
Knihovna – opis z KRONIKY OBCE PŘEPYCHY 
Léta páně 1886 

Dne 1. ledna 1886 vešla v život „Občanská beseda“ v Přepychách v místnostech Václava Holance 
hostinského. Téhož dne v první schůzi odbývané bylo ujednáno, by každý člen, který propůjčí nějaký 
časopis spolku ke čtení, byl zproštěn všeho příspěvku peněžitého. Pro ostatní členy stanoven 
poplatek měsíčně 10 kr. Hostinský ponechává svou místnost k volnému použití. Místní kaplan p. Alois 
Mádr převzal na sebe prozatím povinnost dříve než dojde ke schválení stanov, udržovat pořádek 
v časopisech, zvolávat schůze a vybírat příspěvky. 
Časopisy dílem půjčované, dílem spolkem odbírané ke čtení vyloženy následující: 
Politické:  Pokrok / později: Hlas národa, Čech, Národní Politika, Pražský týdeník, Ratibor, Pražské 
noviny. 
Vědecké a pro umění: Method a Dalibor. 
Beletristické: Světozor, Zlatá Praha, Osvěta, Vlast. Obzor. 
Humoristické: Humoristické Listy a Švanda dudák. 
Vychovatelské: Pěstoun, Vychovatel, Škola a dům. 
Hospodářské a průmyslové: Dělník a 2 Hosp. Listy, celkem 21 časopis. 
Měsíční přednášky byly téhož roku následující: 
1/ Dne 1. ledna přednášel p. Jan Kašpar studující písemnictví o četbě české. 
2/ Dne 2. února p. Ot. Sklenář, učitel o životě starých Čechů. 
3/ Dne 25. února p. Jos. Máslo, učitel „O výchově dítek v rodině“. 
4/ Dne 14. března p. Josef Ježek medik: „Jak sobě počínati máme při náhlém neštěstí, onemocnění a 
otravě“. 
5/ Dne 4. dubna p. Al. Chaloupka, učitel „O národních pověstech“. 
6/ Dne 2. května P. J. Domašinský, administrátor: “Životopis p. V. Kilingra, děkana Dobrušského, býv.  
kaplana Přepyšského. 
7/ Dne 3. června P. Alois Mádr, kaplan „O životě V. B. Třebízského“. 
8/ Dne 4. července P. J. Domašinský  „O římských katakombách“. 
9/ Dne 15. srpna p. Jos. Baše studující „O houbách v hospodářství“. 
Zároveň uspořádán studenty Přepyšskými  „Zábavný večír“. 
10/ 19.září p .Jan Kašpar studující „O Dalimilovi a Tomě ze Štítného“. 
11/ Dne 24. října p. J. Vonka hosp. adjunkt „O krmení a píci“. 



12/ Dne 8.prosince : p.Jan Sklenář ř.učitel „O hnojivech“. 
 
Rok 1891 – v divadelní knihovně bylo 130 svazků. 
 
 

Čtenářská beseda 
Za rok 1887 odbývala 8 schůzi valných a 1 výborovou a pořádala 2 večery zábavné. Předn. sál, o 
původu stavu městského v Čechách, p. Ot. Sklenář, „O neštovicích a jich nákaze“ p. Ježek, „O vývoji 
hudby posvátné“ P. Mádr, „O výživě rostlin“ J. Sklenář, „O síle elektrické“ p. Ot. Sklenář. Úryvky 
z dějin Přepyšských P. Mádr. „Cholera na Slovensku“ p. J. Kašpar. 4 časopisy a 14 jich do místnosti 
besední půjčovali členové. 
Na počátku roku bylo členů 41 na konci 37. Příjem 28 zl. 14 kr. 
R. 1888 bylo 6 schůzi valných a 1 výborová. Přednášeno: „O spolku okrašlovacím“ P. Mádr, „O vedení 
mládeže po ukončení školních povinností“,p. J. Sklenář, „O zhoubných následcích válek náboženských 
v Čechách „ p. Mádr, „O sídle duše“ p. Ježek, „O živnostech městských“,p. Ot. Sklenář. 
Časopisy vyloženy 3 politické, 9 zábavné, 1 hospodářský, 2 odborné. Členů mna počátku roku 50 ke 
konci 29. 
V roce 1889 vykonána schůze 1. Přednášel o starožitnostech vůbec a o staré obci Přepyšské zvláště p. 
Ot. Sklenář. Od té doby byl spolek nečinným. Poslední předseda p. Hájek Kupec však rozejíti se spolku 
neohlásil a stanovy přechovával. 
Po plném bezmála 10-letí svého spánku přivedena byla „Občanská beseda“ k podnětu učitelů. V 
Koubka, J. Králička aj. Nádvorníka k životu. Sbor učitelský vyzval v listopadu 1898 občanstvo ke schůzi 
v niž starosta p. V. Baše vyložil účel shromáždění a uč.Koubek vysvětlil novou činnost spolku, totiž 
založení Knihovny a pořádaní přednášek. Od odebírání a vykládaní časopisů upuštěno, neb hostinský 
a někteří hosté je v místnostech stejně vykládají. Přihlásilo se 26 členů a 1 zakládající. 

Rok 1899 
Knihovna má 48 čísel v 55 svazcích. Půjčena 264 čísla. Během t. r. přistoupili 23 členové, pak že spolek 
čítal 46 členů činných a 2 zakládající. Členských schůzí bylo 12, výborových 5. Přednášky “O účelu 
Besedy“ p. Honců, „O Frant. Palackém“ V. Koubek učitel, „O krmení a odstavování telat o krmení 
dojnic“, Josif, uč. hosp. školy v Opočně. „O naši mládeži“ Ján Nádvorník učitel. „O hospodyňském 
běhu v Opočně“ J. Heinz ředitel hosp. školy v Opočně. O nynějších otázkách stavu řemeslnického J. 
Malec z Opočna, „O důležitosti pěstování ovocného stromoví“, Josef Chudý žák hosp. školy v Opočně 
z Přepych. „O Fr. Ladislavu Čelakovském“ J. Králíček učitel, „O vzniku pluhu“ V. Baše starosta, „O 
českém státním právu“ P. Honců, „Mnoho-li nám je třeba uměti německy“ V Koubek učitel. 
Přednášeny též básně a zpívány písně. Rozhovory. O spolkové místnosti knihovně, opatrovně školce 
atd. 



 
Obecní knihovna 

1. 10. 1931 Obecní knihovna čítá 750 svazků zábavných, 116 svazků poučných. Celkem 866 svazků. 
Letos přibylo 26 svazků, Obec přispěla částkou 500 Kč. Knihovna je umístěna ve škole v I. třídě. 
Půjčuje se vždy v neděli od 9-11 hodin. Knihovníkem je ř. uč. J. Mánek. Vypůjčujícím vydány 
legitimace po 5 Kč jiných poplatků nevybíráno. Návštěvníci bylo 251, kteří si vypůjčili celkem 735 
knih. 

Rok 1936 
Knihovna obecní čítá 815 svazků, použita byla 25 čtenáři, Knihovna školní žákovská 

Rok 1937 
Obecní knihovna čítá celkem 824 svazků. Použita byla 30ti čtenáři. Knihovníkem je p. uč. Václav 
Řehák. 

Rok 1938 
Obecní knihovna čítá 834 svazků. Čtenářů bylo 20. Radiopřijímačů je v obci 38. 

Rok 1940 
Obecní knihovna i kronika podléhala nacistickou revisi. Zdejší knihovník V. Řehák musel mnoho knih 
umístit na přechodnou dobu u hodnověrných občanů. 
Kronikář Jan Chudý dostal v r. 1941 nařízení odevzdat obecní kroniku na okresní úřad. Po dohodě se 
starostou J. Němečkem koupena kniha nová a zkráceně napsána a odevzdána na okresní úřad. 
Kdežto tato cenná stará kronika uchována pro pokolení příští. Po fingované odvedení kroniky 
pomohli psáti zdejší kaplan p. Josef Mandys a ?. 

Rok 1953 
V září 1953 byla utvořena komise, která měla za úkol prohlédnouti svazek v místní knihovně a 
odstranit všechna brakové knihy. Komise byla složena ze členů: Václava Řeháka, Václava Groha a 
Bohuslava Hrocha. 
 


