
NAJDI  SVÉ  PŘEDKY  V      BANÁTU  

1. Legenda

Jednoho dne se Její Milost císařovna Marie Terezie rozhodla vyřešit cestou pohrůžky a
příkladného trestu vzmáhající se prostituci v monarchii. Dle jejího nařízení byly zadrženy některé
„pověstné“ dámy nejstaršího řemesla  z velkých měst monarchie, a poté deportovány loďmi po Dunaji 
do neosídleného pohraničí monarchie, tedy i do rumunského Banátu.

V Banátu (ale i jinde) je již očekávali němečtí či uherští osídlenci těchto končin a „vyvolené“
dámy si přebrali a odvedli do svých domů jako manželky.  Někteří z těchto mužů byli trestanci, kteří byli
vyhoštěni ze svých zemí .  Během krátké doby tak na základě nařízení císařovny založily odsunuté
prostitutky nové rodiny, které žily ve velmi drsných podmínkách tamějšího prostředí. Mezi dámami, které
takto dopadly, byly i ženy z Čech a Moravy.

Po mnoha letech požádaly některé ženy z Čech, kterým se stýskalo, prostřednictvím oravického
grófa Magyarliho císařskou komoru o osídlení těchto končin lidmi z Čech. Gróf  Magyarli svou žádost
zdůvodnil nutnou stálou  strážní službou proti Turkům a hospodářskými hledisky ( těžba dřeva, dolování,
obdělávání půdy). Císařská komora souhlasila, a tak začal v Čechách probíhat nábor s výhodnými
podmínkami pro nové osadníky. To ještě nikdo netušil do jakého drsného kraje odchází...

Během první třetiny 19.století došlo k osídlení banátských končin českým živlem a postupně
pokračovalo až do sedmdesátých let 19. století.  Do dnešní doby se nám zachovalo šest vesnic, kde se dosud
mluví krásnou češtinou:  Svatá Helena, Gernik, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumice.

II. Výpis                        

Seděli jsme v domě strýčka Šubrta v banátském Křivensku, jak místní Češi nazývají své
Rovensko. Ves je totiž rozložena na hřebeni kopce, a tak neústále chodíte nahoru dolů. Popíjeli
jsme „Cujku“, místní slivovici a klábosili. Když jsem se začal zajímat, odkud jeho rodina do Banátu
přišla, vytáhl z šuplete papír.  Byl na něm výpis příchozích rodin do Rovenska i s určením jejich
původního domova. 

Zaujalo mne, že většina usedlíků přišla do obce z Berounska, Hořovicka a Zbirožska, a tak jsem si
ho přepsal. Po čase mi to nedalo a zjistil jsem podrobnější údaje, za což děkuji Českému kulturnímu
centru v Bukurešti.  Čtenářům si dovoluji předložit tento doplněný výpis k nahlédnutí, případnému
nalezení svých ztracených odešlých předků.

III. Osídlenci z     našeho kraje         

Banátské usídlence z Berounska, Hořovicka a Zbirožska můžeme najít ve třech dnešních
vesnicích, a to v Bígru, Gerniku a Rovensku. Nejpočetnější je toto osídlení v Rovensku.  Výpis příjmení 
i s původní českou obcí z jednotlivých vsí čtenářům přikládám.
Bígr

Bousek Hořovice
Janda Lhota pod Radčem
Mlejnek Hořovice
Wochotz Lhota pod Radčem

Gernik
Bernášek Cekov
Bousek Hořovice
Cipra x
Fanta Nadryby
Glasser Újezd
Holeček Zdice
Janda Buková u Křivoklátu
Merhaut Cerhovice, Zdice
Misera Zbiroh
Mudra Tý ček
Novák Týček
Oswald Žebrák, Záluží
Pánek Trubín
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Roth Nadryby
Veverka Lhota pod Radčem
Vinš Sirá
Werba (Vrba) Buková u Křivoklátu
Zipka Jivina

Rovensko

Cvárovský Jivina
Červenka x
Fiala Lhotka u Lochovice
Fišer Zbiroh
Hájek Hořovice
Holeček Zdice
Hošek Zdice
Hurka Zdice
Kotva Lochovice
Kozrel Knížkovice
Kubic Zbiroh
Kučera Beroun
Lhoták Hořovice
Mandinec (Mandinez) Lochovice
Merhaut Bavoryně, Zdice
Mudra Tý ček
Palát Libomyšl
Pánek Trubín
Pinkava Olešná
Procházka Neřežín
Rubáš Libomyšl
Sládek Praskolesy
Špitzl Bavoryně
Šubert Beroun
Vokáč Zdice
Žák Strašice

Nezařazení, původně však ze stejného kraje

Herrmann,Humel,Jonák,Klockner,Lhota,Lukeš,Manda,Mojžíš(Lochovice ?),Mráček,
Preisner,Skovánek(Lochovice?).

Krajanské fotky:1-3



1) Merhautovi, původně z Bavoryně a Zdic, dávní příbuzní současného starosty Bavoryně



2) Ředitel Základní školy v Gerniku se synem



3) Pepa a Maňa

Děkuji krajan ům z Banátu, zejména strýčkovi Šubrtovi a  Vilmě Anýžové. Obrovský dík patří
Anušce a Vaškovi Špiclových z Křivenska (Rovensko), že mi poskytli azyl a svou voňavou komůrku, když
můj žaludek nevydržel nátlak cujky (místní slivovice) na palubě ARA děkana Maška z Eibentálu.

Za fotky děkuji slečně Štěpánce Litecké.

Petr Zemánek -2005

    


