Příloha Přepyšského zpravodaje 2018/3

Toulky
přepyšskou minulostí

XXII.

VŮNĚ DROBNÝCH ŽIVNOSTÍ
Ke kouzlu vzpomínek, nás dříve narozených, nepochybně patří vůně preclíčků, rohlíků a kůrek voňavého chleba pana Ježka, vůně koření, pečlivě vyrovnaného v regálech obchůdku Jelenových (říkalo se jim
- ti z krámu, protože na „Jeleny“ nebyla v Přepychách nouze), nebo chuť domácího uzeného, zavařeného
do sklenic ve slaném rosůlku z řeznictví pana Bekery.
Cestou ze školy jsme se neopomněli zastavit v kovárně a pozorovat dědu Brandejse, jak s řemeslnou zručností, za vůně štiplavého
„smrádku“, obouvá rozžhavenou
podkovou koně místních sedláků.

V neděli jsme nakukovali do zakouřeného hostince U Franců (ti
šťastnější mohli se džbánkem dovnitř, pro pěnivý mok k slavnostnímu obědu svých otců) a bez ideologických předsudků jsme napjatě

sledovali, jak pan farář Mandys hlásí flek předsedovi MNV, předsedovi
vedoucí strany nebo pomocníkovi
VB (pro ty mladší MNV = Místní
národní výbor a VB = Veřejná bezpečnost).

Ježkovo pekařství z počátku 20. století.
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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Já osobně zase dodnes cítím vůni
čerstvých pilin v truhlářské dílně
Liduška mého otce Oty Zdeňka,
když nám pan Špulák nebo učeň
Jarka Hartman vyráběli v přestávce
mezi nábytkem „pažbu k samopalu
Špagin“ pro naši „Junkovickou vojenskou jednotku“. Osobité kouzlo
mělo i holičství pana Kalvacha s
kupičkami „lidské srsti“, smetaných paní Kalvachovou (mimochodem – pro své přednosti často
probíranou „pubertálními“ jedinci
i důstojnými starci). Vždy jsme se
těšili na nové verše pana holiče,
kterými obveseloval dlouhou chvíli
svých zákazníků. „Ostříháme pana
Hovada, aby vypadal jako za mla-

da.“; „Upravíme vousy pane Lacina, aby vás poznali, až půjdete do
kina“; „Milostivou ozdobíme ofinkou, aby trefila domů pěšinkou“.
V domcích obuvníků to vonělo
čerstvou kůží, z montérek zedníků bylo cítit čisté, svítivě bílé vápno, zcela bez chemických přísad či
lepících silikonů. Tak voněl třeba
pan Groh, když s panem Frantou
Štěpánem dělali fasádu našeho
domu a při tom mně, jako malého
špunta, učili, k pohoršení mého
okolí, říkanku:“Prd… mu zašijem
ševcovskou dratví, aby se nepo….,
až bude v rakvi.“ Na rozdíl od některých školních vzorců si ji pamatuji dodnes.

Byly i vůně živností zcela osobitých
a zvláštních. Setkali jste se s nimi
třeba tehdy, když jste dovedli kozu
k obecnímu kozlovi, který měl domovské právo u Hovorkových.
Luxusní dopravní prostředky té
doby, značky PUMR nebo ESKA,
svěřovaly zase babky k opravě do
šikovných rukou pana Jakeše. A co
třeba živnost porodnická. Není nás
již v Přepychách mnoho, které přivedla na svět u nás doma některá
porodní bába z Přepych, či blízkého okolí. Za všechny připomenu
Josefu Hrochovou. A tady u toho
zrození si uvědomuji, že je třeba,
v duchu Toulek, začít s živnostmi
pěkně od začátku.

Trochu z historie podnikání
v Čechách

základě patentu č. 227/1859 ř. z.).
Tím bylo legalizováno svobodné
podnikání a hospodářská politika. Kromě několika speciálních
živností označených jako koncesní, mezi něž patřily například zastavárny nebo knihkupectví, měli
nyní podnikatelé úplnou svobodu.
Zajímavé je, že tento řád se nijak
nezajímal o vztahy zaměstnance a
zaměstnavatele, které ponechával
jako soukromou vnitropodnikovou záležitost. Na druhou stranu
již upravoval např. hygienu na pracovišti, označení provozoven apod.

Ukázalo se však, že předpisy jsou
přece jen až příliš frivolní, jelikož
přemíra volnosti v podnikání vedla
k poklesu kvality výrobků a služeb.
Proto se ustanovení dočkala novelizací v letech 1883 a 1885 a následně
od 90. let 19. století dalších postupných úprav.
Živnostenský řád, o němž hovoříme, se stal také platnou právní
normou v nově vzniklém Československu po roce 1918. Z původní
sbírky zákonů republiky Československé uvádím fotokopii Zákona ze
dne 14. dubna 1920 o úpravě státní
služby pro zvelebování živností. I
mladá republika si významu drobného podnikání byla vědoma. Byla
vytvářena aktivní činností malých
a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních družstev, spolků, vzájemných či obecných záložen a družstevních kampeliček.
V době hospodářské krize, tzn. ve
20. a 30. letech 20. století, úloha
těchto družstev a společností ještě posílila. Vlivem války a po roce
1948 však podnikání utichlo. Zákony, které se k tomu vztahovaly, byly
zrušeny v roce 1965, kdy došlo definitivně k dočasnému konci samostatného živnostenského podnikání.

Když mluvíme o podnikání a živnostech u nás, obvykle si představíme období po roce 1989, neboť
teprve tehdy došlo k otevření trhu
a zahájení podnikání v současné
podobě. Skutečné počátky této
činnosti však sahají hluboko do
historie – na našem území docházelo k jejímu rozvoji již od 10.
století.
V následujících staletích nabývalo
podnikání na významu, a to díky
přesunu populace z venkova do
měst. V té době byla samozřejmě
základem podnikání řemesla.
Od 14. století se řemeslníci sdružovali do cechů – mezi prvními byl u
nás cech mincovní a cech krejčích.
V následujícím období si cechy
vybojovaly prakticky monopolní
postavení na trhu (ač v některých
časech se jim dařilo lépe, v jiných
byly panovníkem omezovány) a
udržely si jej až do plného nástupu
manufakturní výroby, která cechy
postupně, ale neodvratně smetla
do propadliště dějin.
Tento zlom nastal v roce 1860, kdy
císař vydal živnostenský řád (na
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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„Obyvatelé této vsi hledají obživu,
větší sedláci a zahradníci z polního
hospodářství, menší chalupníci, tito
provozují zaměstnání různého druhu, jsou zde krejčí, ševci, tkalci látek, přidavači zedníků, tesaři, jsou
dva truhláři, tři kováři, tři bednáři,
jeden kolář, jeden pekař, jeden mlynář, jeden hrnčíř, podruzi hledají
chléb prací rukou a jsou v některých domech oráči a krmiči; pole u
této vsi přinášejí dobře žita, ječmen,
oves, rovněž pšenici, také len a již
od několika let se pěstují brambory
ve velkém rozsahu, které přináše-

jí nejvíce plodů, protože je požívají
lidé i dobytek, slepice, husy, kachny,
rovněž také domácí kachny, což v
nynější době sotva by se stačilo při
nedostatku a drahotě obilí. Osivo
je zde české, jako ve všech ostatních
vsích, přičleněných do Přepych.“
Velmi přesné profesní rozložení
obyvatel naší obce máme téměř o
sto let později, z počátku vzniku
republiky. V roce 1921 se konalo
sčítání lidu, kde byl způsob obživy
podrobně zachycen. Možná bude
pro čtenáře Toulek zajímavé, když
se podělím o poznatky, získané

OBUVNÍCI, NEBO TAKÉ ŠEVCI

čp. 59 (Charvátovo, dnes Kadlecovo)
čp. 73 (dnes Machovo)
čp. 107 (zaniklo, asi v „Sársku“)
čp. 151 (dnes Václav Petera ml.)
čp. 172 (dnes Pavel Vomáčka)

procházením originálních sčítacích archů, uložených v pobočce
Státního archivu v Náchodě. Vynechám oblast zemědělství, které v té době tvořilo pochopitelně
většinu produktivní části obyvatelstva a zaměřím se (trochu statisticky) na část, které říkáme
drobné podnikání. (Ještě malá
poznámka – některá čísla popisná
zanikla a později byla přidělena
nově vzniklým domům. V přehledu to uvedu, ale za případnou nepřesnost se předem omlouvám. A
druhá poznámka – ke zveřejnění
osobních údajů osob, narozených
více jak před 100 lety, není třeba
jejich souhlasu. Pokud se pletu,
Evropské unii se omlouvám.)

Emil Baše, mistr obuvnický, *1882
Vilém Groh, mistr obuvnický, narozen v Rakousku *1863
Václav Pražák, mistr obuvnický, *1875
Josef Kačírek, mistr obuvnický, *1881)
Jaroslav Škvrna, obuvník, *1903

KREJČÍ, KREJČOVÉ, ŠVADLENY
čp. 36 (dnes obec u čp. 3)
čp 56 (dnes Ing. Robert Kuchař)

čp. 72 (dnes Stanislav Brandejs)

čp. 143 (dnes Stanislav Tkadleček)
čp. 153 (dříve Pražákovo v kopci)

TRUHLÁŘI

čp. 70 (dříve asi Javůrková, Vaňkovo)
čp. 136 (dnes Miroslav Martinec)
čp. 150 (dříve Brutarovo)
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Růžena Bašová, dámská krejčová, majitelka závodu, *1880
Anna Vašatová, dámská krejčová, *1873
Josef Vašata, syn Anny, krejčí u Josefa Hrocha, *1898
Marie Vašatová, dcera Anny, krejčová u matky, *1901
Václav Vašata, syn Anny, krejčovský učeň, *1905
Marie Vašatová, neteř Anny, učnice u krejčovství Cejpové, *1904
Václav Hroch, mistr krejčovský, *1861
Jan Hroch, syn Václava, krejčí, pomáhá otci, *1897
Josef Hroch, syn Václava, krejčí, pomáhá otci, *1902
Josef Tošovský, z Ještětic, učeň, *1905
Václav Krachulec, krejčí
Marie Pražáková, krejčová, *1901

František Zemánek, mistr truhlářský, *1876
Jiří Jelen, truhlář, *1850
Otakar Brutar, truhlář, *1884
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SEDLÁŘ

čp. 40 (dnes Jiří Hovad)

HOSTINŠTÍ

čp. 3 (dnes obec)
čp. 20 (dříve Na sále, dnes Královi)

čp. 34 (dnes Katka, Kadlecovi)

čp. 66 (dříve Stoletá hospoda)

MLYNÁŘ

čp. 28 (dnes Jiří Hojný)

TESAŘ

čp. 75 (dříve Havlovo, R. Tláskal)

PILAŘ

čp. 173 (dnes Dalibor Hlava)

PEKAŘI

čp. 18 (později Ježkovo)
čp. 73 (dnes Machovo)
čp. 81 (dnes Lenka Rohlenová)

SKLENÁŘ

čp. 104 (dnes Karel Pšeničný)

Josef Ficenc, mistr sedlářský, *1869

Robert Müller, majitel hostince, *1883
Václav Holanec, majitel hostince, *1875
Anna Holancová, manželka, vaří, *1878
Marie Holancová, dcera, pomáhá v kuchyni, *1902
Václav Kupka, učeň v hostinci, *1901
František Franc, hostinský, *1861
František Franc, syn, tovaryš, *1888
Josef Franc, syn, tovaryš, *1893
Anna Francová, dcera, pomáhá v kuchyni, *1894
Josef Ulrich, majitel hostince, *?
Josef Truneček, hostinský z Č. Meziříčí, *1883

Alois Rejzek, mlynář, *1868
Jan Rejzek, syn, mlynář, mládek, *1902

Josef Kánský, mistr tesařský, *1878

Josef Janeček, pilař, *1871
Josef Votroubek, pekařství a krupařství, *1868
Vilém Groh, pekařský tovaryš u Josefa Urbana v Opočně, *1902
Josef Rohlena, mistr pekařský, *1889
Jan Smolík, sklenář, *1888

KOVÁŘI

Jan Jelen, mistr kovářský, *1878
Jan Jelen, syn, tovaryš u otce, *1905
čp. 68 (dnes Vlasta Voltrová)
Josef Javůrek, zámečník a kovář, *1864
Josef Voltr, tovaryš kovářský, *1902
čp. 147 (zaniklo, patřilo Janu Kupkovi) Josef Groh, mistr kovářský, *1858
čp. 53 (dnes Jarda Jelen)

POKRÝVAČI

čp. 4 (dnes Jedličkovo)
čp. 52 (dnes Votoupalovi)

Přepyšský zpravodaj 2018/3

Karel Baše, mistr pokrývačský, *1871
Václav Rathouský, mistr pokrývačský, *1871
Václav Rathouský, syn, tovaryš u otce, *1896
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ŘEZNÍCI

čp. 34 (dnes Katka, Kadlecovi)
čp. 90 (zaniklo, dnes obchod)
čp. 122 (dnes Radek Křivka)
čp. 153 (dříve Pražákovo z kopce)

OBCHODNÍCI
čp. 3 (dnes obec)
čp. 5 (dnes OÚ)
čp. 47 (dnes Suchánkovi)
čp. 65 (dnes Preclíkovi)
čp. 72 (dnes Stanislav Brandejs)
čp. 138 (dnes Barešovi)
čp. 171 (dnes Zilvarovi)

PORODNÍ BÁBA

čp. 72 (dnes Stanislav Brandejs)

HROBNÍK

čp. 98 (dnes Krosčenovi)
Zakončení tohoto výčtu profesí
hrobnickou nebylo sice příliš optimistické, ale i to k životu na vesnici patřilo.
Rozhodně je však vidět, jak pestrá
paleta živnostenských a řemeslných profesí v Přepychách té doby,
byla. V dalších letech sice některé
zanikaly, ale nové vznikaly. Třeba
prodejna Baťa a řeznictví u Ptáčků (čp. 170 - Míra Zilvar), holičství a kadeřnictví u Kalvachů (čp.
159 – Pasekovi), Pohřební potřeby
a doprava u Vašatů, Karla Motyčky a Krušinů (čp. 56 – Ing. Robert
Kuchař), sodovkárna a obchod u
Hájků (čp. 65 – Preclíkovi), obchod
smíšeným zbožím Marie Klimešové (za protektorátu v domě Roberta Müllera, který byl s rodinou v
Přepyšský zpravodaj 2018/3

František Franc, mistr řeznický *1861
František Franc, syn, tovaryš, *1888
Josef Franc, syn, tovaryš, *1893
Jan Jarkovský, mistr řeznický, *?
Jan Bekera, mistr řeznický, *1894
Josef Bekera, bratr Jana, mistr řeznický, *1896
Robert Müller, obchodník smíšeným zbožím, *1883
Julie Müllerová, manželka, obchodnice, *1889
Anna Šmídova, z Houdkovic, pomocnice v obchodě, *1905
Julie Müllerová, matka Roberta, obchodnice – rentiérka, *1852
Eleonora Kotorová, sestra Julie, obchodnice – rentiérka, *1856
Josef Hůlka, trafikant, *1895
Marie Hájková, obchodnice, *1886
Anna Hájková, matka, obchodnice na odpočinku, *1851
Josefa Vávrová, obchod smíšený, *1864
Gustav Fleišner, obchodník smíšeným zbožím, *1876
Klára Fleišnerová, matka Gustava, obchodnice – rentiérka, *1855
Marie Jelenová, obchodnice, *1885
Josef Svoboda, otec Marie, obchodník na odpočinku, *1854
Dorota Svobodová, matka Marie, obchodnice na odpočinku, *1855
Josefa Hrochová, porodní bába, *1871
Jan Berouský, hrobník, *1846
koncentračním táboře), truhlářství
u Uhlířů (čp. 11 – JUDr. Josef Duben) a Otakara Zdeňka („Liduška“), obchod potravin a zboží smíšeného u Otčenášků (čp 76 – Ilona
Jirušková), oprava kol u Jakešů (čp.

131), obuvnictví u Pražáků (čp. 4 –
Jedličkovo) a u Kačírků (čp. 151 –
dnes Václav Petera ml.), kovárna u
Brandejsů (čp. 72 – Stanislav Brandejs), kamenolom u Škaldů (čp. 141
– Škaldovi) apod.

Rodina Hrochova.
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OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŽIVNOSTENSKÉHO
Početní stav obyvatel dle živnostenských profesí v roce 1928, krátce před světovou
krizí, ukazuje přiložená grafická tabulka.

Mlýn pana Aloise Rejzka (později syna Jana)
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Protože vůně, o nichž
jsem psal v úvodu,
nelze zatím, při všech
dnešních digitálních
kouzlech, do našich
Toulek přenést, využiji k oživení vzpomínek dokumenty a
fota, která se díky našim občanům zachovala. Musím vzpomenout nadšeného
sběratele Jana Pavlíka i jeho syna Zdeňka, Víťu Rohlenu,
Janu Zilvarovou ml.,
Ing. Josefa Peteru,
Suchánkovi, Vendu
a Honzu Macháčkovi, Věru Čápovou, Ing. Václava Štěcha, Jirku Štěpánka,
Naďu Brandejsovou, Miru Zilvara, Jirku Jelena, Tomáše
a Karla Seidelovi, kteří mě staré dokumenty a fota přinášejí. Bohaté archivální bohatství, zejména fota původních i zaniklých domů, mám po bývalém kronikáři
Zdeňku Bahníkovi, díky jeho potomkům, Zdeňce a Lubošovi. Těm, na které jsem zapomněl, se omlouvám.
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OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŽIVNOSTENSKÉHO

Prodejna Baťa v Přepychách
(zcela vlevo)

Mertovo zámečnictví v pronájmu u
Rathouských

Personal hostince a řeznictví u Franců

Hostinec a řeznictví U Franců (v pozadí
Kalvachovo holičství)

Pila pana Andrše, na roubence je i jeho
vývěska.

Holancova, později Slezákova, Staletá
hospoda.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

strana 7

Příloha

Toulky přepyšskou minulostí

OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŽIVNOSTENSKÉHO

Reklama na obalech zboží pekařství a obchodu s potravinami Karla Ježka.

Obchodní reklama Josefa Otčenáška.

Obchodní reklama Roberta Müllera.

Emblém cechu pekařského z pozůstalosti pana Jelena a jeho reklamní vývěska.
Přepyšský zpravodaj 2018(3
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OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŽIVNOSTENSKÉHO

Reklamní vývěsky a kalendáře obchodníků a firemní.

Přepyšský zpravodaj 2018/3
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OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŽIVNOSTENSKÉHO

Firení loga na zboží sodovkárny Hájkových a
dopisní obálce Otakara Zdeňka.

„Faktura“, vystavená truhlářem Václavem
Zemánkem trafikantu Hůlkovi za rekonstrukci domečku (rok 1930).
Přiznání titulu „Zkoušeného mistra v oboru truhlářském“
Otakara Zdeňka.
Výuční list strojníka Františka Haška.

Faktura
autodopravce Karla Motyčky za dovoz filmů pro BIO Sokol
Přepychy, z nádraží v Opočně (rok
1930/31)
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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Když jste vstoupili do krámku
Jelenových, cinknul zvoneček nad dveřmi a pohltila vás
neopakovatelná vůně, linoucí
se od regálů a ze skleněných
nádob, kde bylo pro nás děti
ukryto mnoho pamlsků. Oblíbené byly zejména malé fialové
bonbóny, kterým jsme pro jejich barvu říkali fialky. S laskavým pochopením a úsměvem
je paní Jelenová navážila do
pytlíčku, a za 50 haléřů nám
vydržely až do „Junkovic“.
Dojemně působí dochovaný nápis učně na trámu v podkroví Zilvarových (čp. 171):
„Dnes 15. srpna 1915 zemřel mistr.“ Tím mistrem byl František Jelen, stár 33 let.
Z rodinného alba Jelenových (zakladatelé, kupecký regál v obchodě, firemní „auto“
s Vendou a děvčata)

Pověstné bylo pekařské auto Jelenových. Značku si už nepamatuji,
ale když projíždělo vesnicí, překryla vůně čerstvého chleba a křupavých rohlíků vůni výfuků a my se těšili na skrojek, namazaný sádlem a
škvarkami. A v zimě jsme obdivovali pana Jelena, když si jen v lehkém
sportovním tričku (byl činovníkem Sportovního klubu), odskočil od
pece a mráz mu vůbec nevadil.
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Toulky přepyšskou minulostí

OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŽIVNOSTENSKÉHO

Výuční list hostinského a výčepníka
Václava Kupky,

Závod krejčovský Aloise Otčenáška (počátek 20. století)

Julie a Robert Müllerovi.

Trochu optimistické nostalgie závěrem
Pro ty mladší, pro které jsou dnes naprostou samozřejmostí supermarkety, hypermarkety, nebo firmy, dodávající
celé domy na klíč, bude asi těžko pochopitelné, že naše obec byla ještě v polovině 20. století po obchodní a řemeslné
stránce docela soběstačná. Nářadí, domácí potřeby, nábytek a tehdejší mechanizmy vydržely alespoň jedné generaci, a když se náhodou porouchaly, byl vždy po ruce nějaký zručný soused. Věřím, že ta živnostenská pestrost,
byť jen stručně naznačená v tomto článku, byla dost výmluvná. Vytvářela i zdravou konkurenci, prospěšnou také
pro zákazníky. Obchodní marže nad 30% se již považovala „za neslušnou“. Ochota, přátelské jednání a vztah k
zákazníkům vytvářely základ stability tohoto drobného podnikání.
Jistě, svět se nebývale změnil, naše životná úroveň i nároky jsou na stupni, na jakém nikdy nebyly. Dnes většinou
zboží a služby nesháníme, ale problém nám dělá spíše výběr toho skutečně kvalitního. Přes to všechno si myslím, že
stojí za to, podívat se někdy i zpátky na hodnoty, které mohou být prospěšné i pro dobu dnešní.
Nebo, třeba jen tak zavzpomínat a nadechnout se vůně minulosti.
Vladimír Zdeněk
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