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III. pamětní kniha
města

Bochov
počínaje rokem 1914
[Razítko]:
Městský úřad Bochov
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Tato pamětní kniha obsahuje 396 stran.
Rada města Bochov, 1. srpna 1927.
Starosta:
F. R. Leipold
[Razítko]:
Městský úřad Bochov
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Knihu jsem začal psát já, Anton Heinz, hostinský v Bochově č. 307 (nádraží), současný
kronikář a zapisovatel do pamětní knihy.
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1914
Pokračování, týkající se rezervistů a náhradních rezervistů, kteří narukovali při mobilizaci
27. července 1914:

Rukování

Wolf Franz, vsazovač očí č. 136, (odešel 21./8. 14 s pěším plukem 88 na Rusko, pak do
Itálie, byl dvakrát raněn a zemřel v rezervním špitálu v Albánii. Stříbrná medaile I. třídy,
bronzová medaile a Karlův vojenský kříž.)
Rohleder Josef, krejčí č. 138, (odešel s 6. domobraneckým plukem 14. 8. 1914 do Ruska,
pak do Itálie, byl dvakrát raněn a vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým vojenským
křížem.)
Wirkner Wilhelm, číšník č. 295, (odešel v roce 1915 k 28. zeměbraneckému pluku na
ruskou frontu, a zemřel tam v roce 1916 na těžké zranění.) Bližší údaje nejsou známy.
Ströher Franz, zedník č. 142, odešel v září 1914 s 2. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 do Ruska, a zemřel 14. 5. 1915 v polním lazaretě Aporzec.)
Ullmann Norbert, učitel č. 145, (odešel se 7. zeměbraneckým plukem jako praporčík do
Srbska, 18. 9. 1914 byl zraněn u města Šabac a 28. 10. 1914 v Srbsku padl.)
Ullmann Josef, rolník, č. 148, (odešel s 1. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 do
Ruska, pak do Itálie, byl vyznamenán Karlovým vojenským křížem.)
Mikuta Martin, kupec č. 149, (odešel s 2. pochodovým praporem 6. zeměbraneckého
pluku do Srbska, a tam 22. 11. 1914 padl.)
Stöhr Ludwig, zámečník č. 150, (odešel s 23. polním dělostřeleckým plukem jako četař do
Srbska, pak do Ruska a Itálie. Dělostřelecký mistr. I. třídy, malá stříbrná medaile I. třídy,
bronzová, stříbrná II. třídy a Karlův vojenský kříž, byl 50 měsíců v poli.)
Stober Wenzl, nádeník č. 156, (odešel 20. 9. 1914 s 15. domobraneckým praporem na
Rusko, byl 15. 11. 1915 zajat a zemřel 18. 10. 1916 v ruském zajetí.)
Mattusch Rudolf, učitel č. 167. (odešel s 8. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 na
ruskou frontu, později s pěším plukem 28 jako poručík na italskou (frontu), byl zraněn a
vyznamenán velkou a malou stříbrnou medailí, zlatým Vojenským záslužným křížem s
korunou.)
Heinz Josef, zaměstnanec dráhy č. 173, (odešel 17. 8. 1914 s 6. domobraneckým plukem
na Rusko a byl 7. 9. 1916 uvolněn do železniční služby.)
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Heinz Karl, rolník, č. 173, (odešel s 1. pochodovým praporem k 6. zeměbraneckému pluku
20. 8. 1914 do Srbska, onemocněl, pak odešel s mapovací četou do Černé hory.
Bronzová medaile, Záslužný kříž a Karlův vojenský kříž.)
Till Robert, obuvník, č. 175, (odešel s 6. domobraneckým plukem 14. 8. 1914 do Ruska,
pak do Itálie, u Monte Santo byl těžce raněn, diplom za statečnost. Invalida.)
Bach Wilhelm, truhlář č. 181, (odešel v srpnu 1914 s 6. domobraneckým plukem na
srbskou frontu, pak na ruskou, později na italskou; byl dvakrát zraněn a vyznamenán
malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.
Kießwetter Anton, vystřihovač očí, č. 188, (odešel s 1. pochodovou rotou v srpnu 1914 k
22. mysliveckému praporu do Ruska, byl těžce zraněn u Jaroslawi a 29. 6. 1915 se vrátil
jako invalida domů.)
Winkler Anton, úředník č. 188, (odešel 1914 jako kadet s těžkým dělostřelectvem na
Rusko, pak jako důstojník letectva, pak do Itálie, byl 1x zraněn. Stříbrná medaile II. třídy,
bronzová medaile, Signum laudis, Vojenský záslužný kříž na stuze a Karlův vojenský
kříž.)

Springer Andreas, kupec č. 189, (odešel jako desátník dne 21. 8. 1914 s pěším plukem 88
do Ruska, pak do Itálie, Albánie. Stříbrná medaile 2. třídy, bronzová medaile, Karlův
vojenský kříž a železný záslužný kříž. )
Ullmann Alois, obuvník č. 191, (odešel v roce 1914 jako desátník s pěším plukem 88 do
pole (Rusko), pak do Itálie a Albánie. Velká stříbrná medaile, bronzová medaile a Karlův
vojenský kříž.)
Unger Alois, obuvník č. 196 (odešel v srpnu 1914 s pěším plukem 88 do Ruska, pak do
Itálie a Albánie. Stal se četařem. Malá stříbrná a bronzová medaile, Karlův vojenský kříž,
Železný záslužný kříž.)
Schindler Anton, povozník č. 197, (odešel 28. 9. s 38. domobraneckým plukem do Ruska,
byl s ním v Srbsku, Černé hoře, Itálii a Rumunsku. Malá stříbrná medaile a Karlův
vojenský kříž.)
Kunz Richard, nádeník, č. 168, (odešel 10. 8. 1914 se 6. zeměbraneckým plukem do
Srbska, tam byl 28. 11.1914 zajat, a 10. 2. 1920 se vrátil z francouzského zajetí.)
Grimm Rudolf, holič Nro 206 (odešel 14. 8. 1914 s 22. mysliveckým praporem na Rusko,
stal se četařem, a byl vyznamenán zlatou medailí za statečnost a německou válečnou
medailí za zásluhy.)
Grimm Heinrich, zámečník č. 206, (odešel s leteckou rotou 15 v roce 1914 na bojiště proti
Rusku, pak do Itálie a Srbska, stal se šikovatelem; stříbrný záslužný kříž na stuze d. T. a
pochvalné uznání od velení armády.
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Ungar Franz, obuvník č. 212, (šel s týlovou divizí (trén) č. 8, dvakrát na ruskou a dvakrát
na italskou frontu.)
Buglar Josef, nádeník č. 168, (narukoval v říjnu 1915 a 2. prosince 1915 padl. Bližší údaje
nejsou známy.)
Schua Josef (Chemnitz) č. 221, (odešel 1. 8. 1914 s pěším plukem 88 do Ruska a od roku
1914 je bez jakékoliv zprávy pohřešován.)
Kastl Josef kovář č. 218, (odešel jako podkovář s 25. plukem polního dělostřelectva 28.
července do Ruska, pak do Itálie, stal se vrchním podkovářem; u Gorizie zraněn;
amputována noha. Bronzová medaile, Karlův vojenský kříž, stříbrný záslužný kříž s
korunou.)
Ungar Josef obuvník č. 217, (odešel s 2. pochodovým praporem 27. 9. 1914 k pěšímu
pluku 88 do Ruska, a zůstal tam 18 měsíců nepřetržitě v poli.)
Ungar Florian, zámečník č. 217, (odešel v srpnu 1914 s 1. praporem pěšího pluku 88 na
Srbsko, tam byl 27. 11. 1914 zajat, a 5. 11.1918 se vrátil ze zajetí.)
Stöhr Ignatz, soustružník dřeva č. 220, (odešel 10. srpna s 15. pochodovým plukem do
Srbska, (1914) tam byl 28. 11. 1914 zajat a 12. února 1920 se vrátil z francouzského
zajetí.)
Ungar Johann, zámečník č. 215, (odešel s 3. pochodovým praporem 20. 10. 1914 k 6.
zeměbraneckému pluku do Srbska, poté na Rusko, byl u Krasniku zraněn a 9. 9. 1915
uvolněn do železniční služby. Malá stříbrná a bronzová medaile.)

Franz Johann č. 227, (byl zde pomocníkem klempíře, o jeho válečných zážitcích není nic
známo, neboť se po ukončení války do Bochova již nevrátil.)
Marsch Anton, zdravotnický dobrovolník č. 229, (odešel v srpnu 1914 s 42. pěším plukem
na srbskou frontu, pak na ruskou, nakonec se stal vrchním lékařem v Albánii, a obdržel
tato vyznamenání: velkou a malou stříbrnou medaili, obě medaile Signum laudis, Karlův
vojenský kříž s korunou a 2 vyznamenání Červeného kříže.)
Mattusch Leopold, švec č. 231, (odešel v srpnu 1914 s praporem 15/88 do Srbska, poté
na Itálii, a tam 5. 6. 1915 padl u Krnu.)
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Mattusch Josef, obuvník č. 231, (odešel jako desátník s 6. domobraneckým plukem v
srpnu 1914 na Rusko, tam se účastnil útočného pochodu na Lublin, stal se četařem, byl
vyznamenán Karlovým vojenským křížem.)
Riedl Alois, mlynář, č. 236, (odešel jako aktivní desátník v srpnu 1914 s pěším plukem 88
na Rusko, padl 23. 10. 1914 u Jaroslawi.)
Leibl Anton, kameník č. 249, (odešel jako desátník s pěším plukem 73 dne 1. 8. 1914 do
Srbska, pak do Ruska, pak do Itálie; byl 3krát zraněn a vyznamenán stříbrnou medailí 1. a
2. třídy, bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Klapperer Anton, zřízenec daňového úřadu č. 246, (odešel jako desátník s 38.
domobraneckým plukem 10. 8. 1914 na Rusko, tam byl 24. 12. 1914 zajat a vrátil se ze
zajetí 15. 8. 1920.)
Rößner Georg, továrenský dozorce č. 257, (narukoval do Německa.)
Grimm Albin kovář č. 259, (odešel jako aktivní podkovář s 1. hulánským plukem v srpnu
1914 na Rusko, dostal železný kříž a po ukončení války sloužil dál.)
Grimm Gustav, zámečník č. 259, (když vypukla válka, odešel s 24. železniční rotou do
Ruska, utrpěl tam 82 zranění šrapnelem, pak se dostal do Itálie a dostal velkou stříbrnou
medaili, bronzovou medaili, železný záslužný kříž s korunou, Karlův vojenský kříž a
šestiletý záslužný kříž.)
Grimm Alois, úředník č. 259, (když vypukla válka, odešel s 8. ženijním praporem do
Ruska, pak do Itálie, pak do Francie, stal se desátníkem a byl 1x zraněn.)
Schmidt Anton, krejčí č. 264, (odešel jako starší ženista s 1. pochodovou rotou k 6.
ženijnímu praporu do Srbska, pak do Ruska, Itálie a nakonec do Francie (Verdun).
Bronzová medaile a 2x Karlův vojenský kříž.)
Kraus Karl, obuvnický pomocník č. 115, (odešel se zeměbraneckým plukem č. 6 na
srbskou frontu, a tam 11. 9. 1914 u Lazarevace padl.)
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Ulbert Alois, obuvník č. 265, (odešel počátkem srpna 1914 se 6. zeměbraneckým pěším
plukem na Srbsko, pak na Rusko, tam byl 20. 8. 1915 zajat a 20. 8. 1920 se vrátil ze
Sibiře.)

Ulbert Gottfried, obuvník č. 268, (odešel s 36. domobraneckým plukem počátkem srpna
1914 do Ruska, 1916 do Itálie, 1917 do Albánie, byl 1x raněn a zemřel 18. 8. 1918 v
Albánii.)
Kießwetter Josef, soustružník č. 270, (odešel se 6. domobraneckým pěším plukem dne 2.
8. 1914 na Srbsko, pak na Rusko, tam byl 1x raněn a 20. 3. 1915 se dostal do ruského
zajetí, z něhož se vrátil 6. 9. 1921 po tříměsíční cestě.)
Hufsky Karl, dělník č. 277, (odešel s 38. domobraneckým plukem 10. 8. 1914 do Ruska,
poté do Itálie a Francie, a byl vyznamenán bronzovou medailí, železným křížem a
Karlovým vojenským křížem.) Byl nepřetržitě na bojišti.)
Weidl Karl, zedník, č. 279, (odešel jako četař 11. 8. 1914 s domobraneckým plukem 38 do
Ruska, pak do Itálie a Rumunska. Byl 1x raněn, vyznamenán malou stříbrnou a
bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Schua Alois, obuvník, č. 281, (odešel se 14. dragounským plukem v únoru 1915 na
Rusko, pak do Rumunska a nakonec do Itálie. Byl vyznamenán železným záslužným
křížem.)
Schütz Gustav, dělník č. 286, (odešel 1914 se 14. dragounským plukem na Rusko,
později byl u horského trénu, a zemřel 28. 10. 1915 v Bochově v důsledku válečných
útrap.)
Ullmann Wilhelm, soustružník č. 286, (odešel v roce 1914 se 14. dragounským plukem do
Srbska, pak do Ruska a Itálie, kde byl těžce raněn, a byla mu amputována 1 noha. Domů
se vrátil jako invalida s těmito vyznamenáními: malá stříbrná medaile, bronzová medaile,
Karlův vojenský kříž a medaile za zranění.)
Hamela Franz, dělník č. 286, (v době narukování byl v porcelánce a o jeho zážitcích z
války není nic známo, neboť se po ukončení války do Bochova nevrátil.)
Kastl Johann, obuvník č. 289, (odešel 20. 8. 1914 s horským dělostřelectvem do Ruska a
zemřel 1. 12. 1916 v rezervním špitálu v Aradu (Maďarsko)
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Bräutigam Josef, obuvník č. 290, (odešel s domobraneckým praporem č. 44 dne 15. 9.
1914 do Bosny, pak do Černé hory, pak do Ruska, kde byl 7. 7. 1916 zajat. Vrátil se odtud
10. 8. 1918.)
Reiwarth Johann, strojvedoucí č. 306, (účastnil se v roce 1914 jako strojní pomocník 1.
důstojníka u válečného námořnictva několika námořních bojů a ostřelování Rusů, později
byl uvolněn do železniční služby.)
Wild Heinrich, strojvedoucí č. 306, (odešel 8. 8. 1914 jako strojní kvartýrmajstr s lodními
"ostrostřelci" jeho Veličenstva na moře, účastnil se mnoha námořních bitev a ostřelování
Rusů ve Středozemním moři. 20. 11. 1915 se vrátil k vojenské dráze. Karlův vojenský
kříž.)
Schuldes Rudolf, obchod uhlím č. 310, (odešel s pěším plukem 88 v srpnu 1914 do
Ruska, pak do Itálie, stal se účetním poddůstojníkem, pak do Albánie. Byl vyznamenán
Karlovým vojenským křížem, bronzovou medailí a železným záslužným křížem.)

Ambros Bruno, zvěrolékař č. 313, (zemřel v roce 1916 po infikaci vozhřivkou.) (14./1.
1916 v Chebu).

Z Bochova-Tašovic:
Bröckl Wilhelm č. 13, (odešel se 6. zeměbraneckým plukem v srpnu 1914 do Srbska, pak
do Ruska, Itálie, stal se šikovatelem, 1x raněn, vyznamenán stříbrnou medailí 1. a 2. třídy,
bronzovou medailí, medailí za zranění a Karlovým vojenským křížem.)
Luderer Karl č. 25, Hillitzer Ernst č. 26, Sacher Wilhelm č. 11, Pörner Karl č. 14, Lang
Josef č. 30, Pörner Alois č. 31, Pleiner Rudolf č. 32, Fischer August č. 39, Schua Alois č.
24, a Rohm Rudolf č. 36.
3. srpna 1914 proběhla všeobecná mobilizace do 42 let včetně domobrany a také
starších, kteří dostali přidělovací listy; tito muži jsou uvedeni výše mezi ostatními jmény.
Během přibližně 3 týdnů došlo nyní k asi dvaceti vyhlášením války, tato doba byla velmi
vzrušující. Jedna zpráva stíhala druhou, naším městem se proháněly automobily,
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lidé chtěli v každém cizinci odhalit špióna. V každém civilním autě tušili milióny, které
chtějí cizinci odtud odvézt, až nakonec okresní hejtmanství Žlutice zakázalo zdejší (nově
zřízené) občanské stráži zastavovat a prohledávat automobily. Kilo mouky stouplo ihned
díky čilé poptávce z 50 na 52 haléřů.
Mnoho obchodníků dostalo strach, že obchody vlivem války – podle starých zkušeností z
let 1866 a 1871) – nepůjdou, a snažili se vstřícnými cenami prodat alespoň něco, aby
mohli dostát svým platebním závazkům. Moratorium na celou dobu války je však této
starosti zbavilo.
24. srpna 1914 narukovali odvedenci ročník 1914, a sice:
Heinzl Alfred, zámečník č. 22, (odešel se 3. pochodovým praporem v září 1914 k pěšímu
pluku 88 do Ruska, stal se četařem, byl 2krát raněn, a 6. 10. 1916 padl při útoku na
Lysonianské vysočině (východně od Berežan). Velká stříbrná a bronzová medaile.)
Jellineck Franz, učitel č. 45, (odešel jako jednoroční dobrovolník s II./XIII. pochodovou
rotou v srpnu 1915 na ruské bojiště (pěší pluk 88), byl 7. 9. 1915 zajat, a 2. 12. 1915
zemřel v zajetí (Alatyr) v Rusku.)
Marsch Leopold, strojvedoucí č. 49, (odešel jako telegrafista telegrafního pluku 2. 2. 1915
do Ruska, odtud pak do Itálie. Karlův vojenský kříž, Železný záslužný kříž, bronzová a
malá stříbrná medile. Dne 1. 11.1918 byl zajat u Monte Rover, a 28. 9. 1919 se z
italského zajetí vrátil.)
Rauscher Anton, sládek č. 65, (byl s 2., 20. a 32. pochodovým praporem pěšího pluku 88
na bojištích v Rusku a Itálii, byl 2x raněn. Malá stříbrná a bronzová medaile, Karlův
vojenský kříž, medaile za zranění.)
Ullmann Ignatz, kovář č. 67, (odešel s 8. plukem horských dělostřelců
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16. 2. 1915 do Ruska, pak do Itálie, byl zraněn v 11. bitvě na Soči a vyznamenán malou
stříbrnou a bronzovou medailí za statečnost.)
Maier Franz, tesař č. 108, (odešel 19. 12. 1914 s kulometnou rotou k pěšímu pluku 88 do
Ruska, Srbska a opět do Ruska. Železný záslužný kříž, Karlův vojenský kříž.)
Zimmer Alois, zámečník č. 114, (odešel s 8. ženijním praporem 6. 1. 1915 do Ruska, pak
do Itálie, a 9. 7. 1915 padl na plošině Doberdo.)
Hübner Josef, holič č. 130, (odešel s 2. pochodovou rotou 10. listopadu 1914 k 22.
mysliveckému praporu na Rusko a padl 4. 2. 1915 v Karpatech.)
Schua Wenzl, zámečník č. 162, (odešel 2. 11. 1914 s 7. pochodovou rotou k pěšímu pluku
88 do Ruska, tam byl 31. 12. 1914 zajat a vrátil se odtud 3. 10. 1918.)
Richter Josef, rolník č. 170, (odešel 2. 6. 1915 s plukem těžkého polního dělostřelectva č.
19 na Rusko a v roce 1916 se z důvodu nemoci dostal do skladu dělostřeleckého
materiálu. Bronzová medaile za statečnost.)
Springer Wilhelm, číšník č. 189, (odešel v září 1915 jako svobodník s dragounským
plukem č. 14 na ruskou frontu, poté do Rumunska a do Itálie. Byl vyznamenán bronzovou
medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Ullmann Franz, obuvník č. 191, (narukoval k 23. pluku polního dělostřelectva, dostal se k
pevnostnímu dělostřelectvu do Trebinje, Ragusy, Černé hory a byl 2x vyznamenán
bronzovou medailí za statečnost.)
Kohn Max, obchodník s usněmi č. 209, (odešel s 3. pochodovým praporem (1914) k
zeměbraneckému pluku 6 do Srbska, pak do Ruska, nakonec do Itálie, byl 1x raněn a
vyznamenán zlatou medailí, velkou a malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí a
Karlovým vojenským křížem.)
Ungar Wenzl, obuvník č. 211, (odešel s trénovým praporem 8 v říjnu 1914 do Srbska, pak
na ruskou a italskou frontu, nakonec do Albánie. Byl 1x raněn a vyznamenán malou
stříbrnou a bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
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Kunz Josef, pekař č. 222, (odešel s 22. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 na
ruskou frontu, pak s 111. pěším plukem na italskou frontu, byl raněn a vyznamenán
velkou a malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí, Karlovým vojenským křížem a
medailí za zranění.
Riedl Rudolf, mlynář č. 236, (v roce 1914 odešel s 3. pochodovým praporem k 6.
zeměbraneckému pluku do Srbska, poté s 14. pochodovým praporem do Ruska,
onemocněl tyfem a zápalem plic, a vyznamenán Karlovým vojenským křížem se vrátil 12.
3. 1917 domů.)
Tuchan Adolf, zedník č. 128, odešel v roce 1915 s domobraneckou pracovní rotou (209/8)
na frontu, později se dostal k 6. zeměbraneckému pluku, byl jednou raněn a 30. 9. 1917
padl. Je pochován na vojenském hřbitově u Czorochova.)
Schmidt Johann, holič č. 264, (odešel se zdravotnickou jednotkou 15. 8. 1914 do Srbska
poté do Karpat, a 14. 4. 1915 zemřel v Užhorodě.)

Rosam Anton, kupec č. 157 (223), odešel 12. 12. 1914 s pěším plukem č. 73 na srbskou
frontu, tam byl 18. 12. 1914 zajat a v dubnu 1915 v srbském zajetí zemřel.)
Rosam Eduard, obuvník č. 157 (223) odešel 12. 12. 1914 k pěšímu pluku 73 na srbskou
frontu, poté do Ruska; tam byl raněn.
Rosam Franz, zámečník č. 157 (223) odešel v březnu 1915 s kulometným oddílem k
pěšímu pluku 88 do Ruska pak do Itálie a Albánie; padl 16. 7. 1918 v Albánii.)
Leger Josef, poštovní zaměstnanec č. 288, byl celou válku na bojišti s železničním a
telegrafním plukem.
Öhm Ernst, dělník č. 305, odešel v březnu 1916 s 8. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 28 na ruskou frontu, utrpěl těžkou střelnou ránu do břicha a 2. 7. 1916 zemřel ve
Stanislavově.)
Wolf Wenzl, Bochov-Tašovice č. 17.
Springer Josef, notářská kancelář, č. 189, (odešel s dragounským plukem 7 do Ruska
(1914), poté s dragounským plukem 14 do Itálie, nakonec do Rumunska, malá stříbrná a
bronzová medaile, stříbrný záslužný kříž s korunou. (Byl strážmistrem.)
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20. srpna 1914 se vrátili domů již první ranění a nemocní z Bochova a okolí, a byli
umístěni v záložní vojenské nemocnici, zřízené v 1. patře zdejší národní školy. Veškeré
zařízení, postele atd. dali k dispozici zdejší obyvatelé; to, co ještě chybělo, dodalo město
Bochov.

3. záři narukovali:
Schopf Franz, řeznický pomocník č. 29, (byl u proviantního skladu, a sice nejprve v Praze,
pak v Krakově, 1915 Přemyšl a nakonec Rava-Ruska.)
Wolf Anton, pekař č. 30, (odešel k polnímu pekařství do Přemyšli, v roce 1917 byl
odveden k pěšímu pluku 88 a 11. 8. 1918 padl na italské frontě.)
Ulbert Eduard č. 32 (kupec), (po těžké operaci se v roce 1917 dostal k domobraneckému
praporu č. 45 do Albánie.)
Heinzl Alois, hostinský č. 35, odešel s kulometným oddílem 6. zeměbraneckého pluku v
září 1917 na ruskou a později na italskou frontu.)
Wolf Ignatz, zámečník č. 36, (pěší pluk 88, byl vyučen jako šofér a byl v Rusku.)
Müller Alois truhlář č. 39, (byl jako voják trénu v roce 1914 v Srbsku, poté v Rusku, a 3
roky jako takový v Itálii.)
Zimmer Albin řezník č. 98, (odešel s pěším plukem 88 v září 1914 (polní jatka) do Ruska,
v roce 1917 se dostal ke kulometnému oddílu pěšího pluku č. 11, a s tímto plukem na
italskou frontu.)

Záložní
vojenská
nemocnice

Grimm Karl soustružník dřeva č. 164, (odešel 15. 10. 1914 s domobraneckým praporem č.
45 do Srbska, při dobývání Lovčenu dne 9. 1. 1916 byl zraněn a vrátil se jako invalida 10.
února 1917.)
Rispler Franz, kupec č. 250, (odešel s 15. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 na
ruskou frontu, tam byl těžce raněn. Vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým
vojenským křížem. Z toho důvodu v roce 1918 předčasně uvolněn.)
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6. září 1914 narukovali:
Kießwetter Wilhelm, číšník č. 59, (odešel v říjnu 1914 k domobraneckému praporu 44 do
Srbska, poté do Ruska, a 30. července 1916 padl ve Volyni (u Smolar).
Traub Heinrich, dílovedoucí č. 87, (10. srpna 1916 odešel s domobraneckým praporem č.
6 do Albánie, a tam ve vojenské nemocnici v Tiraně podlehl válečným zraněním.) (dne 16.
4. 1916)
Schubert Eduard, polní četník č. 108; (po krátké službě ve funkci polního četníka na ruské
frontě byl opět uvolněn a přišel zpět do Bochova jako četník. Při převratu uprchl do
Rakouska.)
Ullmann Franz, sklářský mistr č. 175, (odešel jako desátník s pochodovou rotou k
domobraneckému praporu 44 do Bosny, Srbska, Černé hory, poté do Ruska; u Polony byl
raněn a 1. 8. 1916 padl u Stochotu (Volyně).)
Ullmann Anton, zámečník č. 83, (odešel 1916 k 38. domobraneckému pluku na italské
válečné území.)
Grimm Ernst, dělník č. 180, (odešel v říjnu 1914 k domobraneckému praporu 44 na
bosensko-srbskou hranici, a 17. 8. 1915 byl uvolněn pro železniční službu.)
Sedlak Josef, berní správce č. 247, (Narukoval k telegrafnímu pluku, později byl uvolněn.)
Hirsch Franz (zámečník) Chemnitz, č. 177, (zemřel v červenci 1915 v ruském zajetí.)
Ullmann Anton z č. 175, bytem v Tašovicích č. 7/8 (odešel s domobraneckým praporem č.
44 do Srbska, později do Albánie, a byl vyznamenán bronzovou medailí, Karlovým
vojenským křížem a železným křížem)
Luderer Wenzel, Bochov-Tašovice č. 22, (zemřel 2. 11. 1915 v srbském zajetí.)
Kraus Wenzl, povozník č. 115 (odešel v roce 1914 s plukem horského dělostřelectva 8 na
ruskou frontu, později na italskou.)
9. září 1914 narukovali:
Baier Johann, hostinský č. 10, (odešel s pochodovou rotou v roce 1914 k
domobraneckému praporu 44 do Srbska, Bosny a Černé Hory a v roce 1916 onemocněl
malárií a vrátil se domů.)
Schopf Reinhold, dělník v porcelánce č. 98, (padl 10. 4. 1916 u Monfalcone (Itálie). Bližší
údaje nejsou známy.)
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Hofmann Ferdinand, Schneider č. 56, (odešel dne 13. 3. 1915 se 7. pochodovým
praporem k domobraneckému pluku č. 6 na ruskou frontu, tam byl 30. 5. 1915 zajat a z
ruského zajetí se vrátil 18. 9. 1918.)
Stöhr Leopold, keramik č. 171, (odešel 15. 10. 1914 jako desátník s domobraneckým
praporem č. 46 do Srbska, poté do Ruska, a od 3. září 1917 zmizel na italské frontě – od
té doby je pohřešován.)
Marckoff Anton č. 223, (Bližší údaje nejsou známy.)
Müller Franz, kovář č. 252, (odešel v říjnu 1914 s domobraneckým praporem č. 46 do
Srbska, Černé hory, Albánie, a 20. 8. 1916 zemřel v Durrazzu (Albánie).
Schuldes Franz, sekerník č. 277, (odešel v únoru 1915 k pěšímu pluku 88 do Ruska, byl
zajat v Karpatech, a v srpnu 1916 zemřel v ruském zajetí (Sibiř).)
Schwarz Ernst, zámečník č. 37, přišel 12. června 1915 k polní dráze do ruského Polska, 2.
8. 1915 onemocněl úplavicí a 21. 8. 1915 zemřel v infekční nemocnici ve Wadowicích.)
Kunz Josef, Bochov-Tašovice č. 24.

Brunner Wilhelm z Bochova-Tašovic č. 36.
Zimmer Josef pocházející z č. 108, naposledy bytem v Tašovicích č. 31, (odešel v září
1914 k pěšímu pluku 73 do Srbska, poté do Ruska, 1915 znovu do Srbska, kde 25. 10.
1915 padl u Hradschinow. Velká stříbrná medaile za statečnost.)
27. záři 1914 narukoval:
Kießwetter Wilhelm, železničář č. 184, (byl 2. 8. 1915 uvolněn pro železniční službu.)
10. října 1914 se konal již odvod pro rok 1915. Z odvedenců museli 26. 10. 1914
narukovat tito:
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Lieder Alfred, vsazovač očí č. 20, (narukoval do Německa.)
Salveter Karl, zámečník, narozen v č. 109, (dostal se k železničnímu pluku a byl v
Sarajevu (Bosna).
Wolf Wilhelm, zámečník č. 30, (odešel s 4. pochodovým praporem (15. 12. 1914) k
zeměbraneckému pluku č. 6 do Srbska, pak na karpatskou frontu proti Rusku, 20. 3. 1915
byl raněn v Dukelském průsmyku a zemřel 31. 3. 1915 ve vojenském pozorovacím
oddělení v Satoráljaujhely na otravu krve.)
Fischer Franz, řeznický pomocník č. 45, (dostal se k leteckému oddílu. Dále není nic
známo, neboť po ukončení války zůstal ve své domovské obci Sovolusky.)

Tröber Rudolf, krejčí č. 73, (odešel 15. 12. 1914 s 4. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku 6 do Srbska, poté na ruskou a italskou frontu, byl 3x raněn, padl
v srpnu 1917 v Itálii. Stříbrná medaile II. třídy a bronzová medaile.)
Hilitzer Emil, malíř č. 81, (odešel 20./12. 1915 s pochodovým praporem k pěšímu pluku
88 na ruskou frontu, od 7. 2. 1915 byl pohřešován, 15. 2. 1915 zemřel v Rudkách.)
Klinger Johann, student lékařství č. 96, (narukoval k 22. mysliveckému praporu do
Chebu, a zůstal jako lékař ve vojenských špitálech a táborech ruských zajatců v Chebu.)
Hilitzer Alois, obuvník č. 81, (odešel v říjnu 1915 s údernou rotou k pěšímu pluku 88 na
ruskou frontu, byl 3. 11. 1916 raněn u Humenného a tomuto zranění podlehl 12. 11. 1916
v Korneuburgu.)
Rothberger Franz, obuvník č. 99, (odešel s 4. pochodovým praporem k zeměbraneckému
pluku č. 6 do Karpat, dam byl 31. 5. 1915 zraněn, dostal malou stříbrnou medaili, 20. 2.
1916 se vrátil jako invalida.)
Adler Fröhlich Simon, kupec č. 116, (odešel 15. 12. 1914 s pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, tam byl 31. 12. 1914 zajat. Z ruského zajetí (Omsk) se
vrátil v srpnu 1921.)
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Wolf Friedrich kupec č. 121, (odešel 1. dubna 1915 s 5. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu; stal se svobodníkem a jízdní spojkou. Později v Albánii
onemocněl tyfem. Pochvalné uznání (diplom), bronzová medaile, Železný záslužný kříž,
Karlův vojenský kříž.)
Stöhr Alfred, kupec č. 126, (15. 12. 1914 odešel s 4. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku do Srbska, poté táhl na Rusko a byl v srpnu 1915 zajat. 26. 7.
1916 se utopil v ruském zajetí.)
Wettengl Eduard, obuvnický pomocník č. 154. (z Valče. Bližší údaje nejsou známy.)

Plitz Anton, kupec č. 183, (odešel s 7. pochodovou rotou 15. února 1915 k mysliveckému
praporu č. 22 na ruskou frontu, poté postupoval na Itálii, stal se četařem a byl
vyznamenán malou stříbrnou a bronzovou medailí, železným záslužným křížem a
Karlovým vojenským křížem.)
Kießwetter Hermann, číšník č. 184, (odešel s 11. pochodovým praporem 15. dubna 1915
na ruskou frontu, pěší pluk 88, u Bolichowa (Halič) byl zajat a od 30. 5. 1915 je
nezvěstný.)
Rothberger Ernst, číšník č. 193, (byl u 17. strážního praporu v Chebu a Liberci jako stráž
zajatců, poté ve Štýrsku, kde hlídal prachárnu.)
Mally Wenzl, tesař č. 230, (odešel s 4. pochodovým praporem k zeměbraneckému pluku
6 na ruskou frontu, poté s 23. pochodovým praporem do Itálie. Stal se desátníkem a byl
vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)

Schuldes Franz, sekerník č. 277, odešel v únoru 1915 k pěšímu pluku 88 na ruskou
frontu, v Karpatech byl zajat, a v srpnu 1916 zemřel na Sibiři.)
Müller Anton, číšník č. 301, (odešel v březnu a červenci 1915 k pěšímu pluku 88 na
ruskou frontu, přišel o pravé oko, dostal malou stříbrnou medaili a vrátil se 2. 3. 1916 jako
invalida.)
Bröckl Josef, Bochov-Tašovice č. 13.
Sacher Karl, Bochov-Tašovice č. 17.
Luderer Eduard, Bochov-Tašovice č. 25.
Ulbert Anton, Bochov-Tašovice č. 36.
Wallisch Reinhold, Bochov-Tašovice č. 38.
Salveter Alois, číšník, narozen v č. 109, (odešel s dragounským plukem 14 na srbskou
frontu, později se dostal ke trénu, nakonec s pěším plukem 88 na italskou frontu (obsluha
pěchotních děl).
Níže uvádím některé veršovánky a pokřiky vysmívající se nepřátelům, které bylo možno
slyšet na začátku války; např. po zabrání Lutychu: "Lieber Wilhelm ich bitt´dich, laß mir
doch mein Luttich; Aber Albert wart mir noch ein bißl, Ich bin ja bald in Brüssel." (Milý
Viléme, nech mi, prosím, můj Lutych. Ale Alberte, počkej ještě trochu, brzy budu v
Bruselu." –
Serbien muß sterbien! (Srbsko musí zemřít!) Jeder Schuß, ein Ruß!
Jeder Stoß ein Franzos! Jeder Tritt ein Britt! (Každá střela, jeden Rus! Každé bodnutí,
jeden Francouz! Každé kopnutí jeden Brit!)
Nový pozdrav: Bůh potrestej Anglii! Odpověď: Nechť ji potrestá!
Nálada, která tehdy panovala, je zřejmá i z toho, že zcela zmizel doposud tak obvyklý a u
nás zdomácnělý francouzský pozdrav "Adje", a místo něho se ujal pozdrav "Grüß Gott"
(Pozdrav Bůh) nebo "Auf Widersehen" (Na shledanou).

Výsměšné
veršovánky
a pokřiky

Pozdrav
Pozdrav

10. listopadu 1914 jsme do Bochova dostali první uprchlíky z Haliče, a sice 49 osob,
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které byly ubytovány v již neobývaném "Lesním mlýně". Obyvatelstvo jim darovalo všeliké
drobné haraburdí do domácnosti, aby měli to nejnutnější, protože museli ve své vlasti
opustit všechno, aby uprchli před ruskou soldateskou.
Od 16. listopadu 1914 začal odvod domobranců 1. výzvy, tedy mužů, kteří neprošli
prezenční službou a superarbitrovaných. Tento odvod se konal ve Žluticích. Z 84
bochovských občanů bylo 30 uznáno schopnými. Navzdory tísni z války panovala při
odvodech veselá nálada. Hodně se zpívalo, výskalo i pilo. Při příjezdu do Bochova čekal
na brance dav lidí. Mnohé ženy "uschopněných" mužů plakaly.
19. listopadu 1914, městská obec Bochov upisuje 20.000.- Kč jako I. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1914)

Váleční
uprchlíci

Odvod
domobranců

Válečná
půjčka

"19. listopadu 1914, okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 5.500.- Kč jako I. válečnou
půjčku.
(Archiv okresního zastupitelstva.)

Válečná půjčka

Výzva městské obce ze dne 19. listopadu 1914
Váženému obyvatelstvu města Bochov!
V letošním roce byla poměrně dobrá sklizeň. Zůstali jsme – celkem vzato – ušetřeni
trápení, spojeného s nedostatkem práce a s nezaměstnaností. Přes to, že na hranicích
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říše plápolá válečná pochodeň, a tisíce lidí museli jako uprchlíci opustit své domovy, my
zde žijeme jako v nejhlubším míru.
Vděčnost nám tedy káže, abychom si vzpomněli na naše udatné vojáky. Je naší
nevyvratitelnou povinností, chránit rodiny zraněných a padlých vojáků před bídou a
útrapami. To můžeme udělat pouze velkorysou akcí. Takovou akci zahájil Úřad pro
válečnou péči, zřízený ministerstvem války. Má být založen fond, který umožní vyplácet
raněným i rodinám raněných a padlých vojáků odpovídající příplatek k zákonnému
důchodu. Při tom se vycházelo z úvahy, že důchody vyplácené státem (pro majetnou či
výdělečně schopnou vdovu 108,- K, pro vdovu bez prostředků, která je současně zcela
neschopná práce, 204,- K na rok) zažehnají pouze tu největší nouzi, přesto však vyžadují
dokonce i od vítězného státu při dnešních obrovských stavech vojska velké náklady.

Úřad
válečnou péči

Zde má na pomoc přispěchat smysl nejširších kruhů pro dobročinnost a dodat to, co není
v silách státu. Na tento ušlechtilý účel mají obce věnovat 2 koruny za každou rodinu, žijící
na jejím území. Nechť se žádná rodina, která si to může dovolit, této oběti nestraní. Avšak
místo chudých, kteří nemohou dát ani 2 koruny, nechť vypomůžou vyšší částkou ti, kdož
mohou. Nechť tuto výzvu neodmítají ani rodiny, jejichž přísušníci slouží ve zbrani, neboť i
jim nebo jejich členům může tato sbírka pomoci, pokud by se stali oběťmi války.
V nejbližších dnech proběhne dům od domu sbírka, při níž budou tyto dary přijímány.
Prosíme předem všechny rodiny, aby s ohledem na ušlechtilý cíl sbírky tuto oběť přinesly.
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Doufáme také, že neapelujeme zbytečně na obětavost zámožnějších kruhů, prosíme-li je,
aby vyrovnaly co největšími příspěvky výpadek, vzniklý nedostatečnými možnostmi
armády.
V této souvislosti bychom rádi poukázali na přibližně 400 obyvatel malého sousedního
města Žlutice, kde při podomní sbírce shromáždili více než 850,- K, včetně ostatních
soukromých darů v kasičkách a podobných zařízeních však již hodně přes 1000,- K, a kde
všechny spolky a korporace stále ještě soutěží v podpoře tohoto nejnaléhavějšího ze
všech záměrů, a sice pomoci obětem války.
Starosta:
Franz Josef Ulbert m. p.
19. listopadu 1914 se konala sbírka na válečné uprchlíky z Haliče.

Sbírka
Dal jsem zlato
za železo.

Německá národní rada sbírá zlaté prsteny a šperky pod heslem "Dal jsem zlato za železo
", a dárcům rozděluje železné prsteny s nápisem na horní straně.
Městská spořitelna přidělila městské obci 6775 korun na pokrytí vícenákladů způsobených
válkou.
Pro zemský výbor péče o válečné invalidy se pořádá podomní sbírka.
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Dr. Franz Fischer z Kysiblu vede zdejší obvodní lékařskou ordinaci po dobu jejího
uprázdnění, provádí všeobecně dostupné ochranné očkování a v současné době
bezplatně ošetřuje raněné a nemocné vojáky, umístěné ve zdejším pomocném špitálu v
národní škole.
(Zápis ze zasedání 1914)
28. listopadu 1914 bylo do našeho rezervního špitálu přivezeno 36 raněných a
nemocných vojáků různých národností z různých pluků. Vojáci byli z Tyrolska, Vídně,
Maďarska, Štýrska a odjinud. Obyvatelé se vůči nim projevili velmi vstřícně. Dali jim
mnoho darů. Při křtu syna padlého Hauensteina, (zeť hajného Mattiße) byli dva takoví
vojáci za kmotry; různé rodiny je zvaly na oběd.

Dr. Fischer

Rezervní špitál

Ranění,
nemocní

12. prosince 1914 přijelo opět 145 utečenců z Bukoviny. Byli rozmístěni po vsích v okolí.

Městská obec věnuje na padlé a zemřelé bochovské vojáky, kteří mohou být pohřbeni ve
své vlasti, čestné hroby na zdejším hřbitově ve III. oddělení.
(Zápis ze zasedání 1914)
O druhém svátku vánočním 1914 uspořádali vojáci, umístění ve zdejším rezervním
špitálu, U Koule ve prospěch "Červeného kříže" koncert, který měl velkou návštěvnost.
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Státní správa ruší na dobu trvání války obecní volby.
(Zápis ze zasedání 1914)

Vánoce 1914, městská obec posílá všem bochovský vojákům, kteří narukovali do války,
vánoční balíček s následujícím obsahem: 1 vánoční blahopřání, 1 jedlovou větvičku, 1
dýmku, tabák, doutníky, cigarety a perník.
(Městský archiv)

Také místní spolky, například hasiči, mužský pěvecký spolek, zaslaly svým členům, kteří
narukovali na bojiště, peníze a milodary.

Obecní
volby

Vánoce 1914
Vánoční
balíček
Milodary
a peníze

Koncem prosince 1914 je založena okresní kancelář pro válečnou pomoc, která si
stanovila tyto hlavní úkoly:

Okresní
kancelář pro
válečnou
pomoc

1. Zajištění chybějících nutných předmětů do domácnosti pro uprchlíky.
2. Zajištění potřebného oblečení a obuvi pro uprchlíky.
3. Obstarání paliva.
4. Péče o racionální výživu uprchlíků.
5. Péče o uspokojení náboženských potřeb uprchlíků.
6. Pomoc uprchlíkům v osobních záležitostech, např. vypátrání pohřešovaných rodinných
příslušníků, žádosti o přesídlení atd.
7. Zaměstnávání uprchlíků, přičemž má platit pravidlo, že domácím tím nesmí být vzata
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pracovní příležitost.

(Obecní archív)

26. prosince 1914 narukovali jako dělníci pro stavbu silnic:

Narukovali

Wallisch Alois, rolník č. 8, (odešel v lednu 1915 k pracovnímu oddílu 1. armády do
ruského Polska, později se dostal k 51. pěšímu pluku, poté k 38. domobraneckému
pluku.)
Mikuta Anton, dělník, č. 40, (později se dostal k pěšímu pluku 88 (8. pochodový prapor)
na ruskou frontu, byl raněn, a 13. 5. 1917 padl u Berežan. Bronzová medaile a Karlův
vojenský kříž.)
Meller Anton, dělník, č. 174, (zemřel 30. 11. 1918 doma na následky válečných útrap, a
byl pochován ve zdejším čestném hrobě. Bližší údaje nejsou známy.)
Schranz Franz, rolník č. 258, (odešel s domobraneckým pracovním oddílem 1/38 do
ruského Polska, byl zde nasazen jako vojenský dělník na výstavbu polní železnice. Na
podzim 1917 se vrátil domů jako 50% invalida.)

1915
Dne 5. ledna 1915 tu zemřel po 14letém působení ředitel měšťanské školy Josef Jelineck.

16. ledna 1915 narukovali vhodní muži z domobrany, kteří neabsolvovali prezenční
službu, a sice ročníky narozené 1887, 1888, 1889 a 1890. Při jejich odjezdu bylo na
nádraží mnoho pláče. Narukovali:
Heinzl Rudolf, kupec. č. 44, (byl přidělen k posádkovému špitálu č. 10 v Innsbrucku.)

Úmrtí

Swietelsky Wilhelm, účetní č. 53, (bližší údaje nejsou známy.)
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Tröber Albin, kupec, č. 73, (narukoval k pěšímu pluku 73, později se dostal k pěšímu
pluku 88 do Szollnoku (kádr), a byl v červenci 1915 superarbitrován z důvodu nemoci.)
Leger Eduard, zámečník č. 288, (nejprve se dostal do vagónky ve Vídni, pak do
armádních dílen pro nákladní vlaky, odešel v roce 1916 s 27. pochodovým praporem k
Zeměbraneckému pluku 10 na ruskou frontu a byl vyznamenán Karlovým vojenským
křížem a železným záslužným křížem).
Ullmann Friederich, zámečník č. 83, (odešel 15. 5. 1915 k telegrafnímu oddílu do ruského
Polska, později sloužil jako letecký radiotelegrafista a nakonec v námořním arzenálu Sola.
bronzová medaile za statečnost.)
Stöhr Ludwig, obuvník č. 94, (odešel 1. května 15 k pěšímu pluku 88 do Ruska, pak do
Itálie, kde 13. 12. 1917 padlu u Col di Beretta. 4x byl na bojišti, v roce 1915 byl raněn a
dostal tato vyznamenání: velká stříbrná medaile, bronzová medaile, Karlův vojenský kříž.)
Größler Albin, dělník č. 198,
Tächl Johann, truhlář, č. 244, (odešel s 7. pochodovým praporem 18. února 1915 k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, a byl jednou raněn.)
Radler Franz, městský hajný č. 271 (odešel 29. 4. 1915 s 10. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu; později se dostal s velením 54. divize na Ukrajinu proti
bolševikům. Karlův vojenský kříž, záslužný kříž s korunou a pochvalné uznání.)
Narukovali

1. února narukovali (1915):
Killmann Josef, dělník č. 101, (odešel 19. 3. 1915 s 8. pochodovým praporem k pěšímu
pluku č. 57 na ruskou frontu, a 16. 5. 1915 padl u Jaroslawi.)
Chalupa Josef, obuvník č. 103, (odešel 10. 4. 1915 s 9. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, 9. 9. 1915 se u Tarnopolu dostal do ruského zajetí, a odtud se
vrátil 12. 11. 1918 domů.)
Schua Franz, zámečník č. 208, (10. 4. 1915 odešel s 9. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 (kulometný oddíl) na ruskou frontu, stal se zbrojmistrem a byl vyznamenán
malou stříbrnou a bronzovou medailí.)
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Mally Rudolf, tesař č. 230, (15. 3. 1915 odešel s 8. pochodovým praporem k pěšímu pluku
88 na ruskou frontu, poté na italskou, nakonec do Albánie, jako svobodník byl 26. 7. 1918
raněn u kláštera Ardenica (Albánie), a na toto zranění 27. 8. 1918 v rezervním špitálu v
Osijeku zemřel.)
Linka Camill, truhlář, č. 266, (odešel 10. 9. 1914 domobraneckým praporem 15 do
Krakova a na ruskou a rumunskou frontu a zůstal tam do roku 1918, nakonec jako člen
garnizony na Ukrajině. Železný záslužný kříž a Karlův vojenský kříž.)

Narukovali
15. února 1915 narukovali:
Lehniger Gustav, holič, č. 25 (odešel s 9. pochodovým praporem k pěšímu pluku č. 73 na
ruskou frontu, byl raněn, v červnu 1915 se nemocný vrátil domů. Zde 22. 8. 1916 zemřel a
byl pochován v čestném hrobě.)
Müller Franz, číšník č. 39, (odešel 10. 4. 1915 s 10. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, u Tarnopolu byl raněn, pak se dostal k automobilní jednotce,
kde zůstal až do konce války. Železný záslužný kříž.)
Schöberl Josef, dělník č. 70, (odešel 21. 4. 1915 k pěšímu pluku č. 57 na ruskou frontu, a
5. května 1915 padl v Karpatech.)
Ullmann Rudolf, zámečník č. 83, (odešel 26. 4. 1915 k 14. pěšímu pluku (Nový Jičín) na
ruskou frontu, a od 12. 5. 1915 je nezvěstný.)
Voit Josef, kovář č. 127, (odešel 10. 4. 1915 s 9. pochodovým praporem k pěšímu pluku
88 na ruskou frontu, dne 20. 5. 1915 se dostal do ruského zajetí, a tam 3. 7. 1915 zemřel
("Redischkowa", Penzenská oblast.)
Heinz Franz, číšník č. 173, (odešel 15. 3. 1915 s 8. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu a 23. 3. 1915 padl v Dukelském průsmyku.)
Schua Anton, krejčí č. 208, (odešel 15. 3. 1915 s 8. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, 29. 5. 1915 byl u Bolechova zajat. Z ruského zajetí se vrátil 20.
7. 1915.
Schober Alois, dělník č. 221, (odešel s 9. pochodovým praporem k pěšímu pluku č. 13 na
ruskou frontu, při dopadu granátu
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utrpěl nervový šok, a v důsledku toho se vrátil 2. 9. 1918 domů jako invalida.)
Rohleder Wilhelm, krejší č. 226, (narukoval ke kádru pěšího pluku 73 do Prahy, a dostal
se do dílen trénu č. 12 do Sedmihradska (Nagienjed).
Wolf Anton, hostinský v Hojsově Stráži, č. 40, narozený v Bochově (odešel v roce 1915 k
pěšímu pluku č. 88 na ruskou frontu a padl v roce 1916 v kostele v Nilen.)

Za městského lékaře Dr. Wilda, který zemřel 26. 12. 1914 zde byl 1. 2. 1915 zaměstnán
jako městský a obvodní lékař Dr. Wenzl Prokubek.
(Zápis ze zasedání 1915)

Městský lékař
Válečné žemle

20. února 1915 už neexistovaly rohlíky a housky, neboť od nynějška jsou jen válečné
žemle (4 haléře za kus)
Dodávka

V lednu a únoru 1915 bylo v Bochově naloženo obilí, které zkonfiskoval erár, a sice:
24 vagónů ovsa, 16 vagónů žita a 8 vagónů ječmene.
100 kg žita stálo
34,- K
"
ječmene "
28,- "
"
ovsa "
23.50 "
Evidenci obilí provádělo učitelstvo. Množství, které je třeba dodat, bylo obcím předepsáno
podle velikosti obdělávaných ploch.
Dne 26. února 1915 se opět dorazilo 25 raněných a nemocných vojáků, mezi nimi Maďaři,
Chorvati, Bosňané atd., starosta je na nádraží přivítal a
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byli umístěni do zdejšího pomocného špitálu.

7. března 1915 přišly od Zemské správní komise tyto oběžníky:
O výživě národa v době války:
O obdělávání polí. (Tím bylo zavedeno nucené osévání polí.)
O odvolání domobrany, pro určité úřady a představitele obcí.

Výživa národa.
Obdělávání polí.
Odvolání
domobrany.

15. března 1915 narukovali odvedenci narození v létech 1891 až 1895, a sice:
Pfeiffer Reinhold, řeznický pomocník. č. 45 (narodil se v Nové Vísce, a bližší údaje nejsou
známy).
Truckenbrodt Karl, vsazovač očí č. 69, (narukoval do Německa. Bližší údaje nejsou
známy.)
Streitenberger Alois, dělník č. 75, (odešel 15. 6. 1915 k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu,
poté, co dostal pochvalné uznání, dostal se 8. 9. 1915 do ruského zajetí, a odtud se vrátil
13. 2. 1919.)
Maier Wilhelm, číšník č. 108, (odešel 16. 9. 1916 k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu,
pak na italskou, v 10. bitvě na Soči byl raněn; vyznamenán malou stříbrnou medailí,
bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Ulbert Wilhelm, obuvník č. 146, (odešel s 18. pochodovým praporem (kulometný oddíl) k
pěšímu pluku 88 do Ruska, pak do Itálie a nakonec do Albánie, a vrátil se odtud 30. 11.
1918.)
Stöhr Franz, obuvník č. 214, (odešel koncem května 1915 s
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11. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 do Ruska, v roce 1916 byl převelen ke
speciálnímu ženijnímu praporu č. 61 a poté se dostal na italské bojiště. Bronzová medaile
a Karlův vojenský kříž.)

od 22. 1. 1918
do 12. 9. 1919
zajat v Itálii

V masopustní neděli a pondělí 1915 uspořádali zdejší dobrovolní hasiči dva koncerty ve
prospěch Červeného kříže.
20. března 1915 se konal odvod ročníku 1896 k domobraně.
22. března 1915 lze za 1 korunu koupit pouze 2 kg chleba.
Od 22. března 1915 provedla komise ve složení 1 lékař bitevní lodi, 1 podplukovník, 1
nadporučík a 1 strážmistr. Přijeli autem.

Koncert

Odvod
Cena chleba

Inspekce
Inspekce

25. března 1915 provedli 2. inspekci zdejšího pomocného špitálu: 1 vrchní štábní lékař, 1
podplukovník, 1 poručík.
10. dubna 1915 přišlo do Bochova a okolí přibližně 50 vojáků na čtrnáctidenní dovolenou
k jarní setbě.

Dovolená
na setbu

1. dubna 1915 byly poprvé vydány lístky na chléb, tj. chleba byl na příděl, aby se tak zrušil Chlebenky
účinek nepřátelské hladové blokády.
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Dne 15. dubna 1915 narukovali:
Jako dělníci pro zemní práce Schmidt Wilhelm a Leopold Stöhr.
(Školní pamětní kniha)
Dále narukovali 15. dubna tito muži:
Leipold Josef, úředník č. 15, (odešel s 10. pochodovým praporem ke střeleckému pluku č.
7 (2. 6. 1915) na ruskou frontu; poté, co byl 2x raněn a 1 otráven plynem šel ještě čtyřikrát
na frontu (Rusko a Itálie) a dostal tato vyznamenání: velká stříbrná medaile, 2x bronzová
medaile, Karlův vojenský kříž a medaile za zranění.)
Schwarz Ernst, zámečník, č. 37, odešel 12. 6. 15 k polní železnici do ruského Polska, a
21. 8. 1915 zemřel v infekční nemocnici ve Wadowicích na úplavici.)
Weidner Adolf, učitel č. 41, (odešel 2. 12. 1915 se 17. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 80 na italskou frontu, stal se poručíkem, 2. července 1917 byl těžce raněn a tomuto
zranění v týž den podlehl. Signum laudis, stříbrná a bronzová medaile za statečnost.)
Mattusch Johann, truhlář, č. 58, (Byl jako truhlář v dílnách c. k. armádního trénu 3.
armády v Ujvideku (Novi Sad)
Rohleder Josef, klempíř č. 138, (odešel v roce 1915 s 12. pochodovým praporem k
praporu polních myslivců č. 22 na ruskou frontu. V roce 1921 zemřel v Bochově na
následky válečných útrap. Pochován v čestném hrobě.)

Rukování

Rukování

Stöhr Franz, obuvník č. 150, (1. 9. 1915 odešel s 11. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku 28 na ruskou frontu, poté do Rumunska, pak se dostal k 409
domobraneckému pluku, byl 7. 8. 1915 zajat v Rusku a vrátil se odtud 1. 12. 1918.)
Heinzmann Franz, klempíř č. 151, (odešel 3x k ženijnímu praporu č. 8 na italskou a
rumunskou frontu, byl jednou raněn a dvakrát vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým
vojenským křížem).
Weinert Rudolf, dělník č. 180, (odešel v červenci 1915 do
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Itálie, a 7. dubna 1918 zemřel v Chomutově na následky válečných útrap. Byl u pěšího
pluku č. 92.)
Springer Camill, úředník č. 189, (odešel s 11. pochodovým praporem 1. 5. 1915 k 28.
domobraneckému pluku na ruskou frontu, 7. 8. 1915 se dostal do ruského zajetí, vrátil se
odtud 29. 6. 1918, a odešel s 44. houfnicovým plukem znovu na frontu.)
Tuchan Alois, obuvník č. 261, (odešel 25. 6. 1915 k horskému dělostřeleckému pluku č. 8
na italskou frontu, později na rumunskou, byl dvakrát raněn a vyznamenán bronzovou
medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Drechsler Adolf, úředník č. 300, (odešel 31. 1. 1916 jako jednoroční dobrovolník s 18.
pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 do Ruska, pak do Itálie a Albánie; byl 2x raněn,
stal se nadporučíkem a byl vyznamenán stříbrnou medailí II. třídy, medailí Signum Laudis
a Karlovým vojenským křížem.)
Wolf Anton, obuvnický pomocník č. 94 (z Bražce. Bližší údaje nejsou známy.)
Dürrschmid Franz, klempířský pomocník. č. 228, (narozen v Oráčově, bližší údaje nejsou
známy.)
Wallisch Ernst, Bochov-Tašovice č. 38, (zemřel 1. 8. 1918 v Drači (Albánie).
26. dubna 1915 bylo opět přivezeno do zdejšího pomocného špitálu 24 raněných.

Ranění

28. dubna 1915, válečná sbírka kovů v Bochově měla tento výsledek: 41 kg mědi, 42 1/2 Válečná sbírka
kg zinku, 81 kg olova, 139 1/2 kg mosazi, 46 kg cínu, 28 kg zinkové vaničky, 29 kg různé kovů
jiné kovy. Sbírka byla odeslána do dělostřeleckého skladu ve Vídni.
(Školní pamětní kniha)
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Výzva

C. k. okresní hejtmanství Žlutice vydává výzvu na upsání 2. válečné půjčky.
(Zápis ze zasedání 1915)

15. května 1915 narukoval:
Rothberger Heinrich, hodinář č. 248, (odešel s 16. pochodovým praporem 1. 11. 1915 k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu; 25. 4. 1916 byl přidělen k automobilnímu oddílu.)

Rukování

Za kaplana p. Eduarda Heidera, který byl přeložen do Aše, přichází jako kaplan do
Bochova p. Jos. Willinger.
(Školní pamětní kniha)

Od 25. května do 15. června 1915 se konal dodatečný odvod superarbitrovaných a těch,
kteří neprošli prezenční službou, a sice ročníků 1878 – 1890 a 1892 – 1894.

Kaplan

Odvod

Dne 26. května 1915 byl pan farář p. Wenzl Swoboda jmenován knížecím arcibiskupským Farář
notářem.
(Pamětní kniha církve)
Válečná půjčka
28. května 1915, městská obec Bochov upisuje 30.000 korun jako 2. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1915)
Válečná půjčka
28. května 1915, okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 5.500,- korun jako 2. válečnou
půjčku.
(Archiv okresního zastupitelstva)
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28. května 1915 byla uspořádána sbírka na válečné invalidy, která vynesla 455,- korun. Z
toho byla polovina poukázána Zemské komisi pro péči o válečné invalidy v Praze, druhá
polovina Sdružení péče o válečné invalidy v Německých Čeáchá (Deutschböhmen) v
Liberci.
(Zápis ze zasedání 1915)
V červná a srpnu (1915) narukovali:
Schua Wilhelm, zámečník č. 281, (odešel 1915 k železničnímu pluku do Ruska a Itálie).
Schuldes Josef, obuvník č. 159, (odešel s 14. pochodovým praporem 1915 k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, dne 14. 9. 1915 byl zajat, a 1. 10. 1918 se z ruského zajetí
vrátil.)
Grimm Karl, kupec, č. 132, válečný dobrovolník (v roce 1915 se dostal k kádru pěšího
pluku 88 do nach Szolnoku, a později k Úřadu pro válečnou péči do Vídně; (až do konce
války.)
Richter Johann, obuvník č. 199, (odešel s 29. pochodovým praporem k zeměbraneckému
pluku 29 na ruskou frontu, později na Ukrajinu, a byl vyznamenán Karlovým vojenským
křížem.)
Richter Franz, zámečník č. 262, (odešel v září 1914 k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu,
byl raněn, poté 23. 6. 1915 zajat, a z ruského zajetí se vrátil 15. 10. 1918.)
Köhler Franz, číšník č. 257, (odešel k pěšímu pluku 88, 10. 12. 1918 se vrátil domů.)
Marsch Franz, kuchař č. 243, (v roce 1915 odešel k zeměbraneckému pluku 28 na
ruskou frontu, tam byl zajat, a z ruského zajetí se vrátil domů v roce 1919.)

Sbírka

Rukování

Klapperer Ludwig číšník č. 247, (odešel s 18 pochodovým praporem k pěšímu pluku 88
na ruskou frontu, poté do Albánie (předtím do Itálie) a byl vyznamenán bronzovou medailí
a Karlovým vojenským křížem.)
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Pauker Karl, obuvnický pomocník č. 40, (odešel s 11. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 28 na ruskou frontu (15. 8. 1915), tam byl 8. 11. 1915 zajat a 5. 10. 1918 se ze
zajetí vrátil.)
Dodatek: Dne 31. 12. 1914 narukovali:
Zimmer Eduard, malíř porcelánu č. 226, nejprve byl přidělen ke zdravotnickému sboru,
pak v roce 1917 k zeměbraneckému pluku č. 8. Domů se vrátil 15. 5. 1918.)
Höfer Ernst, zámečník č. 103, (dostal se do muniční továrny v Kispest (Maďarsko) a
zemřel 29. 3. 1919 v Karlových Varech na následky válečných útrap.)
Voith Franz, Schuhmacher č. 60, (odešel s 22. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88
na ruskou frontu, v roce 1917 se vrátil domů.)
V červnu 1915 stálo telecí maso 1 zl. 40 kr. za 1 kg živé váhy.

19. června 1915 byl odvod 18letých. Z 18 bochovských jich bylo 17 shledáno
"schopnými".
27. června 1915 se v Bochově konala pobožnost spojená s modlitbou za mír. Zúčastnili se
jí duchovní a čelní představitelé úřadů a spolků, aby se pomodlili za brzké vítězné
ukončení války.
Na jakubském trhu v roce 1915 bylo možno koupit volské maso (živá váha) za 2.- Kč až
2.40 Kč (1 kg.)
" 9. srpna 1915 shořely po zásahu bleskem stodoly Franze Stöhra a Antona Zimmera v
poplužním dvoře.
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Cena masa

Odvod

Modlitba za mír

Cena masa

Zasažení
bleskem.
Požár.

1915

15. srpna 1915 narukovali superarbitrovaní muži a ti, kteří neprošli prezenční službou,
ročníky 1887 - 1894 (po druhém odvodu):
Pörner Johann, číšník č. 120, válečný dobrovolník, (z kádru pěšího pluku 88 v Szolnoku
(Maďarsko) se dostal ke strážnímu praporu 10 do Sigmundsherbergu jako ostraha
zajatců.)
Hoffer Ernst, knihtiskař č. 46, (odešel 2. 11. 1915 s 16. pochodovým praporem na ruskou
frontu, poté na italskou, tam byl raněn; vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým
vojenským křížem.)

Rukování

Tröber Alois, rolník č. 73, (odešel s 29. pochodovým praporem k 6. zeměbraneckému
pluku do Itálie, poté do Ruska a opět do Itálie; tam byl raněn a současně zajat (19. 5.
1917). 21. 10. 1919 se z italského zajetí vrátil.)
Schuldes Wilhelm, mlynář č. 172, válečný dobrovolník (odešel 14. 8. 1915 s 14.
pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, tam byl 14. 9. 1915 zajat a z
ruského zajetí se vrátil 7. 11. 1918.)
Hilscher Hermann, učitel v Bochově č. 229, (8. 5. 1916 odešel s 21 pochodovým
praporem k domobraneckému plunku 2 na ruskou frontu, stal se praporčíkem, 1 x raněn,
vyznamenán bronzovou medailí, 27. 7. 1916 zajat. 2. 10. 1918 se z ruského zajetí vrátil.)
Brandl Felix, pekař č. 232, (odešel 2. listopadu 1915 k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu,
dostal bronzovou medaili, 26. 8. 1917 tam padl.)
Müller Wenzel, daňový exekutor č. 123, (odešel 1. 9. 1915 k pěšímu pluku 88 na ruskou
frontu, a tam 1. 1. 1916 (u města Burkaniv).)
Böhm Anton, strojník č. 309, (odešel 23. 12. 1915 s plamenometnou četou na ruskou
frontu, tam byl raněn a 12. 11. 1918 se vrátil domů.
Marsch Ludwig, rolník č. 101, (odešel 16. 12. 1915 k železničnímu pluku do Ruska, poté
do Srbska, a 14. 11. 1918 se vrátil domů.)
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Ulbert Sylvester, obuvník č. 79, (odešel 2. 11. 1915 s 16. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, později na italskou, a v listopadu 1918 se vrátil domů.)
Rispler Wilhelm, obuvník č. 104, (odešel 5. 12. 1915 s 15. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku 28 na ruské bojiště, onemocněl však a 1. 11. 1918 se vrátil
domů.)

V srpnu 1915 zde byl založen oddíl mládeže ve věku 14 – 17 let. Mladíci dostali vojenský
výcvik od vojáků ze zdejšího lazaretu.
(Školní pamětní kniha)

Od 29. července do 30. září 1915 byl odvod ročníků 1865 až 1872. Z Bochova bylo 14
mužů uznáno "schopnými".

Oddíl mládeže

Odvod

17. srpna 1915 večer byl v Bochově velký pochodňový průvod. 18. srpna 1915 církevní Císařovy
přehlídka veškerých spolků, jejíž slavnostní bohoslužby se zúčastnili i čelní představitelé narozeniny
úřadů. Večer velký kvas v sále "U zlaté koule".
1. října 1915 učitelstvo znovu evidovalo a zjišťovalo u obyvatel stav obilí a a zásob
mouky.
(Školní pamětní kniha)

Evidence obilí
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V září a říjnu 1915 školní děti a vojáci z lazaretu sbírali kopřivy pro výrobu látky na
uniformy i jiných látek.
(Školní pamětní kniha)

Kopřivové látky

Od 29. 9. do 2. 10. 1915 uspořádaly školní děti sbírku vlny a kaučuku, a ve výsledku se
jim podařilo odevzdat:
980 kg vlny (staré)
40 kg kaučuku
(Školní pamětní kniha)

15. října 1915 narukovali 18letí, a sice:
Wolf Johann, číšník č. 30, (odešel 27. 11. 1915 s 17. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, tam byl 3. 9. 1916 u Berežan zajat, a 17. 9. 1920 se z ruského
zajetí vrátil.)
Heinz Alois, zámečník č. 173, (odešel s 42. minometnou jednotkou dělostřelectva do
Ruska (20. 11. 1915), pak do Itálie, byl vyznamenán Karlovým vojenským křížem. Dne 28.
10. 1915 jej Italové zajali, ze zajetí se mu podařilo uprchnout (Verona). 21.12. se vrátil
domů.)
Wolf Karl, úředník, č. 121, (odešel s 17. pochodovým praporem k 6. zeměbraneckému
pluku na ruskou frontu, pak do Itálie, tam byl raněn a vyznamenán malou stříbrnou
medailí. V říjnu 1918 se vrátil jako invalida.)
Heinzl Wilhelm, kuchař č. 22, (odešel v roce 1916 k polnímu špitálu 11/8, pak odešel s
zeměbraneckým plukem č. 3 na italskou frontu, a nakonec s pěším plukem 88 do Albánie.
Bal vyznamenán bronzovou medailí, Karlovým vojenským křížem a železným křížem.)
Schua Alois, číšník č. 221 (bytem v Mnichově) odešel s 16. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, poté na italskou, tam se dostal k pěšímu pluku 77, kde
zůstal do konce války.)
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Voith Franz, obuvník č. 60, (odešel s 22. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88 na
ruskou frontu, v roce 1917 se vrátil domů.)
Lucka Anton, obuvník č. 141, (odešel v prosinci 1915 k domobraneckému pluku č. 2 na
ruskou frontu, od 15. 7. 1916 je nezvěstný.)
Stöhr Anton, kupec č. 214, (odešel 26. 3. 1916 s 28. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, pak do Itálie. Byl vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým
vojenským křížem.)
Rohleder Wilhelm, cukrář č. 131, (odešel 1. 12. 1915 s 19. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, poté na italskou, byl raněn a dostal malou stříbrnou
medaili, bronzovou medaili, Karlův vojenský kříž a medaili za zranění.)

Sbírka

Rukování

Höfer Franz, kupec č. 103, (v roce 1915 narukoval ke kádru pěšího pluku č. 88,
onemocněl; v roce 1917 odešel k pěšímu pluku 88 na italskou frontu, tam byl raněn a
nakonec byl přidělen k vojenské policii v Szolnoku.)
Lang Wilhelm, zámečník č. 153, (odešel 1. 12. 1915 s 16. pochodovým praporem k 6.
zeměbraneckému pluku na ruskou frontu, poté na italskou; byl vyznamenán malou
stříbrnou medailí, bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Wohnout Wenzl, učitel č. 4, (odešel v září 1916 k zeměbraneckému pluku 6 na ruskou
frontu, poté na italskou, stal se poručíkem úderného oddílu, v 11. bitvě na Soči byl raněn.
Vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Ullmann Anton, obuvník č. 145, (odešel v lednu 1916 k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu,
po přeložení se dostal k pěšímu pluku 77 na italskou frontu a tam 18. srpna 1917 padl v
11. bitvě na Soči.)

30. října 1915, městská obec upisuje 50.000 korun jako III. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1915)
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Válečná půjčka

1915

Okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 20.000 korun jako III. válečnou půjčku.

Válečná půjčka

(Archiv okresního zastupitelstva)

V roce 1915 školní děti sebraly a odevzdaly do Vídně 12 kg ostružinových listů (na čaj).
(Školní pamětní kniha)

14. listopadu 1915 narukovali tito dodatečně odvedení muži ročníků 1875,/76,/77, 1891 a
1895:

Wagner Ludwig, učitel č. 29, (odešel 21. 7. 1916 s mimořádným pochodovým praporem k
8. zeměbraneckému pluku na ruskou frontu, poté na italskou, a byl těžce raněn v 11. bitvě
na Soči (18. – 19. srpna 1917). Na toto zranění 19. 8. 1917 zemřel.)
Wirkner Franz, číšník č. 139, (odešel 15. 1. 1916 s 19. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, poté na italskou, utrpěl průstřel plic a 24. 5. 1918 se jako
invalida vrátil domů.)
Pörner Anton, krejčí č. 131, (odešel 15. 2. 1916 s 19. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 47 na ruskou frontu, poté na italskou, a byl vyznamenán malou stříbrnou medailí,
bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Oskar Kohn, obchodník č. 209, (odešel k pěšímu pluku č. 88 na ruskou frontu, poté do
Itálie, a nakonec byl v polním špitále v Rumunsku.)

Ostružinové listí

Rukování

Höfer Karl, kolář č. 60, (odešel 16. 1. 1916 k bojovému trénu 6. zeměbraneckého pluku do
Ruska, později do Itálie.)
Lang Johann z Bochova-Tašovic č. 30, (padl 19. 8. 1917 v 11. bitvě na Soči.)
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27. listopadu 1915 sebraly školní děti 74 kg mědi a mosazi, a tyto kovy odeslaly c. k.
dělostřeleckému skladu ve Vídni.
(Školní pamětní kniha)

Píseň, kterou lidé rádi zpívali poté, co nám spojenec Itálie vyhlásil válku.
(Melodie Santa Luzia)
(autor: jednoroční dobrovolník dr. Jos.
Bergauer)

1.

Sag´mir im welchen Land, sind die
Abbruzzen?
Wo liegt der Räuber mit seinen
Stutzen?
Wo bricht man Freundesbund?
Heuchelnd mit falschen Mund,
dort in Italien, dort in Italien!

2.

Wenn auch die Riesenzahl, uns will
bezwingen,
Es wird der ganzen Welt, doch nicht
gelingen.
Deutschland mit uns vereint,
Schlägt auch den achten Feind.
Schlägt auch Italien, schlägt auch
Italien.

3.

Gott strafe England! Klingts durch die
Lande,
Untreu ist jeder Zeit, die größte
Schande.
Gott aber ist gerecht
Er straf´ auch dies Geschlecht
Straf auch Italien, straf auch Italien!

4.

Denkt nur an Bissa, und an Mortara,
denkt an Custozza, und an Novarra,
dort waren siegreich wir,
das merk auch heute dir,
falsches Italien, falsches Italien.

5.

Vater Radetzky, schaut auf uns
nieder,
Albrecht und Tegetthof, sie kehren

Řekni, ve které zemi jsou Abbruzzané?
Kde leží loupežník s kulovnicí?
Kde se rozbíjí spojenectví přátel?
Pokrytecky, s falešnými ústy,
tam v Itálii, tam v Itálii!
I když nad námi chce zvitězit obrovské
množství,
přece se to nepodaří ani celému světu.
Německo se s námi spojí
a porazí i osmého nepřítele,
porazí i Itálii, porazí i Itálii.

Bůh potrestej Anglii! zní zeměmi,
nevěra je vždycky největší ostudou.
Bůh je však spravedlivý,
potrestej i toto plémě,
potrestej i Itálii, potrestej i Itálii!

Pomyslete jen na Bissu, Mortaru,
pomyslete na Custozu a Novaru,
tam jsme byli vítěžní,
to si pamatuj i dnes,
falešná Itálie, falešná Itálie.
Otec Radecký se na nás dívá shůry,
Albrecht a Tegetthof se zase vrátí,
a naše udatné vojsko
přinese vavřín vítězství,

Sbírka

wieder,
und unser braves Heer
Bringt Sieges Lorbeer
Heim aus Italien, heim aus Italien.
6.
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Und unser Kaiser, des Landes Stütze,
dem Gott erhalte, dem Gott
beschütze,
Er führt die tapf´re Schar
Und Österreichs Doppelaar
fliegt nach Italien, fliegt nach Italien.

domů z Itálie, domů z Itálie.
A náš císař, opora země,
toho Bůh zachovej, toho Bůh chraň.
Povede statečný zástup
a rakouský dvojitý orel
poletí do Itálie, poletí do Itálie

1915

15. prosince 1915 narukovali po dodatečném odvodu ročníky 1872, 73, 74 a 1896, a sice:

Rukování

Deutzer Johann, švac č. 285, (odešel 16. 2. 1916 s 19. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu; v roce 1917 se dostal ke světlometnému oddílu do Puly a ke
konci k polní poště.)
Ullmann Alois, povozník č. 110, (odešel 16 /2. 1916 s 20. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu a tam 15. 6. 1916 padl u Bugazs (Halič).)
Schulz Josef zámečník č. 306, (odešel v roce 1916 k zeměbraneckému pluku 30 na
ruskou frontu, později se dostal se zeměbraneckým plukem 7 do Itálie, onemocněl a byl
operován, vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Burda Franz, vystřihávač očí č. 198, (odešel v červnu 1916 k zeměbraneckému pluku č. 6
na italskou frontu, a 2. července 1916 padl v bitvě u Doberda střelou do srdce.)

Protože zdejší kupci na sebe nevzali výdej mouky na poukázky, musela to obstarat
městská obec prostřednictvím zvoleného výboru pro výživu.

Výdej mouky
Výbor
pro výživu

Městská obec opět posílá bochovským vojákům, kteří narukovali, polní poštou vánoční
balíček s tímto obsahem: 1 písemné vánoční přání, 1 jedlová větévka, 1 pouzdro

Vánoční balíček
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naplněné cigaretami, ořechy, jablka a perník.
Zdražení
Druhá zima světové války (1915/16) začíná dražšími potravinami, kterých začíná být
nedostatek.
Povolenky k mletí
Chléb v hostincích je pouze na lístky. Každý rolník i ostatní, kdo vozí semlít obilí do
mlýna, k tomu musí mít povolení obce. Obec mu vypočte množství mouky podle
chlebenek, a také jako dlouho musí s tímto množstvím vystačit; teprve pak dostane nové
povolení k mletí.
Bezmasé dny

Byly zavedeny 2 bezmasé dny týdně (středa a pátek). V tyto dny tedy nelze dostat maso,
Ceny masa
nesmí se podávat ani v hostincích.
Jeden kg hovězího masa stojí
Prima volské maso, živá váha
1 kg vepřového masa
1 " telecího masa
1 " klobásy

5.60 korun
3.6.4.5.-

Telata: 1 kg živé váhy

2.24

Hovězí ze starých krav: 1 "

2.-

Za brambory se platí 18.- za 100 kg.
Jako maximální cena bylo stanoveno 10 " 8.Nezůstalo však u maximální ceny, ale platilo se 11 – 12.- korun, a ještě nebyly brambory k
dostání.
1 kg uzeného masa stojí
1 "
slaniny
1 "
másla
1 "
mýdla
1 "
petroleje
1 vejce
1 balíček švédských zápalek

6.40
6.6.20
2.72
-.96
-.22
4 – 5 halířů
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17. ledna 1916 narukovali:

Ceny

Rukování

Ullmann Anton, keramik č. 270, (odešel s domobraneckým plukem. 38 do válečné oblasti
v Itálii).
Deutzer Josef, bednář č. 178, (odešel 18. 3. 1916 k pěšímu pluku 88 do Haliče, v roce
1917 jako bednář do prachárny ve Štýrsku.) 10. 6. 1918 byl z vojenské služby propuštěn.)
Leistner Anton, vazač knih č. 111, (dostal se k zeměbraneckému pluku 29 (strážní prapor)
pro zajatecký tábor v Cáhlově (Freistadt, Horní Rakousko).
21. ledna 1916 narukovaly ročníky 1865, 1866, 1867, a sice:
Rohleder Wilhelm, obchodník ovocem č. 131, (odešel 16. 2. 1916 k s. I. K. do Itálie a 20.
4. 1918 se vrátil domů.
Brückner Franz, tkadlec č. 280, (odešel 18. 2. 1916 k trénu 5. divize do Bukowiny a do
Rumunska; 31. 3. 1918 se vrátil domů.)
Ullmann Franz, hostinský č. 67, (narukoval na podzim 1915 do Berouna a z důvodu
nemoci byl opět propuštěn.)
Schuldes Franz, sekerník č. 87, (odešel 26. 5. 1916 k parní prádelně 36. polní divize na
haličskou frontu, a jako propuštěný z důvodu věku se vrátil 23. 6. 1917 domů.)

Rukování

Schua Wilhelm, obuvník č. 162, (odešel začátkem února 1916 k ženijní rotě 3/4 na ruskou
frontu, a byl propuštěn s padesátiletými 20. 6. 1917.)
Ullmann Josef č. 191 (obuvník) odešel začátkem února 1916 jako ženista na ruskou
frontu, 20. 6. 1917 byl propuštěn s padesátiletými.)
Heinz Alois, hostinský, t. č. v Karlových Varech, narozen v Bochově č. 278, (odešel k 6.
domobraneckému pluku na italskou frontu, tam byl raněn a zajat a vrátil se v roce 1917 v
rámci výměny jako invalida.)
Heinz Alois st., číšník narozen v Bochově č. 278 t. č. v Karlových Varech, (vykonával
různé pomocné služby.)
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V únoru 1916 provedlo učitelstvo evidenci zásob obilí a mlýnských výrobků.
(školní pamětní kniha)

Evidence zásob

V dubnu 1916 provedlo učitelstvo evidenci zásob brambor.
Protože brambor, ponechaných rolníkům na sadbu, bylo málo, museli si vypomoci tím, že
sázeli velmi malé nebo rozřezané hlízy.

Evidence zásob

Ceny veškerého zboží již velmi vzrostly:
Za volské maso, živou váhu a kg
"
z krávy
"
"
telecí
"
"
uzené maso a kg
1 kg klobás

5 korun
4.60 "
4.80 "
11.- "
10.- "

Ceny

V červenci byly konečně vydány maximální ceny, konečně přestane vyhánění cen nahoru.
Výš už to nejde!

1m
1m

sukna střední jakosti stojí
staré kalhotoviny (bavlna)

18 – 25 korun
10 – 12.-

25. a 26. dubna 1916 se konal odvod ročníku 1898, a opět bylo "přijato" 11 bochovských. Odvod
(18letí)

025a

1916

6. května 1916, bývalý řídicí učitel v Bochově, Josef Porth, t. č. v Mostě, posílá městské
obci 241 korun pro zřízení školní nadace.
(Zápis ze zasedání 1916)

Nadace

Městský a obvodní lékař Wenzl Prokubek, který byl v roce 1915 povolán jako vojenský
lékař, zemřel na bojišti v Gorizii na tyfus. Jeho službu zde převezme Dr. Franz Fischer z
Kysiblu.

10. května 1916 narukovali 18letí (ročník 1898), a sice:
Wagner Josef, učitel č. 29, (odešel 2. 10. 1917 s 33. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku č. 6 na italskou frontu, stal se praporčíkem a 11. 11. 1918 se
vrátil.)
Stöhr Ernst, učitel č. 150, (odešel 3. 1. 1917 jako jednoročník s 26. pochodovým praporem
k zeměbraneckému pluku 23 na italskou frontu, jako praporčík se dostal k pěšímu pluku
33, byl raněn v 10. bitvě na Somě u Gorizie, 14. 5. 1917 byl zajat a vrátil se z italského
zajetí 31. 3. 1918 jako invalida v rámci výměny.)
Stöhr Anton, obuvník č. 91, narukoval ke kádru zeměbraneckého pluku č. 8 do Salcburku,
po 2 měsících byl z důvodu nemoci opět propuštěn.)
Rothberger Anton, obuvník č. 245, (odešel 25. 8. 1916 s 23. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, poté na italskou, nakonec do Albánie, a dostal
bronzovou medaili a Karlův vojenský kříž.)
Schuldes Richard, sekerník Nro 277, odešel 15. 8. 1916 k zeměbraneckému pluku č. 8 na
ruskou frontu.
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Pörner Anton, malíř č. 106, (odešel 20.7. 1916 s 20. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, poté na italskou, byl třikrát raněn, u Monte Asolone mu omrzly
obě nohy, byl vyznamenán malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí a Karlovým
vojenským křížem. (1917 převelen k pěšímu pluku 111.)
Ulberth Gottfired, obuvník č. 192, (dostal se k údernému praporu pěšího pluku č. 88, am 4.
9. 1917 padl u Monte Gabriele (Itálie).)
Wirkner Wenzl, cukrář č. 295, (odešel 1916 k pěšímu pluku č. 88 na ruskou frontu, poté na
italskou, nakonec do Albánie; dostal bronzovou medaili za statečnost.)
Gubner Franz, obuvník č. 130, (odešel 25. 8. 1916 s 23. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 88 na ruskou frontu, později na italskou, nakonec do Albánie. Byl dvakrát raněn a
vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Zentner Ludwig, kancelářský pomocník č. 13, (v roce 1916 odešel s 23. pochodovým
praporem k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu, později na italskou, byl raněn u Monte
Grappa (11. 12. 1917); vyznamenán malou stříbrnou medailí, dvakrát bronzovou medailí,
Karlovým vojenským křížem a medailí za zranění.)
Mattiß Franz, lesnický adjunkt č. 240, (sloužil u válečného námořnictva. Bližší údaje
nejsou známy, neboť po válce přesídlil do Německa.)

Městský lékař

Rukování

Váleční utečenci
Od konce roku 1915 jsou v Bochově ubytováni také váleční utečenci z Jižního Tyrolska.
Jedná se o cca 40 osob, které jsou zdejším obyvatelům velmi nápomocni jako dělníci.
Jsou z okolí Rovereta.

Válečná půjčka

15. května 1916, městská obec upisuje 50.000 korun jako IV. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1916)

026a

1916

Okresní zastupitelstvo Bochov upisuje (15. 5. 1916) 100.000.- korun jako IV. válečnou
půjčku.

Válečná půjčka

Od 28. června do 7. července 1916 odvod branců ročníku 1866 až 1897 do zeměbrany
Odvod
(potřetí). Z Bochova bylo odvedeno 39 mužů, vícekrát byli prohlášeni schopnými vojenské
služby otec a syn současně.

V důsledku mnoha nástupů vojenské služby zbylo v Bochově mnoho domácností, v nichž
už nebyl doma žádný muž. Zemědělské práce musely dělat ženy, dcery a chlapci.

V současné době zde stojí pár kotníkových bot 60 – 70.- korun.
(V době míru byla jejich cena 7 – 9 korun).

Rukování

Ceny

17. 6. 1916 shromáždily školní děti během II. sbírky kaučuku a vlny: vlna atd. 402 kg, pryž Sbírka
a kaučuk 9 kg.

1. července 1916 přijelo do Bochova 10 vojáků na práci, aby zde posekali, naštípali dříví
atd.

Vojsko

Vojenský špitál
16. července 1916 přijelo do zdejšího vojenského špitálu 60 raněných a 23. července
1916 40 mužů.
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V roce 1916 sebraly školní děti 10 kg ostružinových listů, a poslaly je do Vídně na výrobu
čajové náhražky.
(Školní pamětní kniha)

Sbírka

18. července 1916 bylo ministerstvu války do Vídně zasláno 16 kg cínového a olověného
odpadu a 1 kg pryže. Taktéž 17 kg mědi a mosazi.
(Školní pamětní kniha)

Sbírka

31. července 1916 bylo na Svatojakubský trh vyhnáno celkem pouze 8 kusů dobytka.
Dodávka
Naproti tomu vojsko 1. srpna 1916 naložilo 28 vagónů dobytka, zabaveného pro vojenské dobytka
účely, a odeslalo je přímo na frontu. To pokračovalo během celé války.

Železné
1. srpna 1916 byly vydány železné mince v hodnotě 20 haléřů, protože ty niklové zcela
zmizely. Zlaté a stříbrné mince už také nejsou dávno k vidění. Aby se odstranil nedostatek dvacetihaléře
drobných peněz, byly vydány také bankovky v hodnotě 1 a 2 koruny.

1. srpna 1916 narukovali:
Ullmann Franz ml. obuvník č. 67, (odešel s 18. pochodovým praporem k pěšímu pluku 88
na ruskou frontu, poté na italskou, byl 1x raněn a vyznamenán bronzovou medailí.)
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10. srpna 1916 přijelo do zdejšího rezervního špitálu opět 20 raněných.

Vojenský špitál

Různé ceny v roce 1916:
1 kg káva
1"
cukr
1"
maso
1"
klobása
1 vejce
1 kg brambory
1"
mýdlo (obyčejné)
1 ks parfémované mýdlo
1 krabička vazelíny
1 velká cívka nitě
1 metr látky
1"
klotu
1"
kalhotoviny
6 svíček (obyčejné)
1 pár faldovaček

Ceny

12 – 13.- Kronen
1.17
"
8."
8. – 12."
- 40 h
- 16 h
"
2.- - 3.-"
2.- - 3.-"
2.2.- až 2.40
"
18.- - 60."
8.- - 12."
8.- - 16."
4.80
"
100.- až 120.- "

Mírová cena:
/ 2.- 3./ - 46 h
/ 1.60 – 1.80
/ 1.60 – 2./5h–6h
/3h–5h
/ 80 h
/ 60 h
/ 5.- až 12./2. – 3./ 1.40 – 2./ 20.- - 30.-

28. srpna 1916 narukovali:
Wolf Anton, mlynářův syn č. 238, (byl nejprve v Berouně, pak u kádru pěšího pluku 88 v
Szolnoku; v roce 1917 byl z vojenské služby pro nemoc propuštěn.)

Rukování

Rispler Karl, rolník č. 48, (k pojízdným železničním dílnám.)
Januschkowetz Franz, vozka č. 236, (narozen ve Stichovicích, padl. Bližší údaje nejsou
známy.)
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V září 1916 bylo celé 1. patro zdejší národní školy zařízeno jako vojenský lazaret, a bylo
neustále obsazeno 60 až 100 raněnými a nemocnými muži. Na obědy chodili do různých
hostinců, a erár jim platil denní příspěvek na stravné 2.90 Kč. Červený kříž zaměstnal
zdejší dívky jako sestry, jako lékař funguje Dr. Franz Fischer Z Kysliblu.

Na podzim 1916 začala také nouze o pivo, která byla tvrdou ranou pro "pivaře". Od
nynějška se vařilo pouze pětistupňové pivo, po jehož konzumaci bylo člověku spíše zima
než teplo.

2. listopadu 1916 narukovali branci odvedení napodruhé (ročníky 1866 – 1871), a sice:

Rezervní špitál

Nouze o pivo

Rukování

Rothberger Florian, dělník č. 193, (odešel ke strážnímu praporu do Plané jako ostraha
zajatců.) (Rusové).
Liebisch Karl, malíř č. 129, (odešel ke strážnímu praporu na ostrahu Rusů.)
Tausch Franz, dělník č. 202, (byl nepřetržitě u trénu, a sice nejprve v Praze, poté ve
Štýrsku a nakonec v Itálii.)
Leipold Rudolf, klempíř č. 228, (odešel 22. 11. 1916 k železničnímu pluku č. 1 do Puly.
Propuštěn jako padesátiletý 30. 6. 1917)
Schmidt Leopold, malíř č. 267, (zůstal nejprve jako instruktor v Szolnoku, naposledy byl
velitelem transportu na válečném území. Jako padesátiletý propuštěn 22. 7. 1917.)
Meller Wilhelm, zámečník č. 174, (zemřel 30. 6. 1917 ve válečném špitálu ve Vídni, 19.
obvod.)
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V listopadu 1916 zde bylo naloženo mnoho vagónů tuřínů. Posílaly se do velkých měst
Tuříny
Rakouska a Německa pro zmírnění následků nedostatku brambor. Zde se platilo 12 až 14
korun za 100 kg.

11. prosince 1916 byly ze zdejšího kostela sejmuty zvony: takzvaný "svolávací zvon" (z
roku 1710), umíráček, oltářní zvonek a zvon z kostela svatého Jakuba, aby byly ve Vídni
roztaveny na střelivo. "Svolávací zvon" nebylo možné z věže snést, a tak jej (vojáci)
shodili dolů, kde se rozbil na několik kusů.

Dodávka zvonů

16. listopadu 1916, rukování ročníků 1880 – 84 a 1890-92 po 3. dodatečném odvodu:

Rukování

Stober Ernst, dělník č. 148, (dostal se ke strážní rotě zeměbraneckého pluku č. 8 a v roce
1917 byl pro nemoc opět propuštěn.)
Zimmer Josef, obuvník č. 135, (odešel 20. 3. 1917 k zeměbraneckému pluku č. 7 na
italskou frontu, tam byl 10. 8. 1917 zajat, a 11. listopadu 1917 zemřel na ostrově Sicílie.)
Weiß Franz, strojvedoucí č. 306, (dostal se v roce 1916 k vojenské železnici do
Rumunska a na Ukrajinu.)
Hofmann Karl, notářský kandidát č. 203, (dostal se z kádru pěšího pluku 88 v Szolnoku k
auditoriátu do Prahy.)
Kral Josef, mlynářský pomocník č. 204, (Bližší údaje nejsou známy.)
Müller Ernst, zámečník, narozen v č. 301, (k 15. 3. 1917 byl úředně prohlášen za mrtvého,
protože je od té doby nezvěstný. Byl v poli s pěším plukem 88.)
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Smuteční
21. listopadu 1916, městská obec posílá soustrastný telegram u příležitosti úmrtí Jeho
zasedání
Veličenstva císaře Františka Josefa I. (nar. 1830) okresnímu hejtmanství Žlutice s žádostí, Soustrastný
aby byl předán nejvyšším místům.
telegram
Starosta Franz Josef Ulbert jako předseda smutečního zasedání, které se konalo dne 28.
11., pronesl vřelý nekrolog na adresu zesnulého mocnáře, v němž zmínil zejména
netušený rozmach Rakouska ve všech oblastech během jeho slavného 68letého
panování, a poukázal na lásku a úctu, které si získal svou laskavou povahou, jež
zahrnovala stejnou láskou všechny poddané.
(Zápis ze zasedání 1916)

7. prosince 1916, městská obec upisuje 50.000 korun jako V. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1916)

Válečná půjčka

Okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 20.000 korun jako V. válečnou půjčku.

Válečná půjčka
Vánoční balíček

Vánoce 1916.
Městská obec opět posílá všem vojákům z Bochova, kteří narukovali, vánoční balíček s
tímto obsahem: 1 jedlová větévka, doutníky, cigarety, sušenky, perník a písemné
blahopřání k Vánocům.
(Obecní archív)

029a
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Rok 1917 přinesl teprve opravdové zdražení. Ceny letí den ode dne do závratných výšek.
Také je pořád citelnější nedostatek potravin. Stále častěji se objevují takzvaní "šmelináři", Zdražení
Bída
tj. lidé, kteří si ze vzdálených koutů vlasti přivážejí v batohu za "dobré" peníze potraviny,
jako jsou brambory, mouka, obilí, chléb, máslo. Do Bochova tací přijíždějí hlavně z
Karlových Varů, z Krušnohoří a z ještě vzdálenějších míst. Táhly jich sem davy, takže ve
Šmelináři
vlaku již nebylo místo a museli jet v uhelných a dobytčích vagónech. Přesto byli všichni
spokojeni, "jen když dostali potraviny," které přinesli domů, neboť hlad bolí. Když už
později u mnohých "rolníků" ztratily peníza na přitažlivosti (všichni už měli spoustu peněz),
přiváželi tito "šmelináři" nvýměnou za potraviny prádlo, obleky, tabák a doutníky, dokonce
kusy nábytku. Leckterý z nich dostal za povlečení na postel pouze pár kilogramů brambor
a pár kilogramů mouky. V létě 1917 ale většina rolníků už sama neměla chléb, protože
mouku na něj půjčili laskavě státu, když jim bylo přislíbeno, že ji dostanou zpět z
"Ukrajiny". Už jim však vrácena nebyla, a tak se téměř všude usídlila bída. Pouze ti,
kterým se podařilo "dobře" urkýt trochu mouky nebo obilí, měli chléb. Ukrýt obilí však
nebylo tak snadné, neboť soupis prováděla rekvírovací komise s asistencí strážníků či
vojáků, kteří svědomitě prohledávali celý dům; dokonce píchali bajonetem do kupky sena
Rekvírování
(na půdě), aby se přesvědčili, že v ní není nic schováno.
Lidé na tyto různé rekvírovací komise velmi zanevřeli; když je viděli přicházet, používali
ustálený obrat "Nepřítel se blíží!"
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Ceny v létě 1917:
1/4 hl brambor
1 kg másla
1 vejce
1 pár holínek
1 oblek
1 stará slepice
1 mladá husa
1 stará koza
1 mladé kůzle
1 králík
1 kg kávy

20.- korun
22.- "
54 haléřů
200.- až 220.200.- až 250.20.25.160.25.15.50.-

Doutníky, cigarety a tabák se částo dvakrát až třikrát přeplácely.

12. února 1917 narukovali po třetím dodatečném odvodu ročníky 1872 – 1879, a sice:
Hellus Hans, holič č. 29, (byl odvelen do Škodových závodů do Plzně a v říjnu 1918 se
vrátil domů.)
Jugl Rudolf, kominík č. 188, (odešel ke kádru zeměbraneckého pluku č. 9 do Litoměřic,
odsud propuštěn, 10. 1. 1918 se vrátil domů.)
Klupp Franz, krejčí č. 184, (byl v únoru 1917 přidělen k oddílu zeměbraneckého pluku 28
jako krejčí.)

Ceny

Wolf Johann, hostinský č. 311, (v roce 1917 se dostal k domobranecké rotě do Sokolova,
poté na kurs psovodů do Vídně, pak k domobranecké pracovní rotě 132 do Chotěšova.)
Klötzl Rudolf, rolník č. 263, (odešel ke kádru pěšího pluku 88 do Szolnoku, 12. 10. 1917
se vrátil domů.)
Dlouhy Josef, dělník č. 263, (odešel ke zdravotnickému sboru do Prahy, odtud se vrátil
10. 11. 1918 domů.)
Ungar Josef, švec, č. 194, (odešel 8. června 1917 k minometnému oddílu na italskou
frontu a zúčastnil se 11. a 12. bitvy na Somě a dvou bitev na Piavě.)
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Zimmer Anton, obuvník č. 224, (v roce 1916 se dostal ke kádru zeměbraneckého pluku 28
do Lince (strážní rota), 1917 jako sedlář do Sacile (Itálie), kde zůstal do konce války.)
Mattusch Anton, koželuh č. 58, (dostal se ke kádru pevnostního pracovního praporu č. 14
do Vídně, poté do státní koželužny do Plzně, a tam zůstal až do konce.)
Zimmer Josef, obuvník č. 135, (byl již uveden na straně 54.)
Kuppler Marcus (haličský uprchlík) č. 28, (bližší údaje nejsou známy)
Jässl Heinrich, učitel č. 97, (pro nemoc byl opět propuštěn.)
Rispler Josef, hostinský č. 36, (odešel ke kádru zeměbraneckého pluku 28 do Lince,
později se dostal k ostraze dolu do Nového Sedla.)

1. února 1917 narukoval:
Heinzmann Heinrich, učitel č. 151, (odešel v dubnu 1916 jako praporčík k 28.
domobraneckému pluku do Rumunska, později byl nasazen v Bukurešti a Craiově
(Rumunsko) jako učitel.
17. února 1917 se konal odvod ročníku 1899 (18letí). Z 23 mužů jich bylo 10 uznáno
schopnými vojenské služby.

Rukování

Odvod

Rukování
9. března 1917 narukovali branci, narození v roce 1899, a sice:
Müller Rudolf, obuvník č. 221, (odešel 10. 6. 1917 s 30. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku 6 na italskou frontu, obdržel bronzovou medaili za statečnost.)
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Marsch Rudolf, hudebník č. 41, (odešel 15. 6. 1917 s 30. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku 2 na italskou frontu, na Piavě byl raněn; vyznamenán malou
stříbrnou medailí.)

Örtl Hugo, vazač knih č. 190, (odešel 21. 6. 1917 s 30. pochodovým praporem k pěšímu
pluku (zeměbrana) 28 na italskou frontu, u Asiaga byl raněn; vyznamenán bronzovou
medailí a Karlovým vojenským křížem.)
Bach Franz (Josef) truhlář č. 181, (odešel v prosinci 1917 k polnímu dělostřeleckému
pluku 22 na italskou frontu, byl vyznamenán bronzovou medailí a Karlovým vojenským
křížem, 4. listopadu 1918 zajat u Brescie a od 4. 8. 1919 nezvěstný.)
Wolf Franz (Alfred) zahradník č. 302, (odešel 15. 10. 1917 pracovní rotou z Prahy do
Itálie, pak do Itálie, nakonec byl v Tiraně (Albánie) u Úřadu pro hospodářství jako
zahradník.)
Schuldes Wilhelm, řeznický pomocník č. 54, (odešel 29. 4.1917 k polnímu pracovnímu
pluku 59 na ruskou, poté na italskou a nakonec na francouzskou frontu, (u Verdunu) byl
zde raněn, dostal bronzovou medaili a Karlův vojenský kříž a 22. 8. 1918 zemřel v
Onéantu u Verdunu na převazišti.)
Winkler Alferi, účetní č. 188, (odešel 14. 7. 1917 k polnímu dělostřeleckému pluku 9 na
italskou frontu a vrátil se odtud domů 30. 10. 1918 (10. a 11 bitva na Somě).
Halbhuber Franz, zámečník č. 260, (odešel v květnu 1918 s 39. pochodovým praporem
na italskou frontu (pěší pluk 88) a 1. 6. 1917 se dostal do továrny na motory Daimler ve
Wiener Neustadt.)
Ungar Ignatz, zámečník č. 211, (odešel s 42. pochodovým praporem 31. 7. 1918 k
pěšímu pluku 88 do Albánie, tam onemocněl 20. 9. 1918 malárií a 4. 11. 1918 se vrátil
domů.
Heinz Ernst, krejčí č. 173, (odešel 10. 1. 1918 s 36. pochodovým praporem k pěšímu
pluku 35 na italskou frontu, 30. 9. 1918 byl náhodou na dovolené a již nenarukoval.
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10. března 1917 byl odvod ročníků 1872 – 1891. (4. odvod týchž ročníků.)

V březnu 1917 učitelstvo opět provedlo evidenci zásob obilií a výrobků z mouky.
(Školní pamětní kniha)

Místo milodarů, které se těžko obstarávají, daruje městská obec Bochov fondu na
podporu bochovských válečných sirotků 500.- korun.

Odvod

Evidence zásob

Dar

(Zápis ze zasedání 1917)

Při zjišťování obhospodařovaných ploch spolupracovali také učitelé.
(Školní pamětní kniha)

Zjišťování
obhospodařovaných
ploch

29. března 1917, Gustav Wagner získává definitivu jako ředitel měšťanské školy.
(Školní pamětní kniha)

Ředitel měšťanské školy

Sbírková akce válečné pomoci v roce 1917 vynesla:
75 kg starého materiálu (vlna, bavlna a len)
100 kg kaštanů koňských
2 kg jader z ovoce
2 kg ostružinového listí.
(Školní pamětní kniha)
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V roce 1917 ještě dále narukovali:
Dne 10. 1. Alois Rispler, kupec v Bocohvě č. 28, (dostal se do kanceláře u pomocné roty
domobraneckého pluku 38 v Berouně a 8. února 1918 byl propuštěn.)
Dne 10.1., Wenzl Ahl, dělník č. 226, (odešel 20. 3. 1917 s 28. pochodovým praporem
(1917) k pěšímu pluku 73 na italskou frontu, dostal malou stříbrnou medaili a Karlův
vojenský kříž, byl 3. 11. 1918 zajat a 5. 7. 1919 se z italského zajetí vrátil. Do Bochova
přišel teprve v roce 1918.)
27. 2. Marsch Ernst malíř porcelánu č. 243, (odešel 28. 4. 1917 k dělostřeleckému pluku
21 na italskou frontu, obdržel Karlův vojenský kříž a 24. 11. 1918 se vrátil domů.)
12. 2. Richter Franz, holič č. 170, (odešel 1. 6. 1917 k minometné baterii na italskou frontu
a dostal malou stříbrnou medaili, bronzovou medaili a Karlův vojenský kříž. Dne 4. 11.
1918 byl zajat a z italského zajetí se vrátil 12. 12. 1920.)
8. 2. Stelzer August, kupec č. 188, (dostal se ke kádru 14. husarského pluku v
Nyíregyháze a zůstal tam jako kaprál do 6. 11. 1918.)
17. 3. Moritz Adler Fröhlich, kupec č. 116, (dostal se ke kádru pěšího pluku 88 do
Szolnoku a zůstal tam do konce války.)
9. 3. Ernst Grimm, kupec č. 180, (odešel 11. 5. 1917 s 27. pochodovým praporem k
pěšímu pluku 88 na italskou, později na albánskou frontu, dostal bronzovou medaili,
Karlův vojenský kříž, byl raněn a 15. 2. 1919 se vrátil domů.)
10. 2., Halbhuber Karl, zámečník č. 260, (odešel v květnu 1917 k vojenské železnici do
Rumunska, 12. 11. 1918 se vrátil.)
1. 3., Herget Wilhelm, topič na lokomotivě č. 306, (byl přidělen k železniční službě do
Haliče.)
5.3. Schua Adalbert, tovární dělník č. 221, (byl nasazen jako zajatecká stráž.)
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Rukování

9. 3., Heinzl Willi, poštovní úředník č. 35, (odešel 21. 6. 1917 s 30. pochodovým praporem
k zeměbraneckému pluku 28 na italskou frontu a dostal bronzovou medaili za statečnost.)
17. 3., Wolf Anton, student č. 121, (odešel počátkem října 1917 s 34. pochodovým
praporem k pěšímu pluku 88 do Albánie; dostal tam malou stříbrnou medaili a bronzovou
medaili za statečnost.)
1. 4., Kohn Julius, kupec č. 26, (odešel do týlu, byl povýšen na četaře (střelecký pluk 7.)
Salveter Anton, hudebník, nar. v č. 109, (dostal se k pěšímu pluku 88 na ruskou frontu,
poté na italskou, tam nakonec k lanovce, v listopadu 1918 byl zajat a v roce 1919 se z
italského zajetí vrátil.) (Bydlí v německém Hussumu.)
30. 4., Schrom Adolf, průvodčí č. 306, (do 20. 12. 1917 působil v železniční službě v Haliči
jako četař.)
16. 6., Ostronitsch Ernst, dělník č. 55, (odešel v říjnu 1917 s 6. ženijní stavební rotou
(střelecký pluk 6) na Itálii.)
15. 10., Leipold Wilhelm, bankovní úředník č. 15, (odešel 27. 2. 1918 k minometnému
praporu 2/9 do Haliče, pak k pluku těžkého dělostřelectva č. 9. Dne 7. 11. 1918 se vrátil
domů z Tyrolska.)
15. 10., Prosch Anton, zámečník č. 202, (šofér u autokolony č. 326, na italské frontě byl
raněn, dostal bronzovou medaili, dne 3. 11. 1918 byl zajat a 26. 8. 1919 se z italského
zajetí vrátil.)
20. 10., Klapperer Alois, železniční dělník. č. 247 (odešel k železničnímu pluku a působil
do 18. 3. 1918 v Haliči v železniční službě.)
10. 11., Schmidt Josef, listonoš č. 264, (byl náhradní rotou pěšího pluku 73 přidělen ke
strážní službě ve stanici pro zajaté důstojníkyv zámku Bystřice. 26. 3. 18 propuštěn ze
služby.)
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17. května 1917. U příležitosti prvního roku vlády Jeho Veličenstva císaře Karla I. vysadily
školní děti u Kreuzerova rybníka (na místě, kde dnes stojí dům č. 292) 11 dubů.
(Školní pamětní kniha)

29. května 1917. Městská obec upisuje 20.000,- korun jako VI. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1917)

Duby
Duby

Válečná půjčka

29. května 1917. Okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 30.000,- korun jako VI. válečnou Válečná půjčka
půjčku.
(Archiv okresního zastupitelstva)

24. května 1917 se konal odvod ročníků 1866 – 1871 (po čtvrté)

Odvod

V létě 1917 se vařila náhražka piva, protože nebyl ječmen, a sice z kaštanů, pýru a trochy
surového cukru. Bylo to opravdové "válečné pivo").

Válečné pivo

Na podzim 1917 byly zavedeny tabačenky, a tak začal kvést černý obchod i s kuřáckými
potřebami; kdo mohl zaplatit, dostal doutníky a cigarety i bez lístku.

Tabačenky
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3. srpna 1917. Byl zaveden zákaz vstupu na pole od 9 hodin večer do 6 hodin ráno,
protože se velmi rozmohly polní krádeže, zejména krádeže brambor.

Zákaz
na pole

3. srpna 1917 rezignoval zdejší starosta Franz Josef Ulbert č. 10.
(Zápis ze zasedání 1917)

Starosta

15. září 1917. Za kaplana Willingera, který byl přeložen do Tachova, přichází jako kaplan
do Bochova P. W. Weber.
(Pamětni kniha kostela)

Kaplan

Válečný invalida Anton Kießwetter byl zaměstnán jako hlídač na výpomoc (odměna 2.80
za den.)
(Zápis ze zasedání 1917)

Hlídač

17. listopadu 1917, městská obec Bochov upisuje 20.000.- korun jako válečnou půjčku
(sedmou)
(Zápis ze zasedání 1917)

Válečná půjčka

Válečná půjčka
Okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 20.000.- korun jako VII. válečnou půjčku.

Místo milodarů poukazuje městská obec
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čistý zisk zdejší vojenské ošetřovny z let 1914/15 ve výši 3500,- korun ústavu pro válečné Dar
vysloužilce v Bochově.
(Zápis ze zasedání 1917)

Dne 17. 9. 1917 byl odvod (čtvrtý) ročníků 1897, 1898 a 1899. (3 muži byli shledání
"schopnými".)

15. 10. 1917 narukovali odvedení branci ročníků 1897, 1898 a 99 eingerückt.

Odvod

Rukování

Ceny
Ceny na podzim 1917:
1 oblek ze sukna 400.- - 500.- korun
1 m pánská oblekovka 100.- až 150 "
1/2 litru 6stupňového válečného piva 90 halířů
1 litr mléka
70 "
1 kg másla
30.- korun
1 kg mlouky (na černém trhu)
13.- "
1 kg cukru
dtto
8.- "
1 kg kávy
dtto
120.- "
1 kg brambor
80 haléřů
1 litr vína
6.20 K.
1 "
koňaku
37.- "
1 "
slivovice
37.- "
1"
rumu
37.- "
1 kg vepřového masa
11.- "
1 "
medu
28.- "
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V současné době existují tyto přídělové lístky:
na chléb, mouku, cukr, kávu (z čekanky), sůl, uhlí, tabák, petrolej a nakonec i na tuk, na
které člověk nikdy tuk nedostal. Příděl masa byl 10 dkg na osobu a týden, a lidé museli
dlouhé hodiny stát fronty, tj. kdo přišel dříve, dostal také dříve maso; a čím větší byla bída
a hlad, tím se také zvyšovala vzájemná závist. Lidé se vzájemně pozorovali, co kdo jí.
Jaký má chleba. Občanská hlídka dokonce v noci pozorovala, ve kterých domech se v
noci tajně peče chléb; stávalo se dokonce, že rolník, u kterého našli ukryté potraviny
(rekvírovací komise), prozradil ostatní. Inu hlad a nouze přimějí lidi páchat různé věci.
Na druhé straně bylo nutno zřídit šmelinářské soudy, (1 soudce a 2 přísedící – soudci z
lidu), aby se zakročilo proti šmelině s potravinami. Pár lidí zde sice bylo potrestáno, týkalo
se to však pouze bezvýznamných věcí; na ty, kteří tento obchod provozovali ve velkém,
se nepřišlo, protože odběratelé byli šťastní, že zboží mají, a neudali je.

Vánoce 1917. Městská obec již nemůže vojákům z Bochova poslat doutníky ani cigarety
(kvůli tabačenkám). Vánoční balíček proto obsahoval pouze: jablka, sušenky, perník,
humoristický časopis Au, au, 1 atlas veškerých bojišť, 1 jedlovou větvičku a písemné
blahopřání k Vánocům.
(Archiv městské obce.)

Přídělové l
Bída
potraviny a
hlad

Šmelinářské
soudy

Vánoční
balíček
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V sobotu 12. ledna byl ze zdejší kostelní věže sňat takzvaný polední zvon a odeslán po
železnici, aby byl roztaven a použit na výrobu střeliva. Na jeho horním okraji bylo odlito: I.
T P. Odlil mě Nickolaus Löw v Praze. Na spodním okraji: Bůh mě skrze lid volá k sobě.
Anno 1667. – Nyní již máme jen velký zvon, všechny ostatní odvezlo vojsko.

Dodávka zvonu

Poté, co tu na podzim 1917 byly již 2 rekvírovací komise za účelem evidence zásob obilí a Rekvírování
mouky, přišly počátkem roku 1918 takové komise ještě s vojenskou asistencí, aby všude
řádně propátraly, zda nebyly zatajeny žádné potraviny.
Dodávky.

1. března 1918 zemřel na srdeční infarkt učitel měšťanské školy Robert Hrinkes.
(Schulgedenkbuch)

Úmrtí

Zkrášlovací spolek vysadil na Hladovém vrchu 100 ovocných stromků a 100 borovic
banksovek.
(Zkrášlovací spolek

Vysazení
stromků

Zemská správní komise povolila pro rok 1918 vybírat příspěvky na provoz okresu ve výši
50 %.
(Zápis okresní správní komise)

Příspěvky
na provoz
okresu

035a

1918

Rudolf hrabě Černín prodává panství Kysibl hraběti Šternberkovi.

7. března 1918 byl zvolen starostou Johann Zimmer, obuvník z č. 50. Současně byl
volbami doplněn obecní zaopatřovací výbor.
(Zápis ze zasedání 1918)

Panství

Starosta
Zaopatřovací
výbor

Starosta
Johann Zimmer
č. 50

Ve dnech 8. a 9. září 1918 probíhala ve třech třídách měšťanské školy válečná výstava
pěšího pluku 88. Zároveň se konal koncert vojenské hudby. Výstava měla hojnou
návštěvnost. Čistý výtěžek patří fondu pro vdovy a sirotky pěšího pluku 88. Vystavovaly
se hlavně ukořistěné zbraně, které tento pluk poslal z fronty domů.

Válečná
výstava

9. 9. večer hrála tato vojenská hudba v sále "U koule" také k tanci. (Poprvé od začátku
války).
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Správa zdejší vojenské ošetřovny (rezervní špitál) přechází na městskou obec.
(Zápis ze zasedání 1918)

Na odstranění potravinové nouze objednává městská obec od německé hospodářské
centrály v Praze 1/2 vagónu mrkve a 1/2 vagónu kedluben.
(Zápis ze zasedání 1918)

Rezervní špitál

Potraviny

Protože už dávno se nekonají dobytčí trhy, přenechává se toto tržiště zdarma osobám,
které zde chtějí pěstovat brambory a zeleninu.
(Zápis ze zasedání 1918)

Dobytčí trh

Před přídělem dřeva v množství 2 m každé domácnosti prohlédne komise jejich zásoby
dřeva. Z přídělu dřeva budou vyloučeny byty, které ho mají dostatečnou zásobu.
(Zápis ze zasedání 1918)

Příděl dřeva

21. června 1918. Městská obec Bochov upisuje 100.000 korun jako VIII. válečnou půjčku.
(Zápis ze zasedání 1918)

Válečná půjčka

Červen 1918. Okresní zastupitelstvo Bochov upisuje 70.000.- korun jako VIII. válečnou
půjčku.
(Archiv okresního zastupitelstva)
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Městská obec daruje na německé území stižené nouzí 50.- korun.
(Zápis ze zasedání 1918)

Dar

26. července 1918, okresní zastupitelství Bochov žádá podáním u ministerstva pro výživu Zabavování
lidu o omezení rekvizic dobytka.
dobytka
Dtto. žádá ministerstvo obchodu o příděl přiměřeného množství uhlí do Bochova.

Nouze o uhlí

(Archiv okresního zastupitelstva)

Ceny

Ceny v létě 1918:
1 kg nových brambor (do Karlových Varů)
1 vejce
1 kg mouky (na černém trhu)
6 kusů kedlubnu
1 hlávka salátu
1 sele (stáří 3 týdny)
1 mladá husa (s peřím)
1 kg pražského salámu
1 kg tvarohu
1 " vepřového masa
1 " telecího masa (živá váha)
1 kůzle (stáří 3 týdny)
1 stará dojná koza

7 korun
1.20 "
22.- "
5.80 "
1.- "
600.- "
50.- "
43.- "
4.50 "
50.8.- - 10.- "
70.- "
400.- "

1 litr mléka
1 kg másla
1 m pánského sukna
1 m klotu
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80 haléřů
44.- později 52.400.140.-

1918

1 velká cívka nitě
1 pánský oblek (sukno)
1 pár vysokých dámských bot
1 "
faldovaček

50.- korun
1000.- "
280.- "
800.- "

Velká nouze byla i o mýdlo a často docházelo k podvodům s výrobou jeho náhražky.
I s chlebem a moukou to bylo den ode dne horší. Nejen že se do chleba zapékaly
brambory a kaštanová mouka, často nebyl k dostání vůbec nebo si jej lidé rvali z rukou,
hned jak vyšel horký z pece.
Teprve starosta Jos. Zimmer zavedl spravedlivé rozdělování chleba. Pekaři museli
veškerý chléb odevzdat v městské zasedací síni, a tam jej starosta rozdával sám, za což
sklidil velké díky.
Také na polích se hodně kradlo, zejména brambory. Zloději si pro ně došli v noci, a
mnohým majitelům tak zůstaly jen oči pro pláč.
Na obilných polích se odřezávaly klasy – lidé si je sami sušili doma, pak zrní umleli
kávomlýnkem a z tohoto šrotu buď upekli chléb, nebo uvařili kaši.
Z drobků a kávové sedliny se pekl koláč. – Žebráci nechtěli peníze, ale kousek chleba
nebo vařenou bramboru. Mnohým lidem koukal hlad z očí, zejména děti vypadaly velmi
vyhladověle, mnohé zemřely na podvýživu nebo se staly kandidáty na tuberkulózu.
Když frontoví vojáci pobývali doma na dovolené, a viděli tu bídu, mnozí z nich řekli: To
půjdu zase rád na frontu, tam je přece víc jídla. A tak všichni doufali v brzký a vítězný
konec války.
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[Nakreslený kruh o průměru 16 cm]
Normální velikost pecnu chleba v srpnu 1918.
Váha 80 dkg na osobu a týden.
Od poloviny srpna dostával každý pouze 1/2 uhlově černého bochníku na osobu a týden.
Mouku již nelze na poukázky dostat, protože žádná není. Lidé vykopávají nedozrálé
brambory a jedí je místo chleba.

Chléb

Není ani tuk. Z šibeničního humoru vznikla tato báseň:
Montag kocht man ohne Fett,
Dienstag fleischlos – auch ganz nett.
Mittwoch darfst du alles essen,
Donnerstag das Fett vergessen.
Freitag gibt es Fischgericht,

V pondělí vaříme bez tuku,
v úterý bez masa – to je také pěkné,
ve středu smíš jíst všechno,
ve čtvrtek zapomeň na tuk,
v pátek máme rybu,

Báseň

Schweinfleisch am Samstag nicht.
Sonntag hast du endlich Ruh´,
denn da sind die Läden zu.
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vepřové v sobotu není,
v neděli máš konečně klid,
protože obchody jsou zavřené.
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Na žně jsme opět zažádali o vojenskou pracovní četu.
(Zápis ze zasedání 1918)

4. října 1918 zemřel bývalý farář Bochova Karl Funk, který žil na penzi v Hroznětíně.
(Pamětní kniha kostela.)

Vojenská výpomoc

Farář

Od 14. října do 6. 11. 1918 musely být zavřeny kvůli španělské chřipce, na kterou zemřelo Chřipka
mnoho osob, všechny zdejší školy.
(Školní pamětní kniha)

Zemřeli členové obecního výboru Ludwig Stöhr č. 94 (bývalý městský rada) a Franz
Ungar č. 19.
(Zápis ze zasedání 1918)

Úmrtí

V roce 1918 narukovali:
3. 2. Ungar Ignatz, zámečník č. 211, (odešel s 42. pochodovým praporem 31. 7. 1918 k
pěšímu pluku 88 do Albánie.)
6. 2., Ungar Camill, obuvník č. 194, (odešel s 43. pochodovým praporem k
zeměbraneckému pluku 7 do Itálie.)
1. 5., Stock Franz, číšník č. 305, (odešel v srpnu 1918 s pracovní četou do Dolního
Rakouska na žně.)
Převrat
038a
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28. říjen 1918.
Již dva dny předem psaly noviny "chorvatské povstání ve Fiume poraženo". Co to bylo?
Jako blesk z čistého nebe přicházely nenadálé zprávy, nejprve: Bulharská fronta
prolomena"; pak "Jednání o příměří na italské frontě ".
Po tolikerém soužení, bídě, zármutku a hladu měl přijít vytoužený mír; mír podle 14 bodů, Mír
které formuloval americký prezident Wilson, kde není dovoleno posunovat lidmi jako
Wilson
šachovými figurkami sem a tam, mír s právem na sebeurčení, každý národ si tedy měl
14 bodů
odhlasovat, ke kterému státu se chce přidat. Bylo to však úplně jinak. Bylo určeno, že
Němci v Čechách se stanou součástí nové republiky Německé Rakousko, jíž museli
úředníci a učitelé složit přísahu. Dočasným zemským hejtmanem byl Dr. Lodgmann, který

Právo
na sebeurčení

musel v důsleku postupu českého vojska z Liberce uprchnout do Drážďan a Vídně.
"Národní milice", zformované během převratu, sice v některých městech bránily německé
území, protože však chybělo jednotné vedení, musely svůj odpor vzdát. České vojsko
obsadilo přes odpor německé území Čech.
Mezi tím uprchlo zdejší četnictvo, a sice velitel hlídky Hennig a oba strážmistři Knobloch a
Schubert, v noční mlze do Rakouska; (jejich rodiny za nimi později odjely a zůstaly tam.)
Mírová smlouva ze St. Germain začlenila české Němce do Československé republiky, a
to přes protest zástupců, kteří se mírových jednání účastnili.
Na začátku nikdo nevěřil, že tento mír vydrží. Zdejším Němcům bylo upřeno i právo na
sebeurčení, to znamená, že smluvní mocnosti jim jej nepřiznaly.
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Po několika dnech převratu se již začali do svého rodného města Bochova vracet první
vojáci. Na zpáteční cestě již byli všichni odzbrojeni.

Návrat domů

Vraceli se ze všech front: z Francie, Ruska, Itálie, Makedonie, Albánie, Černé hory,
Srbska, Rumunska, Palestiny. Z nejrůznějších zajetí v Rusku, na Sibiři, ve Vladivostoku,
Turkestánu, Francii, Itálii atd. (poslední zajatci se vrátili až v roce 1923.) Někteří zůstali v
Rusku – buď kvůli nedostatku prostředků na cestu, nebo se tam oženili, jiní si z Ruska
přivezli ženu. –
Všeobecná nálada mezi obyvatelstvem a navrátivšími se vojáky byla: "Už nikdy válku."
Lidé chtěli práci a jídlo. Vázaný trh, tj. poukázky na chléb a mouku ještě zůstal, přestože
Amerika sem poslala ze svých válečných zásob z Francie mouku a špek a později byly na
zahnání velké bídy a hladu zasílány z Ameriky i celé lodě.
Vojáci, kteří se vrátili, nemohli doma najít práci a výdělek, a vláda jim musela dlouho platit
podporu v nezaměstnanosti, aby nevypukly nepokoje a revoluce. V souvislosti s
podporami v nezaměstnanosti a jejich výplatou byl zde zvolen demobilizační výbor, který
pod vedením svého předsedy, odborného učitele Ernsta Rölze, musel zejména při
odbourávání těchto podpor mnohdy vybojovat náročné šarvátky.
Pomalu se opět vracel klid a bezpečí. Přišlo nové četnictvo, neboť národní milice nebyly
silou, která zajišťovala bezpečí majetku. Nnaopak, zabavovala věci, zejména potraviny, a
rozdělovala si je mezi své členy.

Nálada
Potraviny

Podpory

Národní milice

Lidé se pomalu zase začali nadechovat, avšak s určitou nedůvěrou v budoucnost.
Všechno se opět dostávalo do vyjetých kolejí, státní zaměstnanci
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a učitelé zůstali všichni na svých místech, museli jen podepsat písemný slib
Československé republice. Všechny zákony a vyhlášky zůstaly prozatím v platnosti.

Slavnostní slib
Zákony

Sčítání invalidů

31. října 1918 se konalo úřední sčítání vojenských invalidů.
(Archiv okresního zastupitelstva)

6. listopadu 1918, otevření lidové zemědělské školy v Bochově. 1. ředitel: Wilhelm Ulbert,
učitel na zdejší národní škole. Počet žáků na začátku 38.
(Školní pamětní kniha)

15. listopadu 1918, město Bochov zaměstnává Dr. Rudolfa Pfeiffera, bývalého c. k.
vedoucího lékaře ve Skadaru, jako prov. městského a obvodního lékaře. Ten má velké
zásluhy, neboť v prvních 3 – 4 letech ošetřoval zdarma navrátilce, speciálně pacienty s
malárií. Léky financoval takzvaný Léčebný fond, tj. dávaly je zdarma k dispozici obce a
okres.

Lidová
zemědělská
škola

Městský lékař

14. prosince 1918, Zemské správní komisi je třeba zaslat vyplněné dotazníky, týkající se
úpisů válečných půjček, majetku a dluhů obce .
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Dotazníky

1918
(Archiv obecního zastupitelstva)

24. prosince 1918. Za jednotky Národní milice, rozmístěné v okrese Bochov, muselo
okresní zastupitelstvo (okresní správní komise) zaplatit 16.901 korun.
(Archiv okresního zastupitelstva)

Národní milice
(náklady)

1919
V Bochově byly opět zavedeny pravidelné úřední dny okresní politické správy (okresního
hejtmanství) Žlutice. V době války byly úřední dny zrušeny.

4. března 1919 se ve Žluticích konala velká demonstrace za právo na sebeurčení.
Zúčastnily se jí stovky bochovských občanů. Takové demonstrace se konaly ve všech
německých městech Československé republiky a bylo při nich zastřeleno mnoho
německých obyvatel, neboť v mnohých městech vojsko použilo zbraně a střílelo do davu.

1. – 9. března 1918. Soupis peněžních vkladů a kolkování rakouských peněz, tj. na
každou bankovku byl nalepen kolek, a pouze takové bankovky později platily. Když někdo
přinesl ke kolkování více než 500 korun, byla z nich polovina zadržena jako záruka za
úhradu budoucí daně z majetku.
Byl také proveden soupis kmenových akcií místní dráhy, pojistek,

Úřední dny

Demonstrace

Kolkování peněz
Soupis majetku
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poté i domů, pozemků, obilí a dobytka.

Byly zavedeny cestovní pasy. Pro vydání cestovního pasu člověk potřeboval 2 fotografie,
1 domovský list, 1 potvrzení daňového úřadu o neexistenci daňových dluhů a potřebné
kolky (2 krát 8 Kč) Do zahraničí je nutno kromě toho ještě zaplatit vízový poplatek ve výši
přibližně 60 Kč za cestu tam a zpět.

Cestovní pasy

Víza

Městská obec navazuje kontakt s firmou Tischer v Toužimi za účelem zavedení elektrické Elektrická
energie.
energie
(Zápis ze zasedání 1919)

Na odstranění tukové nouze kupuje městská obec dalších 300 kg amerického špeku.
Americké sádlo
Je nutno zdůraznit, že v roce 1919 ještě byla velká nouze o potraviny a mnozí lidé byli
nuceni tišit hlad lučními rostlinami jako jsou ředkev ohnice (volský jazyk) a hlávky jetele, z
nichž se dělal špenát. I chleba dostávali ještě dlouhé týdny 1/2 bochníku místo celého na
osobu a týden.

Městská obec se pokouší zavést do Bochova elektrickou energii z Unterreichenau;
jednání však ztroskotala.
(Zápis ze zasedání 1919)
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Elektrická energie
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22. června 1919 se za nádherného počasí konala slavnost navrátilců:

Slavnost navrátilců

V 5 hodin ráno byl hudební budíček, poté v 9 hodin slavnostní mše u olátře postaveného
na náměstí; pak měl pan vikář a farář Bochova P. Wenzl Svoboda projev k navrátilcům.
Po něm hovořil kapitán v záloze stavitel Alois Pörner z Bochova-Tašovic. Kromě
městského zastupitelstva a všech uniformovaných spolků zde byly ještě tisíce navrátilců z
okolních vsí. Odpoledne byl slavnostní průvod od "Wiesenthalu" k "městskému parku",
kde během mnoha lidových zábav, hraní kuželek a střílení ze vzduchovky koncertovala
kapela "Pohla". Čistý výtěžek ve výši 3.000 K byl věnován na podporu válečných vdov a
sirotků.

23. června 1919. Zvěrolékař Dr. Wicktor Pecher z Nejdku zde byl jako takový zaměstnán.
Zvěrolékař
(Zápis ze zasedání 1919)

30. července 1919. Lesní rada Otto Pöschl nabízí měské obci Bochov ke koupi "revír
Bochov" včetně hájovny, obytného domu č. 15 na náměstí a rybníků. Tyto nemovitosti
převzal v roce 1919 hrabě Černín.

Koupě lesa
(od Pöschla)

Kupní cena 2,200,000 Kč Městská obec však vinou potíží, které pan Pöschl dělal s daní z
majetku a z přidané hodnoty, nemohla tuto koupi uskutečnit?
(Zápis ze zasedání 1919)
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Učitel

30. července 1919 zde byla přijata slečna Clothilde Neudörfl jako učitelka měšťanské
školy.
(Školní pamětní kniha)

Letos se konal kurs zavařování ovoce, který vedl odborný rada Josef Schmidt ze zemské Kurs zavařování
ovoce
kulturní rady.

Zkrášlovací spolek vysel na Hladovém vrchu janovce.

Hladový vrch

8. srpen 1919; z úředního příkazu se mění název "Jubilejní nadace císaře Františka
Josefa" při Spořitelně a záložně na "Nadaci spořitelny a záložny pro studenty a sirotky".
(Zápis ze zasedání 1919)

Nadace

8. srpna 1919 odcestoval starosta Johann Zimmer z č. 50, a nikdy se již nevrátil. Zmizel,
ačkoliv městská obec najala na pátrání pražskou detektivní kancelář, uveřejňovala výzvy
v novinách atd.
Stopa vedla do Ústí, kde přenocoval v hotelu na parníku, aby další ráno nakoupil kůži.
Stal se pravděpodobně obětí zločinu. Přijít o takového starostu je pro městskou obec
velkou ztrátou. Byl to znamenitý, upřímný

Starosta
(Zimmer)
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a poctivý člověk; zvláště během velké potravinové nouze v poslední době velmi mnoho
přispěl k jejímu zmírnění. Všichni obyvatelé Bochova velmi litovali této ztráty.
Po 6 měsících vyplavila povodeň v Povrlech u Ústí nahou mrtvolu, podle jejíž tělesné
výšky, vlasů a chrupu bylo usouzeno, že se jedná o mrtvé tělo pohřešovaného starosty
Johanna Zimmera. Tělo bylo pohřbeno na hřbitově v Povrlech.

Městská obec daruje pro místní skupinu raněných válečníků 160.- Kč
Dtto pro obyvatele Krušnohoří, trpící nouzí 50.- Kč

Dar

Dtto na akci zaměřenou na dopravu válečných zajatců domů 160.- Kč
(Zápis ze zasedání 1919)

V červnu 1919 se konaly první obecní volby podle nového volebního zákona, a byli
zvoleni tito zástupci:
Johann Zimmer obuvník
č. 50, starosta.
Rudolf Brückner, krejčí
č. 298 I. " místostarosta
Franz Karl Leipold, kožešník
" 15
II. " místostarosta
Ferdinand Hofmann, krejčí
" 56
městský rada
Josef Schua, truhlář
" 62
"
Rudolf Leipold, klempíř
" 228
"
Anton Ungar, zámečník
" 53
"
Wilhelm Herget, zaměstnanec dráhy " 306
"
Ernst Rölz, odborný učitel
" 85
"
Kaspar Grimm, majitel hospodářství
" 132
člen výboru
Anton Pörner, soustružník
" 106
městský rada
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Josef Mattusch, obuvník
Franz Stöhr, "
Rudolf Schuldes, kupec
Kamill Linka, truhlář
Anton Mattusch, hostinský
Florian Ullmann, kupec
Alois Tscherner, rolník Bochov-Tašovice
Josef Nürnberger, truhlář
"
Wilhelm Müller, kožešník
Sylvester Ulbert, obuvník
Wenzl Grimm, majitel domu
Alois Kunz,
"
Johann Tächl, truhlář
Karl Walter, tovární dělník
Anton Ullmann, soustružník
Anton Böhm, strojmistr
Albin Größler, dělník
Wilhelm Ulbert, učitel
Josef Bernet, vrchní poštmistr

č.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

297
214
310
266
42
34
6
6
260
79
206
222
244
199
270
309
285
100
37

člen výboru
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Výzva!
Již léta strádá mnoho našich spoluobčanů, bratrů, synů nebo přátel dílem v ruském, dílem
v italském válečném zajetí, většina z nich bez jakéhokoliv spojení s domovem, zbavena
veškerých prostředků, vydána na pospas soužení a beznaději.

Výzva

Protože příslušní činitelé se svého času nepostarali o dopravu válečných zajatců domů, je
naší povinností vynaložit veškeré síly na přípravu jejich návratu domů, a ukončit tak co
nejdříve jejich nezasloužené utrpení a strádání. Pro tento účel je nutné větší množství peněžních prostředků, neboť když už je zajištěna
možnost přepravy, je nutno zajistit stravování těch nejchudších
042b
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během cesty, trvající týdny. Pro dosažení tohoto cíle jsme v neděli 24. 8. t.r. založili místní skupinu "Centrály pro
dopravu válečných zajatců domů v Reichstadtu", a vyzýváme všechny, kteří soucítí s
nešťastnými válečnými zajatci, bez rozdílu, ať jsou z Bochova nebo z okolních obcí, aby
se stali členy naší místní skupiny a podpořili naše úsilí organizováním peněžních sbírek.
Za místní skupinu:
Flor. Ullmann
zapisovatel

Franz K. Leipold, předseda
Ferdinand Hofmann
pokladník
Novostavba

Na podzim 1919 byla zahájena stavba sálu v městském parku.

18. listopadu 1919. Městská obec se usnesla, že se každý rok 27. července bude sloužit
svaté rekviem za oběti války z Bochova.
(Zápis ze zasedání 1919.)

Rekviem

V popředí je 8 takzvaných
poštovních stodol, které
26. srpna 1920 shořely.
Stodoly kdysi patřily
poštmistrovi v. Beer, který
koupil jednu část panství
Hartenštejn.
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Na masopust 1920 byl otevřen nový sál v městském parku.

Sál v městském
parku

3. března 1920, městská obec se usnesla, že se opět budou konat dobytčí trhy, zrušené
během války.
Dobytčí trhy
(Zápis ze zasedání 1920.)

3. března 1920. Městská obec zvyšuje poplatek z nápojů u piva z 2 na 4 Kč, za víno na
50.-, a za pálenku na 60.- za 1 hektolitr.
(Zápis ze zasedání 1920.)

Poplatek z nápojů

Dtto. zvyšuje obec přirážku na školství ze 70 na 130 %.
(Zápis ze zasedání 1920.)

Přirážky k daním

30. března 1920. Učitel Hermann Fischer je přeložen do Teplé.
(Školní pamětní kniha)

Učitel

Rodák z Bochova Dr. Max. Buxbaum ve Štýrském Hradci převedl ve prospěch zdejších
válečných sirotků 100 Kč
(Zápis ze zasedání 1920.)

Byl založen výbor pro zřízení válečného pomníku v Bochově.
(Zápis ze zasedání 1920.)
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Válečný pomník

1920

25. dubna 1920. Byl vysvěcen nový "umíráček". Dodala jej firma Richard Herold z
Chomutova a stál 570.- Kč

Umíráček

Poprvé zvonil při úmrtí školáka Franze Stöhra z č. 91, který zemřel v 11. roce života po
dlouhé nemoci 10. července t. r.
(Pamětní kniha kostela.)

Poté, co se zmizelý starosta Johann Zimmer po uplynutí jednoho roku nevrátil, byly 3.
července 1920 volby nového starosty. Během tohoto roku úřadoval místostarosta Rudolf
Brückner.
Novým starostou byl zvolen dosavadní 2. místostarosta Franz Karl Leipold z č. 15.

Starosta

Starosta
Franz Karl Leipold
č. 15
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V roce Jahre 1920 byla vybudována zdejší pobočka skladiště; stavební náklady činily Skladištní budova
700.000.- Kč. Postavil ji Ing. stavitel Alois Pörner z Bochova-Tašovic. Kameny na zdivo
dovezli zdarma zdejší členové skladištního družstva.

1. srpna 1920. Bochovský myslivecký výbor pronajímá zdejší honitbu hlavnímu nájemci
Ferdinandu Hofmannovi na 6 let za nájemné ve výši 2000.- K za rok.

Honitba

Dr. Hans Klinger z Bochova č. 96 začíná dne 1. Juni vykonávat svou lékařskou praxi.

Lékař

7. srpna 1920 bylo slouženo svaté rekviem a konalo se smuteční shromáždění za starostu Smuteční
Johanna Zimmera.
shromáždění
Předseda smutečního shromáždění, starosta Franz K. Leipold poukázal v delším projevu
na neúnavné plnění povinností a neustálou starost zesnulého o rodné město a jeho
obyvatele, za což mu ve svém proslovu jménem městského zastupitelstva poděkoval.
Na podnět mužského pěveckého spolku Bochov, jehož předsedou zesnulý byl, byla
zahájena akce na zřízení "Nadace starosty Johanna Zimmera". Městská obec na tento
účel věnovala 200.- Kč, kromě toho přispěly všechny zdejší spolky a organizace.

20. srpna 1920 přišel jako učitel na zdejší národní školu Anton Hanicka, narozený ve
Smilově.
(Školní pamětní kniha)
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26. srpna 1920 večer v půl desáté shořelo 8 takzvaných poštovních stodol u panského
rybníka (na pravé straně silnice), které byly celé ze dřeva. Na podporu postižených
majitelů těchto stodol byla zahájena sbírka financí, obilí a krmiva.

6. září 1920 mělo na zdejších školách začít vyučování podle normálního rozvrhu, 6. a 7.
září se však na vyučování nedostavily žádné děti. Jednalo se o sympatizační stávku kvůli
zrušení německých tříd.

Statistické údaje zdejších škol:
Letos navštěvovalo národní školu 223 žáků.
Chlapeckou měšťanskou školu
93
"
Dívčí
"
83
"

Požár

Žákovská stávka

Škola

(Školní pamětní kniha)

17. září byla opět zavedena občanská hlídka, a to od 10 hodin večer do 4 hodin ráno. (4
muži a jeden člen městkého zastupitelstva jako dohled.)
(Zápis ze zasedání 1920.)

19. září 1920 byl zahájen provoz linky státní automobilové pošty Bochov – Karlovy Vary.
Městská obec k tomu dala k dispozici garáž a 34.000 Kč Také okresy
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Karlovy Vary a Žlutice finančně přispěly.
Příslušná smlouva se státem platí10 let.
Jedna jízda z Bochova na nádraží do Karlových Varů stojí 14.- Kč, později však byla
zlevněna na 12.- Kč

Občanská hlídka

Poštovní
automobilová
linka

Poslední jízda poštovního kočáru Bochov – Karlovy Vary 18. 9. 1920

19. 9. 1920 Zahajovací jízda Bochov – Karlovy Vary
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4. března 1921, Městská obec zvyšuje obecní přirážky k daním, a sice: přirážku k činžovní Obecní přirážky
dani na 80 %; u ostatních daní s výjimkou daně z příjmu zaměstnanců stanoví přirážku
160 %; přirážku na školství s výjimkou nájemného a daně z příjmu zaměstnanců na 150
%, a přirážku k dani z nájemného ve výši 10 %.
(Zápis ze zasedání 1921.)

Obec zvyšuje daň ze psů ze 4.-. na 8.- Kč za rok a psa.
(Zápis ze zasedání 1921.)

Daň ze psů

Městská obec upisuje 20 podílů elektrárny Kadaň.
(Zápis ze zasedání 1921.)

Upsání

4. 3. Od příští neděle zavádí městská obec pro úřad starosty nedělní klid.
(Zápis ze zasedání 1921.)

Nedělní klid

4. března 1921, Městská obec daruje Langovi a Rödigovi v Dlouhé Vsi, kteří vyhořeli, po
jednom pevném metru dlouhého dřeva.
(Zápis ze zasedání 1921.)

Vyhořelému Josefu Nürnbergerovi v Bražci daruje městská obec 1 pevný metr dlouhého
dřeva.
(Zápis ze zasedání 1921.)
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4. března 1921. Městská obec daruje:
oběti požáru Josefu Hergetovi z Lučin
50."
"
Marii Dießl z Libkovic
25.obyvatelům Jeseníků, postiženým povodněmi
25.(Zápis ze zasedání 1921.)

Okresní správní komise rozhodla pro tento rok o příspěvcích na provoz okresu ve výši 95
%.
(Archiv okresní správní komise)

Dar

Příspěvky
na provoz
okresu

Spolek pro ochranu dětí a péči o mládež zavádí poradny pro matky, a sice v národní
škole, každých 14 dní jednu hodinu.

Poradna pro matky

9. dubna 1921. Z neznámé příčiny shořelo v Číhané 23 domů a mnoho hospodářských
budov. Během požáru byla velká bouřka. Uhořeli 2 lidé a mnoho dobytka.

Bývalý měšťanský pivovar, který byl během války mimo provoz, kupují Oswald Beckert a
Fritz Josef Blomer za 51.000.- Kč od městské spořitelny, která pivovar koupila v roce
1914 z konkurzního majetku za 25.100.- Kč, a přestaví jej na parní pivovar.
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Požár / Číhaná

Pivovar

1921

Majitel pocelánky Paul Rößner kupuje za 51.000.- Kč dům č. 13 (bývalá pošta), poté
hostinec U pošty, a zcela jej přestaví.

Novostavba

Hladový mlýn (Hungermühle) se přestavuje na moderní, technicky vyspělý mlýn. Náklady Hladový mlýn
stavby včetně zařízení mlýna činily 230.000 Kč
Tento mlýn postavil inženýr stavitel Alois Pörner z Bochova Tašovic. Současným
majitelem je Wilhelm Schuldes.

24. září 1921, Městská obec zmocňuje advokáta Dr. Kohna z Bochova, aby trestně
právními prostředky postupoval proti novinám "Česky Denik" v Plzni, který nepřijal
opravnou reakci na štvavý článek: "Bochov: Čechům, Židům a psům vstup zakázán".

Štvavý článek

27. října 1921, Částečná mobilizace československé armády proti Maďarsku v souvislosti
s návratem excísaře Karla a excísařovny Zity letadlem ze Švýcarska do Maďarska.
K této mobilizaci musely narukovat stovky Bochovských. K válce však nedošlo. V
listopadu a v prosinci 1921 již probíhala demobilizace.
(Školní pamětní kniha.)

Mobilizace
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18. prosince 1921, Městská obec daruje na oběti kraslických nepokojů během mobilizace
100.- Kč.
(Zápis ze zasedání 1921.)

Výsledek (bez Bochova-Tašovic) 1824 obyvatel.

Dar

Sčítání obyvatel
1921

1922
4. ledna 1922 shořel dům zvaný "Stieglhaus" včetně stodoly majitele Gottfrieda Ulberta z
č. 268, který padl ve světové válce. Byla taková zima, že zamrzly hadice, a hasičům tak
vznikla velká škoda.
(Jubilejní sborník hasičů)

Koncem ledna a v únoru se zde opět velmi rozšířila španělská chřipka.
(Školní pamětní kniha.)

Požár

Chřipka

Okresní správní komise Bochov rozhodla o příspěvku na provoz okresu ve výši 165 %.
Příspěvek
na provoz okresu
14. dubna 1922 byla úředně zrušena paralelní třída ke 4. ročníku národní školy, neboť v
důsledku války (narodilo se málo dětí) není splněn zákonný počet dětí pro 5 tříd národní
školy.
(Školní pamětní kniha.)

Městská obec nechala zřídit u čestných hrobů na hřbitově, odd. 3, památník se jmény

047b

Škola

Čestné hroby

1922

zde pochovaných padlých a zemřelých bochovských účastníků světové války 1914 1918, kteří zde zemřeli nebo sem byli převezeni.
(Zápis ze zasedání 1922.)

Na Boží hod svatodušní 1922 se konala slavnost 50. výročí založení dobrovolného
hasičského sboru. V předvečer kvas a ocenění dosud žijících zakládajících členů.

Hasiči

Dopoledne: Ukázka cvičení hasičů, přednáška profesora Biscana na téma "Elektřina a
hasiči".
Odpoledne: Zdravice rady správy politického okresu Žlutice Dr. Sternhella, slavnostní
projev, poté zahradní koncert ve "Wiesenthalu", večer slavnostní ples. I zde byl při této
příležitosti vydán jubilejní sborník.

50. výročí založení mužského pěveckého spolku v Bochově. V předvečer kvas, u kterého Pěvecký spolek
koncertovala bečovská hudební škola (46 mužů). V den slavnosti 18. června 1922 hudba
na náměstí, hromadné sbory. Při zahradním koncertu pršelo. Večer slavnostní ples.

26 června 1922, Městská obec dává příspěvek 3000.- Kč na přípravný projekt železnice z Železnice
Bochova do Karlových Varů.
(Zápis ze zasedání 1922.)

Elektrifikace

26. června 1922. Městská obec si bere hypotéční úvěr 600.000.- Kč na pokrytí nákladů
spojených s elektrifikací.
(Zápis ze zasedání 1922.)
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31. srpna 1922. Díky sbírce a příspěvku městské obce bylo shromážděno 1000.- Kč a
zasláno pro obětem požáru z Kunžvartu a Bohdašína.
(Zápis ze zasedání 1922.)

Sbírka

24. října 1922, Městská obec zavádí elektrickou instalaci do obou školních budov. Práce Škola
provedla firma Fritz Kerstner za 6673.- Kč.
(Zápis ze zasedání 1922.)

24. října 1922. Městská obec zavádí elektrickou instalaci do městského zasedacího sálu v
. 1 a do budovy radnice v č. 2. Práce provedla firma Grossner a Weißenberger (Karlovy
Vary) za 6767.- Kč.

Elektrické světlo

Rovněž městský kostel dostal elektrickou instalaci. Náklady byly z velké části pokryty
sbírkami.

Kostel

24. října 1922. Občanská hlídka se až na další rozpouští.
(Zápis ze zasedání 1922.)

Občanská hlídka

24. prosince 1922 bylo dokončeno vedení elektrického osvětlení z Kadaně a v tentýž den Elektrické světlo
byl k radosti všech obyvatel města poprvé zapnut proud.
Městskou síť, která stála 275.000.- Kč, vybudovala firma "Egerthal" (Kadaň).
Kadaňská elektrárna je v současné době největší v Čechách,
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a dodává proud do 13 okresů. Stála 160 miliónů Kč.

Městská síť

Pověst o bílé paní
na Zámeckém vrchu
Bílá paní na Zámeckém vrchu u Bochova. Pověst.
Mladý pasák z Eckertova lesa se jednou vydal ze "staré chatrče", v níž bydlel sám se
svou matkou, pást dobytek pod Zámecký vrch. Tam se k němu přidružila překrásná paní v
bílém rouše a dala se mu poznat jako zakletá princezna, kterou by mohl vysvobodit:
Řekla, že se objeví i příští den, ale v ošklivém ustrojení. K jejímu vysvobození bude třeba
pouze lehkého poklepání prstů, dokonce postačí i dotyk jeho pastýřské hole. Slíbila, že
pak bude zcela patřit jemu a bude pomáhat jeho matce s prací."
Když přišlo jitro, mládenec hnal své stádo opět na stejné místo. Skutečně se objevila
postava v doprovodu černého psíčka, který kolem ní neustále vyskakoval do výšky; její
včerejší podobu však již nebylo možno poznat. Tělo bylo odshora dolů pokryto vředy a
havětí, zejména ještěrkami a slepýši, obličej ošklivý a znetvořený, dlouhé vlasy jí hrůzně
vlály po zádech a přes obličej. Pomalým tempem se přiblížila k mládenci na tři kroky,
neřekla ani slovo, jen pohyby mu naznačila, aby začal s vysvobozováním. Mládenec byl
však jako přibitý k místu, kde stál, a hrůzou se neodvážil ani nejmenšího pohybu, jen ze
rtů se mu vydral zvuk plný zoufalého strachu. Postava všakl uprchla s žalostným
zvoláním: "Běda, teď je zase na
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sto let konec!"
Mládenec se s námahou dovlekl domů a po dvou dnech zemřel.
(Sdělení Spolku pro dějiny Němců v Čechách.)
(Ještě koncem 19. století stáli lidé často večer v místě zvaném "Stiegl" a dívali se k
Zámeckému vrchu, aby také zahlédli "bílou paní".)

1923
5. ledna 1923; Městská obec daruje do "Památkového fondu Josefa Klementa" v Doupově
100.- Kč
(Zápis ze zasedání 1923.)

Na boj s bekyní mniškou (sběr v roce 1922) vyplatila Městská obec 7095.- korun.
Díky tomuto sběru a vhodným povětrnostním podmínkám bekyně mniška z lesů v roce
1923 opět zmizela, aniž by napáchala velké škody.

27. února 1923. Městská obec stanoví pro Bochov tyto ceny elektřiny:
pro osvětlení
6.50 Kč za kilowatt;
pro elektrické pohony 3."
"
nájemné za elektroměr 4.- Kč za měsíc

Dar

Potírání
bekyně mnišky

Ceny elektřiny
(pro osvětlení
a elektr. pohony)

27. února 1923. Byla zahájena sbírka pro Porúří (Německo), obsazené Francouzi, a bylo
vybráno a odesláno 2605.- Kč (= 1.640.950 marek).
(Zápis ze zasedání 1923.)
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Městská obec daruje na výstavu v Chebu 100.- Kč.
(Zápis ze zasedání 1923.)

Dar

Buduje se kanalizace ve spodní části poplužního dvora – od č. 210 až po dům č. 214.

Okresní správní komise v Bochově rozhodla o výběru následujících příspěvků na provoz
okresu: z činžovní daně 58 % a z ostatních daní s výjimkou daně z příjmu osob 280 %.
(Archiv okresní správní komise)

Příspěvky
na provoz okresu

Na vrchu "Ohrbühl" vysadil Zkrášlovací spolek v Bochově listnaté stromy.
(Zkrášlovací spolek.)

Vysazení stromů

Z nařízení správy politického okresu Žlutice musí být stejně jako všechny habsburské
pomníky odstraněn zdejší pomník císaře Josefa II., instalovaný 6. 9. 1903 Sdružením pro
pospolitost "Jednota".
Tento pomník byl sňat z podstavce v noci z 5. na 6. června 1923 mezi 11 a 12 hodinou za
zvonění zvonů a zpěvu, a uložen do městského muzea.

Pomník císaře
Josefa II.

Kino
21. června 1923 bylo slavnostně otevřeno zdejší kino invalidů
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v sále "Městského parku".
Předseda sdružení invalidů Franz Hetzer měl zahajovací projev. Při tomto prvním
představení hrál doprovodnou hudbu k filmu orchestr.

10. června 1923. Otevření městského vlastivědného muzea. V tento den se do muzea
(národní škola) dostavil výbor muzea se starostou Franzem K. Leipoldem ve funkci
předsedy a přišlo mnoho návštěvníků. Starosta přivítal všechny přítomné, popsal proces
vzniku městského muzea a poděkoval všem, kteří na uskutečnění tohoto záměru
spolupracovali; zcela zvlášť kustodu Dr. Pecherovi a zapisovateli a pokladníkovi muzea
Antonu Heinzovi (307). Poté pan starosta prohlásil muzeum za otevřené. Po první

Muzeum

prohlídce všichni přítomní pochválili bohaté sbírky teprve před nedávnem zřízeného
městského vlastivědného muzea.

1. července 1923. Slečna Theodora Mayer přichází na zdejší měšťanskou školu jako
odborná učitelka.
(Školní pamětní kniha.)

1. září 1923. Byla zřízena jednotřídní česká národní škola a po zabrání jedné učebny
umístěna ve zdejší národní škole.
1. učitel
2.
"
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Škola (česká)

Heinrich Doleschal (1923 – 24)
Alois Hajer
(od roku 1924)

1923

26. září 1923. Z úředního nařízení je nutno odstranit z podstavce pomníku císaře Josefa
II. císařskou korunu a nápis.
(Zápis ze zasedání 1923.)

Hans Adler a studánka Schottenbrünnl. Pověst.
V dávných dobách nestál Bochov na místě, kde stojí dnes, ale jeho téměř sto domů se
rozprostíralo kolem kostela sv. Jakuba, který se zachoval dodnes, na druhé straně
potoka, vinoucího se půvabným "Lučním údolím" (Wiesenthal) kolem úpatí Zámeckého
vrchu, korunovaného zříceninou Hartenštejn.
V té době vedla také lesem, zvaným "Koppenwald" silnice ze Skoků ke studánce
Schottenbrünnl, kolem rybníka Götzenteich přes Mnišskou hůrku (Münichbergl) do
Bochova. Blízko studánky stál kříž. Sem podnikali lidé z daleka i z blízka poutě, neboť
voda ze studánky měla nejen velkou léčivou sílu, ale díky jiné mystické vlastnosti
dokázala také vrátit nespravedlivě obviněným zpět jejich čest; když se totiž ze studánky
napil nečistý člověk, voda ihned zmizela a objevila se znovu teprve po odpykání trestu.
Jistý Hans Adler z Hartmanova, který sloužil v Postoloprtech, byl obviněn ze zabití
nevlastní matky a jejích pěti dětí. A protože urputně odmítal jakoukoliv vinu, donutili ho,
aby se na důkaz své neviny z této studánky napil. A vskutku! Sotva první kapky svlažily
jeho rty, veškerá voda ze studánky zmizela. Tím byla jeho vina nade vší pochybnost
prokázána.
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Za jeho bezbožný čin mu ze zad odřezali proužky kůže, a poté vpletli tělo stažené z kůže
do kola. Duši vypustil zločinec teprve na šibenici. Krátce nato se voda ve studánce
Schottenbrünnlein opět objevila.
(Spolek pro dějiny Němců v Čechách.)

Pomník
Josefa II.

Pověst

1924
8. ledna 1924. Městská obec přispívá na oběti požáru v Březové
na německou okresní péči o mládež
" německý spolek pro pomoc osobám stiženým plicními chorobami
(Zápis ze zasedání 1924.)

100.- Kč
100.- Kč
50.- "

13. ledna 1924, velký benefiční koncert pro bratry v německé říši, trpící bídou. (Propad
měny)
(30 hudebníků pod vedením kapelníka Pohle v "Městském parku" v Bochově.)

Dary

Benefiční koncert

Státní správa zajišťuje vydláždění průjezdné silnice přes náměstí žulovými kostkami. Část
Dláždění
původních čedičových dlažebních kostek bude použita na vydláždění tržiště (u kašny),
zbytek na odvodňovací příkop ve spodní části "poplužního dvora".
(Zápis ze zasedání 1924.)
Kostel
Na střechu zdejšího městského kostela se pokládá nová šindelová krytina.
(Pamětní kniha kostela)
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Sbor dobrovolných hasičů v Bochově kupuje stříkačku s benzínovým motorem. Její
pořizovací cena činila 46.000.- Kč.

Motorová
stříkačka

Válečný pomník
Odhalení válečného pomníku na severním kopci 27. července 1924.
V roce 1920 byl zvolen výbor pro válečný pomník, jehož úkolem bylo opatření peněz,
řízení a výstavba. Výbor tvořili tito pánové:
Předseda: starosta Franz K. Leipold, zapisovatel: učitel Wilhelm Ulbert č. 100, pokladník:
Ferdinand Hofmann č. 56. Členové výboru: Josef Schua (městská obec), farář Wenzl
Swoboda (farní úřad), Franz Cecil (ostrostřelci), Anton Marsch (hasiči), Heinrich
Rothberger (spolek cyklistů), Alois Müller (Sdružení pro pospolitost "Jednota"), Eduard
Zimmer (zkrášlovací spolek), Josef Ullmann (svaz mládeže), Fritz Ullmann (tělocvičný
spolek), Paul Roesner (Německý kulturní svaz), Florian Ullmann (obchodní družstvo),
Alois Ungar (společenstvo obuvníků), Wilhelm Bach (stavební společenstvo), Karl Höfer
(společenstvo kolářů), Anoton Heinz (společenstvo hostinských), Martin Heinzl
(zemědělské kasino), Ernst Rölz (okresní výbor pro vzdělání), Karl Grimm za invalidy.
Z výše uvedených pánů zastupovali: předseda (společenstvo rozličných živností),
zapisovatel: (mužský pěvecký spolek), pokladník: (spolek vysloužilých vojáků). K vlastní
výstavbě došlo v dubnu 1924; realizací výstavby byl pověřen čtyřčlenný stavební výbor:

předseda Eduard Zimmer č. 226, Anton Heinz 307, Wilhelm Ulbert 100, a Ernst Rölz č.
85.
Velká část stavebních nákladů, které činily celkem 45.000.- korun, pocházela ze sbírek,
darů a akcí; zvláště mj. z velké domovské slavnosti 10. 6. 1923 v zahradní restauraci
"Zum Weisenthal", kterou spolupořádaly všechny zdejší místní spolky. Na této slavnosti
byla skupina
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"Ševcovský cech ve starých časech", která účastníkům připomněla cechovní prapor,
pokladnu, mistrovský a tovaryšský džbán a mnoho starých zvyků.
Dále předvedly mužské pěvecké spolky z Bochova, Tašovic a Javorné krásný sborový
zpěv.
Pak se konaly turnaje o ceny v kuželkách a ve střelbě ze vzduchovky. 12 párů v
egerlandském kroji předvedlo staré egerlandské tance. Kroje jsou vidět na následujícím
obrázku:

Po několika krásných koncertních kouscích pod vedením kapelníka Wilh. Pohle se na
pódiu konala taneční kola, tj. každý tanec stál 1 korunu. Pro zábavu dětí zde byly: skákání
v pytlích, závod v pojídání koláčů, kolo štěstí, souboj s dřevcem atd.; byly zde také stany,
v nichž se podávaly káva, koláče a likéry – ty zajistliy velký zisk.
Výtěžek z této slavnosti byl více než 7.000.- Kč. –
Po shromáždění částky přes 30.000.- Kč se přikročilo k realizaci pomníku. Konalo se
veřejné výběrové řízení, v němž měli uchazeči odevzdat nabídku s návrhem. Celkem bylo
zasláno 31 návrhů, a z nich byl kvůli jednoduchosti a monumentální důstojnosti přijat
návrh architekta
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Oswalda Hofmanna z Mnichova, rodáka z Kovářské. Pro výrobu pomníku měla být
použita místní žula z tašovického lomu; tento návrh použití uvedeného kamene také
umožňoval. Architekt Hofmann požadoval za svůj projekt a veškeré ostatní práce 10 % ze
stavebních nákladů a v tomto smyslu také došlo k dohodě. –
Nejprve se začalo se stavbou cesty na Kopec – tu stavěli bez nároku na odměnu hlavně
"navrátilci". Velké žulové kameny pro tabule se jmény a městský znak stály 15.000.- Kč a
přivezli je zdarma zdejší majitelé koňských povozů ze Stebna (u Blatna u Podbořan).
Všechny ostatní stavební kameny přivezli bezplatně zdejší rolníci z Tašovic.
Vlastní realizaci stavby zajistil pan Ing. stavitel Alois Pörner za částku 21.000.- Kč. Jména
padlých vytvořil zdejší sochař Anton Köhler z č. 243 a vytesání jednoho písmene stálo 3.Kč.
27. června 1924 se již konalo slavnostní položení základního kamene, a do základů byla
zazděna měděná krabička s tímto obsahem: 1 listina o stavbě, 1 jubilejní sborník, 1 listina
majitele Franze Zimmera z č. 7 a staré i novodobé peníze. Položení základního kamene
byly přítomny všechny spolky a organizace, jejichž zástupci vykonali za různých jadrných
výroků a průpovídek obvyklé tři údery kladívkem. –
27. července, tedy v den 10. výročí mobilizace, přišlo slavnostní odhalení. Na tržišti stáli:
vpředu válečné vdovy, váleční sirotci, rodiče a sourozenci padlých, pak navrátilci, výbor
pro válečný pomník a stavební výbor, městské zastupitelstvo, za nimi všechny místní
spolky, a na konec stovky
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lidí z Bochova a okolí. Před odchodem se na tržišti také hned prodávaly za 5.- Kč
slavnostní odznaky, které opravňovaly jak k účasti na slavnostním odhalení, tak ke vstupu
na odpolední zahradní koncert v "Městském parku". –
Průvod se dal do pohybu směrem ke "Kopci", kde mělo proběhnout odhalení. Tam sloužil
bochovský kaplan Peter Wazlawik (narozený v Tisu u Blatna) polní mši, k níž zpíval
mužský pěvecký spolek Bochov za doprovodu hudby mešní písně a měšťanský sbor
ostrostřelců Bochov vypálil několik salv.
Po polní mši pronesl P. Wazlawik, který se světové války účastnil jako polní duchovní,
slavnostní projev, jenž vzbudil v srdcích všech přítomných takové emoce, že téměř
všichni přítomní plakali. Po několika modlitbách za padlé byl pomník odhalen. Hudba
hrála modlitbu před bitvou, a do této písně nadšeně vpadl mužský pěvecký spolek. Z
blízkého zámku a Šibeničního vrchu duněly slavnostní salvy. Po tomto
nezapomenutelném slavnostním aktu položili příbuzní za své padlé a spolky a organizace
za své členy před pomníkem věnce. Pak přednesla dcera válečné vdovy Käthe Mally
veršovaný proslov k padlým, po kterém nezůstalo žádné oko suché. –
Výbor pro válečný pomník resp. stavební výbor pak předal pomník pod ochranu města.
Starosta Fr. K. Leipold pomník převzal a přislíbil mu ze strany města Bochov ochranu,
záštitu a údržbu. Poté předal zástupce "navrátilců" Alois Ungar z č. 198 starostovi

válečnou pamětní knihu města Bochov 1914 – 1918 a ten ji s díky převzal a odevzdal k
uložení do městského muzea.
Po ukončení této slavnosti pochodovali účastníci za zvuků hudby zpět k městu. –
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Válečný pomník na severním Kopci v den slavnostního odhalení (27. 7. 1924)

Protože se v tento den konal také den kamarádství bývalých zdejších pluků během
světové války, musel se odpolední slavnostní průvod formovat kvůli velkému počtu

účastníků na Nádražní ulici. Odtud se průvod vydal za doprovodu pochodů 73. a 88. pluku
k zahradní slavnosti v "Městském parku". Před ním průvod navrátilců, pak výbor pro
válečný pomník a pořadatelský výbor slavosti, družičky, stovky účastníků dne
kamarádství, kteří přispěchali z blízka i z daleka,
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aby si vyměnili vzpomínky a zážitky ze světové války, uprostřed kapela a na konci průvod
navrátilců a členové místních spolků v uniformách.
Zahradní slavnost v Městském parku měla obrovskou návštěvnost. Mládež předvedla
různá slavnostní představení a kousky pro obveselení. Byly zde také stany, ve kterých se
podávaly likéry, koláče, káva a pivo.
Tento na události bohatý den končil slavnostním plesem v sále "U zlaté koule" a byl
uzavřen s mnohem větším ziskem, než si kdo představoval. Podařilo se nejen uhradit
veškeré výlohy, vyvolané stavbou pomníku, ale zbylo ještě 500.- Kč, které byly uloženy do
spořitelny jako "Fond na údržbu válečného pomníku ". Na konec vzpomeňme ještě
přičinlivého výboru slavnosti (předsedou byl továrník Paul Roesner), dále majitele kopce,
pana Franze Kießwettera z č. 7, který dal svůj pozemek vstřícně k dispozici pro stavbu
pomníku.
Nechť naši potomci tento pomník uctívají a udržují v dobrém stavu, aby zůstal navždy
zachován jako symbol velké světové války a jako upomínka na spoustu krve, kterou
museli naši padlí synové vlasti této nešťastné válce obětovat.
R.
I. P.
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3. října 1924. Městská obec daruje na ústav hluchoněmých v Litoměřicích
na německou zemskou komisi pro ochranu dětí atd.

Obecní volby v roce 1923 skončily s tímto výsledkem:
Franz Karl Leipold, starosta
č. 15.
Josef Schua, truhlář
č. 62, 1. zástupce starosty
Franz Stöhr, obuvník
č. 214. 2.
"
"
Sylvester Ulbert, obuvník
č. 79 městský rada
Dr. Hans Klinger
č. 96 "
Wilhelm Ulbert, učitel
" 100
"
Kamill Linka, truhlář
" 266
"
Gottfried Mattusch, obuvník
" 167
"
Anton Pörner, správce skladu
" 106
"
Anton Plitz, zprostředkovatel práce " 183
"
Ferdinand Hofmann, krejčí
" 56
městský zastupitel
Eduard Zimmer, rolník
" 226
"
Florian Ullmann, kupec
" 34
"
Rudolf Schuldes,
"
" 310
"
Josef Ziegler, vrchní oficiál
" 28
"
Karl Grimm, rolník
" 164
"

50.- Kč
100.-

Dary

Obecní volby

Josef Nürnberger, truhlář B – T.
Anton Heinz, hostinský
Josef Mattusch, obuvník
Franz Harrisch, mlynář B.-T.Dr. Georg Gindely, notář
Franz Bayerl, majitel domu. B.-T.
Martin Heinzl, rolník
Fritz Ullmann, zámečník
Richard Donner, solicitátor
Anton Ullmann, keramik
Wilh. Schuldes, malíř porcelánu
Wenzl Grimm, majitel domu
Johann Tächl, truhlář
Rudolf Nachmiler, průvodčí

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

4
307
297
3
52
2
35
83
108
179
54
206
244
306
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Hledač pokladů z Mnišské hůrky (pověst)
Pověst
Co by kamenem dohodil od zámku Hartenštejn, který stál na Zámeckém vrchu a nyní z
něho zbyly jen trosky, leží takzvaná Mnišská hůrka. Před dávnými časy na ní stával
klášter, jehož obyvatelé žili se zámeckým pánem, hrabětem z Plavna, v míru. Zámek byl s
klášterem spojen podzemní chodbou, která jeho posádce v dobách nouze poskytovala
spásný únik. Když jednou na hraběte zuřivě dotírali nepřátelé, přenesl své poklady touto
chodbou do kláštera a ukryl je na bezpečném místě, které neznali ani mnichové. Hrabě se
však stejnou cestou, kudy přišel, vrátil do zámku a tam se všemi svými muži zemřel v boji;
zámek byl vypálen.
Po dlouhé době, když už i klášter byl v rozvalinách, ležel poklad stále ještě ukrytý a
zapomenutý, dokud na něj nebyl v noci upozorněn mlynář z Huschkova mlýna. Každou
noc od 11 – 12 totiž na Mnišské hůrce svítilo světélko, ačkoliv bylo známo, že tam není
žádné lidské obydlí; lidé se tomuto místu vyhýbali, neboť tam nikdy nerostla tráva. Bylo
tedy jasné, že tam leží ukrytý poklad. Mlynář, vyzbrojený sekerou a lopatou, se vydal na
cestu a když odbíjela jedenáctá, stál na Mnišské hůrce, aby kopal na místě, které
označoval plamínek. Když už hrabal téměř hodinu, vydrala se náhle ze země jasná záře,
která jej téměř oslepila, a při kopnutí uslyšel cinkání kovu. Za ním se však ozvalo volání:
"Hoří mlýn!" "Ježíšmajra Josefe!" vykřikl mlynář a podíval se za sebe. Neviděl záři ohně
ani nic podezřelého, a tak se chtěl vrátit k nalezenému pokladu; všechno však zmizelo a
hodiny na městské věži v Bochově odbíjely dvanáct."
(Od spolku pro dějiny Němců v Čechách.)
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1925
Byl úředně rozpuštěn sbor ostrostřelců, který zde existuje od roku 1797, a transformován
na podpůrný spolek.

Sbor ostrostřelc

Zámečnický mistr Anton Ungar z č. 53 zhotovil nová železná hřbitovní vrata a připravil je k
instalaci. Vrata stála 2000.- K.

Hřbitovní vrata

(Zápis ze zasedání 1925)

23 ledna 1925. Stížnosti na zrušení paralelky ke 4. třídě národní školy, podané k soudnímu
správnímu dvoru, bylo vyhověno.

Škola

(Zápis ze zasedání 1925)

23. březen 1925. Správa politického okresu Žlutice uložila výnosem ze dne 5. 3. 1925
městské obci, aby 7. března 1925, v den 75. narozenin pana prezidenta republiky, vyzdobila
veřejné budovy vlajkami ve státních barvách.

Vlajková výzdob

(Zápis ze zasedání 1925)
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Stoka

Od domu č. 28 po dům č. 31 bude vybudována stoka.
(Zápis ze zasedání 1925)

V důsledku přesídlení městské spořitelny do zakoupeného "Panského domu" č. 28 se úřad
starosty stěhuje do bývalých prostor spořitelny.

Městský dům č. 2 dostal v tomto roce krytinu z eternitové břidlice.

Provedením průzkumných prací (za účelem výstavby vodovodu) na "Liščí louce" bude
pověřena firma Alfred Bail u. Co. v Ústí nad Labem; práce začnou na dvou místech.
(Předtím tu zjišťoval situaci proutkař Sterlicke.)
U jednoho místa bylo na podzim provedeno jímání pramenů, druhé místo bylo nutno kvůli
nedostatku vody opět zasypat.

Spořitelna

Úřad starosty

Průzkum vody
Jímání pramenů

(Zápis ze zasedání 1925)
19. května 1925 Městská obec upisuje za veškeré poskytnuté válečné půjčky ve výši
320.000.- Kč. – 4. státní dluhopis.

Válečné půjčky

(Zápis ze zasedání 1925)

10. května 1925 se v "Městském parku" konal I. německý den matek. Po vystoupeních
školní mládeže

Den matek
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byla přítomným matkám prokázána úcta a předány dárky.
(Školní pamětní kniha)

30. května 1925. Paní Kohl z Jižního Tyrolska zastřelila svého manžela ze žárlivosti
loveckou zbraní. Pan Kohl byl majitelem revíru Bochov, panství Kysibl, a pocházel ze
Salorna (Jižní Tyrolsko). Chebské státní zastupitelství poslalo paní Kohl po lékařském
pozorování do sanatoria pro duševně choré v její vlasti.

Vražda

7. června 1925, byl na tržišti odhalen pomník Dr. Hansi Kudlichovi (bysta). Tato bysta byla Kudlichův pomník
postavena na podstavec někdejšího pomníku císaře Josefa II. Bystu vytvořil sochař Hugo
Uher z Karlových Varů. Stála 7.000.- Kč a peníze na ni poskytli Jednota zemědělců a
Okresní zemědělský svaz.
Po odhalení byl uspořádán slavnostní historický průvod z Kudlichovy doby, který
procházel městem až k zahradní slavnosti v "Městském parku". Slavnost odhalení
pomníku byla večer ukončena slavnostním plesem.

21. června 1925 se konala velká slavnost na ochranu dětí se slavnostním dětským
průvodem.

30. června 1925. Učitelka ručních prací Barbara Radon odešla na vlastní žádost do penze.
(Školní pamětní kniha)
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Slavnost na oc

Učitelka

Kudlichův pomník na náměstí.
(před domem č. 1)

V roce 1925 osadil zdejší zkrášlovací spolek přední vrch stromy a keři, aby na tomto lysém
kopci vytvořil důstojné místo pro válečný pomník na památku 107 synů naší vlasti, padlých
ve světové válce. Náklady činily 4687.- Kč.

5. červenec 1925. Jako nový kaplan přichází do Bochova Johann Womes ze Svinné.

Vysazení stromů

Kaplan

(Školní pamětní kniha)

Josefa Hübnera přejelo na Pražské silnici (u Bílého lva) auto a těžce jej zranilo. Po svém
uzdravení dostal od úrazové pojišťovny odškodnění 20.000.-.

Autonehoda
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Srpen 1925. Oswald Voh z Bochova č. 88, student Akademie umění v Mnichově, dokončil
jeden nástěnný obraz v městském zasedacím sále. Obraz představuje svobodného pána
Colonnu z Felsu na Hartenštejně atd. a 20 synů Bochova, vyzbrojených na příkaz města,
aby v roce 1620 táhli do 30leté války. – Na zadní straně obrazu je horní část tržiště s
někdejším Panským domem (nyní okresní soud č. 1; vlevo pak starý "Beerenhaus" (dnes
č. 44); vlevo vedle něho starý hostinec U zlaté koule č. 42.)

Obraz

11. srpen 1925. Dopoledne v 9 hodin shořely z neznámé příčiny domy č. 145 Joh. Ulberta,
a č. 144 Anny Schobert.
Inženýr-stavitel Al. Pörner oba ihned zase postavil. Protože oba postižení měli příliš nízké
pojištění, zorganizovala městská obec sbírku, při níž bylo pro paní Schobert vybráno 2.000.Kč a pro Jos. Ulberta 1900.- .

Požár

Byl stržen "Lesní mlýn", protože stavební komise zjistila, že u něho hrozí nebezpečí zřícení,
a majitel Franz Schuldes, který už léta pobývá v Americe, přes opakované doporučené
výzvy neodpovídal. V tanečním sále se kdysi konaly plesy, v zahradě velké slavnosti. Byl
zde také zasklený přístavek a kuželková dráha.
Vlastní mlýn již před lety shořel a nebyl nikdy znovu postaven.
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Lesní mlýn
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28. srpna 1925. Žhářství ve stodole malíře pokojů Wenzla Proßmanna. Požár se podařilo
uhasit ještě před vypuknutím znamenitým zásahem hasičů a místních obyvatel.

Žhářství

31. srpna 1925. Odborná učitelka Gisella Kranl odešla na vlastní žádost do důchodu.

Učitelé

(Školní pamětní kniha)

1. září 1925. Odborná učitelka Klothilde Neudörfl byla přeložena do Podmokel u Děčína.
Do Bochova přešel jako odborný učitel ředitel Emil Herget z Německého Chloumku.
Kvůli zákonnému počtu dětí byla ve zdejší národní škole zrušena další třída. Tato škola je
nyní trojtřídní.

Učitelé

Z téhož důvodu byly sloučeny 3 třídy obou měšťanských škol.

Škola

(Pokles porodnosti za války.)
(Školní pamětní kniha)

1. září 1925. Na měšťanské škole se zavádí jako nepovinný předmět v rozsahu tři vyučovací
hodiny týdně český jazyk.
(Školní pamětní kniha)

Škola

1. září 1925. Z důvodu onemocnění ředitele měšťanské školy Gustava Wagnera přebírá
provizorní vedení

058b

Škola

1925

všech škol v Bochově odborný učitel Ernst Rölz.
(Školní pamětní kniha)

1. říjen 1925. Jako učitelka ručních prací přichází do Bochova slečna Edith Zischka ze
Žlutic.
(Školní pamětní kniha)

3. říjen 1925; Správa pol. okresu Žlutice rozpustila kvůli odtržení městské části BochovTašovice městské zastupitelstvo a jmenovala 24člennou komisi pro správu obce.

Učitelé

Komise pro sprá
obce

(Zápis ze zasedání 1925)

Město pořídilo pro policistu ve službě kontrolní hodiny se 6 kontrolními stanicemi.
(Zápis ze zasedání 1925)

1. listopad 1925. Silniční most u "Lučního údolí" (Wiesenthal) se na státní náklady rozšiřuje
a bude opatřen železnou mříží.

Dne 31. 12. 1925 kolem 2. hodiny se nad Bochovem strhla silná bouře; silný vítr, který ji
provázel, pobořil velký kus vnitřní hřbitovní zdi, a tím došlo k rozbití a vyvrácení několika
cenných náhrobků. Teploměr ukazoval +7° R.
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Bouře
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Mešní roucha zakopaná u kostela sv. Jakuba. (pověst)
Jeden bochovský občan si na nadcházející ráno objednal na své pole u kostela sv.
Jakuba oráče. Probudil se a zdálo se mu, že je na čase jít na pole, aby dal oráči nutné
pokyny; oráč tam však ještě nebyl. Z dáli zaslechl harašení a vydal se tím směrem. Ke
svému překvapení spatřil něco, čeho si nikdy dříve nevšiml - díru, v níž ležela rozházená
mešní roucha, monstrance, kalichy a jiné kostelní předměty. Nyní uslyšel z údolí hluk,
připomínající jízdu rychle jedoucího vozu. "Hansi Georgu, vyjeďte sem nahoru!", zavolal
dolů. V tom okamžiku však díra se všemi cennostmi zmizela a v Bochově odbíjela
dvanáctá.

Pověst

(Sdělení Spolku pro dějiny Němců v Čechách.)

Dne 25. srpna 1925 oslavili manželé Johann (nar. v roce 1839) a Anna (nar. 1841)
Ulbertovi z Bochova č. 145 diamantovou svatbu. Johann Ulbert byl povoláním obuvník a
hudebník.
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31. leden 1926, dlouholetý ředitel měšťanské školy Gustav Wagner odešel natrvalo do
důchodu.

Škola
Učitelé

dto, Po 42letém působení v Bochově odešel do penze učitel Franz Zapf.
(Školní pamětní kniha)

Lokálka Rakovník – Bečov – Bochov se zestátňuje a městská obec Bochov musí odvést
stávající železniční akcie v nominální hodnotě 200.000 korun bez jakéhokoliv odškodnění.
Tuto částku, kterou si městská obec vypůjčila v roce 1896 a kterou dala k dispozici pro
výstavbu této železnice, město dodnes dluží. Při zestátnění byly proplaceny pouze
prioritní akcie.

9. března 1926 v noci ve tři čtvrtě na dvanáct zcela shořel při bouřce Kreuzerův mlýn
včetně stodoly a veškerého zařízení. S největším úsilím se podařilo zachránit pouze
dobytek. Díky rychlému zásahu zdejších hasičů a obrovským masám vody, které bylo
možno pomocí motorové a parní stříkačky vrhat do ohně, zůstala zachována část nového
mlýna a stroj na výrobu šindelů. Tato velká bouře naštěstí přišla ze západu, a tak nedošlo
k ohrožení sousedních domů. Majitel Franz Wolf, invalida ze světové války, byl pojištěn
pouze na 28.000.- Kč a po odečtení hodnoty předmětů, které neshořely, dostal vyplaceno
20.000.-. – 1. července 1926 byl mlýn již
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znovu postaven, a sice v mnohem větším rozsahu. Stavební náklady činily přibližně
170.000.- Kč. – Městská obec zorganizovala sbírku, jejíž výtěžek přes 3.000.- Kč dala
postiženému k dispozici. Kromě toho někteří darovali seno a slámu, a dobří lidé si až do
dokončení nového Kreuzerova mlýna rozebrali na ustájení a krmení 1 – 2 krávy. Mlýn
postavil inženýr-stavitel Alois Pörner z Bochova-Tašovic. Toto byl 3. požár Kreuzerova
mlýna. Předtím zde naposledy hořelo v roce 1759.

19. březen 1926. Jako jednací jazyk obce Bochov byla stanovena němčina.
(Zápis ze zasedání 1926)

Jednací jazyk

14. květen 1926. Městská obec koupila za 9.000 Kč část farní zahrady za účelem
rozšíření hřbitova. V současné době je farářem Wenzl Swoboda.

Hřbitov

(Zápis ze zasedání 1926)
4. červen 1926. Městská obec zvýšila obecní přirážky k daním na 570 %.
(Zápis ze zasedání 1926)

26. červenec 1926. Někdejší kaplan Bochova P. Otto Wazlawik zemřel v Innsbrucku.

Obecní přirážky
k daním

Kaplan

(Církevní pamětní kniha)

060b

1926

V měsících květen, červen, červenec 1926 téměř nepřetržitě pršelo; v důsledku toho
zčernaly brambory. Také výnos ozimého žita byl vlivem špatné sezóny slabý.

Počasí

Bouřka
20. července 1926 byla velká bouřka s průtrží mračen.

20. července 1926. Autonehoda u vjezdu do města od Karlových Varů. Paní Kahabka z
Valče byla těžce raněna.

20. července 1926. Dokončení novostavby Wenzla Schulze č. 293. Postavil jej stavitel
Alois Pörner z Bochova-Tašovic a dům stál včetně stavebního pozemku kolem 80.000.Kč.

Ludwig Zitterbart, obuvník z Toužimi koupil hrnčírnu Johanna Rödlbacha u železničního
nástupiště a přestaví ji na obytný dům (č. 292).

Autonehoda

Novostavba

Novostavba

1. srpen 1926. Na oslavy 600 let od založení Činova vyslala městská obec krojovanou
Činov
skupinu, tvořenou 2 trubači fanfár, Jindřichem IV. z Plavna, šlechtičnami, vazaly, konšeli a oslavy 600 let
válečníky ve středověkých kostýmech.
od založení
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1. srpen 1926. Městská obec zlevnila cenu elektřiny pro svícení ze 6.- na 4.- koruny.

Cena světla

Kaple na Hladovém vrchu se renovuje a dostane novou střešní krytinu.

Kaple

(Zápis ze zasedání 1926)

1. srpen 1926. Myslivecký výbor pronajal zdejší honitbu na 6 let majiteli porcelánky
Denglerovi z Podbořan za cenu 12.500.- Kč na rok.

4. září 1926. Akademik Oswald Voh dokončil 2. nástěnnou malbu v městském zasedacím
sále. Malba znázorňuje: Boreš a Slávek z Rýzmburka, pánové na Hartenštejně, Bečově
atd. udělují v roce 1349 dcerám bochovských měšťanů dědické právo. (Podle originální
listiny z roku 1349.) Fotografický snímek této malby je na straně 1 I. pamětní knihy.)

15. září 1926. Dokončení novostavby Rudolfa Rinkaufa v Bochově u nádraží č. 294.
Dům postavil stavitel Al. Pörner, Tašovice. Stavební náklady 45.000.- Kč.

Dtto. Dokončení obytného domu Karla Risplera č. 124 nad porcelánkou.
Zhotovil stavitel Riedl, Činov. Stavební náklady 40.000.- Kč.
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15. září 1926. Ředitelem měšťanských škol v Bochově byl jmenován odborný učitel
Wilhelm Fritsch z Vimperka.
(Školní pamětní kniha)

Vedle vchodu do radnice nechal zkrášlovací spolek Bochov zapustit do zdi
meteorologickou stanici.

15. říjen 1926. Stavitel Alois Pörner z Tašovic dokončil obytný dům Anny Kahabka v
Bochově-nádraží č. 284. Stavební náklady 30.000,- Kč.

28. říjen 1926. Výstava dobytka, pořádaná Okresním zemědělským a lesnickým
sdružením na zdejším dobytčím trhu. Odpoledne přednášky o chovatelských otázkách a
rozdělení cen. Bylo zde více než 200 býků, volů a mladého skotu, kromě toho se
vystavovaly zemědělské stroje a přístroje.

10. prosinec 1926. Podomní sbírka na pořízení zvonů pro zdejší městský kostel.

Ředitel měšťansk
školy

Meteorologická
stanice

Novostavba

Výstava dobytka

Zvony

25. prosinec 1926. Koncert ve prospěch fondu na nákup zvonů v sále "U zlaté koule",
uspořádaný místní skupinou dam pro podporu fondu na nákup zvonů. Čistý výtěžek
3.600.- Kč. Všichni účinkující vystoupili bezplatně.
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Žatecký Schinderhans v Bochově. (Pověst.)
Jedete-li (neboť pěší cestování se v naší době stalo vzácností) po státní silnici z Lubence
do Bochova, spatříte již zdaleka zříceninu hradu Hartenštejn, která trůní necelou
čtvrthodinu cesty jižně od Bochova na vrcholku Zámeckého vrchu a jako by chtěla skrýt
svůj malebný půvab, vykukuje za dvěma zvonovitými pahorky, ležícími jako dvojčata po
levé straně silnice, Tito sourozenci však nebyli vždy oděni do mírumilovného hávu,
poskytujícího stín a klid, jako nyní. Neboť kdysi stála na vyšším z obou pahorků, ležícím
blíže k silnici, šibenice a na druhém, vzdálenějším, kolo. Mezi dnešním Bochovem a
oběma vršky, blízko "u čtyř domů", kudy dnes vede okresní silnice přes Teleč do Toužimi
a Teplé, se nacházelo popraviště, kde se stínalo. Stály tam 3 kříže, které byly odstraněny
teprve v době, kdy se stavěla silnice z Prahy do Karlových Varů. Na druhé straně okresní
silnice, těsně u pěšiny vedoucí do vsi Teleč, se tyčí dva vršky s podobným uspořádáním –
jeden se nazývá Bühl (, druhý Brandling. Na úpatí posledně jmenovaného stávala malá
vesnička jménem Trmová, v níž se občas zdržoval obávaný Schinderhannes, známý
svými loupežemi a hanebnými skutky, který však měl několik přátel mezi chudými z
důvodu své dobročinnosti, s níž okrádal bohaté a rozdával chudým. Jednou se podařilo
tohoto spíše obávaného než oblíbeného lupiče v Trmové vystopovat pomocí psů a
dopravit do radničního vězení v Bochově, aby na něm mohl být příštího rána vykonán již
dávno vydaný rozsudek smrti oběšením. Schinderhannes však znal tajemství kouzelného
zaklínadla, jehož
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moc dokázala rozbít všechna pouta. V noci klidně spal a teprve brzy ráno – avšak ještě
před rozbřeskem – uprchl z vězení a lhostejně se loudal směrem na Bražec. Lidé, kteří již
byli na cestě do Bochova, aby přihlíželi jeho popravě, se ptali ledabyle si vykračujícího
muže, kterého neznali – protože Schinderhannes se objevoval pokaždé v jiném
přestrojení – proč nezůstal v Bochově, aby viděl viset Schinderhannese? On jim
odpověděl, že Schinderhannes dnes pověšen nebude, protože by musel u toho být.
Poněvadž ho v tento den nechytili, nebyl také pověšen. Svému osudu, který mu dávno
určily nadpozemské mocnosti, však neměl ujít, neboť kdo je určen pro šibenici, nezemře v
posteli. Když ho krátce poté v důsledku jeho bezstarostnosti, spoléhající na kouzelná
zaříkávadla, opět předvedli, svázali ho z nedostatku jiných prostředků náhodně
nalezeným lipovým lýčím, nad jehož účinky neměla kouzelná zaříkávadla žádnou moc.
Schinderhannes se dostal na šibenici a jeho pozemské ostatky dostaly své místo stejně
jako těla ostatních zločinců na pláni ubohých hříšníků blízko rybníka Krailenteich u obce
Domaschlag u Bražce.
(Sdělení Spolku pro dějiny Němců v Čechách.)
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Fond na nákup z

Pověst
Pověst

Městské zastupitelstvo v roce 1926
Franz K. Leipold,
Dr. Hans Klinger,
Sylvester Ulbert,
Kamill Linka,
Wilhelm Ulbert,
Josef Mattusch,
Anton Pörner,
Wilhelm Schuldes,
Florian Ullmann,
Karl Grimm,
Martin Heinzl,
Friedrich Ullmann,
Franz Ungar 212
Alois Ungar,
Franz Ungar 53,
Wilhelm Müller,
Dr. Georg Gindely
Franz Rispler,
Josef Ziegler,
Richard Donner,
Anton Plitz starší
Wenzl Grimm,
Vaclav Kovařik
Wilhlem Pohle
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Zvyky a obyčeje.

Jako všude, i zde se dochovaly staré zvyky a obyčeje až do současnosti. Obecně se
podobají obyčejům obvyklým na celém Chebsku; přesto mezi nimi najdeme mnohé, které
se vyskytují pouze u nás. Souvisejí se všemi životními etapami, od kolébky do hrobu; a
provázejí i slavnosti v průběhu ročního cyklu. Níže uvádím ty nejhlavnější:

Zvyky a obyčeje

Křest: Se slovy: "Odnášíme pohana, zpět vracíme křesťana," pokropí porodní bába dítě
při odchodu ke křtu svěcenou vodou. Po návratu se koná hostina nazývaná "Zupper", při
níž se dříve podával téměř výhradně chléb s máslem, sýr a pivo, zatímco nyní je to
většinou pečivo, káva a čaj. Nejbližší příbuzní přinesou šestinedělce "šestinedělní
polévku". Dříve se dávala dobrá masová polévka a maso, nyní naproti tomu bábovka, dort
a víno. Zejména kmotra přinesla hojné dary, a kromě toho kávu, cukr, cikorku, krupici, rýži
a jiné potraviny.

Křest

Vstup do školy. Při první cestě do školy předala matka, která dítě doprovázela, učiteli
tajně kornout se sladkostmi, který mu je pak dal, aby mu pomohl vyrovnat se s obavami,
spojenými s prvním školním dnem.

Vstup do škol

Mládí. Družný styk pohlaví začíná většinou brzy po skončení školní docházky při
"přástkách". Světnice se nazývají dodnes přástevní, i když přeslice už dávno zmizela a
udělala místo ručním pracím. Skupinky děvčat se scházejí od neděle po pouti až do
Květné neděle vždy v určitém domě, zatímco chlapci navštěvují jednotlivé domy.

Mládí

Společnost mladých se při předení baví zpěvy a hrami, a přítomnost matky přástek
zajišťuje, aby nedošlo k překročení hranic slušnosti.
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Ona a otec přástek dostávají na Vánoce dárky. To, že přástky se nesetkávaly se
souhlasem vrchnosti, dokazuje následující usnesení rady z 9. ledna 1772: "Přísně se
zakazují přástky a veškeré noční setkávání a hýření, naopak se vydává příkaz panu
rychtáři, aby to bedlivě sledoval a tam, kde zastihne v domě kromě domácích 3 cizí
osoby, zvláště obojího pohlaví, aby ihned vzal všechny cizí osoby ad arestem."
Jinoch se stal plnohodnotným "chasníkem" teprve tehdy, když "dostal hobla". Ve věku 16
– 17 let jej při vhodné příležitosti, většinou při taneční zábavě, uchopili čtyři starší chasníci
za ruce a za nohy a několikrát jej táhli zády přes stůl, pokaždé se silným dopadem. Jako
odměnu za toto bolestivé "pasování na rytíře" musel složit zlaťák, který byl ihned
přeměněn na pivo.
Svatba. Po prvních ohláškách přinášejí příbuzní a dobří známí nevěstě svatební dary,
většinou kuchyňské nádobí. Nevěsta pozve ženy z rodin, které daly svatební dar, a své
přítelkyně na rozlučku se svobodou. Pozvání obstará nevěsta osobně. Pozvané ženy
dostanou jako pohoštění koláč, kávu, silný čaj a dostatek pálenky, a pak za výskání a
halekání pod vedením matky nevěsty,která nese bochník chleba, kropenku, jednu minci,
jeden ručník a dvě prostěradla, stěhují vůz s naloženou výbavou (peřiny) do budoucího
domova snoubenců. Pokud při té příležitosti najdou ženicha, který se schovává, přes
veškeré vzpěčování jej hodí do postele a zabalí do peřin tak, že mu často přechází zrak i
sluch.
V den svatby musí ženich nevěstě
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dát modlitební knížku a kytici, zatímco on dostane jemnou bílou košili, košilový límec a
kravatu, v novější době také manžetové knoflíčky, a ty musí mít při oddavkách na sobě.
Pokud se nevěsta přivdá do domu ženicha, přinese s sebou do domu také dárky pro
všechny členy rodiny.
Po cestě ke svatebnímu obřadu se nesmí žádný ze snoubenců ohlédnout, neboť to
znamená brzké vdovectví a ohlížení se po náhradě. Při vstupu do kostela nechá nevěsta
upadnout mince: "Odhazuje neštěstí." Po svatebním obřadu dá ženich nevěstě první
peníze pro obětování.
Při svatební hostině nesmí nevěsta za žádných okolností jíst hovězí maso, aby se z
případných potomků nestali křiklouni.
Jako jitřní dar dostávala nevěsta dříve málokdy peníze, spíše pozemky a jednu nebo dvě
krávy. Další nárok byl pravidelně uspokojován teprve při dělení dědictví.
Smuteční události. V případě úmrtí obstarává pohřeb soused a jako "objednatel pohřbu"
tak zprostí příbuzné zemřelého veškerých povinnosti spojených s pohřbem; zvoní
umíráček, objedná duchovního, nosiče rakve, dříve také nosiče cechovních praporů a
postavníků atd., a na znamení vděčnosti dostane černý hedvábný šátek. Během zvonění
k polední modlitbě se ženy z okruhu příbuzenstva a známých shromáždí v domě smutku
na modlitbu, zatímco muži se dostaví večer na "stráž u mrtvého". Tato stráž trvala dříve
celou noc, aby u rodinných příslušníků zaplašila tehdy panující strach z duchů, nyní končí
kolem desáté hodiny. Večer vyplňují tlumené hovory o zemřelém a událostech v rodině.

Smuteční událos
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Roční cyklus svátků. Novoroční přání znělo téměř do nedávna: "Přeji šťastný nový rok,
zdraví, spokojenost, dlouhý živost, hojné boží požehnání a po pozemském životě věčnost."
V druhý svátek vánoční, na Nový rok a na Tři krále chodili chasníci s děvčaty do hostince.
První den se pilo na zdraví, druhý na krásu a poslední den na sílu.

Roční cyklu
svátků

Masopustní aktivity byly dříve velmi živé. V neděli před masopustem chasníci vyvalili sudy
piva. O masopustní sobotě na tancovačce "provedli děvčata". Při vyvolávání jmen děvčat
se přihlásil chasník, který chtěl příslušnou dívku vést k tanci. Starší měl vždy přednost.
Tím došlo často k oddělení mnohých zamilovaných párů, k prolití mnohých slzí. V neděli
dopoledne šel chasník k rodičům dívky prosit o povolení, aby směl vzít jejich dceru na
tanec. V neděli a v úterý (ve 2 hodiny odpoledne) chasník ve slavnostním oděvu (cylindr a
černý oblek) dívku vyzvedl. Večer jedl chasník v domě dívky, při muzice vzal dívku na
jídlo. V pondělí začínal tanec až večer, zatímco o Bílé neděli začínal opět ve dvě hodiny
odpoledne. Děvčata opět vyzvedli jejich mládenci. Ti také na sebe vzali závazek, že
budou celý rok na "své děvče" dohlížet a dbát na to, aby při žádném tanci nestálo. Při
"vyúčtování" v Popeleční středu se spočetla hudba, pivo, apod. a náklady se rozdělily
mezi dívky, které tedy musely všechno zaplatit.
K Velikonocům se řadí zvlášť hodně obyčejů. Místo zvonění zvonů zahájí činnost
řehtačky, s nimiž v určitých denních dobách prochází ulicemi skupina starších školáků.
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Obrázek ke straně 128 (65a), odstavec

Na Bílou sobotu pak táhnou od domu k domu a jako odměnu dostávají peníze a vajíčka.
Menší děti si svůj velikonoční dárek vyslouží již na Zelený čtvrtek chřestítkem nebo malou
řehtačkou.
Při "vzkříšení zvonů" spěchají mladé dívky k tekoucí vodě, aby si v ní omyly obličej, což
je bezpečný prostředek proti pihám.
Při pálení svěcených olejů, "pálení Jidáše" se každý snaží získat kus uhlí, z něhož se
odlamují kousíčky a dávají se jako ochrana proti požáru na obilná a lněná pole; rovněž na
pole se dávají palmové ratolesti (větvičky jívy), svěcené o Květné neděli, které mají sloužit
jako ochrana před kroupami, a velikonoční voda, rozdělovaná při "pálení Jidáše". Polykání
kočiček z palmových ratolestí a pití svěcené vody jsou považovány za bezpečnou
prevenci bolení v krku.
Ráno o Velikonoční neděli táhnou staří i mladí s uhlím, palmovými ratolestmi a
velikonoční vodou na pole a při tom se úzkostlivě vyhýbají hovoru. Lidé pozorují
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východ slunce, které v tento den udělá tři skoky, od zříceniny Hartenštejn zazní chorál,
mladé ženy a dívky jdou se zpěvem a modlitbami od sochy k soše a ke kapli na Hladovém
vrchu, zatímco chasníci si navzdory každoročním zákazům nenechají zabránit v tradiční
velikonoční střelbě. Malé děti si dojdou ke svým kmotrům pro velikonoční vajíčka a perník.
Na Boží tělo se cesta, kudy se ubírá procesí, po obou stranách vytyčí větvemi listnatých
stromů. Větvičky se vsouvají také za obrazy svatých jako ochrana proti blesku na půdě a
do polí na ochranu proti krupobití.
V poslední dubnový večer obcházejí větší chlapci za povykování a pronikavého pískání na
píšťalky z kůry jeřabiny, které si sami vyrobili, aby zahnali čarodějnice; přede dveře chléva
se kladou kousky mechu, které zabrání čarodějnicím vstoupit dovnitř.
Při prvním zahřmění bouřky se zvedne těžký předmět, a to údajně člověka celý rok ochrání
před bolestmi v kříži. – Den před svatým Janem Křtitelem zapalují starší žáci na všech
vršcích velké ohně a v dlouhých řadách táhnou se smolnými pochodněmi po polích. Pálení
těchto "svatojánských ohňů" se vlivem církve zažilo místo slavnosti letního slunovratu,
kterou provozovali naši předkové a před řadou let opět zavedly národopisné spolky.
Na svatého Martina dostávají malé děti od svých kmotrů nadílku "Mirtafierl", sestávající z
perníku, pečiva a jablek.
Večer na svatého Ondřeje se mládež schází k lití olova. Z tvarů odlitých kousků olova
odhadují dívky povolání svého nastávajícího.
Na Štědrý večer dostává dobytek díl od každého pokrmu; slupky od jablek a ořechů se
dávají pod ovocné stromy.
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Během "štědrovečerní večeře" nemá nikdo vejít do dveří, protože to znamená úmrtí v
rodině.
(Sestavil učitel Wil. Ulberth a tajemník W. Ullmann.)

Pálení čarodějn

Bouřka

Mirtafierl

Štědrý večer

Pověst (Andělská Hora)
Pověst
Král Tristan Anglický zachránil při lovu život chlapci, jehož matku roztrhal medvěd. Dítě
vyrvané ze spárů medvěda bylo nazváno "Richard ze Lvího spáru" a vychováváno na
královském dvoře společně s dcerou krále Albínou. Když Richard vyrostl v jinocha,
neodvažoval se ucházet se u krále o ruku jeho dcery, a nakonec uprchl s Albínou do
zdejšího kraje. Na skále, viditelné zdaleka, vybudoval pevný hrad. Albína byla brzy v celém
kraji známa svou dobrotou a laskavostí k lidem. Všichni ji nazývali "anděl" a její hrad
"Andělská hora". Hradní paní vykonala četné dobré skutky, svému svědomí tím však
neulevila, stále ji tížilo vědomí viny a stále toužebněji si přála usmířit se s otcem, kterého
opustila. Richard však nechtěl o smíření ani slyšet a jednal s ní proto surově a hrubě.
Po dlouhém a marném úsilí se králi Tristanovi podařilo s pomocí jasnovidce vypátrat pobyt
uprchlíků, a přitáhl s vybraným vojskem, aby svou dceru vysvobodil. Špehové mu donesli,
že si Albína velmi úpěnlivě přeje smíření, Richard tomu však chce zabránit. Tristan oblehl
hrad. Když Richard viděl, že už hrad déle neudrží, pokusil se manželku otrávit, zaměnil však
poháry a sám padl mrtev k zemi.
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Albina nechala otevřít hradní bránu a vydala se otci jako kajícná prosebnice naproti. Ten jí
ze srdce odpustil a vzal dceru i s dětmi s sebou do Anglie. Na hrad byl dosazen schopný
správce. –

Pověst

Dcera Albíny Emma, provdaná za rytíře Edmunda, si se svým manželem zvolila Andělskou
horu za trvalé sídlo. Vedli spokojený a šťastný život, dokud Edmund nenašel smrt na bojišti.
Hugo z Rýzmburka, který vdovu, utlačovanou nepřátelskými sousedy, úspěšně ochraňoval,
se stal jejím druhým manželem. Když se vracel domů z většího vojenského tažení, zpravil
ho proradný sluha o nevěře jeho manželky. Po tajné stezce vylezl nespatřen na hrad a v
hněvu shodil svou choť včetně jejího průvodce z vysoké skály, na níž oba stáli a vyhlíželi
navracejícího se hradního pána. Hugo z Rýzmburka poznal svůj omyl příliš pozdě –
průvodce byl Emmin bratr Eduard, který za ní přijel z Anglie na návštěvu.
Hugo následoval oba vstříc smrti. Později prý lidé vídali častěji na místě, kde všichni tři našli
smrt, světýlko.
(Pověsti z karlovarského kraje od ředitele Hoffmanna z Karlových Varů.)
Pověst
Bratrovražda kvůli bochníku chleba. (Stará pověst.)
V době hladomoru si dva bratři vyprosili v Bártově mlýně bochník chleba. Na zpáteční
cestě se nedaleko Bártova mlýna při dělení chleba pohádali a jeden druhého zabil. Na
tomto místě (u Bártova mlýna) stojí železný kříž na kameni, který představuje dvojitý
bochník chleba.
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Píseň o Svatém D
Svatý Duch z Bochova (Da halich Geist va Bucha). (v nářečí)
(Od ředitele měšťanské školy Josefa Hofmanna z Karlových Varů.)

Da halich Geist va Bucha war
ganz z´brochen gwest; sie gebm nan dor
zan Reparieren hie öiringwau,
da Glöckna fiahrt danau(ch).
2.

U wöi dasell am Hoimweech war,
dou wird dean Hointz dis Kistl schwaa,
er kroigt daholm bol moida Boin
u haut sie dor am Roin...

...
6.

Báseň o bochovském fortnýři Simonovi (stará pověst)
[Pozn. překl.: Básně jsou psány v egerlandském dialektu, jejich přepis by proto byl zřejmě
velmi nepřesný.]
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Od roku 1592 do roku 1650 se ve starých městských knihách vyskytují následující jména
pozemků, což však nevylučuje, že existovala ještě jiná:
"An Podtbe Steylein", am tiefen Weg (u hluboké cesty), Pruderdaich (Bratrský rybník), "Im
Küeschwanz" (V kravském ocase), Spittal Daich (Špitálský rybník), Stein teuch (Kamenný
rybník), Wosanzsen, Pfarrers Stein wießen (Louky faráře Steina), im Heintz Schneider (U
Heintze Schneidera), auf der großen Au (Na velké nivě), bey St. Jacob (U sv. Jakuba), im
Winckel (V koutě), am Kirchbühl (Na kostelním návrší), in der Eynmitten, beim Steinhoff (U
kamenného dvora), in der Fiegtrieb, Butter Holz (Máslový les), bei der Hütte (U boudy), am
Pörstling, in der Wolfsloh (Ve vlčí mokřině), hinter dem Bühl (Za vrškem), beim Gericht (U
rychty), in Hartenstein (V Hartenštejně), am Zwizeun, am Mayer-Hoff (U poplužního dvora),
Viech-Zieth, bei der Linden (U lip), Gensacker, in Tramieten, am Platteten Püchrl, PienAngerl, im Rosen-Garten (V růžové zahradě), auf der hohen Gemein (Na vysoké občině),
gegen Bergleß (Proti Bražci), in der Loh (V mokřině), bey St. Jacobs-Kirchen (U kostela sv.
Jakuba), beym Galgenteucht (U šibeničního rybníka), auf den Khößla, im Eckaret, auf dem
Geraimb, beim weißen Stein (U bílého kamene), am Klepper; po roce 1650: TschepperAcker, Hofacker (Dvorské pole), Gerichtsacker (Rychetní pole), Schießhütte Gerichtsacker (Střelecká bouda – Rychetní pole), in der Quer, in der Breit (V šíři), bei der
Huschkamühle (U Huschkova mlýna), bei der Bartmühle (u Bártova mlýna), im
Thomasschlag, im tschießer Weg (Na cestě do Číhané), im Ziegelholz (V cihlářském lese),
bei der Lang-Lamnitz (U Dlouhé Lomnice), Aufn Dürmaul (Na Trmové), am Galgenberg (U
Šibeničního vrchu), am platteten Berg (U placaté hory), bei der hohen Martter (U vysokých
muk), atd.
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Rozdělení pozemků podle přiznávací knihy z roku 1785.
1. lán: Náměstí bochovské obce.

Rozdělení poz
1785
(Josefínský kat

2: lán: zvaný "Za farou" (Hinter der Pfarre), zahrnoval veškerá pole a pozemky u "Střelecké
boudy" (Schußhüttenacker und Gründe).
3. lán: zvaný "V kamenolomu" (Im Steinbruch) zahrnoval Rychetní pole (Gerichtsacker),
Údrčské pole (Udritscher Acker) a Lomové pole (Steinbruch Acker).
4. lán: zvaný "K Údrči" (Gegen Udritsch), zahrnoval obecní Údrčský les, Školní pole (Schul
Äcker) a Telečská pole (Teltscher Äcker)
5. lán: zvaný "V cihlářském lese" (Im Ziegelholz), zahrnoval Cihlářský rybník (Ziegelteich),
Cihlářská pole a louky.
6. lán: zvaný "K Telči" (Gegen Teltsch) zahrnoval Cihlářský les (Ziegelholz Wald), pole
Hocheget Acker, Hüblovy louky, rybník Götzenteich, Nová pole a louky (Neue Acker und
Wiesen), dále pole u Telečské stezky (Teltscher Steig Acker), pole a louky za farou a
Stieglova pole (Stiegl Acker).
7. lán: zvaný "Před Kopcem" (Vor den Bühl) zahrnoval část polí, luk a rybníků "za farou",
dále některá pole a louky u Telečské stezky, dále pole a louky Na Kopci (Pühl Acker u.
Wiesen).
8. lán: zvaný "Za Kopcem" (Hinter den Bühl) zahrnoval pole a louky Na Kopci (Puhl Acker
u. Wiesen), pole na Placatém vrchu (Platteter Bühl), dále pole a louky u Götzova rybníku,
Helbovy louky a pole a část polí U boudy (Hütten Acker).
9. lán: zvaný "U boudy" (Bei der Hütte) zahrnoval pole a louky "U boudy", Radovské boudy
(Rathshütten) patřící městské obci, ovčárnu, pole U pece (Backofenacker), byty šafáře a
ovčáka staré č. 190 a 191 (dnes č. 234 a 235), chmelnici (Hopfgartenacker), les Hocheget,
pole u ovčího hnojiště (Schaafmistenacker), pole a louky u Bártovy hory (Parthberg), pole
u palírny (Brandweinbrennacker).
10. lán: zvaný "Der Klepper" zahrnoval část hartenštejnských polí a luk, pak pole Klepper a
Bělidlo (Leinwand Bleichflecke), patřící městu.
11. lán: zvaný "Na Hartenštejně" (Auf den Hartenstein) zahrnoval pole u Růžové zahrady
(Rosengarten Acker), část polí Klepper, část hartenštejnských polí.
12. lán: zvaný "Pod Hartenštejnem" (Untern Hartenstein) zahrnoval les patřící obci, několik
luk (Bach u. Lahlwiesen), hartenštejnské louky,
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Huschkovy louky, Zámecký vrch "svah proti cestě dolů", vrchnostenskou myslivnu, pole a
louky na Zámeckém vrchu, Malý zámecký vršek (das kl. Schloßbergl), Huschkův a Lesní
mlýn s okolními pastvinami.
13. lán: zvaný "Pod Panským mlýnem" (Unter der Herrnmühl) zahrnoval vrchnostenský
mlýn Zinßmühle, vrchnostenská pole Steinhöferů, pole u Honkova domku (Honka Häusl
Acker), Panský rybník, Sádkový rybník (Besatzungsteich) u Huschkova mlýna, veškeré
potoční nivy a rybí sádky.
14. lán: zvaný "Pod Bártovým mlýnem" (Unter der Barthmühle) zahrnoval Bártův rybník
(Parth Teich) a louky, mlýn včetně zahrady a pily, louky patřící k městské faře, pole a louky
v mokřinách.

15. lán: zvaný "V mokřinách" (In der Loh) zahrnoval tamní les (Lohwald), část lesních polí
a luk, Mlýnský lesík a pole (Mühlhölzel u. Acker) a lesík zvaný Zankhölzel, patřící městu.
16. lán: zvaný "Auf den kleinen Gereim" zahrnoval část lesa "Schnetteyreuth" a louky v
lokalitě Greimb.
17. lán: zvaný "U kaple sv. Jakuba" (Bei der St. Jacobs Kapellen) zahrnoval pole u
Huschkova mlýna, část pole u Honkova domku (Honka Häußl Acker), pole a louky v lokalitě
Pyangl, pole a louky u kaple sv. Jakuba a rybník u kaple.
18. lán: zvaný "Dvorské pole" (Hofacker) zahrnoval všechny pozemky patřící k lokalitě
Hofacker.
19. lán: zvaný "Im Mosanzen" (také Wosanzen) zahrnoval pole a louky Füchtzet, část polí
z lokality Hofacker, část polí od Bratrského rybníka (Brüder Teich Acker), pak pole a louky
z lokality Mosantzen a z lokality Tschepper.
20. lán: zvaný "V Dlouhém" (Im Langen) zahrnoval pole na vrchu Büglberg, pole Guer,
Schmidtova pole a louky, část polí u kaple a dlouhých polí, dále část polí u Huschkova
mlýna.
21. lán: zvaný "Nad Huschkovým mlýnem" (Ober der Huschkamühl) zahrnoval Posvícenský
rybníček (Kirchweih Teichl) s rybími sádkami, pole u Huschkova mlýna, les nad
Huschkovým mlýnem, les Klingerského přátelství (Klingerischen Freundschaft Wald), louky
a pole v lokalitě Graimb.
22. lán: zvaný "Kohlstadt" zahrnoval vrchnostenské lesy, louky v lokalitách Kohlstadt a
Schupfen (kůlny), louky a pole od Vlčích jam (Wolfsgruben) a pole i louky od Vlčí mokřiny
(Wolfsloh).
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23. lán: zvaný "Das steinigte Greimb" zahrnoval část vrchnostenského lesa v lokalitě
Schupfen (kůlny), louky a pole patřící k lokalitě "das steinigte Greimb", vrchnostenský les v
oblasti Brandling a Trmová (Dörrmaul), sady a louky v lokalitě Schabergsgraimb, nové pole,
pole a louky u Trmové a dále pole a louky u cesty do Číhané.
24. lán: zvaný "Vlčí mokřina (Die Wolfs Loh) zahrnuje část luk a polí z lokality Wolfsloh, část
polí a luk u cesty do Číhané, část polí a luk od Trmové (Dörmaul), pole a louky u kamenného
rybníka (steinigt Teich), dále louky a pole z lokality Pohořelec (Brandling).
25. lán: zvaný "Na pohořelci" (Auf den Brandling) zahrnoval les v lokalitě Brandling, část
tamějších polí a luk, část polí a luk z lokality Koßla.
26. lán: zvaný "Auf den Koßla" zahrnoval část polí a luk z lokality Koßla.
27. lán: zvaný "U dobytčí pastvy (An der Vieh Trieft) zahrnoval vrchnostenské pastviny u
Kamenného dvora (Steinhof), takzvaný Kamenný rybníček (Steinteuchtl), draha za
Bratrským rybníkem (Bruderteich), Bratrský rybník (Bruderteich), pole a louky u lomnické
cesty, Račí rybník (Krepsteich), pole z lokality Fuchzet, část polí a luk z oblasti Hladového
vrchu a pole na Lipové (Lindenacker).
28. lán: zvaný "Hinter den Baad" zahrnoval pole a louky v lokalitě Baad, rybí sádky u
Hladového mlýna, Hladový vrch a část polí a luk z okolí Hladového vrchu.

29. lán: zvaný "Za Hladovým vrchem (Hinter den Hungerberg) zahrnoval většinu polí a luk
z okolí Hladového vrchu, Školní pole (Schulacker), a pole a louky v lokalitě Brückl (můstek).
30. lán: zvaný "Prasečí lesík (Das Sauhölzel) zahrnoval louky v lokalitě Teuch, pole v
lokalitě Teich, pole z okolí Kamenného dvora (Steinhöfer Acker), část polí a luk v lokalitě
Brückl (můstek); obecní pastviny včetně Volských luk (Ochsenwiesen), část luk a polí z
lokality Koßla, pole v blízkosti Kravských luk (Kuh Wiesen), pole Tieftl a louky v oblasti
Steinhöfer Hirt (pasák od Kamenného dvora).
31. lán: zvaný "Im Eckart" zahrnoval vrchnostenské rybníky Straß a Stock, tašovické obecní
louky u brodu (Fürth Wiesen), obecní louky a pastviny, vrchnostenský ovčín a dům
ovčáckého mistra,
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Eckartův les patřící městu Bochov, Rákosový rybník (Röhrteich) a Eckartovy louky.
32. lán: zvaný "Der Hainzschneider", zahrnoval louky, pole a rybníky Heinze Schneidera,
část Eckartových polí a luk.
33. lán: zvaný "Die Hoh Straßen" (náhorní silnice) zahrnovala rybník a louky v lokalitě
Wohne, část Eckartových polí a luk.
34. lán: zvaný "Der Utzen" zahrnoval pole a louky z lokality "Straßen" a pole a louky z
lokality Utzen.
35. lán: zvaný "U rybníka Wohne" zahrnoval část polí z lokality " Straßen", pole z okolí
rybníka Wohne, bražecká pole a louky.
36. lán: zvaný "K Bražci" (Gegen Bergles) zahrnoval Kreulova pole a louky, část bražeckých
polí, pole v lokalitě Stiegl a pole v lokalitě Spitz.
37. lán: zvaný "Auf den Tischer Acker" (na Tischerově poli) zahrnoval Tišerova pole a louky,
staré pole, část bražeckých polí.
38. lán: zvaný "Der Krailn Bach", zahrnoval Krailův mlýn včetně zahrady, zdejší obytné
domy č. 46 a 47 (staré), veškeré louky Kralln Wiesen, Kreuzerův rybník a farskou obecní
pastvinu.
39. lán: zvaný "Im Thomaschlag" zahrnoval obecní pastviny v lokalitě Thomaschlag, pole a
louky tamtéž, rovněž tamější les a křoviny.
40. lán: zvaný "Im Popolorum" (V topolech) zahrnoval pole a louky z lokality Grünwald
(Zelený les), louky, pole a rybník z oblasti Popolorum, část polí z lokality Thomaschlag a
pole a louky v lokalitě Gänß.
41. lán: zvaný "Das Poppen Stäudl" zahrnoval farní husí rybník (Pfarr-Gänß. Teich), louky
v lokalitě Piehlteich, velká obecní pole a louky, pole a louky v lokalitě "Poppen Stäudl" pole
a louky v lokalitě Pürker.
42. lán: zvaný "K Těšeticům" (Gegen Detschetitz) zahrnoval těšetická pole a louky a část
polí a luk v lokalitě Pürker.

43. lán: zvaný "Die Tramiden" zahrnoval část těšetických polí, obecní pastviny a pole a
louky v lokalitě Tramiten.
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44. lán: zvaný "Nový rybník" (Der neue Teich) zahrnoval část těšetických polí a luk, dále
pole a louky v lokalitě "Nový rybník", pole a louky v lokalitě "Pürstling" a louky u
poplužního dvora (Mayerhof Wiesen).
45. lán: zvaný "V hruškovém sadě (Im Birngarten) zahrnoval obecní pastviny vedle
měšťanských štěpnic, louky a pole v lokalitě "Hruškový sad".
46. lán: zvaný" Der Zwiezeimen" zahrnoval pole v lokalitě Zwiezäumen, část polí a kousky
luk u poplužního dvora.

Dnešního dne byla provedena revize Obecní pamětní knihy.
S maximálním uspokojením lze konstatovat, že tato příkladná kniha,
založená s obrovskou pílí, je vedena příkladně.

Revize

[Podpisy]

Bochov, 10. května 1927:

"Kaple na Hladovém vrchu" po
rekonstrukci v roce 1926.
(Dříve stály v horní části 3 sochy svatýc
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Po několika přednáškách různých inženýrů z větších měst si někteří občané zde nechali
nainstalovat radiopřijímače. V současné době takový aparát (3 – 5 lamp) stojí 2 – 5000.korun. Kromě toho je nutno platit státní poště měsíčně poplatek 10.-. Instalace
rozhlasového přístroje (přijímací stanice) se smí provést až po vydání úředního povolení.

Sdružení pro pospolitost "Jednota" v Bochově darovalo železnou mříž, která stála kolem
zrušeného pomníku císaře Josefa II., na oplocení čestných hrobů padlých vojáků na
hřbitově, odd. III. Náklady na instalaci a další náklady, které činily 1400,- korun, uhradila
městská obec.

1. října 1926 byl v Bochově zaveden na základě nařízení ze dne 19. XII. 1925 úplný nedělní
klid pro obchod a veškeré výrobní živnosti s výjimkou cukrářství a obchodníků ovocem; pro
posledně jmenované platí omezení od 2 do 6 hodin odpoledne.
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vojáků padlých
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Nedělní klid

1927

1927
1. únor. Přestěhoval se sem nově jmenovaný ředitel měšťanské školy Wilhelm Fritsch z
Vimperka a převzal svůj úřad.

Ředitel školy

11. února byl přednosta železniční stanice Albert Kuchinka přeložen a přestěhován do
stanice "Černý Kříž (Šumava).
Na jeho místo přišel do Bochova Wenzl Wawruska z Blatné.

Přednosta sta

15. února se konala přednáška s fotografiemi: "Německý řemeslník v dřívějších dobách",
kterou pořádal výbor pro lidovou osvětu v měšťanské škole.

Přednáška
s fotografiem

20. února se v měšťanské škole konala slavnost, pořádaná německým sdružením učitelů u
příležitosti 100. výročí úmrtí Heinricha Pestalozziho.

Slavnost k
Pestalozziho v

Pestalozzi byl pedagog, který se příkladně zasazoval o zlepšení školního vyučování a
výchovy.

5. března zemřel bývalý starosta Franz Josef Ulbert z č. 10.
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7. března došlo k požáru v údrčském lese, patřícím k panství Údrč. Shořelo 1/2 ha mladého
desetiletého lesa v hodnotě 12.000 korun.

Lesní požár

Požár uhasili bochovští a údrčští hasiči a obyvatelé Údrče.
Majitelka Berta Hilscher darovala bochovskému hasičskému sboru jako výraz uznání 200
korun.

Sněhová bouře
13. března byla velká sněhová bouře, a tak 14. března nemohlo jet poštovní auto do
Karlových Varů.

14. března. Dr. Hans Klinger měl v měšťanské škole v rámci okresního osvětového výboru
přednášku o "základech zdraví", provázenou 50 fotografiemi.

Městské zastupitelstvo se usneslo, že koupí zříceninu Hartenštejn na Zámeckém vrchu za
3500.- korun, aby ji zachránilo před úplným zchátráním.
Dosavadními majiteli zříceniny byli: Ludwig Marsch č. 101, Anton Mattusch č. 42, Gottfried
Stöhr č. 220.
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20. března. Přednáška s fotografiemi na téma "Péče o mládež". Bylo možno vidět tyto
obrázky: zanedbané děti, vychovatelny, domovy německých zemských komisí a jejich
provoz, domovy pro děti s neléčitelnými nemocemi, ústav hluchoněmých v Litoměřicích,
slepecká škola v Ústí, invalidovna v Liberci, mateřské poradny, kojenecké ústavy, jesle s
kojením, devastace způsobená křivicí a léčba křivice, potírání tuberkulózy, nebezpečí
číhající na ulici, zubní hygiena, zimní sport, péče o mladé dívky, odrostlé škole, a další.

25. března. Za notáře Dr. Georga Gindely, který se odstěhoval do Kraslic, přišel do Bochova
31. března notář Leopold Tutschka z Přísečnice.

28. března. Dr. Rudolf Pfeiffer má v měšťanské škole v rámci činnosti okresního osvětového
výboru přednášku o tuberkulóze.

Přednáška
s fotografiem

Notář

Přednáška

Novostav
4. dubna. Ing. stavitel Alois Pörner (Tašovice) zahájil na místě někdejších sedmi stodol,
zničených požárem, na předměstí (Mariánskolázeňská ulice) stavbu dvojdomků č. 273 a
274.
Náklady na stavbu obou domů činily 370.000.- korun.
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17. dubna se v sále hostince "U zlaté koule" (č. 42) konala Beethovenova slavnost u
příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto velkého mistra. Pořadatelem slavnosti byl okresní
osvětový výbor ve spolupráci s mužským pěveckým spolkem Bochov.

Beethoveno
slavnost

Program byl následující:
1.

Vzpomínkový projev. Odborný učitel pan Ernst Rölz.

2.

Beethovenova sonáta As dur op. 26
Klavírní virtuóz Anton Heinz narozený v Bochově 307.

3.

Beethovenova Jarní sonáta F dur op. 24
Housle: lázeňský hudebník pan Hans Kretsch z Karlových Varů, narozený v
Bochově 310; klavír: Anton Heinz.

4.

Die Ehre Gottes (Pocta Bohu), mužský sbor, od Beethovena.

5.

Fahr wohl du goldene Sonne (Dobrou pouť, zlaté slunce), mužský sbor, od
Beethovena.

1. května. Byla najata dvě nová státní poštovní auta na linku Bochov – Karlovy Vary, každé
s kapacitou 52 osob (místa k sezení i ke stání).

11. – 16. května velmi mnoho sněžilo. Každé ráno jsme viděli zimní krajinu jako v nejhlubší
zimě. Mrazy zničily sazeničky tuřínu na záhonech, které bylo nutno vysít znovu.
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16. května byla na Šibeničním vrchu při lámání kamene nalezena v hloubce 30 cm lidská
lebka, která pravděpodobně patřila člověku, který zde byl popraven. Lebka byla předána
zdejšímu městskému muzeu.

25.květen. Městská obec prodává státní dluhopis o jmenovité hodnotě 480.000.- korun,
který dostala za upsanou válečnou půjčku.
Z půjčky, kterou si obec vzala na upsání válečné půjčky, a která v současné době činila
258.000.- korun, tím zůstává zbytkový dluh ve výši 36.000 korun.

Nález lebk

Válečná pů
Státní dluh

Sníh
26. května sněžilo. Ráno byly plus 3° Celsia.

12. června došlo k autonehodě. Luxusní auto sjíždělo rychlostí 50 km po Kostelní ulici, a
odmrštilo obuvnického pomocníka Rudolfa Konrada z č. 185 na přední stěnu domu č. 45.
Rudolf Konrad utrpěl dost těžké zranění.

12. června zemřel tehdy nejstarší muž Bochova, a sice vysloužilý pokladník bývalé

Autoneho

Úmrtí

074a

1927

spořitelny a záložny Anton Marsch z č. 250 ve věku nedožitých 92 let.

16. června. Autonehoda. Luxusní auto přijíždějící rychlostí 70 km od Prahy se v zatáčce u
kostela již neudrželo na silnici a odhodilo Herminu Ungar z č. 52 na stěnu domu č. 45.
Zraněnou ženu museli odnést domů a shromážděný dav (do kostela se právě vrátilo procesí
Božího těla) zaujal vůči pasažérům automobilu postoj, který hrozil přejít v lynčování. Tomu
se podařilo zabránit jen díky přítomnosti dvou strážníků.
Majitel automobilu chtěl pro nedostatek času pokračovat v cestě do Karlových Varů, aniž
by se zajímal o stav zraněné.
Podle předpisu je nyní rychlost povolená pro automobily při průjezdu obcemi 15 km.

10. července se u "Cesty do Skoků" konalo mistrovství a soutěž o ceny ve střelbě na hliněné
holuby. Soutěž pořádal 42. pobočný spolek Sv. Huberta "Bochov a okolí".
Pořadí:
Soutěž o ceny ve střelbě na hliněné holuby.
střelba na karty (10 holubů na 14 metrů. 1 karta 10.- korun)
Platí 2 nejlepší karty. 1. cena 3 dukáty.
Střelba nováčků (10 holubů na 12 metrů. 1 karta 8.- korun)
Mistrovství pobočného spolku : (25 holubů, z toho 10 na 12 metrů a 15 na 14 metrů. Vklad
a současně startovné 25.- korun) Titul mistra a 3 čestná uznání.
Mistrovství ve střelbě:
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1. cena: Josef Planer, řídící učitel z Březové - zlatá medaile s pohárem.
2. cena: Hans Fiedler, dentista z Bochova – stříbrná medaile se zvláštní cenou.
3. cena: stavitel Alois Pörner z Bochova – bronzová medaile se zvláštní cenou.
Střílení na karty:
1. cena:
2. "
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
8. "
9. "
10. "
11. "
12. "

Josef Leipold, Bochov č. 15
Ing. Fritz Kästner,
Ostrov.
nadlesní Emil Tirsch, Kysibl.
polesný Breitfelder, Toužim
hajný Hauser,
Doupovské Mezilesí.
polesný Karl Garkisch, Bystřice u Hroznětína.
polesný Gröschl,
Bezvěrov.
vrchní strážmistr Janl, Žalmanov.
polesný Glöckner,
Kysibl.
strážmistr Feaich,
Toužim.
řídící učitel Grund, Hartmanov.
polesný Bachmann, Kysibl.
Střelba nováčků:

Autonehoda

Střelba na hlině
holuby

1. cena:
2. "
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
8. "
9. "
10. "
11. "
12. "
13. "

polesný Gröschl,
Bezvěrov.
úředník spořitelny Herb. Leipold, Bochov 15.
adjunkt Mattausch, Verušičky.
polesný Bachmann, Kysibl.
Anton Rispler,
Bochov 16.
řídící učitel Plomer, Březová.
hajný Karl Hauser, Doupovské Mezilesí.
Josef Leipold
Bochov 15.
Karl Hauner
Toužim.
dentista Jos. Fiedler, Bochov.
Franz Waha
Teleč
polesný Franz Radler, Bochov.
strážmistr Feaich,
Toužim.
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25. července měl zdejší 25letý pivovarský pomocník Rudolf Hübner z č. 299 v důsledku Havárie motocyk
příliš rychlé jízdy na motocyklu (70 km) nehodu na Pražské silnici pod Šibeničním vrchem.
Po nárazu do hromady štěrku utrpěl zlomeninu lebky a nohy; kromě toho těžká vnitřní
zranění, kterým 26. července podlehl.
Letní slavnost
27. července se konala za spolupráce veškerých místních sdružení a za velmi příznivého
počasí letní slavnost ve prospěch fondu na záchranu zvonů.
Dopoledne od 9 do 11 hodin byl na náměstí koncert s prodejem květin.
Ve 2 hodiny odpoledne slavnostní dětský průvod.
Vpředu 4 chlapci v chebském kroji na koni, pak následovala hudební kapela Wilhelma
Pohla, výbor slavnosti, cyklistický klub "Adler" (orel), dětský cyklistický oddíl, slavnostní
vozy, chlapecký hasičský oddíl, ženci a žnice, Holanďané a různé postavy v originálních
krojích. Při příchodu do zahrady pod věží (u městského parku) se během koncertu, různých
přednášek mužského pěveckého spolku Bochov a představení tělovýchovné jednoty
Bochov konala soutěž v kuželkách, střílení ze vzduchovky, proběhlo losování, obveselení
pro děti a večer se konal slavnostní ples.
Čistý výtěžek činil přibližně 6000.- korun.

1. srpna se při koupání v Krailově rybníku utopil 24letý řidič Anton Knößl
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z Bochova č. 279.

K 1. srpnu byl přeložen vrchní oficiál Josef Ziegler, který vedl pozemkovou knihu, do
Hostinného.
Na jeho místo listovního v Bochově přišel oficiál Rudolf Vater z Vildštejna.

Přeložení

V tomto roce byla zvenčí zcela renovována zdejší fara.
Náklady s tím spojené činily 23.786 korun 48 haléřů, z toho připadlo na obce patřící k
farnosti 4871.39 korun.
Obvodové zdi musely být provedeny opět ve staré podobě.
Také byl zcela obnoven takzvaný sanktusník na městském kostele a opatřen plechovou
krytinou. Náklady činily 10.754 korun. Z této částky musel patronát Kysibl uhradit 7.470.- "
a obce patřící k farnosti 3.284.- ".
O letošních prázdninách byly provedeny venkovní úpravy národní a měšťanské školy; z
budovy měšťanské školy byla mimo to pro nepraktičnost odstraněna věžovitá nástavba
(pronikání vody). Celkové náklady na tyto práce činily 15.205 korun.
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Městská obec provedla v tomto roce ještě další stavební práce: U nového hřbitova (dříve
část farní zahrady) byla postavena zeď, oddělující hřbitov od zbytku zahrady a zbourány
staré zdi, které oddělovaly farní zahradu od starých hřbitovů (odd. 1, 2 a 3). Náklady činily
17.009.- korun.

Byla vydlážděna část náměstí mezi kašnou a kamennou pumpou.

V Nové uličce byla od domu č. 119 po dům č. 210 provedena kanalizace cementovými
trubkami.
Stavební náklady činily 3164.- korun.

Zkrášlovací spolek vybudoval zvýšený chodník od radnice č. 1 k domu č. 45. stavební
náklady činily 5.500.-.

21. srpna najel pekařský pomocník Karl Wanitzka (z Tašovic) se svým motocyklem s
postranním vozíkem při jízdě směrem od Karlových Varů v důsledku vysoké rychlosti (70
km) na roh domu č. 252 takovou silou, že řidič utrpěl zlomeninu ruky. Oba spolujezdci
vyvázli pouze s leknutím.
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Motocykl byl rozbit na kousky.

Se zahájením školy 1. září došlo k rozdělení vedení škol, a pro národní školu byl jako řídící
učitel jmenování Wilhelm Ulbert z č. 100. Národní škola má v současné době 3 vzestupné
třídy.

Řídicí učitel

V tomto roce si Alois Heinz z č. 173 pořídil nákladní auto (Chevrolet o nosnosti 1 1/2 tuny)
a osobní auto na pronajímání. Pořizovací cena činila za prvně jmenované 54.000.- a za
druhé 30.000.- korun.

Nákladní aut
Osobní auto

Nájem stojí u nákladního auta 3,50 koruny za kilometr a u osobního 2.50 koruny za kilometr.
Rovněž 1 nové osobní auto za 67.000.- korun si letos koupil podnikatel v oboru elektrické
energie Franz Bachmann z č. 12.
Zdejší parní pivovar si také před 2 lety koupil nákladní automobil na rozvoz piva.

K 1. září zprovoznili Josef Bachmann a Franz Radler u nádraží výrobnu dřevité vlny na
elektrický pohon.
Denně se tam vyrobí 800 – 1000 kg dřevité vlny.
100 kg dřevité vlny se v současné době prodává za 50 – 60 korun.
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Dne 25. září měl pan Rudolf Brettschneider z Ústí v sále městského parku přednášku s
fotografiemi o cestě do Alp.
Pan Brettschneider doprovodil své vyprávění 120 ručně kolorovanými fotografiemi.
Přednáška se konala na podnět místního osvětového výboru.

Přednáška
s fotografiem

V tomto roce byly vybudovány tyto 2 benzínové čerpací stanice pro automobily a motocykly:
jednu zřídila před domem obchodníka Floriana Ullmana č. 34 firma Vakum Öl a druhou firma
Benzina u domu č. 301 (městský park).
1 litr benzínu stojí u obou čerpacích stanic v současné době 2,90 koruny.

Benzínové
čerpací stani

30. října se za nádherného počasí (+19°Celsia) konalo slavnostní svěcení 2 nových
kostelních zvonů, jejichž předchůdci byli zabaveni a museli být odevzdáni během světové
války.
Zvony posvětila Jeho Milost důstojný pán prelát Dr. Anton Franz z Prahy (narozen v Horním
Scharfově mlýně, obec Svinov) za asistence pana profesora P. Antona Köchlina z Doupova
(narozeného v Dlouhé Lomnici), tajemníka vikariátu a faráře v Kozlově Wilhelma Sirtla,
faráře v Údrči Georga Marka, faráře ve Žluticích Wilhelma Uhliga, faráře v Žalmanově
Josefa Langa, konf. rady a faráře v Bochově Wenzla Svobody a kaplana v Bochově
Johanna Womese.

Svěcení zvo

Slavnost:
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O 1/2 9 dopoledne vyšel průvod uniformovaných spolků, a sice dobrovolných hasičů s
vlajkou, sdružení vysloužilců a I. německé tělovýchovné jednoty s písněmi k radnici (dům
č. 2), kde zaujaly postavení. Poté se dostavili tamtéž: hasiči a obecní zastupitelstvo
Německého Chloumku, mužský pěvecký spolek z Tašovic, patronky zvonů, výbor slavnosti,
městské zastupitelstvo a školní mládež.

Svrchu řečení pak pochodovali s hudbou, v čele školní mládež ozdobená bílými šerpami,
spolu s výborem slavnosti, městským zastupitelstvem atd. ke skladu Ernsta Marsche č. 312,
aby odtud vyzvedli zvony.
Se zvony ozdobenými květinovými věnci a uloženými na voze s květinovou výzdobou pak
celý průvod pochodoval k soše sv. Jana na náměstí. Do obdélníku, který zatím vytvořily
spolky kolem sochy sv. Jana, dovedl výbor slavnosti nejprve patronky zvonů, a poté
duchovní z kostela.
Pak pronesl starosta pan Franz Karl Leipold z č. 15 tento projev:
Velectěné slavnostní shromáždění!
Konečně dochází na splnění dlouholetého přání obyvatel našeho města: Zvony sňaté
během světové války budou nahrazeny novými, které mají být dnes posvěceny, zaujmout
své místo ve věži a poprvé má zaznít jejich hlas.
Za to, že jsme v poměrně krátké době
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nashromáždili nutné peněžní prostředky, vděčíme v první řadě angažovanému úsilí
dámského výboru a výboru pro obnovu zvonů i obětavosti veškerého obyvatelstva. Dovoluji
si proto vyslovit jménem obecního zastupitelstva v Bochově vřelý dík všem, kteří k dosažení
vytčeného cíle přispěli.
Nyní dovolte, abych srdečně přivítal všechny účastníky dnešní slavnosti a poděkoval jim za
účast.
Zvláště vítám nejdůstojnějšího pana preláta Dr. Antona Franze z Prahy, syna našeho
okresu.
Mnohokrát mu děkuji za ochotu provést svěcení zvonů a za obětavost, se kterou podnikl v
tuto roční dobu cestu z Prahy do Bochova.
Dále vítám důstojné pány ze sousedních obcí a děkuji jim, že přijeli, aby se s námi účastnili
svěcení zvonů.
Vítám také ctěné patronky zvonů a patronátního komisaře pana nadlesního Tirsche.
Je to už po šesté, co dává Bochov svému farnímu kostelu zvony. Čtyřikrát je zničil požár,
naposledy byly sneseny ve válce. Kéž by laskavý osud uchránil město Bochov před tím,
aby muselo znovu opatřit zvony pro svůj chrám Páně; kéž by zvonění těchto zvonů
přinášelo obyvatelům více radosti než žalu.
Prosím Vaši milost, aby provedla svěcení zvonů. Mezi tím byly zvony vytaženy pomocí kladkostrojů
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nahoru na trámové lešení a čekaly na posvěcení. Nyní začal obřad svěcení, omývání a mazání zvonů, a během něho přednesl mužský
pěvecký spolek několik chorálů.
Poté provedly patronky zvonu stříbrným kladívkem, které jim na podušce přineslo bíle
oděné děvčátko, obvyklé tři údery na zvony, provázené těmito verši:
Paní Maria Wolf, hostinská v Bochově č. 46 za dámský výbor:
Gott zu loben und zu ehren,
sollen uns die Glocken lehren.

Chválit a ctít Boha,
to by nás měly tyto zvony naučit.

Paní Theresia Mattusch, manželka majitele realit z č. 54 za výbor slavnosti:
Friede sei dein erst´ Geleute.

Nechť je tvým prvním zvoněním mír.

Bývalá paní starostová Antonia Zimmer z č. 50 za všechny bochovské spolky:
Im Kriege genommen,
durch Liebe gewonnen.

Odebrány ve válce,
získány působením lásky.

Paní Franziska Ullmann, manželka obchodníka z č. 34 za městskou spořitelnu:
In Glück und Freud, in Noth und
Schmerz,
Führ euer Klang uns Himmelwärts.

Ve štěstí a v radosti, v bídě a v bolesti,
nechť nás vaše zvonění vede k nebi.

Paní stavitelová Anna Pörner, Tašovice, za patronátní úřad Kysibl:
Glocke hell und rein,
laut´ und in den Himmel ein.
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Paní starostová Anna Leipold z č. 15, zastoupená svou dcerou Annou, za městskou radu
Bochov:
Friede dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst´ Geleute.

Mír je pro toto město hodně znamená,
nechť je mír vaším prvním zvoněním.

A pak měl prelát Dr. Franz slavnostní kázání na latinské motto:
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Vivos voco (volám žijící)
Fulgura frango(rozbíjím blesky)
Mortuos plango (oplakávám mrtvé).

Toto kázání udělalo na všechny přítomné hluboký dojem.
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Po ukončení slavnostního kázání se všichni účastníci vydali do městského kostela, v němž
pan prelát Dr. Franz celebroval za asistence duchovních pontifikální mši.

Po jejím skončení byla pořízena fotografie nových zvonů s duchovními, patronkami zvonů,
městským zastupitelstvem a výborem slavnosti. (Obrázek na straně 157 – 079b).
Nato byly oba zvony pomocí kladkostrojů vyzdviženy na věž, a tento akt byl rovněž
vyfotografován (následující obrázek.)

Vyzdvižení zvo

Odpoledne téhož dne vysvětil tajemník vikariátu Wilhelm Sirtl, farář v Kozlově, novou část
hřbitova (odd. 4, přikoupený z farní zahrady) a po vysvěcení pronesl projev pod tímto
heslem: Bděte tedy,
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neb neznáte dne ani hodiny, kdy k vám Pán přijde.
Během tohoto svěcení již zazněly dva nové zvony spolu s třetím (starým zvonem) v
nádherném trojzvuku fis moll (fis a cis), a veškeré obyvatelstvo tím bylo uneseno, všechny
obličeje odrážely zbožnou účtu a radost.

Nový hřb
(vysvěce

Toto oslavné zvonění provedli starosta Franz K. Leipold, městský rada Sylvester Ulberth a
městský rada Camill Linka za přítomnosti zástupce starosty Dr. Hanse Klingera. –
Nové dva zvony odlila firma Firma Rudolfa Pernera v Český Budějovicích a stály 26.000.korun.
Větší z nich (zvon Florián, dříve zvon Vít) váží 534.50 kg, má průměr 96 cm, obsahuje 78
% mědi a 22 % cínu z indonéského ostrova Bangka. Na jedné straně má reliéf svatého
Floriána, na druhé straně městský znak a tento nápis:

1585, 1619, 1641, 1666 in Feuersnoth,
1916 durch Kriegerstod
zerschmolzen und verthan,
fing 1927 zu mahnen an.

(Roztaven a zničen
v letech 1585, 1619, 1666 při požáru,
v roce 1916 ve válečné vřavě,
začal v roce 1927 upomínat.)

Anno 1927 mne odlil Rudolf Perner v Budějovicích. Menší (zvon Marie) váží 231 kg, má
průměr 75 cm, na jedné straně má městský znak, na druhé reliéf svaté Marie s Ježíškem a
nápis: (stejně jako jeho předchůdce) "Bůh mne volá skrze svůj lid k sobě."
Anno 1927 mne odlil Rudolf Perner v Budějovicích.
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31. října shořel v Bražci (na kopci) dům Marie Webbs č. 41. Příčina neznámá.

Požár
(Bražec)

1. listopad. Slečna Hildegard Gillich z Brložce byla zaměstnána jako definitivní učitelka
ručních prací na zdejších školách.

Učitelka

V neděli 13. listopadu uspořádali okresní osvětový výbor a okresní hasičský svaz Bochov
č. 74 v sále městského parku promítání osvětového filmu "První pomoc při úrazech".

Přednáška
s fotografiemi

12. listopadu zvonily nové zvony poprvé při svatbě; snoubenci se jmenovali Rudolf Lang z
č. 153 a Renate Voith z č. 256.

1. svatební
zvonění zvonů

Poslední jízda poštovního úředníka Antona Wagnera z Doupova na trase mezi Doupovem
a Bochovem v roce 1897, na kole s přívěsem pro balíky.
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Výnosem zemské školní rady ze dne 2. 11. 1927 byla na měšťanské škole ve školním roce
1927/28 ustanovena společná oddělení pro nepovinnou výuku češtiny v rozsahu dvě hodiny
týdně.

Škola
(české vyučová

Zazněly zvon
17. listopadu zde byla pochována 34letá Franziska Hofer (Neubauer) z Německého
Chloumku, a byl to 1. pohřeb, při němž zvonily nové zvony.

17. listopadu měl Dr. Hans Klinger z č. 96 v měšťanské škole v rámci okresního osvětového
výboru přednášku se 60 fotografiemi na téma "Péče o kojence".

18. listopadu zemřel bývalý starosta Wilhelm Rispler z č. 38. Byl to 1. pohřeb bochovského
občana, při kterém zvonily nové zvony.

Přednáška

Úmrtí

Kreuzerův ry
Kreuzerův rybník, vylovený v říjnu, nebyl prozatím znovu "osazen", aby tak došlo ke zničení
přemnoženého vodního moru kanadského (Eleodea canadensis).
Tato rostlina byla před několika lety do rybníka vysazena na zkoušku s úmyslem

082a

1927

poskytnout rybám případně přirozenou potravu.
Tento předpoklad se však ukázal být mylným, neboť rostlina se rozmnožila natolik, že rybník
byl zarostlý jako louka, a sice tak hustě, že ryby už téměř nemohly proplout.

Kaple na Hladovém
vrchu

Dnešní stav přenosného oltáře v kapli na Hladovém vrchu.
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Ve dnech 20. – 23. prosince bylo velmi chladno, teplota spadla na minus 24° Celsia.

Chlad

Požár automobil
V noci z 21. na 22. prosince explodovala u Šibeničního vrchu benzínová nádrž nákladního
automobilu (Praga Grand 40 HP) trhovce Josefa Muschika z Karlových Varů a automobil
shořel.

Pověst

Kůň na Hladovém vrchu (pověst)
Na západě města Bochova se vypíná Hladový vrch, jedna z mnoha čedičových homolí, na
jejímž vrcholu je v současné době kaple, kdysi tam však stávala hladomorna.
Na jihozápadním svahu kopce je díra, nazývaná Trpasličí doupě. Z této díry vychází
každých sto let kůň a čeká, až mu někdo podá oves, aby si jej pak mohl odvést jako svého
vlastního.
Doposud se však ještě nenašel odvážlivec, který by si pro šimla přišel.
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V důsledku zákona o obecních financích, který vstoupil v platnost k 1. lednu 1928, smí
město vybírat pouze 200 % obecních přirážek k dani; k úročení obecních dluhů celkem
maximálně 300 %.

Zákon o obecníc
financích

K 1. lednu 1928 zvýšila městská obec Bochov cenu za elektřinu pro svícení ze 4 korun na
4.50 korun za kilowatt. (důsledek nového zákona o obecních financích.)

Cena elektrick
proudu

2. ledna 1928 prodala městská obec Bochov československému státu pozemek pro
výstavbu obytného domu pro úředníky u Telečské ulice. Kupní cena činila 39.543 korun.
(Výstavba začala 1. října 1928 a stála podle rozpočtu 450.000 korun, realizoval ji stavitel
Jaroslav Štercl z Prahy.

Novostavba
Prodej pozem

15. ledna zřídili zdejší truhlářští mistři Camill Lucka z č. 266, Alois Schua z č. 62, Alois
Müller z č. 39 a Wilhelm Bach z č. 181 v přístavku domu č. 28 (spořitelna) sklad nábytku.
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8. února se rada zemského soudu a přednosta zdejšího okresního soudu Franz Steiner
přestěhoval do svého nového působiště v České Lípě (krajský soud).

11. února v 5 hodin ráno byla bouřka doprovázená hromobitím, blesky a velkou sněhovou
vichřicí, která způsobila mnoho škod na střechách. Mimo jiné strhla plechovou střechu z
údrčského zámku.

Okresní soudce

Zimní bouře

V neděli 12. února se konal první pohřeb v nové části hřbitova (odd. 4), a sice pohřeb
svobodné Elisabeth Ullmann z č. 113.

12. února se zdejší poštmistr Wenzl Kovařik přestěhoval do svého nového působiště v
Ervěnicích u Mostu.

15. února si válečná vdova Maria Ullmann z č. 36 pořídila luxusní automobil "Fiat" na
pronájem. Kupní cena činila 67.000 korun.
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Hřbitov
Pohřeb

Poštmistr

Nájemný
automobil

1928

18. února ve tři čtvrtě na jednu v poledne přišla od západu silná bouře, doprovázená velkou
sněhovou vichřicí. Teplota během bouře činila +4° C.
Po bouři začalo mrznout.

Zimní bouře

3. března shořelo 5 hektarů lesa pod Cihlářským rybníkem, který patří k údrčskému panství.
Škoda činila 25.000.- korun. Požár uhasili obyvatelé Bochova. Příčina požáru není známa.

Lesní požár

4. března byl založen výbor pro cestovní ruch, jehož úkolem je dodat Bochovu pověst
letoviska.

Výbor pro cesto
ruch.
Letovisko

Byly pořízeny propagační letáky (jeden je nalepen na následující straně 169 – 85b) a
zadány jako inzerát do novin "Karlovarský deník", "Sudetoněmecký deník", a "Německé
noviny Bohemia".
Na tyto propagační akce věnovala městská obec 600.- a městská spořitelna Bochov 500.Kč. Výbor pro cestovní ruch se v současné době skládá z těchto pánů: starosta F. K.
Leipold, odborný učitel Ernst Rölz, řidící učitel Wilhelm Ulbert jako zástupce zkrášlovacího
spolku, a zapisovatel Anton Heinz jako zástupce hostinských. V roce 1928 tu bylo na letním
bytě 8 nájemníků (přátelé).
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2. dubna zde byla založena místní skupina spolku pro pomoc a podporu bývalých válečných
zajatců (ze světové války); hlavním účelem této skupiny je pozvednout sociální postavení
bývalých válečných zajatců a dosáhnout doplacení jejich žoldu za dobu strávenou v zajetí.

Po krásných teplých dnech přišla 12. dubna změna počasí; následovalo mnoho sněhových
bouří, které trvaly až do konce dubna. 16. dubna byla výška sněhové pokrývky 40 cm.

Místní skupina
válečné zajatce

Náhlé zhoršení
Poštmistr
počasí
Administrátor

15. dubna přišel do Bochova jako poštmistr Ladislav Novák z Kynžvartu. Od 12. února do
15. dubna spravoval toto administrační místo revident Karl Gmell.

V dubnu 1928 bylo do zdejšího poštovního úřadu (dům č. 44 a č. 1) zavedeno elektrické
osvětlení.

1928

Rodina Grimmů

085a

Pošta

V dubnu 1928 byly kvůli zchátralosti zbořeny domy č. 132 a 133 Johanny Grimm (bývalé
včelíny, v nichž byla až do 80. let 19. století provozována koželužna), aby udělaly místo
dvěma novostavbám.
Novostavby vybudoval v průběhu léta 1928
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Novostavba
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Letovisko Bochov u Karlovýc

železnice
silnice

Výlety do okolí
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v lesnaté krajině, horský vzdu
(670 m)
Barokní kostel s epitafy, vlastivědné mu
(cechovnictví, městský zasedací sál s his
kými malbami Oswalda Voha, válečný p
od O. Hofmanna, pěkné vycházky a výle
Denně tři spoje poštovním automobilem
do Karlových Varů, nájemné automobily
možnost koupání, 3 lékaři, lékárna, pošt
telegraf, telefon, elektrické osvětlení,
ubytovací hostince i soukromé byty,
byt a strava od Kč 20,- výše.
Poptávky směřujte na výbor pro cestovn

stavitel Ing. Alois Pörner z Tašovic. Stavební náklady činily 350.000 korun.

24. dubna uspořádal okresní osvětový výbor v měšťanské škole vzpomínkovou slavnost u Dürerova slavnost
příležitosti 400. výročí úmrtí největšího německého výtvarníka Alberchta Dürera. O životě
a působení tohoto velkého umělce promluvil odborný učitel Ernst Rölz.

29. dubna se v měšťanské škole konala slavnost u příležitosti 25 let existence pokračovací
průmyslové školy v Bochově, které se účastnili ještě někteří zakladatelé této školy, a sice:
Eduard Zimmer č. 23, Anton Heinzl č. 22, Franz K. Leipold č. 15, Anton Marsch č. 85. Franz
Bach č. 181 a Ferdinand Hofmann č. 56.

6. července bylo zavřeno a zrušeno pohostinství v kavárně "Central" (bývalý hostinec "U
panského domu ") č. 28. Poslední nájemce se jmenoval Franz Zörner (z Tisu u Blatna).
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Panský dům
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8. května nastala po bouři náhlá změna počasí. Následovaly silné sněhové bouře. V noci z
9. na 10. května mrzlo. Studené počasí vydrželo do 26. května.

14. a 15. května byl zbourán kvůli zchátralosti dům č. 89 (současný majitel: učitel Alois
Marsch č. 88).

V období od května do září postavil válečný invalida a trafikant Wilhelm Ullmann (ve světové
válce ztratil na italské frontě nohu) dům č. 315.
Stavební náklady činily 130.000 korun, a stavěl jej rovněž stavitel Alois Pörner z Tašovic.

V měsíci květnu nechala městská obec Bochov zajistit z pověření památkového úřadu v
Praze zříceninu Hartenštejn před úplným zánikem, tedy: nechala zazdít dva okenní otvory
a doposud zachované zdi nahoře opatřit cementovou vrstvou. Bylo také obnoveno několik
sesutých nároží.
Stavební náklady činily více než 5000.- korun.
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Slavnost u přílež
založení pokračo
průmyslové škol

Prudké ochlaze

Dům č. 89

Novostavba

Hartenštejn

1928

Dále byly pod vedením dvorního rady ve výslužbě Aloise Staffa (nar. v č. 119) provedeny
vykopávky k vytyčení půdorysu bývalého hradu, po zaměření byl vypracován projekt, na
jehož základě byla podána žádost o státní dotaci na pokračování vykopávek.
Peníze na dosavadní vykopávky byly získány z darů zkrášlovacího spolku, městské
spořitelny a prodejem stavebních kamenů.

Hartenštejn

Zřícenina hradu Hartenštejn, kóta 737.
12 km od města Bochov, kóta 671.
Výsledek odkrytí
červen – srpen 1928

půdorys podle Bernaua
doposud odkryto
odkrytý půdorys

postaven kolem r. 1350
opuštěn 1609

Axonometrický nákres odkryté zříceniny.

Měřítko 1:250
Měřítko
Za výšky a délky:

1:250

Tyto obrázky zříceniny Hartenštejn byly vytvořeny podle zaměření a plánů dvorního rady
ing. Aloise Staffa.
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Mráz a
1. června v noci mrzlo. V noci z 20. na 21. června byla jinovatka: po studeném deštivém jinovatka
počasí, které trvalo do konce června, následovalo od 1. července sucho a velké horko (až
35° C), které trvalo téměř celé léto. V důsledku vyprahlé půdy bylo málo sena, louky a pole
s jetelem byly "vypálené", takže nevyrostly otavy ani druhý jetel; i úroda brambor byla velmi
bídná. 100 kg sena stojí v současné době 120 korun, 100 kg slámy 60 – 80 korun, 1 litr
Sucho
mléka 1,80 korun.

10. června se listovní, vrchní oficiál Josef Ziegler odstěhoval do svého nového působiště v
Hostinném.
Přeložení

15. června si hodinář Heinrich Rothberger z č. 248 koupil za 68.000 korun luxusní automobil Nájemný automo
značky "Essex" na pronajímání.

U příležitosti 20. výročí existence dívčí měšťanské školy se 24. června konala vzpomínková
slavnost, školní výstava prací žáků a odpoledne školní slavnost v "městském parku".
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18. července jelo 19. členů zdejšího mužského pěveckého spolku (zvláštním vlakem z
Chebu) na 10. všeobecné německé pěvecké slavnosti (doposud největší) do Vídně:
předseda
Anton Marsch s paní
I. sbormistr Ernst Rölz s paní
II. sbormistr Rudolf Schuldes
zapisovatel Wilhelm Ulbert s paní
Dr. Hans Klinger s paní
Albert Porschitz, obchodník
zámečnický mistr Franz Ungar se sestrou
Ernst Marsch, obchodník uhlím
Norbert Ullmann, úředník nemoc. pokladny
Anton Mally, stavební asistent
odborný učitel Alfons Pohnert
Franz Cecil, obchodník
Josef Ullmann, učitel
Berta Schödl, pekařství

č. 82
č. 85
č. 310
č. 100
č. 96
č. 9
č. 53
č. 312
č. 272
č. 230
č. 233
č. 109
č. 110
č. 11

Bochovský mužský pěvecký spolek měl ve Vídni číslo 49040. Zúčastnilo se více než
100.000 zpěváků z celého světa. Při každém ze 3 velkých koncertů ve velké pěvecké hale,
která byla k tomuto účelu zvlášť vybudována, účinkovalo 40.000 zpěváků a přišlo 30.000
posluchačů.
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25. července byla zahájena výstavba obytných domů č. 316 a 317. Stavební náklady činily
přibližně 70.000 korun na každý dům. Tyto 2 novostavby provedl stavitel Riedl z Činova
podle projektu stavebního asistenta Antona Mallého z č. 230. Dům č. 316 patří Richardu a
Emilii Donnerovým, a dům č. 317 Aloisi a Antonii Schuldesovým.
3. srpna se vrátil z ruského válečného zajetí Richard Rothberger. Byl v Bochově školníkem
a 24. prosince 1914 se dostal do ruského zajetí. Své ženě psal do roku 1921. Protože od
té doby od něho nepřišla žádná zpráva, a nepodařilo se nic zjistit ani prostřednictvím
Červeného kříže a dotazováním u jeho bývalých kamarádů, kteří s ním byli zajetí,
předpokládalo se všeobecně, že již nežije. Krajský soud v Chebu jej (listinou, která je
vyobrazena na další straně) prohlásil úředně za mrtvého. Jaké bylo překvapení a radost
jeho ženy a dětí, když se 3. 8. po čtrnáctiletém zajetí vrátil domů, si umí každý čtenář
představit. Nejprve mu říkali, že je Rus a nesmí domů, pak dostal tyfus a později se mu v
důsledku znehodnocování peněz nedařilo sehnat peníze na cestu; nakonec je však
shromáždil; dostal se do Moskvy a odtud s podporou konzulátu domů. V současné době
usiluje o to, aby dostal zpět své místo školníka, které mezi tím obsadil někdo jiný. Většinu
času v zajetí strávil na Sibiři a 2 roky v Mandžusku (Troickosavsk, Sabagal.)
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Prohlášení za mrtvého.
Rozhodnutím Krajského soudu v Chebu odd. III.
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Novostavba

Válečný zajate

se
na žádost manželky O t t i l i e R o t h b e r g e r v Bochově č. 59, na základě
provedeného šetření a po marném uplynutí vyzývacího řízení
prohlašuje za mrtvého
Richard Rothberger
narozený 14. července 1877 v Kozlově, okres Žlutice, příslušný do Bochova, náboženství
katolického, ženatý, školník v Bochově, příslušník bývalého pěšího pluku 38, neboť se
pohřešuje od 21. ledna 1921 v ruském válečném zajetí,
a určuje se, že 21. leden 1921 bude považován za den, který pohřešovaný nepřežil.
Bude o tom zpraven Okresní soud v Bochově jako pozůstalostní soud.
Podle čl. V zákona ze dne 30. června 1921, č. 252 sbírky zákonů a nařízení se prohlašuje
jeho manželství, uzavřené v Bražci podle oddacího listu, vydaného farním úřadem tamtéž,
30. června 1904 s Ottilií rozenou Wolf podle katolického ritu za zrušené.
Krajský soud C h e b , odd. III.,
24. července 1925.
Otisk razítka Krajského soudu Cheb

Rudolf Fuchs
za správnost vyhotovení
vedoucí kanceláře
Dovirek
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V Kreuzerově rybníku, který nebyl od podzimu 1927 osazen kvůli "vodnímu moru", byla při
vypouštění ponechána určitá zásoba vody pro případné použití při větších požárech. Tuto
rezervu v srpnu 2x vypustili kluci. Vlivem panujícího sucha bylo doplnění vody možné jen
otevřením užitkového vodovodu z Kreilova rybníka v některém místě. (Kreilův rybník měl
také velmi málo vody, voda nedosahovala k mlýnskému náhonu a ani k "lopatkám").

Vodovod

Nedostatek vod

Při otevření vodovou u stodoly Kreilova mlýna se vodovod ucpal řasami, a Bochov byl v
důsledku toho 3 dny bez užitkové vody. (To vyvolalo mezi obyvatelstvem strašné pobouření
vůči představitelům města.) V této době nechala městská obec pro obyvatele dovážet vodu
povozy z Cihlářského rybníka; s pomocí tlakové stříkačky sboru dobrovolných hasičů se
ucpanou trubku podařilo (tlakem) opět uvolnit.
K 1. září byla na vlastní žádost přeložena do Krnova (Slezsko) odborná učitelka Theodora
Maier (provdaná Jung). Na její místo přišla do Bochova odborná učitelka Aloisia Eibert ze
Žlutic. Dále přišla k 1. září do Bochova Anna Schneider z Horšovského Týna jako odborná
učitelka a Johanna Zapf z Kynšperka n. O. jako učitelka.
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Učitelé

V noci z 30. na 31. srpna došlo ke vloupání do kanceláře zdejšího skladu a z velké železné
pokladny bylo ukradeno 19.227 korun. Zloději otevřeli násilně okno a vypáčili všechny 3
zámky pokladny. Policejní pes povolaný z Karlových Varů ztratil po krátkém "větření" stopu.
Byly pořízeny fotografické snímky několika otisků prstů na okenním rámu a na samotné
pokladně, pachatelé však nebyli zjištěni.

Vloupání

22. září byla kvůli nedostatku vody a v důsledku toho zvýšenému nebezpečí požárů
zavedena dobrovolná občanská hlídka. Po krátké době však musela být opět zrušena,
neboť většina obyvatel se zdráhala na "občanskou hlídku" (od 10 do 4 hodin v noci) jít.

Občanská hlíd

25. září si bratři Alois a Wenzl Schulz z č. 298 koupili na pronajímání třínápravový nákladní
automobil "Fort" za 92.000.- korun.
Nosnost vozu činí 3.500 kg.

Nájemný autom

1. října byla bouře se sněhovou vánicí.
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Bouře
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7. října převzal svůj úřad nově jmenovaný předseda soudu a okresní soudce Josef Schopf
(rodák z Prohoře). Do Bochova přišel z Hostouně. V mezičase řídil zdejší okresní soud
soudce Ernst Stark (nar. v Horní Blatné).

Okresní sou

15. října byla v domě č. 298 zřízena česká mateřská škola.

Mateřská šk

15. října zřídil Chebský akciový pivovar ve dvoře bývalého domu č. 117 sklad piva a za tím
účelem nechal provést nutné stavební úpravy (stavitel Al. Pörner Tašovice).

Sklad piva

26. října přeletělo nad naším městem 5 vojenských letadel ve směru Praha - Cheb. Jedno
z nich chtělo přistát na "Utzn"; v malé výšce se však řítilo kolmo k zemi a po nárazu vzplálo
jasným plamenem. Obyvatelé, kteří pracovali v blízkosti, k němu přispěchali, vyrvali z něj
již hořícího pilota (Havlík z Plzně) a házením zeminy uhasili jeho hořící kalhoty. Přivolaní
lékaři dr. Hans Klinger a dr. Rud. Pfeiffer nechali těžce raněného odvézt do karlovarské
nemocnice, kde po 6 týdnech svým zraněním podlehl.
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Havárie leta

1928

U příležitosti 10. výročí založení Československé republiky se v neděli 28. října konaly na
příkaz úřadů v budově okresního soudu a ve školních třídách slavnostní projevy. Školním
dětem (od 5. třídy výše) se rozdělovaly jubilejní sborníky, vydané ministerstvem školství a
národní kultury; tyto sborníky byly po interpelaci německých poslanců z důvodu
protiněmeckého postoje staženy a nahrazeny pozdějším vydáním.
10. listopadu přesídlil úřad starosty z městského domu č. 2 do budovy spořitelny v č. 28
(bývalý Panský dům).
Také sněmy okresní politické správy Žlutice se od nynějška nebudou konat v městském
zasedacím sále, ale v přízemních prostorách budovy spořitelny.

Státní oslavy

Přesídlení úř

V noci z 10. na 11. listopadu došlo ke vloupání do kanceláře zdejší železniční stanice.
Přednosta stanice Wawruska zaplašil zloděje, kteří se chtěli právě vloupat do železné
pokladny, varovnými výstřely; poté zloději otevřeli domovní dveře hostince v městském
parku a ukradli trochu peněz a potravin.
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Okresní osvětový výbor uspořádal ve spolupráci se slečnou Gretl Heinz (č. 307),
žákovským pěveckým sborem měšťanských škol a mužským pěveckým spolkem Bochov
dne 18. listopadu v sále "U zlaté koule" vzpomínkovou slavnost u příležitosti 100. výročí
úmrtí (19. 11. 1828) Franze Schuberta.
Program:
Projev: Vzpomínání na nezapomenutelného mistra:
pan učitel Hanicka
Moments Musicaux Op. 94 v. F. Schubert: sl. Gretl Heinz. klavírní sólistka
"Du holde Kunst"
"Heidenröslein"
"Das Müllerlied"
"Das Weigenlied"
"Du bist die Ruh"
"Die Forelle"
"Der Lindenbaum"
"Wiederspruch"

žákovský pěvecký sbor
smíšený pěvecký sbor
smíšený pěvecký sbor
mužský pěvecký sbor
mužský pěvecký sbor.

V tentýž den vysadil mužský pěvecký spolek Bochov (na místě, kde stál kdysi "velký strom")
(odbočka Telečské ulice) lípu, která má budoucím pokolením připomínat tohoto chudého
syna učitele, který složil tolik písní. Po projevu předsedy Antona Marsche byl strom spuštěn
do země a po obvyklých průpovídkách předán pod ochranu obce; od 18. listopadu má tedy
Bochov vedle "Schillerova dubu" u Lesního mlýna také "Schubertovu lípu".
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V neděli 2. prosince se poprvé konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva podle
zákona o správní reformě. (Zákon č. 125 ze dne 14. 7. 1927).
Celkový počet voličů v Bochově je 1030. Z toho šlo k volbám 427 mužů a 499 žen a bylo
odevzdáno 908 platných hlasů. Při volbách do krajského zastupitelstva byly odevzdány tyto
hlasy:
seznam 1
seznam 2
seznam 3
seznam 4
seznam 5
seznam 6

(Německá živnostenská strana)
(Německá národní strana)
(Sdružení zemědělců)
(české strany)
(Německá soc. dem. strana dělnická)
(Sudetoněmecké zemské sdružení)

101 hlasů.
180
"
53
"
31
"
240
"
303
"

Zároveň byla k 7. prosinci zrušena okresní správní komise Bochov. Dosavadní okresní
tajemník Franz Klinger (č. 96) odešel do důchodu. Veškeré spisy a inventární předměty byly
odvezeny do Žlutic. Ve Žluticích byl ve stejnou dobu jako náhrada zřízen okresní úřad pro
zastupitelské okresy Žlutice a Bochov. Výše uvedeným zákonem o reformě správy přišel

Schubertova lí

Bochov o jeden úřad, aniž by se tomu dalo zabránit. Na konec ještě budiž zmíněno, že v uvedených okresních volbách byli zvoleni dva občané
Bochova, a sice: Ferdinand Hofmann, krejčovský mistr z č. 56 za Sudetoněmecké zemské
sdružení a Alois Ungar z č. 196 z Živnostenské strany; první získal v politickém okrese
Žlutice celkem 2253 hlasů, druhý 1033 hlasů.
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V neděli 23. prosince se výbor městské spořitelny v Bochově rozhodl podpořit budovanou
mateřskou školku v Bochově částkou 6000.- a přestavbu měšťanské nemocnice částkou
4000.- korun.

Mateřská škol
Nemocnice

27. června 1928 se městské obci podařilo splatit poslední zbytek dluhu za národní školu ve
výši 16.820,-.

Národní škola

1. září 1928 odešel do penze učitel a regenschori Franz Zapf a jako regenschori byl přijat
profesionální hudebník Franz Fischer z Těšetic.

Regenschori

Od 1. ledna 1929 bude vlajka sboru dobrovolných hasičů uchovávána na úřadě starosty a
dobrovolní hasiči se od nynějška budou scházet k výjezdům před úřadem starosty.
(Doposud vždy u příslušného náčelníka.)
Od 19. do 25. ledna byly velké sněhové bouře a v důsledku toho bylo v této době nutno
zastavit provoz poštovního automobilu na trati Bochov – Karlovy Vary. Také železniční
provoz na trati Bochov – Protivec byl 2 dny zastaven.
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Sněhové bou

1929

1. února tu začala chřipková epidemie, která trvala celý únor. Smrtelných případů bylo jen
několik.
Pokračovalo i velké chladno; teploty klesly až na 33 °C. Všechny kašny napojené na
potrubní vodovod (z rybníka Krail) s výjimkou Klingerovy kašny a kašny na tržišti zamrzly;
panoval velký nedostatek vody. Pitnou vodu u farské kašny bylo nutno v určitých hodinách
rozdělovat pod dozorem strážníka.
Stavy zajíců, koroptví a ptáků klesly v důsledku mrazů na 30 %, stavy srnčí zvěře, zejména
v revíru Doupovské Mezilesí, na 60 %.
Pomrzlo také mnoho ovocných stromů. Následuje fotografický snímek z této doby s
vyobrazením zvláštní námrazy na výtoku vody z kašny na tržišti.

Chřipka
Chlad

Nedostatek vo

Námraza

12. února (masopustní úterý) se v důsledku chladu (-34 °C) nemohl konat tradiční průvod
masek, pořádaný dobrovolnými hasiči.
Od 18. do 23. února byly kvůli velkým mrazům
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Průvod masek

Škola (zavřená

1929

zavřeny všechny školní třídy.

14. února začal padat sníh, 20. února však opět nastoupily velké mrazy, které trvaly až do
7. března.

Chlad

Sněhová vich

Ve středu 6. března byla taková sněhová bouře, že musel být zastaven automobilový i
železniční provoz.
8. března se přednosta železniční stanice Ladislav Wawruska odstěhoval do svého nového
působiště v Hidric.
12. března nechala městská obec rozorat Kostelní ulici, aby rychleji odtála vrstva ledu a
sněhu o tloušťce 80 cm.
Od konce března do konce dubna dobrovolní hasiči rozmrazovali parními stříkačkami
vodovodní potrubí ke kašnám u domů č. 78 a 149 tak, že do vodovodních trubek zaváděli
páru pod tlakem.

Přednosta

Kostelní ulic
Kašny
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Na Velikonoční neděli 31. března byla v 5 hodin odpoledne velká bouře s hromobitím a
blesky. Byla velká tma a při bouři bylo poškozeno elektrické osvětlovací vedení.

Bouřka
vichřice

8. dubna převzal nově jmenovaný přednosta stanice Ludwig Kubitschek svou službu zde.
V mezidobí (8. 3. až 8. 4.) řídil (železniční) stanici Wenzl Vylcek.

Přednosta st

11. dubna zemřel v karlovarské nemocnici ředitel městské spořitelny Andreas Schultes a
byl převezen k pohřbu v domovské obci Staré Sedliště.
Z Bochova se pohřbu ve Starém Sedlišti zúčastnilo přes 70 osob, mimo jiné mužský
pěvecký spolek.

Ředitel spořite

Vlastivědný v
21. dubna se v sále městského parku konal vlastivědný večer ve prospěch vykopávek na
Zámeckém vrchu. Anton Heinz, který vede pamětní knihu obce, sestavil obrazy podle
historických údajů a spolu s okresním soudcem panem Ernstem Starkem a odborným
učitelem Ernstem Rölzem je zinscenovali.
V představení účinkovalo více než 40 osob. V přestávkách se hrály vhodné melodie. Bylo
vypůjčeno 33 kostýmů od firmy Kraus z Jablonce. Generální zkouška i představení měly
velkou návštěvnost a čistý zisk ve výši 1600 Kč
094b
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byl předán zkrášlovacímu spolku pro výše uvedený účel. Text k 9 obrazům je uložen v
městském muzeu pod inventárním č. 683. Následuje program vlastivědného večera.

Vlastivědný večer 21. dubna 1929 v městském parku v Bochově
Sled obrazů:
1.
Založení Bochova a jeho hradu v roce 1231.
rytíř z Rýzmburka.
Jiří, jeho sluha.
2.
Propůjčení dědičného práva dcerám v roce 1349.
Boreš a Slavko z Rýzmburka.
Úřadující purkmistr Wolfart.
Žena měšťanova.
Martin, panský sloužící.
Měšťané a měštky.
(Dětský taneční rej.)
3.
Vpád husitů v roce 1437.

Babetta, purkmistrova žena.
Městský rychtář Henschell.
Hansjörg.
Kovář a ostatní uprchlíci.

4.
Založení Nového Hartenštejna.
Purkmistr Fabry.
Konšel Berntheusel.
Hansjörg, starý měšťan.
Burgrandler – a ostatní hosté měšťanského šenku.

5.
Vpád Švédů v roce 1620.
Sedlák a selka Eckertovi.
Sedlák a selka Huschkovi.
Simon Hering, raněný.
Pasáček.
Velitel Švédů a vojáci.
32
6.
Odvod měšťanských synů na vojnu 1620.
Úřadující purkmistr Hans Barth.
2. purkmistr Veit Heintzell.
Konšel Hans Marsch.
Konšel Georg Friedmann.
Konšel Leypolt.
Městský rychtář a přátelé konšelů.
Městský slouha Michl.
Synové a dcery měšťanů.

7.
Oslavy Vestfálského míru v roce 1648.
Úřadující purkmistr Hans Schua.
2. purkmistr Martin Klinger.
3. purkmistr Georg Götz.
4. purkmistr Hans Marsch.
Měšťan Müller.
Wild, navrátilec z války.
Měšťané a měštky.

8.
Poprava selských rebelů v roce 1680.

Generál Harrandt.
Hrabě Solm, adjutant.
Páter Bernhard.
Městský rychtář.
Lid, vojáci, sedláci.
Kat aj.

9.
Zrušení nevolnictví v roce 1781.
Úřadující purkmistr Andreas Rispler.
Městský rychtář Johannes Störr.
Konšelé, měšťané a sedláci.
(Chebské taneční kolo.)
Naléhavě žádáme o zachování úplného klidu při otevřeném jevišti!
Podpořte úsilí o prozkoumání historie naší vlasti a o pozvednutí cestovního ruchu!
095a
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1. května 1929 byl na vlastní žádost penzionován městský lesní Franz Radler. Na jeho
místo byl přijat jako smluvní úředník se stálým platem 10.000.- korun (za 1 rok) Karl
Mattausch z Vrbičky.

28. května spadl 28letý syn Anton klempířského mistra Rudolfa Leipolda z č. 228 při
opravě okapu na hostinci "Poßmann" v Radošově ze žebříku, který pod ním praskl.
Přivolaná sanita jej ihned převezla do karlovarské nemocnice, tam však v důsledku
těžkých poranění hlavy a vnitřních orgánů v týž den zemřel. Tělo bylo převezeno do
Bochova.
29. května večer byla strašná vichřice. Několikrát udeřil blesk, mimo jiné i do továrního
komína porcelánky Plaß a Rößner.
V soboru 6. června byla velká bouře s průtrží mračen. Vichřice, záplavy a ledové kroupy,
které dosahovaly až velikosti vajec, způsobily v mnoha oblastech Čech, zejména v jižních
Čechách velké škody.
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Smrtelný pád

Vichřice

Průtrž mračen
Kroupy

1929

Ve dnech 19. – 26. června přišlo prudké ochlazení. V noci z 22. na 23. června klesla
teplota na +2 °C.

Prudké ochla

23. června se v "Sále městského parku" konala školní slavnost, Čistý výtěžek slavnosti
činil 2346.- korun a bude použit pro chudé školáky.

Školní slavno

Stavby v roce 1929:

Novostavby

Byla dokončena státní budova č. 303 u Telečské ulice. Celkové stavební náklady činily
přes 600.000.- korun.
Alois Heinzl, Hotel Slunce č. 35 si nechal do zadní části budovy vestavět garáž.
Josef Stöhr č. 91 nechal přistavět patro na zadní část svého domu.
Wilfried Zein renovoval průčelí svého domu č. 186.

Most

Městská obec nechala postavit přes "zátopu" u Kreuzerova mlýna železný most. Celkové
náklady činily 28.440.- korun. Předtím se muselo "zátopou" projet; pro pěší tu byla 1 m
široká dřevěná lávka.
Bylo třeba trhavinou prohloubit potok. Most postavil stavitel Alois Pörner z Tašovic;
zámečnické práce provedl zámečnický mistr Josef Wolf z č. 313.
Most má nosnost 10.000 kg.
Nákladem 15.670.- korun postavila městská obec
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silnici od domu č. 224 po dům č. 291.

21. července oslavil náš důstojný pán, 75letý děkan Wenzl Swoboda své zlaté kněžské
jubileum.
Oslavy se zúčastnily všechny spolky, školní mládež, městské zastupitelstvo a
duchovenstvo z okolí.
V předvečer oslav byl pochodňový průvod s dostaveníčkem mužského pěveckého spolku.

Kněžské jubileu

Jubilant byl v týž den jmenován plnoprávným členem konzistoria.
1. srpna byl kvůli velkým ztrátám v důsledku předchozí chladné zimy zakázán odstřel
koroptví. Odstřel zajíců je dovolen až od 1. září.
Od začátku července panovala velká vedra, dosahující až +34° Celsia. Za celé léto pršelo
pouze jednou. To způsobilo velký nedostatek vody; zvláště chyběla pitná voda, neboť
vodu ze stříbrné kašny u pivovaru už nelze po vsazení nové dřevěné pumpy používat jako
pitnou. Z "kamenné pumpy" na tržišti bylo možno získat jen pár konví pitné vody denně, a
tak byli obyvatelé, zejména z horní části města, odkázání na pitnou vodu z farní studny. Z
této studny nechala městská obec
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každé domácnosti z horní části města dvakrát denně rozdělit pod dozorem strážníka 1 – 2
konve pitné vody. V ostatní čas byla studna zavřená. Toto přidělování vody ukazuje
následující snímek.

Odstřel zvěře

Horka

Přidělování vody u farní st

Člen konzistoria a farář Wenzl Swoboda
4. srpna se konalo slavnostní odhalení vlajky I. německé tělovýchovné jednoty, spojené s
okresní pěší túrou cvičenců.
Patronkou vlajky byla paní Dr. Rosa Klinger z č. 96. Na slavnosti bylo přes 500 cvičenců.
V předvečer byl velký kvas. Odhalení vlajky se konalo na tržišti, v zahradě hostince
"Wiesenthal" pak vystoupení cvičenců a jejich soutěž a zahradní slavnost. Domy na tržišti
a na vjezdech do města byly ozdobeny černo-červeno-žlutými vlajkami a věnci. Novou
vlajku, která stála 5.000,- korun, dodala firma W. Štědrý z Chomutova.
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1. září přišel do Bochova za odbornou učitelku Aloisii Eibert, kterou přeložili do Žlutic,
odborný učitel Josef Quitterer.

Učitel

1. září přešel zdejší odborný učitel Emil Herget do Žlutic jako ředitel měšťanské školy.

Učitel

1. září byl kaplan Hans Womes přeložen do Hroznětína. Na jeho místo přišel do Bochova
kaplan Karl Schmidt z Krajkové.

Kaplan

Vlivem velkých veder (až +34 °C) skončily žně obilí i otav 5. září.
Od 1. do 21. září byla na Zámeckém vrchu odkryta část zříceniny (proti Bártovu mlýnu) a
poté zedníci zajistili odkryté části zříceniny proti zborcení vysprávkami a vrstvou
cementové malty. Práce řídil dvorní rada ve výslužbě pan Ing. Franz Staff z č. 3.
Vykopávkové práce financoval zkrášlovací spolek, zednické práce městská obec.
1. září byl přeložen do Sokolova učitel české školy Alois Hajer. Na jeho místo přišel
Bohumil Soukup.

Žně

Zřícenina
Hartenštejn
Učitel
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V pátek 4. října v noci došlo ke vloupání u zámečnického mistra Josefa Wolfa z č. 313, a
sice do krámu, do dílny a do skladu. Byla ukradena 4 jízdní kola a různé cyklistické
příslušenství.
13. října zemřel majitel porcelánky Johann Schuldes z Kysiblu (narozen v Bochově) a byl
zde pochován. Dlouhou dobu byl předsedou někdejší bochovské okresní správní komise
a v této funkci si získal velké zásluhy v souvislosti s elektrifikací okresu i s výstavbou
železnice Bochov – Karlovy Vary (kterýžto projekt se bohužel z finančních důvodů
neuskutečnil).
29. října se konaly volby do parlamentu a do senátu. Proto byl pro den před volbami a pro
volební den vydán zákonem přísný zákaz alkoholu. V Bochově bylo odevzdáno celkem
959 německých a 53 českých hlasovacích lístků.
Ve volebním kraji Karlovy Vary kandidovalo 14 pol. stran do poslanecké sněmovny a 13
pol. stran do senátu.
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Na svátek Všech svatých odpoledne se (jako každoročně) vypravilo procesí k válečnému
pomníku. Po tradičních modlitbách kněží zazpíval mužský pěvecký spolek několik
chorálů. Poté, co rodinní příslušníci padlých položili k pomníku květiny a věnce, byla tato
prostá slavnost k uctění mrtvých ukončena.
1. listopadu byla opět povolena jako paralelka ke III. třídě národní školy třída 4.b, která
byla v roce 1922 zrušena. Národní škola má v současné době 3 definitivní a 2 provizorní
paralelní třídy.
Protože v bývalé učebně třídy 4.b je od roku 1922 umístěna česká třída, bude nutno v
národní škole zavést prozatím půldenní vyučování.
29. listopadu proběhla ministerská kontrola projektu vodovodu města Bochov. Komise
tvořená zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva veřejného zdravotnictví, zástupci
technického a finančního oddělení Zemského úřadu a zástupci projektantské firmy Alfred
Bail & Co. z Ústí nejprve prověřila na základě pravidelných měření, prováděných od
podzimu 1925, vydatnost obou pramenů a také provedla měření. Konstatovala, že
množství naměřená při normálních povětrnostních poměrech a také ještě na konci
podzimu 1928 bohatě stačí pro veškeré potřeby a že množství, které
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v důsledku nedostatečných srážek v minulých dvou letních obdobích a v důsledku suché
poslední zimy kleslo na současnou hodnotu 1.04 litru za sekundu, stále ještě potřeby
Bochova dokonale pokrývá.
Následující obchůzka města, při níž si komise prohlédla jednotlivé studny a pumpy a na
vlastní oči viděla množství vody a její vlastnosti, ji přesvědčila o žalostném stavu zdejších
poměrů, pokud jde o pitnou vodu. Někteří členové komise upřímně přiznali, že s tak
neutěšeným stavem zásobování vodou se ve své dlouholeté praxi ještě nikdy nesetkali.
Na radnici pak komise zkontrolovala podrobný projekt, podložený revizní zprávou
oddělení 60 Zemského úřadu (technická kancelář zemského rady pro kulturu). Projekt byl

Válečný pomník

Škola

Vodovod

ve všech svých částech shledán bezvadným a v nejlepším pořádku. Z ekonomických
důvodů byl v žádosti pouze snížen objem věžového vodojemu ze 150 na 100 kubických
metrů. Kontrolou seznamu majetku obce, evidence její zadluženosti, rozpočtů za poslední
tři roky, daňových výkazů a podobných písemností získala komise náhled na
hospodářskou situaci obce. Nakonec bylo jednohlasně rozhodnuto, že s ohledem na
ekonomicky a hygienicky neudržitelné poměry zásobování vodou je výstavba vodovodu
pro městskou obec Bochov naléhavou nutností a byla podána žádost o podporu této
výstavby formou příspěvku zúčastněných ministerstev a z finančních prostředků státu. Po
dokončení obsáhlého zápisu o tomto úředním úkonu vyslovil pan starosta Leipold
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komisi za vlídné vyřízení této záležitosti upřímný dík a požádal jednotlivé referenty i
nadále o podporu. Tento prací nabitý a pro další rozvoj Bochova nadmíru důležitý den,
korunovaný po velkém úsilí, sahajícím až do roku 1902, úspěchem, zakončilo krátké
příjemné posezení v hotelu "U slunce".
Krásné podzimní počasí přineslo 24. října ještě teplotu +24° Celsia. V listopadu se ještě
pásl dobytek a začátkem prosince se ještě oralo. Díky letošním dobrým žním klesly ceny
obilí takto: (k 1. prosinci 1929)
100 kg žita
100 kg pšenice
100 kg ječmene
100 kg ovsa

104.- Kč
150.- "
100.- "
95.- "

1928 = 158.- korun
1928 = 170.- "
1928 = 165.- "
1928 = 165.- "

100 kg (tuzemské) mouky stálo 300.- až 340.- Kč.
12. prosince ve 2 hodiny odpoledne přišla zimní bouře s velkou vichřicí, která způsobila
škody na stromech a střechách. 15. prosince přišel první mráz se sněhem.
15. prosince koupila městská obec od Schuldesových dědiců pozemky patřící k Lesnímu
mlýnu, a sice za 29.275 korun. Jedná se o tyto parcely: Stavební parcela 342/1 bývalý
hostinec;
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stavební parcela
pozemková parcela
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1929
342/2
2611
4606
4703
2613
2614
2608
2609
3624
3634
3635
3631
3630
3629
3626/1
3625/1

zasklený přístavek
pastvina
cesta
potok
pastvina
louka
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Počasí
Žně
Ceny

Bouře
Lesní mlýn

"
"
"
"
"

3626/2
3627
3625/2
3628
3669

"
"
"
"
orná půda

Celkem 3 ha 39 a 95 m2.
V červnu a prosinci 1929 městská obec splatila poslední zbytek dluhu za stavbu
měšťanské školy (postavena 1909) ve výši 67.880 Kč.
Stav dluhů městské obce činí k 31. prosinci 270.000.- korun, to je nejméně za posledních
více než 25 let.
Stav dluhů městského elektrárenského podniku (místní síť) činí k 31. prosinci 1929
417.000.- korun.
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Dluhy obce
měšťanská ško

Místní síť

1929

K 31. prosinci 1929 existovalo v Bochově 13 automobilových koncesí, a sice 6 pro osobní
a 7 pro nákladní automobily.
K 31. prosinci 1929 mělo v Bochově nainstalovány radiové přijímače 14 účastníků.
Starý tanec, který se zde tančil ještě do roku 1890:
Gala manger tanz ich gern
mit ren schöinen jungen Herrn;
Gala manger is ma Freid
Mit rän schönen jungen Weib.
Mit den Füßen trapp trapp trapp (3x zadupat)
Mit den Händen klatsch klatsch klatsch (3x zatleskat rukama)
Ich foch dir´s sei, ich raut dir´sei (2x si vzájemně pohrozí prstem)
lau mir sei kein andern ai (n).
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2. právník
15. ledna otevřel svou praxi zde v domě č. 38 druhý advokát Dr. Hanka.
12. února došlo ke vloupání do hostince "U Městského parku". Zloděj vlezl oknem do
kuchyně; tam vypil větší množství rumu; když chtěl s balíkem ukradených oděvů a bot
odejít, nepustil ho vlčák ven. Zloděj poté usnul a ráno jej přivolaní strážníci zavřeli.

Městský park
vloupání

22. února byla zavedena soukromá autobusová doprava (2krát denně) odsud do Bečova.
Cena do Bečova činila 13 korun.
Koncem května stát udělenou koncesi opět zrušil.

Autobusová
linka

V březnu byla podlaha v kostele sv. Jakuba vydlážděna cementovými dlaždicemi (doposud
cihlová dlažba). Náklady, které činily 4400 korun, byly uhrazeny z částky, kterou kostelu
odkázala v závěti paní Ludmilla Schuldes z č. 172.
Zima 1929/30 byla téměř beze sněhu. Silná námraza způsobila velké škody v lesích, na
telegrafních, telefonních a elektrických vedeních. Velmi často kvůli tomu docházelo k
výpadkům elektrického světla.
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Počasí
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25. března bylo provedeno za účasti vrchního komisaře pana Franze Schmidta z Okresního
úřadu Žlutice jako vedoucího komise, vrchního rady pana inženýra Hanse Schuberta z
oddělení 60 Zemského úřadu, vrchního stavebního rady pana inženýra Josefa Franka z
Okresního stavebního úřadu v Karlových Varech, pana Dr. Josefa Hoyera ze Žlutic jako
náměstka úředního lékaře, prokuristy projekční firmy Alfred Bail u. Co. z Ústí pana inženýra
Paula Hanky a zástupců obcí Bochov a Bražec vodoprávní šetření ke stavbě nového
vodovodu, vedeného od takzvaných Čmeláčích pramenů a Liščí louky u Bražce.
Díky pochopení majitelů pozemků, které připadaly v úvahu, proběhlo toto šetření v každém
ohledu bez závad. Bylo opět konstatováno, že stavba tohoto vodovodu je naléhavou
potřebou, a že jeho realizace zajistí zásobování města Bochova vodou v dostatečném
množství a kvalitě.
19. dubna byla v důsledku nemoci konzistoriálního rady Wenzla Swobody odvolána
slavnost Zmrtvýchvstání a konala se v kostele.
11. května se konaly obecní volby. Bylo vydáno 7 kandidátních listin, které obsahovaly:
sjednocené národní strany (Německá národní strana, Sudetoněmecký svaz venkova a
Německá živnostenská strana)
9 mandátů
Německá národně socialistická dělnická strana
2 mandáty
Německý svaz zemědělců
2 mandáty
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Kostel
sv. Jakuba

1930

Strana majitelů domů
Německé zájmové sdružení
sjednocené české strany
Při ustavující schůzi byli zvoleni:
Jako starosta: Dr. Hans Klinger č. 96.

2 mandáty
1 mandát
1 mandát

Vodovod

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

Obecní volb

Starosta
Dr. Hans
Klinger

1. místostarosta:
2. místostarosta:
městský rada (finance)
městský rada (hospodářství)
městský rada (výstavba)
městský rada (policie)
městský rada (péče o chudé)

Wilhelm Herget č. 306
Wilhelm Ulberth č. 100
Sylvester Ulbert č. 79
Willi Heinzl č. 250
Wilhelm Bach č. 181
Wilhelm Brökl č. 216
Anton Hein č. 312

Členové městského zastupitelstva:
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Ludwig Rubicek č. 305
Anton Plitz starší. č. 183
Wenzl Grimm č. 206
Karl Frisch č. 20
Willi Maier č. 70
Franz Ullmann č. 105

Alois Heinz č. 20
Franz Wolf č. 204
Franz Leipold č. 15
Josef Mattusch č. 297
Franz Stöhr č. 214
Anton Heinz č. 307
Florian Ullmann č. 34
Franz Ungar č. 212
Kamill Lucka č. 266
Franz Rispler č. 38.

V roce 1930 byly provedeny tyto novostavby a přestavby:
Nová střecha a nástavba 1. patra v domě č. 82 zámečnického mistra Friedricha Ullmanna.

Novostavby

Nástavba 1. patra v domě č. 68 zemědělce Antona Rohtbergera.
Nová nástavba na zadní části domu č. 91 obuvnického mistra Josefa Stöhra.
Novostavba stodoly v dolním poplužním dvoře zemědělce Ignatze Ungara č. 211.
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Novostavba domu č. 121 obchodníka Friedricha Wolfa.

Dům č. 121, Kostelní ulice, před zbouráním.
Vloupání

V noci z 18. na 19. května došlo ke vloupání do skladu obchodníka s kůží Paula Kohna ve
dvoře domu č. 9 a bylo ukradeno přibližně 500 korun v hotovosti a různé druhy kůže v
hodnotě 2500.- korun. Přesto, že strážníci nasadili policejního psa, který sledoval stopu až
ke kozlovskému mlýnu, se zloděje nepodařilo dopadnout.
Lupiči vstoupili do dvora vraty a vylomili novou mříž na okně, aby se tak dostali do skladu.
Noc byla velmi tmavá a řádila vichřice s deštěm.
26. května byl kaplan Schmidt přeložen do Lubů u Chebu. Na jeho místo přišel do Bochova
jako duchovní správce Alois Tille.
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Kaplan
Administráto

1930

31. května náhle zemřel na srdeční mrtvici zdejší listovní Rudolf Vater.

Listovní

2. června zakoupili dobrovolní hasiči přenosnou benzínovou stříkačku od firmy Flader z
Jöhstadtu za 28.000 korun.
Současně prodali dobrovolní hasiči téže firmě velkou tlakovou stříkačku za 7.000 korun.

Motorová
stříkačka
Tlaková
stříkačka

O svatodušní neděli 8. června se konalo otevření karlovarského letiště (u Olšových vrat).
Dostavily se stovky lidí z Bochova, kteří chtěli vidět představení letců.
Bylo nutné použít 4 rozhlasové ampliony, aby se nejméně 20.000 přítomných dozvědělo
podrobnosti k programu.
Krátce před ukončením programu se zřítil nejlepší československý vojenský letec, štábní
kapitán Malkovský, a byl mrtev. Další lety, naplánované na svatodušní pondělí, byly ihned
zrušeny.
Na svátek Božího těla 19. června se "Německý občanský střelecký svaz" poprvé objevil v
nových uniformách.
Střeleckou uniformu tvoří černé kalhoty, zelený kabátec se zelenými manžetami a knoflíky
z jeleního rohu; dále myslivecký klobouk s tetřeví tatrčí.
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Letiště

Střelecký sv

1930

1. července přišel na zdejší chlapeckou měšťanskou školu odborný učitel Franz Paul.

Učitel

7. července byl odborný učitel Josef Quitterer přeložen do Železné Rudy.

Učitel

20. července přesídlil ředitel měšťanské školy Wilhelm Fritsch do svého nového působiště
v Trmicích. Provizorní vedení školy převzal odborný učitel Ernst Rölz.

Ředitel
měšťanské
školy

Na svátek sv. Jakuba 25. července se bohoslužby konaly poprvé v nově renovovaném
kostele sv. Jakuba, a sice ranní mše, kterou celebroval konzistoriální rada a děkan Wenzl
Swoboda, farář v Bochově; pak hrubá mše a nešpory. Při všech třech bohoslužbách byl
kostel sv. Jakuba plně obsazen.
Celkové náklady na renovaci interiéru činily 6.600 korun.
Potřebné prostředky pocházely dílem ze sbírky pořádané v Bochově, dílem je darovali
Bochovští občané, žijící jinde ve světě, kterým byla adresována výzva k poskytnutí
milodaru.
Veškeré malířské a natěračské práce provedli malířský mistr Geier z Bochova č. 16 a malíř
Hoffmann z Bochova 201.

Kostel
sv. Jakuba
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Česká menšinová škola, která se od svého založení v roce 1922 nacházela v budově zdejší
národní školy, byla s počátkem školního roku 1930/31 přemístěna do domu č. 315, protože
národní škola tuto třídu opět sama potřebovala.

Škola

V měsíci září a říjnu byla vyasfaltována státní silnice od středu Eckertova lesa k místu pod
Šibeničním vrchem s vyloučením územního obvodu města.

Státní silni

Pro úsporu nákladů nechala městská obec současně položit podél této silnice hlavní řád
projektovaného vodovodu, jehož odbočky vedou na 14 místech přes státní silnici.
Litinové trubky jsou z továrny ve Dvoře Králové.
Tyto práce a trubky stály 96.000 korun.

Vodovod
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V tomto roce byla vykopávkami odkryta další část zříceniny Hartenštejn a byly provedeny
zednické práce na zajištění a doplnění obnažených zdí. Vykopávky byly uhrazeny z daru
města Karlovy Vary (1000.- korun).
Zajišťovací práce stály 3000.- korun. Vedení prací převzal dvorní rada v. v. inženýr Franz
Staff.

Hartenštejn

Hrad Hartenštej
(rekonstrukce)
(podle dvorního
rady Staffa).

V tomto roce začala všeobecná hospodářská krize. Zdejší porcelánka se dostala do
konkurzu a provoz, v němž doposud bylo zaměstnáno 160 osob, se zastavil.
Velmi se snížily ceny obilí a mouky.

Hospodářská
krize

100 kg pšenice
100 kg žita
100 kg ječmene
100 kg ovsa
100 kg pšeničné mouky
100 kg brambor
100 kg sena
105a

až 130 korun.
až 70 "
až 112 "
až 90 "
až 310 "
až 30 "
až 40 "

1930

Mezi obyvatelstvem panoval obrovský nedostatek peněz; tím se také obecně utlumila
obchodní činnost.
Parádivost a touha po zábavě však přesto přetrvávala a jednen ples střídal druhý.

V neděli 22. června ve 12 hodin v poledne musel horkovzdušný balón "Schwarzenberg",
který se ráno vznesl v saském Schwarzenbergu, v důsledku nedostatku vzduchu a ztráty
orientace vlivem bouřkových mraků nouzově přistát na úpatí kopce u obce Thomaschlag.

Nedostatek
peněz

Přistání balónu

Četníkům, kteří mezitím na místo dorazili, se legitimovali 4 pasažéři, 1 dáma a 3 pánové a
pilot Backmann z hornokrušnohorského leteckého sdružení v saském Glauchau.
Na místo přispěchalo rovněž přes 500 bochovských obyvatel, kteří přistání přihlíželi.
Balón byl poté sbalen a dopraven na železnici, a když žlutický Okresní úřad vydal
povolení k jeho přepravě, odjeli pasažéři druhý den zpět do vlasti.
V sobotu 18. října někdo vylomil ze zdi pokladničku na milodary v kapli na Hladovém
vrchu, násilím ji otevřel a peníze z ní ukradl.
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V neděli 19. října v noci vnikli zloději oknem do kostela sv. Jakuba a násilím otevřel
tabernákl a pokladničku na milodary u sochy sv. Jakuba. Oba předměty však byly prázdné
a zloději tak odešli s nepořízenou.
V neděli 23. listopadu ve tři hodiny ráno u nás zuřila bouře, která měla charakter orkánu a
způsobila mnoho škod na domech a střechách. Odnesla střechu z autogaráže za
hostincem Městský park a vrhla ji do rybníka Papatellteich. Také v lesích bylo mnoho
vývratů a polomů.
V neděli 30. listopadu se konal v sále hostince Městský park 2. vlastivědný večer.
Byla uvedena "Bílá paní na Zámeckém vrchu", vlastivědná hra o 6 dějstvích, kterou podle
známé pověsti sepsali okresní soudce Stark, odborný učitel Rölz a kronikář Heinz.
Generální zkouška 29. listopadu i samotné představení 30. listopadu měly velmi dobrou
návštěvnost a čistý zisk ve výši 1600 korun byl věnován na práce spojené s odkrýváním
zříceniny Hartenštejn.
Kostýmy zapůjčilo karlovarské městské divadlo.
Text pro další uvedení je uložen v městském muzeu pod inventárním číslem 711. – Na
další stránce následuje program tohoto představení.

Vloupání

Bouře

Vlastivědný
večer
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Okresní vzdělávací výbor Bochov
2. vlastivědný večer
neděle, 30. listopadu 1930

"Bílá paní na Zámeckém vrchu"
vlastivědná hra v 6 obrazech.
1.

"Tajná láska"
Jindřich, kníže z Plavna.
Jutta, jeho dcera.
Johannes Schellinger, mlynář v Drmoulu.
Pážata, zbrojnoši.

2.

"Soud purkrabího"
Jindřich z Plavna.
Jutta, jeho dcera.
Johannes Schellinger.
Duch Juttiny matky.
Zbrojnoši a další.
(Na Hartenštejně kolem roku 1419.)

3.

"V říši stínů" – mystérium

___________________________________
(o 100 let později)
4.

"Štěstí a hoře lásky"
Eva, dcera Steinhofera.
Friedl, pasák ze Steinhofu.
Páter Bernard, páter Konrád – mniši.
Hubert, panoš z Andělské Hory.

5.

"Bílá paní"
"Bílá paní" z Hartenštejnu.
Eva.
Friedl.
Páter Bernard, páter Konrád – mniši.

6.

"Oběť osudu"
"Bílá paní".
Eva.
Friedl.
Matka Friedla.
Mnich Bernard.
Ženci a žnice.

Při otevřeném jevišti prosíme o maximální klid!
Podpořte úsilí o propagaci vlastivědy a o zvýšení cestovního ruchu v okrese!
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1. prosince byl zavřen hostinec "Německý dvůr" (dříve "Město Vídeň"), který se nacházel
v domě č. 36.

Hostinec

Od 2. do 4. prosince se konalo všeobecné sčítání lidu ke dni 1. prosince. Podle něj měl
Bochov 1784 obyvatel, z toho 84 Čechů. Počet obyvatel klesl hlavně oddělením Tašovic
od Bochova. Domů má Bochov 303; z toho jich je 6 neobydlených. V Bochově je 521
domácností.

Sčítání lidu

V neděli 7. prosince se devítiletý Johann Grimm, syn dělnických manželů Antona a Anny
Grimm, bytem v č. 181 v Bochově, probořil na ledě Kreuzerova rybníku a utopil se.

Utonutí

1. prosince byl dosavadní dočasný ředitel městské spořitelny Kamil Springer jmenován
definitivním ředitelem.

Ředitel
spořitelny
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18. prosince byl v Bochově poprvé použit pohřební vůz, a sice na pohřbu dělníka Franze
Stöhra, bytem v č. 286. Pohřební vůz zakoupil truhlářský mistr Josef Ungar č. 202 za cenu
15.000.- korun. Ve stejnou dobu začal jmenovaný provozovat pohřebnictví, k němuž mu
městská obec propachtovala koncesi.

Pohřební vůz

Rok 1930 byl bohatý na srážky, s výjimkou měsíce června, kdy teploty dosahovaly až
+30° Celsia.
V důsledku špatného počasí nastala v podzimním období myší pohroma, která na polích
způsobila velké škody.

Počasí

Ke konci roku činily dluhy městské obce přibližně 205.000.- korun. (Bez dluhů spojených s
elektrifikací, které se amortizují samy od sebe.)
Tak málo dluhů městská obec nezaznamenala již téměř 40 let.

Dluhy obce
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V měsících leden, únor, březen, tu řádila chřipka, neměla však zhoubný charakter. Proto
nedošlo k žádným případům úmrtí.

Chřipka

V důsledku velkého množství sněhu, který napadl zejména v lednu a v únoru, přišlo velké
množství zvěře hledat potravu do města. Zvěř okousala mnoho ovocných stromů.

Sníh

20. března jmenovala zemská školská rada dosavadního dočasného ředitele
měšťanských škol, odborného učitele Ernsta Rölze definitivním ředitelem měšťanských
škol.

Ředitel
měšťanských
škol

4. března chtěla lidová sportovní jednota při národně socialistické dělnické straně (místní
organizace) uspořádat na počest obětí událostí v březnu roku 1919 vzpomínkovou
slavnost u válečného památníku na Kopci, spojenou s pochodňovým průvodem a
vzpomínkovým projevem. Okresní úřad Žlutice ji k tomu však nedal povolení.
Sedm příslušníků rodiny Liebischových přesto na vlastní odpovědnost toto uctění obětí
uskutečnilo tím, že zapálili kolem válečného památníku 10 pochodní. Když při zapalování
pochodní vedoucí skupiny pronášel tato slova: "Musíme se plížit
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Oběti událostí
v březnu 1919

1931

nocí jako zloději, abychom uctili své mrtvé", podnikla četa strážníků, posílená na 8 mužů,
na sedmici ze všech stran útok; některé účastníky při tom strážníci srazili gumovými
obušky k zemi, jiné bili a týrali pochodněmi. Když jich pár vyskočilo a chtěli se dát na útěk,
použil velitel hlídky Schaller tento výrok: "Zastřelte je, psy ". Tři účastníky předvedli
strážníci do služebny, a tam je při výslechu znovu bili gumovými obušky.
Ve středu 11. března přišla velká sněhová bouře. Provoz poštovního vozu do Karlových
Varů bylo nutno v tento den zrušit. Teprve v neděli 15. března byl provoz poštovního vozu
obnoven.
Železniční provoz na trati Bochov-Protivec se podařilo udržet jen s velkým úsilím a
velkými zpožděními.
Rybníky byly zamrzlé až do 15. dubna.
V dubnu a květnu se objevilo několik případů záškrtu.
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Setba byla ukončena teprve 20. května, neboť do začátku května byl sníh a led.
Am 1. Mai ist Bezirksrichter Ernst Stark nach Platten übersiedelt.
26. května uděloval světící biskup pan Remiger svaté biřmování a také posvětil nově
pořízený sanktusník (zakoupený z milodarů). V tento den bylo vedro +33° Celsia.
Od května do konce června přestavovali varhanář Wilhelm Schuffer a jeho syn Franz
Schuffer z Teplé varhany ve zdejším farním kostele v tomto rozsahu: 2 nové klaviatury (od
Augusta Laukhuffa z Weikersheimu ve Württembersku), a sice v 1. manuálu byl tlačný
mechanizmus přestavěn na tažný, se 2 novými úhelníky a novými abstrakty. 2 manuálové
a pedálové abstrakty byly nově osazeny, tj. potaženy plátnem a staženy pozinkovaným
ocelovým drátem.
2.) Na kvintovém štoku ve 2. manuálu byl zabudován nový osmistopový rejstřík Eoline,
pak byly celé varhany, které byly naladěny o 1/2 tónu výše, posazeny chromaticky do
normálního ladění, a lomená spodní oktáva také chromaticky; kromě toho bylo nutno do
hlavního stroje zabudovat nový krytý osmistopový rejstřík
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Setba

Okresní soudc
Biřmování
Sanktusník
Kostelní
varhany

a nové subbasové píšťaly; prvně jmenované byly totálně zničené červotočem, ty druhé se
do stroje z důvodu příliš malé vzdušnice nevešly; zároveň bylo provedeno důkladné
vyčištění a naladění všech rejstříků. Veškeré výše uvedené práce i nové nákupy stály
11.385.- korun a uhradily je katolicé církevní obce Bochov, Tašovice, Dlouhá Lomnice,
Německý Chloumek a Nový Dvůr. Montáž rejstříku Eoline byla provedena na náklady
městské obce Bochov a stála 1730.- Kč.
Při pracích na varhanech byl na velké cínové píšťale nalezen tento nápis: "Toto dílo
vytovřil loketský varhanář Ignatz Schmied a postavil je anno 1780 zde v Bochově. Cena
činila 900 florinů v mincích. Poté v roce 1823 z nařízení velebného pána faráře Ludwiga
Ferdinanda Haberzettela a tehdejšího kantora pana Adalberta Ullmanna poprvé vyčištěny
a naladěny o 3/8 tónu výše. Tyto práce zkazil a zfušoval tehdejší měšťan Franz Karl
Rohler, hodinář a hudebník z Bochova.
Občanská trávní pokladna nechala v tomto roce zvětšit a vystavět nové chlévy pro býky.
Stavební náklady činily 45.000.- korun.

Varhany

Novostavby

V domě č. 36 nechala oděvní firma Heinz vybudovat velkou výlohu. Stavební náklady
činily 10.000 korun.
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Franz Heinzmann, klempířský mistr z č. 98, si do svého domu rovněž postavil průčelní
bránu.

Průčelní
brána

Na pozemku bývalého domu č. 89 zřídil pivovar Weber v Rybářích ke skladu piva také
sklepní lednici.

Lednice
Sklad piva

U Panského rybníka byly nově postaveny dva roubené domy, a sice č. 282 pro Franze
Radlera, fořta ve výslužbě. Stavební náklady včetně pozemku 48.000.- Kč.

Novostavba

Č. 283 pro Johanna Frühaufa, soudního zřízence v. v. Stavební náklad včetně pozemku
44.000.- Kč.

Novostavba

Farní kostel bylo nutno nově omítnout a vymalovat. Nájklady činily 31.730.- korun, z toho
uhradil patron částku 23.607.- Kč, Bochov (církevní obec) 5.451.- Kč a zbytek musely
zaplatit přifařené obce.

Obnova koste

Po ukončení renovace farního kostela nechala městská obec rozebrat starou hřbitovní
zeď od špitálu až po věž, aby kostel působil monumentálněji a aby na tomto místě zřídila
park.
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Hřbitovní zeď
Park

Hřbitovní zeď před demolicí v roce 1931.
Za zřízení nové zdi z cementových cihel se železnou mříží, vybudování parkových cest a
osázení parčíku zelení, což stálo více než 4000.- korun, vděčíme Zkrášlovacímu spolku.

Zkrášlovací
spolek

Od domu č. 179 k domu č. 173 postavila městská obec u náhonu ochrannou zeď se
zábradlím. Náklady činily 5424.- korun.

Ochranná ze

Dále byla vyasfaltována státní silnice od Nového Dvora do Bošova a od Eckertova lesa ke
karlovarskému golfovému hřišti u Olšových Vrat. Vyvýšeniny byly vydlážděny žulou.
Jeden kilometr takto rekonstruované silnice stál 1 1/2 miliónu korun. Na státní silnici byly
zároveň

Státní silnice
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odkopány malé hrbolky a zasypány prohlubně, návrší u Kysiblu bylo sníženo o 3 metry.
14 června se konala školní slavnost a slavnost kulturního spolku, spojená s oslavami 30.
výročí založení chlapecké měšťanské školy a 40. výročí postavení budovy národní školy.
Dopoledne se konaly závody školní mládeže v gymnastice a rozhlasový koncert na tržišti.
V 1 hodinu byl slavnostní průvod v tomto pořadí: Hudba; Hlasatel; Elfové; Hloupý Honza;
Sedm Švábů, V rytířském sále; Pohádka o čápovi; Protěž; Červená karkulka; 7 pohádek
o čápovi; 7 kůzlátek; V říši pohádkové víly, Statečný krejčík; Brémští muzikanti; Žabí král;
Hloupý Honza; Šestka táhne světem; Sedmero krkavců; Jeníček a Mařenka; Kocour v

Rekonstrukc
státní silnice

Školní slavno
Slavnost
kulturního
spolku.

botách; Rózina návštěva na louce; Šípková Růženka; Sněhurka; Hloupý Honza;
Krakonoš; Pomněnka; Hračka obrů; Labuti, přilep ho; Veselý cikánský život a Krysař.
Slavnostní průvod v Městském parku; v různých stáncích bylo postaráno o pochoutky i o
zábavu. Ke kuželkám a střelbě ze vzduchovky zněla hudba.
Starosta Dr. Hans Klinger měl projev a velmi důrazně nabádal k podpoře německého
kulturního svazu jako patrona našich škol v pohraničí.
Mužský pěvecký spolek přednesl několik skladeb. Také se tančil tradiční egerlandský
tanec "Roia".
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O zábavu mládeže se postarala lidová veselice Německé národně socialistické dělnické
strany. Na slavnosti byl také zajíc pro štěstí.
Příjmy činily 19.203 korun 95 haléřů. Čistý výtěžek činil 12.707 Kč 85 h, z toho bylo
přiděleno 5957.85 Kč Německému kulturnímu svazu, 2616 Kč zdejší národní škole,
3135.- Kč oběma zdejším měšťanským školám a 1000.- Kč přespolním školám.
16. června předala městská obec firmě Bail a spol. v Ústí k realizaci stavbu vodovodu.

Vodovod

24. července se přednosta stanice Ludwig Kubiček přestěhoval do svého působiště ve
Žluticích. Na jeho místo přišel do Bochova jako přednosta stanice Wenzl Chalupka.

Přednosta
stanice

27. července v noci v půl druhé shořel z neznámých příčin krov domu č. 52 Theresie
Seltnerové. Rodina dělníka Jordana se 4 malými dětmi, která tam měla podkrovní byt, jen
tak tak unikla uhoření.
Pro uvedenou rodinu Jordanů a pro rodinu dělníka Kunze, bydlící v přízemí, bylo ve
sbírce shromážděno 1864 korun.
Majitelka byla zatčena, nepodařilo
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se jí však prokázat vinu.
31. července v noci narazilo pětitunové nákladní auto s nákladem porcelánu v důsledku
rychlé jízdy na roh domu č. 87 a bylo téměř zcela zničeno. Spolujezdec byl zraněn těžce a
jedno děvče lehce. Řidič zůstal bez zranění. Materiální škoda činila 40.000.- korun.
2. srpna se konala slavnost u příležitosti 25. výročí založení klubu cyklistů "Adler" v
Bochově a svěcení jeho praporu pod záštitou pan starosty Dr. Hanse Klingera.
Slavnost měla následující program:
V předvečer slavnostní kvas v sálu hostince "U zlaté koule ".
5 hodin ráno: hudební budíček.
7 – 8 hodin: Přivítání spolků a hostů slavnosti.
16 hodin: Svěcení praporu a slavnostní projev.
11 – 12 hodin: Rozhlasový koncert na tržišti.
1/2 2 hodin: Přehlídka všech spolků s ozdobenými koly a slavnostní průvod městem k
místu konání slavnosti v zahradě hostince "Wiesental".
Patronkou vlajky byla paní Marie Ullmann, vdova po tajemníkovi z č. 32.
Každý spolek dostal na památku hodnotnou stuhu.

Autonehoda

Slavnost založe
Svěcení vlajky

19. srpna byl Alfons Pohnert z Libína jmenován definitivním odborným učitelem dívčí
měšťanské školy.
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Ve čtvrtek 3. září skonal ve svém rodném domě č. 3 ve věku 65 let dvorní rada v. v. Ing.
Alois Staff z Innsbrucku. Ing. Staff nastoupil v roce 1897 jako stavební adjunkt ke státní
stavební službě Tyrolska-Vorarlberska poté, co několik let působil jako asistent na katedře
vodního stavitelství německé vysoké technické školy v Praze a potom při regulaci řeky
Vídeňky. Nejprve byl přidělen ke stavební správě v Bregenz, kde se účastnil projektování
a pozdější realizace silnic, například silnice v průsmyku Gaichtpass a zvláště staveb v
německém jižním Tyrolsku. Svědky jeho schopností jsou rekonstrukce silnice v Sarntalu,
zejména však projektování a realizace 40 km dlouhé jaufenské silnice ze Sterzingu do St.
Leonhard in Passiria, známé široko daleko pro své příkladné založení a důkladnou
konstrukci. Jako rezervní důstojník nastoupil vojenskou službu (světová válka), a díky
hojným zkušenostem z výstavby vysokohorských silnic mu bylo souzeno, aby i ve válce
využil svých bohatých znalostí z oboru. Byl přidělen k ženijní správě v Brixenu a pověřen
výstavbou silnice v průsmyku Passo Gardena, která již byla plánována v předválečné
době, nyní se však stala nutností kvůli zásobování válečného území u Livinallongo. Jeho
vnikající zásluhy mu vynesly jmenování rakouským dvorním radou a čestné občanství
několika tyrolských obcí. Naplněn vzácnou láskou k vlasti trávil největší část roku v
Bochově, kde si získal nezapomenutelné zásluhy jako vedoucí archeologických prací na
Zámeckém vrchu a projektem rekonstrukce zříceniny Hartenštejn.
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9. září v 11 hodin dopoledne vznikl v důsledku přetečení asfaltových jímek požár u
stavební firmy Nejedly u. Čohak, která asfaltovala státní silnici od Eckertova lesa po
karlovarské golfové hřiště, a pro tuto stavbu si připravovala na zdejším nádraží s pomocí
parní míchačky materiál. Požár se naštěstí podařilo za 2 hodiny uhasit. Šťastnou náhodou
oheň nezachvátil velké zásoby nafty atd., uskladněné v blízkosti, čímž bylo odvráceno
velké neštěstí.
Chvalitebný podíl na hasících pracích měli zdejší hasiči a pracovníci firmy.
U příležitosti 140. výročí úmrtí velkého skladatele Wolfganga Amadea Mozarta byla v
neděli 20. září během hrubé mše uvedena Mozartova mše B dur.
Účinkovali: kostelní sbor: Soprán: sl. Berta Mally, sl. Anna Ludwig, sl. Anna Mally, sl.
Anna Leipold, sl. Resi Leipold, paní Anna Ullmann, sl. Mili Mattusch, sl. Marie Ulbert a sl.
Resi Ullmann. Tenor: pan řed. Ernst Rölz, pan Alfons Pohnert, pan Hans Mattusch, pan
Alois Süßmann, Těšetice. Bas: pan Schibek, Karlovy Vary (Hůrky), pan Anton Mally, pan
Anton Hanicka, pan Rudolf Schuldes. Orchestr: 1. housle: pan regenschori Franz Fischer,
pan notář Tutschka, pan Herget, Mirotice, pan Wanitzka Žlutice. 2. housle: pánové:
Süßmann Těšetice, Al. Nürnberger. Viola: pánové: Dr. Berthold Kohn, Alois Wolf.
Violoncello: pan Polster, Dlouhá Lomnice. Kontrabas: pan
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Anton Wuska, Těšetice. Klarinet: pan Alois Riedl, Valov, pan Franz Jakob, Těšetice.
Fagot: pan Frimml, Třebouň, pan Bräuer Bochov. Lesní rohy: pánové Anton Götz, Dlouhá

Požár

Vzpomínková
slavnost
věnovaná
W. A. Mozartov

Lomnice, pan Eckl, Javorná. Varhany: paní Gretl Fischer. Dirigent pan kapelník Anton
Heinz. – Hudební vložka pro graduále: Nokturno od Mendelsohna Bartholdyho op. 61,
housle a varhany: houslové sólo: pan Franz Fischer. – Hudební vložka po credu: Ave
Maria, autor Pietro Masgagni, pro housle, soprán a varhany. Sólistka: sl. Berta Mally.
Kostel byl přeplněn a na dobrovolných darech pro pořízení kostelních tympán bylo před
vchodem do kostela sebráno více než 600.-.
Od 15. července až do podzimu bylo mokré počasí, v důsledku toho byla špatná sklizeň –
černé brambory a špatné (vyrostlé) obilí.

Počasí

20. prosince byl slavnostně otevřen nově vybudovaný vodovod pitné vody. V 10 hodin
dopoledne pochodovali účastníci slavnosti (školní děti, městské zastupitelstvo,
duchovenstvo, komise pro vodu, rada správy politického okresu Dr. Ursuß, zástupci
městské spořitelny, okresního soudu, pošty a daňového úřadu, dobrovolní hasiči, 1.
německá tělovýchovná jednota, Sdružení pro pospolitost "Jednota" a mnoho obyvatel v
čele s kapelou k věžové nádrži na Šibeničním vrchu. Poté, co mužský pěvecký spolek
Bochov odzpíval píseň "Korunuj dílo požehnáním",

Vodovod
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provedl duchovní správce Tille svěcení. Po svěcení pronesl starosta Dr. Hans Klinger
tento slavnostní projev:
Vážené slavnostní shromáždění!
Jménem městské rady si dovoluji nejprve přivítat všechny zástupce, veřejné korporace, úřady a
školy. Zejména vítám zástupce okresního úřadu, pana radu D r . U r s u s s e a zástupce stavební
firmy. Zdejším uniformovaným spolkům děkuji za účast na dnešní slavnosti, neboť jejich
přítomnost vytváří rámec nutný pro to, aby se událost, jako je ta dnešní, ještě pevněji vryla do
paměti našich obyvatel.
V tuto chvíli slavnostně otevíráme svůj vodovod. Je vlastně zbytečné ztrácet slova o významu
dobré a nezávadné pitné vody. Zásobování Bochova takovou vodou bylo doposud špatné a jistě
jen náhodě vděčíme za to, že jsme dosud zůstali ušetřeni nakažlivých nemocí a že se vyskytlo jen
pár případů břišního tyfu. Téměr všechny naše zdroje pitné vody jsou kontaminované, a
představují tak pro všechny uživatele neustálé nebezpečí. Není ani zajištěno zásobování všech
částí města užitkovou vodou. Proto se už dříve v naše městě objevovaly snahy zajistit zásobování
pitnou vodou pro celý Bochov. V roce 1861 k tomu dali podnět obyvatelé Pražské ulice.
Tehdejšímu c. k. okresnímu úřadu zaslali stížnost a požadovali lepší zásobování vodou. Tehdejší
obecní výbor toto přání chápal a uznal, že je nutno přivádět do Bochova více vody. V té době byl
zakoupen za nemalé peníze měšťanský pozemek s rybníkem zvaným Götzenteich, a uveden do
použitelného stavu. Byly vybudovány cesty pro položení potrubí. Plán však ztroskotal na
nedostatku vody v rybníce samém. I v pozdějších letech se neustále objevovaly projekty, které
měly zajistit zásobování našeho města vodou. Teprve v roce 1893 to však začalo být vážné. Na
zasedání obecního výboru 6. prosince 1893 požádal Ing. Rubritius, aby byla zjištěna vydatnost
pramenů na louce "beim Nurm". Vypočetl, že náklady na vybudování řádného vodovodu by činily
20.000 zl. Podrobněji prozkoumány byly i Čmeláčí prameny. K opravdovému jímání pramenů však
ani v jednom z případů nedošlo, zdálo se, že množství vody, vystupující na povrch, je příliš malé. V
roce 1899 vypracovala firma Rumpel a Niklas projekt, podle něhož mělo být město Bochov
zásobováno vodou z pramenů na úpatí Plešivce u Dlouhé. Rozpočet nákladů počítal s částkou
134.650 korun, projekční náklady činily 3536 korun. Protože subvence tehdy neexistovaly a nebo
existovaly jen ve velmi malé míře, podalo město k vládě žádost o bezúročnou půjčku. Této žádosti

nebylo nikdy vyhověno. V roce 1904 se město k tomuto projektu znovu vrátilo a opět požádalo o
takovou půjčku. Ani tato žádost nebyla nikdy vyřízena. Zcela opačně než dnes byla teprve pak
zahájena měření, bylo však nutno konstatovat, že posuzované prameny nemají dostatečnou
vydatnost. I tlakové poměry byly krajně nepříznivé. Hledání tedy pokračovalo a nakonec se
zúčastnění shodli na pramenech v obecním lese v Dlouhé, severně od louky Kreuzwiese. Tam
tenkrát přistoupili – ovšem bez odborníků – k jednoduchému využití těchto pramenů, které dávaly
potřebné množství vody. I tlakové poměry se tu ukázaly být velmi
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příznivými. Po několika měřeních nechali původní projekt (Plešivec) přepracovat na tyto prameny.
Začala bouře ve sklenici vody, která však přinesla vážné důsledky. Proti tomuto projektu se
postavily obce Dlouhá, Tašovice, Dlouhá Lomnice a všichni mlynáři od Dlouhé po Stanovice. Duší
této opozice byl tehdejší nadlesní z Kysiblu, Krause. Okresní hejtmanství obdrželo z této strany
nesčetná podání a stížnosti, samo však snahy městské obce Bochov téměř nepodpořilo.
30. května 1911 se konala vodoprávní komise, jejíž jednání vyvrcholilo rozhodnutím, že obec má
provádět další měření pramenů pouze pod dozorem státního technika. Tato měření se opravdu
každý měsíc prováděla, a díky cestovním nákladům tohoto úředníka vyšla velmi draho. Neustále
však chodila stížnost za stížností, což bránilo dalším pracím, až se konečně po úmrtí syna jednoho
rolníka z Dlouhé na tyfus, jehož příčinu jeho otec viděl ve znečištění vody v důsledku měření a
zpřístupňování pramenů, konalo 6. září 1913 nové úřední šetření. Souvislost úmrtí toho mladého
muže se zpřístupněním pramenů se sice nepodařilo najít, státní technik však požádal, aby se pro
příště postupovalo s maximálním dodržováním preventivních předpisů. Další práce byly zastaveny
do doby, než přijdou pokyny z vyšších míst. V následujícím roce vypukla světová válka, a tak
veškeré další práce utichly. Po válce už nebylo možno na tento projekt z důvodu vysokých nákladů
ani pomyslet.
V roce 1923 byla otázka vodovodu nastolena znovu. Pan Ing. Hans Schubert ze Zemské kulturní
rady projel za 3 dny celé okolí Bochova až k Miroticím na jedné a Doupovskému Mezilesí a
výšinám nad Lučinami na druhé straně, aniž by byl schopen navrhnout uchopitelný projekt.
Nakonec navrhl, aby voda z Čmeláčích pramenů byla dovedena na Šibeniční vrch a vedle toho sem
byla také vodárnou čerpána voda ze Železné studánky. Vyčištění vody ze Železné studánky od
kyseliny uhličité a náklady na vybudování vodárny by však bývaly měly za následek trvalé
neúnosné zatížení tohoto vodovodního projektu. Celý podnik se tak dostal do mrtvého bodu.
V roce 1925 jsme byli upozorněni na činnost proutkaře Rudolfa S t e r l i k e z Rumburka. Jeho
výkon nás však zklamal, neboť na místech, která označil jako zvlášť bohatá na vodu, nebyla voda
vůbec nalezena a na jednom místě, které označil za nevhodné pro naše využití, se podařilo
zpřístupnit 0,5 litru vody za sekundu, ovšem za cenu velmi nákladného jímání vody. To nám dalo
odvahu začít jímat Čmeláčí prameny, které ukazovaly stále pouhých 0.5 litrů za sekundu, jejichž
vydatnost však po zahájení jímání vzrostla na 1.2 litrů za sekundu. Nyní se věci začaly hýbat.
V letech 1926 až 1929 se prováděla pravidelná měření a na základě výsledků těchto měření bylo
firmě Bail & Comp. v Ústí v roce 1929 zadáno vypracování podrobného projektu. 18. listopadu
1929 se konala ministerská inspekce. Na konci protokolu, který byl tehdy sepsán, je uvedeno, že
vodovod je pro Bochov nevyhnutelnou potřebou a že je třeba všem rozhodujícím orgánům
doporučit, aby stavbu podpořily.
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V roce 1930 byla na projekt, který stál přibližně 21.000 korun a vyčíslil stavební náklady vodovodu
na 1,400.000 korun, podána žádost o dotaci. Výsledek byl nadmíru příznivý. Minsiterstvo
zemědělství schválilo dotaci ve výši 15%, ministerstvo zdravotnictví 15% a země 12%, celkem 42%.

Za to budiž v dnešní den těmto úřadům vysloven dík města Bochov.
V úředním věstníku republiky ze dne 13. květa t. r. vyšlo písemné oznámení o stavbě našeho
vodovodu. Při otevírání obálek 3. června minulého roku jsme měli k dispozici 8 nabídek. Nejdražší
z nich zněla na 1,259.784 korun, nejlevnější, kterou podala firma Bail & Co. z Ústí, na 1,038.146
korun. Této firmě jsme také stavbu se souhlasem zúčastněných ministerstev 16. června zadali.
Samotnou výstavbu vodovodu jste, vážení spoluobčané, mohli sledovat na vlastní oči. Navzdory
neobyčejně nepříznivému počasí, které trvalo téměř po celou dobu výstavby, je dílo dokončeno.
Naše rodné město mělo v minulých desetiletích několikrát příležitost slavit významné události,
důležité pro jeho existenci. Připomínám dokončení stavby železnice v roce 1897, zavedení
elektrického osvětlení apod. Ale odvažuji se tvrdit, že všechny tyto vymoženosti, jakkoliv
významné byly pro existenci Bochova a jeho další ekonomický rozvoj, jsou malé v poměru k
významu dnešního dne, který s sebou přináší zahájení provozu vodovodu.
Dnes na tomto místě však musím také vzdát dík těm, kterým to dlužíme. Uznání patří všem těm,
kteří se již v minulosti jako starostové nebo zastupitelé obce zasazovali o zásobování našeho
města vodou. Dík patří i stavební firmě, kvalitu jejíž práce mají prokázat i příští léta. Vy, pánové z
městské rady, obecního výboru a komise pro vodu, jste svou neúnavnou prací znamenitě přispěli
ke zdaru této akce. Vědomí, že jste své rodné město dnes dokončeným dílem posunuli o notný kus
kupředu, Vám jistě poskytuje dostatečné niterné uspokojení. Vaše jména budou s bochovským
vodovodem, jehož provoz tímto prohlašuji za zahájený, navždy spojena!

Poté pronesl zástupce stavební firmy Bail u. Comp. z Ústí, pan Ing. Höfner tento
projev:
Vážené slavnostní shromáždění!
Hlavní úseky výstavby gravitačního vodovodu pro městskou obec Bochov jsou dokončeny a pro
mne jako zástupce firmy Bail & Co. z Ústí je zvláštním zadostiučiněním, mohu-li konstatovat, že
moje firma měla na uskutečnění tohoto díla od prvopočátků až do úplného dokončení významný
podíl. Toto zadostiučinění, které dnes pociťuje má firma, a především náš všemi ctěný prokurista
pan Ing. H a n k e , nemá pouze obchodní a finanční pohnutky, nýbrž pramení také z vědomí, že
jsme město Bochov zbavili dosavadního kalamitního nedostatku vody a přispěli k dosažení dobré
věci.
Ve spolupráci s rozhodujícími činiteli Vaší ctěné městské obce a se zástupcem zemských orgánů
panem vrchním komisařem Ing. S c h u b e r t e m se po letitém úsilí podařilo najít na Liščích
lukách a u Čmeláčích pramenů vhodná prameniště, zpřístupnit je pro jímání a kosntatovat jejich
dostatečnou vydatnost. Tím byl dán základ pro zřízení gravitačního vodovodu, který – jak známo –
představuje ideální řešení zásobování vodou.
Poznatek, že voda pramenící v oblasti Liščích luk měla po nějaké době jímání velký obsah
železitých sloučenin, sice první radost poněkud zakalil, avšak i tento nedostatek se podařilo
vybudováním místní odželezovací filtrační stanice beze zbytku odstranit. V případě potřeby bude
filtrovaná voda z Liščích luk míchána s velmi kvalitní vodou z Čmeláčích pramenů, a bude ji tak
možno bez obav používat jako pitnou i užitkovou vodu.
Z jámy u Čmeláčích pramenů, takzvané tlakové komory, vede 90milimetrové svodové potrubí z
bezešvých jutovaných závitových trubek Mannesmann k zastavěnému území města resp. k
městské potrubí síti. Toto potrubí je zhotoveno z litinových trubek, které mají podle odběru a
tlakových poměrů jednotlivých úseků rozměry 40 – 150 milimetrů.
Při pokládání potrubí od pramenů, které prochází podél cesty na Bražec přes Bochovskou výšinu –
takzvanou trasou nejmenší tlakové ztráty – bylo nutno překonat asi největší potíže celé stavby.
Hloubení rýhy pro uložení potrubí v tvrdém podloží a při nepříznivých povětrnostních podmínkách
do hloubky, která místy činí přes 4 metry, kladlo velmi tvrdé nároky na dělnictvo i na vedení
stavby. A tak mnohý nezaměstnaný řemeslník, kterému bída doby vtiskla do ruky krumpáč a

lopatu, možná poprvé ve svém životě musel s pomocí skalního vrtáku a sochoru bojovat s
"bochovským čedičem, pevným jako ocel". Do městské potrubní sítě, která je vybavena 320
nadzemními hydranty a 64 uzavíracími šoupátky, teče voda přímo z těchto pramenů, hlavně je
tato síť však napájena ze samospádové nádrže, sloužící jako vyrovnávací vodojem. Samospádová
nádrž je tvořena dvěma komorami s využitelným objemem 150 kubických metrů nebo 1500 hl a je
realizována moderní technologií ze železobetonu. Současně je to nejviditelnější prvek celého
zařízení. Nechť je jako taková symbolem mírové spolupráce a neustále upomíná na to, že pouze
tehdy, když sdružíme všechny síly, lze vykonat pro vlast a národ něco skutečně dobrého.
S tímto poukazem zde děkuji jménem své firmy ctěnému kolegiu města za prokázanou důvěru a
vstřícnost, jejichž oprávněnost se má firma poctivě a usilovně snažila obhájit, a končím svou řeč
prosbou, aby městská obec převzala toto zařízení do provozu a správy, k užitku a prospěchu
veškerého obyvatelstva německého města Bochov.
Po zazpívání II. sloky úvodem zmíněné písně se průvod odebral do města, kde se u
radnice rozešel. – Po dlouholeté práci a nadějích bylo tedy toto dílo dokončeno. Nechť
nový vodovod slouží městu Bochov a jeho obyvatelům k dobru a užitku. K tomu
dopomáhej Bůh. – Velké nároky v podobě nesčetných zasedání, intervencí stran a
rozhodování o detailech při stavbě městské potrubní sítě kladla výstavba vodovodu také
na komisi pro vodu a zejména na jejího předsedu, pana
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místostarostu, řídícího učitele Wilhelma Ulberta.

Výstavba vodovodu (technická zpráva.)
Protože stávající vodovod, který po staletí vedl užitkovou vodu z rybníka Krailenteich do
jednotlivých kašen (instalovaných na tržišti, u domů č. 94, č. 78, č. 235, č. 194, č. 149 a za
dvorem domu č. 69), již nestačil novodobým požadavkům, různé veřejné a soukromé
studně během abnormálně suchých let 1928 a 1929 téměř bez výjimky vyschly, což
během kruté zimy 1928/29 vedlo k nejhoršímu nedostatku vody v našem městě, nabralo
přání vybudovat moderní zařízení pro přívod pitné a užitné vody všeobecně na síle.
První přípravy tohoto záměru spadají již do posledních let minulého století, získaly však
přesnější obrysy teprve v letech 1925 a 1926, kdy byla na pozemku Liščích luk a na
území Čmeláčích pramenů v katastru obce Bražec nalezena upotřebitelná prameniště,
jejichž vody se podařilo zpřístupnit a jímat.
Další léta byla využita k pravidelnému pozorování a měření těchto pramenů a když se
ukázalo, že množství a kvalita vody z nich jsou dostatečné, mohli jsme přikročit k
vypracování podrobného projektu.
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Příslušné usnesení bylo jednohlasně přijato na zasedání městského zastupitelstva dne
10. února 1928 a vypracováním zmíněného podrobného projektu byla pověřena firma
Alfred Bail & Comp. z Ústí nad Labem.
Výsledky zaměřovacích prací, které tato firma provedla, ukázaly, že jímané prameny vůči
zásobovanému území vykazují určité, i když malé převýšení, a tedy že do vyvýšené
nádrže, vybudované na severním svahu Šibeničního vrchu, bude možno přivádět vodu
samospádem, tedy tzv. gravitační vodu.

Výstavba
vodovodu

Obecné uspokojení, vyvolané tímto poznatkem, bylo ovšem poněkud zakaleno zjištěním,
že voda z pramenu na Liščích lukách, která zpočátku vytékala z jímacího objektu stejně
čistá a čirá jako voda z Čmeláčích pramenů, se náhle zbarvila do žluta a objevil se v ní
rezavý sediment, z čehož bylo možno usuzovat na nadměrný obsah železitých sloučenin
v této vodě. Tato situace si vyžádala zařazení odželezovací jednotky do přívodného řádu
tohoto pramenu.
Aby byl malý přetlak z revizní šachty pramene u Čmeláčích pramenů vůči plánovanému
stanovišti vyvýšené nádrže využit co nejlépe, vybral orgán státního dozoru pro přívod
jímané vody do města z různých existujících možností trasu, která se dotýká rybníka
Kralenteich na jeho severozápadním resp. západním břehu, po nejkratší dráze se dostane
ke staré cestě do Bražce a podél ní vede k říšské silnici
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a odsud do zastavěného území. To, že tato zvolená trasa nejmenší tlakové ztráty při
pozdější realizaci stavby narazila na Bochovské výšině na velké obtíže, nemohl nikdo
předem tušit, a tato okolnost bude vysvětlena ještě později.
Takto dokončený podrobný projekt byl předepsaným způsobem postoupen k revizi
tehdejší technické kanceláři Zemského kulturního rady (nyní oddělení 60 Zemského
úřadu), z vodohospodářského hlediska jej projednal Okresní úřad Žlutice a poté byl
předložen za účelem získání dotace příslušným úřadům v Praze.
Vodoprávní řízení proběhlo celkem hladce, i když někteří majitelé pozemků v Bražci si
nemohli odpustit pokus vytlouci kapitál z "nouze bližního".
Aby se výše uvedené dotační řízení pokud možno zkrátilo, byly nutné nejen sliby, které
někteří pánové z městského zastupitelstva dali úřadům v Praze, ale rovněž byl pan Dr.
Ulbert v Praze (rodilý Bochovan) pověřen energickým popoháněním této záležitosti.
Veškeré toto úsilí nezůstalo bez úspěchu, neboť v poměrně krátké době poskytly tři
dotační orgány (ministerstvo zemědělství, ministerstvo zdravotnictví a Zemský výbor)
přislíbené částky v celkové výši 42 %, což je výše, kterou je třeba podle daných okolností
a jinak obvyklých pravidel označit
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za mimořádně příznivou. V průběhu těchto přípravných prací přišel pozdní podzim 1930 a
bylo nutno částečně rozšířit městskou potrubní síť podél říšské silnice, jejíž popis je
obsažen na jiném místě této knihy.
Na jaře a v časném létě 1931 byla po předchozích usneseních městského zastupitelstva a
městské rady zajištěna i finanční stránka výstavby, čímž došlo k odstranění posledních
překážek, které realizaci stavby ještě stály v cestě.
Proto následovalo řádné výběrové řízení na stavbu v úředním věstníku Čsl. republiky,
otevření 8 obálek s odevzdanými nabídkami, jejich prověření v oddělerní 60 Zemského
úřadu a zadání prací nejnižší nabídce, tj. firmě Alfred Bail & Comp. v Ústí, která nabídla
realizaci městské potrubní sítě z litinových trubek za Kč 1.038.146,72. – Orgány
poskytující dotaci vydaly povolení k zadání zakázky bez problémů, firma však zahájila
stavební práce na vlastní riziko již dříve – 21. července 1931, což se později ukázalo být
mimořádně cenným krokem, neboť to umožnilo zprovoznit celé zařízení ještě před
vánočními svátky 1931.
Práce začaly vybudováním pramenové jímky 2 na Liščí louce a pramenové jímky 3 u
Čmeláčího pramene, dále vybudováním odželezovacího zařízení s koksovým filtrem mezi
těmito jímkami a položením železného spojovacího potrubí od jímky 2 k jímce 3.
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Ve stejné době se začal budovat přívod pramene od jímky 3 k městu po trase, popsané již
dříve, a tyto práce byly s maximálními obtížemi, vyvolanými týdny trvajícími lijáky a
těžkým balvanem ve výkopu pro potrubí, ukončeny v říjnu.
Mezitím již jiná pracovní skupina zahájila stavbu výškové nádrže, která měla podle
jednohlasného usnesení městské rady objem 150 m3 (1500 hl) a byla provedena jako
takzvaná kupole s lucernou.

Lešení pro betonování výškové nádrže.
V městské potrubní síti se výkopy a pokládání potrubí setkaly s podstatně menšími
obtížemi, práce zde byly navíc velmi usnadněny přetrvávajícím hezkým počasím v
posledním týdnu října a také v listopadu.
Pár mrazivých dnů na začátku prosince s půdou zamrzlou do hloubky 25 – 30 cm sice
zbrzdilo vybudování domovních přípojek, které byly v délce do 20 m zahrnuty do
celkových stavebních nákladů,
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a teprve nad tuto hodnotu si je museli hradit vlastníci domů, tyto mrazy však již nemohly
zabránit dosažení vytyčeného cíle – dokončit zařízení tak, aby bylo ještě před vánočními
svátky připraveno k užívání.
20. prosince bylo tohoto cíle dosaženo a mohlo se za nádherného slunečného zimního
počasí konat slavnostní zahájení provozu tohoto zařízení, spojené s církevním

vysvěcením výškové nádrže – za přítomnosti městského zastupitelstva, zástupců
okresního úřadu a stavební firmy, všech městských spolků a školních dětí, jakož i za
přítomnosti nesčetného množství lidí. – Montéři ze stavební firmy uspořádali v sále
hostince "U bílého lva" vodní věneček.
Tak bylo tedy dílo dokončeno, po desetiletích příprav a po překonání nejrůznějších potíží
byla stavba gravitačního vodovodu realizována.
Za přibližně 125 pracovních dnů a s využitím průměrně 53 pracovníků – maximálně 126
pracovníků v jednom dni, většinou lidí z Bochova – a pod dozorem dvou, občas i 3
stavbyvedoucích, ke kterým městská obec ještě přidala pana Franze Drechslera,
cestmistra v. v. jako městský stavební dozor, se v této době podařilo vybudovat obě
pramenové jímky, odželezovací zařízení a výškovou nádrž s příslušným výpustným
potrubím, položit celkem 8500 m hlavního trubního řadu a 1300 m domovních přípojek a
tuto trubní síť
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vybavit 32 nadzemními hydranty, 67 uzavíracími šoupátky a 2 automatickými
vzduchovými ventily.
Pokud jde o celkové náklady stavby, budiž zdůrazněno, že zůstanou i po započtení
zvětšené výškové nádrže a rozšíření trubního řadu ke skladišti a kolem nádražní cesty
stále ještě pod nabízenou částkou 1,038.000.- Kč, že se při zohlednění nákladů na na
jímání pramenů a části stavby provedené v roce 1930 zvýší na přibližně 1,190.000.- Kč, a
teprve při započtení všech domovních přípojek by mohly dosáhnout celkové částky cca
1,300.000.- korun.
Poté, co vydatnost obou jímaných pramenů během abnormálně suchého podzimu 1929
činila pořád ještě 0.93 litrů za sekundu a faktická spotřeba – podle dosavadních
pozorování – nepřekračuje 0.85 litrů za sekundu, mohl by nový gravitační vodovod
vyhovět všem požadavkům, které jsou na něho kladeny.
Nechť slouží pro blaho všech občanů našeho města, a obhájí tak oprávněnost úsilí a
finanční náklady, potřebnéh pro jeho přípravu a vybudování.

Se zprovozněním nového gravitačního vodovodu vstoupily předběžně v platnost tyto
předpisy pro platby:
Měsíční paušál činí:
a.) Za byty a provozovny, které tvoří:
jedna zakatastrovaná místnost – Kč 5.-
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2 zakatastrované místnosti
Kč
7.3
"
"
"
9.4
"
"
"
12.5
"
"
"
15.a tak dále, za každou další místnost vždy o 3 koruny více.
b.)
c.)
d.)

za soukromý splachovací klozet
" splachovací klozet v hostinci
za každý kus skotu

Kč
"
"

3.4.2.85

Vodovod.
Předpisy
pro platby.

e.)

"
"
"
mladého dobytka (telata, hříbata)
ve věku 1 – 2 roky
"
1.40

Pro hostince, pekárny a řeznictví byly zavedeny vodoměry a tímto odběratelům je 1
kubický metr účtován za 2 koruny.
Domy, které se nepřipojily, musí platit polovinu paušálních částek, které by na ně připadly.
31. prosince odešel ve věku 78 let z důvodu nemoci na odpočinek zdejší farář a
konzistoriální rada Wenzl Swoboda a přestěhoval se do soukromého bytu (Sirná ulice č.
50). Péči o farnost převzal až do nového obsazení farního úřadu duchovní správce pan
Tille.
Kvůli velké hospodářské krizi vznikla i zde nezaměstnanost. Aby byly státní podpory
spravedlivě rozdělovány mezi nezaměstnané a nemajetné, jmenovala městská obec
výbor pro stav nouze. Předseda: místostarosta Wilhelm Herget, přísedící: městský rada
Spieß, Anton
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Heinz, Karl Liebisch a paní Steidl. – Ani tato komise nedokázala uspokojit všechny, neboť
za prvé nebylo k dispozici dost potravinových lístků a za druhé na ně vznesli nárok mnozí,
kteří podle zákona nebyli oprávněni.
16. ledna 1932 byl daňový tajemník Emil Zanker přeložen do Lokte. Na jeho místo přišel
do Bochova Johann Paschek z Nového Boru.
9. února v noci byl mráz 27° C.

Daňový
tajemník

Chlad

12. února 1932 zemřel aktuálně nejstarší muž Bochova, a sice bývalý kloboučnický mistr
Franz Tröber ve věku nedožitých 93 let. Dříve vlastnil domy č. 188 a 189.
13. března 1932 se ve Žluticích konalo pro politický okres Žlutice protestní shromáždění
všech obchodníků a živnostníků žluticko-bochovského okresu, kterého se zúčastnilo více
než 800 obchodníků a živnostníků. Protest byl namířen proti daňové zátěži a hospodářské
krizi. S projevy zde vystoupili poslanec Vierekl z Krásného Dvora a tajemník Zemského
svazu živnostníků Enhuber z Teplic-Šanova. Na konec byla přijata rezoluce, která měla
být předána všem vládním místům a která mimo jiné
119a
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obsahovala tyto požadavky: odpisy daní, snížení výdajů na zbrojení, lepší celní politika
atd.

V polovině ledna a v polovině března 1932 provedli strážníci pod vedením politického
úředníka u členů rozpuštěného svazu Volkssport (který byl přičleněn k Německé národně
socialistické dělnické straně) domovní prohlídky, náčelníci bývalé místní skupiny
Volkssportu Johann Mattusch č. 42, Ernst Ulbert č. 195 a Karl Liebisch č. 129 byli zatčeni
a do 31. března 1932 vsazeni do prozatímní vazby v Bochově. 31. března 1932 byli jako
osoby ve vyšetřovací vazbě převezeni do věznice v Praze na Pankráci, tam se s nimi
zacházelo poměrně dobře. 30. dubna 1932 byli poprvé vyslýcháni a 1. května 1932
propuštěni. Dodnes (25. 1. 1933) jsou a do úplného ukončení procesu s Volkssportem

Domovní
prohlídky.
Zatýkání.

Oratorium
Oratoriu
Slavnost

zůstanou pod policejním dozorem. Ve výše uvedené věznici bylo v roce 1932 ve
vyšetřovací vazbě téměř 300 členů někdejšího svazu "Volkssport" z mnoha německých
měst Československé republiky. Někteří z nich byli odsouzeni podle zákona na ochranu
republiky.

Na Velký pátek 25. března 1932 ve 3 hodiny odpoledne bylo ve zdejším farním kostele
provedeno z křesťanského povznesení a u příležitosti 200. výročí narození Josepha
Haydna jeho oratorium "Slova Vykupitelova na kříži"
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Účinkovali: Soprán: sl. Berta Mally, sl. Anna Mally, sl. Anna Ludwig, sl. Anna Leipold, sl.
Resi Männl, paní Anna Rothberger. Sólistka: paní Martha Waldert, Verušičky. Alt: paní
Gretl Fischer, sl. Resi Leipold, sl. Marie Fischer, sl. Mili Mattusch, sl. Resi Ullmann, sl.
Marie Ulbert. Sólistka: paní Anna Ullmann. Tenor: pan Hans Mattusch 42, pan Willi Heinzl
250, pan Franz Jakob Těšetice; pan Alois Süßmann, Těšetice, pan Ludwig Grimm,
Bražec, pan Nemetz, Valeč; Sólista: pan ředitel Ernst Rölz. Bas: pan Anton Hanicka, pan
Anton Mally, pan Rudolf Schuldes, pan Josef Killmann, Údrč; Sólista: pan Schibek,
Karlovy Vary-Hůrky. Orchestr: 1. housle: pan Sigmund Kretsch 310, pan Herget, Mirotice,
pan notář Tutschka; 2. housle: pan Alois Süßmann Těšetice, pan Alois Nürnberger
Těšetice, pan Dr. Berthold Kohn. Viola: pan Alois Wolf 95, pan Anton Tausch, Těšetice.
Violoncello: pan Franz Polser, Dlouhá Lomnice. Kontrabas: pan Anton Wuska, Těšetice.
Flétna: pan Zintl ml. Dlouhá Lomnice, pan Josef Ungar 194. Hoboj: pan Alois Streher 142,
pan Franz Hufsky, Tis. Klarinet: pan Alois Riedl, Valov; pan Josef Maier ml. Údrč. Fagot:
pan Fimmel, Třebouň, pan Baumgartl, Lachovice. Lesní roh: pan Anton Götz, Dlouhá
Lomnice, pan Bauer ml. č. 27. Trubka: pan Anton Habl, Valov, pan Anton Engl, Údrč.
Pozoun: pan Rudolf Marsch 41, pan Karl Pickert, Těšetice. Bicí nástroje: pan Paul Jugl
75. Dirigent: pan regenschori Franz Fischer. Orchestr i zpěváci stáli u hlavního oltáře,
kostel byl přeplněn návštěvníky. U vchodů se na dobrovolných darech vybralo 1200.korun; z této částky bylo možno zaplatit výdaje za notový materiál, odměnu pro některé
hudebníky, a ještě koupit od kapelníka
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Ernsta Eberharta z Karlových Varů za téměř 700 korun tympány. Tyto tympány jsou
vlastnictvím města Bochov a byly až do odvolání svěřeny do opatrování a k užívání
kostelu.
Samotné uvedení oratoria bylo pro Bochov a okolí hudební událostí 1. stupně.

O Velikonoční neděli 27. března 1932 uspořádal okresní vzdělávací výbor v sále hostince
"U zlaté koule" Goethovu slavnost u příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto velkého
Německého básníka. Slavnost měla následující program:
1.

Spolková píseň od Zeltera v podání mužského pěveckého spolku Bochov.

2.

"To božské", úvod, přednesený odborným učitelem panem Egerem.

Goethova
slavnost

3.

Poté zazpívala paní statkářka Martha Waldert z Verušiček tyto písně: "Mignon",
"Fialka", "Syn múz"; klavírní doprovod obstaral odborný učitel pan Franz Zapf.

4.

"Zlaté dny Výmaru". Slavnostní projev pana ředitele Ernsta Rölze; s četnými
fotografiemi a vloženými písněmi a básněmi (paní Walder, sl. Marie Ulbert,
odborný učitel Eger.)

5.

"Král duchů". Přednesl pan Schibek, Karlovy Vary-Hůrky.

6.

"Sourozenci", jednoaktovka; hráli: sl. Paula Grimm, pan Anton Mally a pan Anton
Ullmann. – Slavnosti se zúčastnilo přes 200 osob.

Také všechy zdejší školy (měšťanská a národní škola, živnostenská nástavba a
zemědělská škola) uspořádaly 16. 3. slavnosti na Goethovu památku, ukončené
přednáškou s fotografiemi "Goethe a jeho okolí".
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27. března 1932 byly obrazy křížové cesty ve zdejším farním kostele nahrazeny novými.

Křížová cesta

8. května 1932 byl Den matek. Po bohoslužbě šlo procesí na hřbitov, aby zde uctilo mrtvé
matky. Mužský pěvecký spolek tam přednesl píseň "Je to jistě úradek Boží". Po obvyklých
modlitbách, které vedl duchovní správce Tille, měl starosta Dr. Hans Klinger velmi
působivý a dojemný projev.

Den matek

Od 8. do 12. května 1932 bylo velmi chladno a sněžilo.

13. května 1932 přesídlil duchovní správce Tille jako farář do Otína u Chodové Plané.
14. května přišel do Bochova pan farář Wenzl Wenda z Andělské Hory.

Chlad.
Sněžení.
Farář
Farář
Notář

19. května 1932 přesídlil zdejší notář Leopold Tutschka do svého nového působiště v
Kraslicích.

121a

1932

V sobotu 21. května 1932 se utopil 18letý holičský pomocník Werner Donner z Bochova č.
316 při koupání v rybníku Kreilenteich.
Podařilo se jej vytáhnout teprve 26. května (svátek Božího těla), protože tělo dříve
nevyplavalo a veškeré hledání bylo marné. Tentýž den byl pohřben.

21. a 22. května se v Bochově konala velká župní pěvecká slavnost (župa Karlovy Vary) u
příležitosti 60. výročí založení a vysvěcení praporu mužského pěveckého spolku Bochov.

Utonutí

Župní
pěvecká
slavnost

Již ve čtvrtek 19. května se konal pochodňový průvod a dostaveníčko pro patronku
praporu, manželku stavitele paní Annu Pörner v Tašovicích (Schlemm).
20. května večer uctil spolek na hřbitově vhodnými písněmi zesnulé zpěváky a ty, kteří
padli ve světové válce (1914 – 1918).
V sobotu 21. května se konal v sále Městského parku uvítací večer, při kterém
spoluúčinkovalo 5 členů karlovarského lázeňského orchestru jako salónní kvintet.
Předseda spolku Anton Marsch č. 80 a starosta Dr. Hans Klinger měli uvítací projevy,
proložené pěveckými a hudebními vystoupeními lázeňských hudebníků, členů pěveckého
spolku z Rybář, hostitelského spolku a tělocvičné jednoty.
V neděli 22. května se po uvítání spolků v 9 hodin konala hrubá mše s hromadným
sborovým zpěvem, pak koncert na náměstí a odhalení vlajky. Slavnostní řeč pronesl
přednosta župy Erhart z Karlových Varů. V půl druhé se slavnostní průvod vydal
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na zahradní koncert v Městském parku, kde župní sbormistr, šéfdirigent Robert Manzer z
Karlových Varů a pěvecký vedoucí bochovsko-žlutického pěveckého okresu, ředitel Ernst
Rölz dirigovali hromadný sbor.
Večer byl slavnostní ples v sále "U zlaté koule".
Při této slavnosti pobývalo v Bochově 28 spolků s více než 800 zpěváky.
Celkem se slavnosti zúčastnilo přes 2000 návštěvníků. Vlajka včetně výstroje posluchače
vojenské důstojnické školy (Anton Ullmann č. 78) stála 5850 korun.
Vlajku vyrobila firma Stedry v Chomutově.
Ke všem uvedeným akcím byl přidělen také vládní zástupce.
Pěveckým vedoucím uvedeného oslavujícího spolku je v aktuálně ředitel měšťanské školy
Ernst Rölz, zapisovatelem řídící učitel Wilhelm Ulbert.
Spolek má v současné době 88 členů a 17 členek.
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4. a 5. června 1932 se konala slavnost u příležitosti 60. výročí založení dobrovolného
hasičského sboru Bochov, spojená s 38. župním sněmem "Okresního hasičského svazu
Bochov č. 74".
V sobotu 4. června proběhlo v 7 hodin večer na zdejším hřbitově uctění zesnulých
hasičských druhů a těch, kteří padli ve světové válce. Velitel Ernst Marsch z č. 312
přednesl proslov k mrtvým druhům a jménem slavícího sboru položil u "kříže pro všechny"
květinový věnec. Této poctě mrtvým přihlíželo více než 300 obyvatel města.
Poté hasiči uspořádali dostaveníčko čestnému a jedinému žijícímu zakládajícímu členu
Thomasi Hirschovi u jeho domu č. 166 a vydali se s pochodovou hudbou v čele na uvítací
večer v sále "U bílého lva". Tam dorazilo mnoho přespolních hasičů a všechny vrstvy
bochovského obyvatelstva. Hudební vystoupení kapely Fischer – Marsch a písně,
přednesené mužským pěveckým spolkem Bochov, se střídaly s pozdravnými projevy
těchto funkcionářů: velitele Ernsta Marsche, starosty Dr. Hanse Klingera, předsedy svazu,
řídícího učitele Wilhelma Ulberta a ředitele kanceláře Zemského hasičského svazu
Schlechty z Prahy.
V neděli 5. června bylo od půl osmé do devíti hodin uvítání spolků, od 9 do 11 hodin se
konalo rozsáhlé školicí a zásahové cvičení bochovských hasičů a od 11 do 1 hodiny
zasedání delegátů, rovněž v sále "U bílého lva".
Ve 2 hodiny pronesl na tržišti slavnostní projev ředitel kanceláře svazu, pan Schlechta z
Prahy a poté byly předány čestné odznaky za 25, 40, 50 a 60 let ve službě. Po přehlídce
odpochodoval

122b

Hasiči
Župní sněm
Slavnost
založení

1932

slavnostní průvod do "Wiesenthalu" č. 247 na zahradní koncert, který bohužel předčasně
přerušila silná bouře, jež se přihnala v 5 hodin.
Tuto velkou hasičskou slavnost zakončil slavnostní ples v sále hostince "U zlaté koule".
Také městské muzeum mělo v tento den mnoho návštěvníků.
Dobrovolní hasiči v Bochově mají v současné době 141 aktivních, 83 přispívajících a 2
čestné členy. Velitelem je Ernst Marsch č. 312, jeho zástupcem Fritz Ullmann č. 83,
pokladníkem Johann Ulbert č. 57.

15. června 1932 se u Budova srazilo auto z Lubů u Chebu s vlakem, a bylo zcela zničeno.
Řidič naštěstí utrpěl jen lehké zranění.
29. 6. 1932 se konalo svěcení vlajky a slavnost u příležitosti 135. výročí založení zdejšího
"Německého měšťanského spolku ostrostřelců" (dříve měšťanský ostrostřelecký sbor).
Svěcení vlajky se konalo v kostele. Patronkou vlajky byla paní Anna Schuldes, Bochov č.
171. Slavnostní řeč pronesl pan farář Wenda.
Odpoledne se u střelnice (Lesní mlýn) konala velká soutěž v bojové střelbě o ceny, které
se zúčastnily i ostrostřelecké spolky z Karlových Varů, Horní Blatné a Chebu. Večer se v
sále hostince "U zlaté koule" konal slavnostní ples. Spolek ostrostřelců v Bochově má v
současné době 70 členů. Velitelem je truhlářský mistr pan Alois Schua č. 62. Novou
vlajku, která stála
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Autonehoda

Svěcení vlajk
Výročí založe

4000.- korun, zhotovila firma Stedry v Chomutově.

29. června 1932 narazil nákladní automobil Tatra (Franz Köster z Mikulova) pod
Šibeničním vrchem v plné jízdě do telegrafního sloupu. Sloup byl přeražen, spadl na auto
a zničil jej. Řidič vyvázl s lehkými zraněními.

1. července 1932 přesídlil odborný učitel Wenzl Baumgartl jako ředitel měšťanské školy
do Bečova. Na jeho místo přišla do Bochova odborná učitelka sl. Ernestina Schustler ze
Žlutic.

Autonehoda

Učitel

Farář
4. července 1932 se konala slavnost u příležitosti uvedení do úřadu nového faráře, pana
Wenzla Wendy a 25. výročí jeho výkonu kněžského povolání.
Na pochod se daly všechny spolky z Bochova s praporem a hudbou, hasičské sbory z
Andělské Hory a Německého Chloumku. Uvedené slavnosti se dále zúčastnili
představitelé okresního soudu, daňového úřadu, spořitelny, obecních zastupitelstev
školních výborů přifařených obcí, městské zastupitelstvo Bochova, místní skupina spolku
Caritas z Andělské Hory, pan nadlesní Tirsch jako zástupce patrona kostela, pan páter Dr.
Reimann z Karlových Varů, velekněz vikář pan Wagner, který uvedení do úřadu prováděl,
pan farář Wilfert Lück, pan farář Stein z Bražce, pan farář Türk z Kozlova, pan farář Ritsch
z Útviny,
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pan kaplan Womes z Ostrova, pan teolog Nürnberger z Německého Chloumku a většina
obyvatelstva z přifařených obcí a Bochova.
Oslavenec byl za přítomnosti duchovenstva a spolků slavnostně přiveden do kostela a
začaly předepsané ceremonie.
Ve slavnostní básni vyřídila slečna Gertrude Wolf z Andělské Hory oslavenci blahopřání
místní skupiny spolku Caritas a předala mu kytici. Poté předčetl pan farář Türk z Kozlova
arcibiskupský jmenovací dekret. Slavnostní kázání měl pan farář Reimann z Karlových
Varů.
Pak následovalo předání klíčů od patronátního komisaře pana nadlesního Tirsche z
Kysiblu. Během následující bohoslužby kostelní sbor přednesl slavnostní mši od J.
Güttlera op. 17, a při tom byly poprvé použity nově pořízené tympány.
Po ukončení církevní slavnosti byl oslavenec ve slavnostním průvodu doveden k faře, a
tam mu pan starosta Dr. Hans Klinger a jeho kolega ze studií pan okresní soudce Schopf
předali zdravici města a obyvatel. K blahopřáním se pak přidali i představitelé obcí a
předsedové spolků. Slavnostní jubilantův den zakončila malá oslava na faře.
Od 12. do 30. července 1932 byly provedeny další práce na vykopávkách a zajištění
zříceniny Hartenštejn na Zámeckém vrchu. Byl vyklizen "hradní příkop", opraveny a
zajištěny zdi. Náklady činily 2000.- korun a byly pokryty
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Hartenštejn

čistým ziskem z posledního vlastivědného večera a sbírkou.

14. července 1932 mezi 10. hodinou a půl dvanáctou se nad Bochovem přehnala prudká
vichřice.
Dvakrát uhodil blesk do farního kostela, avšak nic nezapálil. Elektrické osvětlení kostela
bylo zcela zničeno. Blesk vyboural otvory do zdi a vytrhl držáky bleskosvodu.
Škoda činila 9000.- korun a byla z velké části uhrazena z pojištění.
Dále uhodily blesky dvakrát do bytu okresního soudce Schlopfa v domě č. 274, do motoru
cukrárny Pimpl č. 40 a nesčetněkrát do osvětlovacího vedení a telegrafních sloupů.

Na svátek sv. Jakuba 25. července 1932 se konalo svěcení vlajky a slavnost u příležitosti
60. výročí založení spolku vojenských vysloužilců (dříve spolek vojenských veteránů
korunního prince Rudolfa).
V předvečer pochodoval spolek k válečnému pomníku na Kopci, aby zde modlitbami a
položením věnců a květin uctil padlé ze světové války 1914 – 1918.
Poté přednesla malá Trudl poštovního úředníka Wirknera č. 139 příhodnou báseň.
Po projevech velitele Ferdinanda Hofmanna č. 56 a předsedy svazu Mikuty z Chebu
přednesl mužský pěvecký spolek Bochov "Modlitbu před bitvou".

124b

Vichřice
Úder blesku

Výročí založení
Svěcení vlajky

1932

V den slavnosti 25. července se v 9 hodin konala na tržišti polní mše se svěcením vlajky.
Slavnostní řeč pronesl pan farář Wenda a po ní byla předána čestná listina jedinému
žijícímu zakládajícímu členu Antonu Richterovi č. 199.
Odpoledne se v "Městském parku" konal koncert s mnoha lidovými zábavami, večer
slavnostní ples v sále "U zlaté koule".
Patronkou vlajky byla žena velitele paní Franziska Hofmann č. 56.
Vlajka stála 3800.- korun a byla zhotovena v Chomutově u firmy Stedry.
V současné době má tento spolek 55 řádných a 6 čestných členů.

1. srpna 1932 přišel do Bochova jako kaplan p. Heinrich Bäumel ze Žandova.
9. srpna 1932 zemřel ve Vídni ve věku 78 let Wilhelm Lang, kapelník orchestru Wiener
Solisten.
Zesnulý se narodil v Bochově č. 21. I jeho otec byl slavným kapelníkem a umělcem, který
úspěšně působil v Teplicích a také na ostrově Rujána.
V srpnu 1932 bylo do budovy národní školy č. 5 a 6 na západní straně osazeno osm
nových špaletových oken (4 v přízemí a 4 v 1. patře). Náklady činily 4144.- korun.
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Kaplan
Lang

Národní škola
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15. srpna 1932 byla vichřice s krupobitím. V Číhané kroupy pomlátily mnoho obilí, protože
v důsledku chladného a mokrého počasí v květnu a červnu ještě nezačaly žně. Bochov
byl krupobitím postižen jen místy.

Vichřice
Krupobití

V září byly opět opraveny vnitřní prostory kostela, elektrické osvětlení a rozvod elektřiny v
kostele, poškozené 14. července údery blesku.
Pan farář Wenzl Wenda věnoval 2 nástěnné ramenové lustry k hlavním pilířům a ke 14
zastavením křížové cesty nechal instalovat elektrická svítidla.
U hlavního oltáře bylo osazeno více svítidel a kromě toho byly opraveny nástěnné malby.

Alois Schulz postavil nový dům č. 238 s dílnou u Šibeničního vrchu. Náklady na stavbu
činily 85.000.- korun. Stavitelé: Zednický mistr Schubert a tesařský mistr Mally z Kryr.

Kostel

Novostavby

Josef Kastl, podkovář v. v. přestavěl svou autogaráž u rybníka Papatellteich na obytný
dům č. 237.
Celková cena činila 80.000.- korun. Stavbu realizoval stavitel Alois Pörner z Tašovic.

V roce 1932 realizovala městská obec Bochov
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kanalizaci s cementovými trubkami v těchto místech: Schwefelgasse, Berggasse,
zbývající kus poplužního dvora od domu č. 206 po č. 208 a od domu č. 184/185 k
Mlýnskému potoku.
Celkové náklady činily 37.348 korun 70 haléřů.

V září 1932 byla opravena dlažba, kterou bylo nutno vytrhat při pokládání nového
vodovodu v roce 1931.

Dlažba

Počasí
Do 12. října bylo nádherné letní počasí s teplotami až 30° C.

5. října 1932 se začalo s dlážděním průjezdního úseku silnice Praha – Cheb žulovými
kostkami. Stát na tuto akci schválil 90 %ní subvenci. Práce se však nepodařilo do nástupu
zimy dokončit, a byly 18. prosince přerušeny.
Při zapouštění této silnice u kostela – fary, kde snížení činilo až 90 cm, narazili dělníci na
základové zdi bývalé "Pražské městské brány" a dokonce se podařilo ještě vyzvednout
kamenné nárazníky po obou stranách brány.
Také bylo nalezeno hlouběji uložené silniční dláždění z čedičových kamenů. Ze zatáčky u
kostelní věže byla též vyzvednuta lidská kostra. Ta pochází z bývalého hřbitova kolem
kostela, který se využíval do roku 1790.
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Vydláždění
státní silnice

Městská
brána
Hřbitov

12. a 16. října 1932 přišly vichřice a lijáky. Počasí pak zůstalo celý podzim mokré.

V roce 1932 se poprvé konaly lékařské prohlídky všech zdejších školáků. Prohlídky
vykonali ve škole oba zdejší lékaři Dr. Pfeiffer a Dr. Hans Klinger.
1. listopadu 1932 se v sále "U zlaté koule" konalo protestní shromáždění proti
plánovanému zastavení provozu na místní železniční trati Protivec - Bochov.

Květen a červen 1932 byly chladné a mokré. Následovaly dobré žně s krásným horkým
počasím. Obilí, seno i brambory zlevnily.
Ceny:

100 kg ovsa
100 " ječmene
100 " žita
100 " pšenice
100 " brambor
100 " sena

58 korun (k 31. prosinci)
70.- "
70.145.28.25.-

Zemědělci si stěžují a říkají, že zemědělství se již nevyplatí.
Obchodníci si stěžují na špatné obchody. Dělníci si stěžují, že nemají práci ani výdělek a
přesto se zvýšily daně a ještě byly zavedeny nové. Všeobecná krize
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Vichřice
Počasí
Škola

Protestní
shromáždě
Železnice
Žně

Ceny

Krize

1932

se v roce 1932 zostřila. Potravinové lístky od státu pro nezaměstnané a lidi bez výdělku
pomohou překonat to nejhorší, to však nestačí. Rozděluje se také mléko pro chudé děti a
v malých množstvích uhlí. Dům od domu se sbírají peníze a potraviny pro nezaměstnané.
Hrozivě přibývá soudních jednání, daňových exekucí, procesů a konkurzů. V katastru
nemovitostí se nesmírně množí záznamy o hypotéčním dluhu. Lidé se ptají: Kdy se to
zlepší – takhle to nemůže jít dál!
V současné době existují v Bochově tyto spolky: dobrovolní hasiči, německý měšťanský
spolek ostrostřelců, spolek vysloužilých vojáků, mužský pěvecký spolek, I. německá
tělocvičná jednota, sdružení pro pospolitost "Jednota", svaz mládeže "Germania",
pěstitelský s zkrášlovací spolek, cyklistický klub "Adler" (orel), německý kulturní svaz,
okresní péče o mládež, sdružení invalidů, zemědělské kasino, sdružení penzistů.

Sbírka

Spolky

V současné době existují v Bochově tato živnostenská společenstva: společenstvo
obchodníků, společenstvo různých živností, společenstvo stavebních živností,
společenstvo obuvníků, společenstvo hostinských.
Kováři, koláři, pekaři a holiči patří ke svým odborným společenstvům ve Žluticích.

Družstva

31. 12. zde bylo v provozu 63 přístrojů pro příjem rozhlasového vysíláíní.

Rozhlas
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Pro orientaci a informaci nyní následují všichni majitelé domů (stav k 31. prosinci1932).

Dům
č.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Majitel, povolání
Městská obec
dtto
Anna a Antonia Staffovy
Rudolf Müller, hostinský
Městská obec
Antonia Kießwetter, zemědělkyně
Alois Wallisch, zemědělec
Martha a Paul Kohnovi, obchodník s
kůžemi
Karls Neubauer, obchodník s dobytkem
Heinrich Schödl, pekař
Marie Zimmer, zemědělkyně
Paul Rößner, továrník
Rudolf Pohle, továrník
Franz K. Leipold, kožešník
Alois Rispler, obchodník
Panství Petrohrad
"
"
Franz Ungar, zemědělec
Anton a Antonia Rößler, četnický
strážmistr v. v.
Marie Lang, kupec
Anton Heinzl, zemědělec
Franz a Marie Zimmer, zemědělec
Johann Marsch, klempíř
Anton Ullmann, zemědělec
Julius Kohn, kupec
Anna Ullmann, hostinská
Městská spořitelna
Franz Wolf, pekař
Johanna Wolf, pekař
Kamill Springer, úředník spořitelny
Fanni Ulbert, modistka
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Dům
č.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Dům
č.
33
34
35
36
37
38
39
40

Majitel, povolání
Rudolf Schuldes, lékárník
Florian Ullman, kupec
Alois Heinzl, hostinský
Josef a Anna Risplerovi, číšník
Anna Schwarz, zemědělkyně
Franz Rispler, kupec
Alois Müller, truhlář
Margarete Pingl, cukrář

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Rudolf Marsch, zemědělec
Anna Mattusch, hostinská
Ferdinand Hofmann, krejčí
Rudolf Heinzl, kupec
Karl Wolf, řezník
Anton Ullmann, poštovní doručovatel v. v.
Měšťanská škola
Wilhelm Bernhard, obchodník dobytkem
Franz Marsch, zemědělec
Antonia Zimmer, soukromnice
Anotn Grimm, zemědělec

52
53
54
55
56
57
59
58
60
61
62
63

Alois Höfer, obuvník
Franz Ungar, zámečník
Josef Mattusch, zemědělec
Johanna Ullmann, zemědělkyně
Ferdinand Hofmann, kovář
Johann Ulbert, zemědělec
Josef Brückner, krejčí
Johann Mattusch, zemědělec
Alois Höfer, kolář
Paul Rößner, továrník
Josef Schua, truhlář
Leopold Ungar, zemědělec

1932
Majitel, povolání
Veronika Rothberger, zemědělec
Josef Ullmann, obuvník
Franz Mattusch, obchodník dobytkem
Theresia Ullmann, hostinská
Anton Rothberger, zemědělec
Josef Ungar, zemědělec
Franz Winterstein, dělník
Theresia Stöhr, zemědělkyně

Dům
č.
98
99
100
101
102
103
104
105

Karl Stöhr, zemědělec
Alois Tröber
"
Franz Richter, obchodník s kůžemi

106
107
108

Majitel, povolání
Albin Zimmer, hostinský
Josef Rothberger, obuvník
Theresia Ulbert, manželka řídícího učitele
Ludwig a Ant. Marschovi, zemědělec
Zadní trakt domu č. 34
Johann Rödlbach, kamnář
Anna Schwart, soukromnice
Emilie Rispler, manželka soudního
zřízence
Josefa Pörner, vodva
Josef Ungar, obuvník
Marie Schuldes, vdova

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Rudolf Jugl, kominík
Alois Ullmann, zemědělec
Wilhelm Ungar "
Antonia Ullmann
"
Sylvester Ulbert, obuvník
Franz Rothberger, kovář
Erwin Hillitzer, krejčí
Anton Marsch, úředník v. v.
Friedrich Ullmann, zámečník
Johann Stöhr, zemědělec
Berta Krehan, manželka řídícího učitele
Marie Kolb, sourkomnice
Franz Stöhr, obuvník
Alois Marsch, učitel
Pivovar Rybáře
Emilia Hein, soukromnice
Josef Stöhr, obuvník
Stáje k domu č. 30
Theresia Pohle, soukromnice
Marie Zimmer, zemědělkyně
Franz Wolf, zemědělec
Dr. Hans Klinger, lékař
Franz Heinzmann, klempíř
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Dům
č.
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Franz Cecil, klempíř
Marie Ullmann, zemědělkyně
Anton Leistner, vazač knih
Eduard Rohleder, nožíř
Wilhelm Schua, autodoprava
Franz Zimmer, zemědělec
Wilhelm Müller, zemědělec
Albert Fröhlich, podomní obchodník
Ledový sklep chebského pivovaru
Dvůr k domu č. 121
Franz Dotzauer, holič
Friedrich Wolf, kupec
Antont Wolf, hodinář
Fara
Franziska Müller, vdova
Franz Klein, zedník
Josef Jordan, dělník
Alois Stöhr, zemědělec
Občanská trávní pokladna
Josef Herles, zemědělec
Josefa Liebisch, vdova
Marie Schöberl, "
Anna Rohleder, obchodnice ovocem

Dům
č.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Majitel, povolání

1932
Majitel, povolání
Karl Grimm, kupec
Johann Grimm, povozník
Wilhelm Stöhr, zemědělec
Alfred Stöhr, truhlář
Anton Müller, zemědělec
Antonia Richter, vdova
Josef Fohleder, obchodník ovocem
Antonia Egerer, vdova
Marie Schuldes,
"
Josef Lucka, zemědělec
Karharina Ströher, vdova
Marie Ponner, dělnice
Anna Schobert, vdova
Amalie Ullmann, "
Andreas Ulbert, obuvník
Johann Rothberger, truhlář
Josef Ullmann, zemědělec
Fr. a Theresia Risplerovi, povozník
Karl Stöhr, zemědělec
Josef Heinzmann, klempíř
Josef Stöhr, obuvník
Josef lang, tkadlec
Josef Schua, zemědělec

Thomas Hirsch, zemědělec
Gottfried Mattusch, obuvník
Emil Wuska, krejčí
Adalbert Springer, úředník
Josef Richter, zemědělec
Anna Stöhr, vdova
Wilhelm Schuldes, zemědělec
Karl. a Ludm. Heinzovi, zemědělec
Barbara Wankler, švadlena
Julie Ullmann, zemědělkyně
Eduard Ullmann, sklář
Theresia Hamm, žehlířka
Josef Deutzer, vazač
Franz Brandl, dělník
Theresia Weinert, vdova
Wilhelm Bach, truhlář
Franz Wallitsch, zemědělec
Okresní ústav
Wilhelm Kießwetter, železničář
Alois Konrad, kostelník
Willfried Zein, železniční dělník
Kaspar Grimm, zemědělec
Anton a Alferi Winklerovi, úředníci

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Anton Zimmer, dělník
Klara Ulbert, zaměstnanec hotelu
Josef Křiž, dělník
Alois Müller, dělník
Franz Schuldes, obuvník
Alois Heinzl, zemědělec
Alois Heinzl, zemědělec
Wilhelm Schua, obuvník
Franz Rothberger, zemědělec
Karl Grimm, soustružník dřeva
Katharina Ulbert, soukromnice
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Dům
č.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Marie Springer, kupec
Josef Springer, kupec
Anna Zimmer, obchodnice ovocem
Josef Ullmann, obuvník
Ernst Rothberger, číšník
Josef Ungar, obuvník
Christine Ulbert, tkadlena
Josef Ungar, obuvník
Karl Karl, dělník
Anna Ungar, vdova
Anton Richter, zemědělec

Dům
č.
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Majitel, povolání

267

Leopold Schmidt, malíř porcelánu

1932
Majitel, povolání
Anna Rauscher, dělnice
Johann Wolf, montér
Josef Ungar, obuvník
Franz Hofmann, kovář
Franz Wolf, mlynář v Kreuzerově mlýně
sourozenci. Kießwetterovi, zemědělci
Wenzl Grimm, dělník
Wenzl Prosch, tesař
Ant. Schua a Wilh. Rohleder, krejčí
Jetti Kohn, vdova
Anna Dürrschmid, soukromnice
Ignatz Ungar, zemědělec
Franz Ungar, obuvník
Franz Rothberger, zemědělec
Franz Josef Stöhr, obuvník
Anton Schmidt, pošotvní doručovatel
Wilhelm Brökl, řezník
Josef Ungar, obuvník
Josef Kastl, zemědělec
Franz Rothberger, zemědělec
Ignatz Stöhr, soustružník dřeva
Rudolf Müller, obuvník
Alois Kunz, dělník
Městský chudobinec
Anton Zimmer, obuvník
David Kohn, soukromník
Eduard Zimmer, obchod porcelánem
Marie Höfer, soukromnice
Rudolf Leipold, klempíř
Johann Marsch, zemědělkyně
Wenzl Mally, tesař
Leopold Mattusch, obuvník
Josefa Proßmann a 2 sestry
Marie a Theresia
Anna Wolf, soukromnice

Franz Zapf, učitel v. v.
Johann Obt, dílovedoucí
Rudolf Riedl, mlynář v Bártově mlýně
Josef Kastl, podkovář v. v.
Alois Schulz, autoopravna
Wenzl Wolf, mlynář v Huschkově mlýně
Panská hájovna
Bývalý Lesní mlýn
Plaß a Rößner, továrník
Müller, Sattler, Köhler sochaři
Pörner a Schuldes, Tašovice
Anna Rothberger, obuvník
Alois Klapperer železniční dělník v. v.
Anton Ullmann, hostinský
Heinrich Rothberger, hodinář
Franz Ungar, zemědělec
Anna Rispler, zemědělkyně
Margarete Ullmann, mlynářka
Alois Höfer, kolář
Andreas Marsch, hostinský
Theresia Köhler, soukromnice
Anton Müller, hostinský
Městská obec
Josef Richter, železničář v. v.
Wilhelm Lang, zemědělec
Gustav Grimm, "
Wilhelm Müller, zemědělec
Wenzl Tuchau, "
Anton Rispler, dělník
Rudolf Klötzl, zemědělec
Dědicové po Johannu Schmidtovi
Alois Ulbert, obuvník
Kamill Lucka, truhlář
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Dům
č.
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Majitel, povolání

279
280
281
282
283
284
285
286

Anna Wittmann, vdova
Franz Brückner, tkadlec
Sourozenci Schuovi
Franz Radler, fořt v. v.
Johann Fryauf soudní úředník v. v.
Karl Weidl, polír
Johann Deutzer, zemědělec
Wilhemine Reim, manželka řídícího
učitele
Aloisia Marsch, Merano
Franz Rothberger, kovář
Berta Kastl, zemědělkyně
sourozenci Bräutigamovi
Anton Zimmer, zemědělec
Ludwig Zitterbart, obuvník
Wenzl Schulz, topič v. v.
Rudolf Rückauf, malíř
Franz Wirkner, poštovní doručovatel
Anton Hillitzer, dělník
Josef Mattusch, obuvník
Rudolf Brückner, krejčí
Emilie Ulbert, manželka obuvníka
Franz Drexler, cestmister v. v.
Anton Müller, hostinský

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
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Theresia Ulbert, zemědělkyně
Marie Springer, soukromnice
Amalie Ullmann,
"
Městská obec sklad rekvizit
Franz Ullmann, zemědělec
Ing. Alois Pörner, stavitel
"
"
"
"
Bývalý Kreilův domek
byl v Bochově-Tašovicích
Johann Schuldes, sekerník
Josef Schmidt, zemědělec

1933

Dům
č.
302
303
304
306
305
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

Majitel, povolání
Anna Wolf, zahradnictví
Státní obytný dům
Franz Böhm, sedlář
Státní obytný dům
Staniční budova státní dráhy
Anton Heinz, hostinský
Dr. Berthold Kohn, advokát
Paul Rößner, továrník
Rudolf Schuldes, obchod uhlím
Panství Petrohrad
Mathilde a Ernst Marschovi, obchod
uhlím
Josef Wolf, zámečník
Skladištní budova
Wilhelm Ullmann, trafikant
Richard Donner, advokátní kancelista
Alois Schuldes, majitel skladu

Boží muka
Dřevěná Boží muka, u polní cesty "pod
Hartenštejnem", kde se podle pověsti
zjevila pasáčkovi z Eckertova lesa "Bílá
paní ze Zámeckého vrchu". – Fotografie,
pořízená okresním soudcem Ernstem
Starkem v létě 1933.

V neděli 1. ledna 1933 večer se v "sále Městského parku" konal koncert dechového
orchestru kapelníka Schoenecka z Karlových Varů. Hrálo 30 hudebníků.
Výtěžek koncertu byl 1806 korun, z toho obdržela zdejší péče o mládež 300.- Kč.

8. ledna 1933 důstojný pán Reither C. S. S. R. z koleje redemptoristů v Karlových Varech
slavnostně vysvětil nově pořízenou křížovou cestu ve zdejším farním kostele. Uvedený
důstojný pán měl při té příležitosti kázání, které udělalo na velký počet přítomných
návštěvníků kostela hluboký dojem.
Výdaje na křížovou cestu činily:
Rudolf Wenzel, malířská dílna v Rychnově
4738.30 Kč.
truhláři Ferdinandu Zuhrovi za rámy a sklo
230.Poslíček a dovezení
6.celkem

4974.30 Kč

K tomu dary:
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Sl. industriální učitelka v. v. Gabriele Schmidt
Kč
Sbírka při svatém biřmování v roce 1931
Pan řídící učitel Ulbert s paní č. 100
jejich dcera sl. industriální učitelka Gertrude Ulbert
Paní Hedwig Künast z Teplic, rozená Wolf č. 100

4170.80
293.30
200.100.100,-

Koncert

Zastavení
křížové ces

Paní Olga Springer č. 31
Ostatní dary

20.90.20
Kč.

4974.30

Velké zásluhy na získání darů má zvláště pan duchovní správce Tille.

Sněhová bouře

9. ledna 1933 začala velkou sněhovou bouří skutečná zima. Do té doby sníh téměř
nepadal.

Notář

10. ledna 1933 přišel do Bochova jako notář Dr. Alfred Hampel z Teplic.

Od 19. ledna do 3. února 1933 panoval velký chlad. Teplota klesla až na 28° C pod nulou.

K 1. únoru 1933 byla zavedena státní daň ze žárovek. Daň činí za žárovky do 40 Watt
1.20 Kč, do 60 Watt 2.20, do 75 Watt 3.-, do 100 Watt 4.- Kč, za rádiovou elektronku 10.korun.
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Daň ze žárov

1933

11. února přiletěli první špačci.

Špačci

1. března 1933 byla zahájena sbírka na pokračování vykopávek a zajišťovacích prací na
zřícenině Hartenštejn od Bochovských občanů v cizině a od přátel Bochova. Všem byla
zaslána výzva, 1 poštovní složenka a pohled znázorňující půdorys zříceniny. Vybralo se
více než 1500 korun. Následují jména dárců:

Sbírka
Zřícenina
Hartenštejn

Paní Becher z Chemnitz
Julie Ungar z Wiener Neustadt
Marie Wolf, Ohio, Severní Amerika
Anton Ullmann Neukölln
Anna Hofmann, Merano
Josef Marsch, Teplice
Ludwig Mattusch, Altharzdorf
Willibald Retter, Tirschnitz
Anton Ulbert, Münchhof
Florian Ulbert, farář, Svatobor
Eduard Schuldes, Tašovice
Adolf Wolf, L. G. R. Bečov
Hans Hufsky, Bečov

Kr.
79.20.200.50.20.20.20.20.10.50.20.20.20.-

Dr. Anton Marsch, Bečov
Dr. Anton Wolf, Černošín
Hans Schwarz, Luby
Theresia Lenz, Karlovy Vary
řed. Gustav Wagner "
Hugo Schuldes, Kysibl
Josef Schwanz, České Budějovice
Karl Hofmann, Horní Benešov
Josef Ullmann, učitel, Žihle
Dr. Karl Wild, Rybáře
Emma Ullmann, Bečov
Karl Ebert, Žatec
Dr. Ullmann, Planitz

Kr.
20.20.10.10.10.100.20.10.20.30.10.20.15.-

Aloisia Hofmann, Bečov
Ernst Stöhr, Vejprty
Heinrich Heinzmann, učitel, Rybáře
Alois Pörner, stavitel, Tašovice
Fridl Zimmer, učitel, Bublava
Anna Fischer, řed. Stříbro
Hermann Ullmann, Karlovy Vary
Anton Klapperer, Krásné Březno
Anton Stengl, Žlutice
Dr, Ulbert, Praha
Anna Frisch, Česká Lípa

20.10.15.20.20.10.20.20.10.50.20.-

vdova po Josefu Langovi, Ústí
sourozenci Eißnerovi, Ústí
Anton Ullmann, Střekov
Wenzl Heinz řed. Dalovice
řed. Wenzl Baumgartl, Bečov
Willib. Richter, Otovice
Rudolf Tröber, Česká Lípa
řed. Wenzl Noltsch, Karlovy Vary
Ernst Tröber, Stará Role
Antonia Wolf, Česká Lípa
sourozenci Zintlovi, Kadaň

20.150.20.10.5.5.20.50.20.20.20.-

farář Womes, Žalmanov
nadlesní Tirsch, Kysibl

5.10.-

20.20.-

Schicker Marie

10.-

Josef Bernet, Radonice
Johanna Hagelmeier,
Kaltenleutgeben
+ dědici po notáři Wolfovi,
Feldkirch
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Theresia Schultes, Staré Sedliště

50.-

20

8. března 1933 došlo ke vloupání do hostince "U bílého lva". Zloději v noci vypáčili
kuchyňské okno a vzali s sebou zásoby potravin.
9. dubna 1933 (Květná neděle) odpoledne bylo ve zdejším farním kostele uvedeno
oratorium "Stabat mater" pro sbor, sólisty a orchestr od Franze Schuberta.
Účinkovali:
Sbor: Soprán: sl. Berta Mally, č. 230, sl. Anny Mally 46, sl. Resi Männl 77, sl. Anna
Leipold 228, sl. Else Mikuta 52, paní Anna Rothberger 80, sl. Anna Ludwig 132;
sólistka: paní Martha Waldert, statkářka ve Verušičkách; alt: paní Gretl Rischer č. 307, sl.
Marie Rischer, Těšetice, sl. Marie Ulbert č. 79, sl. Theresia Ullmann 55, paní Theresia
Altmann 228, paní Anna Ullmann 230.
Tenor: pan řed. Ernst Rölz 47, pan odb. učitel Alfons Pohnert 28, pan Hans Mattusch 42,
pan Willi Heinzl 250, pan Ludwig Grimm – Bražec, pan Franz Jakob –Těšetice, pan Alois
Süßmann – Těšetice. Sólista: pan prokurátor Eduard Cerny – Cheb.
Bas: pan učitel Anton Hanicka 93, pan Rudolf Schuldes 310, pan Anton Mally 230, pan
Franz Hofmann – Nový Dvůr, pan Josef Killmann – Údrč.
Sólista: bankovní úředník pan Schibek, Karlovy Vary - Hůrky.
Orchestr: 1. housle: pan Sigmund Kretsch 310, pan notář Tutschka – Kraslice, pan Dr.
Alfred Hampel, 28;
2. housle: pan Dr. Pohnert 273, pan Paul Jugl 75, pánové
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Alois a Anton Sußmann, Těšetice.
Viola: pan Alois Wolf 95, pan Dr. Berthold Kohn 308, pan Anton Tausch, Těšetice.

Kontrabas: pan Anton Wuska, Těšetice.
Flétna: pan Zintl ml., Dlouhá Lomnice, pan Josef Ungar 194.
Hoboj: pan Wuska, Pila, pan Franz Hufsky – TIs.
Fagot: pan Fimmel – Třebouň, pan Baumgartl – Lachovice.
Lesní roh: pan Rudolf Bauer 27, pan Götz – Dlouhá Lomnice.
Pozoun: pan Rudolf Marsch 41, pan karl Pickert – Těšetice.
Dirigent: pan regenschori Franz Fischer 307.
Klavírní part při nastudování převzala paní Gretl Fischer. Farní kostel byl zaplněn do
posledního místečka. U vchodů do kostela se vybíraly dobrovolné dary. Příjmy činily
téměř 1000.- korun. Výdaje za notový materiál, náhrady pro přespolní hudebníky a
cestovní výdaje sólisty – tenora také tolik: Jako přebytek tedy zůstal kostelnímu sboru
pouze notový materiál, který má pořizovací hodnotu vyšší než 500 Kč.

Od 10. dubna do konce května 1933 byla dokončena dlažba ze žulových kostek u kostela
a mezi domy č. 27 a 187, a chodníky po obou stranách. U kostela byla silnice zapuštěna o
90 cm hlouběji, byly položeny schody k Olivetské hoře a současně vydlážděn přístup k
hasičské zbrojnici a ke hřbitovu. Náklady činily..... korun.
Současně nechala městská obce omítnout zadní zeď nemocnice a vezdít do ní starý
náhrobek a sochu anděla, pocházející ze hřbitova u kostela; dále nechala omítnout
hřbitovní zeď u kostela a nasadit na ni hradbu.
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V kvěětnu 1933 nechal zkrášlovací spolek založit na hřbitově u kostela park.
Náklady činily 1390.- korun.

Mírné počasí, které panovalo minulou zimu, s sebou přineslo případy chřipky, záškrtu,
spály a tyfu. Případy záškrtu se objevovaly po celý rok.
15. května 1933 se započalo s vykopávkami a zajišťovacími pracemi na Zámeckém
vrchu. V tomto roce bylo odvezeno zdarma 402 vozů přebytečné suti, která se použila na
vyspravení okolních cest, a za práce (zedníci, vápno, cement, práce v denní mzdě)
vyplaceno 4,5 tisíce korun. Uvedené finance byly shromážděny takto: 1400.- Kč od
občanů Bochova v cizině, více než tisíc korun bylo sebráno v Bochově; zbývajících více
enž 2000.- Kč byl přebytek z letní slavnosti. Jména zdejších dárců a těch, kteří dali
zdarma k dispozici povozy, jsou uvedena zde na konci roku. Na straně 263 je mapa, v níž
jsou červeným inkoustem zviditelněny letošní práce.

15. května 1933 v noci došlo ke vloupání u četnického strážmistra Pehnelta v domě č.
175. Bylo ukradeno prádlo a šperky v hodnotě Kč 8000.-. Zloději vnikli do domu z
hromady hnoje oknem v 1. patře. Jmenovaný strážmistr nebyl v tuto noc doma. Zloděje se
nepodařilo dopadnout.
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Hřbitov u koste

Chřipka, záškrt,
spála, tyfus
Zřícenina
Hartenštejn

Vloupání

Zřícenina Hartenštejn
(práce v roce 1933)

Vloupání
16. května 1933 v noci došlo ke vloupání do měšťanské školy. Zloději se do budovy
vplížili ve dne, v noci si do kuchyně ředitele měšťanské školy Rölze došli pro klíče od
kanceláře, všechno tam prohledali a rozlámali a ukradli 3000.- Kč.

16. května 1933 byla stržena a zasypána dřevěná kašna mezi domy č. 196 a 262, neboť
se díky novému vodovodu stala přebytečnou a bylo by zbytečné vydávat náklady na její
údržbu.

V roce 1933 byly strženy a znovu postaveny domy č. 16, 174 a 190.
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Dům č. 16 postavil stavitel Schindler z Herstošic a dům stál 50.000.- korun. Majiteli jsou
Anton a Hermine Risplerovi.

Kašna

Novostavby

Dům č. 174 postavil stavitel Josef Lukarsch z Mariánských Lázní; dům stál 45.000.- korun
a patří Josefu a Viktorii Springerovým.
Dům č. 190 postavil stavitel Schindler ze Žatce a přišel na 48.000 korun. Majitelkou jse
Barbara Wangler.
Dům č. 78 byl částečně postaven znovu. – Nový vlastník comu č. 43, krejčovský mistr
Ferdinand Hofmann do něho vestavěl velkou výkladní skříň, dům zcela přestavěl a připojil
jej na vodovod a na elektrické osvětlení.

Květen 1933 byl suchý a chladný, v červnu bylo mokro a mnoho bouří. O senosečích v
červenci pak bylo velmi pěkně a teplo. V průměru bylo velmi teplo a sucho; stejně tak i na
podzim.
6. června 1933 upsala městská obec 2000.- Kč jako půjčku na podporu zaměstnanosti.
11. června 1933 se konal slavnostní slib místní školní rady.
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Počasí
Dluhopis na
podporu
zaměstnanosti

Místní školní rad

1933

16. června 1933 se na severozápadní obloze objevila velká vodní smršť, která trvala 4 – 5
minut.

25. června 1933 se konala slavnost u příležitosti 25. výročí založení dívčí měšťanské
školy a 30letého působení živnostenských nástaveb. Z tohoto podnětu byla uspořádána
výstava prací žáků živnostenských nástaveb a odpoledne školní slavnost v Městském
parku.
1. července 1933 byl poštmistr Thomas Nowak přeložen do Jirkova.

Vodní smršť

Slavnost k výroč
založení
měšťanské školy

Poštmistr

1. července 1933 byl odborný učitel Gustav Böhm přeložen do Petrovic u Ústí.

Učitel

1. července 1933 přišla na zdejší měšťanskou školu jako odborná učitelka Ernestine
Schuster.

Učitel

20. července 1933 se u domu č. 88 srazil cyklista s osobním automobilem. Cyklista byl
těžce zraněn a jeho kolo bylo zničeno.

Srážka
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V červenci byla takzvaná Stříbrná pumpa u pivovaru, kde byl dříve důlní závod, zasazena
do betonu a uzavřena, neboť díky novému vodovodu se pumpa stala přebytečnou a
vyvolávala by zbytečné náklady na údržbu.

6. srpna 1933 uspořádal zkrášlovací spolek ve spolupráci s mužským pěveckým spolkem
a 1. německou tělocvičnou jednotou na Zámeckém vrchu letní slavnost ve prospěch

Stříbrná
pumpa
Důl

Letní slavnos

vykopávek a zajišťovacích prací na zřícenině Hartenštejn. Díky krásnému počasí (+ 30°
ve stínu) měla slavnost velmi dobrou návštěvnost a vynesla čistý zisk 2216.- Kč.
Kromě pěveckých vystoupení mužského pěveckého spolku a tělocvičných vystoupení se
konala různá překvapení. Z pod klenby vystoupil po slavnostní salvě i hradní fojt s
pážetem v krásném rytířském oděvu a přerušil starostovi Dr. Hansi Klingerovi jeho
pozdravnou řeč. Mimo jiné vyzýval také k pokračování prací a po další salvě se ztratil. Pro
občerstvení hostí tu byly stany s pivem, klobásami, kávou a koláči. Na tanečním parketu,
který byl k tomu účelu zřízen, se holdovalo tanci do tři čtvrtě na dvanáct v noci. Kapela
Fischer hrála zdarma k poslechu i k tanci. S padající tmou byl vypálen ohňostroj, jehož
bengálské ohně osvětlily válečný pomník na Kopci. O pohoštění se bezvadně postaral
pan Anton Heinz. Žádný z návštěvníků slavnosti na tento zvlášť radostný den jen tak
snadno nezapomene. Na straně 268 (135a) vidíte obrázek hradního fojta (pan Hans Wolf
č. 45) a jeho pážete (pan Ernst Ulbert č. 195).
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Od 3. do 6. srpna 1933 byla velká vedra. Teplota ve stínu činila +30° C.

Vedro

7. srpna 1933 v noci došlo u hostinského a řezníka Albina Zimmera č. 98 ke vloupání, při
němž bylo uloupeno 1000.- korun v hotovosti, maso a uzeniny. Pachatele se nepodařilo
dopadnout.

Vloupání

10. srpna 1933 začaly žně. Na obilí způsobily velké škody myši, které se přemnožily v
důsledku sucha. Na některých polích byla jen poloviční úroda. Po žních se myši
přestěhovaly do jetele, pak do brambor a nakonec do zasetých ozimů. Všude na cestách
a polích se hemžily myši.

Žně
Přemnožené
myši

Mezi senosečí a žněmi se ve 42 chlévech vyskytla slintavka a kulhavka, avšak díky
přísnému dodržování předpisů se v Bochově nerozšířila.

Koncem srpna 1933 založil holič Klement č. 94 zahradu za Kreuzerovým mlýnem na
místě, kde předtím byla louka. Tuto louku koupil od Antona Heinzla č. 22.
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Zahrada

Letní slavnost dne 6. 8.
Fojt Steinsdorf
s pážetem (viz stranu 26
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Na podzim 1933 vybudoval Ernst Fellinghauer z Německého Chloumku zahradnictví u
domů č. 315, 316, 317.

V roce 1933 (1. dubna) byla zavedena daň z automobilové dopravy. Také povinné
koncese pro nájemné automobily. Daň činí pro autodrožky od 600 Kč výše; pro nákladní
automobily to závisí na nosnosti a hmotnosti vozu; např. za nákladní automobil Škoda 2,5
tuny v současné době 3000.- korun ročně.
Od 15. srpna do 9. října 1933 bylo nádherné suché počasí. Teploty činily v říjnu ještě +20°
Celsia.
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Zahradnictví

Daň z
automobilové
dopravy

Počasí

1933

1. září 1933 byl učitel Anton Hanika přeložen do Jirkova a přestěhoval se tam.

Učitel

16. září 1933 v půl desáté večer shořelo na pozemku "Krepsgemeinde" 7 stohů slámy (40
vozů). Hodnota slámy činila 3000.- korun. Bylo přítomno také 5 přespolních hasičských
sborů. Pachatele se nepodařilo dopadnout.

Požár

6. října 1933 přišlo nařízení Zemského úřadu v Praze, jehož obsahem bylo rozhodnutí, že
starosta Dr. Hans Klinger nebyl podle zmocňovacího zákona ve své funkci potvrzen.

8. října 1933 se konalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva, které mu – s
výjimkou sociálních demokratů – vyslovilo důvěru a požádalo jej, aby proti nařízení podal
odvolání a do jeho vyřízení funkci starosty dále vykonával.

Ve dnech 10. – 15. října 1933 byla 1. třída národní školy zavřena kvůli záškrtu.

Starosta

Starosta

Záškrt

18. října 1933 byla kvůli zmocňovacímu zákonu
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zastavena činnost 1. německé tělocvičné jednoty, 19. října činnost svazu mládeže
"Germania" a místní skupiny Svazu Němců v Čechách a jejich majetek byl až do dalšího
opatření zabaven.

Tělocvičná jednota
Svaz mládeže
Svaz Němců

13. listopadu 1933.
Na základě části zákona, týkající se zrušení politických stran, nesmějí ani tady již členové
Německé národní strany, kteří jsou členy městské rady nebo městského zastupitelstva,
být zváni na jejich zasedání, neboť uvedená strana byla úředně rozpuštěna. Jsou to
starosta Dr. Hans Klinger a II. místostarosta Wilhelm Ulbert. – Oba členové Německé
národně socialistické dělnické strany, Alois Heinz a Franz Ullmann, kteří jsou členy
městského zastupitelstva, byly z městského zastupitelstva úředně vyloučeni, protože
uvedená strana byla z moci úředení definitivně rozpuštěna.
Stejná opatření platí také pro náhradníky a členy komisí.

Městské
zastupitelstvo
Zmocňovací záko

Od 13. listopadu 1933 vykonává úřední činnost starosty 1. místostarosta Wilhelm Herget,
který je členem Německé sociálně demokratické strany.

Starosta

Poštmistr
1. prosince přišla do Bochova jako poštmistrová paní Anna Břenda z Krásna.
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3. prosince 1933 se v sále hostince "U městského parku" č. 301 konal vlastivědný večer
okresního vzdělávacího výboru ve prospěch vykopávek a zajišťovacích prací na zřícenině
Hartenštejn na Zámeckém vrchu.
Byla uvedena historka z minulosti Bochova "Ubohý Jindřich z Hartenštejna", která měla
předehru a 5 jednání. Jejími autory byli okresní soudce Ernst Stark, ředitel měšťanské
školy Ernst Rölz a kronikář Anton Heinz č. 307.
2. prosince odpoledne byla veřejná generální zkouška.
Účinkovali:
Jindřich (III.) z Plavna,
pan
Ernst Ulbert č. 195.
Barbara rozená Anhaltská, jeho 2. manželka
sl.
Paula Grimm, č. 187.
Anselm ze Steinsdorfu, fojt,
pan
Karl Liebisch č. 129.
Uttenhofer z Kozlova,
vazal,
pan
Georg Böhm 309.
Prollhofer z Herstošic
"
pan
Herbert Pickert 6.
Thos, správce
pan
Franz Richter 74.
Veit Bartl, bylinkářka z Březiny,
sl.
Emilie Nedwidek 172.
Martha, sestra bylinkářky
sl.
Anna Ullmann 34.
Hannes, honák
pan
Alex Kraus, 123.
Brunner, honák,
pan
Anton Marsch 24.
Anna, provdaná Lobkovicová, dcera z 1. manželství
sl.
Resi Richter 74.
Ludmilla, jeptiška
"
"
sl.
Paula Kießwetter 28.
Voß, bochovský purkmistr
pan
Alex Kraus 123.
Wolfart, farář "
pan
Karl Schuldes 4.
Cechmistr
zámečníků,
pan
Anton Marsch, 24.
"
ševců,
"
Florian Zimmer 94.
"
krejčích
"
Rudolf Rudolf 286.
"
pekařů
"
Walter Baier 30.
"
řezníků
"
Ernst Rothberger 87.
"
mlynářů
"
Florian Müller 260.
Páže
sl.
Anna Marsch 24.
Hrabě Kolowrat, 2. manžel Barbary,
pan
Florian Zimmer 94.
podvržený Jindřich
pan
Anton Ullmann 78.
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Prokop, žalářník,
Constantia, paní na Tautenburgu (Falc)
Kunikunde, její sestra,
Hirnhofer, tajemník Jindřicha IV.,
Kunz, sluha Jindřicha IV.,
Benno,
"
"
Sedlák,
Selka
Městský rychtář z Augsburgu,
1. přísedící,
2. přísedící
Referendarius
Městský písař
Kat

pan
sl.
sl.
pan
pan
"
"
sl.
pan
"
"
"
"
"

Hans Mattusch č. 42
Gretl Wolf č. 313
Elsa Mikuta 52.
Karl Schuldes 4
Franz Richter 74
Anton Marsch 24
Georg Böhm 309
Emilie Nedwidek 172
Ernst Ulbert 195
Alex Kraus
123
Herbert Pickert 6
Hans Mattusch 42
Franz Richter 74
Karl Schuldes 4

Kostýmy byly vypůjčeny z karlovarského městského divadla. V přestávkách hrála salónní
hudba Fischer krajovou hudbu. Po ukončení taneční zábava.
Při generální zkoušce i při představení byl sál přeplněn. Pro uvedený účel se podařilo

shromáždit čistý výnos ve výši 1000.- korun.
Opis "historky" byl pro pozdější uvedení uložen v městském muzeu pod číslem 783.
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Okresní vzdělávací výbor Bochov
3. vlastivědný večer 3. prosince 1933. – "Městský park" v Bochově.

Ubohý Jindřich z Hartenštejna
historka z minulosti Bochova
s předehrou a 5 jednáními.

Předehra: Lovecký den
Jindřicha III. z Plavna
Jindřich III. z Plavna,
purkrabí míšeňský, pán na
Hartenštejně a Andělské Hoře.
Anselm ze Steinsdorfu, hradní fojt.
Uttenhofer a Prollhofer, vazalové.
Veith Bertl, bylinkářka.
Martha, sestra bylinkářky.
Hannes Brunner – honák.

3.

Návrat Jindřicha IV.
(o 20 let později)
Barbara, provdaná Kolowratová.
Hrabě Kolowrat, její manžel.
Jindřich IV. (podvržený).
Anselm ze Steinsdorfu.
Prokop, žalářník.
Zbrojnoši.

1.

Narozeninová oslava.
Jindřich III.
Anselm ze Steinsdorfu.
Martha, sestra bylinkářky.
Barbara, purkraběnka, rozená Anhaltská.
Anna, provdaná Hasištejnská z Lobkovic.
Ludmilla, jeptiška z Lipska,k
dcery z 1. manželství.
Christoph Thos, správce.
Uttenhofer a Prollhofer.
Vohs, bochovský purkmistr.
Wohlfahrt, farář.
Cechmistři zámečníků, ševců, krejčích, pekařů,
řezníků a mlynářů.
Ženy měšťanů, zbrojnoši, pážata.
2.

Dědic Jindřicha III.
(o 7 let později)

4.

Na Tautenburgu
Konstanzia, paní na Tautenburgu ve Falci.
Kunigunde, její sestra.
Jindřich IV.
Hirnhofer, jeho tajemník.
Kunz, Benno – zbrojnoši.
Sedlák a selka.
Pážata.

5.

Den soudu v Augsburgu.
(o 20 let později)
Zapuzený Jidnřich.
Hannes, jeho zbrojnoš.
Městský soudce.
2 přísedící.

Vlastivědný
večer
Program

Referendarius a městský písař.
Kat.

Jindřich III.
Barbara, jeho 2. manželka.
Christoph Thos, správce.
Veith Bertl.
Pážata.

Při otevřeném jevišti prosíme o maximální klid.
Podpořte vlastivědné úsilí a snahy o pozvednutí
cestovního ruchu v okrese!
Ernst L. Hoffer, Bochov
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Sucho, které obecně panuje od podzimu 1932, (v důsledku toho není v půdě žádná vláha)
se na množství vody v novém vodovodu doposud ani v nejmenším neprojevilo. Obyvatelé
platí poplatek za vodu navzdory krizi a nedostatku peněz rádi, neboť v mnohých vsích a
městech v okolí je voda vzácná.

8. prosince 1933 bylo zamítnuto odvolání městského zastupitelstva proti udělení
hostinské koncese Wilhelmu Bröklovi č. 216 a tento nový hostinec byl s ohledem na
českou menšinu definitivně povolen.

9. prosince 1933 byl mráz -21° C. Toto chladné počasí skončilo teprve před Vánoci.

Sucho
Nedostatek vody

Nový hostinec

Chlad

Církevní daň
10. prosince 1933 vybírala městská obec církevní katolickou daň. Daň činila 75 % ze
tříletého průměru z domovní daně, daně z výdělků, pozemků a důchodů a byla použita na
zaplacení regenschoriho a renovace kostela a varhan.

30. prosince 1933 věnoval Zemský úřad v Praze subvenci 1000.- Kč na zříceninu
Hartenštejn.
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Zřícenina
Hartenštejn.
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V tomto roce bylo pořízeno různé nové vybavení do farního kostela.
Nové kostelní lavice, zcela ve stylu a po vzoru starých, které již byly úplně shnilé; nové
malované okno, představující Nejsvětější Trojici; nový baldachýn; renovace 24 starých
cínových lamp a 3 nová mešní roucha. Výdaje na to činily 13.122 Kč, z toho bylo z darů a
ofěr získáno 12.087 Kč. Na nové lavice věnovala městská obec Bochov ze svých lesů 7
plnometrů prken, pan farář Wenzel Wenda 8 plnometrů a pan Dr. Thum z Lokte 1,5

Kostelní lavice

Kostel

Dary

plnometru. Mlynář Rudolf Riedl z Bártova mlýna účtoval za povoz a nařezání prken jen
polovinu. Lavice vyrobili truhláři Wilhelm Bach č. 181 a Alois Schua č. 62.

Vývoj počtu
obyvatel

V roce 1933 zemřelo o 6 osob více než se jich narodilo (zemřelo 31, narodilo se 26).

Navzdory hospodářské krizi se stále ještě koná mnoho zábav. Pro potomky tu
zanechávám příklad toho, kolik zábav je v Bochově během jednoho roku: 6. 1. Hotel
Slunce koncert; 7. 1. Domácí ples ve Westendu. 8. 1. Jazz v Městském parku; 15. 1.
Domácí ples v "Městském parku ". I5. 1. Domácí ples a zabijačka ve "Westendu". 22. 1.
Ples veteránů. 22. 1. Jazz v Městském parku; 28. 1. Domácí ples U 3 bažantů; 29. 1. Jazz
v Městském parku; 5. 2. Ples zkrášlovacího spolku. 19. 2. Ples hasičů; 26. 2. Maškarní
ples; 27. 2. Závěrečný ples dobrovolných hasičů; 2. 3. Koncert dobrovolných hasičů; 16.
3. Lázeňské melodie "U slunce". 16./4. Ples cyklistů;
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Zábavy
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17. 4. Koncert ve "Westendu"; svátek Božího těla: střelba na terč a koncert ostrostřelců v
Lesním mlýně. 2. 7. Věneček rekrutů; 25. 7. Věneček členů tělocvičené jednoty; koncert
šramlu ve Westendu; 6. 8. Zámecký koncert; 13. 8. Večerní koncert hasičů ve
Wiesenthalu; 3. 9. Ředitelství divadla Weber 6 týdnů v "Městském parku"; 15. 10. Ples
ostrostřelců v sále "U koule"; 26. 11. Kateřinský věneček hasičů v sále "U lva"; 3. 12.
Vlastivědný večer v Městském parku; 25. 12. Ples jednoty "U koule"; 26. 12. Koncert ve
Westendu; 31. 12. Silvestrovská zábava pěveckého spolku v sále "U koule" a
silvestrovská zábava v sále Městského parku; od 26. 12. Ředitelství divadla Payer v sále
Městského parku na 6 týdnů.

139b

1933

Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Jméno,
povolání
Okresní soudf
Městská obec (tajemník W.
Ullmann)
Antonia a Staff Anna
Rudolf Müller, obchodník
Národní škola (školník
Schuldes 1 den práce)
Antonia Kießwetter,
zemědělkyně
Alois Wallisch, zemědělec
Paul Kohn, obchodník s
kůžemi
Karl Neubauer, dobytkář
Heinrich Schödl, pekař

1933

1934
Jízdy s
nákladem

1935

1936

Peníze

Peníze

Peníze

15.-

Jízdy s
nákladem

Peníze

-

20.-

10.-

10.-

-

20.-

20.-

10.-

3
5/2 dne práce
3

Dr. Schöniger

-

5.-

5.-

-

5.15.-

10.10.-

5.20.5.5.-

Dr. Schöniger

- 20.5.-

Zřícenina
Hartenštejn

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
28
28

Zimmer Marie, zemědělkyně
Paul Rößner, továrník
Rudolf Pohle, továrník
Franz Leipold, kožišník
Alois Rispler, kupec, 1
Holzfliege
Pivovar Petrohrad, 1/2 hl
piva
Pivovar
Franz Ungar, zemědělec
Anton Rößler, strážmistr v. v.
Marie Lang, kupec
Anton Heinzl, zemědělec
Franz u. Marie Zimmer,
zemědělec
Johann Marsch, klempíř
Anton Ullmann, zemědělec
Julius Kohn, kupec
Franz Ullmann, učitel
Městská spořitelna
Notář Hampel
Odborný učitel Alfons
Pohnert
Úřad starosty zdrav. pojištění

-

15.-

1/2 hl
piva

-

10.10.-

4
-

10.10.10.200.20.10.-

14

-

-

-

20

-

10.-

5.-

a 45.-

25.-

5.-

5.10.-

3

Bauer

10.5.100.20.5.-

20.10.-

20.-

10.-

10.-

5
povozů

10.10.5.10.20.18.10.-

10.-

10.Rohm
10.-

20.10.5.-

20.10.-

1935

1936

pro pracovníky

"
29

1 dělník, který rozprostírá
suť na cestě
Franz Wolf, hostinský

12
kupec

30
31
32
32
33
34
35

Alois Wolf, pekař
Camill Springer, úředník
Anton Ulbert, kupec, 5 dnů
práce
Učitelka E. Schuster
Anton Kugler, lékárník
Florian Ullmann, kupec
Alois Heinzl, hostinský
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2
-

20.-

-

10.-

-

20.10.-

1933

Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.
36
37
38
37
38

(Rohm)
(Porschitz)

Jméno,
povolání
Franz Ullmann, obuvník
Zvěrolékař Dr. Viktor Pecher
Franz Rispler, kupec
Heinricht Bachmann,
elektrotechnik
Katharina Rispler,
soukromnice

1933
Jízdy s
nákladem
5
19

-

1934

Peníze

Jízdy s
Peníze Peníze
nákladem
4 Friede Müller 12.-

20.10.-

20

10.-

20

Peníze
10.-

10.10

10.-

10.-

39
40
41
42
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50

Alois Müller, truhlář
Marg. Pimpl, cukrář
Rudolf Marsch, zemědělec
Rudolf Mattusch, hostinský
Engelbert Sacher, obchodník
Hans Mattusch, úředník
Ferdinand Hofmann, krejčí
Rudolf Heinzl, kupec
Karl Wolf, řezník
Anton Ullmann, listonoš v. v.
Ernst Rölz, ředitel měšť.
školy
Wilhelm Bernhard, dobytkář
Franz Marsch, zemědělec
Antonia Zimmer,
soukromnice
Ernst Stark, okresní soudce

1
6
18

15.15.5.10.20.20.-

-

20.-

11
3
6
5.20.20.1/2 dne práce
10.-

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70

Anton Grimm, zemědělec
Alois Höfer, obuvník
Josef Mikuta, řídící učitel v.
v.
Franz Ungar, zámečník
Josef Mattusch, zemědělec
Johanna Ullmann,
zemědělkyně
Ferdinand Hofmann, krejčí
Johann Ulbert, zemědělec
Johann Mattusch
"
Josef a. Th. Brücknerovi,
krejčí
Karl Höfer, kolář
Paul Roßner
Alois Schua, truhlář
Veronika Rothberger,
zemědělkyně
Josef Ullmann, zemědělec
Franz Mattusch, dobytkář
Theresia Ullmann, hostinská
Anton Rothberger,
zemědělec
Josef Ungar, obuvník
Franz Winterstein, dělník
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71
72

5.-

5.-

10.10.16.10.-

5.20.10.-

10.-

-

10.-

-

10.-

4

10.-

10.5.-

-

5.-

5.-

-

10.-

5.-

2

8

2
4

2
1

3

2

10.-

5.-

10.-

3

1933

Práce na Zámeckém vrchu v roce
č.

10.-

učitelský sbor 35.-

Hoffer
51
52
52

5.-

Jméno,
povolání
Theresia Stöhr, soukromnice
Karl Stöhr, zemědělec

1933
Jízdy s
nákladem

1934
Kč

Jízdy s
nákladem

Peníze

1935

1936

Korun

Peníze

73
74

3

3

75

Alois Tröber, zemědělec
Franz Richter, obchod s
kůžemi
Rudolf Jugl, kominík

-

10.-

1/I dne
práce

76
77
78
79
80
81
82
83

Alois Ullmann, zemědělec
Wilhelm Ungar
"
Antonia Ullmann
"
Sylvester Ulbert, obuvník
Franz Rothberger, kovář
Erwin Hillitzer, krejčí
Anton Marsch, úředník v. v.
Friedrich Ullmann, zámečník

3

-

3

3
1

10.15.10.-

84
85
85
86
87
88
90
91
93

Johann Stöhr, soukromník
odborný učitel Anton Eger
Spotřební spolek
Marie Ullmann, kupec
Franz Stöhr, zemědělec
Anna Voh, pekař
Emilie Hein, soukromnice
Josef Stöhr, obuvník
Theresia Pohle, soukromnice.
1 kamenný schod.
Marie Zimmer, zemědělkyně
Franz Wolf, zemědělec
Dr. Hans Klinger
Heinzmann Franz, klempíř
Albin Zimmer, hostinský
Josef Rothberger, obuvník
Wilhelm Ulbert, řídící učitel
Johanna Zapf, učitelka
Hildegard Gillich, industr.
učitelka
Ludwig Marsch, zemědělec
Joh. Rödlbach, kamnář
Hillmann ml., nádeník
Emil Höfer, Alois Klement
Anna Schwanz, soukromnice
Franz Ullmann. Ferd. Zuhr
Josefa Pörner, soukromnice
Josef Ungar, obuvník
Anton Plitz, kupec
Franz Cecil, klempíř

-

10.-

4

10.-

3

3

-

7

3

-

3
-

20.10.10.20.10.10.-

2
8

-

94
95
96
97
98
99
100
100
100
101
103
102
104
105
106
107
108
109
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5.-

3
4
3
2 železa na
zábradlí 10.-

2

5.-

10.10.-

5.-

5.-

5.-

3.-

20.10.10.-

10.-

10.-

2
10.5.-

10.5.-

5. 5.-

Rothberger ml.
1/1 den práce

3

10.-

10.7

1933

Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.

5.-

Jméno,
povolání

1933
Jízdy s
nákladem

1934
Korun

Jízdy s
nákladem

Peníze

1935

1936

Korun

Peníze

110
111
112
113
114
115
116
119

Marie Ullmann, soukromnice
Anton Leistner, vazač knih
Eduard Rohleder, nožíř
Wilhelm Schua, majitel auta
Franz Zimmer, zemědělec
Wilhelm Müller, "
Albert Fröhich, obchodník
Franz Dotzauer, holič práce

5
-

5.-

-

20.-

-

-

-

-

2
-

5.-

25

-

5.-

2
3

při letní slavnosti

120
121
122
123
124
125
126
127

Friedrich Wolf, kupec
Anton Wolf, hodinář
Wenzl Wenda, farář
Franziska Müller, válečná
vdova
Franz Klein, zedník
Josef Jordan, dělník
Alois Stöhr-Schwarz,
úředník
Veit Antonia, dělnice

10.20.20.-

12.10.-

10.-

5.-

5.-

5.-

10.-

10.-

10.-

1/2 dne práce

1 kamenný schod

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Josef Herles, zemědělec
Josefa Liebisch
Marie Schöberl, dělnice
Anna Rohleder, obchodnice
s ovocem
Karl Grimm, kupec
Johann Grimm, povozník
Wilhelm Stöhr, zemědělec
Alfred Stöhr, truhlář
Anton Müller, zemědělec
Antonia Richter "
Josef Rohleder, obchodník s
ovocem
Antonia Egerer,
soukromnice (Franz)

2
3
-

-

-

-

5

-

-

-

15
-

-

12.sl. Ludwig

6

5 dní práce

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Maria Schuldes
Josef Lunka, zemědělec
Gottfried Stöhr "
Marie Pommer, dělnice
Anna Schobert
"
Amalie Ullmann,
zemědělkyně
Andreas Ulbert, obuvník
Johann Rothberger,
zemědělec
Josef Ullmann
"
Franz Rispler, povozník
Karl Stöhr, zemědělec
Josef Heinzmann, klempíř

3

19
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Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.

Jméno,

152
153
154
155

povolání
Josef Stöhr, obuvník
Josef Lang, tkadlec
Josef Schua, zemědělec
Anton Zimmer, dělník

1933
Jízdy s
nákladem
3
3
-

1934

Korun
-

Jízdy s
nákladem
3
5

Korun

1935

1936

Korun

Geld

Größl ml. 3/1 dne
práce

(Größl st. 1/1 dne
práce)

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
"
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Klara Ulbert, soukromnice
Josef Kriz, dělník
Alois Müller, dělník
Franz Schuldes, obuvník

4

-

Aolis Heinzl, zemědělec
Wilhelm Schua, obuvník
Franz Rothberger, zemědělec
karl Grimm, soustružník dřeva
Katharina Ulbert,
soukromnice
Thomas Hirsch, zemědělec
Gottfried Mattusch, obuvník
Emil Wuska, krejčí
Josefa Koranek, vdova
Josef Richter, zemědělec
Anna Stöhr, válečná vdova
Wilhelm Schuldes, zemědělec
Karl Nedwidek, mlynář
Karl Heinz, zemědělec
Anton Leibl, Franz Wangler
Eduard Ullmann, sklář
"
"
"
Theresia Hamm, žehlířka
Josef Deutscher, zemědělec
Franz Brandl, dělník
Theresia Weinert, vdova
Wilhlem Bach, truhlář
Franz Mallitsch, soukromník
Okresní ústav Anton Plitz
Wilhelm Kießwetter, cukrář
Alois Konrad, kostelník
Wilfried Zein, železničář
Kaspar Grimm, zemědělec
Brüder Winkler, úředník
Marie Springer, kupec
Josef Springer tajemník
obchodního grémia

4
10
-

-

3
7

-

3
14

-

3/1 dne práce
Hufnagl
1/2 dne práce

3

6

3

1/2 dne práce

6
11
10.-

3

-

3

6

-

6

6
-

10.-

10.-

9

10.-
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Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Jméno,
povolání
Anna Zimmer, obchodnice s
ovocem
Alois Müller, dělník
Johann Rothberger,
zemědělec
Josef Ungar, obuvník
Christina Ulbert, vdova
Alois Ungar, obuvník
Karl Karl, dělník
Anna Ungar, vdova
Johann Richter, obuvník
Anna Rauscher, dělnice
Karl Pauker, obuvník
Franz Hofmann, krejčí
Franz Wolf, zemědělec
Ant. sourozenci
Kießwetterovi
Wenzl Grimm, dělník
Wenzl Prosch, tesař
Anna Rohleder,
zemědělkyně
Jetti Kohn, soukromnice
Anna Dürschmidt
Ignatz Ungar, zemědělec
Franz Ungar, obuvník
Franz Rothberger,
zemědělec
Franz Stöhr, obuvník
Anton Schmidt, listonoš
Wilhelm Bröckl, hostinský
Josef Ungar, obuvník
Josef Kastl, listonoš v. v.
Franz Rothberger,
zemědělec
Ignatz Stöhr, soustružník
dřeva
Rudolf Müller, zemědělec
Alois Kunz, chalupník
Nemocnice
Anton Zimmer, obuvník
Sourozenci Kohnovi
Eduard Zimmer, malíř
porcelánu

1933

1934

Jízdy s
nákladem
-

Korun

-

-

Jízdy s
nákladem

-

3
12
6
-

3
-

4
6

-

6

-

3
3
5

-

4
6
3
-

-

4

6

-

5

-

-

2

4

2

4
6

3
3

3
3

Korun

1935

1936

Korun

Peníze

227

Marie Höfer, soukromnice

-

-

-

15.-

-

-

3

-

5.-

3.-

1 velký kámen

228
229
230

k věži (východ)
Altmann

Rudolf Leipold, klempíř
Johanna Marsch,
zemědělkyně
Wenzl Mally, tesař
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231
232
233
234
235
236
238
240
241
242
243
"
244
245
246
247
248
249
250

Jméno,
povolání
Leopold Mattusch, obuvník
Wenzl Proßmann, malíř
pokojů
Anna Wolf, soukromnice
Franz Zapf, učitel v. v.
Johann Ott, dílenský mistr
Rudolf Riedl, mlynář
Wenzl Wolf, mlynář
Karl Müller, hajný
Wilhelm Cecil, učitel
Josef Kießwetter
Anton Köhler, sochař
Ferdinand Müller, sedář
Johann Tächl, truhlář
Anton Rothberger, obuvník
Alois Klapperer, železničář v.
v.
Anton Ullmann, hostinský
Heinrich Rothberger, hodinář
Wenzl Häring, kočí
Wihelm Heinzl, zemědělec

1933

1934

Jízdy s
nákladem
3

Korun

10

-

1
-

-

-

10.5.-

-

10.-

-

Jízdy s
nákladem
5
6

Korun

1935

1936

Korun

Peníze

10.-

10.-

Fošny a trámy
ke schodišti ve věži

8

5.-

6
10.3

10.-

10.-

Dr. Herzer

251
252
253
"
254
255
256
257
258
259

5.-

1933

Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.

Ventilace k Jindřichově věži

Margarete Ullmann,
mlynářka
Alois Höfer, kolář
Andreas Marsch, majitel
hostince
Martin Heinzl, hostinský
Theresia Köhler,
soukromnice
Heinrich Häring, strojvůdce
v. v.
Phillip Leibl
Josef Richter
Wilhelm Lang, zemědělec
Gustav Grimm "

-

-

-

10.-

14
-

-

-

-

-

-

5.14

5.-

260
261
262
263
264
265
266
267

Wilhelm Müller "
Wenzl Tuchan "
Anton Rispler, dělník

4
-

-

Josef Mikuta, dělník
Alois Ulbert, zemědělec
Camill Linka, truhlář
Leopold Schmidt, malíř

3
-

-

268

Theresia Ulbert,
zemědělkyně
Karls Streitenberger, dělník
Amalie Ullmann, majitelka
domu

3

-

-

-

269
270
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Hofmann
1/1 dne práce

1933

Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.

Jméno,

271
272
273
"
274

povolání
Karl Mattausch, polesný
Franz Ullmann, zemědělec
Anton Schuldes, inženýr
Dr. Roman Pohnert
odb. učitel Gustav a Anna
Böhmovi

1933

1934

Jízdy s
nákladem
-

Korun

1
-

-

10
-

10.
5.-

10.20.20.-

285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297

Johann Schuldes, sekerník
Josef Schmidt, zemědělec
Alois Knößl, cestář
Franz Brückner, tkadlec
Alois Schua, obuvník
Franz Radler, polesný v. v.
Fryauf Johann, soud.
úředník v.v.
Johann Deutzer, zemědělec
Ferdinand Reim, řídící učitel
v. v.
Gabriele Schmidt, G.
industr. učitelka v. v.
Berta Kastl, zemědělkyně
Karl Hufsky, dělník
Anton Zimmer, zemědělec
Franz Liebisch, šofér
Wenzl Schulz, topič v. v.
Rudolf Rinkauf, malíř
porcelánu
Franz Wirkner, dělník
Anton Hillitzer, dělník
Josef Mattusch, obuvník

3
3

-

-

-

-

-

1936

Jízdy s
nákladem

Korun

Peníze

Peníze

fachl. Prül.

5.20.5.-

20.-

20.-

10.-

5.-

5.-

5.-

5.-

Dr. Stark

277
278
279
280
281
282
283

1935

8

6

10.-

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Rudolf Brückner, krejčí
Wenzl Konrad
Franz Drexler, cestmistr
Anton Müller, hostinský
Anna Wolf, zahradnictví
Voit mladší (1 den práce)
Franz Böhm, sedlář (1/2 dne
práce)
Staniční budova
Obytná budova
Anton Heinz, hostinský (o

-

5.5.10.-

-

50.-

10.-

10.10.-

10.-

Lendbradl

letní slavnosti

308

Dr. Berthold Kohn

-

20.-

309

Anton Böhm, strojník (1/2

-

-

20.20.Dr. Stark 20.1/2 dne práce

4

-

20.-

20.-

dne práce)

310
311
312
313

Rudolf Schuldes, obchod
uhlím
Johann Wolf, (o letní
slavnosti)
Ernst Marsch, obchod uhlím
Josef Wolf, zámečník
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56.10
-

314
315
316
317

6
5.-

1933

Práce na Zámeckém vrchu v
roce
č.

10.-

Jméno,
povolání
Johann Melcher, správce
Wilhelm Ullmann, trafikant
Richard Donner, adv.
kancelista
Alois Schuldes, majitel
skladu
Městská obec Bochov

1933

1934

Jízdy s
nákladem
-

Korun

-

-

5.-

Jízdy s
nákladem

1935

1936

Korun

Peníze

Peníze

20.-

25.5.-

20.5.-

208.70

prkna na most

Výlet na zříceninu Hartenštejn.
Rodina Ullmannova
č. 83.
Heinz č. 173
Grimm č. 253
Viesmann – Karlovy Vary .
Ullmann – Schweinfurth.

Dobrovolní hasiči.
Motorová a parní stříkačka.
Mally č. 230, Ullmann č. 78
W. Ullmann č. 2

144a
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V sobotu 13. ledna 1934 zemřel zdejší farář, konzistoriální rada Wenzl Swoboda ve věku
nedožitých 80 let. Na jeho pohřeb přijelo 18 duchovních. Pohřbu se zúčastnily všechny
spolky z Bochova, spolek ostrostřelců, spolek vysloužilých vojáků, dobrovolní hasiči, 1.
německá tělovýchovná jednota, cyklistický spolek "Adler", mužský pěvecký spolek, všichni
s vlajkami, hasičské sbory z Tašovic, Dlouhé Lomnice a Německého Chloumku a obecní
zastupitelstva přifařených obcí; byli tam také zástupci všech úřadů s učitelstvem. Farář
Swoboda žil 2 roky na penzi v domě č. 50.

Farář

Lékař
27. ledna 1934 zemřel ve věku nedožitých 52 let zdejší městský a obvodní lékař Dr.
Rudolf Pfeiffer. Na jeho místo přišel do Bochova Dr. Schöniger z Pily u Karlových Varů.

30. ledna 1934 došlo ke vloupání u nájemkyně hostince "U modré hvězdy" č. 27, Julie
Bauer, a z kufříku bylo ukradeno 1400.-. Vloupání spáchal zde ubytovaný manželský pár.
Ženština byla u paní Bauer kdysi ve službě, a byla tak informována o obvyklé úschově
peněz.

15. února 1934 prodala Fanni Ulbert boční křídlo svého domu č. 32, doposud užívaného
jako skladiště, krejčovskému mistru Emilu Höferovi a holiči Antonu Klementovi. Noví
majitelé zřídili v domě obchody s výkladními skříněmi a v 1. poschodí byty. Dům dostal č.
102.

144b

Vloupání

Prodej domu
Přestavba

1934

3. března 1934 byl okresní soudce a přednosta soudu Josef Schopf přeložen do
Lanškrouna.
Na jeho místo přišel do Bochova dr. Franz Tittmann z Podbořan.

V pondělí 12. března 1934 jmenoval úřad za dva národně socialistické členy obecního
výboru dva sociální demokraty Aloise Heinze z č. 13 a Franze Ullmanna z č. 232.
Národně socialistická dělnická strana byla předtím úředně zakázána a byla zastavena její
činnost.

Okresní soudce
Přednosta soudu

Členové výboru

V úterý 8. března1934 zastřelil zemědělec Franz Würkner v Údrči svou 24letou manželku
Hedwig, rozenou Männl. Měli 3 malé děti. Würkner dostal od poroty v Chebu 15 let
těžkého žaláře.

Vražda

19. března 1934. Za krásného počasí započaly vykopávky a odkrývání zříceniny
Hartenštejn na Zámeckém vrchu. Byla vyzděna kobka v jižním bastionu (Jindřichova věž).
Při tom bylo nutno vyklidit více než 150 vozů suti a kamenů. Dále byla začištěna východní
věž (nad kobkou), vytvořeny klenby nad branami pro palné zbraně a klenba kobky byla
pomocí litého betonu zajištěna proti dešťové vodě.

Zámecký vrch
Zřícenina
Hartenštejn

Dary
Povozy zdarm

U jižního bastionu byla nejprve vybudována klenba nad přední branou pro palné zbraně,
poté dostavěna zeď věže, vyzděna poprsní zeď se žlábkem pro květiny, dozděná klenba
byla zabezpečena litým betonem a byl doplněn kamenný schod. Náklady na letošní práce
činily více než 8000.- korun, a byly pokryty díky darům v Bochově, příspěvkům
Bochovských občanů žijících jinde, 1 letní slavnosti na Zámeckém vrchu, 2 vlastivědným
večerům a subvenci 1000.- od Zemského úřadu. Dary a jízdy povozů poskytnuté zdarma
jsou uvedeny na stranách 277 – 285, příspěvky od občanů žijících mimo Bochov na
straně .... Práce i sbírky řídil
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kronikář Anton Heinz z č. 307 s Ernstem Starkem a ředitelem měšťanské školy Ernstem
Rölzem jako přísedícími výboru pro Zámecký vrch.
Zednické práce provedli zedníci Klein Franz č. 124 a Andreas Hufnagl č. 158. Stavitel:
Alois Pörner z Tašovic.
Zdejší majitelé povozů letos přispěli 300 jízdami zdarma. Suť byla použita pro opravu cest
k Zámeckému vrchu.
Lze říci, že obyvatelstvo odvedlo pro Zámecký vrch práci jedinečného rozsahu.
Nikdo neodmítá prosby vedoucího prací na Zámeckém vrchu. Za to zde budiž pro
všechny časy zaznamenán srdečný dík; jako příklad pro naše potomky. Na následující
fotografii jsou letošní práce vyznačeny červeným inkoustem.

Axonometrický pohled na odkrytou
zříceninu

145b
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23. března 1934 vstoupil v platnost zákon o snížení kurzu koruny. Důvod tohoto opatření:
pozdvihnout zahraniční obchod.

V sobotu 31. března 1934 shořelo na státní silnici u Nového Dvora osobní auto, které bylo
na cestě z Prahy do Karlových Varů. Řidiči a 4 pasažérům se podařilo ještě včas
vystoupit, ale vozidlo museli ponechat jeho osudu. Vůz měl hodnotu 50.000 korun a
údajně nebyl pojištěn.

Kurz koruny

Auto

16. dubna 1934 bylo teplo 20° C; 17. dubna 24° C +; podobné teploty byly celou dobu.
Vedra
Začátkem dubna byl stržen a znovu postaven dům č. 139 Franze a Marie Wirknerových
na předměstí. Starý dům stál štítem do ulice. Nový dům postavili pod vedením stavitele
Aloise Pörnera z Tašovic zedníci Karl Weidl a Adolf Tuchan z č. 206 a stavební náklady
činily 80.000 Kč. Na fotografii níže je starý dům č. 139.

146a

Novostavba

1934

22. dubna 1934 uspořádal současný majitel panství Kysibl – hrabě Šternberk - výlov
Kreuzerova rybníka. Byly vyloveny celkem 3 štiky a 1 lín. Všechny ostatní ryby byly
působením vodního moru a vyschlého přítoku v důsledku zimního sucha mrtvé. 3 roky
před tím bylo nasazeno 1000 kusů kaprů.

Kreuzerův rybník

Třešňové květy
26. dubna u nás již kvetly třešně atd.

K 28. dubnu 1934 zde bylo díky krásnému a suchému počasí již vše zaseto.
Bylo nutno vyorat mnoho žita a jetele, protože myši všechno podryly. Myši však již nebylo
vidět, neboť je příroda sama zničila počasím a velkým množstvím lasiček. Později však
lasičky z nedostatku myší lovily mladé zajíčky, a tak byl tento rok špatný pro myslivce.

Setba
Myši
Lasičky

13. května 1934 večer došlo k velké havárii autobusu. Pražský autobus, který byl na
zpáteční cestě z Karlových Varů do Prahy, dostal u vjezdu do města smyk a plnou silou
najel na přední část domu č. 87. Ze 43 pasažérů bylo 20 zraněno, mezi nimi 4 těžce. Řidič
uvedl, že selhaly brzdy. Většina zraněných utrpěla zlomeninu nohou, neboť při nárazu se
sedadla nasunula do sebe. Benzínová nádrž byla zničena, benzín tekl přes silnici;
naštěstí nezačal hořet, jinak by došlo k popálení cestujících; ti museli být i tak vytaženi
okénky. Zdejší hasiči nechali vytroubit poplach; spolu s obyvatelstvem se snažili a
pomáhali, kde to šlo. Dr. Klinger, Dr. Schöniger s osádkou sanitního vozu
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Autonehoda
(velká)

1934

hasičů přikládali obvazy. Těžce ranění byli dopravováni podle svého přání buď do
karlovarské nemocnice, nebo do Prahy. Řidiče zatkli četníci.
Na následujícím obrázku je tento autobus po havárii.

V noci ze 17. na 18. května 1934 pomrzly sazenice tuřínu. Byly sice vysety jiné, ale pro
zasazení jsme jich nakonec většinu dovezli z vesnice Trmová u Doupova. V době sázení
sazenic bylo tak sucho, že bylo nutno sazenice několikrát zalít vodou z přivezených sudů.

Sazenice tuřínu

Slavnostní
setkání

20. května 1934, o Svatodušních svátcích, se zde konalo velké slavnostní setkání
bývalých účastníků světové války 1914 – 18 z někdejších místních pluků. Organizátorem
bylo sdružení navrátilců
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Přípravy na toto setkání trvaly několik týdnů. Organizátoři ozdobili válečný pomník věnci a
přivedli k němu elektrické vedení, aby bylo možno v předvečer slavnosti pomník na počest
padlých velkolepě osvítit, upravili cesty a ulice, domy byly nabíleny a ozdobeny věnci a
vlajkami.
Na slavnost dorazil i bývalý velitel pěšího pluku č. 88 během světové války, nyní generál
pěchoty v. Wächter z Vídně a podplukovník z téhož pluku Steiner. Na vjezdu do města
přednesla Trautl Schuldes při jejich přivítání báseň; po předání kytice pak shromáždění v
čele s navrátilci doprovodilo oba hosty slavnosti za zvuků pochodu bývalého 88. pluku k
místu jejich ubytování.
O svatodušní sobotě večer se navrátilci a přes 500 dalších osob zúčastnili pocty padlým u
válečného pomníku na Kopci. Mužský pěvecký spolek přednesl "Modlitbu před bitvou" a
poté promluvil pan farář Wenzl Wenda o válce, návratu domů a důvěře v Boha. Po
závěrečných modlitbách přednesl mužský pěvecký spolek a dechový kvartet "Píseň o
dobrém kamarádovi". Program slavnosti v sobotu ukončil večer na uvítanou v "Městském
parku".
O svatodušní neděli ráno nastoupili navrátilci. Během hodiny bylo tržiště přeplněné hosty
slavnostního setkání. Poté následovala polní mše. Po polní mši měl slavnostní projev
bývalý polní kurát Albert Stara. Za zvuků plukovních pochodů následovalo defilé
honorace. Dopolední program uzavřel koncert orchestru Fischer – Marsch a zasedání
delegátů. Do slavnostního průvodu se lidé řadili v Nádražní ulici a průvod se pohyboval za
zvukového doprovodu dvou orchestrů k místu slavnosti na sportovišti (u Městského parku.
O tělesnou pohodu návštěvníku se staraly stánky s pivem, koláči a kávou. V sále
Městského parku se tančilo. Písně přednesené orchestry a mužským pěveckým spolkem
s jeho ženským sborem udržely účastníky pohromadě do pozdního večera. Na zakončení
tohoto pro Bochov i organizátory pamětihodného dne se v sále "U lva" konal slavnostní
ples s velmi dobrou návštěvností.
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V noci z 29. na 30. května 1934 pomrzly brambory. Dlouho trvající sucha zničila jetel a
vznikl nedostatek krmiva. Tráva na lukách uschla. Oproti normálu byla sklizena jen třetina
sena a jetele. Zemědělci se museli zbavovat dobytka, který byl stále levnější. Krávy se
prodávaly již za 300 korun.

V noci z 22. na 23. června 1934 došlo ke vloupání ke zdejšímu lékárníkovi Kuglerovi. Bylo
ukradeno větší množství sacharinu a pistole Browning.

24. června 1934. Je velké vedro a sucho. Pole a louky jsou vypálené.

Jinovatka
Nedostatek
krmiva

Ceny dobytka

Vloupání

Vedra
Sucho

25. června 1934. První déšť se 4 vichřicemi: po tři dny pršelo a byly bouřky, což z poloviny
zachránilo obilí, které ještě nebylo zcela uschlé, zejména oves. Pro jetel a louky už bylo
pozdě. Také nevyrostly otavy. A přišla opět vedra 25° Celsia, která trvala až do podzimu.

Vichřice
Déšť
Vedra
Vodovod

Vodovod se navzdory panujícímu suchu drží; bez jakéhokoliv omezení.

Byla zvětšena sakristie. Byly probourány dveře k hraběcí domácí kapli, pod níž je hrobka
Steinsdorfů. Vstup do krypty je umístěn pod mřížkou k přijímání. V sakristii je tak nyní
sucho, vzduch, světlo a slunce.
148a
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Podpis bývalého velitele pěšího pluku č. 88 při slavnostním setkání o svatodušních
svátcích v roce 1934 V Bochově (viz stranu 292 – 147a).

1. července 1934 se zde konala primice duchovního Aloise Nürnbergera, narozeného v
Německém Chloumku. Jmenovaný studoval na doupovském gymnáziu, poté navštěvoval
teologickou fakultu v Praze a 24. června 1934 byl v chrámu sv. Víta v Praze vysvěcen na
kněze.
Kněží a spolky jej přijali u kaple Madony del Sangue a za zvuků hudby a zvonění zvonů
jej odvedli ke slavnostně vyzdobenému chrámu Páně. Tři dívky nesly myrtovou korunu,
dva chlapci mešní knihu. Kázání při primici měl arcibiskupský notář Prof. Anton Köchling z
Doupova. Po první svaté mši primicianta následovalo novokněžské požehnání. Ukázalo
se, že zdejší kostel je příliš malý - nemohl pojmout všechny návštěvníky, kteří se
přispěchali z celé farnosti.

V červnu 1934 byla kaple Madony del Sangue renovována. Náklady na renovaci byly
pokryty z darů.

15. července 1934 byly pro rok 1934 ukončeny vykopávky a zajišťovací práce na
zřícenině Hartenštejn na Zámeckém vrchu. (viz strany 287 a 288 – 144b a 145a.)
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Sakristie
Hrobka

Slavnostní setká

Primice

Kaple Madony
del Sangue

Zámecký vrch

1934

16. července 1934 v noci se zloději vloupali do pokoje spolumajitelky domu č. 312,
Mathildy Marsch, a ukradli 2 peřiny a 6 péřových polštářů.

Vloupání

18. července 1934 bylo hrozné vedro. Teploměr ukazoval + 28° Celsia.

19. července 1934 přišla velká vichřice s krupobitím. Na pozemcích u sv. Jakuba, Langen
a za Hladovým vrchem krupobití potlouklo až 70 % obilných klasů.

21. července 1934. si zemský konzervátor profesor Kühn z Prahy prohlédl zříceninu
Hartenštejn a vyslovil se velmi uspokojivě o postupu vykopávek a zajišťovacích prací i o
jejich provedení.

Při věnečku sportovců na sv. Jakuba v sále "U zlaté koule" pobodal opilý dělník Anton
Pöpperl z č. 235 ze žárlivosti služebnou Marii Schwarz a vozku Wenzla Häringa několikrát
nebezpečně nožem. Přítomní jej notně zbili a pak jej předali četníkům.

26. července 1934 se již celkově začalo s kosením.

4. srpna 1934 došlo ke vloupání oknem k obuvnickému mistru
149a

Vedra
Vichřice
Krupobití

Hartenštejn

Pobodání

Žně

Vloupání

1934

Aloisi Höferovi z č. 52. Bylo ukradeno 50 párů holinek a mnoho gumových podpatků.

9. srpna 1934 byla velká vichřice. V domě č. 231 Leopolda Mattusche uhodil blesk, ale nic
nezapálil.

12. srpna 1934 se konala na Zámeckém vrchu letní slavnost, kterou pořádal zkrášlovací
spolek Bochov. Součinnost opět přislíbil mužský pěvecký spolek se svým ženským
sborem a 1. německá tělovýchovná jednota s ženským družstvem. Prostná cvičení a
cvičení na nářadích, cvičení žen s kužely, zejména však také lidové tance sklidily
všeobecný potlesk. Mezi hudebními čísly kapely Fischer přednesl mužský pěvecký spolek
a jeho smíšený sbor několik písní. Středem zájmu v tento den byla střelba z luku, která
byla v Bochově k vidění poprvé. Teprve pozdě odpoledne se králi střelců (pan Kwerton –
Teleč) podařilo sejmout z tyče zbytky zle rozstříleného orla. Jeho odměnou byl krásný
kávový servis pro 6 osob (daroval jej továrník Schuldes z Kysiblu). Druhou cenu, 1 litr
becherovky (darovala Becherova továrna z Karlových Varů) získal Herbert Leipold z č. 15;
třetí cenu řidič Liebisch z č. 110, čtvrtou Herbert Leipold z č. 15. V 19 hodin byl na
programu příchod krále střelců a projev vedoucího střeleckého stanoviště Ernsta Ulberta z
č. 195. Veškeré občerstvení zajistil Anton Heinz z č. 307. Návštěvníkům se všeobecně
líbila terasa na "Jindřichově věži", na níž byly poprvé postaveny stoly a lavice pro
občerstvení. Na zábradlí byly šipkami vyznačeny všechny viditelné hory a obce včetně

Vichřice
Úder blesku

Slavnost
na Zámeckém
vrchu

údajů o vzdálenosti.
Po sedmé hodině se udělalo chladno, které letošní letní slavnost předčasně ukončilo.
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1934

1. září 1934 byla odborná učitelka Anna Böhm přeložena do Petrovic.

1. září 1934. Odborný učitel Franz Zapf je přeložen do Bochova.

Učitel

Učitel
Učitel

1. září 1934. Odborný učitel Ivo byl přidělen do služby zdejší měšťanské škole.
Zámecký vrch
4. září 1934 si karlovarský starosta Schreiter-Schwarzenfeld, náměstek starosty Franz
Ulbert a vedoucí propagace Kowarčik prohlédli zříceninu Hartenštejn a byli natolik
uneseni, že chtějí, aby v sezóně 1935 jezdily denně výletní autobusy až na úpatí
Zámeckého vrchu, bude-li na Zámeckém vrchu zřízena turistická ubytovna a jako
pamětihodnost muzeum a zasedací sál. Také je nutno zajistit dobrou sjízdnost přístupové
cesty k Zámeckému vrchu.
Vloupání
17. září 1934 došlo ke vloupání do stodoly Josefa Mattusche z č. 297. Bylo ukradeno žito
a ječmen.

18. září 1934 byla opět otevřena 5. třída národní školy jako provizorní paralelní třída.
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24. září 1934 se začalo s vyklízením bývalé hradní studny na zřícenině Hartenštejn. –
Kruhová plocha na nádvoří o průměru 2 m se za několik týdnů propadla o 0,5 m, a
zavdala tak podnět k podrobnějšímu prozkoumání. Městská rada se usnesla, že je třeba
zjistit příčinu poklesu půdy a pověřila kronikáře Antona Heinze, aby tyto práce pod
dozorem stavebního rady Wilhelma Bacha vedl. Již v malé hloubce se objevilo kruhové
zdivo studny, které bylo nahoře hned opraveno. Zakrátko se podařilo zdlouhavou piplavou
prací vydrolit do plechového kbelíku postupně 40 m3 pěkných zdicích kamenů smíšených
s trochou suti. V hloubce 10 metrů začínala skála a na jednom místě bylo nutno zeď
podepřít traverzou a betonem. Když dělníci pronikli do hloubky 15 m, objevily se staré
dřevěné trámy, položené křížem krážem. Dělníci již byli z opatrnosti přivázání na laně; to
bylo štěstí – další den všechno povolilo a materiál i s vyztuženým trámem, na kterém
dělník stál, se propadl do hloubky. Dělník přestoupil na žebřík a po něm vylezl nahoru. Po
změření hloubky přivázali na lano kámen a hle, pod již zmíněnými patnácti metry bylo
ještě 10 m vody. Na vodě plavaly staré dřevěné trámy, které na kladce vytáhli. Bylo jich
přes 30 kusů, původně pravděpodobně tvořily překlady a části přístřešku nad studnou a
jejich dřevo bylo většinou ještě zdravé. Byly vytaženy také postranice starého žebříku.
Začalo se s odčerpáváním vody na stav 5.30 m, aby bylo možno studnu ještě na podzim

Hradní studna
Zámecký vrch

zcela vyčistit, dělníci však měli velmi špatné nářadí, a tak byly práce až do jara 1935
zastaveny. Veškeré náklady neslo město Bochov. Voda ve studni byla čistá a čirá.

28. září 1934 bylo stále ještě teplo - 21 stupňů Celsia.
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28. září 1934. Stav vody v hlavní nádrži na Šibeničním vrchu v posledních 14 dnech činí
večer jen 10 cm. Město uvažovalo o částečném uzavření, které však nebylo realizováno.
V kritickém období (sucho) voda stačila.

5. října 1934 se konalo zasedání městské rady, zástupců výboru pro Zámecký vrch a
zkrášlovacího spolku kvůli výstavbě turistické ubytovny na Zámeckém vrchu, zřízení
městského muzea, zasedacího sálu a cesty k Zámeckému vrchu. Na druhém takovém
zasedání bylo rozhodnuto realizovat výměnu pozemků a získat tak celý Zámecký vrch.

15. října 1934 přišly velké lijáky se sněhem. Sníh hned roztál a do Nového roku už
nesněžilo.

28. října 1934 se v městském zasedacím sále slavilo 16. výročí založení naší republiky.
Slavnosti se zúčastnili zástupci všech zdejších úřadů, obce, spořitelny a všech spolků.
Byly proneseny projevy v obou místních jazycích a také smuteční projevy v souvislosti s
vraždou jugoslávského krále Alexandra a francouzského ministra zahraničí Barthou, které
si účastníci vyslechli "ve stoje".
31. října 1934 se konalo procesí k válečnému pomníku na Kopci. Po obvyklých
modlitbách pronesl farář Wenda vzpomínkový projev na padlé ze světové války 1914 –
1918. Mužský pěvecký spolek přednesl k této příležitosti 2 písně.
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Teplo

Vodovod

Zámecký vrch

Počasí

Slavnost
k založení ČSR

Projev soustras

Válečný pomník

1934

Projevem vůle ze dne 11. června 1933 zakládá sl. Gabriela Schua, zesnulá 29. ledna
1934 v Praze, nadační fond ve výši Kč 30.000.-, jehož úroky jsou určeny pro staré práce
neschopné služky německé národnosti, v první řadě z rodiny, pak z domovské obce
Bochov nebo z Chebska.
Druhou nadaci s kapitálem Kč 20.000.-, jejíž úroky mají být použity pro podporu studentů
německé národnosti, v první řadě pro mladé lidi z rodiny; nebude-li žádný takový uchazeč,
pak nejprve z domovské obce Bochov nebo Aš nebo z Chebska. Zaměření studia je na
vůli uchazečů – gymnázium, reálná a industriální škola, odborná škola, univerzita nebo
technická škola. Nadace vstoupí v platnost po úmrtí Betty Corwin. Právo přidělit peníze
přísluší městské obci Bochov.

Nadace

Vlastivědný
večer

2. prosince 1934 se v sále Městského parku konal vlastivědný večer, pořádaný okresním
vzdělávacím výborem.
Byla uvedena hra, "Poklad na Mnišské hůrce" s předehrou a 4 jednáními, napsaná podle
místních pověstí. Uvedenou hru sepsali členové výboru pro Zámecký vrch okresní soudce
Ernst Stark, kronikář Anton Heinz a ředitel Ernst Rölz a nastudovali ji Ernst Ulbert a Anton
Heinz.
Kostýmy pro předehru byly vypůjčené z karlovarského městského divadla. Čistý výnos
činil 1400.- Kč a byl celý použit na vykopávky a zajišťovací práce na zřícenině
Hartenštejn. – V sobotu 1. prosince byla veřejná generální zkouška, na kterou přišli
všichni školáci z Bochova a okolí. Sál byl přeplněn a stejné to bylo při hlavním
představení 2. prosince. Hudební vložky a hudbu k tanci obstaral salónní orchestr Fischer
(Bochov 307).
Dále následuje program představení a po něm seznam účinkujících.
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4. vlastivědný večer
v neděli 2. prosince 1934 v "Městském parku"
v Bochově.

Poklad na Mnišské hůrce
Hra na motivy místních pověstí o čtyřech jednáních a předehře.
Program:
Loučení gladiátorů, pochod od Blankenburga.
Předehra "Cikánka" od Balsiho.
Drahá vlast, píseň se sólem pro křídlovku
Předehra.

V klášteře na Mnišské hůrce
Rok 1467.
Převor.
Bratr Martin.
Bratr Johannes.
Bratr Gebhart.
Bratr Wendelin.
2 fráteři.
Jindřich II. z Plavna a Míšně
hrabě z Hartenštejnu etc. etc.
Hannes, panský sluha

Bruslaři, valčík od Waldteufla.
Slavnost trpaslíků, intermezzo od Noacka.
1., 2., 3. a 4. jednání se odehrává na svátek
sv. Ondřeje roku 1866.

2. jednání.

V měšťanském šenku
Breitfelder - hostinský.
Štamgasti: Leipold, Mühltau, Bernthäusl,
mlynář Kašpar z Kreuzerova mlýna, pletař
punčoch Müller, Hahn, poštmistr v. Beer,
Simon st., chlapci a dívky z přástek.

Pochod žonglérů od Rosena.
Co je mi do lidí, píseň z Lehárovy operety
"Kde skřivánek zpívá".
3. jednání.

Při hledání pokladu na Mnišské hůrce
Andresl, Simon,
Paula, Liesl, Resi;
Anton, Ernst, Hans, Parth, a další.

Od Rýna k Dunaji, směs písní od Maxe Rhoda.
4. jednání.

Kdo má škodu ...

1. jednání.

Na přástkách
Matka přástek Mahm Sala.
Paula, Resi, Liesl, Andresl, Anton, Simon,
Hans, Ernst, Parth a ostatní chlapci a dívky
na přástkách.

Tance s písněmi z Chebska od Sabathila a
Pleyera

Štamgasti měšťanského šenku.
Chlapci a dívky z přástek.
Kathi, matka Andresla.

Musí to třaskat, pochod od Silbera.

Následně: Taneční zábava.

Naléhavě prosíme o klid při otevřeném jevišti.
Podpořte úsilí
o probádání dějin naší vlasti a o zvelebení cestovního ruchu!
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Hans Mattusch z č. 42 dělal nápovědu, Ernst Ulbert z č. 195 převora a poštmistra; Anton
Ullmann z č. 78 byl Jindřich II. a Breitfelder; Johann Ullmann z č. 145 Andresl; Anton
Mally chlapec z přástek; Florian Zimmer z č. 94 Leipold; Karl Liebisch z č. 129 – Hannes a
Simon; Georg Böhm z č. 309; Franz Richter z č. 74, Karl Schuldes z č. 4, Rudolf Rudolf z
č. 286, Florian Müller z č. 260, Alois Stroher z č. 142, Ignatz Ungar z č. 194; Karl Tischler
z č. 138; Gottfried Mattusch z č. 167, Alois Kunz z č. 107; Paula Grimm z č. 187 – Mahm
Sala; dívky z přástek: Emilie Nedwidek z č. 172, Anny Mally z č. 46, Fini Brandl z č. 232;
Marie Wolf z č. 204 a Anna Springer z č.
Tento vlastivědný večer se návštěvníkům zvlášť líbil.

Vlastivědný veče
Účinkující

Teplo
7. prosince 1934 bylo teplo + 8° C.

31. prosince 1934 ještě neležel sníh a ani rybníky ještě nebyly zamrzlé.
Po půlnoční mši na Štědrý večer zahrál dechový kvartet z věže kostela píseň "Tichá noc,
svatá noc". Návštěvnost půlnoční mše byla jako každoročně velmi dobrá.
V roce 1934 zemřelo v Bochově 29 osob; pokřtěno bylo 25. Počet obyvatel tedy opět klesl
o 4 osoby.
Na podzim 1934 byla uspořádána sbírka ve prospěch vykopávek a zajišťovacích prací na
zřícenině Hartenštejn, a sice mezi přáteli Bochova a bochovskými občany žijícími jinde.
Ke každé výzvě byla přiložena poštovní složenka a následující pohlednice.
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Mráz
Sníh

Dechový kvarte
na věži kostela
Vývoj počtu
obyvatel

Sbírka
pro Zámecký vr

Zřícenina
Hartenštejn
1934

Bochov – zřícenina Hartenštejn.
Východní bastion a Karlovarská věž.

Dárci:

Ernst Stöhr, odborný učitel z
Vejprt
............................................................................................................................
Walter Grimm, bankovní úřední z
Prahy
............................................................................................................................
Franz Rothberger, městský úředník z Karlových
Varů
............................................................................................................................
Emil Zenker, daňový úředník z
Lokte
............................................................................................................................
Dr. Anton Thun, majitel pivovaru z "
............................................................................................................................
Franz Wilhelm, profesor z
"
............................................................................................................................
Karl Wolf, notář z Feldkirch
............................................................................................................................
rodina M. Zimmera, bankovního úředníka z
Kraslic
............................................................................................................................
Anton Stöhr, skladník, Žlutice
............................................................................................................................
Wilhelm Heinzl, poštovní úředník z Karlových Varů
............................................................................................................................
Antonia Struzinsky roz. Beer z Prahy – Smíchova
............................................................................................................................
Franz Schua, dílovedoucí, Chomutov
............................................................................................................................
Karl Ebert, solicitátor ze Žatce
............................................................................................................................

Kč
20.20.20.25.50.10.40.20.10.20.100.20.20.-

sourozenci Eisnerovi, Ústí Povrly
............................................................................................................................
M. Ludersdorf, kartonážka v Žatci
............................................................................................................................
Rudolf Tröber, hoteliér v České Lípě
............................................................................................................................
Wenzl Noltsch, ředitel spořitelny v. v. z Karlových Varů
............................................................................................................................
Willibald Richter, řídící učitel z Otovic
............................................................................................................................
Josef Schranz, poštovní inspektor v. v. z Prahy
............................................................................................................................
Aloisia Schneider, manželka holiče z Chomutova
............................................................................................................................

100.10.10.50.5.10.25.585.-
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konzistoriální rada Ulbert, farář ve Svatoboru
............................................................................................................................
Dr. Adolf Wolf, zemský soudní rada v Bečově
............................................................................................................................
Josef Marsch, úředník z Trnovan u Teplic
............................................................................................................................
Franz Heinzmann, odborný učitel v Chodově
............................................................................................................................
Karl Hofmann, notář v Přimdě
............................................................................................................................
Gottfried Zimmer, řídicí učitel v Bublavě
............................................................................................................................
Hermann Fischer, ředitel měšťanské školy ve Stříbře
............................................................................................................................
Anna Leipold, vdova po poštovním správci ze Žatce
............................................................................................................................
Hermann Ullmann, berní správce v. v. z Karlových
Varů
............................................................................................................................
Antonia Wolf, vdova po železničním radovi v České Lípě
............................................................................................................................
Franz Zintl, berní inspektor v. v. z Kadaně
............................................................................................................................
Franz Ulbert, náměstek starosty v Karlových Varech
............................................................................................................................
Theresia Lenz, soukromnice v Karlových
Varech
............................................................................................................................
Gustav Wagner, ředitel měšťanské školy v. v. z Karlových Varů
............................................................................................................................

20.20.20.20.50.20.15.8.20.10.10.20.10.20.-

Hans Kretsch, lázeňský hudebník v Karlových Varech
............................................................................................................................
Hugo Schuldes, majitel továrny v Kysiblu
............................................................................................................................
Anton Ullmann, zámečnický mistr ve Schweinfurthu
............................................................................................................................
Anna Hofmann z Merana
............................................................................................................................
August Krehan, profesor z Karlových Varů
............................................................................................................................
Florian Ungar z Nowawes
............................................................................................................................
Anton Ullmann z Berlína-Neukölln
............................................................................................................................
Dr. Anton Wolf, Černošín
............................................................................................................................
Dr. Anton Marsch z Bečova
............................................................................................................................
Hedwig Künast z Teplic-Šanova
............................................................................................................................
W. Pawlicek, vrchní státní železniční rada v. v. z Karlových
Varů
............................................................................................................................
Franz Schöniger, učitel v Sokolově
............................................................................................................................
Alois Pörner, majitel pily v Tašovicích
............................................................................................................................
Anton Hanicka, učitel v Jirkově
............................................................................................................................
Ernst Schösser, učitel v Bochově
............................................................................................................................
Alfred Ivo, odborný učitel v
"
............................................................................................................................
Franz Zapf, odborný učitel v "
............................................................................................................................
Karl Haberzettl, železniční zaměstnanec v Ústí
............................................................................................................................
Anton Klapperer, berní úřední v Krásném Březně
............................................................................................................................
Gertrude Kalub, manželka učitele v Linci
............................................................................................................................
August Tächl, Nowawes
............................................................................................................................
Franz Kießwetter, strojvedoucí v Rybářích
............................................................................................................................
Josef Kastl, majitel továrny v Ústí
............................................................................................................................
Ernst Grimm, kupec v Těšeticích
............................................................................................................................
ředitel kanceláře Hildwein, Vídeň
............................................................................................................................
Alois Spitschka, správce skladu Žlutice
............................................................................................................................

10.50.35.20.15.19.25
50.50.20.20.20.10.25.20.10.10.20.10.20.10.18.25
20.50.10.50.5.-

Ludwig Mattusch, odborný učitel ve Starém Harcově
............................................................................................................................
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1. července 1934 nabyl platnosti zákon o obilním monopolu, jehož účinnost začínala až
na podzim. Účelem tohoto monopolu mělo být zajistit zemědělcům pevné a vyšší ceny za
obilí, a tím jim pomoci.
Zde jsou uvedeny staré ceny, platné do 30. 6. 34, a nové monopolní ceny:
100 kg pšenice
" " žita
" " ječmene
" " ovsa

staré:
Kč 145." 105." 95." 100.-

Obilní monopo

nové:
Kč 162." 124." 117." 108.50

K novým cenám se druží ještě měsíční přirážka, a sice: za pšenici Kč 1.80, žito a ječmen
1.50, a za oves 1.20 od 1. září po dobu 10 měsíců. Aktuální ceny obilí stanoví každý rok
před žněmi čsl. obilní společnost.

V důsledku nedostatku krmiv, zejména sena, začíná být v prosinci patrný nedostatek
mléka. Nucené porážky jsou na denním pořádku. Je nutno porážet krávy před narozením
telete, neboť na něj nemají sílu.

Žebrota se rozmohla natolik, že městská rada nechala vybubnovat a uveřejnit v novinách,
že jediným dnem, který přichází v úvahu pro almužny, je pátek, a že obyvatelé mají cizím
žebrákům darovat pouze žebračenky, které budou skutečně potřebným vyměněny za
peníze.

Nedostatek
krmení

Nešvar žebroty

Počasí

Protože do Vánoc nebyl mráz ani sníh, objevily se v přírodě kuriózní úkazy. Kvetly jahody,
dokonce bylo vidět i zralé plody. Na ovocných stromech byly současně květy i plody, v
prosinci rostly hříbky; ještě v prosinci se vyháněl dobytek na pastvu.
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1935
Úmrtí
12. ledna 1935 zemřel poslední zakládající člen dobrovolného hasičského sboru,
založeného v roce 1872. Byl to dlouholetý zřízenec sboru Thomas Hirsch z č. 166 ve věku
82 let.
Zima
Rybníky

4. ledna 1935 zamrzly poprvé v letošní zimě rybníky.

6. ledna 1935 se v Bochově poprvé promítal zvukový film, a sice v kině pro invalidy v sále
Městského parku č. 301.
Zvukový film se jmenoval "Vesnická muzika hraje". Do té doby se zde hrály jen takzvané
"němé filmy".

10. února 1935 uspořádala německá tělovýchovná jednota se svým ženským oddílem a
mladými cvičenci první lyžování na Zámeckém vrchu, kterého se zúčastnily stovky diváků.
Po několika závodních jízdách k Lesnímu mlýnu podle věkových skupin následoval slalom
ze svahu Zámeckého vrchu směrem k Bártovu mlýnu. Diváci sledovali jednotlivé sportovní
výkony s velkým zájmem.

V únoru 1935 začala jednání městské obce se třemi majiteli Zámeckého vrchu (Ludwig
Marsch č. 101, Anna Mattusch č. 42, a Ignatz Stöhr č. 220) za účelem odkupu Zámeckého
vrchu městskou obcí. Poté by měla být na Zámeckém vrchu za účelem zvýšení turistického
ruchu zřízena turistická ubytovna s hostincem.

Zvukový film

Zámecký vrch
Lyžování

Zámecký vrch

Státní silnice
V únoru 1935 přišli do Bochova 2 inženýři pro stavbu silnic
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z Prahy, kteří vypracovali projekt na přeložení státní silnice v Bochově. Projekt počítal s
novou silnicí od Bochovské výšiny přes Kreuzerův mlýn k Šibeničnímu vrchu. Důvodem
přeložky bylo velké množství autonehod v zatáčkách na vjezdu do města.

7. března 1935 se v sále hostince "U zlaté koule" konala slavnost u příležitosti 85. narozenin
státního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Zúčastnili se jí ve velkém počtu zástupci všech
úřadů a všechny vrstvy obyvatelstva.

Masarykova
slavnost
Sucho
Dovoz

Velké sucho v létech 1934 a 1935 si vynutilo dovoz velkého množství sena a slámy. Do
Bochova a okolí bylo po železnici dopraveno 8 vagónů sena a 35 vagónů slámy ze
Slovenska, Maďarska a Rumunska.

20. dubna 1935 se konala velikonoční mírová slavnost Čsl. červeného kříže. U té příležitosti
proběhla vzpomínková akce u válečného pomníku.
2 minuty před 12 hodinou zazněla slavnostní salva a signál z trubky. Památku padlých
světové války uctili účastníci dvěma minutami ticha a zastavením všeho pohyblivého.
Slavnosti se zúčastnili sdružení navrátilců, školní mládež a velký počet vzpomínajících.

Velikonoční
mírová slavnos
Vzpomínková
akce

Koncem dubna 1935 ztroskotala jednání městské obce kvůli odkoupení Zámeckého vrchu,
a sice kvůli kupní ceně. Tři majitelé chtěli 20.000 Kč, a městská obec chtěla dát pouze
18.000 Kč.
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21. dubna 1935 se tu konal krajský sněm Svazu německé venkovské mládeže.
Sněmu a slavnostního průvodu se zúčastnilo přes 600 chlapců a dívek se 40 vlajkami. Jako
řečníci byli přítomni Sepp Summer a Dr. Hetz.

Krajský sněm
mládeže

Mráz
1. května 1935 byl v noci mráz 5° Celsia, který nadělal velké škody.
1. května 1935 se konal velký průvod nově založené sudetoněmecké strany. Na hřiště u
Údrčského lesa se na toto shromáždění, které se konalo u příležitosti blížících se voleb,
dostavilo přes 800 mužů a žen. Hovořili: Hugo Liehm – Žlutice, Klieber – Budov, Wollner a
na konec Konrad Hennlein.

Volební
shromáždění

Od 28. dubna do 3. května 1935 se v sále hostince "U zlaté koule " konala výstava větroně.
Vystavený větroň stál bez započítání práce 2800.- korun a postavili jej členové zdejších
plachtařů (svaz Praha). Obrázek viz na straně 314 (158a).

Výstava
větroně

12. května 1935 zahájil Anton Heinz, hostinský v Bochově 307, v dřevěné boudě přes léto
provizorní provoz hostince (na Zámeckém vrchu).

Zámecký vrc

Námraza
13. května 1935 byla v noci velká námraza, která opět způsobila velké škody na zemědělské
půdě a stromech.
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13. května 1935 narazil nákladní automobil firmy Kosch z Frývaldova (Slezsko), naložený
lahvemi karlovarského Mlýnského pramene, plnou vahou na roh domu č. 87. Vůz i láhve
byly zničeny. Řidič se zranil lehce, jeho nevěsta a spolujezdec těžce. Oba těžce raněné
odvezl sanitní vůz do karlovarské nemocnice.

Autonehoda

15. května 1935 byla kvůli špatné frekvenci zastavena osobní doprava na zdejší železniční
trati Bochov – Protivec. Nákladní doprava byla prozatím ponechána podle potřeby. Místo
toho byl zaveden státní autobus do Žlutic, který bude jezdit 5krát denně. Kromě toho jezdí
2krát denně státní autobus na trati Vroutek – Valeč – Bochov – Karlovy Vary a zpět a 5krát
denně státní autobus na trati Bochov – Karlovy Vary a zpět.

Železnice

Státní autobus

19. května 1935 se konaly volby do parlamentu a senátu. Sudetoněmecká strana dostala v
Bochově 82 % německých hlasů. Celkový počet oprávněných voličů byl 1189 hlasů, do
senátu 1064. Odevzdaných platných hlasů: 1096, do senátu 989.
Německé strany dostaly tyto hlasy:
Posl.
sněmovna:
Senát
Komunistická strana
Posl. sněm. 9
Senát
9
Sudetoněm. volební blok
6 – 4
Něm. soc. dem. dělnická strana "
96
"
92
Sudetoněm. strana
904 – 811
Svaz zemědělců
"
11
"
10
Hospodář. strana dlužníků
Něm. křesť. soc. národní strana "
28
"
25
všech stavů
0 – 0
Zbylé hlasy dostalo 5 různých českých stran
42 – 32
26. května 1935 se konaly volby do zemského a okresního zastupitelstva.

Parlamentní
volby

Zemské volby
Okresní volby
Vedra

Od 11. – 16. června 1935 byla vedra 29° Celsia.
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Při úpravě městského zasedacího sálu, který je od nynějška využíván jako muzejní
místnost, bylo nutno vedle vchodu do zasedacího sálu vybudovat veřejné záchody pro
muže, protože oboje spojovací dveře, vedoucí k okresnímu soudu, musely být na příkaz
krajského soudu Cheb zazděny. Podlaha v zasedacím sále byla natřena na šedo, byly
pořízeny červené kokosové běhouny, do obou dvojitých oken byly vloženy bucny (truhlářský
mistr Bach), byla osazena kulatá kachlová kamna (dar klempířského mistra Franze
Heinzmanna z domu č. 14), nainstalován lustr (nález z půdy domu č. 52), pořízeno 24
dřevěných obkladů v egerlandském stylu (truhlářský mistr Schua č. 62) a ve vedlejší
místnosti byla zařízena egerlandská selská jizba. Na židle, bucny a lustry přispělo městské
muzeum 1600 Kč.

Zasedací sál
Muzeum
Toalety

14. července 1935 byla v Chebu velká slavnost Svazu Němců. Slavnostního průvodu se
zúčastnila i skupina "Bochovského ševcovského cechu" (kterou vytvořilo bochovské
družstvo obuvníků) s cechovním praporem a cechovními džbány. Následující obrázek
ukazuje tento cech ve slavnostním průvodu.

Svazová slavno

Ševcovský cech

Vedoucí: Gen. představený Al. Ungar č. 196
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O školních prázdninách 1935 byly na podlaze tělocvičny v národní škole položeny
parkety. Nová podlaha stála 4900.- korun.

Tělocvična

22. července 1935 už zde začaly žně – jejich brzký začátek způsobilo panující sucho a
místy předčasné uzrání.

Sucho

K 1. srpnu 1935 byl odborný učitel Anton Eger definitivně zaměstnán na zdejší dívčí
měšťanské škole.

Učitel

24. srpna 1935 zjistil proutkař Stowasser ze Záhoří u Luk vzájemně propojené podzemní
chodby nebo štoly vedoucí k Zámeckému vrchu, pod Zámeckým vrchem, pod hůrkou
Minnenbergl, kolem kostela sv. Jakuba, pod Hladovým vrchem, pod Kopcem a na mnoha
jiných místech. Údaje Stowassera potvrdil také proutkař Bockl z Javorné. Existuje tedy
předpoklad, že se tu ve starých dobách těžily nerosty. Důkaz: šachta u tržiště.

Proutkaři

26. srpna 1935 byla na zdejší železniční trati zastavena i nákladní doprava. Náklady ze
Žlutic budou do Bochova nyní přivážet státní nákladní automobily. Městská obec, okres i
živnostníci proti tomu marně protestovali. Zůstalo při zastavení. Špatná frekvence nákladů

Chodby
Štoly
Zámecký vrc
Hladový vrch
Kopec
Železnice

byla vyvolána hlavně krizí a zastavením provozu obou porcelánek v Bochově i v
Tašovicích.

157a

1935

26. srpna 1935 přišla konečně po několikatýdenním "suchu" vichřice s deštěm, který však
na brambory, jetel a otavy neměl žádný vliv. Pouze u tuřínů se déšť ještě mohl projevit v
lepším růstu.

28. srpna 1935 byla na Zámeckém vrchu mezi valem a příkopem na východě vyhloubena
do skály 6,50 m hluboká díra, pomocí níž měla být vypátrána podzemní chodba. Po
neúspěšné práci byla díra opět zasypána.

31. srpna 1935 večer se na Zámeckém vrchu (hradní nádvoří) konal Večer kamarádství 1.
německé tělocvičné jednoty, kde bylo mimo jiných představení uvedeno i "Vymírání
rolníků". Večera se zúčastnilo přes 300 osob a cvičenců.

1. září 1935 se zde konala slavnost u příležitosti 40 let od založení 1. německé tělocvičné
jednoty, spojená s okresním turistickým výletem.

Bochovské cvičenky po vystoupení s vlajkami.

157b

1935

V Bochově při slavnosti pobývalo více než 400 přespolních cvičenců a cvičenek a ti, kteří
dorazili už v sobotu, byli z velké části ubytování v soukromí. Slavnost se vydařila i díky
nádhernému počasí. Tělocvičná představení byla vzorná. Bochovu se podařilo vybojovat
8 vítězných věnců. Následuje pár snímků z tělocvičné slavnosti.

Sucho

Zámecký vrch

Zámecký vrch
Večer
kamarádství

1.)
Tělocvičná slavnost

2.) Skupina mladých cvičenek ve slavnostním průvodu.

Tělocvičná slavnost
2.)

1.) Skupina mladých cvičenců ve slavnostním průvodu.
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Větroň
(na místě pilota
Anton Marsch
č. 24)

[Nápis
na pohlednici]:
Připraven k letu

K 1. září 1935 byla provizorní paralelní třída (II. třída národní školy) přetvořena na
definitivní. Nyní máme opět 5 tříd národní školy.
Na Zámeckém vrchu byl letos takzvaný pětiúhelník zcela očištěn od suti; stejně tak i
vedlejší prostor. Krom toho bylo na nádvoří vysazeno 6 stříbrných smrků (smrk pichlavý),
které věnoval pan Dr. Thum z Lokte. Tyto práce stály téměř 1000.- Kč. Na následujícím
obrázku jsou tyto práce zakresleny červeně.
Axonometrický pohled
na odkrytou zříceninu

měřítko 1:250
za výšky a délky:
Ing. Staff

158b

1935

27. září 1935 se někdo vloupal do boudy na Zámeckém vrchu, vypáčil skříňku z bufetu a
ukradl z ní všechno, co mělo nějakou cenu (ubrusy, niklové šálky, kuřivo a cukrovinky,
hrací karty, kávu, čaj a cukr v hodnotě 500 korun.
Darebáci nebyli dopadeni.

Vloupání

Na konci září začali zdejší plachtaři s tréninkovými lety ze Zámeckého vrchu a z Kopce.
Plachtaři
22. října 1935 v noci došlo ke vloupání do obchodů Adely Kohn č. 26 a krejčího Emila
Höfera č. 102 a bylo ukradeno mnoho zboží. Zloději nebyli dopadeni.

Na podzim se kradlo z polí obilí, zelí, brambory. Bylo také ukradeno mnoho ovoce,
drůbeže atd. ze zahrad a stájí.

Na jaře a na podzim 1935 zasadil zkrášlovací spolek u Pražské ulice a v městském parku
120 ovocných stromů.

27., 28. a 29. října 1935 byla bouře s velkými lijáky, podobná orkánu.

26. listopadu 1935 v noci došlo ke vloupání do zámečnictví a autoopravny Josefa
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Vloupání

Krádež

Zkrášlovací
spolek

Bouře

Vloupání

1935

Häringa č. 301 a kromě různého nářadí bylo ukradeno jízdní kolo.

Koncem listopadu 1935 byla na školách zahájena zimní pomoc. Chudým žákům bylo
denně rozděleno 85 polévek s chlebem. Polévky vařily ve školní kuchyni měšťanské školy
střídavě 2 ženy, kterým dobrovolně asistovaly 2 mladé cvičenky.
Svaz Němců kromě toho uspořádal pomocnou akci a z darů rozděloval potraviny,
ošacení, boty, poskytoval bezplatné obědy atd..
Ze státní stravovací akce se vedle potravinových lístků nezaměstnaným a potřebným
rozdělovalo uhlí, chléb, cukr, tuk, slad, mouka a kroupy.

15. prosince 1935 se ve 3 třídách měšťanské školy konala výstava betlémů, kterou
navštívilo přes 600 osob. Bylo vystaveno více než 30 krásných, velkých a zvláštních
betlémů z Bochova. Čistý výnos byl převeden na zimní pomoc.

Zimní
pomoc

Výstava
betlémů

18. prosince 1935 byl dosavadní ministr zahraničí Dr. Eduard Beneš zvolen státním
prezidentem poté, co dosavadní prezident Tomáš G. Masaryk abdikoval z důvodu
vysokého věku. Bochov byl v den voleb vyzdoben vlajkami.

V roce 1935 nebyli zdejší hasiči přivolání k žádnému požáru. Ani do Bochova, ani mimo
Bochov.
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Státní
prezident

Hasiči

1935

25. prosince 1935 se konal jako každým rokem večer, pořádaný 1. německou tělocvičnou
jednotou ke svátku zimního slunovratu.

Yule - svátek
zimního
slunovratu

Rok 1935 byl suchý. Zvlášť špatně dopadla sklizeň brambor.
Náš nový vodovod se v obou minulých suchých letech zcela osvědčil. Veškeré vodovody
v užším i širším okolí musely kvůli nedostatku vody občas omezit nebo dokonce zcela
zastavit odběr vody, zatímco zdejší vodovod pokrýval neustále veškerou potřebu vody
bez omezení.

Vodovod

Letos byly do zadního chléva domu č. 30 vestavěny dvě garáže pro automobily.

Novostavba

Dům č. 101 Ludwiga a Antonie Marschových byl zcela přestavěn a dostal novou střechu.
Starý dům stál průčelím do ulice. Na následujícím obrázku je starý dům č. 101.
Dům č. 101
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Dary, které poskytli bochovští občané žijící mimo Bochov a přátelé Bochova na vykopávky
a zajišťovací práce na zřícenině Hartenštejn v roce 1935:
Karl Ebert solicitátor v Žatci .......................................................................... 10.M. Linderdorf kartonážka v Žatci .................................................................. 20.Dr. Wiederer – Hofmann, Bečov .................................................................. 20.-

Josef Schranz, poštovní inspektor v. v. Praha ..............................................
Aloisia Schneider, manželka holiče, Chomutov ............................................
Konzistoriální rada Ulbert, Svatobor ............................................................
Wenzl Noltsch, ředitel spořitelny v. v. ..........................................................
Willibald Richter, řídicí učitel, Ottowitz .........................................................
Notář Tutschka, Kraslice .............................................................................
M. Zimmerer, bankovní úředník, Kraslice ....................................................
Franz Wilhelm, profesor, Loket ....................................................................
Nadlesní Roth, Chomutov ...........................................................................
Emil Zenker, daňový tajemník, Loket ............................................................
Walter Grimm, bankovní úředník, Praha ......................................................
Franz Ulbert, náměstek starosty, Karlovy Vary .............................................
Aloisia Hofmann, manželka úředníka, Bečov................................................
Ludwig Mattusch, odborný učitel, Starý Harcov ...........................................
Franz Zapf, odborný učitel, Bochov .............................................................
Učitel Schäffer, Bochov ...............................................................................
Dir. Hildwein, Vídeň .....................................................................................
Wilhelm Leipold, Praha ................................................................................
Odborný učitel Heinrich Heinzmann, Karlovy Vary ......................................
Gottfried Zimmer, učitel, Bublava .................................................................
Anna Leipold, vdova po poštovním správci, Žatec ........................................
Antonia Gruber, menželka učitele, Tachov ..................................................
Theresia Lenz, soukromnice, Karlovy Vary...................................................
Gustav Wagner, ředitel v. v. Karlovy Vary ...................................................
Dr. Ungar, lékař v Karlových Varech.............................................................
Anton Ungar, zámečnický mistr, Schweinfunrt .............................................
Karl Hofmann, farář, Horní Benešov ............................................................
Abele Fischer Rybáře ..................................................................................
Učitelský sbor měšťanské školy ...................................................................
Vedení školy – Kozlov .................................................................................
Ing. Anton Ullmann, Berlin-Neukölln ............................................................
Dr. Anton Wolf, Černošín .............................................................................
Dr. Anton Marsch, Bečov .............................................................................
Antonia Stengl, manželka úředníka, Žlutice .................................................
Hans Schwarz, úředník, Luby ......................................................................
Alois Marsch, lázeňský hudebník v. v. Merano ............................................
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Emma Schuster, odborná učitelka, Bochov ................................................. 20.Anton Eger, odborný učitel
" ....................................................... 10.Oswald Voh, akad. malíř, Berlín .................................................................. 95.paní Amalie Polacek, vdova po lékaři, Karlovy Vary .................................... 10.F. Slawik, velkoprůmyslník, Žihle ................................................................. 100.Dr. Fr. Hofmann, Bečov ............................................................................... 10.Anton Pörner, železniční úředník, Protivín ................................................... 30.Herbert Schmied, Karlovy Vary ................................................................... 5.Nejmenovaný .............................................................................................. 130,Živnostenská strana, místní skupina Bochov ................................................ 200.Dotace od Zemského úřadu Praha .............................................................. 500.Florian Ungar, Nowawes u Berlína .............................................................. 19.-

Z těchto uvedených darů byl uhrazen dluh z roku 1934 vůči staviteli Pörnerovi z Tašovic
ve výši 1200.- Kč a zbytek ve výši 410.- vložen do pokladny.

Společnost na terase
Jindřichovy věže.
Rodiny Schua, Grimm
Mattusch, Ullmann,
Bach.

[tužkou psáno]:
Obrázek od Bacha

Pohled z terasy Jindřichovy věže.
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Hradní hostinský Heinz.
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Také letos se konal vlastivědný večer, a sice v neděli 7. dubna 1935 v sále městského
parku. V sobotu odpoledne byla veřejná generální zkouška. Na programu byla veselá
egerlandská hra se zpěvy: "Wastlbäck a čert" (Da Wastlbäck u da Teifl). Čistý zisk
tentokrát činil pouze Kč 300.-, neboť návštěvnost nebyla taková jako u domácích
divadelních kusů. Peníze byly použity na úhradu dluhu na Zámeckém vrchu. Účinkující
byli stejní jako na předchozích vlastivědných večerech. Následuje program uvedeného
vlastivědného večera. Tato hra se zpěvy je uložena v městském muzeu pod inventárním
číslem 910.

5. vlastivědný večer v neděli 7. dubna 1935, v městském parku:

Da Wastlbäck u da Teifl
Veselá egerlandská hra se zpěvy o 3 jednáních od Rudolfa Sabathila.

Program:

Kopetzky: Egerlandský pochod
Joh. Riedl: Egerlandská písňová předehra.
Drahá vlast, píseň se sólem pro křídlovku.
1. jednání:
Florian Bichl, hostinský a starosta.
Maria, jeho žena
Nannerl, dcera hostinského.
Švec, starý kumpán z hospody.
Ševcová, jeho žena.
Lippas, pacholek a šenkýř.
Franzl, syn Konrbauera.
Karl Freimut, malíř.
Lieserl, Zwackova dcera.

Sabathil a Player:
Z´ Palatz af da Kirwa, egerlandský
tanec s písněmi
2. jednání:
Sebastian Zwack, zvaný "Wastlbäck".
Kreszenzia, jeho žena.
Lieserl, jejich dcera.
Švec; Lippas; Nannerl; hostinský;
hostinská; Kurnbauer, Florianův
soused;
Franzl.

Josef Czerny: Egerlandský tanec
Brautländer.
3. jednání:
pekař; pekařka; hostinský; hostinská;
Lieserl; Lippas; Kurnbauer; Freimut;
Franzl; švec; Nannerl; čert;
návštěvníci hospody aj..
Joh. Riedl: Humoreska s egerlandskými
písněmi.

Prosíme naléhavě o zachování úplného klidu při otevřeném jevišti .
Podpořte úsilí o prozkoumání historie naší vlasti a o zvýšení turistického ruchu!
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Ke konci roku 1935 bylo v Bochově 160 nezaměstnaných (bez rodinných příslušníků) s
dokladem o 3měsíční práci a 45 nezaměstnaných (bez rodinných příslušníků) bez
dokladu o 3měsíční práci.
Státní příspěvek nezaměstnaným činil v roce 1935:
potravinové poukázky 5653 kusů a Kč. 10.=
mléko 8210 litrů a 1.20 Kč
uhlí 198 q a 17.- Kč
chléb 5008 poukázek na 1 bochník a 3.- Kč
mlouka 955 kg a 3.- Kč
brambory 49 q
sladová káva 78 kg a 6.40 Kč
kroupy 400 kg a 2.50 Kč
cukr 202.50 kg a 6.50 Kč
tuk 151 kg a 9.60 Kč

56530.- Kč
9852.3366.15024.2865.1550.499,20
1000.00
1316.25
1449.60

Podpory pro
nezaměstnané

Stravovací akce

vánoční příspěvek
ze státní ošacovací akce
součet

1150.225.94827.05 Kč
.

=

Na odborářských podporách podle gentského systému od svazu pracovníků v
keramickém průmyslu se státním příspěvkem ve výši 2/3 byla 9 nezaměstnaným
vyplacena v roce 1935 částka 16057,-.
Zimní pomoc od Svazu Němců – sudetoněmecká národní pomoc:
Od 1./1 do konce dubna 1935 vybrala pouze 1. německá tělocvičná jednota 6600.- Kč v
penězích a věcných darech. Z vybraných peněz bylo 40 % (více než 1500.- Kč) odvedeno
do ústředního fondu Svazu Němců pro území postižená nouzí. V zimě 1935 (do 31. 12
1935) organizoval Svaz Němců – sudetoněmecká národní pomoc akci zimní pomoci. Již
před vydáním úředního povolení byla provedena interní sbírka mezi členy svazu. Do 31.
12 1935 vybral místní výbor Bochov na penězích 2393.50 Kč a věcné dary v hodnotě
3774.60; z toho bylo na jáchymovské území postižené nouzí zasláno 572.60 Kč (nebo
věci odpovídající hodnoty). Na Vánoce byly 49 rodinám
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se 148 příslušníky rozděleny věcné dary za 920.90 Kč. Hlavní rozdělení bylo kvůli státní
stravovací akci přesunuto na leden 1936 a na Vánoce byly obdarovány hlavně rodiny,
jejichž příděl ze státní stravovací akce byl pouze nedostatečný nebo žádný.

Koupaliště, které v roce 1934 zřídila 1. tělocvičná jednota u rybníka Woma, v roce 1935
navštívilo resp. využilo ke koupání přes 1900 osob; z toho 1200 dětí a 250 mladistvých.

Koupaliště

Sedmidenní poukázka na
mléko, kterou dostávají
děti nezaměstnaných od
státu.
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Státní poukázky na chléb
pro nezaměstnané.

Tyto poukázky rovněž
vydával stát.
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Uniformy zdejšího měšťanského ostrostřeleckého sboru, které jeho členové nosili od roku
1862 do roku 1926.
Vlevo: poručík Josef Mattusch
č. 54.
velitel nadporučík Josef Schua
č. 62
nadmyslivec – praporčík Franz K. Leipold č. 15
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4. ledna 1936 tu vlivem teplého počasí byli ještě špačkové.

Špačkové

6. ledna 1936 poprvé v tuto zimu zamrzly rybníky.

Rybníky

8. ledna 1936 bylo zatmění Měsíce, které bylo dobře viditelné.

Zatmění Měsíce

5. února 1936 se městské zastupitelstvo usneslo, že pro všechny druhy vepřového masa
a klobás zavede kontrolu na larvy svalovce.

Boj
trichinelóze

29. února 1936 byla velká sněhová bouře, doprovázená vichřicí. Pak následovaly mrazy
až 17 stupňů Celsia.

Sněhová bouře

Z úředního nařízení musela být v únoru 1936 přenechána ta část lesa u Skoků (lovecké
právo), která leží v katastru Teleč resp. Údrč, honebnímu revíru Teleč resp. Údrč.

Právo myslivosti

O masopustu bylo po 3 letech opět povoleno konání maškarního průvodu.

Maškarní průvod

7. března 1936 s v sále U Koule konaly
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oslavy 86. narozenin prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka, na které vyslaly své
zástupce veškeré spolky, školy, úřady a korporace. Byly zastoupeny i všechny vrstvy
obyvatelstva.

11. března se konala přednáška o plynových maskách a protivzdušné obraně.

Plynové masky
Protivzdušná
obrana

15. března 1936 byl zorganizován všeobecný návštěvní den pro městské muzeum.

Muzeum

15. března 1936 byla ukončena školní stravovací akce, která začala 30. listopadu 1935. V
uvedeném období bylo rozděleno 3323 porcí polévky a chleba, z toho 40 % místním
chudým dětem, zbytek chudým nezaměstnaným.
Tato stravovací akce byla financována ze sbírek a darů.

Školní stravovací
akce

28. března 1936 se v sále U koule konalo protestní shromáždění proti zastavení provozu
na železniční dráze Protivec – Bochov, kterého se zúčastnily všechny zainteresované

obce, skladištní družstvo, dřevařské družstvo a jiné firmy, štěrkovna v Tašovicích,
poslanci Viereckl a Klieber, zástupci Obchodní komory v Chebu a Státního ředitelství drah
v Plzni.
K opětovnému zahájení provozu na této železnici však v roce 1936 nedošlo. Přeprava
osob ze Žlutic do Bochova je zajištěna autobusy, nákladní doprava nákladními automobily
státních drah.
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[poznámka psaná tužkou]:
vlepit obrázek nádraží

Uprostřed: Bochovské nádraží v roce 1902.
Dtto jiné pohledy.
O velikonočních svátcích 12. a 13. dubna 1936 sněžilo a byl mráz 6 stupňů.

Velikonoce

18. a 19. dubna 1936 byla velká sněhová bouře. "Bochovská výšina" byla tak zasněžená,
že všechna auta a povozy ve sněhu uvázly. Mráz v těchto dnech zničil všechny jarní
květiny.

Sněhová bouře
Mráz

Celý květen 1936 bylo chladno a vlhko s mnoha vichřicemi.

Počasí

V roce 1936 byly realizovány tyto stavby:
Přístavba k domu č. 212 obuvníka Franze Ungara.
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Přístavba

Dům č. 138
v roce 1936

Nový majitel Anton Friedl v roce 1936 podezdil celodřevěný dům č. 138 až k 1. patru.

Novostavba

Na dům č. 167 nasadil nový majitel Gottfried Mattusch nový krov a přistavěl 1. patro.

Novostavba

Do hostince "U zlaté koule" č. 42 byla zabudována výloha. Majitelka Anna Mattusch.

Novostavba

Do hostince "U slunce" č. 35, nový majitel Martin Heinzl, byly vestavěny 3 výkladní skříně.

Novostavba

V řeznickém obchodě hostince "U jitřenky" č. 29, majitel Franz Wolf, byla vybudována 1
výloha.

Novostavba

Novostavba
Klempířský mistr Franz Cecil č. 109 postavil v "poplužním dvoře"
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velkou novou stodolu.

V roce 1936 vybudovala městská obec na hřbitově studnu.

Hřbitov

Novostavb
V domě č. 96 přestavěl majitel Dr. Hans Klinger u předního domu, krov, který stál ještě z
poloviny na podlaze, na normální střechu. To umožnilo přistavět i 1. patro a tato přístavba
byla také realizována.

Byl nově postaven dům č. 241. Stavebník učitel Willi Cecil. Stavitel: Alois Pörner,
Tašovice. Stavební náklady činily 80.000 českých korun.

Novostavba

Od 10. do 17. května 1936 se znovu zaměřoval projekt přeložky státní silnice (Výšina –
Šibeniční vrch).

Přeložka státní
silnice

28. května 1936 se konala slavnost u příležitosti 52. narozenin státního prezidenta pana
Dr. Eduarda Beneše.

Státní
prezident
Jinovatka

Od 1. do 6. června 1936 bylo chladno. Silná jinovatka nadělala velké škody na všech
ovocných kulturách a bobulovinách.
Vedra
Od 12. do 25. června byly horké dny s teplotami +25° Celsia.
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18. června 1936 se při koupání utopil voják jízdního pluku č. 8 v Pardubicích Josef Schua
z Bochova č. 154.

21. června 1936 se na Zámeckém vrchu konala letní slavnost, po které večer následovala
slavnost slunovratu.

23. června 1936 byly zahájeny letošní vykopávky a zajišťovací práce na zřícenině
Hartenštejn. Byl vyklizen sklepní prostor Karlovarské věže a přes 100 velkých for suti bylo
vyvezeno na cesty; vyzděno schodiště, uvedená věž doplněna do výšky 8 metrů a
dokončena ubytovací jizba ve věži.
Letošní práce včetně materiálu (vápno a cement) stály přes 10.000 Kč, a byly pokryty z
darů, z výtěžku slavnosti na Zámeckém vrchu, 1700.- Kč činila státní dotace z titulu
produktivní podpory nezaměstnaných, 732.- Kč výtěžek ze vstupného na samotný
Zámecký vrch, které se přes léto vybíralo, a z příspěvku městské obce. Následuje 1
obrázek, který ukazuje letní práce:

Utonutí

Slavnost na
Zámeckém
vrchu

Zámecký vrch
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27. června 1936 byla velká vichřice s průtrží mračen, která pomlátila většinu obilí. To
způsobilo velkou škodu na úrodě. Obilí, které ještě nekvetlo, dalo úrodu jen 30 %, obilí po
odkvětu jen 60 % normálního množství. Průtrž mračen odplavila i mnoho sena.

27. června 1936 přejel motocyklista na státní silnici u Eckertova (lesa) 73letého
nezaměstnaného malíře porcelánu Adolfa Hübla z Bochova. Adolf Hübl upadl na hlavu a
byl okamžitě mrtvý.

1. července 1936 byl odborný učitel Anton Eger přeložen do Žatce. Na jeho místo na
chlapecké měšťanské škole přišel odborný učitel Franz Röll.

Průtrž mračen

Přejetí

Učitel

Vichřice
7. července 1936 v noci se přihnala velká vichřice. Mimo jiné uhodilo do domu č. 307
Antona Heinze, blesk však nic nezapálil.

8. července 1936 se městské zastupitelstvo usneslo, že obec upíše 4000.- Kč jako půjčku
na obranu a že radnice bude označena dvojjazyčně.

Půjčka
na obranu

26. července 1936 se na hřišti konala letní slavnost sudetoněmecké strany. Dopoledne
hovořil její vůdce před 5000 lidmi.
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14. září 1936 se začalo s totálním vyklizením hradní studny na Zámeckém vrchu. Během
4 týdnů byla ze studny rumpálem postupně vynesena voda, pak 10 vozů suti, 20
kubických metrů kamenů, mnoho úlomků žebříků a kosti drobných zvířat, a nakonec
otesané žulové kameny. Zároveň byly vyčištěny stěny studny, takže nyní je k dispozici
čistá voda. Tyto práce byly velmi obtížné a nebezpečné a bylo nutno je provádět s
maximální opatrností. Dole ve studni byl nejprve dělník Miedl, a když mu na záda spadl
kámen, vystřídal ho dělník Anton Stober. Studna je hluboká 34 metrů.

Hradní studna
na Zámeckém
vrchu

Počasí
27. září byl již noční mrazík a padal sníh.

7. října 1936 se městské zastupitelstvo usneslo, že město zakoupí 4 plynové masky pro
použití při požárech a plynových útocích pro pohotovost hasičů a záchranářů (služba
protivzdušné obrany). Majitelům domů bylo uloženo, aby odklidili haraburdí ze všech půd
a pro hasicí účely v případě plynového útoku připravili u dveří půdy 1 bednu s pískem a
lopatu.

8. října 1936 se konala komisionální inspekce kvůli přiřazení žáků z Nového Dvora do škol
v Bochově. Komise se pro tuto změnu vyslovila. Stejně tak i obyvatelé Nového Dvora.
Jedná se o druhou žádost Nového Dvora během 5 let. První v roce 1931 byla zamítnuta.
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Plynové masky
Služba
protivzdušné
obrany

Školní
příslušnost

1936
Okresní soud

Za předsedu soudu Dr. Tittmanna, který byl v srpnu 1936 přeložen do Chebu, byl
vedením tohoto úřadu až na další pověřen okresní soudce Souhrada.

1. září 1936 se u Válečného pomníku na Kopci konala každoroční vzpomínková slavnost
na syny vlasti, kteří padli a zemřeli ve světové válce v letech 1914 – 18.

11. listopadu 1936 se městské zastupitelstvo usneslo, že pojmenuje tržiště po 1.
prezidentu republiky T. G. Masarykovi "Masarykovo náměstí".

Celý podzim od 25. září bylo chladno, pošmourno a mokro. Mnoho brambor zčernalo.

Vzpomínková
slavnost
Masarykovo
náměstí

Počasí

3. prosince 1936 vedl zdejší lékař Dr. Schöniger kurz první pomoci pro dobrovolné
zdravotníky pro případ úrazů a leteckých útoků.

6. prosince 1936 (neděle) se po 6 letech konaly obecní volby. Byly podány 3 volební
listiny, a sice: Sudetoněmecká strana, která získala 20 míst v obecním zastupitelstvu,
Německá sociálně demokratická dělnická strana, která získala 3 místa v obecním
zastupitelstvu a sdružené české strany, které získaly 1 místo.
Byli zvoleni tito kandidáti:
1. Dr. Hans Klinger, lékař č. 96 jako starosta
2. Ferd. Hofmann, krejčovský mistr č. 43 jako 1. náměstek
3. Wilhelm Bach, truhlářský mistr č. 181 jako 2. náměstek
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4. Johann Grimm zemědělec
č. 133
5. Wilhelm Schuldes "
č. 172
6. Hans Mattusch, úředník
č. 42
7. Adolf Tuchan, zedník
č. 206
8. Wilhelm Heinzl, zemědělec
č. 250
9. Richard Kunz, dělník
" 107
10. Adalb. Schuldes, solicitátor
" 182
11. Josef Mattusch, obuvnický mistr " 297
12. Anton Ullmann, zemědělec
" 78
13. Franz Pimpl, cukrář
" 40
14. Franz Čučil, klempířský mistr
" 109
15. Franz Rispler, kupec
" 39
16. Anton Heinz, hostinský
" 307
17. Alois Schua, truhlářský mistr
" 62
18. Adalbert Springer, solicitátor
" 189
19. Franz Ullmann, obvunický mistr " 332
20. Emil Höfer, kovářský mistr
" 102
1. Wilhelm Herget, důchodce
" 306
2. Richard Donner, solicitátor
" 316
3. Wilhelm Mayer, železničář
" 306
1. Josef Richter, soudní revident " 27

člen městské rady
"
"
"
člen městského zastupitelstva
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
městská rada
městský zastupitel
"
"

14. prosince 1936 začal ve školní kuchyni výdej 140 polévek denně v rámci stravovací
akce. Polévky vařily a vydávaly zdejší ženy. Stravovací akce byla z větší části
financována ze sudetoněmecké zimní pomoci Svazu Němců v Čechách.

Výdej polévky

Revize
Koncem prosince 1936 zahájil úředník z okresního úřadu Žlutice revizi obecního
hospodaření.
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Dary od přespolních na vykopávky a zajišťovací práce na zřícenině Hartenštejn v roce
1936:
Wenzl Noltsch, ředitel spořitelny v. v. Karlovy Vary .............................................. 25.M. Budersdorf, kartonážka v Žatci ........................................................................ 10.-

Zámecký vrch

Dr. Adolf Wolf, okresní soudce v Bečově ..............................................................
Dr. Anton Marsch, lékař v
" .......................................................................
Anton Ullmann ze Střekova ..................................................................................
Dr. Anton Wolf, lékař v Černošíně .........................................................................
Wilhelm Richter, řídící učitel v Otovicích ................................................................
Franz Wilhelm, profesor v Lokti .............................................................................
Emil Zenker, daňový tajemník " ..........................................................................
Josef Schranz, poštovní tajemník v. v. ..................................................................
Ernst Stöhr, učitel ve Vejprtech .............................................................................
Dr. Wiederer – Hoffmann, advokát v Bečově .........................................................
Dr. Anton Thum, majitel pivovaru v Lokti ...............................................................
Franz Ulbert, místostarosta, Karlovy Vary .............................................................
Leopold Tutschka, notář v Kraslicích .....................................................................
Erna Schuster, odborná učitelka Bochov ...............................................................
Albina Roth, Chomutov .........................................................................................
Anton Hanicka, učitel v Jirkově .............................................................................
Johann Schuldes, porcelánka v Kysiblu ................................................................
Wolfgang Rothberger, úředník v Karlových Varech ...............................................
Walter Grimm
"
v Praze ...............................................................
Karl Eckl, tajemník v Podbořanech ........................................................................
Karl Alferi, obchod nábytkem v Chebu...................................................................
Adolf Hildwein, ředitel ve Vídni ..............................................................................
Ernst Schäfer, úředník, Cecha u Lokte .................................................................
Franz Pimpl Bochov .............................................................................................
Josefine Ullmann v Březové .................................................................................
Aloisia Schneider v Chomutově ............................................................................
Wilhelm Ullmann, tajemník Bochov .......................................................................
Anton Stengl, úředník, Žlutice ...............................................................................
Hermann Fischer, odborný učitel, Rybáře .............................................................
Hermann Ullmann, daňový úředník v. v. Karlovy Vary ..........................................
Gustav Wagner, ředitel v. v. Karlovy Vary ...........................................................
Ludwig Mattusch, odborný učitel Starý Harcov .....................................................
Franz Kießwetter, strojvedoucí, Rybáře ................................................................
Friedl Zimmer, učitel, Bublava ..............................................................................
Profesor August Krehan, Karlovy Vary ................................................................
Johanna Heinzmann, učitelka ...............................................................................
Theresia Richter, Litoměřice .................................................................................
Dr. Emil Löwy, Karlovy Vary ................................................................................
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Kč
Anton Klapperer, zaměstnanec daňového úřadu, Střekov .................................... 20.Wilhelm Leipold, bankovní úředník, Praha ............................................................ 20.1937 zaslal ředitel spořitelny Wenzl Noltsch z Karlových Varů ještě jednou ......... 100.-

Práce na Karlovarské
věži v roce 1936

Pokud jde o nezaměstnanost, nedošlo v Bochově v roce 1936 k žádným změnám. Několik
nezaměstnaných bylo sice vyloučeno z vyživovací akce, neboť mohou získat podporu
nebo stravu od příbuzných apod., avšak nezaměstnaní zůstali. – Státní příspěvek na
potravinové poukázky, na mléko, uhlí, chléb, mouku, brambory, kávu, kroupy, cukr, tuk a
podpora ze strany odborů byly přibližně stejné jako v roce 1935. Lidé obecně doufají, že
se hospodářská situace brzy zlepší, a obchodníci doufají v opětovný rozvoj obchodu. –
Počet žebráků ještě neklesá. Z žebroty se již stala všeobecná pohroma, a značný počet
domů zamyká v almužní den (pátek) dveře.
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V obecní knihovně je v roce 1936 celkem 1402 svazků a uskutečnilo se 1783 výpůjček.

Obecní knihovn

V bochovském církevním obvodě se v roce 1936 konaly tyto obřady: sňatky 22 (v
Bochově 9, Německý Chloumek 2, Dlouhá Lomnice 9, Tašovice 1, Nový Dvůr 1), křty 39.
Z toho Bochov 19, Německý Chloumek 7, Dlouhá Lomnice 6, Tašovice 5, Nový Dvůr 2.
Pohřby: 38. Z toho Bochov 18 dospělých, 3 děti; Německý Chloumek 6, Dlouhá Lomnice
5, Tašovice 6 dospělých, 1 dítě. Úmrtí tedy bylo v Bochově o 2 víc než narození. Také v
roce 1935 byl počet úmrtí vyšší než počet narození.

Vývoj počtu
obyvatel

V poštovním rajónu Bochov bylo k 31. prosinci 1936 přihlášeno celkem 184 rozhlasových
přístrojů; z toho ve vesnicích 20. Poplatek za rozhlas činí za 1 měsíc Kč 10.-. Poplatek se
platí poštovnímu úřadu.

Rozhlas

Na konci školního roku 1935/36 se konala v měšťanské škole výstava prací žáků
živnostenské pokračovací školy. Nejlepší práce byly odměněny cenami.
O prázdninách, v červenci a srpnu, se konala akce "Dítě hostem", kterou pořádal Svaz
Němců v Čechách. Bylo tu zdarma ubytováno 32 chudých dětí ze Šumavy a jiných míst.
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Pokračovací
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Dítě hostem

1937

5. ledna 1937 přišla vichřice doprovázená velkou bouří a průtržemi mračen.

Zimní vichřice
Chlad

24. ledna 1937 byl mráz 21° C.
1. února 1937 byl vrchní daňový správce Johann Pasek po pětiletém působení v Bochově
přeložen do Mariánských Lázní. Na jeho místo do Bochova přišel daňový správce Alois
Bennisch z Jablonce.

Vrchní daňový
správce

7. února 1937 se zřítil zdejší pilot větroně Felix Brandl a utrpěl těžká poranění.

Pilot větroně

Z důvodů pochybení, zjištěných revizí okresního úřadu Žlutice, byl na hodinu propuštěn
městský hajný Karl Mattausch (15. 2. 1937).

Hajný

12. a 13. února 1937 zde bylo ubytováno 600 mužů z armády.

Ubytování
vojska

20. února 1937 spadl na Bochovské výšině v důsledku náledí velký pětitunový nákladní
automobil do silničního příkopu do hloubky 4 m. Řidič zůstal bez zranění.
1. března 1937 nastoupilo do úřadu městské zastupitelstvo, zvolené 5. prosince 1936.
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7. března 1937 se konaly školní oslavy 87. narozenin prezidenta-osvoboditele Tomáše G.
Masaryka; okresní vzdělávací výbor k této příležitosti uspořádal také oslavu, které se
zúčastnili zástupci všech úřadů, ústavů, sdružení a korporací a všechny vrstvy
obyvatelstva.
27. března 1937 vyrukovali zdejší "ostrostřelci" (Německý měšťanský spolek ostrostřelců)
opět poprvé s puškou a bodákem.

Oslava
narozenin

Ostrostřelci
Národní hodina

29. března 1937 se konala národní hodina.
3. dubna 1937 zemřel předseda místní školské rady Florian Ullmann, kupec z č. 34.

Úmrtí

24. dubna 1937 se sále U Koule konal večer Franze Heidlera, na kterém účinkovaly
pěvecký spolek a tělocvičná jednota. Heidler je známý egerlandský zpěvák a básník ze
Sokolova nad Ohří, který řeční i v pražském a lipském rozhlase.
24. dubna 1937 byla při teplotě 2° C pod nulou velká chumelenice jako uprostřed zimy.
Kvůli mokru a četným vichřicím byla letos "setba" ukončena až na svatodušní svátky (16.
května).
6. května 1937 se v měšťanské škola konala
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Heidlerův večer

Počasí

Setba

Poradna
pro rodiče
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poradna pro rodiče, kterou zorganizoval učitelský sbor měšťanské školy.
V květnu 1937 byly téměř každý den silné vichřice při teplotách až 24° C.
24. května 1937 byly zahájeny vyklizovací práce na Zámeckém vrchu, když na ně
ministerstvo sociální péče schválilo Kč 4200.- z titulu "produktivní podpora
nezaměstnaných" (příplatek ke mzdě 7.- Kč na osobu a den.) Ze zříceniny bylo odvezeno
přes 200 vozů suti na Klepperovu cestu a do lomu na Kopci.
28. května 1937 uspořádaly všechny školy a okresní vzdělávací výbor oslavy u příležitosti
53. narozenin státního prezidenta Dr. Ed. Beneše.
V roce 1937 bylo v Bochově postaveno toto: Dr. Thum z Lokte vybudoval u hájovny sádku
na ryby.

Počasí

Zámecký vrch

Oslavy

Novostavba
Stavba domu

Zcela nový dům Leopolda Marsche č. 49 v Sirné ulici postavil stavitel Alois Pörner z
Tašovic. Náklady na stavbu Kč 130.000.-.
Přístavba chléva Ignatze Ungara č. 211. Stavební náklady 13.000 Kč.
Byl adaptován dům Aloise Ungara č. 196 a postavena nová stodola. Stavební náklady Kč
28.000.-. Do této stáje a do stáje v č. 211 byly zabudovány první větrací kanálky ze dřeva.
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Rozšíření chléva a úprava střechy na domě č. 205 sourozenců Kießwetterových. Stavební
náklady Kč 10.000.-.

Novostavba

Městská obec nechala renovovat budovu radnice, v níž má sídlo okresní soud, a městský
dům č. 2. Kromě toho nechala v budově radnice č. 1 přemístit záchody, ve dvoře
vybudovat žumpu a natřít střechu. Záchody byly dosud v 1. patře v místech, kde je dnes
velká spisovna. Při tom byla použita i chodba vedoucí k zasedacímu sálu a byla zazděna
některá okna. Byla také nově udělána všechna okna do dvora a ostatní okna byla
natřena; nově vyřešena předsíň v 1. patře . Práce stály přes 25.000.- Kč. Stát přispěl z
titulu "produktivní podpora nezaměstnaných" částkou 3000.- Kč. Po dohodě dostalo
město za vytvořenou spisovnu opět k dispozici 2. strážnici vpravo od vchodu.

Okresní soud

Nově postavená
rozhledna
na Zámeckém vrchu
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21. června 1937 byla zahájena stavba rozhledny na Zámeckém vrchu. Rozhledna stála po
odečtení 2900.- Kč, které poskytlo ministerstvo sociální péče z titulu "produktivní podpora
nezaměstnaných", včetně dřeva a prken, přibližně 29.000 korun. Rozhledna byla
postavena hlavně pro posílení cestovního ruchu. Zbytek původní staré věže zříceniny
Hartenštejn (na východní straně) se stal součástí rozhledny. Na stavbě rozhledny byli jako
zedníci po dobu 6 týdnů zaměstnáni Hufnagl a Klein. Střechu a dřevěné konstrukce
udělali tesaři Wenzl a Anton Mally. Střešní krytinu položil pokrývačský mistr Adolf Mally a
jeho dva pomocníci. Točité schodiště a vnitřní dřevěné obklady jsou od truhlářů Wilhelma
Bacha č. 181 a Aloise Schua č. 62. Zámečnické práce od Aloise Schulze č. 238,
Klempířské práce od Hanse Cecila č. 53. 5. září 1937 bylo všechno hotové.
24. a 25. června 1937 se zde konala cvičení protivzdušné obrany.
26. června 1937 byla ustavena nová místní školská rada. Předsedou se stal Ferd.
Hofmann č. 43 a místopředsedou řídicí učitel Wilhelm Ullberth č. 100.

Rozhledna

Cvičení
protivzdušné
obrany
Místní
školská rada

27. června 1937 se za krásného teplého počasí konala na Zámeckém vrchu dětská
slavnost zdejší národní školy. Hrála se pohádka "O lepící labuti". O přestávkách se
zpívalo a přednášely se básně. Čistý výtěžek činil Kč 400.-.
1. července 1937 byl Franz Zapf jmenován definitivním odborným učitelem na zdejší dívčí
měšťanské škole.
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K 1. červenci 1937 byl Adolf Prasse jmenován definitivním odborným učitelem na
chlapecké měšťanské škole.

Učitel

1. července 1937 přišel jako definitivní učitel na zdejší národní školu Emanuel Müller z
Bublavy.

Učitel

k 1. červenci 1937 byl Ludwig Scholl z Chlumce u Ústí nad Labem zaměstnán jako
městský hajný (smluvní úředník).

Hajný

25. července 1937 se na Zámeckém vrchu konala slavnost na počest navrátilců, při které
účinkovala Německá tělovýchovná jednota a střílelo se do terčů. V 9 hodin večer byla pod
širým nebem uvedena "Legenda o Soči". Čistý výtěžek činil 800.- korun.

Slavnost
na počest
navrátilců

V srpnu 1937 přišlo mnoho silných vichřic.
K 1. září 1937 povolil okresní školský výbor, aby na obou měšťanských školách byl čtvrtek
zaveden jako volný den. Bylo stanoveno, že ve čtvrtek bude probíhat vyučování
živnostenských pokračovacích škol. Na národní škole to zůstane stejné jako doposud: ve
středu a v sobotu odpoledne volno.
V září se do zelí a tuřínových polí dalo tolik housenek, že na mnoha polích, zejména u
silnic, sežraly listy až na košťál. Zemědělcům tak vznikla obrovská škoda.
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K 5. září 1937 již bylo posečeno obilí i otavy. Na žně bylo velmi pěkné počasí. Obilí dalo v
roce 1937 dobrý výnos. Bylo to Boží požehnání.

Žně

5. září 1937 se v rozhledně Zámeckého vrchu konal koncert egerlandského básníka
rozhlasového zpěváka Franze Lutze z Karlových Varů.

Zámecký vrc

14. září 1937 zemřel v Lánech ve věku 87 let bývalý prezident Čsl. republiky, T. G.
Masaryk. Na znamení smutku vyvěsily všechny úřady a veřejné budovy a mnoho obyvatel
města smuteční vlajky. Masaryk, bývalý prezident, měl velké zásluhy na založení Čsl.
republiky. Národ ho nazýval prezidentem osvoboditelem.

Úmrtí prezident
T. G. Masaryka

Bývalý prezident
T. G. Masaryk.
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Narodil se 7. března 1850 v malém městečku Hodonín na jihovýchodní Moravě jako syn
chudého kočího a vyrostl v láskyplné péči svých skromných rodičů v chudých poměrech.
Už jako dítě se naučil mluvit česky i německy. První školní vzdělání dostal ve škole v
Čejkovicích. Tamější děkan mu zprostředkoval studium na německé nižší reálce v
Hustopečích, měl se stát učitelem. Mladý Masaryk však výuku zvládl již ve 13 letech a měl
po zbývající 3 roky čekat. Mezitím vypomáhal ve škole, dával hodiny hudby a hledal
úspěšnější činnost. Brzy se stal učedníkem ve vídeňském uměleckém zámečnictví. Vrátil
se do vlasti a vyučil se kovářem. Poté jej jeho bývalý učitel z reálky v Hustopečích přivedl
k učitelskému povolání. Stal se pomocným učitelem ve škole v Čejkovicích, jako takový
zvonil na kostelní zvony, zpíval při pohřbech, a vykonával veškeré práce, které tehdy
patřily k funkci pomocného učitele.
Mladý Masaryk se však snažil dál. Naučil se francouzsky a připravil se k přijetí na
německé gymnázium (Brno). Tady horlivého studenta často soužila trpká bída. Díky své
silné vůli však překonal všechny překážky, vydal se opět do Vídně, kde složil maturitní
zkoušku a na německé univerzitě studoval filozofii. Vedle toho se pilně učil jazyky
sousedních zemí. V roce 1876 se stal doktorem filozofie a vydal se na další studia do

Lipska. V tomto městě se seznámil s Američankou Miss Charly Garrigue, která se později
stala jeho manželkou. Brzy se vrátil do Vídně, vzbudil pozornost vědeckého světa svými
vědeckými pracemi a stal se profesorem na vídeňské univerzitě. Když byla v Praze v roce
1882 zřízena vlastní česká vysoká škola, přenesl svou pedagogickou činnost do tohoto
vzdělávacího zařízení a začal vyvíjet bohatou činnost jako učitel, spisovatel a politik, až
před něj světová válka postavila novou úlohu. Po ukončení války se vrátil do vlasti jako
prezident nového státu a v tomto postavení působil velmi užitečně a věrný svým hlavním
myšlenkám pravdivosti, spravedlnosti a bratrství mezi lidmi. Vlastními silami se vypracoval
z nejnuznějších poměrů k nejvyššímu postavení ve státě.
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17. září 1937 se ve všech zdejších školách konaly smuteční obřady u příležitosti úmrtí
prezidenta-osvoboditele T. G. Masaryka.

Smuteční
obřady

18. září 1937 mělo městské zastupitelstvo smuteční zasedání u příležitosti úmrtí
prezidenta-osvoboditele T. G. Masaryka, při kterém starosta Dr. Hans Klinger pronesl
tento projev:

Smuteční
zasedání

Pánové!
V naší zemi se rozhostil hluboký smutek: skonal bývalý prezident Tomáš G. Masaryk.
Scházíme se v této chvíli, abychom jménem města Bochov vyjádřili bolest nad ztrátou,
kterou trpí celý stát. Ze zpráv v tisku víme, že jeho úmrtí vzbudilo hlubokou účast nejen v
naší zemi, ale ve všech koutech světa.
V jeho osobě odešel muž historického formátu, jedna z těch postav, jejichž duševní a
mravní potence prozáří staletí, muž, na kterého jeho národ nikdy nezapomene. Dokonal
se život, jenž jako málokterý v sobě zahrnoval vše: práci, boj, úspěch, velikost! Důvodem
smutku, který naplňuje tento stát, je především to, že odešel muž, který tento stát v
pravém smyslu slova vytvořil a vybudoval.
Jeho osoba je pro nás všechny nehynoucím, jasným příkladem!
Rozlet a šíře jeho ducha, čistota jeho charakteru, odvaha jeho jednání a především jeho
láska k lidu – v které lidské bytosti zde na Zemi by nevyvolaly úctu a obdiv? Tento obdiv a
tato úcta však v sobě také obsahují to, co dokáže zmírnit smutek těchto chvil: naději, že
Masarykovy plány a myšlenkové pochody budou nesmrtelné, že síla jeho osobnosti
ovlivní i v budoucnu všechny, kdo budou tento stát řídit, aby požehnané výsledky jeho
činnosti zůstaly zachovány. V tomto smyslu se skláníme i my, Němci, před márami T. G.
Masaryka, který byl věrným synem svého
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lidu a zářivým vzorem pro nás všechny. Poté bylo na návrh městské rady přijato usnesení o zaslání soustrastného telegramu
kanceláři pana prezidenta republiky.
Městský zasedací sál byl černě vyzdoben a Masarykův obraz lemovaly květiny.
19. září 1937 svolal okresní vzdělávací spolek do měšťanské školy veřejné smuteční
shromáždění u příležitosti úmrtí prezidenta-osvoboditele T. G. Masaryka, na které se
dostavili zástupci všech úřadů, korporací a všech vrstev obyvatelstva. Smuteční projev
pronesl ředitel měšťanské školy Ernst Rölz.

Smuteční
shromáždění

21. září 1937 byl den pohřbu T. G. Masaryka. V tento den nebylo školní vyučování.

Den pohřbu

28. října 1937 se v sále U Koule jako každý rok konaly státní oslavy u příležitosti 19.
výročí založení Čsl. republiky, uspořádané okresním vzdělávacím výborem.
6. listopadu 1937 byli z nařízení kardinála arcibiskupa Dr. Kaspara přeložení čeští kaplani
na německé území a němečtí kaplani na české. Do Bochova přišel kaplan Anton Nedbal,
který byl po několika týdnech opět přeložen.
10. listopadu 1937 byl první noční mrazík, 14. listopadu poprvé sněžilo.
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Od 5. do 10. prosince 1937 se v budově národní školy konala výstava panenek. Výstavu
uspořádaly ženy z německého okresního orgánu péče o mládež. Čistý výtěžek výstavy
činil Kč 1800.-.
14. prosince 1937 začala stravovací akce. Školní kuchyně měšťanské školy vydala
chudým dětem denně 130 polévek a chléb. Peníze na tuto akci poskytly sudetoněmecká
charita Svazu Němců v Čechách a okresní orgán péče o mládež. Někteří dárci přispěli i
dary v naturáliích.
19. prosince 1937 se 30 mužů podrobilo lékařské prohlídce způsobilosti ke službě
protivzdušné obrany.

Výstava
panenek

Charitativní akce

Protivzdušná
obrana

Na základě usnesení ze dne 23. 11. 1937 povolila zemská školská rada po dohodě se
Zemským úřadem v Praze (výnos ze dne 27. 12. 37 Zl 1-A-113-2 1937) podle § 9 zákona
ze dne 19. 2. 1878 č. 22 L. sbírky zákonů, aby osada Nový Dvůr, patřící k obci Tašovice,
byla přeřazena ze školní obce Údrč do školní obce Bochov. Toto přeřazení bylo
provedeno k 1. 2. 38. 14 dětí z Nového Dvora tak přišlo do národní školy a 2 děti do
měšťanské školy.

Školní příslušno

Do roku 1933 kupovali v Bochově přebytečné mléko pouze přespolní obchodníci s
mlékem. Když byla v roce 1933 v Karlových Varech otevřena Ústřední mlékárna,
dodávalo od té doby 23 zemědělců z celkového počtu přes 100 své mléko tam. Když byla
v roce 1937 pro Karlovy Vary zavedena povinnost pasterizace, vzrostl počet dodavatelů
mléka z Bochova do Ústřední mlékárny na 55. Uvedená Ústřední mlékárna zpočátku
musela bojovat s velkými finančními potížemi a platila dodavatelům mléka nízkou cenu 20
haléřů za 1 % tuku.

Cena mléka
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To je přibližně 55 haléřů za 1 litr mléka, zatímco obchodníci s mlékem ještě platili 80
haléřů za 1 litr. Koncem roku 1937 však cena mléka u Ústřední mlékárny stoupla na 75
haléřů za litr. Při drobném prodeji zdejším spotřebitelům stojí 1 litr mléka Kč 1.20.

Nezaměstnanost v Bochově trvala v roce 1937 až do července. Od té doby měli všichni
nezaměstnaní až do období krátce před Vánoci práci na stavbě silnice Kopyla-Schaub a
na úpravě silnice u Bochova (narovnání). Hodinová mzda činila Kč 2.80.
Před Vánoci 1937 se pokusila i porcelánka Plaß a Roeßner v Bochově opět zahájit
výrobu. Pracovala nejprve s 5, později se 14 dělníky. Celý Bochov doufá, že se
hospodářské poměry v Bochově konečně zlepší.
Monopolní ceny obilí ve zdejším skladu (podzim 1937 za 100 kg v českých korunách:
pšenice160.-, žito 130.-, ječmen 135.-, oves 110.-, seno 17.-, sláma 10.-, hrubá pšeničná
mouka 320.-, chlebová mouka 2.05, otruby 100.-, krmná mouka 1.80.
Umělá hnojiva za 100 kg:
Thomasova moučka 56.-, superfosfát 70.-, amoniak 158.- dusíkaté vápno 145.-, ledek
vápenatý 145.-, draselná sůl 100.-, Obrat skladu v roce 1937 činil 145 vagónů obilí a
umělých hnojiv; přepočteno na peníze 1 1/2 miliónu Kč.
1 velký bochník chleba stojí v současné době Kč 4.50, 1 žemle 20 haléřů, 100 kg
konzumních brambor 30 – 40 Kč. 1 litr 10stupňového piva Kč 3.10. 1 kg vepřového masa
Kč 12.-, 1 kg telecího masa Kč 14.-, 1 kg hovězího masa Kč 14.-, 1 kg vepřového sádla
Kč 15.-, ceny dobytka v živé váze: za 1 kg: žírný vůl 4.50 až 5.50 Kč. tele 6 – 7.-; prase
8.50;
176a

Nezaměstnaní

Porcelánka

Ceny obilí

Ceny umělých
hnojiv

Cena chleba
Cena brambor
Cena dobytka

1937 - 38

V roce 1937 (4. 8. 1937) bylo z rozhodnutí městského zastupitelstva v obci systemizováno
místo pomocné kancelářské síly.

Pomocná
kancelářská síl

31. prosince 1937 byl odvolán z funkce strážník Wenzl Kießwetter a bylo vydáno
rozhodnutí o jeho přeložení do trvalé výslužby.

Strážník

25. ledna 1938 byla od půl 8 do 10 hodin večer na severozápadní obloze vidět velká
polární záře. Několik hasičských sborů vyhlásilo v důsledku velkých "červánků" na nebi
požární poplach. Také bochovští hasiči už spěchali k požární zbrojnici.

Polární záře

Začátkem ledna 1938 městská obec znovu zažádala u ředitelství státních drah o
opětovné zahájení provozu místní dráhy Bochov – Protivec. Žádost zůstala nevyřízena.

Železnice
Strážník

1. února 1938 byl Hans Kießwetter zaměstnán jako městský strážník.
10. února 1938 přišla v 6 večer velká vichřice, doprovázená pořádnou sněhovou bouří.

Zimní bouře

7. března 1938 zorganizoval okresní vzdělávací výbor v měšťanské škole smuteční
slavnost za zesnulého prezidenta T. G. Masaryka.

Smuteční
slavnost
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1. března 1938 byly schváleny stanovy útulkového spolku (Německá mateřská škola),
ustavující schůze následovala 6. března. V týž den bylo věnováno z pozůstalosti po

Mateřská
školka

Barbaře Hippmann (bývalá hospodyně zdejšího  faráře Swobody) na tento účel 1000.korun.
13. března 1938 se konal "pestrý večer" ve prospěch akce "zimní pomoc" Svazu Němců v
Čechách.
Ve druhé polovině března bylo velmi teplo. Denní teploty dosahovaly až +13°.
Začátkem března byla jmenována komise pro boj s hrozící slintavkou a kulhavkou.
23. března 1938 začalo zdejší oddělení protivzdušné obrany s cvičením s plynovými
maskami. Následovalo několik denních i nočních cvičení protivzdušné obrany. Musely být
vyklizeny půdy a u vstupu na půdu připraven písek s lopatou pro případné hašení.
27. března 1938 se konala velká politická demonstrace okresní organizace SDP
(Sudetoněmecká strana), při níž byla požadována samostatnost německých území v
rámci Československé republiky. Účastnilo se jí více než 5000 osob.
Vlivem teplého počasí v březnu a dubnu vyrašily pupeny a květy stromů a keřů příliš brzy,
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počátkem května přišly noční mrazíky a jinovatka, které nadělaly velké škody na ovocných
stromech a keřích.
21. dubna 1938 byla zřízena paralelní třída ke 2. kmenové třídě národní školy. Jako učitel
přišel do Bochova Wilhelm Cecil z Těšetic.
30. dubna 1938 uspořádal mužský pěvecký sbor v sále "U Koule" Schubertovu slavnost,
při níž účinkovali Schubertovo kvarteto, paní Gretl Fischer, klavír; Herbert Krehan, klavír;
a Franz Fischer, housle.

Škola

Schubertova
slavnost

Denní útulek
Ze sbírek, které se konaly 1. května a z dalších tří měsíčních sbírek na denní útulek v
Bochově se podařilo shromáždit 2840 korun. Kromě toho dala městská obec příspěvek
5000.- korun a německý kulturní svaz 1800.- korun.
1. května 1938 se konala demonstrace Sudetoněmecké strany, které se zúčastnilo 6000
osob a 5 hudebních těles. Senátor Scharnagl z Kraslic a senátor Schöffer z Verušiček
měli projev o cílech a úkolech německého národa a zdůraznili, že sudetoněmecký národ
už není osamocený, ale že za ním stojí 80 miliónů obyvatel německé říše. Při této
demonstraci panoval v německém národu nový duch. Ozývala se zvolání "Heil Hitler", lidé
volali sborově "Ein Volk ein Reich ein Führer" (jeden národ, jedna říše, jeden vůdce).
Dostavily se všechny německé strany s výjimkou německých sociálních demokratů a
komunistů. Svaz německých zemědělců, křesťansko-sociální a živnostenská strana se
dobrovolně rozpustily a připojily se k Sudetoněmecké straně.

Demonstrace
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15. května 1938 byl Heinrich Höring z Bochova zaměstnán jako druhá kancelářská síla
pro úřad starosty. Toto místo bylo systemizováno.

Kancelářská síla

Protože oxid uhličitý ve vodě ze Čmeláčích pramenů narušoval kovový rozvod pitné vody,
vybudovala firma Bail a spol. z Ústí u pramenové jímky odkyselovací zařízení, které stálo
34.000 korun.

Odkyselovací
zařízení

20. května 1938 pochodovalo Bochovem mnoho vojáků; údajně kvůli zajištění klidu a
pořádku před obecními volbami. Ve skutečnosti se povídalo, že má být válka s
Německem. Odsud byl povolán jeden ročník rezervistů. U válečného pomníku na
severním kopci bylo zřízeno oddělení telefonistů. V sále "U Lva" bylo také ubytováno
vojsko. Mezi obyvatelstvem panovala vzrušená nálada.
Po několika týdnech bylo vojsko staženo zpět.

Pochody vojska

28. května 1938 přišla v 5 hodin večer z jihovýchodu silná vichřice, která trvala 2 hodiny a
byla doprovázena průtrží mračen. Déšť trval do 7 hodin ráno. Na polích způsobily záplavy
velké škody. Mnoho sklepů bylo pod vodou. Uvedená bouřka zuřila hlavně v Lučinách,
kde natropila obrovské škody. Došlo ke zřícení 3 domů a 25 domů bylo těžce poškozeno.
Jedna žena byla vodou stržena spolu s domem a utopila se. Potok a ulice byly zarovnány
vyplavenou hlínou a pískem. Škody šly do miliónů. Na toto velké neštěstí se přijely
podívat tisíce cizích lidí. Lidé poskytli mnoho darů. Množství
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srážek v Bochově činilo 79.9 mm.
Koncem května 1938 se vybíralo na státní fond obrany. Neněmečtí veřejní zaměstnanci
darovali určité procento z platu. Část německých veřejných zaměstnanců k tomu byla
přemluvena. Někteří Židé darovali větší částky.
1. června postavili "navrátilci" tajně "pohotovost" na ochranu obyvatelstva. Velitelem v
Bochově byl Franz Rispler č. 38, velitel všech 3 čet: stavitel Pörner Alois z Tašovic.
28. května 1938 se z nařízení konala oslava narozenin státního prezidenta Dr. Beneše.
13. června 1938 byl oficiálně otevřen německý denní útulek (mateřská školka), a sice v
domě Ferdinanda Hofmanna č. 55, který byl k tomuto účelu zvlášť upraven. Zpočátku bylo
k návštěvě školky přihlášeno 61 dětí. Jako 1. učitelka v mateřské školce byla zaměstnána
slečna Theresia Bauer z Dolní Jadruže u Plané. Nájem za dům č. 55 stojí ročně 2040.korun. Pedagogickým vedoucím byl jmenován řídící učitel Wilhelm Ulberth. Při otevření
školky pronesl projev starosta Dr. Hans Klinger.

Fond státní
obrany

Pohotovost
Oslava
narozenin

Mateřská školka

Dláždění
13. června 1938 se začalo s dlážděním Ševcovské uličky. Byly použity žulové kostky z
tašovického lomu. Náklady činily celkem 23.000.- korun.
19. června 1939 se v Bochově vybralo na Lučiny, postižené neštěstím, 3000.- korun.

Sbírka

Celý květen a červen bylo chladno a sucho.
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V tomto roce nebyly žádné sazeničky tuřínu, zničily je mrazíky. Lidé je vyseli ještě jednou,
v červnu na část zelných polí nasázeli brambory, dovezli sazeničky řepy ze Žlutic a
Verušiček.

Tuříny

Na konci školního roku 30. 6. odešel odborný učitel Franz Röll odsud na 2. chlapeckou
měšťanskou školu v Karlových Varech.
1. června byl řídící učitel Wendelin Heinzmann z Tašovic zaměstnán jako učitel na
národní škole v Bochově. 1. září byly otevřeny 2 paralelní třídy pro 1. a 2. ročník
chlapecké měšťanské školy. Za tím účelem byl rekonstruován služební byt ředitele
měšťanské školy, rekonstrukce stála 8000.- korun.

Učitel

Svatojakubský jarmark měl letos kvůli slintavce a kulhavce, která řádí v okolí Bochova,
slabou návštěvnost. Bylo přivedeno jen 80 kusů hovězího dobytka. Jako preventivní
opatření proti zavlečení nákazy si museli všichni návštěvníci jarmarku na vstupech do
města pod dozorem důkladně a silně otřít boty na mokrých pytlích, které obsahovaly
dezinfekční roztok.
Od 27. července do 6. srpna 1938 se ve Vratislavi konala velká německá tělocvičná a
sportovní slavnost, které se z Bochova zúčastnilo 5 cvičenců a 8 cvičenek, a sice: Rudolf
Rudolf 286, Karl Schobert 144, Wilhelm Stöhr 171, Dr. Alfred Hampel 28, Alois Kunz.
Anna Marsch 24, Paula Kießwetter 28, Marie Pimpl 40, Hermine Huberer 130, Hilde Plitz
46.
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