Přepychy
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.235862N, 16.106529E

Nadmořská výška: 305 m n. m.

První pís. zmínka: 1355 (667 let)

Počet obyvatel: 643

PSČ: 517 32

Adresa URL: www.prepychy.cz

Památky a zajímavosti Přepychy
V obci je řada starých roubených stavení s bohatě vyřezávanými štíty. Asi tak ve středu obce se
nachází rybník U sv. Jana, upoutá nás na první pohled, jelikož v jeho středu roste velký kaštan.
Největší pozornost si jistě zaslouží původně gotický kostel sv. Prokopa, připomínaný k roku 1355, který
byl později, v roce 1574 renesančně přestavěn. Zařízen je z roku 1774. Nachází se u Farského
rybníku.
Dřízeňské údolí
V tomto malebném údolí uprostřed lesa najdete mnoho přírodních krás a památek. Můžete se projít
po cestičkách - křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, shlédnout kapli a studánku. Na těchto
místech se také konají pobožnosti. O čistotu a pořádek se zde starají sestry z charitativního domova.
Poutní místo je nyní nově opravené.Kaple Panny Marie, postavená v roce 1889, je dominantou poutního
místa. Uvnitř studánky s kapličkou se nachází soška P. Marie. Pomník Aloisi Mádrovi, zakladateli
poutního místa, postavili v roce 1897 jeho ctitelé.Podzemní chodba
Přepyšští objevili kulturní dědictví v podobě části středověké podzemní chodby, která vede od
zdejšího kostela po faru. Starosta Josef Petera spolu s kronikářem Zdeňkem Bahníkem se domnívají, že
chodeb bude v obci více. Zřejmě jejich rozcestí je právě pod kostelem, kde kdysi stála strážní věž.
Podzemní cesty jsou ve vynikajícím stavu, což potvrdila i archeoložka Martina Beková.Starosta potvrdil, že i
při dalších stavebních akcích se na chodby údajně narazilo.
Ovšem lidé o tom nemluvili. Až nyní, co se jednu z nich podařilo objevit, někteří se přiznávají, že jako
malé děti se do chodeb dostali, a to v době, kdy se stavěl Charitní domov. Ani tehdy se o výskytu podzemních
cest nemluvilo, pouze se těžkou technikou zahrnuly.Dno prozatím zprůchodněné cesty je zhruba ve
čtyřmetrové hloubce. U fary je chodba vysoká téměř 230 centimetrů. V místě, kde se vykopal vchod, je
vysoká pouze 160 centimetrů.Strop tvoří dva velikánské placáky na sobě umístěné. Jeden je tlustý
alespoň patnáct centimetrů. Takto se podařilo zabránit případnému sesunutí a díky vypracovanosti
zřejmě chodby zůstaly v takovém stavu, v jakém jsou dnes. Starosta, archeoložka i kronikář se
jednoznačně shodli, že jde o unikátní objev. Chodby jsou totiž nejen precizně vybudované, kameny
téměř dokonale opracované, ale hlavně celá stavba je natolik zachovaná, jako by nešlo ani o odkaz
předků několik set let starý. Zřejmě vznikla ve 14. až 16. století.
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