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XVI.
OD RYCHTÁŘŮ KE STAROSTCE
část 1.
Při pravidelném úterním posezení důchodců mají témata našich rozhovorů šířku, jako lišta moderních kombajnů. Od
mezinárodní politiky a systému EET se plynule přechází k tématům urologickým, proberou se hříchy našeho mládí,
chov koní a nízké výkupní ceny obilí, úspěchy či neúspěchy na poli rolnickém i na poli dobývání krásných žen, které
jsme svým mužským šarmem dokázali poblouznit. Míra naší ješitnosti poněkud chladne, přejde-li se na výčet prášků
a pilulek, které musíme denně spolykat.
Touláme se i historií, vzpomínáme na rázovité figurky a kamarády, přeme se o roky, kdy nás opustili, nebo kdy se narodili
jiní. Nezaujatý pozorovatel by řekl:“…no jo, dědci zase melou páté přes deváté“. Nedejme se ale mýlit, i v elektronické
době mají ústní vzpomínky živých lidí svou hodnotu a inspiraci.
V této souvislosti si často uvědomuji, jak prchavá je naše paměť a že není od věci vzpomínky zachytit a poznamenat.
V jednom z našich posledních posezení přišla řeč i na představitele obce. Přesto, že většina sešlosti již překročila sedmdesátku, a šlo o sešlost pamětníků, neshodli jsme se ani na výčtu a posloupnosti předsedů MNV (nebo starostů)
v posledních padesáti letech. O malou nápravu se chci proto v těchto Toulkách pokusit. Kronikářská deformace mi nedá,
a s pomocí kronik, Wikipedie a jiné dostupné literatury, začnu „od píky“.

Jak to bylo s rychtáři

Rychtářské právo - symbol rychtáře

Rychtář neboli šulc, fojt nebo šoltys
(v listinách i richter nebo iudex) byl v
období středověku představeným městské či vesnické obce (obdoba dnešního
starosty). Ve středověku rychtář mohl
být do své funkce buď dosazen vrchností, resp. panovníkem, obec si mohla
vlastního rychtáře volit nebo se mohlo
jednat o pozici děděnou v jednom rodě.
Často tento rod vlastnil i práva na volný prodej rychtářství. Za své služby měl
rychtář obvykle podíl na vybraných
pokutách, odvedených dávkách, mohl
vlastnit krčmu, masné krámy nebo byla
část jeho polností osvobozena od povinností berních.
Mezi povinnosti a práva rychtáře patřilo nižší soudnictví ve městě či vesnici,
správní funkce, zastupoval obec vůči
okolí a často také byl reprezentantem
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vrchnosti a ručil jí za dodržování povinností a příkazů k vybírání daní, poplatků a úroků.
V historických pamětních knihách z
XVI. století nalezneme, že: „...stěžejové
ctnosti rychtářovy mají býti čtyři: spravedlnosť, múdrost, síla a smíra nebo
skrovenství, tj. aby nebyl hněviv z míry
a nikomu nelál a dobré od zlého dělil“;
a dále: „… rychtářem nemá býti člověk
křivý, přísežník, psanec, výpovědník, kacíř ani pohan, nemá chrom býti na ruku,
pravého lože býti má, nemá chlapný (tj.
nesvoboden) býti, ani slep býti, ani něm,
ani blázen, nemá také stár býti ne přes 68
let“. Vskutku vysoké nároky na rychtáře.

Rychtářové
v chodu přepyšských dějin
Na dřevěné věži kostela sv. Prokopa
v Přepychách již 25 let visí zvon s vyobrazením sv. Václava, který je zachovaný
dodnes. Pány na Přepychách jsou urozený pan Věnek Tamchyna z Doubravice a Přepych, Jindřich Mařikovský
z Medonos a Přepych, odnože rodu
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Podivínských z Lerojid a možná i další
menší šlechticové.

V Čechách panuje císař Maxmilián II.

Ano, píše se rok 1570 a rychtářem
v Přepychách, o kterém jsem našel první záznam, je Jíra Starý. Kdo byli jeho
nástupci a co zajímavého, z doby výkonu jejich práva, se událo? Víme třeba to,
že v roce 1574 je péčí urozeného pana
Trčky z Lípy obnoven zničený kostel.
Příloha

Toulky přepyšskou minulostí
Letopočet obnovy je na štítu kostelním
dodnes.
Rok 1585 – Rychtářské právo v Přepychách přebírá Jan Starý (bratr, syn nebo
shoda jmen?).
Rok 1596 – Rychtářem je Jan Hlaváček
z č. 12 (dnes Jan Chudý s manželkou
Marií).
Lze si představit, že se všichni tito významní muži zúčastnili také některého
z pohřebních obřadů a uložení ostatků
místních šlechticů v kostele sv. Prokopa.
Náhrobky z té doby můžeme v kostele
vidět dodnes.
Rok 1623 – Uplynulo 5 let od pražské
defenestrace a Evropa ještě netuší, že
probíhající válka se bude jednou nazývat třicetiletá. Funkce rychtáře v Přepychách se v této nelehké době ujímá
Tomáš Vlaštovička. Jeho církevním
protějškem v obci je Darius Posthumus Jičínský, jehož jméno je uvedeno
i na kostelním zvonu, ulitém v témže
roce. Za pozornost stojí, že tento kněz
byl podobojí, neboli příslušník Českých
bratří. Výnosem císaře a krále Ferdinanda II. museli tito kněží později vlast
opustit. Následující roky jsou v přepyšských kronikách (a to jak v církevních,
tak i světských) z pochopitelných důvodů poněkud chaotické a personálně
nevypovídající. Opočenské panství dostává v roce 1634 od Ferdinanda II. jeho
polní maršálek Rudolf Colloredo, hrabě
z Vallsee.
Rok 1641 – Za rychtáře Jakuba Zvoníčka (mimochodem – tento rod se
v Přepychách objevuje po mnoho staletí) nastává v království uspořádávání
církevních i světských záležitostí, což je
patrné i v naší obci. Na farnost nastupuje opět „světský kněz“ Ignác Kaulius, jsou sepsány desátky z okolních vsí,
patřících do přepyšské farnosti (včetně
Opočna), obnoveny matriky, stanoveny
hranice mezi lesy farními a panskými.
Dne 8. července 1643 byla slavnostně
dokončena farská stodola a urozený rytíř Jan Bernard Dobřenský z Dobřenic
a Přepych daroval o rok později místnímu kostelu 60 kop míšeňských.
Rok 1647 – Dlouhých 22 let (až do roku
1669) byl v Přepychách rychtářem Václav Štěch, č. 20 (známe jako hostinec
U Kupků alias Na sále), dávný předek
našeho spoluobčana Ing. Václava Štěcha, č. 15. Za jeho působení se na farnosti vystřídalo 5 farářů, z nichž Jan
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Pravděpodobně
Jiří Podivínský z Lerojid

Erb Podivínských z Lerojid

Slavík Kutnohorský zavedl řádné křty
a zápisy do matričních knih. Ve škole (vedle fary) jsou učiteli Jan Světlý
a Václav Bílek. V roce nástupu rychtáře
vyhořel dvůr Vlkanovský (dnes Burešovi, Jakubcovi a Slovákovi).
Rok 1669 – Nastupuje rychtář Václav
Havlas, č. 22 (dnes obecní bytový dům
po Václavu Kánském). Funkci vykonává
10 let.
Rok 1679 – Mikuláš Novák nastupuje
do neklidné doby. V Čechách došlo za
vlády Leopolda I. k selským povstáním,
protože po třicetileté válce (1618–1648)
se navýšila robotní povinnost. Sedláci,
nespokojení s touto skutečností, s vysokými daněmi a případně i s dalšími aspekty správy na jednotlivých panstvích
(mnoho cizích majitelů panství) připravili petici, se kterou u císaře neuspěli. To
vedlo v roce 1680 k rebeliím, které byly
tvrdě potlačeny.
Rok 1689 – Jan Studnický rychtářem
Přepych. „Okolo roku toho musela se Záhornice stavěti, poněvadž se v tom roku
1691, v matrice od roku 1663 založené,
píše Nová Záhornice.“ V roce 1693 zemřel hrabě Ludvík Colloredo, po 36 let
majitel panství opočenského.

Náhrobek - manželky Jiřího
Podivínskýho z Lerojid

Rok 1694 – Za rychtáře Lukáše Kašpara, č. 66 (dnes obchod Věry Karlíčkové
a spol.) se dozvídáme z kroniky hlavně
o křtech a oddavkách. Do stavu manželského vstoupili urozený pan Bedřich Talacko z Ještětic s urozenou pannou Kateřinou Ludmilou z Vlkanova (Dvůr);
urozená Anna Plokvicová z Kolberku
si vzala za manžela Jana Lorence ze
Záhornic; rytíř Václav Rous z Lipna
a Přepych si vzal šlechetnou Annu Marii
Fiedlerovou, komornou J. M. hraběnky
Colloredo.
Čiperný byl i urozený pan Ferdinand
z Vlkanova, který v roce 1696 pokřtil
syna Františka Antonína, o rok později syna Františka Kašpara Mikuláše a v
dalších třech letech ještě dceru Annu
Terezu Kateřinu a syna Karla Antonína.
Výkon urozeného pána ocenila i hraběnka Jana Karolína Colloredo, která
byla dětem za kmotru.
Rok 1700 – Nastupuje rychtář Jan
Kašpar, č. 7 (dříve chalupa u Enka,
později číslo přiděleno Karlíčkovým v
Domcích). O významu Přepych té doby
svědčí mimo jiné častá účast různých
„potentátů“ při ceremoniích v obci. Antonín hrabě Kinský, Colloredové, uro-

Křtitelnice z roku 1550,
používaná při těchto křtech.
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zený pan Maxmilián Philippi – hejtman
panství opočenského, Kašpar Jiráček
- děkan dobrušský, Edmund Trubač –
děkan novoměstský a další. Těm všem
musel vzdát hold rychtář přepyšský.
Zajímavostí z roku 1710 je nález dítěte
snad od cikánů zanechané v přepyšských lesích a bylo pokřtěno jménem
Kateřina. Kmotrem byl kostelník Adam
Svatoň.
Rok 1720 – Rychtářem je Lukáš Kašpar,
č. 62 (dnes Píchovo). Za jeho rychtářství
je zřízena samostatná farnost opočenská a oddělena je v roce 1723 od farnosti přepyšské. Pod přepyšskou farností
zůstávají nadále obce Bolehošť, Zádolí,
Záhornice, Mokré, Čánka, Dobříkovice,
Křivice a Lhota. V kostele sv. Prokopa
byla na straně jihovýchodní přistavěna
nová sakristie (stará na severní straně
byla příliš vlhká a nevyhovující).
Rok 1726 – Rychtářem se stává Jan
Chudý, č. 2 (dnes Šichanovo). Na faře je
kněz Jakub Václav Sýkora, který obdržel v závěti od Terezie z Rousů pro kostel velkou sumu 500 zlatých rýnských
(v hodnotě se rovnalo více jak 1,6 kg ryzího zlata). Roční plat kaplana v Přepychách byl 60 zlatých rýnských.
Rok 1732 – Rychtářem je Jan Horák.
Rok 1739 – Ze starodávné krčmy č. 66
(dnes obchod Věry Karlíčkové) pocházel i další rychtář Jan Šindelár. Příští
rok po jeho nástupu se vlády v rakouské
monarchii ujímá na dalších 40 let Marie
Terezie.
Rok 1750 – Pouze 1 rok vykonává funkci rychtáře Jakub Kašpar.
Rok 1751 – Za rychtáře Jiřího Hájka,
č. 14 (dnes Václav Kánský) byl pořízen
v kostele hlavní oltář ke cti sv. Prokopa.
Začínají se razit nové stříbrné mince.

vatské pěchoty bylo na okraji Kamínku
zabito a 97 padlo do pruského zajetí.
Rok 1771 – Rychtář Jiří Rohlena, č. 29
(dnes Ježkovo „Na Ehlově). Za jeho působení byl ze zbytku materiálu (po přelití kostelního zvonu) ulit zvonek pro
triviální školu, ke svolávání mládeže do
školy. Také byly zhotoveny postranní oltáře a přemalovány Jakubem Hanušem
z Nového Města.
Rok 1786 – Za rychtáře Jana Nováka,
č. 58 (dnes manželé Čtvrtečkovi st.) byl
z nařízení krajské kanceláře rozšířen
hřbitov u kostela (směrem k silnici do

Rok 1804 – Funkce rychtáře se ujímá
Mikoláš Němeček, č. 7. V době své
funkce (do roku 1824) musel kromě jiného řešit i problémy a spory ohledně

Pravděpodobná podoba fary po opravě v roce 1788

Záhornice) a v roce 1788 provedena důkladná oprava farního domu.
Reformy Josefa II. se promítnou v Přepychách třeba do odchodu 14 občanů
k protestanské víře. V roce 1788 nastupuje ihned po vysvěcení jako kaplan do
Přepych Alois Bachmann, rodák z Bohdanče, horlivý kronikář, kterému vděčíme za uchování písemných záznamů a
zpráv z té doby. K faře byly přistavěny
nové chlívy pro koně a dobytek. Opraveny a zpřístupněny byly schody do
věže kamenné v kostele.

Rok 1758 – Z rodu Štěchů je již podruhé v historii ustanoven další rychtář
Mikoláš Štěch, č. 20 (Na sále) a jeho
rychtářování není jednoduché. Marie Terezie vede sedmiletou válku s Pruskem.
V Přepychách je ležením pluk markýze
z Boky, ve kterém propukla nákaza, na
kterou zde zemřelo 221 vojáků a civilistů. Poté se v červenci 1758 u Přepych
odehrává největší vojenská operace
v dějinách naší obce. Generál Laudon
ustupuje přes Oboru a Kamínek před
pruskými vojsky směrem k Solnici a k
Rychnovu n. K. (podrobněji jsem popisoval v Toulkách č. XII). 30 mužů chor- Krejcar 1761
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V roce 1794 daroval přepyšský děkan
Jan Sklenčka kostelu ostatky sv. Jana Nepomuckého, uložené ve stříbrné schránce. Na inauguraci pana děkana byli pozváni všichni rychtáři z celé farnosti
– Jan Novák z Přepych, Jiří Hedvičák
z Bolehoště, Václav Januš z Křivic, Jiří
Kubíček z Mokrého, Jiří Hroch z Čánky,
Jakub Chudý ze Záhornice, Jan Pilný ze
Zádolí a mnoho dalších sousedů.

odvádění desátků. Od přepyšských obyvatel se odváděly jednou ročně po svátku sv. Havla, ale: „odvádění trvá až do
svátků vánočních a od mnohých ve velmi špatném zrnu a často ještě s asistencí panskou mocí …helvétského vyznání
příslušníci odmítají dávat všeho, jakkoliv
je to nezákonné a proti královským nařízením“.
Tehdejší míry nám dnes mnoho neřeknou, ale pro zajímavost uvádím roční
povinné desátky přepyšských obyvatel:
žita – 30 modiů, 1 věrtel, 1 metret; ovsa

Tolar 1767
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– 28 modiů, 2 věrtely, 3 metrety; dříví
– 6 ¼ sáhů, 64 otýpek; velcí sedláci 15
vajec, zahradníci 6 vajec; obec pak místo másla a sýra odvádí prostřednictvím
rychtáře 4 zlaté 20 krejcarů. Tak jest
psáno v kronice farní.
Rok 1824 – Rychtářem byl 22 let Václav Novák, č. 66. K největšímu počinu
v jeho „funkčním období“ patřilo bezesporu postavení nové kamenné školy
v roce 1832. Ředitelem školy byl Josef
Špaček, který přišel z Meziříčí, pomocným učitelem Václav Horák z Přepych.
Školu navštěvovalo 181 žáků a 91 opakovanců a asi i s Mgr. Honzou Macháčkem řeknu, že bych těm kantorům nezáviděl. Roční rozpočet pro školu činil
205 zlatých 2 krejcary. Původní odvody
škole v koláčích a vejcích byly již v této
době přepočítány na částku 13 zlatých
4 krejcary.
Rok 1846 – Pouhý rok byl rychtářem
Josef Ehl, č. 29 (odtud Ježkovo Na Ehlově)
Rok 1848 – Do revolučního roku nastupuje opět na krátkou dobu rychtář Mikuláš Samek, č. 51 (dnes Jirka Marek).
V Přepychách je 126 domů, ve kterých
se nalézá 1834 duší, z toho 87 nekatolíků helvétského vyznání a 9 židů. V celé
farnosti (Bolehošť, Lhota, Křivice, Čánka, Mokré, Zádolí, Záhornice) je celkem
3612 obyvatel a Přepychy tak tvoří více
jak polovinu farnosti.
Při cestě do Bolehoště byl postaven a
posvěcen dřevěný kříž, o který mají nadále pečovat přepyšští občané. Farář Jan
Nepomuk Víteček se zmiňuje, že o revolučních událostech tohoto roku nebude
psáti, ale ponechá to dějinám příštím.

Obecní pečeť z 19. století.

Z rychtáře starostou
Na tomto místě je nutné uvést jednu poznámku. V roce 1849 byl vydán císařský patent „Prozatímní zákon obecní“.
Je prvním právním vymezením místní samosprávy v Rakouském císařství
a kromě jiného zavádí pro představitele obce pojmenování starosta.
Rok 1850 – Starostou je Jan Novotný, č.
85 (dnes Barvířovi). Opravena byla hráz
farského rybníka a kamennými deskami
vydlážděna cesta od fary ke kostelu.
Farář Víteček byl jmenován okresním
vikářem a školním dozorcem okresu
opočenského. V roce 1858 byl na kostelní plácek umístěn kříž (sousoší – po
stranách sv. Jan a sv. Kateřina), původně stojící na kopci Hora proti Záhornici. Jak již jsem v Toulkách připomínal,
byla zde poničena neznámými vandaly,
delší dobu uložena u Josefa Kárníka v
Hlinném a s vydatnou pomocí zedníka
Václava Bureše a truhláře Jana Dvořáka
umístěna tam, kde stojí dodnes. V roce

1863 biřmoval v Přepychách biskup Karel Boromejský, odkud se odebral do
Opočna, kde posvětil základní kámen
stavby nemocnice (později zvané Skuherského).
Rok 1864 – Nelehkou dobu prožil starosta Jan Baše, č. 41 (nyní Jarda a Mirek Čtvrtečkovi). Nejdříve 11. května
1865 zachvátil obec největší požár v její
historii. Popelem lehlo asi 46 stavení a
škoda byla odhadnuta asi na 110. tisíc
zlatých rakouských (to je při 3,6g zlata
v jednom zlatém téměř 396 kg zlata).
Ani další rok nebylo lépe. V roce 1866
vypukla prusko-rakouská válka. Nebylo
asi pro obec jednoduché, když se kolem
Přepych 27. června rozložil pěší polský
batalion a 8 baterií dělostřelectva (batalion mohl mít 300 i mnohem více osob,
baterie i třeba 80 a více osob). Na faře
bylo ubytováno 8 důstojníků s doprovodem, značná část vojska byla rozmístěna kolem Dvora (dnes hřiště a spol.).
Hned ráno vyrazili směrem k Brance
(Náchod). To byli rakouští, ale dojmy
z pruských vojsk zapsal farní kronikář
velice stručně a výstižně:“… mohu se
zmíniti jen o tom, že následující pruské
zpětné pochody obcí Přepychy a zvláště
farní dům byly vždy v nářku. Buď jméno
Páně pochváleno!“
Rok 1870 – Za starosty Josefa Ježka, č.
35 (dnes Kalousovo) je založena Jednota
divadelních ochotníků v Přepychách.
Rok 1873 – Opět jmenován starostou
Jan Baše, č. 41. Z května roku 1875 je
v zápisech uvedena strašná bouře s krupobitím, způsobeny byly velké škody na
kostele, poničená střecha a okna.
Rok 1876 – Starosta Josef Ježek, č. 35.
V roce 1880 došlo k dvěma významKněz Antonín Flesar
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Rychtářové a představení v Přepiších v kronice
Antonína Flesara (kolem roku 1880)

ným událostem. U školy byla instalována socha věrozvěstů Cyrila a Metoděje
a také byl v Přepychách zřízen Sbor
dobrovolných hasičů. Na faře byla po
dva roky postupně kopána studna, až
v 15 metrech roku 1882 dokončena. Náklady činily 746 zlatých, 46 krejcarů.
V době, kdy je starostou Josef Ježek,
přebírá farnost Antonín Flesar, velice vzdělaný člověk, s velikým zájmem
o historii a badatelství. V Přepyšském
kronikářství i v popisu historie kraje
zanechal nesmazatelnou stopu, z které
čerpáme dodnes. Osobně si cením třeba
jeho Soupisu živností přepyšských.
Rok 1882 – V době starostování Josefa Kašpara, č. 30 (nyní Serbouskovo)
postihlo velké neštěstí naši farnost. Při
Přepyšský zpravodaj 2017/1

požáru v roce 1885 lehla popelem fara,
pocházející někdy z poloviny 17. století. Farář Flesar našel dočasné ubytování v č. 82 (dnes Havlovi) a kaplan Alois
Mádr u Rohlenové naproti škole v č. 133
(dnes Jarmila Uhrová). Požár podrobně
popisuji v Toulkách VII. Když dnes posloucháme, že se nějaký úsek dálnice
staví 30 let, je obdivuhodné, jak se naši
předkové vyrovnali s touto situací tehdy. Již rok po požáru stála v roce 1886
v Přepychách fara nová, v podobě, kterou známe dodnes.
Rok 1888 – Krupař a obchodník Josef
Hájek, č. 65 (nyní Preclíkovo) se stává
starostou. Z pověření obce předává Jednotě divadelních ochotníků příspěvek
30 zlatých. Usneseno je o stavbě silnice
k Mokrému. V Dřízeňském údolí postavena kaple a zasvěcena P. Marii Lurdské.
Na to navazuje stavba Božího hrobu
a křížové cesty, vše z iniciativy kaplana
Aloise Mádra.
Rok 1891 – Za starosty Václav Bašeho, č. 38 (Statek, JZD) zemřeli dvě významné osobnosti, jejichž zásluhy jsou
dosud viditelné. V roce 1891 farář Josef
Dejl, který z vlastních prostředků financoval křížek u hřbitova a také sochu
Jana Nepomuckého u dolejšího rybníku.
V následujícím roce 1892 zemřel kaplan
Alois Mádr, jehož úpravami Dřížeňského údolí i jiných pamětihodností (socha
C+M; křížek na Záhornickém kopci) se
pyšníme i my.
Rok 1900 – Do přelomu století dvacátého vstoupil (již podruhé) starosta Josef
Hájek, č. 65, ale své období starosty nedokončil, protože brzy zemřel.
Rok 1903 – Matěj Plichta, č. 42 (nyní
Jana a Jan Čtvrtečkovi) nastoupil dočasně jako starosta po smrti Josefa Hájka.
Řešil zejména zřízení pošty v obci, úpravy místních komunikací od hřbitova
i od Žaludových do spodní části vsi.
Rok 1904 – Řádně zvolený starosta

Václav Horák, č. 27 (Kalousovo) byl ve
funkci dlouhých 15 let a prožil i těžké
roky světové války. Vymohl za přispění
vlivného přepyšského vikáře Václava
Uhlíře (člen různých i národních korporací) zavedení telegrafu při zdejší
poště. Na zařízení uvolnila obec 600
korun. Starosta se spolupodílel na ustavení „Spořitelního a záložního spolku
v Přepychách“ ve funkci místopředsedy.
V roce 1908 zakoupila obec pozemek
od Josefa Hájka, č. 12 (dnes Jan a Marie
Chudých) ve výměře 8 026 m2 ke zřízení
nového hřbitova. V roce 1913 se započalo s pracemi, postavena hřbitovní zeď,
položeny základy márnice s pitevnou
a potrubí k budoucí pumpě. Vysazeno
bylo 75 lipových stromů. To vše ale válka na mnoho let přerušila. V roce 1912
byla založena Jednota Sokola a zařazena do župy Podkrkonošské – Jiráskovy. V roce 1916 byly konány smuteční
mše za Františka Josefa I. a zesnulého
papeže Pia X. Rovněž byl od 1. května
zaveden poprvé letní čas. Válka postihla
Přepychy rekvizicemi zvonů (poledník
z roku 1782 o váze 56 kg byl rozbit na
věži na kusy; malý odvezen do sběrny
v Jaroměři). Statečnost prokázal farář
Sebestian Weber, který i přes intervenci vojenského velitelství v Litoměřicích
odmítl odevzdat nejstarší přepyšský
zvon a tím ho zachránil až po dnešek.
Odevzdány byly i píšťaly z varhan, svícny, kropenka i mosazné hudební nástroje. Nejsmutnější ztrátou bylo ale to, že
na bojištích zůstalo z naší obce 20 padlých, které jsme nedávno vzpomenuli
v Den veteránů.
O konci války a vzniku republiky se podle kronikáře dozvěděli přepyšští od lidí,
kteří přijeli z Opočna na kolech, kam se
zpráva dostala telegrafem z Prahy. Ve
všech čtyřech hospodách se dlouho do
noci diskutovalo, zněly národní písničky a lid se veselil. Iniciátorem oslav v
následujících dnech byl učitel Brabenec.

Ručně vyrobená replika c. k. vojenské známky (asi z mosazné nábojnice) Johana (Jana) Jelena, dědečka Jaroslava Jelena č. 53 - (Sloužil u 8 c. k. dělostřeleckého regimentu, narozen 1878 v Přepychách,
okres. Nové Město n/M., poprvé odveden 1899…)
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Aby můj článek byl poučný pro dítka školou povinná, uvádím v závěru této kapitoly
chronologický přehled Habsburských panovníků v Čechách, v době, kdy v Přepychách působili výše zmiňovaní rychtáři a starostové. Včetně jejich dobových podobizen. Na časovém grafu jsou označeny barevně obě rodové větve – Habsburská
a Habsbursko-Lotrinská.
Karel I.

František Josef I.

Karel I.

František Josef I.

Ferdinand V.

František I.

Ferdinand V.
Leopold II.
Josef II.

Marie Terezie

František I.
Karel VII.

Leopold II.
Karel VI.

Josef II.
Josef I.

Marie Terezie

Karel VII.
Karel VI.
Josef I.

Leopold I.

Ferdinand III.

Leopold I.
Fridrich Falcký

Ferdinand II.

Matyáš II.

Ferdinand III.
Fridrich Falcký
Ferdinand II.
Matyáš II.

Rudolf II.

Maxmilián II.

Ferdinand I.

Maxmilián II.

Ferdinand I.

Habsburkové (1526 – 1780)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780 – 1918)
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Rudolf II.

Starostové
v nové republice
Rok 1919 – Mnoho záležitostí musel po
vzniku republiky řešit starosta Václav
Hofman, č. 2 (dnes Šichanovi). V nové
republice byla vyhlášena „Masarykova
pozemková reforma“ o vyvlastňování pozemků šlechty a církve a na jejím
řízení v obcích se měla spolupodílet
i Místní domovina. Ta byla u nás založena 8. srpna 1919 s předsedou Janem Roubalem, č. 16 (dnes Lukešovi),
místopředsedou Josefem Kotyškou,
č. 54 (dnes Geletovo), pokladníkem Josefem Lacinou, č. 110 (Štefanidesovo)
a revizorem účtů Janem Hovadem, č. 40
(dnes Jiří Hovad). Bylo by třeba samostatného článku k popisu sporů, půtek
a nevraživostí, které proces vyvlastňování vyvolal. Součástí bylo i založení
Stavebního družstva s ředitelem Josefem Junkem, do kterého se přihlásilo
43 členů z Přepych. Z parcelace získalo
družstvo 11 stavebních míst ve výměře
15 462m2, na kterých se v roce 1923 započalo stavět. To je i počátek „Junkovic“.
O osobité historii této lokality se někdy
příště zmíním v samostatném článku.
Heslovitě o některých dalších událostech. V roce 1920 založena sportovní
a společenská organizace katolické mládeže „Orel“. V roce 1921 nastoupil jako
farář František Honců. Zřízeno „Družstvo k zavedení elektrického světla
a pohonu“ s předsedou V. K. Holancem, č. 49 (dnes Šmídovo) a na faře se
12. srpna 1921 poprvé svítilo. V květnu
1925 byl vysvěcen a otevřen nový hřbitov. Prvním pochovaným byl v červnu
téhož roku Josef Kašpar, starosta Čánky.
Uprostřed hřbitova byl roku 1926 vztyčen dubový kříž, stojící dodnes.
Rok 1928 – V obecních volbách zvolen
starostou Jaromír Holanec č. 38/39, syn
bývalého řídícího učitele přepyšské školy. Z dnešního srovnání je zajímavá statistika, dokumentující složení obyvatelstvy v Přepychách. Podrobně ji uvádím
v tabulce.
Přes Přepychy byla zavedena autobusová doprava Rychnov – Opočno. Do důchodu odešel řídící učitel Josef Brabenec, po kterém nám, mimo jiné, zůstalo
pojmenování známého kopečku „Brabenčák“ u domu č. 92, kde bydlel. Zastupováním byl pověřen Jaromír MaPříloha
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Profesní statistika obyvatelstva Přepych v roce 1928
Profese/soc.postavení
majitel zem. usedlosti
(sedlák, zemědělec)

Počet
osob

Profese/soc.postavení

Počet
osob

Profese/soc.postavení

Počet
osob

144

hrobař

2

sedlář

2

výměnkář

36

hudebník

8

holič

1

podruh

58

hostinský

4

bednář

1

gážista (úředník,
zaměstnanec)

8

kupec

5

sklenář

1

penzista

7

pekař

2

kominík

1

invalida

3

řezník

4

kolář

1

kněz

1

mlynář

1

zedník

5

učitel

5

truhlář

5

tesař

2

poštmistr

1

kovář

4

pokrývač

3

listonoš

2

krejčí

2

natěrač

2

strážník

1

švadlena

6

cestář

1

porodní asistentka

1

obuvník

8

brusič

1

kostelník

2

tuška, který mnohé z nás starších učil
ještě v padesátých letech na „Osmiletce“
v Opočně. Kronikářem obce je František Falta, č. 152 (dnes Janečkovi).
Rok 1931 – Starosta Holanec musel
z vážných zdravotních důvodů z funkce
odstoupit. Krátce po tom ve věku 35 let
zemřel. Na jeho místo nastoupil Václav
Horák, č. 27. Za jeho působení došlo
k významné změně panoramatu Přepych. V roce 1934 byla totiž zahájena
rekonstrukce kostela sv. Prokopa. Byla
osazena nová věž do původní barokní
podoby (i dnešní) dle plánu místního
rodáka, knížecího stavitele Václava Javůrka. Naši předci opět projevili řemeslnou zručnost a um, neboť na postavení jim stačilo 15 týdnů. Celkové náklady

činily cca 90. tisíc korun. Osazeny byly i
nové věžní hodiny, které dodal Bohuslav
Froněk z Čáslavi za 10 260 korun.
Antonín Štefan, továrník v Bučicích
a statkář v Přepychách zakoupil na novém hřbitově pozemek (30m2) a postavil za vstupní branou hřbitova rodinnou
hrobku.
Udělám nyní v popisu starostů a událostí
velký filmový střih, který se k roku 1935
rovněž váže. Občas jsem přemýšlel, proč
je část obce kolem „rybníčku Šabaťák“
nazývaná lidově Sársko. Kronika nám
dává přesnou odpověď. Obec prováděla
regulaci potoka od Lacinů (Štefanidesovi) ke mlýnu a kolem toho vzniklo mezi
sousedy, kterých se to územně dotýkalo,
mnoho sporů, hádek a nevraživosti. Ně-

Proměna původní podoby věže kostela v roce 1934
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komu zasahovala do zahrádek, jiní chtěli
mít blíže k máchání prádla …atd. (Moc
se tomu dnes nedivme – všichni známe
celonárodní pojem - paní Havránková a stavba dálnice u Hradce Králové).
A protože v té době, po nástupu Hitlera
se znovu vyostřil spor mezi Německem
a Francií o území Sárska (v tisku značně
medializován), začalo se i tomuto Přepyšskému území říkat Sársko.
Rok 1936 – V nadcházejícím těžkém
období, poznamenaným ohrožením republiky, jejím pádem a protektorátem,
působí v Přepychách jako rychtář Jan
Němeček č. 106 (dnes vnuk Václav Macháček). Složení rady: vikář František
Honců, Josef Rohlena, Josef Havrda
a Josef Junek. Provedena byla kanalizace a úprava chodníku od školy na dolní konec k usedlosti Štěpánových č. 45
(dnes pozemek Jana Jelena) nákladem
34.878 Kč.
Protože v předcházejících letech byla
veliká sucha a v obci se projevil nedostatek pitné vody, snažilo se mnoho občanů zřídit studně se spodní pramenitou
vodou. Kopaly a vrtaly se studny učitele
Jaroslava Kříže č. 190 (dnes Vomáčkovo), Josefa Baše č. 63 (dnes Miroslav
Baše), O.Brutara č. 150, Václava Kupky č. 20, u Josefa Chudého č. 124 (dnes
J. Chudý ze Spáleniště), prohloubila se
do 28m studna na hřbitově, a vyvrtána
byla i nejhlubší přepyšská studna u Jana
Nováka (Bukovky) do hloubky 43m.
V dalším období se objevují události,
spojené se zostřením mezinárodní situace. Probíhají cvičení Civilní protiletecké obrany (C.O.P. má skupiny hlásné,
asanační, samaritní, policejní a pracovní), přednášky k branné tématice (např.
št. kpt. Rousek z posádky Nové Město
n. M. apod.), do přednášek a promítání
osvětových dokumentů se zapojují učitelé Řehák a Kříž.
Se zvýšenou aktivitou armády je spojena i jedna smutná událost. Při havárii
vojenského vozidla v zatáčkách Mervartova lesa (k Bolehošti), zahynul příslušník 53. motorizovaného dělostřeleckého pluku z Josefova vojín Sís ze Dvora
Králové a mnoho vojáků bylo zraněno.
Josef Mervart č. 62 dal na onom místě
zhotovit pomník.
Pokračovala výstavba kanalizace a chodníku od Stoleté hospody Josefa Ulricha
až po usedlost Františka Kučery č. 86,
s odbočkou u č. 80 Františka Kašpara
(dnes Vostřezovi) směrem k domu staPříloha

Toulky přepyšskou minulostí
rosty Němečka č. 106. Zřízen i chodník
od trafiky Josefa Hůlky (dnes Suchánkovi) po obchod a hostinec Roberta Müllera. V roce 1937 přišel do Přepych jako
kaplan Dr. František Mandys, později
dlouholetý zdejší farář a vikář.
Jako řídící učitel byl prozatímně pověřen Václav Řehák. Řídil sbor s učiteli
Jaroslavem Křížem, Jarmilou Lokvencovou a Marií Rydlovou, která krátce
na to odešla do důchodu.
Dramatické roky 1938-45, po které byl
starostou Jan Němeček, uvedu ve zkratkovitých datech.
Na opevňovací práce v okolí Orlických
hor) bylo z Přepych povoláno 50 občanů
a v září 1938 mobilizováno 33 záložníků do 40 let věku, odvedeno 32 koní, 11
vozů a 2 auta.
Odhodlání lidí bránit republiku se v Přepychách projevilo třeba tím, že mnozí
nečekali ani na povolávací rozkaz, ale
nastoupili hned po vyhlášení mobilizace
ke svým útvarům.
Z odstoupení Sudet byla i u nás značná
frustrace lidí. Politici a následná historie
rozhodli jinak.
16. března 1939 přišlo do Přepych 1 800
mužů 1. praporu 11. říšské německé
obrany, na faře ubytováno 60 mužů velení, ostatní ve škole, v hostinci U Kupků
a ve větších usedlostech. Po obci vylepovány rudé plakáty, varující občanstvo
před sabotážemi a narušováním říšských vyhlášek. Nejnižším trestem vězení a ztráta majetku. Koruna má hodnotu 10 feniků, zavádí se i říšská marka.
V červenci nařízeno odevzdání všech
střelných a bodných zbraní (nevztahovalo se na občany německé národnosti). Po napadení Polska v září nařízeno

úplné zatemnění. Zavedeny vyživovací
lístky, lístky na obuv a šatstvo.
Na zvelebení obce se moc neudělalo,
musely se vykonávat pouze činnosti,
nařízené německou správou.
K hospodářské situaci kronikář píše:
„…Němci mají čím dál větší požadavky.
Předepisují větší odvody obilí, masa a vajec, vše se musí odvést a není čím krmit.
Pronásledují čím dál více rekvisicemi,
vymáhají a straší šibenicemi. Používají
našich úředníků a četníků, kteří namnoze jim ze strachu slouží a donucují odvádět za mizerné ceny, které nestačí ani na
úhradu poloviny výrobních nákladů.“
Ve dnech 24.-26. března 1942 byly kvůli rekvírování sejmuty novější zvony –
prostřední (710kg); poledník (62,90kg)
a umíráček (14,20kg). V červenci byl
sejmut ještě zvon věžník z roku 1559,
který se sice v roce 1945 vrátil, ale bez
srdce. Jeho nové srdce bije dodnes.
K získání přehledu o obyvatelstvu bylo
opět za protektorátu zpřísněno vydávání Domovských listů. Jeden, s podpisem
starosty Jana Němečka připojuji.
Protektorátní perzekuci se nevyhnuli ani někteří občané Přepych. Nejprve
byl gestapem zatčen Josef Junek č. 176
(dnes L. Štěpánová) v roce 1939 a v roce
1944 odvezen do Terezína, následně do
Buchenwaldu. Po tři roky byl vězněn
učitel Jaroslav Kříž za delikt nepřátelství
k německé říši. Ve vězení v Hradci Králové byl krejčí Alois Otčenášek, odkud se
vrátil značně utýraný a zůstal pod stálým
policejním dozorem. Krutému osudu
v Terezíně nebo jiných táborech se nevyhnuli občané židovské národnosti z rodin Müllerových (3 osoby), Fleischmanových (?), Hartmanových (4 osoby).

Na fotografii z roku 1939 možná paní učitelku, nebo své předky poznáte. Ozvěte se!

Domovský list mé babičky vystavený starostou
Janem Němečkem v roce 1940

Německá policie sebrala i řezníka p.
Ptáčka za černý obchod s masem a opočenský vrchní strážmistr Novák chytil
zdejší obchodníky Klimeše (v původním Müllerově obchodu) a Josefa Otčenáška č. 76 (dnes Jiruškovo), kteří vezli
nějakou mouku a zboží bez průkazu. Ti
odnesli delikt pokutou a kratším vězením.
Kapitolu protektorátu uzavřu slovy kronikáře Josefa Chudého: „Persekuce německá byla strašná. Častou vinou našich
lidí, zhovadilců, kteří udávali naše lidi ze
msty, třeba delikty vymyšlenými. Praxe
německé zlotřilé policie byla hrozná. Takového chudáka týrali, různými způsoby
bili, že nešťastník utýraný aby se týrání
zbavil, přiznal se k deliktu, který ani neučinil.“
Tato slova, s popisem předcházejících
událostí, dokládají i to, jak nelehké bylo
devítileté starostování Jana Němečka
v Přepychách, v době tak těžké pro náš
národ.
Jsem přesvědčen, že „starostování“ je namáhavou a odpovědnou prací i v míru.
Toho se lidé v květnu 1945 konečně dočkali. Přehled předsedů MNV, starostů a
některých útržků následujících událostí
do doby současné se pokusím připomenout v příštím díle Toulek přepyšskou
minulostí.
Vladimír Zdeněk st.
kronikář obce
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