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V minulých Toulkách jsme zpovídali staré dokumenty, které mohou být malým pomocníkem v lepším po-
chopení věcí minulých. Na mnohé z nich, zejména z doby bližší, se místa nedostalo. I ty ale mají svou vypo-
vídající hodnotu a také nedávnou dobu osvětlují. Proto i v názvu ten osvit, který je v příručkách definován 
jako:“…fotometrická veličina, definovaná jako plošná hustota světelného množství, které dopadlo na danou 
plochu v časovém intervalu (osvětlivost v čase)“. Řečeno lidově, čím víc si na něco posvítíš, tím jasněji to je 
potom vidět. Proto, posviťme si ještě jednou také na ně! Tentokrát na ty dokumenty mladší, z 20. století.

DALŠÍ OSVIT DOKUMENTŮ

Toulk y
přepyšskou minulostí     
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XXXI.

DOMOVINA - agrárnická organizace sdružující bezzemky a drobné pachtýře

Jak již bylo řečeno, síla a význam 
starých dokumentů je v tom, že 
když se vám náhodou dostanou do 
ruky, mohou vás přivést k hlubšímu 
a širšímu poznání dalších souvis-
lostí. Podobně i mě vedl k dalšímu 
hledání značně „pochroumaný“ 
členský průkaz přepyšské občan-
ky Františky Roubalové. „Osvitem“ 
jsem k tomu zjistil následující.
Revoluční národní shromáždě-
ní schválilo 16. dubna 1919 zákon  
o pozemkové reformě, který rozho-
dl o záboru pozemkového majetku 
nad 150 ha zemědělské půdy nebo 
nad 250 ha celkové půdy. Pozemko-
vou reformou byl pověřen k tomu 
založený Státní pozemkový úřad. 
Podle přídělového zákona měli prá-
vo na půdu mimo sdružení, ústa-
vů, svazů, zařízení a dalších práv-
nických osob také malí zemědělci, 
domkáři, živnostníci, zemědělští a 
lesní zaměstnanci i bezzemci. Dů-
ležitou skupinu pro zestátněnou 
půdu tvořili legionáři, příslušní-

ci československých ozbrojených 
sil a pozůstalí po padlých ve válce.  
K tomu byla v novém Českosloven-
sku založena agrárnická organizace 
„Domovina”, sdružující bezzemky a 
drobné pachtýře.

Domovina vznikla v Přepychách již 
8. srpna 1919, spolek čítal 32 členů 
a zvoleno bylo následující vedení: 
předseda Jan Roubal, čp. 16 (dnes 
Lukešovi); místopředseda Josef Ko-
tyška, čp. 54 (dnes Geletovi); po-
kladník Josef Lacina, čp. 110 (poz-
ději Štefanidesovi); revizory Jan 
Hovad, čp. 40 (dnes Jiří Hovad); Jo-
sef Křeček, čp. 31 (později Rathous-
kých, dnes Kadlecovi); členy výboru 
Josef Hroch, čp. 133 (později Hovor-
kovi); Václav Hroch, čp. 72 (dnes S. 
Brandejs); Václav Krahulec, čp. 143 
(dnes S. Tkadleček); Jan Jelen, čp. 53 
(dnes Jarda Jelen); Jan Podolský, čp. 
139 (dnes Andršovi).  
Členský průkaz, který uvádím, pa-
třil manželce předsedy Františce 
Roubalové, pocházející z Bolehoště a 
narozené 22. září 1869. Pro zajíma-
vost ještě doplním, že rodina Rou-
balova odkoupila, v rámci pozem-
kové reformy, od přepyšské farnosti 
58 a 32 m2 polností za celkovou cenu 
1 341 Kčs 18 hal.
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VOLBY 1932

Volby do obecních zastupitelstev v 
roce 1932 probíhaly ve složité spole-
čenskopolitické situaci. Nástup faši-
smu v Německu, a především velká 
hospodářská krize. 
Vláda termín voleb odsouvala v na-
ději, že krize odezní, ale nestalo se, 
a ekonomický propad v Českoslo-
vensku se místo toho nadále prohlu-
boval. Volby tak neměly v republice 
jednotný termín, a konaly se v jed-
notlivých obcích různě, od konce 
roku 1931 až do podzimu 1932. V 
Přepychách to bylo 11. září 1932. 
Kandidovalo celkem pět stran: 1) 
Republikánská strana zemědělského 
a malorolnického lidu (se 137 hlasy 
u nás zvítězila); 2) Československá 
strana lidová (získala 124 hlasů); 3) 
Národní obec fašistická (82 hlasů); 

4) Československá sociálně demo-
kratická strana dělnická (75 hlasů); 
5) Československá živnostensko-ob-
chodnická strana středostavovská 
(52 hlasů). 
Sociální demokraté podali na vý-
sledky voleb protest, ten však byl za-

mítnut, ale volba vedení obce se tím 
protáhla až do března 1933. Za sta-
rostu byl konečně zvolen Václav Ho-
rák, čp.26 (lidovci), jeho náměstkem 
pekař Josef Rohlena, čp. 81 (živnost-
níci), členy rady se stali Jan Němeček, 
čp.106 (republikáni), Josef Havrda, 
čp. 25 (fašisté) a Josef Junek, čp. 176 
(soc. demokraté). Zamýšlel jsem se, 
bez ideologických předsudků, nad 
tím, proč tak vysoká část voličů dala 
svůj hlas fašistické straně. Možná si 
v té době lidé nebezpečí těchto ide-
jí ještě neuvědomovali, možná ještě 
působilo charisma generála Gajdy, 
významného velitele legií a hrdiny 
od Zborova. Vždyť i u nás jsme měli 
legionáře a také dvacet padlých v 1. 
světové válce. To je jen moje malá 
úvaha, ale přiznám, že bych se dnes 
těch voličů na to rád zeptal. Nikoliv 
abych soudil, ale pochopil.

VZHŮRU DO ARGENTINY

Živým tématem posledních let je migrace lidí, která dosahuje často globálních rozměrů. Lidé odcházejí z ohrožených 
oblastí, jdou za vidinou zlepšení ekonomických podmínek života, nebo větší svobody, prchají před spravedlností, 
pohání je dobrodružná povaha, nebo jdou za lepší prací. Těch důvodů může být bezpočet a v historii nejde o nic 

nového. Podobně 
velký migrační 
pohyb probíhal i 
ve třicátých letech 
minulého století. 
V důsledku vel-
ké hospodářské 
krize hledali lidé 
práci a štěstí v 
„Novém světě“, 
prchali z Němec-
ka před Hitlerem 
a jeho antisemit-
skou politikou, 
nebo se chtěli 
vyhnout Stalino-
vým gulagům. 
Část německé in-
telektuální sku-
piny (za všechny 
vzpomeňme spi-
sovatele Thomase 
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VÝZNAMNÝ RODÁK - Josef Rohlena

VZHŮRU DO ARGENTINY

Manna) nacházela azyl i v Praze, neboť Česko-
slovensko té doby se mírou svobody, od okol-
ních států, značně odlišovalo.
Přesto, že jsem se v tomto delším úvodu zamýš-
lel nad příčinami migrace, musím přiznat, že 
nevím, jaké důvody vedly našeho přepyšského 
spoluobčana, syna bývalého starosty, rolníka 
Jana Baše z čp. 41, k zájmu o vystěhování do 
Argentiny. Narodil se 24. dubna 1870 a v roce 
1936, z kterého pochází přiložený dokument, 
mu bylo 66 let. 
Ani ten dopis nám o jeho úmyslech a důvodech 
nic nenapovídá, ale i tak je zajímavý. Jedná se o 
odpověď Hambursko – Jihoamerické paropla-
vební společnosti HAMBURK-JIH Janu Bašovi 
na podmínky plavby a vystěhovalectví do Ar-
gentiny. Společnost sděluje, že je nutné požádat 
o vystěhovatelský pas a odeslat jej na minister-
stvo sociální péče v Praze. Společnosti zaslat 
číslo pasu, datum vystavení a jméno úřadu, 
který pas vystavil. Ve vystěhovatelské stanici v 
Libni si poté pas vyzvedne, obstará si vízum a 
další potřebné dokumenty. Pro argentinské vi-
sum musí každá osoba, starší 14 let předložit:
1) Vysvědčení zachovalosti, které vystaví obec-
ní úřad
2) Lékařské vysvědčení, vyhotovené úředním 
lékařem, který též potvrdí předchozí očkování 
proti neštovicím

Je jediným významným rodákem, který má v Přepychách pamětní desku. I když naše obec hospodaří dobře, 
myslím, že v propagaci zasloužilých a mimořádných osobností, určitý dluh stále máme.

3) Vysvědčení o schopnosti ku práci a k určitému povolání, kteréž 
vystaví obecní úřad
Tyto dokumenty nesmí být při odjezdu lodi starší 4 týdnů. Potře-
bujete ještě jednu fotografii pro konzulát. Poplatek za visum činí 
110 Kč. Vedle ceny lodního lístku (tu bohužel nevíme – pozn. V. 
Z) je nutná i rezervace místa na lodi, za obvyklou zálohu 300 Kč. 
Vystěhovatelskému úřadu je bezpodmínečně nutné oznámit, že 
pasažér cestuje se společností „HAMBURK-JIH“. Společnost se 
také omluvila, že nemůže zaslat reklamní plakát, neboť je to podle 
vystěhovatelského zákona zakázáno.
Když pročítám tuto byrokracii, napadají mě, pro dnešní doby, 
jisté souvislosti s brexitem, až Velká Británie vystoupí z EU. Sbo-
hem, dobrý Schengene! Rád bych také věděl, jak nakonec celý ten-
to příběh skončil.
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VÝZNAMNÝ RODÁK - Josef ROHLENA

K Josefu Rohlenovi mě přivedlo 
světlo poznávání ze tří dokumentů. 
Tím prvním byl článek k jeho úmrtí 
(26. 1. 1944), v časopisu „Příroda“, 
vydávaného v Brně. Druhým bylo 
následné ověření jeho narození a 
přepyšského občanství v matrice, 
archivované dnes ve Státním ob-
lastním archivu v Zámrsku. Tře-
tí dokument je kopií zápisu z jeho 
botanického poznámkového bloku. 
Ten jsem našel na internetu. (Tam je 
dnes vše).
Tak nejdříve pár údajů z matriky. 
Josef se narodil 3. ledna 1874, otcem 
byl Jan Rohlena, rolník z Přepych, 
číslo domu 23. Matka Kateřina Ro-
hlenová, rozená Tylová z Albrechtic. 
Porodní bába Anna Javůrková, Pře-
pychy č. 4, kmotra Kateřina Kánská, 
č.22, křtil kaplan Řehák. Studium 
gymnasia v Rychnově nad Kněžnou, 
učitelského ústavu v Hradci Krá-
lové (vše s vyznamenáním), učitel 
na měšťanské škole v Lysé nad La-
bem, Starých Benátkách, a nakonec 
v Praze. Rohlenův životní význam 
tkví v poslání učitele a vědeckého 
badatele. Od mládí se věnoval pří-
rodním vědám, sbíral a určoval ne-
rosty, brouky, housenky, hlemýždě 
a zejména rostliny. Trpělivým stu-
diem a badatelstvím se propracoval 
na významného českého botanika a 
přírodovědce. 

Pečlivě třídil, určoval a popisoval květenu Čech.
Část života prožil botanickým putováním v bal-
kánských horách, zejména v Černé Hoře. Patřil 
k zakládajícím členům Československé botanic-
ké společnosti. Bylo po něm pojmenováno 30 
druhů rostlin. V roce 1984 mu byla odhalena 
pamětní deska na jeho rodném domě čp. 23, kde 
žijí potomci rodu Rohlenů. Slavnostní akce se 
zúčastnilo mnoho významných botaniků, včet-
ně dvou hostů z Černé Hory. Zájemci o sezná-
mení s touto osobností se více dočtou na www.
prepychy.cz.
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STÍNY PROTEKTORÁTU

Mezi námi jsou spoluobčané, kteří tu temnou dobu naší historie prožívali. 
Pro ty mladší mám z archivu alespoň malé připomenutí. Třeba lístkem na 
mléko z roku 1942 pro paní Danuši Brandejsovou ze Záhornice.
Na každý den byl jeden ústřižek s přídělovým nárokem ½ litru mléka. Líst-
ky byly na potraviny i další zboží.

Tou druhou připomínkou je Jaroslav Kříž. Jsem si vědom toho, že příběh 
této osobnosti by zasluhoval mnohem širší a samostatné vyprávění. Tak ale-
spoň, pro účely našeho článku, několik vět k přiloženým fotografiím. Tu 
první pořídilo pražské gestapo, druhá vznikla po osvobození.

Jaroslav Kříž působil v Přepychách 
jako učitel od roku 1932 až do svého 
zatčení v červnu 1940. Po výsleších 
v Praze byl odeslán do koncentrač-
ního tábora v Bayreuthu (severní 
Bavorsko) a Griebo (severně od Lip-
ska). Byla to odloučená pracoviště 
známého tábora ve Flosenbürgu, 
kde se dělaly pokusy na vězních. Po 
onemocnění ho převezli do nemoc-
nice v Opočně. Po osvobození se 
stal předsedou Revolučního národ-

ního výboru v Přepychách, krátce 
zde opět učil a potom byl jmenován 
okresním osvětovým inspektorem 
v Dobrušce. Památkou na Jaroslava 
Kříže v Přepychách je moderní dům 
čp. 190 (dnes Vomáčkovi), kde se mu 
v roce 1934 narodil syn Jaroslav, zná-
mý malíř a docent na fakultě archi-
tektury v Praze.

FOTBALOVÉ ÚTRŽKY

Po skončení války se naplno rozběhl 
i společenský život. Z oblasti sportu 
(a fotbalu zvlášť) to připomenu pla-
kátem (neboť i plakáty vypovídají), 
který zve diváky (22. června 1947) na 
přátelské utkání SK Náchod proti SK 
Přepychy. A jak to dříve bývalo, ve-
čer po skončení zápasu pokračuje ve 
dvoraně hostince „U Kupků“ velký 
sportovní věneček. Nevím, jak dopa-
dl zápas, ani jsem nenašel zprávy o 
bujarosti večerní zábavy – to pone-
chám fotbalovým kronikářům. Chci 
jen ocenit to, že se lidé po strastipl-
ných událostech vždy dokázali brzy 
vrátit k zábavě, ke společenskému, 
kulturnímu i sportovnímu životu. Je 
to i trochu světélka do dnešních dnů. 

Známým organizátorem poválečné 
kopané byl Pepa Groh. V době, kdy 
turnaj byl za limonádu, maximálně 
za párek, pracoval zejména s  dět-
skými týmy.
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FOTBALOVÉ ÚTRŽKY

Druhé „fotodvojče“ je z doby poz-
dější, možná z šedesátých let minu-
lého století. Naši borci se před zápa-
sem s Kostelcem tváří odhodlaně, i 
když porážka 1:12 patřila asi k těm 
„rekordním“. Na zadní straně mě 
zaujala poznámka: „Jedinou branku 
– Jenda“. V uvedeném mužstvu jsem 
našel Jendy tři. Jenda Macháček, Jen-
da Otčenášek a Jenda Šabata. Tak 
babo, (nebo pamětníku) raď! 
Tak přejme pokračovatelům tradice 
přepyšského fotbalu nejen úspěchy a 
výsledky v opačném gardu, ale mož-
ná i oživování další společenské zá-
bavy v naší obci.

POSELSTVÍ PŘES OPONU

Ne, nepůjde o divadlo, i když v zá-
kulisí velkého, rozděleného světa a 
studené války, divadlo velké, vzá-
jemné propagandy často stálo.
Projevy konfrontace režimů byly 
intenzivní zejména v padesátých le-
tech minulého století. Přes železnou 
oponu přilétaly také do Přepych, 
až z Mnichova, upravené meteoro-
logické balony s nákladem letáků, 
které reagovaly na aktuální události 
v Československu, nebo líčily život 
za oponou. 
Bez nároku na politické komentová-
ní, chci několik z nich, zachovaných 
našimi občany dodnes, představit. 
Byla to součást našeho tehdejšího 
života, třeba v tom, že jsme letáky se 
školou, jako žáci 4. a 5. třídy, sbírali 
v rojnici na lukách, pod Dvorským 
rybníkem, aby se nedostaly do ru-
kou spoluobčanů. My jsme to brali 
spíše jako zábavu a soutěž ve sběru 
(jak by ne, když to bylo místo vy-
učování), ale hlubší smysl jsme moc 
nechápali.
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POSELSTVÍ PŘES OPONU

Velkým tématem bylo v letácích 
zakládání JZD i povinné dodávky 
soukromých zemědělců. Nereál-
né byly v té době výzvy autorů, k 
vytváření „Československé lidové 
opozice“, jako jednotného poli-
tického hnutí. Tehdejší zkušenost 
Západu byla realitě u nás, kde pro-
bíhaly politické procesy, vzdálená.

Po měnové reformě v roce 1953 padaly z nebe věrné na-
podobeniny nové koruny, komentované v záhlaví jako 
hladová koruna.

Komentovány byly zahraničně politické události, 
nebo třeba návod, jak odstranit rušení rádia Svo-
bodná Evropa. Od té doby vyrostly u nás ještě další 
dvě generace, než opona spadla a nová historie, s no-
vými radostmi a starostmi, pokračuje. 
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CHLÉB A HRY

Minulé události a nejrůznější společenské akce nám připomí-
nají, a v naší paměti zpřesňují, také plakáty a zprávy dobového 
tisku.  Třeba při přátelských diskusích v hostinci – kolik dotazů 
a názorů na to, kdo je na té či oné staré fotce, kdo byl tehdy před-
sedou MNV, ve kterém roce nás opustil kamarád, kdy probíhala 
v obci nějaká významná událost. Fakt je, že lidská paměť je ošid-
ná a pamětníků ubývá. Z tohoto typu dokumentů připomenu 
alespoň ty, které zvaly na zábavu a rozptýlení, ale na jejichž do-
bovém pozadí byly i společenské souvislosti složitější.
„Blbá nálada“ po roce 68/69 se v duchu hesla „Chléb a hry“ 
překonávala různými zábavnými akcemi, z nichž mimořád-
ně úspěšná byla „Jízda přes lávku“ na rybníku Obecník v roce 
1970. Zájem podpořilo „klamavé“ oznámení, že budou přítomni 
bratři Pospíšilové, jejichž popularita (jako jedenáctinásobných 
mistrů světa v kolové) v té době by se dala dnes přirovnat snad 
k Jardovi Jágrovi. Bratři Pospíšilové se sice zúčastnili, ale jeden 
byl z Přepych a jeho bratr z Bolehoště. Vtipná akce přilákala do 
Přepych asi 2. tisíce spokojených návštěvníků. 

DOSLOV

Možná se toto vyprávění bude zdát nesourodé a tematicky nejed-
notné. Snad ale i ta různorodost témat a dokumentů může vést k 
zamyšlení nad dobou kdy vznikaly, protože všechny dokumenty 
jsou odrazem své doby. Doba se klikatila po různorodých cestič-
kách a ve svobodném světě na ni nemusí být názor zcela jednotný, 
protože takové není ani naše poznání a životní zkušenost. Roz-
hodně ale každý osvit věcí minulých má pro poznávání svůj vý-
znam. I když se jedná třeba jen o osvit starých dokumentů.

Vrcholem byla jízda (a koupání) předsedy 
MNV Josefa Pšeničného přes lávku na „stro-
ji Pionýr“. Komickou jízdu doprovázela živá 
hudba, dobré občerstvení a večer končil taneč-
ní zábavou v hostinci Na sále. 
V podobném duchu zábava pokračovala 31. 
července 1971 při akci „Velká Dřízenská noc“, 
připravená oddílem kopané Sokola, ve spolu-
práci s dalšími organizacemi v obci. Za přípra-
vou celé akce byl obrovský kus dobrovolné prá-
ce, kdy se do Dřízen instalovalo od Škaldových 
elektrické vedení, v zarostlém terénu se stavěl 
taneční parket, nebo v lesním svahu občerstvo-
vací stánky. Ale akce byla úspěšná a dlouho se 
na ni vzpomínalo. Prodalo se 1105 vstupenek a 
složitá příprava se organizátorům vyplatila.


