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Rodina Voleníkových

Prvni, ne domek, ale velkostatek s celou. řadou hospodářských budov a obytného domu

s hospodou patřil panu velkostatkáři Voleníkovi a jeho rodině.

Pan Voleník bylnejvětši a nejbohatší velkostatkář na Dědové Hoře.. Byl to člověk velice

hrdý na svůj stav. Byl to pravý český furiant — dával najevo, že se s nim nikdo nemůže rovnat.
Měl přeziravý a ponižující postoj k chudým rolníkům ve vsi. Byl starostou a velitelem na Dě—

dové Hoře. Měli pouze jednu dceru Růženu, které se zřekl proto, že se přes protest otce pro—

vdala za "chudého" učitele z Holovně české, pana Novotného. Je třeba říci k jeho cti, že on,

jeho žena a dcera byli velmi pracovití. Pan Volenik byl vzdorovitý a paličatý. Na statku pře—

nášel na zádech malou, ale hodně těžkou čističku na obilí. Šel s ni pode'l ovocných stromů,
cestou zachytil čističkou za silnou větev stromu. Řekl: “Já že mám povolit? Tak to ne!" a

trhal tou větví. Větev nepovolila a vzdorovitý pan Volenik se ztrhal /natrhl si játra, nebo pá-

teř, nevím/ a zakrátko zemřel.
Statek vedla paní Voleníková. DceraRůžena se odstěhovala do Holovně české. Když

v roce 1931 začala v zemědělství kolektivizace, pani Voleniková byla rozkulačena a vyslána

na Sibiř. Velkostatekbyl znárodněn a předán kolchozu. Postupně všechátralo a většina byla
zbourána. Zůstala pouze sušárna chmelu a ovoce a podél silnice pár vysokých topolů.

Za války. se Růžena Voleniková vrátilanaDědovou Horu a bydlela ve svém domku za
novou školou, O její matce nevim nic.

Rodina Kutílkových

Starý pan Kutílek byl truhlář, trochu nuizikant, Pamatuji si ho dobře, neboť nás vyučoval
v nové škole na hodinách ruční práce truhlařině. Slyšel jsem, že za války vyučoval muzikanty

pro hudební kapelu pro Dědovou Horu- Babičku Kutilkovoujsem moc nepoznal, ani nevim,
či byla za svobodna.

Staří Kutilkoviměli 2 děti: dceru MariiasynaJoSCfa.
Dcera Marie se provdala za Josefa Tlustého z Moštěnice a postavili si domek na samém

konci vesnice téměř. u. hranice /o rodině Tlustých bude řeč později/.
Mladý Josef Kutilek se-oženil s Bětou rozenou Šuvarskou a bydleli společně s rodiči

Josefa Kutílka. Po smrti starých rodičů bydleli sami. Měli 2 dcery: Toničku a Aničku. V roce
1947odjeli s ostatními dědohorskými Čechy do Čech a usídlili se v Mokřinách u Aše. V roce
1949 Josef Kutilek zemřel /měl rakovinu žaludku!.

Dcera Toničkase provdala zaVáclava Andrle !Josefůj- Anička se provdala zaBedřicha
Menčíka. Později se Tonička s Vaškem odstěhovali do KarlovýchVarů. Vašek byl zaměstnán

jako řidič osobního-auta Okresního výboru KSČ. V roce 1974 měl autohavárii se silničním

pluhem. Měl vnitřní zraněni a po operaci v nemocnici asi za 3 dny zemřel na embolii. Tonička

žije v Karlových Varech dodnes. Vašek s Toničkou měli 2 děti: syna Václava a dceru J iřinku.

Václav s rodinou bydlí v Plzni a Jiřinka s rodinou v Karlových Varech.
DceraAnička Menčíkováse. s rodinou odstěhovala.do Plzně- Jeji manžel Bedřich Menčík

v roce 1992 zemřel /měl roztroušenou sklerózu/ . Měli spolu 2 syny: Bedřicha a Mirka. Celá

rodinaMenčíkových pracovala ve Škodovce Plzeň. Jejich matka, Bětka Kutílková, bydlela

po smrti manžela také v Plzni. Zemřela asi v roce 1980.

A



Rodina Policových

O rodině Policovýchtohomoe nevím Nepamatujisi na ně- Vim pouze to, že Policovi byli
střední rolníci, nebyli ani chudí, ani bohatí. Přidržovali se více bohatých sedláků. A proto asi
byli v r. 1931 také rozkulaěeni a vyslánina Sibiř. Myslim, že pan Polic na Sibiři zemřel a paní
Policová se po válce ze Sibiře vrátila, ale ne na Dědovou Horu. Pravděpodobně měla příbuzné
na západní Volyni a odtud se odstěhovala do Čech. Usídlila se v Házlově u Aše. Slyšel jsem,
že starý pan Homan /žil v Mokřinách u Aše/ jezdil za paní Policovou do Házlova. Říkalo se,
že Homan měl, ještě před vysláním Policových na Sibiř, s paní Policovou milostný poměr. Co
je na tom pravdy, nevim, nebot) u Dědohoráků drby bohatě lwetly.

RodinaMartinovských

Když Policovi odjeli naSibiř, nastěhovali se do jejich domku staří Martinovskych, kteří do
té doby žili až dole za Ilčukovými po cestě na Potereby. Myslím, že měli 3 dětizsyna Jaroslava
a dcery Naďu, Věrua nejstaršíMarii. Starý pan Martinovský zemřel brzy po přestěhování do
domku Policových. Já si ho vůbec nepamatuji. Stará paní Martinovská zemřela později /mě
bylo tehdy. asi 10 let a byl jsem na jejím pohřbu/ .

Syn Jaroslav se oženil s dcerou starého panaHomana - Lubou. Měli 2 syny: Vladimira a
Jirku. Bydleli nadále v domku po Policových. Nevím, kdy Jaroslav zemřel, ale do Čech s námi
jela pouze Luba s dvěma syny Vláďou a Jirkou a bydleli v Mokřinách u starých Homanových.
Luba Martinovská zemřela asi začátkem 70tých let.

Oba její synové se oženili a odstěhovali se do Aše, kde bydlí doposud. Dcera starých
Martinovských Věra se provdalazaKosťukoviče /ř.ikají, že to blekrajineo Já myslím, že to
byl Polák/_ Kdyžjsme my všichni odjeli do Čech, Košťukovičovi se nastěhovali buď do dom-
ku Košátkových, nebo domku Skopových, kteří měli domek na Košátkowými.

Když jsme s mojí chotí Růžou, rozenou Mrázovou, jeli autem z Prahy do Mosin/y, stavo—
vali jsme se na Dědove Hoře, navštívili jsme llěukovi, dceru mošťanovských Hlaváčkoxých a
také Kost“ukovičovi.
Dcera starých Martinovských Naďa byla postižena padoucnicí a zemřela, Nevím přesně

kdy. Do Čech snámi nejela.

Rodina Kudlouskových

Další.domek v pořadí za Policovými a Martmovslq'fmi byl. velkostatek Kuďouskových_ Byl
mnohemmenší než velkostatek Voleníků, Peterků a Krotů, ale o mnoho větší než statek Poli—

cových A tak jako výše uvedené byl také rozkulačen, majetek zkonfiskován a rodina Ku—

ďouskových vyslána na Sibiř. Na rodinu Kuďouskových si vůbec nevzpomínám, vím o ni moc
málo. Vím.pouze o jejich dceři /myslim, že se jmenovala Marie/, která se provdalazaVáclava
Šuvarského a bydleliv domku za domkem Růženy Voleníkové & domkem -— kanceláří kolcho-
zu. Měli spolu jednu dceru, nepamatuji si, jak se jmenovala, ale říkali jsme jí “Pajáda". Dcera
Kuďouskových prohlásila, že dobrovolně pojede na Sibiř s rodiči. Přemluvila svého manžela
Václava Šuvarského a s celou svou rodinou odjeli na Sibiř.



To je všechno, co vím o rodině Kudiouskových. Jediné, co k tomu mohu dodat je, že
Václav Andrle /Joseíů/. se. svou manželkouToničkou, roz Kutílkovou, byli asi v roce l9'75
navštívit na Sibiři rodinu Václava Suvarského -— strýce Toničky, nebot, to byl bratr Bětky
Kutilkové, rozené Šuvarské. Na zpáteční cestě ze Sibiře domů se stavili v Moskvě na velvy—
slanectví , kde jsem pracoval jako zástupce ekonomického rady pro otázky koordinace plánů
ekonomickéspolupráce včetněezahraničníhoobchodu mezi ČSSR a SSSR, Zdrželi se u nás
2 dny. Trochu jsem je povozil autem po Moskvě a udělali jsme mnoho fotografií. Vyprávěli
nám, že staří Kudiouskovi už nežijí a rodina Šuvarskych se rozmnožila a žije se jim dobře.

Rodina Homanových

Další domek a. hospodářství bylo Homanovýcb, kteří se na Dědovou Horu přistěhovali ze
západní části Volyně. Na staré Homanovi si vůbec nepamatuji. Na západní Volyni měli mnoho
příbuzných. Patt JosefHoman měl první i druhou ženu ze západní části Volyně.

V prvním manželství měli l dceru. Jméno první manželky neznám. Jejich dcera /nevím, jak
se jmenovala/ měla za svobodna dceru Milku Říkalo se, že je to dárek jednoho ze synů Peter-
kových. Později se provdala za Václava Kábelu & Milka se psala Kabelová.

Ve druhém manželství měli Homanoví dceruLibuši, která se provdala za Jaroslava Marti—
novského z domku Policových. Pak měli syna Václava, který se oženil s Lubou Kábelovou
fbyla to sestra Václava Kabely/.

Kromě JosefaHomanažili na Dědové Hoře dvě jeho sestry - Julie, která se provdala za
Stanislava Andrle /bratra mého dědečka/ a bydleli v domku za klubovnou. Druhá sestra
Joseíína se provdala za Jozííka Hlaváčka, bydleli v domku hned zaHomanovymi.

Co se týče hospodářství Josefa l_lomana, bylo podobné a stejné co do velikosti jako hospo—
dářství Policových. Byl to střední sedlák /ani bohatý, ani chudý/. Zatímco Policovi byli rozku-
lačeni a vysláni na Sibiř, Homanovi obstáli, nebyli rozkulačeni, ani vysláni na Sibiř. Proč se
měřilo nestejně, nevím Homanovi žili na Dědová Hoře, pracovali v kolchozu a v roce 1947
přijeli s námi do Čech. Usídlili se v Mokřinách u Aše. Asi začátkem sedmdesátých let oba
zemřeli,

Rodina Hlaváčkových

Další domek za Homanovýmí byli Hlaváčkovi Josífek a Joseňna Josefína.Hlaváčková
byla sestra pana Homana Josefa. Hlaváčkovi se zabývali hospodařením na zemědělské půdě.
Patřili k chudším sedlákům. Měli 5 dětí; 3 dcery a 2 syny.

Nejstarší dcera byla Marie a provdala se za AntoninaMráze. Po příjezdu do Čech se za—

krátko stala mojí tchýni, neboť jsem si vzal za ženu jeji dceru Růženu.
Další jejich dcera Anna Hlaváčková se provdala za Antonína Pilněho /bydleli v domku za

klubovnou/.
Třetí byl syn Vladimír, který se oženil sMan'í Martinovskou z domku vedle Kutílků

/Jaroslav Martinovský/ . Bydleli u rodičů I—llaváčkoxých.



Čtvrtý byl syn Jaroslav, který se oženil s Fráňou, rozenou Vojtovou z Hovolně české /byla
po nějaký čas učitelkou na Dědově Hoře/ . Určitou dobu bydleli u Hlaváčků. Pak se asi v roce
1940 odstěhovali do Křivína a bydleli u paní Voříšková

Pátá byla dcera Helena> která se provdala za Havriluka - Ukrajince z Lysič. Bydleli v Lysi—
čích.

-

Hlaváček Josífek zemřel před válkou; Všichni ostatní odjeli v r. 1947 do Čech, včetně
Havriluka, který se přejmenoval na Havránka. Usídlili se u Litoměřic. Matka Joselinka
Hlaváčková bydlela u dcery Heleny Havránková a později se přestěhovali do Karlových Varů
- Stará role. Zemřela koncem šedesátých let.

RndinaHlaváčkových

Další domek za lositkemHlaváčkem byli.Hlaváčkovi Matesovi-Mates Hlaváček byl bratr
Josífka Hlaváčka. Patřili k drobným rolníkům. Jak se jmenovala a čí byla rozená manželka
Matese Hlaváčka si nepamatuji. Matesovi Hlaváčkovi měli l dceru a 4 syny.
Nejstarší byla dcera Marie, která se provdala za Václava Andrle a bydleli v domku za "ži-

tlovým" /obytný dům/, zanimi pak byly parní lázně /sanna/-Měli spolu 2 dcery; Marušku a
Libušku. Byli spolu asi 8—10 let a pak se rozvedli. Václav Andrle si vzal za ženu Evženii
Martinovskou z domku, myslim že podle mapy to bylo číslo 40- Václav Andrle se odstěhoval
k Martinovskym a Marie, rozená Hlaváčková zůstala s dvěma dcerami bydlet dále “v jejich
domku.

Dále byl nejstarší syn Joseí Jak sejmenovala a čí bylajeho žena za svobodna si zaboha
nemohu VZpomenout. Bydleli ve svém domku vedle Titrichoxých.

Syn Vladimir byl svobodný, Zabýval se chovem králikův kolchozní králikárně, která bylaumístěna za skladem s obilím. /Tedl si uvědomuji, že na mapě nebyla uvedena/r V těchto krá-
líkárnách dokázal Vladimir vypěstovat až 200 králíků ročně.

Václav Hlaváček měl za ženu Blaženu původem 2 Jedvanin. Václav pracoval jako účetní
družstva, Blažena pracovala v družstvuv rostlinné výrobě. Měli rodinný domek za parnímilázněmi. “

Miloslav, nejmladší syn HlaváčkovýchAflatesovýcn byl svobodný.
Mates Hlaváček začátkem BOtých let začal slepnout a postupně oslepl úplně. Jeho žena

přijela s námi do Čecha všichni se usídlili na Chebsku.

Rodina Hlaváčkových

Jako další byl. domek Hlaváčkoyých Jenikových. Je to další bratr Hlaváčkovych - Josefa aMatese. Jan Hlaváčekměl za manželku /nevím, jak se jmenovala křestnímjmenem/ dceru sta—
rýchPilných- Patřili k drobným rolníkům Měli celkem 5 děti: 2 dcery a 3 syny.

Myslim, že Ola se provdala za Václava Altmana a druhá dcera Naďa se provdala za Tonika
Altmana- Václav Altman bydlel naproti Josefu Mrázovi. Toník Altman s Naďou se odstěho—
vali a bydleli ve Slayuti.

Jejich nejstarší syn Miloslav se oženil s MáňouAndrlovouIFrantikovou/Jejich druhý synSlávek se oženil až v Čechách a vzal si za manželku Volyňačku ze západní Volyně. /Jeji jméno



neznám, nevím ani, jak se jmenovala za svobodna/_ Třetí syn Vladimír si vzal za ženu Ukrajin-ku z Potereby /nevzpominám si ,jak sejmenovalaf. Měli spolu l dítě. Když přijeli do Čech,
rozvedli se. Vláďa si vzal nějakou Češku /není mi o ní nic známo/ . Jeho bývalá manželka,i přesto, že byla Ukrajinka, se rychle naučila česky, vystudovala medicínu a pracovala jakodětská lékařka /nevím, jestli na Žatecku nebo Chomutovsku/. Vlaďka si později uvědomil, coudělal.. Jel za ní a nabídl jí, že se rozvede a vrátí se k ní. Ona ho ale odmítla.

Jan Hlaváček brzy zemřel na souchotiny na Dědové Hoře asi v r. 1930. Jeho manželka,rozená Pilná> přijela s námi do-Cech & asi v roce 1950 po operaci mandlí zemřela.Ato je 0 JeníkovýchHlaváčkových všechno, co si o nich pamatuji.

Rodina Krotových

Další.v pořadí byl velkostatek Krotovýcn Krot měl naDědovéHoře nejvíce pozemků/více než velkostatkář Voleníld, přesto byl nejchudším velkostatkářem. Byl to Ukrajinec azemědělství vůbec nerozuměl. On pouze poznal, jaký je rozdil mezi kravským lejnem a konva—linkou. Rodina Krotových na statku nepracovala, na veškeré práce si najímala lidi z ukrajin—
ských vesnic Krotovi. měli rozsáhlou ovocnářskou zahradu, ale nedokázali ovoce sklidit,uskladnit nebo zpracovat. Více než polovinu sklizně nechali shnít. Chmelnici žádnou neměli.S příchodemkolektivízace v r. 193 l byl velkostatek rozkulačen, znárodněn a předán kolcho-
zu a Krotovi vysláni na Sibiř.

Po válce. se synKrotových /nepamatuji si, jak se jmenoval, myslim, že Jáška/ ze Sibiře vrá-til, žil ve Slavuti a na rynku prodával maso.

Rodina Rusowých

Do domku po Krotových se přistěhovalRusov s rodinou. Přistěhovalí se z ukrajinskéves-nice Sdlovli. Byli to Ukrajinci. Rusov pracoval jako účetní v kolchozu. Prvni manželka muzemřelaještě v Solovli. S ní měl 4. syny: Sášku /Alexandr/, Halíka Voloďku a Tolika. Ještěv Solovli se Rusov oženil podruhé /jak se jmenovala jeho manželka, nevím/ . A tak se stalamanželkouRusova a macechou 4 kluků. V této sestavě se nastěhovali do domku po Kroto-vých.
Po válcejsem se dozvěděl, že Němci Rusova pověsili v parku naproti Nové střední, školev Křivíně. Rikalose, že měl nějaký ostrý výstup s Němci na Dědové Hoře. Jejich nejstarší synAlexandr odešel k partizánům a tam zahynul. Se Sáškou jsem se kamarádil, byli jsme stejněstaří, chodili jsme do stejné třídy ve škole v Hivíně

Rodina Mrázových

Další v pořadí byl domek Josefa,Mráze a jeho rodiny.
Poznámka:
Před nějakým časem jsem začal psát Pamětní knihu, která se,měla stát základem kroniky



o- Volyňských. Češích Od doby stěhování z Čech na Volyň, o životě na Volyni až do roku 1947,
kdy se vraceli do Čech. První kapitolou je popis vznikuDědove' Horya popis jednotlivých
osídlenců. Druhá kapitola začíná rozsáhlým rodokmenem rodiny Andrlových od konce 18,sto—

leti do dnešní doby s rozsáhlými komentáři o každé jednotlivě rodině Andrlových. Protože
jsem se v roce 1948 oženil s Růženou, roz, Mrázovou, považoval jsemzavbodne' sestavit ro-
dokmen rodinyMrázových. Zjistil jsem, že o rodokmenu Mrázovýchjsou moje vědomosti ve—
lice chatrněaděravé. Požádal jsem proto svoji manželkuRůženku, aby mi pomohlaobstarat
nějaké údaje. Ona to ale odmítla s tim, že o tom moc neví a že na shánění nějakých podkladů
nemá čas. Jepravdou, žetv té době většina příbuznýchnárazovýchjižzemřela. A tak jsem
přerušil psaní Pamětní knihy. Dokončil jsem ji s poznatky a komentářem o rodu Andrlových
a Pamětní knibujsemuzamkldo trezoru,-kde ležídodnes- Když jsemodVás obdržel tabulku

*

s rodokmenemMrázových, zjistil jsem, že tabulka je dost chudá a děravá, ale já toho na do-
plněníznám moc málo, No pokusím se napsat, naco si vzpomínám. u_jednotlivýchdomků
Mrázových.

Dříve než začnupopisovat domek číslo- lOrodiny JosefaMrázemusímzačítpsát o ro—

dokmenu Mrázových, nebot, původní domek byl starý dřevěný domek dědečka Mráze
Ivana a babičkyMarie, rozené Peterková, Jejich domek stál dál od silniceu samé zahrady
Teprve později, když se oženil Josef Mráz /jejich syn/, byl postaven docela pěkný nový
domek blížek. ulici. Qstatní bratři Josefa -— Vladimír, Václav a Antonín. měli postavené svě
domky.

Vladimír za ŠuvarskýmVáclavem, který odjel s Kuďouskovými na Sibiř, Václav měl
postavený domek za domkem starých Andrlovýchnaproti Vaškovovým a Antonín měl
postavený domek zaKošťálovými-Další bratr Josefa Mráze Alexandr odjel s českými le-
gionáři v r. 1918 do Československa. Jeho sestra Marie a její manžel František Červený se
4letou dcerkou Libuší odjeli do Ameriky. Druhá sestra Růžena se provdala za Sejvala ze
západní Volyně a odstěhovala se k manželovi.

Dědeček Ivan Mráz v roce 1926 zemřel. V novém domku č, 10 zůstali: babička Mrá-
zová, rozená Peterková /která zemřela v roce 1940/ a Josef Mráz s rodinou - manželkou
Helenou, rozenou Kalcovskou. Měli spolu 3 dcery: nejstarší Marii, která se v roce 1945
provdala za Belgičana Remaele a odjela s ním do Belgie. Druhá dcera byla Helenka-. Třetí
dcera byla Zdenka. Provdala se za Josefa Šírce, který zemřel v r. 1994.

Milá Helenko, o sobě si musíš napsat sama. A nejen o sobě, ale o celé Vaší rodině,
Mnohé je. nutno doplnit a opravit.

Já na závěr mobupouze dodat,že Ivan Mráz se přistěhoval naDědovouHoru ze zá—

padní Volyně později. 0 jeho rodičích nevím nic. Pravděpodobně zůstali žít na západní
Volyni.

Rodina Andrlových

V dalšímdomku žilarodina. Františka Andrle.
František Andrle s manželkou Helenou, rozenou Maňkovskou fbyla Polka, spřízněná s

Titrichovými a Martínovskými/ měli 3 dcery: Marii, Helenu a Růženu. František Andrle



byl vyučený cukrářem. Své řemeslo na Dědové Hoře ani v okolí uplatnit nemohl, atak
hospodařili napár hektarech. půdy- Po uskutečněné kolektivizacivstoupili do kolchozu a
oba tam pracovali až do odjezdu do Čech v roce 1947.

Nejstarší dcera Marie ukončila školu v 9. třídě v Křivině a provdala se za Miloslava

Hlaváčka /Jenikovýho/ a odstěhovala se k Hlaváčkovým.
Druhá dcera Helena jako první z Dědové Hory ukončila střední školu v Křivíně, ukon-

čila. učitelský kurs a stala se učitelkou v ukrajinské vesnici Ponora /asi 10 km odDědové
Hory směrem na Hanopol/ . V roce 1940 se provdala za Ukrajince Vasila Pavlenka, který

pracoval ve Slavutijako vedoucí finančního odděleni Okresního národního výboru. He-

lenka se přestěhovala k němu do Slamtě. Nebydleli tam dlouho, nebot? koncem roku

1940 byl její manžel Pavlenko přeložen ze Slavutě do Lvova, kde pracoval jako finančník

oblastního /krajského/ národního výboru a Helenka tam pracovala jako učitelka. Jelikož

Pavlenko byl Ukrajince, tak s námi do Čech odjet nesměli. Asi v roce 1974 Pavlenko ze—

mřel. Helenka zůstala s jedinou dcerou ve Lvově a tam žijí dodnes.

Třetí dcera Růženka ještě svobodná odjela s rodiči v roce 1947 do Čech. Vyučila se

soustružnicí a pracovala v závodě. Do roku 1948 bydlela s rodiči v Mokřinách u Aše. Pak

se odstěhovali k Příbrami. V Příbrami se vdala a bydlí tamdodnes.

Rodina Andrlových

V dalším domku bydleli Karel Andrle /druhý syn Karla Andrle, mého dědečka! 5 man—

želkou Annou, rozenou Červinkovou. Karel Andrle /můj otec/ se narodil v roce 1895 v

obci JedvaninyPlužňanského okresu, asi 20 km na jih od Dědové Hory. Tam se vyučil

ševcem. Na Dědovou Horu se přistěhoval s rodiči v roce 1910, Nějaký rok bydleli u rodi-

čů ve starém domku vedle Skopových Matesových. Pak si postavili domek č. 12 u nové

školy. Ševcovinou se uživit nemohli, neboť na Dědové Hoře byli 3 ševci a tak začali hos—

podařit na 4 ha pozemku a měli chmelnici. Když začala kolektivizace v roce 1931, vstou-

pili do kolchozu_a tam pracovali. Měli spolu 4 syny; Stanislava, Antonína, Josefa a Karla.

Můj otecKarel Andrle byl od r. 1931 předsedou Selského sovětu /něco jako starosta/

nejenom pro, Dědovou Horu, ale i pro Holoveň českou- a Mošťanovku až do roku 1940.

V roce 1940 ho okres poslal dělat předsedu kolchozu v Holovni české, asi 5 km od Dě—

dové Hory.
Kdyžzačalaválka a německá„armáda už byla na Mošťanovce, přijel otec s povozem a

párem koni, usadil na povoz syna Stanislava,MiloslavaHlaváčka /který měl ze ženu Má-
ňu. Andrlovou Franiikovou/, Helenku Pavlenkovou, která v té době byla u rodičů Františ-
ka a Heleny Andrlovýchna návštěvě, Ukrajince Masl'anku z Holovně, svého syna Anto—

nina /tzn, mě/ a IvanaDmitruka posadil na koně, které vzal z dědohorské kolchozni ko-

nírny a ujížděli jsme před Němci na východ. Projeli jsme téměř celou Ukrajinu a zastavili

jsme se až. v Poltavské oblasti ve velké ukrajinské vesniciGelmjazovu. MiloslavHlaváček

/manželMani Andrlové/ si to rozmyslel někde u Žitomiru a vrátil se pěšky na Dědovou

Horu. Ivan Dmitruk /můj spolužák z Křivínské školy/ se na koni bez sedla opařil natolik,
že slezl z koně, padl na zem a nebyl schopen chůze. Odvezli jsme ho do blízkého městeč-

ka s tím, že půjde do armády. Více jsme se o něm nic nedozvěděli. Jeho rodiče Dmitruko—

vi žili v Lysíčích. Po válce se přistěhovali na Dědovou Horu. Domek měli za starými Sko-



povými. Snažili seo synovi něco dozvědět, ale marně Pravděpodobně při odstupu Rudé
armády někde padl.

My ostatni jsmedojelido.Gelmjazova Koně. jsmena potvrzení odevzdali do kolchozu.
Maslanko zůstal pracovat v Gelmjazovu. Otec se svým synem Stanislavem odešli do Ru-
dě armády. Já s Helenkou Andrlovou [Pavlenkovou]jsme cestovali s ohromnými potížemi
do Záporoži - rodiště Pavlenka. Nemíním dále pokračovat, neboť to bych mohl napsat
celou knihu.

Naše matkaAnnaAndrlovazůstalana Dědově Hoře sdvěma. syny:. Josefem a
Karlem, A tak o nich víte všechno. My tři - otec, jeho synové Stanislav a Antonín -

jsme o sobě vůbec nic nevěděli- Vše jsme se dozvěděli ažpo osvobozeni Dědové
Hory

Postupnějsme se vracelidomů na DědovouHoru Otec v roce 1945, Stanislav v r
1946 a já Antonín v březnu r 1947 Jen tak takjsem stihl odjezd do Čech Staňa se vrá-
til na Dědovou Horu ženatý;Zazenu si vzal Rusku Alexandru /Šuru/ rozenou Šmurigi-
novou z Petropavlovska

Celá rodina Karla & Anny Andrlových se usídlila v Neubrantu /později Nový Ždár/ u
Aše Otec zemřel v r 1970 a matka zemřela v r 1977. Stanislav zemřel v r 1992 a Šura v
roce 1993. Karel zemřel v roce 2002. Zůstaljsem já a Josef

Další domek je nová škola a za školou

byl domek Růženy Voleníkové —— Novotné.- O ni nevím nic víc, než jsem napsal o vel-
kostatku Volenikových.

Za domkemRůženy Voleníkově byl domek, vekterém byly kanceláře kolchozu.

RodinaŠuxarských

V dalším domku bydleli-Václav Šuvarský a jeho žena, rozená Kudlousková.O této
rodině nemohu napsat nic víc, než jsem napsal u donucu číslo 4 Kuďouskových, '

Rodina Mrázových

v dalším domku bydleli Vladimír Mráz a jeho žena Soňa rozená Říhová / byla to je-
ho druha manžellka/ ]eho první manželkoubylazena ruské národnosti /jejijményáťíey
znám/ která pravděpodobně pocházela ze Žitomíru nebo z Berdičova nebot
se vyučil zámečníkem a v jednom z výše uvedenýchměst pracoval jako zámečník ve vět—

ším strojírenském. závodě. Tam žil a tam se také oženil- S jeho první manželkouměli jed—
noho syna Alexandra /Sašu/ . Jeho manželka brzy náhle zemřela a on se se synem Sášou
vrátil na DědovouHoru Na Dědově Hoře si postavil domek č ló za domkem Václava
Šuvarskěho. Podruhé se oženil se Soňou Říhovou.

/f[řZ</2 _

raz



Hospodařili na pár heldarech půdy a příležitostně se zabýval svým řemeslem až do ro-ku 1931, kdy vstoupili do kolchozu a tam pracovali — Vladimír v kolchozní údržbářskédílnějako zámečník a Soňa pracovala na poli. Měli spolu 2 dcery: Adélu a Jiřinu.Je třeba poznamenat, že Vladimír Mráz byl nejvzdělanějšíčlověk na Dědové Hoře.Měl značně vědomosti z oblasti ůlozoíie, politiky a ekonomie, lderě pravděpodobně zís—kal za pobytu a práce ve strojírenském závodě v Žitomíru nebo Berdičově.V roce 1937 VladimiraMráze arestovali, stejně jako i několik dalších obyvatel Dědo—vé Hory. Od té doby se o něm nikdo nic nedozvěděl /pravděpodobně zahynul jako ostatnív Gulagu, buď na stavbě Bělomor-Baltického kanálu, nebo při stavbě železnice na Sibiři/ .Jeho žena Soňa s nevlastním synem a 2 svými dcerami žila a pracovala v kolchoze aždo ukončení války a odjezdu s námi všemi do Československa v roce 1947.V roce 1945 byl předsedou selsovětu na Dědove Hoře Rus Tumanov, za kterého seprovdala starši dcera Adéla. Před odjezdem do Čech se s ním rozvedla a odjela s matkoua sestrou Jiřinou do Československa. Alexandr /Sáša/ přijel do Čech také, ale naším vla—kem nejel. Jel s Volyňskými Čechy ze západní Volyně. Později jsme se dozvěděli, že seusadil v Plzni a pracuje ve Škodovce. '

Soňa Mrázová se s oběma dcerami usídlila v obci Kluček č. 33, pošta Liběšice u Žat-ce. Jiřina se provdala za Volyňáka ze západní Volyně, velkého statkáře a hospodskéhoVáclava Šteůa Jejich matka bydlela s nimi- Adéla se usídlila ve vedlejší vesnici.
A

Já s Růžou jsme Jiřinku a její matku asi v roce 1975 navštívili. Jiřinkaměla s panemŠteílem l syna. /Z naší návštěvy u Šteílových máte fotku/. Jiřinka byla vážně nemocná/zjistili, že má rakovinu prsu/, léčila se v Praze: Při našem druhém pobytu v Moskvě jsmeobdrželi zprávu od pana Šteíla, že Jiřinka zemřela. Nepamatuji si, ve kterem to bylo roce,V té době také zemřelajejí matka Soňa Mrázová. O Adi nevíme nic. Jiřinka nám tenkrátpři návštěvě řekla, že Adla si nepřeje návštěwDědohoráků, ani styky s příbuznými z Dě-dové Hory, Jiřinka naznačila, že Adla se stydí za trapný rozvod s Tumanovem.

Za domkem č. 16,Mrázových byl rozestavěný domek Vy říkáte, žeto stavěliKošát—kovi, já jsem slyšel, že prý to stavěl Václav Kábela, který si vzal za ženu dceru Homana,Marii / byla z prvního manželství Homana/, která měla za svobodna dceru Milku.

Rodina Košátkových

Další byl domek Antonína Košátka a jeho manželky Jilky, rozené Štrouchalově. Bylato sestra Vladimira a Jaroslava Štrouchalových. Měli spolu dceru Evženii /Žeňu/.Antonín Košátko byl pokrývačem. Když se asi v roce 1934 stavěla družstevní konírna,Antonín Košátko pokrjwal střechu. Bylo mizerně počasí — zima, deštivo a foukal studenývitr. Antonín si silně nachladil hlavu, dostal zánět mozku. a zakrátko zemřel. Jeho manžel-ka Jilka, roz. Štrouchalová se za pár let zase vdala za Klukana z Jedvanin. Měli spoluchlapečka, který asi po 2 letech zemřel. Ještě před válkou zemřel i pan Klukan. Jilka Klu—kanová se svou dcerou Žeňou Košátkovou odjely v r. 1947 s námi všemi do Českoslo-Švenska Usídlili se v Mokřinách u Aše.



10

Žeňa se provdala za Slávka Beránka /také Volyňáka ze Šepetovky/ . Měli domek hned
vedle Beránků /Slávkovi rodiče/ . Slávek i jeho otec pracovali na jatkách v Aši jako řezni-
ci. Slávek se Žeňou měli 3 dcery /nevím, jak. se jmenovaly/. SlávekBeránek zemřel na
infarkt asi v roce 1976 Asi v roce 1986 zemřela matka Ženi, která u nich žila. Žeňa

o.,s dcerami žiji dodnes v Mokřinách u Aše. Vic o nich nic nevim.

Rodina Ilčukowých

Poslední domek v levé řadě byl domek llčukoxych- Ivan Ilčuk, Ukrajinec z Lysič, se
oženil s Olou Pilných. Nevím to jistě, ale vzpomínám si, že se říkalo, že byl vdovec a byl
o mnoho let starší než Ola. Pár to byl pěkný, oba byli \ysoci, silnější postavy a pohlední.
Ilěuk byl pracovitý, měl ohromnou silu. Vykorčoval všechny pařezy ze zlikvidovaného
lesa z levé strany cesty na Poterebu. Celá léta topili dřevem z pařezů. Pařezy byl zavalen
celý jejich dvůr.

Ilčuk se oženil s Olou asi v r. 1924. Postavili si domek a hospodařili na pár hektarech
půdy. Za stodolou měli pěknou ovocnou zahradu. V roce 1926 se jim narodil syn Vladi-
mír. V roce 1931 vstoupili do kolchozu, kde pracovali až do začátku války. Jejich syn
Vladimír odešel do Svobodovy armády a sloužil jako tankista. V boji u Dukly Vladimír
zahynul. Pátrání, kde přesně zahynul a kde je pochován, bylo bezvýsledné. Jeho rodiče
s námi do Čech nejeli, protože Ilčuk /otec/ byl Ukrajinec.

Když jsem pracoval na Československémvelvyslanectví v Moskvě a jeli jsme na do—
volenou do Prahy, dvakrát jsme zajeli s Růžou a dětmi na Dědovou Horu. Při první cestě
jsme na Dědové Hoře llěukovi navštívili. Ilčuk byl dost nemocný / měl hrozně oteklé no-
hy a s potížemi se pohyboval/ . Jeho žena Ola byla čilá a vypadalamládě. Na dvoře si hrála
dvě děvčátka, jedna větši, druhá menší- Jestli byla obě llčukových, si nevzpominám. Při
druhé návštěvě na Dědove' Hoře už Ilčuk nežil, jeho žena se odstěhovala do Slavutě. To
bylo v roce 1976

4

A nyní začíná pravá řada domků,

RodinaTlustých

První domek z pravé řady /téměř u samé hranice./' patřillosefuTlustému a jeho ženě
Marii Tlusté, rozené Kutílkové. Josef Tlustý byl zMoštěnice. Po svatbě si postavili do—
mek na Dědove' Hoře. Povoláním byl kovář, skutečný kovář /vysoke', silné postavy a mělsílu jako kovář/ . Provozoval řemeslo ve vlastní kovárně. To je ale nemohlo uživit a tak
hospodařili na pár hektarech půdy. V roce 1931 vstoupili do kolchozu- On pracovaljako
kovář v kolchozni kovárně, jeho žena Marie pracovala v kolchoze v rostlinné výrobě.
V roce 1937 byl JosefTlustý arestován a od té doby se o něm nikdo nic nedozvěděl Ni—
kdo nevi, kdy a kde zemřel.
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Josef s Marií měli 3 syny: Josefa, Václava a Stanislava. Syn Stanislav brzy zemřel, byly
mu asi 2-3 roky. Nejstarší syn Josefbyl za války na nucených pracích v Německu. Jejich
druhý syn Václav byl ve Svobodově armádě a byl na frontě těžce raněn do %.?Zó/Á '

,Marie Tlustá s dvěma syny odjela v roce 1947 do Čech. Syn Václav se usídlil někde uMW Loun /nevím to přesně/, oženil se a měl 2 dcery. Marie Tlustá se synemJosefem se usídlili u Litoměřic /nemohu si vzpomenout, jak se ta vesnice jmenovala/ýMarie Tlustá brzy zemřela. Její syn Josef se oženil, měl děti /nevím kolik/ a brzy po mat-čině smrti zemřel na rakovinu konečníku.

Rodina Drbohlavových

Z doslechu vím, že původněza nových domkem u samé zahrady byl starý dřevěnýdomek starých Drbohlavových.O nich nevim nic.

Jejich syn Fedor se oženil s Annou Červenou z Moštěnice a postavili-si nový domek,Fed'ka Drbohlav byl kovář -— zámečník a měli pár hektarů polí a sedlačili. V roce 1931
vstoupili do kolchozu- Fed'ka pracoval v kolchozní údržbůskě dílně jako kovář-zámečník. Kromě práce byl také myslivcem, velmi upovidaným a prolhaným. Říkalo se oněm, že si vymýšlí a lže, až se mu práší od úst. Jeho žena Anna, rozená Červená byla vyu——čena krejčovou, pracovala v kolchoze a ve volné chvíli si přivydělávala šitím. Dokonce seu ní některá dědohorská děvčata učila šití.
Drbohlavoviměli 1 syna Miloslava a 1 dceru Evženii /Žeňu/ . Miloslav odjel po ukon-čení 7leté školy v Křivíně do Ruska ke strýci, kterýr žil poblížMoskvy. Vyučil se železni—čářem a pracoval v železničním depu. Víc o něm nevím nic. Do Čech s námi nejel.Drbohlav byl, stejnějako jeho soused Tlustý, v roce 1937 arestován a víc o něm ne—

bylo známo. DOpadl asi. stejně jako jeho soused.
Žeňa Drbohlavová vstoupila po osvobození Dědově Hory od Němců do Svobodovyarmády. S armádou došla až do Prahy. Její matka přijela s námi do Čech a s dcerou Že—

ňou se usídlily v Bečově u Karlových Varů. Žeňa se provdala za Vladimíra Víznera, ro-dem z Velimi u Kolína. Měli spolu jednoho syna Vladimira. Vizner brzy zemřel na infarkt,potommatknaŽeňa předZOlety.

Rodina Košťálových

O rodině Košťálových toho moc nevím- Starého Košťálajsem nepoznal, ani jsem oněm nikdy nic neslyšel. Dobře si pamatuji na babičku Košťálovou, ale nevím, jak se jme-novala křestnímjménem, ani neznámjméno rodné.
Vím pouze, že měli syna Jendu a dceru Libušku. Jenda pracoval v kolchoze. Dosthodně koktal, Ale pamatuji si, že učitel Pytlík dal vysadit ovocné stromky u nové školy/mezi školou a domkemKarla Andrle — mého otce/ . My starší školáci jsme vykopávaliovocné stromky na Mošt'anovce a tahali je na DědovouHoru k nové škole & vysazovalije. Jenda Košťál oral s koňmi mezi řádky stromků, kde později učitel Pytlík s jeho chotíOlou, rozenou Košátkovou, seli a sázeli brambory a zeleninu. Oni ve škole bydleli- Když
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Jenda Košťál oral, hezky hlasitě zpíval. My, co jsme ho poslouchali, jsme údivem žasli,
protože vůbec nekoktal. Říkali o něm, že když se trochu opije, tak také nekoktá.

Dcera KošťálovýchLibuška pracovala v kolchozu. Vdala se za Voleskěho z Jedvanin
nebo Antonovky. Měli spolu 2 syny: starší syn Bohouš měl nemocné ledviny. Nevzpomi-
nám si, zda zemřel na Dědové Hoře, nebo až v Čechách. Nepamatuji si, jak. se jmenoval
jejich druhý syn..

Myslim, že babička Košťálová zemřela už na Dědové Hoře. Voleský padl na frontě,
nevím jestli v Karpatech nebo na Dukle. Jenda Košťál byl v roce 1937 také zavřený, od-
vezen na těžké práce a víc se o něm nikdo nedozvěděl.

Do Čech s námi odjela Libuška pouze s mladším synem a usadili se v Mokřinách.

Rodina Mrázových

Další domek v té řadě byl domek AntoninaMráze- Byl to čtvrtý syn, starýchMrázo-
vých. V roce 1923 nebo 1924 se oženil s Marií, rozenou Hlaváčkovou /dcera Josííka
Hlaváčka/ a postavili si domek v pořadí čtvrtý ve druhé řadě. Jejich rodinný život byl do-
sti rozháraný. Antonín se občas Opil, a když se opil, tak doma řádil. Když řádil, vzala Ma-
rie obě malé dcery a utekla ke svým rodičům — Hlaváčkovým-Za pár dní se zase vrátila
domů, To se odehrávalo dosti často. Antonín dával vinu Marii a Marie zase Antonínovi.
Kdo byl vinen, těžko soudit. ]á myslím, že vinni byli oba. Prostě si nesedli charakterové.
Antonín byl vyučený sedlářem /výroba chomoutů pro koně, sedel, postraňků, opratí, ple—
tených bičů apod./, ovládal i řemeslo ševcovské. To je však uživit nestačilo atak se zabý-
val sedlačinou až do roku 1931, kdy vstoupili do kolchozu. Antonin pracoval v kolchozni
dílné jako sedlář. Marie občas pracovala v rostlinné výrobě. Byla velmi často nemocná a
chodila s obvázanou hlavou. Antonin s Marií měli 2 dcery: Annu, nar. v r. 1925, Růženu,
nar. v r. 1928 a 1 syna Vladimíra, nar. v r. 1936.

V roce 1937 Antonina zavřeli a vyslali na těžké práce na Sibiř. Od té doby se o něm
nikdo nic nedozvěděl /stejně jako o ostatních Dědohorácích, kteří byli v té době zavřeni/ .
Marie zůstala se třemi dětmi sama,

V roce 1946 se nejstarší dcera Anna vdala za důstojníka Nikolaje Adamoviče, který
byl z armády demobilizován.V roce 1947 odjeli všichni s námi do Čech. V Čechách se
usídlili v Mokřinách u Aše.

V roce 1948 se druhá dcera Růžena /říkalí jí Rozárka/ vdala za Antonina Andrle /syn
Karla Andrle/ - to jsem já.

Dnes už z nich nikdo nežije. Nejdříve zemřela v r. 1974 Nanynka /měla rakovinu/, pak
v r. 1977 jejich matka Marie, v r. 1 989 Rozárka a v r. 1990 Vláďa.

RodinaMenčíkových

O této rodině nevím nic, pouze z doslechu,. co se o ní řikalo. Byla to prý rodina podi—
vínů. Byli bezdětní. Hospodařili na pár hektarech polí. Jak v peci, tak i v kamnech zatopili
& pak přikládali celými metrovými poleny, které postupně do kamen postrkovali. Krávy
nenapájeli, ty pily přímo ze studně. Pani Menčíková prala na valše jednou rukou a ve dru—
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hě ruce držela knihu a přitom četla. Menčíkovi asi v r, 1924 vše prodali a z Dědové Hory
se odstěhovali,

Domek si koupili Kubelkovi.

Rodina Kubelkových

Je mi velice líto, ale o Kubelkových si toho pamatuji moc málo. Jasně před sebou vi-
dím jak starého Kubelku, tak i starou Kubelkovou. Křestní jména ani jednoho si nepa—

matují. Nevim ani rodné příjmení staré paní Kubelková- Vim pouze, že to byli chudší rol-
níci, kteří v r, 1931 vstoupili do kolchozu & tam pracovali. Nevím, ani kolik přesně měli
dětí.

Pamatuji si na jejich syna Josefa, který zd někde na Chersonštině. Tam se oženil. Pa-
matuji si i na jeho ženu, avšak jak se jmenovala, si nepamatuji. Na Dědovou Horu přijíž-
děli pouze občas navštívit rodiče Kubelkovi. Do Čech však přijeli s námi v r.1947. Mys-
lím, že bydleli v Karlových Varech. V šedesátých letech Josef zemřel.

Pak si pamatuji na dvě dcery Kubelkových. Nepamatuji si, jak se ta starší jmenovala
/říkali jí zubatá Kubelčice, neboť měla předkus/ .

Mladší dcera Emilie se provdala za Vladimira Šuvarskeho ještě na Dědové Hoře &

bydleli u starých Kubelkových.
Stará paní Kubelková s oběma dcerami a Vladimírem Šuvarskýmpřijeli s námi do

Čecha bydleli v Mokřinách u Aše. Staršídcera se vdalaaž vMokřinách.

Rodina Říhových

Co si pamatuji o rodině Řihových. Pamatuji si dědečka Říhu jak usilovně hledal fajf—
ku. Prohledal celý dům, celý dvorek a fajfku nenašel. Řekl sit „Naposledyjsem byl u

studny pro vodu, možná mi spadla do studně.“ Vzal si šoufek a hledal na dně studny fajf-
ku. Ani tani fajfku nevylovil. Sedl si u domku na lavičku a křičel: „Krucifíx hergot ! Kam
jsem tu fajfku dal?“ A najednoumu fajtka vypadla z pusy. Nevim, jak se dědeček jmeno-
val jménem. Nevim ani, jak se jmenovala babička Říhová, na tu si vůbec nepamatuji.

Pamatuji si dobře na mladé Říhovi. Syn starých Říhových se jmenoval Emil a jeho
manželka Emilie, která byla o 17 let mladší než Emil, pocházela ze západní Volyně.

Staří Řihovi měli ještě dceru, která se jmenovala Soňa a provdala se za Vladimira
Mráze.

Mladí Říhovi, jako většina ve vsi, se zabývali sedlačením na pár hektarech půdy.
V roce 1931 vstoupili do kolchozu. Emil Říha byl zaměstnán v kolchozní konírně, kde
krmil a opatroval koně. Jeho manželka pracovala v rostlinné výrobě. Byla jednou
z největších úderníc v kolchozu. Emil byl velmi pomalý v práci i v chůzi, naproti tomu
paní Říhová překypovala energií a byla s ní velká legrace. Tak např. Emil s Emilií kopilí
seno & hnala se bouřka. Emilie velmi spěchala a Emil dělal pomaloučku. Paní Říhová se
rozčílila: „Bmile, nevidíš, že se žene bouřka, dělej rychle!“Křičela tak dlouho, až Emil
odhodil hrábě, sedl si ke kopce sena a klidně si pokuřoval. Emilka se sepjatýma rukama
přiběhla k Emílovi a prosila ho: „Emílku, prosím Tě, dělej, jak jsi dělal, ale hlavně dělej“.
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Rodina Říhových byla velmi zvláštní a zajímavá. Každý den k večeru probíhaly u nich
porady o různých otázkách politických, ekonomických a vlastního hospodářství Veške—

rou debatu řídila paní Říhová Emilka. Po těchto debatách se šlo teprve poklízet. Emilie
poklízela a nejstarší synMiloslav za ní běhal s lucernou a svítil jí.

Říhoviměli 3 děti: nejstarší syn Miloslav se narodil “v r. 1924, druhá byla dcera Marie,
nar. v r. 1925 a třetí byl syn Rostislav.

V roce 1947 všichni přijeli s námi do Čech. Usídlili se nejdříve ve Verneřově /asi 3 km
od Mokřin/ . Později se Miloslav odstěhoval k Plzni, kde učil na základní škole. Matka se
s dcerou Marií odstěhovala do Mokřin, kde dcera Marie učitelovala. Syn Rostislav stu-
doval v Praze. Ukončil vysokou školu a stal se úspěšnýmmatematikem a přednášel ma—
tematiku na vysoké škole jaderné energetiky. Žjje doposud v Praze. , £Jik/w 431426 tiez/ač. je V" Jiz/a;: čar &;! 067“ 'nMW na 774/51?in
1" Á/É/Wu,púyé ? Qué/ť ázrmlf/ť'. Ž/

žáci Š

664 auÁ _(č pán/,i a, fgýeya/ U/D/gl'íÍ/Zč
' ' 4“ “L'/"475% “AV “lzytfšť/i ďíj'wč'flíý ;" ' 'i'!

7 ' é ' / f.,

Další domek v te' řadě byl domek StanislavaAndrle /bratra mého dědečka Karla
Andrle, který byl sousedemMatese Skopa/ . Na Dědovou Horu se přistěhoval z Jedvanin
v roce 1910. Tady se oženil a vzal si Julii /sestra starého Homana/ .

Stanislav Andrle pracoval v Ostrogu v železničním depu jako opravář lokomotiv. Do
práce dojížděl asi 12 km, Jeho žena Julie hospodařila na malém hospodářství. Stanislav
5 Julií měli 5 dětí: 4 dcery -— Marii, Bcženu, Slávku a Olu a nejmladší byl syn Josef.

Začátkem 20tých let se Stanislav silně nachladil a zakrátko zemřel- Po jeho smrti jeho
žena Julie ochromla a byla odkázána na vozíček až do konce života.

Jejich nejstarší dcera Marie se provdala za Viktora Ozinkovského. Viktor pocházel ze
západní Volyně. Na Dědová Hoře sloužil u několika hospodářů. V roce 1920 byla hranice
s Polskem uzavřena a Viktor zůstal na Dědové Hoře /ve východní části Volyně, která
patřila Ukrajině/. Viktor s Marií měli syna Vladimíra a dceru Jiřinu. Viktor zahynul na ,
frontě před ukončenímválky., Nha/zd z ' Čžaliuít .c'z'Q/fu'tW/afa ZZMŠZ'MÁPV ct zigi" u“ TEM/151%)

Druhá dcera Boženase provdala za Zota Trasuna, Ukrajince zKřivína. Do války
bydleli na*Dědově Hoře. Po válce se přestěhovali do Křivína,

Jejich třetí dcera Slávka se provdala za Dušňuka, Ukrajince /nic bližšího o něm ne—

vím/ .

Čtvrtá dcera Ola sloužila ve Svobodově armádě a po válce zůstala v Čechách. Usídlila
se někde u Františkových lázní, provdala se a snad tam žije dodnes /víc o ní nic nevím/ .

Syn Josef sloužil ještě před válkou u námořnictva. Po skončení služby se vrátil na Dě-
dovou Horu, oženil se s Věrou, rozenou Noskovou. Ke konci války byl ve Svobodově
armádě. Usídlili se v Karlových Varech a měli dceru Julii a 2 syny: Jaroslava a jméno dru—

hého si nepamatuji. Josef zemřel v r. 1991. Věra žije v KarlovýchVarech.

Rodina Pilných

Další domek v tom pořadí je domek Pilných /postavený vzadu mezi domkem Andrlo—

vých a Klubem. Byl to domek Antonína Pilněho a jeho ženy Anny, rozené Hlaváčkove
/Josííkové/, kteří si ho sami postavili.
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Staří Pilných žili ve starém domku, který stál tam, kde je nový domek postavenýVla-
dimírem Štrouchalem & jeho ženou Antonií, rozenou Pilnou.

Staří Pilných měli celkem 9 děti: 5 synů a 4 dcery. Prvni syn Antonín Pilný, který se

oženil s Annou, roz. Hlaváčkovou. Druhý syn Miloslav Pilný /kulhal na jednu nohu a
chodil s holí/ byl svobodný. V r. 1937 byl arestovan a vyslán na Sibiř. Třetí syn Pilných
/jméno neznam/ se oženil a odstěhoval ke své ženě do Moštěnice. Dva synové Pilných se

odstěhovali do Ameriky.
Dcery: Marie Pilna se vdala za JeníkaHlavačka. Antonie Pilna se vdala za Vladimíra

Štrouchala, Milka Pilná se vdala za truhláře Skopa /měli domek mezi Martinovskými a
VáclavemKošatkem/ . Ola Pilná se provdala za Ivana llčuka z Lysic,

My však nyni hovoříme o rodině Antonína Pilného. Pilnýchměli dceru Vlastu a 2 sy-

ny /dvojčata/ Miloslava a Jiřího.
Anna Pilna zanedlouho po porodu dvojčat zemřela. Antonín Pilný se oženil podruhé,

vzal si ženu z Jedvanin /jak se jmenovala, nevím/ . Měli spolu jednu nebo dvě dcery. An-
tonín Pilný se svou ženou přijeli s námi do Čech v r. 1947. Usídlili se u Litoměřic. Víc o

nich nic nevím.
Dcera Vlasta byla ve Svobodově armádě. V Čechách se vdala za Eoňu Tušakovského.

Usídlili se u Litoměřic. Později se odstěhovali do KarlovýchVarů,
Syn Jirka utekl za hranice do Kanady a pak do Austrálie.
Syn Miloslav žil s rodinou v Chomutově. V roce 1970 se přestěhoval do Prahy, kde

žije doposud.

Rodina Štrouchalových

Další domek v té řadě /za klubovnou a selským sovětem/ byl domek Vladimira Štrou-
chala a jeho ženy Antoníny, rozené Pilné.

Původně vzadu, blíže k zahradě, stal starý dřevěný domek starých Štrouchalových.Na
ně si vůbec nepamatuji. Vím pouze, že měli 3 děti: Vladimíra, Jaroslava a dceru Jílku.

Když se jejich syn Vladimír oženil s Antonií, roz. Pilnou, postavili si svůj domek blíže
k ulici do řady s domkem Antonína Košatka Ídědečka/ Měli malé hospodářství a par
hektarů polí. V roce 1931 vstoupili do kolchozu a oba tam pracovali,Měli spolu dceru
Marii a syna Vladimira. V roce 1937 Vladimira Štrouchala zavřeli a vyslali na nucené
práce na Sibiř.

Jejich dcera Marie se ještě před válkou vdala za.Ukrajince /jeho jméno neznam/ z
Kyjeva a odstěhovali se do Kyjeva.

Syn Vladimír byl za války na nucených pracích v Německu- Matka se odstěhovala
k dceři Marii do Kyjeva. Syn Vladimír se po válce vrátil z Německa na Dědovou Horu
ženatý a odjel s námi do Čech. Usídlil se se svou ženou v Aši, kde pracoval jako sou—

stružník v nějaké malé továrně. Později se odstěhovali do Prahy-Jinonic a pracovali oba
na státním statku. Měli spolu dvě nebo tři děti. Později se rozvedli a Vláďa se oženil po-
druhé. Bydlí v Praze dodnes.
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Otec Vladimír Štrouchal se asi v roce 1950 vrátil ze Sibiře do Kyjeva a zakrátko přijel
za synem Vladimírem do Čech do Prahy Za pár let nato zemřel Dcera Marie doposud
žije s rodinou v Kyjevě Její matka Antonie Štrouchalová před lety zemřela

Na Dědové Hoře žil u Košátků společně s nimi Fedor Kutek Kdo to byl a v jakém
vztahu byl ke Košátkovým stara babička Štrouchalova /rnatka Jilky Štrouchalové/ byla
sestra starého pana Kutka Pak Kutek bydlel u starých Štrouchaloxych Panu Kutkovi
zemřela manželka, se kterou měl maleho syna Fedora Pak Kutek odjel po smrti své man-
želky do svého rodiště v západní Volyni a syna Fedora nechal u své sestry na vychovaní.
Když babička Štrouchalova zemřela, vzala si Fedora k sobě její dcera Jilka Košatková.
Fedor odešel asi v roce 1940 na povinnou vojenskou službu a sloužil u námořnictva na
Dálném východě. Pak začala válka a po jejím skončení nezjistili Košatkovi> co se
s Fedorem stalo.

A to je všechno, co vím o rodině Štrouchalových.

Rodina Košátkových

Další domek v te' řadě byl domek a hospodářství starýchKošátkovych Antonín Ko—

šátko se narodil v roce 1869 v Čechách Na Volyň se přistěhoval s rodiči jako malý chla-

pec v roce 1872 & usídlili se na Dědove Hoře. Na Dědové Hoře se oženil s Ludmilou, ro-
zenou Zvěřinovou, narozenou v r. 1874, která žila s rodiči v západní části Volyně.

Staří Košátkovi spolu měli 4 dcery: Marii, Annu, Libuši, Olgu a 4 syny: Antonína,
Václava, Josefa a Vladimíra,

Nejstarší dcera Marie se provdala za VladimiraVaškova. Podrobný popis o ní najdete
u popisu domku Vaškovovych Dcera Anna se provdala za Matesa Skopa Popis o ní na-
jdete u popisu domku Matese Skopa Dcera Libuše se provdala za AntonínaAndrle
Čtvrtá dcera Olga se provdala za Rusa měla s nim syna Vladimíra Později se s mužem
rozvedla a zůstala bydlet v Rusku /kde přesně nevim/ Do Čech s námi nejela

'

Nejstarší syn Antonín se oženil s dcerou Štrouchala /sestra Vladimíra a Jaroslava
Štrouchalových/ Popis o něm najdete u popisu jejich domku /v sousedství s Ilčukovými/f
Syn Václav se oženil s Marií, rozenou Kalcovskou. Popis o něm najdete u popisu domku
Košátkových /v sousedství s Havránkovými/. Synové Josef a Vladimír se z Dědová Hory
odstěhovalina Ukrajinu. s námido Čech nejeli.

Nyní se pozastavime u pOpisu třetí dcery Košátkových Libuše, která se provdala za
Antonína Andrle a oba zůstali bydlet u starých Košátkových.

Staří Andrlovi se přistěhovali z Jedvanin na Dědovou Horu na jaře r. 1910. Jejich syn
Antonín se narodil také v r. 1910 v měsíci lednu. Z toho vyplývá, že se narodil v Jedvani—

nách. V tabulce rodokmenu Andrlů se uvádí, že se Antonín narodil na Dědově Hoře. To
je omyl!

Libuše Košátkova se narodila na Dědová Hoře 29. září 1910. Za Antonina Andrle se
provdala v r. 1932. Po svatbě se Antonín Andrle přistěhoval k Libušce, tedy ke Košatko-
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vým. Měli spolu syna Vladimira a 2 dcery; Marii a Nadiu, Všechny jejich děti se narodily

na Dědově Hoře.
Všichni /rodiče Libuše a rodina Andrlových/ odjeli v r. 1947 s námi do Čech a usídlili

se společně v jednom domku v /Neubrantu/ Novém Žďáru u Aše /u samé hranice s Ně—

meckem/. Měli slušně hospodářství, na kterém pracovali. Když došlo ke združstevnění

v zemědělství, odstěhovali se do Mokřin u Aše a vstoupili do JZD. Antonín byl předse—

dou JZD a Libuše pracovala v kravíně. Libuše zemřela 5. 1 1
, 1966 a Antonín 2191974.

Babička Košátková zemřela v r. 1949 a dědeček Košátko v r. 1952. Dědeček Košátko

před smrtí „utíkal“ na Dědovou Horu.
Syn Vladimir Andrle žil v Sokolově a pracoval v elektrárně. Zemřel po těžké nemoci

14.7.1988 v Sokolově.
Dcera Marie ukončila zdravotní školu a pracovala v nemocniciv Aši- Provdala se za

MUDr. SvatoslavaKocka. Později se přestěhovali do Prahy, kde žijí doposud.

Dcera Nadia se provdala za StanislavaZimpricha a doposud žijí v Lounech.

Rodina Hlaváčkových

Další domek byl domek Josefa Hlaváčka /Matese/ a jeho ženy Marie, rozené Titricho-

ve. Musim přiznat, že o této rodině nic moc nevím. Pamatuji si na oba a vím, že pracovali

v kolchoze. Nepamatuji si, jestli. měli nebo neměli děti.
Josef byl buď v roce 1937 arestován a vyslán na nucené práce nebo zahynul ve válce

v r. 1944. At“ to nebo ono, jeho manželkaMarie se odstěhovala k rodičům Titrichovým,

kteří měli domek o kousek dál v zahradě u cesty ke hřbitovu. Kdo potom obýval domek

Josefa a Marie Hlaváčkových, nevim.

O starych Titrichových toho vim také velmi málo. Vim pouze, že babička Titrichová,

babičkaMartinovská fbydlela u kravína/ a matka Heleny, manželky Frantíka Andrle, /vaše

sousedka/ byly 3 sestry.

A to je vše, co mohu napsat o těchto dvou rodinách -— rodině Josefa Hlaváčka a rodině

Titrichových.

Další domek v té řadě byla stará škola, ve kterébyla porodnice pro ženy Dědově Ho-

ry a Mošťanovky, Tam také bydlela mladá porodní bába, které se říkalo „akušerka“. Po—

rodnice byla zařízena a dána do provozu až v roce 1935. Do roku 1934 provozovala tuto

činnost promovaná porodní bába „akušerka“ babička Červinková. Porody probíhaly

v domě rodičky. V roce 1934 babička Červinková zemřela, a proto byla v r. 1935 zřízena

porodnice ve staré škole.

Další domek v té řadě byl obchod se smíšeným zbožím.



18

Rodina Šuvarských

Na staré Šuvarských si pamatuji jen mlhavé. Dobře si však pamatuji na jejich děti.
Měli 5 synů: Václava, Josefa, Vladimíra, Stanislava, Františka a 3 dceryí Bětu, Milku a
Annu.

Václav Šuvarský se oženil s dcerou Policoxých a postavili si domek mezi kolchozní
kancelaří a domkemVladimíraMráze O rodině Václava Šuvarského bylojiž vše napsáno
při popisu jejich domku

Josef Šuvarský se oženil s dcerou Skopových, kteří žili za lesem —— u cesty do Lisič/ .

Nemohu si vzpomenout, kde bydleli. Něco mi říká, že žili ve Slavuti. Přijeli s námi do
Čech. Měli 2 syny: Vláďu a Vám: a dceru /myslím, že se jmenovala Slavěnka, nevím to
jistě/ V Čechách se usídlili na okraji Aše, později se odstěhovali do KarlovýchVarů

Vladimír Šuvarský se oženil s dcerou Kubelkových a žili _u starých Kubelkových Je-
jich rodina byla popsána při popisu rodiny Kubel kových. . „má„Éra 310210; ;; ,Ě/flž cena* ČL"

Stanislav Suvarský se oženil /nevim, jak se jeho žena jmenovala) n , a iný (f č/wměwM O této rodině nic víc nevím Do Cech s námi nejeli Sffčwyi Šučizřžjýffv
František Šuvarsky přijel s námi do Čech, oženil se a usídlili se u Litoměřic, kde prý

žijí dodnes. Nic víc o nich nevím.
Běta Šuvarská se provdala za Josefa Kutílka. Jejich rodinaje popsána u domku či 2 za

Voleníkovými.
Milka Šuvarska se provdala za Ukrajince /nemohu si vzpomenout, jak se jmenoval/.

Asi v r. 1940 se odstěhovali do Lvova, kde bydlí doposud.
Další byla dcera Anna fNanda/ Šuvarska, o které nevím vůbec nic.
Něco mi říká, že Paškovská, která bydlela v Křivíně /prodávala zmrzlinu/ byla dcera

starých Šuvarských, nebo byla jen v příbuzenskémvztahu s nimi. Do Čech s námi nejela,
Nic bližšího o ni nevím.

Poznamka; Sousedkou paní Paškovské v Křivíně byha nějaká paní Kubelková. Kam
patří, kam jítzařadit, nevim.

Rodina Altmanových

Václav Altman se oženil s Lubou, roz. Pilnou. I když Altmanoviměli domek blízko
našeho, moc toho o této rodině nevím. Vím pouze, že měli syna Václava, který vystudo-
val medicínu. S námi do Čech nejel. Po válce se oženil s Ukrajinkou, se kterou společně
studovali medicínu a bydleli v Polani. Václav pracoval jako závodní lékař v Polani.

Václav Altman měl ještě bratra Antonína, který se oženil s dcerou Hlaváčkových
/Jeníkových/Naďou a bydleli ve Slavuti. O Nadě říkali, že si jeden den hrala s panenkami
a druhý den měla svatbu s Toníkem. Prýjí nebylo plných ló let.

Ato je vše, co o Altmanových vím.
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Rodina Peterkových

Další domek s velkým hospodářstvím patřil Peterkovým. Staří Peterkovi vlastnili velký
statek, měli velkou ovocnářskou zahradu, 2 chmelnice a velký počet hektarů orné půdy
/kolik nevim/ . i když bydleli naproti nám /přes ulici/, já si je vůbec nepamatuji a nic o nich
nevim. Doposud jsem ani nevěděl, že babička Mrázová byla rozená Peterková. To jsem
se dozvěděl až z vaší tabulky o rodině Mrázoxých.

Vim pouze, že Peterkovi patřili do čtveřice nejzámožnějšíchstatkářů na Dědové Hoře
fVoleníkovi, Peterkovi, Krotovi a Kud'ouskovil Všichni tito statkáři byli v roce 1931
rozkulačeni a vysláni na Sibiř. Z těchto 4 rodin se ze Sibiře vrátil Miška Krotů, ale na
Dědové Hoře nebydlel. Bydlel ve Slavuti a na tržišti prodával vysekové maso. Na Dědo—
vou Horu se vrátila pouze Růžena Voleníková. Přijela s námi do Čech a bydlela tady ně—

kde na Kolínsku. Když jsme bydleli u Poděbrad, tak byla několikrát na návštěvě u mě
tchyně Marie Mrázové, rozené Hlaváčkové, která u nás bydlela.

Když Peterkovi odjeli na Sibiř, nastěhoval se do jejich domku stary Dembrovský
s dcerou Vícou- Byli to Poláci. Po válce jsem se dozvěděl, že starý Dembrovský zemřel a
Vica se provdala za Poláka ze západní Ukrajiny a odstěhovala se k němu.

V domku Peterkovych nějakou. dobu bydlel Zot Trasun s ženou Boženou, rozenou
Andrlovou /kteři bydleli za klubem/. Trasun byl Ukrajinec z Křivina a po válce se
s Božkou a dvěma syny odstěhovali do Křivina, kde žijí dodnes.

Rodina Kalcovských

Další domek v té prodloužené řadě, za zahradou Peterkow'oh, byl domek Kalcov-
ských /kteří se přestěhovali z Mošťanovky ještě před válkou na Dědovou Horu/ .

O starých Kalcovských nemám ani zdání, nepamatuji si je. Vim jenom, že měli 2 dce—

ry: Helenku, která se provdala za Josefa Mráze a Marii, která se provdala za Václava Ko—
šátka. Měli také 2 syny: Václava, který se oženil s dcerou Kozlových /nevím to jistě, ani
nevím, jak se jmenovala křestním jménem/ . Druhý byl syn Vladimír. O Vladimírovi nevím
nic, pouze, že před válkou byl svobodný. Vaše matka byla rozená Kalcovská. Proto asi
máte podrobné informace o celé rodině Kalcovských. , _ , _ , 4 ., , _ ,(',721'7 21% let;, 47% ÝŽL'ÍjÍÍ/ĚLÍav, :ŽČ Útbja (f" „Z,/at lez zač?/gl, 72:79:Muší/fila,

z? 23775 ZýLiLóLč/„

RodinaSkopových

Další domek za domkemKalcovských byl domekMatese Skopa a jeho ženy Anny,
rozené Košátkové. Mates SkOp byl vyučený ševcem a toto řemeslo také provozoval.
Avšak proto, že na Dědové Hořebylo ševců více, nemohl Mates pouze touto činnosti ro—
dinu uživit. Proto se také zabýval zemědělskou činností a hospodařili na pár hektarech
půdy až do r. 1931. V roce 1931 vstoupili do kolchozu, kde oba pracovali.Měli spolu
dceru Marii a syna Josefa. V roce 1947 společně s námi s celou svou rodinou odjeli do
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Čech a usídlili se v Mokřinách u Aše. Mates Skop se stal soukromým živnostníkem a

provozoval své ševcovske řemeslo. Ve své dílně zaučoval svého syna Josefa tomuto ře-
meslu. Začátkem SOtých let byl nucen svou živnost zavřít a pracoval v ševcovském druž-
stvu. Manželka Anna pracovala v JZD Mokřiny.

Syn Josef byl zaměstnán jako řidič u okresního národního výboru. Po čase se oženil
s dcerou Burešovych /volyňske'ho Čecha ze západní Volyně/ ' Měli spolu asi 3 děti. Josef
náhle onemocněl a 30. l2. l970 zemřel na rakovinu plic.

Dcera Marie vystudovala a pracovala jako učitelka na obecné škole v Mokřinách. Asi

v roce 1952 se vdala za Karla Hryzaka /Slováka z východního Slovenska! . Měli spolu 2

syny a dceru a bydleli vMokřinách. Její manžel Karel v r. l984 zemřel na infarkt. Marie
Hryzaková, Skopové zemřela v r. 1996.

Anna Skopová, rozená Košátková byla delší dobu nemocná a zemřela asi v roce 1978.
Mates Skop zemřel asi v roce 1983 /nevím to přesně/ . Oba jsou pochováni na hřbitově
v Aši. Tam jsou pochovány i jejich děti Josef a Marie.

Rodina Andrlových

Další domek za Skopoxými byl domek Karla a Marie Andrloxych - naš dědeček a ba—

bička.
Náš dědeček Karel Andrle přijel z Čech /od Kolína/ na Volyň v r. l872 jako Slety

chlapec se svými rodiči; Václavem a Libuši /roz. Kolářová/ a svým starším bratrem J 0—

sefem, kterému bylo 12 let, Po příjezdu na Volyň se usadili v obci Jedvaniny, okres Pluž—
no.

Dědeček Karel Andrle se oženil na Jedvaninách s Marií, roz, Dostálovou a tam spolu
hospodařili. V roce l9lO se z Jedvanin odstěhovali na Dědovou Horu. Měli spolu celkem
8 dětí: dvě dcery -— Marii a druhou dceru, která zemřela po porodu a 6 synů —— Františka,
Karla, Josefa, Vaclava ftito 4 se narodili na Jedvanináclv', Antonína a Stanislava /narodili
se až na Dědová Hoře.

Dcera Marie se provdala za Jana Janču z Antonovky a odstěhovala se k němu Měli
spolu 4 syny a l dceru. Synové Jan a Vladimír Jančovi padli ve 2. světové válce. Jejich
otec Jan Janča zemřel na Antonovce v r.1930. Jejich matkaMarie Jančová /roz. Andrlo-
va/ se syny Josefem a Ottou a dcerou Františkou přijela s námi do Čech v r. 1947. Syn
Josefzemřel v r. l962 na infarkt a syn Otta /invalida z války/ v r. 1960 tragicky zemřel
Dcera Františka se provdala za Františka Bubna & žije v Soběchlebích, okres Louny.

Všech 6 synů se oženilo na Dědové Hoře.
František se oženil s Helenou Maňkovskou /příbuzná s Tydrichovymi a Martinov—

skými/ .

Karel se oženil s Annou Červinkovou z Moštíanovky.
Josef se oženil s Marií Skopovou.
Václav se oženil s Marií Hlaváčkovou. Později se rozvedli a Václav si vzal za ženu

Evženii Martinovskou.
Antonín se oženil s Libuší Košátkovou.
Stanislav se oženil s Lídou Noskovou.
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Všichni synové měli postavené své vlastní domky na Dědové Hoře, kromě syna Jose-
fa, který zůstal žít se svou rodinou v rozdělenémdomku dědečka a babičkyAndrlových,
Popis rodin pěti synů: Františka, Karla, Václava, Antonína a Stanislava najdete u jejich
domků. Nyni “tedy zbývá popsat dědečka a babičku Andrlových a rodinu jejich syna J0-
sefa.

Dědeček Karel a babičkaMarie Andrlových se přistěhovali na Dědovou Horu v r.

1910 se 4 syny: Františkem,Karlem, Josefem a Václavem. Zakoupili si pozemky a posta-
vili si dřevěný domek mezi Skopovými & Mrázovými dále od silnice a vysadili dosti roz-
sáhlou ovocnářskou zahradu a hospodařili.Nevim, kolik hektarů poli vlastnili, ale asi ví-

ce, neboť když se oženili 4 jejich synové, dostal každý z nich 3,5 ha poli. S dědečkem a

babičkou zůstali hospodařil pouze 2 nezletilí synové Antonín a Stanislav, kteří se narodili

na Dědové Hoře. V r. 193 0, kdy se uskutečnila kolektivizace, vstoupili do kolchozu a
tam pracovali. Začátkem 30tých let si postavili nový /dosti velký/ domek, který byl zařa-

zen do řady sousedních domků /bliže k silnici/. V novém domku žili z jedné strany děde—

ček a babička a z druhé strany domku bydlel jejich syn Josef Andrle s rodinou.
Za války, na jaře r. 1943 zemřela babička a na podzim zemřel dědeček. Oba byli po-

chováni na dědohorském hřbitově.
Jejich synové —— Antonín a Stanislav se oženili- Antonín se odstěhoval ke starým Ko—

šátkovým a Stanislav si postavil vlastní domek za domkem VáclavaMráze. V domku dě-

dečka a babičky Andrlových zůstal bydlet jejich syn Josef s rodinou.

Josef Andrle s manželkouMarii, roz. Skopovou hospodařili na pár hektarech půdy.
V r.l930 vstoupili do kolchozu, kde pracovali.Měli spolu 2 dcery Slavěnu a Marii a syna
Václava. Všichni se narodili na Dědové Hoře.

Nejstarší dcera Slavěna, nar. r. 1925, se po válce provdala za Maxima Šilina —— Ukra-

jince, majora Rudé armády a žili ve Slavuti. Do Čech s námi nejeli a odstěhovali se do

krajského města Chmelnicka. Maxim Silin zemřel v r. 1975. Slavěna žije se třemi dcerami

_
ve Chmelnickém doposud.

Syn Václav, nar. r. l927, a dcera Marie, narr 1928, odjeli s rodiči do Čech a všichni se
usadili v NovémŽďáru u Aše.

Václav se oženil s Antonií, roz. Kutílkovou, nar. r. 1928. V roce 1950 se s rodiči

Václava přestěhovali do Karlových Varů. V r. 1978 Václav zemřel po autonehodě. Jeho
žena Antonie doposud žije v Karlových Varech.

Dcera Marie, nar. l928, se provdala za Vladimira Žižku /Volyňak ze západní Volyně/'
Asi 3 roky žili v Aši a pak se odstěhovali do Českých Budějovic. V roce l998 "vladimir
Žižka zemřel. Marie s dcerou žije doposud v Českých Budějovicích.

Rodiče JosefaMarie Andrlových žili u syna Václava v Karlových Varech a tam ze—

mřeli. Jak rodiče, tak i syn Václav jsou pochováni na hřbitově v Karlových Varech.

Rodina Mrázových

Další domek v pořadí je domek VáclavaMráze a jeho ženy Cecilie, rozenéMužíková.

Měli menší počet hektarů zemědělské půdy, na které hospodařili až do roku 1930, kdy

vstoupili do kolchozu a tam pracovali.
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Měli spolu 3 děti: Jaroslava nar. 1922, dceru Vlastu nar. 1924 a syna Josefa nar. asi

vr.1926.
Václav Mráz asi v r. 1929 zemřel na psychiatrii. Jeho žena Cecilie zůstala se třemi

dětmi sama,' proto si najala staršího pána Petrika /nevím o něm nic/ na výpomoc v hospo-
dářství a při obdělávání půdy. Od r. 1930 pracovala v kolchozu Pan Petrik zůstal u nich

nadále bydlet a pracoval také v kolchozu.
Jejich syn Jaroslav ukončil pouze 4 třídy obecné školy, wučil se tmhlářem u truhláře

Skopa a po vyučení pracoval jako truhlář se svým učitelem Skopem v kolchozní truhlár-
ně. Za války v r. 1943 byl odvezen do Německa na nucené práce- Po válce se vrátil na

Dědovou Horu.
Jeho sestra Vlasta do Německa na nucené práce vyslána nebyla ze zdravotních důvodů

& pracovala s matkou v kolchoze.
Nejmladší syn Josef, nevím, zda byl ve Svobodově armádě, ale pravděpodobně byl,

neboť po válce dostal osvědčení účastníka bojů za osvobození Československapodle %

255.
V roce 1947 přijela Cecílie Mrázová se všemi třemi dětmi do Československa a usídlili

se v KarlovýchVarech.
Syn Josef Spáchal v r. 1948 sebevraždu zastřelením z obavy, že skončí na psychiatrii

jako jeho otec.
Syn Jaroslav se v Karlových Varech oženil /o jeho ženě nevím vcelku nic, ani si ne-

vzpomínám, jak se jmenovala, i když jsme u nich byli několikrát na návštěvě/„ O rodině
JaroslavaMráze vím pouze to, že měli jednoho syna /nevím„ jak se jmenoval!. Jaroslav

pracoval v Karlových Varech v nějaké továrně ve své profesi truhláře. Doma se zabýval

pěstovánímkaktusů Celý dvůr byl zaplněn kaktusy. V roce 1995 se odstěhovali z Karlo-

vých Varů do Kučerova č. 188, okres Vyškov na Moravě, PSČ 68331. V roce 1997 Ja-

roslavMráz zemřel. Jeho manželka se synem tam žijí doposud.
Dcera Vlasta Mrázová se vdala za Matlaka fkřestní jméno neznám/ v Karlových Va—

rech. Měli spolu jednu dceru, která zemřela když jí bylo asi 15 let. Matlakovi doposud
bydlí v KarlovýchVarech na adrese: VlastaMatlaková, ul Buchenvaldská č. 57, Karlovy
Vary, PSČ 36010,

Rodina Andrlových

Další domek v této řadě byl domek Stanislava Andrle a. jeho ženy Lidušky roz. Nos-
kově /dcera Jaroslava Noska z Mošťanovky/.

Stanislav Andrle byl šestý, nejmladší syn dědečka Karla Andrle. Narodil se v r. 1914

na Dědové Hoře, kde se oženil s Lídou, roz. Noskovou. Oba pracovali v kolchoze. Měli

spolu dva syny —— Vladimíra a Jaroslava
V r. 1947 s námi přijeli do Čech. Usídlili se v Mokřinách u Aše. V roce 1950 se pře-

stěhovali do Bečova u Karlových Varů. V r. 1953 Stanislav zemřel v karlovarské nemoc-
nici po operaci žaludečního vředu. Lída se po smrti Stanislava odstěhovala s oběma syny
do Karlových Varů. Později se vdala podruhé. Jejího druhého manžela jsem nepoznal a
nic o něm nevim. Děti spolu neměli. Lída zemřela v r. 1970 /spáchala sebevraždu., vysko-
čila z okna ze 3. poschodí/ .
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Syn Vladimír Andrle se vyučil parketářem a v tomto řemesle pracoval.
() druhém synovi Jaroslavovi nevím nic.

Jejích rodiče —- Stanislav a Lída Andrlovi jsou pochováni na karlovarském hřbitově.

Další velký obytný dům v té řadě —— „Žítlový“ byly byty pro rodiny důstojníků. O nich

nic podstatného nevím.

Rodina Andrlových

Další domek za „žitlovým“ byl domek původně Václava Andrle a jeho ženy Marie, ro-

zené Hlaváčkové ÍMatesové/. Měli spolu dvě dcery: Marušku a Libušku Nepamatuji si,

ve kterém roce se rozvedli.
Václav Andrle se oženil podruhé s Evženií Martinovskou a odstěhoval se k Martinov-

ským /podle mapy domek č. 40/ .

V jejich domku zůstala bydlet Marie Andrlová s oběma dcerami. V roce 1947 odjely

s námi do Čech a usídlily se ve vesničce Starý Hroznatov, okres Cheb, PSČ 35001 _

Maruška se vdala a odstěhovala se s manželem do vedlejší vesnice /jejich adresu ne-

znám/ .

Libuška se provdala za Talaroviče /Slovák/ a bydlí doposud na shora uvedené adrese.

Matka Marie Andrlová —— Hlaváčková bydlela u nich a asi v roce 1979 nebo 1980 ze—

mřela.

Rodina Hlaváčkových

Další domek byl domek Václava Hlaváčka /bratra Marie Hlaváčkové-Matesové/ a
' Blaženy /nevím její rodné příjmení/ z Jedvanin nebo Antonovky. Václav pracoval v kol-

chozní účtárně jako účetní, Blažka pracovala v kolehoze v rostlinné výrobě. V roce 1947

přijeli s námi do Čech & usídlili se ve Starém Hroznatově u Chebu . Václav a Blažena

Hlaváčkoxých již zemřeli. Nevím, ve kterém roce. Nevim am, zda měli nebo neměli děti

Nyní se vrátíme zpět na levou stranu ulice. Naproti starým Andrlovým byl starý do-

mek Vítkových.

Rodina Vítkových

Najednou zjišťují, že moje vědomosti o rodině Vítkovych jsou u konce. Marně vzpo-

mínám, ale pamatuji si toho moc málo. Budete se muset obrátit na maminku a Václava o

doplnění údajů o této rodině.
O starém Vítkovi nevim vůbec nic. Pamatuji si jen na starou paní Vítkovou, která

bydlela v tomto domku sama. Těžce se pohybovalaastále uaříkala: „Že ty hnáty7 že ty
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hnáty mě tak strašně bolí. A také mě bolí spodni páteř Pamatuji si, že starý Marti-

novský /z domku č. 40 za kravínem/ k ní chodil a masíroval jí nohy a záda. Bohužel jí
masáže nepomáhaly, Doslechl jsem se, že stará pani Vítková za války zemřela

Její dcera Libuše /Luba./Vítková studovala v Kyjevě. Po ukončení studia se vdala. Její

muž /nevím, jak se jmenoval/, byl ruské národnosti a pracoval jako prokurátor v Kyjevě.
Luba zůstala bydlet s ním v Kyjevě. Její muž jako prokurátor dal zavřít a předal k soudu

nějakého banditu, který byl odsouzen a uvězněn. Jeho kumpáni se za něho pomstili a pro-
kurátora ubodalí k smrti. Luba zůstala nadále bydlet v Kyjevě. Po válce se vrátila na Dě—

dovou Horu a v r. 1947 odjela s námi do Čech. Bydlela v Praze ve Vodičkově ulici sama.

Byla to již postarší dáma a už se nevdala. Jaké měla povolání, newím) ale pracovala na
Ministerstvu zahraničního obchodu v centrální účtárně. Měl jsem tu čest se s ní setkat.

Dokonce jsme s Toničkou Andrlovou, roz. Kutílkovou /manželkoumého bratrance
Václava Andrle/ byli u Lubi Vítkově na návštěvě u ní v bytě- Tonička Lubu znala, neboť

Luba byla v mládí velkou kamarádkou její matky Bětky Kutilkove a tak se často navště-

vovaly. Když Luba Vítková odešla do důchodu dále pracovala jako průvodce ruských

výprav v Praze. Také aktivně pracovala v odbočce Svazu volyňských Čechů v Praze.

Rodina Ozinkovských

Do domku po paní Vítkově se nastěhovala rodina Ozinkovských— Viktor Ozinkovský

a jeho žena Marie, rozená Andrlová /dcera Stanislava Andrle, kteří bydleli za klubovnou/.
Viktor Ozinkovský pocházel ze západní Volyně. Na Dědovou Horu přišel po 1.světové

válce jako malý kluk a sloužil u několika rodin na výpomoci při různých pracích, pasení

dobytka apod. Po uzavření hranice s Polskem v r. asi 1920 zůstal na Dědová Hoře. Poz—

ději se oženil s Marií Andrlovou. Oba pracovali v kolchoze Měli spolu syna Vladimíra a

dceru Jiřinu Viktor zahynul ve válce v r. 1944. Marie přijela se synem a dcerou s námi

v r. 1947 do Čech a usídlili se v Mokřinách u Aše. Později seMarie provdala za pana
Šimka /zdejšiho Čecha/ a odstěhovali se do Blahoust u Stříbra, kde spolu hospodařili.

Další děti spolu neměli.
Syn Vladimír Ozinkovský se vyučil výrobcem houslí asi v Házlově nebo ve Františko-

vých Lázních. Tam se oženil a bydlí tam dodnes.
Dcera Jiřina Ozinkovská se provdala za Václava Šimka fsynovec pana Šimka! & odstě-

hovali se do Stříbra. Měli spolu dvě dcery. Její manžel Václav brzy nato zemřel na infarkt.

Když zemřel Josef Šimek /manžel její matky/, přestěhovala se Marie Šimková z. Blahoust
do Stříbra ke své dceři Jiřině. Začátkem 90tých let Marie Šimková zemřela. Dcera Jiřina

s dvěma dcerami žije doposud ve Stříbře.

Rodina Vaškovových

V dalším domku bydleli Vladimir Vaškov a Marie, rozená Košátková. Vladimír Vaš—

kov byl bratr staré paní Vítkově. Do roku 1930 měli skromné hospodářství, na kterém

pracovali. V r. 1930 vstoupili do kolchozu, kde pracovali. Měli spolu dceru Helenu a sy-
na Miloslava. Vladimir Vaškov byl v r. 1935 za zvláštních a dramatickýchokolnosti od—
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souzen a uvězněn na 10 let. Byl vyslán na Sibiř, kde pracoval v lesním závodě, Na Dědo-

vou Horu se vrátil až po dvanácti letech v r. 1947 až po odjezdu všech Dědohoráků do
Čech.

Jeho manželkaMarie, roz. Košátkova, žila sama s dcerou Helenou a synem Milosla-

vem a pracovala v kolchoze.
Dcera Helena, nar. r. 1922, se ještě před válkou vdala. Její manžel se jmenovalKova-

lenko a byl Ukrajinec. Měli spolu dceru Haločku. Po válce jsem se dozvěděl, že Helena v

době války přišla do jiného stavu. J eji manžel ji poslal ke své matce na Poltavštínu na
provedení potratu Helena po potratu zemřela. Kovalenko s dcerou Haločkou zůstal žit u
Vaškovových.

Syn Miloslav odešel po osvobození Dědove Hory do Svobodovy armády. Po ukonče-
ní války se vrátil na Dědovou Horu. V r. l947 odjel s Košátkovými do Čech.

Jeho matkaMarie Vaškovová s námi do Čech nejela. Rozhodla se, že zůstane na Dě—

dově Hoře s vnučkou Haločkou a jejím otcem Kovalenkem a počká na svého manžela

,

Vladimíra Vaškova.
Vladimír Vaškov se měl vrátit v roce 1945, ale vrátil se z vězení na Sibiři až v r. 1947.

Po návratu na Dědovou Horu se však na svoji ženu rozlobil, že neodjela s námi do Čech

a rozhodl se odjet do Čech sam ke svému synovi Miloslavovi, který se usídlil v Hořicích.
Miloslav byl dvakrát ženatý. S první ženou Zdenou měl dceru Zdenu, s druhou ženou
Hanou měl také jednu dceru Marii. Miloslav zemřel 23.12.1994. Kdy zemřel jeho otec
Vladimír Vaškov, nevím.

Rodina Štrouchalcvých

V dalším domku za Vaškovovymi bydlel Jaroslav Štrouchal a jeho žena Pavlínka /její

rodne příjmení neznam/. Štrouchalovi, podobně jako ostatní chudší rolníci, hospodařili na
pár hektarech zemědělské půdy až do r. 193 0, kdy vstoupili do kolchozu, kde oba praco—

'

vali. Jaroslav Štrouchal byl vyučený řezník & tak kromě práce v kolchoze porážel prasata
většině Dědohoráků. Pamatuji si ho velice dobře. Jednou, když u nás zabíjel prase a dělal

prejt do jitrnic, tak jsem se na něj upřeně díval. On nabral do dlaně prejt, ochutnal ho a

řekl: „Toníku, ochutnej ten prejt, je dost slaný“? Já jsem se naklonil, abych ochutnal a on
mi ho přilepil na obličej. Jemu to přišlo k smíchu, ale mě bylo skoro do pláče.

Štrouchalovi měli syna Vladimíra, který byl stejně starýjako já. Oba jsme se narodili

v r. 1924, kamaradili jsme se a chodili spolu do školy do stejné třídy a občas jsme také
spolu pásli krávy. Nevim přesně, ve kterých místech to bylo, pamatuji si jen, že tam stal

osamocený dub a my jsme se u toho dubu poprali. Otec Vládi nás viděl ze silnici, jak se

pereme. Šel domů, vzal provaz, přišel k nám a řekl: „Ještě jednou Vas uvidím, že se pe—

rete, tak vás na tom dubu pověsím. Teď si podejte ruce na usmířenou a oba mi slibte, že

už se nikdy prát nebudete“. Nezbývalo nám nic jiného než si podat ruce na usmířenou a

slíbit, že se už víckrát nepopereme. Pan Štrouchal se usmál & šel domů. My jsme se s Vla-

ďou rozesmali take a skutečně jsme se už nikdy neprali,
Štrouchaloviměli také dceru Manu. Víc o Štrouchalových nic nevím. Ani si nepama-

tuji, jestli s námi jeli do Čech. Myslím si, že odjížděli do Čech s Volyňáky ze západní Vo—

lyně. Nevím ani, kde se v Čechách usídlili.
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A nyní přejdeme k domkům za kravinem,

Rodina Martinovských a Andrlových

Podle mapy v domlm č. 40 bydleli staří Martinovslajch společně s rodinou Václava
Andrle a jeho druhé ženy Evženie, roz, Martinovské.

O starých Martinovských toho moc nevim. JosefMartinovský se svou ženou /nepa-
matuji si její jméno, rozená byla Maňkovská a byla sestrou staré pani Tydrichové/měli
původně domek až dole za Ilčukovými u moštěnického lesa a louky u cesty na Poterebu.
Byly tam asi čtyři domky, které se táhly až k samé hranici- Byly to domky Dernhrov-
ských, Vitkových & dva domky bratrů Martinovských Nevim přesně, ve kterém roce byly
všechny čtyři domky zrušeny a všechny rodiny se odstěhovali do středu Dědové Hory.
Rodina Dembrovských se nastěhovala do domku statku Peterkových. Rodina Vítkových
si postavila domek naproti starým Andrlovým Jeden z bratrů Martinovslq'zch se nastěho—
val do domku statlou Policových a druhý bratr JosefMartinovský si postavil domek č. 40
za kravínem.

Staří Martinovských z domku č, 40 měli syna, myslím, že sejmenoval Vladimír a jed-
nu dceru E\ženii Jak staří Martinovských, tak i jejich syn Vladimír se svou ženou Mariii—
šou /myslim, že byla ukrajinské národnosti, jeji rodné prijmeni neznám/ tak1 jejich dcera
Evženie s manželem Václavem Andrle přijeli s námi do Čech Všichni se usadili v Karlo-
vých Varech— Bohaticich. Staří Martinovskýchměli svůj vlastní domek. JosefMartinov—
ský pracoval v pivovaru.

Václav Andrle se svou ženou Evženii měli malou hospodářskou usedlost a soukromé
hospodařili Měli spolu dvě dcery Jiřinu a Helenu a syna Vladimira

Dcera Jiřina se vdala za Josefa Šiticha a bydl1 až doposud v Karlmých Varech—Stará
role, ul Janáčkova 718, PSČ 36017 Měli spolu dvě nebo tři dcery Jedna zjejich dcer se
vdala a nastěhovala se do domku po starých Martinovských v Karlovych Varech-Bohati-
cich /po smrti starého Martinovského/. Stará paní Martinovská se nastěhovala k dceři
Evženu a Václavovi Andrlovým Zemřela, když ji bylo 931let

Dcera Helena se vdala /nemohu si vzpomenout na jehojméno/' a bydleli v Karlových
Varech-Drahovicích Myslím,že měli spolu dva syna /jména si nepamatuji/

Syn Vladimir se také oženil /nevzpominám si na jméno jeho manželkv/ a bydleli
v činžáku v Karlových Varech-Bohaticich Vladimír pracoval celý život jako elektrikář a
většinou jezdil na montáže po celé republice Asi v roce 2001 zemřel po operaci silného
střeva /rak0\inaf a je pochován, jako mnoho ostatnich Andrláků na karlo\arském hřbito—
vě Jehozena bydli doposud v Karlových Varech-Bohaticích.

Rodina Skopových

Další domek č. 41 byl domek Václava Skopa & jeho ženy Milky, rozené Pilně. Václav
Skop byl vyučený truhlář — bednář, Jelikož jeho řemeslo nestačilo uživit rodinu, zabývali
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se hospodařením na pár hektarech polí, \ roce 1930 vstoupili do kolchozu. Václav pra-
coval ve svém řemesle v kolchozních údržbářských dílnách. ]eho řemeslu. se u něho vyučil
JarkaMráz Jeho žena Milka pracovala také v kolchoze. Měli spolu pouze jednu dceru
Helenku. v roce 1947 přijeli s námi do Čech. Kde seusídlili, ani nic. VÍC. o didi nevim.

Rodina Košátkových

V dalším domku bydleli Václav Košátko a jeho ženaMan'e, rozená Kalcovská. Měli
malé hospodářství a hospodařili na pár hektarech zemědělské půdy. Po vstupu do kolcho—
zu pracoval Václav v údržbářských dílnáchjako univerzální zámeemk Marie pracovala
v živočišné výrobě. Vzadu za jejich domkem byl kolchozni ovčinec a myslim, že ona pe-
čovala o stádo oveček /nevím to jistě/ . Václav a Marie Košátkovi měli 3 děti: dceru Hele—

nu a syny Václava a Vladimíra.
Dcera Helena, nar. r. 1928, se ještě před odjezdem do Čech provdala na Dědové Hoře

*V'za ruského důstojníka Ivana Žuravliova, nar. r. 1925, a proto s námi do Čech v březnu r,
1947 neodjeli. Odjela s manželem do Ruska do jeho rodiště.

Do Čech s námi odjeli Košátkovi se dvěma syny Václavem a Vladimírem a usídlili se
v Šumperku.

Syn Václav, nar. r. 1933, se oženil s Alenou, roz. Vítkovou, nar. r. 1940. Mají spolu 4
děti: dceru Alenu a syny Romana, Leoše a Jiříka.

Syn Vladimír, nar. r. 1943, se oženil s Marií, roz, Valičkovou, nar. r. 1940. Mají spolu
2 syny Vladimira a Libora.

Rodina Havránkových

Další domek v pořadí byl domek Háv-'ránkových. Vladimír Havránek si vzal za ženu
Helenu, roz. Martinovskou. /Martinovských bydleli v domku po Policovýclu',

Helena Havránkováměla několik sourozenců:
nejstarší byla Vilhemina, která se provdala za ruského vysokého důstojníka, náčelníka

“*pohraniční jednotky za Mošťanovkou, příjmením Cibizov. O něco později Cibizova od—

volali do Moskwy, kam Vilhemína odjela s nim. Cibizov byl povýšen na podplukovníka a
poslán na několik let do Iránu jako rusky vojenský poradce- Po návratu do Moskvy Vil—

hemína vystudovala medicínský institut a stala se MUDr. Pracovala v nemocnici v Čer-
jomuškách /'jedna ze Čtvrti Moskvy/ . V Čerjomuškách také bydleli. Měli dvě děti - syna
Juru a dceru Lěru.

Kdyžjsme byli s mojí manželkou Růžou služebně v Moskvě na velvyslanectví, dvakrát
jsme Cibizovi navštívili a dvakrát oni navštívili nás na velvyslanectví, Byli jsme na pohřbu
Vilheminy, která zemřela na rakovinu žaludku asi v r. 1977.

Další sestra Heleny Havránková byla Marie Hlaváčková /roz. Martinovská/. Byla to
manželkaVladimira Hlaváčka. Pracovala jako sekretářka Selského sovětu na Dědové
Hoře. Měli syna Borku.

Dále byl jejich bratr Jaroslav /o něm už bylo psáno/ .
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Nakonec byly ještě dvě sestry - dvojčata - Věra a Naďa Věra se provdala za Kost'u-
keviče. Naďa zemřela na padoucnicí.

Když jsme byli v r. 1976 na Dědové Hoře, Kosthkevičovi bydleli v domku po Václavu

Košátkovi.

O Havránkovýchtoho vím moc málo. Pravděpodobně také hospodařili a patřili k mé—

ně zámožným hospodářům. V roce 1930 vstoupili do kolchozu. Havránek byl v prvních
letech po založení kolchozu v představenstvu kolchozu. Později se stal jako zkušený
včelař vedoucímvčelařské paseky, která měla více než 100 včelích úlů. Jeho žena Helena

pracovalav rostlinné výrobě kolchozu. Havránkovi dlouho neměli děti. První dítě - dcera
Věra se jim narodila, když paní Havránkové bylo již kolem 50 let. Nepamatuji si, zda Ha-
vránkovi odjížděli do Čech s námi. Do Čech ale přijeli, kde se usadili, nevím.

Rodina Kinštových

Další domek za Havránkovými /už v lese! byl domek Kinštových- O rodině Kinšto—

vých nevím skoro vůbec nic. Vim pouze, že původně žili mezi Dědovou Horou a Mošťa-
novkou, kde stála řada domků a byli sousedi s Kalcovskými. Asi v roce 1939 nebo 1940

se přistěhovali, stejně jako Kalcovských, na Dědovou Horu. Kalcovských si postavili do—

mek za zahradou Peterkových v sousedství se SkopovýmiMatesovými a Kinštovi si po-
stavili domek poblíž Havránkových u dědohorského lesa.

S panem Kinštemjsem se poznal blíže. Obec Dědová Hora nakoupila dechové ná-
stroje a utvořila kapelu, kterou učil hrát Holovenský kapelník pan Roubal. Na každý hu—

dební nástroj se učili hrát dva budouci muzikanti. Já jsem se s panem Kinštem učil hrát na
baryton. Moc jsme se toho nenaučili. Naučili jsme se číst noty a dokázali jsme zahrát In-
ternacionálu. 22. června 1941 začala válka Sovětského svazu s Německem a tím byl ko-
nec našeho učení na hudební nástroje. V průběhu války byla vytvořena nová skupina
učedníků, kterou učil starý pan Kutílek z Dědová Hory. Jak jsem se dozvěděl, nová sku—

pina již v roce 1942 obstojně hrála a byla z ni docela slušná kapela. Avšak v r. 1943 se
kapela znovu rozpadla, neboť řada hudebníkůbyla odvezena do Německa na nucené prá—

ce. A to je vše, co souvisí s mým poznáním pana Kinšta.

Rodina Skupových

Poslední domek na té straně ze starousedlíků na Dědové Hoře byl cihlový domek sta—

rých Skopovýchna konci dědohorského lesa u cesty vedoucí do Lysič, Myslím, že zděný
domek byl už pouze Peterků a Kuďouskových.

Starého pana Skopa si velice dobře pamatuji, ale nepamatuji si, jak se jmenoval křest-
ním jme'nem. Na jeho ženu, babičku Skopovou, si vůbec nepamatuji, ani nevim, jak se
jmenovala Domek starých Skopových byl snad jediný na Dědové Hoře, ve kterém vše-

tečný Toník Andrlů za svého života na Dědové Hoře nikdy nebyl.
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Staří Skopových byli středně zámožní sedláci l Tevím, na kolika hektarech sedlaěili,
V roce 1930 vstoupili do kolchozu, kde pracovali. Starý Skop každý den odvážel koňmo
na povoze mléko do Slavutě z dědohorského kolchozniho kravína.

Staří Skopových měli 2 dcery: Marii a Milku a 4 syny: Matese, Matěje, Vladimíra a

Václava.
Mates Skop měl za ženu Annu Košátkovou- Měli domek v sousedství se starými An-

drlovými. Jejich rodina již byla popsána.
Matěj Skop byl svobodný.Byl tak trochu pomatený podivín. Vzal si do hlavy, že se

půjde podívat do Polska, jak tam žijí. V noci překročil hranici a byl v Polsku asi jeden
měsíc. Pak se vracel zpátky domů. Už byl u dědohorského hřbitova, když uslyšel, že jede
někdo na koních od Moštlanovkyna Dědovou horu, tak se schoval ve křoví u hřbitova.

Byla to hlídka pohraničníků. Když přijela ke hřbitovu, tak se jeden kůň zastavil a začal
frkat. Hlídka zjistila, že někdo ve křoví je. Zajístili ho, zjistili, kdo to je a zavřeli ho a víc

ho už nikdo neviděl.
Vládla Skop pásl celá léta kolchozní krávy a v zimě krmil krávy v kravíně, Ten byl po-

divnější víc než jeho bratr Matěj. Vláďa za každým proneseným slovem „jobkal“. Přesto
se oženil a vzal si Anežku /rodné příjmení neznám/ z ]edvanin a měli spolu dva syny. Vi-

děl jsem je na pohřbu v KarlovýchVarech. Byl jsem velice udiven a překvapen. Vláďa
Skop i jeho manželka Anežka byli malého vzrůstu, ale oba jejich synové byli urostlí fešáci
se slušným a rozumným chováním.

Čtvrtý syn Václav /Venca Skopů/ byl svobodný, vyšší hubené postavy a pracoval
v kolchoze, kde jezdil s koňmi.

Všichni 3 synové Skopových přijeli s námi do Čech. Kde se usídlili, ale nevím.

Dcera Marie Skopová se provdala za Josefa Andrle a s rodinou bydleli v rozděleném
domku starýchAndrlových. Jejich rodina byla popsána společně se starými Andrlovými.

Dcera Milka Skopová se provdala za Josefa Šuvarského. Měli spolu dceru Slavěnu a
dva syny - Vladimíra a Václava. Přijeli s námi do Čech a usídlili se. na okraji Aše. Začát—
kem 70tých let se Josef Šuvarský a Milka rozvedli. Josef se oženil podruhé a vzal si paní
Štěpničkovou a odstěhoval se s ní do Karlových Varů. Nic víc o nich a jejich dětech ne-
Vim,

Zbývají domky přistěhovalců na Dědovou Horu na konci vesnice ve směru cesty do

Lysič a tři domky na E\flošt'anovce. O ostatních Mošťanovských nic nevim, kromě jména
rodin,

Rodina Dmitrukových

Za starými Skopovými na konci lesa byl domek Drrútrukových karajinci z Lysič/.
Dmitrukovi si postavili domek za starými Skopovými & ještě před válkou se do tohoto
domku nastěhovali. Přistěhovalí se z Lysič. Znal jsem je od vidění, ale nic bližšího o nich

nevím. Vím pouze, že oba pracovali v kolchoze. Měli dva syny Kaleníka, který měl něco
s nohou a chodil o holi a Ivana, kterého jsem poznal více, neboť jsem s ním chodil do
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stejně třídy na křivínské střední škole. To ještě bydleli v Lysičich. Byl to vysoký, silný a
slušný mladík, velký kliďas.

Velice slušný a klidný byl i jejich otec. Matka byla také slušná a velmi pobožná. Nako-
nec se dala k babtistům a více se modlila u ikon, než pracovala. Jednoho dne přišel Dmit-
ruk z práce k obědu. Jeho žena oběd neuvařila a stála u ikony a modlila se. Dmitruk za-
choval klid. Šel do spížírny, něco snědl a šel do práce. Druhý dne se to opakovalo, on si

odplivl, ale zase zachoval klid. Když se to opakovalo třetí den, Dmitrukovi prasklý nervy,
šel k vozu, odepnul opratě od koně a svou ženu babtistku tak zbil, že tři dny ležela v po-
steli a nebyla schopná vstát. A bylo po modlení. Dmitručka šla a odhlásila se ze spolku
babtistů a začala pracovat. A to je všechno, co vím o starých Dmitrukových- Co se týče
jejich synů mohu říci toto:

starší syn Kalenik byl invalidní a chodil o holi. Nevím jestli před válkou, nebo v období
války, se oženil a vzal si za ženu Nandu Kábelovou. Bydleli společně s rodiči Kalenika.
Víc o nich nic nevím.

Mladší syn Ivan Naňka/ ukončil se mnou na střední školu v Křivině /to už bydleli na
Dědové Hoře/ . V sobotu 21. června 1941 jsme byli spolu na večírku uspořádaném u pří-
ležitosti ukončení střední školy. Večírek se konal v nové škole v Křivíně. Byly proslovy,
předávání diplomů, pak slavnostní večeře a nakonec taneční zábava s hudbou a zpěvem.
V neděli ráno 22. června 1941 začala válka s Německem. Němci. postupovali tak rychle,
že už 29. června byly přední oddíly německých vojsk na Mošťanovce. Němci chytali ve
dvorech slepice a opékali je na grilu, jiní vybírali vejce v kurnících a pili je syrové- Dělo—

střeleckě granáty vybuchovaly u příkopu naproti zahradě starých Andrlových a my leželi

na konci zahrady a sledovali ten „koncert“. Schylovalo se k večeru, právě zapadalo slunce
a na západě byla červená obloha. V té době přijel náš otec z Holoveň s povozem, ve kte-
rém byl zapřažený pár výjezdníchkoní. Na předním sedadle s ním seděl Maslianko z Ho-
loveň českých. Do povozu usedl můj starší bratr Stáňa, Míla Hlaváček /který měl za ženu
Máňu AndrlovouFrantíkovou/ a Helenka Andrlová. V té chvíli k nám přiběhl Ivan Dmit-
ruk, že chce je2's námi. Táta poslal mě a Ivana do konírny, abychom si každý vzal koně, že
pojedeme s nimi na koních. Tak jsme s Ivanem Dmitrukem učinili, rozloučili jsme se
s matkou a bratry Josefem a Karlem Andrlovými a vyrazili směrem na východ. Jelikož
jsme na koních neměli sedla, třetí den cesty se Ivan natolik opařil, že slezl s koně a padl
na zem. Odvezli jsme ho na jeho přání do nejbližšího městečka na „vojenkomat“, kde ho
zařadili do armády. A víc jsme o něm nevěděli. Po válce se Dmitrukovi pokoušeli něco se
dozvědět o osudu jejich syna Vaňky, ale nikde se nic nedozvěděli Pravděpodobně zahy-
nul pří odstupu sovětských vojsk,

A to je všechno, co vím o rodině Dmitrukových.

Rodina Kábelových

Další domek za Dmitrukovýmibyl domek Kábelových, kteří původně bydleli až u Pil—

ných „zápustu“ u silnice, která vedla do Lysič.
O starýchKábelových toho moc nevím. Napíšu pouze, co si o nich pamatuji z dosle—

chu. Staří Kábelovi patřili k drobným sedlákům a hospodařili na malém počtu hektarů po—

li. Měli 5 dětí: dvě dcery - Lubu a Nandu a 3 syny - Václava, Josefa a Pavla.
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Luba se provdala za Václava Homana a pracovali v kolchoze Měli spolu syna Josefa
a jednu dceru /nemohu si vzpomenout jak se jmenowala/ Odjeli s námi do Čech a bydleli,
stejně jako staří Homanovi, v Mokřinách u Aše

Anna fNanda/ se provdala za Kalenika Dmitruka Do Cechsnámi nejela, nebot Kale—
nik byl Ukrajinec. Víc o nich nic nevím.

Nejstarší syn Kábelů Václav si vzal za ženu Marii Homanovou /dcera starého Homa-
na z jeho prvního manželství / i s dcerkou Milkou, kterou měla za svobodna. Přijeli s ná—

mi do Čech a usídlili se také v Mokřinách u Aše. Měli spolu asi 4 děti, jejichž jména ne—

znám. Václav Kábela dostal v Aši trafiku /jako invalida z války/ a v ní prodával tabákové
výrobky, noviny a čaSOpisy. Víc o nich nic nevím.

O dalších dvou synech Pavlovi a Josefovi vcelku nic nevím Vím, že přijeli s námi do
Čech, ale kde se usídlili, nevím.

Starý Kabela brzy zemřel a stará paní Kabelová se provdala za Matějku /křestní jméno
si nepamatuji/. Matějkovi měli jednu dceru Tonču. Matějka byl předsedou Selského so—

větu na Dědové Hoře až do roku asi 1932 /po něm byl předsedou Selskěho sovětu náš
otec Karel Andrle až do roku 1940/ . Pan Matějka byl zvláštní úředník, vlastně starosta
obce. Šel do práce a nejdříve zašel do obchodu, koupil si tři láhve vodky Bez vodky úřa-
dovat nedovedl. Jednu láhev vypil dOpoledne, druhou odpoledne a třetí láhev si nesl do—
mů k večeři. Jednou se na veřejné schůzi občanů Dědová Hory ve svem \ystoupení obča-
nů zeptal: „Lidičky, řekněte mi, proč nemáte rádi komunisty?Vždyť už Ježíš Kristus byl
komunista a k tomu se všichni modlíte“. Co se stalo s panem Matějkou, nevím. Pamatuji
si, že stará Kabelová žila sama se synem Josefem a dcerou Toněou. S nimi přijela do
Čech. Kde se usídlili, nevím.

Rodina Arteňukových

Další domek přes cestu byl domek Arteňukovych. Tato rodina. původně bydlela na
Mošťanovce /poslední domek v řadě domků: Kalcovských,Kinštovif. Arteňuk /křestní
jméno si nepamatuji/byl Ukrajince z Křivína.

Rodina Karla Andrleho /měli domek u nové školy/ byla spřízněná ze dvou stran s ro-
dinou ArteňukowchArteňukovazena /nevím, jak se jmenovala/ rozená Krepsová- byla
to Němka z \íoštanovky— byla provdána za bratra me matky Josefa Červinku Měli spolu
dceru Anču, Josef Červinka za pár let po svatbě náhle zemřel, Jeho manželka se provdala
za Arteňuka z Křivína, Její dcera Anna se psala Arteňuková /nevím proč/, ve skutečnosti
byla Anna Červinková. Spříznění z druhé strany bylo v tom, že bratranec moštianovského
Arteňuka /take Arteňuk/ se oženil se sestrou mé matkyMarií Červinkovou a bydleli
v domku starých Červinkovych na konciMoštanovky /v sousedství s Přibylovýmif Měli
spolu dceru Marii Tento Arteňuk také brzy zemřel a Marie Arteňuková, rozená Červin-
ková, se provdala za Leonova /Ukrajince z Křivína/ a bydlela s ním dále v domku Cervm-
kových na Mošt anovce.

A nyní se vraťme k rodině Arteňukových, která si postavila domek na Dědové Hoře.
O této rodině Aneňukových toho moc nevím. Vím pouze to, že před válkou pracovali
v kolchozu. Měli spolu dceru /neparnatuji si, jak se jmenovala/. Po válce jsem se doslechl,
že Arteňuk, jelikož měl za ženu Němku, se stal starostou vesnice Ponory /asi 8 km od
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vance na plotně spálili“. Když jsem se zeptal, kde je jeho syn Vládla, odpověděl: „Copak

vím, kde se ten hajzl fláká? Odešel dávno před obědem a dosud se neukázal“.

Jeho syn Vladimir byl mentálně opožděný.My jsme byli čtyři bratři a Vláďa Přibylů

chodil s námi se všemi do školy pořád do první třídy, Učitel mu dal čistý sešit a tužku a

řekl: „Vladimíre, piš pismeno „e“ a koukej, at' něco do konce hodiny napíšeš“. Vladimir

vzal tužku a psal „e“ spojené na sobě. Ještě nebyl konec hodiny a Vláďa měl celý sešit

popsaný.
O dceři Věře nevim vůbec nic. Nevím ani, zda přijeli s námi do Cech.

Rodina Červinkcvých

Další domek za domkem Přibylovýchna Mošťanovce byl domek Červinkových. Rodi-

na starých Červinkoyych /tedy můj pradědeček/ pocházel z Moravy poblíž města 010—

mouce. Do Volyňské gubernie se odstěhovali v roce 1872 a usídlili se na Mošťanovce

v blízkosti vesnice Dědová Hora. Nějaké další údaje o nich nemám Nevim ani, kolik měli

dětí.
Vim pouze, že jejich syn Josef Červinka /můj dědeček - otec mé matky/ se oženil

s Annou, rozenou Janečkovou. Josef Červinka byl vyučený ševcem. Avšak provozování
řemesla na málo osídlenéMošťanovce nemohlo uživit jeho rodinu. Proto si zakoupili po-

zemky /nevím, kolik hektarů/ a na nich hospodařili. Měli spolu 4 děti. 2 dcery — Annu a

Marii a 2 syny - Josefa a Jana.
Nejstarší byla dcera Anna, která se provdala za Karla Andrle a odstěhovala se na Dě—

dovou Horu. Nějaký čas bydleli u starých Andrlovych, později si postavili svůj domek u

nové školy, Karel s Annou měli 4 syny - Stanislava, Antonina, Josefa a Karla.

Syn Josef se oženil se sousedkou /Němkou/, rozenou Krepsovou /křestni jméno
si

nepamatuji/. Měli spolu jednu dceru Annu. Josef Červinka brzy zemřel. Jeho žena se pro-
vdala podruhé za Arteňuka z Křivina a později se z Mošťanovky přestěhovali na Dědo—

vou Horu. Jejich rodina již byla popsána u jejich domku.
DceraMarie, která se provdala za Arteňuka z Křivina Íbratrance dědohorského Arte-

ňukaf, bydlela na Mošťanovce v domku starých Červinkových. Měli spolu dceruMarii.

Arteňuk brzy zemřel a Marie se provdala podruhé za UkrajinceLeonova z Křivina. Měli

spolu 2 syny - Vladimira a Antonína. Po válce Leonova zavřeli a Marie se se syny Vladi-

mirem a Antonínemodstěhovala a bydlela u Leningradu /Petrohradu/ . Pracovali v kolcho-

ze, Jeji dcera Marie Arteňuková. se po válce provdala a bydlela s manželemve Slavuti.

Čtvrtý byl syn Jenda Červinka, který byl ještě svobodný, když se utopil při koupání
koní v rybníku,

o.,
O domcích a rodinách v nich žijicich na Mošt'anovce nevím vcelku nic, kromě jmen

zaznamenanýchna mapě u některých domků, Na jména těchto rodin si pamatuji, mnohé

z nich jsem znal. Dvě rodiny jsem již popsal, & to rodinu Přibylovych a Červinkových.

Popsal jsem i některé rodiny, které se přestěhovali z Mošťanovky na Dědovou Horu.

Avšak o jedné rodině z Mošťanovky bych chtěl ještě něco napsat, A to o rodiněMilin—

ských,
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Rodina Milinských

RodinaMilinských byla židovského původu, Byla to rodina velmi slušná a inteligentní.

Kdy se přistěhovalina Mošťanovku nevím, ale znal jsem je od svých raných let, dokonce

jsem u nich v jejich domku několikrát byl. Měli docela slušný rodinný domek. V jedné po-
lovině domku bydleli a ve druhé polovině byl obchod, ve kterém prodával starý pan Mi—

linský. PanMilinský mi jednou řekl: „Lidé říkají, že Židé při prodeji šidi /okrádaji/ . Ano,
Židé od dávných dob říkají, že Žid, který v obchodě hned po ránu někoho ošidí, bude mít

štěstí po celý den. Já však nikdy nikoho neokrádám. Abych splnil židovské rčení, vyjdu
ráno na dvorek, svolám slepice, a když se okolo mě shromáždí, tak jim nic nenasypu a

odejdu do krámu. Tím považuji židovské přikázání za splněné. A tak to, chlapče, lidem

řekni, že Žid Milínsky' nikdy nikoho neokrádá“.
Paní Milínská, jeho žena, byla velmi slušná a pracovitá. Pracovala poctivě v kolchoze

společně s českými ženami. Milinských měli 4 děti: 2 syny a 2 dcery.

Nepamatuji si, jak se jmenoval nejstarší syn, ale již před válkou sloužil u vojenského
letectva a měl důstojnickou hodnost,

Druhá byla dcera Bela, velká krasavice. Nic bližšího však o ni nevím.

Třetí byl syn, pravděpodobně se jmenoval Mojšl, ale všichni mu řikali MiškaMilinský.

Byl to hezký, černovlasý, kudrnatý mládenec, veselý hoch, který dokázal bavit mladou
dědohorskou chasu při zábavách a jiných sešlostech. Chodil za mladou „almšerkou“
Olou, která bydlela nejdříve u Štrouchalů /vedle klubovny/ & později se přestěhovala do

porodnice /ve staré škole/ . Miška říkal, že k ní chodí na „akušerské“ /porodnické/ kursy,
že by se chtěl stát také akušerem,

Poslední byla dcera Cílka. S tou jsem se velmi dobře znal, neboť s námi chodila do
Křivina do školy. Cilka nebyla /oproti svým sourozencům/ hezká. Byla zrzavá a hodně

pihovatá. Byla ale milá, zdvořilá a slušná dívka, která se dokázala slušně s každýmbavit.

Prostě byla to hodná holka.
Po válce jsem se doslechl, že rodinu Milinských postihl zlý osud. Přijelo německé vo—

jenské komando, vyvedlo celou rodinu na kopec za domkemMilinských a bestiálně, sa-

distický je postříleli. Nejdříve je donutili vykopat jámu, pak je postavili u jámy do řady a
všechny zastřelili. Celá rodinaMilinských mlčela, nepromluvila ani slovo, jedině jejich
dcera Cilka úpěnlivě prosila, aby je nechali žit, že jsou ochotni dělat všechno, co na nich

budou požadovat, ale její prosby byly zbytečné. Všichni po prvních výstřelech padli do

jámy, pouze Cílka, i když byla postřelená, zůstala stát a nepadala. Rozzuřený gestapák
chytil samopal a křížem ji celou postřílel. Pak teprve Cilka padla do jámy za ostatními.
Budiž jim věčná památka!

Den před jejich popravou přišel k Milinským pan Eichořt a sdělil jim, že se připravuje
na zitra jejich poprava a radil jim a vyzýval je, aby v noci utekli z domova. Milinských ho
neuposlechli. Pani Milínská prohlásila; „Proč by nás chtěli postřílet a zlikvidovat?My

jsme nikomu nikdy nic zlého neudělali, ani našim lidem, ani Němcům. My čestně a pocti—

vě pracujeme,jak si to Němci přejí a to jim řekneme a nikam utíkat a skrývat se nebude-
me“. „Jak myslite“, řekl Eichořt „já vás varoval a radil jsem vám“. Na druhý den Milín—

ských neřekli Němcům nic, neměli možnost, nebyli schopni, sklopili hlavy a mrtví padli do

jamy.


