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K dění v širších souvislostech ...
V rukou držíte další Zpravodaj. Vychází,
až dorazí dostatek vašich příspěvků. Uvítáme
i krátké zprávy.
K dění v širších souvislostech :
• Byla přijata novela zákona o RUD
(rozpočtové určení daní) – města a obce
dostanou o 12 mld. korun více (z toho 8 mld.
korun tvoří přesun z národních dotací). Zde si
chválu zaslouží vládní koalice i opozice!
• Slovenská prokuratura obvinila dva bývalé
ministry životního prostředí „ ...že nepovolili
výjimku na těžbu dřeva v části Vysokých Tater
po větrné kalamitě z roku 2004. Tím způsobili
škodu velkého rozsahu ve výši 322 mil. korun
(napadení kůrovcem).“ Kde je pravda ?
Lesníci i ekologové se opírají o vědecké
důkazy - dění podobné v Národním parku
Šumava!
• Další připravované „novinky“ Bruselu =
kvóty určující počty žen v řídících funkcích .... A budou školení a další výkazy! Pozn.:
V rámci narovnání „rovnosti žen a mužů“ dochází u nových životních pojistek pro ženy
k zdvojnásobení sazeb .
• Nedávno bylo „odtajněno“, že náš vesmír se kamsi řítí rychlostí 600 km/sec.
Než nás v budoucnu cosi pohltí - měli bychom se nad sebou a děním zamyslet .
• Jakub Halík je prvním na světě, který již 150 dnů chodí bez srdce s příručním čerpadlem
a čeká na transplantaci srdce . I Češi mají světu co nabídnout !
• Skončily olympijské hry v Londýně, s účastí 204 států. ČR má 4 zlaté, 3 stříbrné,
3 bronzové. V pořadí jsme na 19. místě (dle počtu obyvatel = 14.). Český dům s „klikujícím
autobusem“ i slavnostní oblečení s holinkami zaujalo (1. místa v hodnocení) - naše
sebevědomí stouplo.
• Kauza fondů Trend a Tercia se již řeší 15 let a svazek má 50.000 stran. I když nevěříme – je
to fakt !
• V Itálii do právního systému zavedli povinnou mediaci (pokusit se spor vyřešit smírem
prostřednictvím třetí osoby před soudním procesem). Navazuje na evropskou směrnici
2008/52/EC. Dobrý nápad z „Bruselu“ – pokud bude „dobrá vůle“!
• Do každé domácnosti zaslal předseda ČSSD Bohuslav Sobotka složenku na 12.755,- Kč
vyčíslení církevních restitucí na 1 občana. Neplaťte – laciná vábnička pro voliče. Krajské a
senátní volby jsou 12. a 13. října 2012 .
Místní dění:
• Pokračuje hlavní investiční akce „chodník a parkoviště - směr Záhornice“ v ceně cca
1 mil. korun.
• Za součinnosti provede Svazek obcí Dřížná výměnu vodovodní řadu (126 m) a Obec
výměnu kanalizace (96 m) směrem ke hřbitovu.
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... pokračování ze strany 1
• Započali práce na novém územním plánu obce. K nahlédnutí jsou „rozbory – stávající stav“.
• Podrobně jsou zmapovány veřejné plochy „před kostelem“ a „20 – 200, centrální dětské hřiště s tenisovým kurtem“. Jsou to
podklady pro zamýšlené úpravy. Očekáváme dobré nápady.
• Pokračuje úspěšná spolupráce s Úřadem práce:
- 1 pracovník zaměstnán do 31.12.2012
- 3 na veřejné službě (20 hodin týdně zdarma) a od 1.10.2012 budou zaměstnáni na 6 měsíců.
• Úspěšná je spolupráce s okresním soudem a probační službou při zaměstnávání osob odsouzených na obecně prospěšné
práce (aktuálně 3). Kdo této šance využije a kdo bude sedět?
• U kaple na poutním místě Dřížna řekli si „ano“ již tři páry.
• Pod váhou jablek praskají větve. Místní výkupna vyplácí 1,50 Kč/kg a denně odváží 2 – 3 kontejnery .
Závěrem bych pozval naše občany na jednání zastupitelstva (cca 4x ročně), kde se rozhoduje o budoucnosti obce .
Petera Josef, starosta

Informace obecního úřadu

Zahájení školního roku

Místní poplatky
Vyzýváme občany, kteří do dnešního dne neuhradili
poplatky (za psa a stočné), aby tak v nejbližší době učinili.
Obecní rozhlas
Pokud máte zájem o zasílání informací hlášených obecním
rozhlasem na váš e-mail, zašlete žádost na:
prepychy@prepychy.cz

V pondělí 3. září 2012 byl zahájen školní rok 2012/2013.
Ředitel místní školy Mgr. Jan Macháček přivítal
9 prvňáčků (8 dívek, 1 chlapec). Ve škole bude 36 žáků,
do mateřské školy je hlášeno 28 dětí.

Statistika

obecního úřadu k 31.12.2011

Počet obyvatel 580, muži 273, ženy 307, průměrný věk
muži 39, průměrný věk ženy 44, narození 10 (4 chlapci,
6 děvčat), úmrtí 7 (2 muži, 5 žen), přihlášení 11 (7 muži,
4 ženy), odhlášení 11 (6 muži, 5 ženy), sňatek 2, rozvod 0.

Informace ČČK
Místní skupina ČČK informuje rodiče žáků, že v novém
školním roce 2012/2013 bude vyučován zdravotní kroužek
v odpoledních hodinách v místní ZŠ pod vedením Jany
Kudrnové. V případě zájmu je možno své děti ve škole
přihlásit.
Dále bychom rádi informovali občany o plánované sbírce
ošacení v měsíci říjnu.
Tato sbírka použitého ošacení (jako tradičně ve spolupráci
s Diakonií Broumov) se uskuteční v pondělí 15.10. 2012
v době od 14.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici.
Do sbírky je možné donést:
- oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky
- veškerou nepoškozenou obuv
- nepoškozené hračky
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, neznehodnotí se tak transportem děkujeme.
Ráda bych tímto za naši skupinu poděkovala všem, kdo se
na sbírkách účastní.
Ludmila Preclíková, předsedkyně ČČK
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Volby do zastupitelstev krajů

Festival dechových hudeb

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech:
pátek 12. října 2012 v době 14:00 – 22:00 hod.
sobota 13. října 2012 v době 8:00 – 14:00 hod.

Občanské sdružení ProPřepychy ve spolupráci s Obcí
Přepychy uspořádalo již třetí ročník festivalu dechových
hudeb Přepychy Karla Pšeničného. Akce se konala již
tradičně 5.července. V letošním roce návštěvníkům zahrála
dechová hudba Choceňačka, Táboranka a Opočenka. Jako
host vystoupil Miloň Čepelka a Karel Hegner. Celým
odpolednem provázel Jan Dušek.

Počet volebních okrsků v obci – 1, v budově místní základní
školy. Do úterý 9. října budou voličům dodány hlasovací
lístky.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje, nebo na území
vojenského újezdu v územním obvodu kraje.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního
úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti
se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
V případě, že voliči jeho zdravotní stav nedovoluje, aby se
osobně dostavil do volební místnosti, požádá obecní úřad
nebo v den voleb volební komisi o možnost hlasovat do
přenosné volební schránky.

Osvědčení o úspoře emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, Obec Přepychy ve spolupráci se společeností
EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou obec dosáhla:
emise CO2 ekv. 42,026 tun, úspora energie: 983 346 MJ.

Kalendář akcí
24.11.2012 – Country bál
v Restauraci Katka, pořádá OS ProPřepychy
2.12.2012 – Rozsvícení vánočního stromu
8.12.2012 – Výroční členská schůze
OS ProPřepychy
23.12.2012 – Vánoční zpívání u kostela
pořádá OS ProPřepychy a ZŠ Přepychy
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2012−03 ze dne 11.4.2012 − výpis
Přítomno: 11 členů ZO (3 omluveni), 5 občanů.
Konáno: 19:00 – 21:00 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o výměně stávající zděné a betonové kanalizace ke hřbitovu,
z DN 300 v délce 54 m, a 500 v délce 42 m. Rozpočet 306.793 Kč.
Pozn.: Výměna vodovodu z PVC 110 o délce 126 bm vč. přepojení 2 ks
přípojek. Financuje Svazek obcí Dřížná, rozpočet 262.707 Kč.
3. Informaci o pracovnících z úřadu práce – veřejná služba (1 pracovník).
4. Informaci o obecních pohřbech (řešíme 4).
5. Informaci o úpravě chodníku „v domkách“ (přechod k MŠ).
Cenový návrh bude upřesněn.
6. Informaci o sportovním areálu (radou obce schváleno max. 300.000 Kč)
- odloženo na příští jednání.
7. Informaci o vyfrézování pařezů v areálu SK.
8. Informaci o tel. kabelu v kanalizační přípojce k čp.97,
opraví Telefónika HK.
9. Informaci o opravě kontejneru na hřbitově.
10. Informaci o výsledku auditu, závěrečný účet bude řádně vyvěšen
a schválen na příštím jednání.
11. Informaci o problematice převodu státní půdy (pozemkový fond k 31.12.2012 PF zanikne) na vlastníky přilehlých nemovitostí.
12. Informaci o svozu komunálního odpadu v obci (148 smluv s občany,
185.990 Kč).
13. Žádost církve evangelické o finanční příspěvek na opravu kostela
v Klášteře na Dědinou.
II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Nevyhlašovat konkurz na ředitele příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Přepychy (doporučení školské rady).
3. Rozpočtové opatření č. 1/2012.
4. Investiční příspěvek Svazku obcí Dřížná ve výši 100.000 Kč. Důvod:
vodovodní přípojka „ke krůťárně“. Převeden na účet svazku v 12/2011.
Pozn.: Odsouhlaseno pouze radou obce (rozšířené o poslance).
5. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku p.č.1005
v kat.území Přepychy u Opočna (bezúplatný převod). Podpisem
smlouvy pověřen starosta obce.
6. Zřízení věcného břemena na kapli ve Dřížnech, pozemek p.č.st.187
a p.č. 736/2. Návrh smlouvy zpracovalo Královéhradecké biskupství.
7. Pořízení Územního plánu sídelního útvaru Přepychy (schváleno ZO
dne 28.6.2011, zápis č. 2011-03). Kontaktní osoba – Ing. Josef Petera.
8. Pro investiční akci „Chodník a parkoviště Přepychy“:
• Zadávací řízení na výběr dodavatele stavby (budou osloveny 4 firmy).
• Přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
ve výši 570.000 Kč a uzavření smlouvy o dotaci s Královéhradeckým
krajem.
III. Ukládá:
1. Akční komisi ve složení T. Seidel, R. Tláskal, J. Štěpánek,
M. Kalousová, V. Kánský, V. Zdeněk, M. Burket, Ing. R. Šichan předložit
ZO nejpozději do 11. 5. 2012 návrh na koncepci sportovního areálu
Přepychy (kabiny, hřiště, bufet, hrací prvky pro děti a mládež). Předložený
návrh bude sloužit k dořešení problematiky kabin a bufetu v areálu.
Připomínky a informace :
1. Informace o sběru nebezpečného odpadu v obci: sobota 14. 4. 2012,
10:30-11:30 hod.
2. Informaci Senior centra Přepychy :
• možnost odběru obědů pro občany(45,-Kč/ks)
• zápach z čističky
3. Veřejné prostranství „kostel-Obecník“- výzva k předkládání návrhů.
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta, Václav Kánský a
Táňa Cihlářová – ověřovatelé

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
2012−04 ze dne 31.5.2012 − výpis
Přítomno: 14 členů ZO (1 omluven), 10 občanů, hosté 2, účetní, zapisovatelka
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Informaci o plnění rozpočtu.
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5. Cenovou nabídku na výměnu kanalizace „ke hřbitovu“ 368.000 Kč s DPH
6. Zprávu „Akční komise“ týkající se areálu SK Přepychy.
7. Informace o školství
8. Informaci o problematice bortící se zdi do Dřízen.
Zadána dokumentace pro stavební povolení.
II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Závěrečný účet Obce Přepychy za rok 2011 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011, a to bez výhrad.
3. Dodavatele akce „Chodník a parkoviště Přepychy“– firma
IZOTRADE s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6,
IČ: 28368509, DIČ: CZ28368509, výše nabídky 708.030 Kč s DPH.
4. Rozpočtové opatření č.2/2012 a č.3/2012.
5. ZO schvaluje společně s RO Záměr prodeje části pozemku par.č. 849/2,
ostatní plocha. Účel – výstavba rodinného domu.
III. Ukládá:
1. Starostovi obce zajistit místní šetření ohledně výměny kanalizace úsek
„ke hřbitovu“ za přítomnosti pracovníka AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad
Kněžnou, cca 100 m, pondělí 4. 6. 2012, od 16:00 hod.
Připomínky a informace:
1. Zápis do MŠ Přepychy proběhne 6.6.2012, 10:00-15:30 hod.
2. Pozvánka do divadla: 8.6. „Ženy pana Voka“ na hřišti Přepychy - stan.
3. Připomínky
– k obecní kameře – točit více akcí.
– k pobíhajícím psům.
4. Dotaz – chodník k Záhornici – úsek odbočka Dřízna – zastávka BUS
(žádost zvážit jeho vybudování)
– zakládání výjezdové skupiny SDH
5. Návrh dořešit veřejné prostranství před kostelem.
6. Sběr šatstva se koná 11.6.2012.
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta, Tomáš Seidel
a Radek Tláskal – ověřovatelé

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2012−05 ze dne 18.7.2012 − výpis
Přítomno: 14 členů ZO (1 omluven), 10 občanů, zapisovatelka
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o plnění rozpočtu.
3. Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2011 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011, výsledek
hospodaření svazku 2011.
4. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vrchy včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011, výsledek
hospodaření svazku 2011.
5. Informaci o možnosti zařazení obce Přepychy do Integrované územní
strategie (IÚS) i Strategického plánu LEADER (SPL) MAS POHODA
venkova platné pro období od 1.1.2014.
6. Informaci o areálu SK.
7. Informaci o školství.
8. Informaci o plnění závěrů vyplývajících z inventarizace majetku
ke dni 31.12.2011 (dořešit odprodeje pozemků).
9. Dopis pana Jelena– problémy s vodou z polí při deštích.
II. Schvaluje :
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2012.
3. Činnost Místní akční skupiny POHODA venkova ve všech
katastrálních územích obce Přepychy.
4. Odprodej části pozemku v k.ú. Přepychy u Opočna, par.č. 849/2,
výměra cca 80 m2 (bude upřesněno GP), cena 40 Kč/m2, zaokrouhleno
na celé 100 Kč nahoru. Cena je nižší než pro stavební parcely,
ale odpovídá ceně v místě obvyklé (dorovnání).
III. Ukládá:
1. Starostovi obce zajistit položkový rozpočet na akci „Kanalizace
ke hřbitovu, 42 m DN 500 + 54 m DN 300“.
2. Starostovi obce zorganizovat jednání vlastníků pozemků za čp.113
s Ing. Alešem Píchou a zastupiteli.
3. Starostovi obce požádat o cenovou nabídku na akci „posílení
kanalizace u čp.112 v délce cca 30 m.
Připomínky a informace:
1. Dotaz na řadové domy „Mladé Přepychy“.
2. Dotaz na nákupy pozemků „v domkách“, „Podlažice“ a k Nové Vsi.
3. Dotaz na kritéria přijímání dětí do MŠ a řešení kapacity místní MŠ
v příštích letech.
4. Informace k činnosti a budoucnosti Dobrovolného svazku obcí Vrchy.
Možnost čerpání dotací.
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta, Tomáš Seidel
a Vladimír Zdeněk – ověřovatelé
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Boj o Přepyšské kormidlo
Za příjemného sobotního počasí probíhal v Přepychách
2. ročník závodu netradičních plavidel „O Přepyšské
kormidlo“, organizovaný občanským sdružením
„ProPřepychy“, jako osobitá forma loučení mládeže
mladého, středního a seniorního věku s prázdninami
a létem. U Dvorského rybníka se závodilo na vlastnoručně
vyrobených či upravených plavidlech s vlastním nebo
přírodním ekologickým pohonem. I když o skvělé
sportovní výkony nebyla nouze, v hodnocení převažovala
stránka recesní a kreativní. Hodnotil se čas obeplutí bójky
umístěné uprostřed rybníka, kreativita nápaditosti
a originality stavby plavidla a uměleckého dojmu z činnosti
posádky při pobavení diváků a sympatie diváků vyjádřená
finančním příspěvkem přihlížejících. Ze součtu bodů
v těchto kategoriích vzešlo výsledné pořadí. Na regulérnost
soutěže dohlížela kvalifikovaná porota v čele s Jiřím
Čtvrtečkou, mistrem světa, účastníkem několika olympiád
a členem olympijského výboru, nebo známým
mořeplavcem Ing. Petrem Ondráčkem, který v nedalekém
Mokrém postavil loď, s kterou plul na cestě kolem světa.
Nápady stavitelů lodí byly skutečně netradiční a originální,
což je patrné již ze samotných názvů lodí – Černá perla,
Přepyčápi, Nautilus, Mimina, Necky, Líbánky VV.
Po tuhém boji se vítězem stala posádka rodiny Tomáše
Rydla z Přepych s plavidlem MIMINA.

Loňské vítězky, které sice neobhájily putovní pohár, Lenka
Sejkorová a Terezka Macháčková získaly od diváků
nejvíce finančních prostředků v části Sympatie diváků.
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Loučení s prázdninami
Místní skupina ČČK uspořádala v sobotu 1. září v areálu
SK „ODPOLEDNE PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ“. Děti čekalo
několik známých disciplín a přibyly i nové. Odměnou byly
sladkosti a na závěr párek a limonáda. Účast byla nečekaně
velká, sešlo se téměř 50 soutěžících.

V rámci závodu si mohli diváci vyzkoušet plavbu v rychlostní kánoi, darované občanskému sdružení bývalým
mistrem světa Jiřím Čtvrtečkou. Odvážlivci zjistili, jak
složité je vůbec se v takové šalupince udržet.

Stejně jako v minulém ročníku budou získané finanční
prostředky použity na obecně prospěšnou nebo charitativní
akci, směřovanou k nejmladší generaci.
Přepyšské kormidlo nebylo ani tak o boji, jako o dobré
zábavě a příjemně stráveném odpoledni.
Léto bylo pochváleno.
Vladimír Zdeněk
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Rady pro seniory − bezpečí na ulici

Stanování u Dvoráku

Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte
bez dohledu. Noste je v příruční uzavřené tašce nebo
kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře
v restauraci, na úřadech atd.
Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce, zvláště
v hromadných dopravních prostředcích, nákupních
centrech a všude tam, kde je větší počet lidí.
Peněženku ani doklady nenechávejte navrchu nákupní
tašky nebo kabelky.
Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno
směrem do silnice, protože by vám ji mohl někdo vytrhnout
a odcizit.
Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám
s minimálním výskytem dalších lidí.
Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které
neznáte.
Máte-li dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou
stranu, zpomalte nebo zrychlete a přesvědčte se, zda je
neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte místo,
kde je více lidí nebo nejbližší obchod či obydlí.
V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký spray
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který můžete
v případě ohrožení také použít.
Nechoďte v těsné blízkosti vchodů do domů a rohů,
kde může čekat někdo neznámý.
Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř
nikoho neznámého. Ani do výtahu nevstupujte s neznámou
osobou a raději si počkejte na prázdný výtah.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách,
zejména po setmění.
V prázdném autobusu si sedněte poblíž řidiče, cestujete-li
metrem nebo tramvají, nastupujte do vagónu nejblíže
k řidiči. Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších
cestujících, a pokud je to možné, sedněte si blízko dveří.
V případě nouze jste nejblíže únikové cestě. Žena by
si neměla sedat do kupé, kde je společnost mužů, kteří se
patrně znají.
Pokud se domníváte, že vás někdo sleduje, nevystupujte
sami na liduprázdné zastávce. Raději pokračujte v jízdě
a vyhledejte pomoc od řidiče či dalších cestujících.
Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho
zastanete před útočníkem. Raději zavolejte na linku
tísňového volání 158.

V pátek 27.července se prostranství u rybníku Dvorák
proměnilo v kemp.

Další informace naleznete na www.mvcr.cz

SBĚR ŠATSTVA
v pondělí 15. října 2012
14.00 - 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici

Společenská kronika
Květen
Hroch Václav
Čepková Margit

čp.183
čp.212

70 let
75 let

Červen
Slovák Zdeněk
Peterová Marie

čp.162
čp.191

82 let
84 let

Červenec
Petera Josef

čp.156

81 let

Srpen
Soukupová Marie
Jirmanová Růžena

čp.212
čp.199

70 let
83 let

Září
Škalda Josef

čp.196

85 let

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se souhlasem zde
uvedených osob.

O zpravodaji
Vydává: Obecní úřad Přepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz
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na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové

Uzávěrka příštího čísla: 31. 12. 2012
Tisk novin: regereklama, Opočno, www.regereklama.cz

Toulky
přepyšskou minulostí

V.

Jak to bylo U Křížku
Abych neuváděl čtenáře (zejména ty mladé) v omyl, musím hned v úvodu napsat, že to U
Křížku vůbec nebylo. Podívejme se ale na historii pomníčku, který potkáváme cestou do
Koziny nebo do firmy VOSPOL, i na další souvislosti, očima jednoho z minulých kronikářů
obce pana Josefa Chudého. Možná tím spíše, že se ho tragédie, kterou pomníček připomíná,
osobně dotýkala. Autentická svědectví si vypůjčím z Kroniky obce Přepychy.

U Křížku

Josef Chudý byl od roku 1919 v zastupitelstvu obce, pokladníkem obce a od roku
1933 kronikářem. V době protektorátu bylo nařízeno, aby kronikáři obcí sepsali do kronik své
životopisy. Německá důslednost nám proto zachovala jeho přesnou citaci: „Narodil jsem se
v Přepyších 28. 1. 1882. Dle kroniky byl náš rod už v 17. století v Přepyších. Záznamy jsou už v r. 1615,
kdy náš předek Jan Chudý hospodařil v č. 21. (Dnes je pod tímto čp. veden Dům seniorů – vlastník
Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul – pozn. V. Z.). V r. 1624 koupil Matěj
Chudý usedlost č. 2 (Dnes vlastník Ing. Hana Marková, roz. Hofmanová ‐ pozn. V.Z.). Zastával
funkci zádušníka. Náš rod hospodařil v čp. 2 do r. 1836, kdy pradědek Josef Chudý zemřel, zanechav 12
sirotků, z nichž můj děd František byl nejmladším. Usedlost se prodala, děti rozprchly se do světa. Můj děd
vyučiv se bednářem, nějaký čas pracoval ve světě, potom se přiženil do chalupy č. 124, (dnes Josef a Věra
Chudých‐ pozn. V.Z.) kde provozoval bednaření a zemědělství.

Dům čp. 124 se vzpomínanou stodolou
Vzdělání mám 4. třídní školu v Přepyších a zimní hospodářskou školu v Opočně. V r. 1903byl jsem odveden
a sloužil jsem 3 roky u hudby 18. pluku v Olomouci v hodnosti svobodníka. Do r. 1914 pracoval jsem
v hospodářství svého otce Václava. Potom jsem nastoupil do světové války, kterou jsem celou prodělal
v uniformě pěšáka, v r. 1914 na Rusku a 1917 u vojenské pekárny v Itálii. Po válce v r. 1919 oženiv se,
převzal jsem hospodářství od svého otce. S manželkou Marií měl jsem dvou dítek, Václava a Helenku.
Helenka zemřela v r. 1923, zánětem mozkových blan. V r. 1924 zemřela žena Marie na tuberkulosu. V r.
1926 oženil jsem se po druhé. S manželkou Miladou jsme bezdětní.
V roce 1940 zabil mi kůň 20-ti letého syna Václava, čímž náš rod končí svoji existenci. Neštěstí je, zemřouli rodiče dětem a horší je, zemřou-li děti rodičům.“
Ještě dříve, než zmíním podrobnosti rodinné tragédie, chtěl bych pozoruhodnou
osobu Josefa Chudého přiblížit jeho vlastními slovy z kroniky, kde zaznamenává tmavou
stránku naší historie, období německé okupace naší vlasti: „ O politice nedalo se vůbec psát.
Jelikož pravda se nesměla. To znamenalo persekuci, nebo smrt. Rozhodl jsem se, že nebudu vůbec psát, až
po válce kroniku doplním nejdůležitějšími událostmi. Jelikož i nám kronikářům vydány byly předpisy, jak
máme kroniky psát a když jsem potom zvěděl a pozoroval, jak Němci komolili naše dějiny. Praha byla prý

vždy německým městem a my Češi jsme prý vždy patřili do prostoru německé říše. Rozhodl jsem se, že tuto
naši Krásnou Kroniku nepravdou nepošpiním v pevné naději, že přijde doba, kdy pravda zvítězí a že tuto
knihu uschovám na věčnou paměť, budoucím občanům přepyšským.“
Vraťme se nyní o více jak sedmdesát let zpět. Již druhý den po vstupu německých
vojsk do okleštěné Československé republiky 15. března 1939 vstoupilo v platnost nařízení o
povinné jízdě vpravo. Ze dne na den skončil systém jízdy v levém jízdním pruhu, akceptovaný
dle dosud platného britského systému. Zvyknout si na tuto změnu nebylo asi jednoduché.
Navíc v podmínkách nesrovnatelného provozu s tím dnešním. Zvyk byl skutečně železnou
košilí.
Dne 9. června 1940 jel od své chalupy č. 124 mladý, dvacetiletý, nadaný Václav, syn Josefa
Chudého, s mladým odpočatým koněm skrz Přepychy. Na voze s ním seděl čeledín K.
Talavašek. Pravděpodobně, jak naznačuje v kronice jeho otec, jel po levé straně silnice. „ U
kostela u ohybu silnice vyrazilo znenadání auto pana Vančury z Opočna. Řidič zatroubil, kůň se lekl, hodil
nohu za voje. Nějakým způsobem potrhala se oprať. Syn pravděpodobně chtěl chytnout koně u huby,
seskočil z vozu, při činu byl zasáhnut podkovou nad spánek a proražena mu byla lebka. Čtvrtý den
v nemocnici zemřel.

Ohyb silnice u kostela

Na památku syna Václava nechal Josef Chudý v roce 1941 postavit nad svou usedlostí,
v romantickém místě, které měl syn rád, pomníček, kde říkáme U Křížku.

Na památku tragické smrti svého syna
VÁCLAVA postavil JOSEF CHUDÝ
rolník č. 124 se svou manželkou MILADOU.
L. P. 1941

Tragická událost rodinu a Josefa Chudého zvlášť hluboce poznamenala. S velikou otevřeností
o tom v Kronice píše: „ Jelikož už dříve byl jsem nemocen ledvinovou chorobou, přidružil se ještě zápal
plic a těžké zhroucení nervů. Před pohřbem mě p. primář Opočenské nemocnice p. Dr. Rychetník autem
odvezl do nemocnice, kde jak sám se vyjádřil, tak mne od smrti zachránil. Prosím tedy za prominutí, že
Kronika nebude psána, tak jak sám bych chtěl, aby byla psána. Přesná data budou chybět, jelikož od té
doby ke všemu byl jsem apatický a v r. 1942 jsem strávil 8 měsíců v Královéhradecké nemocnici.“
O dalších osudových souvislostech v chalupě č. 124 mi vypráví náš dnešní spoluobčan Josef
Chudý: „Po ztrátě milovaných dětí zůstali Josef Chudý s manželkou Miladou sami a neměli přímého
pokračovatele. Měli tu dlouholeté kořeny, bylo tu krásné místo, blízko les, pole měli přímo u chalupy.
Matka Josefa byla sestrou mého dědy a já byl mladý perspektivní nejbližší příbuzný. Proto mně celou

nemovitost odkázali. Já jsem se narodil v roce 1932 v Hoděčíně a v šestnácti letech, v roce 1948 jsem přišel
do Přepych a od té doby jsem žil trvale u strýce Josefa. Byl to chytrý člověk, i o smrti svého syna Václava
píše velmi citlivě a osobně, byl to i vlastenec – Čech jak má být. Život neměl lehký – na Velikonoce v roce
1951 mu umřela i druhá manželka. Dokladem pracovitosti těchto lidí je třeba naše stodola. O svatém Josefu
si čtyři chlapi, strýc Josef, můj dědeček, otec a jeho bratr František řekli, že by mohli postavit stodolu. A
stodola do žní stála. Kámen lámali ze základů pod budoucí stodolou a lepili to na hlínu. Já to počítal a
spotřebovalo se na to téměř 300 metrů kamene. Všichni jsou tady pohřbeni na starém hřbitově proti vchodu
do kostela. Strýc Josef zemřel v roce 1966.“
Za jediným křížkem, kolem kterého již někdy procházíme bez povšimnutí se často skrývá
mnoho hluboce lidských osudů. Až půjdete horní cestou kolem Křížku do romantických míst
Koziny a Dřížeňského údolí, možná vám některé z nich tato toulka přepyšskou minulostí
připomene.

Vladimír Zdeněk st.

