Pokračování dílka pana JUDr. Františka Steidla
Výslech Petra Raukopfa, starého pastýře dlažovského, ze dne 19. dubna 1738
1a) Jak se jmenujete, jak jste starý, odkud jste a také jakou provozujete živnost?
1b) Petr Raukopf, je mně asi 60 let a chodím žebrat.
2a) Jak jste se sešel s Jeho Milostí mladým panem Tucherem z Labutě?
2b) On byl na Vráži a poslal pro mne do Dlažova, abych tam k němu přišel.
3a) Co od vás žádal?
3b) Abych mu něco poradil, aby ho chtěla jistá panna, že je bohatá. Potom abych mu poradil jak by byl
nezranitelný, také aby mohl zbraň zkazit, kdyby na něj někdo chtěl střílet a také aby jemu se nikdo ubránit
nemohl.
4a) Jakou jste mu na to dal odpověď?
4b) Já jsem mu povídal, že nic neumím, ať mi dá pokoj.
5a) Dlažovský kovář ale ad 8) ve svém výslechu vypověděl, že jste mu slíbil, že do dvou neděl mu všechny ty zadané
věci splníte.
5b) Když on mně nechtěl dát žádný pokoj a pořád stál o to, abych mu pomohl, aby ho chtěla ta jistá panna. Chtěl
jsem od něho mít pokoj a jakožto chudý člověk také dostat nějaký krejcar, a tak jsem řekl, že se o to postarám,
aby se to ve dvou nedělích stalo. Protože ale nic neumím, tak jsem ani nic udělat nemohl a vždyť jakpak se může
na tom poznat, zdali ho ta panna chce nebo ne? O jiné pomoci ve věci nezranitelnosti nebo zkažení zbraně nebo
ubránění jsem neučinil ani zmínku a také v tom nic neumím.
6a) Co jste povídal kovářovi o tom, že byste nějakému pánovi škodil a že ho ani neznáte a ani on Vám nikdy
neublížil. Jakého pána jste to myslel a nebo jakého pána, kterému by se mělo ublížit, mladý pan Tucher
jmenoval?
6b) On žádného pána nejmenoval a já jsem tomu rozuměl tak, že snad ta panna má nějakého svého milého pána a
tedy aby bylo pomoženo panu Tucherovi, aby panna chtěla jeho a ne jiného pána, že by se tedy mělo tomu pánovi
uškodit. Já jsem ale řekl, že Pán Bůh je nad námi a ten že žádnému nenechá uškodit, a já tedy také nic.
7a) Ale také přece umíte něco pro lásku, poněvadž jste jednou dceři loučimského šenkýře řekl, že jí dopomůžete
k milému.
7b) Já neumím nic a jenom ze špásu jsem jí řekl, aby hleděla získat dva vlasy od svého milého, aby je obtočila
kolem palce u své pravé nohy, a že ho pak dostane.
8a) A dostala ho?
8b) Dostala.
9a) A radil jste tomu mladému pánovi také tuhletu věc?
9b) Ne, jemu jsem o tom nic neříkal.
10a) Povězte pravdu, zda jste i o těch jiných věcech, které on po vás žádal, mu také dal nějakou radu.
10b) Ne a také nic nevím ani neumím.
11a) Jaképak spropitné jste od toho mladého pána dostal?
11b) Na tři pinty piva mně dal 12 krejcarů.
12a) Můžete to všechno, co jste zde vypověděl, si vzít na své dobré svědomí, a kdyby bylo potřeba, bez ublížení své
duši přísahou potvrditi?
12b) Mohu svobodně.

Takto končí ony dva stěžejní výslechy. A aby čtenář sám posoudil, jak by se mu obtížně četly v autentické podobě,
necháváme dovětek učiněný vyslýchajícími na konci protokolu v téměř původní podobě:
Že na tyto otázky ty proti stogiczý odpowiedi dane byly, to znassich rukouch podpýsama a zpržitisknutýma pržstiema
potwrzugeme jenž se stalo v Chudeniczich dne 19. Aprila 1738.
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Vážení spoluobčané,
Také se Vám zdá, že čas běží rychleji než voda? Za pár dní tady máme vánoční svátky a konec roku. Přejeme Vám všem, ať
nastávající svátky prožijete pokud možno v klidu, míru, lásce a štěstí spolu se svými blízkými.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 13. 12. 2019 projednávali

- zastupitelstvo obce Dlažov odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/2019 – zde došlo pouze k dorovnání účtů podle
skutečnosti jejich čerpání
- byla schválena již avizovaná obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška řeší především navýšení poplatku ze
současných 400,- na 500,- Kč a dále pak s platností od 1. 1. 2020 vypadl ze současné vyhlášky čl. 6 odst. 2 písm. e):
„každá pátá a další fyzická osoba s pobytem ve správním obvodu obce Dlažov, žijící ve společné domácnosti. Pořadí členů
domácnosti se určuje podle dat narození od nejmladšího po nejstarší.“ V praxi to znamená, že každá domácnost platí za
všechny její příslušníky, přihlášené k pobytu v Dlažově. Skutečné náklady na likvidaci všech odpadů na jednoho poplatníka
činí v současné době cca 700,- korun. Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce
- zastupitelé schválili rozpočet obce Dlažov na rok 2020, který navrhuje m.j. tyto hlavní akce:
- opravu nosných sloupů rozhledny na sv. Markétě
- 1. část opravy kaple v Mileticích
- vybudování dětského hřiště pro mateřskou školu u sokolovny v Dlažově
- opravu střechy na hasičárně v Soustově
- nákup sekacího traktoru a křovinořezu pro úpravu zelených ploch v Dlažově a ostatních našich obcí
- oprava sociálek v sokolovně v Dlažově
- projekty na budování a opravy místních komunikací.
Kde bude možnost čerpat dotace, podáme žádost a u složitějších dotací – „rozhledna a kaple“, kde by se daly dotace
kumulovat, oslovíme odbornou firmu.

Něco málo k odpadům
na každém veřejném zastupitelstvu řešíme situaci s odpady, zejména v oblasti třídění a pořádku okolo kontejnerů na
třídění v Dlažově. Je trochu divné, proč na Bukové, Nové Vísce, v Soustově u hasičárny, v Mileticích je pořádek a v Dlažově
to nejde. Asi je to tím, že je sběrné místo za plotem a není sem vidět??? Budeme muset nasadit fotopast a hříšníky naučit,
jak na to. Ono totiž se za všechno platí a bude se pravděpodobně platit více.
Poplatek státu za skládkování se má zvýšit ze současných 500,- do roku 2023 na 1850,- korun za uloženou 1 tunu. Od
roku 2024 počítá nový zákon o odpadech s ukončením skládkování. Bude pak záležet pouze na nás, kolik odpadů do
popelnic nasypeme a do jaké míry a hlavně jak kvalitně budeme schopni odpady třídit. Za každou další práci, která s
odvezenými odpady bude nutná vykonat, budeme draze platit.
Co nás v nejbližší době čeká?

- obecní úřad Dlažov ve spolupráci s SDH Miletice zvou na zpívání koled a vánočních písní dne 21. 12. v 18 hodin do
kaple sv. Jana Nepomuckého v Mileticích
- pozvánka na novoroční výstup na vrchol sv. Markéty ve 14 hodin

