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něm Jakub Štros, Dr. Frant. Lamač, Leon Hornof – mívala celý lán
polí.
25) Vladimír Mikš, stará obytná stavba, statek s 8,1 ha polí.
26) Katolická fara.
27) Antonín Patrák, bývalý ředitel školy v Mutějovicích, starý domek, kdysi tu byl statek s 12 ha polí.
28) Václav Englický, nyní úředník, starý domek s 4,5 ha polí.
29) Josef Tureček, státní cestář, velmi starý domek s malým dvorem. Kdysi tu bylo hospodářství se 7 ha polí.
30) Václav Trešl, bývalý kupec, starý, malý domek.
31) Starý domek o 1 světnici.
32) Vojtěch Panoška, pracuje jako člen v JZD, dříve státní cestář.
33) Václav Hejda, zaměstnanec státních drah, starší domek.
34) Anna Šilhánková, bývalá učitelka, nový rodinný domek.
35) Václav Stehlík, statek o 18 ha půdy, nyní v JZD, nový jednopatrový dům.
36) Václav Konopásek, statek s 13 ha půdy, velké hospodářské
stavby.
37) Václav Ransdorf, statek, budovy staré, s 8 ha polí.
38) Jaroslav Laun, velký statek, jednopatrový dům, kdysi hostinec,
24 ha půdy.
39) Jaroslav Kounovský, malý starší domek, majitel zaměstnanec
drah.
40) Alois Bazika, nový domek s 3,5 ha půdy.
41) Josef Patrák, statek, jednopatrový obytný dům, s velkými hospodářskými stavbami, s 16 ha půdy.
42) Josef Šíma, statek s 8 ha polí.
43) Rudolf Modr, statek s 11 ha polí.
44) František Hinz, zámečník, zaměstnaný v JZD, nový dům.
45) Leon Hornof, jednopatrový dům, velké hospodářské stavby, 16
ha polí.
46) Josef Hocký, jednopatrový dům, hospodářské stavby s 24 ha
polí.
47) Josef Panoška, starý domek s 2,5 ha polí.
48) Václav Slabý, tesař, starý domek s 1,2 ha polí.
49) Frant. Kulovaná, švadlena, starý domek.
50) Frant. Šíma, jednopatrový starší dům s 2,2 ha polí.
51) Jiří Hornof, železničář, jednopatrový starší dům.
52) Anna Dlouhá, zemědělská dělnice, domek starý a malý.
53) Josef Bradáč, truhlář, starší domek s truhlářskou dílnou.
54) Frant. Brabec, zedník, starší dům.
55) Josef Vrábík, starý obytný dům, velké nové hospodářské stavby,
44 ha půdy.
56) Malý výměnkářský starý domek, patří k čp. 55
57) Zdeněk Franěk, hospodářství s 10 ha polí, jednopatrový starší
dům
58) Emil Krejza, pekař, jednopatrový dům s pekárnou
59) Rud. Franěk, hospodářství se 6 ha půdy
60) Marie Zabranská, jednopatrový dům bývalého stavitele
61) Václav Bíža, starší domek s maličkým dvorkem, šafář

62) Marie Vališová, bývalé řeznictví
63) Jindř. Fojtíková, hospodářství se 7 ha polí, s novým domem
64) Jarmila Ransdorfová, jednopatrový nový dům, statek s 13 ha
půdy
65) Marie Haunerová, nový jednopatrový dům, hospodářství
s 16 ha polí
66) Antonín Stehlík, jednopatrový dům, statek s 23 ha polí
67) Josef Amler, nový obytný dům, statek s 24 ha polí
68) Karel Sailer, truhlář, nový domek s 3,5 ha půdy
69) Domek MNV, bydlí v něm domovník
70) Růžena Perglerová, starší jednopatrový dům s obchodem
71) Zdeněk Mráz, staré stavby, hospodářství s 16 ha polí
72) Antonín Trešl, obchodník – drogista, stará hospodářská stavba
73) Václav Ibl, statek s rozsáhlými stavbami a s 16 ha polí
74) Josef Pergler, staré menší stavení s 6 ha polí
75) Milan Vrábík, stavba stará, hospodářství patří k čp. 55
76) Josef Jelínek, starý jednopatrový dům, hospodářství s 20 ha
polí
77) Lud. Černý, nový dům s hospodářskými stavbami
78) Karel Zástěra, pekař, malý domek s pekárnou
79) / 274) Svatopluk Štis, nový, pěkný dům, hospodářství s 32 ha
polí
80) Frant. Stehlík, nový dům s velkými hosp. budovami, 24 ha
polí. K č. 80 naleží také č. 256
81) Josef Bureš, hospodářské budovy s 18 ha polí
82) Rudolf Patrák, jednopatrový starý dům s hosp. stavbami a s
32 ha polí
83) Lud. Franěk, nový jednopatrový dům a hospodářské budovy,
s 11 ha polí
84) Vlad. Cédl, nová vila s hosp. stavbami, s 12 ha polí
85) Albín Černý, nový domek s 2,8 ha polí, zde bydlil poslední
mýtný, vybíral mýto u horní brány a říká se tam U Mýtných
86) Vladimír Koubek, zámečník, pracuje v továrně, domek starý
87) Marie Suchá, důchodkyně, domek starší
88) Petr Kaut, starý jednopatrový dům, stará zájezdní hospoda
89) Jan Měkuta, dělník na vodních stavbách, domek starší
90) Ludvík Štros, malozemědělec, domek starý dřevěný a druhý
nový jednopatrový, s 5,5 ha polí
91) Arnošt Koubek, nový domek, majitel horník
92) Neexistuje, zbořeno, sešlé stářím
93) Karolina Černá, menší zemědělská usedlost s jednopatrovým
domem a 7 ha půdy
94) Marie Hromádková, důchodkyně, sešlý dřevěný domek
95) Jaroslav Vaněk, starý domek
96) Václav Ransdorf, jednopatrový dům, malozemědělství
s 3,5 ha půdy
97) Rada čs. církve – bohoslužebný dům, stavěl jej místní lékař
Fr. Topka
98) Arnošt Koubek, horník, starý sešlý domek
99) Národní škola
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100) Střední (měšťanská) škola
101) Jar. Patrák, dříve dům s kupectvím
102) Hostinec místního národního výboru, jednopatrový, více
než 500 let starý, bývalá rychtářská krčma
103) Vojtěch Pikeš, dělník, nyní v JZD, starý domek
104) Ant. Franěk, zedník, zánovní dům
105) Vladimír Rudolf, rolník, starý domek s 11 ha půdy
106) Miros. Ulrich, úsekář JZD, starší domek
107) Milada Tůmová, starší domek, členka JZD
108) Frant. Beranová, hostinec, jednopatr. budova s 6,1 ha polí
109) Jindř. Herink, zaměstnanec drah, starší domek
110) Rud. Vostrý, zootechnik, starý, sešlý domek
111) Ant. Fojtík, zámečník, starý jednopatrový dům
112) Josef Moravec, malé zemědělství s 2,4 ha půdy
113) Ludvík Vítovec, kočí, přestavěný domek
114) Rudolf Gregor, jednopatrový dům, hospodář s 9 ha polí
115) Josef Dlouhý, sedlář. Dělník, starší domek
116) Jan Hinternaus, zemědělský dělník, starý domek
117) Jaroslav Patrák, jednopatrový dům, statek s 16 ha polí
118) Frant. Šíma, malozemědělec, starý domek dřevěný
119) Zbořeno pro sešlost stářím
120) Julie Drochýtková, členka JZD, domek starý, malý
121) Frant. Louda, úředník ONV, dům bývalé školy, bydlí v něm
také M. Koutecká a je v něm klubovna mládeže
122) Leo Hornof, statek s 16 ha polí, držitel i čp. 45 a 24
123) Dům MNV, nyní přestavěný v první polovici na sušárny
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