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Jaký byl konec války na Bytinách

Ze staré mìcholupské kroniky

n 115. pokraèování obrázkù z obyèejného ivota

Druhá svìtová válka nekonèila vdy jen jásavým vítáním osvobozujících
vojsk. Høíkovem na Lounsku prola skuteèná fronta partyzánské války.
Vzpomíná Antonín Minaøík.
Dne 6. kvìtna ráno na Smolnici vy- jen dva - jetì s Ádou Èermákem. Mebubnoval stráník, abychom se vichni zitím nìmeètí vojáci na Høíkovì zavøeseli pøed èetnickou stanicí. Mue po- né Nìmce osvobodili a obyvatele odslal na Høíkov, prý tam propukla vzpou- zbrojili - s výjimkou tìch, kteøí utekli do
ra a máme se hlásit èeskému veliteli, e lesa jako partyzáni. Natìstí se nìmecsi nás vezme na starost a øekne, co dìlat. kým zajatcùm nic nestalo. Jinak jsem
Bylo nás asi tøicet. Kdy jsme dorazili pøesvìdèen, e by Nìmci neváhali vyna Høíkov, bylo tam úplné bezvládí, støílet celou obec. Pak jeli pøevzít munièvelitel nikde. li jsme tedy smìrem na ní sklady. Auto øídil pan Zázvorka
hlavní nìmecký stan. Stavìli jsme se z Cítolib, vedle sedìl jeho vagr Mutecestou na Hvíïalce v hospodì U Ku- lík, aby s námi vyjednávali. Za zády mìli
èerù. Pozdìji jsme doli do stanu na kraji dva nìmecké dùstojníky. Zajímali se,
lesa. Byl velký, kruhový a obehnaný kde jsou vzbouøenci. Tak jsem jim vypøíkopem. Kdy pozdìji Èei stan vy- svìtlil, e vichni utekli. Nìmci mì chtìli
pálili, díky výkopu se nerozíøil oheò zastøelit. Dlouho na mì míøili, nakonec
dál. Nìmci tam nebyli, jen dva uvázaní se spokojili s tím, e jsem odevzdal tøi
velcí hladoví psi. Uvnitø stanu byl tele- granáty a pistoli. Prý mohu jít. Vracel
fon a velení nikde. Tak jsme hlídali jsem se k Høíkovu a cestou potkal ètyøi
silnici. Do lesa jsme neli, protoe jsme auta, plná nìmeckých vojákù. Opìt
nevìdìli, zda tam nejsou miny. Naveèer obsadili pozice a udìlali poøádek. Já se
pøiel varující telefonát, e ze Høíkova veèer dovlekl na Smolnici k smrti utahajedou auta s Nìmci. Smolniètí se roz- ný a hladový.
prchli do lesa a snaili se dostat domù
(pokraèování pøítì)
pøes Novou Ves. Zùstali jsme ve stanu
Pøipravuje Kvìta Tonerová

n Èím ila vesnice na atecku zaèátkem 20. století

n Ze zajímavých pøednáek Èeské univerzity nové doby
Ruský lékaø Boris Tichanovský pùsobil na univerzitì alternativní medicíny
v Novosibirsku a jeho pøednáka byla
dlouho oèekávána. Léèbì oèí se úspìnì
vìnuje øadu let. Rozvinul metodu anglického lékaøe Batese z poèátku století.
Tichanovský je pøesvìdèen, e nejvíce
pokozuje oèi soustøedìná pozornost
a patný psychický stav. Klienty uèí
cvikùm, které posilují oèní svaly. Zdù-

razòuje dùleitost mrkání, nebo slzy
sliznici oka vyivují. V okamiku, kdy
máme zavøená víèka, oèi odpoèívají.
Mìli bychom proto mrkat co nejèastìji.
Zvlátì kdy ráno procitáme, pøecházíme ze tmy do svìtla, jsme vystaveni
prudkému svìtlu nebo èteme. Nezbytnou souèástí péèe o oèi je dlanìní. Nejprve tøeme dlanìmi o sebe, a se vytvoøí
energie a ruce se prohøejí. Pak spojené

dlanì zlehka pøiloíme na otevøené oèi.
Pokud zjistíme skulinku, zakryjeme ji,
aby oèi byly v naprosté tmì. Oèi zavøeme a pøedstavujeme si nìco krásného aby povolilo psychické napìtí a oèi si
odpoèinuly. Zatímco Tichonovský radí
pøedstavovat si krásné barevné obrazy
a vybavovat si pøíjemné chvíle, Milan
Calábek je pøesvìdèen, e lepí je pøedstavovat si èernou barvu, èerné aty,
tmu. Pro odpoèinek oèí je podle nìj èerná
dùleitá. Tichonovský se vak obává, e

Historie koly v Panenském Týnci
n koly, kolièky a lidé kolem nich - 33.

Jak si uèitelé uívali penze? Pan øídící Klobása, který v Týnici uèil od roku
1882, tedy 32 let, poádal o penzionování v prvním váleèném roce 1914.
Penze si uíval pod dohledem pøísné manelky, která mu nechtìla dopøát
hospodské radosti, proti procházkám ovem nic nemìla.
A tak pan øídící vypil v kadé alud, za nìho dolo k pøístavbì
hospodì jedno pivo a pøed dalím koly. Zemøel v èervnu 1966. Na
se proel enì pod oknem, co budovì vlál èerný prapor, katafalk
zvládal dennì pìtkrát - víc hospod stál na vstupním schoditi, kolem
u ve vsi nebylo - po deset let. èestná strá ákù, uèitelù a funkNejdelí dobu penze proil dlou- cionáøù MNV. Rozlouèit se pøili
holetý uèitel v obci, aktivní pøi obèané i z okolních obcí a øada
stavbì sokolovny a v èinnosti spol- kolegù z lounského okresu.
kù, pozdìjí øeditel, který se ve
Nìkteré zápisy kolních kronik
30. letech zaslouil o stavbu ko- obsahují dùsledky politických
ly, Antonín Procházka. Byl pen- událostí v tak konkrétní podobì,
zionován pøedèasnì ve svých 55 e úspìnì zastupují místní kroletech v roce 1942 podle naøízení niky. A stojí za pøipomenutí. Popro malý poèet míst po pøílivu slunost uèitelù k císaøskému
Èechù z pohranièí. Do kolní slu- domu znamenala slavnostní bohoby se u nevrátil a na odpoèinku sluby za císaøe a jeho rodinu
pobýval jako váený obèan v Lou- o jmeninách, narozeninách a úmrtnech plných tøicet let. Dùchodu se ních výroèích spojené s blahopøánedoèkal øeditel a zároveò pøedse- ními pøedávanými zemskou kolní
da MNV v 50. a 60. letech Vladimír radou a pokud mono plamenný-

mi projevy pøed actvem. Divné
nám mùe pøipadat, e v roce tøístého výroèí narození J. A. Komenského (1892) vydalo ministerstvo kultu a vyuèování zákaz
jakýchkoli oslav. V roce 1905 øídící uèitel Klobása napsal do kroniky, co kole vadilo: nevhodná kolní budova, bída lidu, nedbalá docházka do koly a úlevy ákùm po
èas nutných polních prací, malá
starost veøejnosti a policie o mravnost mládee, nedostatek pomùcek a potøeb pro áky, èasté støídání uèitelù, malá prùbojnost uèitelského sboru a nepravé pochopení úèelu koly. Poslední heslo
by potøebovalo vysvìtlení, to pan
øídící neposkytl. Svìtová válka pøinesla uèitelùm a dìtem nekoneèné
sbírání - od ostruinových listù na
èaj pro vojáky pøes kovy, pletené
rukavice, èepice a punèochy, povinné procento z uèitelských platù pro upisování váleèných pùjèek
a sbírky èerveného køíe. Uèitelé

èerná evokuje smutnou náladu, napìtí.
Mùeme vyzkouet, co nám bude lépe
vyhovovat. Ideální je, kdy vydríme
mít oèi zakryté deset minut, pomùe ale
i kratí doba. Pøed odkrytím oèí se zhluboka nadechneme, pak vydatnì mrkáme, abychom pøivykli svìtlu. Dlanìní
zostøuje zrak. O tom se snadno pøesvìdèíme, pokud se zadíváme na malé písmenko a tý znak pøeèteme po dlanìní.
Jednoduchá metoda pomáhá i pøi edém
zákalu - v takovém pøípadì zakrýváme
oèi teplými dlanìmi bìhem dne co nejèastìji. Pøipravuje Kvìta Tonerová
sepisovali zásoby obilí a vedli vekeré zápisy bez ohledu na pøeruení vyuèování. Mnozí byli odvedeni a zbylým se zvýil stav dìtí
ve tøídách, i kdy pøibylo úlevákù, kteøí museli pracovat, nebo
jejich otcové byli ve válce. Kadým váleèným rokem rostla bída
vìtiny obyvatel, potraviny se
prodávaly na lístky. A kdo myslíte, e je vydával? Pøece uèitelé!
Jedna osoba mìla vyít s 1 kg
cukru na mìsíc, v posledním roce
války s 250 g mouky a pùl kilogramem chleba na týden! V povìstné
zimì roku 1929 kronika zaznamenala mrazy kolem - 25 stupòù
Celsia v lednu a v únoru dokonce 37 stupòù. Nejezdily vlaky ani
autobusy, kolu nelo vytopit, ani
kdy se pøikládalo i v noci. Pro
nedostatek uhlí se nevyuèovalo od
16. února do 3. bøezna. Mrzli ptáci
a zvìø, která se také stahovala do
vesnic - muselo být odstøeleno pøes
tøicet liek. Umrzlo 917 ovocných
stromù a místo nich byly hned na
jaøe vysázeny mladé.
Josef Maleèek

obce a samoty naeho okresu - znovu po esti letech
220. VÌTRUICE
n Trocha historie

Název obce pochází ze staroèeského
jména Vìtroa. Vesnice byla po celou
existenci pøíli malá, ne aby vytvoøila
samostatné panství se lechtickým sídlem. Proto se její majitelé èasto støídali
a zaèleòovali ji mezi dalí majetky.
První písemná zmínka o Vìtruicích
pochází z roku 1305, kdy Ratibor Sekerka ze Sedèic vymìnil svùj díl obce
s kapitulou pøi sv. Vítu v Praze za
nìkteré pozemky v Sedèicích. Na poèátku 16. století patøila èást vsi k Pìtipsùm, druhá k Sedèicím a dalí atci.
Ten vlastnil celé Vìtruice u pøed
rokem 1547; tehdy mu byly králem
konfiskovány za úèast na protihabsburském odboji. V roce 1628 koupili
obec Èernínové. V majetku tohoto rodu
zùstala do roku 1849. V polovinì
17. století tu bylo osm usedlostí, dvì
z toho pusté. Jména obyvatel jsou nìmecká. V roce 1828 se zde uvádí hostinec. Vìtruice mají i významné rodáky. Roku 1821 se tu narodil historik
Anton Schmalfuss. Sepsal knihu o ivotì Nìmcù v Èechách a byl prvním
éfredaktorem renomovaného èasopisu Zprávy spolku pro dìjiny Nìmcù
v Èechách. Zemøel roku 1865. Dalím
významným rodákem (snad i ze stejné

rodiny) je Karl Schmalfuss (1904 1976 Halle), pøírodovìdec, profesor
univerzit v Poznani a Halle, nositel
státní ceny NDR. Na poèátku dvacátého století bylo v obci napoèteno 95
obyvatel, výhradnì Nìmcù. Vìtruický hasièský spolek vznikl v roce 1908,
zemìdìlský spolek v roce 1919. V roce
1913 tu zakoupila statek o rozloze 26
hektarù èeská rodina, za pozemkové
reformy získal 51 hektarù lesa èeský
statkáø z Èeradic. I tak zùstávala vesnice pøevánì nìmeckou: v roce 1921
zde ilo jen 7 % Èechù. Dnes jsou ve
Vìtruicích dvì pevné telefonní linky,
co je i tak výrazný pokrok, protoe
jetì na konci druhé svìtové války zde
telefon nebyl a chodilo se telefonovat
do Klièína. Nejvíce obyvatel mìly
Vìtruice roku 1846 - celkem 121. Pøi
posledním sèítání roku 1991 bylo v obci
hláeno jen osm obyvatel, o est ménì
ne deset let pøed tím. Aèkoliv jsou
Vìtruice malou obcí, o své písemnosti
se tu vdy starali vzornì. V okresním
archivu jsou uloeny obecní písemnosti od minulého století po období
MNV vèetnì. Vìtruice (Wedruschitz)
leí v nadmoøské výce 316 metrù,
sedm kilometrù jihozápadnì od atce.
Souèástí lounského okresu jsou Vìtruice od roku 1960, kdy do nìj byly

vèlenìny s tehdy zanikajícím okresem
atec. Vìtruice byly tehdy osadou
Èeradic a pomineme-li krátké období
let 1981 a 1990, kdy se staly místní
èástí atce, je tomu tak dodnes.
n Po esti letech

Vìtruice leí ve svahu mezi Èeradicemi a Sedèicemi. Vesnièku tvoøí
nìkolik chalup, malá kaplièka a rybník na malé návsi. V katastru obce se
nachází vojenský útvar, ale s obyvateli vojáci pøíli nekomunikují, tak je
vìtruiètí obyvatelé ani pøíli nevnímají. Svého starostu mají na obecním úøadì v Èeradicích - Rudolfa
Èervenku. Zájmy Vìtruic hájí
v zastupitelstvu Antonie Makajová. Bydlím ve Vìtruicích od roku
1966, kdy jsme se pøistìhovali
s manelem ze Slovenska. Já pocházím z Bohunic, manel z Povaské
Bystrice. Na Vìtruicích se nám líbí
zdejí klid. Obèas pøejede auto, nìkolikrát dennì autobus a jinak je
tady ticho, pohoda, øíká paní Makajová. Libuje si, e mají hodného
starostu a kdy místní cokoliv potøebují, zastupitelstvo se snaí vyjít
vstøíc. Ve Vìtruicích jsme nedávno vyèistili a opravili rybníèek. Jinak se tam moc nedìje, øíká starosta
Rudolf Èervenka. Ve Vìtruicích

terem a Irenou v Podboøanech v Sadové
ulici 468 a do vyhnání v roce 1945. Paní
Kamilla pøila se svými dìtmi do pracovního tábora a musela a do roku 1953
pracovat nucenì v uranových dolech
v Jáchymovì. V roce 1969 jí bylo samotné dovoleno pøestìhovat se do Bambergu, kde ila do roku 1995. Její syn
Josef, který mezitím vystudoval v Chomutovì na prùmyslovce a v Praze strojaøinu, byl od roku 1961 øeditelem závodu
Amati ve Vejprtech a pozdìji v Kraslicích,
odkud se mu podaøilo v roce 1973 utéct z
tehdejího Èeskoslovenska do Nìmecké
spolkové republiky. Posledních dvacet let
zastával vedoucí postavení na radnici ve
Frankfurtua v roce1994nastoupildopenze.
Nyní ije paní Kamilla ve Frankfurtu se
synem, který se o ni peèlivì stará. Pøi této
pøíleitosti zdraví jubilantka, která dodnes
umí dobøe èesky, vechny své známé
a pøíbuzné v atci, zejména rodinu Nálezkových, a tìí se, e mohla stoleté jubileum
oslavit.
Otokar Löbl

Sedávali
jsme nad novinami a èetli
Jednou z nejsmutnìjích, ale sou- z Vaich novin, nechtì po celém

Pøipravuje
Kvìta Tonerová

èasnì nejkrásnìjích hmotných vzpomínek na moji babièku Marii Kuèerovou je vydání Svobodného hlasu,
které jsem jí u nestaèil pøeèíst,
zaèal svùj dopis, který nám nedávno
dorazil do redakce, Jan Tamchyna,
a pokraèuje: S ohledem na zdravotní potíe trávila pìtaosmdesátiletá paní posledních pìt let ve spoleènosti dalích babièek a dìdeèkù
v domovì dùchodcù. Vìc mìla háèek: babièce do poslední chvíle dobøe slouila pamì a zvlátì organizaèní talent. Jetì krátce pøed smrtí
byla schopna zorganizovat celý domov od pana øeditele pøes sestøièky,
personál a po poslední pacientku.
I kdy se pohybovala na vozíku, vidìla velmi patnì a poslouchala pøes
naslouchátka, bylo jí vude plno.
Celých pìt let jsem ji pravidelnì navtìvoval a pøedèítal jí Vae noviny.
Velmi èasto jsme sedávali na chodbì
u výtahu. Protoe bylo nutno èíst
nahlas, íøil jsem osvìtu, získanou

domovì. Nejradìji jsme mìli s babièkou spoleèenskou kroniku. To
jsem se dozvìdìl vìcí! Kdy pøáli
pøíbuzní k narozeninám nìkomu,
koho babièka znala, ihned oila.
A hned zaèala s povídáním. Napøíklad: Tak ta Nováková, co ète,
Honzíku, tu já znám. Ona se za
svobodna jmenovala... a pak se tøikrát vdala, no ono to trvalo, ne si
nala toho pravýho. A kolik e píou,
e je jí let? No jo, to by tak mohlo být,
ona byla asi o tøi roky starí ne ta
..., co jsem s ní chodila do koly.
Utíká to, utíká. A vzhledem k tomu,
e babièka mìla pocit, e vichni
slyí stejnì patnì jako ona, mluvila
sama dost hlasitì, abych jí dobøe
rozumìl. I kdy jsme sedìli v pøízemí, i ve ètvrtém patøe vìdìli, co se na
Lounsku dìje, vzpomíná na spoleèné chvíle nad naimi novinami
Jan Tamchyna. Paní Marie Kuèerová by letos 13. èervence oslavila
86. narozeniny.
Kvìta Tonerová

lé vesnièce jsou zlodìji a vandalové.
Posledního zlodìje jsme u nás zastihla dneska v noci. Natìstí máme
dva hlídací psy, ale sousedé chalupáøi byli vykradeni jedni sedmkrát,
druzí snad devìtkrát. Odnesli jim
televizi a dokonce i kamna, informuje Emil Makaj. Manelé mají telefon a pokud pøivolají policii, hlídka pøijede bìhem nìkolika minut.
Citelným problém ve Vìtruicích se

stává pitná voda. Léta byla pitná
voda v obecní studni. Staèilo ji dezinfikovat a dala se bez problémù
pouívat. Kvalitu kontrolujeme kadý pùlrok. Poslední dobou se ale
výraznì zhorila. Pokud to bude
takhle pokraèovat, budeme muset
studnu uzavøít a zásobovat obèany
jinak, obává se starosta.
Pøítì: VIDHOSTICE, za dva týdny VIDOVLE

bydlí ètyøi rodiny, jediná kolaèka
Petruka jezdí do atce do koly.
Autobusy Vìtruicemi projídìjí nìkolikrát dennì. O víkendech ale musí
obèané vlastními dopravními prostøedky nebo na vlak pøes Sedèice do
Èejkovic. Ve vední dny jezdí pøes
Vìtruice linka atec - Èíòov. Autobus dotujeme s finanèní pomocí
okresního úøadu. Pokud bychom
mìli autobusovou linku zaplatit sami,
tak bychom na to nemìli a musela by
se zruit. Kdy obec pøes prázdniny
dotovala nutné spoje, pøilo nás to
na více ne 56.000 korun, co je pro
Èeradice s malým rozpoètem neúnosné, uvauje starosta. Za nákupy jezdí obèané Vìtruic nejèastìji
do atce. Chybí nám tu obchod
s potravinami. Nedojídí k nám ani
pojízdná prodejna. Obèas jdu nakupovat do Sedèic. Èasto mì svezou
tøeba na traktoru. Pracovala jsem
v zemìdìlství, tak mì sousedé znají
a pomohou. Kdy potøebujeme nìjaké potraviny, obèas nám pomùe
i potovní doruèovatelka. Jezdí
k nám autopota atec. Hodné a obìtavé poaèky. A výborný je i pan
doktor Peter Vít. Pravidelnì navtìvuje mého nemocného manela, øíká
paní Makajová. Problémem v odleh- Pøi sèítání v roce 1991 bylo ve Vìtruicích jen osm stálých obyvatel.
FOTO KVÌTA TONEROVÁ

Jak jednodue pomoci naim oèím

Stoletá atecká rodaèka
slavila
synem Josefem (1928) a dvojèaty Wal-

FRANKFURT NAD MOHANEM V nedìli 21. èervence oslavila rodilá
ateèanka paní Kamilla Hasenöhrl
v Frankfurtu sté narozeniny. Mezi mnoha gratulanty byla frankfurtská primátorka paní Rothová, pøedseda vlády
spolkové zemì Hessensko pan Koch
a zástupce spolkového prezidenta Johannesa Raue. Paní Kamilla záøila se
synem Josefem v moøi kytek a dárkù. Za
atecké rodáky jí poblahopøál koordinátor v Nìmecku Otokar Löbl. Paní Kamilla Hasenöhrl, rozená Bröckl, se narodila
20. èervence 1901 v atci - Mlynáøích,
kde proila mládí a chodila do koly.
V roce 1913 se rodina pøestìhovala do
Strojetic, kde její rodièe provozovali
kovárnu s hospodáøstvím. Paní Kamilla
se nauèila kováøskému øemeslu a vedla
kovárnu po celou první svìtovou válku
a do návratu svého otce z ruského
zajetí. Kovala pluhy a podkovávala konì
celé vesnici. V roce 1925 se vdala, za
mue si vzala eleznièního úøedníka
Johanna Hasenöhrla. ili spoleènì se
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dokonèena z obecních penìz a zdarma vizornì umístìny v domì è.p. 55
Citace z obecních kronik jsou èasto vdìèným námìtem pro vzpomínky. pøedána k uívání okresu. Náklady starosty Konrada Petera, protoe ve
Jene u je málo lidí, kteøí mohou vzpomínat na minulost obcí na byly z poloviny uhrazeny z obecních kole nebyly ádné místnosti k disatecku èi Podboøansku - vdy drtivá vìtina obyvatel tìchto obcí prostøedkù a stará veøejná cesta byla pozici. Nájem 150 korun, rentu 150
musela po konci války odejít. Ale i tyto vesnice mìly svou minulost, co s Konradem Peterem a Josefem a Klá- korun a domovní daò zaplatila obec.
rou Schneiderovými vymìnìna za jiné Kováø Josef Barth byl povìøen funksi mùeme právì na pøíkladu mìcholupské kroniky pøiblíit.
n Rok 1906
pro místní policii Alfred Ulbrich, pro pozemky. Obec zaplatila za stavbu cí dozorce kvality masa za roèní plat
Obecní rozpoèet - pøíjmy 26 % poární policii Karl Guba, pro výbìr silnice 9.994,17 korun. Silnice do Lho- 100 korun. Pro veøejné osvìtlení byl
z obce, 11 % ze koly a 22 % poplatkù za psy Franz Dachler, pro ty byla rozíøena a majitelùm pozem- zakoupen 1 kilogram petroleje za
z lesnictví. Zastupitelé obce se na cesty a ulice Anton Jakob, pro ovocné kù, kterých se rozíøení týkalo, bylo 35 haléøù.
(S laskavým souhlasem vydavatejednání usnesli na zvýení poplatku stromy Anton Groschup, pro lesní zaplaceno. Za pozemek s chmelem
za psy z 1 Kè na 2 Kè. V tomto roce kultury Anton Peter, pro místní osvìt- èinila jednotná cena 2 Kè za ètvereèní le krajanského mìsíèníku Heimatbripanoval èilý stavební ruch. Ze zdej- lení a chodníky Karl Guba. Domovské metr. Na zaèátku kolního roku povo- ef Saazerland pøeloila Lenka Hertího kamenolomu byly získávány právo v obci získali: Karl Tscharnach, lila zemská kolní rada v Mìcholupech lová. Èlánek vyel v Norimberku
sáhy kamenù. Byly vytvoøeny nové Josef Müller, Josef Holy. Trafiku mìli ètyøi pokraèující tøídy, které byly pro- v dubnu 1993)
katastrální plány. Zavírací hodina v domì è.p. 20 Abelles
v hostinci byla pevnì stanovena na a v è.p. 61 Schellhorn.
druhou hodinu ranní. Dne 11. kvìtna V è.p. 77 postavil Max Weil
se konala klasifikace koní. Bylo citel- ze atce nové pekaøství. Mané sucho a z toho dùvodu bylo thias Pohanka postavil dùm
z chmelové úrody jen 150 balíkù. è.p. 123. Dne 14. èervna byl
Poulièní osvìtlení bylo rozíøeno zvolen kolním inspektorem
o pìt lamp a èítalo tedy dohromady Franz Dachler. K jeho porad26 lamp. Místní èetnictvo pøevzalo cùm patøili jetì Edmund
za úplatu jejich rozsvìcování a èitì- Schöniger a øídící uèitel
ní. Záchodky ve kole byly pøesta- Pschor. Dne 19. prosince
vìny respektive novì postavené. Dne o pùl desáté veèer zemøel na
2. èervna se konala volba obecního infarkt faráø P. Edmund Schözastupitelstva s následujícími vý- niger, co vzbudilo údiv. Nisledky: starosta Konrad Peter, radní kdo tomu nechtìl vìøit. Po
Franz Dachler, Alfred Ulbrich, An- zemøelém faráøi pøiel kaplan
ton Jakob a Anton Groschup. Dne z Údlic F. Kraupner.
15. èervence oslavil zdejí spolek n Rok 1907
veteránù tøicet let. Pøedsedou se stal
Zaèala stavba silnice do
Ambros Willomitzer. V obecní sprá- Holedeèe. Okresní silnice tím
vì byli zvoleni následující referenti: byla v katastru Mìcholup Stará mìcholupská pohlednice s pìkným pohledem na náves.

