Drmoul, Trstěnice, Tři Sekery
Místní báje a pověsti
Legenda o založení Tří Seker

V lesích, které se rozprostíraly v 15. století mezi Tachovem a Chebem, vedla řada stezek, které využívali vozkové při svých cestách mezi českými a německými městy.
Při jedné obchodní cestě si vybrali unavení norimberští formani k odpočinku místo v lese. Byl už večer, cesta lesem by byla nebezpečná, koně i lidé
potřebovali nabrat nové síly. Místem protékal potok, mohli tedy napojit koně i sebe. Zapálili oheň
a uložili se ke spánku. Ráno jeden z formanů zahlédl třpytící se kámen a opodál další. Všichni formani
se seběhli a ohromeně si kameny prohlíželi. Tušili,
že se jedná o vzácný nález. „Vezmeme ty kameny
s sebou“, rozhodli se. „Ale jak poznáme místo, kde
jsme je našli?“, dumali.
Rozhodli se, že místo nálezu označí třemi záseky
do vysoké jedle, která se tyčila nedaleko místa nálezu
kamenů. Jak se rozhodli, tak učinili. Vyhlédli si strom,
který stál opodál místa, kde svůj poklad nalezli a ten
označili. Pak naložili kameny a pokračovali do Prahy.
Po čase se na toto místo vrátili a s nimi přišli první
hledači drahých kovů. Začali mýtit les a horníci
hloubili první štoly. Podle označení začali místu, kde
byl nalezen první vzácný kámen, říkat „Tři Sekery“.

Sedlák z Horní Vsi a lesní žínka

Jeden sedlák z Horní Vsi u Trstěnic kdysi oral na svátek před posvícením. Když oral na poli při okraji
lesa, zaslechl jakýsi hlas: „Pojď, vezmi si, vyber si,
odnes si!“ Sedlák se podivil a pomyslel si: „V mém
domě jsou a zde v lese asi taky budou dnes posvícenské koláče“. A prohledal okraj lesa s tím, že tu
najde koláče. Ale nenalezl ani koláče ani človíčka.
Rozmrzele se vrátil k pluhu a oral dál. Když se však
znovu s pluhem dostal k lesu, znovu zaslechl stejnou podivnou výzvu. Nato odpověděl: „Když takhle
zveš na posvícenské koláče, nechej mi aspoň jeden!“ Sotva si sedl na pluh, aby si odpočinul, spatřil
vedle sebe na zemi rozprostřený šáteček, na kterém byl velký čerstvě upečený koláč a vedle něho nůž.
Objevila se stará šedivá lesní žínka, přistoupila k němu a se zdviženým prstem řekla: „Neruš nás nikdy
v naší práci a vy lidé se držte tohoto starého posvátného obyčeje; potom budete mít vždycky dostatek
chleba a žádnou nouzi. Nezapomínejte na chudé a dodržujte nedělní odpočinek!“ Lesní žínka podarovala polekaného sedláka ještě rybou a zmizela v houštinách. Od té doby už nikdo lesní žínku nespatřil.
Více o lesních žínkách naleznete zde: www.marianskolazensko.info

O lakomém pánovi

Od roku 1623 vlastnil Tachovské Tři Sekery Johan Filip
Husmann (mezi lidmi byl přezdíván „Divoký Jan z Tachova“). 17. srpna 1623 byla na něho převedena veškerá práva k obyvatelům Tachovských Tří Seker. Lidé
museli k novému pánu vykonat přísahu poslušnosti.
Za jeho správy se Tachovské Tři Sekery rozrůstaly.
Johan Husmann nařídil horníkům, že musejí odebírat
tachovské pivo, sud za 10 grošů. Horníkům však víc
chutnalo pivo z Chodové Plané. Když se o tom dozvěděl Husmann, důrazně jim přikázal, aby pili jen
pivo tachovské. Tento svůj příkaz podpořil sankcemi:
horníci nesměli odebírat dříví z lesů bez povolení, byl
vydán zákaz rybolovu v potocích, za používání potoka
Tichá musela obec platit 50 zlatých ročně.

O strašidle z Mnišského lesa

Když pojedete autem z Drmoulu do Trstěnic, po pravé straně za polem uvidíte les. Tomuto lesu se říká Mnišský, protože patřil ve 13. století Tepelskému
klášteru. Protože byl na pomezí panství kláštera Teplá a Tachovského panství, spadajícího pod Tachovský hrad, byly o něj mezi sousedy spory. Ty se
táhly dlouhá léta. Povídá se, že jeden z mnichů se prý lesem procházel a nahlas se modlil, aby les zůstal v majetku kláštera. Od té doby tu prý lidé vídali
jeho stín, ducha podobného mnichu v kápi. Vždy, když ho spatřili, vzali nohy
na ramena, a do lesa chodili neradi.

Kvíz:
Na jaké trase jeli kupci, kteří
nalezli vzácné rudy?

Kdo ve středověku strážil
zdejší hranice?

K jakému řádu patřil
strašidelný mnich?

1. Cheb - Tachov
2. Waldsassen - Teplá
3. Regensburg - Plzeň

1. Chodové
2. řád německých rytířů
3. pohraniční policie

1. k františkánům
2. ke křižovníkům
3. k premonstrátům

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fHXx
Tři Sekery
Horní Ves
Drmoul
Trstěnice
Mnišský les

49.9413578N, 12.6131928E
49.9178067N, 12.6542200E
49.9380394N, 12.6593361E
49.9185389N, 12.6757633E
49.9274494N, 12.6990022E

Tipy pro výlet: Když se budete chtít vžít do role středověkých kupců a putovat
hlubokými lesy, zajeďte si na kole po značených cyklotrasách ze Tří Seker směrem
k Dyleni. Krom legendy ukrývá Mnišský les ještě jedno tajemství. Přírodní koupaliště, ze kterého se můžete dívat přímo do lesa a čekat, jestli zahlédnete mnicha.
V květnu a červnu můžete na louce uprostřed Mnišského lesa zahlédnout i nádhernou kosatcovou louku.
Zdroj: Archiv Mariánskolázeňska, Hamelika RŠ, Petr Řehák, Adéla Studničková
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