číslo
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BŘEZEN 2021

Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané,
otevíráte jarní číslo Hartmanského listu. Věřím, že následující dny nám přinesou více naděje na zlepšení
celospolečenské situace a více radosti z probouzející se přírody. Máme za sebou dlouhou a těžkou zimu, která
nepřinesla příliš dobrého. Každého z nás se onemocnění COVID 19 více či méně dotklo. Ale je tu jaro a s ním i
naděje a víra v lepší časy. Přeji Vám hlavně pevné zdraví a optimismus do následujících dní.
Jaroslava Filipová, starostka

Ze zastupitelstva …
Úprava a rekonstrukce potoka
Již
dlouhodobě
probíhá
komunikace
mezi
majitelem vodního toku Lesy ČR a projektovou
kanceláří LHProjekt a.s. Brno. V plánovaném
projektu je záměrem zrušení rybníčků u Králových
(pod Valachovými) a u Filipových (Bohoušák).
Zastupitelé jsou jednoznačně proti tomuto záměru.
Bohužel dle dosavadních informací není příliš
možností, jak tomu zabránit. Majitel vodního toku
naše argumenty a požadavky neakceptuje.
Dle posledních informací převzal nově celou
agendu Ing. Hromádka, Oblastní ředitelství Východní
Čechy, Hradec Králové. S dokumentací se postupně
seznamuje a navrhuje společné místní šetření za
účasti jeho (zástupce Lesů ČR) jako majitele toku a
zástupců obce. Termín schůzky není dosud znám.

Personální změny
Po ukončení pracovního poměru p. účetního Jana
Křoustka 30.4. 2021 převezme účetní agendu obce
pí. Jana Kršková. Je vypsán konkurz na obsazení
místa asistentky. Dojde ke změně úředních hodin,
o které vás budeme neprodleně informovat.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých
deset let sčítání lidu, v roce 2021 nastane další 1.
opakování této významné události.
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021.
V první fázi má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři
a síť kontaktních míst. Kontaktní místa Sčítání 2021
najdete na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického
úřadu – nejbližší kontaktní místo je pracoviště České

pošty v Poličce (Eimova 245, tel.
954 257 201). V případě potřeby se
můžete obrátit i na infolinku
840 304 050 nebo na vyškolenou sčítací komisařku
pí. Jaroslavu Filipovou.

Otevřený dopis starostce a zastupitelům
obce
Mnozí z vás si v týdnu od 16.2. 2021 přečetli
otevřený dopis starostce a zastupitelům obce, který
byl
vyvěšen
na
obchodě.
Požádali
jsme
o právní konzultaci, odpověď právní firmy JUDr.
Františka Loskota CSc. (advokátní kancelář, Hradec
Králové) k uvedenému dopisu budeme nyní citovat.
1. Připomínka: „Takto zneužívat list placený
z našich společných prostředků nelze.“
Odpověď: Ke zneužívání finančních prostředků na
vydávání obecního periodika nedochází, pokud
náklad na periodikum byl schválen zákonným
postupem.
Vyjádření OÚ: Vydávání Hartmanského listu bylo
schváleno obecním zastupitelstvem dne 23.9. 2020
usnesením č. 4. Jediným nákladem je tisk, kde
výtisk jednoho kusu stojí 19,60 Kč. Celkové
čtvrtletní náklady jsou při tisku 90ti kusů 1764,- Kč.
2. Připomínka: „Za obsah periodického tisku
odpovídá vydavatel.“ „Tiskový zákon stanovuje
vydavateli jasná pravidla a povinnosti. Chceme, aby
byl Hartmanský list vydáván podle zákonných
pravidel.“
Odpověď: Obecní periodikum musí být vydáváno
v souladu s Tiskovým zákonem č. 46/20000 Sb. - §
4. Vydavatel musí zajistit, aby na každém vydání
periodika byly uvedené povinné údaje citované v § 8
tiskového zákona.
Vyjádření OÚ: Obecní úřad a redakční rada si je
vědoma, že došlo k opomenutí a první dva výtisky
nesplňovaly podmínky stanovené zákonem. Toto

pochybení bylo již napraveno 16.2.2021 (tedy ještě
před vyvěšením Otevřeného dopisu), máme vydáno
potvrzení o evidenci periodického tisku a přiděleno
evidenční číslo.

Vyjádření OÚ: Zájmem obce je pravidelně vydávat
Hartmanský list a předávat dostupnou formou
aktuální informace z obecního zastupitelstva. Rovněž
přináší občanům i novinky z institucí a spolků
spjatých s obcí.
Sdělení v periodickém tisku dle Tiskového zákona §
10 by nemělo obsahovat skutkové tvrzení, které se
dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické
osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité
právnické osoby. OÚ a redakční rada se domnívají,
že nic z toho nebylo v periodiku porušeno. Článkem
o historii SDH v Hartmanicích (ani v jiných článcích)
nebyla rozhodně dotčena čest, důstojnost nebo
soukromí pisatelů Otevřeného dopisu ani kohokoli
jiného.

3. Připomínka: „Chceme, aby Hartmanský list
nesloužil jen vybraným subjektům, ale poskytoval
prostor i názorům, které nekorespondují s názorem
obecního úřadu.“
Odpověď: V § 4a) Tiskového zákona je stanoveno,
jak má vypadat sdělení periodického tisku. Sdělení
musí poskytovat

objektivní a vyvážené informace o
územním samosprávním celku

přiměřený
prostor
pro
uveřejnění
sdělení, které vyjadřuje názory členů
zastupitelstva

Ze zastupitelstva …

Připojení vrtu HA-4

Vážení spoluobčané, rádi bychom
Vás informovali o aktuální situaci s připojením vrtu
HA-4 a také Vám sdělili několik technických
informací, které by Vás mohly zajímat. Na
přiloženém obrázku můžete vidět trasu, kudy bude
nový vrt propojen s vodojemem (znázorněno
červenou čarou). Na první pohled Vás nejspíše
zaujme, že se nejedná o nejkratší možnou trasu.
Důvody pro toto řešení jsou tři:






První je ten, že nejbližší možné napojení
přípojky elektrické energie pro čerpadlo ve vrtu
je ze sloupu na zahradě u č. p. 36 (Laštůvkovi).
I kdybychom tedy zvolili nekratší trasu od vrtu
k vodojemu, bylo by stejně nutné pro vedení
elektrické energie provést výkop od daného
sloupu až k vrtu (zelená čára).
Druhý důvod je takový, že do takto vedeného
výkopu je možné položit i nový vodovodní řad
směrem z vodojemu do obce a nahradit tak
starý litinový řad, který je již na hraně své
životnosti (modrá čára). U č. p. 35 (Králová
Marie) pak přijde napojit na stávající vodovodní
řad.
Poslední argument pro navrženou trasu je, že
vede až na krátký úsek u katru pouze po
obecních pozemcích, čímž odpadá nutnost
věcných břemen a další administrativy.

modře (délka 750 m) a elektrická přípojka
k čerpadlu zeleně (350 m). Přibližný výškový rozdíl
mezi vrtem a vodojemem je 12 metrů.
V současné době probíhá příprava podkladů pro
výběrové řízení na zhotovitele (zajišťuje Ing. Jiří
Pruška). Samotné výkopové práce by pak měly začít
v květnu.

Na obrázku je tedy připojení vrtu do vodojemu
znázorněno červenou čarou (celková délka 1 115m),
nový řad vedoucí z vodojemu do obce je namalován

Tříkrálová sbírka …

Velmi děkujeme všem dárcům. Podpora letos
byla – s ohledem na nepříznivé okolnosti tohoto
času – úctyhodná a my si toho velice vážíme.
Výtěžek tohoto sbírkového ročníku je v našem
regionu cílen na hlavní záměr, kterým je posílení a
územní rozšíření poskytování služby Domácího
hospice sv. Michaela. Obec Hartmanice bude
budoucí kroky této nesmírně potřebné služby
provázet cenným podílem. Děkujeme Vám.
Obec Hartmanice letos podpořila Tříkrálovou
sbírku částkou 14.058,- Kč.
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Výběrové řízení …

Pracovní úvazek: 0,3 – 0,5 pracovního úvazku
Odměňování: dle Nařízení vlády č- 341/2017 Sb. O
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
Nástup: od 26. 4.2021
Další požadavky:
 práce na PC, řidičský průkaz, komunikační
předpoklady
 znalost účetnictví a vedení administrativy
výhodou

Obec Hartmanice vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení nově vzniklého pracovního místa
ASISTENT – ASISTENTKA Obecního úřadu
Popis práce:
 vedení administrativní agendy obecního
úřadu a vedení pokladny
 příprava podkladů pro účetní, zpracovávání
výkaznictví
 komunikace s občany, informování občanů
prostřednictvím místního rozhlasu, sms a
emailem
 úklid obecního úřadu

Termín a forma podání nabídek: do 31. 3.2021,
písemně na email starosta@hartmanice.net

Kalendář událostí
27.3. 16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

27.3.
5.4. 11:00

Velikonoční tvoření
Mše svatá

náves, více informací níže
Velikonoční pondělí, kaple sv. Jana Nepomuckého

10.4. 18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

24.4.

Ukliďme Česko

více informací níže

24.4. 18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

30.4.

Probuzení čarodějnice Harty

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

8.5. 18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

22.5.

Májový ping pong

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

22.5. 18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

5.6.

Cyklohrátky

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

5.6. 18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

19.6. 18:00

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

26.6.

Čechy krásné …

více informací níže

24.4.2021
Letos s mottem: Když můžeme, pomůžeme!
Znovu se zapojíme do celosvětové akce „Ukliďme
Česko“ a to i v případě špatné epidemické situace. O
tom, jak bude úklid probíhat, Vás budeme informovat na
webových stránkách a obecní vývěsce.

Ukliďme česko

čechy krásné …

Velikonoční tvoření

27.3.2021

Ani Velikonoční tvoření neproběhne tradičním
způsobem. Byla by ale škoda rezignovat na
svátky jara úplně, a tak pro Vás připravíme
alespoň materiál a návody na velikonoční
výzdobu.

26.6.2021

Balíčky budou nachystané v sobotu 27.3. po
poledni na návsi. Množství bude omezené, tak po
obědě moc dlouho neodpočívejte! Všem, na které
se nedostane, se předem omlouváme.
Při vyzvedávání balíčků, prosím, respektujte
vládní opatření!

Pokud nám to epidemická situace dovolí a ještě než se
každý rozjedeme na dovolenou, zveme Vás na poznávací
zájezd po krásách naší země!
Zaujalo Vás to? Tak sledujte obecní vývěsku anebo
webové stránky obce.

Základní činnosti při poskytování služby:

Pečovatelská služba …



potřeba pomoci při jídle a pití, oblékání, pohybu

DOMOV Bystré, o.p.s. poskytuje pečovatelskou
službu i v Hartmanicích. Cílem je umožnit žít doma
ve svém prostředí seniorům a osobám se zdravotním
postižením a chronickým onemocněním od 18 let.



potřeba zajištění osobní hygieny



pomoc při přípravě stravy či její zajištění



pomoc při zajištění chodu domácnosti

Služba je poskytována podle individuálních potřeb
klientů v jejich domácnosti, je naplánována tak, aby
vyhovovala klientovi nejen náplní, ale také časově.
Často je kombinována s péčí rodiny či jiné sociální
služby.



doprovod a doprava autem kam potřebujete (za
účelem kontaktu s druhými lidmi, institucemi,
lékaři, do bezbariérové koupelny)

Kontakt:
DOMOV
Bystré,o.p.s.,
Školní
pecdomov@atlas.cz, www.domovbystre.cz

Provozní doba : pondělí- pátek: 7.00-20.00
víkendy, svátky: 7.00-19.00

453
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Z hasičské zbrojnice …
Výsledky SDH Hartmanice v požárním sportu v roce 2020
Rozšíření pandemie koronaviru na jaře minulého
roku zásadně omezilo životy všech lidí v celé zemi.
Nouzový stav s okamžitou platností řešil minimalizaci
setkávání a z toho důvodu bylo zakázáno i společné
sportování a pořádání sportovních akcí.

V soutěži Okresní ligy Svitavska, postupným
sbíráním bodů za obsazená místa v jednotlivých
závodech, dopadla soutěžní družstva Hartmanic takto:

Daná opatření zasáhla i do aktivit dobrovolných
hasičů. Vše jakoby na 3 měsíce „zamrzlo“. Netrénovali
jsme, nevěděli jsme, zda se vůbec ligové soutěže
v tomto roce otevřou. Naděje svitla na začátku léta,
kdy se vláda rozhodla vydaná opatření rozvolnit.
Tato možnost přišla v době, kdy jsou u nás
v Hartmanicích každoročně pořádány závody Svitavské
ligy. Nejistota a obavy nad danou situací vyvolávaly
vážné diskuze a názorové odlišnosti mezi členy výboru
SDH, ale nakonec bylo odhlasováno, že závody za
dodržení zvýšených hygienických podmínek, uděláme.



Muži
s dosaženým
počtem
70
bodů
a
v konkurenci dalších 50 týmů, obsadili 10. místo.



V kategorii žen soutěžilo celkem 24 týmů, naše
ženy se s počtem 38 bodů umístily na 7. místě.



V kategorii seniorů závodilo v roce 2020 celkem
6 družstev. Družstvo Hartmanic bylo spolu
s Lanšperkem na 5. místě se stejným počtem 3
bodů. Senioři měli v průběhu závodů bodů více,
ba dokonce by byli bývali i vyhráli, ale za porušení
pravidel, kdy nedodrželi požadované věkové
rozpětí v této kategorii, jim byly body za závody 1
– 7, odebrány.

Vidíte, že ani v požárním sportu není o napětí nouze.

V průběhu léta jsme nakonec stihli odjet ještě
dalších 7 závodů: v Sádku, v Nedvězí, v Oldřiši,
Desné, ve Zderazi, v Perálci a Květné.

Jana Serafinová
foto: Jan Mihula

Slovo starosty SDH Hartmanice Petra Pachovského
Spousta z vás jistě zaznamenala ohlasy na článek
v minulém čísle. Zde jsme ve sloupku o našem sboru
uváděli informace o historii a současné situaci v SDH
Hartmanice, výsledky z požárního sportu jsme slíbili
uvést někdy příště. Článek však byl několika lidmi
zkritizován pro zadržování a zkreslování informací.
Nedočetli se zde totiž o skutečnostech, které věděli
z okresního tisku.

byly družstvu odebrány všechny body a skončilo na
posledním místě. Byla to chyba, jež vrhla stín na
všechno, co před tím udělali.
Velmi mě mrzí, že tato událost posloužila jako
záminka ke slovním útokům na lidi, kteří s tím neměli
nic společného. Celá věc se týká tří členů SDH.
V reakcích na článek byl napadán a urážen celý sbor
včetně našich předků. Za toto bych se těmto lidem
chtěl omluvit.

Původem všeho je družstvo veteránů. To řešilo
nedostatek závodníků tím, že postavilo na jeden post
muže mladšího, než dovolují pravidla. Bohužel
veteráni nepožádali o výjimku, která se v tomto
případě uděluje a se kterou také v několika případech
souhlasili. Po zjištění neoprávněného startu závodníka

Na závěr ještě nabídka. Pokud máte na srdci cokoli,
co byste chtěli řešit s naším sborem, neváhejte se na
mě obrátit.
Starosta SDH Petr Pachovský
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Ze školky …

Zdravíme ze školky!

Začátkem roku jsme si ještě společně užívali
zimních radovánek na sněhu,
seznamovali se
s ptáčky, které můžeme vidět u krmítek (ti se
mimochodem dokonce „proletěli“
ve třídě naší
školky). Mysleli jsme také na zvířátka, která v zimě
mají nedostatek potravy, a zanesli jim něco dobrého
do krmelce.

Zde rodiče s dětmi čerpají zajímavé náměty
k danému vzdělávacímu tématu. Momentálně
společně zkoumáme lidské tělo. Děti si mohou
například vystřihnout a sestavit kostru, poskládat si
jednotlivé části hlavy a obličeje, dokreslit zuby anebo
si pustit námětová videa. Součástí týmu je i naše
báječná paní kuchařka, díky které si děti mohou s
maminkami uvařit podle návodu zdravé a chutné
pokrmy.

Také jsme se začali více věnovat logopedii.
Nastoupila k nám nová paní učitelka – speciální
pedagožka Mgr. Hana Dalíková- a začaly pravidelně
probíhat logopedické konzultace za účasti rodičů.

I když nás toto všechno moc baví, přesto se už
nemůžeme dočkat, až se zase budeme moci osobně
potkávat v naší školce.

Po jarních prázdninách nám epidemická situace
opět nedovolila se ve školce potkávat „naživo“, a
proto jsme se rozhodli setkávat s dětmi alespoň
dvakrát týdně online přes naši internetovou učebnu.

Z historie …

Za kolektiv MŠ Hana Dalíková

Střípky z pozemkových knih aneb zaniklé domy v horní části obce

Česká královna Marie Terezie (1740-1780) provedla
mnoho reforem, všeobecně známá je především
povinná školní docházka. Přesto bylo velmi běžné, že
zhruba do poloviny 19. století byla řada našich předků
na venkově negramotných. Dokládají to především
obvyklé tři křížky místo podpisu v matričních knihách.
Mezi méně známé tereziánské reformy patří např.
zavedení pevných pravidel pro dědičnost příjmení po
otci (do té doby se příjmení často dědilo tzv. „po
chalupě“). Marie Terezie mj. zavedla první sčítání
obyvatel v Evropě (tzv. konskripce) nebo číslování
domů.
Číslovalo se obvykle tak, že se začínalo farou a
postupovalo po jedné straně silnice (tehdy spíše
cesty) a zase nazpět po druhé straně. V Hartmanicích
jak známo fara nebyla, začínalo se tedy rychtou. Již
v roce 1809 proběhlo na většině míst v českých
zemích přečíslování-i u nás v Hartmanicích, pouze
rychta byla opět č. p. 1. Číslovalo se postupně, což je
při pohledu na mapu s čísly popisnými dodnes dobře
pozorovatelné.
Pokud se chceme dozvědět více o historii
jednotlivých domů v obci, je možné nahlédnout i do
tzv. gruntovních (pozemkových) knih. Právě do
nich se zapisovaly změny v držení jednotlivých gruntů
(statků), ale i menších zemědělských usedlostí (tzv.
chalup a domků). Tyto knihy měly velký význam
zejména do roku 1848, kdy bylo zrušeno v Rakousku
poddanství.

Najdeme v nich většinou informace o tom, že se
gruntu (statku) ujal určitý člověk a zároveň se
zavazoval k vyplácení dědických podílů dalším členům
rodiny. Pokud tedy měl sedlák například tři syny, kteří
se dožili dospělosti, statek nezdědil ten nejstarší nebo
nejoblíbenější a ostatní měli smůlu. Naopak bylo
povinností nového majitele vyplácet ročně dědické
podíly sourozencům a mnohdy i dalším někdy i
vzdáleným
příbuzným.
Nejednou
se
díky
rozvětvenosti rodiny stalo, že zemědělská usedlost
byla v rodině neudržitelná a tato situace se řešila
prodejem. Z majetného sedláka se tak mohl stát
chudý domkář.
Hartmanice mají také své gruntovní knihy, které
jsou
uloženy
ve
Státním
oblastním
archivu
v Zámrsku. Zápisy v nich jsou obvykle psány tzv.
kurentem (gotickou novokurzívou, mnohdy nesprávně
označovanou
jako
švabach).
Ve starších
„gruntovnicích“ jsou obvykle české zápisy, ve druhé
polovině 18. století se začala používat výhradně
němčina,
což
souvisí
se
silnou
germanizací
v tereziánské a josefinské době.
Pojďme se postupně podívat na několik míst v obci a
nahlédnout do jejich historie…
Některá čísla popisná v naší obci chybí. Začneme
v horní části obce. Je těžko uvěřitelné, že přibližně
v místě dnešního „parčíku“ (pod č.p. 20 Valachovi)
stály na malém místě hned tři domy – s čísly
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popisnými 13, 16 a 17. Zanikly poměrně nedávno
(teprve po druhé světové válce) a může za ně vlastně
odsun sudetských Němců z Československa. Ze
zápisků hartmanského pamětníka narozeného před
více než sto lety se o těchto domech dozvídáme cenné
informace.
Dům č. p. 13 stál nedaleko č. p. 12 směrem
nahoru u samého potoka. Podle zápisů v gruntovních
knihách léta 1682 vystavěl chalupu Mikuláš Mazal na
svůj náklad, kterou zase Martinovi Kubáskovi za sumu
hotovou odprodal. Na počátku 20. století ho vlastnila
rodina Tušlova. Majitelé byli velmi chudí lidé, 4 měřice
pole
(0,80ha)
v Kamencích,
k tomu
domácí
tkalcovství. Poslední majitel domu František Tušla se
po druhé světové válce odstěhoval do Jedlové a
domek zůstal prázdný. Byl prý rozebrán a pozemek
připojen k zahrádce č. p. 12.
Domek č. p. 16
V místech, kde je dnes parčík,
byl v dobách mého mládí zhruba metr vysoký pahrbek
a na něm zmíněný domek. Byl malý, dolů směrem
k vesnici malá výměnkářská světnice s jedním
okénkem. Chalupa dřevěná, až na tu výměnkářskou
světničku.
Majitelem
je
Vincenc
Just
s manželkou…měli také malé hospodářství se dvěma
kravkami. Zajímavé je i to, že podle sčítání obyvatel
z roku 1910 žilo v malé chaloupce deset osob. Pokud
se podíváme hlouběji do historie, dozvídáme se, že
tento domek dlouho vlastnil rod Štichů. Tento rod žil
v Hartmanicích již v polovině 17. století, ale v 19.

století se příjmení v Hartmanicích už nevyskytuje.
Domek začátkem druhé světové války vyhořel a jeho
tehdejší majitel František Tušla ho již neobnovil a po
skončení druhé světové války „si zabral“ usedlost
v Jedlové po odsunutých Němcích. Zbořeniště bylo
následně zlikvidováno a pahrbek srovnán.
Domek č. p. 17
Dům se nacházel o něco výše,
po pravé straně silnice směrem odshora, přibližně
mezi čísly 15 a 100. Obytná část zděná, vražený
rohem do silnice, takže velmi omezoval výhled do
silnice z obou stran. Malé hospodářství se dvěma
kravkami, majitelem je Stanislav Král, z č. p. 5. Po
druhé světové válce si majitel domu zabral
zemědělskou usedlost v Jedlové, nějaký čas v domě
bydlela jiná rodina, opět Královi. V roce 1963, kdy se
jednalo o vyasfaltování silnice, bylo rozhodnuto o
zboření domku, aby byla silnice průhlednější. Tehdejší
majitel
byl
přestěhován
do
jiného
domu
v Hartmanicích.
Přestože byly Hartmanice ryze českou vesnicí,
blízkost německých obcí způsobila po druhé světové
válce odliv lidí. Při sčítání obyvatel v roce 1931 žilo
v obci 504 obyvatel, v roce 1950 již jen 378 lidí.
Úbytek obyvatel v Hartmanicích nezpůsobila druhá
světová válka, ale právě odliv českých obyvatel do
německých obcí. Spolu s ním došlo také k zániku
některých malých stavení v Hartmanicích, jejichž
majitelé odešli „za lepším“ především do blízkých
německých obcí.

Polohu zmíněných tří zaniklých domů nám pomůže určit tzv. Indikační skica Stabilního katastru, která
vznikla ve 30. letech 19. století.
parcelní
číslo

číslo popisné

64
65

20 (Valachovi)
12 (Filipovi)

66

13 (zaniklé)

67

16 (zaniklé)

68

19 (Filipovi)

71

17 (zaniklé)

72

15 (Královi)

73

14 (Krškovi)

Žlutě jsou vyznačeny stavby,
černá čísla neznačí číslo
popisné, ale tzv. parcelní
číslo, které je dodnes stejné.
Přehled udává tabulka.

Je zřejmé, že část domu č. p. 13 stála v místech,
kudy dnes prochází silnice. Z mapy je dále zřejmé, že
domy s č. p. 12, 13, 14 stály doslova „namáčknuty“
na sebe v jakémsi trojúhelníku (obzvlášť čísla 12 a 13
dělilo je pár metrů), č. p. 16 byl zřejmě podlouhlý
dům, který stál hned vedle cesty, která se pod č. p.
19 odděluje od hlavní silnice. Dům č. p. 17 (jak
potvrzuje skica) stál částečně v místech, kudy dnes

prochází
silnice.
Ve velmi malém
prostoru tak vedle
sebe stálo 6 malých zemědělských usedlosti-tzv.
chalup. Z mapy lze mj. vyčíst i to, že všechny
uvedené domky byly – stejně jako okolní statky č. p.
19 a 20 dřevěné.
Michael Krška
foto domu č.p. 17: archiv Josefa Kamínka
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