.cz

