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Toulk y
XXXIII.
přepyšskou minulostí
PO STOPÁCH STARÝCH RODŮ
Přemyslovci, Slavníkovci, Drslavicové, Chotkové, Jenštejnové, Markvartci, Nosticové, Rohanové, Smiřičtí,
Žampachové. Překvapilo mě, kolik stovek starých českých šlechtických rodů je uváděno v encyklopedických
seznamech. Řada z nich, v nejrůznějších příbuzenských větvích a formách vlastnictví, utvářela v minulosti i historii Přepych. Dohanští, Rousové, Tamchynové, Z Lerojid, Něnkovští, Městečtí, Trčkové, Přepyšští
z Rychemberka, Vlkanovští a další. Myslím si, že vedle rodů zemanských a šlechtických utvářely podobu
obce i rody selské a „pokolení lidí prostých“. Pátrání po těch „panských“ ponechám odborníkům a pokusím
se přiblížit čtenářům několik rodů „prostých“, které mají v Přepychách dlouhodobější kořeny a útržky na
ně, k naší paměti ještě dosahují.

Rod Chudých (čp. 2 a 124)
Rod Chudých žije v Přepychách přes
400 let. Hned v úvodu řeknu, že moje
pátrání do minulosti, po jejich otcovské linii, nebylo vůbec jednoduché.
Jednak proto, že dnes máme toto
jméno spojeno s „hasičským“ rodem
Pavla, velitele SDH Honzy, Petra a
dalších potomků. Jejich rodové spojení s rodem, o kterém chci vyprávět,
jsem ale nenalezl. Druhým důvodem
bylo to, že jsem často při hledání narážel na souvislosti s Chudými na
Záhornici. Není divu. Tam původní
polnosti i vznikající usedlosti patřily většinou občanům přepyšským.
Také prvním rychtářem samostatné
obce Záhornice (tehdy zde bylo asi
16 domů) byl Jakub Chudý. Navíc,
jméno Chudý, je z hlediska jazykového (českého) významu, vzhledem
k tehdejším sociálním poměrům,
docela běžné.
Abych nasměroval čtenáře „do
správných vod“, jde o rod, jehož
jméno nese Josef Chudý z čp. 124,
z místa, v minulosti zvaného jako
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„Spáleniště“. Ale s pomocí kronik, matrik a dalších dokumentů začněme, po
mužské linii, od kořenů.
Můj kronikářský favorit Antonín Flesar píše, že v roce 1616 žil na usedlosti
č. 21 Jan Chudý. Je to místo dnešních Technických služeb, čp. 230.
Jeho syn Matěj Chudý koupil, se svolením faráře Dáriuse Jičínského, od Kateřiny Kašparové, vdovy po kostelníkovi, v roce 1624 usedlost č. 2 (dnes
Šichanovi). Až do konce 17. století mohl být tento zádušní dům prodáván
jen se souhlasem přepyšského faráře a jeho majitel byl jako kostelník, zbaven
roboty. Matěj byl zřejmě hospodář podnikavý a na tehdejší poměry i bohatý. Za 38 let svého působení na usedlosti č. 2 koupil od Jana Horáka pole
v Klíčích, od Adama Vostřebala kus sadu s cestou, ladem ležící pole od Jana
Žida v Klíčích, od Jiřího Čepelky pole u Vranovského lesa v Zádolí, louku od
Jiříka Nováka z Čánky a od Jiříka Šafářova z Čánky ohradu s průjezdní ces-
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tou. Když Matěj Chudý v roce 1662 zemřel, provdala se vdova
Dorota asi za 2 roky za Jana Pavláta a společně dům udržovali.
Tady připojím poznámku. Pokud vlastník domu zemřel, a nejstarší syn nebyl plnoletý, manželka i s případným novým partnerem dům tzv. udržovala, a vlastnický nárok syna se uplatnil
po dosažení jeho plnoletosti. Tak tomu bylo i v případě Pavla Chudého, který se majetku ujal v roce 1665. Po Pavlovi se
role pána domu ujímá v roce 1671 jeho syn Jiří Chudý. O něm
jsem bližší podrobnosti nenašel. Jeho syn Jan je vlastníkem od
roku 1702, je spolurychtářem Přepych a když v roce 1732 zemřel, přiženil se k vdově Alžbětě roku 1734 Jan Němeček. Syn
Jana a Alžběty Tomáš Chudý dosáhl v roce 1748 plnoletosti,
přebírá hospodářství a stejně jako jeho předci, vykonává také
funkci kostelníka. Zemřel v roce 1797 ve věku 70 let. S jeho synem Josefem, narozeným 23. května 1780 (za kmotra mu byl
Mikuláš Štěch), působení rodu Chudých na usedlosti č. 2 končí.
Když totiž Josef Chudý v roce 1836 zemřel, zanechal 12 sirotků. Usedlost se prodala, děti rozprchly se do světa. Nejmladší syn František se vyučil bednářem, nějaký čas pracoval ve
světě, a potom se přiženil do chalupy č. 124. Svatba se konala
16. listopadu 1845 a nevěstou byla Lidmila Plichtová. V roce
1853 se jim narodil syn Václav, který od roku 1877 na chalupě
hospodařil. S manželkou Marií, rozenou Martincovou z Hoděčína se jim 28. ledna 1882 narodil syn Josef, kterého křtil nám
dobře známý kaplan Alois Mádr. Usedlost po rodičích převzal
v roce 1919. Složitý osud jeho rodiny, ztráta dvou dětí, osud

Rod Štěchových (čp. 20 a 15)

Josef Chudý,1919
Václav Chudý, 1877
František Chudý, 1847
Josef Chudý, 1798
Tomáš Chudý, 1748
Jan Chudý, 1702
Jiří Chudý, 1671
Pavel Chudý, 1665
Matěj Chudý, 1624
Josef Chudý, 1612

Strom života rodu Chudých v přímé mužské linii
(Letopočet označuje převzetí hospodářství)

spojený i s podrobením Československa
v roce 1939, jsem popsal podrobněji v Toulkách č. 5 „Jak to bylo U křížku“. Osobně
ho chci alespoň připomenout jako skvělého kronikáře obce. Manželé Chudí si
v roce 1948 vzali do rodiny svého synovce,
který tu s námi na čp. 124 žije dodnes.
Václav Štěch, 1944

Opět jeden z velmi starých rodů, který přišel do Přepych před
386 lety z Nahořan. Dříve než budu pokračovat v dalším vyprávění, musím uvést jednu skutečnost. Mnoho důležitých podkladů jsem získal od paní Evy Štěchové, která se svou rodinou zpracovala velmi pečlivě rodokmen jedné větve Štěchů z Bolehoště.
To mé hledání obohatilo a moc za to děkuji.
Na statek Hlaváčků č. 20 se v roce 1635 přiženil Václav Štěch
(psalo se tehdy Waczlaw Stiech) a do Přepych přišel se svým otcem, který krátce nato, v roce 1641 umírá. Václav, kterého můžeme s nadsázkou považovat za „přepyšského zakladatele rodu“
byl s určitostí bohatý sedlák a významná osobnost. Patřily mu
polnosti i kusy lesa na různých místech katastru. V bývalém Hlaváčkově statku, který po svatbě převzal, udává kronikář v soupisu 5 klisen, 1 valacha, 1 hřebice, 7 krav, 10 ovcí, 6 kusů jalového,
7 svinského, 3 vozy atd. Václav byl také přes 20 let (1647-1669)
v Přepychách rychtářem. Udržoval kontakty s místními šlechtickými rody, jak o tom svědčí jeho společné kmotrovství s „urozenou paní Annou Dobřanskou“, nebo „urozenou paní Kateřinou
z Bubna“. O působení těchto nižších šlechtických rodů v Přepychách té doby, doklady v kronikách i matrikách rovněž máme.
Když v roce 1657 přebíral usedlost č. 20 jeho syn Jan Štěch, byl
statek oceněn na 600 kop míšeňských, což byla na tu dobu skuPřepyšský zpravodaj 2021/2

Josef Chudý, 1966
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Václav Štěch, 1910
Václav Štěch, 1872
Jan Štěch, 1864
Josef Štěch, 1828
Matěj Štěch, 1798
Mikuláš Štěch, 1787
Mikuláš Štěch, 1742
Mikoláš Štěch, 1701
Jan Štěch, 1680
Jan Štěch, 1657
Václav Štěch, 1635

Strom života rodu Štěchových v přímé mužské linii
(Letopočet označuje ověřená data:
převzetí, svatba, narození)

tečně vysoká hodnota. Když Jan asi v roce 1676
zemřel, provdala se vdova Dorota za Adama
Nováka, udržovali usedlost až do roku 1680,
kdy ji po dosažení plnoletosti přebírá syn Jan
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Štěch z prvního manželství. Jan zemřel velmi mladý asi roku 1684, měl
syna Mikuláše (1684 – 13.5.1740),
pro kterého opět udržoval statek
poručník, a to do roku 1701. Tady si
dovolím malou poznámku. Protože další 3 generace stáli v čele rodu
muži shodného jména Mikuláš
(někdy také psáno Mikoláš), označím je pro orientaci čtenářů číselně.
O tomto Mikuláši 1 je v kronice poměrně hodně údajů. Víme, že byl 11
let konšelem, zemřel v roce 1740 ve
stáří 55 let a ve svém kšaftu (závěti)
popsal podrobně rozdělení majetku. Grunt odporučil vdově Alžbětě
do plnoletosti syna Mikuláše 2, děti
Alžbětu, Jakuba, Matěje, Jiřího a Kateřinu odkázal podělit dobytkem a
penězi. Až romanticky nám dnes zní
popis majetku, který odkazuje k výměnku: „…pole podle meze Hájkovy
na Krátkých honbách…na příčce od
třešní až k mezi Mertově…příčku podle meze Svobodovy… chaloupku na
kopci u kůlny Svobodovy nechá hospodář výměnici a tu zahrádku dovolení dáti bude povinen až do smrti.“.
Mikuláš 2 se ujal gruntu po dosažení plnoletosti v roce 1742. Za jeho
působení dochází k řadě důležitých
událostí, které později popisuje i farář – kronikář Antonín Flesar. Ženil
se velmi mladý, s první manželkou
Alžbětou měl 8 dětí. Možná i to
bylo příčinou, že část nemovitostí
rozprodal (stráň nad mlýnem Jiřího Čudy u Dřízen, Janu Novákovi
část lesa ve Dříznech za 284 zlatých
apod.). V letech 1758-1766 byl v Přepychách rychtářem. V roce 1784 vyhořel a o dva roky později rozdělil
živnost č. 20 tak, že polovici polností
nechal u č. 20 pro syna Mikuláše 3
(asi 45 jiter=cca.13 ha), a druhou polovici připojil ke svému novému číslu 15. Také číslo 15 později rozdělil
pro syna Jiřího, kterému po návratu
z vojny vystavěl č.19 (od jeho potomků se později odděluje větev Štěchů
v Bolehošti), a druhou polovici odkázal nezletilému synu Matějovi.
Přepyšský zpravodaj 2021/2

Vrátíme se ale nejdříve k Mikuláši 3
na usedlosti č. 20. Jednak je postavou
svéráznou a jeho životní příběh odkrývá další vlastnické vztahy obce té
doby. Zasloužil si i pozornost kronikáře, který píše: “Léta 1804 v červenci
prodal Mikuláš Štěch, soused a sedlák
z Přepych, svůj statek, a sice polovinu
statku Janu Novákovi šenkýři z Přepych a polovinu Jakubu Chudému ze
Záhornice za sumu hotových 14 tisíc
zlatých a sám zase koupil v Nahořanech v novoměstském panství od Jana
Kopeckého statek a hospodu za 20 tisíc zlatých a dne 28. 8. téhož roku do
Nahořan se stěhoval, z Nahořan zase
do Běstvin se dostal, když koupil svobodný dvorec, ten když zase prodal,
koupil v Dobrušce dům, tam odtud
koupil dvůr v Králově Hradci a byl
tam půl léta. A poněvadž se zaplatiti
nemohl, musel zpátky do Dobrušky se
vrátiti. Tak se stává ve světě. Kámen,
když se z místa jednoho na druhé nestále hází, mechem neobroste, a tak
hospodář, který z místa na místo se
stěhuje, spíše na mizinu a chudobu
přichází.“ Mikulášem 3 tak rod Štěchů na č. 20 skončil a dále pokračuje
jen na č. 15. Zde hospodaří syn Mikuláše 2 Matěj Štěch, který se oženil
11. února 1798 s Veronikou, dcerou
Jana Pitry, chalupníka z Přepych.
Jeho syn Josef Štěch přebírá hospodářství za 802 zlatých v roce 1828.
V soupisu přepyšských živností jsou
jako další vlastníci č. 15 uvedeni
od roku 1864 Jan a Anna Štěchovi.

Jan ŠTĚCH
voják v Itálii
U tohoto údaje jsem si povšimnul
jedné zajímavosti. V předcházejících
dobách jsou vždy uváděni v dokumentech jako majitelé muži. U rodu
Štěchů jsou poprvé uvedeni manželé.
Asi se ta doba, po revolučních letech
v polovině 19. století, začínala pomalu měnit. Jan se narodil 5. října 1840
a jeho manželka Anna, rozená Potočkova pocházela z Nepasic, čp. 55
(dnes je to známý restaurant Vnuk).
Dodnes je také v rodině uchovávána
vzácná fotografie Jana Štěcha, kdy
sloužil jako voják v Itálii (asi 1866?).

Záznam v matrice o narození Jana Štěcha
Poslední 3 generace Štěchů jsou ve znamení Václavů. Podobně jako u Mikulášů Štěchů si pro lepší orientaci vypomůžu jejich číslováním. Janův syn
Václav 1 se narodil 29. dubna 1872. Když v roce 1925 zemřel, byl jedním
z posledních, pochovaným na starém hřbitově u kostela sv. Prokopa. Od
16. června 1925 se již pochovávalo na hřbitově novém. Na přiloženém rodinném snímku z roku 1912 (viz. foto rodiny) je Václav 1 s manželkou Annou, dcerou Annou a syny Josefem a Václavem 2.
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Tím nejmenším na fotografii, (na židličce v šatičkách)
se již dostáváme k dosahu naší paměti. Václava 2 si pamatujeme jako poctivého a pečlivého hospodáře. Mimochodem, byl to spolužák mojí matky a v roce 1916
spolu nastupovali v Přepychách do 1. třídy k panu řídícímu učiteli Otakaru Sklenářovi. Ještě pro zajímavost
– v první třídě bylo toho roku zapsáno 62 žáků!
Na vrcholu rodového stromu, po mužské linii v Přepychách, je Ing. Václav Štěch. Je tím Václavem 3, ale
s ním si již můžete o jeho rodu popovídat osobně.

Václav Štěch * 29. 4. 1872, † 2. 4. 1925

Rod Novotných - později Volencových (čp. 85)
Usedlost čp. 85 dnes známe jako Barvířovo. My starší
si pamatujeme, že zde žila rodina Volencových. Je to
skutečně ten starý přepyšský rod, nebo co mu vlastně
předcházelo? Jak se jméno Volencových do Přepych dostalo? Proč toto jméno, stejně jako jméno Novotných,
již dnes v seznamu obyvatel chybí? Tak pojďme pro odpovědi do minulosti.
Hned v úvodu je třeba říci, že tím skutečně starým

rodem je rod Novotných. První záznam je z roku 1702,
kdy usedlost koupil Matěj Novotný za 140 kop. Další dvě
století přecházel grunt z otce na syna. Novotní hospodařili na polnostech Za horou a v Klíčích. V přepyšské farní
kronice farář František Václav Josefi v roce 1770 také zapsal, že: „farnost pronajala 1 strych (asi 28 arů) Mikuláši
Novotnému, který polnost na zimu žitem zasel, a proto se
mu na dvě léta polnosti v pronájmu ponechávají.“

Stará usedlost čp. 85 v Přepychách

Dnešní pohled na Záhornici v místě čp. 7 (8)

Když se někdy v polovině 18. století utvářela Záhornice jako samostatná obec (do roku 1762 byla součástí Přepych),
je v kronice jeden z předků Novotných uváděn jako vlastník tamní usedlosti č. 7 (staré č. 8). Tu v roce 1770 upsala
dcera Kateřina z rodu Novotných svému manželovi Václavu Konrádovi.
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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S rodem Novotných se v Přepychách setkáváme v roce 1915,
kdy byl Jan Novotný, čp. 85, narozený 3. 7. 1892, oddán
18. května v Přepychách, za Anežku Machačovou, narozenou
13. 1. 1890 v Záhornici. Jejich osud nebyl šťastný. Jejich 2 děti
brzy po narození zemřely, a v roce 1919 zemřel na TBC v 27
letech i Jan Novotný. Vdova Anežka, se rok nato, 24. srpna 1920
v Přepychách podruhé vdala, za Jaroslava Volence z Librantic.
Tak rod Novotných v Přepychách skončil. Od té doby přicházejí na usedlost čp. 85 Volencovi. Protože je „Jaroslav na Přepychách první“, zaslouží si o trochu více pozornosti. Před pár
lety jsem od jeho příbuzných (sestavovali rodokmen) dostal
k okopírování několik zajímavých dokumentů. Jaroslav se narodil v roce 1889 v Libranticích. Jeho účast v 1. světové válce
dokládá pohled, který zaslal v roce 1915 svému bratru Václavovi z vojenského špitálu v Klosterbruchu (severně od Vídně,
směrem na Znojmo).

Jan Novotný, 1915
Jan Novotný, 1863
Jan Novotný, 1831
Matěj Novotný, 1802
Mikuláš Novotný, 1770
Jiří Novotný, 1756
Jan Novotný, 1737
Matěj Novotný, 1702

Strom života rodu Novotných v přímé mužské linii
(Letopočet označuje převzetí hospodářství)

Na fotografii je Jaroslav Volenec v horní řadě, třetí zleva.

Některé skutečnosti odhaluje i přepyšská matriční Kniha oddaných. Zajímavé je, že Jaroslav, pocházející po otci z
evangelického (reformního) prostředí, přestoupil ve 14 letech na víru římskokatolickou. Svědkem jeho svatebního
obřadu byl Josef Burket, čp. 24, což napovídá o příbuzenském vztahu s nevěstou, protože její maminka byla za
svobodna Burketová. Oddávajícím knězem byl kaplan Joža Svatoň.
Hospodaření Jaroslava a Anežky Volencové muselo být v obci úspěšné a prosperující, protože při sčítání lidu v roce
1921 zde pracovali 2 služky (Marie Pražáková z Ježkovic a Růžena Horská z Valu) a 2 čeledíni (Jaroslav Jedomach
původem z Ruska a Josef Rachota z Merklovice – dnes součást Vamberka).
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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Manželé Volencovi však zažili i velkou rodinnou tragédii, když jim v roce 1934 umřela jediná dcera, třináctiletá
Vlasta na záškrt. Jaroslav Volenec zemřel v roce 1972 ve věku 83 let a jeho manželka o dva roky později, v roce 1974
ve věku 87 let. Oba jsou i se svou dcerou pochováni v rodinné hrobce na přepyšském hřbitově. Tím se rod Volencových v Přepychách uzavřel. O historii domu č. 85 jsem již sice psal v Toulkách č. 26, v souvislosti s kresbami Josefa
Korejze Blatinského, ale věřím, že mnohé nové poznatky dále naše poznání obohatily.

Místo odpočinku posledních zástupců uvedených rodů v Přepychách.

Rod Rohlenů (čp. 23)
Při letitém pohledu na geografické rozložení naší obce je patrné, že nejstarší osídlování pravděpodobně probíhalo na jejím
Vít ml., 1956
jižním a jihozápadním okraji. Od fary s č. 1 pokračují i další
Vít st.- 1925
čísla popisná k čp. 43, což byl jeden z nejstarších šlechtických
Jan, 1881
dvorů, popsaných ve starých kronikách. Domnívám se, že to
mělo svou logiku. Za těmito domy se otvírá celkem rovinatá
Jan, 1871
krajina, vhodná pro zemědělské využití, pod domy protékal
Václav Rohlena, 1831
potok, často přehrazovaný malými rybníčky, vhodnými pro
Václav Rohlena, 1805
napájení dobytka, nebo jako nádržky při hašení požárů šindelových selských roubenek. Do těchto míst je situován i rod
Václav Rohlena, 1759
Rohlenů, dlouhá léta spojený s domem č. 23.
Jan Rohlena, 1729
Ještě dříve, než se k Rohlenům dostanu, chtěl bych starodávnost
a charisma zmíněného místa, s pomocí matematiky, přiblížit.
První písemný záznam je starý 434 let. Od zemanského rodu
Dobřichovských koupil tuto usedlost v roce 1587 Matěj Bílek.
Od té doby se zde vystřídalo do dnešních dnů asi 20 generací.
Strom života rodu Rohlenů v přímé mužské linii
(Letopočet označuje ověřená data
V roce 1729 kupuje č. 23 od Václava Hvězdy za 280 kop Jan
převzetí, svatba, narození)
Rohlena, na kterého do dnešních dnů navázalo asi 12 generací
téhož rodu. Jan 1 musel být asi schopný a čiperný sedlák. Když v roce 1755 zemřel, bylo v soupisu majetku uvedeno:
„Zaseto korec pšenice a 11 korců žita. Pšenice 20 mandel, žita 5 mandel, ječmene 6 mandel, ovsa 2 mandele, něco
dalšího obilí a slámy. Dobytka: 3 klisny, 2 krávy, jalovice, koza, 2 prasata, 2 ovce, 2 jehňata, mnoho nářadí.“ O „čipernosti“ svědčí i to, že po něm zůstaly děti Václav, Dorota, Kateřina, Marijána, Alžběta, Magdalena, Jan, Ludmila
a Veronika. Živnost dědil v roce 1759 nejstarší syn Václav 1. V čele rodu stál 46 let a hospodářství dále rozšiřoval.
Od gruntu Jiřího Hájka z č. 105 (dnes Podzimkovi) odkoupil: “ 2 jitra 800 sáhů rolí za Bahníkem za 33 zlatých 45
krejcarů“. Zapsáno je také, že 11. května 1805 vyhořel a téhož roku předal usedlost synu Václavovi 2. S ním je jako
spolumajitelka uvedena Alžběta Hájková, č. 105, ale zde se mě nepodařilo vyhledat, zda se jednalo o manželku,
nebo šlo o spoluvlastnictví, vyplývající z jiných tehdejších složitých vztahů a vazeb. Syn Václav 3 se staví do čela
rodu Rohlenů v roce 1831 a v této roli působí dlouhých 40 let. Ještě rok před svou smrtí umožnil převodem části
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majetku druhorozenému synovi Václavovi a jeho ženě Kristině založit nové sídlo č. 133 (dříve Hovorkovi, dnes
opět Rohlenovi). Václav 3 zemřel 25. 6. 1870 a je pochován na starém hřbitově u kostela sv. Prokopa. Rodové sídlo
č. 23 převzal prvorozený syn Jan 2, kterému otec zanechal přes 24 jiter rolí, asi ½ jitra luk a více jak 2 jitra lesů.
(Tady mám problém s přepočty, protože jsou jitra v různých přepočtech; od 28 a až po 57 a). Celkový majetek gruntu č. 23 je v roce 1871 vykázán v hodnotě 4.729 zlatých 44 krejcarů.

Jan 2 se oženil s Kateřinou, rozenou
Tylovou, která pocházela z Albrechtic. Jak dokládá přiložený matriční
list, 17. června 1881 se jim narodil
syn Jan 3. Je to následník rodu, kterého již dnešní nejstarší spoluobčané pamatují. V roce 1912 se oženil

s Annou Švorcovou ze Spáleniště,
které bylo tehdy 21 let. Vzhledem k
tomu, že v tehdejší monarchii byla
od roku 1753 do vzniku Československa plnoletost až od 24 let, musela
být Anna, se souhlasem otce, úředně
prohlášena za plnoletou. Posloup-

nost rodu Rohlenů zakončují dva
Vítkové. O tom si ale, „v souladu se
zákony na ochranu osobních údajů“
můžete nechat vyprávět, přímo od
mladšího Vítka samotného. Každopádně jde o rod, který v Přepychách,
významnou stopu zanechal.

U Rohlenů na dvoře - žánrové snímky z minulého století
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Rod Kašparových - později Vostřezových (čp. 80)
Když se v letním odpoledni začne odebírat slunce od jihu na západ,
Ing. Josef Vostřez, ml.
dopadá stín kostela sv. Prokopa na dům čp. 80. Na jeho dvoře nejIng. Josef Vostřez, st.
spíš potkáte tři sympatické rošťáky, slyšící na jména Pepa, Kryštof
nebo Vojtík. Žádný z nich Kašpar není, ale i když po přeslici, jsou
Miluše Vostřezová,
roz.
Kašparová 1925
na vrcholu rodového stromu, a s kořeny tohoto rodu přímou souJosef Vostřez, nejstr.
vislost mají. Tak se k jejich kořenům ve stručné zkratce vydejme.
František Kašpar, 1895
Když Jan Kašpar kupoval v roce 1745 od Martina Špačka za 455
kop usedlost č. 80, měla již za sebou delší historii. Vlastnili ji před
František Kašpar, 1866
tím rody Chudých, Rohlenových, Hvězdových a Fendrštátových.
Matěj Kašpar, 1853
Jan Kašpar zde hospodařil 10 let, přikoupil k živnosti další 4 korce
Matěj Kašpar, 1816
pole, a když v roce 1755 zemřel, odkázal ji kšaftem (závětí) synu
Václavovi. V závěti dále odkazuje: “… kobylu slepou, hříbě a krávu,
Jiří Kašpar 1786
aby z ní vychoval roční tele, pro Jiříka, syna po nebožtíku Kujálovi.“
Václav Kašpar, 1755
Zůstala po něm vdova a děti Alžběta, Jakub, Jiřík, Václav a „to co
pod srdcem nosí“.
Jan Kašpar, 1745
Václav hospodařil dalších 30 let do roku 1786, kdy přechází grunt
na jeho syna Jiřího. O Jiřím Kašparovi z matriky víme, že si vzal za
manželku Kateřinu Čudovou z č. 1 ze Dřížen (později známe jako Strom života rodu Kašparů-Vostřezů na domu čp. 80
(Letopočet označuje ověřená data:
čp. 28 – Rejzkův mlýn). Obhospodařoval přes 16 jiter rolí, ½ jitra
převzetí, narození)
lučin a asi 11/2 jitra lesa. A jak to dříve bývalo, majetku se ujímá syn
Matěj (r. 1816) a po něm zase Matějův syn Matěj (r. 1853). Kolem
jeho osoby je několik zajímavostí. Třeba to, že si vzal za ženu Františku, rozenou též Kašparovou, z č. 30 (dnes Serbouskovi). Jde ale
nejspíš o shodu jmen, a jde o rod, pocházející ze Záhornice. Jinou
zajímavostí je to, že přímo v době, kdy u Hradce Králové probíhá
rozhodující bitva Prusko-rakouské války, se Matěji Kašparovi a jeho
ženě Františce narodí 6. července 1866 syn František 1.
František Kašpar byl 3. července 1894 oddán ve Voděradech s Annou Mrázkovou, dcerou Václava Mrázka a Alžběty, rodem Brandejsovy z Vojenic. Rok nato, 15. srpna 1895 se jim narodil syn, který dostal otcovo jméno František, toho jména
2. S ním se již dostáváme k historii, která je nám starším bližší. Sňatkem Františkovy dcery Miluše přichází do
Přepych Josef Vostřez. S jeho synem Josefem a vnukem Josefem se dostaneme až k těm nejmladším pokračovatelům, které jsem zmínil v úvodu. To ale již není historie, ale současnost.

Závěr
Možná si po přečtení Toulek řeknete, proč jsem zvolil právě několik těchto rodů. V žádném případě to nebylo
proto, že bych si chtěl nějakým způsobem osobovat právo, rozhodovat o jejich významu a důležitosti. Vybral
jsem především rody, které žily a hospodařily na gruntech dlouhodobě, třeba více jak dvě nebo tři staletí. Druhým důvodem byla i dostupnost dokumentů a fotomateriálů, které umožňovaly, aby byl článek pestrý a možná
i zajímavý. Obecně jsem pak volil rody, jejichž předkové orali a zasévali krajinu kolem nás. Možná nejen v minulosti to byla rozhodující pracovní činnost, která přinášela obživu i rozvoj naší obce. Také si myslím, že sílu a
význam kořenů je dobré, nejen v biologii, připomínat.
Vladimír Zdeněk, st.
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