Třešňový Újezdec a Vodice ve starém adresáři
Začátkem našeho století žil
v Čechách moudrý muž
jménem Alois Chytil. Jeho
láskou
byla
informatika.
V letech 1912 – 15 se skupinou přátel uspořádal a vydal tři
díly Adresáře Království českého. Poslední díl se týká
jižních Čech a obsahuje pozoruhodné údaje. Vyšel roku
1915, kdy mnozí z jeho tvůrců
byli povoláváni do zbraně,
nebo už padli na bojištích 1. světové války. Cílem autorů adresáře bylo „aby dostalo se
našemu obchodu a průmyslu spolehlivého rádce a pomocníka v době nejkritičtější, kdy
zbaveni jsme možnosti vývozu a odkázáni na odbytiště domácí“. Adresář má tisíce stran
a váží pěkných pár kilo. Není v něm žádný obrázek, kterým by ožily jeho listy, a přece dnes
vydává svědectví nejkrásnější - o našich předcích. Dnes se o nich většinou moc nepíše
a nenatáčí TV seriály, protože nebyli básníky, spisovateli, vědci, ani umělci. Neměli slavné
rodiče, ani slavnější sourozence. A také nebyli báječní a bohatí. Zůstávají „jen“ naši. Těžce
pracovali, svůj život žili jak to šlo,
a tím připravovali podmínky k našemu životu. Děkujeme jim za to i připomenutím jejich jmen ve starém
adresáři.
Třešňový Újezdec i Vodice byly
tenkrát součástí třetího největšího
politického okresu v Čechách –
prachatického a spadaly pod správu
Okresního soudu v Netolicích.
V Oujezdci roku 1915 žilo 184
českých a 3 němečtí obyvatelé. V čele
osmičlenného obecního zastupitelstva
ustanoveného 12. 3. 1913 stál starosta
Josef Šimánko. Radním byl Jan
Kuneš a do výboru ještě patřili Šimon
Kafka
a
Vojtěch
Hamberger.
Oujezdským
nejenže
nechyběly
cihelna, krám, hospody a trafiky, ale
občas si mohli i zanotovat „ jaké je to
hezké, dva kováři v městě“. Co ještě dodat? Podle sčítání obyvatelstva zhruba ze stejné doby
(1910) měl Oujezdec 37 domů a nadmořská výška obce je 556 m n.m.
V obci Vodice (Woditz) bydleli samí Češi a bylo jich 245. Jako drobní živnostníci jsou
v adresáři zapsáni jen dva krejčí. V obecním zastupitelstvu zasedali společně s oujezdskými
radní Jan Jiskra ze starobylého vodického rodu, výboři Matěj a Jakub Houškové a Jan Pavlík
ze mlýna. Ve vsi (574 m n. m.) se nacházelo jednačtyřicet stavení.
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