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. íPŘrpMLUvA.

Na nás1edujících stránkách jsem se pekusi1 popsat
tisíci1etou historii celkevého esÍdlení našÍ krajirry na

1evéra břehu středního Labe. Není te historické bádání, a1e
jen souhrn získar1Ých inťornací ze života spo]ečnosti v
průběhu druhého t1síci1etí našeno 1etopoětu.

Pe deset roků, kdy jsern pracoval jake kren1kář ebcc
dov-Předhradí, jsem se snaž1l zazrLafrenávat nejen život
současný , ale přibIížit e popsat doby roinulé. v této
pro rnně zajímavé prác!, jsem se dostal k arch1vním materiá
lůu Polabského muzea v Poděbradech, proetředn1ctvÍn ne-
všední péěe, dnes jiŽ zesnulé' panÍ Mgr.MarÍe Prchalové'
ze eož jsen j1 nestečil poděkovat' Dá1e to by1a ved}e his-
tor1cké literatury' pojednání nÍstních badatelů a písnáků
jeko byI1 Dr. Jan Hell1ch a tI.F. Vavák, staré kron1ky na-
šich obcí' což doplnlly osobní záznauy ného otce čeňte
Něneěka a vzponín$ nešich spoluoběenů.

z těchto získaných poznatků se podařllo postupně
zpracovat

Klipec - 22, roků
Sto1etí sportu a spolků
Historie škoIství v PředhradÍ
Evenge1íc1 v Předhredí

g z rnater1á}ů po Yáclevu PotněšÍIovl a 0seěka připravit
Oseěek, hlstorie obce a jeho kolí.

Nakonec předkládán "ÍÍsÍc let při Labl" s využ1tín
dalších i dřÍve nevzponenutých pornat)<ů zapsanýcřr' odpo-
slouchených, ale 1 osobně prož1tých.

Autor.
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hradokter:Í pod}e }:is+.crickýc}r pranienů stáÝa1 na počá'uku
druhého tisíci}etí v ob1asti nezi d'nešnírn Kolínern ařl.tlěb-
rady, na }evén břehu řeky Labe. Vznik1 krátce po pádu LÍ.
bice, stojícÍ na pravém břehu Labe, dá1e po proudu, kteou
v]astnili S]-avníkovci z knene Z]-Íčanů /pťíLoha č,.I./

Z ná.vodu zlických Vrišovců, síd'Iících na Staré Kouřimi,
došlo za účastÍ iceÍžete ieehrl Boleslava II. /glz - 99g/ s
raocnýrni Slavníkovci k vá}ce. .Jejich r5lvražděním na Libici
25.záŤí 99, padlo panství Slavníkovo. Z bohaté kořisti od-
dě1i1 Boles1av II. pro svého syna Oldřicha úděl, který sa-
ha]- na severu po Žiž"li"e, od.tud. k Labi u Kladrub , podJ.e
Labe k Záboří. Fotom za po$ezí vsÍ Nebovíd'y, Lošany a Vell
aŽ opět k Labi, bl-íže Libice. Na tomto úcělu vybud.oval O1d
řich na levém břehu Labe, v místech drrešního Předlrradí svů
hrad, nazvaný po něm o1dříš. To potvrdiIr Dá poěátku d'vacá
tého sto1etí, svJfo pátráním a archeo1ogickýni nálezy podě-
brodský lekárník a nístnÍ historický bad'atel Dr. Jan Iíe].-
lich. Toto pátrár,rí podrobně popsal ve svérn d'Í}e .'Kde 1eže1
hrad' 01dříšT. uveřejněnén jako zv].áštní přílohg v oBané.tt-'

ká.qhi':'árrcheo1oglckých a místopisných,l roěník XX, z roku 19Q
vydávaných v Foděbrad'ech.

Logicky se ale zd'á, že hrad. na ton.to rnístě, byl budo-
ván záuaěrně v těsné blízkosti centra vyhubených S1avníkov-
ců, aby tak střežil a hájil zájmy vítězných Přenyslovců
nad získanýn úzením"

Hrad byl budován v letech 1oo2 1012 postupně B

chrárnen zasvěe enJín. svaténu Janu Křtite]i, jako údajnérnu
zachránci O].dřicha z po1ského zajetí. Jiná varze praví , že
svatý iÍt}an Křtitel zachráni1 Oldříchova otce Boles1ava Ir.
před úk1ady Vršovců"

Vlastní Provoz hradu' osazenstvo a ce]-á jeho ozbro-
jená posádka potŤebova1a k p1nění svýeh úkolů, vedre za-
jišŤování praktických potřeb k životu i technické a ekono-
roické zázemí,Zázea't- technieké, tvořené hrad.ní ěeledír S€
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z operat1vních důvodů vytvoři1o v těsné blízkosti hraciu, v
jeho před'hradÍ. Ekononiické potřeby hradu zajiš,ťovali obyva-
telé přilehlých osad'. 0 výživu hrad'u se starailšolrsední Pněv
se svým zeměd'ěIskýrn hospodářstvírc a nlýnem. FYo potřebnou
nobí1Ítu posádry a pTo zajiště-nÍ d.opravy náklad'ů, by1 v teh
dejší době nepostr.adatelým ponocníkenr kůň, jak jezdecký, tak
taŽný. Pro jejieh nezastupite].nost něl hrad pro jejich chov
samostatnou chovnou stani_ci- zvanou

K O B Y L N T C E.
JejÍ rnísto by1o jihozápadně oo hradu. To dnes připoraí-

ná , jen v ústním podání, Zenědělský nístopis ,/příloha ě.2.
rrísto ě. 29 ''Koby1nice,.. Vzhledem k tom u, že se nenašly
žé.dné zbyt}q1 stavby, Ize předpokJ-ádat, Že objekt pro d.aný
účel byl budován jako stavba ai'8ona. Ta po zániku hradu a
po spInění svého úkolu postupně zr.j-zel.a. Ved1ejší nísb,
zvané v Místopise oU studné" /čís1o 33l mohIo sloužit jako
napajed,lo. Možná sloužilo i později jako studánka, při za-
n1kIé vsi PopovÍcel Po které dlouho zůstávalo kamenné oblo-
žení, sklípek a zdivo v zemi.

Je pravděpodobné, že tato Kobylníce existovaIa iiž
před vznikem 01dříše a s}oužila svým choven i 1ibickýE S]-a-
vníkovcům a že její chovatelská ěinnost přesahova]-a místní
význam.Dokazuje to, že lokeIita K0BYINICE je jfuerrována v
1ist1ně z roktr 1228, potvrzující vIastnícká práva ke k]áš.
teru sv. Jiří na hradě praŽskén, původ,ně udělená krížeaem.
Vladis1avem II /Ll4o-Il73/. Celé darované "zboĎí ]ibické'|
obsáhuje J.oka1ity: |'LrtsICT' I{ÁNIN' oPoI,ELr' osEK' oLDBIsr'
ODREPSI.I .V.I}trAEICr' COBrLNrcI' sADOvI' reÝENfCI. Tedy spolu
s 01d'říšem, Sad'ovou, před'chůdkyni oseěka, právě ta Koby1.
niee, kterou marně hledali historici í ve vrd'á]-enén gko1Í
Libj.ee. Ona a1e v době pátrání již neex.ístovala a nístního
žernědě1ského nÍstopisu, předávaném po generace jen ústnÍrn
podánín, Si nikdo. nepovširnl. ostatnÍ, vzdá1eně jší osad'y na
Ko]-ínsku, jinde jmenované v souvis1ostí s hts.t,orii hradtr,
na přík1ad Konárovice, Ohaře, nebo ověáry zánik hradu pře-
ži1ya při způsobily svoji existenci novým poněrům.
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Z Á }i K HR A

Postupný-rn upevňovánÍra politické uroci iechů, PŤ1 g$edno
covánÍ státur PfostřeonÍctvím Přeqysl.ovců, zan1kl'. původní
úrot hraiu" Po zavtaŽi'ění tsořit,ý,z rodu Vršovců, pověřených
správou pokořené Libice v roce 11oB, který by1 jejírn poslec
ním spr.ávcem, bylo síd]o župy přeneseno na neoa]-ekou }íavra{
poblíž Nyrnburka. Hracu zůs.ua]- již jen význarn náboženskýr Jo
zřejrno z výleuved'eného aktu ýg.ížete Vla.fislava fI, který d'a
rova1 lrrad klášteru sv. Jiří. Tak to uvádí ve svérn prvnín
cí1e kroniky ll'Ll-9-l'l.zz/ i(osmas, děkan kapituJ-y sv.Víta na
hradě pražskén /# Lo45 + 21.11.l.I2, /.To uvádí i Dalini1
v jeho kronÍce , psané do]:r:o}<u 1314, kd'e zápinem z roku
I22a tato práva potvrzu. je.

Da1ší zprávy o existenci irrad.u jsou rozporné. V d'í].e
prof . Tomka ''Panát}gt rTI,, je uůeoeno, že koste]- o]-dřÍšssý
byl znič"o|u "o.. 1110 ve válkách č.eskopolských. To vyvrátil
Dr. HellicHnalezenou zprávou o darování kostela oldřÍšské-
ho iilajestátem knÍžat lv1insterberských z roku l.494.

Dále se píše o naprostém zničení hradu O1dříše a jeho
kostela sv. Jana Křtite1e v roce 1496. To v době, kdy něk-
de jšÍ pod'ěbradský he jtnar{ďeněk Kněnický, který nepřál stra-
ně pod.obojÍ' dal stÍti 10 havířů kutnohorských u nostu po-
d'ěbradského a stěžova1 sj- na podvody hornických úřeoníků.
Nato tarn přitáh1 krátce krá] []adisIav,, hejtňana zajal a
d.a]- ho táhnouti na skřipec v červeném hrádku u Podous. Při
tom jeho vojsko zceIa zniči1o hrad i kostel old'říšský,Dle
jedné PamětnÍ krlhy poděbradské, byl oldříšský kostel znj--
čen teprve roku I'rs. Existenci hradu v 15.století v době
Jiříka z Podě brad nepříno potvrzuje spisovatel Říha .r,e
své krtíze .'iekánÍ na krále,., kde uvádÍ přítomrrost purkra-
bího hradu Old'říše ng poděbadskén. zánku, Při svaĎlbE }ňarka
z Týnce , velitete družír\y krále Jiříka z Poděbrad', při
jeho snatku s Terezou, dcerou oseěského převoznÍka.

Ať je ke skutečnosti b]-Íže. to či ono tvrzění jisto je
že o konečnóu ]-ikvid.acl hradu se postaralo dravé a nespou-
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tané Labe, pravicleIně se rozlévajÍcí a často měnÍcí svůj
tok.}irad' postupně zmize1 v jeho v].nách. Jeho umístěnÍ lze
přeopokládat do míst d.nešnÍho ťctba1ového hřiště v Fřed'hra-
d'í. S nÍn skonči1a ve vlnách Labe i severovýchod,nÍ část pů.
vodnÍhc hrad.ního předhra.Jí. to dokládaly i nálezy keranic-
kých střepů, které se objevovaly při mechanické těžbě písku
pob1íž téchto ulíst , po které vznikIo předhraďské jezeror Poroce 1960, Ťo mi potvr'd'il .]osef Pou1a z pňová čp.31 ř]93o
+ 200', který při této těžbě pracoval. Tuto skutečnost pot.
vtzují i i archeo1ogové ve VlastÍvědném zpravod'aji č.36 z
roku 2oo2, kde archeo]-oŽka Kar]'a l'riotyková popsala části
hradní palisád'y., objevené nezÍ doqy čp.17 a 28 v roce 1998'při ukIádánÍ místní teteÍonní sÍtě do zenních kabe1ů. KdyŽ
vIastní hraď znizel.v labských vlnách, zůstalo po něm jen
os1řelé předhrad'í, které se stává samostatnou gsedou a před
určené pojnenování si ponechává. Tak vzniká

P R E D H R A D Í.
0 něr,'r je první písenná znínka v popisu d'ieeéze praž-

ské, pod arclbiskupstvín Arnošta z Pardubic, sepsanén v
1etech 1]40 1344. Písennou podobr názvu vši přibližuje
Dr. hoťous v ''MístnÍch jménech v iechách'', roku I35z jako
PRIEZIIRAD' v roce l-3'67 PRrEZDHRr\D či PBZIHRA-D, roku 1384
IEZIEDHRADTE, roku 1399 PRDZYEHRADDYE, FRZTEDHRADY, v roce
1495 PBZIEDRAGYE a v roce 1553 konečně pňnounanÍ. .

v té době na zbytku hradiště oldříšského vzrtikla ze-
manská tvrz a to v místech onešního čp.10. Tu vlastni]. roce
1352 Petr Rozenthal, měš{an kutnohorský.Y roce 1367 náhraĚ
dou za zaniklý chrám oIdříšský, byl na předhraáské návsi
postaven koste1 nový, zasvěcený Nanebevzetí Panny In1arÍe.
.Iako staviva byly použ1ty zbyttry z trosek chránnu oldřÍšské
ho. Ke korrci xIv'století držel Předhradí a Pňov rod pánů ze
ZaječŤc. 0d 4.srpna 7395 to byl v PředhradÍ pan Hereš,kte
v nově posta'leném kostele za].ožíl- a nadal o1tář sv. Máří
Magdalerry a Kateřiny. Kostel sloužll aŽ do roku L744, kdy
by1 vypálen a zcela zniéen pruskýni vojs\ir. . Na jeho místě
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'cy1o pak postaveno ěp" ].3, , které v roce }9o1 vyhořeio ajeho místo je c1nes zahraoou nezj. doqy ěp" i4. a I,. Zbytkůz v}'hořelého a pobořeného kestela by1o využÍváno obyvateJ.ijako vÍtaného.staviva při de]-šÍch stavbách v obcí. Tím..uo
postupnýro řetězovýu v.yužívánín se zachránily známé p1astiky
z původ'ního o1dřÍšského chrár,.u, objevené Dro }iei1ichen na
počátku 20.století v čp. 9 a 12. a pozclěji v čp.21. /příbiohač.3/. líení vyloučeno, že i v bu.doucnu se při 

"t"u"u,'i"i,_".']konstrukcích starých domů najd'cu č'ášÍ ťragroenty.
Po surti pans iiereše v roce 13,99 se stává najitelein na

Předhrad'Í jeho bratr rileš ze Zaječíc , Č'tžíei tvrz v Fňově,který přesíd.]il do FředhraoÍ. Jako najite] a patron zďejŠí-
ho.kost,ela zůstává až do roku 1401, kdy zemře1. Foručníkernjeho nezleti}ého syne lilšíka se stal Kuneš z O].brarncriicl
purkrabí pražského hracu a nilostník i<rá]-e Váciava I.ý. Ten
jrnénem dědice cosezcvai ťaráře v obou. vsÍch a by1 údajriě
rrajiteiem po}oviny Přechrad'í. ijliadý A1eš se uja1 děcictví
v r.oce ].413'' a1e po crlou ietecli zernře1" Gdumřelý majetek s1vyprosi]. Kuneš, jenž jako poručník by1 jeoiným dědicen těch

' to statků, pokud hy k nim sám. kr.áI práva neuplatnil. Kd'yž
Kuneš v roce 1419 zenřeJ.', vznikl o tuto odúmré, jako právo
král-cvské'spor. Pro vzniklé války k rozřešení nedošIo, až v
roce L4j6' kdy krá.I Zikn uno zapsaI Jiříkovi z Kunštátu 14vsí na Poděbnadsku, tak by1o PředhradÍ zapsáno mezi nirnl.
Roku l-454 sÍ da]. tato vlastnická práva, která d'osud' rněl k
Přeohrací Kuoéštroze1 

' syncvec zemřelé}io Kuneše,JÍřÍk z Kun
štátu, Již jako zerrský správce l Z'psat do zen'ských desek.od
té ooby patři1o Předlrradí k Poděbradům

v té době býva1o v Přecihrad'í g osedIých hospodářů,kte.
řÍ d'rželi dohromady 5 a 3/4 lánu polností. K ton.r pak mě
obec spo1ečnou pastvinu, patrně území pravioelně zaplavova-
ná jarnín'i vod'ami tabe;

Nejstarší zachované podrobné
pách v Př dhradÍ zaznamenal urbář

5 statků a 4 clraIupy. Seřazeny

zprávy o statcích 
"6bu1uz roku lrr]:.3, bylo to'

pod'Ie urbovního pořádku to
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cešníč.1. statek - Vo jiěch Vo jtek-l ].án a l, ? kopy zó.b'onu/čp.11a12

č.2.statek - Favel Vacků-l ]-án a. kus ioučiry ./dnešní ěp.1C,/
š.3.statek - i.iii^<uiáš Neťopka - I/2 ].ánu ,/d'nešní čp.6/
č.4. chalupa - iJlarta Košutka- kus roiÍ a louka./dnes čp,I8. /
č., .ghalupa rIíra Něnec I/4 1ánu /<]nešní ép.).9/
č .6. chalupa Jíra Ženliěke-kousek ro1í, štěpnička ,lcuka,/čp.Eč.7.chalupa Jana l{achová- kousek pole a 1ouka ,/oneš .ip.7/
č;8.statek . Duchek Bartošů - 1 a l/4 ]ánu /d.nešnÍ čp.l7t
č"9,statek - ďíra iapek 1 a t/4 lánu ,/ d'nešní čp,4/

Ce]á obec v]-astnila spo1ečné pastviště"
v době poběi-ohorské byli zaznamenáni první náboženští

uprchlíci. By1i to v roce 1623 rlan LÍska z čp. 7 a po něrn
ťi[atěj Baršů.

V roc e 1642 by1o podIe zápisu poděbr2dského panstvír,v
Před'hracÍ 10 oseolýeh hospodářů, z toho 4 sedláci a 6 cha--
1upnÍků. Pocěbradské panství si d'rželo ve vsi louku '.Kopid'-
lanku.' " ú.pňo,," Iouku ,|Popovsku', které d'ohrornady dáva1y
94 vozy otavy. Při1eh1ý panský 1es ob}rospodařoval samostat-
ný najný až d,o roku 1828, kdy tyto povinnosti pŤeš1y pod há-
jenku priovskou .

V třicetileté válce by1a obee několÍkrát od obou vá1ěí-
cÍeh stran pustošena. o$rvatelstvo trpě1o a někteří opouš-
tělÍ své dornovy. V roce 1651 rr.ě1a ceIá obec jen 34 obyvatel,
včetně dětí. Je zapsáno, že nejstarší osobou by1a čtgřiceti
].etá podrrahyně a ne jstaršímu hospodáři by}o JO roků. 

.Tet]'

spoIu s 25 1etou rnanželkou rně1i 1oětí. V da1ší rod.iné se
uvad{27 letý nuž a 19 ti1etá manže}ka a pětiIeté dÍtě. lvIezi
s]užebními osobami jsou uváděrry 10 . 12 leté děti. VáIka
zemechaIa i neblahé nás1ed}ry hospodářské.. Některé zemědě1-
ské used1osti zůstaIy opuštěrlé a pole neobdělána. Aby se
zjisti1 skuteěný stav,;::byla ko].ern roku L654 zpraeována t.zv
Berní ru1a. i]yl to soupis všech panství, sedláků, cha1upní-
ků a zahradníků, což mělo urěující význam pro stanovování
daní.

V Před'hrad'í byIo z jištěno jen 6 obsazených hospodářství
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Byiy to:
srat$: Jana Dobiáše čp.}i a 12 ga korců

.jana Knoura /Kunara/ čp.1O 72 korců
rlana Kůr}ry čp.6 . 36 korců
"Tana Starého čp. 4 - 72 korců

chalupy: .Iana čeřÍnka čp.8 . - 6 korců
Jana Dobiáše čp.l8 : 6 korců

oiluštěné zůstáva1y stat\y DusÍkovský . 30 korců akovský 60 korců a chalupy štěpanovská
a Vysokomýtného - 4 korce.

Z celkorré výměry 4O3 korc e /t, j. l]16 ha/ polÍzůstávalo 1}2 korců ftz na/ bez hospodáře.
Určité ztrepšenÍ zeznamenal soupÍs z rcku I6s2. hrstýzůstával jen statek Dusíkovský a celkern 36 koruů půdy zu-s.uáva]o neobděláno. Ostatní půdu obdě1ávalo:

Kon íě -
18 korců

,,ourodných

. 72 korců
72 korců,

5 sed]áků - Řehoř Dobiáš 99 korců, Vác]-av Ma}ý
}íÍatěj iinat - 36 korců, lElatěj Starý
Václav l{alý rr1. 60 korců.

5 cha]-upníci :Jan čeřínek,rybář-6korců,Václav Dobiáš-4 korce
Jan t.i1acrrůrka.6 korců, I&tek váň" 18 korců.

Tento soupis z roku'1682 stanovova1 ťakél PTo tytopod-
dané osoby a jejich bospodářství nás1edujíc7 robotnÍ povin-nosti:

.'Sedláci, kteří ro1í až do jednoho lánu nají, jsou po-vini týdně s potahem 2 dny praoovat, ti kdož vícé]než 1 }ánorží, týdně J d.qy. Ti kteří potahu nemají a přece jsou nagruntu osazeni, nají konat pcssí robotu jedBu osobou ce.lri
týden bez p1atu.

Cha1upnícin kteří do 18 str.yc}rů
m ají, jsou povini robotovati 1 oen v

/korců/ t. j. i/4 iánu

vÍce než 60 korců ro1í rna jí, ro b otují
La vícepráce!obotnÍ se jiin platí

přidávají 6 kr. denně, od posekání 1
a svázánÍ 1 kr., za posekání 1 jitra
šenÍ 5 kr.e ) hal. od udělání 1 kopy
od udělání nového m].atu t zlatý a io

týdnu bez p}atu,kteří
2 dny v týd'nu zoarna

na př. když zddníkům
záhonu /z9a m./cbilí

/o,5a ha/ trávy na su-
došků lkr.3 na1éře,

kre jc arů.



Poor"u}ryrrě je i,ovÍna rcěr.lě 1J dní i.cbc'uy, oodruh samo.
statný i žena.uý 26 dní, kdo důrn bez 8runiu- d'rží 3g dnÍ.iido
pia*.,í z oonu n...éně fi.ěž 1 zI i4 kr copr:i:cuje jcoritribuce l.cen
ceioročné. Koo pigtí oo ]- zi 54 kr dc 4 zI odpracuje 2 dny
v t'ýdnu jednou osob.oul Pod 19 zI 3 dnJ' v -uýdnu a k tomu
]-3 necě1 ve žnÍch, senách a otavách''.

Ve výětu těc}rto robotních poviností nenÍ zapošbna
robota, ktercu požadova].a vl-chnost při sklizních v letnÍch
rněsících, nad rámec povlností stanovených v urbářích.

I{eplněnÍ všech tčchto povinostÍ by]o krutě trestáno.
}Ja každé návsi stávala ',kláda'' a ,.trdlice., a při panských
kancelářÍch by1y všude tres.uní 1avice a karabáče.

Přes tyto tvrdé robotní vovinošEl , nebo právě jejich
vinou, nebyly p1ně zaYtlazeny hospod.ářská ztráty z vál$ tři
cetileté. Ještě v roce \726 by1y zaznanenány neobsazené ze-
nědělské used1osti. .ien v PředhradÍ to byla 4 neobsazená
hospodářství se ll2 korci laden Ležíeí půdy.' Až teprve sou-
pis z roku I,|7o zaznamenal lepší výsled\y. v té době by1i
v PředhradÍ 4 sedláci, } chalupníků a 2l beráčníků a pod-
ruhů. uelá obec m'ěla I44 obyvatel , kteří ved'Ie vpředu uve
dených robotních povinos-tí, oHrospodařova11 ce1ken 373 kor-
Ců, 1 čtvrtnici a I mázl. E tonr jirn louiry dávaly roění vý-
nos 32 vozů sena a otavy. Společně vyuŽívali 87 korců past.
vin a ponostlin.

Po tointo mírném hospod'ářskén z1epšení přiš].a d.oba vá.
Iek o rakouské dědictví, kdy PředhradÍ opět zLe trpělo. Z
jara roku l.742 zde po čtyři nésíce hospod'ařili Francouzi,
při svých nájezc.ech ze svého ležení u Ko1Ína. V roce l?44
přitáh1 oo CYech BedřÍch 'ruský a jeho vojska ce]é Fřed'hrad,í
vypálila a d'ocela zníči1a. Shoře1 i kostel, fara Í ško1a.
Ves se z této zkázy vzpamatovávala jen těžce a pornalu. šro-
lu nahrazovalo vyučování po domech, zchudlé záduší byIo'od-
kázáno na rna1ý koste] v Fňově. Do tořro přišlo krupobití,
které zn1ěilo úrodu v širokém okolí. . Postižení pod.d'aní

odmítali p1atit d.o cÍsařského důchodu. V nouzi, která nasta
10, se vyrn1ouva1i na to, že jejich ztráta vznik].a proto,že

A



nernohli pr.oti nračnůn a povětří zvonit. P1aty jin by}yproproBinrty a nařízeno postavi.u a1espoň zvonici. Na novézvony bý1o použi.uo zvonoviny ze starých zvonů ze zničené.ho kostela. Nová zvonice byl-a postavena v roce 17 5J.Zád.uš-ní jmění, shromždované na stavbu nového kosteIa v čá.stce8000 z1atých by1o ale císařskou rezo].ucí z ].9.Iedna 775?nuceně od'es]-áno jako příspěvek na válečnou půjčku d'o Víoně.Nového kostela se Přec]hradÍ aočka]-o až v letech I774-].7?B.
Ten by1 postaven na novérn místě při císařské si].nici,bez--pečně vzdá1en oo labského toku.

V té době přišla doba neúr.oclných }et, která lyvŽrr:cho.].i}a hladomore'I v 1etech l.77o-l77I. Rostoucí zouťa].stvÍ
hladcvě jícího 1idu vyvrcholi1o přepadem panslých vozů, Pře-vážejících obi1í z panského dvora velínského. Zoufalé akcese účastnili hlad'ovějící z FředhradÍ a]-e i z celého oko1í,z Pňova, Osečka i Sokolče.

Toto zbídačování pod'd'anského lidu, spojené s vysokouúmrtnostÍ, vyvolávalo celospolečenskou nespoko;".,o"l. r
sám rychtář rÍi1ěický a pÍsrnák ďan.. . Frantlšek Vavák ve
svých P'anětech o tom napsal:''Udření a jinak zhubení podda.
nr]hynou, z čehož pán zeně nemá žáďný užitek, r5Íbrž škod.ua dědiěná vrchnost žád'nou čest''.

Tento stav s příbyvajÍcíni těžkostrni cÍsařského hospo.dářství, vybrcholi1 v nezbytné reforr.qy. Ty byly zahájerry
za císařovrry ir'farie T'erezÍe v roce l.775rPrvním byl robotnípatent. Ten stanovoval naxinální hranicÍ robotních povinno.stí pod.anského }idu. Tím byla pos$tnuta určitá ochranaproti svérro]-né ur u jeonání vrchnosti , jcntroiovaná prostřed-
ni ctvím krajských hejtnanů. Po něm nás1ed'ova1 Fatent o zru-
šení nevoInictvÍ, v ydaná císařen .Toseřern rI'. v roce 17'81'
čírnž by1o oáno obecnénnr ]id'u více svobod'y osobní. Patentem
tolerančnín, rrycianýn v ténŽe roce se dosta1o i více svobo-dy d'uchovnÍ a náboženské. K tomu byl koncem roku 1789 @vyďán bernÍ a urbariální zákon c zrušení fysické roboty ajejí nahrazení ťinanční úhradou. Tín se rustiká1ní půda do-stala do vlastnictvÍ dřÍvějších robotníků, nyní hospodářů,
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k'ueří ilrě1i platit z výnosu. tohoto .r1astního hospocařgní
oaň. Státu. ]J.2?[, dřÍvě jší vr.chnosti a ťacáŤi Ig?ó, .uakže bynu zůstaIo jen 7CpÉ . Tento zékcn pr.c Jcsefovu srnrt' v rcee1790 nebyl uveden d'o p"á*e a .uak rob.;.uní po.,rint:ost trvalaaŽ d,o rcku 1848. Skutečná svobod,a spciečenská přiŠ].a až sezákon ein 0 prozatírnnÍm obecnírn zŤízeriín ze ]-7.března 1849a náslei'nýn zákcnern c obecním zŤízení z j.břez.na ]-862,kdy
EvLa nejnižší sp:.ávní jecnotkou stanovene obec.TÍm přeš1a
ce1á veře jná správa z rukou vrcirnostenskýcřr úřed.níků dorukou obecních Samospráv.

t\eŽ zaalkla působnost panský.ch ryciret, patři.l c Před-hradí k rychtě pňovské, která se připorrríná jiŽ oc roku
'.547. 

1o-'o je jí sídlo by1o asi určer-to sídlen někde jšího
panského rlvora. Patřily k ní vedle Fňova .l'si Před'hradí, Oge-
ček7 Soko1eč a K1y ,/d'nešní vítě zov/ a oo roku. L553 i Velinn.Po roce 1781, Při probÍhajících hospodářských reformách,
kdy byl zrušen pňovský dvůr, byla Í rychta zrušena a její
působnost přenesena do Kluku. V Předhrad.í se s rychtářskýn
ťiřadem.uvádnÍ v roce ].615 Adam Pav]-íček z čp.17, od roku
163c pak Jan Kcutský, opět z čp.I7, PosleonÍni rychtáři od.roku 1818 Vác1sv Vršovský čp.12, Vác1av Nádvorník ěp. 19,Vác].av ši'oo.' ěp.5. Pos]-ed'ním d'o roku 1850 byl *.É; šimončp" 10. V tom roce působnost s podřízenostÍ panské írch-nosti skončÍla a správa dle nového zákorp přešla d'o rukou
obecních sanospráv, v čele se starostou s právem rozhod'ova-
cÍm. . Pod'le Fňovské kroni\y zůstala d'o roku 1E64 ještě
spo1eěná správa pro pliov, Fředhradí a K]IP€Cl kdy sta.irosta
by1 W1 volen z Předhradí, první racní z Pňova a druhý zKlipce. Ta.bo praxe pravcěpcdcbrě přež ívaia z dřívějších
dob přÍ jmenování rychtářů.Tanr spo1urozhod'ovala asi skutečnost, že v Předhradí bylo sídio správy církevní. V době
spoIeěné správy od' roku 18'o byli těm.ito starosty iúatěj
ši,oo'' čp. 10, Josef Něnečet čp.1? , a i.{atě j KořÍnek čp. 6 . Fo
ukoněení spo}ečné správy od roku 1864 se sta1 v Předhrad.í
prvním starostou František Kalina čp.8. Po něn cd roku 1870MatějVršovskýčp.11.PakocrokuIB72opětFran+'iŠek
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Ka]ina. oo roku I87, Joseť i(řÍžánek čp. 16 a v daišíru
roce josef NáovorníB čp.I9 až do r.oku 1882. Pak do roku
iss' t/ác]-av Němeček čp.t7. Fo nšn d.o roku 1s9c Václav
Křížánek čp.2C. Pak i,iž do roku 19oO .Toset. Němeček čp.5.

Na konci 19.sto1etí t. j. v roce :-9oo bylo v Fřed'hrad'Í
56 doroů s 298 obyvate11-. 2 toho by1o 139 nužů a I59 Žen.
v ré oobě ol,cházt z Předhradí za novou existencí do Aneri-
}v }9 následujících oirčanů. ByJ-i to Jan Křepela z čP,7 tJosef I',{a1ý s rnanželou }v{ariÍ a syny \rác1avenr, .Joseťem a
Pavlem z čp.LJt .Iosef Veis s nanže].kou a synyJosefem,Václa
vem a Aloisen z čp. 14. RůŽena Němečková z čp.17, Eni}le
Bačkorová z čp.22, Anna i,{akovcová z ěp. 28, Frantíšek ša-
ťránek z čp.3,, Václav Kr'atochví] a jeho sestra }/Iaríe z
čp. 41 a Favel šaťránek se synem Josefein z čp,49"

Josefinské reformy umožnily vedle novýchzzpůsobů hos-
podaření i nové aktivity obecních samospráv a celé společ-
nost. Ne jdříve byla obno'rena scustřed'ěná ško]-ní výuka, kte
rá se po vypálení staré školy v roce l74+ odbývaIa jen po
soukrou.ych domech. Když prováoěnou raabizací byl po roce
I77, zrušen císařský d,vůr v Pňově, tak opcuštěné prostory
byly rryužity pro školní výuku.. štota se prov1zorně nastě.
hovala do býva1é rvorské ratejny a obydlí šafáře. Následně
W1o usilováno o postavení nové školní budovyr Ta byla po-
stavena v Předhr'adÍ v sousedství katolického kosteIa jako
čp. 26 a otevřena v roce 1821.

To].eranění patent, který otevřel svobodu náboženskou.
povzbud'Í1 114 evangelických rodin y; PřechraoÍ, Iňjově,Oseč-
ku, Klipci a Soko1čí k rozhodnutí, zaloŽ]-t pro výchovu
svých oětí, soukromou konfesi;inÍ evange]ickou ško]u. Pro
ni postavi1i v1astním nákladern ne jd'říve jeonotřídnÍ budovu
čp. J6' do které v roce 1863 vstoupiIo 80 dětí. Aby by1o
vyhověno nový-n peoagocickýn předpisůn, byla v roce 1885
postavena d'a]šÍ bud.ova čp. 56, jako dvojtřÍdnÍ. Tu navště-
vovalo iiŽ 14o žáků. Do roku 1888 to by1i i žác1 ze Soko1-|
če, než si Sokoleč otevřela ško].u vlastní, veřejnou. Pů- i
vod'ní budova čp. 36 byla upravena jako obydlí pro učitele.j
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lD
! -.i Žár o Hronnicích v roce 18tC na usei1csti ěp. !2, Je}ro lik-

vidace by}a obtížná, nebot obec neměIa pr'c hašenÍ Žádných
prostředků. Pro+*o ;eštš v ton roce byIa zakoupena ručnÍ vo.
zová stříkačka a v násiedujícÍn roce 1881 by} zaioŽen Sbor
d'obrovolných hasičů. Ten by} pojistkou před poŽáry' kteé
by}y v v tehde;ší době dřevených staveb a doškových střech
časté. Nově postar'ená hasičská zbr'ojÍnice pos}rytIa ved.le
stříkaěi<y přístřeší Í obecnínu rnlýnku, který ponocí vzduchu
a třasadlových sít, s]-oužiI zenědělcům k čištění a tříoění
obílí zÍskávané při nIáeení cepem. Ten b"'} k clÍspozÍci všem
hospod'ářům, tak jako d.řevěná vozniC€ , pro.: vyÝáž,ení rnočuvkY,
která stáva]-a r'o1ně na prostranství při S.uarém Labi ve spo-
].ečnosti se sněrlov5irn rozhrnovákem, který.qlse ponocí koňského
potahu prohrnoval-y zasněžené obecní cesty. Ta-Eo zaŤízení
s1ouži].a aŽ do let čtyřicátýeh dvacátéiio sto1etÍ. řioryto
Starého Labe sloužilo Í k pěstování ryb. Obec svoj1 část
Dronajírna}a nístnín zájemcům. Na počátku dvacátého sto]-etí
rybaři]. .Iosef il{a]ý, po rÍěrn r.Ian Kosj-na a posleclnín by} Josef
Bačkor'a. Pozděii nřaěo1 nrr\9]ov d;o správy ustavené!'u r.ybář-
skérnu spolku

Y roce 1933 při ''přísušku'' úplně vyschla část koryta
Starého Labe severné od mostku, která by1a silné zabahněna.
obec, v tehoejší oobě vysoké nezaměstnanosti, zorganizovala
jeho vyčištění}<teré provedIi nístní nezamšstnaní. Bahno o

vrstvě až B0 cm bylo r,5rváženo na břeh a po jeho rcční zvě-
rání bylo rozprodéváno jak d'obrý kon.post. Tírn se zaplatily
nákIady vypJ.acené děIníkůn za vyčistění.. Tato část kory ta
by}a při zahajcvánÍ těžby písku v roce L962 zaýeze\a odtě-
ženou skrývlcou a ponechán jen průtočný kaná}.

V letech I85, 90 byla neplod'né plocha kolen Ď.uarého

Labe, dříve zap1avované jeho vodami, postupně osazována bo-
rovým Iesen. Tak byly zhodnoceny pozemky po staletí zapLa-
vované Labenr, němící svůj tok v lehkén pÍskovém podIoží,
než postupná regulace jeho kořyta toru zabrán1la, jak uve-
deno dále.
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Uprav se oostalo i veřejnému- prcst,rartství na návsipřed buoovou čp jo.. Tarn na místě iiž ciří-;e zevežené starélouže\ov] pée í školy brdor,'árt per.k, jehož záklacern byIy čti--ři lÍpyl Zesahené v roce 1EEl, s,vnbcIizu;Íci čtyři přiško-lené obce. Před bud'ovou školy čp. ,3 by.a vysazena řadaakátů, které v roce 1951 by]y nahra zeny břízkami.
V devatenáctérn a na počátku stcletí dvacátého by1 vFřed.hradí rrezi hospodáři velnÍ rozšÍřen chov ovcí. K tomuobec vlastnila společné pastvtště a orže1a obecnÍho pastýřé,byd1ícího v v čp. 23. Fastva ovcÍ byla věcí spo1ečnou. ltánovypustili hospodáři dvé ovce na náves, kde je obecní pastýřshrornážd1l a ce]-é stádo,spo}u se svým psein, odvedI přes

''Prů.}ron" /č.46 na pří}oze č.2/, který v té době sahal ež kdnešní silnici K].ipec-Sokoleč, na obecnÍ pastviště ,,Za
Klipcem,. /č.36, pří1ohy č,.2/ '. Po odpolednÍm návratu .t;;"někdy i 20o jrlavéhol S€ poštupně u.kázněně odd.ělov"'' ;;;"oo svých dvorů.

Aby při ranním nekontrolovanén pobytu ovcí,..16zpuštěných
na náves, ne.ocháze'.o k jejich.případ.nému 

""to,.rá.,r; uyivul-ič}qy k 1ouce'|}.{3 ostrově'' /č.5/ a k .,Farské 1ouce,. /č.10z.dle pří1ohy č,.2/, přehrazeny plůtkem s vrát}y a 'přelÍzkn'kde se toto oploceníAalo oo třech dřevěných scrrůot<ach pře-Iézt. Toto přer,razerJí zů"távato funkčnÍaž d.o poloviny dvacátého stcletí, kdy chov ovcÍ d'ávno skončil a tak sloužjh proti tou1avýn husám.
Pos1ední spo1eěenskou aktivitou by1o v roce 1899 založení SpořitelnÍho a záIožního spo1ku na podporu evangelic-

kého škoiství s půsoinostÍ pro Přeohraoí, eňo.,, os.u"t 
" KIpec . Tento spo1ek si pozdě ji v roce 1931 postav1J. v]-astnÍ

budovu čp. 76 s názvem KÁI.IPELIčKA' Se skladein v přízemí kdevedle sIužby peněžní' zprostředkcváva1 občanům prodej sta-v ebnin, a urrrělých hnojiv aŽ do roku i936. Po roce 1946 by.Ia Kar,pe}iěka začleněna do Státní spořitelny a její jedna-telství zde fungobal o až do roku l-999, kdy tyto peněžní
služby, které jako pos1ední vykonáva1a Zoenka Něneěková zčp.ý/ byly zrrišeny.
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Do dvacátého st.cletí vstoupiIa obec s novýrrn starosou,
kterýrn byl aŽ do roku 1907 "Tan šaťránek čp. }d. Fo něm do
roku 1910 .joseť t'talý čp. 6, pak joseť šafránek čp.4 až c.o
roku 1914.V následujících ]-etech váIečných .ioseť S1xia čp.1

Do světové vállry }91ě-191U bylo ve třech postuprt;úch
odvod.ech povo1áno téněř jo občanů. Donů se nevrátili:
Karel Bohata, Jan Dobíáš, $oseť Křepela, rlosef Kotýnek,
Josef Ladra, josef Mťlller, Vác1av lcTtlller, Vojtěch Pť1stu1ka,
Josef šafránek, a Jan škvor. Tak to uvádí pomník padlých
postavený ciodatečně v roce 1946. Ten příporníná i oGti dru-
hé světové vá]-ky L939-I94,. Těrni by1i Bohurni]- Kotek, .Jaro-
s1av Něrneček, Jaroslav Růžička a Josef šťastný. V roce 19
by1 pomník dopIněn' příoslávách BO letého výročí zaloŽení
repub1iky, o jména 1egíonářů a to nejen rodáků, a]-e i těch
kteří po roce1918 se do obce přistěhovali. Byli to Kare].
Beneš, František černý, František }iobort, Bedřiclr Kotek,
BohurniI Kotek, František lťIťt.lIer, Václav lvtttller, který jako
Iegionář pad1, František Martínek, Rud,olf lýhtě jka, Václav
Novák a BřetisIav Sršeň.

V nové repubJ-ice v roce 1919 byI do če]-a obce zvolen
Jaroslav Jeřábet< čp. 51.. Pak na veřejné schůzi oEanů v ro.
cel922 z vů]-e ce]-é veřejnosti Vác].av Křepela ěp.7. v té d.o-
bě vyvstaly pro obec nové úkoly, které udáva1y nový směr vý
voje na da1ší Iéta. Žača].o se s cllážděním u]-ic a postupnýrn
budovánírn d.ešťové kanalizace. Zača].a e1ektrÍťiicace obcer Vx
budovánírr společní traťostanice Fro Přechrac.í a Pňov s přeo
pokIádanou společnou péči c ni. Ce1á akce byla c.ckončena v
rcce 1924. Dále bylo pokračováno v ripraváci:\aeře.jného prost-
r.anství. Za vyd'atné pomoci Školy byiy ukončeny Ú.pravy ko]em
vysazených lip. Park byJ. oplocen a při vchoou vysezenny
ova střÍbrné smr.}<y, mezi které byl v roce l-946 umÍstěrn pon-
ník peldlých ve svetových vá]-kách. V roce 1924 zřizuje obec-
ní samospráva pří škole Lidovou ško1u hospod.ářskou pro vzd'ě
Iávání roInické mládeže. .Ie jím prvním správcem by1 řídící
učitel Josef Karásek z Pňova. št.ota pIni1a své pos]-ání až
do roku L937, kdy byla zrušena.
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V nové reDub].ice se Drobouzel i nov;Í žLvot společeský.
V Přec1hr-adí, ki'e byia škola, kato]-ick;Í kostel a orgl nizačně
aktivnÍ skupina evange1íkůl S€ stává centren nových aktivlt
i pro své oko1í, Fňov, oseče}l a K11pec. V i'oce 1919 byla za
1ožena sokolská jednota s příznačn;Írn názven SokoI pro Fřeo-
hrad'í a okolí. Ten vedle sokolského tělocviku v prostorách
hostince Františka Matějce čp.J-8, Pěst'ova]. na svém letním
cviě.išti 1ehkou at1etiku a basketba1, kter'ý. pozrJěji přeše1
na vo1ejbal. V třicátých letech hrá]. i svá dirrad]-a a byIo
prom ítáno 1 kino. V roce rU2ikŮ""r, tšIovýchova spojená
s kato]-1ckou cÍrlc.rí . Tam ved'le a-uleti}qv a těIocviku v].ádl
vo1ejba1,Pravid.e]-né hrávaný na kato1ické ťaŤe. Součástí by1
i dlvadeiní krouŽek hrající pro cěti i dospělé. Ten se po
přerušení čirlrrosti. v době druhé světové vá1}ry přen'ěnÍl na
Divadelní spolek TyI, který v té době pcnářrgl svou čínnos.
tí v té d.obě upevnovat národní sebevěd'oní. 0re1 pro své
aktivity využíval prostory druhého ircstince .'Na fišpance'n
čp.4o. Tam v letech váIečných zajíŽd,éLo pravid'elně i roalé
šimkovo 1outkové d'ivadé1ko, které bavi1o dětské pub1iku.'
Jeho doroovem byla úda jně nedaleká Libice.

Zatím neorganizovaná kopaná d'ospě1a v roce l-923 do
organizované podoby jako Viktorie, později jako Sportovní
klub. Do něho,v roce 1939 přibyI rěani hoi<ej a pozaějí i
stolní ten1s. v ]-etech váleěrrÝch, koy obě tě].ocvičné jeo-
noty byly v nucené nečinnosti 

' 
hrával-a m].ádež.v letnÍch

měsících společně na sokolskén hřišti vo1ejbaI, který tak
přeŽil dc konce r'ál}qr <Iako SK Předhradí. . Koyž po osvobo.
zení 0re1 iíž svojÍ ěirrrost neobnovil, zůsta.la mIád.eŽ po-
spolu a z toho vznikly 1poudpvé turnaje.., pořádané v srp.
trUl které v letech Ig49 Ig5, se sta1y sportovní udáIosti
pro ce1é okolí. Startovalo v něro aŽ 18 družstev a nechybě-
družstva Soko1a Kolín a ani pražské Spar!}l. Po roc e L955
nastalo volejbaiové ticho.

Všechrry tyto sporty se po roce sešly ve sjeonocené
jednotě SokoI. V}astní čínnost sokolská aIe postupně s1áb-
la aŽ ustala úplně. Nepřežil ani ]ecní hokej, který zlikvi
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ctor,'a1o postupné ctep}ování s ne,3 ostat'kem přír"odnÍho ]-eou.
ostatní sportovní odbor;* zůstávají a po po}itické zněně
r'ežírnu se z názvv z+urácí =a54e-ru SoKOL a zůstá,lá jen Tě1o.
výchovná jednota. V roce l-999 se znovu objevuje vo].ejbai v
nové podobě , jako p1ážoV3í', který upravil svůj stánek v
prostoru ved.l e fotba-l-ového hŤiš.uě a získával si stoupa jÍcí
ob11bu.

V roce 1951 došlo ze zák}adu hasičské saneritánské
siužby k založení organÍ zace CYeskoslovenského červeného-.
kříže. .Ieho bohatá čÍnnost, vedená eiiange.|ickýra farářern
B ohusiaven Slabým a i{iros..!avou Slavíčkovoul Po je jich
snrti postupně slábla ež usta].a úp}ně. .

Ke zněnárr ooš1o i v oblasti rláboŽenské. V rece 1913
doš1o z ekonon1ckých důvodů k ukončenÍ čin1tosti soukrorné
evangelícké školy, č,ímž ztratili evangelí.Ťřl: výchovu svýc
dětí. To nahradiIl v roce l-922 zaj'aženín f1Iiá]-ního evan-
gelického sboru, který se v roce l-946 zněníl na sbor farní.
Pro své bohosIužebné účeIy wužÍva1 o nedělích prostory
b udovy čp"'3' prona jaté místní škole. Po odchod.u ško1y do
rově postavené buoovy čp.93 si tyto prostor;r v roce ]t966
nově upraviIa pro svoje církevní potřeby.

I církev kato]ická provedla nákladnou opravu svého
kosteIa Nanebevzetí Parr:ny Mar1q.. !9 si r,yžáda1{ěástku téměř
2 miliony korun, do které přispě1 i obecní úřad částkou
]-37 .00o Kč. Po ukončení této opravy ry1 chrám v roce]P98
znovu vysvěcen pražskýrn kardinálem lr{irosIaven V]ken. Ten
při svén projevu proh1ási} , že kostel se už nemusí krčit,
ale b ud'e svéreu oko1í svítÍt.

S katolic}<ými kcstely souvÍse1y i náboženské poutě.Tak
WIo í v Předhradí, kd.e se konale po,'ť ke svát*u patronlry
Nanebevzetí Parrny hÍarie!Iaveném v srpáu. Na tyto náboŽenské
slavnosti se běhenr ěasu, Přes prodejce svatých obrázků a
jÍných suvenýrů, naba1ova1i c]alsí prod'e jci světského zboží
a proý:ozcvateÉéfůzných atrakcÍ, ko1ot,očů a střeInic. Jei.i oh
mÍsto býva1o ||na p1ácku,' před kostelen. v d.obě před}radské
pou.|1 počínala doba čerstvých kyselýc}r okurek. T:3e4"66i5*"
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Ty tracičně nabízel hned prvriÍ stárrek í;."'ojÍ cencvkou.,,Ck.r.ka
50 haléřů, Lák z.jarna'*. .jraclova1o 

Se , Že 'ieden šetří1ek,chvÍ}i pos:táva1 a: pak si pcruči1 '.Čivakr'á'u ]-áku,.. Býrra1 zd'ei nalý koiotcJ naj licsk;í pořron. ien o'nsier'áva]-a ro.Jina ma-jite1e. .iiád1 
br.a1i pomocníi<y z rnÍstnícir lc1irků . La ponoc

3x toč1i,, byio jecno svezení zdarma- iytc .pouti před koste-
lem se konaly až oo let čtyři-cátý-cYt, koy příŠe} nový far'ářjan derrlý, který atfery z tchoto pÚostoru r,'-vkázal, neboť
údajně ruši1i jeřio pohoslužby v kos+'ele.Ti se přesunuli čá-stečně ''Na průhon'. d.o Předlirad'í a na pňoo"kou náves.TÓto
rozdělenÍ neprospělo a tak pouti v krátkém čase zanikly.
Takže zakladate]. poutí, katolická církevr S€ postarala o jejích lik'.ridaci.

Po čase vznikla nová tradice sportovní-. Když v roce
1964 zenrřel m1adý naciějní sportovec Václav šarranet, byl -.l:jako vzpomínka na něj pořácIán ťotbalový turnaj fuIenoriáI,
který by1 později přejrnenován na iýIemoriá1 předhradských npsportovců. Ten d'o konce dvacátého století něI 34 ročníků apokračuje dále.

v rámcÍ úprav veŤejného prostranství by1a v roce 1926zbořena stará kovárna z ,l9.stcIetí, která stála v prostoru
před' d'nešnÍ Karnpeliěkou. Tyto s1uŽby ořenes1 její pos1ední
uživatel , kovář Josef r*mrxr d'o své nové dílny v zakoupeném
čp.37. V té oobě by1a v obci řada daiších živnostÍ. V nově
postavenén dorně čp.67k roce ]1926 to byf ko1{ř čgněk Něrneček.V čp. 56 po rozšíření v roce :-923 ""roziř9*#ďJ83flgř"" 

,

}.rantišek ierník. ./ čp. ]-B ně]. hostinec a obchod š potravi-
nami František llrlatějec, po něur }.rantŽšek Kokojan.DafšÍ hos-tinec by1 při silnici zvaný t'na fišpance,. čp.46, který pro-
vozoval Bohrlni]. Horáčekr Po něm krátce V1].érn Tiri g}r1r, PakVáclav Rouček' Ve ved'lejšÍm domě od'd'ě]-enén od hostince jako
Čp. 69 síd]iIi postupně ho1iči Kopejtko a Dítě. od' roku 193zde mě1 opravnu koI a motocyklů Josef Porqykáček. KolářstvÍ
v čp. 31 provozoval Bohuni1 Křížánek. Truh]ářství v ěp" 7I
mě] Josef Novotr5Í. Živnost etóttrixáÍskoul Při ma]én hospo.dářství ně1 v domě ě,p.6I Stanislav Eovný' obrvnické sruzly
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poskytova} Bohrrmi.J t'ně^+^

:::ff ::T."::;ii,. i::tii;,"iitii"i,J, t!; #, T:ffI; :""uusedlosti .iosef ivlalý- v přistavěnén uo. 
"J'... 

T:.;;i:;"Ji'"".,
ff.rJ,.];.]j; 

pozoěji e].ois Barnpír, k+.eřý něl současnš ná-
čp. 47 drže'". iiJi;oJ, 

uí;o:.Jí..,ffT;;;,'ff 
:,'"i:t'J;.'ZdravotnÍ služby poskytovala dip1omovaná porodní asístentkaErnilie Ptáčkové. v čp. 64. ryto živncsti

:;:l:ji'ffi,:ff:T:;":;::u..". obchociv 
" 
TJff.l'::";lli:'

V první po.r.:vj-tiě dvacátého sto1etí bylo zerněcě1stvÍ

Kosina čp. 62 s','i-o"o^'lJí..."í".;":fffi ]Tij,i';}I;"i;mě]-i při h ospodářství da]ší jiné zaměstnání. I tyto Živnos
;J.ililH:.#;:fy, když někteřÍ přešli d'o zaktádaného ze

" bý"3:h:.T;;i,"š::;|;""""tupite]stva byla v loc e 1927
jřaoovnu. Do ní nAŠ+^',^; r ^ :::lýu: čp. 23 uprgveno- na obecnÍúřaoovnu. Do ní nastoupii" ;;;;";;;; ;;.ffii;:l;.;: ;T::
i:'.;J".;;ff.;;.";;:.',"iil Rovryí,rn čp. 63 a pokladnÍkem ďeň.

;:iil.ffi., ;::"':::- i::: 
;;.";;":í]",,;;T;;il[.: ffffi:'

';ffi:;:T';í]i:i:",ho labského proStoru. Stejnou poa'oc poslcytla obecní správai SportovnÍn'u. kiubu, t<terJnu v roce 193o pronejala podobrry.{

ijíjxlJ. ;"":::";;,:"^:::o::' 
úsÍlí ui;;, vzniii""ni,n.u 

DTr;',J3';j!,1;l'ff"::
]:í;.;":^'::::::^:.':' a nás]-eoně provedeno jejÍ v,ydláždění"il"::;;;I:iÍff]''
lj"lÍii. ::";í-'.:;:":.-.T:] :"--";{; :; do své smti v ro-

;;,'ni";u*Jiui,o bec až do konce vá}}ry v roce Ig+, .
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v prvních kr'ě*'nových cneeh v roce Lg4i, kcy kcnec vá1-
}ry byl na dohied,vznikJ- v Předhradí iigy61uční národ'ní výbor,
v če]-e s bývatý.n.' ruskýn 1egionářen:, řídícíra uči-uelem nístní
školy, Rudo]-fen lía+"ě jkou, icierý převzaJ. Ť'ízertí obce. . Od
6.kr'ětna 1945 se začínají na průjezd'ní státní siInici obje.
vovat koňské povozy s němeclcými uprvhlíky. Ijozorriost usla-
noverrych míst,nÍch strážÍ iievolučnÍho výboru zaujal průjezd
kolony něnecké ToCÍ+r.oVý crgani zace asi S 1' t<oňt<symí pov cz:I .

i{ladÍ č.lenové těchto strážÍ z PřechradÍ a Pňova v če}e s
Vác}avem l.lÉncern z Přeci.lraoí, vidě]i pŤÍ1ež1+'ost je jich od'-
zbrojenÍro získat zbranš. PŤes radu- před'sedy Rud'olťa Matě jky,
aby uie neci:ali prcjet a nasměrovali ze státní silnice na So-
ko]-eč a tan bez nožného vvzr,azení ce]-oubkci provést, vyzvali
je už při průjezdu k vydání zbraní. To ně1o nebezpečné nás
slediry' jak dále ur'ádí .jan Hlavatý. v kronice pňovské.

Pak se Již objevila ruská vojska, spěchající ku Praze.
Za nirní dorazily záLozy a vozatajstvo na koleskách, í.ařených
koňmí. v preohradí se ubytova1a d'ělostře]-ecké kolorp a záso-
bovacÍ vozatajstvo. H1avní 1ežení vybudova}í ,Za Labem'' ko.
Iem sportcvních hřišť a v lese ,'StípeniCÍ,', až k Labi. Po d'o.
rech v obci se ubytovali .důstojíci. l{ístní kovárnu ieňxa ne-
rečka zarněstnáva]-i potřebnýori opravami a kováníro ]<oní Na to-
to překovávání koní padla ce]-oroční zásoba podkov..Pobyt těch
to vojsk trval asi do po1ovirry června. Zůstaly po nich vyse.
kané plociry luk Í obi]-ovin, výužívaných jako krnivo pro je-
jich korĚ, I{ezí tín došIo k ukončení člnnos.ui Revoluční}ro
nárcdního výboru a byl zvo]-en mÍstně zvoLerý NárodnÍ výbor
v če].e s Jaroslaven šafránkem čp.4, který převzal Ťízení
obce aŽ do ceIostátnícir voleb v roce 1946. Tam stanul v če-
1e František Křížánek čp. 57, který po roce přenechává tu.uo
funkci Josefu Hor.áěkovi čp. )5.

V té době od'chází na novou existencí, bud.cvat pohraníčí
rodiny Pavlasova, Pokorova' Větr.ovských a tři rodÍny Křepe-
1ovtr,?ch. Zpět se co pohraničí vráti]-i Zikmrrndovi, kteří d'o
Předhradí v roce 193t3 utekl'i. před Něroci. Tak od'cházÍ i man-
žeIé Pou'rykáčkovi, když jejich dcera .liřina s babičkou zůstá-
va jÍ v Předhrad.í.
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V nás]-edně nasta'é době scciaiizace se stává v roce1951 předsedou I6íV .]osef SeÍťert čp. 7or }Iás]edné na veřejnschůzi občanůo svctané kon unis:tYl se d'o čela obce dostáváFrantišek luÍar'tínek, státní cestáŤ čp. 54, V té době ňoš1ok založení Jednotného zernědě1ského družstva 
' 

jako prvníhcve svém oko1í. Zák].acem se sta1 největší statek v obci čp;1O:iřího Sixty, který jako svobcdný, hospoc1aři1 sán se svoun.atkou. Tehdejší socÍalizátoři mu znemožni1i zamcistnávat ná-meznÍ síly a tak neplni1 oředepsané oodáv}ry. To byl důvociproi,'lásit ho za''kulaka''l zabrat mu statek a jeho v|stanovatz obce. B/1 pos1án do kladenských kcvohutí. a statek se stalzák1ad.en d.ružstva. To převza1o ved1e poJ.í nuceně-,,.io.,o,.r..-ších družstevníků i pole obecrrí.j;áie slo v katastru obceasi 25 hektarů polí kato]-ické církve, oiňospod'ařované i ro1-nÍky z oko1ních obcí. r.i, tato po1e předa'i a tato po1e bezhospodáře nové ,IZD také převzalo.Ce}ou tuto výněru, vzhIedenk nepočetné č1enské zák.adně, ned okáz',o JZD efektivně říditTo nutně vyvrcho'ilo krachem a v roc e 1954 ,IZD..,,oj, činnostukončil o.

Fo .uonto kolekt1vnírn neúspěchu František i,rÍertÍnek sevzda1 funkce předsedy WV, aktivně po}itic}ry do této akcezapojený. Řešení, jak zaj1stit obdě].ávání půdy bez }rospodářezůsta].o na zby1érn zastupÍtelstvu. Novým předsedou WV, od.hod1anýrn tuto situaci řešit se stal 11.června 1954 čeněkNěnreček, nÍstnÍ kovář, býva1ý živnostník, v té době jako za.městnanec služeb l.ilNv. To přes ideo1ogický rozpor potvrdi1okresní národ'ní výbor a po úspěšně zorgan1zované sk1izn1 zopuštěných polí, souh1asi1 s jeho řešenírn , přeclat asi loohatěchto polí do péče StátnÍch statku k 25.srpnu Ig54,Pak se objevil daší zásah clo katastru obce. Vojenské

:::::1-:1,"_u"'1 o": svoji stavebnÍ činnost nové zd.roje těžbyštěrkopísku. A tak se 30.pr.osinc e I9J7 objevila na stolepředsedy l'lÝv jejich Žádost o povolenÍ těŽby v katastru obce.Přestože se jednal-o o velký zásah d'o Života a hospodařenÍ
o be, nebyly v té době moŽné jakékoli námitlqy. , neboť š1oo státní zakázlq. Tak padl za oběť celý prostor ,tZa Laben'.'
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/pří}oha č. 2, Prostcr ó.6/ , .,e}to původní podo br-r před .těž.bou zackuitiI Bohusiav Slabý /přÍ}oha č.4/. Těžba uyiá"Há,#:
na v roce 1962. y průběhu těžby se oaváŽeio oenně aŽ so n3Štěrkopísku š určenÍn na pražské iVetro. . celé této těžby
nemě}a obec žádný uŽit,ek. Po jejím ukončenÍ zůsialy jen
opotřebené cesty a na]á montovaná chata. Ta byla postavena
na základech z betonových tvárnic, původ.ně ohrani.čujícÍ so-
ko]-ské cvičiště, také zlikvicované bez náhrady. }uiontovanou
chatu pro potřeby Vojenských staveb, oostavi1i z jiuri d'oda.
'ry_ch díIů, rnistní sportovci- ze slib , že po d.okončení těŽbyb:de chata bezpIatně předána obci. slib byl splněn a kakchata byla jedinyrn ziskem z této těžby, který obec zÍskaIaza toto ob rovské množství štěrkopísku, vytěženého na 

"-e 
jÍn

katastru! Chatu dnes w'žÍvajÍ místní rybáři, kt'eří na vzňi
1éra jezeře trospooařÍ 

"Dalšírn důleŽj-týu* úkolern by1o zahájení siavby nové ško1ní bud'ovy. Po překonání rozd'íIných názorlů na je jí umístění,
r1znášených z FÁova a kruhů katolické církve, by1a stavba vloce I95B schválena, a].e nikoliv jako státní zakázka a inrl'vestice, a1e byta zaŤazena jen d.c skupiqy staveb rr akci 1|Z3|

t. j. zve].ebovacích v ho.c]notě .Jo ]. rni]-ionu korun, bud'ované
4a příné rganuáIí pomoci o bĎanů. . Původ'ní závazek o bčanů
7545 hod'in odpracovat na škole byl vysoce př.ekročen. Stavby
Se '.llčastnili občané z Předhradí, Úsečka a KliPCel aIe Z
hňova jen d.va jecnot11vc1 .Ioseť i.ioloubek a Josef dejka.iiru-
oou rcZeStavěnou stavbul, Po volbách v roce ]960 převza]- již
nový Místní nárooní výbor s1cučených obcí řňov.rřeohradÍ abyla ookončová.lra převážně dod'avateIsPryo Dci<ončená a zkolau-
dovaná poc čp. 93 byla předána ško].e k uŽívání v Í'oce 1963.škola vrátí1a dosud pcužÍvanou bu.Jovu čp.53 Evange1ické církv1. Ta péčí svého faráře Bchusla,la Slabého upravila vníiřríprostory budovy pro p1né církevní využj.tí, které dokončila
V roce 1965. První ško]ní brr.rdova čp.26 z roku 1821 pos]ouži
1a jako sídf o nově sluěovanému Jed'notnérnr zernědělskér.nr oruž
stvu. Jeho před.sedou se stal Václav Kubát z Klipce čp.58.
Toto spo1ečné oružstvo tiospocaři1o asi na )oO hektarech po1
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í)o tciioto nového seskur;ení jai<o Jecnctné zeměcěIsicé dr'už-
stl'o '.OLDňÍš na Labem '' t. j. se ji:nénen, itteré se před.pokrá
delo, že ponese nor.'á obec sruÓot,'rir4Ích PŤedhrad'í, &io,.a,
0sečka a iiiipce , vstupovala je j:-ch JZD. Pczd'ě. jŠ Í transÍ'or-
mací do většího celku př1by1a dru.žst'ra Vr.bové Lhoty, Ea-
tenic a Sokolče se vytvořilo oblastní JZD ''Irlový život., se
sÍc]lem v Sokolči. ,Z opuštěného sícIa V čp. 26 v Přeohradí,
vznikla ubyt,ovna pao sezonÍ dě}rríiqy. Změna rež1mu d.a]-a po
roce ]-9t9 nožnost původním najitelůra po}í odejít z tohoto
společenství. Těch bylo rniniÍuln a tak po jejich vypořádání
se pťrvoiní JZD přerněnilo na cružstvovIastnÍků-akcionářů,
kteŤí pcnecha]i svá po1e v původ.ním celku. Ten se proměnil
na akcÍovou spo}ečnost AGR'O Sokol eč , která nrěla v roce
1997 29e členů. Ubytovna v ěp. 26 v Předhrad'í byla zruše'-
na a na jejím mÍstě otevře]-a obcřrod smÍŠeným zbožúrr paní
Le rka Ste jstalová.

V roce l9,9 si Místní národ'ní výborl Po d&iodě se
Státní spořitelnou, upravi1. pro svoji úřadovnu,prostor'y
v přízerní Kanpelič$ čp. 76, kd,yž Spořitelna užíva1a pro
svcje jed.natelství jen první patro. llouho se zd'e neúřado-
va1ol 4eboť v roce t96o d.ošlo ke s].učování obcí. Podívá-
re.]i se na to blíže, tak slučování bylo více z moci úřed-
ní , než z vů1eobčanů. Vlastnímu aktu předcházela pod.piso-
vá akce, Pod patronací Komunistické strany. Jedním z h}av.
ních aktérů byl Vác].av Něroec čp.43. Ten jako č1en Sboru
národní bezpeěnosti sbírg1 souhlasné podpisy pro s]-oučení.
Jeho uniforrna dodávala d'ůraz pro kIadnou odpověd. Dosavad-
ní před'sed'a i'fliV čeněk Něneček, .který neby1 o akci infomo-
ván, takový způsob od'mítI a nepodepsa]-. K tomu Václa Ně-
mec veřejně proh1ásil r'Dárne někoI1k lidí zavřít a ono se
to poved'e.'. Fři násled'ném s]-učovacÍm procesu nedoš1o k
obvyk1érnu předávání obecní agend,y lv0trV Předhrad'Í. Jen si od
d'osavaoního předsedy }r[rIV Před'hrad.i ieňxa }iěrneěka vyžáda1,
z moci úřední, Vác1av Němec klíče od' obecní ůřad.ovny.Uelou
agend.u, Včetně úřed'ních písemností, beze svědků převzal a
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přecia} novéinu l'{ístní;nu nár-ocnÍnu v;Íbcru s}oučet:;Ícii obc í 
",J'oto neccpověoné, c}tco'uické jeclnání způsobi}o, jak se c]oua.

tečně ulcáza1o, z+"rátLl řiě)<.uei';ích eů1ežitýc}i 1is.ui.nr R2 pří-
k]-ao dc.kumen.u:lci o vj,.bud ovr.;né obecní clešťové kar:a.1i z.)C'e .
Na to ry1 čeněk Něr.reče]< nařčen z nezákonnéiro ni:kláoání s
ťirančriÍmi prostřeci}gr určen;Ími na stavbu ško1y, kterou ja.
ko předsed'a i,ÍÍstnílro náror]'níLro v;Íboru ř'ídi]. To byto ob.
.,iasněno. Soud po přezkoumání nateriá1ů a vys1ec}ru předvo-
1aného pro|r1ásí1, že neshleda1 nic nezákonného a vzr.esené
nařčení odnít1. Jeiic rozitod rir.rtí neby1o čerit.' }íěrnečkovi
oficie1né c1oruČenc. .ien oso.onírn scě1enín tehde jšítro ta;err-
níka l/[.řV Břetis]-ava lvIatuclry by] s tímto oč1štěním seznámen.
Tírn to a]-e neskončil o. I.iov;jrn s].učovan;im Jednotnýra zerněd'ě1.
si<ým družstvem mu byla zabrána jeho kovářská dí1na a od'<iě
1ena zdí ocl obytné části conr čp. 67 a jeho da]ší zeměst-
nánÍ v této dí1ně by1o odrnítnutc. Zůsta1 tak bez pr.ostřed.
kri. 'Zacl^ráni1a }ro Ve1írnská iokoládovna, která }ro zarněstna-
Ia jako údržbáře
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P tř o V.
Hrad o1ořÍš, potřeboval

životu i zázemí ekonomické,
hradního spol gčenství. Toto
stního hradul Dá úrodnějších
Labi zajišťovalo zeměc]ělskou
ravin.

ke svému ptqvoaui] praktickénu
starajÍcí se o výž1vu ceIého
zázemí vzniklo jižněji od vla-
pIochách a spo1u s nlýnem na
výrobu všecLr potřebných pot-

Po zániku hrad'u, kdy usta' jírn řÍzený provoz, před'stavova' tento ce}ek , řečeno mcd'ernÍm jazyken t Zájímavý přednět podnikání, takže přeše1,již jako sanostatná ves,k ji-nému v'astníku pod' názvem PÍněv. Fůvoo tohoto jnéna donýš-le jí dvě{erze. Bud to byla osaca ,,pnoucí,, se ke hradu o.d-říši, nebo snad jed.en ze správců, nebo prvních majitelů,nes1 jnéno ,'Peň1'n.

Frvní píse'nrná zmínka oznanuje, že ves Pněv prodal vroce 1265 traroš ze SlÍrrna nábožnýrn paním .Jitce a Bohumi1e,dcerán po vítkovi z Hradce, aby ji daroval.y c1stercÍckénrrklášteru ''Údolí panqy Marie|' v Foclhledi u Německého ,/onesHavlíčkova/ &odu. To potvrdil král Přenysl Otakar rr.,svým 1Ísten, vydanýE na- hradě pod.ěbradském 24.února t269.V té době moh]. být založen i kostel ,'Narození Panny Mar1eo něm se aIe zmiňuje první zpráva aŽ v roce L34+ a v roce1362, kdy se objevují zápisy c jeho faráři plebánu $lnal-dovi. K].ášter a]-e srněni1 oarovanou ves za bližší Jirkovna panství poIenském. V roce 1363 se na Pňově uvádí vlady-ka Heřnan. Z oostupných záznamů lze soudit, že Pňov bylrozdělen na dvě majet,kové části. Ke konci 14.století pat-řila pňovská tvrz, spo1u s PředhradÍrr, pánůn Herešovi aA]-ešovi ze Zaječic. A].eš se.ěl na tvrzi v Pňově a Herešna Přeohrad'í. Po smrtí irereše v roce ]-399, získa]. A1ešPředhradÍ a rrykonával. patronátnr právo v obou vsích aŽ doroku 1401, kdy zemře1. Zanechal po sobě nezle.uilého SynaA1eše. Ten převzal stat\r až v roce1413, a].e po d.vou ].e-tech zemře]-. Odumřelé zboží si rryprosil jeho bývalý poruč-ník Kuneš/z olbrano,lic. Kcyž i on v roce 1419 zemře]- 7.--..',..':-.



vznikl o tctoiěoictví sDor, který pro husitské váiky ne-byf cloŤeš err .

Zbytek Pňova d'rže]-i v rcce 14C1 bratři uinclřich
Ennl--a^ T-r.i ---: : ^sr.UÁL)iJ Uavlsové. Po nich syn je.inoiro z nich .Jai.r' Dále
ZáZll?fi.fián ilikuláš Fře'oozský, jmenovaný v 1etech }4911'4o, kter.ý zapsa1 své martže1ce E]-1šce ze Stř.Ížkova,
věnc na svém děcictví v Friově. "Teiio syn Sígmund., prooal
ves Pňov v roce I54z Ad'arnovi z Říčan. Po Adarnoví " ŘÍčan
převza1 z jeho majeticu, díl zasmucký ve kterén by1 í.Pňov,jeho syn Zoislav. Ten prod.al ce1é zboží zásmucké i s část1
t,Iioval Po roce l-593 .Janu Vchynickému z Vcl^4rnic a Tetwa.
.toto,ogfozí se postupně zmenšilo na ''skroffilou chalupu,,
tte16ůě] rJg Ď.t\.L'\Ji!.(luu clia-Lupu.''

ú-Václav roladší z Vchyníc a Eetova- Ten zřÍdÍl při
c halupě v roce 1612 šenk a krčmrr, al-e he jtnan nu krčrnu
zruŠi1.

K oořešení majetnických práv vetšÍho dílu ldova, doŠ1po válkách husitských. Za to, že JiřÍk z Kunštátu uznal za
krá]-e ěeského Zi}qnund.a, tak ten mu popustilv roce 1436 na
Poděbradech 14 vesnj.c, k nimž přibyla v roce L454 í část
Pňova. Před rokem l.472 se stal součástí parství pdděbrad-
ského celý Fliov. Z půvoQního dí]u Prokopova byl zŤízem
nanský dvůr, který držel Petr lv1arvan z ouherska. Po něrn
převza} dvůr jeho syn .Iiří Marvan. Po jeho snrti v roce
l-547 by] jrnénen sirotkůl Zastoupených .Iiříken Zdenkern Do-
bešovskýnr z Malenovic , prodán Ad'amu lvlr.rchovi z Bukova a na
Voseku, hejtmanu na Poděbradech a jeho manŽelce Apoleně.

Asi v době zŤízení dvora, by1a při něrn zŤízena pňov-
ská rychta, která pro panství poděbradské spravova]-a veclle
Rňova, i Přeohrad'í, Oseěek a Soko]-eě. K nim v roce 1547
přibyIa Ve1im, kdyŽ Ferdinano r.trestající odbojné stavy,
zabral městu Ko1ínu všechrry statiry. *iezÍ nini by1a i Ve1in
kterou připoji1 ke svému panství podě b.adsému.

V roce 15'3 prodal rnanský statek pňovský Adan Vachek
Svatošovi z Dobřichova. V roce I,6+t W,l ovůr předán .janu
lv'Iarvanovio pastornímr synu Ái]ana iul.rcř1ý.t z Bukova, Pe=F*o

io



Po jeřro.EE#*"Y roce l,79 připaoi. d'vůr, právern manským, na
krále a by}fiéhož rcku líiku]-áší tilaváčovi z Vojenic za
1000 to1arů. Roku ).,79 zenřela Kateřina }íIavácová z Renče,
bezpochyby menželka l,ílktr}áše, která byla v pňcvském .koste-

le pochována. Roku 1580 se připoníná na rňovď Jan Jiřík
StŤe1a /de Stre].a/ z Brauče /Brancze/ , kdy mu zemře]-a dce-
ra Anička, která byla také v pňovském koste]-e pochována,
jak o tom svěd'čí náhrobek ,/příťoha é.,/. Ten po zrušení
pňovského koste].a, by] přeňesen do Poděbrad a je urnístěn
ve sklepních prostorách rodné síně Jiříka z Poděbrao

Pozoěji naby} statku Jan Kopid1anský z Kopid1na. Ten
by1 v roce 1621 účast,níkern stavovského povstání a by} v
říjnu 1623 soudem oc] pokuty osvobozen, kďyž předa} mansffi
statek v Pňově, královské komoře a sám pak pro víru od.eÉ
šel ze země.

Ze statku byl zŤízen poplužní d.vůr' spravovaný králov
skou komorou. Stával jihozápedně od d,nešní obc{v prostoru
nazývanén ''v ohrád'kách'' ,/příloha č.2/. K němrr v roce 1630
b]" přikoupena chalupa .Iíry Němce a krčrna ondřeje Muchy,
kterénu by1 za ni postoupen cvorec ve Cbalovicích . 'Zároveň
získána chalupa Vác]ava z Vcř5lnic a Tetova s 18 strycL5r
polÍ. V roce 1634, v době kdJr Sasové 6 nedě]- tábořili u go
d.ěbrad, I4.záŤí by1 dvůr do záklaciů rypálen. Po vá1ce
byl znovu postaven, ale na novém mrstě, dnes zvaném,'ve d'vo
ře,..

Ke dvoru v roce L642 náleželo 1o9 kop ,8 záhonů ro1Í,
asi 25i hektarů. osíva1o se na podzim 71 korců Žita. Na
jaře pak ž.ita 68 korců , ječmene 30 korců' ovsa 90 korců,
prosa 3 korce, semence 3 korce. Chova]'p se I8 koní1 30 doj
ných krav, 20 ja]ovic, 2o kusů vepřového a 40 kusů drůbeže
Sk1íze1.o se ko]-em 20 vozů Sena . Př1 ovoře byla 1 štěpni-
ce a zeleninová zahrada. Dvorskou správu tvořiI šafář, .,

3 p]uhaři, 4 pohuňci, 1 skoták a 1 sviňát. Dá]-e pak šafář
ka a dvě děveč}ry. šafářovi 'náležeI roční plat 14 kop mí:
šenských, p]uhařovi 5 kop, pohr:rrkům po 4 L/2 kop.ě.šafářce



a děvečkám po 6 kopách. K torru týd.enní naturální dávxy.* a to
1 čt,vrtce rnou$.na c}r]-éb, L/2 čtvrtce krup, I/2 čtvrtce ja-
hel nebo krupice a 1 fibra masa. šafář' a šaťářxa po 2 lib-
ráci"r rnasa .,/]- čtvrtc e=6 ,76 1itru, 1 ií bra= o,45 k8/ ,

BernÍ ru]-a z roku L754 započÍtává výněru ]'599 reěr a
3 čtvrtce ro]-í ourod'ný-cl:', )46 měr a 1 L/2 čtvrtce porcstlin
na rihoru a 34 jiter ]uk e t'o včetně pozeraků přidě1ených ke
dvoru pc zaniklé vsi Popovice. Vedle toho něIo pocěbraoské
pans-uví v pňo-rskén katastru už o,3 r:oku 1553 20 lánů 1esů a
]-uhů , které společr.rě s 5 lány lesů u Předhrad.í spravoval
ira jný v hájence pňovské.

Vedle cvora by1o v Pňcvě , clJ-e ur'bovnícir register z To
ku 1553 8 csed.lýclr hospoc1ářů , pocldaných parrství poděbrad-
skému, kteří drželi doirronad'y 4 a čtvrt Iánu polí. ijyli to
Adam Vovčák, Jan Valentů, ii{1kr'r1áš Starý, Jan Novák, IuIikeš
Vodička, Jan Rychtářo a rybař1 šinon a Vondra. Roku 159o
by]o zapsáno Že Johanka, manželka knéze .Iakuba Ko]-ínského,
faráře v Předhr'ad'í, koupila za e5 kop pro své 3 syns 'a 4 oce
ry grunt od. jóarj-na Hováka, který nás]-ed.ujícího roku proda
Janu Sadilovi čp. 32.

Ve vá1ce třiceti]-eté, nepodlehl zkáze jen d'vůr, a1e:i
ce1á obec. Dle zprávy .Iiříka z Krefeld.u, d.ůchod.ního v Po-
děbradech bylo v dově v roce 1642 6 sed]-áků a 6 chaluníků.
Berní ru].a z roku L654, ziišťující stav země po třiceti]-eté
válce našla v Pňově jen 9 hospod'ářů. Ey1a to seoláci Václav
KŤíž čp. 31 , který d'ržel 63 strychy, Václav Hoch čp. 3, se
36 strychy , ii{g{! j Nohaška čp.13 s 30 strychy. ChalupnícÍ
Vondře.[ Nořráček čp.33 d.rže]. ].8 stryc}rů, Jakub túa]ej ěp.37
4 strycliy, Jan Pavlousek čp.32 L, stryctrů a baráčníci vá.
clav Pokorný čp. 23t Par,e1 Stehlík čp. 12 a Ánton černohlá-
vek čp.20. Fusté zůstaIy 3 statky, špaňr'eIovský čp.. 14 s
48 strychy.neo tsě].ané půdy, Vávrovský čp. 34 s 54 strychy.a
Časnovský čp.24 s 35strychy., |áIe chalupy a to Tkalcovská s
B strrychr.1r, Hajkovská s 6 strychy a challrpa, d'říve patřící
panu Vchynickému s s ].E strychy. Kopid'Ianského barák byl



také pustý. z ce].kové výměry 341 strychů zůstalo neoboě].a-
ných :..79 strychů, terJ.y více než po}ovína ob}rospodařované
půdy. Ta byla zač].eněna k pňovskému dvoru. Dle bernÍ ru].e z
roku I154 drže1i vec'le dvora osedlí rrospodáři celken 364
strychů /IIo,-| ha/ .

Počátkem osmráctého sto]-etÍ postavi]a obec na vlasním
pozemku malou chalupu s masq1Ím kráren, z ěehož platila ročně
d'o důchod.u p1at 2 zlaté a 20 krejcarů. Ten v roce I74B pro-
mja]a za slušný p1at židovj-, Přli 'tour by1a dá]e povina pla-
tit původ.ní plat do d.ůchod'u.

V roce I77o by]+ v Pňotě 3 sed1áci, 3 oůlsd1áci, 9 cha-
1upnÍků a 26 baráčníkůo při ce].ovém počtu iét obyvateJ-. Hos.
pocáři drže]i ce1kem 3O3 korce 1 věrtel a 2 mázle ro1í , t24
a l/4 korce pastvin a porost]-in. Z ]uk klídili 62 vozů sena
a otgvy. Daní p1ati1i: na ord'inariurn vojenské 244 zl 46 kr,
na státní oluh a d'aÁ z dobytka 54 zI 3] kr, gruntovnÍ daň
čini]-a 20 zI 41 kr. Ce1oroěně konali taŽní roboty po 3I2 dní
a pěšÍ pak 1196 cní. Dále p1ati1i d'esátek knězi a kantorovi
]- zl 50 kr a v natura]-iích pak po 4 mírách a 1 čtvrticí žita
a ovsa a 33 kusů v ajec. V jrrčmě vejsadní se roČně čepovalo
4o sodů piva z pod'ěbadského pivovaru. í'rěnáři se za to pro-
roí jela pěš í robota.

Ke korci osmnáctého sto]-etí přiš1a dob a josefinských
reforem, které ně1y řešit těžkost1 císařského.hospodaření.
Součástí byJ.o dě]-enÍ císařských statků mezi bývalé robotní-
kv. Tak vzn1Ialy rod'irrrá hospod'ářství ',fami]ie,,, která samo-
statně hospodařiIa ne dožívotně pronajatých po1ích, za což
noví hospodáři plati1i do císařské pokladny trva1ý nájem.
Tak by] rozd.ě]-en i pňovský dvůr, re jehož pozerrcác}r vznlk]-a
nová osada G}tlckzu, dnešní Klipec. Zbytek byl rozd,ěIen mezi
žadatele z Fňova, Předhrad,í i osečka. Z Plňova to byli ..Tan
Brtek, ja. iinax .Jan Grohmann, Jan Holan, Jan Horáěek, Johan
Horáěek, Ulatěj rioráčekl Jan KolařÍk, Vác1av Malý, Jan l{irel,
Vác]-av Novotný, .Ian Potměší1, .Jiří Potměši1, Vác1av Potměš1l
Vác1av Řezáč,Václav Trnka, Ti vytvořili v obci samostatnou
nezávis1ou skupinu. Do obecního společerrství vstoupili asi
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aŽ \I roce 1886 tt.ZÝ;, vkupem, coŽ bylo vložení 2OoO zlatých
oo obecní poklauny t Za právo využívat spo1ečný obecnÍ rqie-
tek a sIužby.

Z budov bývalého clvora vznik]o několik nových popisqých
čísej a byt pro ]-esnÍho adjunkta. Do bývalé dvorské rate jny
a bytu správce, by1a prozatímnex přeneseňa ško1ní výuka, kte-
rá po rypálení školní budovy v PřecihradÍ v roce 1744 se od-
b ýval.a různě' po soukro 41ch doraech. Chátra jící budova, bez
oprav sloužila Ško]-e až do roku 182] , EŽ byla postavena no-
vá -školní budova ' v Předhrad'í poblíž kostela.

Rušením císařských dvorů se zjedncouši]-a oblastní sprá-
va a tak po zániku civnra|y Fňově a velimi, byIa zrušena i
pňovská rycilta a jeji působnost přenesena do K]-uku.

Pňova se d,otk].a i reforma církevního hospodaření , když
byl zrušen'.' i rnÍstní kosteI, ner'e1kých rozněrů, stojícÍ na
návsi. V té oobě již neužívan;Í a značně zpustlý , jak o ně m
repsal rrilčick3,í r-ychtář' František Jan Vavák ve svých Paně.
tech. ',eiro existenci ukončiL rozkaz císaŤe .Josefa II. v roce
l-7E9. Jeho služby už nahrazova]- ved1ejší koste1 v FředhradÍ
novĚ postavený v roce :.L778. Koste]- i ťara byly rozproc.ávány
ve veřejné d.ražbě, ve pro-spěch náboženského fondu. Stavební
rpteríál z rozboíené stavby- se i'osta]- i d.o noýě stavěné ško-
1y. ZáduršnÍ pozemky ve vým$ře 2O2 rněr 11 I/2 mázLu, i<teré
vynáše1y ročně na nájenrnén 2 kopy 

'1 
gr.ošů českých byIy

již od roku l-787 rozprcd,ávány nístním a i<lipeckým hsopod,á-
řůmPr]ovská obec koupila ze zrušenéiro záduší 1ouku o výměře
9 rněr za 306 zlat1ÍcLr. Na část ú}rrady této ceny odporooala
cha1upu s masnýra krámen židovi rsáku Kle1nerovi za 14o zL.

Íioku 18]' držela obec d'o}rronaoy JI4 3iter 6J sáhů poJ.í
rustikálních a !01 měr 6 mázlů pozemků d'ominlkálních . ,Z

pozernků rustikáln Ích p}atiIa obc daň pozemkovou v ce]-koťé
částce 178 zI 2 L/2 kr. Dále platila peněžní náhracy Ba 442
dná roboty tařní a za ]-4O3 roboty pěšÍ,celkem roěně 157 zI
3/4 kr. Domovrrí aaň činila 69 zl:o krl Děd,ičný plat ,,aufy.
teutický,, , asi za pozem}ry v dědičnérn nájnu z rozdě]-eného
císařského dvora činil aze zleŤých 41 L/2 krejcaru.
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Do roku 1835 mé].a obec 39 domů, kue ztl1a 25J o byvetel.Z nich ved]-e katolÍků b;v1o 26 r"odin evangetických a ově ro-
d1ny židovské. V roce 18Bo to bylo iiŽ ,5 dolnů S 3'9 obyva-te1i' z níchž byio \7 j muŽů a ]-86 žen. latolÍků bylo 160'
evangelíků 189 a 10 židů. V r,oce 1890 to by1o Již 66 oomů se
406 obyvateli. NTa konci stoletÍ v roce 19OO ž1-;'o v Pňověv 78 d'orr.ech v u6 rodinách 42g obyvatel, z toho 2]'l mržů a
2]-8 žen.

ňÍzenÍ obce ob ecním zastupite]-stvern bylo až do roku
l 1864 spclečné pro Pňov, Předhradí a Klipec. . Starostové se
l 
ť.o1í1j. z Předhradí, první radní z hiova a druhý z Klipce.
V tom roce se oddě]-i]-o Předhradí a l:B]4 K]ipec. od roku 1864byli v Pňově oostupně starostové l.{atěj Němeček, po něm odroku 1876 Plachý, pak oo roku )'e85 postupně Václav riímuir|rnmhat,
Němeček, Vejtruba, ivančara' Krátký. PoslednÍra d.o roku 19]-8
by1 Ve jtruba.

V roce 1892 by]y zahájeny rozsáhlé oprarry obecních cest,
na coŽ s1 obecnÍ pok1adna vza]-a půjčku 1o..OOo z}atých, jejíž
zbvtekl v přepoětu 3393 Kč sp1áceIa až po válce. V roce 1910-byl založen hasičský sborl PPo který o.cec zakoupila ruční vozcvou stříkačku.

Do první světové váJ-$ v roce 1914 narukovala většina
rn.ržů. Domů se již nevrátilo 10 občanů. dyli to Alois B]řil'Jiří Hlavatý, Alois }loráček, Lad'is1av Kotek, Václav Novák,
Josef S1avíček, Jaros1av šťastný, ;iosef VÍ1ikus, a .Iosef
Výborný. Nezvšstnýrn zůstal joseť Němeček čp.6, který jako
1egíonář zn1aet při boji legií o město Kazaň. ivlezi mtrvými
nebyJ. rra]-ezen a tak zůsta]-a d.orĚnka, že se o něhol jako ra-
něného' postaral někd.o z civilnÍch obyvatelů, on se uzd'ra-
vil a zůsta]-, protože s touto doměnko{sorrvisí i dalš í zpráva.
Ta 1íčÍ skutečnost, že někoy po roce 1930 se na silnici u
osečka v yptávaI neznáý č].ověk na osvatele Pňova, zriáškě
na rodi ru Něnečků č.6 a po získané Ínformaci se iiž neukázal.

Z vál}ry, jako 1egionáři se vráti]i, z ruské fronty Bohu
ni1 Beran, Jan Dobiáš, Jan Hlavatý, Bohumil Kotek, Alois Lad
fár Alois Jechr Ďohurnil Ladra, Josef Elachý. Z ťronty Fran.
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ťrancouzské Kare1 Karásek a Ruoof Němec a z ťronty italsképak Josef Vokněr. Na parnátku pad'lých postavila obec
1919 pomrík pad'lých v proStoru př1 státní sÍInici.

v roce
Ten byl

l oci onÁ-později přenesen doprostřed. návsi a dop1něn jnrérry
řů, kde je uveden i nevrátivší se ..]osef Něrneček.

V nové repub1ice byl v roce 1919 zvolen starostou obce
Joseť Litera čp.7. Po něrn náslec]ova].i }toráček, otta, KoIáč-
ný čp.3 c]o roku L921. Pak nastoupil Jan HIav atý ..láž d'o ro.ku 1938, kdy jako bývalý legicnář ze starostenské funkce
odstoupil. Po něm až do konce vá]b v roce 1945 Josef B.1řr1.První akcí v roce i92o byJ-o zavezení 'ld'vorskén,1ouže za do.
rern čp.1.a po] oženÍ dešťové kana]-i zace z tohoto prostoru
ústící oo příkopu u ''dvorské'' cesty, vedoucí do Klipce. Vroce ).924proved'1 Svaz středcčeských elektráren elektriťika-
ci v it.e]-é ob]-asti . Výchozím bodem pro Pňov a Předhradí by1
spo1ečný transťorrnátor. Práce provácěla ťirma Jeřábek-Kosi-
na z Velkého Oseia. ..ilátladem 12O.Ooo Kě na práce v Pňově.
obec si na tuto akci ''uza]-ďpůjčku oc |íg5podářské záIožny v
Podětnadec}r, kterou splácela až do roku 1934.

V roce ]-92B byl prodáván J.es ležící v katastru obce,patřící podě traoskému velkostatku. O jeno koupi mě]i spo1eě-
ně zájern obce Pňov a Předhradí. Po d}ouhén vyjec1návání, kdybylo jednáno i s pos1aneckými kluby sněmovny a ani po i rrber-
venci Ústřecní jednoty ěeskos1ovenských maloro]-níkůl Se tato
koupě nepodařila. Les zdska1a banlra čechos]-avia, ktercu re-
prezentova1 senátor JI-IDr František Soukup za 4oc.ooo Kč.
Ten současně kcupÍ} v Fňově důrn čp. 90 od Věr'v Březlnové z
tsrahy a tato rie jitelka současněibrcdala oůnr čp. 29 spo1eční-
ku .]u!r. Souku1la JIiDru .l-rantišku Vorlovi. Touto koupí lesa,
by} je}:.o p.-oStor nrístnírr myslivcůrir znepřístupněn. Tuto ho-
nitb: něli oc roku I92e pronaja.tu roÍstní rryslivci v če]-e s
.Janem Fj.]-avatým. aŽ do roku 1934, kdy pak patřÍla sprá-vci
velimské cementárny. Václavu Vosikovi. V době okupace ji obec
pronaja1a opět místním mJs]-ivcůur , coŽ zůstalo i dá]-e.

Cbec v roce l92B pronajala Jaroslavu Fa1ouěkovi zPeček
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1ouku., , IeŽící po levé stranLi si]nice t'edoucí co Vei:Lqro1
v oblasti 'lF osf elda /ŤíLoha č . 2 místo č. 24/ co bu IE ].et
s nožností oa]-šÍho prooioužení. Ten tam zaiožL)- prouinici
a e při silnici v zatáčce postavil malou provozovnu. Tam z
vypěstovaného vrbcvého pr.outí ryrábě1 ve ve]kénr košíkařské
zboŽí . DÍ]-na vyhořela a v době zašÍnající socíalizace JiŽ
nebyla výro ba obnovena.

V roce 1928 se platilo za práci nás1eoovně zerněděl.
sk]irr d.ěIníkům d.enně roužůnr 20 Kč , řenán 12 Kě, průmyslovýn
dělníkůro a žemes1níkům oenně 25 Kč. Zerněoě1skýn če]-ed'ínůn
ke zdravě 180 Kč rněsíčně, sIužkám za stejných pod'rnínek 16oK

V roce 1933 byla z?vezena louž před čp.13 a naJjejím
místě zŤízena studna pro požární úče1y a parčík. 'e1ý pro-
stor napojen na obecní dešiovou kanaIízaci.

V roce 1937 když přeše1 les do majetku Lidové pojiťov-
Wl ta zakázal.a d.o něj.vstup veřejnosti i pro sběr lesních
p]odů a vlastní 1es na hranici s předhradským katastren od-
dělíla drátěným plotemt Tímt o zákazefr' zaÁezLla přístup ke
koupal1šti ',V Iogru.'/prostor I7 příloha č,2./

v době první. republÍiry bylo v Pňově 12 hospodářů.Sta-
tek Jana }ilavatého čp.23 a 24. a ro]-nické usedIosti Josefa
otty čp.2, štěpá.'a Koláčného ěp.3 , ,.Iosefa Ko1áčného ěp,'F,
Stanis1ava Němečka /d'vorské]no/ č.6. oIdřicha Němeěka /kou-
teckého,/čp.8, Josefa BuřiIa čp13, Josefa Němečka ,/clralupák/
čp.14 ' Jind'řicha Vavřlny čp. 22, Matě je Něnečka /pal.áeké]no/
čp. 34 ' který po roce přestal aktivně hospodařit p pole pro
najína1 drobrýrn zernědě1cůn. .lťezi hospodáře 1ze počítat iJo-
sefa ňepu čp. 79, který svoji činnost více zaměřova]. na za-
hradnictví' .ieho poIe .|v d'oubici,,/Prostor 22,pří1ohy č.2/
produkova1a ve velkérn zelenÍnu a jahody.

Ved.]-e těchto větších hospodářů se živi1í zemědě]-stvím
da1ší na1orolníci. Ti hospodařili na menších výroěrách po1í
vlastních ale i najatých, obecních nebo zádušních.Někteří
z nich měIi Í vedlejší zaměstnání v průnyslu, i{'ezi- nini byf
í další Něroeěek Bohus1av zvaný barácký, v ěP.25. Celá obec
hospodařiIa celkem asi na 360 hektarech půdy.



Dáie by}r'.ť otrgi cva iios.uince. tJ L,ctŤj;lů,čP.1, při
]<terérn h;y1o i jieznictví.lrukr;'i ].rostine. ''U Sýkorů'' čL.'.lC. ,
pronrr ja1 ni;;.LteJ. C]taki:.:.. Sýkor.a 1.I roce 19jC Jar'ru Fažoutovi.
Po něn si řroctinec pron:ljr;1 Františe'k Zlrolánek. Pak to }:y1y
o b}ioc]y sníšen;Ín zboŽ írn. V roce L92e io ion.'u čp.62, patříc í.
tto Vác1avu Koláčnéi:ru, kter;í oclešeL co '/ysoxé u IJIě}nÍka,při
še1 nový na"iJ.'ue1 A1ois Tí1ipn J<t'or.'ri \7 'ěrn srníšený obc}rod
otevřel. Pozcěji i rr comě čp. 41,půvcdně patřící Matěji- Ko.
1áčné m u, usaci1 .Toseť Bačovck.li, i.;terý d'ťrn pro circ}rocI upra
vÍ]. a otevřel. Dá]-e to by1i kováři,Václar,' Zvěřina v čp.60
a .]oseť Prokůpek v čp. 71.Sed1ář Josef Valenta v čp.69,ko.
1ář Václav Koláčn1,i čp.12. Le iůé povoznictví , o b chor] koňrni
É) doinácí pcr.ážiry za jišťoval v čp. 20 Jcseť }c.uliš, řezník
vyuěený ve Vídni řr pi.oš.1ý světen, irřísiušník star'ého erbo-
vního rodu ,/pří}olia č,6/.Dá]-e to by] pánský krejčí Franti-
šek Kašík,pnvní přec.seda fotba1ové}io kIubu SK Přeciirradí.
Dámské krejěovství rně].a v čp. 99 Růžena P]achá. Kacjeřnict.
ví provozova].i rranželé Doud'ěroví. Dr.uhé ŤeznictvÍ rněI v čp.
Antonín Vajc. Po jeho smrtu dále vdova spolu s Václavem
Líterou. v cloutku patřícímu k čp.35, přís+'upnénu od' s1lnice
by1a trafíak vá1ečné ','dovy psní Výborné. V čp. 93 nandIova
]-a prád1o RůŽena Němečková. Dá1e při s11nic1 k Před'}rradí
měl své cukr.ářství pan Lac1r'a. Pob]íŽ v čp. 86 truhlařif
Otakar P1ach;Í.Na po1Í zd'ravotnickém poskytovala své s1užby
odborná porodní asistentka paní Literová. V hájovně čp.40
hospodařil-i lesní hajní postupně Doucěrové, l'{aršík a Kris-
ten. V cbecnÍrr corrě čp.37 byl zŤízen veřejný te]-efon.obslu
hou byl pověřen, za bezp1atné b.vd.}ení iro1íč čer.vinka. ktcr
pczcěji přeše1 do čp.1Ú.

v roce 1935 b''lo započato s úpravou návse a d1áždění
vozovek.Při tonr by1 ošetřen staroby}ý ciub ,/pří1oha č.IO/a
je}ro dutino vyplněna betorrern.

Dnem 15.bř'.ezna 193"9 by1a násilně ukončena existence
českos]-c-renské republÍky.Ko1ern poled'ne projela obcÍ kolona
něrneckých vojáků, sněřující na Ko]-Ín. A jiŽ clru}rého d'ne
přije1a něrnecká polisie a zabaviIa občanýn jejictr zbraně.
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převážně 1cvecj<é, covez1i oo kol Íliského tynnazia. ibraně
f ovi:ci<é ryly pozié ji rna jite]-úrn vráceny. ijále byl Zsba.;en
doinet čp.5o, patřÍcí c]řírre zeiii1eié /+ !9 j7 / židovské obciioo-
nicr xofri Klei nerové. i.Jtrcen;ř správcem byl určen c becnÍ
-uir jenník Joseť bgngg. Domek b,v1 po vá]-ce procán manželůn
h'ainpÍrovým, kde Jiřina Flanoírová cpěi otevřela obchoo. Na
sk]-onku války v zině 1944.1945 se objevill v obci něnečtí
běženci. by]y to t::os}qi pěti něrneck:Ích rodin, venkcvskýclr
zenědé1ců, utíka jÍcíclr z výcttodních kra jů. Ty by]a cbec po.
vina ubytovat a tak byli roznístěni po různu po zeměr]ě]-.
sk;Ícir used1ostech. Po je jich odchod.u se poma}u zaÓaly obje-
vovat skupiny ustupující něnecké arnád.y. . .]ako první se
kcncem clubna o ojevila skupina asi 2a povozů vozatajského
oddítu generála Vlasova. 'j.i v obci jen přespali e táhli dá-
le na prahu. Krátce na to nocova} ,'v irajku,'oddí] mdarské
^h-x,t.,O I Ud. Ll.v o

JiŽ 3 . května 1945 by1 vytvořen Revo]-uční národní výbor,
kd.e pod vedenÍm Jana H]avatého by1i dba býva1í vojáci česko
s]-overrské armád'y' štábní kapitán Kare1 Karásek a kapitán
šťa.tný, dá]-e pak Joseť Buřil, .Iaroslav Otta, Karel Váňa,
Franišek Za1abák a František Zoubek. Dne 6.května, kdy
o b ecní záIežttosti již řídil tento Revoluční výbor , projíž
obcí ustupující skupina něnecké Todtovi organi zece, asi na
l.5-'.. koňských povozech, kterou nístní hor]-ivcí zastavi]-i a
odzbrojoval1. Tak to zaznanenal Jan H1avatý v pňovské kron1
ce a pokračuje. NIezi tírn při je1a německá motospojka, která
se vráti]-a a přÍvedla posiIu, tři těžké tan}ry náslecjované
skupinou německých vojáků.Áktéři odzbrojování před nimi
utekli do J-esa, v če1e s Vác1avem Němcem' z Předhradí. Němec
ký velitel předvo1a] d'osavadního starostu Josefa Buři1a a
požadoval okam žj-té vrácenÍ zbranÍ. Při tom zaja]-i všechny
přítorn.ré č1eny Revolučního národnÍho výboru, starostu a i
tlurnočníka kpt. šťa.tného. Po zastrašující stře1bě nao je.
jich h]-avami a ..yhrcžovánÍ, by1i všichni eskortování d.o
ve]Ímské sokolovny, kde by1i znovu l6l.sIechnuti a násleoně
s potirůškou přísným tresten, při opakování byli propuštěni



0d fo.květan I94i již prcJíŽc1ěly obcí jecnottty liudé
armáoy. a 12.květan zastavily v cbci koňské ''povozlql'' plné
vojáků a táhnou.cí lehké kanony. Tyto ocicí$, zůsta.ly i s
ce1ou svojí technikoue S€ ubytcval-y v oko1ních 1esÍch,'Na
kopanině'' a na ''KoSově'' a jejich důstcjnÍcí pak po různu
po don.ech v obci.V ]-ese při Labi ''V ]-ogru.' vybud.ovai1 orga-
nizovaný tábor až k ,'Uhlířské cestě.'. Tarn d'o postavených
stanů sestěhova1i všechno rgr-ržstvo. Nechybě1a ani 1ékařská
ošetřovrra. Zůsta]-i až d.o po}oviny června.

RevolučnÍ národní výbor řídil obec až oo 22.května,
kdy byil ncvý l{ístní národní výbor vo}en a :-a.z Íniciativy
okresnúho zástupce Ko rrrnistické straq1, Břic}:ňáče . .Shro-
máždénÍ občané voli1i ai<]-amací a cio čeIa postaviJ.i komr-
nistu Jaroslava Dobiáše (p.75. Po nás]-edné pclitické kon-
so]ldaci v obcÍ, kdy se ustavily všechny po11tícké strany,
ccž byIy vedle komunistů, sociální demokr'a-ué, ]-idová stra-
na a národ.nÍ social-ísté, byl lvlÍstní národnÍ vý.bor rekonst.
ruován. Kažoá politic}<á strana v něm rněia tři zástupce.
Předsed.ou Se sta1 Karel Jech, za,štranu národ.ně-socia1ís-
tÍckou l Za i<terou byIi d.ále ěleny Ctakar P1achý, a Josef
Šťastný. Za i(Sč to byli. Jar.oslav Dobiáš, Josef Prokůpek a
Kare1 váňa . Za stranu lid'ovou pak Vác].av Beran, Stanís1av
Děoek 

" ťá.]-n.' Ko1áčný čp.i2. Áa str.anu soci]-áně dernokra.
.uickou Josef iku]-iš, Bohumil Němeče}< a ..Jcseí Pou1áp pás1e
dujÍcích ce].ostátních vcIbác}: v roce 1946 byly zastoupeny
jjž jen tři strany po čtyřech čIenech. Za Ksi to byl Frant
.uišek Zoubek, zvo1ený Za přeosedu l.iI\V, dále Jar"cslav Dobiaš
JUsef KoIáčqy čp.5 a Kare1 \'áňa. Lidovou stranu zastupova.
]-i VácIav Beran, tIoseť Buři1, S.uanislav }ěoek a Joseť Pou-
Ia. Stronu národně socia]-istickou zastupovaiiKarel Jech,
Josef Otta, rlosef Flachý a Vác1av Sa]-ava.

Nastala c]oba pová1ečné rekonstrukce. V ]-istopadu L946
doš1o k výrněně protektorátních peněz. Hotcvé peníze se ně-
ni1y v poměru 1;50, vklady f :5. PŽÍdě1ový ].ísto.rý- systén
zasobování obyvatelstva d'á1e zůstáva1. Po roce J-9+6 po

oosunu Něrnců z pohraničí, ooešly tam za novou existencí



rccli ry..l Děij']..cva , .Iechova , Kaš íkových , Syrcvýcli a ZÍnkor,a .
Polit.ická krize v roce 1ý4s rozhoo]-a o calší zrnéně

l.'.'Iís*"nÍho nárcdního výbcl-u.. Přec]'seoa i.n'IV František Zoubek a
cla1š í zástupci KSi zůsta]-i. Zástupci ostatních politickýc}:
stran by}i vyloučeni a i.',ilr}.. crop}něn dre návrhu vytrrořené}io
Akčního výboru národ.ní frcnty, jenuž předseoa1 nís.uní ha j-
ný An+'onín l'laršík, novýrri č1eny, o bčany bez politické pří-
slušnosti. Těmi by1i Antonín K'.,:.ka}, Joseť Litera ěp.33,
Josef Koiáčný čp.3, tlosef Plachý, JíndřicLr lrocházka, Jin-
dřich Vavřina,Václav Zvěřina.

Později b.yl do če].a l'{Nv postaven Fr'antišek Zalabák a
nasta]a doba socializace. i'tl;stní hostÍnce a obchody by]y
najitelům zabrány a zač}eněny d.o okresního druŽstva oTecinota
Zernědě}cům b'vi-y oále, jako za Frotektorátu, předepisovány
povinné dodáviry jejrch plodin státu a často ještě zvyšová.
ny. ..,e jich neplnění by1o považováno za sabotáž proti lidu,
nebo neschopncst jednot]ivců dokázat úspěšně hospodařit v
d.aných podmínkách.To by1o záklaoem agj-tace pro zakIádání
společných zeněd'ě]-ských d.ružstev. VýsIedku by1o d'osaženo
v roce L9i7, kdy by1o za].oženo družstvo třetího typu, coŽ
znarnena1o že jednot11ví hospod'áři v]-ožili do družstva svůj
zemědělský rnajetek a tak se jejich soukrorý majetek dosta]
pod spo1ečnou správu, kterou tvoři1o předsed'nictvo ovIivňo-
vané kornrnistickou stranou. Předseoou se sta]. Václav Zvěři-
na čp.60 in a1orolník ,/1idově nazývaný kovozemědě]ec/ktprlí
vedle svého rna]-ého hospodářstvíl PPacova1 jako kovář v pr'až
ské str.cj:ír:er-ské firnrě čio, kam denně cojíždě1. Tan pozdě jí
v d.ále s1uěovaném JZD, pracoval jako vedou.cí opravář.ské dí]
ny v zabrané kovárně ieňta Němečka a později v not,ě vybudo.
vané dÍIně v Předhradí čp.8.

Ve zvelebovacÍ akci .]Z,] by1a pcstavena, na nístě staré
ho obecního riřadu ěp. 37 budo.ra novál Ve které by}o dost
místa ved].e obecní úřadovny pro has1čskou zbrolnici nás1eo-
ně i pro nově zŤízený poštovní úřac]. Dále pro okresní oruž-
stvo Jednota by1a postavena nová budova pro prodejnu potra-
vin. Jeonota po změně reřinu po roce 1990 pt"odejnu zrušiIa
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a DuLiovi-r' v1astně bez1:1utnií z'ísicenou oc cbce . nevr,áti1e ,a1e proda1.a scukrcnérn.it zí.:.jerci, který z'ie zŤít]il l].ut,cba z,3T.
Cbc}:oi po+'ravini:ni za]-cžif:,; pc,L1íž: V iťc.:.i.t lc:.Í u..:..ó Lerika
Sta jska.t.o'rdi a v i.riově v čp. vran.ik;l:Óbclroii ,,U Lebedů,,.

V roce }973 byla i; fro'.ě za]-ožena nÍstní organi zace
S'.'il zE)rmu. rni c i á Ť' nrp'n h.rr.l

..**3'(]I'eiil Dy1 uč1tel \Íi]-osIav Něneček / 1904
+ l979/, kter.Ý-io ukoircení. svékro aktj.vního působení , jako
ředi+'e]. ško1y v FačkácLr, vrílti1 jako důchocce do r-odného
Pricva čp. 93.Tato o, gani zace něla ved'1e motorÍst1ckého
kroužku, :kscužek střeleck;Í, turistický a ženslý, kter;í se
věnovaI vaření a vyšívání. Úspěšnýrn byJ- i oddí] volejbalo.
vý. Domovern Svazarku b.'le bucova a hřiště t|\re višňovce,,.
}Iejvětšín oc]dí]-ern byJ.i motoristé, je}ic ělenové se'jako alnateři věnova]i sÍlničnÍm motocyk}ovým závodů:n oC roku L979
co roku 1992, kcly po zmr]ně poJ-itických pogĚrů jejich čin-
nost postupně utj-cliala. : tIlavní aktéři Se věnova]i sou-
kronrému podnikání, kd'yž si za:.ožiti vrastní rnot,oristické
servisy.

Posledním spolkem, který krátce existova1 byl Svaz
c}iovete]-ů crob.rého hosr:odářskéLro zvířectva. Vznik1 po za-
]-ožení Zeněclě}ského t]'ružstva l PTo uspoko jenÍ potřeb <irob-
nýclt chovatelů. Ten po roce 1990 po změně po1Ítick}?g5 po-
nrěrů se rozeše1.

Počet obyvatel obce postupně klesal. Na útlunu se
podÍle1o všeobecné vyl1dňování venkova. V roce 196o mě.]
Pňov 2E9 obyvatel, ten v roce ]199L k1esil na 25, obyvate].
Poslednín' přecseoou i{ístního národ.ního výboru , před s1ou-
čenÍm na obec str:ediskovou, byI do ro]<u 1960 Frant1šek
uca-LÓ U'3Íl.
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Ves, po třiceti1eté vá]-ce zcela zanik].á, která stár,a-
].a v Drostoru jlhcvýchooně od Soko]-če a severozápacně od
KIipce, asi v po1ovině cesty. Pod1e arc}reo1ogickéLro výzku.
mu ná].eže1a k ne jstarším v čechách.

V Popovicích bývala tvrz, síd'li1 tarn ivÍiku]-áš liero]-t
z Popovic s manŽelou Evou, jerk zrtí nejstarší zpráva. Ti v
roce 1381 prodali svůj cvůr i s přislušenst,rím za ýC irop
grošů čestých šípov:. z Kolína. jÍný zápis oznanuje, že v
roce 1384 týž lierolt z FopovÍc s nanželkou Evou prodali
svůj ovůr v Fopovi cích za 65 grošů Blažkovi, purkrabímu
na Llrádku v Paďousích, který drže]- v Kolíně m1ýn Frrobský.
K roku 1399 je 'zapsáno, že panÍ Eva z Popovic odkáza]-a pře
svou smrtí 10 kcp grošů k oltáři svaté t.Íáří a Kateřiny v
PředhradÍ. R.oku l.4I2 d.aroval térr.lž kostelu, půIIán pod }e.
sem Bórem, Přibík z Popovic za spásu duše své rnatky a svýc
předků. Součpsně žj]- i o]ořich z Popovlc. Roku )'453 ně]-
.Ian z Popovic zapsán dIuh lOO kop grošů na obojÍch Beevá-
řích, žíŽové a Chrnelišti. Roku 146),po smrti lvlarkvarta z
Popovic, kráJ- .IÍří z Poc.ěbrad, jernu připsaný statek jako
od'úmť, darovaI o}dřichovi z Popovic.

Z PopovÍc pocházel i rod Vik1ických, z něhož byla
Voršila, . manželka rnlynáře B]-ažka. Voršila po smrti svého
manžela ' v roce l53,,dědička lirobovského mlýna se pod'ruhé
provdala za mlynáře Jana Moirrejse. .JejÍ otec Václv Viklic-
ký z Popovic, soukeník rytířského rod'u, mě1 v Kolíně dfu,
v Labské uJ-ici, který při své srnrtÍ v roce t5,2 Voršile od
kázal-. Voršila zemřela v roce LŤ4, ilýn ookáza]a svéuu
synovi, Pavlu l'rÍokrejsovi, který užÍva]- erbu a titu]u z Po-
povic. Pave1 se roku l-568 oženil s dcerou rytÍře Michala
z Rozhonic.

Tvrz do 16.století zan1kla. Ves s1a v ].etech 1553-
- 1558 v d'ržení pánů Střelů z z Ro}qlc a tak patřila k 0er.
henÍcím. V roce 1553 by]y Popovice srněněny k Poděbnadůn
za ves Raten1ce. V tom čaše byIi v Popovicích 3 sed].áci.



PřlporaÍna jí se Jarr Liska, Nedvěcl a V]1<. Ti irže1i doiirol*.dy -s LiZ lánu po 72 korcích poií. Z těchto gruniů p}atilipo1oletně 8 toph 27 grcšů česk;Íc}t a 16 siep1c. V roce L5g
;::"^.,:..jmenováni Vác1av i{eřnarrsicýr š1n,on i,{1ku1áš a I{iku.1áš }Íeověd. Šimon l{iku]-áš přer,'zal grunt oo svého otce v ro-ce 1575 za 2)C groŠů míšensxých.

Fo váIce třicetiletéi když Berní rula v roce .'654z;išťova1a a sepisova]-a stav hospoc1ářstvÍ v zen. označi].aPopovice za ves zgni(-.| 9u' \E které býva1y selské grunry ato i]eřrnánkovský s i7a strychy, Nec]věclovsk.ý se L4+ stryci-rya ii.!Íku]-ášor'ský s 90 stryc}ry. Ce]-á vý-měra zaniklé vsi 81ostrychů, byla přípojena k císařskérnu dvcru pňovskéru.
Por.ovnánre-].i ul,'edené výnrěry polí v držerrÍ j seolákůz r.oku ]-i90 s výnšrani z jištěn;Ími v l,oce 165+ Ize soucit,že uved.ená celková vJiměra zaltrnuje i po1e býva1é tvrze,ii,{Ísto zanik1ých }opovic by1o v orreŠrrím kiipeckém ka-tastru, tam kde se říká ',V Fopovicíc}r,, , což je místnÍ ná-zev uřívaný zernědělci /pŤítolta č.2,pros tor 42i.
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PřÍ rušemí císařského ovora v Fňově od roku 1775vznikla na je}ro poltrostech nová osaoa. záy.isem ,'O pezemko-vých změnách pocěbrac1ského ve]-kostatku,,, by1o v roce 1781stvrzeno rozoě1ení jeho po1ností mezi býva1é poddané.Vznik}a tak rodi n ná hospodářstvÍ , ZÝéTtá ,,fan1lie,,, postoupená
oo oědičného nájmu. Celkenr bylo pod'ě1eno 26 ťanilÍantů..jirnbyii c]-e popisných čísel.,;jě;jich doraů t1to: 1.Jiří Ka1ina,2.Yáclav Litera,3..Ian S1abý' 4..J.iří Fc'ák, 5.'btěj Veselý,6.Jan Bunc, 7.i/Íatěj Potrněši1, E.l/Iatěj Zábský, 9.Josef Fot-roěši1, 10. josef Něrneček, 11. Jan PotměŠi} , 72.Vác1av No.vot11ý, 13. Kare]- luIatucha, L4.T.omáš }io1eček, 15..Iakub čer-
m Ín, 16. ada]-bert Kára , L7.Karel Ko]-enáč, 18.Vác1av Buři]i9.i,{atyáš Budínský, 2o.Jan Srazil , 2I Jiří Kuba , 22.Jiří
Ve jtruba, 2-J...jiří Tomek, 24.Václav Bašta , 25.Václav Iran.couz, 26 .,-lan l/lacha.

Mezi tyto osadní$ by1o rozděleno ce].kern 654 rněr t. j.]30'6 hektaru půdy. RočnÍ nájemné odváděné d'o císařské po-kladny čini1o ce]-kem 687 zlatých. K to* pri".;;;;.; i daňdomovní, která čini]-a 65. z]atých. To představovalol ná jednoho ošadníka, v1astnícÍho jeden dí1' ce]oroční dědičnýnájen necelých JO zlatých.
Místo pro výstavbu osady, byJ.o zvoleno uprosřed pŤi.

dě].eqych po1í, v prostoru rezi dříve zan1k]-ou osadou Po.povice a pňovským dvorem. Podobalo se obdélníku o veIikos-ti asi B hektarů, táhnoucírn se od severu k jihu. bi'a němbylo ve dvou řadách proti sobě vystavěno 2 x 13 usedIostÍa dornek pro pastý.ře. Tak vznikla nová osad.a, která dostalajnéno Gluckzu.Původ. jména a jeho vývoj provází několikverzí, které jsou uvedeny dá]-e v kapitole ,,Pcvěsti,J
Osada patřila od. svého vzniku do spo1ečného spráuriího

ce]-ku s Pňoven,kde rušený cÍsařský dvůr sÍdlil l až do rokul874' kdy se osamostatni]-a. Prvním starostou se stal Fran.tišek váňa, Pb něrn od roku 1889 .]osef S1xta l Pak do roku

EPLÍ?
i\
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r.oku l9o2 Jan Vána. Fo něm na-
zůsta1 státostou až oc roku
45 dorecir z1a obyrratel, z toloo

V té oobě odc}ráze].i za novou exlstenc:Í ].icé do Ameri$.
Z Klipce oi'ešli Frantíšek a lu{arie Ficekovi z čp.2I., Jan a
Á].oisie i'.{attrchovi z čp. 1' a sourozenci T,{atěj, Václav,i}iarie
a Růžena Ěňovských z óp.27.

FYvním úkolem samostatné správy obce byly úpravy a
zpevňování cest pŤÍ v;Ístavbě na orné půdě" K zásad'nÍnu ře-
šenÍ došlo až v r.oce 1932, kdy byla b'rd'ována sÍlnice z Před-
}iradí do Sokolče s napojením na Klipec, kdy ry]a řešena i
průjezó,ní s1lnice na Velim.

Do života obce zasáh}y i války. V roce 1E56 byli pro
vojenské potřeby rekvírováqy koňské potahy ro]-níků. Horší
a citelnější následky přines1a ]-.světová váIka ]914-19}E.
Ved]-e povi nných d'od'ávek a rekvi zicí zemědě1skýcir prod.uktů
to byly ztráty na životech občanů. Z poJ-í valečných se ne-
vrátili Josef Antonín, Joseť Hájek, František t.Iěmeček, Fran-
tÍsek Komárek, .Igseť šedivý, František šnajberk , a Franti-
šek Yozáb. Jako legionáří Se vrátili z Ruska Josef Paroulek
a František šaf ránek. Z }-rancie Vác].av štotua a z Ita1Íe
František Vlasák.

Do nové repub}i$ vstouplIa obec pod' novým názvem
KLIFEC. Jak vznik]. je uvedeno dáIe v kapito1e ''Pověsti'..
]-tosavadní starosta Václav Cepek funkci sloŽi1 a novýro sta.
rostou se sta1 František Vlasák. V roce 1926 ho vystříc]aI
i'rarrtišek Bulíček, kterého po ne-výrazném výkonu vystřída1
v roce l929 bedřicrr Grohmann, který .led.1 obec až do roku
'l o/tr

První živnosti v obc1 byla hospoda. Tu zal-oŽl-l- v čp.7
StehIík, pocházející z .'katcvrly''u Soko]-če. je jí pozoě jší
majite1 František Sixta ji přenesl do nově vybudovaného d'o-
uku čp.jl, kde k vlastnírnu šenku postaviI i sál. Pokračova-
te] Brlíěek rozšíčil hostinec o kuchyň a obhoc]. Pokračo-
iateli pak byli }.rantišek Za1abák, }-rantišek Lad'ra a Fran-

1 Josef Funcla, po něm d.o

upi1 Vác].av Uepek, který.
8.V roce ].9o0 mě]-a obec o

o 114 mužů a l-22 žen.
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-uišek F.íha. ten Živnost procral Josefu Iuchsovi, který před
tín provozove} i'enk a o bchoo v oomé čpr47. Po něn c1cera
E1iška s nanželen Janen Váňou, aŽ io::oku i9io koy v ciobě
s ocia]-iZacC byla je j í živnos t zač1eněna do okr'esního or'už-
s-uva r,Tedno*r,A . V r.oce l-937 otevře1 tla1š í c h:|ioc] srníš enýrn
zbožÍm v čp. 4o Břetislav }.,h.uucha,kter;Í ale o'rchod v roce
1946 zruš1l a ocešel c]o poraničí. V roce 1961 upravila obec
půvconí pas.uoUšku Čp. 27 na o'rchod. zbožÍn. smíŠeriým kan Jed-
nota přerresla sr'é půso bní aŽ cc roku ]-989. Fak převzala je-
ho př.cvoz iiž scukr.cnně iiana Eiurrrentá]-ová,

Tru}rlářství zalcŽil v roce 1902, Po svém nág.ratu Z ýan-
drtr Ju.rseť tiorký. I[ejvě.usí živností \r toinio oboru po rcce
191C, by1o postupnŮ se rozšířující zpraccvávání dřeva tJ ose-
fem B}eciiou v čp. s6, ]<de se na ka+"t-ové pi1e zplacováva1a
ku1at1na na řezivo, souběžně s s truhlářskou, kolářsnou a
dřevosoustružnickou výrobou. i{ té pozc1ě ji přibyly 1ísovna
o1eje ze řepky a máku a o žnícr. pak výrnlat obi]-Í uilátlcí
soupravou. Při této činosti zaměstnával až 1C] d.ě]-nÍků. Výro-
bu po něm převzal jeno zeť Kare1 Zemina, který pomal-u se
zrnenšující Živnost provozoval aŽ do roku ]-95o. Pro ro1níky
oůležité řemeslo }rovářské. provozova]- v čp.47 od- roku l9o4
d.o roku 1919 Frantíšek Veb.er. To obrovil aŽ v roce 1931 v
čp.74 Kare1 E]ři]- až do roku L%l. V letech třicátých mě]
leirké povoznictvÍ v čp. 21 Rudo].f Lulcavee. jeho hlavní činos-
tí byl pravidelrý d.enní svoz n]-éka od ro]níků do poděbrad-
ské nlékárny. Jeho ova potalry obs1uhova1y celé okolí.

Obec se postupně elektrifikovala. V roce 1933 by}o za-
1oŽeno elektrifikační oružstvo, které sdružova1o 27 občanů,
kteří se posiupně přÍpojiIi na elektrickou síť. Fřitcrn obec
zřídi]-a osvětlení veřejné}ro prostranství. Úplná e]-ekrifika-
ce by1a dckcnčena až v roce 1955.

V roce 1920 byl zaloŽen dobrovolry hasičský sbor, který
převzal do své správy ruční stříkačku zakoupenou obcí již v
roce 1910. la s]-ouŽila až oo roku 193], kdy byIa nahrazena
vozovou ručnÍ stříkaěkou. V roce L976 by1a postavena nová
hasičská zbrojnice a pořízena stříkačka motorová.
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i'lá.rcčr-l;Í by1 pl.o rí]ipec konec drr;hé světové válk;v, kciy
kvétnu 1945 utáboři}y \J jeho bezprostřeclnín okolí ;ed.
rus]<é arurád'y Se svými xoňskými potalry. Fro krrnení

o 160 koní, jak to uváoí klipecká ]erorrika, sekali vo-
zelené krmení koe se cialo. Posekali i vzrcstlé obilí.
dní svého postu zaplaÍill- za toto vo]-né sekánÍ pou-

1.o00 i(čs. F'ok byJ- ale příznivý a sama přírod.a pcmohla
ztráty nahradit.
i(e ko rc j- vál}ry by] v o bci zaIožen Revo]-uční národní

výbor v jehož čele stanul !-rantišek Pohanka čp.1. Po ukl1d-
něnÍ ponerů byf ustaven l,/Iístní náro<lní výbcr v čele s Fran-
tiŠken Karb.rsickýrn, kt,erý říoi]- život obce až oo roku L94E.

V roce 1946 oocházejí budovat pohraničí z čp.27 rooiny
Komárkových, Štoptových a Voňkovýcir. l čp. 33 rnanžeIé Grí.
garovi, z čp. 4, Pesrovi, z čp. 2]- Věra Lukavcová s nanže-
].em ř'ratochví]-em z Ratenic. rlá]e pak Václav Kuric Z čp.29 a
Novákovi.

llospoáaření soukroďch zerněd'ělců skonči1o V roce I9,3
kdy by}1 samostatní hospodář1, v rárnci soci1alizace vesnice
při ruceni zaloŽit .]ednotné zeměd'ěf ské družstvo. Prvním před.
sedou se sta]- František Cinek čp.', kterélro vystříoa] Václa
Kubát čp. čp.58, pozdě ji d.o roku 1960 František Váía čp.191
kdy doš]o k politickénu s]-ouČení obcí a druŽstevníci se
stali sc'učást,í JZD C]dřÍš.

V čele l..{ístního národního výboru v roce 194b stanu]
Jan Váňa ěp' 35. od roku 19'1 pak Josef iíyjovský čp' 34 až
do roku r.96q,kcy doŠ]-o ke s}oučení cc střediskové obce Pňov
.Předhraoí.

Počet obyvate1 ve cvacátém sto}etí v K}ipci pcstupně
klesa1 v roce 19OO to bylo 236 obyvatel ve 45 oonech

v roce 1930 t,o bylo 2O5 obyvatel ve ,3 domech
v roce 1960 to bylo 14ě obyvatel v 63 domech a

v roce 1991 jrŽ jen 1oo o$lvatel v 63 dornech.
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osaca Již neex.i stujícÍ. Je jí
f j s *"ina ženskéIrc i<táŠ.ue f 3 Sv. JÍřÍ
os+"atnírni darcve qými místy , jako
I22e. Tuto existenci potvrzuje i
vě z roku 1233.

Její půvooní místo hleda] pŤi svén bádánÍ poděbradský
řtistorik Dr. Jan He}lichTen při oh]edávání s;top star.ých
Iabských rozlitin a pocl1e archeoiogÍckýcti náIezů, urři1 po-
loLru Sádové severně oo osečka u výškové koty 1B6m ,/přÍtoha
č.7 /. Po ce].kovém průzkunu nevyJ.ouč11, že Že půvooní rnÍsto
osady bylo na pravén břehu tabskénr, teoy s přímým spr'ávnÍm
spo jením s r,ibicí. To nespoutané Labe časem zrněn11o. osac1a
stojící na ]-ehkén pískovérn podloží se postupně stala ostro-
vem a'ž přeš1a na levý břeh.}Takonec ji Labe pohŤbilo ce]-ou
ve svýc}r vfnách. ohrožovaní osaoníci byli postuprě nuceni
sÍ hledat, nov.ý domov.

v té c]obě ved]-a pob1íž ]-esní cesta z hradu O]dříše
pŤes 1abský přívoz až na Libici. V opačném směru pak na
Kouřin' na sÍolo rodu Vr,šovců pověřených zeměpanským dozo-
rem nacr poraženou slavníkovskou Libicí, takŽe na cestě bý-
va]-o jistě rušno. Zároveň v té době zača1a zvýšená poptáv.:
ka po dřevě, potřebném po roce 13e9, Při začínajíci těžbě
stříbra na neda1ekých Horách iiutných. Kácení lesů se tak
urychli]o i zd.e a podé1 cesty k přívoz se zvětšovaIa vyrný-
cená plocha, nabízejícÍ mÍsto pro nový clornov pcstiženým
osadníkůn.r ze Sácové. Ti postupně přicháze1Í až za].ožÍli
novcu osadu s příznačným jrnénem

SECEK
že to byla nová osad'a se starými osad.níi<y z mize|íeí

Sáciové, dokazuje jejich nepřeruŠené správní a ku]-turní
spojení s LibÍcí, nově dostupné přes 1abský přívoz. Tato
orientace je patrné oo cnešní doby. Důkazem jsou nábožen-
ské pouti. Ty se v osečku slaví v dubnu v termínu svato-

S Á D oV Á

jméno SADCvI p i'i1:c--rnít.:ei

na irr'aoě praŽskén , mezi
majetek klástera z rcku
zársis v kronice Dalirni]-o-



jiřskérr,
na :: czo Í}
na sv:i-t.ek
itrp.J.í.

pozcěji svatovoj*..ežs]<ém siiooně s trad.icí v
o,J soused.nÍcir obcí s]-E:víc í pouti v srp]nt'

Liblci,
'rázarté

\r roce L454 je Oseček praíponrÍnán jako rnanský sta+'ek,patřícÍ spolu s Před}rr.adín a l,ňcvem k panstvÍ podšbrad'ské-
ilU.r které císař Ziround zaPsa]- Jlříkovi z Kunštá.uu. . 1ros;nrti dédice, ;eho syna iiynka, byly }]ooěbrady jako ,.odúrorť,,
vráceqy . králern V].adis1aven Jagelonským' v roce 1492 mezi
sl.uatkY korunnÍ.

DIe urbáře z roku L542 by1o v osečiru ]e usedlostÍ
ljásledkenr vá1ečqÝch udá1ostÍ e nási1né rekatoli zace dochá-ze]o ]c útěku obyvatela ta]< v roce t5:+ zůstávalo Již jen
18 ob;yvate1, ]O cha1up bylo zcela pustých a jejic|r pole ne-cbdělána. Po dvaceti letech, BernÍ rula v roce ]165+ zazna-
mena]-a 80 občanů v 19 d'omácnostech s popJ-atrlÝmí 9 secrlá\ya 9 cLtalupníkJi. Zámecký urbář poděbradský zaznamenal v rocel77o 33 popIatníků. V roce l.777 ži].o v o bci Již celkem
l-97 o pvatet_.

Po vyoánÍ' To]-eranČnÍho patentu v roce ]]789 se v osečkuprojevi1o dřívější tajné. bvange11ctví. K Tolerančnímu sboruhelvetského vyznání, který vznik]. v bl'ízké Velirri se při-hlási1o 18 rooin v če]-e s rychtářem l/Íatě jem Vášou čp.8.Z této evangelické skupirr"v vzešel v roce 1785 jeden z prv.ních českýcir bohos1ovců, Václav Franc oLIz, který po studiíchv uherskérr Debrecíně se staI !r roce 1808 evangelickýnr fará-
řern v Libštátě. Da].Šírn pak byl ErantÍšek Fotměsil , kterýpůsobil po roce 1870 v Praze. K nirn 1ze poěÍtat i Vác]ava
Firozného z rodu Hrozných , kteří drželi v }etech Ie4L-Lel9usedlost čp. 34, při kterém ně]i i ma]-é evangelické knirrku-pectví. Ten se sta] evangelickýrn farářem v Lysé nad tabem
a by1 otcem BedŤicha Hrozného, známého řeš1te1e chetitského
písma /r379-t952/.

Oseček patřil, dle urbáře z roku l-5,3
skou, od roku ITSS pak pod rychtu v Kluku.

Nanebevzetí Paniy .der.ie, patronky kcste]-a v rr:eci-

, Pod rychtu pňov
Po refornách v



roce 1E48' kdy po Zru.šení roboty přeš}a veřejná správa zrukou vrchnostensi<ých úřeoníků na obec, jako ne jnižší
sprárrní jednotku, kterou řídi1o obecní zastupitef stvo v čele Se starostou. Prvním starostou v Csečku Se stal v roce
1Ej50 Jan Urbánek čp. 21. . Po něm nás.edovali .sJz-.',aVáclav Potměši1, čp.11., I85a-1s58 Vác1av Trnka čp.6.,]859-.1867 Jan iv'Ioravec čp.3u. 

'18667-1868 i./iatěj Rubeš čp.27.,
1869-1875 Vác1av Trnka čp.6.'i876-1879 Václav Urbánek čp.21
1880.18b4 Vác1av Trnka čp.6. 

']-E65-18E8 
j,{atě j Po]ák čp.1. ,L889-ls94 .Toseť Fotměši]- čp.7.,1895-19Oo Jan .DotméŠi1 čp.32

19o1-1909 Jan Paroul-ek čp. 22.,I9Lo-1913 Václav !1a1ý čp.27,
1913-]-919 Vác1av Potrněši1 čp. 25.

V roce 1880 bylo v Osečku 24 L.r'ospodářů, z nlchž 4 vla:stn11i nao 20 hektarů, L5 orželo nad 15 hektarů. 2 mělipřes l hek-uarů a 4 orobíírrospodář1 ně1i poo 2 hektary po1í.
0bec platila ceIkern 406 z]at;ígh 33 krejcarů grurrtovní d'aně.Protože obec rněla katastr na obou březích Labe, tak krospo-dáří při obdělávání poIí na pravérn !ř9hu 3 Bš+ RgEIYĚ uží-vali 1absk.1i přÍvoz . ,Za ttrto s]-užbu p'ati'i ňrá";;;it.'a* a
ffi, ročně platbu v natura'iích, čímž bylo sypanéobilÍ a to v nnožství 1 5 čtvrtí ž:-ta nebo ječnrene,z jodna
čtvrť=26 Iitrů/ pod'1e rozsahu pos\rtovaných s]-užeb.

v roce L894 obo}ratila ku].turní život obecní }o.rihorrna,
zaloŽená studenty kolínského gymnaz1a Janem Potněšilem a
Františkem Trnkou.Při ní později vznikIa čtenáŤsko.hospo-
dářská besídka, která při heihovnické činnosti podporovaIa
zemědě1ské vzdělávání. Na počátku 2O.stoletÍ vzniká Sbor
dobrovolqy*ch hasičů a v té době zak;.ádajÍ nístní hospodáři
i své mysIivecké sdružení.

Na přeIoml ]9.a 20.století odcháze}i , čech d'o Arrerilqr
Iidé za novou existencí. Tak bylo i v Oseči<u. odeš1i Václav
a Barbora Vášov1 z ěpr 16, Václav a Alois Sixtovi z čp.26
a za nimi pak i sestra Marie s manže]-em z Poděbrad. ďp.34
opustili nanže1é .]an a Marie r]andejskov1, který se hospoda-
ření moc nedaři1o. Dále nanže].é Joseť a Marie Břichňae ovi,
půvooem ze Sokolče, když prcclali domek čp. 62.
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V cbci byly i potřebné ž1vncsti. }le jstarčí byla ,,k'.čn'aJ.
vejsaoní'' při usec1osti Čp.f, Sto;ící při císačské si1nic1,I
kŤaró ol arr;i..l^ .; ^-^-.i."Y!Y-.-,která slouži1a i projíždě jícírn f crnanůnr. ťc reko rstrukc' 

, 
i
IsilnÍce v roce 1827 se sta]e i nístem prc vyb írání mýtnéhc. i

Iie jstarŠÍrn zaznamenanýrn provozovate1en by1 Jan liencunek. 
;

Své služby, několikrát noc]erizovaný iicstinec postytuje do-
dnes' lruhou dů1ežitou živnostÍ by1a obecní kovárna. Ta
s]-ouži]-a ne jen mÍstním obyvatelům, aIe í projíždě jícím for-
manůn. jápisem z roku 174E p}atila z ní obec roěně ?O krej-
carů a sán kovář bJ'l povinene , nÍsto jed'nooennÍ rcboty týd-
fl.ě, odevzdávat óástku, rovna jící se jeonocennínu výciělku.
Ten čini} v roce 1771 1 d.atý 50 krejcarů. ro frehounkovi
se vystříc.alo 20 kovářských nistrů. Pos]-ednín byl od roku
1950 Karel }Iospooka, který kovárnu v roce 1960 zrušil, dfu
pr'odal a ooeše} jinarn. DafšÍ lrost1nec, spol-u s. obchodeur,
založi'v roce 1884 Jcseť Tlustý. tso něrn Vác].av KratochvíI.
Do roku L932 Jan Pospíšil. Po něm krátce Jíša. .Jan Pospíšil
zal-oŽj-J., jako svoji pobočku, 1etní restaurac1 na pravém bře-
hu Labe pob1íž přívozu v roce 1914. Tu pozdějl přebudovanou
v roce 19.l2 převzala Vlasta Nováková. Dáie Josef Tlustý v
novš postavenéin čp,34 zříd1l v roee ]-9o3 nový obcho''d, který
po:něm převzal František Kůrka. Jenu byl obehod' v roc e 1949
v rámci soc1a].1zace začleněn do okr:esního družstva .Iednota.
v čp. 7I zřídÍ1 v roce l935obchod smíšeným zboŽín Bohumi].
vStrobach. Po něn aŽ oo roku 1953 provozoval Jan Zvěřina.
V ěp. 5I provozovaI, po svén nílvratu z 1.stětové vá1ky, jako
válečaý inva}ida., až clc své smrti Álois šaf:.ánek. V obci
nectryběli ani *"ruhláři,ko1áři, Ševci nebo zeoníci, byli to
a]-e živnosti na jednu generaci, nebo provozované jako ved'-
leiší při ma1ém hospodářství.

Sama obec zal-ožj-l.a na počátku 19.stc]etÍ vlastní ci-
helnu v roístě výskvtu jíIovité surovÍny ''V Ko$inc1'' úpřílo.
ha č.2 ,prostor č .60. /Tam se wrábě1y nepálené cih1y ,,bobro-
v\r''' pozdě ji i pálené pocl cjoiůeoem obecnÍho cih]-áře. Pot-
řebnou výrohr si zajišťova]-i sami stavebníci jen za pop1a-
tek obci. Po vyčerpání zásob surovir5l byla v roce 1882
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c1hlářská výroba ukcrčena. Ze zbořeného cionku pro cÍkrláře,
a zbylého staviva by1 postaven na pravén břehu Labe, místo
pastyířské bouoy domek pro převozníka, kter.ý před tím byolí-
va1 V pastoušce. Tírn získal přívoz určitý řád,

Labský přívoz, panatujÍcí ce1é tisíci]-etí' na jehož
počátku unožňoval spojení mezi hraoem O]dříšem a SlavnÍkov-
skou Libicí. Ve svém čase ho pcužíval i i{arek z Týnce,,vei
]-Íte} os obní stráže rTiřÍka z Pod.ěbrad, PřÍ sv;Ích cestách
z Týnce nao Labem dc Foděbrad. a který zČ,'e rictajně našel i
svoj.i pozd'ější manželku.I1ojnŠ vyuŽívaný přívcz ťungova1 až
do roku )'9,,, kdy jeho existenci ukončila ]-odnÍ doprava
'ůh]í io chva].etické e1ektrárn}l koy by] bez náhrady zruŠen.

Př1šla f .své'uová vá]-ka ]914.191€j, cio které by]o oive.
ceno 69 nužů, z nic]nž se 14 Padl}ígh domů nevrát1]o.Évli f n.

Jech ..Iosef čp. s,
Měchura Bedřich čp.45
i'{ěchura Vác]av čp.4'
Paroulek František čp. 65
Po]-ák Jaroslav čp. 5,
Polák Václav čp.+5 .
Potměši] .-Tosef čp.7

Stastný Jaros]-av čp.10
Trnka ..]an čp. 63
Trnka Jaroslav čp.+.l
Tlustý Joseť čp.34
Urbánek Jan čp. 23
Vais .Josef čp.2o
Zá1absk.ý .]aros1av

K uctění jejich památky postav11a obec, d1e návrhu
sko-h'ospooářského kroužku, rnísto obvyklého ponnÍku
''Parnátr52 cůn'', na ;ehož průče1í by1a d'eska s je jÍch
umístěna. Důn postavený v roce 1924 Se sta-l sÍd.1ern
úřadu a knihovqy a stojící uprcstřed' obce se stal Í
d oninantou .

Prvnín statostou v nové repub1ice by] zvo]-en ..losef
Parou1ek čp.j6. Fo něm v roce I92L Josef Urbánek ěp. 2j, v
roce L923 pak Vác1av Pottiěšil čp,25. V rcce I92] František
i'lokráček čp. j. V roce 193I Vác]-av Kubíček čp.18. V roce
193j Jan PoIák čp.!O. Oo roku 19jE oo roku l-9+5 František
Kůrka čp.34.

Frvním úkolern v nové republ1ce bylo zahájení plošné
elektriťikace obcev roce 1923. ťc ní následovala stavba

r-.n Á9.vt/.ltv.
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vpřed'u uveoenéhc Panátného dcnu.
Ke koncí ].9. sto1et,í iileoa1a, spcJ-ečensky aktivní evan-

gelická nládež ve]-Íraského sboru, kam patřrli i mladí z
Usečka, zajínavé nísto pl'o spo1ečné cc]oci'enní vycház}ry-.
Naš}i ho na ''osečském zálabí|.l, kam byl ij'ž zajímavý, pro
někoho nevšed.ní,přístup přes labský přívoz. i.,{ísto se IE.no-
hým zal-íbi]o tak, Že později iiž jakolražstí stuoenti se
vraceIi a pořáoali tanr skautské tábory. V ]-etech třÍcátýeh
d'vacátého století se připojila i ško1a z Fřec]hrad.í a Sokol
tan pořáciaI na přírodnín' jeviští i divadelní hry. Bestaura-
ce , pojnenovaná |'Na rozkoši'. rczšíř1la svoje s1užby zříze-
ním kuželnÍku, ccŽ zvýšiIo i je jí návštěvncst. Ce].é pro.
středí a je}ro oostupnost navodi]c myšIenku k širšímu vy-
užití celého prostoru k rekreaci. ii tak v roce 1933 vzni-
kaly první rekreační chaty. K této qyšIence se připojil i
SokoI Před'hrad'í, který na zakoupeném pozemku postavi1 chatu
která slouŽila ce]-ému pod.ěbradskému okrsku župy Tyršovy.
Po pozdějších Po]-ltíck}ich zuěnách měnila.na jitele až skon-
ěi1a jako ma jetek poděbradskJÍqh-.'Sokolů. Pověst. o zajímavén
mÍstě se síŤí1a, chat přibývalo. Ke konci dvacátého .stoIetíto byla JLŽ r'ozsáhlá chatová osada llNa Osečkul'.

Po skončenÍ orul.té světové vá1lryr Po od'sunu Něnců, po
roce 19+6 oocháze iíi, 0sečka lidé brrd'ovat pohraničí. oyli
to, rod'ina Kočova ao čísté u Nové Páb, rodina 

'.šaťrova d'o
Hejnic u Frý<i}antun Najfusovi a }dokráčková:šoukupová se
synem Frantj.škem Mokráčkem ďo Teplic. n Jaroslav a Věra
Pottgěši1ovi d.o Kras]-1c, Vo}mér s deerou Boženou do l-,iberce
a ..Iaros]-av Zárabský do Rychnova u Nových Z{6[fi. Zpět d'o
OhnÍče u BílÍny'l S€ vraceia rod1ná Lod'inova, kteřÍ v roce
193E utek]i před Němci.

Po roee I94, vznikly místc
MístnÍ národní výbory.Předsedou
vadní starosta Erantišek Kůrka,
byl Vojtěch Zoubek čp.65. V tom

o becních zastupite1stev
d.o roku 1947 se stal dosa-
. Pos1edním do roku l97.'i'.

roce ztrati] oseček svoji



.ŠijnloSta+"Ílost. A to <.jyž pc někc1.ikeréia jerinárlí l.l1Ístn:1i;'c
n,irr.}atV.a .''í}.^*' ]-^.^. ' -!rui.u(ji]J-liU vJ Uoru' nakone C Ze pří+uorrnosti zál tupců CI/ i(Sc
a CitiV n:: Svo1ané veře jrié scirů::i cbčarrri, b;,if 21-.tli.i97,
od'souhl asen vstup Csečka ic s1'i]zku středis}<ové obce i'rior,-.Přecitra.lí foto ořipojení trva]-o Jen do d'oby po1i.cick;ýcři
zněn po r'oce l.}Ei', k,-..} se Oseček opět odc]ělil a od' 5.!2.
1991 se sta]- znc'-Mi.i sanostatnou obcí. Starostou byI. zvo]-en
1n8. lu1ilan Janecý co ro]iu 1994. !.o něl.1 vedla obce c]o tře-
tíiro tisíci]-etí starostka li1iIena Biumen.uá].ová.

Počty oQlvate1 0::eč]<a v posledníc}r c]vou s.uo1etích:
V roce 1826 2l-7 občanů ve 31 donp'ckr
v roce 1900 ?E6 občanri v 48 doiriech
v roce 1930 )a5 cbcenů v 78, clomech
v roce 1961 Zsr\ občanů v Eo dolnec}t.



sLouipn Í oBcÍ
pňov,Předhradí, Kl1pec a oseěek na ob ee střed1skovou.

v 1etech šedesátých dvacátého stoIetÍ, v době tota11tní'kdý
KomrnigtÍcká strana udávala směr spoleěenskérnr vývojl, ta
př1šla s qyšJ.enkou na s]-uěování ua1ých obcÍ, což nělo uleh
ě1t státní kase, ale lůavně zkvelÍtn1t totalÍtní dobIed.To
jako stranlcký úkor Ksi se dostalo d'o našlclr obcÍ. oŽ1vt-
1o to starou skrytou lítost Pňova ned tín, jak v nlnrrlostl,
od roku 1553dom1noval P'ioo gvémr okolí jeko sídlo rychty,
pozdějl přeněněné na spoleěnou obecní správu Priova,Předhrad
a Kllpce aŽ do roku 1864.

Pňov byl sice stá1e ekonorníc\y nejsl]nější a na poěet
o \rvate1 největší' a1e centrem spoleěenskýn pro nejbližší
okolí bylo Předhradí' jako sídIo ško1y a cÍrkví od kterých
se odvíjela v ětší aktivita občanů.Tan jeko první vznlkl v
roce 188I bes1čský sbor. V roce 1919 pak iTělocv1ěná jednota
Sokol Předbradí e okolír'Y roce 1921 katol1cký Orel a Y ro-
ce L923 Sportovní klub.Všude' jaL to Sokol ve svém názvu
uvedl,se spoIeěně q7žíva11 1 oběané Priova,oseěka a Klipce.
Přesto lítost nad ztracenou donlnantoú u některých oběanů

$ova skrytě přetrvávala a někdy ae o [jevlla na povrchu.
hvně se to projevilo po elektr1f1kac1 obcí v roee L928,Z
prakt1ckých důvoilů' eby se níž11y přenoaové ztráty' byl pro
Předhradí a hiov zvolen spo1eěrý transfornátor, postavený
nez1 obceml, ale na katástru Předhradí. hostředn1ctvírn
dodavatele byIa přl zahájení precí uzavřena nezi obcen1
ústní dohoda o spoleěné péěí o toto zaí{zent. Tg však by1ai
Prňoven při první příležitosti popřena. Jednalo se o drobnoul
opravu venkovníLto osvětlení trensformátoru,poškozeného po-
větrností /příÉoha é.8/.Tento dopis zpoc\ybňující původní
ústní dohod,u uchovával tehdejší obecní pokladník po ce1ou
dob u svého působenÍ v sgnosprávě,jako důkaz neplnění
sllbů. Delšín takovýn důkazen býw1y Prote3ty při jedná-
níeh Místní ěko1ní rady' řídÍcí ško1u v Předhradíl Při ná-
kupu ponůcek pro ško1 d výukur DB n1chž se rněl1 f1naněně
podílet. HejvětšÍ ukázkou tohoto postoje by1y protesty p

vby nové školní budo ot1 je jÍnu rrnístění
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v Před}rr.a<jÍ. To měfo za následek, že stavba Již zzsŤazená

:"^:::':"::'.,:_':"" " o.1n hrazená ze státnÍ}ro rozpočtu, by1az plánu vyškrtnuta a jen s náma}rou se ji poc1ařilo zařaciitdo zve]-ebovací akce ,,Z|,. Tam ce]-ou organi zac' nes]-a obec ivalnou část nákladů, spolu s předpok}ácanou fysickou účastíobčanů při vlastní stavbě.
Podobé postoje se oQjevily v době, kdy čtyří obceP:ňov, Fřed}rrad'Í, Klipec a Oseček se slučovaly v v jedenprávní ce]-ek obec střediskoVoU;,kc'J se jednalo o její po.jmenování. eby nedoš]-o k dlskrimi naci některých. obc Í , kf oni-].a se většlna o@vatel k tornr, as společná obec dosta]-anové jméno. t}]o vybráno jnéno .IDRÍš, historic}ry spjaté sce]-ou oblastí. To mě].o přÍznivý ohlas a iiž dopředu pŤi ja-]y toto jnéno za své jak slučované Jednotné zerněciě]-ské c]ružstvo ,,,JZD oLDIiÍŠ'' 

' tak Í tě}ovýc}iovná jed'nota ,,SoKoL or,oŘÍš,;NebyJ-o k tornr přihlédnuto. Vesnická organi zace KSč, vedenáskupinou z Páova, s jejich aktivním m].uvčín Mi1oslavem Ně.
:::::'' :ň::":im 

rodákem , býva1ýry ředitelern školy v Pečkách,který se na důchod vráti]- do roc]né obce 
' prosazovali společné oojmenovánÍ pŇov. K utvrzen! tohoto rozhod.nutí by] pozvápřed'stavite1 Krajského národního výboru z trař5r. Torurr názorně předvedli, že stará ško]a čp. 26 a katolický kostel s farou čp.l v Přeclhradí patřÍ do pňova. Jako důka z pro tototvrzení, přernísti1i neznání aktéři místní tabu]-e pňov a Předhradí z místa rezi ško1ou čp.26 a domen čp. 76 v Pňově dá-]-e k Předhraclí k okraji farské zahrady. Na toto rozhodnutípod'ali přeclstavítelé bývalého MNV Přec]hrad.í a zástupci ob.čanského výboru žádost Předšednictvu v1ácly issn o pr""i."u-

rnání rozhodnutí o určení jrnéna této střed.iskové obce /pŤí-loha č. 9::./. Tato žádost by'a připravena s daten 19.srpna1969, a}e vzhledem k známé okupaci Sovětskou arrnádvou dne21.srpna 1969, bylo její odeslání pozÓ'rženo a po novém uvá.žení byla odeslána až 1!.ršíjna 1969. ,Io již nastaly nové
poněry a Pňov získal nově zŤizovaný poštovní úřad a takodpověd'í by1o , Že název obce byl rozš ířen na pŇov-pŘpHRADÍ'
coŽ d.o budcucna zůsta]-o . .
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Prvním předsedou MístnÍho národ'ního výboru nové stře-
diskové obce pŇov.rdpugnalÍ se sta]- František Zalabák , do-
savadní předseda I{NV P'iov. Po něm nastoupil Josef lýIoravec
z Klipce čp. 59, který byl současně š1enen OkresnÍho národ-
ního výboru v Nyn'burce. Jeho ,eí,Lac.is]-av Stejskall S€ stal
poslancem Feclerálního shrornáždeni issn. Po něro přiš1a Eva
Řeháková z Předhradí čp..|)-. Do třeťíno ticíciletí vedl obec
již opět jako starosta, V1astirn11 .Pohanka z K1Ípce čp.1.

V roce ]-98]- byla postavena novál>brdova pro nově zŤizo-
vanou mateřskou školu. Př1 ko]aud'aci ji nebylo dáno claIší
pořadové popisné číslo , a1e by1o ji přiděIeno čp.50,které
by1o ode tráno dosavadnímr <1omku pro hrobníka na evangelic.
kén hřbitově, toho času neobývaném.

Po změně politic$ch poněrů l Po roce ]9B9, vystoupil
z tohoto svazku Oseček a prohlásil se opět samostatnou obcí
To dokazuje že v].astnÍ s]-učovací proces neby] p1ně podlo-
žen vůlí občanů. Ve společenství tak zůstaly pňov, Předhra
dí a Klipec tedy obce, které r0ě1y společnou správu až do
roku L864.

Po roce 1989 trochu chaotické změny ve státní správě.
Nejdříve byIa d,ána obcíra možnost přehodnotit svoji přís]uš-
nost k danému olcesu Toho obec l.5iužila a rozhod.Ia se od'.
dě]it od vzd'áfeného Nymburka a připojit se k bližšínnr Ko]-í-
nu. Tírn by1o po 546 ]etech ukončeno i spojení s bIízkýni
Poděbrady, které započa1o když Príov a Předhradí se d.ostaly
do majetku Jiříka z Pod'ěbrad, který si da1 toto právo zap-
sat do Zgpgkých desek v roce 1.454.

K této zněně se váŽe zajímavá přírodní souvis]-ost.
Někdy po připo jení obcí k Podě badům' , začal v Pňově u.'uhlířské cesty'. vyrůstat nový stromek - d'ub nohutně]. a
pŤeŽíval s o$rvateIi celá staletío až do století dvacátéhor
Byl proLůášen stromem panátným, při kterém se se kona]-y
vzpornínkové vatry, Přt oslavách svátku Jana Husa. Dub pŤe-
žil až do roFu 2oo0, kdy 21srprra, }o'ňy' skázonosná vichřid'e

tjeho 533roÉLéd1ouhý Život ukončÍIa ,/příloha č. I.9./,, což



54.

by1o v době Pňov a Předhrad.í své sta'eté spojenÍ s Poděb-rady ukončily. Tak zmJ-zel i symbo1 tohoto spojení..Brzy poton přiš1a zněna ve vlastní organ1 zac- státnísprávy. Okresy byly zrušeny a jejich správnÍ působnost pře-nesena na pověřená města. To v některýcil případech zraěni-lodřÍvě jší výhody v nevýhodyl kc1yž pověřená města byla obciblÍže neŽ původní města okresní. Tak bylo i u nás.PověřenÍk ved,bní státnÍ správy dostaly i Podětnady, mám bližší'nejen pod1e bzdálenost.i ale }r]-avně historicky a spo1ečen-sk}lno.žlKolÍn. Návrat se ale jÍž nekonal. pňov-predhradÍ
zůstal ,' roii'" a oseček, který se osamostatnil si Poděbra-dy zactlova]-. a dostaI se tak do jiné po.itické sféry. Tímvzájemná politická spoupráce zanikla a společenské a isportovní aktivity rozc.ěliJ.y.
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1,ř:- irieC],ov:iní csiCil ovánÍ n€]Ší k:.: jiny v ckc'1í- s..,ř'edr:í
iro Labe 

' 
pak lie počát]<u dru}rého *"isíci1etí zce rracirázÍme

knen Zličarl.j /ílŤíioiia č.l./, rczdc!ieiý ri= .Jvs .r"cdy.}i3 sair,é
i:'rani.cj. s Cirar.vát;' .t,o byJ.i Ínocní Slavníkovci na. .Libici a
pak při stiiróm hrcc]u illckém při S+uDřé Kouřirni Vršo'"'cÍ, o
nic}rž se }ristorie př í}iŠ ].ichoti věnev3. jadřirje /př.í1oire č.11
Přes.to l-ze přeopoirláÓot, Že cestovní spojení nezi témito
středisky 'Existova1o. 'Zv!á!té po por'ážce S]avníkovců, kcy
byii Vršor,'ci pověřeni zeněpans1c;í6 iiozorem nad poÍ'aženou
Libicí . i\ to až c1o rcku 1}oB, kdy tehoe jš í }irac]rií spr:ávce ,
.'/r'šovec Ecžej Se synen Boř'utcu by1i prb zradu přenJslovs.,.-'
ských zájnů zavTažišni. SpojenÍ ncžná př.ec}stavovalo jen
stezkur Po kter:é Se noh]- poirybovat kůň. Fo vybuoování hra-
du o}clříše, ved']zl jístě i cesta d.o Prahy. obě větve riiohly
vy cházet oc osečské}io pi1ívoZu,který ucržova1 spoiení nezi
Libicí a oldříšem ležícÍm1 na proti1ehlých březích Labe. .

Jiných cest asi neby1o, neboť tehdejší obyvatelstvo':seťži-
vilo z toho,co sí SaÍl'o vypěstovalo. Jen nepravidelně je asi
řl.'.Vštěvoval1 cizí kupcí S exotický-n zboŽím.

v pozdější době feudá}ní by1o ir]-avní ékononi;ckou čin.
nostÍ zerněděIství. To připoutávalo poddan;i ]id k půoě a vy.
]-učova}o jakoukoli rnoŽnost a pďebu většího cestování. V
rárnci panství existovaly jen cesty s]-oužící zeraěděské vý.-
robě a dopravě je jich proc1uktů. Pro vně jší styk exietovaly
zernské cesty vojenské, využívané Í pro správu země.Vývojen
spo1ečnosti se pak stávaly spojnicenri jednot1ivých ekono-
rnickýc}r oblastí. PoblÍž našic}r obcí, u lod'ěbrad, se ově
takové cesty křižovaly.

První z nich byla cesta lrracská., ved.ená od Prahy do
východních čech přes Poděbrady, Ci,ilum'ec a riradec ílrálové.
Ta i přes svojí důležitost,býva1a při špatnérn počasí veIni
rozblácená až neprůjezdná. o tom.se přesvědčil sán císař
Karel Vr'když po své korunovaciv Eraze 4.záŤi 1723 se vy-
daI, ne pozvání hrabat Kinskýchr QB nový,po něn pojnenováva



vaný zárnek Kar]-ovil kor.una. Tuto jehc cestu proněníl c.éšť ve
strastÍp]né putování. Tc břitce připomněl při slavnérn přiví.
tání v Chlr:mc1. Toto pokárání velmj. neblaze působilo mez1
příton.rrrými nejvyššíroi zenskými úřeciníky. S potřebnýrni Úpra-
vami této cesty, které zajÍŠťovalybezpečr'ay* průjezd v kažďé
době byIe přesto započato až térněř po cievadesátl letech.
Stavba začala od hahy v roce 1811. V roce 18]7 by] pro ni
zŤízen v }oděbradec}t siln íční korn isariát, kzerý řídi] je-
jí pokračování na vý-chod čeclr.

Druhou cestou, která se {pražskou cestou u Podě brad
křižova]a byla cesta zvaná '.Žitavská',, vedoucí od KolÍna
kolem F,oděbrad, dáIe přes Nynburk, Mladou Bo]-eslav aŽ do
saské Žitavy. Její trasa se c]otýkala našich obcí Pňova,
Přediiradí a Osečka , coŽ jim umožňovalo dobré spe jení s oko-
lÍm.Navrhovaná trasa wužíva]-a půdodní starou cestu z Ke].ín
d.o Poděbnad, až k Osečku. Tam se od' původního směru,vedou-
cího po ''široké cestě''k Peděbnadůu,r, oc1chýlila a zarnÍřila
západ'ně jÍ přes Ies Ber, aW tak ninu].a Poděbrady a ve1ně
pekračovaIa dá]-e k Nymburku.Teprve v další etapě měla být
část, vedoucí pře s pňov, Předhrad'í a oseček napřímena tak,
aby ved'la od Ko]-ína v prostoru za Nevou Vsí '.v doubici,.
,/příloha č.2.,prostor 22/ pŤes Klipec, jehgž široká náves,
zvolená při jeho vzn1ku tomuto ŤešenÍ nasvědčovala a zamí-
ři]-a mimo vesnice k v1iezdu do lesa Boru.JQ]řešení této změny
byJ-a svoIána 6.května 1869 schůze zaintaresovaných stran,
jak to dokládá výdajová potožka v pokladní hriize ebce Klip-
C€. Na této schůzi, svolané do hospody v osečku, byl přizva
ným zástupcům obcí předIožen tento záměr t. j. vést si]-ni-
ci mimo obce , přes KJ-ipec, přínro k lesu Boru. To se ale k]-i
peckým zástupcůfi Ir€1íbile. Znamena]-o v to otevřít průjezd
ebcí v kažclé době i probIémovým cestujícím i nezvaným hos-
tfu, když obec svůj prostop dosud' zavírala na n@c závorou.
rc;e;i.cr' nárnitkám se přidali i Ltostinští, rnajÍcí své žlrv-
nosti při stáva jící siln ici v Pňově, Před'hrad,í a osečku.Ti
se stracovali o prosperitu svých 

.hospod., 
neboť proiíždě-

jící formani byIi jejictr stálou klientelou. ái1ášť se cí-
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ti] poškozen oseček, kciqse vybír'alo rrýtné a z ťormanů rně].auřitek i místní kovárna.Společnýn úsi}ím, podepřenýn Lidajně
bezplatným byo1enín, poskytnutýn vytyčovate'ům bud'oucÍ
trasy si]-nice, ubJtovaným v pňovské hospocl.ě, byla komise
ovlivněna natolÍk, že novou .í1.'i.1 vyt;í[if1 prakticky po
stejné trase. A tak nastal k1id v Kllpci a a prosperita
iiospod byla zac}iována. Teprve na ]conci dru}rého tisíci]-etí
se se v rozvojových copravnÍch plánec}r podobrá vetze znovu
o Qjevila.

JiŽ při prvním uvedenÍ si].nice do provozu v roce 1828'bylo v Osečku zvofeno místo pro vybírání qýtného pro státní
pokladnu a úko].en pověřena osečská }iospoda. ďejí majite1postavil pro tento úče1 při s11nici dorek pro výběrčího asi]-nici r'ybaviI závorou. Pop}atek za projetí č1ni] 16 krej-
carůl Pro domácí pak po1oviru tj. B krejcarů. Po zmÍněné
rekorstrukci po roce 1869 byIo vybÍránÍ rytného hospociě oci.
ňato a zněněno na samostatnou činnost. Tu jako státní zamě.
ďt''".,"" převzal Vác1av Ma].ý z osečka čp.4e. Výběr mýtahrval
aŽ do roku 19o', kdy by1 zrušen a umožněn vo1r1ý průjezd. Z
výběrčího se sta]- státnÍ cestář, doLůíže;lící na pořádek astarající se o běžnou údržbu silnice.

V roce 1929 provedereúprava okneiáná si]-nice, odbočují-
cí za hiovem na Veliml }iás1edně v ].etech 1930-1931 byla státní si]-nice Ko1ín - Poděb.ady rekcnstruována a její povrch
se rrěnil na bezprašný. Původní povrch W] nakypřen, rLaveze-
na wstva štěrku a uválcována. Na tento podklad b.y1a pok1á-
dána betonová vrstva o síle 25 - 30 C.r při celkové šířce
6 n'retrů. Postupně by]y pok1áclány jednotlivé p1áty o déIce
asi ].o rnetrů. Práce v úseku od Podětnad až k od.bočce na Ve.
Iirn prováděla fjrma rng. Diviš, stavby si].nic Praha. Úsek
pokračující od, odboč}ry na Veliro ke Ko]-ínu stavěla firma
Kotland Praha. Po této rekorstrukci $;1 dosazen i nový ces
tář' kterým byl František lvhrtínek, který v roce 1933 kou-
pil v Předhradí čp.54. Po něnr pak nastoupil lýIilos1av lv1álek
z Předhradí Ěp.ao. .ieho ěinnost s]cončiIa po roce 1946, kc.y
W]a peaáp.ffio"" 2ooo uyr na ce1ý povr'ch po1óžen
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asÍ'a1tový kober'ec i' ])rcstcr. nezi ftiovem a I]řeciirr-acírn r.ozší
řen o 2 netr'y pro nenotorcvou clopralvu.

Ne.ls}ed'ně po dokončenéprůjezcní státní sj-1nice v roce
19J1 byIa řešenc stavba okrEsní si]-nj-ce z Pře<iiiractí d'o So-
ko]-če, kce fungoval rnlýn s pekárnou zásobrjívÍ ce]-é o]<o1í.
Stavbu organizoval okres, který provecil potřebný výkup po-
zernků za B Kč/ma. CelkovJ' nákIad na stavbu činil l,24l.o27
Kč. Na něm Se veole st,átní dctace, podílely abce poměrnou
částkou podle déll{y si]-nice v je jich katastr, VlastnÍ stav
hr z PředLiradí ďo Sokolče s ocibočkou přes Klipec aŽ k
s1]-nici do Ve1Ími, postavila firma l&lšita e Bořkovec z
P::1'1hy.

Dosttrpnost železniění}ro soojení by}o na trať Praira-
-Kolín-Perdubice, otevřenCu v roce Ie46 ze stanice Velim,
která byJ-al zŤízena o něco pozclě ji při zaloŽerl'í cukrovaru.i
1857.a:.!Qvárr\y na cikorii 1859.

Druhá rnožnoct železničníhc spojení by1o ze stanice
Velký Osek, přes osečský přívoz až d'o roku l-9,5l ilo trať
KoIÍn-Podě tnad.v-Nynburk, otevřené po roce 1870.

lo roce L95o byIy zŤízeny autobusové lin$,., které
ob yvate].ům usnadn1ly i cesty do zaměstnání. Byly to l1nky

Kot ín.V ítě zov.Ve lím.Pň ov.Pře dhrao í -os e č e k.Kluk
-Podě brady.

Fe č}ry.Cerhenic e -S oko1e č -Přec1hrad í -Cs e č ek-K1uk-Podě bra
dy.
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0 uvěznění knížete oldřicha.
Polský kníŽe Bo]-es].av ehrebý, se v letech 1oO3.1oO4

zmocr;.il vlády v čeckrách a usadil se na Praž'skérn hradě.Oldři.
cha, syna českého knÍžete Bo1es]-ava rr., ca]- uvěznit ve věžÍ.
Jeden VrJovec, Kochan, poradi]- Boleslavu Ohrabrému, aby ne.
c}ra} L,ld.řicha popravit. Ten prcrad.ného Vršov-ce pos1eciil aposlal kata a zbrcjný ]id, abJ vraŽd'u Oldřicha vykonali. Ten
se o nekalém záměru jjoleslavově dověd.ěl a prosÍl proto o po-
moc svatého jana Křtite1e, který iiŽ dříve je}ro rodu pomoh}.
Svatý Jan KřtÍte]- vyslyše1 oldřichovu prosbu a přenes] hc na
hrad. 01dŤíš. Když se podc1aní dověděli, Že jejich kníŽe Old.
řich je na hradě, shromáždi]i se ko]-em hrad.u. I{níže s nimÍ
táhl na Frahu, hrad. doby} a Poláb s jejich knížetem vyhnal
z čecir. Kníže pak z vděčnosti za svoji záchranul PoStavi]- na
hrac.ě koste]- a zasvětil ho s-ratému Janu Křtite1i.

o sličné Boženě.
Pod]-e pověstí a trad1ce vystavěl hrac] o1dříš ]oríže o]d-

řich pro svoj1 nastáťajici Ženu Boženu.'T3' pocházela z pros.
té}ro rodu ze vzd,á1ené Peruce. Zd.e na oldříši prý Žila,učila
se vybranému chování a zvykům spojeným s životem na }a.rÍžecím
dvoře. Potom teprve přesídliIa na Fražský hrad. Na Oldříš e
do zdejšÍho kraje se prý ráda vracÍva]-a Se svýn malým.synem
i]ře ti s 1avem.

Ptíov.
o Paroátném d,ubu.

U Friovu rost]- jeden z nejstar:ších dubů v celém krajÍ1
s ob'rodem kmene 660 cn /pří1oha č.IC/. Pod,le pověsti rost]
na nádvoří ones Již zaniklé tvrze. Sedávahfnod ním sIičná
pana, dcera majitele Ť'vrze. Ten c}lystal vclavky této své je-
diné dcery s urodenÝplboiratým, a}glrrrnohem starším el ošklivým
ženichem, aby je}ro bohatství pomoLrlo zbavit chátra jící tvrz
d]-uhů. Dceř.i se c1o takové svatby vůbec nec}rtělo. Každého
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večera sedávala u u starého vykotlaného dubu na nád'voří atiaříka]a nad svý-m oslrdem. Frosila strom aby ji pomohl. Denpřed svatebnÍm obřaoem znovu usedla ke kořenům jec}Íného přÍ-tele- staréiro dubu. Tu se zatáhla obloira černýrni mrary ezvecll se straš.fivý vítr. Hrozné kvÍIení víchřice vyoěsif oobyvateJe pňovské tvrze tak, že se nikclo neodváži1 vy jít nanádvoří. V tom se najednou otevře]-a ve].ká dut1na v kmenÍ
strom.r a nešťastná panna v ní zo..*zela navžciy. Nikdo Jižubohou dívku n1kdy nespatřÍl. Jen za tichých nocÍ, kdy ně-síční svit osvět}oval nohutný dubr S€ z něhc ozýval překrás-ný lahodný a ticirý dívč í zpěv.

o vod'níkovl.
Tak jako v jiqych labských tůních, tak i v Pňově mě1isvého vodnÍka. jJle pověsti starý něko]-ik stovek roků a do-brák, nii<do nepamatoval, že by někomr ublíži].. Mě1 rád tepIoa své staré kost1 rád vyhříval na říčních pÍsěÍnách- a na

měkké trávě na labských bŤezÍch. Lidé ho mě1i rádi a v zimědovofovati aby své staré tě]o rryhříval u nich v chalupách napeci nebo u kamen pod medencem.
Tak jako každé.mr vodnÍkovi kapala ilu ze Šůsku ;eho ze..eného kabátu vod,a. .Jeden 

'.Bé"tě nový, ěe}edÍn ne znalý ješ-tě místního hastrmana, zŮčarÝňu pro kapa jící šos posmívat.v létě Pakl i<o$braoivé vooýLaue dopŤávaly m]-áoeži příjenné
koupele, ponořil se do jeho vln i onen ěeledÍn.Ponoři]- a iižho nikdo nespatři1. Jeho tělo se nenašlo. Lidé si Wpravova-1i, že to by]a pomsta statého hastrmana, který se iiž neuká.zal.
K torg] poznámka:
Labské tůně pod Pňovem ffvaly opravdu zrádné svědčí skutečná
ud.álost popsaná dá1e ve stati ''Labe,., kdy se v roce1917 něk.
de v těchto místech utopily d'vě sestry Kludských a jejích
tě]a se také nenašla. Odnes]- je proud až k osečku. TakŽetěla neodnesl hastrman, a1e labský proud.
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0SEďpr.
o KoŠineckénr"

I.{ístní pověst vztairující se k
je nazváaa i část katastru /přÍloha
něko1Ík verzí.

r.
Tuto verzÍ uveřejni1 Kolínský deník 25.2.2OOO.
V nístních ]-esích bylo sÍd1o loupežníků, kterým v]ádf

schud1ý rytíř Košinecký. T1upa nešetřila chud,ých ani boha-
t;ýcii. By1a známa Svou krutostí a rafinovaností. lvlarně je
stíhali ozbrojenci Ko].ína i Poděbrad. Košínecký se pIý z+u?á
cel v irlubokých lesÍch, jako pocestn3. v bažinách. Nakonecproti němu zasáhli krá]-ovští vojáci. dyl dopad.en' souzen apopraven. Áni po srnrtí necla]- pokoj a údajně se zjevova} opolednách na přízračnéur kon1 na lesnícki cestách a mýtinách,
kd.e děsil Pocestné, dřevorubce a pasá\y. Nakonec byl zaklet
v hastrllana a straši1 u jezírka.

rI.
Tuto verz1, soko1ečskou, uveřejni1y Ve]ímské noviny v čerrm

2002.

Na pokraji Soko}če Ži1y dvě chudobné rodiny. oba otcov
se vypravíli do ]esa na dříví. Koyž po práci, Při odpoěinku
se pustili do svého skrorrného oběda., který si přinesli,uvi-
děli přijíždět rytíře v brnění. KÓ,yŽ doje] k nim, seskočilz koně a hromovýn hlasem se tázal!'Jak se opovažujete kácetv mém 1ese?''Kurážnější z dřevorubců mu odpověd.ě]-:,..Isme

;rnénu KosÍnecký, po něrnž
č.2,prostor 60/, ná

chuclí, vzáciqÝ pane, chceme se také ohřát a a jídla uvařiti,
prosíme cdpusť nárn''. Rytíř ocpověděI:,,Odoouštím vám, a]-e aťvás tu více nespatřím'' a zmizel. ivTuží , když se vzpamatovali
z údivu, rychIe z lesa odeš]i. Udá]-ost se ryc}rle roznes].a.
Někteří nevěřící se š]i sami do ].esa přesvěd.čit. KdyŽ se jipřízrak objevil, rychle z lesa otekli.
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Tuto třetÍ verzi ''csečskou'' jsem slyše]. cd. rné}ro d.ěda
f/Iatďje Šťa"r,.é}tc, ro}níka z osečka čp.10 / +:]rE68 + ]1953/ ata zně1a takto:

Košinecký bývat lakodným hospociářern. Ten v t,ouze po
majetku cřiod.íva] v noci po polích a přestavoval hraniční
rreznílgr mezi po1í ve svůj prospěch. Za to byI sousedy ještě
za života prok1et. Toto prokletí způsobilo, že po své smrti
nenaŠel pokoje, a]-e by1 od'souzen chodit, s meznÍkem na rane.
ni, vždy večer po polních cestách, kd.e své hříšné dí].o za
života prováděI a při ton volat:'.Kam ten meznÍk dám?,,.Nikdo
m.r a1e neodpovídal , kažďý se strachem před nín utÍkal. Až
se našel jec].en odváŽný pocestný, který se nezalek].a pohoto-
vě odpověděl; ..Kdes ho vzaf , tam ho dej.'. Na to mu Košinecký
odpověděl: ''Zaplať ti to Pán Bůh' dobrý č]-ověče,."a zmize]
navždy. Touto odpověd'í byl konečně u]-ožené kladby zbaven,
coše] posmrtného pokojea jeho strašenÍ ustalo.,iávěr vypravěč ooplnil křesťanskýn výchovným přÍpome-
nutím z Desatera Božích přikázání .lN E P oKR AD E š..

G L Ú CKZU pozcěji KL ] PE C.
Jak se obec založená v roce 1715 ke svému jménu d'o-

stala, o tom existují dvě verze.
První je uvedena v .'Adresáři.bkresu Poděbrad'skéhol. z

r'oku I9o2, který uvád'í:
Když se rozdělovaly panské dvory,

pených pozernků v roce 1785 při stavbě
Janu z Daiervecku ujed.nati, jak tuto
oclpověd'ěl: ''Glťlck zu'. t. j. ke štěstí, jako by chtě] přáti ke
šťastnému dokončení stavby. JýIajetníci tento pozdrav při jaIi
za jméno nově stavěné obce.

Druhá verze, uvedená v kronice klÍpecké,
va Bunce, rolníka z Klipce čp.6 narozeného v
uvádí:

Kďyž pruský

šli vlastníci ukou.
k někd'e jšímu vrchnímu

ves nazvati mě]-i.Vrchn

z pera Václa.
roce Lg82,

král Bedřich v roce L757, poražerrý na kopci
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I]eilřickiově u Ko]ína' prcila1 sr€rem k t{ymburku' tak Spatři1
pastýřskou chýši, k*uerá stáia mezÍ d'nešním K1ipcem a Soko}čí
v níž se nadá} dostat něco k občerst.rrení. Zastavil a po na-
pití orokiodiI ke svému pobočníku.i''Es komt mír Glťlck zv..
G]-tlckzu zůsta].o pak pojmencváním této chaty a pozciěji naše
osacia tento název při jala.

Vyslovené přání, by1o je jich v].astnÍmr abY útěk z pra-
hrané bÍtvy u Kofína šťastně skonči]-. Tuto ud'í'llost sÍ osrva-
te1é této chaty, úd'a;ně původně zvarré ,,ka'uovna.,, neneclra]-i
pro sebe a o vzácné návštěvě vyprávélii dá].e a tak původnÍ
han]-ivé pojinenování chaty b;z}o zapomenuto.

Při porovnání pravdivosti obou verzí jsen zjÍsti].' že
v matrice nerozer;ých 1Ístině úřed'ní-, se jrnéno G].ťlckzu
objevuje jíž d.říve, než uvádí verze první. ir{atrika naroze-
ných ,'M 1'-]a Předhradí,,, u]-ožená v obIastním archivu v Pra
Zet uvádí v zápise na straně 5I ze cne 15.10.L777 u naTozen
Doroty Polákové bydliště G1tlcku č.4. Taintéž v zápise o naTo
zení Ánny, dcery Pavla a Anny Ko1enáčových, je rcvněž uvede
no mís to nar ozenÍ- Gltlckzu č . 14 .

Porovnáme.li časové ridaje a d.obové souvís1osti obou
verzí, pak se první jeví jako umě]-á. Uslavuje ij-Ž vyzname-
ného vrclrního Jana Baiervecka, po kterérr by1a pe$Ťnen-otÍága v
roce ).7E2 i tehciy nově r4yrůstající část Ve].ini.B]-íže pravdy
je tedy verze druhá. Po vzniku republi$r v roce 1918 mění
občané oficieIně jméno obce na čes\y znějící

K L ] P E C.
,Í.oto pojmenování kolov alo a by1o užíváno občaqy iiŽ

daIeko dříve. Ver.zi o je}ro vzniku vyprávěl rolník .Iosef'I\{irrařík z Klipce čp.22 V]-astimi]-u Horáčkoví z čp.]8 takto:
Uprostřec políl Po zanik].é vsj- Popovice, stá1a za d'ob

pnovskélro cvora stodola , d.o které se shrorpždovalo sklízen
obilí před výrnlatem. Na Ďůli cesty rezj- stodó}ou a pňovs-
kým dvoren' v místech dnešního Horáčkova dom.i čp. 36 v K1ip
Ci, asi uprostřed obděIávar,rych po1í dvora, stáva}a při ces-
tě panská kovárna. Kovárně se rrezi ]-idem říkáva1o ,'pecn,.
DrŽite]-enr této kcvárq}' by}a r.odina 'kovářů z nedaIeké vsí



Kly sloučené v r.oce l()4L s Ve iirní" kter-á r'ovlršž rl;třila k
pocěbr"ad,skénu p3nství' tak Jako cvůy. p,ic..*k;j "Spc$eaímmísta
n'.ivodu kcrr{1:g1.é r:odiny a 1j-aov;l.gl pojnrenovánírn ko.lárny vZ-
ník1 KLy-t-EC, 1ic1cvě K)-ipec " Toto star,é rnísl;rtí po jnenování
'l-rr; ''l n ni'-4 n,r*^*UJ.LL' i.,:i'rpuuerrutt) irři jrledánÍ ncvé}io Jlteina a. obec zbr:vující
se něrneckého názvu, při ja}a toto ojrnenování Za své. Tolik
Joseť i'{Ínařík . To by1o i převzato c1o pojecnání o r,zniku
Klj.pce, Zpracované v roce 2oL)3.

Pozcějšín porovnánín s poc1oi:ifu vzniklou osadcu ve :'-e.,
stej'né d'obě ve ved}ejšÍ Velirri, .?ojmenovanou po správci
poiě brard.skéiio panství '.Beierveck'., dites ěástí Ve].iroi zvané:
''Fa jber'k',, se nabÍzÍ nrisf edu; íc í ,Jed'nodušená verze. Tak
jako postu.onýni zkomo}eníra c pcčeštěnírn vznik]- Fa jber'k, tak
se moLrlo stát v případě Giťlckzu.Vyslcvíme-1j. toto pojmeno-
vání s přec]].ožkau, tak se dnešrtmu jménu velice blíží.I.,,a pří
klad 9do Gltlckzu'' Se lehce pcčeštilo na ''do Klipcu.,.

Pcčešťování rrěmeckých s1ov v iobě národního ob.ozenÍ
v 19.sto}etí bylo veIice rczšířené a +*ak možno považovat
tuto verzi za bližšÍ skutečnost1, než trochu uně1ou a téŽ-
kopádné spojení pr1vodu kovářské roclíqy a vlastní ková.rr\y.

Cenný- ná1ez na po1i.
v roce 1757, Při bitvě z Ko].ína, by1 ještě neobydlený

prostor cnešního KlÍpce,svědkem nástupu a ústupu pruských
vojsk. Átložno sbudit, že byl místem leženÍ tý1u pruského
pLuku. a toni svěd.čí i pověst o cenrrém ná]-ezu která vypovíd,á

Svého času pracoval na po1* jeden k1ipecký seú]-ák.Při
arání nar3zilo rád]-o jeiro olu}ru r!2 nějaký kovcv"1í předmět.
I pos1ál svéiro čelecína clonůl FTo cctřebné nářadí,aky náIez
mohli vykope*'. Po jeho návratu společně vyzved}i Ze země
železnou skříňku,a]e prázcinou. Tak to po svém návratu d'omů,
vy1íčili svým zvědavým souseoům. Na: příhcd.u se pomalu zapo.
mnělo. Fo čase se sec]lák ze vsi oostěhoval a koupiJ- iomek
jince.Když mu je}io dři dcery d'orostlJr tak je postupap:1pr'o.
vd'áveil za cobře situované ženÍc}ry. obecný ]id usoudil , Že
pr'ovdávání jeho dcer do zámožných rod,ů muse}o býl ale
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I podepřeno štědrýn věnem nevěst.
zem se znovu připomněla 

' ale s
něL pos1at svého pomocníka pI.o

beze svědků noh]- objevenou věc
a cenn;'Í obsatr vybrat a ukrýt.

Zůstává otazník, zda v přípr:d.ě nálezu pokIadu se jed-
ná o doměnku či skutečnost. Sán nález pot'vrzuje, že v těch
to nrístech bylo vojenské ležení. V přípacě pokladu , mohl
někdo v ústupovém zmatku, ukrýt vojenskou pokJ-adnu s únys.
lem, vrátit se pozc1ě ji pro její cenný obsah. šaclrate]-í ná-
vratu d'opřáno, nebo se sám nedožil a tak přÍpadná zahraba-
ná kořist se dostaIa na světlo světa a|Z po stu ]-etech.

u,aponenutá příhoda s nále-
cpri..ivenýro koncerr. Hospodář
nářadí záměrně, aby sásl
pr-ozkounat, skříňku oter'řít
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Labe, jako každá řekal flijbÍze].o určité existenčníjistoty pro život 1idí, kteřÍ odpraoávna osic]]-ova].i jeho
bře]_ry*. Tak tom u bylo i v naŠí krajině střeůního l,"u". el"labský nespoutaryi proud se ve vo]-né přírodě, necřroval se klÍdskérnr osÍdIenÍ vždy v]íclně. V naši kra jině,v Iehkén
pískovém pod'1oží,něnil běhen doby své }rlavní řečiště a takčasto ne$ativně ov]-ivňova]- osíd1ovánÍ své}io okolí.

To dokazuje hrad oIdříš, ktetý ve své době v soused-ství Labe vybudován a který časen ]abské v}ny postupně od-
nesJ-y.Podobně dopad.la i osada Sád.ová oá]-e po proudu Labe.V Iabských vlnách skonči}a i prapůvodní část předhrarJí
hradu oldříše, stojící v půlkru}ru před vlastním hraden. ZŮ'-
sta]-a jen jeho záped'ní část, které a]-e pravÍcielné povocně
ohrožovaly a niči1y. To dokladuje zpráva o krčmě, kteráještě v roce 1631 stála, aW v roce 163, při jarní povod'ni
zmize)'a ve vlnác}r La be doce1a. Dále je zapsáno , že že zm...zel i původní statek Jana Kůr\r '.pobrán s celým stavenÍm
a polem okolo''. 0podá1 od jeho zbytku vŽn1klo dnešnÍ čp.1?.o statku čp.4 se zachovaIa zpráva že .,voda stavení pobořÍIa
a všechno dříví odneslar'. A tak pobořená stavení by1a pře-
k}ádána řE jiná obecní mÍsra.

Chcene-li si učiniti přec1stavuo pravděpociobném vývojia tisíci]-etých prorrěnách labského toku, nechme se vést ná-
s1edujÍcÍrn výkladem Dr. He]-]-icha z Pocěbrad. Ten se na po.
čátku d.vacátého sto1etí , pil.i svých nístních archeo1ogÍc-
kých výzkumech i tÍrnto problémem zabýval-. S použitírn nístní
katastráJ.né napy /příIoha č,.I2/ tyto staré labské to\y po-
popsal následovirě:

Stopu j íce tc'k Lril.'e a..cti pr.oudu, shledáváme , že vyc}rá-zel od Ievéholbokrj 'ůekoucího Labe až na samých hranicÍch
pňovských a novovesských a odtud se vinu]- skoro přírqÍm srně-
rem k severu přes par ce1y č.1o4,1o5' 106, 98, 97,95 až po
saÍu ves Pňov. Před touto vsí il.Ž od 1ou\y parc.č.106 setok rozdě1ova]. na dvě ramena nestejného stáří a vytvořil
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9.s jest ,z técl.ito vytíčených toků ne jnIat1ší, obt,ékalo hra-
dÍště pňěvské po západní straně ootýkalo se samé vsi Pňova
a spojovafo se poc rnlýnem opět s tokem B. označíme ho pí-
Snenen C . r'eryrripňdvský zůsta1 na suchu, bezpoc}lyby obráce-
nÍm toku Labe oc] hranic novovesi.'ych na východnÍ stranu do
1esů ve] tr"ubských.

Tak staré 1abské to}ry v našem okolí vystopova1 a za-
znarnena1 pccěbradský bad.ate]. a mÍstní hÍstorik Dr.Jan Heli
lich.

Zněny labdkého toku pokračova1y po staletí c1á]e. Na.
vážeme-Ii na závěr Hel].ichova výšeuvedeného zjíštění a s'

pohled.em na katastrální mapu, pak i'a}ší změna mohla nastat
kdyŽ Labe se opět vrátilo z lesů ve]-trubských zpět před
lesem Židovkou p.č. 88, dnes v mapě wznačeným1 mokřinamí.
Hladní proud se otr'acel k severu a po p.č. 948 zamíři]- pod
Přec]hradí a dáIe pak po p.č,.ZJI dá1e k osečku. Tento otra
zřete]-ně stará mapa,/příIoha č.13 . / "Zobrazuje.

Změny ]-abského toku umožňova]-a bohatě rovinatá kraji-
na s 1ehkým pískovýn poc11oŽím.. To ov1ivňoÝa1y 1 rozsáhlé
povodně, měnící řeku v rozlitiny v nepřéhlednutelné šíři ,

sahajÍcí oo Předhradí aŽ k Velkérntr Oseku. Takové povodně
býva1y časté. Ochromovaly svojí s1lou a dravostí, voda
b raIa vše co jí přišIo do cesty. Labe se rozlébalo i více
krát do roka. Ver]1e pravide1rrych povodní z jarního tání ,
přÍcháezly náilIé povodně po dloukrotrva jících děštích, v
době senoseče a žní, kc]y škody bývaly oalekofivšší. jarní
vysoký stav voc1y a její poroaIý odpad ze vzd'álených pozemků
znemožňova1y rolní]<'ůnr včes osívat po1e. ..leště hůře býva1o
při povodních v době sk].izní, kdy roz11té vody zváIe1y a
bahnem pok..ryly pěstované plodirry a 1ou}ry, oc1nášely poseče
né ob ilí a i rozmáčenou ornici.

Takovou povoden zaznamenala pnovská kronika v
1926. .' Jaro V1o suché, ro1níci jeste zaseli ale
staly deště, které trvaly s nal-ýrni přestávkami aŽ
padu. Nás1edkern toho by1a úroda rnalá, někde Žádná.
roz1J-tého Labe c]csahovala v červnu v políc}r až do

rcce
pak na-
d,o listo
Hladlna

výše:--''a
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klasů. Voda v
čp. 24 a 3 o. ''.

dos-uahova}a ai,' 1{ sqrnr?rn rrrn|fip1 u d.omů

Podobná povodeň přiš1a v srpnu v roce 1938. Tu jsen
zažil jako jedenáctÍletý kluk. iíy nladÍ jsme to pobažcvali
ze senzaci a tak jsme st;rupající h]-ac]inu Labe na konci
školn ích prázclnin poclrobně sledova].Í. Vzponínám na to co
mí v paměti zůstalo. Labské koryto se plniro, jeho prudký
proud unášel nejen jednotlÍvá .l.řeva či hnerarc, a1e i ch}ív-
kV' psí bou.J'y a utopená zvíŤata. Plavala a1e i úrocla, proud
nes]'' řadu obi]-níclr hrodků, které p1uly po ir}ad1ně tak, jak
je voda zvedla z poIe" Uzavřené stavidlo, přes které ústilo
Staré Labe do hlavní}ro tokun zatím od'oláva]-o i kdyŽ voda
ko].err hradítka si1ně příštila. IlÍůj strýc, Jar.oslav Něrneček
rolník v Předhradí čp.5,r který byl c}rovate1em obecních p1e-
nenných bt'tů, vžíva] pro jejÍch krmení obecní fouku ''bej-
kovku'', 1ežící pob1íž stavidla. Udhad.]- situaci a usoud'i1,
že by bylo škod'a kdybrt tam narostlá otava mě1a být zapIave.
na a zavalena bahnem. Rozhodl rychle louku posekat s a po-
sečenou otavu odvézt. Rych1é posekání se podařilo, ale při
tpk]ádání iLž d.ocházelo k přelivu hraze koryta Labe v je jím
r'ejnižšÍrn místěpad stavicl]-em. Ási; 1o0 metrů po proudu za-
ča]-a voda rváz nalr]-od,ávat a rozrušovat. otvor se rycLůe
zvětšoval a voda s hukotem vy1éva1a z korytat ila níže polo-
Ženou louku. ,LbyŤek posečené trávy by1 poneclrán osudu' osa-
zerLstvo rychle nasedlo na povoz a ''práskli jsrie do konÍ'..
*"1 jsme dojeli pod ''pampírův kopeček'' u čp.19. pode vsí,
š1-J{koně již po ko]-ena ve vodě. Rozfitina by1a souvis]-á od'
Předhradí aŽ do lesů k Velkérnrr Oseku. Obecní strážnÍk Vác-
1av Křepela objížděl na pramičce vod.ou vytvážené ostrůvsl
a odvážeI uvězněnou zvěŤ, která ztratila svoji plachost a
odvozu se nebránila. Dod'nes si vybavuji plovoucího, h1asitě
vřeštícího křečka, který Se uchytil na větvi stromt a i on
se nec}ral od'vézt. By1a to čtvrtá ne jhorší povoc1eň od roku
I746, jak zaznan.enal poděbradský vodoměr, jak uvedeno d.ále.

Pnově
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Aby se těnto š]<odán brán1lo, byly v každé době prováděny ltrčj.té práce i: úpravy. Tak v letech 1688-16 90 zz sprá'rypoděbr'adského he jtraana Sa1ze ?. Lind'enfeldsu byly z rozkazučeské královbké konory, pr-o.redeny jakési ochranné úpravy okter;Íc}r se ale bl1žš í záznaTrry nec]ochovaly. VětšÍ stavebnÍúpr'avy b'Iy provecle1y v roce 17OO, pod.1e návrhů přís ežných
;:i:::: liiiiY:^'- To by1y bskérn korytě, pooél vsi,Jr tzŤízeny pilotové }tráze, r,7čníva jící do třetiny toku tak abyodvracely vodnÍ proud do jiného směru.Různé svéponocné úpravy se prováděly i jindel tra přík1ac1 v osečk+u za přÍvozern av o bl-a s ti ,,V py t1i ', .

Stá]-é nebezpečí velkých por'odnÍ se zmensilo až pro}ro-pánÍm nového koryta provenérn po rcce 1819, které vzdáli1otok La be výctrodněsi od Před}rradí €J Fňo,,a , ;
rlr]..aLl]- €J ťnova 

' 
praktic}ry do místkoryta c]nešního. TÍm se tok ře\y napřÍrril, což umožňovaloryc}i1e jš í průtolc bez roz]-ivu.
což umožňova]-o

VedlejšÍrn efektem této zaaíile akce by]o ale odd'ělenÍčásti katastru obce Předhradí, která se ocit]-a na novémpravém břehu Labe. Byla to část rnajetku pře<3'hradské kato-lické fary. Tu pak ťarní hajní ošetřova1i proStřeonÍctvímpřÍvozu, zvaném ',Holanůvli , který fungobal- až do dvacátýchlet dvacátého sto'etí. Nucháze1 se v místech poprodníhokonce dnešnÍ plavební komory jezu.Naproti to* .up-,"..'"",břehl Do stranu pňovskou r]ostala část ].esa z katastru ve]--trubského zvanéřro ''Ve ťarářstvÍ,, /pŤfi'oha č. 2;";;;;. 2I/,patrně dříve patřÍcí zádušÍ ve1ťrubskén.r. Tu.v rq6p 1925 od-koupil-o& ve]-trubského velkostatkáře Roubíčka Matěj Nemečekrolník z Fňova čp.34.
V tonto vybuciovaném korytě bývalo jeho dno ně1ké, wrLožňující v některých místech přebrodění.V místech Holanovapřívozu, ko1em r.oku 19oo, tam přecháze1 i dobytek tan vyhá-něný na pastvu. A]-e výše od něiro proti proud'u, kd'e korytoprocházel-o starými tůněmi, bývB1y i zrádné víry.To se sta]-oosuc1ným lid'en cizím, místnÍc}r po@dů neznalých, By1y toRůžena /zz rokŮ/.a Anna /2o rokŮ/ z rodiny K]udských z ko-čo'''né zábvné společnosti, <terá v roce ].917 před.váděla u
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nás první čeký b1ograf. Tato ivě děvčate zde při svén kou-
pání 16.6.1917 utonu]a. jeiicir tě].a ocines1 Jbbský prou'J až
k 0sečku, kde by1a v prostoru b;ív..ilé}iou koup.a1iště na].ezena
V tom místě připorníná ;ejicli riález lDcínníček aa pr€rvem břehu
Jejich těla byJ.a pohřbena na katc]ickérn irřbitově v Fřed'hra-
dí.

Tytc provecen'l.: úpravy zatím chránily obce před příÍ\ýn
nebezpečín povodní. Zůstala aÍ'e hrozba z pavzd'áIí,. z oblas-
ti proti proudu před Friovem z rníst ''Na Kosově''./pŤílo|ta
č'.2/. Tam, když se voda přelila přes nízký břeh a vli].a se
do starého řečiště, tak přes katastr pňovský t Zltopi}a před
hraáská farská luka a ce1ý prostor kolem Starého Labe.Při-
}éLravě se jí říkalo ',voda kosovská''.Nejpověstně jší by1a v
roce 1846, kdy se její proud va]i]- i příkopeur, který odbo.
čova]' ze střed,u éans}é Iou}ry p.č.22 do zairrady domu čp.8
,/dnešnímu objektu Zeněcělského družstva/ a pak přes cestu,
kde se zzŤ,rácela mezi domy čp.15 a l7, v rnís+'ě d'nes zastat
l'ěném domen čp.52.
Poznánka : .ento uikaz ponoirl Dr. ijelIichovi při
hradu oldříší, k.uerý identiťikoval tento příkop
ní,/příloha ě. 12/. To se.. potvrdi].o v roce 199čJ'

byl pokládán zenní teťeÍlorlnÍakabel. .

Pos1ední velká voda, která tento prostor zaplavi1a
vod.a ]-etnÍ v předu zrníněnéra roce 1926. Výška její hla
byla jen asi o 30 cm n1žšÍ' neŽ pověstná Z roku 1846.
Všechny povodně od roku L746 Zaznamenáva1 poděbrad-

ský vod,oměr, zobrazený na prvním pilíŤi mostního ob].ou}<u

zátopového nostu v mÍstě jeiro podjezdu lte koupališti v Po-
d'ěbradech. výšky V cm jsou rněřeny od terénu u paty pi1íře'
která je asi 20o cm nad nynějšÍ nornálná hlad,inou Labe ,

pod říčnín mostem poděbnadským.

pátrání po
jako hrad-
kdy zde

bvla
diny
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Vodoměr udává náslerj'ující hoc.,noty \r cn takt,o:
2).4

181
l5t
LJ./ , )

'l'l o

100

"t r't

61
{Lr

-- , /

Poznánka: V;i ška vodiy zaz'amenaná 4.9.19j8, odpovíd'a1a
v Přec]}rradí výšce rna,cla u mostku přes Staré Labe.

Jak zřejno, bývaly tyto povodně tak pravldelný,m tikazern,
že veřejná správa je ponechávala prakticky bz povšimnutí.
AŽ teprve zničující letní povod.eň v roc e l-926 a násled.ující
jarní povocleň v roc" 1929, kdy silné ledy poc.tuhé zimě
hrozíly ucpáním koryta řelry, by1a zahájena jednání o nutných
ripravách. Ty vyvrcLroJ-11y v roce 1932, kdy se tento problém
dosta1 aŽ před zemskou konisi' 

'jpracováva 
jící ce1kový plán

zp1avnění Labe. Tím se teprve začínal naplňovat s1ib, danýjiŽ v roce ]-901 rakouskýn parJ.amentem česk'ň zástupcům, že
v případě jejÍch podpory pro stavbu že]-eznice v A1páchl PodpořÍ rakouští pos1anci nás1edně splavnění Labe. ŽeLeznice
se postavila, a]-e k splavněnÍ Labe násled'ně necošl.o.

Vlastní práce byly zab,ájeny roku 1933 ripravou břehů,
je j1ch d1ážcěnínr karnennou d].ažbou. Potřebný kámen by1 oová-
Žen Z novcves]<ého 1o 'n u po zemřelém .Josefu Něrnečkovi . Lom
zakoupil dod'avatel stavby ťirna Kapsa a l,{ť'lller, pozcějšÍ
Voďní stavby, která zahájila pro tento účel znovu těžbu.
Kámen by1 oovážen nnístníni autodopravci k osečskérnu přÍvozu
a odtud na místo zpracování úzkoko]-ejnou dráŽkou po souši 

'nebo pontony tažené proti proudu po Labi parníčkem. Ty po
vy1ožení přináěe1 zpét k novérnu naloženÍ sám labský prouci.

!.2.1848
^a 

/ 1^^-ao. o . I>lo
/\ -y.J.1ÓyJ-

4.9.19j6
1].2 .t7 46

t956
187O,1901

5 .B .18 96

5.3.1897
1910
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Prvnín pravide1 r5Írn v;vuži.uím byJ-a
ver.očeské pánve do nově postavené
1eticíc}r. S otevřenÍm této lodní
1955 ztuien bez náirracly přívoz v
zfídit u jezu přec}rodovou 1ávku,
spojení s Velk;Ím osekern.

Zaník' tak přÍvoz s tisíciletou hístorií. Tuto je}ro
d'ávnou }iistorickou existencÍ předpoklácají dějinné skuteč-nost1. Na konci prvního tisíci]etÍ našeho letopočtu vyrost]ana pravém labskénr břehu Libice, síd1o znárqich S]avníkovců,které v roce 996 r'yvrátilí a pokoři1i Přemyslovci. v té do-bě, jistě se záněren ocitrany zájmú, př.errys].ovských kníŽat,byl na levéur bře}ru Labe buclován hrac] oldříš. Pro přínré spo-jení dozoru s pokrrřenou Lib1cí jistě exÍstoval spoj z levé-iro bžehu Labe na pravý, a tím' by1 jistě přÍvoz. H{storic*.,.
k}íclr d'okladů ale z této c1oby není. Ty se objevily až v doběpozdější. Ty použi1 spisovatel Bohurnil Řirra v nistorickém
románu o ..I1říkovi z Poděbrad ''čekání na krále,'. Tam popisu.je cesty l/Iarka z Týnce, ve1itele .Iiříkovy vo jenské družiny vroce 1457.Ten osečský přívoz užíva1 při svých cestách ze svého Týnce na Podě bady . A .Že byl l{arkovi tento pŤívoz velmiblízl<y svěd.čí skutečnost, že ten by1 domovem jeho žer,y TereZ! l kterou poznal na poděbradskén zámku, jako společniciJiříkových dětí. r skutečnost, že clcera osečského převozní-ka se dosta]-a do zámecké spo}ečnosti dává tušit, že přívoz
by1 známým a použÍvanýn d'opr.avním prostřeckemipro obJrvatele
pod.ě bredského zámku,

PŤívoz rněnil svcje skutečné místo, tak jak ho určova1
měrnící se tok Labe. ilefin1tivní mís!o našel až po roce }E19po prvníc}i provedených upravách labského toku. Ú.onu pře-vozníků zastáva]-i při své prác1 ošečtÍ.bbecnÍ padtýři . AŽv roce 1876 postavila obec n.ísto pas.týřské boucy , zdéný
dornek, který se stal síd1err stá1ých převozníků, kteří převáŽeli pravidelně, na požádání v každku denní do h.r l až do ro-ku 1955 kdy by1 , jak uvedeno zrušen. č,íú, tisíci1eté spojenÍ o bou břehů zaniklo/.Příloha č. l,. /

1ocní doprava uhfí ze se.
u|re1rié elektrárny ve Ctiva

oopravy po Labi, by1 v roce
Usečku. Tím po zanítnutí
by1o defit1vně ztraceno



}-.c dostavbě jezu 'cy}li postupně hodnoCerv vecile;Ší
eíekty, zvlát.uě přeČ'en' vyslovený názor-, Že strivbou jezu se
postuprlě sníŽí h].adinei spccrríc}i vccj \r oblas.ui pcd jezem a

ovlivní ve3etaci v širokén o]<oií. Dvel jezy r FoSt,averié za
sebou, dřÍvě jší u Klavar s rozdÍlem ii}elcln 2ic cn a u
Pr:ed.hradí s r-ozdílen 190 Cilr tu+'o obavu naplni}y. V L.řed.
hradí klesa].a voda ve studních. Na přík1ad v čp.90 to by1o
postupně až o 60 cm e ve staré studni v čp.64 zmízela vo-
da rip1ně. Zna+.elně poltles}a i }rli:dina Starého Labe. Tento
argument vyvcIal jeonání o sta.rbě zavoclňovacího kanáiu na
trase Klavary - Hradiško u Nynburka. Ten něl acrŽovat vý-
šku hIl':oiny spodní voi'y a tín zajistit vegeční stab1litu
v ce1é obI:.'sti. První zeliéjila budování rnístního zavodňo.
vacího kanálu cbec Přec}rreldí spo1u s Erístníml rybáři. a to
s rlyužitín kor.,ta Starékro Labe. Ten napájený nad jezem přes
ov].ác^ací hradítko a vedený přes Staré Labe zavodňuje pod

Předhradírn 6.6 hektarů luk a porost1in tl zároveň udržu-
je stabi].ní irladinu spodní vody, s možnýn odpouštěnírn přes
stavidlo l'U hrcla'' zpět d'o Labe.

Fozdější vllká 1éta clala a]-e původnímu projektu kaná-
1u K1a iary - Hrad1šťko .zaponrenout. Proved.fur se jen vedlej
ší rnÍstnÍ rípravy, spíše jako ocvod.ňovací. odpudní vodní
přÍkop z velímské čokolác1ovny byl sveden příno do Labe a

ok].ika přes K1ipec a Cseček zrušena. MÍsto toho by1 v pros
toru ko]-em Klite veden nový příkop, který zirruba sJedova1
starou trasu, al-e byl před Csečkerir sveden do kanálu vedou.
cího od Staré}io Labe končící}io stavidlern ''U hrdla''. Poocb-
r\ý kanál by} q1buclciván od Sokolče, kter.;Í prochází severně
od oseč]ca a ústí bz reguIačnÍho hr.ad'ítka dc Labe mezi cha
tami a 1esem.

Tírn nnohaleté ripra-ry labského to]<u zkonči1y a Labe
proud.ící kolem našelro levobřežního osíd'lení , vpIulo klid-
ně do třetího tisíciletí.
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}. }'lnenové osÍd.1ení čec}r.

?. Zenrěcělský nístopis.
3 . Plastilty z oldříšského kostela.
4. Staré ZáIabí v Přeihr.ací.

,5. i{áhrobek irničk./, dcer"y Jada .jiříka z B:.auče.
6. Erb rodu Kru]-iŠů.

7. Foloha osady Sádová.

B.. a , b , D opi s Pňova osvii tlení transf ormát cru.

.9. e, b,- 
c ,ci. Dopis v1ádě issn.

10' Farnátný dub v Pňově.
11. Stará Kouřim.

12. Labské tob.
13. Staré La be ' '

14 . Labské zclymad'lo.
L,. osečský pŤívoz.
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i iiclcké ,/ ěa!al'
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Stá j

7-'?

:

l1.}úa obícce
2.U hrdla
3.V pěšinkách
{1rNa bejkovce,,
5.Na ostrově
6 r,.Iezero /Za Laben/
7.štípenÍce /Ies/
8.Staré Labe
9.Karasovo Labe

]-0. r.arská 1ouka
1]-. Na Sahaře
12.V hajku
]-3 .U lávek
a a mw v ý

J+. tresnovKa
.1 

'.u 
hájovny

16 " 
U bŤ'ízy

f 7.V logru
18"Na Handálku
19.Na obci
20"Na Kosově
2]. 

" 
Farářs *uví

22.V doubici
23,Na borku
24 "Rosf el-da

25 "Kot]- ík-kraV 
" ob'e '

26 "Na kopách
27. Píska
28 "Hrubý dí1
29.V kobylnicr
30.iria padesá.r,i

3 i " 
illa osai kopác}r

32 "n ohrádkách

pě/tÚ}.//*- é,2,

-'YnÍ\:l^_!PR!; DHRADI

83 " U studně
34.Na pískách
3r.V Americe
36.2a Klipce-m

předhřaďská obec

37.Za šraňken
j8.Za ohrad.ou
3 9 ' ŠutrovnÍk
lO.Za dvorem
41 " Příčka
42 .v FopovÍ c ích
43.}Ia u]-eh]ině
44. KřÍžek
4'.iVe předevsi.
46 "}Ia průhoně
47.Na ěe:'ných
48.Na hajkách
49.Na dýchánkrr
5O.It]a uěchu
51"Na prostředním
2Z.i\a vonavce
53'Na kopcÍ-u křížku
54.Ve]ké dí}ce
!l "ItIa bod1áku
56.U ,silnice
i.( .v kot1íku
58.2e- borkem
. ."Trnávka

60"V Košinci
61 

" 
Hliňák

62.\i končilrác]r

.pŇoV
Eemědělský rÍ5topis z konce 20.století.
Řazeno od silnice Poděbz"ady:KolÍrr ve, 

saěru hodin ových ručÍěek"

:Y
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.' :ó'
.- - .l_rt=-"

:;!-
v^\o

V sek

:. .l<':ě/
!t\.
i!.-t

Rados1av Něu".eček
kronikář obce
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