svobodný hlas

Antonín Minaøík ije dnes v lounském domovì dùchodcù. patnì vidí,
ale snad o to lépe si pamatuje. V redakci se s námi podìlil o zajímavé
záitky ze svého ivota.
Narodil jsem se v únoru 1914 na difuzárny. Osm kampaní jsem mìl na
Smolnici, mìl jsem jetì dvì sestry: starosti estnáct kotlù, kde probíhala
Boenu a Marii. Otec pocházel rafinace a vyslazování øepy. Otevíral
z Bøínkova, pracoval jako sezonní jsem ventily a hlídal teplotu, aby byla
dìlník a kdy mi byly ètyøi roky, na edesáti stupních. Dennì jsem do
zemøel. Pozdìji zemøela i maminka, práce chodil pìky ze Smolnice do
tak jsem byl vychováván u strýce. Loun do cukrovaru. Pracoval jsem osm
Prvních pìt let jsem navtìvoval obec- hodin, na tøi smìny a pak jsem se vracel
nou kolu na Smolnici, tøi roky mì- pìky zpátky domù. Kadou ichtu
anku v Lounech. V èervnu 1929 jsem vydìlal 16,30 korun, plat jsem
jsem vyel kolu a teta se pøimluvila, dostával týdnì. Roku 1936 jsem naruaby mì vzali v cukrovaru. Byl jsem koval do Pardubic k elezniènímu plumalý a slabý, tak mì adjunkt Malec- ku, kde jsem pùsobil v první stavební
ký, pocházel z Poèedìlic, pøidìlil do rotì. Stavìli jsme po republice mosty,

Výroèí lounského velodromu
n Za pìt let bude zdejí cyklistika slavit kulaté jubileum
Letos je tomu u 45 let, co byl postaven, v té dobì jen hlinìný, lounský
velodrom. Hlavním iniciátorem stavby byl cyklistický nadenec Josef
Klobása, v jeho hlavì se mylenka na postavení dráhy rodila dlouhá léta.
A snad poslední inspirací byl rok 1941, kdy se v Praze ve Stranicích zaèala
budovat betonová cyklistická dráha.
V té dobì se ve mìstì nabízel prostor povolení nìmeckých okupantù se nedneního Tyrova námìstí, kde tehdy podaøilo. Pøestoe stavbì byl naklostála oputìná stará cihelna. Byl zde nìn tehdejí nìmecký nacistický komivyhloubený prostor, ve kterém by se saø Rochlitzer, zùstala jen na hranici
dala 330 a 400 metrù dlouhá dráha snù.
vybudovat. A protoe Èeský klub n Nezdary se nenechal odradit
velocipedistù Louny mìl neuvìøitelObrat nastal v roce 1950. Neúnavný
ných 1.278 èlenù, byla i záruka velkého Josef Klobása pøesvìdèil mìstské orpoètu ochotných rukou pro brigádnic- gány, aby se na bývalém høiti SK
kou èinnost. Jene byla válka a získat Louny zaèal naváet materiál pro roz-

íøení hleditì. A pozdìji se jetì prosadilo, e se zde formou øízené skládky
zaèala rodit vysnìná dráha. Podkladem
pro stavbu cyklistické dráhy se tak za
zhruba pìt let stal nejen komunální
odpad, hlavnì popel z domácností, ale
také materiál z výkopù a bouraèek.
Stavba hlinìné dráhy zaèala na základì
projektu Ing. Cibuly z Prahy a pracovalo se pøevánì ruènì s brigádníky
z øad cyklistù. V hlínì vznikly klopené
zatáèky a rovinky v patnáctistupòovém náklonu. V roce 1955 musela být
u jedné ze zatáèek postavena opìrná
zeï (patnì situovaná naváka) a tím
se stavba dráhy prodlouila zhruba
o rok a stála nejen více finanèních prostøedkù, ale i brigádnických hodin.
A tak a teprve v létì roku 1956 bylo
mono uskuteènit prvé závody na hlinìné dráze. Dokonce se zde konalo
mistrovství ÈSR na kilometr s pevným
startem.
FOTO ARCHIV SVOBODNÉHO HLASU

n Po hlínì dolo na beton

Lounský velodrom nìkdy v edesátých letech.

Bohuel údrba hlinìné dráhy stála
mnoho sil, pochopitelnì nejvìtím
nepøítelem byl dé a tak v roce 1957
zaèala stavba betonové klopené dráhy.
Úzkým spolupracovníkem Josefa Klobásy se stal dlouholetý trenér a oddílový èinovník Jiøí Levínský, ostatnì díky
jeho seriálùm Z historie lounské cyklistiky a Jak se stavìl velodrom

Z drsné umavy na Podlesí

n Sedmdesát let od odhalení pamìtní desky Jana Chadta
V polovinì èervna uplynulo sedmdesát let od odhalení pamìtní desky Jana
Evangelisty Chadta-evìtínského. Stalo se tak 14. èervna 1931 v Oboøe
u Kozojed. Kozojedy (stejnì jako Smilovice a Pochvalov) bývaly a do roku
1960 souèástí lounského okresu. Od roku 1961 byly pøièlenìny do okresu
Rakovník, pøesto Obora pod bájným Døevíèem zùstává stále spjata spíe
s Lounskem. Ostatnì, slavnostní odhalení desky Chadta-evìtínského
zorganizovali v èervnu 1931 vinaøiètí sokolové, take souvislost s Lounskem je snad jasná.
n Zaèínal u Schwarzenbergù
lesního panství Dlouhá Ves - Práily.
Kdo ale vlastnì byl Jan Evangelista Hájovna Pürstling je v nadmoøské výce
Chadt-evìtínský? Narodil se 26. úno- 1.126 metrù. Sníh tam leí do èervna,
ra 1860 v myslivnì v Kubovì Huti první mrazy pøicházejí v srpnu, jasné
nedaleko Vimperka na umavì, kde byl dny bývají vìtinou na podzim pøi sujeho otec revírníkem. Do èeské obecné chých mrazech. Práce zde byla jednodukoly chodil v evìtínì u Èeských chá, ale tvrdá: od léta do podzimu se
Budìjovic a v Albrechticích u Týna nad kácelo, v zimì se poraené døevo pøibliVltavou. V roce 1872 vstoupil na reál- ovalo na saních k zamrzlým potokùm,
ku v Písku, kterou ukonèil roku 1879 od dubna do zaèátku záøí se plavilo po
a pokraèoval ve studiu na tamìjím Vydøe a Otavì na pilu v Dlouhé Vsi.
lesnickém a hospodáøském uèiliti, kde Jakmile roztál sníh, zaèalo zalesòování.
postupnì sloil vechny odborné Hajní na umavì bývali pøísní, co pøinázkouky. Po státních zkoukách z les- elo i problémy: v srpnu 1869 se bavornictví byl pøijat do slueb Schwarzen- tí pytláci pokusili o pøepadení mysbergù. Pùsobil nejprve jako lesní ad- livny. Ale zpìt k Chadtovi - v øíjnu
junkt v revíru átoòka (Vimperk), pak 1897 byl jmenován revírníkem v polesí
v Kamýku (Lovosice), Pürstlingu Weitfallern na umavì (nedaleko Mod(Bøezník na Suicku), v ústøední úètár- ravy) a po pìti letech byl pøeloen na
nì v Tøeboni a na lesním úøadì ve lounské Podlesí - do Obory u Vinaøic.
Vimperku. Jen na okraj k Bøezníku - jde Mezitím staèil v roce 1898 sloit vyí
o jedno z nejdrsnìjích míst z celé státní lesnickou zkouku.
umavy, nejstudenìjích a nejdetivìj- n Psal, zakládal, pracoval
ích (roèní prùmìr 1.500 mm), souèást
Literárnì èinný zaèal být Chadt-

evìtínský ji na reálce. Celkem vydal
82 samostatných spisù, napsal pøes
500 èlánkù do 42 èasopisù - místních,
krajinských, odborných i vìdeckých.
Nejobsáhlejí byly zøejmì Dìjiny lesù
a lesnictví (1895) a Dìjiny lovu
a lovectví, dále Èeské lovecké písemnictví, Staré a památné stromy
v Èechách, na Moravì a ve Slezsku
(1908) a mnoho dalích. Do tisku pøipravil mimo jiné Místní jména na
Lounsku, která vyla a po jeho smrti
na pokraèování ve Vlastivìdném sborníku okresu Lounského. Za zmínku
stojí i tenké seitové vydání spisku
Døevíè, bývalý upní hrad na Lounsku (1905). Pøispíval také do Ottova
slovníku nauèného. Pro své vlastenectví mìl za Rakouska øadu nepøátel take aby mohl klidnì psát, ukrýval se
pod pseudonym evìtínský. Teprve samostatná Èeskoslovenská republika uznala jeho èinnost. Byl jmenován docentem vysoké koly technické
v Praze a vysoké koly zemìdìlské
v Brnì. Chadt-evìtínský dal podnìt
k zaloení Sokola ve Vinaøicích a a do
svého odchodu z Lounska byl jeho
starostou. Stejnì tak stál u zrodu prvního èeského lesnického spolku - Jednoty èeských lesníkù zemí koruny
Èeské. Finanènì podporoval Národní

Tamara Marková vyuèuje bøinímu rozkroèíme, aby chodidla byla v íøi
tanci tìhotné maminky. V naem pøí- naich ramen a pokrèíme kolena. Zhlupadì udìlala výjimku - rùznovìké dámy boka dýcháme a pøedstavujeme si, e
pøiodìly bedra do velkých átkù. Se- nadechovaný vzduch nekonèí v plisedly se okolo Tamary a poslouchaly cích, ale e se nadechujeme a do bøio blahodárných úèincích bøiního tance cha. Na to musíme myslet v prùbìhu
na enský organismus. Prapùvodnì celého tance. Dále je dùleité uvolnit
tanec tanèily domorodé eny od maliè- svaly na krku, aby námi volnì procháka do stáøí. Nejdùleitìjí byl pøi poro- zela energie. Posluchaèky pohybovadu, kdy si v kruhu tanèících en rodièka ly hlavami dopøedu, dozadu i do stran
bez komplikací vytancovala dìát- - snaily se o pohyb v rovinì. Nakonec
ko. Bøiní tanec upevòuje svalstvo, hlavami krouily. Stejnì rozcvièovaly
které normálnì neposilujeme. eny, ramena. Poté se snaily pohybovat
které svìdomitì tanèí, èasto zhubnou, bøichem vzhùru a dolù, do stran. Nakoupevní svaly a ustanou jim leckteré nec dolní partií krouily s tím, e se
gynekologické potíe. K nejdùleitìj- stále snaily do bøicha dýchat. Taním odznakùm enství patøí bøicho. èící eny se po cvièení cítily pøíjemnì
Podívejte se na svá bøíka, pohlaïte je. a ensky. Pokud byste se chtìly bøiA jsou malá nebo vìtí, mìjte je rády, nímu tanci vìnovat, existuje ji nìkolik
mohl vzniknout také tento èlánek. promlouvala Tamara. Po veobecném kol.
A právì v poslednì jmenovaném èlán- úvodu následovaly ukázky. Lehce se
Pøipravuje Kvìta Tonerová
ku Jiøí Levínský na stavbu betonové
dráhy vzpomíná. Mìl jsem na starosti
nákup vekerého materiálu. Byl to hlavnì kvalitní písek, opukový kámen ze
Zemìch, betonáøská ocel, kvalitní cen koly, kolièky a lidé kolem nich - 32.
ment, øezivo, fony a gumové pásy do
Po zajímavém vyprávìní o historii koly v Panenském Týnci zalistujdilataèních spár. Pracoval jsem také
me nyní kolní kronikou. Je v ní øada záznamù, které jinde opravdu
i jako brigádník pøi betonování. Ètyønenajdete.
metrová pole se betonovala achovniObecní kolerotínské zacovým zpùsobem, vdy s vynecháním
ní rada øídila
èala platit obec
jednoho pole. Teprve po zatvrdnutí se
kolu v Panenkolné v roce
vracelo zpìt a betonovala se prázdná
ském Týnci
1901, v Týnci
pole. Na stavbì se podílelo nìkolik
v tomto sloev roce 1906.
desítek betonáøù, zedníkù, tesaøù
ní:
starosta
Proè? Nejspí
a dalích brigádníkù a pøínosem byl
obce jako pøedproto, e takoi zvlátní stroj, který vymyslel, naseda,
faráø,
øívý pakatel obci
kreslil a zhotovil Josef Klobása. Ten
dící uèitel, obnestál za tu
zaruèoval bezvadnì rovnou plochu na
vodní lékaø,
ostudu být
rovinì, v pøechodnících i v zatáèkách.
starostové z kola v Panenském Týnci u po do- d l u  n í k e m .
Jezdil na dvou kolejnicích z døevìných
pøikolených stavbì, snímek z roku 1961.
Protoe tehdy
foen podle pøísných výpoètù geomeobcí erotín a Úherce, lesní inspek- to jetì ostuda nespornì byla.
tra Ing. Vaòka a party tesaøù, vzpomítor a tøi rolníci, tedy nejváenìjí
Kolik brali uèitelé? Na konci 19.
ná Jiøí Levínský.
osoby ve vsi a okolí.
století se plat zaèáteèníka na obecné
n Zlaté èasy cyklistiky
Poèty ákù, kázeò a tresty. Na kole pohyboval kolem 700 zlatých
Prvé závody na betonové dráze se
konci 19. století bylo v týnecké kole roènì, zvyoval se kadých pìt let
uskuteènily 10. kvìtna 1958 a po drobv 1. tøídì 69, ve 2. tøídì 70 a ve 3. tøídì a na 1.250 zlatých. Plat nebyl zdané úpravì v roce 1990 je délka dráhy
103 ákù! Uèitelé museli mít pevnou òován, také nemocenské a dùchodo446,740 m. Lounský velodrom slouí
ruku pro udrení káznì a tam, kde vé pojitìní platil stát. K tomu patøil
cyklistùm a do dneních dnù a vystøínepomohly domluvy, následoval tì- naturální byt s otopem nebo pøíspìdalo se zde mnoho závodníkù. Dodnes
lesný trest. Pøísnì trestali zvlá po- vek na bydlení. O tyto výhody státpamìtníci hovoøí napøíklad i o døíve
kozování telegrafního vedení, vybí- ních zamìstnancù uèitelé pøili v roce
v Lounech tak populární disciplínì vytrvalcù za motorovými vodièi. Ale osobrání ptaèích hnízd, pøípadnì úèast na 1922 malým zákonem. Bránili se
nosti èi závodníci zdejí cyklistiky
tancovaèkách. Uèitelùm se ulevilo od pasivitou, odmítali organizovat naøíjsou tématem tøeba na dalí povídání
konce roku 1898 o víc ne edesát zené sbírky a jeden rok i kolní výo tomto populárním sportu.
ákù, kdy byla otevøena jednotøídka lety. Dùleité pro uèitele bylo defiLadislav Bába
v Úhercích.
nitivní jmenování, do té doby mohl
kolní platy. Kdo si ákovské pla- být pøekládán v okrese podle potøety pøedstavuje jako dávný sobotáles, by. Kdo proel od výpomocného
jednotu poumavskou a Národní jedkterý uèitel vybírával kadou sobotu, místa pøes definitivní jmenování po
notu severoèeskou.
aby se vùbec uivil, je na omylu. definitivu v místì, napøíklad definin V èasných hodinách ranních...
Kolem roku 1900 i pozdìji roèní plat- tivní øídící uèitel v Panenském TýnRoku 1920 byl jmenován docentem
by obnáely nìkolik krejcarù a jetì ci, mohl se tìit na penzi s posledvysoké koly technické, kde pøednátak polovina ákù od nich byla pro ním plným platem.
el o dìjinách lesnictví. Po témìø ètvrtchudobu osvobozena. Pamìtníkù
(pokraèování pøítì)
století práce v Oboøe u Kozojed odev Týnci a erotínì se ale neptejte. Za
Josef Maleèek
el Chadt v roce 1923 na trvalý

Historie koly v Panenském Týnci

odpoèinek do Krèe u Prahy, kde také
15. bøezna 1925 zemøel. V èervnu
1931 mu byla bìhem pietní slavnosti
na myslivnì v Oboøe u Vinaøic, kde 25
let pùsobil, odhalena pamìtní deska.
Pøi tomto aktu tehdy Karel Müller
øekl: Deska zasazená na domì jeho
dlouholetého pùsobitì má vem pøítomným i budoucím pøipomínati, e
il v nìm lesník - vlastenec, jeho
ivotním úkolem bylo buditi a vtìpovati lásku k èeským lesùm a hvozdùm.
Zde, ponejvíce v èasných hodinách
ranních, pohrouen byl v milovanou
práci - vytvoøiti svému stavu, své
vlasti, dílo, které by mìlo nenahraditelnou cenu pro vekerá budoucí pokolení lesnická. Na slavnosti se tehdy selo velké mnoství lidí z okolních
obcí - Vinaøic, Kozojed, Pochvalova
a Srbèe. Pøijeli ale také zástupci ministerstva zemìdìlství, vysokých zemìdìlských kol, zpíval pìvecký sbor
z Lán. Ve vinaøické sokolovnì byla
pøipravena výstava Chadtových knih.
Øada dokumentù o ivotì J. E. Chadtaevìtínského je uchována v Okresním
archivu v Lounech.
David Hertl

obce a samoty naeho okresu - znovu po esti letech
219. VESCE

Výraz vesce znamenal ve staroèetinì malou vesnici. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1407. Její
historie je jednou velkou neznámou.
Víme, e roku 1577 patøila do panství
Kryry. V roce 1654 byla spolu s Lucem, Kostrèany a Vidhosticemi souèástí panství Drahonice. Hospodaøili
tu tehdy ètyøi sedláci, dva statky byly
vyhoøelé a jeden pustý. Jména jsou
nìmecká. Roku 1756 byly Vesce souèástí bukovického panství a tøicet let
nato panství Mlýnce; tehdy zde bylo
ètrnáct stavení. Roku 1828 ilo v patnácti domech osmdesát obyvatel. Poèátkem 20. století byla u Vescù cihelna,
obyvatelé se ivili zemìdìlstvím a chovali 15 koní, 74 kusù hovìzího dobytka, 9 koz, 23 prasat a mìli devìt vèel-

n Ze zajímavých pøednáek Èeské univerzity nové doby

REPRO OKRESNÍ MUZEUM LOUNY

lanové dráhy a eleznice. Byli jsme i na
Slovensku. Z vojny mì propustili 28.
února 1939 - vojnu nám kvùli mobilizaci prodlouili o pìt mìsícù. Hned za
ètrnáct dní po návratu vlast obsadili
Nìmci. Za okupace jsem nael práci
v lounských cihelnách u Fanty. Opravoval jsem pece. Pak jsem se dozvìdìl,
e pøijímají v kladenských elezárnách
a nastoupil tam. Kadý den jsem jezdil
za prací na Kladno na kole. Pozdìji
jsem získal na Kladnì i byt.
Patøím k posledním pøímým úèastníkùm konce války na Høíkovì.
V bøeznu 1945 se v Høíkovì ubytovala nìmecká posádka. Brzy na to pøibylo pøes sto ruských zajatcù a ti dennì
chodili na Hvíïalku kácet stromy
a budovat pøístøeky. Zakládali pøi øev-

114. pokraèování obrázkù z obyèejného ivota

Muùm tentokrát vstup zakázán

níèovské silnici munièní skladitì.
Munice se vozila nákladními auty od
nádraí z Vrbna nad Lesy. V lese
vyrostlo na dvì stì pøístøekù
a v kadém mohlo být i nìkolik vagónù støeliva. Dne 5. kvìtna na Høíkovì vypukla vzpoura. Høíkovtí
v noci obdreli telefonickou zprávu,
e se má úøadovat èesky a e mají být
odstranìny nìmecké nápisy. K veèeru lidé nìmeckou posádku odzbrojili, vèetnì dvou nìmeckých dùstojníkù, kteøí se starali o pøísun munice
do skladù. Zavøeli je do stodoly
a ozbrojili se ukoøistìnými zbranìmi. Natìstí se Nìmcùm nic nestalo.
Jinak by zøejmì jejich posily vypálily celou vesnici a zøejmì i Novou
Ves, Hvíïalku a Bedøichovice.
(pokraèování pøítì)
Pøipravuje Kvìta Tonerová

Deset let poté ... aneb Takoví jsme byli
n Co psaly okresní noviny pøesnì pøed deseti lety

n V atci chystají dìtské ambu- øekl nám pøedseda drustva Miroslav
latorium
Herzán. (-qe-, Hlas è. 29 z 19. èerven-

Lékaøi a sestry nemocnice v atci
uvaují, jak pomoci malým dìtem ke
zlepení jejich zdravotního stavu a jak
pøinést úlevu malým alergikùm. Z èásti
areálu jeslí v ulici bratøí Èapkù se rozhodli zøídit ambulantní rehabilitaèní
zaøízení pro dìti od kojeneckého vìku
do 18 let. Zaøízení je ve velmi hezkém
prostøedí se zahradou a krytým bazénem, dobøe pøístupné i pro dìti s pohybovými vadami. (MUDr. Tomá
Koudelka, Hlas è. 29 z 19. èervence
1991)

n Jimlíntí se pøipravují na nì

Od Zemìdìlského drustva Høivice se oddìlilo zbrusu nové zemìdìlské
drustvo Nový Hrad Jimlín. Existují
od 1. èervna. Hospodaøí na katastrálním území Jimlín, Opoèno a Zemìchy.
Po ekonomické stránce jsme sice slabí, ale po stránce organizaèní je to
nesrovnatelnì lepí a pøehlednìjí,

ce 1991)

n Z èernèické radnice

Dne 3. èervence jsem pøedloil zástupci lounského starosty kopii dopisu, který jsme zaslali na tehdejí Mìstský národní výbor Louny pøed rokem.
Èernèiètí obèané v nìm ádají nejen
o zøízení vlastního obecního úøadu, ale
i vrácení katastrálních hranic v pùvodních podobách. Tento poadavek byl
vemi tehdejími slokami (mìstským
národním výborem, okresním národním výborem) odsouhlasen. Slyel jsem
argument, e za chvíli budou chtít Èernèiètí i lounské námìstí. Nebudou, protoe evidentnì neleí na naem pùvodním katastru. Ale zpùsob této úvahy je
skuteènì pevnì zakoøenìn v èistkách
padesátých let. My chceme skuteènì
jen to, co nám patøí. (Jaroslav Èása,
starosta Èernèic, Hlas è. 29 z 19. èervence 1991)

Pøipravuje Drahonic. Kdy i tam byl úøednì zru- stva. V jejich domì je ohlaovna poárù
Kvìta Tonerová en v prosinci 1980 místní národní a jediná místní telefonní stanice. Oby-

stev. Na návsi byla poární nádr a stála
tam kaplièka. V roce 1900 bylo v obci
napoèítáno 84 obyvatel, výhradnì
Nìmcù. Také za první republiky se
k èeské národnosti nepøihlásil nikdo.
Jetì v roce 1948 nebyl v obci jediný
telefon - kdo potøeboval, musel do
Drahonic nebo Luce. Dnes je v obci
jediná pevná telefonní linka, kterou
má Marie Biroová. Nejvíce obyvatel
ilo ve Vescích roku 1880 - celkem 87.
V roce 1991 zde byli hláeni ètyøi
obyvatelé, o osm ménì ne deset let
pøed tím. Vesce (nìmecky Wess nebo
také Dörfel) leí v nadmoøské výce
374 metrù, deset kilometrù jihozápadnì od Podboøan. Souèástí lounského okresu se Vesce staly v roce
1960, kdy do nìj byly vèlenìny
s tehdy zanikajícím okresem Podboøany. V té dobì byla obec osadou Kaplièka ve Vescích není ani státem chránìnou kulturní památkou.

FOTO KVÌTA TONEROVÁ

Jaký byl konec války na Bytinách
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výbor, byly Vesce pøièlenìny pod vatelé ijí neruenì: okolo jsou rozlehlá
pole, která obhospodaøuje Václav MlejVroutek, jak je tomu dodnes.
necký - jeho farma sídlí v nedalekém
n Po esti letech
Vesce jsou malá vesnièka, kterou zámeèku v Mlýncích. Pod vsí najdete
najdete za Lucem na Podboøansku. lesík a potok. Dìti ve Vescích nejsou,
Kdy v Luci odboèíte smìrem na bydlí zde trvale jen Biroovi a pan
Mlýnce a asi po kilometru se vydáte Vimer, o víkendech pár chalupáøù.
silnièkou vlevo, Vesce najdete. Uvítá Témìø o nich nevíme, skoro nic nepovás zpustoená kaplièka, kde není vù- tøebují, øíká Libue Moravèíková, stabec nic, snad jen pozùstatky nìkdejí- rostka Vroutku, pod který Vesce patøí.
ho stropu barvy molky, z nìj pro- Zprávy ze zastupitelstva si mohou
bleskují esticípé hvìzdièky. Kaple obyvatelé pøeèíst v Mlýncích. Vodu
tvoøí pøirozený støed vesnice. Ve vsi je mají z vrtu, nakupovat jezdí vlastními
nìkolik poboøených zemìdìlských auty do sousedních Mlýncù k Pospíbudov, ale také zemìdìlský areál, kde ilùm nebo do Vroutku, zásoby poøichová zvíøata lubenecká Lukra. Na první zují v supermarketech. Pojízdná propohled pùsobí trvale obydlenì pouze dejna sem nezajídí. Pro tøi lidi by to
dvì stavení, ostatní zøejmì slouí jako bylo pøíli nákladné. Lékaøe mají ve
víkendové chalupy. Biroovi ijí ve Vroutku. Ve Vescích kraluje povìtiVescích ji dlouho. Marie Biroová nou naprostý klid.
pracuje v zemìdìlství, zajímá se ale
Pøítì: VÌTRUICE, za dva týdny
i o veøejné dìní a jednání zastupitel- VIDHOSTICE

