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Vedle výchovy, vzdělávání a práce tvoří součást života člověka také kultura a společenský život. Jde o fe-
nomény, které obohacují jeho duševní život, vytvářejí vazbu k tradicím, umožňují odpočinek po namáha-
vé práci, hodnotné využití volného času a upevňování sociálních kontaktů. Tato oblast lidského života má  
v odborném i laickém prostředí velmi široké pojmové vymezení. Slýcháme o nadstavbě, o kultuře v širším 
nebo užším smyslu, kde je za její vrchol považováno především umění. Při pátrání v odborných zdrojích mě 
překvapilo, že původní význam slova kultura, znamenal v latině  pěstování užitkových plodin.  Osobně mě 
zaujala definice, že kulturou se rozumí ta část specificky lidských činností, která je tvůrčí a neslouží bezpro-
středně k uhájení života. Bez ohledu na tuto mnohotvárnost pojmů, chci některé události a prvky kultury 
a společenského života v obci, které se odehrávaly mimo lopotnou práci, tak jak byly v našich kronikách 
popisovány, více přiblížit.

NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK, autor Vladimír Zdeněk st.
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Pod patronací církve

Ze zaznamenané historie, ale i z 
prosté logické úvahy je zřejmé, že  
v dobách dávno minulých, prosté-
mu vesnickému lidu příliš prostoru 
na bohatší kulturní a společenský 
život moc času nezbývalo. Vždyť 
robota byla zrušena teprve 7. září 
1848, kdy císař Ferdinand I., po 
revolučních událostech, na návrh 
Říšského sněmu, přijal patent rušící 
robotu a všechny ostatní poddanské 
povinnosti. Část týdne se pracova-
lo na panském, část na odvodech 
pachtovného nebo desátku a jen díl-
čí část práce sloužila vlastní obživě. 
V období sezonních prací byly od 
povinné školní docházky uvolňová-
ny i děti. Pracovalo se doslovně od 
rána do večera a volnějším dnem 
byla jen neděle. Není divu, že ur-
čitým uvolněním i oddechem jed-
notvárného života byly nejrůznější 
církevní akce, svátky a ceremoniály. 
Do života téměř každého člověka a 
rodin lidí vstupovaly významným 

způsobem i křty dětí. Důkazem 
kulturnosti našeho národa je i to, 
jakým způsobem byl tento akt for-
málně i administrativně realizován. 
Matriční zápisy byly v Přepychách 
vedeny již od roku 1636, to je nece-
lých padesát let od doby, kdy Krištof 
Kolumbus objevil Ameriku. Matri-
ka byla založena za faráře Jana Igná-
ta Kank Prustovského a jako první 
rodiče jsou v zápisu uvedeni otec Ja-
kub Krejčík s manželkou Zuzanou 
a jejich pokřtěný syn Jan. Kmotrem 
byl Krištof Kramář (viz. obr. vlevo). 
Při pátrání v matrikách jsem zjis-

til i další zajímavost. V té nejstarší 
bylo v letech 1636–1678 pokřtěno a 
zaznamenáno v celé farnosti celkem 
1377 narozených dětí. To je v prů-
měru 33 dětí ročně. Přibližně o 100 
let později, ve stejném časovém úse-
ku let 1746-1788 (42 let) bylo pokřtě-
no a zaznamenáno 4826 dětí, to je  
v průměru 115 dětí ročně. Myslím, 
že jednou z významných příčin to-
hoto nárůstu bylo to, že v prvním 
případě doznívaly události třiceti-
leté války a v druhém případě šlo  
o období stabilnější vlády Marie Te-
rezie. To se odráželo i v populaci.
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U významnějších osob se událost 
křtu zapisovala do kroniky. Pro 
ilustraci uvedu jedny z nejstarších 
takových zápisů: „Léta Páně 1664 
dne 31. srpna urozeného pana Eno-
cha Vratislavského ze Zvole, ten čas 
panství opočenského hejtmana a 
paní Doroty Estery manželky jeho 
pokřtěný jest synáček, jemuž dáno 
jméno na křtu svatém Václav. Kmot-
rové pan Tomáš Tomšů, ten čas jeho 
hraběcí Milosti rychtář v Třebecho-
vicích, pan Jan Vejvoda, primátor 
městečka Opočna, kmotra paní Do-
rota Kyndlerova z Opočna.“
Nebo hned zápis z roku následující-
ho, týkající se přímo nižší šlechty z 
Přepych: „Léta Páně 1665 dne 4. pro-
since pokřtěn jest urozený Jan Vác-
lav Urozeného a Statečného rytíře 
pana Jana Bohuslava Rousa z Lipna 
a Přepych, z urozené paní Barbory 
Kateřiny Bukovské z Hustiřan. Kmo-
tr urozený pan Jan Václav z Opper-
sdorfu, pán na Častolovicích, Týni-
šti, Koldíně a Uhřinovicích J.M.C. 
a slavného soudu komorního rada 
a soudce. Druhý urozený pán Vác-
lav Záruba z Hustiřan na Cerekvici, 
Kostelci, Třeslověticích, Dohalicích 
etc. Třetí urozený a statečný rytíř pan 
Volf Fridrich Cetlic. Kmotra: uro-
zená paní Eleonora z Oppersdorfu, 
rozená z Kolovrat, druhá urozená 
paní Lukavská, rozená Dohalská, 
třetí paní Dorota pana Enocha Kle-
mense Vratislavského ze Zvole, toho 
času hejtmana panství opočenského. 
Pán Bůh rač téhož pana syna poctíti 
všemi dobrými věcmi, kteréž by byly 
k prospěchu jeho a ku spasení duše a 
k Pánu Bohu jeho cti a chvále.“
Záměrně uvádím zápis v nezkrácené 
podobě, aby pravdivěji vynikla vý-
znamnost křtu v hlubší minulosti, 
ale také slohová úprava zápisu, která 
obecnou kulturnost doby rovněž do-
kumentuje.
Další příležitostí k rodinným osla-
vám byly svatby. Bohužel ani zde se 

Pod patronací církve

v kronikách, o svatebním kolori-
tu prostého lidu nic nedozvídáme. 
Opět se zmiňují jen svatební obřady 
„lidu urozeného“. Pro ilustraci ně-
které ze zápisů těchto událostí uve-
du. 
• „Léta Páně 6. února 1695 potvr-
zen v stav manželský urozený pan 
Bedřich Talacko z Ještětic s uroze-
nou pannou Kateřinou Ludmilou 
z Vlkanova a Přepych. Svědkové: 
urozený pan Krajský z Chvalkovic, 
urozená panna Františka Rousová. 
A jiných urozených mnoho obojího 
člověčenství.“
• „Léta Páně 1698 dne 6. srpna  
z Přepych potvrzen jest v stav svaté-
ho manželství urozený a statečný ry-
tíř pan Václav Rous z Lipna s ctnou 
a šlechetnou pannou Annou Marií 
Fiedlerovou, komornou J.M. paní 
hraběnky Colloredo. Svědkové: uro-
zený pan Jan Karel Philippi, urozený 
pan Ferdinand z Vlkanova, urozená 
paní Zuza.“
Určité oživení společenského života 
té doby představovaly chvíle, kdy do 
regionu zavítaly významné osob-
nosti a hodnostáři církevní nebo 
světští. Prostý lid svou účastí pro-
kazoval svou zbožnost i oddanost 
vrchnosti. Takovou příležitostí bylo 
třeba biřmování. Podle odborné li-
teratury je biřmování jedna ze sed-
mi svátostí katolické církve. Spo-

lu se křtem a eucharistií je jednou  
z iniciačních svátostí, ustanovené 
Ježíšem Kristem, jejímž prostřed-
nictvím křesťan od Boha dostává 
pečeť daru Ducha svatého. Do nitra 
člověka vtiskuje nezrušitelné zna-
mení, proto se tyto svátosti mohou 
přijmout jen jedenkrát za život.
Tak tomu bylo i 14. června 1816, 
kdy: „…přijel do Přepych nejdůstoj-
nější, nejjasnější a neosvícenější pán 
pan Alois Josef Krakovský ze sv.říše 
římské hrabat z Kolovrat a svobodný 
pán z Újezda, z Boží milosti biskup 
Královéhradecký, s nejdůstojnějším 
panem Schireschem, kanovníkem a 
ředitelem biskupské kanceláře, kte-
ří tohoto dne navštívili farní kostel 
v Přepychách. Druhého dne, totiž  
15. června, po odsloužení mše svaté 
a po promluvě k lidu udělil svátost 
biřmování 135 osobám tohoto ob-
vodu. Po udělení této svátosti zdejší 
farář Alois Bachmann zazpíval Te 
Deum laudanum (Tebe Bože chválí-
me) se slavnostním požehnáním. Po 
skončení obřadů byli na faře vyslech-
nuti představení obcí, farář a kap-
lan. Potom šel nejosvícenější pastýř 
do školy, kde v přítomnosti veškeré 
mládeže školní byla zkouška ze všech 
předepsaných předmětů a pan kaplan 
Václav Vít poučil mládež. Posléze po 
snědení oběda v poledne, o čtvrté ho-
dině odjel nejosvícenější pan biskup se 
svým doprovodem do Opočna, dopro-
vázen mládeží obvodu přepyšského.“
Téměř o sto let později je popsána 
podobná biskupská visitace, která si 
s výše uvedenou, v okázalosti a ho-
nosnosti, v ničem nezadala. Vzhle-
dem k živé popisnosti uvedu kro-
nikářský zápis rovněž v nezkrácené 
podobě.
„Den 4. července 1906 byl pro zdej-
ší osadu dnem slavnostním a pra-
vým svátkem, k němuž se konaly 
přípravy po více dní předem. Toho 
dne odbývala se ve zdejším koste-
le biskupská visitace, kterou konal 
sám pan biskup Dr. Josef Doubrava 
z Hradce Králové. Obecní zastupi-
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telstvo s jinými farními obcemi zá-
vodilo, by pana biskupa slavnostně 
uvítalo a ukázalo, v jaké lásce a úctě 
náměstka apoštolského chová. Svolilo 
ku vystavění dvou slavnostních bran 
(třetí u fary dal zříditi sám duchovní 
správce). První byla ve vsi dole u Ho-
lancových, druhá na odbočce okresní 
silnice ku faře za můstkem u školy, asi 
před nynějším domem pana Milera. 
Potřebné dříví a chvoj na tyto brány 
a stožáry po obci povolil dáti zádušní 
úřad zdarma a mohla si pak obec na 
částečné uhrazení nákladu dříví po-
nechati. Také povolilo obecní zastupi-
telstvo koupi tří hmoždířů ku střelbě. 
Zaplatilo hudební produkci ku oslavě 
toho dne. Nejen obecní zastupitelstvo, 
ale i občanstvo jevilo snahu oslaviti 
ten den, a tak ozdobilo, pokud možno 
své příbytky. 
Ráno v 7. hodin uvítalo banderium 
(seskupení kolem velmože) z místní a 
přifařených osad na koních na hrani-
cích obce vznešeného hosta a v prů-
vodu slavnostním od první brány až 
ke škole hudební sbor, spolky hasičské 
a obecní zastupitelstvo; u školy bylo 
uvítání druhé od školní mládeže a 
učitelstva celé farní osady. Nato hnul 
se průvod ku faře, kdež byl pan bis-
kup uvítán místním a velkým počtem 
okolního duchovenstva. 
Po vykonaném duchovním cvičení ve 
faře a v kostele byl slavnostní oběd  
s účastí knížete a kněžny Colloredo  
z Mansfeldu, kteří oba brali podíl při 
duchovních cvičeních a neostýcha-
li se přijmouti osobně kmotrovství 
některým biřmovancům. Při obědě 
koncertovala před farou velice zda-
řilá místní kapela. Po obědě odebral 
se vznešený host a více jiných ve slav-
nostním průvodu pěšky až k dolejší 
bráně, kde bylo poslední loučení, pak 
v povozech do Opočna. 
Nejen pan biskup, ale všichni hosté 
byli velice potěšeni nad milým přije-
tím občanstva.“

Pod mocí světskou

K občasnému rozptýlení lidu docházelo i při návštěvách a událostech spoje-
ných s panským stavem světským. Historicky naprosto ojedinělou událos-
tí v našem regiony byla přítomnost velmocenských představitelů té doby v 
Opočně. Popis události opět ponechám důvěryhodnosti dobového kroni-
káře.
„Dne 15. června 1813 přijel do Opočna císař ruský Alexandr. 21. téhož měsíce 
přijel do Opočna pruský král Vilém Fridrich, kterýžto král zase téhož dne po 
prohlížení a execírování našeho vojska odjel do Kosmonos k císaři našemu 
Františkovi.“

„K parádě těmto slavným mocnářům byli na panství opočenském dva regi-
menty pěchoty Hiller a Jeroným Colloredo, v Přepychách 6 kumpanií leželo, 
dva regimenty kavalerie Klinau a Arosier. Viděl jsem i já určitě na polích 
pulických císaře Alexandra, korunního prince ruského Konstantina, bratra 
cara ruského, krále pruského a mnoho jiných generálů při poradě u execíro-
vání na těchto polích. Dne 22. června odjel Konstantin, bratr císaře ruského 
z Opočna. Dne 23. před polednem odjel z Opočna i císař ruský Alexandr se 
svým komorstvem, čtyři regimenty vojska se parádírovaly, jel skrze Dobrušku 
do Náchoda a měl býti obědem u kněžny v Ratibořicích. Odtud přes Náchod 
do hlavního stanu do Reichenbachu. Kněžny odjely odpoledne ku Praze, mi-
nistři císařští byli Metternich a Stadion, pruský ministr baron Humboldt.“

Byla to doba, kdy se i naší obce dotkly události napoleonských válek, které 
obecně nic pěkného pro lid nepřinášely, ale i tak si myslím, že setkání ta-
kových „potentátů“ v bezprostředním okolí bylo tak mimořádnou událostí, 
na kterou se ještě dlouho v hospůdkách i chalupách vzpomínalo. Jenom pro 
dobové přiblížení a ilustraci – bylo to podobné, jako by se v Opočně setkala 
Angela Merkelová, Emmanuel Macron a Vladimír Putin.
Přirozenou rodinnou a společenskou událostí byly pohřby, které uzavíraly 
koloběh života člověka. S okázalostí, vlastní svému stavu, prokázal úctu ke 
svým předkům hrabě Rudolf Colloredo, když velkými náklady nechal zho-
tovit výstavnou rodinnou kryptu ve hřbitovním kostele blahoslavené Pan-
ny Marie v Opočně. Kronikář popisuje, jak 31. července roku 1810 velkole-
pý průvod z kláštera otců kapucínů doprovázel ostatky hraběcích předků. 

Ruský car Alexandr
(*1775, †1825)

Pruský král 
Vilém Fridrich
(*1770, †1840)

Rakouský císař František
(*1768, †1835)

Pod patronací církve



Buditelé - rodáci z našeho kraje
FRANTIŠEK MARTIN PELCL 
(11. 11. 1734, Rychnov n. Kn. - 24. 2. 1801, Praha)
spisovatel, historik, filolog a pedagog

FRANTIŠEK VLADISLAV HEK 
(11. 4. 1769, Dobruška – 4. 9. 1847, Kyšperk/Letohrad) 
spisovatel, publicista a skladatel

PÁTER JOSEF VOREL 
(14. 11. 1801, Opočno– 19. 12. 1874, Zdice)
kněz, hudební skladatel 
autor zlidovělých písní Nad Berounkou pod Tetínem, 
Pijme pivo s bobkem
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Neseny byly představiteli magistrá-
tů opočenského, třebechovického, 
dobrušského, novoměstského, čtyř-
mi rychtáři z obcí přiléhajících, mlá-
denci opočenskými, doprovázenými 
dvaceti pannami oblečenými v bí-
lých šatech. Tisíce lidu bylo přítom-
no z panství opočenského, rychnov-
ského a častolovického. Po uložení 
mrtvých v kryptě vykonal pohřební 
bohoslužby slovutný pán Josef Obst, 
rada konsistoře královehradecké, 
biskupský vikář třebechovický a 
děkan dobrušský. Po skončení vše-
ho zúčastnila se vrchnost světská a 
církevní v opočenském zámku na 
slavnostní snídani.

Galerie buditelů

Celý proces formování moderního českého národa byl podněcován i řadou 
vnějších okolností. Do Čech se tlačila průmyslová revoluce, Josef II. přišel  
s tolerančním patentem, stavovský stát se začal pozvolna měnit na občan-
skou společnost. Faktem je, že vzhledem k tehdejším možnostem komuni-
kace, dopravy, technologických a dalších skutečností, se tento proces dostá-
val do života vesnického lidu později. I v kronikách naší obce pozorujeme 
tyto změny spíše až od druhé poloviny století devatenáctého. Nové impulzy 
dalšího vzepětí kulturního a společenského rozvoje přinesl vznik republiky.

Pod mocí světskou

Oživení 
po národním obrození

Hovoříme-li v našem článku o kul-
tuře a společenských aktivitách mi-
nulosti, nelze pominout období, kte-
ré nazýváme národním obrozením. 
České národní obrození byl proces 
formování moderního českého ná-
roda, který probíhal zhruba od po-
slední třetiny 18. století do poloviny 
19. století. Jeho vedoucí představite-
lé se snažili pozvednout český jazyk 
opět na úroveň jazyka vzdělanců a 
motivovat obyvatele českých zemí 
k národní uvědomělosti. Snažili se 
proto o obrodu, oživení národa, a to 
zejména na poli kulturním, později 
se k tomu často přidala i snaha o po-
litickou emancipaci. 

Karel Ignác Thám Josef Kajetán Tyl Karel Hynek Mácha Božena Němcová

Josef Jungmann Josef Dobrovský Karel Jaromír Erben

Jan Evangelista 
Purkyně

František Palacký

Jan Svatopluk Presl František Vladislav 
Hek (F. L. Věk) 

František Martin 
Pelcl

Páter Josef Vorel

Některé upřímně myšlené snahy o po-
zvednutí českého jazyka a odstranění 
germanismů vyznívalo někdy až ko-
micky. Mezi tzv. brusiče jazyka patřil i 
poštmistr Sýkora z Opočna zmiňovaný 
v Jiráskově románu F. L. Věk. Některé 
jejich návrhy pro pobavení otiskujeme:
Poštmistr - pěšnoved, nos - citoň, 
umělec - umeš, právník - vědín, por-
trét - podobaz, basista - hluban, bicykl 
- hbitokolo, filozof - libomudrun.

Oživení po národním obrození - formování českého národa
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Za nevídané účasti lidu zde byly v roce 1923 sehrány di-
vadelní hry „Branského Frantina“ a „Pasekáři“. Žila tím 
celá vesnice i okolí, obdivuhodné bylo zapojení řemeslní-
ků a sedláků, kteří vytvořili kulisy věrohodné vesnice, na 
přírodním jevišti defilovaly skupiny jezdců na koních a 
celkový dojem byl pro diváky úchvatný a ojedinělý. 

Naše obec si mnoho kulturních aktivit nese z minulosti. 
Například již 11 let před tím, než si „Národ sobě“ ote-
vřel poprvé Národní divadlo, byla roku 1870 založena 
v Přepychách Jednota divadelních ochotníků. Založe-
ní inicioval řídící učitel Jan Sklenář, prvním ředitelem 
byl kaplan Dejl a režisérem pekař Josef Hájek. Zaha-
jovacím představením spolku byl „Slepý mládenec“ od 
J. K. Tyla, k oslavám 50. let kněžství místního děkana 
Jana Vítečka. Spolek po několik let velice dobře pro-
spíval, ale jak píše kronikář, „po roce 1878 jeho aktivita 
netečností členů poněkud ochabla.“ K dalšímu velkému 
oživení došlo v osmdesátých a devadesátých letech 19. 
století. S podporou přišla i obec, která poskytla 30 zla-
tých na zřízení divadelní šatny v hostinci U Holanců 
(čp. 20), pomáhala s placením jejího ročního nájemné-
ho (10 zlatých). V roce 1887 byly zakoupeny divadelní 
obleky a rekvizity za 150 zlatých (obec 30 zlatých) a byl 
sepsán inventář spolkového majetku. Aktivitu spolku  
v té době dokládá následující přehled odehraných před-
stavení, která vedle kulturního významu měla i smysl 
charitativní.
1886 – drama „Primátor“ od Josefa Kolára s tématem  
z české historie
1887 – rozverná „Noc na Karlštejně“ a dramatická bá-
chorka „Strakonický dudák“
1889 – s pomocí studentů sehráno „Vodní družstvo“ a 
obraz života české vesnice „Naši furianti“ od Ladislava 
Stroupežnického
1890 – hra právníka a spisovatele Josefa Štolby „Závěť“
1891 – veselohra „Mravenci“ od Josefa Kolára k 20. vý-
ročí založení spolku, opět drama „Slepý mládenec“ a 
drama „Václav Hrobčický z Hrobčic“ 
1892 – Šamberkova veselohra „Palackého třída 27“, „Ži-
vot krále“ a „Nataša“. Výtěžek věnoval spolek na školní 
potřeby, 10 zlatých pohořelým a na udržování kaple ve 
Dříznech 5 zlatých
1893 – „Zvíkovský rarášek“ od Stroupežnického, „Pro-
ces“ a „Bankrotáři“
1894 – „Loketský zvon“, „Kříž u potoka“ a „Svět mla-
dých lidí“. Na pomník pro Aloise Mádra bylo věnováno 
20 zlatých, na ozdoby před sousoším Cyrila a Metoděje 
6 zlatých a na školní potřeby 15 zlatých
1895 – „Sedlák Zlatodvorský“ a „Jan Výrava“
1896 – sehrán „Mistr Bedrník a jeho chasa“. Na pomník 
kaplana Mádra věnováno 10 zlatých, na kříž za vsí (asi 
u Horky) 10 zlatých, pohořelým v obci Jeleni 2 zlaté 68 
krejcarů
1897 – hra Aloise Jiráska „Vojnarka“, která vypráví  

o selce Madleně Vojnarové, která se vzepře tvrdým ven-
kovským zvykům. Úspěch měla i romantická komedie  
J. J. Kolára „Pražský žid“. Poškozeným povodní bylo 
předáno 18 zlatých 35 krejcarů
1898 – „Dva světy“ a „Paličova dcera“ J.K.Tyla
1899 - dramatická hra bratří Mrštíků „Maryša“ úspěš-
né působení přepyšských ochotníků na konci 19. století 
zakončila. 
V roce 1900 bylo oslaveno 30 let jejich působení hrou 
„Probuzenci“. Duší pozdějšího vedení spolku až do roku 
1921 byl režisér Josef Lacina.

Ochotnické divadlo v Přepychách



Nový rozmach ochotnické činnosti nastal po vzniku republiky. Do čela Jed-
noty divadelních ochotníků byl zvolen vlastenecký učitel Josef Brabenec, 
který stál i za myšlenkou, vytvořit v nové době i nové divadelní prostředí. 
Získal pro tuto myšlenku místní občany a získal i potřebný kapitál. Za vhod-
né místo přírodního jeviště bylo vyhlédnuto údolí za mlýnem, ohraničené 
z jedné strany dřízeňským potokem a z protější příkrou strání, jako stvoře-
nou pro terasové hlediště. Stráň se proměnila v hlediště o 2400 sedadlech.

Ochotnické aktivity „Jednoty“ pokračovaly po celou dobu první republiky. 
V roce 1938 sehrál spolek v Bolehošti operetu „Já jsem malý mysliveček“,  
o Velikonocích divadelní hru „Most“, v květnu „Náš pan Franc“. Za pozor-
nost stojí to, že v době, kdy byla dne 23. září, v souvislosti s ohrožením repub-
liky vyhlášena mobilizace, byla uvedena v září hra o hrdinství sibiřské ana-
báze „Hrdina Feďka“. Uskutečnily se ještě volby nových činovníků Jednoty 
(předseda Jan Němeček; místopředseda Václav Řehák; jednatel Josef Chudý; 
pokladník Josef Brabenec; režiséři Josef Lacina a učitel Jaroslav Kříž) a po-
tom již s nástupem protektorátu byla činnost veškerých spolků zakázána.
V šedesátých letech 20. století došlo k novému oživení divadelní činnosti. 
Skupina mladších kolem Víta Rohleny (Miroslav Pospíšil, Jan Otčenášek, 
Václav Marek, Josef Voltr, Marie Hašková, Jaroslav Čuda…), využívala zku-
šeností starších ochotníků (Miroslav Otčenášek, Václav Řehák, Libuše Ze-
mánková, Václav Vaněk, Jan a Marie Macháčkovi, Václav Kánský, František 
Krušina, Jaroslav Hartman, maskér Kalvach a další) a pouštěla se do adapta-
cí slavných českých i světových autorů.

Toulky přepyšskou minulostí
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Vlastimil a Libuše

Ne, nejde o přepyšskou legendu, 
jako je třeba Oldřich a Božena, nebo 
Břetislav a Jitka. Hned to uvedu na 
pravou míru. Ta spojitost vychází  
z osobnosti, v posledních letech 
často a oprávněně vzpomínaného 
kaplana Aloise Mádra. Ten krátce 
po svém nástupu do Přepych v roce 
1875 založil mužský zpěvácký spo-
lek „Vlastimil“, o kterém kronikář 
píše: „za tu dobu měl nastudováno 
již mnoho čtverozpěvů, i těch nejtěž-
ších a uspořádal celou řadu skvělých 
hudebních produkcí v hale p. Václava 
Holance. Byly to v pravdě hudební, 
venkovské festivaly (slavnosti), které 
přivábily vždy hojný počet hostů, a 
to nejen domácích, ale i přespolních, 
zvláště z Opočna. Produkce ty způ-
sobily obdiv u hostů i znalců hudeb-
ních, kteří se tázali, jak to jest možné, 
aby se prostí venkované něčemu ta-
kovému naučili. Hlavní příčinu toho 
asi byla neúnosná píle a horlivost 
zpěváků, kteří v zimních měsících se 
téměř denně scházívali ke zkouškám 
do školní budovy. Těmto veřejným 
hudebním produkcím ještě zvláštního 
lesku dodali pozvaní umělci Antonín 
Grund, Josef Mádr a Josefína Grun-
dová, operní pěvci z Prahy, kteří si 
neobtěžovali dalekou cestu vážiti a 
též přispoluúčinkovati.“
Zpěváci spolku „Vlastimil“ nechy-
běli u žádné významnější církev-
ní nebo společenské akce, stejně 
jako jejich vedoucí, jak je popsáno  
v kronikách. Vysokou úroveň orga-
nizačních schopností i muzikálnosti 
Aloise Mádra dokládám opisem ori-
ginálního článku z dobového tisku 
roku 1889, kde Variace na národní 
písně pro kontrabas, právě on před-
nesl. Za povšimnutí stojí zařazené 
koncertní skladby, světoznámých 
představitelů vážné hudby. Nároč-
nost těchto skladeb vypovídá i o 
nutné dávce uměleckých schopností 
účinkujících.

Ochotnické divadlo v Přepychách



Opočenský rodák Filip Stanislav Kodym řídil 
redakci Hospodářských novin v letech 1852-1862.

Toulky přepyšskou minulostí
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V roce 1886 bylo v pěveckých kru-
zích uvažováno, zdali by nebylo tře-
ba, založit ještě ženskou pěveckou 
Jednotu. Z toho důvodu byla 28. lis-
topadu svolána schůze přepyšských 
dívek. Sešlo se jich 24, schválily ná-
vrh stanov a novému spolku daly 
název „Libuše“. Za starostku spol-
ku byla zvolena Marie Sklenářová 
(manželka učitele), za ředitelku Al-
bína Máslová (rovněž choť učitele), 
za cvičitele kaplan Alois Mádr. Bylo 
ustanoveno, jak často bude probíhat 
cvičení, tak, aby bylo možné vystou-
pit zároveň s mužským spolkem na 
plánované veřejné produkci, v lednu 
příštího roku. Stalo se, a od té doby 
byl i ženský spolek zapojován do ve-
řejného kulturního života obce.

Osvětová (čtenářská) beseda

Ušlechtilá myšlenka stála i za ustavením Občanské besedy. Dne 1. ledna 1886 
se v hostinci Václava Holance (čp. 20 – později hostinec U Kupků) sešla na 
ustavujícím jednání skupina občanů, majících zájem na „povznesení života 
kulturního a společenského“. Bylo rozhodnuto, že každý člen propůjčí do za-
čátku nějaký časopis spolku a tím bude zproštěn příspěvku peněžitého. Pro 
ostatní členy byl stanoven poplatek 10 krejcarů měsíčně. Hostinský Holanec 
ponechá jednu místnost k volnému používání spolku. Místní kaplan Alois 
Mádr převzal na sebe prozatímní povinnost, dříve, než dojde ke schválení 
stanov, udržovat pořádek v časopisech, svolávat schůze a vybírat příspěvky.
Časopisy půjčované a postupně objednané spolkem byly následující:
Politické – Pokrok, Hlas národa, Čech, Národní politika, Pražský týdeník, 
Ratibor a Pražské noviny
Vědecké a pro umění – Method, Dalibor
Beletristické – Světozor, Zlatá Praha, Osvěta, Vlast, Obzor
Humoristické - Humoristické listy, Švanda Dudák
Vychovatelské -Pěstoun, Vychovatel, Škola a dům
Hospodářské a průmyslové – Dělník, Hospodářské listy

Dobové ilustrace v publikacích a časopisech vvydávaných v II. polovině 19 století

Vedle půjčování a pročítání časopisů organizovala Občanská beseda u Ho-
lanců i řadu osvětových přednášek (student písemnictví Jan Kašpar, syn sta-
rosty Josefa Kašpara „O četbě“; učitel Ota Sklenář „O životě starých Čechů“; 
učitel Josef Máslo „O výchově dítek v rodině“; medik Josef Ježek „Jak sobě 
počínati máme při náhlém neštěstí, onemocnění a otravě“; student Josef 
Baše „O houbách v hospodářství“ a mnoho dalších).

Vlastimil a Libuše



NA ZÁVĚR

Několika připomínkami z našich 
kronik jsme prošli životem v naší 
obci, od minulostí k současnosti. 
Předmětem bylo téma, které mís-
to hmatatelné podstaty má spíše 
rozměr duchovní, který nás jako 
lidstvo činí v živočišné říši, zcela 
výjimečnými. Ano, kultura a spo-
lečenský život nás provází od ne-
paměti. Vždy odráží svou dobu, 
materiální a životní podmínky, 
ekonomické i politické prostředí. 
Lze to vystopovat i na výše uve-
dených událostech a činnostech, 
které jsou v kronikách popsá-
ny. Nebyl to obraz celistvý, pro-
tože ten zahrnuje nespočet dal-
ších prvků. Jazyk, nářečí, zvyky, 
kulturu řemeslné výroby, vědu, 
vzdělávání, rodinný života, vzá-
jemné vztahy apod. To vše náš 
všední život prosvětluje. 

Věnováno všem, kteří se na tom 
aktivně podíleli, nebo podílejí.

Vladimír Zdeněk, st.

Toulky přepyšskou minulostí
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Ve výčtu spolkové činnosti minu-
losti nemůže chybět. Ten přepyšský 
byl založen začátkem roku 1880 a  
v krátké době se výborně osvědčil. 
Pojišťovací spolek Novoměstsko-
-Rychnovský vybavil hasiče zname-
nitou stříkačkou a výzbrojí. Prvním 
velitelem byl zvolen první radní 
Václav Merta z čp. 78 a počátečním 
cvičitelem učitel František Moravec. 
Obec dávala v té době na provoz 
spolku 30 zlatých ročně.

Sbor dobrovolných hasičů 

Občanská beseda, později nazývaná 
jako čtenářská beseda byla vlastně 
počátkem organizovaného obecního 
knihovnictví v Přepychách. Pracova-
la v následujících letech s různou in-
tenzitou. V roce 1887 měla 41 členů 
a roční příjem je uveden 28 zlatých 
14 krejcarů. Na počátku roku 1888 
měla již 50 členů, ale zájem upadal a 
koncem roku jich zůstalo jen 29. Jak 
je uvedeno v kronice: „...po téměř de-
setiletí svého spánku opět v roce 1898 
přivedena k životu z podnětu učitelů 
Václava Koubka, Josefa Králíčka a 
Jana Nádvorníka“. Starosta Václav 
Baše a učitel Koubek vysvětlili na 
shromáždění v listopadu 1898 nové 
zaměření spolku, s důrazem na ve-
dení Knihovny a pořádání předná-
šek. Vzhledem k tomu, že časopisy 
se postupně rozšířily mezi veřejnost, 
byly postupně vystavovány i v hos-
podách a u živnostníků (holiči), 
byla knihovna postupně doplňována 
spíše knihovním fondem. Nově se 
rozšiřující Besedě čtenářské daroval 
František Kašpar, na vedení knihov-
ny a nákup knih, svoji odměnu 15 
zlatých za úřad II. radního.
S různými vzestupy a pády se obecní 
knihovnictví v Přepychách potýka-
lo i ve století dvacátém. V roce 1931 
čítala Obecní knihovna 750 svazků 
zábavných a 116 svazků poučných. 
Byla umístěna ve škole v první třídě. 
Na její provoz přispívala obec část-
kou 500 Kč. Knihovníkem byl teh-
dy řídící učitel J. Mánek a v daném 
roce přišlo 251 návštěvníků, kteří 
si vypůjčili 735 knih. Vše přerušila 
válka a další výraznější oživení při-
šlo v druhé polovině 20. století, kdy 
knihovna získala samostatné pro-
story v rekonstruovaném objektu 
„Na sále“. 

Občanská (čtenářská) beseda

Dnes má své útočiště v objektu ha-
sičské zbrojnice. Věřme, že i dnes, v 
době mnoha médií, zájem o četbu 
neskončí a bude pokračovat. Věřím, 
že je to přání i současné knihovnice, 
Lenky Čtvrtečkové. Bohatá tradice 
knihovnictví, ale i kulturních tradic 
v Přepychách, si to zaslouží.

Prvoplánovým zaměřením sboru 
byly pochopitelně zásahy při požá-
rech a prevence požární bezpečnos-
ti v obci. Zejména v té době to bylo 
velmi akutní, stále ještě převažovala 
roubená stavení, na střechách došky 
a šindele, obec měla neblahé zkuše-

nosti se strašlivými požáry v letech 
1865, 1868, nebo i s požárem fary, 
která v roce 1885 do základů shořela.  
Vedle tohoto poslání, byla a je s ha-
sičstvem spojena v obci i jeho role 
na poli kulturních aktivit a spole-
čenské zábavy. Začínalo to plesy, 
které tvořily také zdroj prostředků 
pro provoz, ale byla to často i rozho-
dující účast při udržování místních 
zvyklostí a tradic. Masopusty, kácení 
máje, únosy nevěst, svatby a pohřby, 
charitativní činnost při pomoci po-
stiženým požáry, povodněmi či ji-
ným neštěstím. Tam nikdy hasiči 
nechyběli. Také na tyto tradice sbor i 
do dnešních dnů navazuje.


