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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
čím více se blížily prázdniny a zároveň
i termín oslav 660 let od první zmínky
o obci Přepychy, tím více jsem žehrala na
Budivoje z Lična, že nechal jmenovat nového faráře ke kostelu sv. Petra a Pavla ve
Voděradech knězem z Přepych již v roce
1355. Kdyby tak o rok počkal, měli bychom více času na jejich přípravu.
Vše bylo v plném proudu. Malé absolventy mateřské školky čekalo slavnostní vyřazení, žáky základní školy výborná zmrzlina u paní Krulichové, sbor dobrovolných

ZDARMA
hasičů a jejich budoucí pokračovatele
velké klání v populární soutěži mladých
hasičů na hřišti SK. A já měla obavy, že
o historii Přepych toho víme sice dost, ale
máme málo času na to, abychom vše stihli
zpracovat. Vždyť jenom kolik zajímavých
dokumentů o divadelních ochotnicích
se objevilo na poslední chvíli. Jaké nové
skvosty se podařilo získat kronikáři obce
ve spolupráci s obecním úřadem z Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou
i ze Státního archivu v Zámrsku.
Ovšem i v tomto případě se ukázalo, že
Přepyšáci jsou ostřílení organizátoři a umí
pobavit spoluobčany i hosty obce. Vždyť
oslavy nebyly pouze ve dnech 4. a 5. července, ale provázejí nás po celý rok 2015.
Výšlap na Osičinu vše odstartoval a při-

SOBOTA 22. 8. 2015 od 14 hodin u Dvorského rybníku
závod netradičních plavidel

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO

pomenul nám, jaký vřelý vztah a úctu ke
krajině chovali naši předci. Příkladem je
P. Alois Mádr, který inicioval vznik poutního místa Dřízna a sám do jeho budování vložil nemalé prostředky za finanční
podpory soukromých osob i přepyšských
spolků. Historie Přepych je bohatá na
události i významné osobnosti, ale protože ležely ve stínu blízkého opočenského
panství, kam se soustředilo dění zajímavé pro „novináře“ a kronikáře své doby,
není tak důkladně zaznamenána. Mnohé
jsme se dozvěděli na akci Noc kostelů.
Kdyby šel hlas kostelního zvonu Václava
z roku 1545 převést do lidské řeči, určitě
by mnoho otazníků v dějinách naší obce
zmizelo. A kronikář Vláďa Zdeněk by měl
práci usnadněnu. Tak by mohly vyprávět
i rybníčky a očím skrytá strouha protékající obcí ještě v šedesátých letech minulého století. Díky našim předkům, kteří
je vybudovali, a skvělé práci současných
organizátorů se Přepychy staly i mekkou soutěžících rybářů.
Samotné oslavy, na kterých se zúčastnili
rodáci a přátelé obce, starostové okolních
obcí i starosta Přepych u Přelouče pan Jan
Havlík, byly nejenom vzpomínkou na život minulých generací, ukázkou současnosti, ale především chloubou spolupráce
obyvatel a jimi založených spolků s vizí žít
šťastně v krásné české vesnici, do níž se
návštěvníci rádi vracejí.
Jménem zastupitelstva obce děkuji všem,
kteří se podílejí na společenském životě
obce a jejím dobrém jménu a bez nároku
na odměnu tak zpříjemňují volné chvíle spoluobčanům. Dětem přeji příjemný
zbytek prázdnin a hodně úspěchů v novém školním roce. S Vámi se všemi se
těším nashledanou na nejbližší akci - tradičním Přepyšském kormidle. Vždyť být
kormidelníkem bez sehraného a k tomu
přepychového mužstva je hrozně málo.
To platí na vodě i v životě obce. Posádkám
přeji zkušené plavčíky a šťastnou plavbu.
Zdeňka Seidelová
starostka obce

Samospráva obce

Výpisy z Usnesení zastupitelstva obce č. 2015-06
ze dne 12. 6. 2015
Přítomno: 13 členů ZO, od 19:10 hodin
14 členů ZO, 14 občanů, zapisovatelka,
účetní
Zahájení: 19:08 hodin
Ukončení: 20:50 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
– Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
– Kontrola minulých usnesení.
3. Bod 4 programu
– Rozpočet 2015- věcné a finanční plnění.
4. Bod 5 programu
– Zprávu finančního výboru.
5. Bod 6 programu
– Zprávu kontrolního výboru.
6. Bod 7 programu
– Rozpočtové opatření č. 6/2015 (schválila RO 21. 5. 2015, 2015-07).
7. Bod 12 programu
– Zprávu komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník a parkoviště
Přepychy – oprava zásahu do komunikace“.
8. Bod 13 programu
– Zprávu komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník a komunikace č. II / 320, Přepychy, Domky –oprava
krajnice podél komunikace“.
9. Bod 14 programu
– Zprávu komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy a
přístavba MŠ v Přepychách“

10. Bod 24 programu
– Výsledek výběrového řízení – vedoucí
technických služeb obce a mzdová účetní.
11. Bod 28 programu
– Oslavy 660 let první písemné zmínky
o obci Přepychy.
12. Bod 29 programu
– Elektronická dražba nemovité věci zapsané na LV 118, čp.155.
13. Bod 30 programu
– Informaci ze školství.

(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).

II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu – hlasováno v 19:08
hod.
– Program jednání
(pro 13 – proti 0 – zdržel se 0).

8. Bod 17 programu
– Smlouvu o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy a přístavba MŠ v Přepychách“. (pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).

2. Bod 8 programu – hlasováno v 19:20
hod.
– Rozpočtové opatření č.7/2015
(pro 14 - proti 0 - zdržel se 0).
3. Bod 9 programu
– Záměr obce Přepychy č.4/2015 o prodeji
nepotřebného majetku
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
Prodej bude zahájen po oslavách obce, po
4. 7. 2015.
4. Bod 10 programu
– Závěrečný účet obce za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2014. Zastupitelstvo obce vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce,
a to bez výhrad
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
5. Bod 11 programu
– Účetní závěrku obce Přepychy za rok
2014 a výsledek hospodaření k 31. 12.
2014, a to bez výhrad

6. Bod 15 programu
– Smlouvu o dílo na realizaci akce „Chodník a parkoviště Přepychy – oprava zásahu
do komunikace“.
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
7. Bod 16 programu
– Smlouvu o dílo na realizaci akce „Chodník a komunikace č. II / 320, Přepychy,
Domky – oprava krajnice podél komunikace“. (pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).

9. Bod 18 programu
– Strategický rozvojový dokument pro
obec Přepychy 2015 – 2020
(pro 13 – proti 0 – zdržel se 1).
10. Bod 19 programu
– Žádost o dotaci z dt.4, Program Podpora obnovy a rozvoje a venkova – obnova
drobných sakrálních staveb v obci – oprava kříže na kopci, u Kárníkových čp.130,
socha Sv.Jana, sousoší Kalvárie u kostela
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
11. Bod 20 programu
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace, PFERDA – sdružení
pro všestranný rozvoj osob s mentálním
postižením a pověřuje starostku obce
k podpisu (pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
12. Bod 21 programu
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Agentura domácí
péče a pověřuje starostku obce k podpisu
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
13. Bod 22 programu a pověřuje starostku obce k podpisu
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
14. Bod 23 programu
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace Sportovní klub Přepychy, 517 32 Přepychy 228 a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy
(pro 14 - proti 0 – zdržel se 0).
15. Bod 25 programu
– Revers č.3/2015 o zápůjčce archivních
dokumentů ze Státního archivu Rychnov
nad Kněžnou
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
16. Bod 26 programu
– Smlouvu o zřízení věcného břemene,
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pozemek par.č. 1107, T-Mobile Czech
Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
17. Bod 27 programu
– Rozšíření stávající místní komunikace
o parkovací plochu na p.p.č. 233/44, k.ú.
Přepychy u Opočna
(pro 13 – proti 0 – zdržel se 1).
Připomínky a informace v diskusi:
Informace:
– Rozmístění 10 ks nových odpadkových
košů po obci.
– Velkoobjemový odpad 12.6.-15.6.2015.
– K prodeji nabídnuty vyřazené lavice a
židle ze ZŠ.
– Uskladnění papíru.
–Den záchranných složek v Dobrušce 12.
6. 2015, účast místních hasičů.
Připomínky:
– Obecní rozhlas není doladěn.
– Obrubníky u „Lidušky“.
– Pobíhání psů po obci.
– Plný kontejner na plast.
– Rozhlas nepouštět současně se zvony na
kostele (vysvětleno).
Dotazy:
– OMNIA TRADING – stavba „Mladé
Přepychy“.
– Oprava sousoší Kalvárie u kostela.
– Dodržení postupu opravy – akce oprava
chodníku v Domcích (vysvětleno).
V Přepychách dne 12.června 2015
Zdeňka Seidelová, starostka obce,
Mgr. Jan Macháček, místostarosta
Miroslav Andrš, ověřovatel zápisu
Jan podzimek, ověřovatel zápisu

Výpisy z Usnesení zastupitelstva obce č. 2015-07
ze dne 9. 7. 2015
Přítomno: 11 členů ZO, od 19:40 hodin
12 členů ZO, 10 občanů, zapisovatelka,
účetní
Zahájení: 19:05 hodin
Ukončení: 20:00 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
– Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
– Kontrola minulých usnesení.
3. Bod 5 programu
– Rozpočtové opatření č.8/2015 (schválila
starostka obce 30.6. 2015).
4. Bod 7 programu
– Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za
rok 2014.
5. Bod 8 programu
– Závěrečný účet Dobrovolného svazku
obcí Vrchy za rok 2014.
6. Bod 10 programu
– Poděkování všem organizátorům akce
„Oslavy 660 let první písemné zmínky
o obci“.
– Poděkování zaměstnancům technických
služeb za úklid obce a přípravu oslav 660
let.
– Informaci a technickém stavu pódia,
poškozená lampa VO.
II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
– Program jednání

(pro 11 – proti 0 – zdržel se 0).
2. Bod 4 programu
– Zadávací dokumentaci na akci „Obnova souboru drobných sakrálních staveb
v obci Přepychy“
(pro 11 - proti 0 - zdržel se 0).
3. Bod 6 programu
– Rozpočtové opatření č.9/2015
(pro 11 – proti 0 – zdržel se 0).
4. Bod 9 programu – hlasování v 19:45
hod.
– Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3
(pro 12 – proti 0 – zdržel se 0).
III. Pověřuje:
1. Starostku obce k podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti,
dle bodu 9 programu
(pro 12 – proti 0 – zdržel se 0).
Připomínky a informace v diskusi:
Připomínky:
– Umístění kontejneru na bioodpad.
– Parkování kamionů u TESONU.
Dotazy:
– Vítání občánků.
V Přepychách dne 10. července 2015
Zdeňka Seidelová, starostka obce,
Mgr.Jan Macháček, místostarosta
Jan Chudý, ověřovatel zápisu
Ing.Jiří Sejkora, ověřovatel zápisu

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc vyhlásil
Období mimořádných klimatických podmínek.
Toto vyhlášení platí v období zvýšeného nebezpečí požáru až do odvolání.

Není dovoleno:
- kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesního pozemku
- rozdělávání a udržování ohně v přírodním prostředí
- táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
- odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě
- spalování odpadků a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů,
polí s obilovinami a pícninami
- vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (netýká se motorových vozidel určených k pracovní hospodářské
činnosti v lesích a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích)

Vlastníkům, správcům a osobám provádějícím hospodářskou činnost pro vlastníky lesů nařizuje:
- prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem
určená místa k hašení lesních požárů
- zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
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Spolkový život

„ZLATÝ KARAS“
IX. ročník rybářských závodů
Myslivecký spolek Opočno-Přepychy uspořádal tradičně i letos pro kolegy rybáře
závod v lovu ryb.
KOSAŘŮV REKORD z roku 2007 stále nepřekonán.

V sobotu 30. května 2015 v 7 hodin byl
lov zahájen.
Letošní soutěž provázelo počasí zatažené s občasnými kapkami deště. Teplota
8–12 °C. Poměrně studený větřík prožitky
poněkud komplikoval. Poprvé se soutěž
neplánovaně protáhla, neboť lovec nejdelšího kapra dostával úlovek z vody ještě
téměř půl hodiny po oficiálním ukončení
soutěže. Na výherce v tombole čekalo plných 152 hodnotných cen.
Další ceny – včetně krásného poháru pro
vítěze – byly určeny pro rybáře za umístění v soutěži. Cenu obdržel každý, kdo
dosáhl uspokojivého výsledku.
Pravidla soutěže byla uvedena na předem
vydaných propozicích a následně zopakována i před zahájením soutěže. Losování
stanovišť proběhlo ráno.
Do soutěže bylo přihlášeno 52 rybářů a na
závěr závodů hodnoceno 49 účastníků.
Lov byl určen na dva poločasy s přestávkou na občerstvení. Zahájení a konec lovu
byl oznamován výstřelem. Chycené rybky
se po přeměření vracely zpět do rybníka,
aniž by se jim ublížilo.
Ve druhém poločase se měnila vylosovaná stanoviště, aby měl každý přibližně
stejnou šanci.
Na konci klání se hodnotily výsledky:
Nejdelší rybu vylovil pan Radim Dolejší
z Opočna - první zprava a to kapra 85 cm
dlouhého.
Jako vítěz celé soutěže byl zapsán pan Josef Vostřez z Přepych (ziskem 1 053 bodů).
Druhým v pořadí byl pan Karel Nýč ml.
z Týniště (735 bodů). Vítěznou trojici uzavíral pan Roman Mikulík z Českého Meziříčí (722 bodů).
Rekord I. ročníku překonán nebyl (v roce
2007 pan Kosař z Opočna: 1 193 bodů)
Ing. Jan Černý
Foto: Karolina Černá
Přepyšský zpravodaj 2015/2

Účastníci závodu se sešli u obecního rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách. Při závodech
se lovil zejména kapr, plotice, karas a okoun.

Pro všechny byly zajištěny pokrmy myslivecké kuchyně ze zvěřiny srnčí, jelení, dančí
a i z divočáka. Dále bylo možno ochutnat výborně připravená kuřata na rožni. Nechyběl ani stánek s tekutým občerstvením.
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Výšlap na Osičinu
8. 5. 2015
Letošní VII. ročník měl rekordní účast.
Startuje se 8. května ze zahrady manželů
Tláskalových v Přepychách.
Původně to byla pouze rodinná procházka s přáteli. Postupně se přidávají další rodiny s dětmi.
Počasí přálo, z Osičinské rozhledny byly
překrásné výhledy do okolí. Po krátkém
odpočinku a občerstvení se pokračovalo
dolů do údolí. U Kapličky bylo překrásně,
prosluněné trávníky se nabízely k odpočinku.
Děkujeme pořadatelům .
Zdeňka Seidelová

INZERCE
Prodáme dům
čp. 110 v obci Přepychy
Bližší informace
na tel. 731 877 848

STO.DER
nabízí své služby

Z rozhledny Osičina vysoké 54 metrů, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 metrů, se rozhlíží Jakub Šichan, Lukáš Tláskal a Radek Tláskal. Aby se návštěvníci mohli pokochat
pohledem na příhraniční hory i nížinu kolem Hradce Králové a Pardubic, musí vystoupat
165 schodů.

›› zemní a stavební práce (základy,
bazény, čistírny odpadních vod,
terenní úpravy, inženýrské sítě,
manipulace s paletami)
›› likvidace a přepojení septiků
›› pokládka zámkové dlažby
›› vodoinstalace
›› vodovodní a kanalizační přípojky
›› čištění odpadů a dešťových
svodů tlakovým přípojem
Luboš Stonjek Zdeněk Derner
T: 605 578 715 T: 603 266 119
E: sto.der@seznam.cz
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Pár řádků z činnosti
kulturní komise
Kulturní komise vznikla za účelem pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v naší obci. A jako pomocná
ruka ostatním organizacím při jejich činnosti.
Členy kulturní komise jsou Jitka Čtvrtečková – předseda, Andrea Seidelová, Ludmila Zálišová, Jana Zilvarová a Vladimír
Zdeněk st..
Hned na úvod naší činnosti nás čekal velký úkol při spolupořádání oslav 660 let
první písemné zmínky o naší obci. Na
ženskou část komise připadla organizace
dětského odpoledne na fotbalovém hřišti.
Děti se mohly vyřádit na skákacím hradě,
zajezdit si na ponících, nebo si nechat namalovat na obličej různé motivy. Připravili jsme i různé soutěže, za jejichž splnění
si děti odnesly sladkosti a drobné dárky.
Vrcholem odpoledne pak bylo představení
kouzelníka. Ten si pro děti nachystal moc
pěkné vystoupení, plné kouzelnických
triků a odvážnější děti si měly možnost
některé kouzlo vyzkoušet. Myslíme, že se
odpoledne vydařilo - i přes veliké horko
přišlo asi 50 dětí. Velký dík patří ženám
z místní organizace Českého červeného
kříže a dobrovolníkům z řad mládeže za
vstřícnost a ochotu podílet se na přípravě
a organizaci celého odpoledne.
Pan Zdeněk si připravil v restauraci Katka
zajímavý program Naše domy vyprávějí.
Toto přilákalo hlavně starší spoluobčany
a rodáky, kteří se díky promítání starých
videonahrávek octli v dobách svého mládí.
Další naší nejbližší plánovanou akcí je vítání občánků. Zatím jsme ve fázi příprav
a jednání. Ale pokud se nám vše podaří
zorganizovat podle našich představ a plánů, mohou se rodiče dětí narozených od
ledna do začátku září těšit na přivítání občánků v krásném prostředí Dřízeňského
údolí.
Doufáme, že naše činnost bude pro obec
občany přínosem. Každý nápad pro zpestření a zlepšení kulturního, společenského
a sportovního života v obci vřele uvítáme
a pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se ho zrealizovat.
Všem přejeme příjemné prožití posledních prázdninových dní a začátek školního roku.
Za kulturní komisi Jitka Čtvrtečková
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Společenská kronika
květen-červen-červenec-srpen-září

Květen
Chudá Věra
Likovská Česlava
Chudý Jan

čp. 124
čp. 212
čp. 12

75 let
75 let
80 let

Červen
Kašparová Marie
Slovák Zdeněk
MVDr. Jelen Václav
Peterová Marie

čp. 65
čp. 162
čp. 107
čp. 191

81 let
85 let
70 let
87 let

Červenec
Petera Josef

čp. 156

84 let

Srpen
Machová Marta
Fojtů Jaroslav
Jirmanová Růžena

čp. 21
čp. 21
čp. 199

82 let
85 let
86 let

Září
Mgr. Bencová Růžena
Krosčenová Maria
Uhrová Jiřina

čp. 212
čp. 98
čp. 21

70 let
75 let
86 let

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

Vítání občanků
malý Matěj a nová tradice
Malý Matěj Podzimek je posledním občánkem přivítaným starostkou Zdeňkou
Seidelovou a místostarostou Janem Macháčkem do velké rodiny Přepyšáků pod
rodnou střechou.
Nová tradice od roku 2015
V sobotu 19. září budou mít naši novorozenci příležitost historicky prvního
společného setkání se svými budoucími
spolužáky i jejich rodiči.
Těšíme se s Vámi na významnou událost
naší obce - Slavnostní vítání přepyšských
občánků.
Šťastným rodičům Matěje gratulujeme
a celé rodině přejeme hodně zdraví a štěstí!
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Ze života obce

Rybářské závody / Poděkování
18. -19. 7. 2015
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se touto cestou poohlédl již za XIII. ročníkem rybářských závodů v Přepychách, který se konal v sobotu
18. července soutěží dospělých a v neděli
19. července měly na březích Obecního
a Farského rybníka prostor pro rybolov
děti. O tomto víkendu, kdy panovalo
v Přepychách tropické letní počasí s teplotami okolo 35 °C, se sobotního závodu
účastnilo celkem 85 rybářů. Cílem závodníků bylo ulovit co největší počet ryb,
které byly následně měřeny. Každý úlovek byl zapsán do startovního lístku, kdy
každý centimetr ulovené ryby se rovnal
jednomu bodu. Závod začal v 7:00 hodin.
První poločas trval do 9:30 hodin, druhý
měl začátek v 10:30 a končil ve 13:00 hodin. Nejčastěji lovenou rybou byl již tradičně kapr obecný. Celkový součet všech
ulovených ryb se vyšplhal na 279 metrů,
přičemž Michal Provazník z Dřenic ulovil
ryby o celkovém součtu 1171 bodů a obsadil první místo. Pro druhou příčku si do
Přepych přijel Jiří Vagenknecht z Pardubic – 827 bodů a na třetím místě se umístil
Petr Chvála ze Sezemic s celkovým součtem 595 bodů. Největší ulovenou rybou
byl kapr o délce 77 cm, kterého zdolal na
břeh Obecního rybníku Patrik Chaloupka z Janova. V neděli se uskutečnil závod mládeže, který přilákal do naší obce
47 nadšených rybářů a rybářek. I děti si
počínaly velmi zdatně. Celkem ulovily
95 metrů. Na prvním místě s počtem 926
bodů se umístila Kateřina Bartoňková
z Předměřic nad Labem, na druhém Lenka Novotná ze Zámrsku, která ulovila 592
bodů. Třetí místo obsadil Dominik Bořek z Dašic s počtem 520 bodů. Největší
ulovenou rybou byl také kapr, který se po
urputném boji objevil v podběráku Katky Bartoňkové. Měřil 52 cm. Pro všechny
účastníky sobotního i nedělního závodu
byly připraveny hodnotné ceny včetně
pohárů pro první tři nejúspěšnější.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a Obci Přepychy v zastoupeni
paní starostky Zdeňky Seidelové, bez kterých by se Rybářské závody těžko pořádaly. Velké poděkování patří také panu Ing.
Josefu Peterovi, protože v předešlých dvanácti ročnících byla spolupráce s obcí na
velmi dobré úrovni.
Přeji Vám poklidný zbytek prázdnin
Josef Vostřez

„Hodnotím tyto závody jako nejlepší,co jsem byl. Ještě jednou děkuji a přeji Vám
alespoň tak hezký den, jako byl ten náš strávený u Vás.“
Děda s vnukem, Bořkovi

Vážení,
naši dva vnuci Adam a Dan se 19. 7. zúčastnili Dětských rybářských závodů, které se
pořádaly ve vaší obci.
Moc se jim tam líbilo a protože každý účastník dostal pohlednici obce Přepychy, hned
nám ji poslali, a tak i my v Prostějově jsme se dověděli o Vaší hezké obci, kterou bychom jinak neznali!
Moc Vám děkujeme,
Vysloužilovi z Prostějova

pořadatel závodů
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Kroužek
mladých zdravotníků
Vážení čtenáři, ráda bych vás pár řádky
seznámila s činností kroužku mladých
zdravotníků, který funguje pod záštitou
ČČK Přepychy od roku 2008. Hlavní náplní kroužku je osvojení si základních
znalostí a praktických dovedností v poskytnutí první pomoci raněným. Mimo
tyto znalosti a dovednosti se děti seznamují se základní anatomií lidského těla
a jeho fungováním. Také se zabýváme prevencí úrazů, nemocí a snažíme se o osvětu
zdravého životního stylu (tzn. např. skladba jídelníčku, pohyb a relaxace). Proto
některé hodiny jsou prokládané pohybovými a relaxačními chvilkami. Vrcholem
našeho snažení je soutěž hlídek mladých
zdravotníků, kde děti zúročí své znalosti
a praktické dovednosti nabyté v našich
hodinách za celý rok. Letos se soutěž konala 22. 5. v areálu Základní školy u pošty
v Rychnově nad Kněžnou. Soutěž se skládala z pěti stanovišť. Na třech na soutěžící
čekalo praktické provedení první pomoci raněným (např. ošetření popálenin,
zlomenin, resuscitace – oživení apod.).
Na dvou museli soutěžící zvládnout různé druhy obvazových technik poranění
a transporty raněných. Jako bonus si po-

Letošní soutěžní družstvo jelo ve složení:
Zadní řada zleva: zleva: Markéta Fendrštátová, Kateřina Kubátová, Barbora Škaldová , Kristýna
Skalická a Jitka Čtvrtečková s dcerou.
Přední řada: Lenka Jakšová, Zuzana Hejcmanová a. Petra Čtvrtečková.

řadatelé pro děti připravili ukázku z činnosti hasičů – záchranářů z Rokytnice
v Orlických horách.
Po počáteční velké nervozitě se děvčata zhostila úkolů s velkým nasazením
a odhodláním vybojovat co nejlepší výsledek. Musím zdůraznit, že figuranti raněných byli velice věrohodně namaskováni
a slabší povahy odpadaly… Proto musím
vyslovit uznání našim zdravotnicím za
to, že se ničeho nezalekly a vše bravůrně

Trochu z činnosti MS ČČK

zvládly. Za svoje úsilí si vybojovaly krásné
2. místo z devíti soutěžních hlídek. Věřím,
že tento úspěch nezůstane ojedinělým a
i v budoucnu se nám na něj podaří navázat. Tímto bych chtěla poděkovat ČČK
Přepychy za materiální podporu a ZŠ
Přepychy za poskytnutí prostor k naší
činnosti. A doufám, že s jejich podporou
můžeme počítat i do dalšího období.
Jitka Čtvrtečková
vedoucí kroužku mladých zdravotníků

AKCE plánované MS ČČK
Pondělí 21. září 2015

Jak všichni jistě dobře víte, naše obec
oslavila výročí 660 let od první písemné
zmínky.
Naše organizace se zapojila při oslavách
jednak propůjčením fotografií, ale i držením zdravotního dozoru.
Každý, kdo navštívil místní Základní školu, měl možnost dozvědět se něco o našem
spolku ČČK Přepychy a prohlédnut si fotografie z kultuních akcí, které naše organice doposud pořádala.
Některé naše členky se zapojily při oslavách držením zdravotního dozoru v rámci
oslav v obci.
Dohlížely u hasičské zbrojnice pro případ
potřeby. Mladí hasiči zde předvedli ukázku hašení požáru. V hodinách hasičského
kroužku si děti vyrobily překrásné papírové domečky, které při oslavách zapálily
a následně uhasily. Škoda, že děti nepřišlo
podpořit více diváků.
Před 15. hodinou jsme se přesunuli na
místní hřiště SK, kde bylo uspořádáno
sportovně-zábavné odpoledne pro děti.
Zde jsme strávili spolu s dětmi krásné tři
hodiny. Myslím, že za děti mohu říci, že
Přepyšský zpravodaj 2015/2

se odpoledne vydařilo. Hlavní atrakcí pro
děti byl skákací hrad a poníci. Čekání si
mohly děti zkrátit plněnín různých úkolů. Veliký úspěch mělo také malování na
obličej. Za dětmi také zavítal kouzelník,
který jim přijel předvést pár zajímavých
triků a kouzel.
Myslím, že oslava byla vydařená. Každý,
kdo Přepychy v době oslav navštívil, si
z tohoto slavnostního dne odnesl zajímavé vzpomínky a poznatky. Patří Vám za to
dík. Bylo to krásné.
Nyní bych ráda pokračovala o činnosti
ČČK. Jak jistě mnozí z Vás víte z předešlých Přepyšských zpravodajů, mohou
děti ZŠ navštěvovat Zdravotní kroužek.
Tyto děti si zasloužily 22. 5. 2015 na
Okresní soutěži překrásné druhé místo.
Dětem i jejich vedoucí p. Jitce Čtvrtečkové
patří dík. Přejeme, ať se Vám i nadále daří.
Tímto bych ráda připomněla, že od začátku školního roku, od září, se mohou děti
do Zdravotního kroužku přihlásit. Rádi
přivítáme nové tváře.
za místní skupinu ČČK Přepychy
Preclíková L.
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od 14–18 hodin, Hasičská zbrojnice

›› Sbírka ošacení na humanitu
Přelom září-října

›› Přednáška MUDr. Ondřeje Tomana
Nejen o nové metodě léčby kloubů a páteře

Listopad

›› Betlémy a jejich historie
Přednáška s videoprojekcí

›› Adventní aranžování
Moniky Koďouskové z Květinářství Fantasie Opočno
Datumy přednášek a akcí budou všem včas
upřesněny.
Závěrem velké pozvání pro rodiče a děti
na sportovní odpoledne

›› JDEME NA TO
Sobota 29. srpna 2015
od 16 hodin na hřišti SK
Těšíme se na Vás.
Mimo opečeného párku a drobností
za účast Vás čeká překvapení.
Za MS ČČK Přepychy

Preclíková L.

Spolkový život

V Přepychách plál PLAMEN

Po několika letech se areál SK Přepychy
stal opět dostaveníčkem mladých hasičů z širokého okolí. Místní organizace
SDH zde z pověření okresu pořádala ve
dnech 29. až 31. května populární soutěž PLAMEN.
Účast více jak 400 dětí dokumentovala
hrou a přirozenou soutěživostí jejich
zájem o aktivní zapojení do prospěšné
společenské činnosti i v budoucnosti.

Z Kroniky Mladých hasičů
vybrala Mgr. Jana Zdeňková

Prostranství tradičních trhů se proměnilo v pestré stanové městečko, kde měla svá
zázemí jednotlivá družstva.

Chutná strava od členek SDH

Po slavnostním nástupu začaly jednotlivé náročné soutěže v kategoriích mladších a starších hasičů. Naše družstvo připravené na startu. Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

„Vzorný pořádek a disciplína“
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Přírodovědecký kroužek při ZŠ Přepychy
Jana Jirková a Radek Šichan
Již třetím rokem funguje při ZŠ přírodovědný kroužek pro žáky 2.-5. tříd, kam pravidelně dochází 15-20 dětí. S dětmi se scházíme jednou týdně, a pokud to počasí
dovolí, schůzky probíhají ve většině případů venku.

Za dobu konání si na to děti tak zvykly,
že pokud není opravdu psí počasí, chtějí
být venku. Takže školu s dovolením pana
ředitele využíváme opravdu jen ve výjimečných případech. Snažíme se co nejvíce chodit do lesa v okolí Přepych, kde děti
seznamujeme se základními znalostmi
z pohledu lesníka, myslivce a přírodovědce. Naším nejčastějším cílem jsou Dřížna,
která jsou pro nás ideální místem. Kroužek není však jen o poznávání přírody, ale
atraktivitu pro děti zvedáme vkládáním
různých zábavných her. Každý rok mají
děti nějakou vyvolenou hru, v loňském
roce to byli Elfové a Stíny, letos bojová
hra na „Poklad“, kterou pro velký zájem
vystřídal baseball. Na konci školního
roku, za přispění obce Přepychy pořádáme závěrečnou akci. V loňském roce jsme
navštívili nově otevřené přírodovědné
muzeum a zámek v Doudlebách n/Orlicí
spojené s pěší túrou podél vodního toku
Orlice z Doudleb n/Orlicí na vlakové nádraží Kostelec n/Orlicí.
Pro letošní rok jsme měli přichystánu akci
„Noc v Dřížnech“, kdy děti měly spát pod
širákem. Bohužel koncem června bylo
počasí deštivé a studené, kterému jsme
museli naše plány přizpůsobit. S dětmi
jsme se sešli odpoledne 26. 6. 2015 před
základní školou a vyrazili směrem Dřížna,
kde byl pro ně přichystán program. Nejdříve však bylo potřeba připravit ohniště
a zajistit pitnou vodu. Děvčata se ujala přípravy ohniště a chlapci vyrazili zajistit pitnou vodu, protože celosvětový nedostatek
vody se projevil i tam. Když bylo vše připraveno, děti se rozdělily do třech skupin.
Přepyšský zpravodaj 2015/2

Každá skupina měla svého šéfkuchaře,
který obdržel kotlík a dostatek ingrediencí pro vaření kotlíkového guláše. Boj byl
nekompromisní, ale férový. Ke kuchařskému zápolení dětem přišel pan Macháček
zahrát na kytaru. Vaření dětem šlo od
ruky, jako kdyby to už někdy dělaly, a tak
během hodinky mohlo dojít k hodnocení
kuchařských výkonů. Bylo až s podivem,
že ze stejných surovin a na stejném ohni
se dají uvařit tak chuťově rozdílné guláše.
Jak to už v takových soutěžích bývá, nešlo
jednoznačně určit vítěze. Každý z porotců měl svého favorita, ke shodě nedošlo,
a tak vyhráli všichni, protože nezbyly žádné zbytky a všichni odcházeli od špinavých kotlíků nasyceni.
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To už se však začalo stmívat a nastal čas
strašidelné stezky. Děti se postupně vydávaly do lesa hledat tajemné symboly, které
jim po správném sestavení odhalily cestu
k ukrytému pokladu. Po překonání všech
nástrah a komplikací, které dětem nachystala noc se zapojením jejich fantazie,
všechny týmy poklad ve zdraví našly.
Ale to už nám čas hodně pokročil a po
rozdělení pokladu nastal čas na úklid
a návrat domů. Na zpáteční cestě lesem
nám svítili svatojánští broučci, na které
se děti už moc těšily po loňské zkušenosti. Pro děti, jak jsme se již několikrát
přesvědčili, je vždy největším dobrodružstvím noční pochod obcí a ani letošní rok
nebyl výjimkou.

Spolkový život

Junioři SK Přepychy
trenér Martin Záliš
Již druhou sezónu mají za sebou naše nejmladší fotbalové naděje. Prošli jsme cestu
od prvních seznámení s míčem až k týmové hře.
Za dvě sezóny v kategorii mladší přípravky jsme odehráli 67 mistrovských a přes
20 přátelských utkání. Okusili jsme si hořkost porážky i sladkou chuť vítězství.
Na utkání jsme se připravovali dvakrát
týdně. Ani v zimní přestávce jsme nezaháleli a scházeli se v tělocvičně v Opočně.
Naší snahou bylo zkvalitnění hry i utvoření party kamarádů. Proto hodnocení
odehraných utkání probíhalo nejen na následujícím tréninku, ale při lepších výsledcích u párku v rohlíku. Výjimečné události
jako třeba přátelské utkání s FK Náchod,
nebo turnaj ve Velké Jesenici ... místo jsme
oslavili u zmrzlinových pohárů, nebo hranolek. Po podzimní části a na konci sezóny jsme se odměnili opékáním a zábavou
pro hráče i rodiče.
Letos na jaře jsme navíc dostali speciální
odměnu v podobě výletu do ZOO Dvůr
Králové nad Labem.V pátek 8. května
v 8:00 hod. jsme se sešli na náměstí před
naším obchodním domem a vyrazili směr
Dvůr Králové n. Lab. Pro děti to bylo překvapením a odjížděly v domění, že se jede
na turnaj. O to hezčí byla reakce, když
jsme auty zaparkovali na parkovišti vedle
ZOO. Pobyli jsme v ZOO celý den. Prohlédli jsme si exotická zvířata a navštívili
atrakce: vláček, aquadrom, lanový hrad
a další. V podvečer při odjezdu jsme sice
byli všichni utahaní víc než po celodením
hraní, ale nadšeni z příjemně prožitého
dne.
I letošní ukončení sezóny bylo jiné. Jako
zpestření jsme měli ukázku z freestyle
fotbalu a hakisak. Postaral se o to Patrik
Černý 2. místo z MS a 4. místo MČR. O
další zpestření pro děti se postaraly dvě
hostesky z náchodské agentury M promotion agency. Hráčům a realizačnímu týmu
předaly sladké balíčky a pamětní destičky.
Připravily si také několik soutěží pro děti
a sladkou odměnu za jejich splnění. Podle
reakcí jsme si všichni odpoledne užili a
tím jsme odstartovali fotbalové volno před
nadcházející sezónou. I přes tréninkové
volno ale držíme partu a dle chuti se scházíme u dalších sportovních aktivit jako
třeba nohejbal, tenis apod.
Tímto ještě jednou děkuji hráčům, rodičům a prarodičům, vedení SK Přepychy za
uplynulou sezónu 2014-2015.

Zeptali jsme se našich hlavních aktérů
po návštěvě v ZOO.
Co ZOO a fotbal?

NÁBOR

Oba kluci, Adam a Honza, svorně odpověděli:
Nejvíc je baví chytat v bráně.
V ZOO se klukům nejvíc líbil velbloud,
který slintá…

MALÝCH FOTBALOVÝCH

TALENTŮ
Každé úterý od 16:00 hodin
na hřišti SK Přepychy

›› Bližší informace
Martin Záliš - trenér
T: 777 137 147
Těšíme se na Vás.

Na snímku: Adam a Honza

Zleva: Honza Vymetálek, Adam Zilvar, Silva Zálišová, Stella Piskorová, Filip Záliš, trenér Martin
Záliš, Samuel Šimlík, Matyáš Piskora
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Konečně prázdniny
ZŠ - 30. 6. 2015

Základní škola – po prázdninách do školy
malé ohlédnutí – zápis do ZŠ dne 29. 1. 2015

Recyklohraní - 2. místo v ČR
Všechny děti z naší základní školy se každoročně zapojují do celorepublikové soutěže Recyklohraní (letos 2. místo v republice za sběr baterií) a též do sběru léčivých
rostlin. Poslední školní den byli všichni
malí „sběrači“ za své celoroční snažení
odměněni pěknými cenami.
Hurá na zmrzlinu
Následovalo předání vysvědčení, rozloučení s absolventy pátého ročníku a hurá
na zmrzlinu! Paní Jana Krulichová pozvala všechny žáky s velmi dobrým prospěchem na točenou zadarmo!
Děkujeme všem pedagogům a pracovníkům naší základní školy za jejich celoroční
práci, přejeme jim pěknou dovolenou a dětem krásné prázdniny !
Naše poděkování patří i milé sponzorce za
Opočenskou pochoutku.
Na zmrzlině U Janči! Na snímku zleva první řada: Gianni Nardelli, Kristýna Skalická, Tereza Chaloupková, Kateřina Kubátová, Markéta Fendrštátová, Barbora Škaldová, Matyas Seidel, Patrik Hroch. Zleva zadní řada: Erik Polák, Denis Polák, Jakub Šichan, Monika Burešová, Vendulka Šichanová, Petra Čtvrtečková, Šimon Hroch, Samuel Šimlík, Vítězslav Paseka. Vzadu v okénku: Jana Krulichová. Foto Jan Krulich
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Rozloučení s mateřskou školou
Naše děti z mateřské školy připravily se
svými učitelkami pestrou besídku na závěr školního roku. Každoročně překvapí
své rodiče a blízké novým programem.
Nakonec bylo 7 předškoláků „pasováno“
na školáky. Těm to ale slušelo. Nenechte
se mýlit, neodcházejí na „Oxford“, ale do
první třídy základní školy.
V dnešních dnech pracují v mateřské škole pracovníci stavební společnosti KERSON spol. s r.o. Stavební úpravy budou
dokončeny do konce prázdnin.
Děkujeme všem pracovnicím mateřské
školy za jejich obětavou péči o děti, přejeme pěknou a klidnou dovolenou a všem
dětem překrásné prázdniny.

Besídka a pasování předškoláků
MŠ - 25. 6. 2015

Na snímku paní učitelka Věra Dvořáková
a předškoláci - na stupínku stojí Anička
Dubnová, zleva: Honzík Vymetálek, Oliver
Seidel, Daneček Bečička, Míša Štěpánová
a Adámek Zilvar, sedmý byl Davídek Martinec (vsazené foto). Na snímku je schovaný za Aničkou.

Předškoláci
v bazéně u Krulichů a na zmrzlině s Věrou Karlíčkovou

INZERCE
V budově čp. 66 Přepychy
(TESON)
nabízí své služby:
prodejna outletového oblečení
kadeřnictví
prodejna zmrzliny
otevřeno denně od 13-17 hod.
nově masážní salon

Koupíme chalupu k rekreaci
v Přepychách
Kontakt v kanceláři obecního úřadu

Předškoláci z MŠ Přepychy se koupali v bazéně u Krulichů. Děti si to skutečně užívaly.
Věra Karlíčková je koncem června pozvala všechny na rozloučenou na zmrzlinu.Vždyť její vnuk
Honzík jde již do školy!

Informace pro studenty Gymnázia Dobruška
S platností od 30. 8. 2015 dochází ke změně jízdního řádu linky 660239, spoje 2, který je návazným spojem na 660236/14

Odjezd z Přepych v 7:07 hodin. Příjezd na zastávku Dobruška, gymnázium v 7:30 hodin.
Přímá linka – bez přestupu!
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Konec školního roku 2014-2015
školní rok 2015-2016 - prvňáčků nastupuje 6, celkem bude ve škole 28 dětí
Dne 30. 6. 2015 proběhlo ve zdejší škole slavnostní zakončení školního roku
2014/15 za přítomnosti všech žáků, pedagogů a paní starostky Zdeňky Seidelové.
Ředitel školy vyhodnotil celý průběh roku
a popřál všem odcházejícím žákům hodně úspěchů na školách, ve kterých budou
pokračovat ve studiu (5 ZŠ Opočno, 6 ZŠ
Voděrady a 3 Gymnázium v Dobrušce).
Vychovatelka ŠD paní Ivana Macháčková
s paní starostkou v závěru předaly ceny
všem úspěšným sběračům druhotných surovin a léčivých bylin a ředitel školy popřál
žákům krásné prázdniny a pedagogům
hodně odpočinku při dovolené. Nakonec
bylo vydáno závěrečné vysvědčení.
Ředitelství školy děkuje všem sponzorům,
Obci Přepychy, zájmovým organizacím,
vedoucím kroužků i rodičům a veřejnosti
za podporu při výchově naší mládeže.

Slavnostního předávání vysvědčení žákům ZŠ za školní rok 2014-2015 se zúčastnila i starostka obce.

Školní rok 1936-1937
vzpomínka
1. třída, řídící učitel Václav Řehák
Zleva od zadní řady: Lacinová M., Horák V., Rejzek J., ???, Homola Fr., Andrš
J, Linhartová • Tůmová M., Fendrštátová A., Holubová A., Zemánková L.(je
mladší), Brutarová Jiř., Kánská M.,
Jakešová M., Francová , Andršová E.,
Rathouská M., Škopová J. • Bláha ???,
Řízek J., Samek M., Kašpar V., Hartman
Jar, Pražák ???, Hroch J., Kánský zvaný
píďa, Hodoval V., Macháček J.
Znáte chybějící jména?
Napište nám na:
e-mail: prepychy@prepychy.cz
Přepyšský zpravodaj 2015/2
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Toulky minulostí

Noc kostelů
29. 5. 2015
Naše obec se letos zapojila do mezinárodní akce „Noc kostelů“, která probíhá
ve státech střední Evropy již několik let.
Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do
České republiky se rozšířila z Rakouska.
První ročník se v České republice konal
29. května 2009, na Slovensku od roku
2011.
Naším cílem bylo v prvním ročníku této
akce seznámit přepyšskou veřejnost a veřejnost z okolí s historií naší obecní dominanty a chloubou Přepych, kterou nám
zanechali naši předkové v minulých staletích. A protože letos slavíme i 660 let od
první písemné zmínky o naší obci a o přepyšské farnosti, chtěli jsme i touto cestou
vzdát našim předkům úctu. Součástí večera byly vedle citlivé hudební produkce sester Báry a Jany Lepšových a talentovaného
zpěvu Elišky Tomeňukové i kapitoly z dějin našeho kostela, které v příloze našeho
zpravodaje - Toulky přepyšskou minulostí
uveřejňujeme.

Přepychy 15. 5. 1355
zrození / Mgr. Jan Macháček a Vladimír Zdeněk
Píše se rok 1355. Český král Karel IV. je v Římě, ve Svatopetrské bazilice korunován
římským císařem. Za 137 let bude objevena Amerika.
V malebné vesničce na úpatí Orlických hor: „nejmenovaný kněz z Přepych, jako vykonavatel vůle Budivoje z Lična, poručníka sirotků po Radslavovi z Voděrad, jmenuje dne 15. května 1355 nového faráře ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Voděradech.“
Tak psáno v Libri confirmationum. Je to nejstarší zmínka o obci Přepychy a jeho
farnosti v historických písemných pramenech.

S historií kostela sv. Prokopa v Přepychách
seznámili navštěvníky Mgr. Jan Macháček,
kronikář Vladimír Zdeněk a jáhen Mgr.
Vlastimil Paseka.
O našem nejstarším nacházíme zápis
Aloise Bachmana, který jej datuje k roku
1545:“ … ulit byl větší zvon, který se dosud spatřuje v Přepychách dřevěné věži
s českým nápisem ve velké abecedě latinské: “LÉTHA PANIE MDXXXXV. Tento
zvon slit jest ke cti a chvále Pánu Bohu a vší
říši nebeský, skrz Václava Konváře, faráře
v Hradci nad Labem osadním do Přepych.“
Na tomto zvonu jest na jedné straně obraz
sv. Matěje apoštola, z druhé pak sv. Václava mučedníka, váží 46 centů.
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Napsali o nás
Přepychy si připomenuly bohatou historii a mají velké plány do budoucna
Bohatá historie, poprvé zaznamená před 660 lety, ale také velmi nadějná současnost, to jsou Přepychy, obec se 630 obyvateli na Rychnovsku. Zdejší historie se začala psát – a to doslova a do písmene – před 660 lety, neboť právě z roku 1355 pochází
první písemná zmínka. Ve skutečnosti ovšem osídlení Přepych sahá ještě hlouběji
do minulosti, která je plná událostí, památek i rodáků, jež se nesmazatelně zapsali
do dějin obce.
To vše se stalo námětem dvoudenních
oslav 4. a 5. července, na jejichž zahájení
pozvala starostka Zdeňka Seidelová především své kolegy z okolních obcí a měst.
A že se mají Přepychy opravdu čím chlubit, připomněl kronikář obce Vladimír
Zdeněk. Kostel, fara, škola, poutní místo
Dřízna, „tajná“ chodba a v neposlední
řadě také slavní rodáci jako hudební skladatel a dirigent Karel Pšeničný, významný
botanik Josef Rohlena, malíř Jaroslav Kříž
či vědec Miloslav Pospíšil - neoddělitelně
patří k této obci.
„Je potřeba mít pokoru a úctu k předkům,
kteří hodně, a často dobrovolně, vykonali.
V minulosti lze nalézt nepřeberné množství poznatků, které po zasazení do širších
souvislostí vedou k současnosti a jsou
vodítkem pro budoucnost,“ zdůraznil na
samý závěr kronikář.
Místostarosta a současně ředitel zdejší
základní školy Jan Macháček pro změnu
popsal současnost Přepych, do jejichž čela
se po listopadových volbách postavilo
nové vedení a začalo tzv. od píky - úklidem obce, výsadbou nové zeleně, čištěním
zanedbaných lokalit, z nichž například

poutní místo Dřízna či opukové skály ve
směru od Záhornice stojí opravdu za návštěvu.
Plány mají Přepyšští velké a za základ považují udržet mladé lidi v obci. Připravují
parcely na bytovou výstavbu, rekonstrukcí prochází mateřská školka, obec získala
zchátralý objekt, z něhož by mělo vzniknout multifunkční zařízení.
Ale zpět k oslavám 660 let od první písemné zmínky. Centrem se stala základní škola, kde se konalo se několik výstav.
Například o historii divadelního spolku,
v jehož představení Branského Frantina
konaném 24. června 1923 hrálo více než
100 herců a viděly ho stovky diváků, nebo
včelařského spolku, kde bylo možné prohlédnout si medomet z roku 1900. Návštěvníci se zájmem listovali v kronikách
obce, školy i fary, dozvěděli se spoustu
zajímavostí z minulosti školy, zaujaly je
hospodářské stroje z produkce továrny
V. Zima nebo zbraně firma DUO Dušek.
K prohlídce lákala i dominanta obce kostel - původně gotická stavba, připomínaná
právě k roku 1355, byla v roce 1574 renesančně přestavěna a zasvěcena sv. Prokopu.

Místostarosta Jan Macháček, starostka Mokrého Blanka Kučerová a starosta Přepych u Přelouče
Jan Havlík

Možnost vystoupat na zvonici a zblízka
spatřit dva zvony z poloviny 16. století, byl
zážitek, na který se nezapomíná. Zvony
zde byly původně tři. Němci je demontovali a odvezli, ale dva se naštěstí podařilo
získat zpět. Klasický zvoník je dnes už neobsluhuje, stačí zmáčknout tlačítko a díky
elektrickému pohonu se chlouba Přepych
rozezní.
Neděle 5. července patřila především
dechovce a VI. ročníku festivalu Přepychy Karla Pšeničného. Od 14 hodin se
v místním sportovním areálu na podiu
se vystřídaly dechové hudby Opočenka,
Žižkovanka a Šeucovská muzika ze Skutče. Chybět nemohl pravidelný host akce a
velký propagátor dechovky Miloň Čepelka. Letos do Přepych také dorazil zpěvák
Milan Drobný.
text a foto
Dana Ehlová
ZVEME VÁS NA

www.mhf-vek.cz
Přepyšský zpravodaj 2015/2
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Od našich čtenářů - rodáků
Jiří Otčenášek, Náchod
Jen těžko si lze nevšimnout změn, kterými od letošní zimy, potažmo od voleb nového zastupitelstva obce a nové starostky na podzim 2014 prochází většina činností
a vzhled Přepych. Jako rodák Přepych a častý návštěvník obce - jsem uživatelem rekreační chalupy – mohu nestranně zmíněné změny pozorovat. Každému oku musí
lahodit pohled na upravená veřejná prostranství. Samozřejmostí jsou nyní posekané a udržované trávníky i další zeleň, včetně prostoru tenisového dvorce, malebně
působí průjezd upraveným prostorem skal v kopci směrem na Záhornici, každá lavička je opravena, kraje cest u chodníků i chodníky samé nehyzdí plevelné rostliny.
Milým překvapením pro mne bylo obdržení osobní listovní pozvánky na oslavu 660 let první písemné zmínky o obci
Přepychy, spojené se setkáním rodáků a s
prezentací spolků a sdružení, působících
v obci, nebo blízkém okolí. Program oslav
sliboval pěkný výčet ukázky činností, kterými se občané pod vedením představitelů obce a sdružení ProPřepychy zabývají.
Netrpělivě jsem proto očekával dnů oslav,
protože předchozího setkání jsem se ze
zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
Skutečnost ale můj předchozí zájem převýšila. Vždyť jsem ani předtím nevěděl,
jaká že to byla první písemná zmínka, že
se jednalo o předání plebánství plebánem
Přepych Voděradům. Nikdy mě nenapadlo, že ohřívač brutar je pojmenován
po skutečném panu Brutarovi původem
z Přepych, že rodné kořeny zde má i podnikatel Zima, majitel strojírenské továrny
v Opočně.

Fukar na obilí od fy V. ZIMA

Vysoce jsem hodnotil zpracované materiály k výstavkám jednotlivých spolků
a sdružení a oživil si v paměti dávno zaniklé činnosti, jako třeba, že jsme jako děti
chodili nadhánět do sítí koroptve a zajíce,
určené na vývoz!, že každý hon zahajoval
jednatel František Krušina a z fotodokumentace obdivoval dnes nevídané bohaté
úlovky z každého honu. Pěknou výstavku,
včetně filmové projekce vytvořili členové
včelařského spolku. Zajímavá byla výstav-

ka Divadelního spolku k 145. výročí založení. Jako školní děti jsme sice šli společně
na představení Kutnohorští havíři, ale postavy a jejich představitelé se nám vytrousily z paměti. Nebylo to jen toto představení, ale ochotnická práce měla široký záběr.
Pod režií pana Laciny, nebo řídícího Václava Řeháka přišla na řadu i další díla, třeba
z Hašlerových písniček Podskalák. Nechci
na nikoho zapomenout, ale oživil jsem si
herecké výkony Vítka Rohleny, Marušky
Haškové, Josefa Pšeničného, překvapením
pro mne bylo zapojení dnes už asi nejstaršího občana Přepych, Ladislava Uhlíře. Co
to ale všechno bylo proti prezentovanému
představení v přírodním divadle na louce
za Rejzkovým mlýnem, ve kterém účinkování na 150 herců sledovalo 2 400 diváků!
Výstavka připomněla i ne tak dávnou historii, třeba vzpomínku na Čtveráky pod vedením Toníka Tauchmana. Pistole a vzduchovky od firmy DUO Opočno jsem si
prohlédl jen „letecky“. Nikdy jsem si nemyslel, že je možné soustředit tak ohromné množství dokumentace z historie obce.
Na jednom místě mohli návštěvníci vidět
ohromné množství fotografií, kronik, písemností a to vše umocněné promítáním
amatérských filmů. Půl dne mohlo sloužit
jen k tomu, dovědět se co je jejich obsahem. Mile jsem byl překvapen ukázkami
z kreslířských dovedností žáků školy v úkolu nakreslit naší chalupu. Program zahrnoval i další a další nabídky. Z časových
důvodů a z důvodu horka jsem ale nestihl všechno. Že byla otevřena věž kostela
do prostoru zvonů se nechalo přesvědčit
občasným „bimbnutím“ některého ze zvědavců. Absenci, za kterou se omlouvám,
mám u akce spojené s návštěvou Dřízen
a ukázkou činnosti dobrovolných hasičů.
Věřím, že i jejich prezentace byla velmi
pěkná. Pro neúčast malých vnoučat jsem
se nezúčastnil ani dětského odpoledne
na hřišti. Navečer jsem si nenechal ujít
prezentaci přepyšských domů v obrazech. Systematicky uspořádaná expozice
zahrnovala ke každému domu historické
fotografie, informace o všech známých
majitelích z hluboké historie do dneška,
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informace o stavu obyvatel domů k době
sčítání obyvatelstva v roce 1921 a nakonec
obrazová dokumentace současného stavu
– po všech stránkách vynikající.
Samostatnou kapitolou byl program Festivalu dechových hudeb na počest rodáka Karla Pšeničného. Jako přítel dechové
hudby jsem nemohl tuto akci vynechat.
Všechny dechové hudby byly výborné,
všechny měly výborný říz. Přesto lze říci,
že Opočenka udělá vždy za vším programem výraznou tečku.
Při celkovém hodnocení se dá celý víkend
hodnotit jako dokonale strávený čas. Za
diváka a rodáka chci srdečně poděkovat
všem organizátorům, kteří nejen prezentací činností, ale i možností setkat se
s dalšími rodáky celou akci umožnili. Mé
poděkování patří hlavně starostce Zdeňce Seidelové, Vladimíru Zdeňkovi a Janu
Macháčkovi, kteří celou akci dovedli do
úspěšného závěru.

Naši sousedé
Marian Slodičák

Na snímku RNDr. Marian Slodičák, CSc.
(místostarosta Opočna), Zdeňka Seidelová
a Ing. Miroslav Štěpán

Opočno a Přepychy jsou především vzhledem ke své blízké poloze přímo předurčeny ke spolupráci, která se spontánně
projevuje například v mysliveckém hospodářství. S obyvateli Přepych se také počítá při tvorbě koncepce zdravotní péče,
kde Přepychy patří k přirozeným spádovým obcím. Při návštěvě obce mě zaujalo,
jak obyvatelé zachovávají tradice a pečují o jejich rozvoj, což platí také pro naše
město. Chtěl bych popřát současnému vedení obce v čele s paní starostkou úspěšné
volební období a pevné nervy při řešení
každodenních problémů, ze kterých se
práce zastupitelů převážně skládá.
Přepyšský zpravodaj 2015/2
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Přepychy si připomenuly bohatou historii a mají velké plány do budoucna

145 let
Jednoty divadelních
ochotníků
Myslivecké sdružení
Opočno-Přepychy

Na oslavy se sjeli rodáci i přátelé obce,
mezi nimi i Jaroslav Čuda (na fotografii
třetí zleva), kteří společně zavzpomínali
a pomohli zaplnit bílá místa novodobé
historie obce.

110 let Včelařského spolku v Přepychách
Sdružení ProPřepychy, spoluorganizátor oslav,
vzniklo za účelem zachování historických hodnot a rozvoje
kulturního a společenského života v obci Přepychy.

„Na naší výstavce jsou k vidění živé včely,
včetně včelí královny označené číslem, ve
speciálním skleněném úle, který oceňují
nejvíce děti. Připraveno je rovněž deset
panelů s informacemi o včelách a včelařství, výstavka knih a prezentace starých
i moderních včelařských technologií. Zájem o včelařství u nás neupadá ani dnes,
v současné době má naše organizace 53
včelařů a 500 včelstev,“ uvedl pro Orlický
týdeník spoluorganizátor výstavy Jiří Král.

Na výstavě byly k vidění zajímavé exponáty. Z nedalekého Opočna pocházel autor
knihy o včelařství F. S. Kodym (narozen
v Opočně 1811), šéfredaktor Hospodářských novin hojně čtených na venkově
zaměřených na šíření vědy a techniky.
Kniha byla vydána v roce 1863.
Z vystavených materiálů jsme se dozvěděli
např.:
„Kořeny včelařství u nás sahají hluboko
do prehistorie. Nejstarší písemné doklady
o včelařství pocházejí z 10. století.
V 11. a 12. století se v Praze pořádaly trhy
medové, kde se český med směňoval v poměru 1 : 1 za dováženou sůl.“

O myšlence, která je sdružení vlastní,
řekl novinářům její kronikář Josef Černý: „Přírodu kolem Opočna ovlivňují
hlavně obyvatelé tohoto krásného kraje.Využívejme rozumně to, co je nám
v celé své rozmanitosti nabízeno samotnou přírodou a nedopusťme, aby byla
krajina ničena.“
Přepyšský zpravodaj 2015/2
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Významné osobnosti

Kostel sv. Prokopa

Jaroslav Kříž - akademický malíř, RNDr. Josef Novák - mikrobiolog
Profesor RNDr. Miloslav Pospíšil, DrSc.
Karel Pšeničný - dirigent a hudební skladatel
Josef Rohlena - významný český botanik

a chlouba Přepych
zvon Václav z 16. století

Součástí výstavy byla expozice vzduchovek opočenské firmy DUO ze sbírky pana Josefa
Rabenseifnera. Na věhlasu zbraní se podíleli svou zručností a poctivou prací i mnozí
obyvatelé Přepych, kteří ve firmě nalezli své uplatnění i obživu. Výstavu navštívil vnuk
zakladatele firmy Zdeněk Dušek s manželkou. Na snímku v rozhovoru s kronikářem
obce Vladimírem Zdeňkem.

Možnost vystoupat na zvonici a zblízka
spatřit dva zvony z poloviny 16. století, byl
zážitek, na který se nezapomíná. Zvony
zde byly původně tři. Němci je demontovali a odvezli, ale dva se naštěstí podařilo
získat zpět. Na snímku pan David Tomek.

V lavici, která byla součástí výstavy, možná usedali i významní rodáci Přepychy. Do
téže lavice budou mít možnost výjimečně usednout na zahájení nového školního roku
i naši prvňáci.

Klasický zvoník je dnes už neobsluhuje,
stačí zmáčknout tlačítko a díky elektrickému pohonu se chlouba Přepych rozezní.
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Historie školy
a obecní kroniky

Program pro celou rodinu na hřišti SK
u hasičské zbrojnice a v údolí Dřízna

O historii školy podal výklad starostům
obcí ředitel školy Mgr. Jan Macháček. Původně stála škola nad farou. Nová dřevěná
škola byla postavena z kostelního jmění
roku 1762 na místě současné budovy, která ji nahradila v roce 1832.

Občerstvení v Dřízenském údolí připravili Radek Tláskal a Tomáš Seidel se svými kolegy.

Nad jednou z kronik obce Ing. Josef Petera, který funkci starosty v Přepychách
zastával v letech 1992-2014.
V archivu obce jsou mimo aktuálně vedené kroniky i kroniky na CD nosiči získané od Okresního archivu v Rychnově nad
Kněžnou. Jedná se o kroniky farní, obecní
i školní.
foto Dana Ehlová

Malování na obličej - doprovodný program pro děti připravila místní organizace ČČK.
Dětské úsměvy zářily všemi barvami.

Přepyšský zpravodaj 2015/2
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Program pro celou rodinu na hřišti SK
u hasičské zbrojnice a v údolí Dřízna

Údolí Dřízna
17. května 2015

V Dřízenské údolí, které prochází viditelnými změnami k lepšímu, byla v roce 660
let první písemné zmínky o obci instalována nová dřevořezba od místního řezbáře Radka Křivky. Dřevořezba byla svěcena
po ukončení májové mše 17. května za
přítomnosti potomka zakladatele poutního místa P. Aloise Mádra. Ing. arch.
Josef Mádr pro přítomné novináře sdělil:
„Obdivuji jak lokalita Dřízenského údolí
vypadá, jakou energii byl kaplan schopný
do budování vložit. Jsem rád, že se současnými úpravami dává údolí nová dimenze.“

Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách byl založen v roce 1878 (starší v okrese jsou
pouze SDH Dobruška, Hroška -1874, Opočno a Mokré - 1876).
Chlouba našich hasičů - historická stříkačka byla veřejnosti poprvé představena na
Hasičském sjezdu a cvičení 17. června 1927. Živnostníci v Přepychách - největší podíl
měl nejspíše Václav Merta - z ní udělali originální trojkombinaci. Stříkačka fungovala na původní ruční pohon, na elektromotor i na řemonový náhon. Při ukázkách
spolupracuje náš SDH s Jiřím Kučerou. Stříkačka je poháněna jeho traktorem, pečlivě
udržovaným veteránem značky Deutz, řemenovým náhonem.

Program pro děti na hřišti SK připravila místní organizace ČČK ve spolupráci s kulturní
komisí.

strana 21

Dřevořezba Radka Křivky obnovila prastarou tradici, která trvá více než dvěstě
padesát let. Vzpomíná ji ve svém díle
i Antonín Flesar v roce 1895:
„Jest tam Studánka Křížovka,
silný pramen dobré vody,
jíž mnozí přičítají sílu léčivou.
Nad studánkou místo sešlé střechy
pořízena pěkná klenba,
k níž přiváženy horské balvany
z rozvalin někdejšího hradu
Richnwaldu u Dobřan.
Na vedlejším dubu
je starý obraz Matky Páně
na dřevě vymalovaný s letopočtem 1764...“
Přepyšský zpravodaj 2015/2

Společenské akce

VI. ročník Festivalu dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“, 5. 7. 2015
v obraze i názorech hostů a návštěvníků

Ve východočeských Přepychách
proběhl ve sváteční den 5. července (to je pravidelné stálé datum) už 6. ročník festivalu PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO, který se
koná na památku tamního rodáka, skladatele a dlouholetého dirigenta Pražské posádkové hudby. Bylo vedro, vál i horký vítr, ale pod
divácké stany přišli nejen občané místní a páně Pšeničného rodina, nýbrž i dechovkoví fanoušci z vesnic na takřečených Vrších - ze
Záhornice, Voděrad, Nové Vsi, Vojenic, Vyhnanic atakdále, stejně jako z druhé, rovinnější strany z Čánky, Mokrého, Očelic a ovšem
z Opočna, jehož populární Opočenka kapelníka Václava Lepše se zpěváky Janem Macháčkem (místostarostou pořádající obce a jedním z organizátorů) a s Jarmilou Kučerovou a Zdeňkou Lepšovou odpoledne tradičně zakončovala. Vystřídala předchozí Šeucouskou
muziku Josefa Skály ze Skutče, pražskou Žižkovanku (představenou jako soubor Radia Dechovka) s Petrem Sovičem, moderátorem,
kapelníkem i zpěvákem v jedné osobě. S tou si aspoň starou furiantskou Jankovcovu polku Hezky od podlahy ke všeobecnému překvapení zazpíval i níže podepsaný, který potom přivedl na pódium také jinožánrového hosta, zpěváka písničkáře Milana Drobného.
Festival završoval letošní vícedenní slavnosti k poctě 660. výročí první písemné zmínky o Přepychách a sraz jejich rodáků a přátel,
a tak i vystoupení opočenských mažoretek Colloredo bylo vnímáno o to radostněji. Stejně jako zpráva, že obec spolu s občanským
sdružením ProPřepychy nedaleko odtud hezky obnovila mariánské poutní místo Dřízna s kapličkou a s pramenem dobré vody.
Přepychám se daří, můžou být leckterým jiným malým obcím příkladem.
Miloň Čepelka pro časopis Naše muzika

Přepyšský zpravodaj 2015/2
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Společenské akce

VI. ročník Festivalu dechových hudeb
z kroniky festivalu vybrala Mgr. Jana Zdeňková

Spolek důchodců České Meziříčí: „Každoroční memoriál Karla Pšeničného
v Přepychách je nádherné podpoření tradic našeho kraje a jejich lidí a představitelů v našem kraji pod Orlickými horami. Všem pořadatelům patří vřelý dík.“
Šeucovská muzika Skuteč: „Děkujeme za krásnou - přepychovou - atmosféru.“
Milan Drobný: „Byl jsem zde a jsem za to rád.“
Výraváci: „Na dechovku do Přepych jezdíme rok co rok – my občané Výravy.
Milujeme všichni dechovku – polku i valčík. Jen tak dál!“
Žižkovanka Praha: „Děkujeme za výborné přijetí a skvělou atmosféru.“
Opočenka: „Již jsme tu byli po šesté, ale je tu stále stejně hezky. Příště poprosíme
jenom – méně topte!
Anička z Prahy: „Mně se tady líbí, protože si zatancuju s Maruškou a Adámkem.“
Červení z Hlinného: „Jsme tu už po čtvrté, vždy jsme spokojeni.“
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Přepychy
vzbouzejí radost

Přepychy vzbouzejí radost
v každém, kdo jimi jen projíždí, natožpak v tom, kdo se zastaví a začne se o ně
zajímat. Pro mě to byl od dětství domov
mnoha mých spolužáků z opočenské školy a také místo, kam jsem s rodiči jezdíval
(kolmo, tj.na sedačce připevněné k tatínkovu bicyklu) na třešně a později pak
chodíval s budoucí manželkou ke kapličkám do Dřízen na houby. Dnes už by to
bylo pro mě na té stráni těžší, ale teď tam
zas v pečlivě upraveném údolíčku lákají
k posezení nové lavičky a ke chvíli zamyšlení vybízí celý jejich vkusně obnovený
prostor, vracející do vědomí pojem tradice a úcty ke všemu, co jeden lidský život
přesahuje. Jsem rád, že se smím podílet
také na přípravě a průběhu tradice nové,
na dechovkovém festiválku PŘEPYCHY
KARLA PŠENIČNÉHO, který letos proběhl už po šesté, tentokrát navíc jako důstojné završení oslav šestistého šedesátého výročí trvání obce. (Myslím dokonce,
že jsem teprve teď dodatečně pochopil,
proč se mi před pár lety zachtělo umístit
děj jedné své rozhlasové pohádky právě
do Přepych, i když jsem to tehdy udělal
spíše jen podvědomě, bez záměru.) Slova jsou jen slova, není dobré jimi plýtvat,
činy jsou vždycky lepší, ale přání, aby se
v Přepychách (nebo v Přepyších, obojí je
správně) všecko a všem zúčastněným dařilo a nových nápadů i jejich uskutečnění
aby přibývalo, to napsat můžu. Je upřímné, namouduši.
Se sousedským pozdravem
Miloň Čepelka.
Přepyšský zpravodaj 2015/2

Společenské akce

Ozvěny oslav 660 let první písemné zmínky o Přepychách
Pomáháte nám doplnit chybějící údaje

?

D/6

Čtveráci, vystoupení na Sále u Kupků, rok: 1961-1962
Fotografie označená D6 na výstavě ochotníků je díky návštěvníkům akce doplněna o jména účinkujících. Zleva: Vilém Groh, Jan
Čtvrtečka, Václav Čtvrtečka, Jan Šabata, Václav Groh, Ant. Tauchman. Děkujeme Vám za spolupráci.

Mapujeme historii obce. Máte dokumenty a fotografie z rodinných alb, které nám můžete poskytnout?
Oskenujeme si je a originály Vám vrátíme včetně digitální kopie. Kontaktujte nás na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailové adresy: prepychy@prepychy.cz
Děkujeme za spolupráci. Za kolegy spolupracovníky
Vladimír Zdeněk, kronikář obce

Kalendář akcí
22. 8.
29. 8.
19. 9.
září
říjen
listopad
21. 11.
29. 11.
23. 12.

O Přepyšské kormidlo
Loučení s prázdninami
Vítání občánků
Sbírka ošacení
přednáška MUDr. O. Tomana
Adventní aranžování
Tematický ples
Rozsvícení vánočního stromu
Zpívání u kostela

Rybník Dvorský
Areál SK
bude upřesněno
čp. 125
Restaurace Katka
Restaurace Katka
Restaurace Katka
U TESONU
Altán u kostela

ProPřepychy
ČČK
Obecní úřad
ČČK
ČČK
ČČK
ProPřepychy
Obec a ProPřepychy
ProPřepychy a ZŠ

Vydává Obecní úřad Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz
Náklad 500ks, zdarma do vašich poštovních schránek, možno vyzvednout na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě u paní Karlíčkové. Uzávěrka
příštího čísla: 31. 10. 2015
Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová
Grafické zpracování a tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun. Foto: archiv Obce Přepychy
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Naše obec se letos zapojila do mezinárodní akce „Noc kostelů“, která
probíhá ve státech střední Evropy již
několik let. Akce vznikla v roce 2001
v Německu a do České republiky se
rozšířila z Rakouska. První ročník se
v České republice konal 29. května
2009, na Slovensku od roku 2011.
Naším cílem bylo v prvním ročníku
této akce seznámit přepyšskou veřejnost a veřejnost z okolí s historií naší
obecní dominanty a chloubou Přepych, kterou nám zanechali naši předkové v minulých staletích. A protože
letos slavíme i 660 let od první písemné zmínky o naší obci a o přepyšské
farnosti, chtěli jsme i touto cestou
vzdát našim předkům úctu. Součástí
večera byly vedle citlivé hudební produkce sester Báry a Jany Lepšových
a talentovaného zpěvu Elišky Tomeňukové i kapitoly z dějin našeho kostela, které v Toulkách přepyšskou minulostí uveřejňujeme.

Kapitola I. – Zrození
Píše se rok 1355. Český král Karel IV. je
v Římě, ve Svatopetrské bazilice korunován římským císařem. Za 137 let bude
objevena Amerika.
V malebné vesničce na úpatí Orlických
hor: „nejmenovaný kněz z Přepych, jako
vykonavatel vůle Budivoje z Lična, poručníka sirotků po Radslavovi z Voděrad, jmenuje dne 15. května 1355 nového faráře ke
kostelu sv. Petra a Pavla ve Voděradech.“
Tak psáno v Libri confirmationum. Je to
nejstarší zmínka o obci Přepychy a jeho
farnosti v historických písemných pramenech.
S velkou pravděpodobností se můžeme
domnívat, že naše obec i samotný kostel mají svůj původ ještě daleko starší.
Kostely vznikaly již v zavedených osadách, jejichž rozvoj přinášel vlastníkům
prostředky, dostačující i na výstavbu náročného duchovního stánku. Stejně tak
zavedenou musela být farnost, jmenující z vůle šlechticů církevní hodnostáře
v okolních obcích, tak jak to líčí i prvotní
Přepyšský zpravodaj 2015/2

písemný zápis k historii Přepych. O tom
se nám ale, do dnešních dnů, písemné
doklady nezachovaly. Podobu původního kostela si můžeme opět jen představovat v našich úvahách s využitím poznatků o obdobných starších stavbách
v našem regionu. Na opukovém podstavci dřevěné roubení s přilehlou věžičkou ukrývající zvon zvoucí k modlitbám,
připomínající úmrtí i hrozbu válečných
tažení, která naším krajem jistě nejednou prošla.
I náš kostel se zařadil do koloritu české
krajiny, oprávněně nazývané zemí kostelů a věží. Kostely vyrůstaly ve městech
i vsích ve všech obdobích dějin. Ve středu osady na vyvýšeném místě neomylně
vedl náš kostel osadníky z Dobříkovce,
Čánky, Očelic, Křivic, Bolehoště i dalších
osad farnosti, ke svým prahům. Kostely,
vedle svého dominantního duchovního
rozměru, měly i svůj význam kulturní
a společenský. Byly stánkem umělecké
tvorby, ovlivňovaly úroveň estetického vnímání a vkusu, nositeli vrcholné
hudební tvorby své doby, pokladnicí
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sounáležitosti a kontinuity tradic lidí
v daném místě. Každý citlivý člověk,
bez ohledu na náboženské přesvědčení, musí dodnes, s pokorou a obdivem
ocenit schopnost našich předků zasadit
tyto stavby do souladu s krajinou, využít
dostupných místních zdrojů stavebnin,
řemeslnou zručnost a dnes již nevídanou trpělivost při náročném zpracování
výzdoby interiérů kostelů.
Po těchto úvahách se vraťme opět
k přesným historickým pramenům. Jakými událostmi žilo v té době království
České? Jaké mocenské a politické zápasy utvářely dějiny i život prostých lidí
v nich?
Po vleklých sporech s otcem Janem Lucemburským se na českém trůnu pevně usadil jeho syn Karel IV. Před dvěma
roky, ve svých sedmatřiceti letech se dne
27. května 1353 v Budíně potřetí oženil
s mladičkou, teprve čtrnáctiletou Annou
Svídnickou. Snahy Karla IV. o korunovaci císařem římským vedly k tomu, že na
podzim roku 1354 vydal náhle rozkaz
k tažení do Itálie, čímž opět značně přePříloha

Toulky přepyšskou minulostí
kvapil Evropu. Dne 6. ledna 1355 byl pak
Karel v Miláně korunován lombardskou
korunou na krále lombardského. Karel
pak přebýval v Pise, kde očekával říšské a české vojenské oddíly a královnu
s arcibiskupem, ti dorazili v únoru 1355.
Před Řím přitáhl král Karel v doprovodu 4 000 rytířů 2. dubna 1355. Karel se
pak do Říma vypravil v přestrojení, aby
si mohl prohlédnout místní památky.
Císařská korunovace se konala 5. dubna 1355. „Na Boží hod velikonoční časně
ráno vyjel pan Karel na pole mimo město
a tam k němu přišli Římané a převeliké
množství lidí ze všech končin světa, všichni sedíce na silných koních, ve zbrani a v
přilbách s chocholy, připraveni jako k boji,
projevovali svou pohotovost k službám.“
Po velkolepém příjezdu do města byl
uveden do Svatopetrské baziliky a po
předchozím požehnání a obvyklých obřadech byl při slavné mši pomazán a korunován za císaře zároveň se svou manželkou Annou Svídnickou papežským
legátem Pierrem de Colombiers. Slavnostní hostina se pak konala v Lateránském paláci. Pro české země to byl zvlášť
památný den, poprvé v dějinách se totiž
stal český panovník římským císařem. Při
zpáteční cestě se císař s císařovnou uby-

tovali v Pise. Zde však došlo k povstání
a palác, ve kterém císařští manželé přenocovali, byl podpálen, takže Karel IV. a
jeho manželka si museli zachránit život
útěkem v nočních úborech. V následujících dnech Karel odboj potlačil a sedm
vůdců povstání dal popravit. Následovalo jedno z nejslavnějších dějin naší
vlasti. S císařskou korunou na hlavě
mohl nyní Karel realizovat své dlouhodobé plány. Zlatá bula Karla IV., kterou
vydal v následujícím roce, uzákonila
řadu výsad pro českého krále a české
království: potvrzovala svobodnou volbu českého krále českým sněmem v
případě vymření panovnického rodu a
dědičnost po přeslici. Císař také nemohl
český stát udělovat jako léno a nemohl
českého krále ani jmenovat. Ustanovení
tak stavěla české království na zvláštní, samostatné a privilegované místo v
rámci říše.
Nahlédli jsme jen stručně do hlavních
událostí roku 1355 v království Českém.
V našem okolí vládnou v té době potomci panského rodu Drslaviců. Do našeho
kraje přišli z Plzeňska a Klatovska a založili tu nemálo osad a hradů. Jejich potomci, z odnože zvané Potensteinové, se

usadili i na hradě v Dobrušce a zároveň
na Opočně a přijali nové rodové jméno
pánové z Dobrušky. Mutina z Dobrušky
byl prvním ze zdejších pánů, kteří nám
zachovali písemné památky, mimo jiné
i pergamenovou listinu, kterou uděluje
Dobrušce zvláštní privilegia.
Pro naše putování za poznáním počátků
našeho kostela je důležitý zápis v dotační listině Mutiny a jeho syna Sezemy z
Dobrušky, vydané dne 9. července 1361
ve prospěch kostela Panny Marie a sv.
Prokopa v Přepyších. Příjemcem dotace
byl plebán Budek (někdy též Budko) a
jeho následovníci. Páni z Dobrušky darovali Přepyšskému knězi desátek z jejich
vsi a dvora Lazec, „jehož konec a meze
dotýkají se louky záduší Přepyšského z
jedné a z druhé strany vsi čánecké“, aby
mohl na vlastní náklady ustavit zvláštního kaplana. (Psáno v Libri erectionum).
Později byl kostel nazýván již jen jménem sv. Prokopa, a proto si tohoto světce blíže připomeňme.
O svatém Prokopu, nevíme bezpečně
nic více než to, že zemřel roku 1053 a byl
prvním opatem benediktinského kláštera na Sázavě, v kterém se sloužily slovanské bohoslužby. Prokop se narodil kolem
roku 970 v Chotouni na zemanské tvrzi
jako syn jakéhosi Víta a Boženy. Nabyl
výborného vzdělání na slovanské škole
na Vyšehradě a stal se knězem. Později
se rozhodl pro poustevnický život a po
vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po
období stráveném též v benediktinském
klášteře v Břevnově, v jeskyni v Dalejích
u Jinonic. Posléze se Prokop přesunul
do Posázaví, kde praktikoval asketický
život a pracoval – mýtil les a obdělával
takto získanou půdu. Legenda praví, že
jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem (zřejmě se jedná o místní vysvětlení
brázdy mezi Chotouní a Sázavou). Jeho
hlavním způsobem zobrazení je také
spoutaný ďábel, kterého má u nohou
nebo na kterém přímo stojí.
S pomocí knížete Oldřicha vznikla postupně kolem Prokopovy poustevny
mnišská osada obydlená učedníky, kteří
chtěli žít stejně jako on. Prokop se posléze stal prvním opatem kláštera, kterému
velmi vypomáhal též Oldřichův nástupce Břetislav. Sázavský klášter, který převzal řeholi otce západního mnišství, sv.
Benedikta, byl jedním z posledních míst
v Čechách, kde se provozovala liturgie
ve staroslověnštině a pěstovala staroslověnská vzdělanost obecně. Prokop
byl jako první český světec papežem
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Inocencem III. kanonizován 4. července
1204 a je uctíván jako jeden z českých
zemských patronů. Roku 1588 byly Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy
a uloženy v kostele Všech svatých na
Pražském hradě.
Od Prokopa světce vraťme se opět k našemu kostelu sv. Prokopa. Písemné doklady ze 14. století jsou velmi útržkovité
a v pozdějších Pamětních knihách se
někdy promítají rozdílně. Pravděpodobně již od nejstarších dob byl kostelem
farním, jak dokládá i zápis z roku 1385,
který stanoví přepyšské farnosti desátek
pro pražského arcibiskupa šest českých
grošů.
Historií kostela prochází od samého začátku i dlouhá řada duchovních správců. Vedle již zmíněného plebána Budka
se v roce 1399 a 1413 uvádí co plebán
v Přepyších Kliment, řečený Holub, po
latinsku nazývaný Columbus. Patnácté století je ale na údaje o přepyšských
kněžích i o samotném kostele velice
skoupé. Z bouřlivých dob husitských
válek i následného politického chaosu
v zemi se mnoho doložitelných zpráv
nezachovalo. Jak píší pozdější církevní
letopisci: „střídali se zde nepochybně jako
kde jinde každou chvíli kněží pod obojí.
První po tomto období, o němž je paměť,
je až Jakub z roku 1511 o němž je zmínka
v popisu pamětihodností Hradce Králové,
kdy věnováno od fary kněze Jakuba z Přepych 20 grošů.“
To je ale již století šestnácté, které pro
přepyšský kostel přináší řadu důležitých
změn a údajů, zachovaných v pečlivě
vedených Pamětních knihách farních.
O nich promluvíme později.

Kapitola II. – Obnova
O obnovu původního, věkem sešlého
kostela se v šestnáctém století zasloužil
zejména rod Trčků, tehdejších majitelů
opočenského panství. V roce 1506, za
pana Mikuláše Trčky z Lípy a Lichtenburka bylo na východní straně postaveno
presbyterium, neboli kněžiště, což je
část prostoru kostela vyhrazeného kněžím. Místo bylo označeno tímto letopočtem.
V roce 1508 byl vytištěn starobylý misál přepyšské farnosti, v jehož závěru se píše: „Byl v dílně Jiřího Stuchse ze
Suttzbachu, obyvatele norimberského
vytištěn zvláště pěknými typy dne osmého měsíce srpna roku osmého po tisícím
pětistém od udělení srozumitelného slova
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Božího“. Tak je zapsáno v Pamětní knize farnosti přepyšské, sepsané farářem
Aloisem Bachmanem v roce 1831. Misál
je liturgická kniha, obsahující modlitby,
které přednáší kněz, definující mešní řád
a zvláštní obřady k nejrůznějším církevním slavnostem.
Neodmyslitelným symbolem kostelů
a jejich hlasem, znějícím do širokého
okolí, jsou zvony. Popišme si je dle starých zápisů. O našem nejstarším nacházíme zápis Aloise Bachmana, který jej
datuje k roku 1545:“
… ulit byl větší zvon, který se dosud spatřuje v Přepychách dřevěné věži s českým
nápisem ve velké abecedě latinské: “LÉTHA PANIE MDXXXXV. Tento zvon slit jest
ke cti a chvále Pánu Bohu a vší říši nebeský,
skrz Václava Konváře, faráře v Hradci nad
Labem osadním do Přepych.“ Na tomto zvonu jest na jedné straně obraz sv.
Matěje apoštola, z druhé pak sv. Václava
mučedníka, váží 46 centů.
Alois Bachman dále píše, že Léta Páně
1553 byl ulit druhý zvon velký pro přepyšský kostel, který visí na dřevěné věži
s následujícím nápisem: „Tento zvon jest
lit ke cti a chvále Pánu Bohu Všemohoucímu skrze Václava Konváře v městě Hradci
nad Labem.“ Na tomto zvonu jest trčkovský znak, váží, jak říká pověst 20 centů.
Tyto zvony byly umístěny v bývalé zvonici, která stála dvacet kroků od kostela,
měla základy z plného zdiva a horní část
byla kryta prkny. V její spodní části byla
márnice. Zvony zde byly zavěšeny až do
roku 1826, kdy byly sneseny, zvonice do
základů zbořena a obnovena kamenná
věž, kam byly oba zvony téhož roku za
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účasti mnoha lidí vyzvednuty a 7. prosince s nimi bylo poprvé v kamenné věži
zvoněno.
Třetí zvon, který byl již v kamenné věži
má tento nápis: „Léta Páně 1559 tento
zvon slit jest v Královém Hradci skrze Václava faráře“.
Čtvrtý zvon, se kterým se vyzvánělo
k Ave a k svolávání zvoníků, byl ulit roku
1623 a s tímto českým nápisem: „Já volám hlasu svatého ke cti a k chvále jeho,
darován jest od Bartoše Francka, Adama
Příloha
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Vaníčka, Matěje Pavlíka, Václava Piksů,
za Dariuse Posthumusa faráře, Tomáše
rychtáře, Matěje Zmlhu, všichni byli zemani.“ Tento zvon byl ale porušen trhlinou,
z něhož starého roku 1782 byl ulit nový,
s obrazem Krista visícího na kříži, s postavou Blahoslavené Panny Marie a sv.
Jana Evangelisty“. Váží 1 cent a 30 liber.
Pátý zvon, který je zavěšen v malé věžičce nad střechou kostela a ulit s obrazem sv. Václava mučedníka v nápisu.
V dřevěné pak koruně tohoto zvonu jsou
z jedné strany vyryta písmena P. W. R. Z.
L., což vyjadřuje Pan Václav Rous z Lipna.
Na druhé straně této koruny P.Theresia R
léta 1717, které znamenají paní Terezie
Rousová. Váží kolem 80 liber a je z dobrého materiálu, který vyzvání k pozdvihování Nejsvětějšího a k požehnání.
Ze zbytku materiálu po přelití starého
zvonu, poškozeného trhlinou byl roku
1783 ulit zvoneček, který byl zavěšen ve
staré škole a svolával mládež do školy.
Po zboření staré školy v roce 1832 byl
přenesen do kostela a pověšen ve velké
kamenné věži, kde vyzváněl umírajícím.
Po ohni v Olešnici byl darován tamnímu
kostelu.
Od kostelních zvonů, o nichž bude ještě
hovořeno, se vraťme zpět do století šestnáctého, kdy některé zásadní proměny
kostela pokračovaly. Léta Páně 1550
byla ulita cínová křtitelnice s víkem z téhož materiálu. Na nádobě bylo původně
dvanáct postav apoštolů, trčkovský znak
a na víku dřevěná postava Krista, křtěné-
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ho Janem Křtitelem. Na víku je latinský
název: „Za kněze Jana Hradeckýho, toho
času v Přepychách“ a na nádobě nápis:
„Tato voda, v této studnici jest věřícím ke
spasení. W. F. Léta Páně tisícího pětistého
padesátého.“
K zásadní změně došlo v roce 1574, kdy
byl původně gotický kostel přestavěn
ve slohu renesančním. Kronika uvádí:
„Chrám Páně v Přepychách musel k nějaké zkáze přijíti, poněvadž Léta Páně 1574
skrze Urozeného a statečného pana Trčku
z Lípy obnovený byl; erb jest na štítu kamenným téhož kostela; a léta na tom štítu
kostelním se spatřujou tímto způsobem
psané: Léta Páně 1574.“ Tato základní stavební podoba, s výjimkou pozdějšího
barokního interiéru, dnešní věže, přestavěné o 350 let později, se zachovala
dodnes. Poslechněme si proto, dnešní
specifickou a odbornou řečí, jeho architektonickou charakteristiku.
„Loď je obdélná se strmými štíty, zaklenutá valenou klenbou s třemi páry
nadokenních výsečí. Trojramenný kůr na
čtyřech okosených pilířích je podklenut
křížovými hřebínkovými klenbami. Na
východě se k ní připojuje pětiboký presbytář se sakristiemi po bocích, při severozápadním nároží věž a na západním
průčelí schodišťová vížka a předsíňka.
Kostel je vybudován z lomového opukového zdiva s ojedinělými zlomky cihel.
Cihly jsou použity ve štítech, v římsách,
špaletách a v záklencích otvorů. Stěny
lodi jsou členěny opěráky. Lomená, štíh-
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lá, dodatečně rozšířená okna lodi nejsou
původní, fragmenty dvou původních
okének jsou na západní části jižní stěny
lodi. Původní ale nejsou koruny zdí lodi,
obě věže a jižní sakristie.“
Ve zdejším kostele jsou pochováni mnozí tehdejší urození páni. Dnes je složité
přesně je definovat, ale z erbů na dlaždicích, nástěnných náhrobcích a ze starých
zápisů víme, že šlo o rody Něnkovských
z Medonos a Přepych, Dobřenských z
Dobřenic, Rousů z Lipna, Vlkanovských
nebo rodin z Bubna a vladyků z Lerojid. Dlaždice v podlaze, kde byly nápisy
pohřbených umisťovány byly často překládány nebo obměňovány. I nápisy na
mramorových kamenech, zazděných ve
zdi byly nečitelné. Z dochovaných a zaznamenaných nápisů lze určit Jindřicha
Něnkovského z Medonos a jeho manželku (v letech 1579 a 1598), Mareše Dobřenského a jeho manželku z let 1639 a
1644, nebo můžeme v pietě uvažovat,
komu patřil nápis:
„Dcera urozená na tomto místě odpočívá
a slávu vzkříšení očekává“, na kamenu,
zazděném po straně oltáře Panny Marie,
s ženskou postavou a rodovým erbem
u jejích nohou. I tyto skutečnosti svědčí
o významu Přepyšské farnosti i celé obce.
Je uváděno, že v Přepychách žilo v těch
dobách 47 svobodných zemanských
rodů. Bez zajímavosti není ani to, že po
husitských válkách patřil k přepyšské farnosti až do roku 1723 i kostel opočenský.
Tak jako vnějším hlasem kostelů jsou od
Příloha
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nepaměti zvony, jejich vnitřnímu hlasu
dodávají důstojnost a vznešenost varhany. Ty původní měly měchy natahované
řemeny a byly umístěny uvnitř varhan.
Roku 1822 byly zcela opraveny, měchy
nově potaženy a umístěny za varhanami
na šlapání. Roku 1872 byly pořízeny zcela nové varhany za 1300 zlatých a staré
dal kníže Colloredo opravit a daroval je
klášteru Opočenskému. Nové varhany
sestavoval rychnovský mistr varhanář
Amand Hanyš, který celé mechanické
vybavení včetně píšťal zhotovil během
jednoho roku v domě sedláka Jiřího Pavlíka v č. 19.
V souvislosti s varhanami dovolte malé
odbočení a jednu úsměvnou epizodu
na odlehčení. „Za kaplanování p. Jana Vítečka (nastoupil do Přepych v roce 1821),
když byly varhany nově přestavovány, byl
v hospodě rychtáře Nováka v č. 66 (později
známe jako Stoletou hospodu U Slezáků)
ubytován rokytnický varhaník Schnábel.
Přepyští sousedé často se tam s ním scházeli a žertovali. Jednou kdosi z nich prohodil: „ Což postaviti varhany v kostele, to,
věřím, mistře, dovedete, vždyť jste se tomu
učil, ale postavit je někde jinde, třeba tady
v šenkovně na peci, to by bylo umění.“
A tak slovo dalo slovo, až z té řeči povstala
sázka. Schnábel se zavázal, že do roka postaví na peci přepyšské hospody varhany,
aby se na ně mohlo hráti, za 200 zlatých,
které mu sousedé vyplatí. Ne-li, zaplatí tu
sumu Schnábel jim. Uteklo léto, podzim
a bezmála zima. Tu kdysi v únoru přijel do
Přepych Schnábel s několika bednami na
saních a za dva dny stál na peci hospody
malý positívek, na které kantor Klaus přepyšským sousedům zahrál. Zaplatili 200
zlatých a k muzice měli ještě dost a dost
smíchu. A ještě dlouho po tom by dobře
nepochodil, kdyby před Přepyšany někdo
udělal posunek, jako by na klávesy hrál
a při tom zanotoval „Tudly, tudly, tudly“.
Tolik ze soupisu starých příhod našeho
kraje i z lidské stránky historie našich
varhan.

Kapitola III. – Mozaika
Historie kostela, to je i veliká mozaika
příběhů věcí, staveb, událostí a také lidí,
procházejících dlouhými věky a s kostelem nejrůznějším způsobem spjatých.
O všech dnes vyprávět nelze, proto
vzpomeňme jen na některé z nich.
V roce 1847 byly na věž pořízeny hodiny
nákladem Přepyšských, které přivezl hodinář František Dvořák z Dobrušky. Orloj
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čili číselníky vyhotovil jeho bratr, klempíř Josef Dvořák. Vcelku přišly na 800
zlatých šajnů, neb 336 zlatých rakouské
měny. K natahování hodin byl určen Matěj Kánský z č. 2 za roční odměnu 10 zlatých. Koncem 19. století se o věžní hodiny dlouhé roky staral radní Václav Merta.
Údržba i provoz kostela byl ve všech dobách značně náročný. Mnoho výdajů na
pořízení nejrůznějšího zařízení a na jeho
okrášlení bylo hrazeno z darů dobrodinců. A to jak lidí urozených, tak i lidu
prostého. Ve farních kronikách je jejich
připomenutí věnováno hodně místa a u
některých dárců jsou uváděny celé doslovné testamenty.
Dobrodinkyní kostela byla paní Kateřina
z Bubna, která mu v roce 1643 věnovala
tříramenný svícen zhotovený z mědi.
V české řeči a jejím honosném slohu je
napsáno další ujednání: „Léta Páně 1644
dne 8. června urozený a statečný rytíř
pan Jan Bernard Dobřenský z Dobřenic
a na Přepyších odkázal se svým dobrým
úmyslem na chrám Přepyšského záduší, ve kterém jeho pan otec i paní matka
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křesťanským způsobem pohřbeni jsou, na
památku jména jich slavného a poctivého
rodu, ze svého podílu na dvoře a vsi Přepyších 60 kop míšenských, zavazujíce se
v tom dobrovolně rukou dáním, že jináč se
nemá státi“.
Stříbrné pozlacené kalichy byly věnovány roku 1704 rytířem z Vlkanova a druhý
kalich pánem z Rousů. Mimo již zmíněného zvonu roku 1732 Terezie Rousová
odkázala v poslední vůli kostelu pade-

Příloha

Toulky přepyšskou minulostí
sát zlatých rýnských na zřízení nadace,
z které má mimo jiné být vypláceno
Přepyšskému kantorovi 15 krejcarů, za
předčítání žalmů při mších. Snad ještě
připomeneme, že Vlkanovským patřil
velký dvůr, zachovaný v dolní části obce
dodnes a Rousům tzv. malý dvůr Rousovský, v jeho bezprostřední blízkosti
na severní straně Dvorského rybníka,
z něhož je na základech zachován bývalý ovčín, nám známý jako „Liduška“.
Vedle pánů urozených však mezi dárce
patřili i prostí lidé. Významný byl dar Matouše Vostřebala, který před svou smrtí
v roce 1644 odkázal Přepyšskému kostelu domek č. 2. Od těch dob je toto místo
úzce spojeno s historií místní fary. Patřilo
vždy kostelníkovi a bylo přidělováno zádušníkovi (správci církevního majetku),
který byl osvobozen od roboty. Farářové
Přepyští koupi nebo přidělení živnosti museli schváliti. Matouš Vostřebal je
pochován na starém hřbitově u kostela.
Celé další století v domě č. 2 žila rodina
Chudých, kteří vykonávali funkci kostelníků.
Často šlo i o dary skromné, ale vzhledem
k majetku těchto lidí značné. Jiří Jirák
z Dobříkovce odkázal kostelu 10 kop,
matka Mikuláše Chocholouše z Bolehoště 5 kop. Pro představu, za tuto sumu
se dalo pořídit 5 korců pole, nebo kráva
i valach. Zajímavý je i dar černého aksamitového kožichu na zhotovení ornátu.
Majetnějším dárcem byl Jakub Roubal,
který v roce 1752 odkázal celých 100
zlatých rýnských. Stejnou sumu ke zřízení nadace odkázala i Anna, vdova po
zahradníkovi Janu Novákovi z č. 57 (dnes
MUDr. Valešová), nebo Marie Rundusová, hospodyně u děkana Martina Kaysera, která ve svém testamentu z roku 1802
pamatovala vedle kostela i na kostelníky
a místní chudé.
Mezi dobrodince Přepyšského kostela
patřili i jeho duchovní správci. Zmínku
si zaslouží farář a biskupský vikář Ludvík Václav Sýkora, který v roce 1753 : „…
před smrtí podle poslední vůle odkázal
Přepyšskému farnímu kostelu 150 zlatých
rýnských na zřízení hlavního oltáře sv. Prokopa opata, na jehož památku na tomto
oltáři se spatřují dvě postavy svatých
patronů sv. Ludvíka krále a sv. Václava
mučedníka, zlatem zdobené, zde umístěné rozmnožují památky zdejšího kostela“. Biskupský vikář a děkan přepyšský
Jan Sklenčka roku 1794 ze své fundace
jednoho tisíce zlatých rýnských ukládá
mimo jiné v testamentu: „ … za sloužené mše dostane duchovní jako stipendium
Přepyšský zpravodaj 2015/2

ročně částku třicet jeden zlatý, kostel za
víno a světlo čtyři zlaté, kostelníci a zvoníci
dva zlaté, kantor rovněž dva zlaté, ministranti jeden zlatý, tyto všechny mše mají
být ohlášeny z kazatelny, et cetera, et cetera…“ Tisíc zlatých odkázal na fundaci v
roce 1807 také přepyšský děkan Martin
Václav Kayser, který mimo jiné stanovil,
aby z této fundace přepyšští a záhorničtí
chudí, přítomní na výročních mších dostali po 30. krejcarech.
Historií našeho kostela procházejí i události smutné, poznamenané poklesky
lidskými, rozbroji válečnými, nebo silami
přírodními. Kolem poloviny šestnáctého
století celé Přepychy vyhořely spolu s
kostelem a věží, kde se zvony roztavily.
Za třicetileté války v roce 1643 vpadli
nepřátelští vojáci do Přepych a loupili tu
3 hodiny. Ukradli 69 koní a mnoho lepších věcí v kostele, kostelníka Matouše
Chudého postřelili kulí a mnoho jiných
zranili šavlemi. V průběhu válek se šířili
i nakažlivé choroby. Za válek Marie Terezie s pruským králem Fridrichem II, kdy
kolem Přepych byli v ležení novopačtí
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vojáci zemřelo na mor 56 osob, pochovaných zde na starém hřbitově u kostela.
Válečnými útrapami trpěli zejména lidé,
ale dotkly se i našeho kostela. Válečná
mašinérie vyžadovala nejen potraviny,
ale došlo i na nedostatek surovinových
zdrojů, zejména kovů. Nařízena byla nucená rekvizice měděných svodů, drátů
elektrických, hromosvodů, kotlů, svícnů,
hmoždířů, měděnců z kamen a jiných
kovových věcí. Později došlo i na rekvizici kovů z kostelů. Také i náš kostel potkal
takový osud v dobách prusko-rakouských válek, ale zejména za obou válek
světových. „ I nám odebrán velký zvon
polední, píšťaly z varhan a mnoho svícnů. Poledník nahrazen byl zvonem ocelovým, koupeným z nádraží, kde se ho užívalo k signálům. Stejný osud měl stihnout
také zvon umíráček, kdyby se byl zavčas
neztratil. Předvídaví Přepyští občané ho
zakopali do jednoho hrobu u kostelního
hřbitova, kde zůstal ukryt po celou dobu
1. světové války.“
V březnu 1942 byly z nařízení německé okupační moci sejmuty pro válečné

Příloha

Toulky přepyšskou minulostí

účely všechny novější zvony. Prostřední,
vážící 710 kg, poledník (63 kg), umíráček (14kg). Zůstaly jako za světové války
jen zvony staré. Ale i starý zvon věžník
z roku 1559 byl v červenci téhož roku
sejmut a odvezen do Prahy. Ten se sice
v roce 1945 vrátil, ale bez srdce.
Nevyhnuly se nám ani živly přírodní.
„ Veliká nehoda potkala kostel 29. června 1841 na slavnost sv. Petra a Pavla. Na
štěstí a zajisté jen řízením Božím odbývala
se toho dne proti všem obyčejům mše ve
filiálním kostele Křivickém. Tu náhle po
10. hodině, když jindy služby Boží v kostele
začínaly, tak černý mrak od severu, brzo
křižovaly se blesky na nebi, konečně zarachotilo a veliký blesk sjel po věži kostelní.
Báň roztříštěna tak, že nesčíslných kusů
viselo z věže a všechno ostatní roztříštěno.
Kostel pak byl plný smrdutého dýmu. Jaké
neštěstí, kdyby služby Boží zde odbývány
byly.“
Věž byla téhož roku snášená a tesařem
Janem Strejčkem ze Záhornic provizorně opravena. Vážně byl kostel poškozen
i 7. prosince 1868, kdy neobyčejně silná
vichřice strhla polovinu střechy na jižní
straně nad lodí kostela.
Mezi událostmi jsou zapsány i smutné
příběhy způsobené lidmi. Vedle krádeží,
vloupání a vandalských činů je popsán
i jeden příběh travičský, kdy se v roce
1815 pasačka Kateřina Plichtová pokuPřepyšský zpravodaj 2015/2

sila otrávit jedem na myši, namíchaným
do kakaa, faráře Aloise Bachmana, jeho
sestru Barboru a kaplana Václava Víta.
Byla odsouzena k roku těžkého vězení.
Motiv jejího činu nebyl nikdy objasněn.
Vandalství nebylo ušetřeno ani sousoší
sv. Kříže, které dnes zdobí prostranství
před vstupem do kostela. Bylo pořízeno Janem Chudým ze Záhornice v roce
1829 a původně stálo na vyvýšenině
u staré cesty k Záhornici, kde dnes stojí
jiný křížek. V roce 1852 bylo neznámým
vandalem poničeno, socha sv. Jana shozena a železné části a kamenné schůdky ukradeny. Poškozené sousoší bylo
rozebráno a v roce 1858 přeneseno na
kostelní plácek a znovu postaveno. Na
rekonstrukci se podíleli zedník Václav
Bureš, truhlář Jan Dvořák, oba z Přepych,
a nejmenovaný kameník ve Vamberku.
Připomenuta je v této souvislosti i podpora představitelů obce, starosty Jana
Novotného z č. 85, radních Václav Kašpara z č. 13, Jana Merty z č. 78 a dalších členů výboru. Sousoší přešlo do majetku
obce Přepychy a naši předci poznamenali, že doufají, že o něj bude dále řádně
pečováno.

ha letech dotváří její kolorit a malebnost.
Je to odkaz i výzva pro naši současnost.
Z bohatství zápisů Pamětních knih a kronik Přepyšské farnosti, pečlivě vedených faráři Aloisem Bachmanem, Janem
Sklenčkou, Janem Vítečkem, Antonínem
Flesarem a mnoha dalšími jsme, po stopách času, zmínili jen malou část příběhů a událostí našeho kostela. Bylo možné
pokračovat třeba rokem 1928, kdy bylo
zavedeno elektrické osvětlení, nebo rokem 1934, kdy bylo dokončeno osazení
kostela novou pseudobarokní věží, která
zcela změnila jeho vnější vzhled. Spíše
než o přesnou historickou chronologii
a detailní popis tohoto stánku jsme chtěli doložit jeho starobylost, příběhy, které
kostel věky provázely i snahu předků,
hodnoty lidské a kulturní pro budoucí
pokolení uchovávat.
Vladimír Zdeněk st.,
Mgr. Jan Macháček

Po předcházejících smutných zprávách
je tato příhoda pozitivním dokladem
toho, že i v dobách těžkých záleželo našim občanům na zachování kulturního
dědictví naší obce, které i dnes po mno-
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Sousoší Kalvárie (kříž se sv. Janem a sv. Kateřinou) nechal zhotovit v roce 1829 Jan Chudý ze Záhornice čp. 24. V roce 1858 bylo
sousoší opraveno a přemístěno před kostel sv. Prokopa.
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