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Padesáté výročí Hameliky je malým výročím v Klubu zdra- 
votníků v Mariánských Lázních. Vychází po dvou a půl letech  
od prvého čísla a zájem o tyto vlastivědné materiály je stále  
širší. Je to úspěch i závazek. Vedení Klubu zdravotníků oce- 
ňuje práci našich vlastivědníků a pomáhá, když jsou potíže.  
V současné době je to nedostatek papíru a jeho kvalita. 

Pochopitelně, že při tak rychlém tempu uvádění vlasti- 
vědných zpráv není kvalita jednotlivých čísel stejná. Jsou  
čísla mimořádně dobrá, jindy horší. Největšího úspěchu dosáhla  
monotématická Hamelika o Pístově, z níž části přetiskla i ta- 
chovská „Jiskra“. Na základě studie o pochodu smrti objevili  
jsme nové pamětníky, svědky a práci bude nutno doplnit. 

Padesát Hamelik přibližovalo historii města a jeho okolí,  
zajímavostí, krásy a zvláštnosti okolní přírody, přinášelo růz- 
né tragické i humorné příběhy z minulosti. Sbližovalo nás dále  
s tímto krajem, začali jsme mu více rozumět. Od roku 1945 tvoří- 
me sami jeho novou historii a nezatracujeme všechno minulé.  
Naopak ctíme pokrokové tradice města i slavné hosty – vzácné  
duchy a historické osobnosti. Čím lépe známe historii města,  
krásy a přírodní bohatství okolí, tím více můžeme být na svůj  
domov, který tu po třicet let budujeme, hrdi a tím s větším  
elánem můžeme pracovat a prosazovat nové a účelné v práci  
v tomto městě, v lázeňských zařízeních a na jiných pracoviš- 
tích. 

Padesáté číslo je zároveň již prázdninové číslo. Sejdeme  
se znovu na podzim, ale práce v kroužku pokračuje – v terénu,  
v soupisu minerálních pramenů, pomístních názvů a v dalším  
pátrání. 

   Zdeněk Chábera, 
   vedoucí Klubu zdravotníků, 
 Čs. státních lázní Mar. Lázně 
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Mariánskolázeňský lékař Adalbert Danzer ve svém „Průvodci po Mar.Lázních“ 
z roku 1847 popisoval a opěvoval české muzikanty. Zlostné glosy psané později  
nacisty po okrajích statě dokladují nelibost nad tím, že se hlásil k českému  
a že si dovolil směšovat „Böhmen“ a „Tschechen“. Pamětní deska Aldalberta  
DANZERA byla kdysi umístěna v domě „Sevastopol“ (čp. 4). Hrob Adalberta DANZE- 
RA nalézá se v řadě hrobů, kde je též Václav Sklaník, u pravé zdi mariánsko- 
lázeňského hřbitova. 

DANZER píše nejprve o zdejším mariánskolázeňském orchestru. V r.1847 měl  
14 muzikantů. Učinkoval denně v době hlavní lázeňské sezony od 15. května do  
15 září. Každého příchozího lázeňského hosta vítal orchestr hned prvého dne  
příchodu do Mariánských Lázní zastaveníčkem – buď v ranních hodinách před  
okny domu,kde se ubytoval,nebo odpoledne. Za tuto pozornost dostávali hudebníci  
od hosta renumeraci podle jeho vlastní úvahy. Orchestr hrával dvakrát denně  
vždy v šest hodin, ráno i večer v nově postaveném hudebním pavilonku tam,kde  
začínala promenáda u Křížového pramene. Byla to doba hlavní pitné kůry. Or- 
chestr přednáší jak starší mistrovské skladby tak i nové kusy. Program je vy- 
věšován u hudebního pavilonku a uvádí se též skladby ředitele orchestru Th.  
K r ü t t n e r a. Výše renumerace za koncert je přenechána velkorysosti  
každého hosta. Obnos se platí buď každý týden nebo jednou za celý pobyt a  
vybírá ho jeden z muzikantů, který zapisuje jeho výši do pokladní knihy orches- 
tru. Že příjemná hudba pomáhá rozveselit a zlepšit náladu člověka to potvrzují  
prastaré zkušenosti. Pouze hluboce v nitru člověka zakořeněná disharmonie to- 
muto může zabránit. 

DANZER píše o české muzice. Na severozápadě Čech, hlavně v Karlových  
Varech, v Bečově,Domavicích a v Mnichově (Einsiedl), tvoří hudba ne nevýznamný  
učební i existenční prostředek a významně ovlivňuje životní podmínky místních  
obyvatel. Co se týká hudby v Čechách, stojí na prvém místě bezesporu Praha,  
ale k ní se řadí plným právem i hudební školy výše uváděných míst plzeňského  
a loketského kraje. Danzer se odvolává na SCHUSELHOVA slova (Litoměřice 1843):  
„Čeští muzikanti! Není jména skromnějšího a přitom proslulejšího! Všude je na- 
jdeme, všude jsou vyhledáváni. U všech národů jsou vítanými hosty! Dokonce i  
tam, kde etnografie nazývá Čechy nepřesně cikány, obdivujeme se cikánským mu- 
zikantům. Čeští muzikanti jsou to, kteří šíří slávu  
svého národa i ty vlastnosti, které přímí statisti- 
ci a historici českému charakteru upírají: 

Vytýká se nám nedostatek jemného vzdělání a vý- 
chovy,ale Češi–muzikanti užívají d o b r ý  t ó n.  
Říká se: „Češi jsou vrtkaví, nestálí.“ Ale muzikanti  
z Čech umějí pevně d r ž e t  t a k t. Češi prý jsou  
svárliví a hašteřiví, ale čeští muzikanti respektují  
v harmonii vůdcovský první hlas. 

A co platí o muzikantech,platí i o národu. Nezna- 
mená Čech a muzikant vlastně totéž? Nepatří muzikál- 
nost k základům českého charakteru? Nezazpívá si  
každý Čech rád, ať má radost v srdci či žal v duši? 
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Od potulného houslisty až po světem cestujícího virtuosa – jak bohatá a živá  
škála tónů! Svou originálností a zvláštností v první řadě stojí d u d y .  
Dřímá v nich poetická síla,jásavá radost,tajemné mručení i vážnost hlubokých  
tónů. Škoda, že dosud žádný český Beethoven se nepohroužil do tajemství dud  
a nevytvořil symfonii na ně! 

Uprostřed Evropy jsou Čechy vzkvétající hudební školou. Hudba–to je mateř- 
ština v Čechách. Nenašel se nepřítel, který by chtěl českému národu upřít tuto  
vlastnost. A s proslulostí hudební získávají Čechy zvuk ve světě i co do jejich  
úsilí a snažení. – Jako jsme dobří muzikanti,tak máme jemný sluch a nepřeslechne- 
me hlas svého svědomí. Jako dobří muzikanti známe hodnotu správného dělení času  
a víme, že se nesmí propást správný okamžik. Hudba rozveseluje mysl. Veselý duch  
nemůže být zlým. Hudba povznáší ducha a vzněcuje odvahu. V nejtěžších zkouškách  
dokázal v historii český duch tuto odvahu. A proto sláva vám, čeští muzikanti,  
vaší skromnosti, vaší péči, s jakou se staráte o božskou dceru – HUDBU s příklad- 
nou pílí, která se stala ozdobou a znakem vaší vlasti. Sláva tobě, zemi Česká,  
zemi harmonie a zpěvů! Muzika je pramen radostí, radost – pramen našeho štěstí.  
Proto jste Čechy šťastnou zemí,líbeznou zahradou,šperkem dobrosrdečnosti,laska- 
vosti a božího požehnání.“ 

Podle tehdejší dobové anekdoty známý lidový vypravěč, básník a spisovatel  
KLAUDIUS, přišel v neděli do vesnického kostelíka,kde byla sloužena právě fugová 
mše. Udiven sledoval přesnost hudebního provedení. Šel na kůr k varhaníkovi a  
prosil ho, aby mu přenechal místo. Ten nejprve překvapen hleděl, až po opakova- 
né prosbě přenechal mu klávesu po klávese, prst po prstu. Klaudius se pokoušel  
muzikanty zmást a přivést z taktu,ale ti,jak zpozorovali,že varhaník není na svém  
místě, jedním okem sledovali noty z listu a přitom se škodolibým úsměvem sledova- 
li Klaudia. Po skončení hry přistoupil Klaudius k prvnímu houslistovi, staršímu  
muži, a ptal se ho,čím to,že tak skvěle drží takt. „To máte tak,“ řekl muž, „při  
mlácení, když jsme dva, mlátíme alla breve, když jsme tři tak v 3/4 a 3/8 taktu,  
když jsme čtyři celý takt, když šest 6/8 takt a když se stane, že jeden přijde  
v nepravý okamžik“ – řekl houslista sarkasticky – „tak nás to ani v nejmenším  
nevyvede z míry.“ 

Na rozdíl od obecného názvu „čeští muzikanti“ jsou místní cestující skupiny  
nazývány podle místa,odkud přicházejí: „karlovarští,bečovští,domavičtí atd.“ i  
když mnozí pocházejí z jiných,okolních obcí. Též nutno krátce se zmínit,jak se  
učí muzice. Chlapci nosí do školy různé hudební nástroje. Po skončení výuky  
dává učitel lekce za malý honorář či zadarmo. Žáci zkoušejí. Zvuk různých ná- 
strojů nepůsobí na kolemjdoucí posluchače nejpříjemněji. Houslista se nenechá  
totiž rušit flétnistou či klarinetistou, je hluchý vůči ostatním a každý si na- 
cvičuje pod dozorem učitele. Školní děti,sotva se naučí psaní,čtení a počítání,  
též dívky, často v 6 letech, jsou vedeny k výuce hudby. Nejprve se učí od uči- 
tele, pak doma u otce či svého mistra ve vsi. Když pak v létě odcházejí otcové  
do ciziny za výdělkem, není vzácné vidět v kostelících orchestry dětí 10-14 le- 
tých při bohoslužbách, s nimiž nacvičil učitel i obtížné skladby. V zimě, když  
jsou muži doma,je slyšet i z nevzhledných chatrčí koncertní skladby mistrů,kte- 
ré hrají mistři i žáci. Žák často přeroste svého učitele podle přísloví: „Kde  
mistr končí se svým uměním, tam začíná jeho žák!“ 

I u pastevců v tomto kraji se vypěstoval smysl pro hudbu. Kdysi hrávali na  
dudy či roh, nyní vytrubují na trumpety a trouby čas vyhánění dobytka na pastvu.  
Někteří přitom hrají i oblíbenou melodii z opery či kus valčíku. Monotónní klin- 
kání zvonků dobytčat, se vyjímá jako harmonický doprovod. 
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Svět uznává a vyhledává české muzikanty pro jejich precizní přednes a ori- 

ginalitu podání skladeb. Z 50 muzikantů londýnského orchestru královského di- 
vadla je 37 členů z naší země. V Karlových Varech pod vedením Labického po- 
řádají se už hned po Velikonocích koncerty mistrovských skladeb. Společnosti  
českých muzikantů působí v Cáchách, v Baden, Boll, Driburg, Ens, na ostrově Föhr,  
Gastein, Geis, Gleisen, v Jeseníku, v Heinrichsbad, na Helgolandu, v Hofgeismar,  
Immsu,Ischl,Kannstadt,Bad Kissingen,Kreut,Meinberg,Nenndorf,Nordeney,Pfeffers, 
Puttbus,Pyrmont,Riga,Riepoltau,Ritzebüttel,Schlangenbad,Schwalbad, ve Frant. 
Lázních,v Teplicích, v Karl. Varech, v Mar. Lázních, v Teplicích v Chorvatsku,  
ve Wangeroge,Wildbach,Wildungen. Dále pro letní i zimní období jsou dvě společ- 
nosti v Rusku, dvě v Prusku, jedna v Severní Americe, celkem 42 společností,  
z nichž každá má více než 8 mužů. A to nepočítáme muzikantů, hrajících v c.k. 
rakouské armádě. Potud A. DANZER. 

 -hh,rš- 
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Když v roce 1897 byla postavena železniční trať Mariánské 
Lázně–Karlovy Vary, přikročilo se k projektu další lokální drá- 
hy – železnice Mariánské Lázně – Falknov. V majetku O.Kavky se  
nalézá projekt této trati, rozdělený na dva časové úseky: I.část  
Falknov–Lauterbach a II. část Lauterbach–Mariánské Lázně. Tato  
trať měla pět hlavních nádraží: Mar. Lázně, Vlkovice, Sangerberg  
(dnes Prameny), Lauterbach (dnes oblast Čistá), Falknov. Trať  
tedy vedla do Vlkovic po karlovarské privátní dráze a zde měla  
odbočovat na Sangerberg snad přes Rájov a Sítiny. 

Na projektu je uvedena i plánovaná železniční trať z Tep- 
lé do Bezdružic (Weseritz) v délce 14 km. Proč se neuskutečnil  
připravený projekt, není známo. Každopádně je to zajímavý objev  
dosud zcela neznámého projektu. -ok,rš- 
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Založení obce Tři Sekery, německy Dreihacken, staroněmecky „drey Hockhenn“  

spadá do poč.16.stol. Prvními osadníky byli němečtí horníci. Zajímavá je pověst  

o založení Tří Seker: Tři Sekery mají ve svém znaku jedli ve světlém poli, v je- 

jichž kořenech se spatřují tři sekery. Kdysi svobodné město Norimberk udržovalo  

čilé styky s městem Chebem. Při jednom transportu zboží na Chebsko zastavili  

formani uprostřed rozsáhlých lesů, aby si odpočinuli. A tu jeden z nich spatřil  

v lese třpytivou a nádherně se lesknoucí plošku. Byla to stříbrná a měděná  

ruda. A tak,aby nezapomněli místo tak cenného nálezu,udělal jeden z formanů  

tři záseky v jedli. 

Tři Sekery,horní dílo, založil v r.1538 Kašpar Pflug,pán na Tachově,Zabštej- 

ně a jinde. Doly doznaly takového rozmachu, že císař Rudolf ll. rozšířil listinou  

z 1. září 1607 staré původní svobody: 

1. doly podléhají vrchnímu hornímu úřadu ve Slavkově a do péče jsou svěřeny  

hornímu mistru v Kramolíně (plánský revír). 

2. poloviční desátek se na 10 let odpouští a dovoluje se vyvážet ze země  

horší měděnou rudu. 

3. potřeba dřeva na horní stavby musí být kryta z tachovských lesů. 

4. horníkům se mají poskytovat místa pro stavbu chalup, tlukáren na roztlou- 

kání rudy a to podle předpisu horního společenstva z r.1575. 

V r.1623 koupil tachovské panství Johann Philipp HUSMANN a tím také Tři Se- 

kery. Horníkům dovolil (a zčásti také poddaným) stavět domky v lesích a tak vlast- 

ně vznikly Tři Sekery Tachovské, i Jedlová. Husmann přenechával horníkům i podda- 

ným role a louky, které dříve užívali jen obyvatelé Tří Seker Kynžvartských, Malé  

Hleďsebi, Vysoké, Staré Vody a Dolního Žandova, a to za přiměřené nájemné. Také  

vymýcené plochy jim přenechával za nájem a odpracované žňové dny na panství tachov- 

ském. Husmann nařídil čepování piva ze svého panského pivovaru. Horníci však na- 

dále přiváželi pivo z Plzně, které bylo lepší a nedbali hrozeb vrchnosti. Nato  

9.června 1665 bylo jim znovu nařízeno odebírat pivo jen z panského pivovaru a  

platit za čepování sudu 10 krejcarů. Poplatek se odváděl šichtmistrovi, který  

pivo sám čepoval. Šichtmistr zastupoval vlastně zájmy svého pána a proto nesměl  

ani trpět odebírání dřeva v lese bez placení poplatku, rybolov v založených ryb- 

nících, který byl vyhražen jen vrchnosti. Za užívání potoka Tichá musely doly  

platit 50 florentinských ročně, později od placení upuštěno. 

Doly ve Třech Sekerách,které vzkvétaly ještě poč.18.stol., byly v pol.18.stol.  

již zatopeny a horní díla rozrušena vodou. Horní podnikání tu spělo ke konci.  

Přesto těžařstvo stále ještě – aby udrželo své důlní právo – hradilo čtvrtletní  

povinnosti hornímu úřadu ve Stříbře a v Slavkově. Dokonce ještě císař Josef ll.  

dekretem 15.2.1783 potvrdil zmíněnou již privilej Rudolfa ll. z r.1607. A to se  

už v Sekerách 40 let nedolovalo. V roce 1836 se začalo znovu s dolováním, ale jen  

do padesátých let. V roce 1870 byly poslední pokusy s obnovou dolování,ale neúspěš- 

né. – Stopy nejstaršího důlního provozu lze dodnes spatřit severozápadně od Plánské  

hutě a u osady Holštejn. Jsou tu i staré názvy tratí: Na Haldě, Na Štole aj.  

Četné haldy svědčí o někdejším významu Tři Sekery.  

Tři Sekery, 663 m n.m.,leží na náhorní planině, svažující se k východu a k ji- 

hu. Tři Sekery se až do roku 1945 dělily na dvě samostatné katastrální obce a kaž- 

dá z nich měla samostatné číslování: u čp. se uvádělo buď K (kynžvartský díl) nebo  

T (tachovská část).  
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Půda tu patří k útvaru rulovému a žulovému. Ve východní části nalézá se  

dobrý slín a hlína k výrobě cihel. V blízkosti Seker začínají se rozkládat  

hluboké lesy, které dříve patřily knížeti Metternichovi a také Windischgrätzo- 

vi. – Obecní kostel, farní kostel Čtrnácti pomocníků není tak starý, jak by se  

předpokládalo. Vznikl na základě povolení císaře Josefa ll. 10. února 1787.  

Do té doby patřili Tři Sekery farností do Trstenic (Neudorf). Kostel se sta- 

věl z prostředků tehdejšího náboženského fondu. Stavba byla často přerušována  

a teprve roku 1795 plně dokončena. Zařízení dostal kostel ze zrušené zámecké  

kaple v Schossenreuthu a paulánského kostela ve Světcích u Tachova, který byl  

též zasvěcen Čtrnácti pomocníkům, zal.1639 a v r.1787 zrušen. Barokní kaple  

sv. Anny ve východní části obce je mladšího data. 

Trojtřídní škola tu byla zřízena v r.1828. V obci byl poštovní úřad, čet- 

nická stanice a oddělení finanční stráže. Tři Sekery měly spolek vojenských vy- 

sloužilců a spolek požárníků. Obyvatelé se tu živili v minulosti vedle hornictví  

též zemědělstvím a provozovali drobná řemesla, později nacházeli obživu v Ma- 

riánských Lázních. 

Tachovská část měla v roce 1890 celkem 83 domů a 630 obyvatel. K té patřila  

osada Holštejn (Hohlestein=dutý kámen) s 16 domy a 152 obyvateli. Holštejn  

má své jméno podle skaliska v lese, jehož dutinou lze vystoupit vzhůru na vršek.  

Kynžvartská část Tří Seker měla v r. 1890 celkem 79 domů a 570 obyvatel. K ní  

patřila osada Nový Metternich s 33 domy a 243 obyvateli. 

 Vojtěch Neustupný 

 

 

S modlitbou a zpěvem na rtech, vpředu s křížem a vlajkou táhla 
kdysi procesí poddaných k poutním místům. Věřilo se, že se tu dějí  
zázraky. Nemocní tu hledali uzdravení, zdraví posilu či vyplnění  
nějaké prosby. V našem okolí je řada takových míst a rozmach „pu- 
tování“ k svatým obrazům či ostatkům, nebyl asi později příjemný  
feudálním pánům, neboť procesí trvala řadu dnů, táhla krajem a byl  
problém stravy, epidemií apod. 

Samotné Mariánské Lázně vznikly zprvu v souvislosti s vírou  
v zázračnost mariánského obrazu, ale přírodní léčivé zdroje a  
Nehrova invence dokázaly vyléčit mnohé. Víra v nadpozemské síly  
byla pak jen silnou pomocnou. CHLUM SVATÉ MÁŘÍ byl z nejslavněji- 
ších poutních míst. Však taky obraz P. Marie z Chlumu (Maria-Kulm)  
nalézá se často v okolních kostelích. Sem přicházela procesí až  
z Bavor a čarokrásný pohled z Chlumu do kraje byl odměnou za  
dlouhé putování. LORETA u Starého Hroznatova s křížovou chodbou,  
dnes v rozvalině, byla rovněž poutním místem. Dále kaple nedaleko  
pramene Radiovky u Podlesí – KNEIPELBACHKAPELLE v nádherném údo- 
lí Knajplbachu. Stejně jako v Šipíně u hradu Gutštejn vytékal  
tu pramen léčící oční nemoci. U Kynžvartu nad zámkem bylo menší  
poutní místo – KAPLE SV. KŘÍŽE na Májové hoře. Poutním místem byl  
PÍSTOV s kostelem sv. Bartoloměje, dále kaple SV.BLAŽEJE u Brani- 
šova při Blažejovském rybníce, se slovanskou lípou. Z nejstarších  
poutních míst je kostel SV.ANNA u Plané, prý dokonce z 10. stol.  
Za Žluticemi ležící poutní místo SKOKY mělo zázračný obraz Maria- 
Stock, panenku skokovskou či skákavou. V r. 1736 přišlo sem přes  
35 tisíc poutníků z Plzeňska, Plas, Rakovníka, Tepelska, atd. Tepel- 
ský klášter, patron P. Marie ze Skoku, se snažil popularitu udržet  
a tak dnešní kostel z r. 1738 je tak výpravný, že i dnes je jeho  
návštěva zážitkem. Procesí a poutě – předchůdci moderního cestov- 
ního ruchu – měly mystický charakter, ale nedivme se, že se na ně  
lidé rádi vydávali. Byla to životní změna – pár dnů si odpočinout  
od dřiny v robotě. -rš-  
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Dnešní kyselku ISANO znali vesničané už od pradávna. Nacházíme o ní  

zmínku v tereziánském katastru roku 1713 (u názvu louky „Säuerling“), psal  

však o ní též Bohuslav Balbín roku 1679: 

„Dolní Kramolín má tři prameny: hlavní, kterého užívají poddaní, pod ves- 

nicí na panské louce; jiný blízko chovatelů ryb, třetí na cestě vedoucí do  

Pístova.“ 

ILSANO je nepochybně prvý popisovaný pramen, i když i druhé dva prameny  

by bylo možno v okolí nalézt. Staré Ilsano (kdysi prostě „kyselka“) vytékalo  

z vykotlaného pařezu a sloužilo prý jako výhradní nápoj pro celé okolí. Ale  

teprve na přelomu století, smlouvou ze 7. ledna 1893 kupuje komunální učitel  

z Vídně VIII. Pan Josef Gotschy (Kočí?) louku v Dol. Kramolíně na parcele  

čís.151 ve výměře 2 545 čtverečních sáhů i s pramenem chutné kyselky za 4 581  

zlatých rakouské měny s cílem exploatovat toto přírodní bohatství. Kramolín- 

ská kronika teprve dodává, že přestavbou jímání pramene tento tratil plných  

60% své jakosti. Připomíná se tu dále, že Franz Lerch z čp. 30 tahal denně  

svou dvoukolovou káru, na kterou nakládal až 50 lahví s kyselkou (též džbánků)  

do Chodové Plané. Zde prodával lahve za 2 krejcary a tímto podnikáním získal  

prý celé jmění. 

Ale vídeňský učitel Gotschy – jaké měl asi plány? – dlouho na kyselce  

nezůstal. Již 10.9.1895 prodal čtvrtinu majetku na kyselce Johannu Tamannovi,  

druhou čtvrtinu 11.3.1908 za 4 200 korun bratřím Naschauerovým (1/8) a Eduar- 

du Fiedlerovi (1/8). Od těchto majitelů pak kupuje 20.11.1911 kyselku Ludvík  

Sobota-Kaminský za 47 000 korun. Za války almanachy lázní uvádějí majitelku  

Schröder-Kaminskou. Od Kaminských koupil kyselku Friedrich Wilhelm Bocker- 

Shelploch již za 115 000 korun, od něho 3.8.1927 Elisabeth Willeová za 119.385  

Kč,ale již 11.6.1930 zboží vydraženo a nejvíce nabídl Friedrich Busbaum –  

141 tisíc Kč! Od něho nakonec Ilsano kupuje Městský úřad Mariánské Lázně  

smlouvou z 5.4.1931 za 170 tisíc Kč! Ilsano tedy vystřídalo požehnaně mají- 

telů. Po válce se tu plnilo do lahví až do roku 1948, pak řadu let nevyuží- 

vána a nyní se stáčí chodovoplánským pivovarem do cisteren a prodává se s ko- 

folovou příchutí, v lahvích i stáčená, po celém kraji i v republice, pod tra- 

dičním názvem „Ilsano“. Tak jako v minulosti jsou její stoupenci i odpůrci.  

Nejchutnější – to snad oba tábory dají za pravdu – je Ilsano přímo u pramene  

v horkém létě. Bohužel většinu času je uzavřeno (když stáčejí cisterny) a  

vlastně – povzdech pamětníků podle kramolínské kroniky – má stejně jen 40%ní  

jakost. 

Kronika Dol. Kramolína, 1938. -rš- 
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WALTER ZÖRKENDÖRFER MRTEV 

V západoněmeckých lázních Salzuflen zemřel počátkem tohoto roku, 23.1.1975,  

Prof.Dr.Walter Z ö r k e n d ö r f e r ve věku 75 let. Byl význačný balneolog,  

který do roku 1945 působil v Mariánských Lázních a byl i profesorem balneo- 

logie na německé univerzitě v Praze. Spolu se svým otcem Prof. Dr. Karlem  

Zörkendörferem (+ 1944), který tu v Mar. Lázních založil prvý balneologický  

výzkumný ústav v českých zemích, napsali několik set odborných prací, mají- 

cích přímý vztah k Mariánským Lázním. Na toto dílo navázaly po osvobození Čes- 

koslovenska nové české tradice. -vk- 
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Stará pověst z Plané vyprávěla o tom, že na nedaleké louce,  
zvané Šlanca (Schlantza) zjevoval se černě oděný muž a bylo prý  
pozorováno, že nejprve mává kouzelným proutkem nad určitým místem  
a potom ryje v zemi. Tázán, nedává žádnou odpověď. Kdo ho však  
spatří, ztratí cestu domů, začne bloudit, a to i za jasného dne,  
v polích kolem Plané a dlouho se nemůže vzpamatovat. Černě odě- 
ný muž je prý starý hledač pokladu, který tu hledá zakopaný po- 
klad a stále ho nemůže nalézt. 

Michl Urban k této staré pověsti objevil původní základ  
v análech plánských (díl I.str.405), kde psal děkan SCHMIDT:  
„Dne 23. ledna 1710 večer ozval se velký křik, že na Kalmbergu,  
na lukách zvaných Šlanca, byl spatřen č e r n ý  m u ž. Druhé- 
ho dne byl pokřik ještě větší, neboť se tu objevil ráno i večer.  
Ale 25. ledna 1710 nebylo po černém muži ani stopy. Vyprávějí  
někteří,že viděli zprvu něco jako malého havrana,který před oči- 
ma neustále rostl až dosáhl velikosti dospělého muže. Dva klo- 
boučničtí tovaryši vyprávěli v plánské hospodě Hirschenwirth,  
že šli okolo černého muže, který tu prý cosi kopal a ptali se  
ho: „Jak daleko máme do Chebu?“ Nedostali odpověď ani tehdy,  
když se ho znovu ptali česky. Šli pak dále v domnění,že přichá- 
zejí do města, ale došli k Barevnému Mlýnu.“ – Všimněme si, že  
se ptali německy a česky. Mluvilo se tu r.1710 stále oběma jazyky? 
 -rš- 

 

 

Tajemná jezírka nad Mariánskými Lázněmi, opředená pověstmi o bednách s lis- 

tinami, penězi a zbraněmi, ukrytými na dně jezírek v roce 1945, – to byl cíl naší  

krátké expedice. Zdá se, že mnohem více se tradují tyto dohady o bohatství le- 

žícím na jejich dně, než skutečná historie místa. 

Málokdo z městských občanů zná, že v lese nad novou vodárnou, na vrcholu cca  

810 m n.m. bývávalo oblíbené výletní místo známé DUNCANSITZ. Dunkanova (čti Dan- 

kenova) vyhlídka byla nazvána podle lorda Duncana, oblíbeného jeho místa. Tato  
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vyhlídka stejně jako jiné mariánskolázeňské vyhlídky na okolních kopcích  

zarostla lesem a tak tu zůstává pouze zajímavá skalka se železným zábradlím  

a v okolí skalky tři tajemná malá „mořská oka“ – jezírka obklopená skalisky.  

To vše zakrývá vysoký les. 

Duncansitz byl pečlivě prozkoumán, obdivována skalní stěna pod ním a  

pátráme kolem jezírek. Po prohlídce terénu byla vyslovena hypotéza vysvětlu- 

jící jejich původ. Nejde o žádné pozůstatky „ledovce” ve Slavkovském lese,  

ani o neznámé dosud vývěry minerálních pramenů, třebaže nelze popřít na čich  

zřetelně ukazující přítomnost sirovodíku. Sirovodík je zřejmě plynný produkt  

procesu rozkladu v jezírcích ležících rostlinných zbytků. Proto pach vody jezí- 

rek svádí k domněnce, o minerální vodě. 

Jak tedy jezírka vznikla? Nejsou hluboká, takže mohla vzniknout nejspíše  

tím, že se tu kdysi lámal kámen pro Mariánské Lázně (později byl otevřen nový  

lom nedaleko odtud, blíže k městu, vzadu za novou vodárnou). Lámání postupovalo  

nejen do stran, ale i směrem dolů a tak vznikly jámy, které se po opuštění lomu  

naplnily vodou. V okolním terénu jsou patrny odtokové stružky z jezírek. Voda  

asi sužovala kameníky již v době lámání kamene. 

Co leží na dně „mořských ok “? Listinné materiály Velkoněmecké říše či  

jen místního významu? Staré zbraně? Pověst o nich nutno považovat za velmi  

nepravděpodobnou,neboť jde o nehluboká jezírka,třebaže se stálou hladinou vod- 

ní. Jak to bývá, pověst tohoto druhu byla sem přinesena odjinud. 

A tak v horkých letních dnech, hledáte-li chladná stinná místa, vyjděte si  

do míst kdysi slavné Duncanovy vyhlídky, do tichého ještě koutku přírody… 

 -rš- 
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„Bývalý číšník na Nimrodu – Pumpa – měl opravdu přilehlé jméno, poněvadž mě  

vždycky „pumpnul“ o zálohu a když dostal padesátku, šel o volném dnu do Mariánek  

a nevrátil se až za dva za tři dny, až všechno probendil. Kolikrát jsem ho našel  

v příkopu ve směru na Nimrod, zmoženého po rumečku, který nadevše miloval. Jinak  

byl dobrý chlap, ochotný k hostům, když přijížděli na Nimrod autem, ohlídal ho,  

umyl, naleštil a vždy dostal dobrou odměnu. Ale co je to všechno platné, měl  

rád pivíčko, kafíčko, rumeček – úděl každého kelnera. V té době tu byl i můj syn.  

Chodil do hotelové školy prvním rokem a tak bylo na Nimrodě i po sezoně veseleji.  

Byli jsme tu tři a každý den někdo přicházel – usedlíci ze Sangerberku, známí  

hosté z letní sezony, kteří už znali dobrou naši kuchyni i obsluhu. Ovšem pstruzi  

po Dietlově odchodu z našeho jídelníčku vymizeli. Snažil jsem se shánět je na Be- 

čovsku. Tam měl sádky a celé bečevské bystřiny zabrány nějaký J. Senft z Plzně,  

obchodník rybami a drůbeží, a u něho jsem někdy dostal pstruhy ke koupi. 

Měl jsem taky známého národního správce, inženýra z Raušenbachu, který tam  

měl pilu, ke které patřilo několik rybníčků v okolí, ale tam se chytalo jen na  

udici. Chytalo nás několik, pozvali jsme i gurmány, kteří pak je vychutnávali na  

Nimrodu, upravené na různé způsoby. Zima však utíkala zdlouhavě, nedalo se jet  

dolů autem, ležely spousty sněhu, byly zátarasy z polomů a tak se muselo chodit  

pěšky v půlmetrovém sněhu. V té době zavítal na Nimrod známý řezník Peterka  

Mnichova, kde měl hospodu a řeznictví. Přivezl mně telecí kýtu a půlku srnce.  

Tehdy právě hodně sněžilo a no přijel zkratkou přes les od Rájovské myslivny  

na saních, tažených kobylou, říkal jí Vincka, přijel odpoledne asi před třetí,  

no, udělali jsme kšeft, něco za peníze, něco za rum. Sedělo se, jedlo, pilo a tak  

to uteklo, že bylo půl třetí ráno. Peterka najednou jako posedlý, že musí domů.  

Ale celou noc sněžilo, rozmlouval jsem mu to, že by mohl někde zůstat trčet a  

zmrznout, byl dost napálenej, snadno by se mu mohlo něco stát. Ale nedal si říct  

– zapřáhl kobylu do saní a odjel. 

Asi ve 4 hodiny ráno řinčel telefon z mnichovské stanice SNB: zdalipak na  

Nimrodu není Peterka? Říkám, byl tu, ale v půl třetí ráno přes moje rozmlouvání  

odjel domů. Na to mi službu konající strážmistr sdělil, že se kobyla se saněmi  

vrátila do Mnichova sama, bez Peterky, zůstala stát před vraty a protože Peter- 

kova hospoda byla proti stanici SNB, přišli na to sami strážníci. V saních na- 

šli šest lahví rumu a jednu z nich načatou. Po této zprávě se dala pátračka po  

Peterkovi směrem na Nimrod po stopě od saní. Vzbudil jsem Pumpu, že uděláme  

průzkum od Nimrodu k Rájovské myslivně. Na cestě, asi kilometr, viděli jsme už  

zdáli na cestě nějaký flek, říkali jsme, ježíšmarjá, snad Peterka opravdu nespad  

ze saní a nezmrz? Když jsme se přiblížili, poznali jsme že je to deka. Mysle- 

li jsme že leží pod dekou. Deku jsme zdvihli, ale Peterka nikde. Tak jsme se zas  

uklidnili. Došli jsme na křižovatku cesty na Alm a Rájovskou myslivnu. Viděli  

jsme stopy od koně a saní že vedou na Rájovskou a tak jsme pokračovali po nich.  

Myslivna byla neobydlena v té době; přesto jsme ji obešli a vidíme, že od roz- 

bitého okna vedou stopy do jedné z místností. Vlezli jsme do myslivny oknem  

a prohlídli dva pokojíky. V druhém, uzavřeném našli jsme Peterku na štrozoku,  

přikrytého dekou, jak pěkně odfukuje. Měli jsme oba silné baterky a najednou je  

rozsvítili. Peterka otevřel oči a rychle se začal šacovat. Mysleli jsme, že  

se šacuje, jestli ho někdo neokrad, ale v tom jsme si vzpomněli, že nosí s sebou  

revolver. Tak jsme zavolali: „Peterko, to jsme my! Nic nehledej!“ Ptám se ho, jak  

se sem dostal. Ale prý ani sám neví, jenom že někde spadl ze saní a kobyla se  
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lekla, nemohl ji pořád dohonit, pěšky se mu nechtělo, pořád padal sníh, a tak došel  

až sem. Znal to tu a tak se tu uvelebil na štrozoku a spal. „ A kde máš saně  

Peterko?“ On nato, že určitě doma v maštali, že ji má vycvičenou. 

Když jsme na takhle našli, přiměli jsme ho, aby s námi šel na Nimrod, že nám  

telefonoval velitel z Mnichova, že mu musíme teď dát zprávu telefonem. Nechtělo  

se mu, ale šel. Z Nimrodu jsem volal do Mnichova a strážmistr sdělil, že velitel  

a jeden člen SNB jsou na cestě. Vyřídil jsem, aby paní Peterková zapřáhla ráno  

do saní a poslala švagra a koněm na Nimrod. Za půl hodiny se objevil velitel  

s asistentem ve dveřích a hned se pustil do Peterky, co to zase vyved, že ko- 

byla se saněmi zavinila srážku auta, že Vincek (kobyla) vyšel z toho dobře, ale  

řidič je vážně zraněn (nebyla to ovšem pravda, ale Peterku strašili, že to bude  

stát hodně peněz). Velitel formálně udělal zápis protokolu, Peterka nato bokem  

objednal u mě láhev červeného vína, abych ho svařil se skořicí, cukrem, hřebíč- 

kem a citronem, což jsem přinesl v cínovém džbánku na stůl, rozdal a nalil. Po- 

čali jsme srkat horkého gliwainu až na Peterku, který se toho ani nedotkl, což  

ovšem nebylo nic divného, neboť se předtím zadušoval, že co bude na Nimrodu, ne- 

dotkne se žádného pití. 

Pumpa s námi seděl zamyšlen a pak se omluvil, že jde přiložit do kotelny.  

Když se nevracel, prohodil velitel: „Kde vězí Pumpa? Už mu jeho porce vystydla!“  

Vstal a šel za ním do kotelny. Tam v koutě na starém gauči spal Pumpa, u hlavy  

měl vypitou láhev rumu. Velitel přinesl láhev nahoru, postavil na stůl a čekal  

až se Pumpa vrátí. Vzal jsem láhev do ruky a prohlížel, že to není některá z  

těch, které měl Ota Dietl, a skutečně, byla to jedna z Dietlových lahví, které  

různě po Nimrodu poschovával, kde se jen dalo. Když Pumpa přišel, na dotaz ve- 

litele řekl, kde lahev našel ještě s dalšími dvěma, ale ty nebyly dobré. No ovšem,  

to byly ty Dietlem ředěné likéry, které už nespotřeboval.“ 

Vyprávěl: V. Zavázal 

 

Hustá síť asfaltových silnic v naší krajině – to je výsledek rozvoje auto- 

mobilismu. Ještě před sto lety byly cesty mezi obcemi ubohé. V dávnověku vedly  

naším krajem jen stezky při krajích údolí, vyhýbající se močálům, obcházející ska- 

liska. Někde mizely a další cesta byla neschůdná. Nejstarší cestou v našem kraji  

podle Friedricha byla odbočka tachovské hraniční cesty, vedoucí přes PLANOU,  

MICHALOVY HORY, BONĚNOV do TEPLÉ. Teprve Josef II. zavedl péči o silnice a vý- 

stavbu. Vždyť druhá nejstarší trať PLZEŇ – CHEB byla místy špatnou polní cestou  

a teprve kolem roku 1812 poddanými u Třebele a Plané budována. Nejstarší lo- 

kální silnice, prašné s kamenitým podkladem, z let 1830-1865, jsou tyto: 

TEPLÁ – MNICHOV,  CHODOVÁ PLANÁ – BONĚNOV 

MNICHOV – SANGERBERG TEPLÁ – ÚTERÝ 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – TEPLÁ PLANÁ – CALTOV 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHODOVÁ PLANÁ 

Tyto silnice byly ještě b e z  m o s t ů, t.zn. cesta vedla brodem přes  

potok. Teprve v pozdějších letech byly vylepšovány mosty a dalšími úpravami.  

Doba vzniku dalších silnic: 

1876 TEPLÁ–MRÁZOV 1904 MRÁZOV–Ov. Klad.–ZÁVIŠÍN 1920 CHOTĚNOV–HOLUBÍN 

1886 TEPLÁ–CHODOVÁ PLANÁ 1909 TEPLÁ–VIDŽÍN 1921 odbočka na PÍSTOV  

1896 MAR.LÁZNĚ–SANGERBERG 1910 ZÁVIŠÍN–DOL. KRAMOLÍN     z Kramolína 

Auta,vlaky,železnice přiblížil nám daleké kraje, zmenšili jaksi náš svět.  

Často známe více bulharské pobřeží či Balaton než blízké okolí. Krásy okolní  

přírody ocení více naši pacienti a rekreanti z celé republiky. -rš-  
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Připravuje Zdeněk Buchtele 

ZANIKLÉ OSADY. Důležitým bodem v archeologické práci je  
zjišťování a přesná lokalizace dnes již neexistujících osad.  
Ve výčtech osad,v listinách od 12.stol. je uvedeno dost osad,  
které nemůžeme ztotožnit se žádnou dnes existující osadou.  
I když nalezneme v latinských zkomoleninách často český název  
nějaké dnešní obce, přece jen zbývá dost osad, o kterých je  
možno se domnívat, že časem zanikly. Některé z nich jsou v po- 
zdějších pramenech značeny výslovně jako „pusté“ (ves zcela  
pustá, městiště, pustiště, pustotina). 
Shrnutím zpráv ze starých pramenů a zaniklých osadách v Čechách 
vzniká prozatímní soupis názvů zaniklých osad s pokusem o je- 
jich přibližné kartografické zobrazení. V diskusi o této otázce  
v březnu 1957 v Historickém ústavu ČSAV se ukázalo, že nebude  
účelné čekat ještě řadu let než by bylo možno provést s pomocí  
místních pracovníků soustavnější výzkum katastrů, venkovských  
místních archivů a případně i archeologických výzkum zbytků  
zaniklých osad v terénu, ale že je nutné pustit se hned do práce.  
Osady nezanikly beze stopy, třebaže zcela zarostly lesem. Je- 
jich názvy zůstaly nám zachovány v pomístních názvech dvorů,  
ovčínů,mysliven,hájoven,rybníků,samot,skupin,chalup,mlýnů,  
tvrzí,statků,osamělých hospod,cihelen,městských předměstí;  
nejčastěji pak v pomístních názvech polních tratí,kopců,lesíků,  
luk,studánek,lesních revírů,„prantů“ apod. Zachycují nám je  
podrobně staré rukopisné mapy, urbáře i jiné knihy. Pomístné  
názvy máme zachovány zejména v katastrech tereziánském (podle  
přiznávacích fassí z r.1713) a josefském. Na jejich soupisu  
se pracuje. 
Některé pomístné názvy jako např. „na staré vsi“, „na zámku“,  
„na hradbách“, „u pustého kostela“, „na kostelíku“, „na koste- 
lišti“, „wustung“ apod. připomínají zbytky zaniklých osad, je- 
jichž stopy (zbytky zdiva, střepina nádob atd.) lze detailním  
místním průzkumem dosud zjistit v terénu. Archeologická bádá- 
ní začíná teprve v poslední době věnovat pozornost i výzkumu  
zaniklých středověkých osad. Tento výzkum může pomoci určit  
i přesnější dobu zániku těchto osad. – Také místní studium  
starých cest může často přivést na stopu zaniklé osady. V pů- 
vodně českých krajích, osídlených později Němci, lze v německých  
pomístních názvech nalézt zkomolená česká jména kdysi zaniklých  
osad. 
Podle seznamu, který byl sestaven pro Čechy, máme dosud zprávy  
o více než 3 000 zaniklých osadách, především ze staršího sídel- 
ního území Čech. Dosavadní výčet se ovšem opírá dosud o písem- 
né prameny a může mít platnost jenom přibližnou. Také zde bude  
úkolem dalšího, především místního výzkum zpřesnit a doložit  
tuto lokalizaci.  
V okolí Mariánských Lázní uvádí Roubík v soupise zaniklých  
osad v Čechách tyto zaniklé osady s uvedenými poznámkami: 
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Erbzvinov, ves kláštera tepelského; KDE? Snad Martinov? Obec  
Pístov, 1273 

Hermannsgrün, ves u Dolního Žandova, 1360,1392–ves. 
Kapelec–Kapelz,ves u Mar. Lázní; 1341 zrušena.pozemky k Úšovicím. 
Křivoústy, ves v okolí Lestkova, 1456–ves. 
Ostřetín,ves u Bezvěrova. 
Pingarten-Puchech?,ves u Mokřiny (Krotensee),1360–ves. 
Schwarzenbach,ves u Mokřiny (Krotensee),1360,1492–ves. 
Škvarov,ves tepelského kláštera u Vysočan,KDE?,1273–ves. 
Tollingen,ves na kynžvartském panství, KDE? 1392,1430–ves. 
Wolfhartsgrün,ves u Mokřiny,1390–ves. 
Klein Schneedorf,ves u Smrkovce, KDE?, 1360,1379–ves. 

Přehledná tabulka zaniklých osad v býv. karlovarském kraji  
z r.1959 udává: I. Zaniklé osady uvedené v soupisu; II. lokali- 
zovatelné osady uvedené v mapě; III. osady, po nichž se podle  
dosavadních vědomostí zachovaly stopy v pomístných názvech;  
IV. nové osady vzniklé po roce 1654 na místě osad dřívějších: 

Bývalý okres: I. II. III. IV. 

Cheb 
Kadaň 
Kraslice 
Mariánské Lázně 
Podbořany 
Sokolov 
Toužim  
Karlovy Vary 

13 
25 
7 
11 
32 
10 
36 
22 

10 
12 
5 
7 
30 
7 
29 
15 

2 
8 
- 
2 
14 
4 
17 
7 

1 
4 
- 
1 
5 
3 
6 
2 

Bývalý kraj 156 115 54 22 
 

 -zb- 

 

 

 
 

Karel REITENBERGER vešel nesmazatelně do dějin tohoto kraje a ani české  

osídlení nechce zapomenout jméno tohoto ve své době pokrokového opata. S tímto  

krajem srostl. Narodil se v městečku Úterý,stal se opatem v Teplé,spoluzaložil  

Mariánské Lázně, rád pobýval na Novém dvoře u Dobré Vody, jako kněz byl asi půl  

roku na Sv. Vojtěchu, často jezdíval po kraji. Proto tyrolské vyhnanství ve Wil- 

tonu, kde strávil 33 let a zemřel, bylo asi nejkrutějším trestem, který ho stihl.  

Dnes je pohřben na klášterním hřbitůvku v Teplé, kam byly jeho ostatky z Tyrol  

později převezeny. Rodné město Úterý, hrdé na nejslavnějšího ze svých synů, od- 

halilo mu kdysi na rodném domě na náměstí pamětní desku (dnes už není) a nazvalo  

minerální pramen v lese u tepelské silnice jeho jménem. REITENBERGERŮV PRAMEN  

se kdysi jmenoval „Gangerlsäuerling“. Gangerl znamená čertík, žertovný výraz pro  

čerta. V letech 1929-1931 byl pramen na náklady Úterý a kláštera nově jímán,  

dostal vlídný pavilonek a 26.7.1931 byl slavnostně vysvěcen priorem Prof. E.  

Schneiderem z Úterý. Vydatnost pramene není velká – 6 lt/min. a chemicky je spí- 

še na okraji minerální vody s 1 gr. volného CO2/lt a 1 gr. pevných látek/lt. Nově  

opravený pavilonek z roku 1974 bohužel trpí odlehlostí od frekventovaných míst  

a je rychle poškozován chuligány. -rš- 

Podle Lerch „Unsere Heimat“ (Weseritzer Bezirkskunde),Komotau 1937. 
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      (Jak vzniklo prastaré lidové příslovím na Tepelsku.) 
 

O skutečně pevném a trvalém postoji či vztahu se na Tepel- 
sku říkalo „Des hält wöi d‘ Pouwatza Leimat!“ (To drží jako  
babický len!) nebo „Des hält wöi Pouwatz!“ (= Das hält wie Po- 
bitz! = To drží jako Babice!).  

Osada Babice leží stranou hlavních silnic. Vede tam špatná  
asfaltka z karlovarské silnice z křižovatky Rájov-Mnichov a  
Sítiny-Číhaná, na které zahneme do Číhané. Druhá ves na této sil- 
nici jsou Babice. Dnes zanikající osada měla v roce 1882 celkem  
23 domů se 133 obyvateli. Z Babic pocházel slavný profesor Dr.W.  
Toischer, známý vědeckými pojednáními. Jak vzniklo přísloví? 

Podle velmi staré pověsti máčela nedaleko vsi sličná dívka  
len. Šel kolem tovaryš, přisedl k ní a začal se jí dvořit. Dívka  
zprvu jeho žerty trpěla, ale potom chtěla utéci. Chlapík za ní  
prudce vyskočil,šlápl na mokrý,rozestřený len a uklouzl. V tom dív- 
ka spatřila, že má kopyto a hned věděla, o koho jde. Přiskočila  
k ležícímu žertu a svázala ho babickým lnem. A že ten len pevně  
drží, to je všude známo. Všechny snahy vyprostit se byly marné.  
Na volání děvčete přiběhli Babičtí a s nimi i kovář s velkým kla- 
divem. Ten zpracoval čerta svázaného lnem tak, že více než ochotně  
slíbil, že se v Babicích nikdy neukáže. 

Přísloví „To drží jako Babice“ si vykládali lidé různě. Pod- 
le jiného výkladu držívali Babičtí při sobě v různých těžkých do- 
bách tak neohroženě, že se stali vzorem a vešli do přísloví. Možná  
je to naučila drsnost pohorského kraje za staletí, po která se tu  
rvali s přírodou o živobytí. Vždyť Babice uvádí již papežská lis- 
tina z roku 1273! -rš- 

Podle KLEMENT Pol. Bez. Tepl, Lerch Unsere Heimat. 

mwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 
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(Ze starých historek tohoto kraje – Sítiny) 

Nedaleko Mar.Lázní leží obec Sítiny. V minulosti se nazývala RAUŠENBACH.  

Do Raušenbachu chodíval zámožný majitel brusírny serpentinu v Mnichově pan  

Übel. Byl bohatý a mohl si dovolit lecjakou legraci. Jednou přišel do Rau- 

šenbachu s tím, že by potřeboval nakoupit k medicínským výzkumům větší množ- 

ství slepičího trusu. Prosil vesničany, aby sbírali slepičí hovínka, že přijde  

co nevidět a odkoupí je. Po několika dnech skutečně přišel a u prvního sedlá- 

ka, u kterého zastavil, skvěle zaplatil za slepičí trus a zase odešel. 

Sedlák ovšem nelenil a hned rozhlásil po vsi, jaký báječný obchod udělal. 

Nikdo nechtěl přijít o výdělek. Nastalo horlivé sbírání slepičího trusu a když  

pan Übel znovu zavítal do vsi, nabídka slepičího trusu byla nesmírná! Všich- 

ni předkládali výsledky svého úsilí a pak Übel pozorně, kriticky přehlížel na- 

bízené zboží. Nakonec se zastavil a zkroušeně povídal: „Bohužel, z obchodu sejde. 

Vidím, že mezi nimi je i trus kohoutí!“ Doporoučel se a zanechal raušenbašské  

i s jejich hromadami prvotřídního zboží a vztekem, že se dali takhle napálit. 

Podle vzpomínky na Einsiedl -rš-  
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Připravuje Vladimír Šindelář 

 

HNÍZDĚNÍ ČÁPŮ v NAŠEM OKOLÍ. Letos byl  
přílet čápů opožděn. V našem okolí zná- 
me několik jejich hnízdišť a to: tři  
hnízda v Plané (na komínech v Karlíně  
u nemocnice a u kasáren), v Kočově na  
starém mlýně; dále nejblíže 2 hnízda  
v Tachově na budově OSP a u nádraží.  
Z tohoto je zřejmé,že čápů v našem oko- 
lí není příliš. Některá hnízda mají  
delší historii: v Tachově u nádraží a  
plánská hnízda v Karlíně a u nemocnice  
existovala snad již před 2.svět.válkou.  
Nejstarší hnízdo čápů – v Německu – je  
staré 400 let! Taková stará hnízda váží  
až jednu tunu a ze stran v nich hnízdí  
ještě vrabci,poštolky,kavky a j.  -jk- 

 

 

 

 

Stůj noho, posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš! 

Je doba, kdy v přírodě se probouzí tisíce nových životů, doba lásky  

mláďat, nových probuzení. Kolik nových životů v sobě skrývá jeden  

metr louky či malý lesík ve slunné stráni. Zaposloucháš-li se do  

jeho řeči, poví ti, na kterém stromě hnízdí už třetí rok kvíčala, na  

které borovici má mláďata kalous, a dole v křovinách kosi, věční slí- 

dilové, před nimiž není žádná žížala životem jistá. A přece – hnízd  

každým rokem ubývá. Ubývá a my nemáme stále čas vnímat krásu jezerní  

hladiny či jen kamene porostlého mechem. Spěcháme a nevidíme. Jako  

automobilista, který vidí před sebou jen úzký proužek silnice. Kdyby- 

chom měli více času, zabránili bychom možná mnohému. Třeba invazi  

chat do přírody, aby ta hezká stráň mohla patřit všem a nejen tlupě  

lidí, kteří na ní vše živé pohubí a zase odjedou. Civilizace pospíchá.  

Nezbývá času zastavit se u lesní tůně, pod starou pokroucenou borovi- 

cí, zahledět se do očí holuba. Lidé spěchají a ničí. Co by jim řekla  

březňačka – matka již po třetí vyrušená od hnízdění. Najdete-li ještě  

místa,člověkem nedotčená,s čistými potůčky,s hnízdícími holubi,pozná- 

te a pochopíte,že právě sem by patřil verš „Stůj noho…“ Vždyť  

možná právě teď,když jste nevšímavě prošli kolem rozkvetlé jablo- 

ně, právě v té chvíli vám uniklo kus štěstí. A štěstí je přece  

„jenom muška zlatá“…. -vš- 
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O TACHOVU ze starého průvodce 
Podle starého průvodce v roce 1927 měl TACHOV,  

ležící v samém klínu Českého lesa 6697 obyv., z toho  

jen 176 Čechů, státní odbornou školu soustružnickou,  

spolek pro ochranu a pojištění dobytka „Miesa“,  

výrobu knoflíků a dřevěného nádobí, šindelů, dva pi- 

vovary, továrnu na elektrické akumulátory atd. O his- 

torii Tachov uvádí průvodce: 

Vznikl z vesnice Dřevnov, původu patrně českého.  

Při vsi založil r. 1131 Soběslav I. hrad k obraně  

hranic. Území tohoto hradu sahalo prý až do Bavor k Bärnau. V 13. stol. Patřil  

hrad pánům Čečům, jim Otakar II. hrad odňal a ke koruně české přivtělil. R. 1301  

byl hrad zastaven pánům z Gutštejna a Karel IV. nazpět Tachov vykoupil. Zůstal  

koruně až do r. 1523, kdy byl za dluhy přepuštěn paní Barboře z Kölnu. Ale už  

r. 1530 Ferdinand I. jej zastavil Janu Pflugovi a 1556 Janu ml. z Lobkovic. Rod  

ten jej držel až do bitvy bělohorské, kdy Popelovi z Lobkovic majetek konfis- 

kován a prodán J. F. Hussmannovi, roku 1628. V r. 1785 získává Tachov říšský hrabě  

Josef Mikoláš z Windischgrätzu, jehož rod dosud jej drží (1927). Osudy města  

jsou pestré, ale bez dokladů, které požáry zničily. Král Václav II. tu často po- 

býval na honech. Za válek husitských stál za Zikmundem a r.1421 odolal obležení  

Žižky. Roku 1427 prchali tu křižáci před Prokopem Velkým. Část prchajících do- 

honili Čechové v lesích a zmocnili se ohromné kořisti. Pak se vrhli na Tachov,  

kde nechal arcibiskup Otto posádku z Čechů i Němců, v čele byl rytíř Komárovec.  

Vilém Švihlovský s Riesenberka a Jindřich Černín. V několika dnech se husité 

zmocnili města a zanedlouho, 14. srpna 1427, se vzdal hrad. Posádka vzata do za- 

jetí. Z kořisti připomíná se dělo zvané Chmelík, jež ulito pro krále Václava a  

půjčeno Zikmundem Plzeňským. Odvezeno na Tábor. Nové křižácké vojsko sebrané  

r. 1431 marně obléhalo Sirotky střežený hrad. Za třicetileté války r.1618 obsa- 

zen Tachov hr. Mannsfeldem a pak obléhán císařskými, jimž se potom vzdát i musil.  

Po bitvě bělohorské ztratilo město své privileje. R. 1647 opět obsazen Švédy,  

ale tito vypuzení znovu císařskými, kteří město zapálili. Od těch dob vyhořel  

Tachov ještě sedmkrát, takže zbývá málo z toho, co pamatuje ony děje válečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamelika – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu  

zdravotníků Zdeněk Chábara. Připravili: Ing. Richard Švandrlík a Vladimír  

Šindelář. Do tohoto čísla přispěli: MUDr.Vladimír Křížek,CSc., Otakar Kafka,  

Jiří Karásek, Hana Hablová, Vladimír Šindelář, Zdeněk Buchtele, V.Zavázal,  

Vojtěch Neustupný,Zdeněk Chábera, Ing. Richard Švandrlík. Desáté číslo III.  

ročníku vyšlo 1. června 1975. Vychází jako občasník. 


