
A L M A N A C HA L M A N A C H
ke 100. výroèí

Staroslavné obce baráèníkù 

v Bakovì nad Jizerou - Trenèínì 

a k 425. výroèí zaloení Trenèína

Obsah - str.:

2. Slovo rychtáře na úvod (Josef Bednář)
3. 100 let Staroslavné obce baráčníků v Bakově n. Jiz. - Trenčíně 

(PhDr. Vladimír Bednář)
14. Rychtáři

Baráčnická píseň
Seznam členů v jubilejním roce 2004

15. Hodný člověk (Miroslav Dittrich)
16. Z historie Trenčína  (PhDr. Vladimír Bednář)
29. Jak Trenčín ke svému jménu přišel (PhDr. Vladimír Bednář)

"Jen společnou prací dojde se k vytčenému cíli."

Josef Bavor, čestný doživotní rychtář

ALMANACH konecna verze.qxd  10.8.2004  9:42  StrÆnka 1



V letošním roce oslavují se značnou
hrdostí čeští baráčníci své 130. výročí zalo-
žení prvního baráčnického spolku. Tehdy na
podzim v roce 1873 se ustavila v hostinci
U Šleitrů v Kolíně společnost, složená ze
stejně smýšlejících sousedů, která si dala
název Svobodná obec baráčníků. Přívlastek
"baráčníci" převzali podle lidového pojme-
nování hostince, kterému nikdo jinak v Kolí-
ně neřekl než Baráček. První baráčníky spo-
joval jednoduchý program: oslava života,
úcta k národnímu jazyku a prosazování čes-
kého národního vědomí. Léty se činnost roz-
šiřuje na uchování českých tradic, zvyků,
krojů, na pěstování kultury, zvláště amatér-
ského divadla a zpěvu národních písní, na
materiální pomoc chudým a potřebným, na
organizaci zábavné činnosti. Tento nepolitic-
ký spolek našel brzy odezvu mezi stejně
smýšlejícími vlastenci v Praze, ale i u nás
v Pojizeří, kde byla baráčnická obec nejdříve
ustavena v Mnichově Hradišti, poté v Mladé
Boleslavi a v Bakově (1903), a kupodivu
v roce 1904 v našem Trenčíně. 

Osobně považuji za velkou čest, že
v jubilejním roce 100. výročí založení Staro-
slavné obce baráčníků v Trenčíně mohu stát
v pořadí jako desátý rychtář v čele tohoto
starodávného spolku. V životě člověka je
stovka dobou ještě nedozírnou, neboť málo-
kdo z nás se tak vysokého věku dožije. Je to
však příběh jen jednoho života, jednoho člo-
věka, jedince. V životě stejně starého spolku
je 100 let dobou nesmírnou. Dávno už nežijí
otcové - zakladatelé, kteří v mužném věku
kladli základy ušlechtilé myšlence v podobě
založení vlastenecko - dobročinného spolku,
pomalu i nejstarším občanům obce se vytrácí
podoba těch, kteří po celá desetiletí organi-
zovali bohatou baráčnickou činnost bez
nároku na odměnu či zadostiučinění. Sto let
v životě naší baráčnické obce obráží celé
stovky životů aktivních baráčníků, kteří jako
štafetový kolík si předávali své povinnosti

vůči své obci z pokolení na pokolení. Dnes,
když se ohlížíme zpátky, musíme s hlavou
skloněnou vzdát dík desítkám a desítkám
konšelů, ale i stovkám členů, kteří se zaslou-
žili o dobré jméno českého baráčníka svou
nezištnou a obětavou prací ve prospěch spol-
ku. Lidové slavnosti, staročeské bály, meren-
dy, pouťové a posvícenské či josefské, vác-
lavské a mikulášské zábavy, dožínky, pestré
májové průvody a veselice, ochotnické diva-
dlo, estrády, večírky s bohatým programem,
přednášková činnost s promítáním filmů, bri-
gády a péče o společný majetek, ale i také
srdečná pospolitá činnost v rámci spolku,
podpora druhým, vzájemná úcta, pravé české
národní vlastenectví, opírající se o lidové tra-
dice a zvyky, představují hmatatelné
i duchovní hodnoty, které ctí každého člena
v průběhu uplynulých sto let. 

Opravdu mnoho dobrého a krásného bylo
vykonáno několika generacemi našich tren-
čínských baráčníků. To nás zavazuje i do
budoucna. Pokud chceme mít v úctě velké
baráčnické tradice a projevovat vděčnost za
dříve vykonanou práci, musíme všichni, kteří
se dnes hlásíme k baráčnické myšlence, začít
poctivě naplňovat nejbližší úkol: učinit
baráčnický program natolik přitažlivý, aby se
stal věcí nejen starší lidské populace, ale
i mladších generací. Získat nové členy do
spolkové činnosti je naším hlavním a nejbliž-
ším cílem. Nezapalují krásná lidská slova,
ale konkrétní činy, příklad jednotlivce. Proto
hledejme způsob, jak naši baráčnickou obec
udržet do dalších let, neboť právě ve sjedno-
cené Evropě budou nadále důležitou roli
sehrávat národní regiony se svou osobitou
kulturou a tradicemi. A tam je dostatek místa
pro působení i českých baráčníků. 

Josef Bednář
rychtář

SLOVO RYCHTÁŘE NA ÚVOD
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Na počátku minulého století byl společen-
ský život v Trenčíně nudný. Nebylo tu žádné-
ho spolku, jenž by sdružoval občany a vedl je
ke vzájemné pospolitosti. Jen někteří mladí
docházeli cvičit do bakovského Sokola a jen
málokdo byl členem některé politické strany
ustavené v městečku. Popravdě řečeno, nebyl
mezi tehdejšími Trenčíňáky velký zájem
o nějakou spolkovou činnost. Od jara do zimy
se dřeli na svých políčkách, jež nedávala vel-
kou úrodu, a jen v zimě jim bývala dlouhá
chvíle. Jedinou zábavou byla zdejší krčma
u Čejků, kde se o nedělích scházeli ke kartám
nebo aspoň na kus řeči. Kromě rolníků sem
rádi zavítali mezi své drážní zaměstnanci
i dělníci z josefodolské fabriky či tkalci z haš-
kovské Bujattiho továrničky. Ti všichni tehdy
bydleli na Trenčíně, který čítal kolem 35
popisných čísel. 

Zpočátku uvažovali trenčínští sousedé
o založení hasičského sboru, ale k žádné doho-
dě nedošlo. Až Jan Cerman, tehdejší majitel
mlýna a pekárny v Rybním Dole, přišel při
trenčínském posvícení na počátku listopadu
roku 1904 s nápadem založit po vzoru Bakov-
ských baráčnickou obec, nepolitickou organi-
zaci, která by ve svých řadách sdružovala
občany bez rozdílu majetku a zaměstnání.
Sousedé kolem stolu se rozhovořili. Pomáhat
chudým a potřebným, zvláště v době nemoci,
organizovat společenský život v obci, pořádat
kulturní večírky, taneční zábavy, hrát divadlo,
pěstovat národní tradice a staré české zvyky,

pečovat o obec a vést členy spolku ke vzájem-
né úctě se začalo zamlouvat všem přítomným.
"Hlavně podchytit naši mládež," ozývalo se na
souhlas všude kolem stolu, v jehož čele seděl
vážený pan otec z doleního mlýna. Přátelský
večer končil dohodou. Všichni si plácli na
důkaz vzájemné podpory a slibu, že baráčnic-
kou obec na Trenčíně ustavují. Pověřili Jana
Cermana (obr.), aby vypracoval stanovy
a požádal příslušný úřad o jejich schválení.

Před Vánocemi v roce 1904 přišly schválené
stanovy z pražského místodržitelství prostřed-
nictvím c. k. okresního hejtmanství v Mnicho-
vě Hradišti. Spolek s prozatímním vedením
byl schválen. O měsíc později 22. ledna 1905
se schází řádné ustavující sezení v trenčínském
hostinci Antonína Čejky. Nejdříve byly na
programu volby. Rychtářem byl jednomyslně
zvolen Jan Cerman, místorychtářem Josef
Kaňka, pantatínkem Antonín Stránský, škra-
bákem Josef Nedoma, důchodním Antonín
Vávra, šafářem Václav Nedoma, archivářem
František Ponocný, slídily účtů se stali Josef
Hašlar a Václav Moc st. Do konšelstva byli
dále zvoleni Matěj Rejman, Antonín Šembera,
František Dufek a Václav Honc, jenž přijal
funkci drába. Zvolení konšelé ihned zahájili
svoji činnost. Dne 11. února uspořádali svůj

100 LET
STAROSLAVNÉ OBCE BARÁČNÍKŮ V BAKOVĚ NAD JIZEROU - TRENČÍNĚ

PHDR. VLADIMÍR BEDNÁŘ
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první ples, na kterém hrála hudba Aloise Hav-
líčka. Na svátek Josefů připravili večírek se
zábavným programem a tancem. Dochoval se
dokonce i jeho program, v němž vystoupili:
V. Hašlar (Jak Kolombus odkryl Ameriku),
sousedé Vaněk a Dufek (fraška Komedie živo-
ta), sousedé Ponocný a Krejbich (Na paškále,
Dva natvrdlí), mistr pekař Samohrd připravil
monolog Šizuňk, kuplety předvedli Honc (Pár-
kař Kubišta), Dufek (Veselý řemeslník), Vaněk
(Rekrut), Samohrd (Vypálený před soudem).
Baráčníci z Bakova zahráli aktovku Vrabčí
hnízdo. Tímto veřejným vystoupením začíná
dlouholetá éra trenčínského baráčnického
divadla. V témž roce o pouti je pořádána zába-
va (hraje bakovský Hiller), zatímco o posvíce-
ní opět trenčínský soused Havlíček. První rok
baráčnické činnosti byl završen vánoční nadíl-
kou pro děti. Na sváteční nadílku 25. prosince
pozvali i děti nečlenů, které podělili stejným
dílem. Rozdáno bylo 39 čepic, trik a šátků
pořízených u Červeného a Křtinského, cukro-
vinky od pana Vodky rozdány všem přítom-
ným, školní potřeby od pana Kulštrunka
a vánočky, které zdarma dodal mlynář Jindra
z hořeního mlýna, též obdržely všechny děti. 

Svou rychtu umístili baráčníci do hostince
p. Čejky, kde se od roku 1905 říká nepřetržitě
Na Rychtě. 

V následujícím roce 1906 se Trenčínští
přihlásili do Pojizerské V. župy, která uspořá-
dala své první sezení právě Na Rychtě v Tren-
číně 23. září t. r. Po slavnostní schůzi následo-
vala dožínková veselice. Je nutno poznamenat,
že už v roce 1907 a zvláště v roce 1908 se
objevily tendence o odtržení obce od V. župy.
Nebýt moudré rady pantatínka Jindry, aby
obec nezůstala osamocena, došlo by k odluce. 

V roce 1906 se Na Rychtě hraje i divadlo.
Za režisérské podpory bakovského Blahoše
Moce nacvičili sousedé Karásek, Honc, Ponoc-
ný, Kolínský, Černý, paní Honcová a slečny
Štěpánková a Bartošová dvě jednoaktovky:
Láska a dluhy, Osudné psaníčko. Opět je pořá-
dán ples, merenda, večírek a vánoční nadílka. 

Počet členů spolku se rok od roku zvyšo-
val. V roce 1907 už byl evidován 71 člen. V té
době jsou organizováni pouze muži. V témž
roce se rychtářem stal Antonín Stránský, po
něm v roce 1908 přichází Josef Kaňka a pan-
tatínkem se stává na několik let František Jind-
ra, mlynář z hořeního mlýna. Společenské
a kulturní akce se opakují každoročně ve stej-
ném rozsahu: plesy, merendy, dožínky, pouťo-
vá a posvícenská zábava, večírky josefské
a václavské, vánoční nadílka pro děti a pře-
stárlé atd. Obžínková slavnost v roce 1908
byla obzvláště okázalá: žebřiňáky s poslední-
mi snopy, dívky v selském oblečení (v kroji),
průvod s hudbou a koláče pro děti. Oblíbené
byly pěší výlety s hudbou do sousedních vsí
(Horka, Malá Bělá), kde měli trenčínští baráč-
níci též svoje členy. Bylo uvažováno též o stej-
nokroji (navrhován tmavý havelok). 

Od roku 1909 je Na Rychtě novým hostin-
ským p. Grünwald, který též vykonává funkci
městského tajemníka. Baráčníci si pořizují
slavnostní červenobílý prapor a též prapor
smuteční. Počínaje rokem 1910 vede obec
nový rychtář Josef Odnoha. Spolková činnost
se nadále rozvíjí. V neděli 31. července se Na
Rychtě koná opět župní sjezd zakončený
taneční zábavou. Konšelé se rozhodli zřídit
každému dítěti svých členů spořitelní knížku
s počátečním vkladem 1 K 40 h. Rodiče mohli
do knížek vkládat, ale nesměli nic vybírat bez
svolení rychtáře. Po dovršení 14 let mohli
majitelé knížek nakládat s úsporami samostat-
ně. Už o rok dříve byly obcí poskytovány
peněžní půjčky členům, pokud měli ručitele. 

V roce 1911 se rychtářství opět ujímá Jan
Cerman. Pod jeho vedením se ve spolku udr-
žují demokratická práva. Ve spolkové místnos-
ti je vyvěšena fotografie členů z roku 1908, též
velké foto rychtáře Cermana, zakladatele spol-
ku, a baráčnické heslo: "Stejná práva - stejné
povinnosti." Též byla na návrh Josefa Bavora
zřízena spolková knihovna. 

Rychtář Cerman si dlouho svou funkci
nepodržel. Chystal se prodat mlýn a odejít
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z obce, do které přišel teprve nedávno v roce
1893. Přesto tu zanechal po sobě počin v podo-
bě založení baráčnického spolku, který se
úspěšně rozvíjel do mnohostranné činnosti.
Jeho následníkem ve funkci rychtáře se stal
Josef Bavor (obr.), narozený v roce 1876.

Nový rychtář byl člověk moudré, klidné pova-
hy, neměl rád sváry ani hašteření v obci, natož
pak ve spolku. Brzy si získal velkou autoritu
a respekt všech sousedů, kteří byli s jeho vede-
ním baráčnické obce natolik spokojeni, že ho
volili každým rokem až do roku 1958, kdy pro
stáří (82 let) z funkce odstoupil. Za jeho řízení
došlo k dalšímu rozkvětu spolku a k navýšení
jmění. Baráčníci si mohli dovolit poskytovat
bezúročné půjčky, vydávat dary chudým
a nemocným, každoročně organizovat vánoční
nadílky pro děti svých členů, kde je podarová-
vali hodnotnými věcmi, věnovali četné dary
přestárlým sousedům i vojákům základní služ-
by. Se sousedskou láskou navštěvovali své
nemocné členy, které obdarovávali penězi.
Pod Bavorovým vedením se četné konšelstvo
scházelo ve spolkové místnosti za původním
výčepem dvakrát do měsíce a v případě nut-
nosti i častěji. Baráčnická místnost v hostinci
Na Rychtě byla náležitě vyzdobena obrazy
prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, pozdě-

ji i K. Gottwalda v průčelí. Na boční stěně
visel obraz Václava Budovce z Budova(obr.),

podle něhož byla V. župa pojmenována, a velká
zarámovaná fotografie zakladatele spolku Jana
Cermana. Výzdobu tvořil i malý baráček, sym-
bol baráčníků. Postupem času do spolkové
místnosti přibývala čestná uznání a jiná oceně-
ní, která zavazovala členy k další úspěšné čin-
nosti. V rohu se na zdi krčila malá zarámovaná
cedule se slovy: "Kritizuj, umíš - li lépe!"

Velké úsilí věnovali trenčínští baráčníci
kultuře a společenské zábavě. Každým rokem
pořádali svůj ples (v některých létech i dva),
merendu spojenou s předchozím maškarním
průvodem po obci, pouťové, posvícenské a sil-
vestrovské večírky, josefské, václavské
a mikulášské zábavy, dožínky s ověnčenými
povozy, hudbou, zpěvem a tancem i různé
besídky pro děti. 

Od roku 1912 se na Trenčíně rozvíjí pravi-
delná divadelní činnost, která neustala ani za
první světové války. Začínají dětským předsta-
vením Kocour v pytli a pokračují hrami pro
dospělé v roce následujícím: Svatba reservní-
ků, Nevěsta z obžinek, Černý kříž v lese, Zem-
řela láska, Poklad. Za první světové války bylo
sehráno celkem 18 divadelní her, z nichž
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můžeme jmenovat Krakonoš, Na statku
a v chaloupce, Paličova dcera, Furiant, Viktor-
ka, Učitel ve francouzském zajetí, Památka
z válečných lazaretů a další. Po válce v roce
1919 měla velký úspěch hra Čarodějka aneb
Láska tulákova, Zahrada sudiček a Sokyně.
Trenčínští ochotníci s oblibou uváděli hry se
zpěvy. Pamětníci dlouho vzpomínali na Chu-
dého písničkáře, jenž byl uveden v roce 1920.
V témž roce sehráli celkem devět představení,
z nichž Cikánština pomsta (obr.) se opakova-

la několikrát. Pořádat divadlo nebylo však
nijak jednoduché. Pro každé představení se
muselo postavit jeviště, které bylo zřizováno
v boku sálu ve směru k silnici. Pro tento účel
byly proraženy též dveře ze sálu do vedlejší
boční chodby, kterou se vcházelo do bývalého
patra nad sálem. Těmito dveřmi herci nastupo-
vali na jeviště. 

Po vzoru Bakova a jiných obcí se rozhodli
zdejší baráčníci vystavět v Trenčíně monu-
ment na paměť padlým ve světové válce.
Návrh na pomník a jeho provedení zadali
bakovskému kameníkovi Václavu Kolocovi.
Kvádry pomníku jsou umístěny na dvou stup-
ních, které tvoří sokl. Na nárožích širokého
základu stojí čtyři kamenné lucerny, jež sym-
bolizují věčný oheň. Vlastní těleso pomníku je
zhotoveno z žuly a skládá se ze tří částí: dole
leží široká patka s kónickou vrchní částí a na ní
je umístěn dolní stylobat s nápisem: "Věnová-
no Staroslavnou obcí baráčníků v Trenčíně
L.P. 1923. "Na horním stylobatu je připevněna
litá kovová deska s vyznačením jmen čtrnácti
padlých trenčínských občanů ve světové válce.

Po jejím skončení v roce 1918 v každém čtvr-
tém zdejším domě oplakávali otce nebo syna,
kteří se nevrátili domů mezi své. Jsou tu navž-
dy vepsáni v abecedním pořadí (až na dvě
výjimky): Hašlar Josef, Hubálek Josef, Hyzler
Karel, Honc Václav, Koštein Josef, Nedoma
Václav, Malina Josef, Mareš Karel, Marek
Josef, Rejman Josef, Vávra Antonín, Volák
Antonín, Studničný František, Zíbner Franti-
šek. Pomník je završen obeliskem s jednodu-
chou sedlovou hlavicí, v níž je umístěn reliéf
prezidenta T. G. Masaryka, zakladatele státu,
a pod ním nápis: "Padlým v dáli 1914 - 1918."

Celkový náklad na pomník činil 13.000 Kč.
Baráčníci vydali ze své pokladnice 8 900 Kč,
město Bakov přispělo 500 Kč, podíleli se i jed-
notlivci na obecní sbírce a na zbytek si baráč-
níci půjčili. Pozemek pod pomníkem, který byl
oplocen železným tyčkovým plotem, baráčnic-
ká obec zakoupila do svého vlastnictví. 

Pomník (obr.) byl slavnostně odhalen
o letnicích 20. května 1923 velkolepou slav-
ností. Zdejší obci bylo na ten den svěřeno
uspořádat řádný XI. sjezd V. župy, kterého se
zúčastnilo velké množství domácích a zvláště
přespolních. Hlavním řečníkem byl starosta
města MUDr. Josef Satran, který mimo jiné
řekl, že "postavené pomníky padlým vojínům
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musí být všem příslušníkům československého
národa vykřičníkem a povzbuzením ku národ-
ní svornosti, kteráž jedině je bezpečnou záru-
kou trvání našeho mladého státu." Za místní
baráčníky promluvil rychtář Josef Bavor. 

Sjezd se vydařil zvláště i přičiněním vel-
kého počtu příslušníků mladé chasy z Bělé.
Stali se přirozeným vzorem ke vzniku mladé
chasy v Trenčíně. V ní se rekrutovali příští
ochotníci, jako František Odnoha, Václav
Karásek, Josef Beneš, Božena Holubová, Vác-
lav Kolínský, František Kysela, Jaroslav Slá-
deček a celá řada dalších. Do Trenčína se přiv-
dala Marie Odnohová, v níž získalo divadlo
velkou hereckou a především pěveckou oporu.
Následovalo jedno divadelní představení za
druhým. Výtěžek ze společenských a kultur-
ních akcí narůstal, a tak se konšelstvo rozhod-
lo postavit vedle sálu nové jeviště na své
náklady. Bylo pořízeno osvětlení, světlomety,
opona a nové kulisy. Ke slavnostnímu otevře-
ní došlo v prosinci 1929 hrou Veselá vojna
v lese. Na prknech trenčínského jeviště jsou
předváděny hry různých žánrů: Krajánek
Holandr, Manželství jako kopaná, Husopaska,
Pan učitel, V našem pivováře veselé jsou
tváře, Vesnice zpívá, Nejlepší holka na světě,
Okolo rybníka, Hanička, Zelená krev na zále-
tech, Poslední muž a další. Velký úspěch mělo
i divadlo v přírodě. Na hrázi u Košků se hrála
v srpnu 1936 Ta myslivecká latina, kde zauja-
li se svým zpěvem hlavní protagonisté Marie
Odnohová a Václav Karásek. 

Mezitím v roce desátého výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky uspořádali trenčínští

baráčníci velkolepou slavnost k odhalení vlastní-
ho spolkového praporu, který podle návrhu zada-
vatelů vyšila paní Holíková z Dubí u Kladna. 

Na počátku třicátých let se baráčníci zasadi-
li o vysázení lesíka ve zdejším rybníce. Olše,
břízy a vrby měly vytvořit zátiší, v jehož středu
kolem mohutné vrby mělo vzniknout přírodní
divadlo. Stálé mokro však realizaci zabránilo.
Nadále se hraje především na Bradnově zahradě
v Rybním Dole. 

V průběhu meziválečného období se mění
i složení konšelstva. Přichází Ladislav Kono-
pásek (šafář), Antonín Kysela (důchodní),
Antonín Šembera (syndik), František Kysela
(švandymistr), Augustin Kysela, Alois Kopal,
Václav Kolínský (režisér) a další. Nová funk-
cionářská garnitura se rozhodla zřídit v Ryb-
ním Dole před Honcovými (později Haškový-
mi) hřiště a zároveň přírodní divadlo. Byl to
veliký úkol, který však oddálila druhá světová
válka. 

I za poslední války vykonávají místní
baráčníci svou činnost jako v předešlé době,
i když jsou však omezováni ze strany němec-
kých úřadů. Přesto organizují plesy a večírky,
dokud to Němci dovolili, pořádají vánoční
besídky spojené s nadílkou a především dál
udržují soudržnost obyvatel obce. Na Trenčíně
nebylo udavačů, a proto se tu poslouchal
zahraniční rozhlas a žilo především silné české
národní vědomí protiněmecky zaměřené.
Dokladují to i divadelní hry, jimiž ochotníci
neustále rozněcují budoucnost národa. Zvláště
hry s českými písničkami vyvolávaly velkou
podporu v dobách nejtužšího útlaku. Na jeviš-
ti se hrál Chudý písničkář, Rodné lány, Vand-
rovali vandrovníci, Z chaloupek pod horami,
Mámy, vy naše české mámy, U panského
dvora, Selská čest, Dobrý člověk, Sládci a jiné.
V nejtužších obdobích německého protektorá-
tu musely být hry předem schvalovány a pla-
káty tištěny německo - česky. 

Osvobození obce bylo přivítáno velkým
nadšením. Protitankový zátaras, který postavi-

7

Ze hry „Starostovic Baruška“ - 1936

ALMANACH konecna verze.qxd  10.8.2004  9:42  StrÆnka 7



li němečtí ženisté zjara 1945 proti vpádu Rudé
armády, se rázem změnil v uvítací slavobránu,
na níž stály a klečely mladé dívky v národních
krojích a vítaly naše osvoboditele s kyticemi
šeříků. Záhy nastoupila doba budování. Baráč-
níci se ujali svého předválečného záměru zřídit
obecní hřiště. Vykoupili pozemek mezi Kopr-
nickým potokem a Haškovými, kde se nachá-
zel jen močál a obecní smetiště, vykáceli ple-
velný porost a začali postupně zavážet
koňskými povozy už dávno nevzhlednou část
obce. Byl to úkol nesmírně troufalý na tehdej-
ší techniku, a proto se ho podařilo splnit až na
počátku padesátých let. Jen pamětníci dovedou
posoudit, jak ohromné dílo tu bylo vytvořeno. 

Za války a ještě dlouho po ní se představi-
telé konšelstva nemění. V čele spolku stojí
rychtář Josef Bavor, který byl už v roce 1929
zvolen čestným rychtářem a o dvě léta později
doživotním rychtářem, místorychtář Josef
Kupec, pantatínek Alois Kopal, paňmaminka
Božena Kyselová, syndik Antonín Šembera,
vzdělavatel František Bechyně a důchodní
Antonín Kysela. Řídili svou baráčnickou obec
v období, kdy nastoupila tuhá padesátá léta,
kdy Ministerstvo vnitra dokonce uvažovalo
o rozpuštění baráčnictva, které nebylo přijato
mezi složky Národní fronty. Baráčnickému
dramatickému kroužku nebylo povolováno
okresním osvětovým referentem Antonínem
Tichým, původem z Trenčína, nacvičování
divadel. Povoleno nebylo ani představení
sovětského autora Katajeva, Syn pluku.
V dopise z ONV v Mnichově Hradišti bylo
zdůvodněno, že na Trenčíně není vyhovující
jeviště. Trenčínští konšelé si postavili hlavu
a zabránili tomu , aby se dramatický kroužek
stal členem Osvětové besedy při MNV v Bako-
vě, ba odmítli i vedoucí úlohu KSČ, neboť se
nechtěli podvolit, aby tato strana posuzovala
kandidátku konšelstva. Přesto se zapojili do
budovatelských akcí v obci. Pořádají sběr
odpadových surovin, starého železa a účastní
se akcí na vyhledávání mandelinky bramboro-
vé v porostech zdejších hospodářů. Dokonce
v únoru 1951 pozvali do své schůze zdejší rol-
níky, aby je přesvědčili o nutnosti vstoupit do

JZD. Pro jejich malou účast od přesvědčování
však ustoupili. V červnu 1952 byla odstěhová-
na do Bakova baráčnická knihovna, kterou do
té doby obětavě vedl František Halbich. 

V roce 1953 byly vysázeny lípy na hřišti v
Rybním Dole a celý areál oplocen drátěným
pletivem, což představovalo v časech po
měnové reformě velký finanční náklad. 

Po Stalinově smrti v roce 1953 se pozvolna
mění pohled na baráčníky ze strany státních
orgánů. V roce 1957 dokonce úřad vlády podě-
koval v dopise baráčnictvu za dobrou práci.
Bylo to zajisté i zadostiučinění celé řadě tren-
čínských komunistů, kteří nepřestali nikdy
v baráčnické obci pracovat. V roce 1954 vznikl
zásluhou Antonína Šembery pěvecký kroužek
(obr.), který nacvičil svůj základní repertoár

pod vedením učitele Josefa Černého. Od roku
1955 vede soubor Antonín Holub, který s ním
získal celou řadu úspěchů na župních přehlíd-
kách, pořádaných od roku 1954, i na všebaráč-
nické soutěži v Praze. Soubor vystupoval všude
v okolí: Kosmonosy, Josefův Důl, Horní Stako-
ry, Čejetice, Sobotka, Podolí, Alšovice i jinde. 

O trenčínské pouti 27. června 1954 se v obci
konal řádný župní sjezd u příležitosti 50. výročí
trvání zdejšího baráčnického spolku. Sešly se
stovky baráčníků nejen z Budovcovy župy.
Hlavním řečníkem na dopoledním zasedání byl
rychtář Veleobce Jan Král, jenž ve své ohnivé
řeči podpořil baráčnictvo do další činnosti. Vel-
kolepý průvod městem v národních krojích
umocnil pohled na zdařilou oslavu, zakončenou
koncertem dechové hudby, pouťovými atrakce-
mi a večerní zábavou. 
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Při vstupu do druhé padesátky existence
spolku se nepatrně obnovilo konšelstvo. Při-
chází Jaromír Kysela (místorychtář), Antonín
Holub (vzdělavatel) a Jaroslav Sokol (syndik)
místo agilního Josefa Kočího (obr.), který byl
zvolen místorychtářem, prvním zástupcem sta-
řičkého Josefa Bavora. V těchto létech se pro-
jevuje nedostatek finančních prostředků.
Pohřebné, jehož fond spravoval celá léta Josef
Koštein, se snížilo ze 300 na 200 Kčs a vánoč-
ní nadílka se zúžila na besídku s pohoštěním.
I přes potíže z počátku padesátých let zdejší
baráčníci hrají dál divadla. Střídají se hry
našich a sovětských autorů. Na baráčnickém
jevišti, za které spolek stále platí daň ze zasta-

věné plochy, se zdejší ochotníci představili
v hrách Václav Hrobčický z Hrobčic, Bouře,
Bankrotář, Pozdní láska, Most nejkrásnější,
Perníková chaloupka (dětské představení),
Ženský zákon, Pošťácká pohádka (dětské
představení) a dalších, předváděných většinou
v režii Antonína Kuny, Václava Baitla, Fran-
tiška Horáka a Václava Kolínského. Velký
úspěch sklidila v roce 1956 lidová hra se zpěvy
Pro lásku k Janovi (obr.) od zdejších autorů
Milana Šídy a skladatele řady písní Antonína
Holuba. Od poloviny padesátých let baráčníci
odstoupili od pořádání silvestrovských večírků
a zaměřují se pouze na plesy, merendy a stří-
davě s hasiči na pouťové a posvícenské zába-

vy. Venkovská kultura nachází svého domi-
nantního konkurenta v televizorech, kterých
v obci každým rokem přibývá. 

Na valné hromadě v roce 1958 odstoupil
po 46 letech nepřetržitého funkčního výkonu
rychtáře Josef Bavor a předal rychtářské právo
do rukou Josefa Kočího. Do užšího konšelstva
přicházejí a řadí se po bok osvědčených funk-
cionářů Josef Bednář st. (místorychtář), Milan
Šída (syndik) a František Šlechta (písař), o rok
později se konšelstvo doplňuje o syndika
Rudolfa Rýdla, švandymistra Václava Kolín-
ského a druhého místorychtáře Františka
Kyndla. 

Na samém počátku roku 1963 umírá čest-
ný rychtář Josef Bavor (narozený v r. 1876),
čestný pantatínek Budovcovy župy a bývalý
její místorychtář. Velká účast na jeho pohřbu
svědčila o úctě, jakou ke svému rychtáři
Trenčíňáci měli. Neúnavný Josef Kočí pře-
vzal rychtářskou štafetu z jeho rukou už
dávno před jeho smrtí a spolu s konšelstvem
připravil slavnost (obr.) 60. výročí založení
obce o trenčínské pouti v roce 1964. Oslava
se nesla v duchu předchozích velkých akcí.
Po průvodu se v prostoru na přírodním jevišti
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před Rychtou konala velkolepá estráda v režii
Miroslava Dittricha. Spolková činnost se oži-
vila i předchozím příchodem Václava Blažka,
organizátora staročeských májů s průvodem
po obci a zábavou na sále hostince. Konšel-
stvo opustil Antonín Kysela, který vykonával
funkci důchodního nepřetržitě od roku 1928.
Jeho úlohu převzal Václav Hašlar ml. Do
obce se po létech, strávených v Zákupech,
vrátil Josef Odnoha, který v roce 1965 pře-
vzal funkci pantatínka a též nastupuje Marie
Zemanová jako paňmaminka, šafářem se stal
na další dlouhá léta Josef Tichý. 

V těchto létech se baráčnická činnost stále
udržuje na velmi dobré úrovni. Jsou každoroč-
ně pořádány plesy (společně s myslivci),
merenda s průvodem a hodnocením masek,
v činnosti je ženský pěvecký sbor, pořádají se
staročeské máje a začíná se rozvíjet loutkové
divadlo. Zatímco dospělí herci dohráli svou
poslední hru v roce 1963, malí herci v podobě
loutek čekají na své diváky. Ujímá se jich
osvědčený ochotník Antonín Kuna se synem
Josefem a za velké pomoci souseda Václava
Charváta hrají nepřetržitě až do roku 1974.
Začali nejdříve na jevišti a potom se přestěho-
vali na spolkové místnosti v prvním patře nad
výčepem. Poprvé se na veřejnosti předvedli
v roce 1966 hrou Posvícení v Hudlicích. Kaž-
doročně nacvičili průměrně pět nových her.
Hráli pro děti i pro dospělé. Dnes malí herci,
kteří byli zakoupeni v roce 1964 v Bělé za
1.000 Kč, těší děti i dospělé v Muzeu Bakov-
ska. V roce 1967 byla pořádána zdařilá staro-
česká pouť v prostoru před Rychtou, v jejímž
programu vystoupili domácí aktéři s estrádním
souborem SD Jednota. 

Nedostatek prostorů pro vlastní činnost
(není k dispozici samostatná spolková míst-
nost, s jevištěm manipuluje RAJ, vlastní skla-
diště je přeplněné) vede konšele k získání
vlastní Rychty. Neuspěli v jednání o odprodej
Havlíčkovy chalupy v kopci nad rybníkem,
a proto uvažují o přestavbě Cermanovy stodo-
ly. I od tohoto záměru však pro nedostatek
peněz museli ustoupit. 

Rok 1968 přivítali baráčníci v plné akti-
vitě. Uspořádali tradiční ples, merendu
a účastnili se akcí ve městě (zvláště vynikly
tetičky v krojích v průvodě na 1. máje).
V srpnu byly odeslány z Trenčína kabelky
a pantofle z orobince manželkám prezidenta
Ludvíka Svobody a 1. tajemníka ÚV KSČ
Alexandra Dubčeka. V říjnu od nich přišlo
hezké poděkování. Ve středu dne 6. listopadu
1968 byla zasázena na jevišti v přírodním
divadle v Rybním Dole Lípa svobody. Pod
její kořeny byl uložen ve skleněné lahvi
pamětní testament, který stručně připomíná
tehdejší události a posílá naději příštím gene-
racím. Pod něj se podepsali všichni tehdejší
konšelé. Lípa byla opatřena malým plůtkem.
Konec roku byl zakončen posvícenskou
zábavou a valnou hromadou, na níž vystoupil
patnáctičlenný smíšený sbor trenčínských
baráčníků. 

Zjara roku 1970 zemřela nejstarší baráč-
nice a občanka města Terezie Vávrová ve
věku 99 let. Více jak tři desetiletí pečovala o
pomník padlým před svým domem. 

V témž roce je organizováno ve spolku
224 členů. Konšelstvo se pozvolna každým
rokem obměňuje. Rychtářem je stále Josef
Kočí, novým pantatínkem Antonín Šembera,
který též vykonává funkci vzdělavatele, paň-
maminkou Anna Konopásková, důchodním
Josef Odnoha, (od r. 1972 Hana Kameníko-
vá), syndikem Marie Kyndlová. Konšelstvo
se podílí s okolními obcemi na pořádání vlas-
tivědných zájezdů (východní Čechy, Podješ-
tědí). Od roku 1973 prochází spolek funkcio-
nářskou krizí, klesá i aktivita jeho členů.
V tomto roce nebyl uspořádán ani tradiční
ples a pouťová zábava. Rychtář Kočí, na kte-
rém visela zejména veškerá tíha, dokonce
navrhuje sloučení s Bakovem. Proti tomu se
postavili konšelé Šembera, Náhlovský
i Kuna a záhy se připojili i ostatní, kteří slí-
bili podporu dosavadnímu rychtáři v činnos-
ti. Následujícího roku se vzdává všech funk-
cí (místorychtář, syndik) Václav Blažek. 
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V roce 1975 jsou
baráčníci opět aktiv-
ní. Pořádají samo-
statný ples, merendu
(s požárníky), pouťo-
vou zábavu a mikuláš-
skou pro děti. Na
valné hromadě se
vzdává funkce rychtá-
ře Josef Kočí a předá-
vá počestné právo
Antonínu Šemberovi
(obr.). Pantatínkem se
stal Antonín Štančík
st., paňmaminkou
Antonie Zellerová,
syndikem byl zvolen
Josef Kočí, důchodní
Květa Štěrbová a mís-
torychtářem Stanislav

Šimon. V příštím roce (1976) se už zase některé
funkce mění. První rychtářkou v dějinách obce
se stala Antonie Zellerová, pantatínkem Václav
Karásek, důchodní Hana Kameníková a vzděla-
vatelem Václav Baitl. V témž roce dochází
v rámci V. župy k reorganizaci řízení jednotli-
vých obcí. Pro zvýšení aktivity jsou ustanoveny
okrsky, v nichž je činnost řízena jeho předsedou.
Pro Bakovsko byl zřízen 4. okrsek (Bakov,
Trenčín, Malá Bělá, Podhradí a Bítouchov).
Jeho prvním předsedou se stal J. Kameník
z Bakova, po něm až do roku 1990 Jaroslav
Lála. Společně organizují silvestrovské večírky,
tajné výlety a vzájemně se podporují na vlast-
ních akcích. 

V následujících létech do roku 1979, kdy
obec vzpomíná 75. výročí svého založení,
zůstalo složení konšelstva téměř beze změn.
Každým rokem je pořádán staročeský ples,
společně se všemi složkami Národní fronty
oslava MDŽ, v prosinci mikulášská nadílka
pro děti. V roce 1977 byli prohlášeni za čestné
členy Božena Holubová, Antonín Kuna, Anto-
nín Hašlar, Alois Kopal, Antonín Šembera,
Marie Zemanová, Josef Koštein, Josef Honc
a Václav Šembera . Oslavy 75. výročí proběh-
ly o pouti v roce 1979. V sobotu se konalo set-

kání s rodáky a přáteli Trenčína, kde bylo
předvedeno pásmo Ze zašlých dob, a zároveň
byla otevřena výstava v loutkové místnosti.
V neděli dopoledně se konalo slavnostní zase-
dání obce. Na něm vystoupilo pěvecké duo
Slávka Hašlarová - Anna Hromádková s oblí-
benou písní Vesnička v údolí. 

Na počátku osmdesátých let je baráčnická
obec stále velmi aktivní. Kromě plesu a miku-
lášské zábavy připravila výlet do Krkonoš,
účastní se brigád na statku Studénka (2 ha
řepy), na výstavbě školky v Bakově (každý rok
100 až 150 hodin zdarma), pečuje o úpravu
hřiště v Rybním Dole, za což se jí dostalo
veřejné pochvaly od předsedy OB č. 3 Gusty
Koloce. Na valné hromadě v roce 1981 došlo
k obnově konšelstva, voleného již podle poky-
nů Veleobce na dva roky. V konšelstvu zase-
dají: pantatínek V. Karásek, paňmaminka
S. Hašlarová, rychtářka A. Zellerová (obr.),
místorychtář S. Šimon, vzdělavatel V. Baitl,
syndik J. Kočí, důchodní H. Kameníková,
šafář A. Svárovský, praporečníci F. Beneš
a A. Svárovský, slídilové účtů J. Sokol
a F. Šlechta. Pod vedením rychtářky Zellerové
roste znovu aktivita spolku. Jsou pořádána fil-
mová představení pro děti a součástí valné
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hromady se stávají posezení s jubilanty za
řízení Václav Baitla. Konšelstvo dbá o velikou
tombolu na plesech. Sama rychtářka upekla
např. pro ples v roce 1982 38 srnčích hřbetů,
21 bábovku, 24 bábovičky a 22 dorty. Na ples
v roce 1984 se sešlo 245 cen. 

V létech 1984 a 1985 byla prováděna
rekonstrukce hostince Na Rychtě, což nutně
vyvolalo omezení tradiční činnosti. Baráčníci
museli dokonce vyklidit i své skladiště a jeho
obsah (zvláště kulisy) uložit do Jindrovy sto-
doly. Dne 3l. srpna 1985 se konala opožděně
oslava 80. výročí založení obce. Uskutečnilo
se setkání rodáků a přátel Trenčína, předvede-
no pásmo Ze starého Trenčína a pořádána malá
výstavka. 

V lednu v roce 1987 opouští navždy baráč-
nické řady čestný rychtář Josef Kočí, pravý
Staročech a lidový písmák, který za svého
života obětoval mnoho a mnoho času pro tren-
čínské baráčníky. Jeho odchodem se pomalu
vytrácel z činnosti obce starý baráčnický duch,
i když sousedka rychtářka Zellerová se snažila
i nadále udržet úroveň spolku i přes každoroč-
ní velký úbytek členstva. V každém roce je
pořádán ples (až do roku 1990), též se baráční-
ci účastní společné oslavy MDŽ a zvláště
v krojích oživují tetiny prvomájové průvody.
V roce 1989 šlo v průvodu 11 krojovaných
tetiček a 6 dětí, o což se kromě rychtářky
zasloužila tehdy nedávno zesnulá paňmaminka
S. Hašlarová a nová paňmaminka tetina
Kalambová. V konšelstvu v té době zasedá 10
tetiček a pouze jen 3 sousedé (Baitl, Karásek
a Zeller). Na konšelské schůze dochází pouze
5 - 6 konšelů. 

Po sametové revoluci v roce 1989, kdy
byli konečně baráčníci uznáni za složku
Národní fronty, ustává z důvodů rychtářčiny
nemoci veškerá činnost. V létech 1991 - 1993
se nekonaly ani valné hromady. Rázem ubývá
členů, noví nepřicházejí. V roce 1993 zemřela
obětavá a pracovitá rychtářka Antonie Zellero-
vá. V téže době odešli na věčnost i aktivní
konšelé Václav Baitl a Milena Šlechtová. Tím

činnost obce ustala nadobro. Navíc bylo spol-
ku stanoveno měsíční nájemné za užívání
bývalého vlastního skladiště, o něž (ba ani
o jeviště) se Staroslavná obec baráčníků nepři-
hlásila v restituci, protože se ztratily doklady.
Muselo proto v roce 1993 dojít k nutné likvi-
daci majetku. Spolkové židle byly už dávno
rozkradeny, zbyly jen skříně, jež byly prodány,
a kulisy, které byly dány do Dolních Stakor,
zatímco loutky byly později předány do
bakovského muzea, kde jsou veřejně vystave-
ny. Baráčnickou činnost omezilo i vysoké
nájemné ze sálu (1500 Kč). 

Dne 10. dubna 1994 se konala z podnětu
župy za účasti Jaroslava Lály, zástupce
V. župy, valná hromada. Na ní byli zvoleni
noví činovníci v čele s novým rychtářem
Františkem Šlechtou (obr.), pantatínkem
Josefem Valentou, paňmaminkou Annou Hro-
mádkovou, místorychtářkou Trudou Baitlo-
vou, syndičkou Hanou Kameníkovou, berní
Věrou Brožovou, vzdělavatelkou Stanislavou
Benešovou. Za slídily účtů byly zvoleny Věra
Benešová a Marie Tvrzníková. O rok později
nahrazuje paňmaminku Alžběta Dvořáčková.
Dále v konšelstvu zasedají Miluše Valentová,
Zdeňka Švehlová, nově přicházejí Vlasta Haš-
larová a Bohumila Stejskalová, které se ujíma-
jí funkcí gratulantek k výročím členů. konšel-
stvo samo vlastní činnost nevyvíjí, jen
zajišťuje účast na akcích jiných obcí a župy.
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V Trenčíně nejsou podmínky pro pořádání
akcí, neboť nájemné za sál je vysoké, navíc sál
se nedá vytopit. Jiné místnosti nejsou k prona-
jmutí. Výroční valné hromady se musí v létech
1995 - 1998 konat v zasedací síni u kina
v Bakově, kam pro značnou vzdálenost přichá-
zelo stále méně sousedů. Ve spolku bylo v roce
2000 organizováno už jen 52 členů s věkovým
průměrem 73 let. Rychtář František Šlechta se
pro nemoc chce vzdát funkce rychtáře. Dokon-
ce na valné hromadě, konané v listopadu téhož
roku v restauraci U Ledvinů v Trenčíně, je
konšelstvem navrženo uvažovat o ukončení
činnosti. Přítomná zástupkyně župy sousedka
Gabrtová v emotivní řeči rozmluvila návrh na
ukončení činnosti spolku, zvláště když dobře
pracují berní a obě gratulantky. Delegátka sou-
sední bakovské obce Jaroslava Sasáková pou-
kázala na možnost porušení slibu, který dali
při loňských volbách zvolení činovníci, že
budou řádně vykonávat své funkce po dobu
volebního období dvou let. Rozhodující slovo
měl však soused Josef Bednář, který apeloval
na členstvo, aby se obec ještě udržela v čin-
nosti, neboť lehké je bořit, ale těžší obnovovat.
Veřejně nabídl rychtáři pomocnou ruku, že mu
pomůže při návštěvách župy a při jiných čin-
nostech. Jeho vystoupení vyvolalo všeobecný
souhlas, soused Bednář byl vzat do slibu
a bylo všemi rozhodnuto pokračovat i nadále
v činnosti. Konšelské schůze se přesunuly
z bytu u Kameníků do domku Bohumily Stej-
skalové. 

Na podzim v roce 2001 se konala v hos-
tinci Na Rychtě valná hromada, na které bylo
zvoleno nové konšelstvo v čele s rychtářem
Josefem Bednářem (obr. nahoře). Pantatín-
kem byl zvolen František Šlechta, paňmamin-
kou Věra Dittrichová, místorychtářkou Truda
Baitlová, (později její funkci přejalaVlasta
Hašlarová), syndičkou Lubislava Bednářo-
vá (obr. nahoře), berní Věra Brožová, vzdě-
lavatelem a kronikářem Dr. Vladimír Bednář,
pečovatelkou o vývěsní skříňku Zdeňka Šve-
hlová, šafářem Josef Hašlar, praporečníkem
Gustav Bajer a slídily účtů Hana Kameníková
a Marie Tvrzníková. V konšelstvu zasedají

dále Jitka Brunclíková a Jindra Hašlarová.
Do nově ustanovené funkce švandymistra byl
získán a zvolen Miroslav Dittrich, pod jehož
režií jsou pořádány každoročně čtyři zábavné
besedy spojené s oslavou jubilantů v přísluš-
ném čtvrtletí. Akce jsou konány v sále Rych-
ty za velké účasti členů, kterým členky kon-
šelstva vždy připraví vlastnoručně upečené
koláče, bábovky apod. Za zemřelého Františ-
ka Šlechtu byl do funkce pantatínka zjara
roku 2004 zvolen Zdeněk Flanderka. Počet
členů se opět v roce 2003 zvýšil na 70 souse-
dů a tetiček. Zdejší obec v témž roce dokonce
vyhrála župní soutěž v náboru nových členů.
Přesto se stále nedostává zájemců o činnost
ve spolku z řad střední a mladé generace.
Konšelé zasedají pravidelně v bytě švandy-
mistra M. Dittricha každý měsíc. Jejich vel-
kým přáním je zarazit úbytek členů, zajistit
pravidelný chod organizace a vytvořit pod-
mínky pro další existenci baráčnického spol-
ku v naší obci i v příštích desetiletích. Nechť
ušlechtilá baráčnická idea žije ještě dlouhá
léta v pospolitosti trenčínské obce!
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BARÁČNICKÁ PÍSEŇ

Na rychtě naší rádi se máme
milo je tu posedět
a ze zpráv se dovědět, 
že tu práci svou dobře děláme
a na konci roku druhým rozdáme. 

Přičiň se každý, co síla je tvá, 
aby lid náš lépe žil, 
z celé duše utužil

pouta bratrská ve své otčině
láskou k vlasti, národu a svoji rodině. 

Refrén:
Baráčník, ten má vždy jen jeden cíl
pomoci druhým ze všech svojich sil. 
Za vlast svou krásnou Bohu děkuje, 
jazyk český a národní zvyky nade všech-
no miluje. 

SEZNAM ČLENŮ V JUBILEJNÍM ROCE 2004
Baitlová Gertruda
Bajer Augustin
Bednář Josef
Bednářová Lubislava
PhDr.Bednář Vladimír
Mgr.Bednářová Dagmar
Brejša Milan
Brejšová Eva
Brožová Věra
Brunclíková Jitka
Dittrich Miroslav
Dittrichová Věra
Dušková Ludmila
Dvořáčková Jitka
Dvořáková Ludmila
Fidler Josef
Fidlerová Marie 
Flanderka Zdeněk
Flanderková Libuše
Habásková Hana
Hájek Stanislav
Hájková Věra
Hašlar Josef

Hašlarová Vlasta
Hašlarová Jindra
Hernandezová Dana
Holubová Věra
Hromádková Anna
Chromý Josef
Janstová Miluše
Jireš Jaroslav
Jirešová Věra
Jisl Miroslav
Jislová Vendula
Kadeřávek Miroslav
Kadeřávková Marie
Kalamba Jaroslav
Kameníková Hana
Konopásková Marie
Kožíšková Alena
Kunová Marie
Livorová Jindra
Moc Zdislav
Mocová Ludmila
Nayperk Vladimír
Nechvátalová Marie

Odnoha Jiří
Paříková Helena
Pekárková Jarmila
Průšková Hana
Rychlá Miluše
Stehlíková Libuše
Stejskalová Bohumila
Stránská Marie
Šafr Jan
Šafrová Hana
Šimonová Jiřina
Štěpánková Ivana
Švehlová Zdeňka
Topinka František
Valdman Václav
Valdmanová Marie
Vávrová Dagmar
Vinš František
Vinšová Jana
Zábranská Alena
Zdobinská Květa
Zindulková Věra

RYCHTÁŘI

1. Cerman Jan 1904 - 1907
1911 - 1912

2. Stránský Antonín 1907 - 1908
3. Kaňka Josef 1908 - 1910
4. Odnoha Josef 1910 - 1911
5. Bavor Josef 1912 - 1958

6. Kočí Josef 1958 - 1975
7. Šembera Antonín 1975 - 1976
8. Zellerová Antonie 1976 - 1993
9. Šlechta František 1994 - 2001

10. Bednář Josef 2001 - dosud
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HODNÝ ČLOVĚK
ZE VZPOMÍNEK ŠVANDYMISTRA MIROSLAVA DITTRICHA

Kdo by neznal holiče Antonína Kunu,
který v polovině třicátých let až do počátku
padesátých let minulého století provozoval
v rodinném domku Novákových na Trenčíně
svoji holičskou a kadeřnickou živnost!

Byl to člověk skromný, nesmírně pracovi-
tý a společensky založený. Tyto i další jeho
vlastnosti přispěly k tomu, že se stal v krátké
době váženým člověkem v naší obci. Svoje
holičské řemeslo ovládal velice dobře a spolu s
manželkou Boženou, která byla kadeřnicí, si
získal důvěru mezi lidmi Trenčína a okolí. Dá
se říci, že o práci neměl nouzi. Ochotnický
kroužek baráčníků v Trenčíně si všiml jeho
umu v komunikaci s lidmi a požádal ho o spo-
lupráci. Zanedlouho již stál holič Antonín
Kuna na prknech, která pro řadu herců zname-
nají svět. Byly mu svěřovány hlavně komické
úlohy, které ke spokojenosti spolku a diváků
sehrával přímo bravurně. Dovedl si dělat legra-
ci z druhých, ale také sám ze sebe. Pamatuji se
jeho vyprávění o tom, jak mu jeho divadelní
příznivci radili, aby využil svého divadelního
umění a přihlásil se do konkurzu herců pro
Národní divadlo v Praze. Vyprávěl, jak tam
zazpíval, řekl jeden monolog a po zhodnocení
jeho výstupu mu ředitel divadla Urban řekl:
"Víte, pane Kuna, nebylo to tak špatné, ale měl
byste začít u nějakého menšího divadla, než je
Národní, například u loutkového, kde se každá
osoba po představení pověsí."

Antonín Kuna měl rád mladé lidi a po
skončení druhé světové války v roce 1945,
kdy odešla řada starších herců z Trenčína do
pohraničí, viděl příležitost získat mladé kluky
pro ochotnické divadlo. Při stříhání vlasů nám
vyprávěl o ochotnickém divadle se snahou nás
pro tento druh ušlechtilé činnosti získat i tím,
že nás dokonce stříhal a holil zadarmo. 

V krátké době jsem se objevil na divadel-
ní scéně ochotníků ve hře Vincek duha správ-

ný sluha. Byla to původně úloha pro mistra
Kunu, ale on mi ji nezištně přenechal. Později
jsem o něm převzal všechny jeho komické
úlohy. Postupně ale získal další kluky, jako byl
nezapomenutelný Franta Odnoha, Jarka Brej-
ša, Standa Jachek, Láďa Kubrt, Dušan Dole-
žal, Vláďa Bednář a navíc k divadlu přivedl již
zkušené Otu Šolce, Zdeňka Novotného a Fran-
tiška Šlechtu, kteří se na Trenčín přiženili. To
už se z herce Kuny stal režisér a maskér sou-
boru. Jeho zásluhou mělo ochotnické divadlo
na Trenčíně dobrou úroveň a každá hra měla
pro velký zájem diváků dvě až tři reprízy. 

Kromě divadla organizoval tak zvané
večírky s názvy josefský, václavský, mikuláš-
ský a silvestrovský. Všechny bývaly hojně
navštíveny a legrace v sále bylo víc než dost. 

Byla to překrásná doba mého mládí, neboť
kromě divadelní zábavy jsem získal pro celý
další život manželku Věru, která už jako mla-
dinká dívka začala s námi hrát divadlo. 

Bohužel v roce 1955 převzal hostinec na
Trenčíně, kde jsme hráli divadlo, státní podnik
RAJ, který uplatňoval vůči spolku takové
finanční nároky za pronájem sálu a jeviště, že
už nebylo v silách spolku je uhrazovat. Tu se
opět objevil na veřejnosti Antonín Kuna.
"Když nemohou hrát dospělí, budou hrát lout-
ky," pravil a dal se do práce. Celkem šest roků
se staral spolu se synem Josefem o loutkové
divadlo. Hrál v místnosti určené pro občanský
výbor. Zhotovoval loutky, vytvářel kulisy
a interiéry pro každou novou hru. Děti na
Trenčíně měly opět kam chodit za zábavou. 

V roce 1961 jsem založil při Spotřebním
družstvu Jednota v Mnichově Hradišti estrád-
ní soubor. Antonín Kuna opět od počátku sou-
boru stál vedle mě a kromě maskérské práce
vypomáhal při všem, kde ho bylo pro uskuteč-
ňování estrády potřeba. Celkem jsem s ním
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realizoval 298 estrádních vystoupení, která
zhlédlo na více jak 80 000 diváků. Kromě toho
ještě převzal maskérské povinnosti u ochotnic-
kého odboru Tyl v Bakově nad Jizerou. 

Chci z celé hloubky duše i srdce prohlásit,
že neznám nikoho, kdo by byl tak obětavý,
laskavý a pracovitý, jako byl Antonín Kuna.
Byl to zkrátka hodný člověk.

16

Z HISTORIE TRENČÍNA
PHDR. VLADIMÍR BEDNÁŘ

Ve 12. století nebyl kraj pod Babou
ještě osídlený. Lesní porosty sahaly až
k samému Koprnickému potoku, který se
klikatil bažinatou krajinou, než se vlil do
chladné Jizery v Rybním dole. V blízkém
okolí však už sídlilo několik charvat-
ských rodů. Na východ od dvouhlavé
hory se usadili kdysi Násedlnici, kteří
opanovali mírné návrší, jež nepatrně
vyvstávalo nad okolními slatinami
a mokřinami. Na jihozápad od Baby
založili svou osadu Chudoplesi, kteří se
od jiných rodů lišili tím, že neoplývali
hustými vlasy, zatímco Kosmonosi, kteří
osídlili jihozápadní svahy stejnojmenné
hory, se honosili dlouhými vlasy
a hustým obočím. Další osady se pak
nacházely za Jizerou (Zvířetice, Daleši-
ce) nebo až dále na severním Hradišťsku. 

Dvouhlavou horu brzy nazvali Náse-
dlnici podle svého slovanského zvyku
Babou, neboť ztělesňovala podle jejich
tradice bohyni smrti a zimy. Odtud, od
Baby, přicházely do krajiny mráz, sně-
hové bouře, dešťové přívaly a dlouhé
tuhé zimy, které skosily mnoho členů
široké rodiny náčelníka Násedlnije. 

Neobydlený kraj si v oněch dobách
přisvojil zeměpán, jak bylo zvykem kní-
žete či krále, jenž pak podobné neosídle-
né díly daroval za dobrou a věrnou služ-
bu svým milcům. V konci 13. století

obdařil král Václav II. jakéhosi Vlastibo-
ra, který se psal ze Studénky, tímto chu-
dým krajem pod Babou. Jak zaznamená-
vají staré letopisy, Vlastibor si postavil
své sídlo přímo na úpatí Dědka a Baby,
kde ze země vyvěrala vydatná studánka,
podle níž dostalo nové sídliště své
pojmenování. Panství to nebylo nikterak
rozsáhlé. Hranice vedla po hřebenu
Baby na dnešní Brejlov, pak po svodnici
dolů k zátoku Jizery v Rybním dole,
odtud proti proudu potoka pod dnešní
Trenčín a dále na severovýchod přibliž-
ně po stávající státní silnici až k Budské
Kalvárce. Od ní vedla panská hranice na
východ k zájezdské cestě, v jejíž polovi-
ně se prudce stočila k Násedlnicím, které
obešla, a stoupala vzhůru ke Studénce. 

Kolem své tvrze založil Vlastibor
brzy vesnici, po dlouhá desetiletí jedi-
nou na svém panství. Jeho nástupce Vie-
cek ze Studénky byl zřejmě ještě více
podnikavější. Kromě kostela sv. Václa-
va, který stával na západ od studénské

Tvrz Studénka
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tvrze, se zřejmě zasloužil o vybudování
velkého rybníka, jak v době panování
otce vlasti Karla IV. bývalo zvykem. Pro
širokou hráz vyhlédl místo téměř na hra-
nicích svého panství s dílem zvířetickým
v poloze dnešního Trenčína. Bylo to nej-
užší místo mezi stráněmi. Pod ním asi
dvě stě kroků se neširokým údolím táhla
zemská cesta, která směřovala od Chu-
doples přes potok a močály, proložené
hatěmi, dál na sever k Veselé. Po výstav-
bě hráze dostala cesta novou, daleko
lepší dráhu. Zdá se, že už ve 14. století
tu postavil Viecek mlýn (obr.). Později
kdosi z jeho nástupců založil rozsáhlý

rybník, který sahal od hráze až k Náse-
dlnicím, rozdělil dalšími dvěma hráze-
mi, a tak vytvořil soustavu rybníků,
které dostávaly přiléhavá jména. Nejdol-
nější z nich u samého mlýna obdržel pří-
slovečné jméno Suchý rybník, protože
se na něj dostávalo nejméně vody, a tak
býval často bez vody. Druhá hráz vyrost-
la v místech před stávající dálnicí, přes-
něji v místech, kde si později postavili
své domy Rýdlovi a Nedvědovi, a vedla
napříč mělkým dolem směrem k Najber-
kovým. Rybník před ní byl nazván Lap-
kovák a rozléval své vody až k dlouhé
hrázi (u Košků), která zahradila potok
tak, že jeho vody vytvořily mohutné
jezero. Tomuto rybníku se také říkalo
Hrubý nebo také Studénský. 

V 15. století založili páni ze Studén-
ky další osadu Horka, jejíž sedláci a cha-
lupníci obhospodařovali polnosti na

severní straně rybniční soustavy a dová-
želi obilí ke mletí do Suchého mlýna, jak
byl nazván mlýn podle rybníka ležícího
nad ním. Okolní pole podél mlýna i ryb-
níka byla porostlá trnkami, které vytvá-
řely hustá křoviska, jež skýtala dobrý
úkryt pro loupeživé tlupy, které přepadá-
valy kupce a formany vezoucí zboží po
zemské silnici. Suchý mlýn tak dostává
v 15. století daleko přiléhavější pojme-
nování Trnčin mlýn, protože byl obklo-
pen samým trnčím. 

Přibližně v polovině 16. století se
Vančurové z Řehnic a na Studénce roz-
hodli založit nad trnčinskou hrází novou
osadu. K původnímu mlýnu přibyly další
čtyři chalupy, při nichž se nacházelo po
šesti rolích. Pro více osadníků zde neby-
lo místo, protože pole pod Babou byla
pronajata od počátku 15. století bakov-
ským sedlákům, takže pro nové Trnčiňá-
ky se dostávala jen úzká políčka nad
Suchým rybníkem, pod jeho hrází a úzký
pruh od rybnídolské cesty k Babě. 

Majitelem mlýna byl mlynář Jiří
Vyleťálek, který v roce 1626 prodal
mlýn i s celým příslušenstvím Matouši
Náhlovskému. Při mlýnu bývalo 6 rolí. 

Druhá chalupa (obr.) se nacházela
hned za hrází vpravo pod kopcem
(poslední obyvatel p. Havlíček) a posta-
vil ji sobě, své manželce a potomkům
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sedlák Klíma. Když jeho žena v roce
1600 ovdověla, prodala své obydlí
s celým příslušenství Adamu Brtvářovi,
který po dvou létech celý majetek prodá-
vá Jiříku Abermanovi. Chalupy si hledí
a přikupuje od Štěpána Kopeckého kus
role. Po něm získal návesní chalupu
v roce 1616 Matěj Nebohej, ale už
v roce 1622 ji prodává Pavlu Starému
Ponocnému. Po něm přichází na tentýž
grunt v roce 1629 Adam Klouček, který
už po roce v roce 163O obratem prodává
svůj majetek Jiříku Pickovi. 

Na druhé straně kopce proti Klímově
stavení postavil chalupu studénský pán
Jiřík Vančura z Řehnic, který ji už brzy
po výstavbě prodává v roce 1594 Vítovi
Krziezáczovi. Po něm kupuje grunt Ště-
pán Kopeckej (1597) a v roce 1615 jej
nabyl Václav Viček. 

V pořadí čtvrtá chalupa vyrostla
vpravo od bakovské křižovatky. Postavil
ji na svůj vlastní náklad Jiří Vančura
z Řehnic a na Studénce a obdařil ji prá-
vem krčmy. Stalo se tak před rokem
1580, neboť toho roku založil při své
tvrzi na Studénce, kterou přestavěl na
zámek, vlastní panský pivovar. Pivo
z tohoto pivovaru dovážel do své nové
krčmy v Trenčíně, jak se už tehdy osada
nazývala. Prodej při zemské silnici byl
vydatným příjmem pro jeho podnikání.
Tím ubylo zákazníků, především forma-
nů, v chudopleské krčmě, která náležela
pánům na zvířetickém panství. Proto
jeho majitelé páni Abraham a Jindřich
z Vartemberka podali žalobu na pana
Jiříka Vančuru k zemskému soudu. Zřej-
mě neuspěli, neboť krčma v Trenčíně
nezanikla. Přesto ji v roce 1590 studén-
ský pán prodal Jiříku Krejčímu, po něm

přicházejí v krátkém sledu další majite-
lé: Jindra Myslivec (1599), Jan jinak
Daněk (1600), 

Gregor Riger ze Šimbornu (1601),
Říha Kužela (1602), Jan Zajíček (1612),
Jan Vincler z Holan (1616), Martin Ber-
ger (1620). Po posledním majiteli, který
v roce 1620 zemřel, se krčmy ujímá
Pavel Krejčí. 

Poslední chalupa byla postavena
opět nákladem Jiříka Vančury na úzkém
pozemku mezi krčmou a spodní chalu-
pou Klímovou. V roce 1595 ji prodal
pan Vančura Říhovi Kuželovi. Dalším
majitelem byl Gregor Ryger (1602). Po
jeho předčasné smrti odkoupil v r. 1616
od vdovy Rygerové chalupu s celým pří-
slušenstvím Jíra Černej a v roce 1618 je
už dalším majitelem Štěpán Kopeckej. 

Roku 1623 došlo ke konfiskaci
majetků účastníků stavovského odboje.
I oba dobří sousedé pan Jan Vlk z Kvít-
kova a na Zvířeticích a pan Jiřík Vanču-
ra z Řehnic a na Studénce se jako proti-
katoličtí páni zúčastnili povstání, které
skončilo prohrou stavů na Bílé hoře roku
1620. Oběma pánům byla zkonfisková-
na polovina jejich majetku, druhá část
byla deponována u královské komory.
Své panství museli neprodleně opustit
a jako nekatolíkům nezbývalo nic jiného
než se odebrat do ciziny. Obě panství
kupuje vévoda habsburských vojsk Alb-
recht z Valdštejna v roce 1623 a záhy
v roce 1627 je postupuje svému synovci
Maxmiliánovi z Valdštejna, pod jehož
rod náleželo celé sloučené panství až do
roku 1849, kdy byla vytvořena státní
správa a zrušeny patrimoniální úřady. 
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V období třicetileté války prodělal
Trenčín několik vpádů cizích vojsk. Po
Valdštejnově smrti roku 1634 ztratily
severní Čechy svého vojenského
ochránce, tudíž dochází k četným taže-
ním Sasů a zvláště Švédů, kteří po sobě
zanechávali jen spoušť. Po odražení
Sasů v roce 1634 u Prahy se vrací jejich
vojsko Pojizeřím, kde loupí a vypaluje
celé vesnice. Při tomto vpádu lehl pope-
lem celý Trenčín, Buda, Koprník, Lítko-
vice a další vsi. 

Všichni obyvatelé Trenčín opustili
a vesnice se stala na dlouhou dobu pus-
tou. Správa bývalého panství byla pře-
nesena v roce 1661 do Kláštera. Teprve
v roce 1666 z podnětu hraběnky Eleono-
ry z Rottalu a Valdštejna dochází k opět-
nému osídlení Trenčína. Mlýn obnovila
sama vrchnost a v prvních létech jej také
provozuje. Teprve v roce 1680 jej kupu-
je Martin Kejklicz, v jehož rodině se
drží až do roku 1738, kdy jej koupil
Josef Maděra, jenž jej postoupil v roce
1794 Antonu Schmiedovi. Po jeho smrti
v roce 1817 jej získali Tereza a Václav
Javůrkovi, po nich přicházejí roku 1855
Anna a Karel Hálovi, kteří jej v roce
1876 odprodali hr. Arnoštu z Valdštejna
"z příčiny zlepšení hospodářství pozem-
ského by s vodou na mlýn jdoucí dle
hospodářských potřeb v každém čase
mohlo být nakládáno a mlýn ten jinak
upraven." Posledním mlynářem byl Emil
Jindra, který převzal živnost po svém
otci Františkovi. Nyní je v majetku man-
želů Gregorových. 

Dochází k obnově i ostatních chalup
na protilehlé stráni. Václav Holeček
postavil znovu svou chalupu vpravo od
zemské silnice pod kopcem a hospodařil
na rolích za chalupou nad rybníkem leží-

cími pod rolemi náležejícími ke krčmě,
druhý kus při příhonu a roli Václava
Kříže, dále na roli spadající k hrázi lap-
kovské pod kopcem Babou a louce pod
rybníkem Koprníkem. V roce 1677 pro-
dal tuto chalupu se vším příslušenstvím
Jiříku Potměšilovi. Po něm jsou dalšími
vlastníky: Pavel Šlégl (1681), v jehož
rodině se drží až do roku 1736, kdy na
tento grunt přichází Pavel Nedvěd, po
něm v roce 1746 Jan Tichý. V rodině
jeho potomků, syna Josefa a vnuka Jose-
fa, se držela chalupa do poloviny
19. století. V roce 1770 dostala chalupa
číslo popisné 7 (dnes 707). 

Protilehlá chalupa, stojící za silnicí
v kopci, náležela od roku 1666 Jakubu
Štěpánkovi, který byl propuštěn z pan-
ství Skalského. Štěpánek svůj příbytek
znovu vystavěl a hospodařil na polích
vedle horeckého Václava Krojšnera,
druhý kus měl pod srázem Jalovým
a třetí kus naproti srázu Jalového dobí-
hajícího až k Babě. Celkem 49 záhonů.
K chalupě náležela i louka ležící pod
rybníkem Koprníkem, avšak byla už
zarostlá křovím a stromy. Později se na
tomto gruntu majitelé často střídali: Jan
Votruba (1691), Martin Bartoš (1693),
Václav Krojšner (v témž roce 1693), Jan
Búta (1717), Václav Frank (1720),
Matěj Frank (1738), Jan Frank (1766).
Posledně jmenovaný přikoupil od svého
otce též jednoho vola tažného, jednu
krávu, jednu prasnici a další příslušen-
ství: 1 pluh s železnými hřebíky, 1 stůl
ve světnici, 2 židlice, 1 truhlu, troubu,
motyku, vidle hnojné a podací, 1 díž na
chleba, 7 ošatek, 1 sud na zelí, polici na
hliněné nádobí, malou pilku apod. Jan
Frank zemřel v roce 1790 a jeho majetek
převzal Jan Altmon. V roce 1804 při-
padla opět chalupa do rodiny Franků,
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neboť ji koupil Josef Frank, který ji
držel až do roku 1834, kdy ji odkoupil
Josef Píč. Po něm grunt přebírá Václav
Píč, který však v roce 1846 zemřel. Po
dobu nezletilosti jeho syna se ujímá cha-
lupy jeho tchán Josef Tichý, který
později přenechal užívání své chalupy
čp. 7 svému vnuku Václavu Píčovi.
V konci století drží chalupu čp. 6 rodina
Bavorova, po nich pan Sládeček. Na
přelomu padesátých a šedesátých let
minulého století byla zbořena. 

Návesní chalupa čp. 8 (dnes 708) se
do svého číselného označení nazývala
Šustrovská. Měla nejmenší výměr polí
a jeden z jejích držitelů, Jiří Vondrák,

v konci 17. století byl místním ševcem.
Od něho ji koupil v roce 1713 jeho syn
Jiřík Vondrák, v roce 1738 se jí ujímá
Pavel Vondrák a v roce 1763 Jan Ond-
rák. Po něm přichází Jan Hartman
(1775). V 19. století je v držení rodiny
Švardů a nakonec byla majetkem Hon-
cových. Za jejich vlastnictví v ní byla
umístěna trafika a kvelb. Byla zbořena
v konci 20. let minulého století. 

Trenčínská krčma byla znovu obno-
vena na náklad vrchnosti až v roce 1677.
O tři léta později v roce 1780 ji koupil
Petr Taufmann. V roce 1723 se tu připo-
míná nový krčmář Jan Dusyl, 1733 Jan
Šafránek, 1759 Franc Prskavec, 1767
Antonín Hubač, 1786 jeho syn Antonín,

1795 Jan Werner. O sto let později se
stala majetkem hostinského Antonína
Čejky, po něm přichází na počátku 20.
století krčmář Grünwald a dále František
Cerman. Původní hospoda byla dřevěná,
od konce 18. století celá kamenná. Stála
v prostoru dnešních záchodů se štítem
k jihozápadu. Po roce 1770 obdržela
čp. 9 (dnes 709). 

Osudy domů v dnešní návsi jsou
mladší. Chalupa čp. 2 (dnes 702, majite-
lé Jirešovi), stála v poloze pod stávají-
cím přestavěným domem. Byla postave-
na před rokem 1770, zřejmě
J. Hašlarem. Jeho rodina se tu drží až do
roku 1846, kdy chalupu získal Jiří Reitr.
Od roku 1883 jsou vlastníky Josef
a Anna Rysovi, pak už Jirešovi. 

Chalupu čp. 3 (Malinova) vystavěl
Josef Zima v roce 1750. Dalším majite-
lem se stal Jan Krouza (1759), po něm
Václav Moc (1763) a od roku 1780
Jakub Malina. V jeho rodině se grunt
držel až do roku 1945, kdy jeho majitel
Václav Malina odešel do pohraničí. Byla
zbořena v konci padesátých let. 

Chalupa čp. 4 stávala až do počátku
šedesátých let minulého století vedle
bývalé Malinovy chalupy. Vystavěl ji
v roce 1749 Jan Bureš. Byl to jediný
trenčínský dům, který nepoznal změnu
majitelů než v rodinné posloupnosti.
Postupně se tu vystřídali Václav Bureš
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(1757), Josef Bureš (1791), pak Vojtěch
Bureš. Jeho syn se živil též košikářstvím
a zemřel v polovině minulého století.
Poslední majitel Josef Bureš si postavil
na části stávajícího gruntu nový dům na
počátku třicátých let minulého století.
Dnešním majitelem je Jan Šafr. 

Naproti přes návesní cestu se až do
sedmdesátých let minulého století vypí-
nala chalupa čp. 5, postavená Jiřím Kej-
kliczem kolem roku 1730. V roce 1736
na ní už hospodaří jeho syn Jan, který ji
v roce 1773 odprodal Václavu Putikovi.

Od roku 1793 se stala příbytkem rodiny
Tichých. (Jan Tichý - 1793, Josef Tichý
- 1825). Posledním majitelem před
Janem Šafrem byl Václav Tichý, zvaný
Mysliveček. 

Posledním stavením, které stálo ještě
před rokem 1770, byla samota Hynkov,
bývala to středověká tvrz, která od
18. století sloužila jako rasovna. Až do
dvacátých let minulého století ji obývali
Najberkovi, dnes je v držení Bradno-
vých. Dům se nachází ve stráni nad Ryb-
ním Dolem. 

V konci 18. století a na počátku
19. století se v Trenčíně už stavějí pouze
kamenné domy. V této době byly posta-
veny domy pod číslem 11 - 24 v prosto-
ru nad novou návsí, v trati pod chalupou
čp. 6 a za hospodou. Při sčítání v roce
1880 měl Trenčín už 33 čísla s polodom-

ky čp. 20b a 25b /dříve Koliášovi, dnes
Kožíškovi). 

Mlýn v Rybním Dole byl vystaven
v místech, kde zamýšlel původně hr.
Valdštejn postavit papírnu. Po zřízení
holendru však od úmyslu upustil a pro-
dal pozemek Janu Ryplovi, který tu
vystavěl mlýn. Po jeho smrti mlýn
v roce 1879 vyhořel. Vznikla škoda za
4500 zlatých. Vdova po Janu Ryplovi
Františka mlýn znovu obnovila a v roce
1885 jej prodala Václavu a Marii
Sezemských. V jejich držení byl až do
roku 1893, kdy se ho ujímá Jan Cerman,
po něm od roku 1896 jeho syn Jan a sna-
cha Augusta Cermanovi. V roce 1914 jej
kupuje Josef Kupec, který jej předal
v roce 1920 do rukou svého syna Josefa
a snachy Marie. V roce 1959 se stávají
polovičními majiteli Josef a Miluše
Valentovi. Současným majitelem je
Josef Valenta mladší. 

V konci 19. století byly vystavěny
domy při dnešní Pražské ulici, nejdříve
po levé straně na Veselou až k samotě
u Koloců, pak na protější straně až po
Najberkovy (dnes Krejbichovy). 

V období před první světovou válkou
došlo ke stavbě domů v dnešní Brigád-
nické ulici. Prvním dům byl u Nedomů,
pak nastala výstavba po levé straně ke
Studénce (Janoušek, Hýzler, Mareš,
Eichler, Novotný), poté došlo k výstavbě
zbývajících především na pravé straně
silnice. Po válce byly stavěny domy
počínaje čp. 62 (p. Dusil). 

Ostatní domy (do čp. 135) postavili
jejich majitelé v období mezi válkami.
V létech 1956 - 1958 byly postaveny
čtyři bytové domy v Brigádnické ulici,
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určené především pro zaměstnance stát-
ního statku. V osmdesátých létech minu-
lého století přibyly další bytovky
v Sadové ulici, postavené na bývalé Cer-
manově zahradě, též určené pro země-
dělské dělníky pracující na farmě Stu-
dénka. 

Rybní Důl je přibližně o čtvrt tisíci-
letí mladší než Trenčín. Náležejí k němu
všechny domy po pravé straně Koprnic-
kého potoka (od bývalé hasičské zbroj-
nice) a všechny ostatní domy počínaje
Brejšovými, později Tondrovými (dneš-
ní park u vodní nádrže; dům zbořen
v konci sedmdesátých let 20. století)
směrem k Jizeře. K Trenčínu přísluší
všechny domy za vodou (mlýn a další
čtyři stavení) a domy vlevo od silnice
v kopci až k Odnohovým. Rybnídoláci
žili odjaktěživa v pospolitosti s Trenčí-
ňáky, a tak nebývalo žádných sporů,
kam kdo náleží popisným číslem svého
domu. Nejstarším domem tady je bývalá
rasovna, kterou v 18. a 19. století obýva-
li Najberkovi, dnes Bradnovi. Byla to
zřejmě původní zemanská tvrz, zabezpe-
čená od polí palisádami a strmým bře-
hem dolů k potoku a k řece. Byla zalo-
žena ve 13. století. Jeden z jejích
prvních obyvatel se jmenoval Hynek,
podle něhož dostala tvrz jméno Hynkóv
(dvór) a potažmo pole za ní se nazývají
Hynkovačka. Druhým nejstarším
domem, který však byl postaven ve tři-
cátých létech 19. století na bakovském
katastru, byla bývalá Kopalova kovár-
na (obr. vpravo nahoře) (pak Tvrzníko-
vi, dnes už Lešákovi). Údajně dům
postavil hr. Valdštejn, který tu chtěl zří-
dit papírnu. Stavení mělo sloužit též
jako holendr. Další stavení za kovárnou
směrem k Jizeře si postavila rodina
Kolínských (dnes J. Verner). Přibližně

ve stejnou dobu (na rozhraní 60. a 70. let
19. století) byl vystavěn mlýn Jana
Rypla (dnes Valentův) a Brejšovo stave-
ní vedle mlýnského rybníka (dnes park).

V roce 1881 si postavil nový dům na
obecním pozemku Josef Hašlar (Nohá-
čovi), v roce 1883 Josef Cihlář (Murdy-
chovi) a roku 1884 Josef Bureš. Přibliž-
ně ve stejnou dobu byl pořízen
i Knoblochův dům. Ostatní rybnídolské
domy byly vystavěny postupně v deva-
desátých létech 19. století (čp.: 218,
219, 220, 221, 222, 225 a další). 

Na přelomu 19. a 20. století byl
Trenčín spojen s Rybním Dolem. Zatím-
co ve směru k Bakovu, k němuž vedla
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třešňová a pak dál topolová alej, stálo
poslední trenčínské stavení v zatáčce
proti dnešnímu obchodu. Náleželo rodi-
ně Karáskových (dnes Hlouškových).
(Poslední bakovský dům byla restaurace
Na Zastávce.) Ve směru k Veselé to bylo
stavení Jana Krejbicha (obr. na str.
22) (čp. 24, dnes 724), kde prý býval
v 19. století též zájezdní hostinec. 

Obec Trenčín měla v roce 1880 cel-
kem 243 českých obyvatel, dále tu žili
2 Němci, kteří bydleli ve 33 číslech
popisných a dvou přídomcích (čp. 20b
a 25b). Zajímavý údaj podává i statistika
držení domácích zvířat: koně - 6 držite-
lů (9ks), krávy a jalovice - 16 držitelů
(50 ks), voli (6 ks), prasata - 12 držitelů
(27 ks), kozy - 6 držitelů (9 ks), včely -
8 držitelů (40 úlů). 

V roce 1910 žilo v Trenčíně už 331
občanů v 53 domech. Po první světové
válce počet obyvatel narůstal úměrně se
stavbou nových domů. Výrazně přibylo
lidí za druhé světové války, kdy do obce
přišli uprchlíci z pohraničí zabraného
Hitlerem. Po této válce výrazně počet
klesl a přiblížil se počtu 400 usedlých.
Při sčítání v roce 1960 měl Trenčín 503
obyvatel. Počet obyvatel Trenčína se
úředně od sedmdesátých let neeviduje,
neboť obec je součástí Bakova, kde je
vedena jednotná evidence pro celé
město. 

Správa obce
Z dostupných historických pramenů

lze soudit, že obec Trenčín měl vlastní
samosprávu od konce 16. století, kdy
vrchnost na Studénce jmenovala v obci
rychtáře a jednoho až dva konšele. Obec
náležela pod rychtu studénskou. Od roku
1676 připadl Trenčín pod správu zvířetic-

kou, v jejímž podřízeném vztahu setrval
až do roku 1716, kdy byla správa ze Zví-
řetic přenesena na panství Klášter. S urči-
tostí můžeme předpokládat, že vlastní
správu měla naše obec od poloviny
18. století, kdy přibyly čtyři domy (cel-
kem už 11), až do roku 1849. Z té doby se
zachoval otisk kulaté pečetě: ve středu
byla umístěna hraběcí korunka, pod ní
nápis - Obec Trenczin (dole) a v obvodu
pečetidla nahoře nápis Panstwí Hradiště.
V roce 1849 byly zrušeny patrimoniální
úřady (panská správa) a místo nich zříze-
ny podkrajské (okresní) a krajské úřady.
Z jejich rozhodnutí pozbyl Trenčín práva
rychtářského a byl přičleněn k městysi
Bakovu. Do bakovské městské rady byli
voleni zástupci Trenčína nepravidelně.
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V roce 1861 byl zvolen do obecního
výboru Vojtěch Bureš z Trenčína
a náhradníkem byl ustanoven Josef
Sameš. Ve volbách v roce 1867 se stal
měšťanostou (starostou města) Karel
Hála, trenčínský mlynář, který už v přede-
šlých létech zastupoval nemocného měš-
ťanostu Herbsta. Radním se stal též Josef
Bavor z Trenčína. V létech 1876, 1879
a 1882 byl v obecních volbách zvolen do
rady města Josef Malina z čp. 3, jenž
i v pozdějších létech zastupoval Trenčín
v tomto orgánu. Od roku 1919 volby pro-
bíhaly na základě procentuálního umístě-
ní politických stran, (stejně tak od roku
1990). V období 1948 - 1989 se volilo na
základě jednotné kandidátky Národní
fronty. V každém z výše uvedených obdo-
bí měl Trenčín své zástupce v zastupitel-
stvu města či v plénu Měst. NV. Místop-
ředsedou Měst NV v Bakově byl po
několik období náš bývalý rychtář
Fr. Šlechta. 

Po skončení první světové války
dochází v roce 1919 k dvojnásobnému
pokusu o odtržení Trenčína od města
Bakova. V obci vzniklo politické hnutí
v čele s radním Ladislavem Konopáskem.
Zastupitelstvo města zabránilo svým hla-
sováním odluce Trenčína nejprve
31. března a podruhé 20. prosince uvede-
ného roku. 

V roce 1960 nastalo definitivní spoje-
ní Trenčína s Bakovem. Trenčín obdržel
pojmenování svých ulic a zároveň bylo
ustanoveno přečíslování domů. Před tren-
čínská čísla se přidávala sedmička, např.
Jindrův mlýn čp. 1 dostal číslo 701. Míst-
ní označení Trenčín však nezaniklo. Naše
obec byla spojena s Bakovem i fyzicky,
neboť ji pojily s městem plně zastavěné
ulice Boleslavská (domy po obou stra-

nách až na tři proluky) a Svatojánská
(domy po jedné straně). Od šedesátých let
byly ve městě ustaveny občanské výbory.
Trenčínský OV, rozšířený o některé ulice
bakovské, měl včele několik osvědčených
předsedů, jako Antonín Šembera, Josef
Bureš, Gusta Koloc či Přemysl Tvrzník.
Po roce 1989 byly občanské výbory zru-
šeny. V roce 2003 byl v obecních volbách
zvolen starostou města p. Jiří Hieke, maji-
tel domu v Pražské ulici na Trenčíně. 

Zapomenuté místní názvy
Z 18. století se dodnes zachovalo

pojmenování Studénská cesta (dnes Bri-
gádnická ulice). Tehdy nazývali Suchý
rybník Hadimák, později Dymák. Lapkov-
sko bylo území po vypuštěném rybníku
Lapkováku. Od jeho hráze vedla k Chudo-
plesům Sousedská cesta (dnes přerušená
dálnicí, avšak částečně zachovaná). Polím
od mlýna a Studénské cesty směrem
k Babě říkali v 18. století V Cestách. Pod
hrází Dymáku tekla též Jalová strouha a
pole k ní přilehající byly nazývány podle
ní. Polím od Sousedské cesty k lesu a dál
až k chudopleským humnům se říkalo
Paseka. Pole pod Babou k bývalé farmě se
nazývala Obecní. V místech farmy se říka-
lo V Mokřinách, dál směrem k Babě plati-
lo pojmenování Myšina, nad farmou se
táhl Mráchov. Za Trenčínem pod Najber-
kovými na staré hrázi Lapkováku se říkalo
ještě nedávno U Topolu (zde se později
pálily čarodějnice). Pole táhnoucí se
k Mejtu se nazývala Na Pískách. Dodnes
se udrželo starodávné označení pro Hyn-
kovačku. 

Požáry
Kromě rozsáhlého požáru v roce 1634,

způsobeného saskou armádou, kdy Tren-
čín zmizel na 22 let z povrchu zemského,
se podařilo zjistit, že v obci hořelo v dal-
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ších létech: 1879 dům čp 10 u Najberků,
v témž roce v čp. 23 ve mlýně Jana Rypla,
v roce 1931 lehla popelem Cermanova
stodola, v témž roce o trenčínském posví-
cení 9. 11. hořelo u Tichých čp. 29,
následně v únoru 1932 shořela Cihlářova
stodola u čp. 12 a v březnu 1937 vypukl
požár u Nedomů čp. 34. Po požáru u Jana
Tichého se sešli přední mužové obce
a zasloužili se o založení hasičského
sboru v roce 1932. Po 2. světové válce
hořelo u Bavorů v Rybním Dole (kolna)
a v roce 1959 lehla popelem stodola Jaro-
slava Hašlara (v poli za Karáskovými).
Třikrát došlo k požáru stohů slámy na
Hynkovačce (1948, dvakrát v konci
80. let). 

Obchody a živnosti
V obou mlýnech bylo zřízeno už od

konce 19. století pekařství, odkud dováželi
chléb do okolních obcí. Samostatné pekař-
ství bylo v té době i u Cihlářů (čp. 12). Od
počátku třicátých let až do konce čtyřicá-
tých let minulého století působil jako pekař
František Brzobohatý (u pomníku). 

Ve staré chalupě u Honců (čp. 8) býval
kvelb s potravinami a zároveň trafika. Po
jeho zbourání a výstavbě nové vilky v ní
byly zřízeny potraviny. V roce 1934 zřídi-
la Čs. strana národně socialistická v domě
čp. 31 (později u Žídků) konzum Svépo-
moc. O rok později byl zřízen další kon-
zum v domě u Sládečků (čp. 813) (obr.),
kde byl skladníkem Bedřich Badalec.
Tento obchod založila Čs. strana sociálně
demokratická. Po okupaci v roce 1939
došlo ke sloučení všech družstevních kon-
zumů, a proto obchod u Sládečků zanikl.
Ve sloučeném družstevním konzumu se
stal skladníkem Václav Baitl. Mezi válka-
mi byl založen malý obchod s potravina-
mi u Dufků (čp. 229) v Rybním Dole. 

Na počátku druhé světové války se
usadil v domě u Zezulů František Bárta,
který si tu otevřel řeznictví. Po válce se
přestěhoval do domu Honcových na kři-
žovatce, původní krám přestavěl a pokra-
čoval v živnosti. Po znárodnění bylo zde
řeznictví provozováno až do r. 1968, kdy
SD Jednota otevřela novou prodejnu na
stávajícím místě. Druhým řezníkem byl
pan J. Kučera (v uličce pod Sládečkový-
mi), který obchodoval se skopovým
masem. 

Za války a krátce po ní býval u Honců
obchod paní Lečové s ovocem a zeleni-
nou. Stejný obchod měl i pan Ruda
v domě čp. 27. Mezi válkami začal
zahradničit František Dvořák st. v Ryb-
ním Dole (čp. 233). 

Vedle hasičské zbrojnice v malém
domečku (dnes už zbouraném) působil
holič p. Vávra, po něm p. Kynzl. Ve vedlej-
ším vchodě v domě u Sládečků otevřel
p. Vejběra též holičství. Nejznámějším
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kadeřníkem a holičem byl Antonín Kuna,
který měl svou živnost od počátku třicátých
let v domě u Nováků nad Havlíčkovými. 

V roce 1932 založil v dnešní Brigád-
nické ulici Jan Boháček dílnu na výrobu
cementového zboží a pomníků. V roce
1938 ji převedl do Boleslavské ulice.
V témž roce začal provozovat povoznictví
s traktorem zn. Svoboda. Dalšími povoz-
níky byli Josef Moc a Rudolf Bělohlávek,
kteří vlastnili koňské potahy. 

V Trenčíně působili i další drobní živ-
nostníci: krejčí Stanislav Müller a Zdeněk
Rýdl, košikář Josef Bureš v návsi a Alois
Havlíček, který byl též vyhlášeným kapel-
níkem v období od počátku minulého sto-
letí až do počátku třicátých let. Po zrušení
konzumu v domě u Sládečků si zde zřídi-
la na počátku války paní Kurfirstová
mandl, který se přestěhoval v padesátých
létech k Halbichovým. Těžbou písku
a v zimě ledováním se zabýval Josef
Havelka, koňským handlířem byl Josef

Najberk, starobylou živnost pohodného
vykonával Jindřich Najberk, jenž ji držel
po svých předcích, stavební firmu vlastnil
mezi válkami Jaroslav Trávníček, jako
potulný kotlář působil p. Růžička z domu
čp. 791. Trafiku provozovala před válkou
a v jejím průběhu paní Lečová v dřevěné
prodejně pod svým domem, pak její živ-
nost převzal Alois Havlíček. 

V současné době máme v Trenčíně
konzum SD Jednoty umístěný v prodejně
z roku 1968, řeznictví (ve vedlejším
vchodě), trafiku u Olšáků, prodejnu vína
v Rybním Dole a restaurace Na Rychtě,
U Ledvinů, Na Zámečku (v bývalých
chlévech Zaňkovy vily), Avion a noční
klub v Zaňkově vile. Mezinárodní dopra-
vu vede soused Milan Brejša a p. Černý,
výcvik psů Michal Andrýs, umělecké
kovářství Jiří Hieke, zámečnictví a tru-
hlářství Josef Hašlar a Roman Šimon, čiš-
tění koberců a úklidové práce p. Brdlík,
prodejnu stavebnin ing. Jiří Mikolášek,
autoopravny Jiří Štecha a Václav Čermák,
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mlynářství Josef Valenta ml., stavební
projekce Josef Bednář, stavební práce
p. Štohr a další. V místě sídlí větší firmy,
jako Moto - Auto (Jan Šafr), H -Invest
(ing. Bořivoj Horák), Kemwatter ProChe-
mie, a. s. , a Prochemie Trans (ing. Vladi-
mír Bednář). V roce 2002 zanikla velká
firma Toado, která se zabývala výrobou
obuvi v budově bývalé cementárny. 

První automobily v meziválečné době
vlastnili Jaroslav Trávníček, Emil Jindra,
František Cerman a Josef Boháček. Nej-
staršími držiteli telefonů byli František
Cerman, Josef Boháček a Jindřich Naj-
berk. První televizor zakoupil a provozo-
val na území celého Bakova Miroslav Dit-
trich (od září 1954). 

Spolky a organizace
Nejstarším spolkem je Staroslavná

obec baráčníků založená v roce 1904. Dru-
hou nejstarší organizací je Sbor dobrovol-
ných hasičů, založený v roce 1932. U jeho
kolébky stáli Alois Kopal, starosta spolku
až do počátku 70. let, náčelník Josef

Valenta, jednatel František Kysela, vzděla-
vatel Josef Kočí, zbrojmistr František
Novák, samaritán Václav Hašlar a další.
Po nich přicházejí mladší funkcionáři,
jako Jaroslav Mikolášek, Václav Karásek
a Jaroslav Trávníček. Sbírkami mezi obča-
ny byla v témž roce pořízena stříkačka,
přizpůsobená pro tažení koňmi, a postave-

na zbrojnice (obr.). Poprvé úspěšně
zasáhli v obci při požáru u Cihlářů v únoru
1933. Od r. 1945 vlastnili hasiči též moto-
rové vozidlo zn. Mercedes pro tažení stří-
kačky a převoz požárního družstva. Poz-
ději (v 60. a 70. létech) pořídili postupně
modernější a výkonnější stříkačky a získa-
li i novější typy automobilů. V létech 1967
- 68 rozšířili stávající zbrojnici o přístav-
bu. Aloise Kopala vystřídal ve funkci
předsedy v roce 1971 Miroslav Nedvěd.
Veliteli sboru se po válce postupně stali
František Beneš, Miroslav Nedvěd, Jaro-
slav Houda, J. Štěrba a Miloš Vavřich.
Hasiči od svého založení úzce spolupraco-
vali s baráčníky, kteří v jejich prospěch
sehráli i divadla. Od sedmdesátých let byli
hasiči nejaktivnějším spolkem v Trenčíně.
Příkladně si vedli v práci s mládeží už od
samého svého založení. Spolek zanikl na
počátku devadesátých let. 

Z politických stran působila v obci
před válkou sociální demokracie (R. Rýdl,
J. Kočí) a národní socialisté. Po poslední
válce byla založena KSČ (Fr. Dittrich, Fr.
Bechyně). V roce 1945 byl osnován Svaz
české mládeže (později ČSM) v čele
s J. Bernardem. Po roce 1948 byl ustano-
ven SČSP (Fr. Bechyně), který ukončil
svou činnost v r. 1990. Podobný osud stihl
i ČČK, dlouhodobě vedený manželi
Bechyňovými. Nepřetržitě od r. 1940 tu
působí DVJ (Dohlížecí výbor Jednoty),
tehdy vedený Rudpolfem Rýdlem, Jose-
fem Kočím a Františkem Halbichem, dnes
stojí v jeho čele Jana Vinšová. 

Stavební rozvoj obce
1923 postaven pomník obětem 

I. světové války,

1924-1929 první regulace Koprnického
potoka, 
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1931-1933 vysázení lesíku v rybníce, 

1933 výstavba hasičské zbrojnice,

1947-1953 rozšíření ulice do Rybního
Dolu, zavezení močálu před 
Haškovými a následně zříze-
ní hřiště, později zřízeno 
i jeviště, 

1953 baráčníci nasázeli lípy na
hřišti v Rybním Dole, 

1958 postaveny čtyři domy (16
bytovek) v Brigádnické ulici,

1961 při Pražské ulici založen 
park "9. května", 

1968 svépomocí v akci "Z" vysta-
věny prodejny potravin a 
řeznictví (obr.), 

1968 vysázena Lípa svobody na 
jevišti v Rybním Dole, 

1969-1971 provedena druhá regulace 
Koprnického potoka, 

1972 postaveny další bytovky na 
Cermanově zahradě, 

1972-1975 zavážen Suchý rybník a pře-
měněn na park, 

1973 kácení baráčnického lesa 
v rybníce (olše, břízy), 

1978 vybudována hloubková 
kanalizace v Boleslavské 
ulici, 

70. léta budovány mozaikové chod-
níky v Trenčíně a v Rybním 
Dole včetně dláždění Rybní-
dolské ulice, 

1980-1984 budována dálnice, 

80. léta vyhloubena povrchová kana-
lizace v Pražské, Ku Spláv-
ku, Konečné, Brigádnické 
a Rybniční ulici, též dokon-
čena úplná plynofikace, 

80. léta vystavěno nové sídliště nad 
Rybním Dolem, též postave-
ny nové domy v Pražské 
ulici. 

V Trenčíně se narodilo a žilo mnoho
významných osobností, žen a mužů, kteří
působili v průběhu svého života jako
představitelé města, ředitelé průmyslo-
vých podniků, závodů, škol, předsedové
významných družstev a organizací i vole-
ní poslanci v nejvyšších orgánech lidos-
právy. Opravdoví Trenčíňáci na svou obec
nezapomínají, i když jsme už bezmála půl
století součástí města Bakova nad Jizerou,
jež nás zaštiťuje svými úřady a správními
orgány. Naším společným přáním je, aby i
naši potomci se hrdě hlásili k Trenčínu,
svému domovu. 
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Ještě za vlády Otce vlasti Karla IV. se
v kraji pod Babou rozkládaly hluboké bažiny,
jimiž protékala Koprňka. Věckovi ze Studén-
ky, tamějšímu pánovi, se příliš slatě a močály
nezamlouvaly. Co s pozemky, které nedávají
užitek! Proto se rozhodl, že vystaví velký ryb-
ník. Nechal si poradit, aby hráz byla založena
v nejužším místě, téměř na hranicích se sou-
sedním zvířetickým panstvím. Sotva robotníci
nasypali mohutný val napříč údolím, už myslel
na postavení mlýna. Však kam jinam by jezdi-
li sedláci ze Studénky, Horek a z Chudoples
než do nového mlýna na Věckově panství?

Záhy bohužel zjistil, že malá hráz nebude
stačit velkému návalu vody při jarním tání a za
dlouhotrvajících dešťů. I páni ze Zvířetic ho
upozorňovali na nebezpečí, které by mohlo
přinést zkázu jejich pozemkům. Proto Věcek
začal velký rybník předělovat dalšími dvěma
hrázemi. Najednou tu vznikly tři rybníky, které
si lid časem pojmenoval po svém. Největšímu
pod samou tvrzí Studénkou dal jméno Hrubý,
prostřednímu Lapkovák, protože jeho okrajky
bývaly zarostlé trnkami a hustým křovím,
v nichž se zdržovali lapkové, kteří přepadávali
formany a osamělé pocestné. Třetí rybník před
původní hrází přímo nad mlýnem se stal
nejmenším ze všech tří. Ani vody v něm dost
nebývalo, a tak mu zdejší začali říkat Suchý
rybník. 

Podle názvu rybníka se vžilo i pojmenová-
ní pro mlýn. Do Suchého mlýna dováželi sed-
láci a chalupníci své obilí z širokého okolí.
Ovšem mlelo se, jen když byl rybník plný
vody. Často se pan otec ze mlýna hrdlil s pan-
ským porybným, aby přepustil z Lapkováku
více provazců vody, neboť mlýn bez vody
nemůže mlít. Brzy se nedobré vztahy mezi
rybníkářem a mlynářem natolik urovnaly, že
vody bylo dostatek a sedláci pomalu zapomně-
li, proč se mlýnu říká Suchý. Naopak dostal
své nové jméno Trnčin mlýn, protože v jeho

okolí rostly samé trnky neboli trnčí, jak lidé
nazývali pichlavá křoviska, jež v podletí rodi-
la hojnost trpkých plodů. Trnky tvořily souvis-
lý porost na hrázi Suchého rybníka i na obou
jeho březích. Zemská cesta, která po hrázi
vedla, se nořila do hustých trnkových křovi-
sek, jež ji lemovaly daleko k Chudoplesům
i na druhou stranu k Veselé. 

O neproniknutelné křoví nikdo nedbal.
Mlynář si hleděl svého a pána ze Studénky ani
nenapadlo, že by je měl dát vysekat, aby cesta
byla přehledná a bezpečná. I panští nevolníci
na křoviska přivykli a místu i s mlýnem jinak
neřekli než Trnčin. 

Zvláště cesta od Trnčina k Chudoplesům
bývala nebezpečná pro pocestné. Nejeden for-
man tu zaplatil životem, protože urputně bránil
majetek, který vezl pod plachtou svého vozu.
Řádili tu lapkové, kteří se ustavičně schováva-
li v trnčí a uloupené zboží potom schovávali ve
skrýších v nedaleké Babě. Především měli spa-
deno na žitavské kupce, již dováželi do praž-
ského ungeltu plátno, sukna, drahé látky, jako
brokát, hedvábí či kožešiny. To býval lup pro
zbojníky, kteří lehce nabyté zboží levně prodá-
vali boleslavským nebo jičínským kupcům. Od
jiných brali i sudy vína, páleného, slanečků,
medu i jiných dobrot, jež mizely v jejich nena-
sytných útrobách. Kupci a formani se cesty
přes Trnčin báli. Raději jezdívali po dvou po
třech, aby se snadněji ubránili. V zájezdních
krčmách se šeptalo, že za vším prý stojí moc
vznešený pán, jenž má z loupeží největší uži-
tek. Ale nikdo jeho jméno nevyslovil nahlas.
I o trnčinském mlynáři a jeho chase se vyprá-
vělo, že mají v loupení prsty. Jiné cesty od Tur-
nova k Boleslavi nebylo, a tak projet nebezpeč-
ným úsekem u Trnčina byla nezbytná nutnost.
Marně prosili kupci u pana krajského popravce,
aby u Trnčina zakročil a lapky odtud vyhnal.
Jeho zbrojnoši tu však ztropili spíše rámus
a loupežníky vyplašili, než aby je pochytali. 
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Loupeže a mordy tu bývaly postrachem po
celé dlouhé věky. Zvláště za pánů Vančurů tu
loupežnické řemeslo jen kvetlo. I přihodilo se,
někdy v půli 16. věku, právě v době, kdy ze
světa odešel slovutný pán Václav Vančura
z Řehnic a na Studénce, že udatná komtesa
učinila loupežníkům přítrž. 

Jmenovala se Kateřina ze Skály. Na počát-
ku podzimu onoho roku 1543, jak se dlouho
drželo v paměti lidu, se vydala v otevřeném
kočáře Žitavskou silnicí, doprovázena jen
svým starým otcem a štolbou. Poklidné odpo-
ledne pomalu spělo k večeru, když projížděli
Veselou a mířili k Trnčinu. Za Veselou je před-
jel jezdec, celý v černém, a významně se podí-
val na mladou sličnou komtesu a její dopro-
vod. Předtím si už dávno prohlédl truhlici,
pevně přivázanou k rozvoře v zadní části kočá-
ru. Když míjel pocestné, nesmekl, ani jinak
křesťansky nepozdravil. Naopak pobídl svého
koně ještě k prudšímu cvalu. 

"Jsou to dneska mravy,"posteskl si starý
šlechtic, "mladý měšťan a neumí zdravit."

Více mu však už nevěnovali pozornost.
Jejich kočár pomalu sjížděl po kamenité cestě,
obrostlé po obou stranách neproniknutelným,
hustým křovím. Starý pán tudy už mnohokrát
projížděl, když se chystal do Prahy na zemský
sněm, a nikdy se nesetkal s žádným nebezpe-
čím. "Nyní se ponoříme do křovinatého pod-
loubí, "varoval svou dceru, "dej pozor na obli-
čej. Cesta vede trním."

Koně zmírnili chůzi, dokonce i kočí
sestoupil, neboť se nevešel hlavou pod trnitou
klenbu. Pomalu krok za krokem projeli po
hrázi rybníka, vpravo zahlédli mlýn se slamě-
nou střechou a už stoupali do mírného kopce,
na jehož konci prosvítalo světlo jako v tunelu.
Koně už byli sice unavení dnešní cestou, pře-
sto na nich vozka poznal neklid. Starý pán ani
komtesa nevěnovali cestě pozornost. Najed-
nou uslyšeli zpředu povel:"Stůj!"Komtesa
sebou trhla a snažila se zrakem proniknout do
prostoru před sebou, odkud se do trnkového

loubí draly paprsky zapadajícího slunce. Hned
si uvědomila, že jsou přepadeni. Dva chlapi se
zarostlou tváří se vyřítili zleva i zprava a cho-
pili se uzdy obou koní. Než se štolba nadál,
kdosi ho srazil šavlí k zemi a zatáhl do trní.
Ani pán ze Skály nezůstal nečinným. Tasil
svou pistoli a zamířil na loupežníka, který
ledabyle držel podsedního koně a přitom
okouněl, jako by se mu nemohlo nic stát. Zaz-
něla rána, avšak místo lupiče se svalil do
sedačky kočáru starý pán. Nestačil bohužel
smáčknout kohoutek dříve než útočník. Lapka,
který se vynořil kdesi zezadu, byl rychlejší.
Komtesa na nic nečekala a vrhla se do boje.
Od dětství byla vychovávána se svým bratrem,
dvojčetem, v rytířských hrách a soubojích.
Vládla šavlí jako rytíř. Vrhla se na padoucha,
který střelil jejího otce do zad. Rozezlená
komtesa si s ním dovedla rychle poradit.
Lapka bez nabité bambitky byl skoro bezbran-
ný. Jinou zbraň u boku neměl. Několika rych-
lými výpady ho snadno zneškodnila. Pak se
vrhla na druhého lupiče, který stále držel za
ohlávku podsedního koně. Lapka třímal
v druhé ruce krátký mečík a hned proti komte-
se vyrazil. Nečekal, že se mu postaví tak zruč-
ná a obratná šermířka. V úzkém prostoru neby-
lo kam utéct před ostrými výpady odvážné
ženy. V několika okamžicích se jeho mečík
povaloval na cestě a raněný lupič raději zmizel
v křoví. Když to spatřil další lapka, na nic
nečekal a dal se na zběsilý úprk. Čtvrtý raubíř,
který zabil kočího, se už raději neukázal.
Komtesa se chopila opratí a poháněla koně ven
z křoví. Za Trnčinem naskočila na kozlík
a tryskem uháněla k Chudoplesům. Teprve po
zběsilém cvalu u tamější krčmy zastavila
a volala o pomoc. 

Ze zájezdní hospody vyběhl krčmář
a několik formanů, kteří už zapíjeli dnešní
parný den, a s podivem hleděli na mladou
ženu, jež už dávno seskočila z kozlíku a drže-
la v náručí staršího člověka. Na první pohled
bylo patrné, že muž je vážně zraněný. Jeden
z formanů se mu podíval do tváře a zvolal:
"Pan Adam ze Skály! Co se mu stalo?"
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"Přepadli nás lupiči!" volala dívka,
"pomozte mi s ním!"

"Myslím, že jemu už není pomoci," vpra-
vil se do rozmluvy starší kramář, " zdá se, že je
mrtev."

Dívka se zoufale podívala po ostatních.
"Byl to můj otec, pan Adam ze Skály," přita-
kala a dala se do pláče. 

Ostatní se chopili nebožtíka a položili ho
na lavici, která stála před krčmou. Jeho dcera
si klekla a chopila se jeho rukou. Na dotazy
kolemstojících neodpovídala. Každý z nich
chtěl vědět, jak k přepadení došlo. Vždyť před
malou chvilkou přijely bez úhony od Trnčina
dva povozy a žádný z jejich formanů nespatřil
nic podezřelého. Společně pak začali proklínat
trnčinská křoviska, jež poskytují bezpečný
kryt lapkům, a naopak přinášejí strasti pěším
pocestným a zvláště formanům. 

Dívka zřejmě slyšela každé jejich slovo.
Najednou vstala, oči jí plály rozčílením, a při-
stoupila ke krčmáři: "Tady máš měšec, krčmá-
ři, obstarej mi za něj fůru slámy!"

Hospodský nejdříve dost dobře nechápal,
co si komtesa přeje, a proto se hned zeptal:
"A nač bude ctěná dáma potřebovat prostou
slámu?"

Jeden z formanů hned pochopil, co dívka
zamýšlí, a proto se přidal na její stranu: "Jen
jdi a pospíchej, do setmění ať je sláma na cestě
i s potahem!" I ostatní hosté se přidávali na její
stranu. 

Netrvalo dlouho a z Chudoples vyjel
k Trnčinu žebřiňák, naložený slámou. Za ním
v bouřlivé rozpravě kráčelo několik formanů
i dva kupci, kteří právě přijeli do Chudoples
od Boleslavě. "Učiníme všemu zlu přítrž!"
volal jeden z kupců, který už měl kdysi nebla-
hou zkušenost s trnčinským trním. 

Kočí pobízel koně k rychlejší chůzi, aby
měl už úkol za sebou. Před Trnčinem zastavil
a jal se plnit příkaz pánů formanů. Komtesa
sama šla příkladem a chopila se jedné otepi,
kterou hospodský čeledín shodil z povozu.
Pozorný kupec k ní přiskočil a pomohl jí otep
navalit do křoví. Ostatní se hned přidávali.
Žebřiňák projel celým trnkovým úvozem,
zanechávaje za sebou otep po otepi, které
ochotné ruce formanů vtláčely do trní. Když se
povoz na druhé straně Trnčina obrátil a mířil
domů, do Chudoples, zažehl kdosi první otep,
po ní vzplála druhá, třetí a zanedlouho bylo
všechno křoví v plamenech. Trnčinské křoví
vzplanulo v šeru zářijového večera. Dlouho do
noci zářil oheň na obloze a odrážel se v ní jako
v zrcadle daleko za obzor. Do rána nezbyl
podél obávané cesty jeden trnkový keř, jedna
šípková růže. Vše dočista lehlo plamenem.
Teprve třetí den se odvážili první formani pro-
jet rozsáhlým požářištěm. Hlásili, že oheň
spolkl i starý dřevěný mlýn pod hrází. Hned se
několik kupců, formanů i komtesa ze Skály
domluvili, že mezi sebou uspořádají sbírku ve
prospěch pohořelého mlynáře. 

Dlouhá desetiletí byla cesta kolem bývalé-
ho trnčinského mlýna holá, bez jediného keříč-
ku trnek nebo šípkoví. Lidé na panství pomalu
zapomněli i původní název Trnčin. Vyrostla
nová generace poddaných, kteří po výstavbě
nového mlýna s kamenným přízemím a dřevě-
nou nástavbou začali místu říkat Trenčin, pro-
tože si někdo ze starších náhodou vzpomněl na
původní jméno. Snad se jim to lépe vyslovo-
valo než Trnčin. Na stráni proti mlýnu založil
pak pan Vančura z Řehnic a na Studénce
novou obec, které se už neřeklo jinak než
Trenčin. 

K mlýnu a čtyřem dřevěnicím s hospodou
přibyly po roce 1670 další čtyři chaloupky,
které si noví obyvatelé postavili pod hrází
Suchého rybníka. A tam v jedné z nich se
narodila i písnička, která dokládá, že obec se
už nazývá Trenčín, tedy tak, jak jej čteme
dneska:
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"Tam v Trenčíně pod topoly vodička teče, 
chodilo tam v podvečeru spanilé děvče. 
Plakala, ach, naříkala, dojemně lkala, 

že si její velkou lásku cizina vzala. 

Neplač, nelkej, buď veselá, má milá, 
přivede mě tam na Trenčín cestička bílá. 
Přes ty hory, přes ty doly přijedu k tobě, 

pak budeme navždy patřit už jenom sobě."
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Opravdoví Trenčíňáci jsou na svou obec hrdi. Rádi se do ní vracejí a tam, Na Rychtě pod
kaštany, sobě s chutí zapějí. Vzpomínají na staré časy, na mládí a s pokorou přijímají, že obec je
už půl druhého století součástí Bakova. Jen nechtějte po Trenčíňácích, aby se vzdali svého
jména, pak se vytasí starodávným testamentem, ukrytým kdesi ve starobylém mlýně za krovem,
svolají všechny své rodáky z celého světa a mohutným hlasem všem na protivenství zadují:

"Trenčíne, Trenčíne, 
vesničko pod Babou, 
tvé jméno nezhyne, 
stojíme za tebou!"
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