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AAnnoottaaccee   

Tato diplomová práce pojednává o d jinném vývoji obce Solopysky, která se 

nachází dvanáct kilometr  od Kutné Hory ve st edních echách. Reflektováno je  

mezivále né období let 1918 – 1938, které p ineslo mnoho zlomových okamžik . V práci 

je zpracován vliv t chto významných událostí na místní obyvatelstvo (vznik první 

eskoslovenské republiky, Mnichovská dohoda).  

Ve správní oblasti se práce zabývá mechanismy fungování, organizací, 

strukturou,  personálním obsazením, pravomocemi a innosti obecní samosprávy. 

Všímá si dobové legislativy a jejího uvedení do praxe. Autorka se snaží také postihnout 

tendence obecního hospoda ení v etn  obecního rozpo tu a nakládání s obecním 

majetkem. 

V kulturní oblasti je zvláštní pozornost v nována školnímu prost edí, innosti 

místních spolk  a politické aktivit  v etn  obecních voleb.  Stranou nez stává popis 

každodenního života  a atmosféry v obci podle pam tí starousedlíka pana Václava 

Sovy. 

Cílem této práce je konfrontace narativního pramene s prameny ú ední 

provenience.  P i psaní práce bylo zohledn no p edevším hledisko tématické.  

AAbbssttrraakktt   

This diploma thesis deals with historical development of village Solopysky 

situated 12 kilometers from Kutná Hora in Central Bohemia. In the paper is reflected 

interwar period from 1918 to 1938 which brought a lot of turning points. There is 

described influence of those milestones on local inhabitants (e.g. establishment of first 

Czechoslovakia republic, Munich Agreement). 

Administrative area of this thesis is focused on mechanisms of operation, 

organization, structure, personnel management, power and municipal governments’ 

activities.  Attention is paid to the then legislation and its introduction into practice. The 

author tries to clarify tendencies of the municipal economy including municipal budget 

and dealing with the municipal property. 

Cultural area of this thesis is focused on school environment, activities of local 

associations and on the political activities including municipal elections.  There is also 

mentioned description of daily life and atmosphere of the village according to the 
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memories of the local old resident – Mr. Václav Sova.   

The aim of this thesis is confrontation of narrative sources with sources of the 

official provenance. Particularly thematic viewpoint was taken in consideration during 

writing this paper. 

KKll íí oovváá   ss ll oovvaa   

Obec, samospráva, spolková a politická innost, obecní volby, obecní majetek, 

každodennost, st ední echy, Solopysky u Kutné Hory, 1918 - 1938 

KKeeyyww oorrddss   

The municipality, self – goverment, federal and political activity, municipal 

possession, municipal property, everyday´s life, Central Bohemia, Solopysky near 

Kutna Hora, 1918 - 1938 
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11))   ÚÚvvoodd  

hem  doby  dvaceti  let,  která  uplynula  od  vzniku  první  republiky  až  do  

podepsání Mnichovská dohody, prod lala eskoslovenská spole nost zna ný vývoj. 

Musela se vypo ádat s n kolika významnými mezníky po ínaje svou p edstavou 

postavení samostatné eskoslovenské spole nosti v nov  vzniklém svobodném stát , 

hospodá skou krizí, jenž vypukla v roce 1929 a eskoslovenskou republiku zasáhla se 

zpožd ním, „p ijetím“ Mnichovské dohody a následujícím záborem pohrani í, po 

kterém následovalo šestileté období n mecké okupace. 

Dvanáct kilometr  od Kutné Hory se rozprostírá obec Solopysky (d íve 

Solopisky1).  Dnes obec nemá poštu, obchod ani školu, avšak v její dlouhodobé historii 

tomu tak nebylo2.   

Cílem mé práce je rekonstruovat historii obce v dob  První republiky. Podn tem 

pro napsání této práce bylo p edevším prožité d tství v této malebné vsi spojené 

s vypráv ním mých p edk , kte í zde žijí n kolik generací. Dalším impulsem byla 

myšlenka využít rodinné kroniky, které až doposud „zahálely“ a jejich obsah znal 

pouze autor. A v neposlední ad  „ isp t k sebepoznání dané územní spole enské struktury 

i lidské pospolitosti a zárove  obohatit historické poznání o spole nosti jako celku.“3  

Práce je rozd lena do jedenácti st žejních kapitol, ve kterých bylo hlavním 

úkolem zachytit prom ny, které obec prod lala ve významných meznících 

eskoslovenských d jin dvacátého století. P i len ní t chto kapitol jsem p ihlédla 

edevším k hledisku tématickému, kdy jedna kapitola je v nována jednomu tématu. 

V p ípad  heterogenních informacích, které by nevytvo ily samostatnou kapitolu, jsem 

ihlédla k chronologickému hledisku (viz podkapitola Dvacátá a T icátá léta). 

ednostní metodou této práce je konfrontace narativního pramene s prameny ú ední 

provenience.  

                                                
 

1 Její jméno, d íve psané Solopisky, se pravd podobn  odvozuje od slova "Slapisky", z bulharského slap 

ili výpar.  

2 Více viz kapitola Nástin historie obce Solopysky. 

3 Bartoš, Josef ; Schulz, Jind ich; Trapl, Miloš: Regionální d jiny. Pojetí, poslání, metodika. Olomouc, 2004. 

str. 5. 
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elem druhé kapitoly  „Nástin historie obce Solopysky“ je na rtnout d jinný 

vývoj obce na pozadí zlomových okamžik  správního i kulturního rozvoje a p iblížit 

zem pisnou polohu obce v etn  okolních m st a obcí.  

Jak m la fungovat v eskoslovenské republice obecní samospráva a jak skute  

fungovala v námi sledované obci se snažím objasnit ve etí a tvrté kapitole. D raz 

kladu p edevším na zákonné normy, které zdejší obec vzhledem ke své poloze, rozloze  

a po tu obyvatel m la dodržovat. Seznámím Vás tedy s obecním zákonodárstvím SR, 

obecním zastupitelstvem, obecními komise a obecními z ízenci a ú edníky.  

Pátá kapitola nám podává p ehled o tom, jaký majetek obec Solopysky v námi 

vymezeném období vlastnila, jak ho spravovala a jaké potíže s ním m la. Informace se 

tak dozvídáme o obecních pozemcích, pozemkové reform , obecním lomu, obecním 

domu, obecní knihovn , obecní kovárn  a váze.  

i popisu hospoda ení obce v šesté kapitole jsem se zajímala obzvlášt  o finan ní 

prost edky, které m la obec k dispozici a na které dle zákona m la právo. Sou asn  se 

v této kapitole v nuji dostupnosti a obslužnosti obce, její modernizaci a  rozvoji.  

Ob anskou spole nost na p íkladu obce Solopysky popisuji v sedmé, osmé a deváté 

kapitole, v níž zachycuji jaká atmosféra panovala v d jinných k ižovatkách SR, jaký 

vztah panoval mezi „nižší“ a „vyšší“ sociální vrstvou, kdo se adil mezi elitu obce, jak 

se lidé dokázali bavit a kde, jak zasáhla hospodá ská krize místní lidi  a do jaké hloubky 

upadl i se vzk ísil vztah mezi katolickou církví a místními ob any. 

Desátá kapitola je v nována školské samospráv . V prvé ad  charakterizuji 

postupn  vznikající školskou samosprávu na základech rakousko – uherského 

školského systému. O fungování místní školní rady, jejích povinnostech a snaze, o 

pozvolném zlepšení zázemí ve školní budov , o u itelích a jejich pé i o žáky, jak ve 

školní tak i mimoškolní innosti. V záv re né jedenácté kapitole poskytuji p ehled o 

spolkové a politické innosti, které navazovaly na pestrý vývoj z dob Rakouska – 

Uherska.  

PPrraamm eennyy     

žišt m informací pro obecní záležitosti a ob anskou spole nost v obci byl fond 

Archiv obce Solopysky uložený ve Státním oblastním archivu v Kutné Ho e. 

edevším Pam tní kniha, Knihy p íjm  a vydání a Protokoly o sch zích obecního 

zastupitelstva a výboru v Solopyskách. Tyto Protokoly jsou asto opomíjeny a 
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neprávem – jsou zdrojem informací o chodu zdejší obce, o struktu e obyvatelstva, o 

aktuálních otázkách rozvoje obce a o sociálním postavení obyvatelstva v dané obci. 

O finan ním a správním zajišt ní místní školy nám vypovídají p edevším 

archivní prameny uložené ve fondu Místní školní rada v Solopyskách (MŠR). 

Protokoly MŠR jsem využila p edevším pro rekonstrukci personálního složení MŠR,  

innosti MŠR a d ní ve škole. Krom  toho posloužily i pro seznámení s rozpo tem MŠR. 

Díky Spisovému materiálu MŠR jsem mohla rekonstruovat „školní“ majetek a jeho 

nakládání s ním. Pro popis školního prost edí a p edevším jeho atmosféry nemohu 

opomenout Zprávy o prohlídce (dnešní Inspek ní zprávy)  uložené ve fondu Okresní 

školní výbor Kutná Hora. 

Život v obci, sociální rozvrstvení spole nosti, popis u itelského sboru a mnoho 

dalších spole ensko – kulturních témat jsem na erpala – vyjma Pam tní knihy obce – ve 

fondu Národní škola Solopysky. ídícími u iteli pe liv  vedená Pam tní kniha i 

Hlavní matrika obecné školy v Solopiskách mi byla velmi nápomocná.  

Informace pro spolkovou a politickou innost jsem poskládala ze zápis  ve výše 

napsaných pam tních knihách a z Obecních voleb uložených ve fondu Okresní ú ad 

Kutná Hora – Manipulace z let 1900 – 1936.  

Zásadním pramenem této práce je Pam tní kniha obce a rodinná kronika pana 

Václava Sovy, ob ana zdejší obce. Pan Václav Sova (26.9.1904 – 19.7.1989) byl synem 

kolá e, v rným katolíkem s protikomunistickým postojem, což je patrné p i každém 

jeho zápisu. I p esto, že se jeho otec Alois Sova do Solopysk p iženil, bez potíží splynul 

se starousedlíky. Kronika zachycuje krom  rodinné každodennosti náladu obyvatelstva, 

politické klima a historický vývoj obce. Pan Václav Sova si své ru  psané kroniky 

zapisoval pr žn i retrospektivn  na základ  jeho poznámek. 

Druhý pohled na život v obci nám poskytují zápisy pana Aloise Zají ka, syna 

krej ího,  který  po  n kolik  let  byl  sv domitým  archivá em  obecní  kroniky.  Pam tní  

kniha obce Solopysky je z velké ásti psaná pr žn , pouze u p elomového okamžiku 

roku 1918 je psána retrospektivn .  Archivá i pat í v elý dík za sv domit  odvedenou 

práci.  
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LL ii tteerraattuurraa   

Základní nástin pro d jinný rozvoj obce Solopysky nám poskytnou p edevším 

díla encyklopedistického rázu (Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav  a ve 

Slezsku4; Um lecké památky ech P/Š5). Díky výhodnosti zem pisné polohy nalézáme 

zmínky v knize Antonína Zavadila6 v nující se Kutnohorskému okresu. Obec 

Solopysky jako taková se v literatu e vyskytuje velmi sporadicky, p esto nalezneme pár 

výjimek.  

Je reflektována v práci Ji í Háse, která se specializuje na d jinný rozvoj obce 

Suchdolu, jejíž sou ástí zdejší obec je. Stranou zde nez stal nejen správní a politický 

vývoj od 50. let 14. století do 50. – 60. let 18. století., ale i d jiny rodu Vražd  

z Kunvaldu a Mirk  ze Solopysk7 v etn  jejich stavebních po in  (kostel 

sv. Bartolom je v Solopyskách). Nejnov jší publikací o d jinách zdejší obce je Historie 

obce Suchdol 8 vydaná k  750. výro í obce Suchdol. Celkov  však historická hlubší práce 

o d jinách obce Solopysky chybí.  

Problematikou komunálního majetku a jeho právní regulace v letech 1848 – 1938 

se zabývá publikace Ji ího Šouši ml9. Tato práce je pom ckou pro zodpov zení otázek 

týkajících se nejenom nakládání s obecním majetkem, ale i innosti orgán  p sobící 

v obecní samospráv . V rámci tématu obecní samosprávy a d jin každodennosti 

                                                
 

4 Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav  a ve Slezsku. Východní echy. Praha: Nakladatelství 

Svoboda, 1989. 

5 Poch, Emanuel a kol.: Um lecké památky ech P/Š, sv. 3., Praha: Academia, 1980. 

6 Antonín Zavadil (ed.): Kutnohorsko slovem i obrazem. Kutná Hora: nakladatelství Karla Šolce, 1912. 

7 Rodu Mirk  ze Solopysk a na Platanech se v nuje i další historická práce: Šindler, Bed ich: Rytí i 

Mírkové ze Solopisk a na Platanech, , Praha: nakladatelství Onyx, 2005. 

8 Historie obce Suchdol, Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007. 

9 ŠOUŠA, Ji í (ml.): Obecní majetek v echách 1848 – 1938. Základní právní úpravy a vývoj komunálního majetku 

v echách v letech 1848 – 1938. Praha: Karolinum, 2009.  
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nesmíme opomenout dílo Josefa Petrán 10, Milana Hlava ky11, Lukáše Fasory12 a 

Mileny Leaderové 13.  

 

                                                
 

10 Petrá , Josef: Dvacáté století v Oub nicích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.  

11 Hlava ka, Milan: Zlatý v k eské samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodá ský,sociální a intelektuální 

vývoj ech 1862-1913. Praha 2006. 

12 Fasora, Lukáš; Hanuš, Ji í; Malí , Ji í: Ob anské elity a obecní samospráva 1848 - 1948. Brno: CDK,  

2006. 

13 Lenderová, Milena: Z d jin eské každodennosti. Praha: Carolinum, 2011. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


13 

 

22))   ZZáákkllaaddnníí   úúddaajjee   oo  oobbccii   SSoollooppyysskkyy  

NNáássttii nn   hhii ssttoorrii ee   oobbccee   SSooll ooppyysskkyy   

Je z ejmé, že na území dnešní obce, se vyskytovala osada již v desátém století. 

Skrz ní totiž vedla cesta od áslavského hradu „skrze P ítoku, nad Miskovice, pod vrchem 

Klatovským, p es Suchdol, Chotouchov a potom dále ke Kou imi.“. První písemnou zmínku o 

obci nalezneme až v roce 1352 s ustanovením fará e Markvarta ke zdejšímu farnímu 

kostelu. Koncem 14. století byla ves rozd lena mezi klášter zbraslavský a vladyky ze 

Solopisk. Zbraslavský klášter vlastnil celou ves, tvrz s poplužím vladykové. Po 

ukon ení husitských válek odebral Zikmund Lucemburský duchovní správu Solopysk 

klášteru zbraslavského spolu s Malenovicemi a Miletíny a p ipojil je k panství 

kolínskému, ke kterému pat ily Solopysky až do roku 1544, kdy je získal Jind ich 

Vod radský z Hrušova a na Dob eni. Po jeho smrti rodinný majetek rozší il jeho syn 

Ji ík o obec Dob  a o druhou ást obce Solopysky. Solopysky tak s Dob ení sdílely 

sv j osud až do poloviny 17. století. 14. 

Významným p ed lem v historii obce se stal rok 1738, kdy vedle erveného 

Hrádku koupil Jan Václav st. z Kunvaldu i zdejší ves. Obec se tak dostala pod vládu 

Vražd  z Kunvaldu. Na popud Václava Vraždy z Kunvaldu byl v letech 1750 – 1751 

místní gotický kostel15 sv. Bartolom je barokn  p estav n. Vybudována byla i rodinná 

hrobka baron  Vražd  podle návrh  Antonína Pilliariho. Až do roku 1868 fungoval 

okolo kostela i h bitov. Po jeho zrušení byla vysv cena plocha na severu od obce 

(dnešní místní h bitov). K obci spolu s Kunvaldem pat ila i Smr ina a Pohodnice p.51 

(neboli rasovna), která se nalézala západn  od Kunvaldu16.  

                                                
 

14 Státní oblastní archiv Kutná Hora (SOAKH) -  Archiv obce Solopysky (AOSlp.): Pam tní kniha 

Solopysky 1899 – 1984 (PK 1899 – 1984), kn. . 4, str. 3. 

15 V ž kostelní je dvoupatrový jednoduchý hranol, tvo í cibulovou bá  a nad ní je menší cibulová st echa. 

lesa v žní až po st echu pochází ješt  z p vodní gotické stavby ze 14. století. Na jižní stran  je zazd na 

pískovcová deska, do které je vyryt znak rodiny Mírk  ze Solopysk a nad ním je napsán letopo et 1490. 

In: Historie obce Suchdol. Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007, str. 95. 

16 Ob  tyto lokality byly p i úprav  katastr  s erveným hrádkem p i p íd lech pozemk  v rámci 

pozemkové reformy odd leny od kunvaldského dvora. 
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V okolí obce se nalézá n kolik tzv.k ížk . Mezi n  pat í i kapli ka sv. Cyrila a 

Metod je, která byla vybudována v roce 1863 jako p ipomínka tisíciletého p sobení 

es anství v echách. Dle pov sti zde mají být pod kapli kou pochováni francouzští a 

italští vojíni z dob napoleonských válek. Sou asn  s duchovní správou zde od roku 1651 

vedle kn ží p sobili i u itelé. V roce 1741 zde byla postavena škola stavitelem 

Kristiánem Šubrtem z Be vár17. 

Vraždové z Kunvaldu vlastnili Solopysky až do roku 1887 (188818), kdy tyto 

statky sm nili za Pulice u Da ic na Morav  se Šternberky, kte í zdejší obec spravovali a 

ve velké mí e vlastnili až do roku 194819.  

PPooll oohhaa   oobbccee   

Obec Solopysky se nachází dvanáct kilometr  od Kutné Hory v nadmo ské výšce 

374m. Již od roku 185020 spadá do kutnohorského politického okresu, který se 

rozprostírá na severním okraji k výb žk m eskomoravské vrchoviny, na východ  

k Železným horám a na jihu se svažuje do údolí eky Sázavy.  

Obec se nalézá na neveliké rovince, kterou ohrani uje h bet od obce Drahobudic 

k Doubrav , jenž se táhne až k obci a k Vysoké, kopcem Kamenná u Pu er a Visálka u 

erveného Hrádku. Domy v obci jsou rozloženy kolem t ístranné návsi od severu 

k jihu. Na západním konci se nachází kostel sv. Bartolom je, vedle n ho fara a proti 

mu školní budova.  

Jižn  od obce se zdvihá z táhlého h betu zalesn ný Hrádecký vrch (450 m.n.m), 

na jehož severní úpatí vyv rá východní pramen potoka Be várka, který dále pokra uje 

k bývalému statku Kunvald, protéká jeho rybní kem a dále se vine k ervenému 

Hrádku. 

Podnebí je zde chladn jší na rozdíl od Polabí. Zap in no je to vyšší 

nadmo skou výškou, západními a severními v try. Do obce nej ast ji putuje déš  ze 

                                                
 

17 O dalším osudu školní budovy v obci si více ekneme v kapitole Školská samospráva. 

18 Historie obce Suchdol. Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007, str. 95.  

19 Hás, Ji í: Stru né d jiny Suchdolu, Solopysk a Vysoké u Kutné Hory. Praha, 2007,  str. 45. 

20 Historický lexikon obcí eské republiky 1869 – 2005, II. díl. Praha, 2006. str. 484 
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západu a jihozápadu. Pokud p ichází bou ka „od Prokopa21“, tak je daleko 

intenzivn jší.  

V okolí obce se nacházejí Uhlí ské Janovice, Kutná Hora, áslav, Kolín a nyn jší 

obec Suchdol, do které !osada! Solopysky spádov  pat í. 

 

 

 

                                                
 

21 Tzn. od Sázavy.  
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33))   OObbeeccnníí   ssaammoosspprráávvaa  

Již provizorní íšský zákon o obecním z ízení .170/1849 z b ezna 1849 pokládá 

za základ svobodného státu svobodnou obec. Podkladem pro obecní samosprávu 

v dnešním slova smyslu byl Obecní íšský zákoník .18 z roku 1862, díky n muž byly 

pozd ji vydány zemské obecní zákony pro Slezsko (15.listopadu 1863), Moravu 

(15. b ezna 1864) a echy (16. dubna 1864). Podle tohoto ustanovení, platné s díl ími 

novelami až do roku 1945, byla stanovena pravidla a zásady obecní samosprávy. Byl 

vytvo en systém volení len  zastupitelstva a rady v etn ešení nenadálých situací 

(uprázdn ní n kterého z míst), možnost z ídit si p i obecním zastupitelstvu poradní 

komisi podle zásady, že po et len  nesm l p evyšovat polovinu z po tu len  

zastupitelstva. 

V d sledku tohoto zákona se vytvo ila komunální struktura státu (obec místní – 

okresní – krajská – zemská – státní) a zakotvila se zásada uniformity obecního práva. 

Na rámcový íšský obecní zákoník navazoval i obecní a volební ád jednotlivých zemí. 

Se vznikem eskoslovenské republiky došlo ke zm  zákona o obecním z ízení. 

V lednu 1919 byl p ijat zákon . 75/1919 o volbách do obcí a o n kolik m síc  pozd ji i 

novela22 k obecnímu z ízení – zákon .76/1919, která ukotvila nové obecní orgány a 

inesla adu demokratických prvk . Novela obecního z ízení zmoc ovala vládu, aby 

hem p echodné doby pouze svým rozhodnutím m nila spojováním i rozd lováním 

hranice okres  a obcí. Novela rozeznávala ty i druhy obecních orgán 23, které 

respektovaly zásadu, že o obecních záležitostech mají rozhodovat pouze ti, kte í se 

finan  podílejí na udržování obecního hospodá ství. Obecní samospráva tedy byla 

tvo ena obecním zastupitelstvem, obecní radou, starostou (jeho nám stkem) a 

komisemi24.  

Jelikož ve dvacátých letech nebyl realizován Župní zákon25 v eských zemích, 

stala podoba politické a územní správy bez v tších zásah . Toto provizorium však 

                                                
 

22 Je t eba zd raznit, že novela k obecnímu z ízení platila pouze pro eské zem . 

23  Novela p isp la k ustálení terminologie z let 1860 – 1919.  

24 Viz kapitolka Obecní komise.   

25 Župní zákon byl uzákon n v SR v roce 1920.  Župní z ízení v eskoslovensku se ale  v  echách a na 

Morav  nerealizovalo. Naopak na  Slovensku byly v roce 1923 z ízeny nové župy (bratislavská, nitranská, 
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nebylo nadále únosné a proto byl v roce 1926 vypracován nový návrh, který byl 

v ervenci 1927 schválen jako zákon . 125/1927 o organizaci politické správy 

(tzv. Organiza ní zákon). V praxi byl zákon realizován od ledna roku 1928. 

eskoslovenská republika se rozd lila na zem  a okresy26. V ele zemí stály zemské 

ady a v okresech okresní ú ady27. Obecní správa se spojila se státní.  

Právním základem pro obecní samosprávu až do t icátých let z stalo 

novelizované obecní z ízení z roku 1919, dopln né ty mi finan ními novelami28 a 

kterými díl ími úpravami týkající se v tšinou volebního práva do obecních 

zastupitelstev.  

Zlomem v obecní samospráv  je právem považován zákon . 122/1933, který 

prodloužil volební období obecních zastupitelstev na šest let a na ídil, že starostu 

mohou schválit pouze státní orgány. Funkce starosty se tím tedy stávala ím dál v tší 

sou ástí státního aparátu a obecní samospráva ím dál více byla pod ízena státnímu 

dohledu.  

Kontrola fungování obce byla hierarchická. Práci obecního zastupitelstva 

kontrolovala finan ní a jiné komise, sami ob ané, okresní výbor, okresní ú ad a ú ad 

zemský. 

Ob ané disponovali velkou mírou kontroly p i ešení obecních záležitostí. A  už 

se jednalo o obecní rozpo et, p ísp vky, poplatky a dan , o nakládání s obecním 

majetkem aj. V prvé ad  m li právo ú astnit se zasedání obecního zastupitelstva a 

                                                                                                                                                       
 

povážská, pohronská, podtatranská a košická), které byly zrušeny v roce 1927 zákonem o nové organizaci 

politické správy se zavedením zemského z ízení. ímž vznikla zem eská, Moravskoslezská, Slovenská 

a Podkarpatská. 

26 Zem eská se kryla s historickými hranicemi, Morava a Slezsko byly spojeny v Moravskoslezskou 

zemi. Dalšími zem mi byla zem  Slovenská a Podkarpatská.  

27 Ú ady vznikly na základ  zákona o organizaci politické správy v roce 1927 (tzv.Organiza ní zákon). 

Zemský ú ad = politický ú ad s p sobností ve druhé instanci v ele se zemským prezidentem. Zemský 

ad byl z ízen v Praze, Brn , Bratislav  a Užhorod . Okresní ú ad = politický ú ad s p sobností v první 

instanci. V ele státního okresního ú adu stál okresní hejtman. V ele komunálního okresní ú adu stála 

v eských zemích statutární m sta (Praha, Brno, Olomouc). Obvody okresních ú ad  se shodovaly 

s okresy správ politických. Více viz Janák, J. – Hledíková, Zd. – Dobeš, J.:  D jiny správy v eských 

zemích (DS). Praha: NLN, 2005. str. 352 – 353.  

28 Více viz kapitola Hospoda ení obce Solopysky. 
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nahlédnout do  jejich protokol . Pokud se jim n co nelíbilo, mohli vznést písemnou 

námitku nejd íve obecnímu zastupitelstvu a posléze se mohli odvolat k okresnímu 

adu ( i výboru v p ípad  obecního rozpo tu) jako dohlídajícímu ú adu vyšší instance.  

Pr žnou kontrolní innost vykonával i okresní výbor v oblasti samostatné 

sobnosti obce. Okresní výbor dohlížel na obecní kmenové jm ní, schvaloval i zamítal 

usnesení obecního zastupitelstva o nakládání s obecním majetkem (nákup – prodej – 

pronájem), kontroloval obecní ú ty a obecní p irážky. Jako dozor í orgán rozhodoval o 

odvolání ob an  nebo finan ní komise proti usnesení obecního zastupitelstva o 

obecním rozpo tu a vedl disciplinární ízení nad leny obecního zastupitelstva 

s kone ným vym ením po ádkové pokuty.  

Okresní ú ad zase operoval s pravomocí zakázat usnesení obecního 

zastupitelstva a obecní rady, které p ekra ovalo jejich vymezenou p sobnost i 

odporovalo zákonu. A taktéž rozhodoval o odvoláních z usnesení obecního 

zastupitelstva.  

Zemský ú ad m l právo sesadit lena obecní rady, pokud hrub  zanedbal své 

povinnosti. Sou asn  mohl rozpustit celé obecní zastupitelstvo, pokud nekonalo tak jak 

jim zákon o obcích pravil.  

OO bbeecc   

Pojem obec má mnoho významu. Lze ji chápat jako obec místní i politickou29, 

katastrální30, farní, školní, chudinskou i zdravotní. Pro tuto práci však bude brán z etel 

na obec místní (dále jen obec).  

Takto je obec vymezena jako samosprávný svazek spojující ob any k ú elnému 

uspokojování spole ných místních pot eb. Obec disponuje jako korporace s vlastním 

územím, s vlastní p sobností, s vlastními ob any a s vlastní ve ejnou mocí 

v soukromém i ve ejném právu. Je tedy zp sobilá k právním úkon m, jelikož mohla 

závazky vytvá et, m nit a rušit. Taktéž byla procesní stranou v soudním, správním a 

                                                
 

29 Ustanovení obecní samosprávy bylo zakotveno v  tzv. Stadionov  prozatímním obecním z ízení ze 

17.3.1849 . 170/49 íšského zákoníku, vydaném na základ  tzv. Schwarzenberg – Stadionovy ústavy 

z 4.3.1859.  

30 Obcí je zde vym ené území sloužící jako podklad pro ukládání pozemkové dan . 
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finan ním ízením. Jako právnická osoba m la svá ob anská práva, svobody a 

povinnosti na základ  ústavní listiny .121/1920 Sb.31   

OO bbeeccnníí   zzaassttuuppii ttee ll ssttvvoo   

Obecní zastupitelstvo (OZ) bylo voleno všemi oprávn nými voli i, tj. s aktivním 

volebním právem. Do obecního zastupitelstva byl volen po et len 32 podle po tu 

obyvatelstva. Jejich mandát trval ty i33roky a posléze byl zákonem . 122/1933 

prodloužen na šest let. lenové obecního zastupitelstva vykonávali svou funkci ve 

svém volném ase a zadarmo.  

innost obecního zastupitelstva se reflektovala p edevším na sch zích, které se 

ly konat pravideln  a ádn 34. Každou sch zi m l za povinnost svolat starosta i jeho 

nám stek. Pokud by tak neu inili, byla by sch ze nezákonná a schválená usnesení z ní 

neplatná. Dle pravidel se m la sch ze obecního zastupitelstva dop edu ohlásit alespo  

i dny p ed jejím konáním. Pozvánka na sch zi v etn  jejího programu m la býti dána 

jednotliv  každému lenu OZ a ve ejn  vyv šena.  

Málokdy se stalo, že by sch ze byla ve ejnosti nep ístupná. P esto bylo zákonem 

dané že p i projednávání obecního majetku a financí musí být sch ze ve ejná. 

Respektoval se tak fakt, že ob ané mají právo i povinnost kontrolovat správní orgány, 

které jsou placeny z jejich daní.  

edsedající – starosta i nám stek starosty – koordinoval pr h sch ze. Sch zi 

zahajoval i ukon oval. Jeho úkolem bylo zajistit, aby OZ bylo usnášeníschopné. 

V p ípad  nemoci lena OZ bylo jeho povinností zajistit adekvátního náhradníka.  

Pokud by se jednání nezú astnila nadpolovi ní v tšina len  OZ, bylo nutné svolat 

další sch zi. Po jejím zahájení dohlížel na ádné jednání a hlasování o návrzích. Pokud 

se bod jednání týkal obecního rozpo tu, obecního ú tu i jiných finan  d ležitých 

otázek, musel být projednán nejd íve obecní radou a finan ní komisí.  V n kterých 

ípadech i ve ejn  vyhlášen. 

                                                
 

31 Flögel, J.: Praktická p íru ka pro obecní a okresní funkcioná e. Praha, 1933.  str. 9 

32 Po et len  byl legislativn  vymezen na 9 – 60 len  zákonem  o obcích v roce 1919.  

33 Podle zákona . 75/1919 z 31. ledna 1919 byl mandát prodloužen ze t í let na ty i.  

34 Podrobný p ehled viz P íloha Zasedání zastupitelstva 
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Sou asn  rozhodoval, zda p edkládaný návrh lena OZ bude za azen do 

jednání35.  O návrzích se demokraticky hlasovalo ve ejn  (zvednutím ruky i 

povstáním) nebo prost ednictvím hlasovacích lístk  (p . volba nového lena OZ i 

obecní rady). Usnesení, která byla schválená nadpolovi ní v tšinou byla platná. O 

pr hu sch ze obecního zastupitelstva byl vždy sepsán protokol v etn  jednotlivých 

bod  a jím odpovídajícím usnesením (kladné – záporné – k dalšímu jednání). Pod 

sepsaným protokolem byl p inejmenším podepsán starosta obce a dva lenové OZ.  

Na rozdíl od svého p edch dce36  obecní zastupitelstvo disponovalo i mocí 

výkonnou, respektive ve ejnou správou. Zajiš ovalo chod obce, pé i a obranu obyvatel 

(dozírací a usnášející orgán), organiza  rozhodovalo o volb  starosty, nám stka, 

obecní rady, ud lovalo domovské právo (správní orgán) a vy izovalo stížnosti 

(rozhodovací orgán). Ve své samostatné p sobnosti se staralo o v ci obecního 

hospoda ení, užívání obecního majetku, stanovování obecního rozpo tu, rozhodování o 

poplatcích, dávkách a p irážkách a podávalo dobrozdání okresnímu ú adu (poradní 

orgán)37. V kompetenci obecního zastupitelstva byla i správa chudinského fondu. 

Obecní zastupitelstvo se adilo mezi nejd ležit jší lánek obecní samosprávy. 

Zajiš oval nejen fungování ve ejné správy na svém území, ale uplat ovalo i spole nou 

li „domácích“ zvelebit si svoji obec.   

OO bbeeccnníí   rraaddaa   

Obecním z ízením z roku 1919 se podstatn  zm nilo postavení starosty, nebo  do 

té doby, byla rada jen jeho poradním sborem38. Nyní však rozhodovala o všech 

záležitostech p enesené i vlastní p sobnosti. „(…) Bylo jasn  stanoveno, že obecní rada 

tvo í sbor, který se za p edsednictví starosty usnáší o všech v cech, jež podle zákona nejsou 

vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu (…)“39. Rovn ž bylo pevn  vymezeno, že obecní rada 

                                                
 

35 Návrh k jednání musel být podán písemn  alespo  dv ma leny OZ. 

36 Obecní výbor m l pouze funkci usnášející a dozor í 

37 Fojtík, Pavel. Obec a její samospráva v období první eskoslovenské republiky na p íkladu obce 

Jest ábí. Olomouc, 2010. Dostupné z: http://theses.cz/id/f2lbid/54860-891889547.pdf. Diplomová 

práce. Univerzita Palackého v Olomouci, katedra historie. Vedoucí práce PhDr. Karel Podolský. str. 20 

38 D íve obecní p edstavenstvo.  

39 DS. Praha: NLN, 2005. str.377. 
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se nadále bude skládat nejmén  ze t í len  – starosty, jeho nám stka a radních. Obecní 

radu si volilo obecní zastupitelstvo. 

Posláním obecní rady bylo povolovat úhradu rozpo tových výdaj i schvalovat 

dodate né výdaje zaplacené starostou, schvalování obecního rozpo tu a obecních ú , 

trestat p estupky, dbát o zápis nemovitého majetku ve ve ejných knihách, podávat 

stížnosti proti kone ným rozhodnutím ú ad  k nejvyššímu správnímu soudu. Taktéž 

fungovala jako místní stavební ú ad40. 

Stejn  jako OZ i obecní rada se usnášela na svolávaných sch zích, které 

edsedal starosta obce, pop . jeho nám stek. Sch ze a z nich vyšlé protokoly byly  

avšak neve ejné.  

SSttaarroossttaa   oobbccee4411    

Byl stálým obecním orgánem, který byl volen obecním zastupitelstvem na 

ustavující sch zi po volbách do obecního zastupitelstva nebo v p ípad  nenadálého 

uprázdn ní místa starosty (p . rezignace, úmrtí). Na základ  zákona . 122/193342 byla 

stanovena podmínka, že nov  zvolený starosta musí být do svého ú adu potvrzen 

státem (p . zemský ú ad). V p ípad , že by kandidát na starostu nebyl potvrzen, musela 

být vyhlášena nová volba starosty i jejího nám stka obecním zastupitelstvem. Pokud 

zastupitelstvo starostu nezvolilo, tak bylo propušt no. Své funkce se mohl starosta 

vzdát od t icátých let43 jen se souhlasem státního dozor ího ú adu a posléze musel 

setrvat v ú adu místní samosprávy, aby neohrozil ádný výkon ve ejné správy.  

ad starosty byl obyvatelstvem obce chápán jako jejich projev d ry a pocty 

lov ku, který rozumí jejich pot ebám, bude je chránit a hájit jejich práva. Z tohoto 

pohledu pramení i vysoké nároky, aby starosta „šel lidem p íkladem“ nejenom 

v otázkách morálních, ale i pokrokových. 

                                                
 

40 Slovník ve ejného práva eskoslovenského [ed.Hácha, E. a kol.], str. 7 – 8. Srovnej s Flögel, J.: Praktická 

íru ka pro obecní a okresní funkcioná e, str. 308 – 310.  

41 Pokud  není  jinak  uvedeno,  odkazuji  na:  Fojtík,  Pavel.  Obec  a  její  samospráva  v  období  první  

eskoslovenské republiky na p íkladu obce Jest ábí. Olomouc, 2010. str. 22 – 24.  

42 Do té doby starosta nepot eboval žádné schvalovací potvrzení. Rozhodujícím byl výsledek voleb.  

43 Podle zákona . 125/1933. 
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Jelikož byl starosta strážcem a ochránce práva, klidu a spravedlnosti, zastupoval 

obec navenek p ed ú ady, jinými obcemi a osobami. Stál v ele r zných obecních 

komisích, dobýval nezaplacené obecní dávky, poplatky a p irážky zabavením movitého 

majetku prost ednictvím následné ve ejné dražby.  

Organiza ídil veškerá jednání ukládaná obecní rad , jejichž lenové museli 

starostovi ve výkonu práce pomáhat a vykonávat podle jeho na ízením (referáty). 

Pokud lenové rady i obecního zastupitelstva neplnili sv j ú ad k prosp chu obce, m l 

starosta možnost je disciplinárn  potrestat – finan i služebn .  

Krom  toho spravoval obecní majetek v mezích usneseních obecního 

zastupitelstva, p ipravoval obecní rozpo et pro následující kalendá ní rok, p edkládal 

ádn  doložené obecní ú ty zastupitelstvu za uplynulý rok a mimo jiné oznamoval 

berní správ  výši povolených obecních p irážek.  

Dále p edepisoval, vybíral a dobýval obecní dávky a poplatky. Dohlížel na 

zachovávaní obecního majetku a jeho p ípadného výnosu, na hospoda ení obecních 

podnik  a ústav . V neposlední ad  se staral o pot eby chudých, o místní etnictvo a 

zajišt ní zdravotní pé e.  

OO bbeeccnníí   ttrreessttnníí   sseennáátt   

Obecní trestní senát se skládal ze starosty a dvou len  obecní rady, vykonával 

trestní právo p i p estupcích zákon  a na ízení v rámci samostatné p sobnosti. ízení 

trestního senátu probíhalo ústn . Viníkovi byla uložena zpravidla finan ní sankce.  

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


23 

 

44))   OObbeeccnníí   ssaammoosspprráávvaa  vv  oobbccii     SSoollooppyysskkyy  

OO bbeeccnníí   zzaassttuuppii ttee ll ssttvvoo   

Obecní samospráva v Solopyskách nevybo ovala ze zákonné zvyklosti. 

Zastoupena byla obecním zastupitelstvem, starostou a komisemi.   

Ve sledovaném období Obecní zastupitelstvo v Solopyskách (dále jen obecní 

zastupitelstvo – OZ) reprezentovalo sedm až dvanáct len .  Scházelo se na základ  

ústní domluvy. Veškeré obyvatelstvo v lo, že se sch ze koná. P esto kv li 

nad ízeným orgán m byla n kolik dní p edem vyv šena pozvánka – p evážn  

s programem jednání – na obecní tabuli.  

Obecní zastupitelstvo spravovalo obecní majetek a fondy, vedlo evidenci 

obyvatelstva a domovských práv, ú ední knihy (Protokoly o sch zích obecního 

zastupitelstva a výboru, Kniha p íjm  a vydání, Kniha pozemková,  Kniha tzv. mlecích 

výkaz ) a evidenci domácího zví ectva (Jate ní kniha). Jelikož se v našem p ípad  obec 

shodovala se školní obcí, rozhodovalo obecní zastupitelstvo také o rozpo tu školy, 

estože školní obec m la vlastní právní subjektivitu.  

Obecní zastupitelstvo se poprvé v nov  vzniklém eskoslovensku sešlo v únoru 

roku 1919. Z nadcházejících protokol  ke konci a v pr hu t icátých let  je patrné, že 

lenové obecního zastupitelstva ádn  nedocházeli a ani se ádn  dop edu neomlouvali. 

Pan starosta ermák tedy zprvu zavedl pokutu ve výši 20,- K  pro každého lena za 

každou neomluvenou pozdní p íchod na zasedání44 a posléze navrhl aby len, který se 

dvakrát nedostaví na zasedání bez ádné omluvy, aby byl vylou en a za n j aby byl 

povolán náhradník45. 

Milým p ekvapením v roce 1932 bylo, že politické strany se usnesli na tom, že 

„mají ten nejlepší úmysl sdružiti se ku spole né práci pro blaho obce“46. 

                                                
 

44 Státní oblastní archiv Kutná Hora (SOAKH) – Archiv obce Solopysky (AOSlp.): Protokoly o 

sch zích obecního zastupitelstva a výboru (Protokoly OZ), kn. .3 (1920 – 1945). Protokol  ze  dne 15.  

prosince 1929.  

45 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 19. prosince 1931. 

46Tamtéž. Protokol ze dne 5. b ezna 1932. 
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V pr hu éry první republiky se ve funkci starosty vyst ídali t i místní rodáci. 

Až do ervna 191947 zastával ú ad Jan Syrový ( p. 45).  Ve svých jedna ty iceti letech 

a t emi dospívajícími d tmi se stal starostou František ermák ( p.32), který sv j ú ad 

spravoval až do konce roku 1931. Narodil se 6. dubna 1878. Krom  starostování 

zastával i funkci lena agita ního výboru na upisování státních pokladni ních 

poukázek48, lena místní školní rady v letech 1921 – 1929 [?] a  lena zdravotní komise 

v roce 1925. Na sch zích obecního zastupitelstva byl vždy aktivní v návrzích, které by 

mohli zlepšit chod obce (nap . výt žek z po ádané akce ve prosp ch chudinského 

fondu). 

Jeho nástupcem se stal Jind ich Syrový ( p. 45), který pocházel z dob e 

situované rolnické rodiny, byl prvorozeným synem p edešlého starosty Jana Syrového. 

Narodil se 17. b ezna 1903. Vystudoval Vyšší reálnou školu v Kutné Ho e a v Praze.  

Do výbavy starosty a obecního zastupitelstva vedle obecního stolu, obecní pe eti 

s razítkem pat ily p íru ky – Ú ední list, V stník49, které pravideln  obecní 

zastupitelstvo  za poplatek odebíralo. 

OO bbeeccnníí   kkoomm ii ssee   

Právem obce bylo z izovat si poradní orgány, tzv. komise, které dohlížely na 

edem stanovené obecní záležitosti. leny se mohli stát i ob ané, kte í nebyli sou ástí 

obecního zastupitelstva. I když zvolení lenové zpravidla nerozhodovali, platila pro n  

stejná ustanovení jako pro leny obecního zastupitelstva - povinnost p ijmout volbu a 

zastávat ú ad.  

Zákonem . 76/1919 Sb. novela k obecním z ízením byl položen základ 

k vytvo ení Obecní finan ní komise, která se z izovala obligatorn  p i každé obci, 

pokud jí zemský výbor neud lil dispens. P lka jejích len  byla volena obecním 

zastupitelstvem a druhá p lka okresním ú adem. Tento zp sob volení byl namí en 

edevším proti obcím se socialistickou v tšinou. Komise m la právo kontrolovat 

veškeré obecní transakce a v p ípad  nesouhlasu mohla vystoupit proti usnesení 

zastupitelstva, které se týkalo finan ní povahy.  
                                                
 

47 Starostou se Jan Syrový stal v roce 1905.  

48 Spole  s Františkem Kandou byl ustanoven do agita ní výboru v roce 1919.  

49 SOAKH – AoSlp.: Kniha p íjm  a vydání 1905 – 1921, inv. . 7, kn. . 7. Obecní ú ty z let 1918 – 1921. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


25 

 

Ve vymezeném období probíhala volba zpravidla podle stranického klí e a 

obvykle po vykonaných obecních volbách. Protokoly sch zí OZ nám nemohou podat 

rohodný ukazatel, podle kterého by se dala ur it etnost setkání finan ní komise. 

K dispozice je pouze pár neperiodických záznamu finan ní komise o revizi obecního 

tu, ze kterého lze vysledovat pravidlo konání sch ze v m síci únoru a její ú ast 

jedenkrát do roku p i kontrole obecního ú tu. P ípadn  se lenové finan ní komise 

astnili zasedání jako lenové zastupitelstva.  

i volb  finan ní komise byli v roce 1920 zvoleni  všichni lenové zastupitelstva. 

O dva roky pozd ji avšak došlo k personální obm .  Zvolen byl Alois T eš ák jako 

obecní ú etní, Karel Syrový ( p.24), Josef Trnka a za ne lena obecního zastupitelstva 

Alois Zají ek. O p t let50 pozd ji byla tato komise vyst ídána Josefem Kmochem, panem 

Vlasákem, Josefem Syká kem. adu voli  zastupovali Josef Dlabal, Václav Michálek a 

Karel Syrový ( p.24). V roce 193151 byla finan ní komise zvolena ve složení: Josef 

Kmoch, Josef Syká ek, František ermák, Karel Drbal, Josef Dlabal, Karel Syrový ( p.24) 

O sedm let pozd ji byla vyst ídána novou komisí v ele s p edsedou Josefem 

Kmochem52 a leny53 Karlem Drbalem a Václavem Mikynou. 

Obecním zastupitelstvem byla také volena ty lenná komise k sestavování osob 

zp sobilých k porot ímu ú adu. Do komise byli v zá í 1926 zvoleni Jan Mrázek, Alois 

eš ák a Jan Hejduk. V zá í 1927 je nahradili Jan Mrázek, Josef Lupínek ( p.54), 

Barbora T eš áková a Františka Lupínková ( p. 33). V roce 1932 byla sestavena porotní 

komise ve složení: starosta Jind ich Syrový, jeho p edseda František Kanda, Josef 

Kašpar, Františka Lupínková a Anna Syká ková.54  

Jako poradní sbor byla také z ízena osv tová komise (OK). Do první ustavující 

komise byli v roce 1919 zvoleni František Kanda (p edseda), Alois Zají ek (jednatel) a 

Josef Trnka.  Díky návrhu OK v roce 1920 vznikla obecní knihovna. V roce 1922 byl jako 

                                                
 

50 V prosinci 1927.  

51 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 19. prosince 1931 

52Tamtéž. Protokol ze dne 6. prosince 1938. 

53 Tamtéž. Protokol ze dne 26. srpna 1938. 

54 Tamtéž. Protokol ze dne 6. zá í 1932. 
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edseda OK zvolen  knihovník Alois Zají ek a leny  OK se stali František Kanda a  

Josef Trnka, kte í m li ve svém funk ním období na starosti za ídit obecní knihovnu.  

Na základ  Zákona o pam tních knihách obecních ze dne 30.1.1920, kterým byla 

každé obci uložena povinnost založit a vést pam tní knihu obecní, vznikla 5. kv tna 

1922 tzv. letopisecká komise ve zdejší obci. P edsedou první komise se stal starosta 

František ermák ( p.32) a leny rolník Jan Dlabal ( p.1) a Jan Mrázek ( p.46). Funkci 

kroniká e – nyní oficiáln  - zastával Alois Zají ek ( p.12) 55. V roce 193856 byli zvoleni 

edseda Jind ich Syrový a lenové Josef Dlabal, Josef Trnka ( p.68) a kroniká  Alois 

Zají ek. 

K rukám obecního zastupitelstva sloužila i zdravotní komise, která byla v roce 

1925 reprezentována Františkem ermákem, Janem Mrázkem a  Janem Hejdukem. 

i obecním zastupitelstvu fungovala také bytová komise, jejíž funkce spo ívala 

edevším v dohledu na hygienické prost edí a pot eb  nalézt ubytování pro chudé 

obyvatele. V roce 192157 byli do bytové komise zvoleni Jan Mrázek a Alois T eš ák, 

kte í tuto volbu ale nep ijali!. O jejím dalším fungování nemáme informace.  

i dražb  obecních pozemk  byla jmenována tzv. odhadní komise, která 

rozhodovala, kdo a které pozemky bude obhospoda ovat. V roce 193358 byli do komise 

zvoleni lenové obecní rady a pan Josef Trnka. V roce 193659 pan Syká ek, pan Trnka a 

pan ermák. Taktéž byla volena tzv. volební komise k dani pozemkové, do které v roce 

193760 byli jmenováni Alois Mrázek, Josef Syká ek, Josef Kmoch, Vincenc Vlasák, Jan 

ermák, Alois Zají ek, Karel Drbal a Bohumil Koch. 

V roce 193561 byla v obci ustanovena komise k nouzové akci nezam stnaných, do 

níž byli zvoleni Josef Kašpar jako p edseda, František Kanda, Josef Krásný, Josef 

Pokorný, Josef Stehlík a Alois Va ka. 

                                                
 

55 SOAKH -  AOSlp.: Pam tní kniha Solopysk (PKSlp..) 1899 – 1984, kn. . 4, str. 157. 

56 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 26. srpna 1938. 

57 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. b ezna 1921.  

58 Tamtéž. Protokol ze dne 11. b ezna 1933. 

59 Tamtéž. Protokol ze dne 12. b ezna 1936. 

60 Tamtéž. Protokol ze dne 19. b ezna 1937. 

61 Tamtéž. Protokol ze dne 1. b ezna 1935. 
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Místní volební komise byla z izována pro každý volební obvod na dobu t í let. 

leny volební komise jmenoval okresní ú ad na základ  návrh  politických stran 

sobících v obci. Úkolem komise bylo p edevším sestavování a vedení stálých 

voli ských seznam 62.  

Povinnou komisí, kterou obec m la z ídit,  byla komise disciplinární pro obecní 

edníky a z ízence, která ale ve zdejší obci nebyla ustanovena.  

Oblast hospodá ství zastupovala tzv. Hospodá ská rada, která se skládala ze 

len  místních politických stran. V Solopyskách p sobila  po roce 1918 strana 

republikánská a sociáln  demokratická. Za sociáln  demokratickou stranu byli zvoleni 

Josef Lupínek ( p. 33), Josef Trnka ( p. 7), a Anežka Trnková63 ( p. 11). Strana 

republikánská m la pouze jednoho lena -  Františka ermáka64 ( p. 32)65.  V roce 1927 

již rada nebyla ustanovena s vysv tlením, že veškeré hospodá ské otázky bude mít na 

starosti i nadále obecní zastupitelstvo. innost Hospodá ské rady jako takové byla 

ukon ena vznikem tzv. Aproviza ní komise66 v roce 1920. 

OO bbeeccnníí   úú eeddnníí cc ii   aa   zz íí zzeennccii   

Obecní zastupitelstvo si mohlo pro práce, které m la ve své správ  obecní rada, 

ustanovit podle zákona . 16/1920 obecní z ízence i obecní ú edníky, jejich po et, 

íjmy a výslužné. Tato služba byla výhradn  chápána jako hlavní povolání ne jako 

ivýd lek a doty ný se jí musel v novat po celou pracovní dobu. Služební požitky tak 

ly tvo it veškerý jeho p íjem67.  

Službu obci nap . vykonával Alois Zají ek jako výb í poplatk  (Poplatek 

z cizích ob an  a z jednoho povozu a z jednoho kusu dobytka) i jako obecní pokladník 

(1927). Ú etního pro obecní hospodá ství zastával v roce 1919 Alois T eš ák. Pro 

chudou pokladnu byl zvolen František Kanda (1919, 1922), který byl v roce 1927 

                                                
 

62 Více viz kapitolka Politická aktivita.  

63 Po provdání do nedaleké obce Malenovic na její místo byla zvolena Aloisie Jakubálová z p. 6.  

64 Po jmenování pana ermáka starostou bylo jeho místo obsazeno Josefem Kašparem  z p. 15. 

65 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 152. 

66 Její innost zanikla se zrušením státního zásobování v roce 1922. 

67 Flögel, J.: Praktická p íru ka pro obecní a okresní funkcioná e, str. 312. 
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ustanoven i pokladníkem obecní pokladny. V roce 1931 byl jako ú etvedoucí zvolen 

Josef Trnka ( p. 68)68. 

V roce 1919 došlo do zdejší obce na ízení z okresní politické správy, aby si obec 

ídila  „policejní orgán“, který bude zajiš ovat nejenom no ní hlídky ale i stráž obce. 

Obcí tedy bylo vy len no 500K 69 a vyhlášeno konkurzní ízení na pozici tzv. poséláka 

a strážného70. Funkci obecního strážníka v letech 1919 -  192171 vykonával Alois Uher 

p.5) spole  s Františkem Trnkou ( p.11), který plnohodnotn  toto povolání 

vykonával p ed ním. Služba mu byla ponechána jako pod kování za ob tavou službu 

ve vále ných letech, za kterou mu bylo vypláceno pouze 200,- K 72 m sí  a proto se 

mu i tato symbolická ástka vyplácela nyní. Jeho úkolem bylo každou ned li 

vyzvednout poštu na erveném Hrádku. Úkolem Aloise Uhra bylo ohlídat obec p ed 

tuláky a zlod ji. V p ípad  nové vyhlášky její obsah vytroubit,  nahlas p íst a 

vyv sit73.  Osoba Aloise Uhra byla komplikovaná.  N kolikrát za sebou zpronev il 

peníze bu  z banky i na uhlí. I když jeho matka veškeré dluhy zaplatila, byl v kv tnu 

1921 suspendován. Kdo bude jeho nástupcem rozhodla volba mezi Aloisem Va kou a  

Bohumilem Vošickým, který byl jednohlasn  zvolen.  

Na místo pana Trnky nastoupil d lník Antonín Kozák74 ( p.62), který krom  

služby strážného zastával funkci poseláka i ponocného. V roce 1922 ale podal výpov  

a odst hoval se do Zderadin. Obecní zastupitelstvo muselo za n j hledat náhradu. 

Možnost využít tuto nezávid níhodnou situaci pro obecní zastupitelstvo využívá – i 

s nabídkou ned lní služby -  Alois Uher. V d sledku okolností je p ijat, ale op t po 

krátkém ase propušt n z d vodu opakované zpronev ry (1922). Po špatných 

zkušenostech a ur ité omrzelosti obecního zastupitelstva bylo z eteln  zd razn no, že 
                                                
 

68 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 19. prosince 1931. 

69 V tomtéž roce se odm na zdvojnásobila.  

70 Posélák = Ú ední doru ovatel pošty. 

71 V  roce  1921  pan  Uher  nenastoupil  v as  k  vojsku  a  byl  mu  vym en  trest  k  odn tí  svobody  na  osm  

ned l. In: SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4,  str.  158.  

72 Ostatní povinnosti zastával pan Uher i pan Kozák za m sí ní odm nu 2000,- K , ze které zem lci 

platili 700K  za hlídku jejich polí.  In: SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4,  str. 158.  

73 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 10. ledna 1920. 

74 V Solopyskách pobývající od roku 1921. 
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nový ponocný a strážník musí „obecní posílku vykonávati, v noci ponocovati a polní hlídku 

vykonávati75“ a k tomu býti estný. Až o dva roky pozd ji bylo místo obsazeno 

Bohumilem Vošickým76 ( p.62), který ve služb  vydržel pouhý jeden  rok. Na jeho 

místo byl v roce 1925 dosazen  Antonín K epela, který svou funkci vykonával až do 

roku 193177.   Volbu78 nového ponocného vyhrál Alois Uher pouze o jeden hlas nad 

Aloisem Va kou. Ponocný byl zvolen s podmínkou, že se do služby p ijímá vždy na 

jeden rok79 za ro ní plat 2000,-K 80. I když byl pan Uher p ijat k 1. ervenci 1931, svou 

službu vykonával již od 1. kv tna. Místním ponocným byl zvolen n kolikrát po sob , 

svoji službu zastával až do roku 193981. Jeho povinností bylo hlídat obec od 22h do 3h 

ráno, po p l noci ponocovat, vykonávat sv domit  obecní poch zky, každou sobotu 

v obecní ú adovn  zamést, v zim  zatopit a sníh p ed budovou obecního ú adu 

odházet, u dve í kliky vy istit, u obecní knihovny knihy vydávat a p ijímat, ve ejné 

sv tlo rozsv cet a zhášet a každý den hlásit obecnímu ú adu co se za jeho služby událo 

i co je pot eba pro obch zku denní. Obecní zastupitelstvo se o místního ponocného 

staralo, jak bylo zapot ebí – nap . mu koupilo teplý zimní kabát82. Ke konci t icátých let 

– pro jeho ochranu – mu obstaralo83 hlídku dvou muž , kte í s ním hlídali  ves od 22h 

do 3h ráno.  

                                                
 

75 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 5.kv tna 1922. 

76 Bohumil Vošický (v n kterých zápisech Vosí ek)  za první sv tové války padl do ruského zajetí, a jako 

svobodník vstoupil do eskoslovenských legií, kde postoupil do hodnosti eta e. In: SOAKH -  AOSlp.: 

PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 163.  

77 V b eznu 1931 p ijalo obecní zastupitelstvo výpov  Antonína K epely k 1. dubnu 1931. 

78 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 19. dubna 1931. 

79 Vždy p ed uplynutím služby musela být obecním zastupitelstvem služba prodloužena a nebo o jeden 

síc zkrácena. 

80V roce 1930 byl pohodnému stanoven paušál 150,- K  ro . In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. 

Protokol ze dne2. b ezna 1930. 

81 Tamtéž. Protokol ze dne 26. srpna 1938. 

82 Tamtéž. Protokol ze dne 19. prosince 1931. 

83 Tamtéž. Protokol ze dne 26. ervence 1936. 
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Mezi placené zam stnance pat il i Antonín Trnka, který  v roce 1920 hlídal 

obecní les a spravoval obecní cesty (obecní cestá ), lesník ervinka z Malešova84, který 

za obhospoda ování obecní lesa dostával 50,-K  ro , i vaha  Píša, který je 

v pramenech zmi ován od roku 1922. 

Obecní zastupitelstvo si také volilo obecní pomocníky, kte í dohlíželi na kvalitu 

odvedené práce. Z tohoto d vodu se setkáváme s dohledem nad ponocným (Josef 

Dlabal, Josef Trnka), dohledem nad vysekanými struhami podél obecních cest (Josef 

Lupínek ( p. 33) a Josef Lupínek ( p.54) i  dohlížitelem porážky (Josef Lupínek) aj.  

                                                
 

84 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 21. ervna 1933. 
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55))   OObbeeccnníí   mmaajjeetteekk  oobbccee   SSoollooppyysskkyy  

Nakládání s obecním majetkem bylo normativn  upraveno obecními z ízeními. 

K nejvýznamn jším novelám, které vym ily základní pravidla pro hospoda ení 

s obecním majetkem, náleží hlavn  novela obecního z ízení a m stských statut  

.76/1919 z. a n., jenž uspo ádala novou organizaci správy a nahradila i celé pasáže o 

hospodá ství obcí. Tuto novelu lze ozna it za jediný skute  obecný p edpis 

upravující projednávanou problematiku a významn ji zakotvující zásady pro obecní 

majetek, který byl za celou dobu trvání první eskoslovenské republiky p ijat85. 

Obecní majetek zahrnoval na prvním míst  jm ní obce, komunálních fond , 

podnik , nadací a ústav , které obec nabyla v letech 1848 – 1918. Z právních p edpis , 

které upravovaly obecní majetek, lze zmínit zákon . 421/1919 Sb. z. a n., kterým se 

zm nil obecní statek v kmenové obecní jm ní. Nemovitosti, které byly obecním 

statkem, byly podle této zákonné normy p em ny v kmenové obecní (osadní) jm ní. 

S nemovitým majetkem se muselo nakládat tak, aby z stal nezten ený a výt žek z n j 

byl co nejvyšší86.  

Výše zmín ný zákon upravoval i mnohé záležitosti z oblasti zem lství. „Nap . 

obec byla povinna tzv. podílníku, který sám užíval ur ité nemovitosti obecního statku (role, luka 

neb rašeliništ ), propachtovat tuto nemovitost na dobu 9 let, p emž tento zákon zárove  

stanovil výši ro ního pachtovného za 1 ha“87. Nemovitost mohla obec pronajímat do tzv. 

pachtovného88 na základ  usnesení obecního zastupitelstva nebo na základ  ve ejné 

                                                
 

85 Šouša, Ji í: Obecní majetek v echách 1848 – 1938. Základy právní úpravy a vývoj komunálního 

majetku v echách v letech 1848 – 1938. (Obecní majetek v echách 1848 – 1938). Praha: Karolinum, 

2009. str. 103. 

86 Tamtéž,  str. 115. 

87 , Jan: Deník ve ejné správy. Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí I. 

(B , Jan: Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí I.) [online]. 29. 6. 2009, 2012 

[cit. 2012-04-14]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6381600 . 

88 Rozdíl mezi pronájmem a pachtovným byl v podmínce zkulturn ní pronajatého pozemku. Pachtý  byl 

povinen pozemek zvelebovat, pronájemce nikoliv. Pachtovné se vypo ítávalo podle bonity p dy.  
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dražby89. V našem p ípad  prob hl návrh pronájmu prost ednictvím obecního 

zastupitele, v tšinou starosty, na zasedání.  

Mezi obecní majetek zdejší obce pat il obecní d m, obecní kovárna, obecní 

knihovna, obecní váha, obecní pozemky, které se pronajímaly v prvé ad  domácím 

íslušník m obce, obecní lom a obecní les. 

OO bbeeccnníí   ppoozzeemm kkyy   

Mezi nemovitý majetek obce pat ilo cca 55 ha lesa90, 10,5 ha polí a necelých 0,4 ha 

v ostatních pozemcích (pastviny, louky, zahrady).91 

Obecní pozemky obec pronajímala výhradn  místním ob an m i ve 

výjime ných p ípadech propachtovala ob an m z Milenin.  Tento ne p íliš korektní  

ístup byl praktikován až do roku 1922, kdy okresní správní komise obci na ídila, aby 

se dražby obecního majetku mohli ú astnit i zájemci, kte í obecní p irážku a dan  do 

obce neplatí.  

i dražb  se hodnota obecních pozemk  p im en  zvýšila za ú asti nejmén  t í 

len  zastupitelstva. U polí, která se dražila, se zvýšil nájem t ch pachtovaných díl  o 

100%, ve kterém byla zahrnuta da  a obecní p irážky92 – pachtý  tedy zaplatil obé za 

obec. Z dražby mohl být vylou en i p edešlý nájemce. Nap . v b eznu 1927 byl z dražby 

obecních pozemk  vylou en Alois Pa ez, jelikož nerespektoval podmínky o hnojení 

v pachtovním protokole. 

Podle § 9 zákona . 421/1919 Sb. obec prodávala každoro  užitky obecních 

les  ve ejnou dražbou p edevším pro spot ebu svých obyvatel  a sou asn  mohla 

dovolit sbírat chrastí v obecních lesích podle zvláštního ádu, který m la vydat. 

V p ípad  užívání obecních pastvin m la obec se schválením nad ízeného 

                                                
 

89 Ve ejné dražby probíhaly na základ  licita ního ádu z 15. ervence 1786. K uzav ení smlouvy p i 

dražb  docházelo p iklepnutím a vydražoval ten, kdo dal nejvyšší nabídku. Srovnej Šouša, Ji í: Obecní 

majetek v echách 1848 – 1938., str. 117. 

90 V roce 1928 byl  schválen lesní plán na obecní les. In: In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. 

Protokol z dubna 1928. 

91 Katastrální ú ad v Kutné Ho e -  Historický majetek obce Solopysky: Výpis z katastru nemovitostí ke 

dni 22.12.2011. 

92 In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 10. dubna 1922. 
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samosprávného ú adu  vydat zvláštní pastevní ád, na jehož základ  m lo být 

umožn no všem obyvatel m obce pást dobytek a husy na obecních pastvinách. Zákon 

stanovil také zvláštní pravidlo pro pronajímání obecních rolí a luk, kdy tyto nemovitosti 

ly být pronajímány „p edevším uchaze m nemajetným a t m, kte í toho z d vod  

hospodá ských pot ebují“.93 

Z pohledu dnešní právní úpravy je zajímavé, že p em na „obecních pastvin na 

jinou kulturu jest dovolena jen, schválí-li to nad ízený ú ad samosprávný“, tzn. že tehdy šlo 

o výkon samostatné p sobnosti, zatímco podle sou asné platné právní úpravy se jedná 

o výkon p enesené p sobnosti94 (tj. delegované státní správy).  

PPoozzeemm kkoovváá   rree ff oorrmm aa  

Po átek parcelace pozemk  zapo al Záborový zákon z roku 1919, podle kterého 

la být postupn  vyvlastn na a následn  rozparcelována p da majitele, který vlastnil 

pozemky o vým e 150ha zem lské p dy nebo 250 ha veškeré p dy. „Nejprve dána  

byla ást p dy do prozatímního nájmu domká m a bezzemk m. Pro tyto bylo naší obcí 

id leno pole ode dvora Kunvaldu a sice Na Skalce, Nad Lomy, Pod T eš ovkou, V Dubouli, 

dva kousky po stranách silnice k Hrádku ervený Hrádek], a ode dvora Hrádeckého pole a 

cesty ke K ížku. Z jedné míry95 se platilo 40,- K  nájmu. (...)“.96 

Pozemková reforma prob hla ve dvou etapách. Nejprve byl v ervenci roku 1923 

edníkem pozemkového fondu z Kolína sepisovány požadavky na p íd l p dy. 

V p ihlášce muselo být uvedeno, jak po etnou má rodinu, vlastní-li své nebo pronajaté 

hospodá ské budovy, stavy dobytka a inventá . Žadatelé, kte í nevlastnili své budovy a 

stroje, dle zákona nem li nárok na p íd l. Což zp sobilo mnoho hádek a slovního 

napadání. Zbytkový dv r byl p id len Karlu Drbalovi, bývalému vrchnímu správci 

hradeckého panství. Dv r Kunvald po rozd lení m l 98ha z p vodních 119ha97.  

                                                
 

93 B , Jan: Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí I. Dostupné z: 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6381600 . 

94  Viz zákon . 334/1992 Sb., o ochran  zem lského p dního fondu.  

95 1 míra (m ice) = 0,19ha 

96 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 153.  

97Historie obce Suchdol. Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007, str. 96 – 97. Srovnej 

SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 161 – 163.  
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V druhé etap  v roce 1925 byla provedena poslední ást rozparcelování 

velkostatku v erveném Hrádku. Pro zdejší lidi bylo dáno z velkostatku k rozd lení 

pole Na Vysálkách a louka V Dubouli. Obec Solopysky vyhov la obci Miletínu tím, že 

jim p enechala obecní pozemky za lesem na stran  k Miletinám vým nou za stejn  

velké pole Na Vysálkách a louku V Dubouli. „Obdržené pole jest o mnoho lepší, než 

pozemky, které mezi sebou rozd lili ob ané z Miletin. Mezi poli p enechanými Miletinám byl 

pozemek zvaný Bejkovka na pravé stran  silnice k Rozkoši .kat.658 ve vým e 1ha 12a 93m.“98 

OO bbeeccnníí   ll oomm   

I Solopysky m li k dispozici sv j vlastní obecní lom. Kámen se lámal „Na 

Skalce99“ u Kunvaldu a na „Vrchách“. O písek z obecního lomu byl zájem i mimo obec. 

Nap . v roce 1922 si podal žádost Josef Pecka z erveného Hrádku o písek z obecního 

lomu. Po projednání jeho žádosti na obecním zastupitelstvu se lenové rozhodli, že 

žádost se zamítá a pro budoucnost se zakazuje dávat cokoliv pro lidi z jiné obce.  

Pro tvrdost skály v „Rakov “ nem l o kámen nikdo zájem až do roku 1927, kdy 

lama i100 ze Suchdola se zavázali, že kámen pro obec vylámou. Celkem bylo dobyto 

200 m3 modrého a tvrdého kamene, který se velmi hodil na št rk. Kámen byl využit až 

v roce 1930 p ed obecní d m ( p.20) a na cestu ke kapli ce. 101  

V roce 1931 obec p istoupila k vyvlastn ní horní ásti pozemk  pana Kocábka na 

obecní lom. Jako náhrada mu byl poskytnut jiný pozemek ve stejné plošné mí e. D vod 

tohoto jednání by se dal vysv tlit záv rem zápisu z jednání obecního zastupitelstva: „Po 

žních až se odveze a prodá vrchní hlína, se oznámí okresnímu ú adu v Kou imi, že lom je volný“ 

102. Pro  obec poskytla vlastní pozemek – nyní lom -  !kolínskému! okresu? Pro  ho jako 

obvykle neposkytla svému správnímu Okresnímu ú adu v Kutné Ho e? Odpov  na 

tyto otázky v dochovaných dokumentech bohužel nenalezneme.  

                                                
 

98 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4,  str.  170. 

99 V roce 1923 obec požádala dv r Kunvald o d ív jší panské lomy na Skalce do vlastnictví. In: SOAKH - 

AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 27. kv tna 1923. 

100 D lník m byla obcí placeno i úrazové pojišt ní. In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol 

ze dne 21. února 1926.  

101 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4,  str. 172.  

102 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 19. dubna 1931. 
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OO bbeeccnníí   dd mm   

Díky p estavb  v roce 1907103 mohl obecní d m nabídnout p t obytných 

místností, jednu kuchy , dv  sín , jeden chlév a jednu p du. Nacházel se uprost ed vsi 

v domku obecní kovárny ( p. 21). Krom  bytu a dílny ková e  byly k dispozici dv  

místnosti pro chudé104.  

I když okresní školní rada vyhov la žádosti obecnímu zastupitelstvu, aby mohla 

být obecní ú adovna spole  s ú adovnou záložny v budov  školy105, nebylo toto 

ešení pro další léta sch dné. V dubnu roku 1929106107  se obecní zastupitelstvo usneslo 

na koupi domku ( p.20) pana Vincence Urbana, editele tabákové spole nosti. Tento 

m byl koupen za ú elem zisku pozemku po zbourání stávajícího stavení. Pan Urban 

s prodejem souhlasil s požadavkem, aby se obec zavázala, že v novém stavení vy lení 

byt pro jeho matku Antonii Urbanovou až do její smrti. Nový byt m l mít dv  obytné 

místnosti, d evník a volný p ístup na toaletu a na p du s povolením v šení prádla. 108 

ed rozbourání domku nechala obec na své vlastní náklady p est hovat nábytek 

paní Urbanové do provizorního bytu, který jí obec nechala pat  opravit. O m síc109 

pozd ji byla obecním zastupitelstvem zadána stavba obecního domu na základ  plánu 

a rozpo tu stavitele Františka Koloveckého z Uhlí ských Janovic. V rámci ofertních 

podmínek si obecní zastupitelstvo vyhradilo, že nemusí p ijmout nejnižší nabídku pro 

zadání stavby. Vít z ofertního ízení byl povinen složit kauci ve výši 10% z ceny zadané 

u zdejšího obecního ú adu. Kauce mu byla navrácena až po kolaudaci stavby. Stavba 

byla proplácena postupn . T icet procent po dokon ených základech domu, dalších 

dvacet procent s položenou st echou a zbývající polovina ástky byla zaplacena až po 

                                                
 

103 SOAKH - Berní ú ad Kutná Hora (1837) 1850 – 1949 (1950) (BÚKH) –Da ové spisy z let 1918 - 1938: 

Solopysky: Vyrozum ní ze 3. listopadu 1907. 

104 Více informací v kapitolce Obecní chudobinec. 

105 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 4. b ezna 1928.  

106 Tamtéž. Protokol ze dne 14. dubna 1929. 

107 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 182 – 183.  

108 Obecní zastupitelstvo d m odkoupilo za 12.000,- K . In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. 

Protokol ze dne 14. dubna 1929. 

109 Tamtéž.  Protokol ze dne 26. kv tna 1929. 
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kolaudaci. Povinnou ástku za plány a rozpo ty zaplatil stavitel, kterému byla stavba 

zadána. Sou asn  byl vymezen termín, do kdy budova musí stát. Pokud by stavitel 

nestihl stavbu dostav t do 31. srpna 1929, musel za každý den zaplatit 50 K .  

Celkem byly podány ty i nabídky110. První od Františka Petránka z ervených 

Pe ek, zednického mistra Jaroslava Cikána z ervených Pe ek, Františka Koloveckého 

z ervených Pe ek a poslední od zednického mistra Pavla Kubeše z Kolína.  

Obecní zastupitelstvo o nabídkách hlasovalo „lístkovou“ metodou.  Osm hlas  

dostala nabídka pana Petrá ka (115757,66,-K ) a šest hlas  pana Kubeše. Zadání stavby 

se neobešlo bez dodatku111, podle kterého veškerý materiál pro stavbu musel mít 

dobrou  jakost.   Veškerý  beton  musel  být  „z labského písku a pothandského cementu 

ížkovského“. Veškeré práce jak zednické, tesa ské, pokrýva ské, klempí ské aj. musely 

být odvedeny po adn   „s veškerým ná adím ke stavb “. Pro práci v prvé ad  museli být  

zam stnáni místní ob ané (zedník, d lník, tesa ). Sou asn  stavitel svým podpisem 

garantoval, že zaplatí pojišt ní nemocenské, sociální a úrazové,  podnikatelské poplatky 

i 2% obratovou da 112.  

Dozor nad stavbou nového obecního domku vykonávali Josef Lupínek ( p. 33), 

Vincenc Vlasák a František ermák113. Po dobu stavby se obecní zastupitelstvo scházelo 

v hostinci Jana Syrového114. 

První splátku ve výši 100.000,-K  zaplatila obec prost ednictvím Vodního 

družstva115. Taktéž  si vyp ila od  starosty Františka ermáka ( p.32) za spoluú asti 

Josefa Lupínka ( p. 33) v místní záložn  116.  

Do obecního domku, resp. do obecní ú adovny, archivu, záložny, chodby, 

hasi ské k lny, garáže, podkrovní sv tnice, kuchyn  a pokoje se zavedla elekt ina117, na 

                                                
 

110 Tamtéž. Protokol ze dne 30. kv tna 1929.  

111 Tamtéž. Protokol ze dne 26. kv tna 1929. 

112 Tamtéž. Protokol ze dne 2. ervna 1929.  

113 Tamtéž. Protokol ze dne 25. ervna 1929.  

114 Tamtéž. Protokol ze dne 25. ervna 1929.  

115 Více informací o tzv. Vodním družstvu na str. 61 a 76. 

116 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 7. ervence 1929.  

117 Práce se zadala  firm  Skokan a Horák z Kutné Hory. In: Tamtéž.  Protokol ze dne 1. srpna 1929. 
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místo  prkenné podlahy se dal xylolit118 a celý obecní d m byl pro jistotu pojišt n u 

Pla anské pojiš ovny prost ednictvím Aloise Zají ka na ástku 40.000,- K 119. Ve 

icátých letech byl s nadšením p ivítán návrh pana starosty, aby se zde za ídila 

noclehárna. Postel se nechala vyrobit u pana íhy120.  

Ve dvou menších místnostech sm rem do silnice se nacházel obecní archiv, 

ve ejná knihovna a záložna, která si zde pronajala místnost pro svoji kancelá 121. Své 

místo zde m la i obecní ú adovna. Až do roku 1936 toto stavení sloužilo obecním 

zájm m. V roce 1936 se obecní rada usnesla prodat obecní domek p. 20. Veškerá 

jednání a odhadnutí prodejní ceny p enechala finan ní komisi122. 

 „V Kampeli ce vznikla myšlenka postaviti na p íhodném míst  budov pro záložnu“. 

Mezi první návrh se adil odkup východní strany zahrady pana Antonína Chuchvalce 

p.41) s tím, že by kampeli ka „koupila míru pole a jemu za vým nu dala, ale vyjednáno 

bezú eln .“ Taktéž se uvažovalo o koupi domku Marie Matyášové ( p.46). Nakonec ale 

zvít zil návrh, aby obecní d m koupila místní Kampeli ka. V roce 1936 tedy obec 

prodala obecní domek bez hasi ského skladišt   a garáže místnímu Spo itelnímu 

a záložnímu spolku za 70.000,-K 123.124 

Po prodeji obecního domku obecní ú adovna p esídlila do bývalé autobusové 

garáže125 u návsi, kde si z ídila krom  ú adovny i zasedací místnost. Stavební úpravy 

                                                
 

118 Stavebnina z d ev ných pilin. 

119 Tamtéž.  Protokol ze dne 24. listopadu 1929. V roce 1936 pan Dlabal podal návrh, aby všechny budovy 

byly, po uplynutí pojišt né doby, pojišt ny u Rolnické pojiš ovny v Praze, což obecní zastupitelstvo 

schválilo. In: Tamtéž.  Protokol ze dne 12. b ezna 1936. 

120 Tamtéž.  Protokol ze dne 11. b ezna 1933. 

121 Po prodeji obecního domu p ky vybourány. 

122 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 23. února 1936.  

123 Obec požadovala za prodej obecního domu 80.000,-K . Tato ástka byla ale podle nestranného stavitele 

Vendla ze Zásmuk vysoká, jelikož jeho odhad byl ve výši 52.000,-K . Spo itelní a záložní spolek obci  

nabídl 60.000,-K . Tato nabízená ástka ale nebyla kone ná. Na sch zi se záložna s obecním 

zastupitelstvem dohodla na ástce  70.000,-K . P i koupi byl také sjednána stavba nového plotu, aby  d ti 

i hrách omítku neotloukaly i ji škrábaly, a vrat vedle zahrádky pat ící k p.22. 

124 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.227 – 228.  

125 Autobusový dopravce pan Dolejš garáž dlouhodob  neužíval. 
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zadala Františkovi Petrá kovi z ervených Pe ek a truhlá ské práce panu Koz[n]derovi 

z erveného Hrádku126. 

OO bbeeccnníí   kknnii hhoovvnnaa     

ízení a udržování ve ejných knihoven bylo dáno zákonem z roku 1919 o 

obecních knihovnách127. Podle n ho musela obec povinn  z ídit ve ejnou knihovnu, 

jejímž cílem bylo vzd lávání obyvatelstva. Úkolem obce bylo obstarat nemovitost pro 

knihovnu, financovat ji a udržovat kvalitní knižní fond. Obec hradila veškeré výdaje ze 

svého obecního rozpo tu. Zákonem byl stanoven i limit finan ní podpory a to ve výši 

30 halé  až jedné koruny za obyvatele. 

Finan ní správu knihovny vedla knihovní rada, která se m la skládat ze ty  až 

osmi len  podle po tu obyvatel obce. „Z toho jednu polovinu len  rady volilo obecní 

zastupitelstvo a druhá polovina byla ur ena t mito zvolenými radními z ad pravidelných 

tená “. Knihovní rada jmenovala knihovníka.128 

Podn t na založení obecní knihovny v Solopyskách dala místní osv tová komise 

v roce 1920, regulérn  však obecní knihovna vznikla až v roce 1924. V Solopyskách 

knihovní rada fungovala, ale o její innosti se dozvídáme pouze v roce 1937 

v souvislosti s nákupem nových knih a s rozší ení knihovní rady o další t i leny – pana 

Syká ka, pana Trnku ( p.68) a o pana Lupínka129. 

Prvním knihovníkem se stal Alois Zají ek. Zvolen byl na základ  jeho zájmu ale 

také možnosti, že se knihovna mohla nalézat u n j doma ( p. 23). Po jeho zvolení 

pokladníkem se knihovna p est hovala do školy, kde místní záložna m la svoji 

kancelá . Knihovna tedy s veškerým inventá em putovala s knihovníkem.  

Vlastního zázemí se do kala až za átkem t icátých let, kdy byl dostav n obecní 

m ( p.20). S jeho prodejem byla knihovna uložena v nové obecní kancelá i z ízené 

z garáže. Vyp it si knihu mohl každý ob an v ned li mezi 9 – 10h za poplatek 

                                                
 

126 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 22. ervna 1936.  

127 Zákon .430/1919 Sb. z. a n.  

128 Šouša, Ji í: Obecní majetek v echách 1848 – 1938., str. 137.  

129 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 23. ledna 1937. 
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20 halí  za knihu130. Jelikož otevírací doba se v dom  shodovala s ú ední dobou 

záložny, tak výp ku knih m l na starosti obecní posel Alois Uher. Ob ané si mohli 

vybírat z  315 svazk  (1936).  

Financována byla z obecního rozpo tu. Návrh osv tové komise v roce 1920 

po ítal s výb rem 50 halí  za každého obyvatele131. Zda tento návrh byl uveden i 

v praxi nemáme písemn  doloženo. S jistotou lze íci, že obec p ispívala od konce 

dvacátých  let stálou ástkou 200,-K  ro . Další zdroj pen z m la knihovna od 

Rolnické pojiš ovny v Praze, ke kterým p išla zásluhou rolníka Jana Dlabala, který zde 

byl zástupcem. Místo p ijal s podmínkou, že jeho finan ní odm na bude dávána do 

obecní knihovny.132 

OO bbeeccnníí   kkoovváárrnnaa   

Obecní kovárnu (dále jen kovárna) tvo ily dv  obytné sv tnice, chlév, sklep, 

evník, p da, zahrádka a  4 a ½ míry133 pozemk 134. Pronájem kovárny byl stanoven 

vždy na t i roky s nem nnou ástkou pronájmu a ro ní výpov dní lh tou. Pokud by 

však kovárna nebyla ádn  otev ena a obecní ková  by nepracoval, hrozila mu pololetní 

výpov 135. V „nutných hospodá ských pracích“ m l ková  i kolá  zdejším obecním 

zastupitelstvem od roku 1925 dovoleno, že m že pracovat více než osm hodin denn . 

Výše nájemného se postupn  navýšila mezi léty 1918 – 1922 ze 130,-K  až na 800,-K . 

Obecní kovárna se n kolik let za sebou pronajímala obecnímu ková i Josefovi 

Krásnému, který zde vykonával své emeslo od roku 1918. Kovárna mu byla obcí 

pronajata136 vždy na t i roky s ro ní výpov dní lh tou (1918, 1922, 1925).  

                                                
 

130 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 230. 

131 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 5.prosince 1920. 

132 V roce 1936 celkem knihovna obdržela 2142,70,- K .  SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4,  

str. 230. 

133 1 m ice (míra) = 0,19 ha.  

134 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 10. zá í 1927. 

135Tamtéž. Protokol ze dne 25. února 1925. 

136  V  roce  1922  ro ní  pronájem  obecní  kovárny  inil  800K .  SOAKH  -  AOSlp.:  Protokoly  OZ,  kn. .  3.  

Protokol ze dne 1. února 1922. 
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t m síc  p ed ukon ením pronájemní smlouvy z roku 1925  byla obecní 

kovárna dána do ve ejné dražby. Dražba a veškeré podmínky s ní spojené byly inzertn  

vydané v Ková ských listech a Lidových novinách. Zájem o zdejší kovárnu projevil 

do asný obecní ková  Krásný i ková i z okolních vesnic podáním ofert137.  Podle 

výsledku dražby byla od února 1928 kovárna pronajata Karlu Kocábkovi za ro ní 

pronájem 2.000,-K  s p lro ní výpov dní lh tou.138 

Než se však mohl pan Kocábek nast hovat do „své“ kovárny, muselo obecní 

zastupitelstvo najít hodn  sil k vyst hování pana Krásného139.  Bývalý obecní ková  

inil vše proto, aby situaci co nejvíce znep íjemnil. V den, kdy mu kon ila výpov dní 

lh ta, nebyl vyst hován. Obecní zastupitelstvo – respektive pan starosta -  bylo tedy 

nuceno p istoupit k soudnímu vyst hování140. Teprve v ervenci se bývalý ková  

vyst hoval. „Na oplátku“ obci ale vyklidil byt i s p íslušenstvím, okna zanechal bez 

skelních tabulek a na zahrad  vykácel stromy. Unavené zastupitelstvo však po n m 

žádnou náhradu nepožadovalo141.  

Nájemní smlouva pana Kocábka byla prodloužena v roce 1931 na dobu šesti let a 

posléze v roce 1937 na t i léta s tou podmínkou, že do zdejší obce „nep ipadne“.142 

OO bbeeccnníí   vvááhhaa   

Obecní váha sloužila jak místním, tak i p espolním. Ti však mohli váhu používat 

po zaplacení poplatku. V roce 1921 byl od cizích vybírán poplatek ve výši 1,-K  z f ry i 

z kusu.  

                                                
 

137 V íjnu 1927 ofertu podal František Kubelka, Starý Bydžov; Antonín Janata, Chmelišt ; Karel Kocábek, 

Kbel; Václav Sedlá ek, Hoduší  u Tábora; Josef Krásný, Solopysky; František Kotýnek, ervené Pe ky; 

Jan Truhbauer, Kyškovice; Jan Prášek, Petrovice, pošta Mil ín; František Hladký, pošta Rudolfov.  

138 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.175.  

139 Mimo jiné obecní zastupitelstvo mu zakazovalo v pokra ování stavby na parcele .245, jelikož 

nedodržel ší ku ulice stanovenou ve stavebním  protokole.  

140 Obcí byl najat advokát František Kotr  [?], jemuž byla dána plná moc v plném rozsahu. K podpisu 

plné moci byli pov eni starosta František ermák, Jan Mrázek, Josef Syká ek, František Trnka a Josef 

Lupínek. SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 28. dubna 1928.  

141 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. ervence 1928. 

142 Tamtéž. Protokol ze dne 4. ledna 1931 a 23. ledna 1937. 
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Klí  od místní váhy se musel vždy odevzdat obecnímu strážníkovi, rezervní klí  

byl pro jistotu uschován na obecním ú ad .143. Obecním vaha em v roce 1927 byl pan 

Píša, kterému obec uhrazovala da  z obratu. 

V roce 1936 pot ebovala obecní váha opravit. Obecní zastupitelstvo obdrželo dv  

nabídky. Oprava byla sv ena panu Vršovi, váha i z Kolína, který si sám váhu odvezl a 

opravenou p ivezl za cenu 2.520,-K . Druhá nabídka byla odmítnuta p edevším 

z d vodu, že pan Pokorný z Kolína cht l si nechat váhu odvézt i p ivézt  a to za cenu 

2.600,-K 144. 

                                                
 

143 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. b ezna 1921.  

144 Tamtéž. Protokol ze dne 3. dubna 1936. 
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66))   HHoossppooddaa eenníí ,,   sspprráávvaa  aa   žžiivvoott   vv  oobbccii   

FFii nnaannccoovváánníí   oobbccee   

Samosprávná obec byla financována z n kolika položek. V prvé ad  se jednalo o 

tzv. obecní poplatky a dávky. Sem se adily p edevším správní poplatky (vodné, 

poplatek za psy, stavební povolení, poplatek za dobrovolné prop ení domovského 

práva). Poté p ísp vky, které si v tšinou platili místní živnostníci. P ísp vky se vybíraly 

pravideln  a jejich výše byla vždy oznámena vyv šením obecní vyhlášky, ke které se 

zainteresovaní ob ané mohli vyjád it.  T etím zdrojem byly tzv. samostatné dávky, 

které se vybíraly dvojím zp sobem. Fakultativn 145 byly vybírány dávky 

z nájemného146, z p echodného ubytování, z držby motorových vozidel, ze spot eby 

elektrické energie a plynu k osv tlení, z nezastav ných pozemk , ale také dávky z masa 

i nealkoholických nápoj 147. Obligatorn  se vybíraly dávky ze zábav a z p ír stku 

hodnoty nemovitosti. 

Nejd ležit jší p íjmovou složkou však byla tzv. obecní p irážka ke státním 

ímým i spot ebním daním. Obce mohli tuto p irážku p íst k dani pozemkové148 

(d íve gruntovní), domovní, rentové149, všeobecné výd lkové a zvláštní dani 

výd lkové150. Zákonem bylo stanoveno, že obce mohou p ítat obecní p irážky ke 

spot ebním daním pouze k dani nápojové z vína, mošt  a ostatních š áv v maximální 

výši 25% dan 151. 

                                                
 

145 Na základ  usnesení obecního zastupitelstva.    

146 P íjmy z nájmu byly pro obec limitovány – Ministerstvo financí je mohlo snížit, aby se zabránilo 

maximalizaci zisku na úkor pot eb ob an . 

147 Tuto dávku museli povinn  platit hostinští a výrobci, pokud nešlo o výrobu pro osobní pot ebu. 

148 Zákon .77/1927 Sb. Z. a n. (tzv. druhá finan ní novela) taxativn  tento výb r k dani pozemkové 

stanovil. 

149 Pokud byla vybírána p ímo. 

150 Šouša, Ji í: Obecní majetek v echách 1848 – 1938,  str. 124.  

151 Tamtéž. 
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Mezi další d ležitý zdroj p íjmu pro obce se adily obecní p ky152. Úv rové 

hospodá ství se již rozmohlo za první sv tové války a bylo žádoucí i s po átkem 

eskoslovenské republiky. Finan ní prost edky získané v rámci úv  schvaloval 

nad ízený samosprávný orgán. Je pozoruhodné, že obecní p ky p ed rokem 1918 

nem ly stanovený finan ní strop, což vedlo k trvalému zadlužení a finan ní 

neschopnosti obce splácet své závazky. Obce p ky dostávaly u zemských úv rových 

ústav i okresních hospodá ských záložen.  

Zadluženost obcí se v po átcích republiky svalovala p edevším na zvýšené 

výdaje b hem první sv tové války. Proto vláda ve dvacátých letech p istoupila 

prost ednictvím vydaného zákona .337/1920 Sb.z a n. ke zrušení veškerých závazk  

obcí  z p ek sjednaných od 26.7.1914 do 31.12.1924. etnost zadlužených obcí však 

neklesala. Chyb l nástroj jak zp ísnit hospoda ení s obecním majetkem. 

 Jisté unifika ní prvky p inesly tzv. ty i finan ní novely153 vydané v pr hu let 

1921 – 1935. Tyto ty i zákony regulovaly problematiku hospoda ení obcí (sestavení 

rozpo tu, zadluženost obcí, systém dozor ích orgán  aj.). Obecn  šlo v oblasti 

finan ního hospoda ení o postupné omezování p sobnosti obecních samosprávných 
                                                
 

152 Obecní p ky se d lily na dlouhodobé a krátkodobé. Mezi dlouhodobé pat ily p ky spojené se 

zástavou nemovitého majetku obce, obecních ústav i fond . Dle Ji ího Šouši ml. se sem adily i p ky 

komunální bez hypotekární záruky a p ky lombardní, tj. se zárukou cenných papír . Mezi krátkodobé 

ky se adily výp ky sm ne né a kontokorentní. 

153 První finan ní novela - zákon . 329/1921 Sb., o p echodné úprav  finan ního hospodá ství obcí a 

st s právem municipálním, stanovila, že „o všech p íjmech a vydáních obce, podnik , ústav  a fond  

obecních a obcí spravovaných sestaviti jest každoro  rozpo et pro nejbližší správní rok, který jest totožný se 

správním rokem státním", p emž se rozlišoval rozpo et ádný a mimo ádný. Druhou finan ní novelou 

(§20 zákona .77/1927 Sb. z. a n., tzv. druhá finan ní novela) bylo stanoveno jasné pravidlo, podle 

kterého obce „jejichž ro ní pot eba na úrok a splátky ze záp ek vyžadovala krom  výt žk  kmenové jm ní také 

více než 50% p irážkové základny za poslední t i roky, mohly nové p ky uzavírat jen v taxativn  vyjmenovaných 

ípadech“153. etí finan ní novelou byl zákon . 169/1930 Sb. (šlo o novelu zákona . 77/1927 Sb.), který 

nap . zvýšil limity p irážek k daním ve prosp ch obcí. tvrtá finan ní novela byla obsažena v zákon  

. 69/1935 Sb., o finan ních opat eních v oboru územní samosprávy, která s ohledem na pom rn  zna né 

zadlužení eskoslovenské samosprávy zp sobené zejména hospodá skou krizí153 op tovn  zvýšila limity 

obecních  p irážek  ke  státním  daním.  Sou asn  podle  tohoto  zákona  byly  vytvo eny  zemské pomocné 

fondy,  které  mohly  p evzít  zúro ení  a  umo ení  dluhu,  nebo  p evzít  dluh  anebo  dluh  vyrovnat.  Toto  

evzetí nebo vyrovnání se mohlo týkat celého dluhu nebo jeho ásti. Srovnej Šouša, Ji í: Obecní majetek 

v echách 1848 – 1938., str. 103 – 106.  
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orgán , nebo  n které majetkoprávní a obdobné úkony podléhaly souhlasu vyššího 

svazku územní samosprávy. 

Obec jako samosprávný ú ad musela plnit p edevším své povinnosti. Byla 

povinna zajistit výb r dávek, poplatk  a p ísp vk , údržbu svého majetku, udržování 

obecních silnic, fungování školy, bezpe nost pro své obyvatele a pé i o nemocné a 

chudé. Po zajišt ní t chto závazk  mohla teprve p emýšlet o modernizování své obce 

(vodovod, kanalizace, elektrifikace) i o kulturní rozvoj (podpora spolk , lepší úrove  

knihovny, zajiš ování p ednášek apod.). 

Mimo ádn  sledovanou inností v rámci obecní samosprávy bylo sestavování 

rozpo tu. Rozpo et se d lil na ádný154 a mimo ádný. Projednávání obecního rozpo tu 

lo své schéma. Obecní starosta m l za povinnost p edložit obecní rozpo et pro 

nadcházející rok nejpozd ji po átkem íjna. Tento rozpo et m l obsahovat veškeré 

íjmy a výdaje obce, podnik , obecních ústav  a fond . Rozpo et se sestavoval na 

základ  p edešlého rozpo tu z minulého roku s pot ebami obce v nadcházejícím roce.  

Se sestaveným rozpo tem se starosta musel v prvé ad  obrátit na obecní radu, 

která m la obecní rozpo et projednat a schválit. Posléze byl p edán obecní finan ní 

komisi. Pokud finan ní komise rozpo et schválila, byl rozpo et na trnáct dní ve ejn  

vyv šen k p ípadnému p ipomínkování. Koncem m síce íjna byl rozpo et p edložen 

obecnímu zastupitelstvu, p i jehož zasedání muselo být p ítomno nejmén  dv  t etiny 

len . V p ípad  schodku bylo také nutné schválit, jak tento dluh bude umo ován. Zda 

obecními p irážkami ke státním daním, zvýšením i novým zavedením obecní dávky 

nebo poplatku. Nato následovalo op tovné trnáctidenní ve ejné vyv šení s možností 

ob ana odvolat se proti schválenému rozpo tu. Zda – li tak bylo u in no, muselo obecní 

zastupitelstvo p edat k posouzení rozpo et (s p ílohami) a usnesení okresnímu ú adu. 

O odvolání proti usnesení zastupitelstva o rozpo tu rozhodoval okresní výbor155. 

Pravidlem bylo, aby hospoda ení obce se pohybovalo – oproti dobám Rakouska 

– Uherska – v mezích schváleného rozpo tu. Nebylo možné, aby se peníze utratily za 

                                                
 

154 ádný rozpo et se skládal z opakujících se pravidelných ástek spojených s „ žnou správou majetku 

(…), z výnos  obecního jm ní, obecních ústav  a fond , z istých výt žk  obecních podnik , z p ísp vk , poplatk , 

dávek a p irážek k daním i ze státních p íd , které se p ipsáním na ú et obce ipso jure stávaly obecním kapitálem 

elov  ur eným.“ In: Šouša, Ji í: Obecní majetek v echách 1848 – 1938., str. 144.  

155 Flögel, J.: Praktická p íru ka pro obecní a okresní funkcioná e, str. 151 – 152.  
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jinou neschválenou položku a sou asn  nebylo možné utratit více než bylo v rozpo tu 

schváleno. 

V našem p ípad  se rozpo et projednával po átkem roku. Zda tomu p edcházelo 

doporu ené schéma schvalování rozpo tu nem žeme stoprocentn  potvrdit. Jisté však 

je, že kone né schvalování se provád lo p i spole ném zasedání obecního zastupitelstva 

a finan ní komise156.  

Mezi íjmy obce se adily poplatky z obecních cest, z povolení honitby, z 

po ádání tane ních zábav157, z prodeje ovoce158 a d eva z obecních pozemk , z nájmu 

obecního domku, obecní kovárny,  z polí159, z p íork  a zahrádek. Od „cizích“ lidí se 

vybíral poplatek „z jednoho vozu a z jednoho kusu dobytka“160. 

Mezi nejobsáhlejší výdaje se v prvé ad  za adilo splácení p ky u místní 

Hypote ní banky a splácení161 vále ných úpis  v „Reifeisence162“. Bohužel bližší 

                                                
 

156 SOAKH - AOSlp.: Protokoly o sch zích obecního zastupitelstva a výboru (Protokoly OZ), kn. . 2 

(1905 – 1919) 

157 V roce 1922 se zisk z tane ních zábav sm oval do obecní pokladny. Aby se vybralo co nejvíce, 

probíhala pe livá kontrola vstupenek. V jiných letech – v tšinou po domluv  s doty nými – peníze 

putovaly nap . do školy i na po ízení nezbytných v cí v obci.  

158 P i dražb  movitého majetku tj. ovoce, tráva aj. byla stanovena nap . 2% da  z obratu (1922).  

159 Ne vždy však mohla obec s p íjmem z polí po ítat. Nap . v roce 1932 panu Antonínovi K epelovi a 

Václavovi Válovi pose kala s nájmem z polí až do b ezna, jelikož nebyli schopni splácet. Stejn  tak ve 

icátých letech po kala u pana Jakubála (1933,1934), Josefa ermáka, Bohumila ermáka, Josefa Stehlíka, 

Václava Michálka a Václava Vály (1934). Dlužník m nájmu z obecních pozemk  byla prodloužena doba 

ke zaplacení v tšinou do 31. srpna. Kdo nezaplatil, tak mu bylo obecním zastupitelstvem pohroženo, že 

mu obecní pozemky budou odebrány a dlužné nájemné se bude vymáhat soudní cestou (1931, 1934). V 

roce 1935 obecní zastupitelstvo vyhov lo žádosti nájemc m obecních pozemk  a snížilo cenu 

pachtovného o 25% podle pravidla, „že každý žadatel ru í za osev, kterým m l pozemek v roce 1934 osetý”. In: 

SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 27. prosince 1932, 1. b ezna 1935 a 3. kv tna 

1931. 

160 V roce 1919 se vybíral poplatek z jednoho vozu 1,-K  a z kusu dobytka 1,-K , v pozd jších letech se 

poplatek vyšplhal i na 5,-K . 

161 K dispozici je nám zápis ze sch ze obecního zastupitelstva z 27. íjna 1920, kdy se ešila otázka, zda se  

mají prodat vále né p ky upsáním na novou p ku. „Usnáší se obecní zastupitelství, by nominální p ka 

vále ná v obnose 5.000,-K  se upsala na IV. eskoslovenskou p ku, což iní 75% ze 100K[ ]. [ ástka] 3750K[ ], 

kteráž se zaopat í výp kou v místní Raifazence [tzn. Kampeli ce].“ 
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informace o uzav ených p kách se z archivních dokument  nedozvíme. Vydání obce 

se reflektovala v každodenním zajiš ování chodu obce. A  už se jednalo o vedení 

edních knih, úklid obecního domku, cejchování obecní váhy, zaplacení p íprav na 

slavnosti, sbírání chroust , nákup knih do obecní knihovny, pojišt ní v žních hodin163 a 

obecního domku, klasifikace koní, nákupu nových stromk 164 i zaplacení obecního 

zastupitelstva165, léka e, poséláka, strážníka, drncmistra166167, kominíka168, ková e, 

po etvedoucího i kroniká e169. Ke konci t icátých let obec p ispívala na obranu státu. 

Celkový obnos získala prodáním „starých státních p ek170“, sbírkou po obci a ástkou 

728,-K  z obecního ú tu. Celkov  bylo dáno dohromady 5.500,-K 171. 

Zdejší obec v letech 1918 a 1919 hospoda ila s vyrovnaným rozpo tem, ímž 

obyvatelé nebyli zat žováni vysokými obecními p irážkami. Tento pozitivní vývoj 

skon il v roce 1920, kdy obecní zastupitelstvo vypsalo 80% obecní p irážku. Následující 

ty i roky bohužel nem žeme rekonstruovat, jelikož obecní ú ty pro toto období nám 

chybí.  

                                                                                                                                                       
 

162 SOAKH - AOSlp.: Kniha p íjm  a vydání (kn. .7): Ú et obecní Solopisky 1919, výdaje.   

163 V roce 1920 byly v žní hodiny pojišt ny na 3.600,-K . 

164Nap . Ve t icátých letech pan starosta navrhoval nákup 150 sazenic t ešní (v zim  zni ených), 5 o ech  

a 14 št . In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 2. b ezna 1930. 

165 V roce 1919  byl starosta odm n 600,-K  ro , po et vedoucí 100,-K  ro .. V roce 1931 se plat 

etvedoucího Josefa Trnky snížil z 600,-K  na 500,- K , plat starosty byl snížen z 1.200,-K  na 1.000,- K ..  

166 Dvo ák; drncmistr =  drnomistr  =  antoušek  =  ras  =  a)  pohodný  -   likvidoval  uhynulá  zví ata  a  

odchytával zatoulaná, b) kat 

167 V  roce  1922  došlo  k  upravení  pohodenského  obvodu  a  stanovení  nejvyšší  sazby.  Zastupitelstvo  se  

usneslo  setrvat v obvodu T šínském z d vodu, že cesta do T šinek ze Solopysk trvá p l hodiny, kdežto 

do Malešova  dv  hodiny.   

168 V roce 1919 podal žádost kominík o zvýšení platu. Obecním zastupitelstvem bylo ale rozhodnuto, že 

z obecní pokladny se již kominík nebude platit, ale zaplatí si ho každý majitel stavení sám.  

169 Od roku 1930 bylo kroniká i placeno za jeho práci 100K  ro  a sou asn  doplacen plat od roku 1918 

o 50K  za rok. In: Protokol ze dne 15. prosince 1929. 

170 Krom  toho se obec usnesla, aby si p ila 1000,-K  na p ku na obranu státu. In: SOAKH - AOSlp.: 

Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 22. ervna 1936. 

171 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 20. ervence 1938. 
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Zadluženost obce od roku 1927 ale postupn  nar stala i mírn  klesala. 

V pr ru obecní ú et disponoval se schodkem ve výši cca 10.000,-K . Pouze schodek 

za rok 1925 byl uhrazen -  z p irážek, které Berní ú ad v Kutné Ho e obci dlužil.172 

                                                
 

172 Více viz Graf Hospoda ení obce Solopysky v letech 1918 – 1934.  
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DDoossttuuppnnoosstt   aa   oobbssll uužžnnoosstt   oobbccee   

Pokud ob ané pot ebovali vy ídit jakoukoliv ú ední záležitost m li v prvé ad  

možnost se obrátit na své obecní zastupitelstvo, v naléhav jších p ípadech na Okresní 

ad v Kutné Ho e. Službu notá skou lidé využívali jak v Kutné Ho e, tak v Uhlí ských 

Janovicích. 

I když obec Solopysky za první republiky byla spádovou obcí, sv j poštovní 

ad k dispozici nem la. V roce 1921 byla na erveném Hrádku byla z ízena 

telegrafická stanice p i poštovním ú adu, což bylo pro Solopysky výhodné, d íve 

museli jezdit až do Be vár173. Ve t icátých letech174 se obecní zastupitelstvo snažilo o 

ízení pošty v obci, le  marn . Nepomohla ani nabídka, že by obec poskytla na šest 

rok  zdarma byt pro poštovního ú edníka175. To samé se týkalo i zavedení telefonu do 

obce176.  

Místní ob ané za kulturou do okolních m st vyráželi sporadicky177. Le  p ehled o 

tom co se d je m li. Ú astnili se poutí, ples , divadelních p edstavení, jarmark  jak 

v Kutné Ho e tak i v Kolín . Pokud nevyužili knižní nabídku zdejší obecní knihovny, 

mohli navštívit M stskou knihovnu v Kutné Ho e a v áslavi.  

Po úsp šném absolvování obecní školy m ly d ti možnost pokra ovat ve svém 

vzd lání  v Kutné Ho e na Dív í klášterní škole (dn. Církevní gymnázium sv. Voršily 

v Kutné Ho e, 1808 - 1949), Gymnáziu (1849 – 1993), Obchodní škole (1887 – 1950), 

Rolnické škole (1863 – 1960) a  St ední pr myslové škole (1870). V áslavi na Gymnáziu 

a pozd jší St ední škole pedagogické (1877 – 2000) a Vyšší hospodá ské škole (1914 – 

1972). V Kolín  na Gymnáziu (1876 – 1953), Hospody ské škole (1927 – 1952), 

Pr myslové škole dív í (1907 – 1922), Obchodní akademii (1893 – 2003), St ední 

pr myslové škole (1882 – 1989), St ední zdravotnické škole (1925), U ovské škole 

(1874 – 1948) a  Živnostenské škole pokra ovací dív í (1907 – 1925). Možnost studovat 

                                                
 

173 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 154. 

174SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3.  11. dubna 1930. 

175 Tamtéž. Protokol ze dne 18. ledna 1936. 

176 Tamtéž. Protokol z b ezna 1931. 

177 Rad ji se bavili v kruhu svých soused . Více v kapitolce Oslavy v obci. 
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byla ale významn  omezena finan ním zázemím rodiny a samoz ejm  nadáním 

doty ného žáka. Zdejší žáci v tšinou pokra ovali v M anské škole v Kutné Ho e i 

v Uhlí ských Janovicích.  

Ve zdejší spole nosti p evládali malorolníci a emeslníci. I když se stavebn  obec 

za první republiky rozší ila o n kolik dom , po et trvale žijících obyvatel postupn  

klesal. V roce 1921 zde žilo 319 lidí v 61 domech, v roce 1930 žilo 298 lidí v 68 

domech.178  

Zdravotnická pé e byla zajiš ována p edevším obvodními léka i. U školních d tí 

se podporovala prevence prost ednictvím školního léka e. V roce 1920 se obecní 

zastupitelstvo usneslo, aby Solopysky byly odtrženy od obvodu Malešovského v etn  

obvodu zdravotnického.  O šest let pozd ji179 byla  zdejší obec p ipojena do zdravotního 

obvodu v Suchdole. Hlavním d vodem byla lepší dostupnost pro zdejší ob any.  

S postavením nové moderní Okresní nemocnice v Kutné Ho e ve t icátých letech se 

dostupnost zdravotní pé e velmi zlepšila.    

EE ll eekkttrr ii zzaaccee   oobbccee   

V roce 1925180 se za alo jednat o zavedení elekt iny do obce. Obecní 

zastupitelstvo se od po átku velmi aktivn  angažovalo a cht lo na sebe p evzít i 

veškerou organiza ní a finan ní otázku. O náklady (11.510,-K ), se m la obec z ásti 

pod lit s okresem a místními elektrárenskými podniky. Obec si m la zaplatit i 

transformátor a sekundární elektrickou sí  se zavedením do stavení (rozvedení 

elektrické sít  si majitel hradil sám)181. Tuto cestu jim však Dr. Old ich Suchý z 

Malenovic, t. . tajemník Zem lské rady, vymluvil a doporu il založení družstva182.  

Družstvo pro rozvod elektrické energie se zformovalo z obce a 23 len 183. 

V prvním výboru usedl p edseda Jan Syrový, jeho nám stek Jan Mrázek, pokladník 

                                                
 

178 Historie obce Suchdol. Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007, str. 98.  

179 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol z 5. zá í roku 1926. 

180 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.  164. 

181 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 5. b ezna 1925.  

182 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 164. 

183 P ehled len  viz tabulka Družstvo pro rozvod elektrické energie.  
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Alois Zají ek, kontrolor Josef Zají ek a p ísedící František ermák a Josef Kašpar184. 

Obec jako len Družstva koupilo 200 podíl  za 20.000,-K  a ostatní lenové si podíly 

koupili dle svého finan ního zázemí. Nejv tší zisk podíl  vlastnil Jan Syrový a Josef 

Kmoch.  

V roce 1932 uvažovala obec si vyp it 30.000,-K  na zaplacení p íplatku 

elektrárenskému družstvu u místní záložny. Nejd íve se však musel zeptat pan starosta 

u Hospodá ské záložny v Kutné Ho e185. Po jejím odsouhlasení si pan starosta a jeho 

itelé Alois T eš ák, Josef Kmoch, František Kanda a Josef Kašpar peníze vyp ili186.  

Do obce bylo zavedeno i ve ejné osv tlení, které m lo lampy u Josefa Zají ka 

p.16), pana Vincence Trnky a u zahrady p. T eš áka. V roce 1936 došlo k jejímu 

rozší ení187 o postavení lampy u h bitova188 a o zavedení elekt iny do a p ed školní 

budovu189.  

DDoopprraavvnníí   ssppoojj eenníí ..   ÚÚddrržžbbaa   ss ii ll nnii nníí cchh   kkoomm uunnii kkaaccíí cchh ..   

Starost o obecní cesty p íslušela obecnímu zastupitelstvu. Ve dvacátých letech 

silnice spravoval obcí placený obecní cestá  Antonín Trnka št rkem z obecního lomu190. 

Výjimkou nebyl fakt, že p i v tší oprav  silnice se zapojili i všichni ob ané obce. 

íkladem toho byl schválený návrh Josefa Lupínka p i zasedání obecního 

zastupitelstva, ve kterém navrhoval, aby se cesta od „Myslive kových ke kovárn  letos 

navezla a zdarma spravila, pokud by n kte í ru  nebo s potahy necht li pomoct, tak svoji práci 

zaplatí do obecní pokladny“191. V zimních m sících tento systém kolektivní práce velmi 

dob e sloužil p i odhazování sn hu -  jeden lov k z každého stavení. 

                                                
 

184 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 5. b ezna 1925. 

185 Tamtéž. Protokol ze dne 26. listopadu 1932. 

186 Tamtéž. Protokol ze dne 11. b ezna 1933. 

187 Tamtéž. Protokol ze dne 18. ledna 1936.  

188 Práce byla zadána panu Šubrtovi z Be vár za 235,-K . In: Tamtéž. Protokol ze dne 29. února 1936. 

189 Na náklady obce elekt inu do školy zavedl pan Kanda. In: Tamtéž. Protokol ze dne 29. února 1936. 

190 Ve  t icátých  letech  bylo  OZ  schváleno,  že  ti  kte í  berou  lístky  státní  stravovací  akce  budou  št rk  

povinn  nakládat. In SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. dubna 1933. 

191SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 10. ledna 1920.  
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V roce 1922 byl schválen návrh silnice Solopysky – Po ousy za podpory t chto 

obcí, státu a okresu.  Obec Solopysky se na stavb  silnice m la finan  podílet po celé 

délce katastrálního území zdejší obce s maximálním p esahem  100m za katastrem. 

Silnice však nebyla ješt  v roce 1937  hotová, jak dokládá zápis ze sch ze obecního 

zastupitelstva. Na této sch zi se op t zastupitelstvo shodlo na stavb  silnice, ale za 

edpokladu, že stát  a okres zaplatí 70% náklad  a zbylých 30% doplatí Solopysky192.  

Autobusové spojení na trase Solopysky – Kutná Hora  zajiš ovali od roku 1928 

brat i Dolejšové. Autobus vyjížd l z nedaleké vesnice Dob , kde m l autobus i své 

garážové stání. Zdejší obecní zastupitelstvo se v roce 1928 snažilo p esunout po áte ní 

stanici do Solopysk nabídnutím lepšího zázemí. V tomto nesm lém plánu se po ítalo 

s úmyslem postavit hasi skou k lnu s k lnou i pro autobus. Nebylo však místo, kde 

tuto k lnu postavit. P esto se jim však poda ilo, aby Solopysky se staly po áte ní 

stanicí193. 

Pokud se lidé pot ebovali dostat do t ináct kilometr  vzdáleného Kolína, 

nezbývalo jim nic jiného než jít p šky. Cestu do Kolína si mohli zkrátit do Chotouchova 

a odtamtud vlakem do Kolína. Na kvalitní dopravní spojení s Kolínem si místní lidé 

museli po kat až do t icátých let. V roce 1931 byl autodopravcem Josefem Novotným 

zaveden autobus, který jezdil na trase z Uhlí ských Janovic p es Jindice, Miletiny, 

Rozkoš, Solopysky, Chotouchov, Lošánky, Gbel, Gbílek, Pašinka až do Kolína. Jezdil 

dvakrát denn  tam i zp t. Cesta tam a zp t stála 5.50,- K .  

                                                
 

192 Tamtéž,  Protokol ze dne 19. b ezna 1937. 

193 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 30.dubna 1928.  
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77))   OObbeecc   žžiijjee !!   

PPoovvááll ee nnáá   aattmm oossff éérraa   vv   oobbccii   

„Ráno druhého dne, v pond lí 27. ervence [1914] kol osmé hodiny ranní po ali se vojíni 

pomalu scházeti. (…) plá  ozýval se na všech stranách. (…). K deváté hodin  po ali se ubírati na 

nádraží do Chotouchova. s nimi šly jejich ženy, d ti, rodi e, brat i, sestry a kde kdo známý. 

Tém  celá ves šla je posledn  vyprovoditi, a nebylo lov ka, který by byl alespo  trochu 

nezast el, když vid l dojemné lou ení muž  s ženami a d tmi194“. Vyhlášením mobilizace dne 

26. ervence 1914 a následný odchod vojín  zapo al bolestná vále ná léta nejen pro 

celou zemi, ale i pro zdejší obec. První sv tová válka zasáhla do každodenního života 

edevším bídou. Neustálé prohlídky muž , narukování, zdražování potravin, r zná 

na ízení o zásobách základních zem lských plodin, zákaz porážky zví at, rekvizice 

zásob a osetí a p íd lový systém prohluboval neustálou nejistotu a strach o život. 

Na vesnicích byly po ádány rekvizice p edevším na obilí, máslo, mléko195 a 

hov zí dobytek196. Lidé se museli „Rváti se státní mocí o vlastní sousto do úst“ 197. 

Schovávalo se obilí všeho druhu ke krmení i k semletí, mouka, v ci denní pot eby, cukr, omastek 

atd. kam se dalo. Brambory a obilí do vykopaných jam v polích, zahradách, ale nejvíce ve 

stodolách v zád ních pod slámou. (…). Dále pod kamna do výklenk  na d íví, což se zazdívalo. 

(…) Vynalézavost lidská byla n kdy opravdu podivuhodná. Co bylo strachu a úzkosti, když do 

vsi trhla náhlá rekvizice s vojenským ma arským doprovodem.198“.  

Sv tlou výjimkou u rekvizi ních komisa  byl pan Fonderfl z ervených Janovic. 

i prohlídce se vždy pana hospodá e zeptal, kde co má schováno a „šel tam sám a také 

tam nic nikdy nenašel.“ Svým jednáním tak zcela vyvrátil p edsudky u solopyských 

                                                
 

194 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 90. 

195 Odst edivky na mléko se zaplombovávaly.  

196 „Nucen  byl též rekvírován hov zí dobytek na maso a sice za asistence nejen etnictva, ale hlavn  vojska 

ma arského, jehož útvary do ech byly p eloženy. [V Kutné Ho e v tuto dobu sídlil ma arský pluk . 60] D lo 

se tak zám rn  – naše vojsko bylo zase v Ma arsku – aby vojsko nemohlo sympatizovati se svým národem.“ In: 

Václav Sova: Rodinná kronika 1897 – 1918 (RK 1897 – 1918). Solopysky 35, Kutná Hora., str. 216 

197 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 217. 

198 Tamtéž,  str. 217. 
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hospodá  o chování Žid . Byl lidmi milován až zbož ován. Jeho ú ední vystupování 

se odráželo v jeho pronesené i: „Jen se nebojte! To bysme daleko došli, kdybychom je m li 

ve všem poslouchati. To bysme musili zem ít hladem199.“ 

Postupem doby trvající války z staly doma pouze ud ené a ustarané ženy a 

nedosp lé d ti200. Bída a nedostatek stírala rozdíly mezi m stem a vesnicí. Jelikož Díky 

zem pisné poloze Solopysky asto trp ly útoky hladových lidí z m st (Kutná Hora, 

Kolín)201, která „(…) hladov la již zcela, nebylo rozdílu, zda jste d lník i inteligent202“.  

Situace  byla  ím  dál  více  neúnosná.  V  d sledku  toho  byla  -  v  posledních  

sících války -  agrární stranou založena sbírka nesoucí název „ eské srdce“.  Podn t 

pro tento po in dal Adolf Prok pek203 z Kutlí  u Kolína. Smyslem této sbírky bylo 

nashromáždit u starosty v každé obci co nejvíce potravin a oble ení, pop . látek pro lidi 

trpící nouzí. „Bylo dojemné na každé vesnici, jak z toho mála co zbylo po rekvizicích, bylo 

tak ka z každého ísla po kapkách n co p ineseno204.“ 

Na podzim roku 1918 odpor proti Rakousku – Uhersku v solopyské spole nosti 

zna  sílil.  Celkové ovzduší bylo velmi dusné s nar stající bídou i perzekucí státní 

moci. O ekávala se poslušnost, loajalita k habsburské monarchii a jakýkoliv odpor byl 

tvrd  trestán. Dokonce i studenti tvrtého ro níku C. k. vyšší reálné školy v Kutné Ho e 

byli zat eni proto, že se „Dopustili (…) p estupku, že z klukoviny napsali a nechali po t íd  

kolovati lístek se slovy: „Terezie prohrála Slezsko a František Procházka [císa  František Josef 

I.] prohraje všechno. A  žije cár Batuška! [tatí ek – T.G.Masaryk] 205“.  

                                                
 

199 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 224. 

200 „Na ženách a d tech ležela celá tíha vále né doby a hospoda ení.“ In:Václav Sova. RK 1897 – 1918, str. 216. 

201 „Na no ní krádeže obilních snop  chodili z m sta celé party. Hlídání nebylo nic platné. Na ja e musila se hlídat i 

zaoraná bramborová o ka.201“In: Václav Sova. RK 1897 – 1918, str. 408. 

202 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 408. 

203 Adolf Prok pek (11.1.1868 – 16.10.1934) – p edseda prvorepublikové Národní rady eskoslovenské 

v Praze,  jeden ze zakladatel  Tiska ského a vydavatelského družstva rolnického, jehož byl prvním 

edsedou,  spoluzakladatel Sdružení eských zem lc . 

204 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 425 

205 Tamtéž, str. 398 
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Protest proti válce byl patrný i v armád . Odvedení muži byli zmateni, pro koho 

a vlastn  za co bojovat. „Marné bylo stíhání stále se množících desertér 206. Ú ady c. a k. 

stávaly se bezmocnými. Všude vzr stal odpor proti vále ným vesm s židovským 

komisioná m207“. 

Konec války lidé vst ebávali postupn , byli otup lí a mnozí z nich si mysleli, že 

je to jen další klamná zpráva.  Vznik eskoslovenské republiky byl oslaven ve 2.t íd  

místní školy. Starší žáci a žákyn  p ednesli vlastenecké básn , správce školy p ednesl 

, ve které vyzdvihl ohromný význam p evratu 28. íjna pro eského lov ka. Ú ast 

ob an  byla hojná i na slavnostním pr vod  školák  a dosp lých doprovázené hudbou. 

Po p íjezdu Tomáše G. Masaryka do nov  vzniklé eskoslovenské republiky p ijeli do 

Prahy vzdát hold i solopyští rodáci. Za obec byl vyslán Jan Dlabal se svojí dcerou 

Františkou Hanychovou ( p. 52), aby 21. prosince 1918 p ivítali prezidenta 

Republiky.208 

Nov  vzniklá ob anská spole nost se musela také vypo ádat s problémem tzv. 

ke as 209.  Výraz ke as se objevil za první sv tové války a vychází z n meckého slova  

Kettenhändler. Hanliv  byl takto ozna ován et zový obchodník a pozd ji i (po)vále ný 

spekulant a zbohatlík i lichvá .  

et zový obchod charakterizuje Ott v slovník nau ný nové doby jako zvláštní 

druh spekula ních obchod  - ponejvíce se zbožím denní pot eby. P i rychlém vzestupu 

poptávky po zboží bylo zboží prodáváno nikoliv spot ebitel m, nýbrž na další prodej 

osobám, které nákup a prodej zboží provád ly, aniž zboží efektivn  p ejímaly. 

Op tovaným za azováním nových, hospodá sky úpln  zbyte ných lánk  do 

distribu ního et zce se cena zboží neúm rn  zvyšovala o spekula ní zisky et zových 

obchodník . K t mto osobám se z velké ásti adili starostové, jelikož to byli práv  oni, 

kte í rozd lovali zásoby potravin. Z toho d vodu byl et zový obchod -  jako 

hospodá sky nezdravý - eskoslovenským státem potírán. Vznikly již zmín né 

Hospodá ské rady, které od vzniku republiky p íd l rozd lovaly.  

                                                
 

206 Alois Pa ez z p.62 p eb hl z rakouské fronty v Hali i na ruskou. 

207 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 406. 

208 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 150. 

209 „Z bídy celku a nedostatk  t žili r zní lichvá i tzv. Ke asové.“ In: Václav Sova. RK 1897 – 1918, str. 229. 
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Nálada obyvatelstva se asem postupn  prom ovala z bujarého veselí 

k pomalému návratu do každodenního života. Obchody se za aly zásobovat 

potravinami, hlad a povšechní nedostatek za al pomalu ustupovat. Lidé se museli za ít 

vyrovnávat s novými okolnostmi, na které nebyli zvyklí – starousedlíci se vyrovnávali 

s postojem k obecnímu majetku, se vznikem obce, s reprezentací selské elity a 

s požadavkem pé e o obecní záležitosti. Vodítkem v této nastalé zm  byla osv ta se 

státní subvencí a podpora vzniku obecních ve ejných knihoven.  

Vále ná zkušenost se odrazila v nov  vznikajících politických stranách210. Lidé 

icházející z fronty se uskupovali do nov  vzniklé sociáln  demokratické strany. 

Prost ednictvím své revolu ní nálady se ost e stav li proti doma z stalým 

obchodník m, emeslník m a lidem, kte í z jakýkoliv d vod  nebyly do války 

odvedeni. V jejich myslích to byli bu  ke asové nebo povale i. Toto rozd lení místní 

kroniká  Alois Zají ek i rolník Václav Sova nelib  nesli. A  v tomto ohledu byli jednotní 

– i oni sem dle tohoto m ítka pat ili, tak v p ípad  chování místního starosty Jana 

Syrového se jejich názory rozd lily.  

Z ádk  A. Sovy je patrné opovržení v i tomuto starostovi, „jenž rovn ž pošpinil 

štít dobrého venkovského lidu (…) . I on byl vále ným zbohatlíkem na úkor lidu. (…) p ed 

válkou jsa zadlužen, že mu již hrozila exekuce, vše ve válce z nekalých svých obchod  zaplatil a 

mimoto ješt  zla áky ve velké mí e shromáždil. I jemu byla vojáky p išlými z fronty za jeho iny 

slibována šibenice. (…) Že výhružce v il a bál se odplaty za své ne isté skutky v i svým 

spoluob an m (…), sv í to, že se po p evrat  bál vyjíti mezi ob any a docela v klidu se vzdal 

starostenství, na n mž vždy tolik lp l“. Sou asn  se zdejší starosta prý i nekale podílel p i 

vymáhání a ud lování vále ných podpor, které byli ur ené ženám, jejichž manželé – 

živitelé rodiny – byli na vojn . Bu  výši podpory snížil i ji nevyplatil v bec211. 
                                                
 

210 Více informací viz kapitolka Politická aktivita.  

211 Pan Sova ve své kronice tuto taktiku zachytil následovn : „Byla matka vdova. Syna m la dlouhá léta ve 

Vídni, odkud ji podporoval. Ve válce musel jíti také na vojnu. Podle práva žádala o ud lení podpory. Byla však 

panem starostou odmítnuta s podotknutím, že ona na ní nemá nárok. (…)  Mezi í se sv ila [sousedce] (…), 

která jí pravila: „Já jsem podobný p ípad m la též s naším starostou. Vemte kousek másla a dojd te si na 

hejtmanství do K[utné)] H[ory] ke kancelistovi D., a ten vám dob e poradí. (…)“. Pan kancelista vše ádn  

vyslechl a poradil: „Dojd te si u vás k panu starostovi, vyžádejte si od n j podporový arch, p ijd te sem a tady to 

vyplníme a zašleme. Podporu musíte dostati. (…). Za n jaký as potkala pana starostu: „Hm, tak co dostatala jste ji 

[podporu]? Jízliv  se p i tom usmívaje (lítost nad uniklým ziskem). „Dostala“ odv tila klidn . (…). A jak na to 

reagoval pana starosta? „No vidíte ženská, to m žete pod kovat jen mn . ekl jsem tam pár slov a proto vám to 
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Starostovo nemravné chování se prý také projevovalo p i rekvírování dobytka. 

Okresní hejtmanství vždy obci ur ilo tzv. kontigent dodávky s p esným ur ením do 

jaké doby a jaký dobytek má obec odevzdat. Na základ  toho byla provedena prohlídka 

všech chlév  v obci panem starostou a nákup ím – tzv. ž ová komise, která byla na 

návrh starosty jmenována okresním hejtmanstvím. Jejím úkolem byl dohled na 

zásobování v obci a dozor nad celkovým hospoda ením v rámci kontingentu. „V 

zabavování dobytka panovala naprostá libov le starosty a nakupova e. (…) Byly na denním 

po ádku p ípady, že dobytek musili odvád ti lidé malí [tzn. spole ensky mén  postavení], 

zatím co pan starosta nebo nakupova  neodvád li nic. Nebo zrekvírovali mladé dor stající kusy 

jate né nebo ob ezlé mladé jalovice, prvot ídní to chovné kusy, kterými si naplnili své chlévy a za 

 dali c.k. eráru své staré vy azené hubené kusy.“212 

V p ípad  hodnocení pana starosty Syrového musíme brát v potaz Sovovu 

špatnou zkušenost s panem starostou. Otec pana Sovy byl vyu eným kolá em, který byl 

zprošt n  - jako ostatní emeslníci a v tší rolníci - odvodu k armád . S postupem války 

však nar stal nedostatek muž , proto bylo p ikro eno k novým odvod m starých 

ro ník  (45 let a výše). Hrozilo tedy, že by mohl být odveden, proto podal žádost o 

zprošt ní vojenské povinnosti. Tuto žádost musel potvrdit zdejší starosta a okolní 

starostové s tvrzením, že pan Sova je nepostradatelný. Pokud byla žádost kladn  

vy ízena, tak se prop íšt  „pouze“ prodlužovala znovu posláním na okresní 

hejtmanství v Kutné Ho e, které poslalo vyrozum ní, na jehož základ  doty ný musel i 

nemusel narukovat. A práv  v této chvíli se projevila starostova zlomyslnost – dle pana 

Sovy. Vyrozum ní leželo n kolik týdn  na solopyském obecním ú adu a pan starosta se 

nem l k tomu, aby panu Sovovi ekl verdikt. Až na nátlak komisa e Prádla z Kutné 

Hory se poslané vyrozum ní u starosty „našlo“ a pan Sova si mohl zhluboka 

oddychnout213. Toto starostovo jednání však bylo pro Václava Sovu zprost edkované 

vypráv ním otce.  

Osobní zkušenost s panem starostou ale Václav Sova m l. P edevším díky jeho 

tem z prvního manželství, se kterými byl v kontaktu od studentských let 

                                                                                                                                                       
 

dali. Kdepak to lov k musí znáti. (…) S pohrdáním [vdova] se na n ho usmála a šla s hnusem od n ho pry .“ In:: 

Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 241 – 246.  

212 Tamtéž,  str. 285. 

213 Tamtéž,  str. 248 – 249. 
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v m anské škole. Starosta byl celkem t ikrát ženatý214. Jeho první žena pocházela 

z velkého statku z Chotouchova s níž m l dv  d ti Jind icha, Má u215 a vyžen ného 

syna.  

Pot etí si vzal služku, dceru zdejšího hrobníka Novotného. Tento s atek byl pro 

starostu – sedláka -  Syrového spole enským faux – pas. Vzal si ji jako sedmnáctiletou se 

špatnou pov stí, a s velkým v kovým rozdílem, což zdejší lidé odsoudili216. Pan Sova jí 

ipisuje i podíl na nemorálním chování pana starosty b hem války. „Po svatb  pomalu 

ho celého k sob  p ipoutala. Do prvé sv tové války tonul v dluzích, které se stávaly neúnosnými. 

Byl v nouzi. (…) Ve válce jsouce mladá a muž starší v nující se vesm s svému mamon ní a 

stavše se váženou selkou, bohatou, nezapomn la na váše  své minulosti a propadla op t zálet m. 

Dnes však ne s oby ejnými, ale specializovala se na kaplany. Nebylo jednoho, aby se o n ho 

nepokoušela.“217 

DDvvaaccááttáá   ll ééttaa   

Se za átkem roku 1919 se zápisky pana Sovy i pana Zají ka postupn  vytrácejí. 

Objevují se p edevším poznámky spjaté s výrazem uv dom ní p íslušnosti k nov  

vzniklé republice. V kv tnu 1919 se zasazuje Lípa svobody u tehdejší obecní váhy p ed 

kostelem  sv.  Bartolom je.   „Lípu ov enou národními barvami p inesly dítky za zp vu 

národních písní. Než byla lípa zasazena, p ednášeli žáci básn  a zpívali vlastenecké písn . ídící 

itel zdejší školy Josef ezá  m l pak vlastenecky procít nou  k dítkám a všem p ítomným 

(T ch velkých však mnoho nebylo)“218.  

O t i roky pozd ji na svátek sv. Václava byl odhalen nov  postavený pomník 

padlým voják m. Pomník byl postaven na podn t místního hasi ského sboru, který p i 

každé tane ní zábav  vybíral mezi lidmi peníze219 na jeho stavbu. I ochotnický sbor 

svými divadelními p edstaveními finan  p isp l. Pomník byl objednán v kamenictví 

                                                
 

214 Druhé manželství bylo bezd tné. 

215 Jako malá hol ka zem ela. 

216 „Užíval  s ní rozkoše lásky, kdo p išel“ In: Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 546. 

217 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 546. 

218 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 150. 

219Po izovací cena pomníku byla 5.500,-K . In: SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 154. 
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J. Hemlera v Uhlí ských Janovicích. T lo pomníku bylo vytvo eno ze žulového kamene, 

ozdobeno ležícím lvem, šesti fotografiemi padlých vojín  a pozlaceným nápisem 

„Památce t ch, kte í se nedožili osvobození, ob tavše životy ve válce sv tové.“ Mezi 

padlé vojíny pat il: 

1) František íha,  p. 52 – Narodil se 3. února 1879 v Solopyskách, ženatý. Za 

války sloužil u vozatajstva. Zem el neš astnou náhodou – když jel z kopce s dalšími 

patnácti muži, zlámala se voj a celý v z padl na jeho t lo. Na míst  byl mrtev (3. ervna 

1915).  

2) Václav Ptá ek, p. 2 – Narodil se 8. zá í 1879 ve Vla icích u áslav . Na ja e 

roku 1916 beze stopy zmizel v bojích n kde u ernovic v Bukovin . 

3) Alois Kruliš, p. 18 - Narodil se 28. íjna 1880 v Kralicích, do Solopysk se 

iženil. Onemocn l tuberkulózou, které podlehl. M l to „št stí“, že zem el doma 

v Solopyskách (18. kv tna 1917). 

4) Josef T eš ák, p. 44 – Narodil se 2. íjna 1881 v Solopyskách, svobodný. Jako 

voják sloužil u p šího pluku . 36,  padl do ruského zjetí v roce 1914. Poslední jeho 

dopis byl doru en ze Samarkandu v blízkosti ínských hranic. Od té doby byl 

nezv stný. Dle ústního sv dectví jeho kamaráda Františka Stary [?] z Chotouchova m l 

zde zem ít v nemocnici.  

5) František Henych, p. 58 – Narodil se 23. prosince 1884 v Bohou ovicích u 

Kolína, do Solopysk se p iženil, rolník. Po dobu jednoho roku p sobil na front  ruské a 

poté t i roky na italské. V posledním roce jeho vojenské služby byl zam stnán jako 

ezník. O sv j život p išel neš astnou náhodou n kolik dní p ed 28. íjnem 1918.  

Spole  se svými kolegy byl ubytován na p , kam se nedalo jinak vylézt než po 

žeb íku, ze kterého se smekl a zlámal si vaz. O to smutn jší byla jeho smrt, že v kapse 

kabátu m l již napsanou dovolenku. Pochován byl na civilním h bitov  ve Feltze 

v provincii Belluno v severní Itálii. 

6) František Dlabal, p. 1 – Narodil se 5. listopadu 1896, rolník. Sloužil u 

choty, kam narukoval 15. dubna 1915. Ke konci toho roku byl p ímým sv dkem 

útoku Rus   na jeho oddíl v noci z 2. na 3. zá í 1915 u Lucku u vesnice Pel . Od té doby 

o n m nebyla žádná zmínka. „Jeho kamarád, který se vrátil, vypravoval, že v kritické chvíli, 
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kdy útok Rus  vyvrcholil, roz ilením celý prý se t ásl a držel jej za ruku, v nastavším však 

ruském ústupu se mu ztratil, a nebyl uveden ani v seznamu ztrát ani v seznamu zajatc .“220  

V den odhalení se konal pr vod od p. 18, v jehož ele šla domácí kapela, za ní 

átelé a lenové rodin padlých voják , obecní zastupitelstvo, osm ruských legioná  

ve  stejnokroji,  sbor  místních  i  malenovických  hasi  a  poté  celá  ves.   Po  krátkém  

slavnostním proslavu pana starosty ermáka a ídícího u itele Rudolfa Hlavatého (t. . 

v Petrovicích) a za zvuku národních hymen byl pomník odhalen ruskými legioná i 

Bohumil Vošisckým a Aloisem Pa ezem. Poté p ednesla báse  Marie Krulišová, jejíž 

„otec zam el jako vojín na dovolené“, pak šestiletá Marie Henychová ( p.1), které otec na vojn  

išel o život, a devítiletá Marie Hrdinová ( p. 2), jejíž strýc z stal nezv stným. P i prosté 

básni ce, kterou íkala mali ká Henychová, ve které vzpomínala svého skoro nepoznaného otce, 

málokteré oko z stalo suché.“ 221  

Slavnost se prodloužila až do ve erních hodin, kde místní ochotníci sehráli 

divadelní p edstavení Jidáš aneb odplata za zradu od Ad[olfa]Bognera. Hlavním 

motivem byl život italského legioná e.  

 

Velkým zájmem bylo udržet dobré fungování místních hostinc . Hostinec v obci 

neplnil pouze „poslání“ dob e se najíst a napít, ale byl p edevším místem, kde se lidé 

setkávali, bavili se o strastech i radostech života, a kde se seznamovali s novými trendy 

v zem lství i ve spole nosti prost ednictvím ve ejných sch zí. Jak bude dále 

uvedeno222, hostinec byl místem, kde se odehrávalo veškeré d ní obce. Proto se obecní 

zastupitelstvo kladn  vyjad ovalo ve schvalování hostinské koncese. V roce 1918 

doporu ilo Okresnímu hejtmanství v Kutné Ho e, aby povolilo hostinskou živnost 

panu Josefovi Michalovi v p. 40. Jak toto rozhodování dopadlo, již bohužel nezjistíme. 

Zaru en  ale víme, že v íjnu roku 1927 byla vydána koncese hostinská a vý epnická 

s povolením k prodeji povolených lihových nápoj  panu Janu Syrovému pro p. 40. Se 

závazkem, že nechá p espat cizince zdarma na slám  a za poplatek v hostinci, „aby byl 

odstran n zlozvyk posílati takové k starostovi“223.  

                                                
 

220 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 156 – 155.  

221 Tamtéž,  str. 154.  

222 Více viz kapitolka Oslavy v obci.  

223SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3.  Protokol z íjna 1927.  
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Ve er co ve er od jara do podzimka scházeli se sousedé na lavi kách vynesených 

k tomu ú elu na návsi, kde si vypravovali pozd  do noci. Muži scházeli se po denní 

práci p i p llitru piva v hostinci nebo u trafiky. Mládež sedávala na návsi na kládách 

škádlící se a zpívající národní písn . „Zamilovaní vyhledávali samotu, kde v skrytu a 

v kouzlu polibk  z lásky kreslili si pohádku svého mládí a p íslibu snad š astného života 

v opojném št stí bez kazu, utrpení a bolestí.224“ 

 

Až do roku konce dvacátých let stavební rozvoj obce adu let stagnoval, 

provád ly se pouze nezbytné opravy a p estavby225. V tomto období se obec snažila 

ud lat regula ní stavební plán pro zdejší obci. Práci zadala Ing. Pr šovi z Kutné 

Hory226.  

V roce 1928 nastává ve zdejší obci stavitelský boom na d ív jším farním poli 

sm rem k h bitovu227, kde si pan Josef Lesák ( p. 63) postavil stavení o dvou 

místnostech  v  ele,  se  síní,  chlévem  a  stodolou  ve  tvaru  L  –  tedy  vše  pod  jednou  

st echou. Tento moderní stavitelský p dorys dodržel i Bohumil Vošický ( p. 64) a  

Bohumil Jakubál ( p.65).  

Od h bitova sm rem k hradecké silnici zapo al se stavbou ková  Krásný ( p. 66), 

který si postavil d m na poli d íve pat ícímu panu Syrovému. Od po átku stavby se 

vyskytovaly problémy. Základy, které si pan Krásný vyhloubal mu nebyly schváleny. 

Jelikož do t chto základ  investoval nemalé peníze, necht l nic zm nit. Neústupnost 

okresní komise na jedné stran  a neochota pana Krásného budovat znovu základy byla 

vy ešena šalomounsky. D m byl postaven na ásti stávajících základech, ímž poloha 

sv tnic byla šikmá. Své stanovisko k celé v ci pan Krásný vyjád il nápisem na fasád : 

„Na závisti“.  

Výše uvedené novostavby byly dílem stavitele Kubeše z Kolína ( p. 64, 65, 

stodola), Františka Koloveckého z Uhlí ských Janovic ( p.63) a  Františka Petrá ka 

                                                
 

224 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 315. 

225 Nap . Proti svému domu si postavil stodolu František Trnka ( p. 12).  

226 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. dubna 1928. 

227 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 178 – 179.  
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z ervených Pe ek ( p. 66). S rozší ením obce bylo nutno prodloužit taktéž  elektrickou 

sí  od p. 36 do p. 65228.  

Nov  postavený d m pana Jakubála ( p. 65) byl v prosinci 1933 v soudní dražb  

konané  u  Okresní  soudu  v  KH  prodán  Františkovi Kárníkovi z Vysoké. D m byl až 

„po st echu“ zadlužen. Pan Jakubál dlužil 22.000,-K  ve Spo itelním a záložním spolku 

v Solopyskách229, 3.500,-K  ve Spo iteln  m sta Kutné Hory, 1.950,- K  za nájem z pole 

v eticích Místní školní obci v Solopyskách a  2.042,50,-K  Hospodá skému družstvu 

v Kutné Ho e (uhlí, um lá hnojiva). Byl dovedným a p inlivým zedníkem. Myslel si,  

že vše splatí. Jenže práce zednické ubývalo a nezdary v chovu dobytka a veliký nájem 

zp sobily dluhy, které již neustál. Dlužní nájem z obecních pozemk  si odpracovával 

lámáním kamene na opravu cest.  

Domek byl postaven z kamene, vnit ek obložen cihlami, zven í neomítnut a 

v zadní místnosti nebyla položena podlaha. Domek byl odhadnut nejd íve na 49.079,-

 avšak žádný kupec nem l zájem. Proto byl Spo itelnou vyhotoven nový odhad a 

cena snížena na 43.190,- K . Za tuto sumu si d m koupil pan Kárník a jeho žena Marie, 

rozená Masopustová z Malenovic. Noví majitelé se však nemohli hned nast hovat, 

jelikož pan  Jakubál po obci požadoval byt v obecní dom   ( p.21). Nem l se totiž kam 

nast hovat. D m jeho rodi  ( p.6) byl prodán Františkovi íhovi230. Obec mu ale 

nemohla vyhov t, jelikož obecní d m byl zcela zapln n. P esto mu podala pomocnou 

ruku tím,   že si nábytek mohl uskladnit do hasi ské k lny. Sou asn  od n j obec 

požadovala, aby si mezitím hledal nové bydlení. 231 

 Trp liv  obec snášela nekone né výmluvy pana Jakubála, že si žádný byt 

nem že najít. Po n kolika naléháních jí tedy nezbylo nic jiného, než podat soudní 

výpov  z p. 65.  Den p ed plánovaným vyst hováním se nakonec pan Jakubál 

s nejnutn jším odst hoval k Václavovi Válovi ( p.55).  P ebyte ný nábytek uskladnil do 

hasi ské k lny vedle st íka ky a bez souhlasu obecního zastupitelstva se i on 

                                                
 

228 Tamtéž,  str.179.  

229 K panu Jakubálovi byli až krajn  shovívaví. Teprve po 2,5letech bylo u in no oznámení Úst ední 

jednot  hospodá ských družstev, které záložna podléhala a byla lenem a podnítila tak soudní dražbu.  

230 František íha byl synem jeho nevlastního bratra – v první sv tové válce p išel o život -  pocházejícího 

z prvního manželství jeho matky. 

231 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 225.  
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nast hoval do hasi ské k lny. Z po átku si va il v p. 8 a  p. 48, pozd ji na malých 

kovových kamínkách p ímo v hasi ské k ln . Situace byla neúnosná. Nejenže hrozilo 

vyho ení k lny, ale také jeho pobyt znep íjem oval zázemí ur ené hasi m a 

hasi skému vybavení. Starosta i etník byli bezmocní. S p íchodem zimy se obec 

slitovala a zaplatila mu na p l roku byt v Chotouchov  s tím, že po p l roce si nájem 

bude hradit z vlastních pen z.  

Založené Vodní družstvo si vyty ilo za sv j cíl odvodnit postupn  veškeré 

pozemky a tím zvýšit kvalitu polí (tzv.meliorace). V roce 1925 bylo schváleno založení 

rybní ku uprost ed vsi a rok na to byly odvodn ny další neodvodn né pozemky 

sm rem podél silnice ku ervenému Hrádku a pozemky dvora Kunvaldu232 

TT ii ccááttáá   ll ééttaa   

icátá léta se vyzna ovala p edevším hojnými p estavbami, bouráním již 

zchátralých stavení a stavbou nejnutn jších hospodá ských budov. Výraznou p estavbu 

provedl po koupi pan íha ( p.6) a pan Alois Uher233 ( p. 5), jehož d m byl pokryt ješt  

doškami. Krom  toho, že do domu zatékalo, bylo zapot ebí taktéž d m vyvýšit.  

V roce 1932 Josef Myslive ek ( p.41) rozboural d ív jší sýpku a na jejím míst  

postavil nový vým nek o dvou místnostech sm rem k silnici, sm rem na jih ke stodole 

nové chlévy a nad vším novou sýpku. Vše si jako zru ný zedník postavil svépomocí 

spole  s tchánem panem Kukalem z Gbele234.  

V tomtéž roce prodal Antonín Verner235 a jeho nevlastní syn Bohumil Škarka 

s manželkou Marií rolnickou usedlost p. 30 ezníkovi panu Josefovi Trnkovi za 70.000,-

                                                
 

232 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 172.  

233 Jeho d de ek pan Beránek býval panským hajným v dob ,  kdy majitelem Hrádeckého panství byl 

baron Vražda – m l honitbu, sou asn  byl hroba em na nov  založeném h bitov . Jako hajný m l zdarma 

k užívání pole na Skalce. Po jeho smrti zd dila majetek dcera Barbora – matka Aloise – provdaná za 

krej ího Josefa Uhra (zem el 1906). V roce 1924 zem ela i ona a to neš astnou náhodou. Spadla do studn , 

ejm   v podnapilém stavu. 

234 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4str. 195. 

235 Antonín Verner si v tomto stavení ponechal užívací právo až do své smrti. O pozemky ve vým e 20 

korc  (1 korec = 0,29ha) se prodávající majitelé rozd lili. Polovici si ponechal Antonín Verner, a polovici 

manželé Škarkovi, kte í bydleli v domku p. 22. Antonín Verner však v tomtéž roce prodal svoji polovici 
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. Usedlost byla postavena v roce 1906 na míst  starého d ev ného domu, který ve své 

ev né lomenici m l nápis „Dej B h št stí tomu, kdo p ebývá v tomto domu. Mat j 

Knížák.“. P i rozkopávání starého zdiva stodoly, postavené v roce 1911 – 1912, byla 

nalezena jamka s pískem, který se d íve používal k drhnutí d ev ného nádobí. „Pod 

mlatem byl jakýsi dlážd ný sjezd. To by nasv ovalo tomu, že louka za stodolou 

bývala rybní kem, u kterého ženy drhli nádobí. Nyn jší dv r jest hodn  vyvýšen 

navezením shnilé skály z Vrch “236. V nov  postavené stodole si majitel vyhradil místo 

na porážku a „lednici“.  

V roce 1934 Josef Kmoch rozboural zchátralý d m p. 52. D m byl postaven 

v pravém úhlu. Na západní stran  se nacházela obytná místnost s jedním okýnkem 

sm rem k západu a druhým sm rem k severu k silnici, stav ná ješt  z domácích cihel 

na slunci sušených tzv. vep ovic. V dom  byla sí  a komora, od které sm rem k silnici 

byla místnost pro píci, jenž v d ív jších dobách sloužila i za mlátek. Na d m navazoval 

chlév pro dv  krávy a chlívek pro kozu nebo prase u strouhy p istavený z „kulatých 

bidel a omazaný hlínou ervinkou“. 

V roce 1933 obec nechala vytarasit obecní rybní ek. V ofertním ízení zvít zila 

nabídka pana Václava Jekavského, stavitele z Kolína.237 

 

Práce v hospodá ství se ve t icátých letech výrazn  zjednodušila oproti 

povále ným let m díky zavedení elekt iny.  Nejv tší zm na nastala s výmlatem obilí – 

ed válkou hospodá i m li žentoury se zví ecím -  z ídka benzínovým -  pohonem. 

Nyní vlastnili motory s elektrickým pohonem v každém v tším hospodá ství, ímž byla 

práce zna  usnadn na. D íve po celou zimu bylo ze stodol slyšet žentourové mláti ky 

nebo klapot cep . To vše p estalo – nyní si vše hospodá  vymlátil sám najednou na 

velkém istícím stroji. I ezání ezanky bylo uleh eno proti ezání ru nímu. Pomocí 

cirkulárky se snadn ji ezalo d íví. Se zavedením stroj  však mnoho lidí p išlo o 

práci!238 

                                                                                                                                                       
 

Vincenci Urbanovi, t. . penzionovanému editeli tabákové továrny v Sedlci u Kutné Hory, zdejšímu 

rodákovi, který zde s rodinou bydlel na letním byt  u své matky v p. 20 v obecním dom .  

236 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 195 

237 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 17. kv tna 1933. 

238 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 198.  
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„Po žních [roku] 1933 vlna sucha a parna pokra ovala. Zaseté sm sky  na krmení 

zaschly. (...) Strniš áky nebyly žádné. Strniš ata se ješt  jakžtakž podmítly. V krajním p ípad  se 

oraly na jednu brázdu, dv ma radli kami. Byla to p íšerná práce. Sakováky následkem trháním 

se ohromných tvrdých hrud, vybíhaly z brázdy. S orá em pluh házel ze strany a stranu, takže byl 

celý urván a zpocen. Dobytek stálým trháním a škubáním byl celý zpocen a ud en.  (...) Ješt  

horší práce byla spojená k p íprav  k setí. (...) Pšenice do takového pole zasetá, nevzešla v bec, a  

tam ležela n kolik m síc , jen tu a tam vystrkovala špi ky. Žita se zasela jako do „popela“, ale 

následkem sucha byla velice ídká a neud lala v bec žádné odnože. Zima p išla bez sn hu a bez 

vláhy. (...) Následkem všech t chto okolností nastala v zim  a hlavn  na ja e bída o krmení. Aby 

se dobytek udržel v kondici a byl schopen tahu, musela se mu p ikupovat jadrná krmiva. (...) 

Je mena a ovsi se na ja e zasely dob e. P išla i dobrá závlaha. (...) Vše ukazovalo na nad jné žn . 

(...) Nastalá vlna sucha zma ila op t rázem všechny nad je. (...) išly ubohé žn  a s nimi ješt  

ubožejší sklize . Nikde na obloze ani mrá ku. (...) Nastala bída o vodu. Nikdo takovou nouzi o ní 

[vodu] ve vsi nepamatoval. V tšina studní vyschla. Jezdilo se pro vodu s voznicema do Rakova 

do Rybní ka, který svou vodou zásoboval tak ka celou vesnici. Sám napájel se z nevy erpatelné 

studánky v „Rakov “ pramenem to malenovského potoka (...)“. 

Po žních jako na výsm ch p ikva ilo deštivé po así. (...) Nyní následkem dostatku vláhy, 

sm sky a všechny pícniny na zelené krmení abnormáln  vzrostly a dali abnormální výnosy. 

Hráchy byly obsypány (...), jeteli dali druhou a t etí se , lepší než – li první. Luka [dala] však 

sena i otavy ubohé. epy byly zachrán ny a obrostly znovu chrástem. “239 

„Jelikož po átkem [zá í 1934] ukazovalo po así op t na sucho a byla obava, aby se 

neopakoval podzim roku 1933, kdy kdo d íve zasel m l lepší úrodu, dali se lidé o 14 dní d íve do 

setí.“240 

Rok 1934 byl pro hospodá e katastrofou. Následkem neúrody nastala velká 

nouze jak o finan ní prost edky, krmení, ale i slámu. Spousta lidí nebyla schopna dát 

podestýlku svému dobytku, natož pak ho nakrmit. V d sledku toho se za al „hov zí 

dobytek prodávat lacino, kráva se mohla koupiti již za 400,-K . Podsvin ata klesla až na 40,-K , 

za kteroužto cenu se nevyplácelo již krmení prasnic. V posledních letech, kdy byla cena 

podsvin at pr rn  400,-K  za párek (n kdy byly jen za 100,-K  párek, jindy však až za 700,-

                                                
 

239 Václav Sova: RK 1931 – 1946, str. 20 – 22.  

240 Tamtéž,  str. 23. 
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!) rozmohlo se p stování vep ového bravu [prase] v našem kraji m rou nebývalou, a bylo 

hlavním p íjmem hospodá  zvlášt  malých. (...)“.241 

Pokles cen zem lských plodin a  jejich nedostatek p ivodil nouzi a nedostatek 

financí v Solopyskách i na celém venkov , který se odrazil v tom, že „nikdo nic nekupuje, 

žádné stroje se ne ídí nové, jen se d lají nejnutn jší opravy, každý se omezuje na v ci 

nejnutn jší, ímž všechen obchod i živnosti váznou242“. V této nastalé obchodní stagnaci se 

Obchodní grémium v Kutné Ho e usneslo243, že o ned li a o svátcích se bude dopoledne 

prodávat.  P esto o rok pozd ji podala Spole enstva ezník  a uzená  žádost na místní 

obecní zastupitelstvo, zda by obchody nemohly být v ned li zav ené. Obecní 

zastupitelstvo tuto žádost razantn  zamítlo244.  

AAttmm oossff éérraa   ll ééttaa   11993388   

„Celé léto 1938 žili jsme ve stálém rozrušení a v nejistot  co p inesou nejbližší  dny nebo 

hodiny […] V pátek 23. zá í 1938 v deset hodin ve er rozhlas nevysílal jako jindy nejnov jší 

zprávy, nýbrž n kolikráte hlasatel žádal, aby každý poslucha  z stal u svého p ijíma e. Asi po 

tvrt hodin  pak byl ten rozkaz prezidenta Dr. Beneše o mobilizaci všech záložník  do 40 rok . 

Rozkaz vysílán nejprve esky, pak slovensky a na to ve všech ech našich menšin tehdejší 

republiky. 245  (…) Zpráva se v malé chvíli rozší ila po celé obci. Rozsvícena ve ejná sv tla, a na 

návsi bylo živo jako ve dne, nikdo na spánek nem l ani pomyšlení. V Kampeli ce se o p l noci 

adovalo, nebo  mobilizovaní vojíni se zásobovali pen zi, a inili nutné p ípravy na cestu. 

V obou hostincích bylo živo, rozhlas nep etržit  vysílala hudbu, samé ízné pochody, a mezi tím 

zné pokyny narukujícím, (…). Mobilizace to znamenala proražení nesnesitelného již nap tí. U 

všech povolaných bylo odhodlání a odvaha hájiti vlast.  (…) 246.“ 

„Byl práv  na venkov as nejpiln jších prací se setím, dobýváním brambor  a cukrovky. 

Odešlé síly chyb ly, a proto si zem lci z stavší doma vzájemn  vypomáhali. Pak p išla smutná 

zpráva o mnichovském ujednání, že naše republika musí odstoupiti pohrani ní území. Na 
                                                
 

241 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.200 - 201.  

242 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.201.  

243 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 30. dubna 1931. 

244 Tamtéž. Protokol ze dne 1. února 1932. 

245 Zápis psán retrospektivn  ze zápisk  pana Aloise Zají ka v roce 1952. 

246 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 244 – 245.  
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každého to zap sobilo zni ujím dojmem. Ten ve er projela naší obcí kolona našeho vojska od 

Hrádku ervený Hrádek] sm rem k Rozkoši247. Každý byl sklí en a odsuzoval jednání Velké 

Británie a Francie, že nás opustili. (…). Dr. Beneš odstoupil z ú adu prezidenta republiky a na 

jeho místo zvolen Dr. Emil Hácha, lov k, jehož jméno nebylo u nás v lidu d íve známo, proto na 

jeho volbu pohlíženo celkem chladn  a bez zájmu, nebo  každý tušil, že naše v c jest 

prohrána“248. 

OO ssll aavvyy   vv   oobbccii   

K p íležitosti prvního výro í eskoslovenské republiky se uspo ádala p ednáška, 

konaná místní osv tovou komisí v ele s ídícím u itelem ezá em. Ú ast na této 

ednášce byla podmín na také morální povinností p isp t na poz stalé po padlých 

legioná ích249. Ú ast nebyla valná, p evládal totiž názor, že každý už si má pomoci sám 

i mu má pomoci nov  vzniklý stát.  

Naopak p tileté výro í bylo celou obcí vnímáno daleko v eleji. Slavnost tradi  

zapo ala pr vodem s hudbou od p. 20 sm rem k pomníku padlých vojín , kde 

starosta obce František ermák oficiáln  zahájil slavnost. Po proslovu pana starosty a 

Aloise Zají ka školní d ti p ednesly vlastenecké básn 250, zahrála se národní hymna a 

pr vod v ele se starostou, obecním zastupitelstvem, legioná i (Bohumil Vošický, 

Antonín Kozák) a ídícím u itelem Josefem ezá em se odebral p ed hostinec p. 39, 

kde až do za átku divadelního vystoupení hrála hudba. Jelikož pro pilnou polní práci 

nemohla být nastudována nová hra, opakovalo se drama od Adolfa [?] Bognera Pytlák 

Martin. Slavnost se op t vyda ila a zájem p espolních lidí byl ne ekaný a v ele vítán. 

istý zisk z této slavnosti byl na návrh Aloise Zají ka poskytnut místnímu 

ochotnickému spolku na zaplacení dluhu za nové divadelní jevišt .251 

                                                
 

247 Tamtéž,  str. 246.  

248 Tamtéž,  str. 266.  

249 Tamtéž,  str. 152. Byla vybrána ástka 10860K , která byla zaslána redakci Národní Politiky. 

250 Marie Krulišová p ednesla báse  “28. íjen”. 

251 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 159.  
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Každoro  si obec Solopysky p ipomínala narozeniny prezidenta Tomáše 

Garique Masaryka a posléze Edvarda Beneše252. Slavnost již m la svoji tradi ní trasu, 

která se zapo ala proslovy, p ednesy básní253 a vzty ením vlajky254 p ed místní školou, 

poté se p esídlila k obecnímu domu a ukon ena byla v místním hostinci, kde bylo 

sehráno divadlo, hrály se kolektivní hry a hudba hrála k poslechu a k tanci. V p edve er 

6. b ezna byla sborem dobrovolných hasi  po ádána oslava k p íležitosti 85. narozenin 

Tomáše G. Masaryka. Veškeré ob any v nované d evo bylo na Vrchách255 vyskládáno 

do hranice. O p l sedmé vyšel z hostince Na Kope ku pr vod s místní hudbou v ele, 

hasi ský sbor byl oble en do slavnostních uniforem a v pr vodu nesl svítící lampióny. 

Za minutu sedm hodin byl zatrouben signál a v sedm hodin ve er  vzplála postavená  

hranice. Na úvod p etl František Trnka Manifest svazu eskoslovenského sboru. Poté 

byla  pronesena  starosty Jind icha Syrového. Alois Zají ek pohovo il  o významu 

osobnosti T.G. Masaryka a Božena Syká ková p ednesla báse  o T.G.M. I když bylo 

dvacet centimetr  sn hu a po así nebylo vlídné, tak ú ast byla hojná. Krom  

solopyských rodák  p išli lidé i z Miletin a Rozkoše.. Slavnost byla konána 

celorepublikov  ve stejný as. Organizoval ji eskoslovenský svaz hasi ský. 256 

O rok pozd ji si narozeniny T.G.Masaryka p ipomn ly spole 257 obce 

Solopysky, Malenovice a Dob . Sbor hasi  ze Solopysk se vydal s hudbou do 

Malenovic a pak spole  do Dob en .  Lidu se sešlo mnoho, i když sn žilo.   

Úmrtí T.G.Masaryka258 zasáhlo celou eskoslovenskou republiku. Informaci o 

skonání prvního prezidenta SR se ob ané Solopysk dozv li prost ednictvím 

rozhlasu. Ihned byly vyv šeny erné prapory na škole, na v ži a na záložn . Lidé 

                                                
 

252 SOAKH - Školy obecné, národní m anské, st ední a ZDŠ Nové Nešpe ice – Štrampouch - 

Národní škola Solopysky (NŠSlp): školní rok Pam tní kniha 1893 – 1963 (Pk 1893 – 1963), školní rok 

1935/1936. 

253 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1930/1931. 

254 Tamtéž, školní rok 1935/1936. 

255 „Na Vrchách“ – místní ozna ení pro ást území za hranicemi obce sm rem k obci Miletiny. 

256 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 204.  

257 Projev u inil velitel hasi  z Dob en  a proslov o Masarykovi p ednesl ídící u itel Rudolf Hlavatý ze 

Solopysk.  

258 Dne 14. zá í 1937. 
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odložili práci a školní vyu ování bylo zrušeno259. Ve škole byl vystaven obraz 

T.G.Masaryka ern  zdobený v prvním poschodí, kam d ti se svými rodi i p inášely 

kv tiny a zapalovaly sví ky. Obec uctila památku, jak nejlépe dovedla.  

V p edve er státního poh bu se konal smute ní pr vod Na Vrcha v ele se 

sborem hasi  ve slavnostních krojích a helmách. V 19 hodin byla zapálena fatra stejn  

jako ve všech okolních obcí.  Po smute ní proslovu p edneseným Aloisem Zají kem 

zahrála státní hymna. Poté se lidé odebrali do hostince Na kope ku, kde u obrazu stáli 

v krojích zdejší ruští legioná i Bohumil Vošický a Alois Pa ez [?] a dva lenové 

hasi ského sboru. Smute ní slavnost zapo alo smy cové kvarteto (zdejší František 

Zají ek ( p.25), Vincenc Zají ek ( p.25), František Zají ek ( p.17), Josef Zden k ( p.36), 

Josef Zají ek ( p.16)260) Händelovou skladbou. Po celou dobu se hrála výhradn  vážná 

hudba.  

V den poh bu byla sloužena v místním kostele ranní mše fará em Václavem 

Volánkem. Do kostela nejprve vstoupili zdejší legioná i, kte í p inesli velký v nec se 

stuhami v národních barvách, sbor a poté mnoho zdejších lidí.  V nec byl pokladen na 

místo ur ené pro položení rakve a vedle n ho stála estná stráž.  

Po bohoslužb  byl v nec odnesen k pomníku padlých p ed školní budovu, kde 

ídící u itel Hlavatý pronesl krátký proslov. Poté se všichni vydali do hospody Na 

kope ku, kde spole  p es rozhlas poslouchali pr h Masaryka poh bu,  Edvarda 

Beneše a  zpívané písn  Svatý Václave a Kdož jsou boží bojovníci. „Odpoledne p elet lo 

nad naší obcí kolem 40 letadel sm rem od západu na východ vracejíce se z poh bu prvního 

nejvyššího velitele eskoslovenské armády261.“ 

K nejvíce slaveným událostem v obci se adilo stav ní máje (májky).  Do této 

akce se mládež z celé vesnice aktivn  zapojila. Aby se taková májka mohla postavit, 

bylo zapot ebí sehnat olist né b ízky, které se v lese nasekaly  s povolením lesní správy. 

Jakmile byla celá vesnice vyzdobená postavenými májkami, vydal se pr vod za 

doprovodu kapely262 od jednoho stavení k druhému. P ed stavením, kde bydlela 

svobodná d ata se zastavili, máje ozdobili barevnými papírovými t ásn mi 
                                                
 

259 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1937/1938. 

260 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.233.  

261 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 235. 

262 D ata zaplatila za hudbu. 
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vyzdobené k ížky – májky. V noci se ke stav ní májek dostali zamilovaní mládenci, 

kte í májku stav li na zahrádky pod okna, kde jejich milované dívky spaly. 

Do prost ed vsi, v tšinou na náves, se stav l tzv.král. Byl to z lesa p ivezený 

vysoký smrk oloupaný z k ry. Jen vrch stromku byl ponechán a ozdoben barevnými 

ásn mi, který se postavil a ukotvil do hluboké jámy vykopané v zemi. V noci se musel 

hlídat, pon vadž oby ejn  mládenci z okolních vesnic se ho snažili ukradnout. Pokud 

se jim to poda ilo, tak to byla pro místní po ádná ostuda.  

Druhý den se konalo tzv. stíhání krále. P ed tím m l kat ve ejné kázání, ve 

kterém na každé d e a chlapce n co pov l. „Vesm s to byli legra ní i“263.  

Stíhání krále264 zapo alo tak, že král - mladík v bílém p estrojený - , si u krále - 

májky klekl a za r zného povídání a ceremonii byl katem sta . V ten den chodila hudba 

s pr vodem po vsi a znovu a znovu vyhrávala u májek, kde bydlela svobodná d ata. 

U každé takové májky se  zahrála d eti píse  „Má zlatá panenko, stavíme ti máje, 

stavíme ti máje. Otev i okénko, podívej se na n , podívej se na n “265. Poté d ata, ádn  

ustrojená, byla vybranými chlapci po p ípitku „sladké rosolky“ postupn  uvád na do 

pr vodu.  

kdy se na vrchol krále zav sily dárky. Kdo z kluk  dokázal po holém stromu 

vyšplhat nahoru, byly dárky jeho. Poda ilo se to ale málokomu, i když si n kte í 

mládenci namazali chodidla prysky icí. Ov ený král s barevnými t ásn mi vévodil 

svou výškou a krásou ješt  dlouhou dobu po slavnosti. Nakonec byl ve ejnou dražbou a 

prodán. Utržený obnos na n j p ipadl po adatel m slavnosti. 266 

Na svátek sv. Cyrila a Metod je (5.7.) se konala každoro  pou . Pr vod lidí se 

vydal za doprovodu hudby ke kapli ce sv. Cyrila a Metod je. Zde byly od íkány 

liturgické texty k svatým s ud lením svatého požehnání. Po ranní mši se konala 

v hostinci tane ní zábava, která trvala až do pozdních ve erních hodin. 

Vedle zábavy v hostinci se mezi další atrakce adily houpa ky pro malé a velké 

návšt vníky a st elnice. Ve st elnicích se st ílelo vzduchovkami „s kovovými šipkami 

s t snícím chvostíkem do kovových figur. (...). Do t ch se st ílelo vzduchovkami se zvláštními 
                                                
 

263 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str.317 – 318. 

264 Tamtéž,  str..318.  

265 Tamtéž,  str..318. 

266 Tamtéž,  str..319. 
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olov nými broky267“. Pokud jste se trefili, tak figurka za ala bubnovat, ková i tloukli 

kladivy nebo zajíc ud lal kotrmelec. Sest elovalo se také do sko ápek nebo se 

est elovali š rky s r znými loutkami, kterou dobrý st elec po sest elení dostal. 

Taktéž se házelo šipkami do ter e. Ten, kdo se trefil do erného st edu, mohl vyhrát 

papírové r že nebo r zné figurky. „Kdo m l nejvíce tref, to byl pane Kabr ák. Na n ho se 

pohlíželo s respektem“268. Um ním bylo také srazit t emi mí ky do jehlanu postavené 

plechovky nebo se trefit d ev nými kroužky na hrdlo postavené láhve s vínem. 269 

Ani krámky na zdejší pouti nesm ly chyb t. Již p ed ranní mší byly všechny 

stánky postavené a veškeré zboží vystavené. Stánky se nacházely všude. V zatá ce u 

kostelní zdi prodávali své zboží cukrá i z Kutné Hory – pan Olst270 a pan N me ek. 

Místo na váze pat ilo cukrá i ze Zásmuk. V okolí váhy se nalézaly stánky s oble ením, 

obuví, kravatami a látkami. Podél silnice stály t i stánky kramá e Pokorného (cukroví, 

hra ky), dále s porcelánovým, hlin ným, plechovým i sklen nými nádobím. Vedle nich 

prodávala v kraji známá písni ká ka Palusková z Uhlí ských Janovic, která nabízela 

zné tišt né písni ky, zamilované, š astné i neš astné o lupi ích a zbojnicích aj. Na 

ání um la každou písni ku p ezpívat. Vedle Válových ( p.58) se prodávaly okurky 

naložené v kádích.  

Druhý den nato se konala v Kolín  vždy „posvícenská zlá a s trhem na dobytek a 

kon . Sem sm ovali trhovci ze Solopysk. I naši ob ané se sem vydali, vraceli se ve er. O pouti 

nechyb l ani malý cirkus se cvi enými psy, jednou i se starým opelichaným medv dem, 

s dovád jící opi kou, baletkou chodící po napnutém drátu s deštníkem, akrobacie na jízdním kole, 

vtipným šaškem, polyka e šavle i ohn , stav ní živých pyramid aj.“271. 

Dne 26. srpna se na svátek sv. Bartolom je v naší obci konala velice slavná pou . 

„Již týden p ed poutí sjížd li se do vsi kramá i, koloto , st elnice aj. atrakce. N kte í z nich, 

nejvíce n jaký Tlaksa um l hráti na tahací harmoniku, a to velmi p kn . Ve er co ve er hrál na 

„Kope ku“ dlouho do noci za veliké ú asti poslucha “. (...) Koloto  byl postaven a ú inkoval 

vždy ve er po celý týden. Stával vždy na plácku v prost ed vsi. Prvá léta býval koní kový. (...) 
                                                
 

267 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 311. 

268 Tamtéž,  str. 312.  

269 Tamtéž,  str.. 312.  

270 Strýc pana Sovy.  

271 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 313. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


71 

 

To ení bylo provázeno hudbou velikého flašinetu s dobovými písni kami. (...). Pozd ji byly 

koloto e se etízkovými lavi kami, které se p i to ení nechali rozhoupati, což však bylo pro malé 

ti nebezpe né. (...).“272 

Na podzim ženy po ádaly Kate inskou zábavu.  „To  byla  stigena.  Zalilo  se  prase,  

peklo a smažilo. Každá hospodyn  n ím p isp la. Hostila se celá vesnice. Oby ejn  se peklo 

všechno u nás [ p.35], jelikož to bylo blízko hostince. Po té se tan ilo“273. 

Po váno ních svátcích se konaly plesy, které zpravidla po ádali místní hasi i. 

Celá vesnice byla pozvána tišt nými pozvánkami. Odmítnout toto pozvání i pen žn  

nep isp t bylo považováno za spole enské faux – pas.  P ed plesem vyzdobili hasi i 

hostinec chvojím a papírovými girlandami, na zdi pov sili vyp ená zrcadla, do ela 

pov sili hasi skou helmu – zlatou velitelskou – a pod ní k ížem dv  hasi ském sekery a 

nad nimi velký nápis barevnými písmeny Vítáme Vás. Napravo v sále m la své místo 

Zají kova kapela. O p lnoci se podávala  ve e, na což se všichni p ítomní t šili. Dobré 

párky, teplé s k enem a dobrou houskou. Až do druhého dne dopoledne se veselilo a 

tan ilo. 274 

Na svátek t í král  se konala íkrálová muzika, kterou po ádal v tšinou 

hostinský (šenký ). Další muzika se po ádala o velikono ním pond lí  a o „Oltá ích“275. 

To se vždy tan ilo v ned li hned po velké mši svaté, která bývala v 10 hodin dopoledne. 

Obec  tuto slavnost podporovala nákupem 50ti litr  piva276. Hudebníci po ádali 

Pecilskou zábavu, na kterou byla celá vesnice pozvána. 277 

Ob as do vesnice zavítali komedianti. Hrálo se loutkové divadlo. „Jednou zavítal i 

potomek slavného loutka e vlastn  zakladatele loutka ského divadla Kopecký. To bylo n co pro 

nás d ti. Hráli vesm s skoro stejné hry Posvícení v Hudlicích, Bed ich a Božena aj. p edstavení 

oby ejn  s národním zabarvením. Ovšemže nebyly opomenuty taška ice a šprýmy 

                                                
 

272 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 309 – 311.  

273 Tamtéž,  str..319. 

274 Tamtéž,  str. 316. 

275 Hudbu na Vzk íšení a oltá ích platila obec. In. Protokol ze dne 11. dubna 1930. 

276 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. dubna 1933. 

277 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str..319. 
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s nepostradatelným Kašpárkem a jinými legra ními figurkami. N které loutky dokonce mrkali 

ima a hýbali i pusou, neb i st íhali ušima k v tšímu obveselení“278. 

I kouzelníci, „mezi nimiž nechyb li ani známí sourozenci Kellnerovi s pln  vybavenými 

automatickými ponocnými p ístroji [a]  (...) létajícími dámami ve vzduchu za hypnotického 

spánku. Kouzelnická ísla. Zmizení osoby z uzam ené a provazy ovázané bedn , kouzla 

s kartami, nekone né chytání vajec i mí , cigaret i pen z ve vzduchu, vykouzlení kv tin, 

barevných šátk , živých zví at, p em na vody ve víno, zmizení hodinek n kterému z p ítomných 

a jejich op tné nalezení u jiné osoby aj.279“. 

Krom  t chto oslav se tradi  konalo i tzv. šení v ne . V ne ek se v šel 

oby ejn  na ze  hostince. Muzika svád la ze vsi k hostinci mládence a druži ku. P i 

zábavném povídání a zapíjení byl v ne ek na ze  po ceremonii pov šen. Mnozí 

mládenci se ho snažili ukradnout, pokud se jim to poda ilo,  byla to pro druži ku 

ostuda. B hem celé slavnosti se zpívalo a tancovalo.  

DD ttsskkýý   ssvv tt   

Den byl pro d ti rozd len na as strávený ve škole a poté na výpomoc 

v hospodá ství – vzhledem k jejich v ku. Nejvíce zastoupenou inností, pro d ti 

školního v ku, bylo pasení hus i krav na posekaných lukách, p i kterém se d ata a 

hoši zabavovali r znými hrami. „Luka byla tak po dlouhou dobu eldorádem d tí celé 

vesnice.“280 

O pasení hus byl velký zájem, jelikož nepot ebovaly mnoho pé e. Za to hlídání 

krav již pot ebovalo znalost jak si vyšet it as na hraní. „Ty se rády mezi sebou praly, 

trkaly. Aby to nemohly d lati, p ivázal se jim etízek uvázaný jedním koncem za rohy, ješt  

druhým koncem za n kterou p ední nohu t sn  mezi kopytem a spárkem. Následkem toho musila 

míti kráva hlavu stále dole. Pásti se mohla, b hati však a trkati se nemohla. Aspo  

nebezpe .“281 

ata hrála tzv. drábky, jejímž smyslem bylo žonglování i vyhazování 

vyhlazených oblázk . Vyhrávala ta, které žádný nespadl na zem. Samoz ejmostí byla 
                                                
 

278 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str..320.  

279 Tamtéž,  str..320. 

280 Tamtéž,  str. 156.  

281 Tamtéž,  str. 156.  
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hra s panenkami. „Co to bylo šití r zných t ch oble  a parády na nich, pro ta milá miminka. 

Nebyla to jen jedna souprava ale n kolik. Pro ned li, svátek i všední den. Nesm lo chyb ti ani 

ložní prádlo, ale i pe inky s povlaky a p ikrývkami. (…)282“ . S v kovým r stem jejich výbava 

pro panenky byla ím dále propracovan jší – díky také školním ru ním pracím. 

Nechyb ly krajky, upletené svet ky, vyšívané obrázky a há kované dopl ky. 

Chlapci si zase vyráb li svépomocí luky, šípy a praky. Luk se vyráb l z pružného 

syrového d eva, který se prohnul a oba konce se spojily slabým provázkem. Šipky se 

vytvá ely bu  ze slabého rákosu, do kterého byl zapušt n a pevn  upevn n ostrý 

ebík i jehla. Jejich cílem byla st elba na ter , i do výšky (kdo vyst elí výše) nebo do 

vyhnaných zajíc  a koroptví283. Krom  toho st íleli také prázdnými nábojnicemi 

z lovecké pušky. „U té vyrazila se použitá zápalka, vzniklým otvorem prostr il se dovnit  

siln jší provázek na jehož konci ud lal se velký uzel. Ten se stáhl zp t do prázdné nábojnice. 

Druhý konec provázku, který byl p es p l metru dlouhý, uvázal se na kratší siln jší násadku. 

Byl to jakýsi bi ík, na jehož konci byla jmenovaná nábojnice. Nyní se do prázdné nábojnice daly 

drobné kroky a upevnily se zátkou ze zmuchlaného papíru, aby nevypadl.284“. Touto 

upravenou zbraní st íleli na zv , které se ale nikdy nic nestalo.  

Nejb žn jšími zbran mi však byly oby ejné klacky i podomácku vyráb né 

z prkýnek napodobeniny flinty, se kterými kluci b hali po poli, vyst elili slovem „bác“ 

a cíl byl vždy zasažen. 

Starší kluci však nad t mito zbran mi již ohrnovali nos. Jejich doménou byl prak. 

ev né vidli ky v podob  velkého ypsilonu s prodlouženou rukojetí m li na obou 

koncích p ipevn ny silné gumy, které se spojily m kkou k ží oválného i 

obdélníkového tvaru. St elivem byli oblázky z labského písku a nebo malé kousky 

litiny z rozbitých plát  z ploten. Toto hraní však bylo nebezpe né jak pro st ílející tak 

pro post elené. Proto tento zp sob zábavy byl školou p ísn  zakázán a trestán. „Co to 

však bylo platné, když pro nás kluky „zakázané ovoce nejlépe chutnalo“. Jeden na druhého jsme 

nic nepov li. A „žalobní kové“ se nás báli, že bychom jim po zásluze napráskali285.“ 

                                                
 

282 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 71. 

283 Tamtéž,  str. 71: „Na ty jsme po ádaly frontové hony jako praví st elci s puškami.“ 

284 Tamtéž,  str. 72. 

285 Tamtéž,  str. 74. 
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Mezi další zbran  pat ila kuše, jenž se vyráb la z luku spojeného se šindelem. 

„Žlábek u šindele se prohloubil a rozší il. Prost edek oblouku luku se p ibil se h ebíkem na konci 

žlábku v šindeli, aby s jeho dnem byl v rovin . V šindeli byl v rovin  se dnem žlábku vy íznut 

dlouhý obdélníkový otvor, kterou byl provléknut provázek luku do nejdále dozadu, aby se 

provázek luku mohl co nejvíce napnout. Tam se zachytil na stran  šindele, p ipevn ným 

„kohoutkem286“. Nyní se do žlábku šindele (kuše) vložila výše již popsaná šipka zadním koncem 

až k napjatému provázku luku287.“ Tím byla kuše p ipravena ke st elb , která však nebyla 

tak ú inná a p esná. 

tská hravost však tímto nekon ila. Házelo se kamením na poli, lezlo se na as 

po stromech, po ádaly se závody v pytlích, poušt ly se lodi ky po potoce a p edevším 

se hrály kolektivní288 hry289. Hry se p edevším odehrávaly po žních na strništích -  

z tohoto d vodu byli d ti výjime  obutí – i na farské zahrad .  

Hra „Škatule“ p etrvala s menšími úpravami i do dnešní doby. D ti se uskupily 

do hlou ku a na povel „Škatulata, hejbejte se“ se za ala ze svých ozna ených míst 

emis ovat co nejrychleji na jiné ozna ené místo290. Ten, kdo nové místo neobsadil, 

prohrál a zahajoval další kolo.  

Podobného rázu byla i hra „na Kokeše“, která pat ila mezi jedny z oblíbených 

her pana Sovy. „ V té [h e] se se adili hrající do ady k sob  obemknouce se rukama. Mohl jich 

býti libovolný po et. Nyní op t ur ený nebo vylosovaný chlapec i d e stoupl/la si p ed elo 

prvního v ad . Ten se ho/jí zeptal: „Kokeš, co chceš?“. Ten odpov l:“ Toho radního!. Na to mu 

odv til/la: „Vem si ho a ud lej si s ním, co chceš“. Nyní se musel nejzásadn jší hrá  v ad  

hem p emístit p ed prvního v ad . Úlohou vyzývajícího bylo p i tomto p esunu ho n jakým 

zp sobem chytiti, aby mu tento p esun zabránil. Mohl ho uchopiti i p es adu pevn  se držících 

hrá . (…) Když se mu to poda ilo a p ebíhajícího musil tento nastoupiti na jeho místo a sám 

zaujal první místo v ad . (…)“. 

Mezi další oblíbenou a v jeden as také módní d tskou hru pat ila hra „Nebe“. 

astnily se jí dv  osoby. Na beztravném míst  se do zem  vyryl obraz románského 

                                                
 

286 Spoušt em 

287 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str.74 

288 Mezi nejvíce hranou hru pat ili Škatule,  Na Kokeše  a na slepou bábu. 

289 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 71 – 159.  

290 Ozna ených míst bylo vždy mén  než byl celkový po et hrá . 
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okna, které bylo rozd leno árami na osm až deset polí ek a jeden oblouk zvaný 

odpo ívadlo. Každý z hrá  m l st ep, který musel postupn  házet do polí ek, p emž 

st ep se nikdy nesm l dotknout žádné vodorovné ani svislé áry obrazce. Jestliže se 

však dotkl, pokra oval v hraní další hrá . Pokud hodil st ípek správn , tak hrá  sko il 

na jedné noze do prvého polí ka a prsty uchopil st ípek, který popostrkoval do dalších 

polí – stále se nesm l žádné áry dotknout. Pokud p ekonal celé hrací pole získal 

výhodu v podob  zabrání jednoho polí ka z hracího pole, na které spoluhrá  nesm l 

stoupnout. Hra se opakovala tak dlouho až se n kterému z hrá  poda ilo zabrat co 

nejvíce polí ek a znemožnit tak hru spoluhrá i. V této h e záleželo velmi na cviku, 

šikovnosti a vytrvalosti291. 

Oblib  se t šila i hra „Prstýnek“, kdy hrá i usedli do kroužku se sepnutými 

polootev enými dlan mi. Hrající – chodící osoba m la skrytý prstýnek v dlani, se 

kterou obcházela všechny hrá e a n kterému z nich nenápadn  prstýnek vhodila do 

dlan . Hrá , který sed l za ní musel íci, komu prstýnek dala. Pokud nedošlo 

k uhodnutí, tak se hra opakovala.  

Jako nebezpe ná hra se asto na strništích hrála „Pálení špa ka“. V tšinou na 

cihlu se položil špalí ek d eva (= špa ek), který se na obou stranách do špi ky nožem 

ezal.  Špa ek vždy musel p es cihlu p nívat, jelikož do této p nívající ásti se 

chlapci strefovali klackem, který se po rán  vymrštil. Komu špa ek dolétl nejdále, ten 

vyhrál. Jelikož mohlo a také docházelo k úraz m, tak byla tato hra ve škole p ísn  

zakázána292.  

Mezi populární klukovskou hru pat ilo „Pálení“. K této h e byla zapot ebí 

tenisová raketa a tenisový mí ek. Jelikož takovéto vybavení nem lo ani jedno dít , tak 

se raketa nahradila d ev nou pálkou a koupil se jeden tenisový mí ek pro všechny 

hrající. Po et hrajících se rozd lil do dvou družstev „a to tajným zp sobem a  již vhozením 

peníze anebo tažením d ívka293“. Každý hrá  prvního místa si nadhodil a odpálil mí ek co 

nejdále. Po odpalu musel co nejrychleji b žet k ozna eným míst m (v tšinou kamenem) 

a t ikrát zde poklepat pálkou. Druhé družstvo m lo své hrá e rozestav né po hrací 

ploše a každý z nich se snažil chytit mí ek, kterým m l b hajícího protihrá e uknout. 
                                                
 

291 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 186. 

292 Tamtéž,  str. 156 – 157.  

293 Tamtéž,  str. 159. 
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Pokud se to poda ilo, tak se družstva ve svých rolích prohodila294.  Domnívám se, že 

vít zilo to družstvo, které „ uklo“ mí kem co nejvíce svých protihrá .  

Kluci se také ú astnili koulení kuželek – ne však hrá sky, ale jako pomocníci. 

„ asto sehnal [kaplan Ulrich] naše tatínky a do pozdní noci v hostinci Na Kope ku na tamním 

kuželníku kouleli kuželky. My kluci jsme stav li295“. 

astná – p edevším klukovská -  léta se vyzna ovala d tským bezstarostným 

darebáctvím. Nejlépe totiž chutnalo z cizích zahrad. Pan Sova astokrát ve svých 

zápisech vzpomíná jak „chodil“ na hrušky k paní Myslive kové i na kedlubny 

k Michal m spolu s Jindrou Syrovým a jeho sestrou Marií. „Na zahrad  m li [Michálovi] 

kn  ošet ovanou menší ohraženou zeliná skou zahrádku (…) hustým pichlavým plotem. 

inesli jsme tedy n kolikametrové prkno. Z venku položili jsme ho na plot. Já si vlezl na jeho 

konec, Jind ich s Marií ho se mnou zvedli, p eklenuly p es pichlavý plot. (…) Když jsme 

usoudili, že jich je dosti, vlezl jsem zp t (…). Když jsme byli v nejlepším, ozval se za plotem hlas 

Michala: „Po kejte já vám to pakáž rozd lím. To se vyrovná u starosty.“ Do nás jako když hrom 

uhodí. Popadli jsem kedlubny, co jsme popadnout mohli a utekli jsem. Ovšem v srdci strach. 

Vždy  starostou byl otec Jindry a Marie 296“. Stranou však nez stala ani farská zahrada, 

kde „u kostela stál mohutný strom jedlých kaštan . T ebaže jsme se fará e Sedlá ka báli, 

elézali jsme ze  (…). Jenomže oby ejn  to špatn  dopadlo. Fará  nebo kucha ka nás z okna fary 

uvid li a m lo to dozvuky s rákoskou ve škole“297.  

                                                
 

294 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 159.  

295 Tamtéž,  str. 184. 

296 Tamtéž,  str. 154 – 155. 

297 Tamtéž,  str. 156.  
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88))   EElliittaa   oobbccee   

Elitou obce byli jedinci, kte í bu  disponovali rozhodovací pravomocí, pocházeli 

ze st edních vrstev nebo byli finan  sob sta ní298.  Mezi lokální elitu obce se adilo 

obecní zastupitelstvo, ídící u itel a fará  obce. Ani Solopysky v tomto p ípad  nebyly 

výjimkou. ídící u itel ezá , Vosla  i Hlavatý se t šili stejné úct  jako obecní 

zastupitelstvo, starosta i fará .  

V žádném p ípad  stranou nez stali „bohatí“ sedláci, jejichž slovo m lo v obci 

velkou váhu. Krom  velkostatká e Dlabala ( p.1), Syrového ( p.45) a Chuchvalce se sem 

adil i pan Dlabal. 

Jan Dlabal nebyl zdejším rodákem, ale Solopysky si zamiloval. Narodil se 

12. b ezna 1866 v Hradci u Ond ejova, vystudoval školu obecnou a jako 

dvaadvacetiletý koupil v Solopyskách usedlost od Aloise Urbana ( p.1). V letech 1897 – 

1905 byl zdejším starostou, do roku 1923 a poté od roku 1931 až do své smrti lenem 

zastupitelstva, p edsedou místní školní rady  v letech 1897 – 1905 a po dlouhá léta 

lenem výboru hospodá ského družstva v Kutné Ho e. Pan Dlabal se snažil o vylepšení 

a p edevším modernizaci obce. V roce 1898 založil hasi ský sbor, jehož starostou byl do 

roku 1920. Taktéž šel p íkladem v melioraci nejd íve na svých polích. Dobrá úroda 

chto polí zap sobila i na nejv tší odp rce modernizování v zem lství. Bylo 

založeno tzv. Vodní družstvo.   

V roce 1901 na radu a s pomocí fará e Jaroslava Petra založil Spo itelní spolek, 

kde byl „záložním“ kaventem [ru itelem] všech pot ebných, kte í pot ebovali v Kampeli ce 

úv r, a nem li momentn  pot ebného kaventa. Vždy se jim sám nabídl. Ke stáru však jako mnoho 

jiných upadl do stavu fixní p edstavy – sta ecké nepostradatelnosti a nenahraditelnosti. (…) 

[neum l v as] s poctou odejít a ud lati místo mladým sv žím silám a státi se jim zkušeným 

rádcem“299. 

Dle pam tník  m l pan Dlabal i velký rozhled a neustále se vzd lával. Jeho 

koní kem byla „láska k d jinám a historii našeho národa300“. Na jeho popud byla založena 

                                                
 

298 Srovnej: Ob anské elity a obecní samospráva 1848 – 1948 (ed. Fasora, Lukáš- Hahuš, Ji í – Malí , Ji í). 

Brno: CDK, 2006.  

299 Václav Sova: RK 1931 – 1946 , str. 130 – 131 . 

300 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 236 – 238.  
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v roce 1899 kronika obce. Pan Dlabal zakoupil velkou pam tní knihu, nechal ji opat it 

titulkem a  požádal ídícího u itele Josefa T ma z erveného Hrádku301, aby p i své 

práci302 ud lal výpisy ze „zemského archivu“ i pro naši obec. K t mto zápis m opat il 

záznamy zdejší ídící u itel Jan Mašín, které nashromáždil z výpov dí od nejstarších 

pam tník  a z výpis  z farní kroniky, kterou pe liv  sepisoval fará  Sedlá ek – velký 

milovník historie. Ilustrace provedl syn Alois Mašín303. 304 

„Byl to dobrý lov k305, (…)  muž estný, charakterní a dobrého srdce306“. Na poslední 

rozlou ení307 s panem Dlabalem dne 5. ledna 1938 i p es špatné po así p išlo mnoho lidí 

z celého okolí.  Poh eb to byl velkolepý.   

 

                                                
 

301 Pozd ji p sobil na Ministerstvu národní osv ty. 

302 Pro svoji obec ervený Hrádek sepisoval pam tní knihu.  

303  Um el jako ídící u itel v B ežanech u Platan v roce 1939. 

304 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 236 – 238.  

305 Václav Sova: RK 1931 – 1946 , str. 130 – 131. 

306 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 236 – 238.  

307 P inou jeho úmrtí byla záchvat mrtvice. 
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99))   VVzzttaahh  ccíírrkkvvee  aa   oobb aannaa    

Úzká propojenost církve s habsburským vládnoucím rodem a vále né události 

podnítily nár st antikatolických nálad. Averze v i katolismu se projevily v p ijetí 

legislativních opat eních omezující církevní vliv (nap . omezení výuky náboženské 

výchovy ve školách, omezení vlivu v manželském právu aj.), ve sjednocení 

eskobratrské církve evangelické a ve vznik eskoslovenské církve.  

„Pry  od íma, stalo se heslem doby. Byla založena církev eskoslovenská, do níž 

estoupilo dosti kn ží, z církve ímsko – katolické. Kostely zely prázdnotou. Lidé vystupovali 

z církve ímsko – katolické. Z stávali v tším dílem bez vyznání, anebo vstupovali do nov  

založené církve eskoslovenské, která neuznávala ím a veškeré církevní ob ady i mše se sloužily 

jen v jazyce eském. (…)308“.   

V okolí zdejší obce z nenávisti v i katolické církvi, která byla „sestrou“ 

habsburské monarchie, se ni ily k íže, sochy sv tic a svatých309. Pan Sova církvi vy ítal, 

že zneužila „svého vysokého duchovního i církevního postavení (…) pod rouškou ší ení 

es anství – u ení milosrdenství a lásky – k násilné germanizaci porob  slovanských národ , 

me em a krví. Pry  od íma stalo se heslem.310“ Kritika se však více staví k církvi jako 

instituci, ne k u ení Ježíše Krista. Zárove  také poukazuje na fakt, že od církve 

ímskokatolické se odklán jí p edevším lidé s nižším sociálním postavením. K es anství 

obhajuje a odsuzuje všechny p edstavitele církve, kte í svým jednáním pošpinili víru.   

Revolu ní myšlení se odráželo v zášti v i Žid m, ve kterých byla vid na „stv ra 

germanizace, (…) n mectví, kterému byli Židé nadšenými pomaha i a p isluhova i“311.  

Tato výše popsaná antikatolická nálada se ale v bec neodrážela v ú edních 

dokumentech obce Solopysk. Nebo lépe eno, málo kdo m l v kolonce vyznání 

napsáno eskobratrská církev i bez vyznání. Z toho lze tedy vyvodit, že místní lidé ke 

katolické ví e m li v elý nebo pragmatický  vztah. P iklán li se k ví e k Bohu ne k církvi 

jako instituci. Zpravidla každé dít , které se místním rodák m narodilo, bylo pok no 

                                                
 

308 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  , str. 453. 

309 V nedaleké obci ervený Hrádek a Be várech byly z podstavc  strženy sochy sv. Jana Nepomuckého. 

310 Tamtéž,  str.453  

311 Tamtéž,  str. 417 
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a vyznávalo katolickou víru. Školní d ti m ly možnost chodit na výuku náboženství. 

Docházka nebyla povinná, p esto se výuky ú astnilo více než 90%  solopyských d tí. 

es anská výchova spojená s uv dom lým ešstvím se odrážela nap íklad v 

usnesení obecní zastupitelstva z roku 1919, které se ohradilo proti ned lní mši vedené 

v n meckém jazyce312 i v náboženské zkoušce d tí vyznání ímsko – katolického za 

ítomnosti fará e Šarma z Ka ku a podpory místních313. 

Do roku 1930 na místní fa e p sobil fará  Josef Bedrna.  Byl  to  „tichý kn z, 

s kterým správce školy žil v nejlepším shod “. Po jeho odchodu bylo nutné zajistit výuku 

náboženství ve škole, které se ujal fará  Josef Šinkora ze Suchdola314. Po ro ní pauze 

místní fara byla op t spravována ustaveným fará em pro obec Solopysky. Fará  Emil 

Jaroš zde ale p sobil pouhé t i m síce, jelikož byl  p eložen do Kunvaldu do 

severovýchodních  ech, kde místní fara osam la.  

Administrátorem a zárove  u itelem náboženství byl od listopadu 1931 

ustanoven Josef Šinkora ze Suchdola, který vyu oval ve zdejší škole dvakrát v týdnu. 

Od dubna 1932 z d vodu jeho onemocn ní zastával výuku náboženství František 

Škrácha z Drahobudic, který u il jen jednu hodinu týdn  až do konce školního roku 315. 

Od zá í 1934 zdejší faru obhospoda oval fará  Václav Volánek.  Vystudoval Vyšší 

reálnou školu v Hradci Králové, kde v roce 1912 maturoval. Za rok na to vstoupil na 

bohoslovecká studia a v roce 1917 byl vysv cen na kn ze.  P sobil ve Zbislavi u 

áslav , Josefov , Chroustovicích, Hlinsku v Radhošti u Vysokého Mýta a dev t let ve 

Svratce. Podle pana Sovy byl ze svého posledního p sobišt  „vyštván, jelikož necht l 

politicky spolupracovat“316. V Solopyskách byl v ele p ijat a svojí povahou si postupn  

získával celou obec. Byl to „ lov k lidumil, demokrat a národovec, kn z jak má býti, kterým 

lem a duší slouží svému duchovnímu poslání. Kn z postavený vysoko nad zájmy politických 

stran317“. Pan Sova s ním velmi rád rozpráv l o v ela ství, o nových odr dách ovocných 

                                                
 

312 V roce 1919 se zdejší obecní zastupitelstvo usneslo na zákazu konání mše v jiném než eském jazyce. 

In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 10. ledna 1920.  

313 Tato zkouška se konala 5. ervna 1936. In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1935/1936.  

314 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1929/1930. 

315 Tamtéž,  školní rok 1933/1934. 

316 Václav Sova: RK 1931 – 1946, str. 43. 

317 Tamtéž,  str. 43 – 44.  
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stromk  a o tom co se d je ve spole nosti. B hem let se z nich stali p átele, kte í si ale 

navzájem vykali. 

Velkou církevní i spole enskou událostí v obci byl 14. kv ten 1935, kdy bylo 

tem i dosp lým ud lována svátost bi mování. Svátost udílel hradecký biskup 

excelence Mo ic dr. Pícha, který jako syn bývalého panského správce v Pu erách chodil 

do naší obce do školy. U brány ho p ivítaly žákyn  první t ídy Lidka Trnková a Jarka 

Dlaba ová a rozlou ila se s ním Marie Mašínová z druhé t ídy z Malenovic. Kostel byl 

zcela zapln n lidmi, kte í se ze své víry vyznávali i se p išli jenom podívat – t ch bylo 

ale poskrovnu. 318 

Kv li rekvizici za války zvonilo se zvonem velkým i malým319 uloženým na 

farní p , jehož hlas nep kn  zn l. Díky daru manžel  Kandových ze Solopysk byl o 

pouti 24. srpna 1930 posv cen nový umírá ek kutnohorským viká em Františkem 

Pekárkem. Zvon manželé nechali ulít ve zvonárn  firmy R.Manoušek v Brn . Vážil 

35,5kg a  v pr ru dosahoval 38,8cm. Na zvon byl vyryt text: Tento zvonek k uct ní 

tisíciletého jubilea výro í smrti sv. Václava v nují František a Marie Kandovi ze 

Solopisk. 320 

Zvon byl kolaudován 27. kv tna 1930 vyšehradský kanovníkem Václavem 

Müllerem. Poprvé zazn l panu Františku Janglovi z p. 46 (22.9.1846 - /23.11.1930/), 

který byl  v letech 1884 – 1893 starostou zdejší obce. Byl to estný, rozumný a poctivý 

muž. 321  

enesen  by se vztah ob ana v i církvi mohl vypozorovat v pé i o církevní 

památky. P íkladem toho je postupná elektrizace zdejšího kostela, proti níž se nekladly 

žádné p ekážky. V roce 1935 byla elekt ina rozvedena pouze do varhan a nad vchodem 

do kostela. Náklady byly uhrazeny z dobrovolných p ísp vk  a ze zádušní pokladny v 

Zásmukách322. Ale v roce 1937 byla zavedena do celého kostela pod obrazy k ížové 

cesty a na oltá e.   

                                                
 

318 Tamtéž,  školní rok 1934/1935. 

319 D íve se sním zvonilo na farní kostnici.  

320 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.190.  

321 Tamtéž,  str.190.  

322 Tamtéž,  str. 232. 
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1100))  ŠŠkkoollsskkáá  ssaammoosspprráávvaa332233  

Významným mezníkem pro vývoj obce znamenal rok 1848, resp. 1850, kdy díky 

revolu ním zm nám se obce staly samosprávnými celky. Tento trend se odrazil i 

v pom rech ve školství – vše nasv ovalo tomu, že po p ijetí nezbytných zákon  bude 

také školství samostatn jší. Ne však nadlouho, jelikož v roce 1855 uzav el stát 

konkordát s katolickou církví, ímž se op t školní záležitosti dostaly do jejího vlivu. 

ímým nad ízeným u itele byl tedy nadále fará . Stát se o školství staral pouze 

v provozních otázkách.  

Teprve až s vydáním tzv. íšského školního ádu z roku 1869324 ustoupil vliv 

církve do pozadí325. Nový zákon p inesl p edevším zesv tšt ní a zestátn ní škol, 

zkvalitn ní326 vzd lávání u itel , zavedení pravidelného u itelského platu, zna né 

rozší ení obsahu vzd lávání a zavedení školní povinné docházky. 

Délka povinné školní docházky byla stanovena na osm let. V rámci tohoto 

období bylo možno se vzd lávat trojím zp sobem. M anské školy byly z ízeny jako 

osmileté, jako t íleté samostatné nebo jako t íleté spojené s p tiletou obecnou školou. 

Školy obecné se dle zákona d lily na „oby ejné“ školy obecné a školy m anské. Školy 

byly z izovány státem, zemí i obcí nebo mohly mít soukromého vlastníka.  

Obsah základního vzd lání byl vymezen p edm ty -  eský jazyk, po ty, reálie, 

psaní, geometrie, zp v, t lesná výchova a náboženství. M anské školy nabízely d tem 

vyšší vzd lání v podob  ru ních pracích (u d at šití, pletení a nauce o domácím 

hospoda ení, u chlapc  pracovní innosti). Jak je tedy patrno, poskytovala škola obecná 

tak i m anská ucelené ukon ené vzd lání bez p edpoklad  k dalšímu studiu327. 

                                                
 

323 V této práci reflektuji pouze základní stupe  vzd lání. Pro více informací: Kasíková, Hana; Vališová, 

Alena: Pedagogika p i u itele, Praha: Grada Publishing a.s., 2006.  

324 Zákon vznikl 14. kv tna 1869, kdy ministrem vyu ování byl Leopold Hasner. Tento zákon je asto 

nazýván podle autora („Hasner v“)  i podle m síce p ijetí („kv tnový").  

325 Církvi pozbylo právo dohledu nad vyu ováním náboženství a na z izování soukromých škol pro 

studenty stejného vyznání. 

326 Na základ  § 42 zákona bylo u itel m obecných a m anských škol umožn no vysokoškolské 

studium. 

327 Pokud nadaný žák cht l dále postupovat, musel absolvovat st ední školu a poté vysokou školu. 
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Prioritou SR byla reforma a modernizace celé školské soustavy. Proto již od 

po átku 20. let probíhaly bou livé diskuse jak v laické, tak i odborné ve ejnosti. 

Reforma m la p inést zkvalitn ní úrovn  vzd lanosti eskoslovenské spole nosti v celé 

její ší i a vymezit výchovné úkoly školství, jenž m ly sloužit novému republikánskému 

demokratismu. 

V em nov  ustanovující zm na tkv la? Zásadní zm na se týkala zejména 

1) posílení kontrolní a ídící úlohy státu nad školstvím a 2) modernizace školství 

zejména po stránce obsahové. 

Posílení dohledu státu nad školstvím spole  s jeho centralizací ve školské 

oblasti pln  odrážel zásadu, že „státu p ísluší nejvyšší správa veškerého vychovávání a 

vyu ování a dozor k n mu“, tak jak to stanovil zákon z 9. dubna 1920“ 328. Tím tedy vliv 

katolické církve ustoupil do pozadí.  

Aby se p edešlo zmatk m ve vzd lávání a nebyla citeln  zasažena kontinuita 

vzd lávání, p evzala eskoslovenská republika praxí prov ený rakousko – uherský 

školský systém z roku 1869 prost ednictvím tzv. Malého329 školského zákona z roku 

1922 (zákon . 226/1922 Sb.).  

Dalším podstatným zákonem byl zákon o újezdních m anských školách 

(zákon . 233/1935 Sb.) ze dne 20. prosince 1935. Na jehož základ  vznikla újezdní 

školní rada, která plnila funkci správního orgánu pro školní újezd330 i  školní  obec.  

Zákon dále upravoval z izování m anských škol v malých venkovských obcích. 

Újezdní školní rada se vytvá ela p ímo v obci a zastávala funkci dosavadní m anské 

školní rady. Rozd lovala se na dva obory, pro v ci školní obce a školního újezdu. Vedle 

konání vlastních sch zí se konaly sch ze plenární, na kterých se rozhodovalo o v cech 

spole ných všem školám. 331  

                                                
 

328 apka, František; Vaculík, Jaroslav: K problematice hygieny na školách první republiky. 2. konference 

ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006. str. 1. 

329 Ozna ení „malý“ vystihuje zásah do rakousko – uherského školského systému. Zavád l pouze malá 

opat ení v rámci Hasnerova zákonu.  

330 Školní újezd = n kolik obcí nebo jejich ástí p idružených k ve ejné m anské škole, jejíž obvod 

esáhl území školní obce. 

331 DS. Praha:  NLN, 2007, s. 284 - 285.    
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O z ízení újezdní m anské školy projevila v letech 1937 – 1938 i Místní školní 

rada v Solopyskách332. Jelikož se v žádných dalších dokumentech tento požadavek 

neobjevuje, lze tedy íci, že její žádost byla zamítnuta. 

 

                                                
 

332 SOAKH – Místní školní rada 1933 – 1948 (MŠR): Protokoly místní školní rady (Protokoly MŠR). 

Zápis z konané sch ze ze dne 12. února 1938.   
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ŠŠkkooll aa   vv   oobbccii     

Školy byly z izovány v osadách, obcích a m stech, kde v obvodu cca 4km ( i 

1 hodiny ch ze) žilo nejmén  40 školou povinných d tí. Každá ve ejná škola m la tedy 

sv j obvod, který se zpravidla shodoval s hranicemi obce. Obec Solopysky byla v roce 

1880 odtržena od školní obce kolínské a v tom samém roce p idána do školního okresu 

kutnohorského333. „Škola v Solopyskách byla vždy z p edních v okrese. (…)“. V d ív jších 

dobách byly sem p iškoleny i sousední obce kolín[ského] školního okresu [Chotouchov, 

Pu ery] (…)“334. 

V každé obci, kde se nacházela škola, vznikaly od roku 1920 místní školní rady 

(MŠR) jako ve ejný ú ad. Každá tato rada se skládala z p edsedy (volen z ad 

itelstva), ze zástupc  školy a ze zástupc  obce. Dozor nad ní vykonávaly okresní a 

zemští inspekto i335. Povinností každé MŠR bylo hájit zájmy školy.  

Personální složení solopyské rady se obm ovalo zpravidla každé ty i roky 

(1921, 1925, 1929, 1933, 1937). Dle dochovaných pramen  se ustavují sch ze konaly 

tšinou za p ítomnosti len  obecního zastupitelstva. Výjimku tvo í volby do místní 

školní rady v roce 1933, na které byl p ítomen zástupce okresního ú adu JUDr. Ladislav 

Šim ík.  

innost místní školní rady v letech 1926 až 1933 pokulhávala. Sch ze se konaly 

velmi sporadicky (1926) a komunikace mezi ídícím u itelem Vosla em a MŠR vázla 

(1927 –1933). Nemohly najít shodu. ídícímu u iteli Vosla ovi chyb la v tší razantnost 

a d slednost v jednání. MŠR zase vyhovovalo, že jí „nikdo do toho nemluví“. Tak 

trochu se ídila heslem, za ídit jen to nejnutn jší. V ostatních letech innost MŠR byla 

ádná, komunikace nevázla, rozpo et MŠR byl vyhovován v as a o chod školy bylo 

ádn  postaráno.336 

                                                
 

333 Zavadil, Antonín (ed.): Kutnohorsko slovem i obrazem. Kutná Hora, 1912.  str. 364. 

334 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané 23 dubna 1926. 

335 DS. Praha:  NLN, 2007, str. 357. 

336 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané v letech 1921 – 1937.  
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Její p sobnost byla vymezena teritoriáln   - školní obcí. I když školní obec m la 

svoji vlastní právní subjektivitu, o jejím rozpo tu rozhodovala obec, kde školní budova 

stála. Rozhodující nebyl ani fakt, zda je školní obec teritoriáln  totožná s obcí.  

Ve t icátých letech narostl po et žádostí o souhlas obce Solopysky se z ízením 

anských škol v okolí. V roce 1936 dostala souhlas M anská škola v Chotouchov , 

s tím že bude všemožn  podporována. Do jejího školního výboru byli zvoleni Josef 

Kmoch,  Alois  Zají ek  a   J.  Syrový337. V tomtéž roce se z izovala i M anská škola 

v Suchdole338, na jejichž sch zi byli jako zástupci vysláni J.Syrový, J.Kmoch, František 

Kanda, Josef Kašpar a pan ermák. V roce 1937 MŠR v Solopyskách souhlasila se 

ízením Lidové hospodá ské školy v Suchdole, do jejichž školního výboru byl  zvolen 

Jind ich Syrový339. P es všechny tyto nov  vzniklé m anské školy se obecní 

zastupitelstvo usneslo, že prozatímn  místní škola bude p id lena k anské škole 

v Kutné Ho e,  s  tou podmínkou,  že  „kdyby se jednalo o venkovský újezd, žádala by obec o 

stavbu nové m anky ve zdejší obci“340. 

Školní rozpo et pro nadcházející kalendá ní rok, i s podrobnými požadavky 

starostovi obce, musela  MŠR sestavit do konce zá í. V obcích, které sami o sob  tvo ily 

školní obec, mohlo obecní zastupitelstvo školní rozpo et upravit po p edchozím jednání 

v obecní rad . Proti tomuto usnesení se mohla MŠR do patnácti dn  odvolat. V p ípad , 

že se obec skládala z n kolika obcí i hrozila výše nejmén  80% schodku školního 

rozpo tu, p íslušelo i této p idružené obci právo upravit si školní rozpo et a informovat 

své obecní zastupitelstvo, které se v zákonné lh  patnácti dn  mohlo proti tomuto 

usnesení odvolat. O odvolání rozhodoval s kone nou platností okresní výbor, pop . 

zemský výbor, pokud p idružené obce spadaly do více okres . 341 

Pokud se navrhovaný školní rozpo et neupravoval, musel starosta obce školní 

rozpo et s rozvrhem schodku po dobu patnácti dn  ve ejn  vyv sit342, p edložit 
                                                
 

337 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 18. ledna 1936. 

338 Tamtéž. Protokol ze dne  29. února 1936.  

339 Tamtéž. Protokol ze dne 11. ervna 1937.  

340 Tamtéž. Protokol ze dne 22. ervna 1936. 

341 SOAKH – MŠR: Spisový materiál MŠR: Vy ízení školního rozpo tu.  

342 Po dobu vyv šení mohl každý voli  nebo poplatník v obci podat odvolání proti školním u rozpo tu i 

rozvrhu jeho schodku. 
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finan ní komisi ke schválení a do t iceti dn  od doru ení školního rozpo tu p edložit 

obecnímu zastupitelstvu k usnesení, zda má obecní zastupitelstvo proti rozpo tu i 

rozvrhu schodku podat odvolání. 343 

MŠR v Solopyskách v rozmezí schváleného rozpo tu zajiš ovala chod školní 

budovy v etn  zajišt ní pot ebných v cí k vyu ování. Z rozpo tu se hradily ú ední 

listy, poštovné a psací pot eby pro MŠR, plat poslovi, dan  a p ipojišt ní školní budovy,  

pojišt ní žák 344, nezbytné opravy, údržba zahrady, topivo v etn  uskladn ní345, 

elekt ina, úklid a dezinfikace346, ná adí347, školní pom cky, pot eby pro výuku (ru ní 

práce), pom cky a pot eby pro chudé žáky, výzdoba t íd348,  zdravotní pé e žák  

(školní léka ) a  p ípadné p ky.  Správou t chto transakcích byl ve t icátých letech 

pov en Alois Zají ek, za což byl odm n polem na Jezírku po dobu jeho p sobení 

v této funkci349. 

Pro ufinancování provozu školní budovy pronajímala350 na základ  ve ejné 

dražby své školní pole v eticích351 ( .k.278) panu Václavovi Michálkovi ze Solopysk za 

                                                
 

343 SOAKH – MŠR: Spisový materiál MŠR: Vy ízení školního rozpo tu.  

344 Žáci se pojiš ovali u banky Slavia za 1K  na jedno dít  na rok. In: Protokol MŠR ze dne  1. listopadu 

1933. 

345 V roce 1934 bylo zakoupeno šest metr  palivového d íví z  jindického lesa a to t i metry pro pot ebu 

jarní a t i metry pro zimní za cenu 404K . Dovoz obstaral pan starosta Syrový za 45K  a nechal po ezat za 

cenu 28K . In: SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR:  Protokol MŠR ze dne 25. dubna 1934. 

346 Dezinfekce školy  se provád la v p ípad   spály pomocí formalinové lampy. 

347 Nap . nabroušení školní sekery. In: SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR:  Protokol MŠR ze dne 25. dubna 

1934. 

348 Nákup portrét  prezidenta Edvarda Beneše. In: SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR:  Protokol MŠR ze dne 

28. ervna 1936. 

349 SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR:  Protokol MŠR ze dne 26. ervna 1933. 

350 V rámci smluvních podmínek byli nájemci povinni zaplatit vratnou kauci ve výši ro ního pronájmu na 

vkladní knížku MŠR v místní kampeli ce a vkladní knížku ukázat p edsedovi MŠR do stanovaného data. 

Pan Václav Michálek se musel také smluvn  zavázat, že nebude pole nikomu dalšímu prop ovat, pole 

bude ádn  obhospoda ovat a chlévským hnojem hnojit. Krom  toho zaplatí kolek pachtovní smlouvy a 

1% z ástky pronájmu do chudé pokladny. In: SOAKH – MŠR: Spisový materiál MŠR: Pachtovní smlouva 

ze dne 29. ervence 1934 a ze dne 4. ervence 1935. 

351 SOAKH – MŠR: Spisový materiál MŠR: Pachtovní smlouva ze dne 29. ervence 1934. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


88 

 

ro ní pachtovné 691,-K  a louku ( .kat.373) panu Bohumilovi Kochovi ze Solopysk za 

301,-K 352 i povolila využít školní stodolu jako reklamní plochu nap . pro firmu 

Ba a353. Ne však vždy pronájem skýtal obohacení školního rozpo tu. Za pronajaté pole 

v eticích dlužil n kolik let Alois Jakubál 1900,-K  a donutil tak p edsedu k zadlužení 

místní školní rady ve výši 2000,- K  v místní Kampeli ce354. 

íležitostn  se školní rozpo et obohatil o dar – nap . v ervnu 1928 daroval 

Jaroslav Maksa z Uhlí ských Janovic ve prosp ch chudých školních d tí dvacet 

korun355, které byly použity na uhrazení výdaj  pro jednoho žáka na výlet.   

 

 

                                                
 

352 SOAKH – MŠR: Spisový materiál MŠR: Pachtovní smlouva ze dne 4. ervence 1935. 

353 Firma Ba a nabízela za vyv šení reklamy 30K  ro . In: Protokol MŠR ze dne 26. ervna 1933. 

354 Úv r  byl  napsán  na  jméno  p edsedy  Aloise  Zají ka  a  jako  v itelé  byli  podepsáni  Josef  Kmoch,  

Jind ich Syrový a ídící u itel Rudolf Hlavatý. In: SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR:  Protokol MŠR ze dne 

1. srpna 1933. 

355 Místo koup  kv tinové výzdoby na rakev jeho strýce Aloise Mrázka v Solopyskách.. In: SOAKH - 

NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1927/1928.  
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ŠŠkkooll nníí   bbuuddoovvaa   aa   jj ee jj íí   zzáázzeemm íí   

Vzd lávání ve zdejší obci má již tradici od roku 1651356. Dítka byla vzd lávána 

po obydlích místními kn žími. Úrove  výuky však nebyla valná z d vodu 

nepravidelnosti hodin, stísn ného a nevyhovujícího prost edí. S nar stajícím zájmem o 

vzd lávání svých poddaných a s rostoucím po tem místních d tí byla schválena stavba 

místní školy357, která byla sv ena Kristiánovi Šubrtovi z Be vár. S její dostavbou v roce 

1741 obec Solopysky získala samostatnou školu, do které docházely d ti z obcí ervený 

Hrádek, Po ousy, Pu ery, Chotouchov a Miletíny.  

Na po átku 19. století stávající „stará“ školní budova již nevyhovovala. Tehdejší 

itel Jan Vorlí ek po svém nástupu byl sešlostí budovy donucen se p est hovat k panu 

Františkovi Láz ovskému ( p.2), kde i vyu oval. P esto ve v tší mí e p evládalo 

soukromé vyu ování a to až do roku 1811358, kdy byla na p vodním míst  postavena 

škola nov jší. „Vchod do školy byl p ímo ze silnice po n kolika kamenných schodech. Silnice 

v t ch místech byla siln  zúžena. Jelikož p ed kostelem stály – a stojí podnes, jsouce chrán ny 

státem – mohutné lípy, byla škola ze silnice ve stínu. Silnými dve mi vešlo se do chodby, která 

ústila na dvorek, kde byla též studn  s pumpou a zárove  rozd lovala školu na dv ásti. Levou, 

kde byly dv  t ídy, (…). Na pravé stran  chodby byly dvé e do bytu pana ídícího. Dále nad 

školou do silnice byly vysoké d ev né vrata, která vedla na dvorek školy, odkud byl též vchod do 

bytu u itele a nad vratama byla stod lka se d evníkem. (…) Kolem pak školy byla kamennou zdí 

ohražena školní zahrada, z níž  užitek pat il íd[ícímu] iteli.“359. T ída byla vybavena 

dv mi adami lavic, stupínkem s u itelským stolem a židlí, ernou tabulí a nad tím 

vším „visel k íž s uk ižovaným Kristem a po jeho pravici obraz s portrétem tehdejšího rakousko 

                                                
 

356 Historie obce Suchdol. Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007. str.96. 

357 Stavba školy stála 36 zl. In: SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 19. 

358 V tomto roce zastával místo podu itele František Kmoch (1. 8. 1848 – 30. 4. 1912) - hudebník, skladatel 

a kapelník kolínského dechového orchestru,  který byl však byl nucen odejít, jelikož místo vyu ování se 

noval hudb . „Odešel do Kolína, kde z ídil sob  bandu hudebník “. Historie obce Suchdol. Kutná Hora: Státní 

oblastní archiv v Kutné Ho e, 2007. str.96. 

359 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  : RK 1897 – 1918, str. 19 – 20. 
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– uherského císa e i našeho pána Františka Josefa I.. Po stran  stupn  stálo velké kuli kové 

po ítadlo360“. 

etí a zárove  finální stavba nyn jší školní budovy byla dostav na v roce 

1914361. V pr hu stavby se u ilo ve staré škole, která byla po kolaudaci nové školy ve 

ve ejné dražb  rozprodána (d ev né díly), zdivo se nechalo na ú et obce rozbourat 

a zbylý kámen byl dán na správu obecních cest. Místo po zbourané staré škole se 

upravilo a spole  s vedlejším pozemkem p em nilo na velkou zahradu s živým 

plotem  i  ovocnými  stromy  a  vydlážd nou  hlavní  cestou  ke  vchodu.  Nad  hlavními  

dve mi bylo do omítky vepsáno: „Bohu, vlasti, národu“. Nová stavba umožnila rozší it 

stávající úzkou silnici k ervenému Hrádku a p edevším zkulturnila školní prost edí 

(útuln jší t ídy, nové toalety pro d ata a chlapce)362. Stavba této budovy vyšla na 

necelých 36 tisíc korun eských363. V porovnání s cenou úpravy zbo eništ  staré školy 

(17 000,-K ) stavební náklady po válce zna  stouply364.  

Škola dostavená na za átku první sv tové války spl ovala parametry 

tzv. Malého školského zákona (1920) na p l. Zákon se zna  v noval i vnit nímu 

uspo ádání školní budovy. Obsahoval požadavek, aby se p i projektování nových škol 

pamatovalo na velké, vzdušné u ebny s dostate ným a ú elným v tracím za ízením 

a správným hygienickým vytáp ním. U ebny m ly být prosv tlené díky velkým 

okn m, nábytek m l zohled ovat rozdílnou t lesnou výšku žák  a podporovat správné 

držení t la. U u ebních pom cek, psacích pot eb, ale i nát ru tabulí m ly býti 

zachovány správné parametry.  

Zdejší škola byla patrová se sv tlými u ebnami, širokými a vzdušnými 

chodbami. Avšak nábytek byl starý, opot ebovaný a velmi nevyhovující365. Dev t let po 

sob  bylo inspektorem a ídícím u itelem apelováno na MŠR, aby požadavek nových 

lavic za lenila do školního rozpo tu a  v dalším roce je koupila. V jiných p ípadech však 
                                                
 

360 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  : RK 1897 – 1918, str. 21. 

361 V této budov  se u ilo až do roku 1963, kdy byla pro nedostatek žák  uzav ena. Od té doby místní 

žáci dojížd jí do Základní školy v Suchdole.  

362 Srovnej Václav Sova: RK 1897 – 1918,  : RK 1897 – 1918, str.  20.  

363 P esn  na 35 541, 77,- korun eských. In: SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 157. 

364 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 157.  

365 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané dne 23. zá í 1921.  
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obnova vnit ního vybavení probíhala – p inejmenším se natíraly pravideln  tabule, 

vym nila se malá tabule na st  za velkou, nakupovaly se mapy, didaktické obrazy a 

pravideln  se bílilo. S rozší ením elektrického vedení se ve t icátých letech uvažovalo o 

zavedení sv tla do t íd, které bylo MŠR rad ji o rok odloženo,  „neb nyn jší zavedení by 

lalo nev li v obci“366. Ješt  v pr hu t icátých let škola nevlastnila rádiový 

ijíma 367. 

Ve t icátých letech se ale situace zhoršila. Chyb la po ádná kamna na vytopení 

íd a v n kterých místech do školy i zatékalo. Nejv tší obavy však zp sobovala školní 

studna, která se v d sledku stavby nové školy p iblížila ke školním toaletám.  Díky  

špatné poloze a hydroizolaci docházelo k prosakování, ímž se voda z této studn  stala 

nepoživatelnou a nepoužitelnou. Proto bylo v lét  1933 rozhodnuto, že se vyhloubí 

nová studn  v blízkosti vchodu do školní budovy. Studn  m la býti hluboká šest metr . 

Velké sucho v roce 1934368 ukázalo, že tato hloubka není ideální. A proto v následujícím 

roce byla studn  prohloubena do hloubky sedmi metr 369, respektive do t inácti metr  

studna em  J.Vránou z Lomce. 370 

Druhým pal ivým problémem bylo prov šení strop . I když stav strop  byl 

alarmující, bála se místní školní rada s opravami zapo ít. Mezi ob anstvem se ší ilo 

nepochopení a odpor proti MŠR – ozýval se hlas, že nejlepší by bylo vyhodit celou 

MŠR. V d sledku t chto nálad tedy MŠR navrhla, aby se svolala širší obec poplatník  

do místnosti školy a d vody byly projednány na míst  z o í do o í.  MŠR cht la 

edevším objasnit, že je pod nátlakem okresní školní rady, že to není její výmysl a také 

cht la upozornit na faktický stav strop .371 

                                                
 

366 SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR: Protokol MŠR ze dne 20. prosince 1937.  

367 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané dne 6. února 1932. 

368 Na ja e byla studn  prohloubena o jeden metr Josefem B lským z Be vár, za 440,- K . In: SOAKH – 

MŠR: Protokoly MŠR: Protokol MŠR ze dne 25. dubna 1934.  

369 P i hloubení  v roce 1935 bylo schváleno prohloubení o p t metr , jenže v této hloubce se nacházelo 

bahno a  tudíž  se  dohodlo o  dalším prohloubením o sedm metr .  In:  SOAKH -   AOSlp.:  PKSlp.  1899 –  

1984, kn. . 4, str. 199. 

370 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 199.  

371 SOAKH – MŠR:Protokoly MŠR. Protokol ze dne 28. kv tna 1936.  
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estože byla sch ze oznámena vyv šením jak v Solopyskách, tak i 

v Malenovicích, dostavila se jen hrstka lidí. Mezi p ítomnými byli Bohumil Kmoch, 

Antonín Pa ez, en k Trnka, J.Lupínek, J.Kmoch, Karel Syrový, J. Syrový, Alois Zají ek 

– zapisovatel a ídící u itel Hlavatý, kte í uznali prov šené stropy a schválili jejich 

opravu. Práce372 byly  zadány  Františkovi Petránkovi z ervených Pe ek a oprava 

st echy pokrýva i Procházkovi z Chotouchova. 373 

hem sledovaného období si nejv tší chválu a pozornost zasloužila školní 

zahrada. ídící u itel Hlavatý i jeho p edch dci postupn  obm ovali ovocné stromky 

a spolu s d tmi ope ovávali záhonky. Ve t icátých letech byla opravena kamenná ze  a 

natažen „ostnatý drát374 kolem zdi“ 375. V zahrad  se také nacházelo letní cvi išt , které 

nahrazovalo chyb jící t locvi nu. 

Škola disponovala žákovskou a u itelskou knihovnou376.  Až do konce 20. let se 

knihovny potýkaly s nezájmem. Obsahovaly knihy staré, opot ebované a málo cenné. 

Spole ná práce prozatímního u itele Vosla e a ídícího u itele Hlavatého s instrukcemi 

školního inspektora Nevšímala tento stav postupem let zdárn  napravila. Nevhodné a 

zastaralé knihy byly vy azeny a inventá  byl postupn  dopl ován. Brzdou v tomto 

rozvoji byly finance. Peníze na nákup nových knih získávala žákovská knihovna 

evážn  z výt žku z divadelních her377 i ze vstupného z po ádané besídky.  Pr rn  

si jeden žák vyp il za jeden školní rok 12 knih, mezi kterými figurovaly knihy Lovci 

orchidejí, Na modrém Nilu, Král šedých medv , Lovci kožešin. Nejv tší obdiv však 

sklízela kniha Na stepi a V pralese, u d at Mámino srdce378. O knihovnu se 

                                                
 

372 Celková výše se vyšplhala až na 4199,-K . 

373 SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR: Protokol MŠR ze dne 30. ervna 1936. 

374 Myslí se tím drát ný plot. 

375SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR: Protokol MŠR ze dne 25. dubna 1934.  

376 Školní knihovny se d lily na u itelskou, žákovskou a knihovnu chudých, z níž se p ovaly knihy 

chudým d tem. 

377 Nap íklad 28. února 1926 byla uspo ádána besídka, z jejíž výt žku byly koupeny knihy do školní 

knihovny. In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1925/1926. i uspo ádáním divadelní hry – 

nap . Nanynka z Týnice. In: SOAKH – MŠR: Protokoly MŠR: Protokol ze 17. prosince 1934. 

378 SOAKH - MŠR: Protokoly u itelských porad. Protokol z roku 1937.  
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projevoval ím dál v tší zájem nejen u d tí ale i dosp lých, proto bylo v roce 1937 

rozhodnuto i o sobotním otev ení.  

Jelikož škola nem la ve školní budov  prostory na školní ítárnu, vyv šovaly se 

tské asopisy ve t ídách. D ti si mohly p ovat asopis Lípa, Radost, Úsvit, Zlatá 

brana, Mladý sv t a Naše republika379. Školní ítárny se m ly z izovat ve všech školních 

budovách, aby si v nich „školní d ti mohly v prázdných hodinách ísti v d tských asopisech 

nebo v knihách, které si mohou sami vyhledati a vyp iti v p íru ní knihovni ce. Jejich úkolem 

(…) je, aby se d ti nau ily užívati ve ejných ítáren  a knihoven a zachovávati v nich nutný 

po ádek.380“ 

 V letech 1925 – 1932, kdy byla škola jednot ídkou, se uprázdn ná druhá u ebna 

em nila na školní dílnu381. Zde se chlapci u ili emeslné zru nosti a d ata domácím 

pracím, vyšívání a šití. Výuka va ení zde nebyla možná, jelikož škola nevlastnila ani 

jeden va 382 a nemohla tak vyhov t ani na ízení školního inspektora Neumanna383.  

estože m la obec nov  postavenou školní budovu, potýkala se v roce 1918 

s problémem kam umístit povolaného u itele St pinu. Operativn  a p edevším 

prozatímn  se upravil byt v obecním domku na útratu místní školní rady, která se 

zavázala, že jakmile to p jde, tak poskytne adekvátní u itelský byt ve škole a sou asn  

pronajme p echodné místo pro obecní  záložnu n kde jinde. 

V roce 1928 obecní zastupitelstvo žádalo Okresní školní radu v Kutné Ho e, zda 

by jim mohla být povolena obecní ú adovna spole  s ú adovnou záloženskou 

v místní škole384. ídící u itel Vosla  se tomuto umíst ní bránil. A práv  z tohoto 

vodu pramenilo zamítavé stanovisko385 obecního zastupitelstva pro zavedení 

elektrické osv tlení (jedno sv tlo do kuchyn  a jedno do prvního pokoje) do naturálního 
                                                
 

379 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané ze dne 3. kv tna 1930 a 6. 

února 1932. 

380 (Masaryk v slovník nau ný -  Š), str. 45. 

381 Ve školních dílnách se neu ilo emeslu jako takovému. Ú el emeslné práce byl výchovný. In: 

Masaryk v slovník nau ný - Š, str. 45. 

382 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané ze dne 5. února 1936.  

383 Pan inspektor Neumann p i své inspek ní pohlídce konané 19. b ezna 1935 na ídil vyu ovat va ení.  

384 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 4. b ezna 1928.  

385 Únor 1929. 
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bytu správce školy. Le  zabránit se jim to nepovedlo, protože zapomn lo podat 

námitky proti rozpo tu MŠR386. 387 

Až v íjnu 1929 se p est hovala ú adovna záložny ze školní budovy do nov  

postaveného obecního domku. Uvolnili se tak pokoje  v naturálním bytu a „správce školy 

[byl] tak zbaven nep íjemného sousedství“. 388 

V roce 1931 MŠR p emýšlela o zm  dispozice kabinetu v u itelský byt. Tento 

stavební po in se panu Syká kovi moc nezamlouval, proto na sch zi obecního 

zastupitelstva upozor oval, „zda to nebude na závadu, když je místnost v sousedství 

záchodu“.389 

                                                
 

386 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1929/1930. 

387 Obecní zastupitelstvo se na zasedání ohradilo proti této položce ve výši 500,.K  s od vodn ním, že 

obec se  “zatížila stavbou obecního domu”. Hlasování len  bylo 5:3. In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, 

kn. . 3. Protokol ze dne 24. listopadu 1929.  

388 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1929/1930. 

389SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 26. prosince 1931. 
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DDuucchh   šškkooll yy ..   UU ii ttee ll éé   aa   jj ee jj ii cchh   ppoovvooll áánníí   

„Po dnech p evratu 28. íjna 1918 nastal ve školách jiný život, jiný vzruch. Žactvo i 

itelstvo mohlo klidn  dýchati a u iti skute  pravd . Doba rakousko – germánské perzekuce 

zmizela. Byli jsme op t ve svobodném národním stát  shodivše ze sebe t istaletou porobu. Ze 

školních místností zmizel portrét nového rakousko – uherského císa e Karla Habsburského a byl 

nahrazen obrazy nového eskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka a amerického prezidenta 

Woodrowa Wilsona. Ze školních u ebnic vytrhali a zaházeli jsme fotografie rakouských 

monarch  císa e Františka Josefa I. a jeho nástupce Karla I. Z klukovské rozpustilosti 

vypichovali jsem jim o i, malovali jim vousy a jinak je zohavovali. (…)“390.  

Loajalita n kterých u itel  se vzhledem k nastalé zm  rychle obrátila a 

prost ednictvím svých žák  se podílela na p erodu ob anské spole nosti a 

demokratických zásad. Zdejší škola se stala centrem veškerého d ní, kde se po ádaly 

slavnosti a p ednášky jak politické, tak i kulturní a osv tové.  Ú ast zde byla v prvních 

sících hojná i z ad žactva. „V té dob  projevilo se p ízna né „chameleónství“ n kterých 

našich lidí. (…) P ízna né to bylo u kantor . M li jsme n jakého Chmelíka, nesympatického 

lov ka, který odsouzel již p i prvním spat ení. Byl to vyložený „Rakušák“. Samá chvála 

rakouského panovnického domu, vojska atd. Po p evrat  se stal obratem ohromným národovcem. 

A takových lidí byla spousta“.391 

Loajalitu k nov  vzniklému republikánskému z ízení a k novým spole enským 

podmínkám museli u itelé potvrdit slibem „Slibuji, že budu vychovatelské povinnosti dle 

nejlepšího svého sv domí vykonávati, mládež sv enou k dobru, pravd  a krásnu vésti, že budu 

prosp ch školství vždy na z eteli míti, že budu platné zákony a p edpisy zachovávati, a že budu 

na svém míst  ze všech sil k povznesení eskoslovenské republiky pracovati“392.  

Místo ídícího i prozatímního u itele se vyzna ovalo stálostí. Nejedním 

kazem toho je ídící u itel Josef ezá , který zde vykonával funkci od roku 1903. 

Vyu oval „po ty, tení, psaní, zp v“393. Jeho aktivita však tímto nekon ila.  P i mších a 

koncertech usedal za varhany v kostele, od roku 1908 byl pokladníkem spo itelního a 

                                                
 

390 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 441 – 442. 

391 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 442. 

392 Výnos .320 ze dne 27. listopadu 1918. 

393 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané 23. zá í 1921. 
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záložního spolku. „Byl to p ísný pán, nosící plnovous s brýlemi na o ích, (…)394… byl to 

machr. Dobrý, p ísný, nesmlouvavý. Za darebáctví „platil“ vždy na míst . P i jeho vstupu do 

ídy bylo ticho jako v kostele. (…). Svým do duše pronikajícím bystrým avšak milujícím zrakem 

podrobil pod stálou kontrolou celou t ídu395“. Zcela nezaujat  byl ídící u itel hodnocen 

školním inspektorem jako lov k klidný, rozvážný, v metod  však zastaralý a také 

zlhostejn lý 396. Koncem školního roku 1924/1925 odešel do zasloužené výslužby.397 

Sou asn  s panem ezá em odešel prozatímní u itel Josef Dlesk398 do nov  

postavené školy na Miletinách399. Na jeho místo nastoupil u itel Miloslav Vosla , 

kutnohorský rodák, který absolvoval p t t íd obecné školy, p t t íd reálné školy, ty i 

ro níky u itelského ústavu a vykonal zkoušku u itelské dosp losti400 a zkoušku 

zp sobilosti401v Praze. Jako u itel i správce školy byl snaživý a sv domitý, bohužel mu 

ale chyb la v tší obratnost a energie v jednání s MŠR. Ve vyu ování používal nejnov jší 

pedagogické metody a káze  v jeho hodinách byla náležitá. S nejv tší zálibou se žák m 

noval v hodinách ru ních pracích a ve zp vu402 - byl vášnivým pianistou403 a také 

k radosti školního inspektora pana Nevšímala [?] se dále vzd lával a pe liv  vedl 

                                                
 

394 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 20. 

395 Tamtéž, str.77. 

396 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané 18. ledna 1924.  

397 Na zasloužený odpo inek se odst hoval ke své dce i do nov  postaveného domku. Jeho dcera byla 

poš kou. Dne 26. ledna 1932 ve svých 70ti letech zem el na rakovinu jater v Be várech, kam p esídlil po 

ukon eném u itelování, pochován byl v rodinné hrobce v estín . In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, 

školní rok 1931/1932. 

398 Nastoupil do funkce zástupce a správce školy. 

399 Škola byla dostavená až v roce 1924 spole  i pro obec Rozkoš, stavba stála  260 000,-K . 

400 Vykonal 11. b ezna 1915. In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1925/1926. 

401 Vykonal 20. kv tna 1918. Ú ast ve válce 1915 – 1917.  In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 

1925/1926. 

402 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané 22. b ezna 1927.  

403 Tamtéž. Zpráva o prohlídce konané 23. dubna 1926.  
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ední knihy404. Jeho zdravotní stav se však ve t icátých letech zhoršil  - trp l st evní a 

ušní chorobou405. 

Za p sobení u itele Vosla e se stala škola406 jednot ídkou407. P inou byla nov  

postavená škola v Miletinách, jejíž stavbou zdejší škola p išla o velký po et žák .  V tší 

vrásky však zdejšímu u itelskému sboru p sobil nar stající nezájem místního 

obyvatelstva o d ní ve škole a prov šené stropy ve t ídách408. 

Až po dlouhých sedmi letech – v roce 1932 – byla t ída op t rozd lena na dv  

ídy a dva u itele409. V roce 1933 byl na zdejší školu ustanoven Rudolf Hlavatý (nar. 

1886) definitivním ídícím u itelem. Pocházel z Kutné Hory, kde vychodil m anskou 

školu a Lindner v u itelský ústav. Jako u itel p sobil v Nových Dvorech, v Sázav  a 

v Petrovicích I.410. Tento energický, pohotový, iniciativní a osv tov inný u itel byl 

velmi vytrvalým bojovníkem v hájení školních zájm  a v pé i o pot eby místní školy. 

i výuce se snažil o zlepšení prosp chu i mén  nadaného žactva411.  

Jako druhý pedagog zde od roku 1933 p sobila Marie Seiverová (nar. 1906), 

definitivní zatímní u itelka.  I ona se narodila v Kutné Ho e - Ka ku, kde vychodila 

anskou školu a Lindner v u itelský ústav412. U itelské zkušenosti nabyla 

sobením v Skalitom413[?] na Slovensku, v Dubovicích (Pelh imov), v Ka ku a 

v K eseticích. adila se mezi sv domité a pilné u itelky, které se pe liv  p ipravují na 

                                                
 

404 Tamtéž. Zpráva o prohlídce konané 29. b ezna 1933.  

405 Tamtéž. Zpráva o prohlídce konané 29. b ezna 1933.  

406 Do školy nyní docházely pouze d ti z obce Solopysky a Malenovice. 

407 Dne 1. zá í 1925 vstoupila v platnost p echodná úprava po tu t íd dle výnosu ZŠR .5600 pres. 

z 13. srpna 1925. In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1925/1926. 

408 Viz kapitola Škola v obci. 

409 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1931/1932. 

410 Tamtéž. školní rok 1933/1934. 

411 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané 19. b ezna 1935. 

412 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1933/1934. 

413 Lze se domnívat, že se jedná o obec Skalité blízko slovensko – polských hranic. 
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každou vyu ovací hodinu414. Po dvouletém p sobení  na zdejší škole byla p eložena do 

Uhlí ských Janovic415.  

Na její místo od 1. zá í 1935 nastoupila Marie Malá – snaživá u itelka s pe livou 

ípravou a dobrým jednáním se žactvem. Za povšimnutí stojí její p kné výsledky 

v kreslení jako novém p edm tu. V roce 1937 byla p eložena do estína.416  

Její nástupkyní se stala výpomocná u itelka Marie Kajneková417, která byla 

kladn  hodnocena pro svoji pe livost p i p íprav  na vyu ování.418 

Po dobu nemoci ídícího u itele Hlavatého v roce 1938 zde krátce p sobil 

František Nulí ek, který se  narodil 27. íjna 1917 v Štipoklasech (okres Kutná Hora). 

Obecnou a m anskou školu vychodil ve Zbraslavicích a absolvoval studia na 

itelském ústav  v Kutné Ho e.  

Velkou fluktuací vyu ujících trp lo vyu ování dív ích ru ních prací. V letech 

1924 – 1936 se na této pozici vyst ídalo 11 u itelek. Podrobn jší informace o nich máme 

až s p íchodem ídícího u itele Hlavatého. Po M. Jakubcové, která byla p eložena do 

Podvek,  nastoupila na její místo ve školním roce 1935/1936 Aloisie Semrádová, rozená 

Kamrhelová. Narodila se 3. prosince 1911 v Malín  u Kutné Hory. Po studiích v Kutné 

Ho e nastoupila místo ekatele v Podvekách s povinností vyu ovat ve Vranicích a 

Voltrybech. Od roku 1935 byla ustanovena do Miletína, ímž m la povinnost vyu ovat i 

na zdejší škole.  

Po dobu její nemoci v lednu – b eznu 1936 její místo zastoupila výpomocná 

itelka la ákorová, narozena 3. b ezna 1914 v Kutné Ho e. Po studiích v Kutné 

Ho e p sobila v Suchdole, estín  a v Ka ku. 419 

                                                
 

414 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané16. b ezna 1934. 

415 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1935/1936. 

416 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané25. února 1936. 

417 Byla ekatelkou na místo u itele Josefa Hájka, který byl zatímním odborovým u itelem p i 

Komenského m anské škole chlapecké v Kutné Ho e. 

418 Velmi dobré výsledky dosáhla v mluvnici. 

419 SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1935/1936. 
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V období mate ské dovolené - po dobu jednoho roku -  u itelky Kamrhelové 

zastupovala její místo výpomocná u itelka dív ích nauk Miroslava Švarcová420, která 

se narodila v Malín  v roce 1913 a svá studia v letech 1928 – 1933 absolvovala v Kutné 

Ho e. P sobila v Hol icích a Majelovicích421. V dob  Protektorátu byla dnem 1. února 

1939 jako provdaná u itelka propušt na. Na její místo nastoupila Marie alková, d íve 

sobící v  pohrani í, která se narodila a studovala v Kutné Ho e.422 

K zásah m do u itelského sboru p isp la také mobilizace v roce 1938, kdy byl 

ídící u itel Hlavatý nucen vyu ovat sám. Dopoledne vyu oval II. t ídu a odpoledne 

I. t ídu, jelikož výpomocná u itelka Marie Kajneková musela zastoupit miletínského 

itele, který m l vojenskou povinnost narukovat. Sou asn  se ale Marie Kajneková - 

Künfalvyová provdala, ímž dle nového na ízení jako provdaná u itelka nemohla od 

1. b ezna 1939 vyu ovat. 

  O její uprázdn né místo se postupn  pod lili Karel Kr ík, který do té doby 

sobil v pohrani í a od 1. b ezna 1939 Olga Škarvanová, která se narodila a studovala 

v Kutné Ho e. Praxi získala p sobením v Dob nicích, Bahn , Petrovicích I., Vav in i a 

v Malín .423 

Podmínkou prozatímního p ijetí na podu itelské místo i místo prozatímního 

itele bylo Vysv ení dosp losti z u itelského ústavu. V blízkém okolí obce 

Solopysky mohl toto profesní osv ení získat p edevším na Lindnerov  u itelském 

ústavu v Kutné Ho e (1854 – 1949), v Ženském u itelském ústavu (dív í klášterní škole) 

v Kutné Ho e a ve Státním u itelském ústavu v áslavi (1880 – 1944). 424  

Školská samospráva dbala na další vzd lávání u itel . Okresní školní výbor 

v Kutné Ho e n kolikrát uspo ádal  - se svolením Ministerstva školství a národní osv ty 

SR -  vzd lávací kurz pro u itelstvo soudního okresu kutnohorského. Místní u itelé se 

                                                
 

420 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané15. února 1937.  

421SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963,  školní rok 1936/1937. 

422 Tamtéž,   školní rok 1938/1939. 

423 Tamtéž,  školní rok 1938/1939. 

424 Krom  t chto  ústav  se  budoucí  i  stávající  u itelé  mohli  vzd lávat  v  M stském  ústavu  u itelek  

domácích nauk v Kutné Ho e (1854 – 1949), Voršilském klášte e v Kutné Ho e (1866 – 1946) a na Vyšší 

škole sociální – v tev pedagogická –  v Kutné Ho e (1924 – 1955) i na Kurzu pro další vzd lávání 

itelek domácích nauk v Kolín  (1921 – 1939). 
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ve t icátých letech zú astnili kurzu zp vu425, t lesné výchovy426 a kreslení427. T chto 

kurz , jejichž cílem bylo seznámit u itele s novými metodami v nov  zavád ných 

edm tech, se zú astnila velká v tšina u itelstva. Zdejší u itelé kurz hodnotili jako 

velmi p ínosný nejenom po stránce profesní, ale p edevším i lidské, jelikož zde „došlo 

k vzájemnému seznámení u itel  a u itelek“428. 

Za átek školního roku byl legislativn  upraven až v roce 1935429. Školní rok do té 

doby v obci Solopysky za ínal 15. zá í.  Po dobu prázdnin u itelé ale nezaháleli. Podíleli 

se na zlepšování školního zázemí a  ve t ídách i na zahrad , obrazy a mapy 

podlepovali a dávali je do lišt, vyhotovovali inventá  školních pom cek a fondu 

itelské a žákovské knihovny. Jejich odvedenou práci vždy zkontroloval školní 

inspektor, který kladl velký d raz na aktivitu u itel . 430  

VVyyuu oovváánníí   

Práce prvorepublikových u itel  skýtala mnoho k ižovatek. Koncepce vyu ování 

la odpovídat novým vzd lávacím metodám a p edevším nové dob . Období po 

evratu bylo neklidné a sami u itelé názorov  hledali sami sebe. „Ve škole stíhaly se 

slavnost  [slavnosti] a p ednášky jedna za druhou. Škola žila též v duchu národního 

probuzeného nadšení“431.  Obsah vzd lání se musel vyt íbit, odvrátit se od mocná ského 

pohledu a v prvé ad  se musel p eorientovat prorepublikov .  

Mezi diskutované téma školské reformy dvacátých let pat ila i otázka za átku432 

školního vyu ování, správného rozvrhu hodin i stanovení domácích úkol . Preferovalo 

                                                
 

425 Kurz se konal v kv tnu 1932. In: SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1931/1932.  

426 Kurz t lesné výchovy uspo ádán okresní školní radou ve dnech 7. – 9. ervna 1933. In: Tamtéž, školní 

rok 1932/1933.  

427 Pod vedením Václava Fialy, profesora kreslení na U itelském ústavu v Kutné Ho e se kurz konal 

v kv tnu 1931. SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1930/1931. 

428 SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1930/1931. 

429 Tamtéž,  školní rok 1934/1935.  

430 Tamtéž,  školní rok 1926/1927.  

431 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 443. 

432 Teprve až v roce 1933 byl ukotven za átek vyu ování na p l osmou.   
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se p edevším dopolední vyu ování, které však nebylo ve v tšin  škol v praxi 

dodržováno. Délka vyu ování v solopyské škole není nikde v pramenech zachycena, 

lze jen sestavit p ibližnou dobu ze zpráv školního inspektora - dopolední vyu ování 

trvalo od 9 – 12h a odpolední od 13 – 15h. V zimních m sících roku 1927 bylo vyu ování 

upraveno od 8.30h do 12h433. Tato p echodná úprava se v praxi p ivítala s velkým 

nadšením. Z tohoto d vodu se zavedla i do dalších let. Díky posunutí za átku 

vyu ování se žáci u ili již za denního sv tla. První dv  vyu ovací hodiny proto trvaly 

po 50 minutách (po ty, mluvnice) a ostatní 45 minut. 

Otázka za átku vyu ování však ustupovala do pozadí s problém podle eho u it. 

Nov  vzniklá republika již z principu nemohla vyu ovat podle starých rakouských 

ebnic, které „ (…) byly zakázány. Jelikož pak jiné nebyly, etli a u ili jsem se ze „Slovenského 

sborníku“, který byl napsán v i slovenské. 434  

Vyu ovalo se náboženství, ob anská nauka, cizí jazyk, zem pis, d jepis, 

írodopis, zpyt (fyzika), po ty (matematika), kreslení, zp v, t lesná výchova, ru ní 

práce435 a písemná úprava.  

Teprve tehdy jsme se od u itel  dozv li, jak Rakousko - Uhersko a N mecko šili na náš 

národ chomout otroctví. ekali prý každou chvíli ú ední p íkaz, že mate ská , eština, ve 

školách bude zakázána a na místo ní nastoupí n ina. M lo prý dojíti k plánovitému vyhubení 

všech Slovan , po vzoru jich pon ených bratr . Lužických Srb . Bohudíky, že spravedlivá 

moc Vyššího zasáhla v pravý as a zachránila náš národ od záhuby. Uchvatitel a porobitel byl po 

zásluze ztrestán, vzav svou spravedlivou odplatu“436. 

itelé se snažili v rámci hodin ob anské nauky a d jepisu pozitivn  ovlivnit 

hodnotové orientace žák , tak aby se ve svém život  stali slušnými lidmi a aktivními 

ob any v demokratickém stát . Aby jednali uvážliv  a odpov dn  nejenom k sob , ale i 

k ostatním.  

                                                
 

433 SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1927/1928. Tato úprava byla poprvé zavedena 

pro období listopad – únor 1927. 

434 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 443. 

435 Od 1. listopadu 1931 byla zdejší škola p id lena dív ími pracemi do jindického obvodu, d íve spadala 

do obvodu suchdolského.. In: SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963,  školní rok 1931/1932. 

436 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 443. 
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Práv  z toho cíle – z velké ásti i vlasteneckého – si p ipomínali 50. výro í smrti 

Františka Palackého437, narozeniny prezidenta Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše, 

výro í u itele národu Jana Ámose Komenského438, ale ú astnili se i r zných akcích. D ti 

zdejší školy se inorod  podílely na propagaci dobré knihy v rámci své školy i obce 

hem tzv. Týdne eské knihy439 uspo ádaného v roce 1927. Díky možnosti poslechu 

„Radiojournalu“  byla celá zdejší škola sou ástí Tyršových oslav440. Žáci si tím 

ipomn li osobnost Tyrše a význam založení Sokola. 

Bez povšimnutí nez staly ani významné historické události spojené s událostmi 

„nov  vytvo ené Evropy“. D tem se p ednášelo o významu sjednocení pro Poláky441, 

Jihoslovany442 a Rumuny443. O úsilí stát  Malé Dohody a vzájemném srde ném 

átelství k našemu eskoslovenskému státu, spole ném utrpení a práci k dosavadní 

samostatnosti. Stranou nez stalo ani výro í bitvy u Zborova a vysv tlení jejího 

významu pro naše osvobození. 

Až do t icátých let nemáme p esn jší informace, jak probíhala výuka t locviku. 

Faktem je, že škola nedisponovala vlastní t locvi nou a iniciativu u itelé p enechávali 

tem do svého osobního volna i d ti nechali hrát si na venkovním cvi išti. První 

zmínkou o organizované hodin  je koupání v nedalekém rybníku na Kunvald 444, kam 

ti b hem celého m síce ervna 1935 chodili. Od roku 1936 se zavád lo civilní cvi ení 

a od roku 1937 branná povinnost v rámci t locviku. Tento nácvik za ínal  nástupem na 

cvi išt , stráží vlajky, vzty ení vlajky (hymna, recitace), cvi ením tzv. ranní 

tvrthodinky (chlapci), rytmika (dívky) nebo prostná (chlapci), b hy, skoky, vrhy na 

                                                
 

437 SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1925/1926. 

438 Tamtéž,  školní rok 1926/1927. 

439 Tamtéž,  školní rok Konána ve dnech  2. - 27. b ezna 1927 po celé SR. 

440SOAKH - Místní školní rada (MŠR): Kniha protokol  u itelských porad: Protokol z 3. íjna 1932.  

441 Dne 10. listopadu 1928. In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1928/1929.  

442 Dne 1. prosince 1928. In: Tamtéž, školní rok 1928/1929. 

443 Dne 10. kv tna 1929. In: Tamtéž, školní rok 1928/1929. 

444 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1935/1936. 
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vzdálenost a na cíl v r zných polohách, nasazení plynové masky, samaritánství a 

nakonec stav ním stan . Zdejší škola se tohoto nácviku nezú astnila.445 

hem hodin vlastiv dy, zem pisu a p írodopisu se podnikaly výlety do 

blízkého okolí. P ším pochodem Solopysky – Rozt ž – Malešice - Prosík - Sion – 

Chroustov – Kutná Hora a zp t446 a pochodem na vrch Vysoké447 se žáci procvi ili 

v orientaci v map , když museli ur ovat vesnice pod nimi. Vycházkou na nádraží do 

Chotouchova byli zase žáci ponau eni o nádraží, ekárn , pokladn  a jízdním ádu448 a 

výletem na školní výstavu v Miletín 449. 

Výjimkou nebyly ani poznávací zájezdy. Do Prahy se žáci vydali na  

hospodá skou výstavu a do  zoologické zahrady v Tróji450.  V nedaleké Sázav 451 si 

prohlédli i s dosp lými sklárny, zkusili si vyrobit sklo a prošli se po místech spojených 

se sv. Prokopem452. Nejv tší radostí tohoto ervnového výletu však bylo koupání v ece. 

Stranou samoz ejm  nez stala ani návšt va Kutná Hory.  Každoro  s nov  

íchozími d tmi se podnikl výlet za pam tihodnostmi – Chrám sv.Barbory, Vlašský 

dv r, cisterciácký kostel v Sedlci a Kostnice.  Tím však návšt va tohoto okresního m sta 

nekon ila. D ti m ly možnost navštívit tabákovou továrnu v Sedlci i si prohlédnout 

Všeobecnou krajinskou výstavu konanou v roce 1928, na které m la každá škola sv j 

prostor seznámit návšt vníky se svojí historií a sou asností. Prezentovaná škola se 

edstavovala ty mi fotografiemi žactva p i vyu ování, krátkým vylí ením vývoje 

školy, statistickými tabulkami (pohyb žactva, školní docházka, školní rozpo ty za 

poslední desetiletí), ru ními pracemi, kreslením, psaním a napsanými úkoly. D ti 

                                                
 

445 SOAKH – MŠR: Kniha u itelských porad. Protokoly z roku 1937. 

446 SOAKH – MŠR: Protokoly: Protokol ze dne 23. ervna 1937 a 12. ervna 1938. 

447 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1933/1934. 

448 Tamtéž,  školní rok 1937/1938. 

449 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1933/1934. 

450 Tamtéž,  školní rok 1933/1934. 

451 Tamtéž,  školní rok 1934/1935. 

452 Sv. Prokop je patronem ech, horník  a rolník . Nej ast ji je zobrazován jako opat s k ížem, orající s 

áblem nebo vyhán jící ábly z jeskyn . Více viz Oficiální stránky kláštera Sázava: Svatý 

Prokop [online]. 15.4.2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.klaster-sazava.cz/sv-prokop/ . 
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z výstavy odcházely s velkou radostí a hrdostí, když zde vid ly své výtvory a svoji 

milovanou školu. 

Koncepci výstavy si pochvalovali i u itelé. Jedna místnost byla za ízena jako 

vstupní sí  školního politického okresu kutnohorského, kde byla umíst na nová mapa 

politického okresu, diagramy znázor ující po et žactva a docházku na okrese za 

poslední desetiletí, po et škol a u itelských míst, ísla inventá , pom cek, knihoven a 

výši úspor žactva. Vedle se konala výstava vzorné školní kuchyn  a vzorného školního 

nábytku.  Pozitivním výsledkem této výstavy byl „pohled do vnit ní práce školy a zvláš  

porozum ní novému p edm tu ru ních pracích výchovných“.453 

Krom  pam tihodností a výstav d ti každoro  b hem t icátých let zavítaly do 

kutnohorského kina U Modrého k íže, kde shlédly film Psohlavci454, Karel Havlí ek, 

Fidlova ka a  Zapadlí vlastenci. 455 

ŠŠkkooll nníí   aa   mm ii mm oošškkooll nníí   aakkttii vvii ttyy   

Státní a významné svátky se každý rok oslavovaly po celé republice d stojným 

zp sobem. A ani Solopysky nevyšly z toho oby eje.  Již od rána byla vyv šena 

eskoslovenská vlajka na školní budov  a t ídy náležit  vyzdobeny.  

Každoro  28. íjna a v den narozenin T.G.Masaryka u itelé poslední vyu ovací 

hodinu hovo ili s d tmi o jeho významu a o vzniku eskoslovenské republiky. Školní 

slavnost tedy nejd íve probíhala v kruhu žák  a u itel .  Teprve po vyu ování se  

oslava p em nila na ve ejnou besídku, na které se p ednášely básn 456, zpívaly 

vlastenecké písn  a hrály vlastenecké divadelní hry (V em Jeník št stí našel457, Pro 

tatí ka Masaryka458, Komu vypov ti boj459, Kurážná Ká a460).  

                                                
 

453 Všeobecná krajinská výstava v Kutné Ho e se konala v termínu 10. ervna 1928 – 12. srpna 1928. In: 

SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1927/1928. 

454 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1930/1931 – 1932/1933.   

455 Tamtéž,  školní rok 1930/1931 – 1932/1933.   

456 V.Dyk: Kolem 28. íjna, Jos.V. Sládek: Domov a zem eská, Jaroslav Neumann: eská koruna, Josef 

Prchal: Prapory jásají, František Procházka: Mládeži eskoslovenské, Antonín Klášterský: Náš národ, 

Jaroslav Neumann: P ísaha. In: SOAKH - SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1931/1932.  

457 Hra byla odehrána v roce 1933, jejíž výt žek byl použit na nákup nových školních pom cek. 

458 Hra byla odehrána v roce 1934, jejíž výt žek byl použit na nákup nových obraz  do školy.  
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Novým impulsem oslav se stalo ve t icátých letech461 rozhlasové vysílání. Díky 

ochot ídícího u itele – zap ení rádia – mohly d ti spolu s ob anstvem vyslechnout 

slavnostní relaci Radiojournalu a spojit se tak s celou eskoslovenskou republikou. 

ínosem t chto oslav byl i fakt, že d ti do sebe vst ebávaly motiv divadelních 

her, z nichž vyplývalo „nau ení jak i d ti mohou republice prosp t“462. Každoro ní ve ejná 

besídka se t šila hojné ú asti nejenom solopyské ale i malenovické. Ukon ena byla vždy 

po osmé hodin  zahráním eskoslovenské hymny 463. 

Velké oblib  se t šil Svátek matek. Vždy v sobotu byly d ti pou eny o „významu 

matky (…) a [byly] vedeny k úct  a lásce k ní“464.  Pro maminky d ti  m ly r zné dáre ky, 

které b hem ru ních pracích vyrobily. i p ipravily divadelní p edstavení (hra 

Kašpárek) nebo uspo ádaly žákovskou akademii v sále pana Syrového pod taktovkou 

kapelníka -  p edsedy MŠR Aloise Zají ka. 465 

Nejvíce však ze všech svátk  byly oslavovány Vánoce.  V ase adventu se zpívaly 

koledy, vyzdobovaly t ídy a p ipravoval se program váno ní oslavy466 pro širokou 

ve ejnost467. Den p ed Št drým dnem za zp vu koled si u ozdobeného strome ku d ti 

rozbalovaly dárky468, které jim Ježíšek p inesl. Spolu s rodi i469 se radovaly 

                                                                                                                                                       
 

459 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1932/1933. 

460 Tamtéž,  školní rok 1926/1927.  

461 V roce 1931 a 1932 rádio zap il ídící u itel Vosla . NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1931 /1932. 

462 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1932/1933. 

463 Tamtéž,  školní rok 1926/1927.  

464 SOAKH – MŠR: Protokoly: Protokol z kv tna 1933/1934. 

465 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1933/1934. 

466 V prosinci 1937 sehrála místní škola divadelní p edstavení „Švec princem“. Výnos z tohoto 

edstavení byl v nován na váno ní nadílku d tem. In: Václav Sova: RK 1897 – 1918,  str. 113. 

467 Nap . 15. prosince 1935  d ti zahrály divadelní hru Trampoty mistra Konopáska. In: SOAKH - NŠSlp: 

Pk 1893 – 1963, školní rok 1935/1936. 

468 Dárky byly zakoupeny z výt žku z divadelního p edstavení a n které dary zakoupil místní fará  

Volánek a bývalá u itelka Škarková.  

469 Každoro  byla ú ast rodi  na váno ní besídce veliká. 
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z pohádkových knížek, panenek, stavebnic, kapesník , kožených tobolek a kravat pro 

pány kluky.  

Na Nový rok v tšinou uspo ádal ídící u itel se žáky 2. t ídy celou mši v etn  

zp vu koled. 

V lednu 1936 škola po ádala D tský ples v hostinci „Na kope ku“. K hudb  hrála 

kapela Josefa Zde ka a p ítomni byli rodi e s d tmi z Malenovic, Chotouchova, Milenin a 

samoz ejm  ze Solopysk. „Byl [d tí] jich plný sál. Nejkomi jší byly batolata. Nejv tší úsp ch 

la naše Maruška stará 1 rok 6 m síc . Tan ila sama a sama. Neznala žádné únavy. To ila se 

stále dokola a dle taktu házela rukama. Lidé se ohýbali smíchem“470. P i tanci se podával aj a 

ujídalo se p inesené cukroví.  

V dob  masopustu roku 1935/1936 uspo ádal u itelský sbor veškerým d tem 

v sále na Kope ku besídku. D ti tan ily národní tance, reje, v tší dívky sokolská 

rytmická cvi ení na národní písn  a v p estávkách bylo d tem dovoleno si zatancovat. 

Besídky se ú astnilo mnoho návšt vník  – i z okolních obcí, že se ani nedali spo ítat. 

Návšt vou besídku poctil také Dr. Old ich Suchý, t. . poslanec Národního 

shromážd ní, rodák malenovický a zdejší bývalý žák. K hudb  hrála zdarma kapela 

pana Zde ka ze Solopysk, která „nesta ila „opakovati“ na tleskání drobotiny“.  

Po rozdání vysv ení, zazpívání eskoslovenské hymny a p ipomínky mistra 

Jana Husa se mohly d ti rozutéct dom , aby se mohly pochlubit svými školními 

výsledky i naopak si rodi e udob it, aby nep išly o školní slavnost, která byla úzce 

spjata s koncem školního roku471. Slavnost za ínala pr vodem s hudbou od Kampeli ky 

k pomníku padlých p ed školní budovou. U pomníku p ednesl p edseda MŠR Alois 

Zají ek krátký proslov, žáci zazpívali píse  Dejte nám k ídla a vzty ili vlajky. Poté se 

slavnost p enesla na zahradu pana Syrového, kde pokra ovala až do ve erních hodin.  

Program byl nabytý a pestrý. „Královni ky“ zatancovaly staré moravské tance, poté 

diváci shlédli cvi ení chlapc  s d ev nými puškami, nejmenší žákyn  s panenkami a 

sm s národních tane . V samém st edu se ukázaly „Bábrlinky“ se svým žertovným 

vystoupením. O trochu vzrušení se postaraly závody chlapc  s vají kem, mí em, 

v pytlích a holinách. Program byl ukon en hrou Na hradního. Zájem být zde a 

                                                
 

470 Václav Sova: RK 1931 – 1946, str. 68.  

471 Nap .  školní slavnost 20. ervna 1937. In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1936/1937. 
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oslavovat s ostatními byl velký. Dostavili si nejenom obyvatelé ze Solopysk ale i 

vzdálen jší sousedé z Dob en , Milenin a  Malenovic. 

PPéé ee   oo   žžáákkyy   

Jelikož zdravotní stav žák  v prvorepublikových školách byl po celé SR 

nevalný472, bylo rozhodnuto zakro it. Dozor nad školami i žáky m l zaštitovat školní 

léka , který dohlížel na hygienické prost edí školních budov a na zdravotní stav žactva 

a u itel . Jeho úkolem bylo provést vstupní prohlídku a b hem povinné školní 

docházky kontrolovat zdravotní stav daného žáka až do konce školní docházky, ne 

však ho lé it.  

innost školního léka e v Solopyskách suploval obvodní léka  J. Martínek (1933, 

1935) v Malešov . Tento záskok  nebyl ojedin lý. Po átkem 30. let m lo zhruba asi 30%  

škol v SR školního léka e. Pan Martínek p eo kovával žáky v 6 a 14 letech proti 

erným neštovicím (duben 1936, kv ten 1938). P i výskytu hnisavé angíny (1932) na ídil 

hloubkový úklid. 

 
Graf 1 - Zdravotní stav žactva podle nezameškaných hodin.  

In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1934/1935.  

 

 

                                                
 

472 Výsledky šet ení uvád ly 25 – 30% d tí tzv. vadných – více postižených bylo d at než chlapc , a 

více v nižších ro nících než ve vyšších In: apka, František; Vaculík, Jaroslav: K problematice hygieny na 

školách první republiky. (K problematice hygieny) 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006. str. 2. 
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ti se pr žn  setkávaly s nemocemi jako byly spalni ky, plané neštovice, 

íušnice, spála a záškrt. Výjimkou nebyl ani erný kašel. „[Dne] 4. srpna 1936 byla žena 

s Maruškou [dcerou] u léka e v Suchdole. Zjistil u ní erný kašel. Dostane proti n mu ty i 

proteinové injekce. Pepí ek [syn] aby se nenakazil, musil býti ješt  tento den odvezen k babi ce 

do Všesok. Jelikož léka  jmenované vakcíny nem l, koupili jsme je a p ivezli z Kutné Hory. (...) 

[Dne] 13. srpna 1936 p ivezla babi ka autobusem Pepi ka ze Všesok. erný kašel dostal i on. 

Zp t vzala s sebou zase Marušku na jiný vzduch. Dostala s sebou ty i injekce, kašle ale 

ješt “473. 

Výše uvedený graf dokládá, že d ti byly nejvíce nemocné ke konci dvacátých a 

na p elomu t icátých let. V následujících letech se jejich zdravotní stav velmi 

zkonsolidoval.  

Pé e u itel  p esahovala i zdi školní budovy jak dokládají zprávy ídícího u itele 

Hlavatého na u itelských poradách. Každý u itel m l za povinnost ohlídat, aby po 

klekání d ti byly doma a nezú ast ovaly se zábav v hostincích. ídící u itel dokonce na 

zasedání Místní školní rady požadoval, aby rodi e byli za neohlídání svých d tí 

pokutovány a d tem aby byla snížena známka z mrav , pokud by se tento proh ešek 

opakoval.  

Výchovn  škola p sobila i v rámci po ádaných sbírek, kterými upozor ovala na 

sounáležitost s ostatními spoluob any. Každoro  na svátek Všech svatých474 po ádaly 

ti sbírku ve prosp ch Okresní pé e o mládež v echách v Kutné Ho e475 a  ke  konci  

školního roku d ti vybíraly peníze ve prosp ch eské zemské komise pro pé i o 

mládež476. O Velikonocích u inily d ti sbírku vajec i pen z pro eský ervený k íž 

v Kutné Ho e. Ze Solopysk bylo vybráno 85 vajec a 21,-K s a  z Malenovic 85 vajec a 

pouhá 1,-K 477.  

Nejvíce sbírek, kterých se solopyské d ti vždy s velkým zápalem ú astnily, se 

konaly v kv tnu a ervnu roku 1938. Žáci se nap . z ekli svých úspor, které m li na 

                                                
 

473 Václav Sova RK 1931 – 1946, str. 83.  

474 Nap . 1. listopadu 1932. 

475 SOAKH – MŠR: Kniha protokol  u itelských porad.  

476 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1926/1927. Sbírka se konala 26. ervna 1927. 

477 Tamtéž,  školní rok 1937/1938. 
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školní výlet, ve prosp ch stavby okresní nemocnice v Kutné Ho e478 a na obranu 

státu479.  Ú astnili se Okresní školní radou zorganizované sbírky mezi d tmi. P estože 

mezi rodi i bylo pen z poskrovnu, vybrali necelých 40,-K  ve prosp ch d tí uprchlík  

ze Sudet.  

Škola také d ti vychovávala k hospoda ení s pen zi prost ednictvím spo ení na 

vkladní knížky do místní kampeli ky. Otázkou jak spo it se zabývala v ob anské nauce 

a také p ipomínala  31. íjen jako Den spo ivosti v rámci I. mezinárodního kongresu 

spo itelen v Milán  v íjnu 1924480. Od lelkování vedla d ti ke sb ru lipového kv tu, 

šišek a d íví. A u ila je jak nakládat s vyd lanými pen zi, které si d ti vyd laly nap . 

sb rem chroust 481. 

Ve t icátých letech škola více než kdy jindy p ispívala k osv tové innosti. 

Propagovala mlé nou výživu u d tí a podporovala akce Masarykovy ligy proti 

tuberkulóze i innost eskoslovenské ochrany matek a d tí.  Na popud pobo ky 

eského erveného k íže ( K) v Kutné Ho e navštívily solopyskou školu t i sestry, 

které d ti prohlédly, ipomenuly jim jak správn  mají dodržovat osobní hygienu a jak 

si istit zuby. Mimo jiné je i požádaly o sbírku vajec, která se o Velikonocích roku 1938 

vskutku uskute nila. Škola se též ú astnila kv tnové „Pé e národního zdraví“, v rámci 

kterého d ti byly p eo kovány proti neštovicím obvodním léka em a  podstoupily 

zubní prohlídku, která byla ur ena d tem od 6ti – 10ti let. 482 

Na popud školního inspektora Neumana483 byl p i škole roku 1932 z ízen Dorost 

eskoslovenského erveného k íže (D K). O dva roky pozd ji tento spolek ítal 45 

                                                
 

478 P íkladem d tem šli i u itelé, kte í p isp li 0,5% celoro ního platu na stavbu okresní nemocnice 

v Kutné Ho e. Tato dohoda byla sjednána v rámci pracovních dn  u itelstva v Kutné Ho e. In: NŠSlp: Pk 

1893 – 1963, školní rok 1937/1938. 

479 NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1937/1938. 

480 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1925/1926. 

481 V kv tnu 1938 se objevilo velké množství chroust .  D ti i dosp lí nasbírali celkem 1800 litr  – za jeden 

litr platila obec 40 halé . In: AO SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 240. 

482 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1935 – 1938.  

483 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané ze dne 6. února 1932. 
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žák , které myšlenku pomáhat druhým aktivn  uplat ovali484. P i onemocn ní 

spoluža ky485 tuberkulózou plic ji zvali k ob m a k sva inám do r zných rodin. 

Postarali se i o to, aby prost ednictvím úst edí sl. erveného k íže, byla lé ena 

v kutnohorské nemocnici486. Angažovali se také v úklidu ve ejného prostranství 

v obci487 a uspo ádaly sbírku na den Všech svatých, jejíchž výt žek odevzdaly 

jednatelce K v Kutné Ho e.  

 D K byl také pot šen albem, které jim zaslali jejich mladí kolegové ze západní 

Ameriky z kolonie Brown u San Francisca. Na oplátku jim d ti také zaslaly album, ve 

kterém popsaly svoji obec, školu s p iloženými výkresy obou t íd a okolí i s m stem 

Kutná Hora a jejími památkami488.  

                                                
 

484 Po et d tí v D K v roce 1935: 1. t ída 11 len  a 2. t ída 18 len . V roce 1936 1. t ída 14 len  a 2. 

ída 13 len . In: SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1935/1936 a 1936/1937.  

485 V roce 1934 onemocn la spoluža ka Šimková. 

486 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1933/1934. 

487 SOAKH - Okresní školní výbor: Obec Solopysky. Zpráva o prohlídce konané ze dne 25. 2. 1936. 

488 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963,  školní rok 1933/1934. 
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1111))  SSppoollkkoovváá  aa   ppoolliittiicckkáá  iinnnnoosstt   

Spolek jako takový m žeme definovat jako dobrovolné sdružení osob, jehož 

cílem je dosažení ú elu, které si sami na základ  stanov p edsevzali. Od 60. let 

19. století, v d sledku politického i spole enského uvoln ní489,  za ínají vznikat kulturní 

vlastenecké spolky ale i etné spolky hospodá ské.  

Spolky se staly pilí i ob anské spole nosti, jejichž prost ednictvím se 

edstavitelé ob anských vrstev ve ejn  angažovali. Podle spolkového zákona z roku 

1867 bylo povoleno zakládat nejen spolky d lnické ale hlavn  politické, ímž byl vznik 

chto spolk  poprvé s ur itými omezeními legalizován. Rakouská oficiální statistika 

rozeznávala na konci 19. století až 28 kategorií spolk 490.  

eskoslovenské zákonodárství tento spolkový zákon p evzalo, i když se po ítalo 

s jeho zm nou. S díl ími úpravami platil až do roku 1939, respektive do roku 1951. 

Stejn  jako za Rakouska – Uherska platil tento zákon pouze pro eské zem , pro 

Slovensko stará uherská spolková legislativa.  

V námi sledovaném období fungovala velmi aktivn  spolková innost jak v naší 

obci, tak i v okolních m stech. V Kutné Ho e fungovala okresní pobo ka 

eskoslovenské obce legioná ské (1921 – 1968), Klub eských turist  p sobící i v 

Kolín , Sokol jak v Kutné Ho e, Kolín , tak i áslavi. Dále Úst ední matice školská 

v Kutné Ho e, Kolín  a áslavi a  Masarykova liga proti tuberkulose v áslavi. 

 

 

 

                                                
 

489 Porážka ve  francouzsko – sardinsko – rakouské válce v roce 1859 spole  s nar stajícím státním 

dluhem a bezprost edním odvoláním ministra vnitra Alexandra Bacha vyústila ve vlnu ústavních 

reforem, díky kterým došlo  k liberalizaci ve ejného života. 

490Šustková Hana; Pokludová, Andrea, Kladiwa, Pavel: Prameny vztahující se ke spolkové innosti: In: 

Myška, Milan; Zá ický, Aleš: Prameny k hospodá ským a sociálním d jinám. Ostravská univerzita v 

Ostrav : Universitas, 2010,  Prameny vztahující se ke spolkové innosti, str. 182.  
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OO cchhoottnnii cckkýý   ssppooll eekk   

Kdy a na í podn t ochotnický spolek vznikl neznáme bohužel odpov . První 

zmínka, která zachycuje innost spolku je spjatá s ervnem roku 1925, kdy se na 

obecním zastupitelstvu jednalo o tom, kam p ejde jm ní  p i ukon ení innosti spolku. 

Je tedy patrné, že v tomto roce fungování spolku bylo sporadické. Bylo schváleno, že 

veškeré jm ní p ejde na sbor dobrovolných hasi  nebo na nov  vzniklý divadelní sbor, 

se kterým se hasi i o jm ní rozd lí.491  

V roce 1935 byla po dlouhé odmlce op t svolána lenská sch ze Ochotnického 

spolku s ídícím u itelem Hlavatým za ú elem „aby se n co hrálo“. P edsedou spolku 

byl František Kanda, místop edsedou Jan Syrový a jedním z jednatel  byl Václav Sova. 

Bylo schváleno, že se bude po ádat „Silvestrovský ve er“. Vybrány byly t i 

jednoaktovky: Blázinec v prvém poschodí (F.Šemmaberk), Horká hodinka a Kuka ka 

podle starého nám tu zpracována Karlem Hašler a  Josef Johu [?]. Jelikož na nacvi ení 

nových her nebyl dostatek asu, a k tomu se musel najít as i na zbourání jevišt  pro 

nadcházející hasi ský bál492, byl tento veselý ve er p esunut na konec ledna 1935.493 

SSbboorr   ddoobbrroovvooll nnýýcchh   hhaassii   

Od poloviny dvacátých let 20. století m žeme sledovat inorodou innost 

zdejších hasi . lenové sboru se adili mezi ádné a uctívané osoby. „Být velitelem 

hasi  byla est“494. Jedním z d vodu, pro  se hasi i t šili takové oblib , zd vod uje pan 

Sova takto: „Vždy  kdo každého zem elého ob ana odnesl z domu na h bitov byl hasi “ 495. 

Krom  tohoto poslání samoz ejm  hasi i zachra ovali životy a majetek zdejších ob an . 

Byli vždy v první ad  každého slavnostního i smute ního pr vodu. Jako po adatelé 

hasi ských akcí nikdy své návšt vníky nezklamali a mohli se tak t šit veliké oblib .  

Obecní zastupitelstvo si jejich d ležitost pro obec velmi uv domovalo. Bohužel 

finance zap ovaly, že svého plnohodnotného hasi ského zázemí se hasi i do kali až 

                                                
 

491 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 7. ervna 1925.  

492 Hasi ský bál se konal 13. ledna 1935.  

493 Václav Sova: RK  1931 - 1946, str. 113. 

494 Tamtéž,  str. 316. 

495 Tamtéž. 
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v roce 1930. Na návrh pana Lupínka byl v prosinci 1931 schválen nákup motorové 

st íka ky496.  

Kv ten nebo erven pat il dobrovolným hasi m. V ervnu 1926 uspo ádal sbor 

dobrovolných hasi  slavnost k p ipomenutí padesátého výro í úmrtí Františka 

Palackého. Událost si nenechal ujít ani hasi ský sbor z K ovic. Slavnost zapo ala 

lampiónovým pr vodem na Vrcha, kde byla zapálena hranice, spole  s hudbou a 

dívkami oble enými v národních krojích. P vecký  sbor „od Slavíka497“ zap l písn   O 

vlasti mé.  O významu osobnosti Palackého pohovo il Alois Zají ek, poté se zahrála 

státní hymna a slavnost byla ukon ena velkolepým oh ostrojem.  

Druhý den v ned li odpoledne  se konal koncert p ed hostincem ( p. 39), p i 

mž se konaly traka ové závody, chytání lahví na udici apod. Ve er se hrálo divadelní 

edstavení – drama K.Rožka, na jehož konci se objevil živý obraz: „Hold echie Otci 

národa“498. Celá slavnost se vyda ila, a dala tak základ tradici i pro další léta. 

Neopomn lo se tak sté výro í narozenin Františka Palackého. Slavnost byla po ádána 

pod patronací starosty Jana Dlabala a na své atraktivit  neutrp la499.500  

Sbor dobrovolných hasi  v Solopyskách organizoval v roce 1930501 okrskový 

hasi ský sjezd, který byl spojen s p edáním nové zbrojnice postavené u obecního domu 

místními hasi skému sboru. Hasi i ze Solopysk, z Dob en , ze Suchdola, z K ovic, 

erveného Hrádku a z Miskovic se utkali v sekyrkovém cvi ení na zahrad p.45. 

Taková událost se neobešla bez bohatého programu. Zahájena byla pr vodem 

s hudbou od hostince k nové zbrojnici, kde Alois Zají ek jako jednatel hasi ského sboru 

pronesl  a poté starosta obce i sboru František ermák p edal zbrojnici panu 

Františkovi Trnkovi ( p.29). Na zahrad  hostince ( p.40) bylo postaveno pódium pro 

hudbu a stoly z prken pro hosty. Program odstartovalo cvi ení se st íka kami (s novou 

motorovou), které se zú astnil sbor ze Suchdola, následovalo cvi ení žen hasi ek 
                                                
 

496 Na nákup byl použit výt žek dražby z honitby.   In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol 

ze dne 26. prosince 1931.  

497 Bohužel nevíme, zda se jedná o název p veckého sboru i jméno sbormistra. 

498 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 171.  

499 D ti i dosp lí se velmi vydovád li p i st ílení ze starých hmoždí . 

500 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 81. 

501 Sjezd se konal 25. kv tna 1930.  
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z Chotouchova a  školní d ata v národních krojích zatan ila tane ní sestavu. Slavnost 

zde byla na ve er ukon ena a p esídlila „na  v ne ek502“ do hostince ( p. 39). Po celou 

dobou panovalo p kné po así, dobrá nálada a velká ú ast503. Bylo to velké a milé 

ekvapení, které sklidilo nadšený potlesk.504  

HHoonneebbnníí   ssppooll eekk   

V roce 1888505 se v obci ustanovil honební spolek. Jeho prost ednictvím si rolníci 

pronajímali honitbu. V letech 1900 – 1918 byl nájemcem Emanuel Suchý ( p.13), který 

enechal ást honitby hrab ti Leopoldovi Šternberkovi506. Pat ila mu území „od hranic 

Hradeckých pod cestu u Skalky vedoucí až na Jezírko k silnici“507. Díky této p enechané ásti 

l zdejší honební spolek zbytek katastru zadarmo. 

Obec pronajímala honitbu v obecních lesích formou dražby. V roce 1918 spolek 

l v držb  celý katastr v etn  pozemku za lesem k Miletinám, které m l až do této 

doby pronajat velkostatek Jindice. Honitbu si pronajímal Jan Syrový ( p. 45) za 150,- K . 

„Taková nekáze  panovala, že o posledním panském hon  v r. 1918 (již po p evrat ) lidé si brali 

zast elené zajíce, aniž se jim kdo odvážil odporovati“508. 

Velkou zm nou v držb  bylo uskute ní parcelace v roce 1923, kdy došlo 

k odebrání práva velkostatku Hradeckého po ádat honitbu na dvo e Kunvald. Toto 

                                                
 

502 Tzn. k tancování.  

503 SOAKH – NšSlp: Pk 1893 – 1963,  školní rok 1930/1931. Srovnej SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, 

kn. . 4, str.187 – 188. 

504 SOAKH – NšSlp: Pk 1893 – 1963,  školní rok 1930/1931. 

505 Až do toho roku byla honitba v moci velkostatku Hrádeckého. In: SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 

1984, str. 153. 

506 Leopold Šternberk /Sternberg/ (1896 – 1957) – mezi rodové statky náležel hrad eský Šternberk a 

ezina, astolovice, Zásmuky. Po zkonfiskování majetku v roce 1948, musel hrab  Leopold Sternberg s 

manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil (1908 - 1983) a dcerou Dianou opustit naši republiku. 

Žili ve Spojených státech a v roce 1953 se p est hovali na Jamajku. Zde také Leopold Sternberg v roce 

1957 zem el. 

507 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, str. 153. 

508 Tamtéž,  str. 153. 
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právo v roce 1923 získala obec Solopysky.  Honební území bylo po etn  bohaté na zv  

s výjimkou krátkodobého poklesu ve vále ných letech. 509 

Ve t icátých letech prob hla ve ejná dražba honitby v katastru obce Solopysky. 

Jak již bylo uvedeno, nájemcem byl od roku 1919 Jan Syrový. V ervenci roku 1930510 

pro honební spolek najal honitbu Jan Dlabal za 2.110,- K  za rok. Za Jana Syrového 

dostával honební spolek od Jindického velkostatku zaplaceno 1.000,-K  za náhradu 

škody zp sobenou zv í kolem lesa. Za to nechal spolek „ ást katastru za lesem u 

Milenin“, kam nikdo nesm l chodit na ekanou. Pro Jana Dlabala byla uzav ena 

náhrada ve výši 1.200,-K  pouze na rok 1931, jelikož stav zv e byl slabý. Celkem bylo 

zast eleno 160 zajíc , 231 koroptví a  21 bažant 511 

O p t512 let pozd ji klesly všechny ceny zem lských plodin, což zap inilo 

pokles i cen zv e. Z tohoto d vodu byla podána  žádost o zrušení nájmu a vyhlášení 

dražby. Obecní ú ad této žádosti vyhov l a vyhlásil dražbu. Dražba probíhala v napjaté 

atmosfé e. Do dražby se p ihlásil za honební spolek Josef Kmoch (2.100,-K /rok), jeho 

spole ník bratranec Jana T eš áka profesor Krásný z Pod brad (600,-K /rok) a  

zástupce advokáta Karla Adama z Prahy (2.210,-K ). Po dlouhé dob  honitba se dostala 

do cizích rukou. Dražbu vyhrál JUDr. Karel Adam z Prahy.  Za hajného byl ustanoven 

Václav Jelínek, hostinský z Dob en . V letech 1935 –1936 se v lese nacházelo hodn  

koroptví, ale málo zajíc . 513 

SSppoo ii ttee ll nníí   aa   zzááll oožžnníí   ssppooll eekk   

Spo itelní a záložní spolek (Kampeli ka, Reifeisenka, Záložna) byl v obci založen 

již v roce 1901514. P vodní obvod záložny byl vymezen pro obce Solopysky a Miletiny. 

nadcházejících letech se postupn  rozr stal o obce Malenovice, Chotouchov, K ovice 
                                                
 

509 Tamtéž:  str. 153.  

510 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 17. ervence 1930. 

511 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 188.  

512 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 12. února 1935. 

513 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 218.  

514 Na první ustavující sch zi konané 28. dubna 1901 byli zvoleni Josef Dlabal, pan Urban ( p.29), Kašpar 

a dva ob ané z Milenin. Pokladníkem byl zvolen místní u itel Antonín Procházka. In: Historie obce 

Suchdola, str.99.  
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(1903) a  Rozkoš (1911). V záložn  se ú adovalo od listopadu do 31. b ezna v ned li a ve 

tvrtek od 9 do 11 hodin, od 1. dubna  do 31. íjna pouze v ned li od 9 do 11 hodin.515 

Do nov  postavené školní budovy (1914) p esídlila i místní Kampeli ka. Své 

sobišt  zm nila p edevším z pragmatického d vodu – lepšího zázemí.  Funkci 

pokladníka v tuto dobu vykonával ídící u itel Josef ezá  a od roku 1923 Alois Zají ek. 

Záložna na tomto míst  z stala až do roku 1929, kdy obec postavila nový obecní d m 

p.21). Po celou dobu existence nebyl zaznamenán žádný p ípad zpronev ry.  

OO bbeeccnníí   cchhuuddoobbii nneecc   

Domovská obec516 m la zákonem dané se postarat o každého chudého i práce 

neschopného lov ka. Zajiš ovala mu nejen st echu nad hlavou, ale i oble ení, obuv, 

stravu, léka skou pé i a v p ípad úmrtí i poh eb.  

Do nezávid níhodné situace se obce dostaly s vydáním zákona . 77/1927, který 

zm nil systém financování obecních chudobinc . Tímto zákonem byla legislativn  

upravena zavedená praxe financování chudinského fondu pokutami z trestního ízení. 

Nyní tyto pokuty m ly plynout do státní pokladny, což výrazn  ochudilo finan ní 

íjmy chudinského fondu.517  

Od dvacátých let 20. století byl zaveden chudinský fond i v obci Solopysky. 

Rozpo et518 chudinského fondu se vždy schvaloval na zasedání obecního 

                                                
 

515 Historie obce Suchdola, str.99. 

516 Domovské právo =  p íslušnost ob ana k ur ité obci zakládající nárok na nerušený pobyt a na 

chudinské zaopat ení podle zákona .18/1862 a jeho pozd jších novel. Domovské právo bylo možno 

získat narozením,  s atkem (u žen), nastoupením do ú ední funkce (i u itelé), p ikázáním okresního 

adu (chudí, bezdomovci) nebo pozd ji na základ  §14 ústavního zákona .236/1920. D ti narozené 

v manželském svazku získávali domovské právo po otci, nemanželské d ti po matce. 

517 Šouša, Ji í: Obecní majetek v echách 1848 – 1938,  str. 136. 

518 Jeho kontrolu provád la Okresní správní komise v Kutné Ho e.   
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zastupitelstva519 finan ní komisí a leny obecního zastupitelstva.  Pokladníkem 

chudinského ú tu byl ve dvacátých letech František Kanda.  

Obecní zastupitelstvo v Solopyskách vy izovalo nejvíce žádostí o pomoc ve 

finan ní nouzi – a  krátkodobé i dlouhodobé – ve dvacátých letech. Paní Marvanové 

byla dávána podpora na živobytí520, panu Aloisovi Uhrovi byly zaplaceny poh ební 

výlohy s poh bem paní Marie Beránkové521 a paní Ann  Trnkové bylo zaplaceno za 

stravování a obsluhu v nemoci paní Láz ovské522. Pro zlepšení finan ní situace 

obecních chudých se postaral i fará  Sedlá ek. V jeho poz stalosti523 po n m z stalo 

500,-K  v záložn . Obecní zastupitelstvo se shodlo na tom, že úroky z této ástky budou 

každoro  dány t em nejchudším katolík m ze Solopysk za p ítomnosti a volby 

místního fará e524. 

Mezi tzv. obecné chudé pat ila až do konce 20. let Marie Lupínková, Terezie 

Láz ovská a od roku 1926 Anna Jelínková.  

Marie Lupínková m la možnost bydlet u své dcery, provdané Podšteflové, na 

erveném Hrádku. I když dce i místní obecní zastupitelstvo nabídlo, že jí budou platit 

1,-K  denn , tak tuto nabídku s velkou pravd podobností nep ijala, jelikož se obec o její 

matku starala i t i roky poté.  Obecní zastupitelstvo, na návrh pan ermáka525, se 

posléze usneslo, že aspo  povolí paní Lupínkové žebrat jeden den v týdnu.  

                                                
 

519 Mnohokrát byl na sch zi vznesen návrh, aby se nap . zvýšilo vstupné na tane ní zábavu i výt žek z 

jiné  akce  byl  dán  ve  prosp ch  chudinské  pokladny.  Nap .  v  roce  1919  p.  ermák  navrhl,  aby  se  p i  

tane ní zábav  místo 4,-K  vybíralo 20,-K  pro chudou pokladnu aj. In:  SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, 

kn. . 2 a 3. Protokoly v letech 1918 – 1938.  

520 V roce 1919 podala žádost paní Marvanová o podporu, která jí byla schválena ve výši 60.- K  a v roce 

1920 na 150,-K . Bohužel nevíme, zda se jednalo o podporu m sí ní i ro ní. SOAKH - AOSlp.: Protokoly 

OZ, kn. . 2. Protokol ze dne 3. ervence 1919. 

521 V roce 1922 podal Alois Uher žádost o zaplacení poh ebních výloh, které mu byly uznány. Od obce 

obdržel ástku ve výši 120,-K . In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze roku  1922. 

522 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 10. dubna 1922 a 25. února 1925. 

523 Fará  Sedlá ek zem el v roce 1925. In: SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 167. 

524 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol z dubna 1925.  

525 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 2. Protokol ze dne 24. února 1919. 
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Pan Václav Sova vzpomíná, že „jako malý kluk nosil (…) jídlo do pastoušky, n jaké 

Láz ovské, která byla na p l t la ran na mrtvicí, a byla tudíž stále upoutána na l žko. Proto 

k sob  musila míti i obcí najatou obsluhu.“ Stravu paní Láz ovské zajiš ovala již zmín ná 

Anna Trnková526 a poté Karel Lupínek, kterému bylo placeno za denní obsluhu i 

stravu527.  O  ložní  prádlo528 se postarala obec, která zakoupila postlanku529, košili a 

jupku.  

Zájem o ubytování v místním obecním domu byl zna ný. Mnohokrát v obecní 

pastoušce nebylo ani místo530.  Když v roce 1920 zažádal o pronájem jedné sv tnice 

František Trnka,  musela se paní Marvanová p est hovat k paní Lupínkové a Láze ské. 

Pan Trnka pak mohl obývat p ední malou místnost obecního domku za 20,-K /rok.  

O rok531 pozd ji se p est hoval do v tší místnosti v levé ásti obecního domku za 

40,-K /rok. Sou asn  také podal žádost, zda by se mohly zahrádky „používat na p l“ 

se zd vodn ním, že ob  rodiny budou mít volný p ístup k toalet . Na zahrádce si 

zasadil ovocné stromky, za což obci platil ro ní pronájem ve výši 5,-K 532.  

Ve t icátých letech – již v nov  postaveném obecním domku – požádal o jednu 

místnost Antonín Ku era533.   

Na druhou stranu se obec musela postarat i o lov ka, který si za sv j špatný 

osud mohl sám: „Jiným obecním chudým byl n jaký Hampl, který p išel ke stáru do domovské 

obce „šupem534“. (…) Byl to zchudlý sedlák. Bydlel v mládí ve statku snad v p. 31. Byl to 

                                                
 

526 V roce 1922 Anna Trnková zažádala o zvýšení p ísp vku na výživu Terezie Láz ovské. Žádosti bylo 

vyhov no, ástka se zvýšila o 1,-K .  

527 Od 22. b ezna 1920 se pan Lupínek staral jak o paní Lupínkovou tak i Láz ovskou za 3,-K . 

528 V roce 1921 bylo žádosti Terezie Láz ovské vyhov no na sch zi obecního zastupitelstva.  

529 Prost radlo. In: Doležalová Pavla: Vývoj slovní zásoby v T ebí i. Brno, 2008. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/180373/ff_b/Vyvoj_slovni_zasoby_v_Trebici.txt. Bakalá ská práce. Masarykova 

univerzita - Filozofická fakulta: Ústav eského jazyka. Vedoucí práce PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. 

530 Václav Sova: RK 1897 – 1918,  : RK 1897 – 1918, str. 125: Jelikož ádné volné místo v pastoušce nebylo, 

chodil za stravováním rovn ž po íslech a spal oby ejn  i v každém ísle ve chlév . 

531 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 20. b ezna 1920. 

532 Tamtéž:   Protokol ze dne 10. dubna 1921. 

533 SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3. Protokol ze dne 13. dubna 1933. 

534 Neboli postrkem.  

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


119 

 

v mládí luftík a outrata. Z furiantství, jak íkali sta í pam tníci, zapaloval si cigaro i fajfku 

papírovou zlatkou. P išel o všecko a ke stáru byl na obtíž domovské obci“535. 

PPooll ii tt ii cckkáá   aakkttii vvii ttaa   

Politická aktivita se za ala již projevovat v ase adventním v roce 1918. Do té 

doby zde p sobila pouze „strana agrární“536 v ele s Františkem ermákem ( p. 32) a 

Janem Syrovým ( p. 45). Nov  zde byla založena eskoslovenská strana sociáln  

demokratická, kterou vedl Josef Lupínek ( p. 33) a Josef Trnka ( p. 7)537.  

Úkolem len  politických stran bylo ovliv ovat ve ejné mín ní prost ednictvím 

regionálních politických novin, které byly novinkou v komunikaci ve spole nosti. 

Informa ním kanálem pro obec solopyskou byly Podvysocké listy538 eskoslovenské 

národní demokracie a Posázavský kraj Národn  sociální strany. Noviny sehrály 

významnou roli ve vým  názor  politik  obou partají a staly se hybatelem kulturní 

osv ty v obci. Krom  t chto novin obyvatelé odebírali Lidovou demokracii. 

Bou livé politické besedy probíhaly již v d ív jších asech, nyní se ovšem do 

zápolení odrazily prožitky z první sv tové války. U agrárník  se rolník m vy ítalo, že 

neprodávali potraviny za války a nebo za velmi draho a také, že se vyhýbali zám rn . 

Zatímco u socialist  probíhaly sch ze poklidn . Politické zápolení se plíživ  p eneslo 

do nálad zdejších obyvatel, kdy proti sob  se vytvo ily tábory d lník  a zem lc . 

Pokud byl n kdo ozna en agrárníkem, tak byl vlastn  zostuzen. Poštvávaly se proti 

sob  nemajetné vrstvy v i bohatým pod heslem, že všichni mají mít stejn .539   

Rok 1919 byl ve znamení obecních voleb. Šlo o první volby v rámci samostatné 

eskoslovenské republiky, které p eneseným významem byly považovány za hlasování 

o nové vlád . Uskute nily se dne 15. ervna 1919. Volební ád p iznával všeobecné, 

                                                
 

535 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 125. 

536 eská strana agrární byla založena 6. ledna 1899 Karlem Práškem a Stanislavem Kubrem. V roce 1906 

se spojila s moravským agrárním hnutím a p ijala název eskoslovenská strana agrární. Jejich úst edním 

listem byl Venkov. Jejich programem byla obhajoba zájm  rolnictva. 

537 SOAKH - AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 148. 

538 Tišt né v tiskárn  A. Švarce v Kutné Ho e pro okres kutnohorský, uhlí skojanovický, áslavský, 

chot bo ský . Zanikly v srpnu 1922.  

539 Václav Sova: RK 1897 – 1918, str. 433. 
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tajné, rovné a p ímé hlasovací právo jak muž m, tak i ženám starším jednadvaceti let, 

kte í se v obci usedle zdržovali minimáln  t i m síce. Volební systém tkv l v pom rném 

zastoupení politických stran, jejichž povinností bylo sestavení vlastní závazné 

kandidátky.  

Ve zdejší  obci  se  proti  sob  utkaly  dv  strany -   Republikánská strana eského 

venkova a eskoslovenská strana sociáln  demokratická. Uskupení v politických 

stranách pln  odráželo sociální postavení doty ných – byl to boj nemajetných 

s majetnými. Ú ast obyvatelstva ve volbách byla hojná540. Se 115 hlasy z 202 hlas  

zvít zila Republikánská strana, za kterou byli zvoleni: Jan Dlabal ( p. 1), František 

Kanda ( p.31), Alois T eš ák ( p. 44), Jan Syrový ( p. 45), Jan Mrázek ( p. 46). Za stranu 

sociáln  demokratickou byli zvoleni: Josef Trnka ( p. 7), Hynek Starý ( p. 14), Vincenc 

Vlasák ( p. 22), Josef Lupínek ( p. 33) a Josef Zden k ( p. 36). S celostátním 

výsledkem541 se zdejší výsledek rozcházel pouze v umíst ní vít zných politických stran.  

Volba starosty a výboru se uskute nila téhož roku 29. ervna. Starostou se stal 

František ermák542 ( p. 32), nám stkem Josef Lupínek543, prvním radním František 

Kanda, druhým radním Vincenc Vlasák, ú etním Alois T eš ák. Na tento den také 

okresní hejtman Vichr svolal první sch zi nov  zvoleného obecního zastupitelstva do 

místní školy ke složení p ísahy544. 

                                                
 

540 Okresní ú ad Kutná Hora (OÚKH) - Všeobecná registratura: IV. spisová manipulace 1900 – 1936 

(Manipulace 1900 – 1936): 3. obecní záležitosti, karton .121 – Obecní volby (Obecní volby) 1931: 

Obecní volby 1919, . kart. 120: Statistiky všeobecných obecných voleb roku 1919: Voleb se mohlo ú astnit 

95 muž  a 115 žen, ú astnilo se 94 muž  a 106 žen. 

541 Celostátn  zvít zila eskoslovenská sociáln  demokratická strana (30,1% - 935tis. hlas ), na druhém 

míst  Republikánská strana zem lského a malorolnického lidu (20,5% - 637tis. hlas ) a na t etím míst  

se umístila eskoslovenská strana socialistická (15,6% - 485tis hlas ) – in: Olivová, V ra: D jiny první 

republiky. Praha: Karolinum, 2002, str. 355. 

542 Vyst ídal Jana Syrového ( p. 45) , který byl starostou od 1.6.1905  do 15.6.1919. František ermák po 

svém zvolení setrval ve své funkci až do 22.11.1931.  

543 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 150: Pozici nám stka se snažila získat agrární strana 

podáním tzv. rekursu, le  neúsp šn . 

544 SOAKH -  OÚKH: Manipulace 1900 – 1936: Obecní volby 1919, . kart. 119: Volby do obecních rad 

1919, skládání slibu. 
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Ale ani po uskute ní voleb nevládl ve vesnici smír. Ke zklidn ní situace 

ispívali i auto i lánk  a nabádali k uklidn ní. „Konejte všichni do posledního muže vaši 

povinnost a zanechte stranické vášn , pomyslete, že všichni jsme bratry, syny P emysla orá e. 

(…) Milujme naši vlast, t žce vybojovanou naši samostatnost, milujme dobrého naše pana 

prezidenta Masaryka a milujme se navzájem, neb jen tak sklízeti m žeme ovoce naší svobody, 

pakli rovnost a bratrství budou p du svorné naši práce“545. 

V roce 1923 se konaly obecní volby, kandidátku nepodala ani strana agrární, tak 

ani sociáln  demokratická. V soukromém zápisu se Alois Zají ek zmi uje o naprosté 

zadluženosti sociální demokracie, jelikož m la pouze p t platících len . Volby se 

konaly první listopadu v místní školní budov . Do obecního zastupitelstva byli zvoleni 

Josef Dlabal ( p.1), Jan Hejduk ( p. 8), Josef Trnka ( p. 7), Alois T eš ák ( p. 18), Alois 

Zají ek ( p. 23), František Kanda ( p. 31), František ermák ( p. 32), Josef Lupínek 

p. 33), Karel Syrový ( p. 24), Jan Syrový ( p. 45), Jan Mrázek ( p. 46) a Josef Lupínek 

p. 54). Jednohlasnou volbou byl starostou zvolen František ermák ( p. 32), jeho 

nám stkem František Kanda, prvním radním Jan Mrázek, druhým radním Jan Hejduk. 

Obecním ú etním Alois Zají ek. Jako zástupce okresního ú adu byl jmenován ídící 

itel Josef ezá . Volba výboru a starosty se konala 23. listopadu.546 

V roce 1927547 byly vyhlášeny obecní volby, které se však v Solopyskách 

nekonaly. Obecní zastupitelstvo se sestavilo na základ  dohody ve složení Karel Dlabal 

p.50), František ermák ( p.32), František Kanda ( p.31), Josef Kmoch ( p.13), 

Bohumil Koch ( p.10), Josef Lupínek ( p.33), Jan Mrázek ( p.46), Josef Syká ek ( p.9), 

Jan Syrový ( p.45), Vincenc Vlasák ( p.49), Alois Zají ek ( p. 23). Starostou byl zvolen 

František ermák, nám stkem Josef Kmoch, prvním radním Jan Mrázek, druhým 

radním Josef Syká ek. Obecním ú etním byl zvolen Alois Zají ek a ú etním chudé 

pokladny  František Kanda548. 

 

                                                
 

545 Podvysocké listy,  25. 10.1919. Ro ník 27, . 45,  str. 2. 

546 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 160.  

547 Volba se konala 20. listopadu 1927 a stala se právoplatnou k 29. listopadu 1927. 

548 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str. 176.  
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Jelikož v roce 1931 vypršelo ty leté funk ní období, konaly se volby do obecního 

zastupitelstva549. Voleno m lo být dvanáct len  zastupitelstva a ty i lenové obecní 

rady. Voleb se mohlo zú astnit  200 voli  z celkového po tu 298 obyvatel. Vyhlášky o 

volb  obecního zastupitelstva byly vyv šeny za okny obecní ú adovny550 ( p.20)  i  

s upozorn ním, že v den voleb je zakázáno epovat v hostincích. 

Republikánská strana zem lského a malorolnického lidu a Domoviny 

domká  a malorolník  (dále jen Republikánská strana) navrhla do volební komise 

leny Jana Mrázka ( p.46), Josefa  Lupínka ( p.33), náhradníka Jana ermáka ( p.32), 

náhradníka Josefa Syká ka ( p.9) a volebního zmocn nce Republikánské strany Václava 

Sovu ( p.35). 

Za átkem zá í byla svolána sch ze všech voli  do obecní ú adovny ( p. 20) za 

elem, aby byla sestavená jednotná kandidátní listina.  Polovin  voli  se toto 

sestavení nelíbilo, ponecháno bylo tedy celé dosavadní zastupitelstvo až na Jana 

Syrového – nahrazen synem Ji ím – a na Jana Mrázka – nahrazen Josefem Zde kem 

p.36). V tomto složení se  ustavili v nepolitickou skupinu Antonína Chuchvalce551. 

Ob anská sdružená strana Antonína Chuchvalce (dále jen Strana A. 

Chuchvalce), rolníka ze Solopysk p.43, navrhla do volební komise leny:  Josefa 

Kašpara, Jind icha Syrového, náhradníky Vincence Trnku a Josefa Lesáka a volebního 

zmocn nce Jana Dlabala.  

Pro konání voleb bylo pot ebné schválit kandidátní listiny za platné a v as 

odevzdané za p ítomnosti zmocn nc  volebních skupin (Václav Sova, Jan Dlabal), 

starosty ermáka, len  Jana Mrázka, Hynka Starého, Josefa Syká ka, Václava 

Michálka552.  Dle  tohoto  usnesení  osm  dn  p ed  volbou  musely  být  platné  kandidátní  

listiny vytisknuté na papí e téže barvy a téhož formátu v nákladu 500ks (po 250 pro ob  

strany). Obálky v po tu 250ks opat ené razítkem obce se dodaly volební komisi v den 

volby do volební místnosti.  

                                                
 

549 OÚKH - Manipulace 1900 – 1936: Obecní volby 1931. 

550 Po dobu voleb se stala volební místností.  

551 SOAKH -  AOSlp.: PKSlp. 1899 – 1984, kn. . 4, str.191.  

552OÚKH - Manipulace 1900 – 1936: Obecní volby 1931: Zápis o ízení místní komise v Solopiskách. o 

kandidátních listinách pro volbu do obecního zastupitelstva. 
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Obecní ú adovna se v den volby voli m otev ela mezi 8 – 12h.  P edseda 

volební komise Jan Mrázek dohlížel na volební skupinu .1  a místop edseda volební 

komise Josef Kašpar na volební skupinu .2. Volby se zú astnilo 185 voli  z 200 voli .  

O pouhých p t hlas  zvít zila Republikánská strana nad Stranou A. 

Chuchvalce553. Ob  dv  strany získaly po šesti mandátech. Za Republikánskou stranu se 

leny zastupitelstva stali František ermák ( p. 60), Josef Kmoch ( p.) 13, František 

Kanda ( . p.63?), Alois Zají ek ( p. 23), Josef Syká ek ( p. 9), Josef Lupínek ( p. 33); 

náhradníci Bohumil Koch, František Trnka a  V. Michálek. Za Stranu A. Chuchvalce 

Alois T eš ák ( .p 44), Josef Dlabal ( .p 58), Josef Trnka ( .p 67), Josef Krásný ( .p 66), 

Jind ich Syrový ( .p 45), Josef Kašpar ( .p 15?), náhradníci Václav Martínek ( .p 8), Al. 

Stehlík ( .p 3) a Václav Mikina ( .p 19). 554 

Jménem Okresního ú adu v Kutné Ho e starosta ermák svolal veškeré leny 

nov  zvoleného obecního zastupitelstva ke sch zi v ned li dne 22. listopadu 1931 

od 17h do obecní ú adovny, kde každý len jednotliv  složil slib do rukou zástupce 

okresního ú adu 555.  

Poté následovala volba starosty, nám stka starosty a obecního rady. Volba 

skon ila nerozhodn , jelikož oba kandidáti – František ermák a Jind ich Syrový 

obdržely stejný po et hlas , t.j. 6 hlas . Nový starosta byl tedy vylosován, stal se jím 

Jind ich Syrový. 556 

Tento  obdobný  postup  prob hl  i  u  volby  nám stka.  Vylosován  byl   Josef  

Kašpar557, druhý nám stek nebyl volen. Za obecní radní byli zvoleni  František ermák 

a Josef Kmoch. Obecní rada v etn  starosty a nám stka ítala celkem ty i leny, pro 

každou politickou stranu tedy po dvou lenech. 

                                                
 

553 Republikánská strana obdržela 95 platných hlas  a Ob anská sdružená strana A.Chuchvalce dostala 

90 platných hlas . OÚKH: Manipulace 1900 – 1936: 3. obecní záležitosti – Obecní volby 1931:  Seznam 

hlasovací sepsaný p i volb  do obecního zastupitelstva.  

554 Tamtéž: Zápis o volb  obecního zastupitelstva v Solopiskách konané dne 27. zá í 1931 dle zásady 

pom rného zastoupení. 

555 Tamtéž: Ob žník 

556 Tamtéž: Zápis o volb  starosty, nám stka a obecní rady. 

557 Jeho protikandidátem byl František ermák.  
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V tomtéž roce se konaly i volby na celonárodní úrovni. „Volby jsou již na obzoru. 

Sch ze  opozi ních  stran  u  nás  i  v  okolí,  jsou  na  denním  po ádku.  Jsou  to  op t  fašisté  a  „Liga  

národního sjednocení“ (bývalí Národní demokraté a Národní socialisté). Zdá se však, že 

po áte ní zájem lidu o tyto nové strany upadá. Hlavn  o fašisty. Jak rychle se zvednul, tak op t 

rychle klesá. Lid po íná p es všechny nesnáze doby klidn ji a rozvážn ji uvažovati. Fašisti, kte í 

svolali u nás tajnou sch zi 4. dubna 1935 m li z pozvaných asi 5 osob. M lo se prý jednat o 

lenství a placení p ísp vk .“558 

„Okresní výbor naší strany [Republikánská strana zem lská a malorolnická], 

jehož lenem jsem i já [Václav Sova], [m l] d rnou sch zi v Kutné Ho e dne 3. dubna 1935. 

Na ní byli len m výboru rozd leny jednotliv  obce okresu (...), [ve kterých] v dob  voleb [jsme 

museli] p sobiti slovn  tiskem aj. prost edky. Mn  [Václav Sova] a Al. Kašparovi z Mezholez 

id leny obce Solopysky, Rozkoš, Mezholezy, Vysoká, Miskovice, Suchdol, Bo etice a 

Malenovice. (...)“559. 

„[Dne] 4. kv tna 1935 byla konána ve ejná volební sch ze „Rep[ublikánské] strany 

v Suchdole v sokolovn  (...)“, která díky p sobivé a brilantní i dr. Suchého trvala až do dvou 

hodin do rána. Sch zi cht l narušit „náhon í fašist , známý již Zeman560 ze Suchdola, 

s n kolika sob  rovnými. Zesm šnil se však a skon il fiaskem. (...)“. 

Velké oblib  se t šila strana sociálních demokrat  u místních domká . Volební 

kampa  nezanedbávala ve zdejší obci ani politická strana Národní sjednocení, která se 

lidov  ozna ovala jako „Národní spá ení – sbalení – srocení – zpocení561“. Organizování 

edvolební sch ze se ujal místní švec Ku era, t. . lesní hlída . Ú ast na této sch zi byla 

velice malá, p išlo jen pár lidí ze zv davosti. Jelikož to byla strana kapitalist , p kn  mu prý 

platili [za svoji práci dostával plat]. Pen zi i naturáliemi – moukou. Ku era nem l nic. Bydlel 

v obecním domku“562. 

                                                
 

558 Václav Sova: RK 1931 – 1946,  str. 44 – 45.  

559 Tamtéž,  str. 45.  

560 Pan Sova ve svých pam tech popisuje pana Zemana následovn : „Ztroskotaná ú ednická existence. 

lov k nesympatický, panova ný, ctižádostivý a prosp chá ský. Prometl n kolik politických stran. Posledn  byl 

v naši Republikánské stran  zem lského a malorolnického lidu. Vlastnil také hostinec v Suchdole, kde se jako 

šenký  dopoušt l n kolikrát p estupk  proti ve ejnému po ádku“. In: Václav Sova: RK 1931 - 1946, str. 32 – 33. 

561 Tamtéž,  str. 46.  

562 Tamtéž,  str. 46. 
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Fašisté v okrese Kutná Hora vyvíjeli zna nou aktivitu. „Fašismu propadly celé 

šinky563 . Osobn  tam byl pohošt n generál R.Gajda a m l i projev 13. kv tna 1935. V ten den 

byl v Kutné Ho e a Uhlí ských Janovicích. (...). Všude jeho sch ze byly rozpušt ny. Z Kutné 

Hory ujel zadem“564. Fašisté hlásali novou pozemkovou reformu a propachtování 

státních statk . Jak jejich p edstavitelé hospoda ili si m žeme rekonstruovat ze zápisu 

pana Sovy: „Rýdlo dostal  zbytkový statek 21. prosince 1925, O ikov u Podbo an. [Celkem] 

159ha za 250.000,-K . Sklize  chmele tuto cenu za rok zaplatila. P[an] Rýdlo však hospoda il 

tak, že zbytkový statek p išel do dražby. V roce 1933 koupila ho p[aní] Rýdlová s matkou 

Rývovou zp t za 1.130.000,-K . Generál Radoha Gajda m l najmutý státní statek Vysokou 

Lhotu u Benešova ve vým e 88.44.57ha za 16.787,-K  dan  a p irážky. Brzo však p edal statek 

Jos.Al.Tundovým. Na statku nevydržel ani 4 roky. A tak jiné by cht li u iti hospoda iti a jak je 

(...) patrno, sami hospoda iti neum li.“565 

i volbách do parlamentu a senátu bylo dne 16. kv tna 1935 odevzdáno566 108 

hlas  pro vít znou stranu Republikán , 24 hlas  sociálním demokrat m, 12 hlas  

lidovc m, 2 hlasy Národním socialist m a 36 hlas  fašist m567. Do senátu568 102 hlas  

pro vít znou stranu Republikán , 17 hlas  sociálním demokrat m, 9 hlas  lidovc m, 9 

hlas m živnostník m, 32 hlas  fašist m a jeden hlas národním socialist m. Výsledek 

voleb dal z eteln  najevo „že náš lid nedává na r zná hesla fašismu a zachovává formu 

demokratismu a p eje si z stati ve svobodné, demokratické republice [e]s[kos]l[ovenské] se 

svým milovaným prezidentem Masarykem“569 

                                                
 

563 Od Solopysk je obec vzdálena 2km. 

564 Václav Sova: RK 1931 – 1946,  str. 46. 

565Tamtéž,  str. 47. 

566 Z celkového po tu hlas  byly t i hlasy neplatné. 

567 V nedalekých Malenovicích obdržela 63 hlas  Republikánská strana, 11 hlas  sociální demokracie a po 

jednom hlasu lidovci a fašisté.  

568 Z celkového po tu hlas  byly ty i hlasy neplatné.  

569 SOAKH - NŠSlp: Pk 1893 – 1963, školní rok 1934/1935. 
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1122))  ZZáávv rr   

V období dvaceti let se obec Solopysky pozvolna rozvíjela a seznamovala 

s demokratickým republikánským systémem. Ve vztahu k ob an m vystupovala obec 

nejenom jako instituce samosprávná, ale i jako nejbližší státní instituce, na kterou stát 

delegoval ást svých pravomocí v p enesené p sobnosti. 

Zdejší obecní samospráva se vyzna ovala stálostí a schopností podílet se na 

rozvoji své obce. Po celou sledovanou dobu nedošlo k malverzaci obecního jm ní i 

majetku. I když obec bojovala s rostoucím schodkem obecního ú tu, pustila se b hem 

sledované doby do výstavby nového obecního domu, elektrifikace obce, meliorace 

pozemk  a zlepšení infrastruktury. Obec m la svoji vlastní školu, faru s kostelem a 

Spo itelní a záložní spolek.  

V obci pokra oval rozvoj kulturního života z p edvále ných let. V plné mí e zde 

fungovala žákovská, u itelská a obecní knihovna, jejichž inventá  se postupem let 

zkvalitnil. Prost edí školy bylo úzce propojené s událostmi obce. Obec, škola i místní 

spolek hasi  a ochotník  podporovali kulturní d ní v obci po ádáním slavností, ples , 

divadelních p edstaveních a poutí, kde se setkávali nejenom místní ale i p espolní. Tím 

se udržovaly dobré sousedské vztahy a ob anská pospolitost.  

Starousedlické zvyklosti zásadn  nenarušil ani volební ád. Sociální postavení 

jednotlivce se odvíjelo od spole enského postavení jeho rodiny. Rozvrstvení spole nosti 

probíhalo nenásilnou formou a velmi pozvolna se stíraly rozdíly. Odrazem tohoto 

chování byly výsledky voleb. Zatímco na po átku SR byli mezi kandidáty  

Republikánské strany eského venkova výhradn  místní rolníci, bohatý obchodník a 

inlivý  hostinský,  tak  ve  t icátých  letech  se  zde  objevují  již  domká i,  kte í  tvo í  

polovinu kandidát . Soupe em Republikánské strany byla ve volbách eskoslovenská 

strana sociáln  demokratická, eskoslovenská strana agrární a Ob anská sdružená 

strana Antonína Chuchvalce. Ani jedna však ve volbách na obecní i státní úrovni nad 

Republikánskou stranou nezvít zila. 

Významné historické mezníky nov  vzniklého eskoslovenského státu prožívali 

ob ané Solopysk vždy spontánn  a vlastenecky. Vznik SR byl p ijat jako vysvobození 

z t istaleté germánské poroby, prezident T.G. Masaryk byl všemi -  bez rozdílu 

sociálního postavení -  p ijímán jako tatí ek osvoboditel a nezpochybnitelná autorita. 

Mnichov byl synonymem zrady a velké bolesti. Edvard Beneš byl brán za lov ka, který 
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musel mnohé vytrp t p i diplomatických jednání v letech 1937 – 1938, a který bránil 

SR do posledního dechu. 
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Obrázek 1 - Pohled z jižní strany na faru, kostel sv.Bartolom je a hostinec na Kope ku 

In: Václav Sova, RK 1897 – 1918. Kresba pana Aloise Zají ka z roku 1965 podle dobové fotografie.  

 

Obrázek 2 - Kapli ka sv. Cyrila a Metod je 

In: Soukromý archiv autorky. Vyfoceno o prázdninách 2011. 
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Obrázek 3 - Kostel sv. Bartolom je 

In: Soukromý archiv autorky. Vyfoceno 31.12.2010. 
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Kandidáti do obecních voleb v roce 
1919   1931 

íjmení Jméno p. Sociální postavení   íjmení Jméno p. Sociální postavení 
eská strana sociáln  demokratická   Ob anské sdružené strany A.Chuchvalce 

Hejduk Jan 8 domka  obecní strážník   ermák Bohumil 52 zem lský d lník 
Jiruš Antonín 48 domka      Dlabal Jan 58 rolník 
Ku era Antonín 9 domka  obuvník   Chuchvalec Antonín 43 rolník 
Lesák František 19 domka  zedník   Kašpar Josef 15 rolník 
Lupínek Josef 33 domka  obuvník   Krásný Josef 66 rolník 
Trnka Josef 7 domka      Lesák Josef 63 malorolník 
Trnka en k 11 domka      Lupínek Josef 54 malorolník 
Vála Josef 55   truhlá    Martínek  Václav 8 malorolník 
Va ka Alois 28 domka      Mikyna Václav 19 malorolník 
Vlasák Vincenc 22   tesa    Stehlík Alois 3 malorolník 
Zden k Josef 36 domka  obuvník   Syrový Jind ich 45 rolník 
            Štolba Josef 48 malorolník 
            Trnka Josef 67 rolník 
            Trnka Vincenc 59 malorolník 
            eš ák  Alois 44 rolník 
            Vošický Bohumil 64 cestá  
Republikánská strana   Republikánská strana  

ermák František 32 rolník     ermák František 60 vým nká  
Dlabal Jan 1 rolník     Drbal Karel 50 statká  
Chuchvalec en k 43 rolník     Kanda František 67 soukromník 
Kanda František 31 rolník     Kmoch Josef 13 rolník 
Kašpar Josef 15 rolník     Koch Bohumil 10 domká  
Mrázek Jan 46 rolník     Krásný Josef 4 domká  
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Mrázek Alois 31 obchodník     Lupínek Josef 33 domká  
Myslive ek en k 47 rolník     Michálek Václav 47 rolník 
Sova st. Alois 35 rolník     Syká ek Josef 9 domká  
Syrový  Jan 45 rolník     Syrový Karel 24   
Syrový  Karel 39 hostinský     Trnka František 29 obchodník 

eš ák Alois 18 rolník     Trnka Josef 39 ezník 
            Vlasák Vincenc 49 rolník 
            Zají ek Alois 23 domká  
            Zden k Josef 36 rolník 

 

Tabulka 1 - Kandidáti do obecních voleb v roce 1919 a 1931 

SOAKH -  OÚKH: Manipulace 1900 – 1936: Obecní volby 1919;  SOAKH - NŠSlp.: Pk 1893 – 1963, školní rok 1931/1932. 
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 Tabulka 2 - Výsledky voleb do Národního shromážd ní v roce 1935 

SOAKH - NŠSlp.: Pk 1893 – 1963, školní rok 1934/1935 

Volby do Národního shromážd ní v roce 
1935 

   Poslanecká 
sn movna Senát 

Solopysky 
Republikánská strana 
zem lského lidu 108 119 
Sociální demokraté 24 17 
Národní socialisté 2 1 
Lidovci 12 10 
Živnostníci 11 12 
Fašisté 36 18 

Malenovice 
Republikánská strana 
zem lského lidu 63 59 
Sociální demokraté 11 9 
Národní socialisté 0 0 
Lidovci 1 0 
Živnostníci 0 0 
Fašisté 1 1 
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Graf 2 - Hospoda ení obce Solopysky v letech 1918 - 1938. 

In: SOAKH - AOSlp.: Kniha p íjm  a vydání: Ú et obecní Solopisky 1918 – 1921. SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ, kn. . 3 a 4. SOAKH -  AOSlp.: PKSlp 1899 – 1984.
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Volba do místní školní rady 
rok lenové náhradníci ostatní lenové 

1919 *** Josef Lupínek Alois 
eš ák *** *** *** *** *** *** 

1921 *** Josef Lupínek Josef 
Trnka Jan Syrový František 

ermák 
Jan 

Mrázek 
Josef 

Zden k *** *** 

1925 Alois 
Zají ek *** František 

Kanda Jan Syrový František 
ermák 

Jan 
Mrázek 

Josef 
Dlabal *** *** 

1929 
Alois 

Zají ek 
edseda 

*** František 
Kanda Jan Syrový František 

ermák 
Jan 

Mrázek 
Josef 

Dlabal *** *** 

1933 
Alois 

Zají ek 
edseda 

František 
Vlasák  

nám stek 
*** *** Josef 

Lupínek 
Alois 
eš ák 

Jan 
Dlabal 

Jind ich 
Syrový 

Josef 
Kmoch 

1937 
Jind ich 
Syrový 
edseda 

Mašín z 
Malenovic 

místop edseda 

Alois 
Zají ek 

Rudolf 
Hlavatý 
íd.u itel 

        Josef 
Kmoch 

 

Tabulka 3 – Personální složení  Místní školní rady 1919 – 1937 

In: SOAKH - AOSlp.: Protokoly OZ: Protokoly obecního zastupitelstva z roku 1925 – 1933. 
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SOAKH – Místní školní rada Solopysky (1933 - 1948): 

Rozpo ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 - Rozpo et Místní školní rady v obci 

Solopysky v letech 1934 – 1938 

SOAKH – Místní školní rada Solopysky (1933 - 

1948): Rozpo ty. 

 

Rozpo et Místní školní rady v Solopyskách 1934 - 1938 
Rozpo et na rok 1934 1935 1936 1937 1938 
pohledávka z m.r. 1 900,00 K  0,00 K  0,00 K  0,00 K  0,00 K  
schodek z m.r. 4 095,80 K  500,00 K  1 300,00 K  1 500,00 K  0,00 K  
výdaje 9 951,50 K  5 455,38 K  9 498,75 K  6 192,68 K  4 636,00 K  

íjmy 2 920,00 K  1 202,00 K  992,00 K  992,00 K  801,00 K  
statek -7 031,50 K  -4 253,38 K  -8 506,75 K  -5 200,68 K  -3 835,00 K  

Uhrazení schodk  obecní p irážkou ve výši 
Solopysky 82% 50% 100% 57% 52% 
Malenovice 18% 50% 100% 43% 48% 

Rozpo et MŠR v obci Solopysky v letech 1934 - 1938
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Graf 3 - Rozpo et Místní školní rady v obci Solopysky v 

letech 1934 – 1938 
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Obrázek 4 - Budova školy ve t icátých letech 

SOAKH - NŠSlp.: Pk 1893 – 1963, školní rok 1936/1937. 
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Tabulka 5 - Seznam solopyských žák  

SOAKH - Národní škola Solopysky (1788 - 1963): Školní matrika. Hlavní matrika obecné školy v Solopyskách (1885 - 1938). 

 

Seznam solopyských žák   

Jméno Datum narození Jméno rodi /opatrovníka 
  Rodišt  povolání 
  Vyznání bydlišt  

školní 
docházka 

Povinná školní 
docházka 

Bárta Jaroslav 18. dubna 1902 Bárta Josef 1908 1912 est hoval se do Rataj 
  Rataje nad Sázavou itel       
  katolické Solopysky .p. 54       

Bárta Viktor 8. prosince 1908 Bárta Josef 1909 1912 est hoval se do Rataj 
  Rataje nad Sázavou itel       
  katolické Solopysky .p. 53       

Burianová Božena 2. dubna 1902 Burian František 1908 1916 Vystoupil 
  Kbel u Kolína hroba        
  katolické Solopysky .p. 27       

Burianová Božena 28. února 1906 Burian Josef 1912 1914 Zem ela 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 34       

Cejpoková Marie 7. íjna 1890 Cejpek Jan 1902 1903 esídlila do Be vár 
  Sv. Jakub krmi        
  katolické Solopysky .p. 40       

ermák Bohumil 9. ledna 1912 ermák Bohumil 1918 1926 Vystoupil 
  Solopysky eledín       
  katolické Solopysky .p.52       

ermák Jan 11. kv tna 1904 ermák František 1910 1918 Vystoupil 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.32       

ermák Josef 18. ervence 1905 ermák Bohumil 1911 1919 Vystoupil 
  Solopysky obecní strážník       
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  katolické Solopysky .p. 49       
ermák Josef 15. srpna 1910 ermák František       

  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 32       

ermák Karel 23. ledna 1910 ermák Bohumil 1916 1920 
Zem el v Kutnohorské 
nemocnici na ch ipku. 

  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 52       

ermáková Anna  5. ledna 1901 ermák Bohumil 1907 1915 Vystoupila 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 49       

ermáková Marie 8. listopadu 1905 ermák František 1912 1919 Vystoupila 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.32       

ermáková Marie 27. srpna 1907 ermák Bohumil 1913 1921 Vystoupila 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 49       

ervinca František 30. ledna 1905 ervinca Václav 1914 1915 Odst hoval se do Lošan 
  Lošany lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
ervinca Jaroslav 18. kv tna 1909 ervinca Václav 1914 1915 Odst hoval se do Lošan 

  Chmelišt  lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
ervinca Josef 15. prosince 1902 ervinca Václav 1914 1915 Odst hoval se do Lošan 

  Radovesnice lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
ervincová Anežka 30. íjna 1906 ervinca Václav 1914 1915 Odst hovala se do Lošan 

  ko  lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
ervincová Emilie 3. b ezna 1908 ervinca Václav 1914 1915 Odst hovala se do Lošan 

  Pobo  lník       
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  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Dlabal František 5. listopadu 1896 Dlabal Jan 1902 1910 
Vystoupil na základ  výnosu 

OŠR v Kutné Ho e 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 2       

Dlabal Josef 
30. dubna 1891 Dlabal Jan 1897 1903 

Vystoupil - navšt vuje 
anskou školu v 

Uhlí ských Janovicích 
  Solopysky  rolník       
  katolické Solopysky .p. 1       

Drábková Božena 27. srpna 1897 Hotýnek Josef 1905 1911 Odst hovala se do Vidic 
  Praha obuvník, poru ník       
  katolické Solopysky .p. 25       

Dymáková Albína 1. b ezna 1913 Dymák Jan 1925 1926 
esídlila do Komárovic u 

Kolína 
  Maltýšov - Most zem lský d lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Dymáková Božena 24. prosince 1916 Dymák Jan 1925 1926 
esídlila do Komárovic u 

Kolína 
  Ct nice zem lský d lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
František Jakubál 13. kv tna 1915 Jakubál Bohumil 1921 1929 Vystoupil 

  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 6       

Havránek Josef 15. února 1891 Havránek František 1896 1905 Vystoupil 
  Solopysky  tesa        
  katolické Solopysky .p. 54       

Hejduk Bohumil 5. zá í 1897 Hejduk Václav 1903 1906   
  ervený Hrádek u Kolína poklasný       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
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Hejduk Václav 29. kv tna 1899 Hejduk Václav 1905 1906 
Odst hoval se do erveného 

Hrádku 
  Solopysky poklasný       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Hejduková Aloisie 19. srpna 1895 Hejduk Jan 1901 1909 Vystoupila 

  Solopysky  lník       
  katolické Solopysky .p. 55       

Hejduková Anna 4. íjna 1897 Hejduk Jan 1904 1911 Vystoupila 
  Solopysky obecní strážník       
  katolické Solopysky       

Hejduková Božena 28. zá í 1905 Hejduk Jan       
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 8       

Hejduková Marie 15. kv tna 1901 Hejduk Alois 1907 1915 Vystoupila 
  Solopysky obecní strážník       
  katolické Solopysky .p. 8       

Hendrich Bohumil 7. srpna 1892 Hendrich Antonín 1898 1906 Vystoupil 
  Solopysky pohodný       
  katolické Solopysky .p. 51       

Hendrych  František 10. srpna 1898 Hendrych Antonín 1904 1908 
5/1908 Odst hoval se do 

Michle 
  Smr ina - Solopysky pohodný       
  katolické Smr ina .p. 51       

Hole ek Jan 5. ledna 1902 Michal Josef 1910 1911 esídlil do Všesok. 
  Všesoky hostinský, poru ník       
  katolické Solopysky .p. 40       

Hrdinová Marie 23. srpna 1911 Ptá ek Josef 1921 1922 Odst hovala se do Lošan 
dcera d lníka Velký Osek vým nká , stravovatel       

  eskobratrská církev 
evangelická Solopysky .p. 1       

Hudcová Marie 1. února 1907 Hudec Jan 1915 1916 P est hovala se do Dob en  
  Vyšerovice šafá        

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
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Hudec Jind ich 13. ervence 1902 Hudec Jan 1915 1916 Vystoupil 
  Vyšerovice šafá        

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald 1916 1922 
1922 M anská škola v 

Uhlí ských Janovic 
Chadima František 21. ervna 1912 Chadima Alois 1922 1923 Odst hoval se 

  Vrbice polní hajný       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Chadimová Anna 15. ervna 1909 Chadima Alois 1922 1923 Vystoupila 

  Rohatce polní hajný       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Jahodová Anna 23. ervna 1907 Jahoda Josef 1915 1920 
esídlila do Skalky u 

Libenic 
  ebonín krmi , obuvník p. 50       

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       

Jahodová Marie 19. ervna 1909 Jahoda Josef 1915 1920 P esídlili do Skalky u Libenic 
  ebonín obuvník       
  katolické Solopysky .p. 49       

Jakubál Alois 24. listopadu 1911 Jakubál Bohumil 1917 1924 
1924/1925 Ob anská škola v 

Uhlí ských Janovicích 
  Krsovice lník       
  katolické Solopysky .p. 6        

Jakubál Bohumil 8. ervna 1890 Jakubál Alois 1896 1904 Vystoupil 
  Solopysky  lník       
  katolické Solopysky .p. 6       

Jakubálová Anna 21. ervence 1892 Jakubál Alois 1898 1906 Vystoupila 
  Šibice .p. 3, obec Hron tice domka        
  katolické Solopysky .p. 6       

Jakubálová Anna 6. listopadu 1920 Jakubál Bohumil 1926 1934 Vystoupila 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 6       

Jakubálová Antonie 10. února 1895 Jakubál Alois 1901 1909 Vystoupila 
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  Solopysky  lník       
  katolické Solopysky .p. 6       

Jakubec Alois 5. dubna 1901 Litoborský Jan 1908 1911 P est hoval se do Majelovic 
  Pohery lník       
  katolické Solopysky .p. 45       

Jangl František 15. b ezna 1902 Syrová Aloisie 1911 1914 Odst hoval se do Prahy 

syn hostinského Solopysky chalupnice, stravovatelka       

  katolické Solopysky       
Jangl Jaroslav 15. ledna 1906 Syrová Aloisie 1912 1920 Vystoupil 

syn ezníka Solopysky chalupnice, stravovatelka       

  katolické Solopysky       
Jelínek Jan 28. srpna 1898 Syrový Jan 1904 1912 Vystoupil 

  Praha  rolník       
  katolické Solopysky .p. 45       

Jetenská Aloisie 19. kv tna 1913 Jetenský Jan 1919 1922 
1922 P esídlila do Zadního 

Dvora, ervený Hrádek 
  Chotouchov šafá        

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Jetenská Emilie 3. b ezna 1911 Jetenský Jan 1919 1922 
1922 P esídlila do Zadního 

Dvora, ervený Hrádek 
  Chotouchov šafá        

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald 1919 1926 
1926/1927 2.t ída M anské 

školy v Kolín  
Junek Alois 15. ervna 1913 Junek Antonín       

  Rozt ž, Kutná Hora lník 1926 1927 Vystoupil 

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
Junek Antonín 16. ervna 1913 Junek Antonín 1926 1927 Vystoupil 

  Rozt ž, Kutná Hora lník       

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
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Kandová Marie 30. ervence 1917 Kanda František 1923 1924 
1924 - 1931 Klášterní škola v 

Kutné Ho e 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 31       

Kašparová Marie 18. ervna 1919 Kašpar Josef 1925 /1930/ 
anská škola v 

Nymburce 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 15       

Klou ková Anna 27. b ezna 1914 Klou ek Emanuel 1921 1924 
esídlila do Cerhenic u 

Kolína 
  ervený Hrádek lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Kochová R žena 15. prosince 1910 Koch Bohumil 1920 1925 Vystoupila 

  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p.46       

Komárková Emilie 7. dubna 1903 Jiruš Antonín 1909 1917 
Pro t lesnou vadu 

nenavšt voval školu. 
  Solopysky domká , poru ník       
  katolické Solopysky .p. 48       

Král Alois 27. zá í 1907 Král Antonín       
  Radbo  krmi   1915 1915 Odst hoval se do Vod rad. 

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
Králová Božena 27. prosince 1907 Král Antonín 1915 1915 Odst hovala se do Vod rad. 

  Mezholezi krmi         

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
Králová Emilie 26. íjna 1901 Král Antonín 1915 1915 Odst hovala se do Vod rad. 

  Mezholezi krmi         

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
Krásná Marie 9. dubna 1921 Krásný Josef 1927 1935 Vystoupila 

  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 4       
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Krulišová Marie 20. zá í 1905 Kruliš Alois 1911 1918 
1918/1919 M anská škola v 

Jilemnici 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 18       

epela Antonín 4. ervna 1899 Myslive ek Vincenc 1905 1913 Vystoupila 
  Praha domká        
  katolické Solopysky .p. 47       

Kubínová Marie 7. zá í 1897 Kubín Josef 1903 1911 Vystoupila 
  Kounice eledín       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Ku era Josef 16. b ezna 1906 Ku era Antonín 1912 1919 esídlil do Kutné Hory 

syn bankovního 
edníka Víde  obuvník, stravovatel       

  katolické Solopysky .p.9       
Ku erová Aloisie 15. prosince 1892 Ku era Alois 1899 1906 Vystoupila 

  Solopysky  obuvník a domka        
  katolické Solopysky .p. 9       

Ku erová Božena 22. b ezna 1890 Antonín Ku era 1896 1904 Vystoupila 
  Solopysky  obuvník       
  katolické Solopysky .p. 9       

Kysela František 30. kv tna 1914 Kysela Václav 1928 1928   
  Vlast jovice, Lede  zem lský d lník       

  katolické u J. Syrového, Solopysky       
Kysela Václav 25. zá í 1915 Kysela Václav 1928 1928   

  Cyr. Ostrov, Lede  zem lský d lník       

  katolické u J. Syrového, Solopysky       
Lamberský Antonín 11. listopadu 1918 Lamberská Antonie 1927 1928   

  Jedlina - Lede  deputátnice       

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
Lesák František 28. února 1894 František Lesák 1900 1908 Vystoupil 

  Solopysky  zedník       
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  katolické Solopysky .p. 19       
Lesák Josef 10. ervence 1898 Lesák František 1904 1912 Vystoupil 

  Solopysky zedník       
  katolické Solopysky .p. 19       

Lesáková Božena 14. kv tna 1907 Lesák František 1913 1921 Vystoupila 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 19       

Lesáková Emilie 15. února 1900 Lesák František 1906 1914 Vystoupila 
  Solopysky zedník       
  katolické Solopysky .p. 19       

Lesáková Marie 2. ledna 1892 Lesák František 1898 1906 Vystoupila 
  Solopysky  zedník       
  katolické Solopysky .p. 7       

Libenský Václav 30. kv tna 1901 Kašpar Bohumil 1914 1914 Odst hoval se do K ovic 
syn ko ího Žižkov (Praha?) rolník       

  katolické Solopysky .p. 15       
Linhart František 3. íjna 1910 Linhart František 1922 1924 1924 P esídlil do Pu er 

  ítoka eledín       

  bez vyznání Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Linhart Josef 4. ledna 1911 Linhart František 1922 1924 1924 P esídlil do Pu er 

  Kutlí e eledín       

  bez vyznání Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Linhart Karel 23. zá í 1914 Linhart František 1922 1924 1924 P esídlil do Pu er 

  ervený Hrádek eledín       

  bez vyznání Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Lupínek Josef 13. prosince 1904 Lupínek Josef 1911 1918 Neuvedeno 

  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 54       

Lupínek Karel 22. zá í 1919 Lupínek Karel 1925 1933 Vystoupil 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky       

Lupínek Marie 29. ledna 1912 Lupínek Karel 1918 1926 Vystoupila 
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  Suchdol lník       
  katolické Solopysky .p. 15       

Lupínek Miloslav 1. ervna 1914 Lupínek Josef 1920 1924 1924 zem el 
  Solopysky domka        
  katolické Solopysky .p. 33       

Lupínková Anastasie 21. srpna 1895 Lupínek František 1901 1909 Vystoupila 
  Solopysky  obuvník       
  katolické Solopysky .p. 33       

Lupínková Anna 23. ledna 1892 Lupínek František 1898 1906 Vystoupila 
  Solopysky  domka        
  katolické Solopysky .p. 33       

Lupínková Anna 11. prosince 1901 Lupínek Josef 1908 1915 Vystoupila 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 54       

Lupínková Barbora 3. ledna 1896 Lupínek Josef 1902 1910 Vystoupil 
  ervený Hrádek domka        
  katolické Solopysky .p. 8       

Lupínková Barbora 20. srpna 1916 Lupínek Karel 1922 1930 Vystoupila 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 15       

Lupínková Božena 5. srpna 1898 Lupínek Josef 1904 1912 Vystoupila 
  Solopysky domka        
  katolické Solopysky .p. 8       

Lupínková Marie 3. ervna 1890 Lupínek František 1896 1904 Vystoupila 
  Solopysky  domka        
  katolické Solopysky .p. 33       

Malkovská Anna 4. ledna 1894 Malkovský Alois 1900 1906 
1907 Odst hovala se do 

Kácova 
  Koblasko lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Marvanová Helena 8. února 1910 Pokorná Anna 1916 1924 Vystoupila 

dcera d lnice New York obchodnice, stravovatelka       

  katolické Solopysky .p. 28       
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Matyáš Bohumil 17. listopadu 1891 Matiáš Bohumil 1898 1905 
Propušt n po druhém 

opakování 
  Solopysky hospodský       
  katolické Solopysky .p. 39       

Matyáš Old ich 17. dubna 1912 Matyáš Jan 1921 1922 
1922 P esídlil na ervený 

Hrádek 
  Ko?vice ezník       
  bez vyznání Solopysky .p. 26       

Mikolášková Aloisie 10. íjna 1897 Mikolášková Marie 1907 1911 Vystoupila 
  Svojšice lnice       
  katolické Solopysky .p. 55       

Mikolášková 
Bohumila 16. íjna 1894 Mikolášková Marie 1907 1908 Vystoupila 

  Svojšice lnice       
  katolické Solopysky .p. 56       

Mrázek Alois 28. ervna 1905 Mrázek Jan 1911 1919 Vystoupil 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 46       

Mrázek František 14. ervence 1894 Alois Mrázek 1900 1908 Vystoupil 
  Solopysky  rolník       
  katolické Solopysky .p. 25       

Mrázkova Anna 11. února 1892 Mrázek Alois 1898 1906 Vystoupila 
  Solopysky  rolník       
  katolické Solopysky .p. 25       

Mrázkova Emilie 14. ervence 1902 Mrázek Jan 1908 1916 Vystoupila 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 46       

Matyášová Jana 

2. b ezna 1909 Matyáš Jan 1921 1922 

Celá rodina se p est hovala 
do Kolína. P estoupila do 

anské dív í školy v 
Kolín . 

  Solopysky ezník       
  bez vyznání Solopysky .p. 26       

Myslive ek Jind ich 8. zá í 1905 Myslive ek Josef 1911 1915 esídlil do Žandova 
  Solopysky domká        
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  katolické Solopysky .p. 12       
Myslive ek Josef 13. zá í 1895 Myslive ek Josef 1901 1909 Vystoupil 

  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 12       

Myslive ková Aloisie 24. ervence 1891 Myslive ek Josef 1897 1905 Vystoupil 
  Solopysky  lník       
  katolické Solopysky .p. 12       

Myslive ková Aloisie 20. ervna 1901 Myslive ek Vincenc 1907 1915 Vystoupila 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 47       

Myslive ková Aloisie 20.kv tna 1909 Myslive ek Alois 1915 1923 Vystoupila 
  Solopysky zedník       
  katolické Solopysky .p.21       

Myslive ková Anna 10. ervence 1892 Myslive ek Alois 1898 1906 Vystoupila 
  Solopysky zedník       
  katolické Solopysky .p. 41       

Myslive ková Anna 4.b ezna 1893 Myslive ek Vincenc  1899 1907 Vystoupila 
  Solopysky .p. 52 domka        
  katolické Solopysky .p. 52       

Myslive ková Antonie 31.ledna 1894 Alois Myslive ek 1900 1908 Vystoupila 
  Solopysky  zedník       
  katolické Solopysky .p. 41       

Myslive ková Božena 17. srpna 1893 Josef Myslive ek 1899 1907 Vystoupila 
  Solopysky .p.12 domka        
  katolické Solopysky .p.12       

Myslive ková Božena 8. ledna 1895 Myslive ek Vincenc  1901 1909 Vystoupila 
  Solopysky  domka        
  katolické Solopysky .p. 52       

Myslive ková Božena 14. íjna 1897 Myslive ek Alois 1904 1911 Vystoupila 
  Solopysky zedník       
  katolické Solopysky .p.41       

Myslive ková Emilie 16. ervence 1904 Myslive ek Alois 1911 1918 Vystoupila 
  Solopysky zedník       
  katolické Solopysky .p. 41       
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Myslive ková 
Františka 26. b ezna 1898 Myslive ek Josef 1904 1912 Vystoupila 

  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 12       

Myslive ková 
Jind iška 20. ervence 1900 Myslive ek Josef 1906 1914 Vystoupila 

  Solopysky domka        
  katolické Solopysky .p. 12       

Myslive ková Marie 13. zá í 1900 Myslive ek Alois 1906 1914 Vystoupila 
  Solopysky chalupník       
  katolické Solopysky .p. 41       

Myslive ková R žena 12. kv tna 1899 Myslive ek Vincenc 1905 1913 Vystoupila 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 47       

Neprášek Alois 12. dubna 1894 Neprášek Jan 1900 1907 Odst hovala se do P ítok. 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky       

Neprášek Jan Solopysky .p. 50 (Kunvald) Neprášek Jan 1896 1898   
  24. b ezna 1890 eledín       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Neprášek Josef 26. ledna 1893 Neprášek Jan 1899 1907 Vystoupil 

  Solopysky lník       
  katolické Solopysky       

Neprášková Anna 12. prosince 1895 Neprášek Jan 1902 1907 Odst hovala se do P ítok. 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky       

Neprášková Barbora 17. srpna 1897 Neprášek Jan 1903 1907 Odst hovala se do P ítok. 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky       

Nešpor František 26. kv tna 1898 Nešpor Václav 1906 1909 Odst hoval se do Veltrus 
  Radbo  ková        
  katolické Solopysky .p. 4       

Nešporová R žena 6. dubna 1900 Nešpor Václav 1906 1909 Odst hovala se do Veltrus 
  Radbo  ková        
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  katolické Solopysky .p. 4       
Novák Bohumil 26. dubna 1912 Novák Bohumil 1918 1924 esídlil do Ko enic. 

  Malenovice ezník       
  katolické Solopysky .p.39       

Nováková Marie 19. srpna 1909 Novák Bohumil 1915 1921 
1921 Klášterní škola v Kutné 

Ho e 
  Chotouchov ezník       
  katolické Solopysky .p. 39       

Novotná Anežka 9. ledna 1895 Novotný Antonín 1901 1909 Vystoupila 
  Solopysky  hrobník       
  katolické Solopysky .p. 27       

Novotná R žena 2. kv tna 1892 Novotný Antonín 1898 1906 Vystoupila 
  Solopysky  hrobník       
  katolické Solopysky .p. 27       

Pánek Josef 12. listopadu 1919 Pánek Josef 1925 1926 esídlil do K ovic 
  Kolín lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Pa ez Alois 17. ledna 1911 Pa ez Alois 1917 1925 Vystoupil 

  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 62       

Pavlík Antonín 1.  ledna 1891 Pavlík Vincenc 1903 1903 esídlil do Nejepína 
  Nejepín - Chot bo  eledín       

  katolické Solopysky .p.50 (Kunvald)       
Pavlík Rudolf 16. dubna 1894 Pavlík Vincenc 1903 1903 esídlil do Nejepína 

  Nejepín - Chot bo  eledín       

  katolické Solopysky .p.50 (Kunvald)       
Pavlíková Marie 16. zá í 1892 Pavlík Vincenc 1903 1903 esídlila do Nejepína 

  Nejepín - Chot bo  eledín       

  katolické Solopysky .p.50 (Kunvald)       
kný Bed ich 9. zá í 1899 Trojan Josef 1905 1913 Vystoupila 

  Losiny eledín       
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  katolické Solopysky .p. 13       
Pokorná Marie 8. b ezna 1893 František Pokorný 1899 1907 Vystoupila 

  Solopysky  kramá        
  katolické Solopysky .p. 55       

Polák Josef 14. zá í 1913 Polák František 1924 1927 Vystoupil 
  Kn žice, áslav lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Polášek Josef 15. listopadu 1912 Bedra Josef 1926 1926 Vystoupil 
syn d lníka Poho elice, Uherské Hradišt  fará        

  katolické Solopysky       

Pošík Josef 14. února 1894 Pošík Karel 1900 1907 
1907 M anská škola v 

Kolín  
  Vod rady obchodník       
  katolické Solopysky .p. 40       

Pošíková Anna 28. b ezna 1896 Pošík Karel 1907 1909 esídlila  do Doubravy. 
  Vod rady obchodník       
  katolické Solopysky .p.40       

Procházka Alois 22. b ezna 1898 Procházková Albína 1906 1904 Vystoupil 
  Radbo  lnice       
  katolické Solopysky .p. 49.       

Procházková Aloisie 17. dubna 1898 Procházka František 1904 1912 Vystoupila 
  Solopysky  lník       
  katolické Solopysky .p. 49       

Procházková Old iška 9. dubna 1894 Procházka Antonín 1900 1903 esídlila do Samopše 
  Bohou ovice itel       
  katolické Solopysky .p. 31       

Ptá ková Marta 24. ervna 1896 Ptá ek Josef 1902 1910 Vystoupil 
  Solopysky rolník       
  evangelické reformované Solopysky .p. 2       

ži ka Josef 2. února 1897 Alois R ži ka 1910 1911 Vystoupil 
  Pla any ková , poru ník       
  katolické Solopysky        

ezá  Bohumil 20. dubna 1893 ezá  Josef 1902 1905 
Odešel na Gymnázium v 

Hradci Králové 
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  estín ídící u itel       
  katolické Solopysky       

íha František 19. prosince 1906 íha František 1913 1921 Vystoupil 
  Malenovice lník       
  katolické Solopysky .p. 52        

íhová Aloise 15. kv tna 1909 íha Jan 1915 1923 Vystoupila 
  Solopysky tesa        
  katolické Solopysky .p. 23       

íhová Otilie 29. íjna 1895 Jakubál Alois 1902 1904 P est hovala se do Jarom e 
  Víde  domka        
  katolické Solopysky .p. 6       

Sko epová Antonie 19. prosince 1895 Sko epa Václav 1902 1909 Vystoupila 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 53       

Sladká Božena 

15. srpna 1909 Sladký Karel 1916 1917 

V Pod bradech u d dy 
Františka Vernera, ídícího 

itele. 1917 se odst hoval do 
Hlízova. 

  Rašovice itel       
  katolické Solopysky .p. 58       

Sladký František 29. b ezna 1910 Sladký Karel 1916 1917 Odst hoval se do Hlízova 
  Rašovice itel       
  katolické Solopysky .p. 58       

Sova Václav 26. zá í 1904 Sova Alois 1910 1917 
1917/1918 M anská škola v 

Kutné Ho e 
  Solopysky kolá        
  katolické Solopysky .p. 35       

Stan k František 27. dubna 1890 Stan k František 1896 1902 
Navšt vuje obecnou školu v 

Nešpe icích 
  Solopysky  rolník       
  katolické Solopysky .p. 40       

Stará Emilie 11. ervna 1905 Starý Hynek 1911 1919 Vystoupila 
  Dob  lník       
  katolické Solopysky .p.14       
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Stará Marie 11. zá í 1909 Starý Ignác 1915 1923 Vystoupila 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 14       

Stehlík Alois 4. kv tna 1892 Stehlík Antonín 1898 1906 Vystoupil 
  Solopysky  domka        
  katolické Solopysky .p. 3       

Stehlík Old ich 14. kv tna 1921 Stehlík Josef 1927 1935 Vystoupil 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 21       

Stehlík Vincenc 5. února 1890 Antonín Stehlík 1896 1904 Vystoupil 
  Solopysky  domka        
  katolické Solopysky .p. 2       

Stehlíková R žena 24. listopadu 1895 Stehlík Antonín 1902 1910 Vystoupila 
  Solopysky domka        
  katolické Solopysky .p.3       

Stehlíková R žena 24. b ezna 1911 Stehlík Josef 1917 1924 Vystoupila 
  Chotouchov lník       
  katolické Solopysky .p.4       

Strnad Antonie 16. ervna 1900 Strnad Antonín 1906 1909 
Odst hovala se do Dolního 

Bousova 
  Liberec lník       
  neuvedeno Solopysky       

Strnad Josef 6. února 1897 Strnad Antonín 1909 1909 
Odst hovala se do Dolního 

Bousova 
  Liberec lník       

  neuvedeno Solopysky .p. 51 - Smr ina       

Stuchlík Karel 10. ervna 1910 Stuchlík Václav 1922 1922 
esídlila do Uhlí ských 

Janovic 
  Jarom  polní hlída        

  eskoslovenská církev Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Stuchlíková Olga 5. ervna 1912 Stuchlík Václav 1922 1922 
esídlila do Uhlí ských 

Janovic 
  Jarom  polní hlída        
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  eskoslovenská církev Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Suchá  Anna 11. zá í 1894 Emanuel Suchý 1900 1908 Vystoupila 

  Solopysky  rolník       
  katolické Solopysky .p. 13       

Suchá Blažena 7. zá í 1905 Suchý Emanuel 1911 1919 Vystoupila 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 13       

Suchá Emilie 17. zá í 1901 Suchý Emanuel 1907 1915 
1912 M anská škola 
klášterní v Kutné Ho e 

  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 13       

Suchá Marie 
6. ervence 1897 Suchý Emanuel 1903 1908 

1908 M anská škola v 
Kladn , 1909 M anská 

škola v Kutné Ho e 
  Solopysky rolník       

  katolické Solopysky .p. 13 - 43       
Syká ek Old ich 19. prosince 1921 Syká ek Josef 1927 1935 Vystoupil 

  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 9       

Syká ková Božena 26. ervence 1920 Syká ek Josef 1926 1931 
anská škola v 

ervených Pe kách 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.9       

Syrová Božena 15. ervna 1904 Syrový Karel 1911 1918 Vystoupila 
  Neškaredice hostinský       
  katolické Solopysky .p. 39       

Syrová Božena 15. prosince 1913 Syrový Jan       
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.45       

Syrová Marie 10. kv tna 1905 Syrový Jan 1911 1919 Vystoupila 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.45       
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Syrová R žena 

21. b ezna 1910 Syrový Jan 1916 1921 

1921 M anská škola v 
Žižkov  (okr. Kutná Hora?), 

1922 1. t ída Gymnázia v 
Žižkov , 1923 2. t ída 
Gymnázia v Kolín  

  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 45       

Syrový Jind ich 
17. ervna 1903 Syrový Jan 1909 1917 

1916 - 1917 C.K.Vyšší reálná 
škola v Kutné Ho e a v Praze 

  Solopysky rolník       
  neuvedeno Solopysky .p. 45       

Syrový Karel 4. íjna 1893 Josef Syrový 1899 1907 Vystoupil 
  Solopysky  chalupník       
  katolické Solopysky .p.24       

Syrový Karel 23. prosince 1906 Syrový Karel 1912 1920 Vystoupil 
  Vršice hostinský       
  katolické Solopysky .p. 39       

Syrový Stanislav 
24. íjna 1912 Syrový Jan 1918 1922 

1923 1. t ída Gymnázia v 
Hradci Králové, 1924 - 1926 

„Reálka“ v Kutné Ho e 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 45       

Šandová Marie 16. kv tna 1919 Šanda Josef 1925 1925 
esídlila do P ítok u Kutné 

Hory 
  Dolní Kralovice - Lede  ko í       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Šedivý Antonín 
4. ervna 1911 Šedivý František 1924 1925 

Až do šk. roku 1924/1925 
navšt voval Obecnou školu v 

Ratbo i. 
  Ratbo  lník       

  eskoslovenská církev Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Štarková Emilie 24. ledna 1896 Trnka František 1902 1904 Odešla do Malešova 
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  Chlístovice truhlá , poru ník       
  katolické Solopysky       

Štolba Antonín 26. dubna 1910 Štolba Josef 1916 1924 Vystoupil 
  Onomyšl lník       
  katolické Solopysky .p. 48       

Šulc Antonín 2. ervna 1905 Šulc Antonín 1911 1914 P est hoval se do K ovic 
  Solopysky šafá        

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald 1911 1919 Vystoupila 

Šulc Josef 20. íjna 1896 Šulc Antonín 1900 1906 
1907 - 1909 M anská škola 

ve Zbraslavicích 
  Kounice poklasný       

  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       
Trnka František 13. ervna 1898 Trnka František 1904 1912 Vystoupil 

  Solopysky domka        
  katolické Solopysky .p. 7       

Trnka František 5. ledna 1913 Trnka Vincenc 1919 1927 Vystoupil 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 11       

Trnka Jan 5. kv tna 1911 Trnka Vincenc 1917 1925 Vystoupil 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 11       

Trnka Josef 29. ervence 1902 Trnka František 1908 1916 Vystoupil 
  Solopysky truhlá        
  katolické Solopysky .p. 35       

Trnka Josef 27. ervna 1903 Trnka Josef 1909 1917 Vystoupil 
  Solopysky domká        
  neuvedeno Solopysky .p. 7       

Trnka Josef 4. dubna 1910 Trnka Vincenc 1916 1924 Vystoupil 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 11       

Trnková Anna 23. b ezna 1900 Trnka Josef 1906 1914 Vystoupila 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 7       
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Trnková Anna 3. srpna 1905 František Trnka 1911 1919 Vystoupila 
  Tejnka lník, stravovatel       
  katolické Solopysky .p. 11       

Trnková Božena 29. prosince 1907 Trnka František 1914 1922 Vystoupila 
  Solopysky truhlá        
  katolické Solopysky .p. 49       

Trnková Emilie 2. listopadu 1912 Trnková Emilie 1918 1923 
1923 Odst hovala se do 

Libn  
  Vl nov u Chrudimi lnice, svobodná       
  katolické Solopysky .p.49       

Trnková Marie 6. ervence 1901 Trnka František 1907 1915 Vystoupila 
  Solopysky truhlá         
  katolické Solopysky .p. 49       

Trnková Marie 10. ledna 1916 Trnka Josef 1922 1930 Vystoupila 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 7 - 1       

Trojan Alois 19. srpna 1904 Trojan Josef 1911 1918 Vystoupil 
  Hat  eledín       
  katolické Solopysky .p. 52-32       

Trojanová Anna 6. ledna 1912 Trojan Josef 1918 1926 Vystoupila 
  Solopysky eledín       
  katolické Solopysky .p.52       

eš ák Jan 27. prosince 1903 eš ák Alois 1911 1917 Vystoupil 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p. 44       

eš áková Božena 18. ervna 1905 eš ák Alois 1911 1919 Vystoupila 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.44       

eš áková Jaroslava 16. dubna 1929 eš ák Alois 1925 /1930/ 
anská škola v Kutné 

Ho e 
  Solopysky rolník       
  katolické Solopysky .p.18       

Ulrich František 
13. b ezna 1891 Suchý Emanuel 

1897, 
1902 1905 Vystoupil 
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  Solopysky rolník, poru ník       
  katolické Solopysky .p. 14       

Urbanová Božena 13. prosince 1898 Urban Jan 1905 1912 Vystoupila 
  Solopysky chalupník       
  katolické Solopysky .p. 29       

Válová Marie 17. února 1914 Vála Václav 1920 1925 
1925 - 1928 M anská škola 

v Praze - Vinohradech 
  Solopysky ezník       
  katolické Solopysky .p.55       

Va ka Alois 28. kv tna 1910 Va ka Alois 1916 1924 Vystoupil 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 28       

Va ka František 7. dubna 1907 Va ka Alois 1913 1921 Vystoupil 
  Solopysky domká        
  katolické Solopysky .p. 28       

Va ková Blažena 25. prosince 1904 Va ka Alois 1911 1918 Vystoupila 
  Libkovice u Duchcova domká        
  katolické Solopysky .p. 28       

Vaško Ladislav 26. ervna 1895 Zden k Josef 1901 1908 Odst hoval se do T šovce 
  Praha, nalezenec obuvník       
  katolické Solopysky .p. 33       

Vintr Alois 26. b ezna 1917 Vintr Alois 1925 1928 
Odst hoval se do rníky u 

eského Brodu 
  Javorník okr. Kašperské hory hospodá ský šafá        

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
Vošická R žena 18. prosince 1911 Vošický Bohumil 1917 1925 Vystoupila 

  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 62       

Vošický František 1. prosince 1909 Vošický Bohumil 1916 1924 Vystoupil 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 62       

Vošický Jan 19. ervence 1913 Vošický Bohumil 1919 1927 Vystoupil 
  Solopysky lník       
  katolické Solopysky .p. 62       
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Vyhnánková Anna 14. zá í 1916 Vyhnánková Marie 1922 1922 esídlila do Onomyšle 
  Rataje nad Sázavou služka       
  katolické Solopysky .p.30       

Zajícová Marie 25. srpna 1919 Chuchvalec Antonín 1924 1933 Vystoupila 
dcera rolníka Krali ky, Uhlí ské Janovice rolník, nevlastní otec       

  katolické Solopysky .p. 43       
Zají ek Alois 17. kv tna 1890 Zají ek Eduard 1896 1904 Vystoupil 

  Solopysky  krej í       
  katolické Solopysky .p. 42       

Zají ková Aloisie 25. ervence 1911 Zají ek Vincenc 1917 1925 Vystoupila 
  Solopysky krej í       
  katolické Solopysky .p. 25       

Zají ková Barbora 2. ervna 1904 Zají ek František 1911 1918 Vystoupila 
  Solopysky krej í       
  katolické Solopysky .p. 42       

Zají ková Božena 7. ledna 1916 Zají ek Josef 1922 1930 
Po celou školní docházku 

"trvale nemocná". 
  Solopysky kostelník       
  katolické Solopysky .p. 31       

Zají ková Marie 22. b ezna 1900 Zají ek František 1906 1914 Vystoupila 
  Solopysky krej í       
  katolické Solopysky .p. 42       

Zden k Jan 4. února 1897 Zden k Josef 1903 1911 Vystoupil 
  Solopysky obuvník       
  katolické Solopysky .p. 36       

Zden k Josef 3. kv tna 1901 Zden k Josef 1907 1915 Vystoupil 
  Solopysky obuvník       
  katolické Solopysky .p. 36       

Zde ková Anna 30. b ezna 1895 Zden k Josef       
  Solopysky  obuvník 1901 1909 Vystoupila 
  katolické Solopysky .p. 36       

Zde ková Marie 13. ervence 1903 Zden k Josef 1909 1917 Vystoupila 
  Solopysky obuvník       
  neuvedeno Solopysky .p. 36       

Zinek Antonín 5. ervna 1905 Zinek Antonín 1919 1919 Vystoupil 
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  Kutná Hora lník       
  katolické Solopysky .p.50 - Kunvald       

Zinek Ferdinand 
5. srpna 1907 Zinek Antonín 1919 1920 

1920 Odst hoval se do 
Zadního dvora, ervený 

Hrádek  
  Hlízov lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       

Zinek Josef 5. února 1913 Zinek Antonín     
1920 P esídlil do Zadního 
dvora, ervený Hrádek 

  (H)o etice lník       

  katolické Solopysky .p. 50 - Kunvald       
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Tabulka 6 - P ehled u itel  

Srovnej: SOAKH - NŠSlp.: Pk 1893 – 1963;  SOAKH – AOSlp.: Protokoly obecního zastupitelstva z let 1918 – 1938; SOAKH – Okresní školní výbor: Zprávy o prohlídce. 

ehled u itel  v letech 1918 - 1938 
ídící u itel prozatímní u itel/ka výpomocný/á 

itel/ka itelka dív ích pracích fará  

datum nástupu  - zmínka v dokumentech / jméno  

1903 
do r.1925  Josef Dlesk 1921 Josefa 

Benešová 

1924 
- 

1927  
Marie Škarková     

- 1924 Anna 
Michalová 1927 Marie Volková     

1925     1930 Marie Ohlídková - 
Pospíšilová 

(1925) - 
IX.1930  Josef Bedrna 

/1932/     1930 Marie Marešová IX.1931  Josef Šinkora 
  

Josef 
ezá  

1924 (1925) 
- 1933 

Miroslav 
Vosla  

    1931 Ida Prokšová IX.1931  Emil Jaroš 

1933     1933  Božena 
Špinková 1932 Karla Jakubcová XI.1931 

(1933)  Josef Šinkora 

- 1933 - 1935  Marie 
Seiverová     1932 Anna Kempová IV.1932 František 

Štrácha 

1938     1935 - 
1937  Marie Malá 1933 Božena Špinková IX.1934 Václav 

Volánek 

a dále     1937 Marie 
Kajneková 

1935 
- 

1936  

Anna Kamrhelová, 
la ákorová, 

Miroslava Švarcová 
    

  

Rudolf 
Hlavatý 

    III.1938 František 
Nuhlí ek         

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


163 

 

Obrázek 5 - T ídní fotografie, ídící u itel ezá  

ížkem je ozna en pan Václav Sova. 
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Obrázek 6 - U itelka Kajneková p i po ádání školní slavnosti v roce 1937 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


165 

 

Obrázek 7 - Žáci s propoušt cím vysv ením ve šk. r. 1937/1938 

Žáci propušt ní s vysv ením: Bohumil Koch, Jaroslav Hemek, Bohumil Kola ík, Václav Bína, 

ra Zde ková, M.K epelová, Božena Stehlíková. 
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Obrázek 8 - ídící u itel Rudolf Hlavatý  

In: SOAKH – NŠSlp: Pk 1893 - 1963, školní rok 1933/1934 
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Hospoda ení Chudinského spolku v obci Solopysky 
1922 - 1938
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Graf 4  - Hospoda ení Chudinského spolku v obci Solopysky 1922 - 1938 

SOAKH – AOSlp.: Ú etní kniha chudinského fondu, kn. .10 (1922 - 1945). 

 

Personální složení Chudinského fondu 

rok pokladník 
edseda 

finan ní 
komise 

lenové finan ní komise lenové obecního zastupitelstva 

20. léta František 
Kanda  Chuchvalec 

Alois Mrázek, František Lesák, 
Bohumil Kašpar, Josef Trnka, 

Alois Jakubal ml.  
J. Lupínek, Jan Syrový, Václav Vincenc 

1926   Alois T eš ák  Josef Syká ek, Josef Trnka, 
Alois Sova, Vincenc Vlasák 

 J. Lupínek, Josef Lupínek, J.Hejduk, 
Josef Dlabal, Josef Mrázek,  František 

ermák  

1927    Josef Syká ek   
 J. Lupínek, Josef Lupínek, J.Hejduk, 
Josef Dlabal, Josef Mrázek,  František 

ermák  

1931   František 
ermák     J. Lupínek, Josef Lupínek, J.Hejduk, 

Josef Dlabal, J. Mrázek, J. Syrový 
 

Tabulka 7 - Personální složení chudinského fondu 

SOAKH – AOSlp.: Protokoly obecního zastupitelstva 1918 – 1938
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Tabulka 8 - P ehled vydaných domovských list  1936 – 1939 

In: SOAKH – AOSlp.: Knihy eviden ní: trestní rejst ík 1908 – 1940, KNV. . 5, kn. 5. Zápis o výdeji domovských list  1936 – 1948 

 

ehled vydaných domovských list  1936 – 1939 

Jméno a p íjmení Datum narození Zam stnání Obec Vydáno evzetí Poznámky 

Benešová Marie, roz. 
Sta ková 

  cho  mlyná e Solopysky 1938 poštou jako p íloha k idi skému listu, DL 
vrácen v 11/1939 

Burianová R žena 14.8.1918 dcera rolníka Solopysky 1938 osobn    

Havránková Marie 24.1.1888 soukromnice Solopysky 1939 poštou do Kolína 

Hejduk Jan 19.4.1868 zem lec Solopysky 1938 osobn    

Hendrich Václav 3.7.1904 zem lský 
lník 

Solopysky 1938 osobn  hlášen v okrese Kolín v roce 1928 

Hendrych Jan 5.6.1907 lník Solopysky 1939 osobn  bydlí v T ebouli, okr. Kolín 

Hendrychová Jarmila  4.4.1914 lnice Solopysky 1939 osobn  bydlí v T ebouli, okr. Kolín 

Kandová Marie 30.7.1917 dcera rolníka Solopysky 1939 osobn    

Kmoch Josef 14.2.1900 rolník Solopysky 1937 osobn    

Kmochová Jarmila 6.3.1913 dcera rolníka Solopysky 1939 osobn    

Lesák Josef 7.12.1922 syn domká e Solopysky 1938 osobn    

Lesák Josef 10.7.1898 dozorce Solopysky 1938 osobn    

Lupínek Josef nar. 1921 edník 
peka ství 

Solopysky 1937 osobn    

Lupínek Karel 22.9.1919 truhlá  Solopysky 1938 osobn    
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Machálková 
Kv toslava 

8.2.1921 ednice Solopysky 1937 osobn    

Matyášová Božena 11.3.1905 manželka 
íšníka Solopysky 1937 poštou zaslán do Vídn  

me ková Marie 17.8.1895 manželka 
lníka 

  1939 poštou zaslán do Královic, p.p.Uh ín ves 
u Prahy 

Pa ez Alois   malí  pokoj  Solopysky 1936 osobn    

Pokorná Františka 22.2.1893 manželka 
obchodníka 

Solopysky 1939 osobn    

Seká ek Old ich 21.12.1921 edník  Solopysky 1938 osobn    

Stan k Bohumil 7.12.1901 syn rolníka Solopysky 1939 osobn    

Starý Alois 1.6.1913 dekora ní malí  Solopysky 1939 osobn    

Stehlík Josef 13.5.1913 lník Solopysky 1939 osobn    

Stehlík Vincenc 
prosinec 

1890 

ízenec 
elektrických 

podnik  Praha 
  1939 osobn  jeho bratrovi Aloisovi Stehlíkovi 

Stehlíková Božena 24.7.1924 služebná Solopysky 1938 osobn    

Trnka Josef 4.4.1910 ková  Solopysky 1938 osobn    

Trojan Josef 10.3.1907 krej í Solopysky 1939 osobn    

Trojanová Anna 1.5.1909 manželka 
krej ího Solopysky 1939 osobn    

Ulrich Karel 14.8.1909 klempí  Solopysky 1937 poštou zaslán do Prahy - Jinonice 

Ulrichová Anna 29.11.1906 vdova po 
klempí i Solopysky 1939 poštou do Prahy; duplikát vystaven v 

1/1949 

Válová Marie 17.2.1914 ednice Solopysky 1938 osobn  jejímu otci Václavovi Válkovi 

Va ka František   zedník Solopysky 1939 osobn    
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Va ková Anna 9.11.1907 manželka 
zedníka 

Solopysky 1939 osobn    

Vejvoda Robert 7.8.1904 zedník Solopysky 1939 osobn    

Vejvodová Anna 20.5.1905 manželka 
zedníka 

Solopysky 1939 osobn    

Volánek Václav   fará  Solopysky 1939 osobn    

Vošický František 23.3.1905 lník Solopysky 1939 osobn    

Vošický Jan 19.7.1913 lakýrník Solopysky 1938 osobn    

Zden k Jan 4.2.189? lník Solopysky 1939 osobn    
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Tabulka 9 - Majitelé usedlostí do roku 1938 

Václav Sova: RK 1931 – 1946, str. 133 

Majitelé usedlostí 
  Majitel Zmínka v dokumentech 
p. v roce 1938 do roku 1938 

Stav budovy 
Fond Poznámka 

1 Dlabal Jan         

2/2a íha Jan íha Jan zbo eno v srpnu 1938 BÚ: Da  domovní - Solopysky   

3 Stehlík Alois         

4 Krásný Josef Krásný Josef estavba 1936 - 1937 BÚ: Da  domovní - Solopysky   

5 Uher Alois Uher Alois estavba v roce 1935 AOSlp: Pam tní kniha, str. 
227   

6 Sixtová Marie Sixtová Marie, íha 
František 

estavba 1933 - 1934 BÚ: Da  domovní - Solopysky Odsud pocházel pan 
Jakubál 

7 Vrána František         

8 Martínek Václav         

9 Syká ek Josef         

10 Koch Bohumil         

11 Starý Hynek         

12 Trnka František Trnka František novostavba v roce 1928 AOSlp: Pam tní kniha, str. 
178 - 179.    

13 Kmoch Josef         

14           

15 Kašpar Josef         

16 Zají ek Josef         

17 Pa ez Antonín Jelínek Old ich novostavba v roce 1874 BÚ: Da  domovní - Solopysky   
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18 eš áková 
Barbora         

19 Mikyna Václav         

20 
Urbanová Antonie - 
majetek 
Kampeli ky 

starosta obce       

21 
Obecní domek s 
kovárnou (Karel 
Kocábek, ková ) 

obec estavba v roce 1907 BÚ: Da  domovní - Solopysky   

22 Škarka Bohumil Škarková Marie estavba v roce 1934 BÚ: Da  domovní - Solopysky   

23 Zají ek Alois         

24 Syrový Karel Syrový Karel       

25 Zají ek Vincenc Zají ek Vincenc   BÚ: Da  domovní - Solopysky Berní zmínka v roce 1927 

26 íha František         

27 Bina Alois - 
"Hrobárna"         

28 Va ka Alois         

29 Trnka František         

30 Trnka Josef, ezník Werner Anton   BÚ: Da  domovní - Solopysky Berní zmínka v roce 1907 

31 Mrázek František Mrázek Alois   BÚ: Da  domovní - Solopysky Berní zmínka v roce 1906 

32 ermák Jan         

33 Lupínek Josef Lupínek František   BÚ: Da  domovní - Solopysky 1905 Vyrozum ní 

34 Burián Josef Burián Josef   BÚ: Da  domovní - Solopysky Berní zmínka v roce 1927 

35 Sova Václav         
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36 Zden k Josef Zde kovi Josef a Marie   BÚ: Da  domovní - Solopysky 
Protokol pro evidenci dan  
domovní ze dne 6. dubna 
1927 

37 fara (f.Volánek)         

38 škola 
íd.u .Hlavatý)         

39 
Gutt Jaroslav - 
hostinec Na 
Kope ku 

Ontl Jaroslav estavba v roce 1937 BÚ: Da  domovní - Solopysky   

40 
Syrový Jan - 
hostinec Na 

olí ku 
        

41 Myslive ek Josef Myslive ek Josef   BÚ: Da  domovní - Solopysky 
Protokol komise o žádosti 
Beního ú adu v Kutné Ho e 
podané dne 27 b ezna 1927 

41a   Myslive ek Alois   BÚ: Da  domovní - Solopysky Dopis ze dne 6. b ezna 1909 

42 epela Antonín         

43 Chuchvalec 
Antonín         

44 eš ák Jan         

45 Syrový Jind ich         

46 Mrázek Alois Mrázek Jan   BÚ: Da  domovní - Solopysky   

47 Michálek Václav         

48 Jiruš Antonín         

49 Vlasák Vincenc         

50 Drbal Karel - dv r 
Kunvald Syrový Jan   BÚ: Da  domovní - Solopysky   
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51   velkostatek ervený 
Hrádek 

zbo en v roce 1911 BÚ: Da  domovní - Solopysky Dopis ze dne 17. srpna 1911 

51 Pokorný Josef Mrázek Alois     Protokol za ú elem evidence 
ze dne 12. zá í 1923 

52   Kmoch Josef zbo eno v roce 1934 AOSlp: Pam tní kniha, str. 
227   

53 Musílek Antonín         

54 Lupínek Josef Havránek František   BÚ: Da  domovní - Solopysky Protokol k dani domovní z 
roku 1884 

55 Vála Václav V(W)ála Josef   BÚ: Da  domovní - Solopysky Protokol k dani domovní z 
roku 1904 

56           

57   Syrový Jan estavba v roce 1933 - 
1934 BÚ: Da  domovní - Solopysky   

58 Dlabal Jan Mašín Jan     Vyrozum ní z 29. ledna 
1903 

59 Trnka Vincenc Suchý Bohumil estavba z chléva v 
roce 1903 BÚ: Da  domovní - Solopysky Vyrozum ní z 29. ledna 

1903 

60 ermák František ermák František novostavba v roce 1906 BÚ: Da  domovní - Solopysky Vyrozum ní z 1. ervna 
1906 

61   Burian Josef novostavba v roce 1911 BÚ: Da  domovní - Solopysky Vyrozum ní z 7. ervence 
1911 

61 Mrázková Barbora Mrázek Alois     Protokol komise z 1. dubna 
1927 

62 Pa ez Alois Mrázek Alois stavební úprava v roce 
1912 BÚ: Da  domovní - Solopysky Vyrozum ní z 25. kv tna 

1912 

63 Lesák Josef Lesák Josef novostavba v roce 1928 AOSlp: Pam tní kniha, str. 
178 - 179.    

64 Vošický Bohumil Vošický Bohumil novostavba v roce 1928 AOSlp: Pam tní kniha, str. 
178 - 179.    
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65 Kárník František Jakubíl Bohumil;Kárník 
Zden k 

novostavba v roce 1928 AOSlp: Pam tní kniha, str. 
178 - 179.    

66 Krásný Josef Krásný Josef       

67 Kanda František Kanda František novostavba v roce 1929 BÚ: Da  domovní - Solopysky Povolení ke stavb  ze dne 
13. kv tna 1929. 

68 Trnka Josef   Trnka Josef novostavba v roce 1930 BÚ: Da  domovní - Solopysky Vým r ze dne 19. íjna 1931. 
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Tabulka 10 - lenové družstva pro rozvod elektrické energie 

SOAKH -  AOSlp.: PKSlp 1899 – 1984,  str. 164 – 165

Družstvo pro rozvod elektrické energie  

Jméno p. po et 
podíl  

Syrový Jan 45 16 
ermák Jaroslav 32 4 

Kašpar Josef 15 5 
Sova Alois 35 3 
Mrázek Jan 46 3 
Kanda František 31 3 
Kmoch Josef 13 13 
Syrový Karel 24 2 
Burian Josef 34 1 
Zají ek Alois 23 1 
Zají ek Vincenc 25 1 
Syrový Karel 39 1 
Mrázek František 31 5 

eš ák Alois 18 7 
Dlabal Jan 1 8 
Chuchvalec en k 43 3 
Škarka Bohumil 22 2 
Vála Václav 55 1 
Zají ek Josef 16 1 
Zají ek František 42 1 
Zden k Josef 36 1 
Mrázek Alois 31 8 
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1144))  SSeezznnaamm  pprraammeenn   aa   ll ii tteerraattuurryy    

AArrcchhii vvnníí   pprraamm eennyy   

Rodinná kronika pana Václava Sovy (1897 – 1918), Solopysky p.35, v soukromém 

archivu autorky 

 

Státní okresní archiv v Kutné Ho e (SOAKH) 

Fond Archiv obce Solopysky (AOSlp.) 

Knihy p íjm  a vydání 

Pam tní kniha  

Protokoly o sch zích obecního zastupitelstva a výboru  

etní kniha chudinského fondu 

Trestní rejst ík 

Fond Místní školní rada Solopysky (MŠR) 

Knihy u itelských porad 

Spisový materiál Místní školní rady v Solopyskách 

Protokoly Místní školní rady v Solopyskách  

Fond Školy obecné, národní m anské, st ední a ZDŠ (Nešpe ice – Štrampouch): 

Národní škola Solopysky (NŠSlp.) 

Pam tní kniha 

Kronika školy 

Fond Okresní ú ad Kutná Hora (OÚKH) 

Všeobecná registratura: IV. spisová manipulace 1900 – 1936: 3. obecní záležitosti 

Fond Okresní školní výbor  

Obec Solopysky: Zprávy o prohlídce  

Fond Berní ú ad Kutná Hora (BÚKH) 

Da ové spisy 

Katastrální ú ad v Kutné Ho e  

Historický majetek obce Solopysky 

TT ii sskk   

Podvysocké listy (1919 - 1920) 
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