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ZDARMA

GENERÁLKA NA SILVESTRA?
Nikoliv - přijel k nám zvěřinec.

Fotoobjektivem
starostky

Zvěřinec v Přepychách? Ale kdež!
Drazí spoluobčané, tematický ples V ŘÍŠI
ZVÍŘAT byl jednou z dalších kulišáren,
které nám připravil spolek ProPřepychy.
Realizační tým opět nezklamal a různých
druhů i poddruhů zvířecí říše, exotických
i domácích, se sešlo, až oči přecházely. Pořadatelé připravili zábavný večer a aktéři
si pro pobavení okolí dokázali dělat šprťouchlata i sami ze sebe. Někteří se možná
sžili se svou rolí natolik, že zapochybovali i o tom, zda a nakolik jsou informace,
které na nás chrlí média, důležité. Vždyť
slona asi nezajímá, jaká je úroková sazba
hypoték, a berušce je hospodářský růst
taky naprosto ukradený. Leda snad kočkovité šelmičky by se mohly starat, co je
kde právě zlevněno v akci.

Ale zpátky k dění u nás: Možná nám chybí divadelní sál, jak se zmiňuje kronikář
Láďa Zdeněk v příloze zpravodaje, určitě
chybí tělocvična, aby se naše děti mohly
pořádně vydovádět, ale jistě nám nechybí chuť tvořit něco pro radost ostatních.
Věřím, že se naše touhy nakonec vyplní.
Jsme k tomu na nejlepší cestě.
Prohlédla jsem si fotografie za poslední tři
roky a chci vám touto cestou poděkovat
za podporu a společné úsilí, které se tak
hezky a viditelně projevuje v přívětivém
vzhledu naší obce.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2017, kdy
se znovu budeme společně ucházet o titul
Vesnice roku.
Zdeňka Seidelová

Samospráva obce

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
č. 2016–14
Výpis z Usnesení č. 201614 ze dne 15. 12. 2016

• Informaci o akci Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu na p.p.č.
233/44, k.ú. Přepychy u Opočna.

Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
č. 2016–14
14.11.2016. Dodavatel firma RICOH (14/0/0).
6. Bod 18 programu

• Informaci o akci Obnova drobných sakrálních staveb v obci.

• Pojistná smlouva č. 8603339705 pro pojištění podnikatelských rizik, Kooperativa pojišťovna, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy (14/0/0).

9. Bod 14 programu

7. Bod 19 programu

I. Bere na vědomí :

• Informaci o výsledku výběrového řízení na
pozici Referent veřejného opatrovnictví.

Výpověď pojistné smlouvy č. 4009142, pojistitel: D.A.S. Rechtssutz AG (14/0/0).

1. Bod 2 programu

10. Bod 15 programu

8. Bod 21 programu

• Určení zapisovatele.

• Informaci o projektu Pošta Partner.

2. Bod 3 programu

11. Bod 16 programu

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku ze psů (14/0/0).

• Kontrolu plnění dřívějších usnesení.

• Informaci ze Svazku obcí Dřížná.

3. Bod 4 programu

12. Bod 20 programu

• Rozpočtové opatření č. 19/2016.
4. Bod 5 programu

• Žádost č.j. 966/2016 o finanční příspěvek.
Žadatel: Oblastní charita Červený Kostelec.
Návrh 5.000,-Kč z rozpočtu roku 2017.

• Rozpočtové opatření č. 20/2016.

13. Bod 23 programu

5. Bod 7 programu
• Vyhodnocení akcí roku 2016.

• Pronájem nebytových prostor v čp.66 nebude realizován.

6. Bod 11 programu

14. Bod 24 programu

• Informaci o průběhu akce Chodník „Ve Skalách“ Přepychy.

• Poděkování dárcům za podporu akce „Oprava varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách“.

7. Bod 12 programu

15. Bod 25 programu

Přítomno: 13 členů ZO, od 19:09 hod. 14 čle-

nů ZO, 12 občanů, zapisovatelka

Zahájení:19:05 hodin, ukončení : 21:00 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy

Výběrové řízení
Starostka obce Přepychy vyhlašuje
výběrové řízení na pozici „účetní“.
Nástup od 1.4.2017 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod./týden,
platové zařazení-třída 9.
Požadavky: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou, nejlépe ekonomického
směru, znalost podvojného účetnictví a daňové problematiky, rámcová znalost zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Praxe v účetnictví
výhodou, uživatelská znalost práce
na PC, pečlivost, důslednost, samostatnost a smysl pro týmovou práci.
Příjem přihlášek do 20.1.2017 do
15:00 hod. Bližší informace na www.
prepychy.cz, případně na telefonu
494 628 111.
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8. Bod 13 programu

• Pozvání na akce- Zpívání u altánu-23.12.2016
od 17:00 hod., Benefiční koncert v kostele sv.
Prokopa-27.12.2016 od 17:00 hod.
16. Bod 26 programu
• Termín příštího jednání zastupitelstva
12.1.2017.

II. Schvaluje (pro / proti / zdržel se) :
1. Bod 1 programu (hlasováno v 19:07 hod.)
• Program jednání (13/0/0) a ověřovatele zápisu (13/0/0).
2. Bod 8 programu
• Pravidla rozpočtového provizoria 2017
(13/1/0).
3. Bod 9 programu
• Přijetí úvěru ve výši 3.000.000,-Kč od České
spořitelny a pověření starostky obce k dalšímu jednání a podání žádosti. Účel: financování
projektu „Energetické úspory na objektu MŠ
v obci Přepychy (12/0/2).
4. Bod 10 programu
• Rozpočtový výhled obce Přepychy na období
2017-2020 (12/0/2).
5. Bod 17 programu
• Nákup tiskárny s kopírkou A3 do kanceláře
OÚ dle cenové nabídky N16HKO0299 ze dne
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9. Bod 22 programu

úhradě za sběr a odstranění komunálních odpadů (14/0/0).

c) Poděkování a přání do nového roku (Z. Seidelová, Mgr..Macháček, Ing. Petera).

8. Bod 27. 1. programu

2. Dotazy:

• Pověřuje starostku obce k dalším jednáním
ve věci získání pozemku parc.č. 237/122 v obci
Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna do vlastnictví obce od firmy OMNIA ENERGO s.r.o. dle
nabídkové ceny 54.0000,-Kč + DPH 21%. Nabídka ze dne 11.12.2016, č.j. 997/2016 (14/0/0).

a) Obec plátce DPH.

III. Informace a dotazy:
1. Informace :

b) Položky oprav varhan v místním kostele dle
nabídky pana Boka ze dne 25.11.2017.
V Přepychách dne 16. prosince 2016
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce

a) Prodej pozemků občanům v 1. Q 2017.
b) Kapacita MŠ Přepychy naplněna.

Miroslav Andrš, ověřovatel zápisu
Radek Křivka, ověřovatel zápisu

• Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 953 068 na zajištění svozu a odstraňování komunálního
odpadu s firmou Marius Pedersen a pověřuje
starostku obce k podpisu (14/0/0).

11.Bod 27.2. programu
• Akci roku 2017-příspěvek na záchranu
varhan v místním kostele ve výši 100.000,Kč, bude zahrnuto do návrhu rozpočtu 2017
(12/0/2).

1. Bod 6 programu (hlasováno v 19:15 hod.)

3. Bod 17 programu
• Starostku obce k podpisu smlouvy s firmou
RICOH (14/0/0).
4. Bod 18 programu
• Starostku obce k podpisu pojistné smlouvy č.
8603339705 (14/0/0).
5. Bod 19 programu
• Starostku obce k podání výpovědi pojistné smlouvy č. 4009142 společnosti D.A.S.
(14/0/0).
6. Bod 22 programu
• Starostku obce k podpisu dodatku č. 4
smlouvy č. 953 068 s firmou Marius Pedersen
(14/0/0).
7. Bod 22.1. programu

Pronájem hrobových míst
Nájemcům hrobových míst,
kterým končí pronájem
k 31.12.2016, byly zaslány nové
nájemní smlouvy společně s výzvou k úhradě poplatku.

Rezervace stavebních parcel

III. Pověřuje:

• Starostku obce k dalším jednáním s Českou
spořitelnou a podání žádosti o poskytnutí úvěru dle bodu 9. programu (12/0/0).

Vyzýváme občany k úhradě dlužných poplatků za stočné 2015.
Hotovostní platby lze provést
v letošním roce nejpozději
do 19.12.2016 do 17 hod.

Obecní úřad bude v době
od 20. 12. do 31. 12. 2016
pro veřejnost uzavřen.
Finanční hotovost bude do pokladny obecního úřadu přijímána
v letošním roce
do 19.12.2016 do 17:00 hodin.
Prosíme občany, aby si své záležitosti vyřídili včas.

• Výši poplatku za sběr a svoz komunálního
odpadu od 1.1.2017 (14/0/0).

2. Bod 9 programu

Poplatky za stočné 2015

Uzavření obecního úřadu

10.Bod 22.1. programu

• Radu obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření k 31.12.2016 (14/0/0).

Výzva pro občany

PF 2017
Blíží se konec roku a proto mi dovolte osobně poděkovat všem pracovníkům Obecního úřadu Přepychy.
Děkuji děvčatům kanceláře OÚ Janě Zilvarové, Jarmile Moučkové
a Janě Sýkorové za perfektní práci, obětavost a vysoké nasazení. Děkuji dále Ivetě Kánské z Domu zvláštního určení a všem pracovníků
technických služeb pod vedením Jiřího Mazáče. Děkuji kolegům ze
zastupitelsta a všem, kteří se podílejí na zdárném chodu života v naší
stále krásnější obci. Děkuji všem našim spolkům a velice si vážím jejich práce pro nás všechny.
Moje vřelé poděkování patří podnikatelům Ing. Aleši Píchovi a Ing.
Josefu Vostřezovi a všem dalším spolupracujícím firmám z Přepych
a okolí.
Přeji všem pěkné a klidné svátky, hodně zdraví a nových sil do nového
roku 2017.
Zdeňka Seidelová, starostaka obce

• Starostku obce k podpisu smluv a dodatků o
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Případní zájemci o registraci
žádosti o rezervaci parcely 1/Z26
až 17/Z26 se mohou hlásit na
obecním úřadě.

Formulář k registraci
naleznete na www.prepychy.cz

Okresní soud
v Rychnově nad Kněžnou
hledá přísedící
Obci Přepychy byla doručena žádost o pomoc při hledání vhodných kandidátů.
Veškeré informace byly zveřejněny na úřední desce a na webu
obce. Případní zájemci se mohou
obrátit na Obecní úřad Přepychy.

Výběrové řízení
Starostka obce Přepychy vyhlašuje výběrové řízení na pozici
„účetní“.
Příjem přihlášek
do 20.1.2017 do 15:00 hod.
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Ze života obce

Ze života obce

NAPSALI O NÁS
VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ VETERÁNY

ROZHOVOR s plukovníkem Lubošem Bahníkem pro DENÍK
Na vývoj v Evropě se dívám s velkými obavami

Také v Přepychách, obci pod Orlickými horami s šesti stovkami obyvatel, si
11. listopadu připomněli Den veteránů. Pietní akt se uskutečnil u pomníku
padlých vojáků. Vzpomínkové akce se vedle vedení obce zúčastnili vojáci
Armády ČR, nechyběli ani dobrovolní hasiči a muži v historických uniformách.

Dále také připomněl, proč se stal symbolem Dne veteránů květ vlčího máku, který
měli mnozí z účastníků akce v klopě. Bylo
to proto, že na bojištích 1. světové války
vykvetl jako první. K užívání tohoto sym-

Památku přišli uctít zástupci přepyšských spolků, zástupci Čsl. obce legionářské v dobových uniformách a příslušníci armády z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.

bolu přispěl svou básní svědek umírání tisíců mužů, kanadský vojenský lékař, když
v závěrečném verši své básně napsal: Když
rozkvétá lán máků červených – my neměli
jsme spát na polích flanderských.
O současném vnímání válečných veteránů
plk. Ing. Bahník prohlásil: „Domnívám se,
že bohužel dochází k podobnému jevu, jehož jsme byli svědky v době vlády komunistů. Jestliže oni glorifikovali vojáky z východní fronty 2. světové války, dnes se zdá
situace obrácená o 180 stupňů. Neměli
bychom zapomenout na nikoho z vojáků,
kteří položili své životy v bojích této války. Nejde jen o české a slovenské vojáky.
Stejně tak naše vzpomínka patří dalším
vojákům národů, které bojovaly v této ještě hroznější válce, než byla ta první. Vzpomeňme právě dnes na ty, kteří odcházeli
potají z protektorátu, aby se přes všechny
překážky pustili do boje za svoje blízké, za
jejich životy a svobodu. Mnozí z nich zaplatili tím nejcennějším, co měli, životem
svým, nebo životy svých blízkých.“
Na závěr pietního aktu byla přečtena jména padlých občanů Přepych a na památku
každého z nich zapálena svíčka.

O významu Dne veteránů promluvil plk.
Ing. Luboš Bahník, účastník několika zahraničních misí, z nichž jedné – třetímu
kontingentu v Iráku – v roce 2004 dokonce velel.
Na úvod plk. Ing. Bahník, který pochází
právě z Přepych, řekl: „11. listopad a veterány z válečných konfliktů si připomíná
celý euro-atlantický region. Stojíme před
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památníkem, který nám připomíná vojáky, kteří z naší vesnice odešli do Velké
války a nevrátili se. Těmi to vlastně celé
začalo. Velká válka byla pro lidstvo šok.
Nenechte se mýlit, název 1. světová válka
se objevil až v roce 1939, kdy se rozhořel
další a ještě horší konflikt.
Proč to je tedy právě 11. listopadu? Ten
den v časných ranních hodinách podepsali
velitel spojeneckých sil generál Ferdinand
Foche a zástupce Německa, státní tajemník
Matthias Erzberg podmínky německé kapitulace. Bylo v nich uvedeno, že klid zbraní nastane týž den v 11 hodin dopoledne.
Počet mrtvých vojáků padlých na bojištích
této války se odhaduje na 10 miliónů. Zemřelo dalších 8 miliónů civilistů. Tak velké
množství zmařených lidských životů nemělo být nikdy zapomenuto. Nejdříve se
tento den vzpomínal ve Francii a Anglii
jako Den příměří. Teprve později se stal
Dnem válečných veteránů. Snad k tomu
přispěla 2. světová válka a další konflikty,
které se rozhořely později.“
Den veteránů se v ČR připomíná až od
roku 2001. K tomu plukovník Bahník poznamenal, že u nás byl tento den ve stínu 28. října, protože pro naše národy byl
vznik samostatného státu prostě silnější
než konec války a radost převážila nad
vzpomínkami na válečné hrůzy.
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Plukovník Luboš Bahník měl čest velet v pořadí třetímu kontingentu naší
armády v Iráku. Je to rodák z Přepych, kam se pokaždé rád vrací, přestože ho povolání „zaválo“ do mnoha koutů nejen naší země, ale celého světa.
Pokud má příležitost, neváhá podpořit úsilí přepyšských zachránit varhany
v kostele sv. Prokopa - právě tam jsme se setkali a díky tomu vznikl i tento
rozhovor.

Luboš Bahník s paní Dagmar Honsnejmanovou, knihovnicí obce Mokré při benefičním koncertu
11. listopadu v kostele sv. Prokopa.

Co Vás osobně přivedlo do armády a jaké
možnosti Vám armáda dala?
Upřímně vzato, dostal jsem se do armády a jako profesionální voják díky tomu,
že Vojenské akademii v Brně nevadil můj
studentský konflikt s tehdejší politickou
garniturou a přijala mne ke studiu technického oboru. Měl jsem tedy možnost
vystudovat vysokou školu, získat titul
strojního inženýra a navíc v oboru, který
naplňoval mého koníčka – motory všeho
druhu a vůbec všechno, co vonělo benzínem. Pro mě to bylo o to cennější, protože to byl můj druhý pokus. Ještě během
studia na střední škole jsem se pokoušel
o pilotní výcvik, abych se po jeho absolvování mohl stát vojenským pilotem. Jenže
to skončilo špatně, právě díky tomu konfliktu, a pilotní výcvik pro mne skončil
vlastně dřív, než pořádně začal.
Absolvoval jste vojenské (i jiné) školy či
kurzy u nás i v USA. V čem jste viděl největší rozdíl?
Víte, strávil jsem v USA téměř dva roky.
Měl jsem možnost postupně absolvovat
kurzy pro střední a vyšší stupeň velení.
Vzdělávací systém US Army je skutečně
rozdílný od našeho. Studium je mnohem
intenzivnější, přestože mu nechybí poža-

dovaná akademická úroveň, je podstatně více spojeno s praxí. Je to dáno nejen
učebními programy, způsobem jejich
realizace, ale i značným podílem lektorů
přicházejících vyučovat přímo z praxe.
Navíc jsou studenti ke studiu vybírání
a úspěšné ukončení studia pro ně znamená i posun v jejich vojenské kariéře.
Naopak, třeba jen dílčí neúspěch pro ně
může znamenat i ukončení této kariéry.
Vojáci jsou v takových kurzech vysoce
motivováni a to je na úrovni výsledků
rozhodně znát. Říkám to s plnou zodpovědností, protože mám možnost srovnávat, absolvoval jsem vzdělávací aktivity
v ČR a dnes čas od času přednáším našim
vojákům v rámci jejich přípravy.
Pro laika je velmi zajímavou částí Vaší
bohaté kariéry mise kontingentu Vojenské policie AČR v jižním Iráku, která proběhla v roce 2004 a které jste velel. Jaké
měla poslání?
Od prosince roku 2003 působil v blízkosti
Basry v jižním Iráku kontingent složený
z vojenských policistů a dalších vojáků
Armády ČR. Měl jsem tu čest velet v pořadí třetímu kontingentu. Postupně se jich
vystřídalo dvanáct. Základním úkolem
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pro všechny byl výcvik místních policejních sil. Vojáci navíc plnili úkoly policejní
podpory velitelství mnohonárodní divize
rozmístěné v provinciích jihovýchodního
Iráku. Součástí našeho kontingentu byl
i polní chirurgický tým, pracující v britské
polní nemocnici, kde si nesmírně vážili
jeho schopností právě v oblasti válečné
medicíny.
Můžete stručně přiblížit přípravu na tak
závažný úkol a výběr jejích účastníků?
Uběhla už poměrně dlouhá doba od naší
přípravy. Utkvělo mi ale v paměti, že to
zejména zpočátku bylo velmi obtížné.
Chtěli jsme s mým zástupcem způsob přípravy co nejvíce přiblížit tomu, co bude
naše vojáky v místě nasazení čekat. Bylo
to hodně nestandardní, a tak jsme často
naráželi na zažité postupy a někdy i nechuť měnit vyjeté koleje. Na druhé straně
se našla v resortu spousta lidí, kteří nám
v přípravě vojáků hrozně pomohli. Měli
jsme tak díky tehdejší Vojenské lékařské
akademii v Hradci Králové možnost připravit potřebný počet zdravotníků pro
poskytování kvalifikované první pomoci v boji. S pomocí specialistů z Katedry
taktiky Univerzity obrany v Brně jsme
připravovali naše vojáky na bojovou činnost v asymetrickém konfliktu, tedy na
to, jak reagovat na gerilové útoky a jak se
vypořádat s hrozbou improvizovaných
výbušných zařízení. Vůbec nejobtížnější
bylo ale obsadit některé pozice specialistů především v zabezpečení kontingentu.
Takovým oříškem se pro nás stali třeba
spojaři pro zabezpečení satelitní komunikace, kontraktátoři a důstojníci finanční
služby vůbec. Nečekaným problémem se
ukázalo sehnat kvalitní techniky k opravám přidělené techniky.
Nedá mi to nezeptat se, zda jsou dnes
vojáci vedle moderní techniky vybaveni
– zvláště pro tak extrémní situace - také
moderní výstrojí?
Když jsme odjížděli do operace, byl konec zimy roku 2004. Samozřejmě, že jsme
v té době viděli spoustu lepšího materiálu
včetně výzbroje, než jsme měli k dispozici
my. Na druhou stranu musím čestně říct,
že jsme v rámci možností dostali to nej,
co bylo tehdy k dispozici. Doma v republice se vyhodnocovaly zkušenosti z tohoto
nasazení a další akvizice na nákup materiálu, techniky a výzbroje se připravovaly
v souladu s nimi. Tak byla pořízena například vozidla Land Rover se zvýšenou
Přepyšský zpravodaj 2016/3
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Luboš Bahník s autorkou rozhovoru Danou Ehlovou.

balistickou ochranou, do výzbroje byly
zařazeny nově nakoupené kulomety Minimi. Na druhé straně plnění úkolů ukázalo nedostatky například ve vybavení
přístroji nočního vidění, naše nová balistika se neosvědčila ve vysokých teplotách,
které tam dole v poušti v létě panují. Nejvíc problémů nám přinášely i tak obyčejné
věci, jako jsou třeba pneumatiky vozidel,
které obtížně zvládaly namáhání v letních
vedrech.
S čím jste se v Iráku nejvíc potýkali - jak
jste se vyrovnávali s neustálým nebezpečím, ale i s vedrem?
Těch věcí, které jsme museli během nasazení překonávat, bylo víc. Pro nás to určitě
bylo horké léto. A to nejen díky přírodním
podmínkám, ale stejně tak díky začínajícímu povstání, které vedl Muktada Sadr.
Byli jsme dobře připraveni a dokázali jsme
reagovat na zvyšující se nebezpečí. Každý
úkol jsme promýšleli a připravovali jej
s největší pozorností. A to horko? Pro nás
to znamenalo rozdělit vojáky na ty, co plnili hlavní úkol, a to byl především výcvik
nových policistů, a na ty, kteří se starali
ve strážní službě o jejich bezpečí v době
přípravy na další den a odpočinku. Navíc
jsme využívali nutné výjezdy k logistickému zásobování v blízkém Kuvajtu k tomu,
aby si vojáci zabezpečující bezpečnost
konvoje mohli alespoň několik desítek
hodin oddechnout na velké spojenecké
základně. Jak ubíhal čas našeho nasazení,
přestávali jsme to vedro vnímat, možná
proto, že bylo nutné se soustřeďovat na
jiné věci, možná proto, že jsme si na něj
zvykli.
Přepyšský zpravodaj 2016/3

Podíleli jste se na výcviku a odborné
přípravě nových iráckých policistů. Co
všechno tamní adepti během výcviku absolvovali - byli učenlivými žáky?
Určitě byli. Výcvik v našem výcvikovém
zařízení měl mezi iráckými policisty
v Basře i sousedních provinciích velmi
dobrý zvuk. A to přesto, že naši instruktoři byli ve všech druzích výcviku nesmírně
nároční. Jedna část našich instruktorů se
podílela na základním výcviku policejních kadetů v Policejní akademii. Prováděli tam především střeleckou přípravu
a výcvik základních policejních zákroků.
Naše vlastní výcvikové středisko se soustředilo na přípravu policistů přicházejících z praxe. Spektrum jejich přípravy
bylo skutečně široké. Od dopravní služby
až po specialisty pro vyšetřování trestných
činů. Naší základní snahou bylo vyhledávat talentované studenty a z těch vychovávat instruktory, aby mohli naši úlohu
postupně převzít. Když se ptáte, zda byli
učenlivými žáky, představte si, že jste Iráčan, handicapovaný, že umíte sotva číst
a psát, a český instruktor se vám s pomocí
překladatele z angličtiny do arabštiny snaží vysvětlit a naučit vás jak pracovat jako
policista. A ten instruktor vás v tom pekelném vedru nutí k rozvoji síly a obratnosti tak potřebné u policejních zákroků.
Myslím, že za vše hovoří to, že se k nám
v Basře naši studenti hrdě hlásili a certifikátů o absolvování našich kurzů si velmi
vážili.
Popište Vaše pocity, když letadlo se všemi
vojáky Vašeho kontingentu přistálo na
území republiky?
Víte pro mne, jako velitele, stejně jako pro
moje vojáky a vojákyně to byl rozhodně
pocit úlevy. Byl to pocit dobře vykonané
práce a hrdosti na moji jednotku, že to
zvládla. Těšil jsem se na setkání s rodinou a měl trochu starost, zda na letiště
včas dorazily bochníky chleba, které pro
uvítání mých vojáků nechala ve zlivické
pekárně upéct moje paní. Víte, pravý tmavý český chleba je v zahraniční operaci
jednou z největších vzácností. Pak jsem
na ploše před letadlem podal hlášení zástupci náčelníka Generálního štábu a celé
to ze mne spadlo. Začala opět každodenní
rutina velitele útvaru tady v ČR.
Dnes zastupujete zájmy ČR v řídících
výborech center Vojenské policie v rámci
NATO. Co tato práce obnáší?
Stál jsem u zrodu NATO Military Police
Centre of Excellence v polské Bydoszczi
a o nějakou dobu později u zrodu NATO
Stability Policing Centre of Excellence
v italské Vicenze. Představovalo to spous-
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tu jednání na národní úrovni včetně přípravy podkladů pro rozhodnutí Vlády ČR.
Měl jsem za úkol na základě získaného
mandátu vyjednat co nejlepší podmínky
pro členství ČR na mezinárodní úrovni.
Dnes jde v mém případě především o využití schopností obou center pro potřeby
ČR, s tím souvisí podíl na přípravě plánu
činnosti a s tím úzce spojeného rozpočtu
obou center. Za ČR připravuji materiály
spojené s rozvojem center. Funguju jako
primární kontakt k řešení běžných pracovních problémů a připravuji podklady
pro rozhodování řídícího výboru.
Pohyboval jste se ve válečných zónách,
viděl jste utrpení tamních obyvatel. Jak
se díváte na otázku migrantů z těchto oblastí?
Právě proto, že jsem jako bývalý voják měl
možnost okusit konflikt na území bývalé
Jugoslávie, viděl jsem, jak eskaloval v Bosně a Hercegovině a později v Kosovu, sloužil jsem v Iráku a viděl prostory nasazení
téměř všech našich jednotek na území
Afghánistánu, se domnívám, že současná migrační vlna je něco nenormálního.
Nedovedu si představit, kde ti, kteří jsou
konflikty v jejich zemích dlouhá léta těžko
postiženi, berou i pro nás nemalé finanční
prostředky, aby zaplatili pašerákům lidí za
riskantní přepravu do Evropy. Musím říct,
že jsem viděl většinu těch, kteří se s obtížnými podmínkami prali, bránili svou
rodinu, odcházeli od ní proto, aby bojovali za svou svobodu a práva a je celkem
jedno, na které straně konfliktu. Pokud
se stalo, že byly celé etnické skupiny vytlačeny, viděl jsem, že pokud to bylo jen
trochu možné, vracejí se lidé z takových
skupin zpět i za cenu nasazení vlastního
života nebo zdraví. Dívám se na vývoj
v Evropě s velkými obavami, protože na
jedné straně nevěřím důvodům tak masové migrace a na druhé straně vidím naprostou neschopnost evropských politiků
si s tímto jevem poradit. Říkám to s plnou
úctou k těm, které jsem viděl bránit svoji
rodinu, svůj rozpadající se dům, svoje dvě
ovečky nebo kousek políčka s puškou pamatující dobu mého dědečka. K těm, kteří
se vraceli do rozbitých domů a s nasazením vlastního života odminovávali dům,
zahradu, pole, pastviny. Cítil jsem k nim
vždycky veliký respekt, a pokud to bylo
jen trochu možné, snažil jsem se jim pomoci. Ta současná migrace je však něco
úplně jiného.
Dana Ehlová
Rychnovský DENÍK

CENA NEJ ZPRAVODAJE 2015
vyhlášení výsledků soutěže obecních zpravodajů

Z drakiády
do knihovny

Foto účastníků slavnostního udílení cen. Ocenění převzaly Zdeňka Seidelová a Jana Zilvarová.

Soutěž zpravodajů Rychnovska
Vyhlášení soutěže zpravodajů Rychnovska se konalo ve čtvrtek 3. listopadu
v obci Mokré. Pořadatelkou byla již počtvrté knihovnice, kronikářka a účetní
v jedné osobě, Dáša Honsnejmanová. Její
pozvání jsme se starostkou obce Zdeňkou
Seidelovou přijaly více než rády a tušily
příjemně strávený čas v sousední obci.
Nespletly jsme se. Svátečním odpolednem provázel herec, moderátor a recitátor Jaroslav Brendl za vydatné pomoci
Dáši Honsnejmanové. Zazněly básně na
téma „Láska ve všech podobách“ od Jaroslava Seiferta, Petra Bezruče, Jaroslava
Vrchlického a dalších básníků. Zároveň
jsme měly možnost nahlédnout do soutěžních zpravodajů měst a obcí, což bylo
velmi inspirativní. Třešinkou na dortu

Slavnostní vyhodnocení nebylo pouze oficiálním předáním cen, ale zároveň příležitostí
k navázání nových kontaktů. Tomáš Langr diskujuje se starostkou obce o možnostech prezentace dění v obci na portále Orlický.net

pro nás bylo vyhlášení vítězů. Přepyšský
zpravodaj získal 2. místo redakce internetového portálu Orlický.net. Hodnocena
byla obsahová stránka zpravodaje včetně vyváženosti informací z dění v obci
a kultuře, plnění povinností uložených
tiskovým zákonem a další náležitosti.
Ze získaného ocenění má celá redakce
Přepyšského zpravodaje obrovskou radost a zároveň si ho velmi vážíme. Děkujeme všem občanům a místním spolkům za příspěvky do našeho zpravodaje
a těšíme se na další příspěvky a podněty.
Zároveň děkujeme Dáše za skvělou organizaci celé akce.
Jana Zilvarová
O soutěži - 2. místo pro Přepychy
V soutěži se prezentovalo 42 zpravodajů
z 31 obcí, 9 měst a 2 městysů.
„Není vůbec lehké zpravodaj tvořit a je
pravdou, že někdy ani peníze nestačí na
to, aby vůbec vznikl. Je to většinou o člověku, který tuto práci dělá s nadšením a také
svým patriotismem. V podstatě obce a města, které vydávají zpravodaj, jsou vítězi.
O tom není vůbec pochyb," řekla na úvod
slavnostního setkání hlavní organizátorka
soutěže Dagmar Honsnejmanová.
Redakce zpravodajského portálu Orlický.
net vybrala v obou kategoriích nejzajímavější a nejlépe zpracované zpravodaje.
Hodnotila se jak obsahová stránka včetně
vyváženosti informací z dění v obci, v kultuře a společenském dění, tak i zprávy z
obce. V kategorií obcí, zpravodajů 2015,
jsme se umístili na 2. místě.
Zdroj: Orlický.net
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Draci prý patří na nebe. Co se mě však
týká, není tomu tak. Děti mě na drakiádě stvořily a já jim díky Jozefovi Papíkovi zpříjemním výběr knížek v obecní
knihovně. Mám ze stěny knihovny nádherné výhledy. Do knihovny za Lenkou
a Jozefem vás zve váš drak z Junkovic.
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SK Přepychy přezimují na 9. místě
více na www.orlickytydenik.cz
Okresní přebor II. třídy zná svého půlmistra, kterým se stalo mužstvo AFK
Častolovice, jež za sebou nechalo stále
ve formě hrající Javornici a Zdelov.
Otiskujeme rozhovor s asistentem trenéra
SK Přepychy Tomášem Rejzkem:
1. Jak hodnotíte výkony a výsledky vašeho mužstva v podzimní části?
Není nad čím jásat. Chtěli jsme víc. Podzim se nám hodnotí těžko. Můžeme s jistotou říct, že kdybychom odjeli do Žďáru
alespoň s jedenácti hráči, že bychom si odvezli více než bod, nebo že bychom s pěti
chybějícími hráči základní sestavy roznesli
Častolovice jako letáky?
2. Naplnily se vaše předsezonní plány a
odpovídá umístění možnostem týmu?
Naše plány se nenaplnily. Přišla na nás
vlna středně vážných zranění. Bez 5 - 8
hráčů se nedá trénovat, myslet na nějaké
„cíle“, a můžeme být jen rádi, že jsme podzim dohráli důstojně a klukům, co se na
kolektiv nevykašlali v opravdu těžké situaci, patří velký dík.
3. Jste spokojen s výkony jednotlivců?
Kdo patřil k oporám týmu, kdo vás
zklamal?
Takhle... Nikdo nepřekvapil. Rozvádět to
více nemá cenu. Ten, kdo charakter dlouhodobě prokazuje, nepotřebuje hladit vlásky v novinách. Každý má svůj stoprocentní
výkon postavený jinde, takže… Co je to
vlastně výkon? Jarda Prát si každý zápas

Švestky - PROPŘEPYCHY

dosáhne na svých minimálně 90%, ale laik
to ani nepostřehne, protože vidí Michala
Blažeje hrát na svých 80%, tzn. 3 góly + 1
asistence? Prostě… Všichni jsme dřeváci, a
proto taky hrajeme okres! Hvězda podzimu
je Jarda Prát, ať to zaplatí!
4. Zvýšila se nebo snížila kvalita OP II.
třídy?
OP II. třídy je pořád OP II. třídy. Kdo chce
hrát kvalitnější třídu, tak mám dojem, že
cestu má v podstatě volnou. Když jde divák
na OP II. třídy, má stejnou šanci vidět pěkný zápas jako totální paskvil. Takže kvalita
stagnuje.
5. Plánujete změny v hráčském kádru?

Rádi bychom. Asi si podáme inzerát. (směje se).
6. Kdy zahájíte přípravu na jarní část
OP II. třídy?
Zatím probíhá příprava na přípravu. Ono
si objednejte UT nebo halu, když nemáte
ani za nehet jistoty, jestli za týden dorazí
10 nebo 5 hráčů. Uvažujeme o propojení
přípravy s jiným klubem… Kdo má zájem,
ozvěte se!
Martin Šnajdr
Orlický týdeník

Na snímku u nové aleje (zleva): Jaroslav Preclík, Vladimír Zdeněk ml., Vladimír Zdeněk st., Jiří Sejkora, Jarmila Sejkorová, Jana Zdeňková, Zdeňka
Seidelová, Tereza Macháčková

23. ročník Memoriálu nstržm. Pavla Pražáka
Přepychy 4. května 2016
Krajská ředitelství policie Pardubického a Královéhradeckého kraje uspořádala v
areálu Sportovního klubu Přepychy turnaj v kopané „Memoriál nstržm. Pavla Pražáka“, který zahynul při dopravní nehodě služebního vozidla s vlakem na přejezdu
v Rychnově nad Kněžnou při plnění služebních povinností v roce1992.

Spolek ProPřepychy
V Přepychách se turnaj hraje od roku
2000 s přestávkou v roce 2011. Předtím se
turnaj konal v Solnici, několikrát v Černíkovicích a jeden ročník v okrese Ústí nad
Orlicí.
Od roku 2014 se turnaje účastní mužstva
také Pardubického kraje v počtu deseti.
Obec Přepychy se podílí každým rokem
na vyhlášení výsledků, kde se mimo jiné
předává putovní pohár obce.
Vítězný pohár si po penaltovém rozstřelu odvezli fotbalisté z Územního odboru
Chrudim, kteří porazili mužstvo Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje.
Jan Škalda

Cenu vítězům předávala starostka obce Zdeňka Seidelová a paní Jitka Pražáková, vdova po nstržm. Pavlu Pražákovi. Na snímku Jan Škalda, plk. Jan
Pavelka, náměstek krajského ředitele pro vnější službu, Petr Mach a plk. Jiří Karásek, náměstek krajského ředitele pro kriminální službu a vyšetřování.
Přepyšský zpravodaj 2016/3
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V té naší áleji švestky se válejí ...

Přejeme Vám úspěšný rok 2017.

Oddíl stolního tenisu KPST Záhornice
podzimní sezony pohledem Josefa Kovaříčka
Jak ji vidím já z pohledu Přepyšáků?
Celkově jsme letošní sezonu nezačali příliš dobře. Způsobilo to velmi dobré počasí, a proto většina hráčů dávala přednost
jiným zálibám před tréninkem. To nyní
těžce doháníme.
Velmi podobné to je s tréninky dětí. Docházka velmi nepravidelná a na turnaje
nechce jezdit nikdo.
Proto v pondělí navečer trénuje Radek Šichan s minimálním počtem dětí.
Mezi dospělými si zatím nejlépe vede Petr
Jarkovský, který hraje nejvyšší okresní
soutěž, kde má úspěšnost ve dvouhrách
35 %.

Aleš Pícha hraje nejnižší soutěž, teprve se
rozehrává a má úspěšnost 50 %.
Petra Jarkovská, ač je ještě starší žákyně,
již nastoupila i v soutěži mužů a hraje pravidelně divizi žen za Sokol České Meziříčí,
kde má povoleno hostování.
Výraznější zlepšení však čekáme ve 2. polovině soutěže, která končí v dubnu.
Jen pro informaci: v nejvyšší soutěži mají
skvělou bilanci místostarosta Trnova Jirka Kovaříček 67 % a jeho bratr Josef 54 %
a společně s Píchou hraje Lukáš Rathouský s úspěšností 82 %.
Josef Kovaříček
trenér
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Než si na cestě k Bolehošti zazpíváme tuto
známou písničku, ještě si nějakou dobu
počkáme. Ale semínko, přesněji mladé
stromky švestek zde již byly vysazeny.
Spolek ProPřepychy reagoval na snahu
Obecního úřadu obměnit přestárlé stromořadí na přístupových cestách k obci
a zakoupil 120 nových stromků švestek.
Díky odborné firmě a pracovníkům technických služeb obce již může mladá alej
přezimovat.
Do Přepych švestky patří. Již ve starých
kronikách se píše, že Němci, které sem
zavál středověký vítr, nazývali naši obec
Plumdorf (lidová zkratka kronikářů –
správně německy Pflaumendorf), což
znamená švestková vesnička.
Navazujeme tak vlastně na dávnou tradici
a přejme si společně, aby podobné iniciativy napomáhaly tomu, že se prostředí,
ve kterém žijeme, bude skutečně podobat
rozkvetlému sadu.
Spolek ProPřepychy
Přepyšský zpravodaj 2016/3
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NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V PŘEPYCHÁCH

Poutní místo Dřízna
Místním i turistům / autor článku Dana Ehlová
Uprostřed lesů, zhruba jeden kilometr od obce Přepychy na Rychnovsku, se ukrývá
údolí, které stojí za návštěvu v kteroukoliv roční dobu - mariánské poutní místo Dřízna. Vzniklo před více než jeden a čtvrt stoletím a genius loci mu nelze upřít ani v
dnes, naopak.

Litinový kříž stojí na pozemku Colloredo-Mansfeldů. V současnsnostio je již demontován a odvezen
do restaurátorské dílny, aby byl s příchodem jara opět plný krásy. Na své místo se vrátí do konce dubna 2017. Náklady na restaurátorské práce hradí paní Zdeňka Seidelová, která financovala i opravu
pomníku Aloise Mádra. Na snímku starostka obce Přeychy s paní Kristinou Colloredo-.Mansfeldovou.

Psal se rok 1888, když kaplan Alois Mádr
inicioval stavbu kaple s oltářem Panny
Marie Lurdské uprostřed lesů nedaleko
Přepych.
Do údolí vede několik cest. Ať si vyberete
kteroukoliv z nich, do poslední chvíle nebudete tušit, jak krásná a poněkud tajemná
lokalita se tu nachází. Tajemstvím je opředen už samotný název Dřízna - odkud
pochází nebo jak vznikl tento místní název, nikdo prý neví a spolehlivou odpověď
nelze nalézt ani v historických pramenech.
Tak pojďme a objevme Dřízna spolu. Od
dominanty obce, kostela sv. Prokopa, se
vydáme po silnici II. třídy směrem na Záhornici, zhruba po 300 metrech odbočíme
mírně vpravo a pokračujeme necelý kilometr po žluté turistické značce. Teprve,
když vyjdeme z lesa, rozprostře se před
námi louka, na níž vidíme kapličku, kříž,
památník, je tu i studánka.
Těžko uvěřit, že za vším stojí v podstatě
jediný člověk - P. Alois Mádr, původem z
nedalekého Bohdašína, který přišel na farnost v Přepychách v roce 1875. Lokalitu
si jistě nevybral náhodou, protože na začátku údolí vyvěrá vydatný pramen, který
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údajně nikdy nevyschne, a není zdaleka
jediný, v jeho okolí jsou další.
Kaple s oltářem Panny Marie Lurdské
vznikla u příležitosti 40. výročí panování
Františka Josefa I. V přilehlé lesní stráni
bylo pak v roce 1891 (před 125 lety) vybudováno čtrnáct zastavení křížové cesty
a do skály vytesán Boží hrob. Většinu nákladů - 3328 zlatých 72 krejcarů na kapli a
2000 zlatých na křížovou cestu - financoval sám iniciátor, kaplan Alois Mádr, zbytek věnovali věřící.
Už předtím stál v údolí dřevěný kříž, který
byl právě v 80. letech 19. století nahrazen
litinovým. Vztyčení se dokončilo o půlnoci před svátkem narození Panny Marie 8.
září 1883 a o den později, v den dvoustého výročí osvobození Vídně od Turků, ho
posvětil spolu s jeskyní, v níž je studánka,
přepyšský farář Antonín Flesar.
Škoda, že člověku, který nejen v Dřízenském údolí, ale také v samotných Přepychách zanechal nesmazatelné stopy, bylo
dopřáno pouhých 41 let života. Zemřel v
roce 1892 v Praze, ale pochován je na starém hřbitově v obci, pro kterou toho stihl
tolik vykonat. Náhrobní desku, stejně jako

strana 10

zájemci o registraci žádosti o rezervaci parcel 1/Z26 až 17/Z26 se mohou hlásit na obecním úřadě
Studii nové bytové výstavby
Přepychy - lokalita V DOMCÍCH schváliko zastupitelstvo obce dne 10. srpna 2016.
V I. etapě bude vybudována
dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Z26.
Předpoklad zahájení výstavby rodinných domů je začátek roku 2018.

Lurdská jeskyně
V 80. letech 19. století bylo nutné přistoupit
k opravám chátrajícího dřevěného přístřešku se šindelovým krytem a roubením nad
studánkou zvanou Křížovka. Původní přístřešek nahradila klenutá kamenná lurdská
jeskyňka ke cti Panny Marie. Základy na
její stavbu byly vykopány 9. 6. 1883. Jeskyně byla dokončena 14. 7. 1883. Kamenný přístřešek chrání sochu Panny Marie
Lurdské s nápisem „Já jsem neposkvrněné
početí“, darovanou v roce 1883. Ve stejné
době začala výstavba nového litinového
kříže vedle studánky, jenž byl podle výpovědi dokončen při světle luceren v noci 8. 9.
1883 před svátkem Narození Panny Marie.
K vysvěcení kříže a lurdské jeskyně se sochou Panny Marie umístěné uvnitř došlo
za asistence kněží z okolí 9. 9. 1883 odpoledne, tedy při příležitosti dvoustého jubilea
osvobození Vídně od Turků. O události
pojednávají i některé zlacené nápisy na
podstavci kříže, zpředu „Vezmi svůj kříž
a následuj mě (Mt. 24,16)“, z pravé strany
„Tento kříž posvěcen dne 9. 8. 1883 o slavnosti Jména Panny Marie, pomocnice křesťanů“ a z levé strany „K dvoustoleté památce osvobození Vídně od Turků 1683 Janem
Soběským králem Polským“.
Svěcení se účastnilo okolo čtyř tisíc věřících,
několik sborů hasičů a hudebních kapel.

Mádrův památník v Dříznech, uhradili občané, o čemž svědčí nápis: „Kaplanu
přepyšskému na věčnou památku věnují
vděční ctitelé roku 1897.”
Díky současnému vedení obce v čele se
starostkou Zdeňkou Seidelovou se údolí vrátil původní "lesk". Na jaře loňského
roku tu byl upraven terén, rozbahněné
okolí kaple zpevněno štěrkem, opraveny
cesty a vysázena nová zeleň - jako vzor posloužila stará pohlednice z roku 1925.
V místě, kde kdysi býval obraz Matky Páně
na dřevě s letopočtem 1764, zdobí od 18.
května 2015 prostranství u pramene Křížovka nová dřevořezba, jejímž autorem je
řezbář Radek Křivka. Obnovila se tak prastará tradice, která trvá s menšími či většími přestávkami více než dvě stě padesát let.
Věrným (ale mnohonásobně zmenšeným)
obrazem madony v podobě jedinečného
medailónku jsou od září 2015 obdarováváni noví občánci Přepych při vítání do
života v místní kapli. Na rubové straně
jsou uvedena jména rodičů a jméno jejich
potomka s datem narození, čímž památka
na mimořádný den získává na ještě větší
originalitě.

O bydlení v Přepychách je
zájem, jak potvrzují rezervace místních, a to nejen kvůli
rozšíření automobilky.
Vedení obce chce zajistit, aby
docházelo k postupnému rozvoji a lidé z obce neodcházeli.
Nabídkou parcel o ploše min.
1200 m² chce přilákat mladé
rodiny i z blízkého okolí.

CHODNÍK „VE SKALÁCH“ PŘEPYCHY
pro bezpečnost místních a spokojenost návštěvníků údolí Dřízna
Zmíněná komunikace je značně využívaná pěší i silniční dopravou. Realizací
projektu VE SKALÁCH se zlepšila dopravní dostupnost odloučené části obce
a vybudováním chodníku se výšila bezpečnost chodců oddělením od motorové
dopravy podél silnice II/320.
Zároveň řešíme parkovací místa po uzavření místní komunikace vedoucí do
Dřízenského údolí pro motorová vozidla.
Turisté i návštěvníci poutního místa s kaplí Panny Marie Lurdské, křížovou cestou,
studánkou Křížovkou a dalšími sakrálními památkami, budou moci svá vozidla
odstavit na parkovací ploše, která je součástí projektu (jedná se o šest parkovacích
míst z toho jednoho pro osoby se sníženou schopností pohybu). Po zaparkování
mohou návštěvníci využít vybudovaného
chodníku až po místní komunikaci vedoucí do Dřízen.
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Před 100 lety se přepyšským rozsvítilo
a vánoční strom 2016

Mateřská škola
Vánoce jsou za dveřmi

Co má společného přepyšská událost
stará století s rozsvěcením vánočního
stromu?
Žárovku, vážený čtenáři. Událost před
sto lety nemá co do činění s prozřením
či odstraněním zatemnění mozku, ale
s ukázkou možnosti zavedení elektrického
proudu a rozsvícením první žárovky.
U koho a kdy to přesně bylo, nevíme,
zato přesně víme, že vánoční strom
v Přepychách má 200 žárovek, zdobí ho
250 metrů ozdobných řetězů a hvězda na
jeho špici shlíží na Přepychy ze 14 metrů.
Za slavnostních fanfár dne 27. 11. rozzářil
Přepychy a navodil vánoční atmosféru.
Vše pro nás připravili za spolupráce
s technickými službami obce Jiří Dolejší
a Milan Burket.
Ať nám svítí do krásných šťastných dnů
roku 2017.
Slovo kronikáře:
Za počátek reálné elektrifikace v Přepychách je možné považovat 11. dubna 1920, kdy
se konala valná schůze občanstva, „...na které bylo ustaveno místní elektrické družstvo za tím účelem, by členové družstva použiti mohli energie k účelům osvětlovacím
i elektrickým pohonům. Přihlásilo se 73 občanů. Rozpočet na stavbu sekundární linky
a transformátoru činil 182.388 Kčs, instalaci a domácí přípojky provedla ve většině
případů firma Petr a spol. z Brna. V květnu 1921 započalo se svítiti a elektrické motory pracovaly.“
V lednu 1927 byl zaveden proud a osvětlen kostel, později, o vánocích v roce 1927 bylo
provedeno veřejné osvětlení celé návsi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ohlédnutí za naší reportáží z říjnového INFA
Z naší pošty - Nejsme na to sami.
Včera se k nám dostal další zpravodaj, kde
jsou uveřejněné fotky skládek odpadu z autodílny. Předevčírem odpoledne manželka
při procházce našla další skládku. Najdete ji cestou z Velké Záhornice na Vojenice, zhruba 40 m od silnice, na polní cestě
odbočující z hlavní směrem doleva, která
pokračuje k místu, kde se pálí čarodějnice
a cesta pak vede dál až k myslivecké chatě.
Jeden opěrák sedadla se válí v příkopu už
na odbočce ze silnice na Vojenice směrem
k Aquaservisu a zpátky do Přepych. Nevylučoval bych ani možnost někoho, kdo
se jako živnostník přiživoval na likvidaci
autovraků. Se zavedením ekologické likvidace autovraků tihle "dovedové" přišli
o kšeft. Všechno to, co jsem viděl, je nepoužitelný šrot, který ale podle mého nevznikne
běžnou opravárenskou činností, ale pouze
likvidací vraků. Poslední dobou ukončilo činnost mnoho podobných živnostníků,
takže by to mohl být i někdo z nich, který
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si doma uklízí dvoreček ve stylu, "co je za
plotem, to mě nezajímá".
Petr Kovář
K naší snaze o zamezení černých skládek se připojil svou reportáží i Orlický
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týdeník. Věříme, že společným úsilím
se nám podaří uchovat okolí naší obce
čisté a zdravé.
Děkujeme všem, kteří nejsou k nešvarům některých spoluobčanů neteční.

Snad každý z nás má rád Vánoce. Nejvíce se na Ježíška těší děti. Abychom si to
čekání ve školce zpříjemnili, naplánovali jsme si vánoční a mikulášské akce již
v dodě adventu.
Nejprve jsme si vyzdobili školku, vytvořili krásný betlém a poslechli si krátký
betlémský příběh. Také jsme se pustili do
pečení vánočních perníčků. Naším hlavním cílem bylo připravit vystoupení pro
rodiče. Nebylo to jednoduché a tímto dětem děkujeme za jejich píli a trpělivost.
Skloubit vystoupení s dětmi ve věkovém
rozmezí 2 – 6 let byl opravdový oříšek.
Ale vše dopadlo na jedničku. Rodičům
se vystoupení líbilo a pro nás všechny
byl potlesk tou největší odměnou. Toto
vystoupení bylo výjimečné i tím, že nás
po představení navštívil Mikuláš, anděl
a dokonce i čert. Také jsme vyráběli čertovské řetězy na akci „Přepyšské čertoviny…“ s nadšením se děti pustily do práce, ale když lepily, lepily a lepily, řetězu
přibývalo, ale proužků barevného papíru
neubývalo, začal se elán a chuť do práce
vytrácet. Nakonec jsme krizi překonali
a můžeme se pochlubit téměř 60 metrů
dlouhým papírovým řetězem. Tímto naše
vánoční rozjímání nekončí. Čeká nás ještě
výlet na zámek Potštejn, kde zhlédneme
„Betlémský příběh“, zajdeme si do cukrárny na cukroví a voňavý čaj. A kdo ví, snad
nás i ve školce Ježíšek překvapí a stromeček a dárečky nadělí.
Kolektiv mateřské školy Vám všem přeje
krásné Vánoce a pohodový nový rok.
Hájková Eva, DiS
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SDH a Mladí hasiči
Když nehoří

Místní skupina Českého červeného kříže
ohlédnutí za rokem 2016 / společenské akce
Krátké ohlédnutí za uspořádanými
akcemi. Některé se zdařily, jiné méně.
Společenský ples v lednu byl velmi pěkný
s dobrou návštěvností. Dětský karneval
se také vydařil. Děti v nejrůznějších
převlecích tančily, soutěžily a pomohly
pejskovi a kočičce upéct narozeninový
dort. Taneční večer k MDŽ už byl méně
úspěšný, ale zábava i přesto báječná.
Přijďte si i Vy příště posedět a pobavit se
u příležitosti MDŽ. V letošním roce jsme
uspořádali dvě přednášky MUDr. Ondřeje
Tomana. Téma bylo: Hrudní a bederní
páteř. Ten, kdo přišel, odnesl si rady,
jak o sebe pečovat. Přednášku si přijeli
poslechnout i rehabilitační sestřičky z
Dobrušky.
Další akci bylo „Děti máte svátek“.
Uspořádali jsme odpoledne her a tance
pro děti nejprve z místní ZŠ a později
z MŚ Přepychy. Stejně tak jako v roce
loňském i letos se uskutečnilo sportovní
odpoledne na ukončení prázdnin. Děti
si zasoutěžily, zasportovaly a na závěr je
čekaly odměny a občerstvení. Děkujeme
OÚ za sponzorování odměn pro děti.

Nejméně zdařilá byla přednáška „Senior
na přechodu“. Přišlo málo posluchačů.
Přednáška byla poučná, stručná. Kdo
přišel, vyzkoušel si první pomoc.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na
kroužek mladých zdravotníků. Děti
se účastnily soutěže v Rychnově nad
Kněžnou, kde vybojovaly úžasné první
místo. Poté se vypravily na regionální
soutěž do Ústí nad Orlicí. Tímto bych
ráda dětem a jejich vedoucí p. Jitce
Čtvrtečkové a Jaroslavě Čtvrtečkové, která
jí je nápomocná, poděkovala za skvělou
reprezentaci. Nyní navštěvuje kroužek
mladých zdravotníků 13 dětí. Podrobnější
informace o vedení činnosti kroužku ráda
podá p. Jitka Čtvrtečková.
Poslední kulturní akcí, kterou jsme letos
uspořádali, bylo Vánoční aranžování.
Pozvali jsme si p. Věru Šolcovu
z květinářství z Opočna. Zde jsme se my,
ženy spolu s některými dětmi adventně
naladily a užily si příjemný večer.

Letní hasičská noc 30. 7. 2016. Jan Škalda a Jan Chudý.

Vše máme zadokumentováno díky všudypřítomnému panu Miroslavu Andršovi.

Kroužek mladých zdravotníků
znalosti a dovednosti pro pomoc bližním i neznámým
Zadní řada zleva: Jitka Čtvrtečková, Silva Zálišová, Kristýna Hofierková, Markéta Králová,
Eliška Sýkorová.
Dolní řada zleva: Petr Schlosser, Terezka Jelenová, Filip Záliš, Káťa Schlosserová a Maruška
Pultarová.
Na snímku ještě chybí: Adámek Zilvar, Adámek
Hroch, Dan Bečička, Adéla Rydlová a Michalka
Štěpánová.

Blíží se konec roku 2016 a naše SDH
finišuje s přípravou Výroční valné
hromady.
Se zprávou o činnosti a závěry z VVH
konané dne 17. 12. 2016 Vás podrobněji
seznámíme po schválení jednání po
Novém roce.
Prozatím pár statistických informací.
V současné době máme 94 členů,
nejmladšímu jsou 3 roky a nejstaršímu
o 90 let více. Bohužel jsme se letos museli
navždy rozloučit s našim dlouholetým
a spolehlivým členem Milanem Geletym.
Ve sboru aktivně působí a pravidelně
trénuje družstvo mladých hasičů pod
vedením Hanky Markové a družstvo žen,
které koučuje Jarda Rejchrt.

Plán, který jsme si vytyčili na VVH 2015,
se nám podařil splnit. V kulturní činnosti
zdárně proběhl masopust, Hasičský ples,
karneval i Letní hasičská noc. Místo výletu,
který nebyl realizován, se opékal pro členy
i rodinné příslušníky čuník u hasičské
zbrojnice. Pozornost byla věnována i
údržbě techniky a přípravě výjezdové
jednotky. Již v roce 2015 se náš sbor
přihlásil do soutěže Dobráci roku, která
byla vyhlášena pro dobrovolné hasiče.
V Královehradeckém kraji jsme obsadili
16 místo ze 40 a v okrese Rychnov nad
Kněžnou jsme se umístili na čelním místě.
Bohužel na postup do celorepublikové
soutěže a odměnu v rámci pohoštění celé
vesnice to nestačilo.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se...

V rámci nákupu nepotřebného materiálu
se nám podařilo získat VW Transportér,
na kterém po opravě dokončujeme
povrchovou úpravu. Toto vozidlo nám
výborně poslouží nejen k dopravě na
soutěže a případnému výletu dětí.
Jestliže finanční prostředky obce dovolí,
výhledově chceme stavebně přeuspořádat
hasičskou zbrojnici k vystavení historické
techniky, která díky svému perfektnímu
stavu a originálnímu provedení dělá
čest sboru i obci nejen v republikových
výstavách a ukázkách. Rádi bychom také
rozšířili prostory klubovny o prozatím
nevyužívané plochy.
Ve výčtu činností nelze zapomenout na
zásah našich členů při okresní soutěži
mladých hasičů PLAMEN v Jílovici,
kterou v podvečerních hodinách postihla
náhlá ničivá povodeň. Naštěstí kromě
škod na majetku při této pohromě nedošlo
k žádným závažným ujmám na zdraví,
hlavně zúčastněných dětí.
Plán hlavních akcí v roce 2017 je
prezentován na pozvánce Výroční valné
hromady a samozřejmě může být doplněn
na základě jednání VVH.
Závěrem tohoto krátkého výčtu dovolte
jménem výboru poděkovat všem členům,
občanům a příznivcům našeho sboru za
podporu a pomoc, popřát krásné a šťastné
prožití svátků vánočních, pevné zdraví,
životní pohodu a hodně příjemných
zážitků v roce 2017.
JS

Torzo těla u klečících zdravotníků není busta učitele národů Jana Amose Komenského lapající po
dechu, ale výuková pomůcka, na které své dovednosti procvičují Petr a Filip pod dohledem Jitky
Čtvrtečkové.

V kroužku Mladý zdravotník děti získají základní informace o složení a činnosti lidského těla, o poskytování první pomoci, obvazové technice, polohování a dopravě
raněných, o poskytování první pomoci při hromadných nehodách apod.
Scházíme se každé sudé pondělí od 13.30
do 14.30 v místní základní škole. Letos se
do kroužku přihlásilo 14 dětí. Z toho jich
6 navštěvovalo kroužek i v loňském roce.
Jelikož nových dětí je hodně, rozdělili
jsme se na dvě skupiny: pokročilí a začátečníci. S výukou pokročilých zdravotníků vypomáhá paní Jaroslava Čtvrtečková,
Přepyšský zpravodaj 2016/3

za to jí chci poděkovat. Začínající zdravotníci jsou velice šikovní a pozorní, a proto věřím, že se brzy připojí k „pokročilé“
skupině.
Za všechny mladé zdravotníky všem přeji hodně zdraví a úspěchů v novém roce
2017.
Jitka Čtvrtečková, vedoucí kroužku
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Naše „Mladé hasiče“ neopustilo toto heslo zakladatele olympijských her barona Piera
de Coubertina ani v letošním roce. Zúčastnili se prakticky všech soutěží, pořádaných
organizátory ze Sboru dobrovolných hasičů v okrese a, i když to zatím „na bednu“
nevyšlo, elán a dobrá nálada tuto partu neopouštějí. Ani na poslední soutěži roku –
Závodu požárnické všestrannosti v Česticích (8. října 2016) to na medaili nevyšlo, ale
žádná ostuda to nebyla.
Je dobře, že tito sympaťáci a sympaťačky: Míša Štěpánová, Kristýna Chudá, Monika
Burešová, Silva Zálišová, David Martinec, Šimon Hroch a Filip Záliš (na snímku) již
mají i své ještě mladší pokračovatele, kteří jsou příslibem i do dalších soutěží.
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PF 2017

Přejeme všem, aby nám sv. Florián, patron
všech hasičů, zachoval přízeň a ochraňoval
nás před ohněm a rok 2017 byl pro Vás plný
štěstí a spokojenosti.
Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách

Přepyšský zpravodaj 2016/3
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Bez navigace a dronů po Přepychách / do lavic usedl čert

NAŠI RODÁCI
botanik Josef Rohlena

Starší žáci se v hodinách prvouky a vlastivědy seznamují s mapou. Učí se, jak s ní
pracovat a orientovat se v ní a podle ní. Tuto látku jsme využili i ve výtvarné výchově. Děti ve skupinkách zkusily vytvořit mapu naší obce. Výsledek jejich práce je tak
zdařilý, že by byla škoda, aby zůstal skryt za zdí naší školy. Posuďte sami!
Mgr. Marie Pultarová

Paní učitelka Marie Pultarová, jak ji žáci školy
neznají. Fotografii zaslal kronikář Vladimír Zdeněk.

Při přípravě společenské kroniky, nás napadla otázka: „Kdo z našich významných
rodáků by v měsíci lednu oslavil narozeniny?“
Ač se nejedná o kulatiny, vzpomeňme
na Josefa Rohlenu, který v lednu zahájil
i ukončil svou životní pouť.

Jirka Jelen, Vítek Paseka, Honza Zelinka

Šimon Hroch a Lukáš Kunrt
Eliška Sýkorová, Vendula Šichanová, Tereza
Janků

Sabina Jarkovská, Kristýna Hofierková, Monika Burešová

Na doučování přivedl Mikuláš čerta a dětem rozdal
malé dárky
Samuel Šimlík, Matyáš Piskora, Jakub Sivák

Markéta Králová, Adéla Rydlová, Maruška
Kocourová a Adam Wéber

Krásné a poklidné svátky vánoční,
mnoho štěstí, radosti, hodně zdraví a vždy ten správný
směr vám všem do nového roku přejí autoři mapek,
jejich spolužáci a kolektiv ZŠ a MŠ Přepychy
Přepyšský zpravodaj 2016/3
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Josef Rohlena
(3. 1. 1874 Přepychy, 26. 1. 1944 Praha)
Botanik. Spolupracoval s Ladislavem Čelakovským, který jeho botanické nálezy publikoval. Ve svých
pětadvaceti letech stanul mezi nejpřednějšími pražskými botaniky v
botanické sekci Klubu přírodovědného. Po Čelakovském převzal vedení botanického průzkumu Čech.
Zamiloval se také do květeny Černé
Hory. Jeho publikace Conspectus
Florae Montenegrinae nebyla dosud překonána.
Byl zakladatelem Československé
botanické společnosti, ve které po
25 let pracoval v jejím výboru. Bylo
po něm pojmenováno 30 taxonů
rostlin (např. Barbaraea rohlenae).
V roce 1984 mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě
v Přepychách. Této slavnostní akce
se zúčastnilo mnoho významných
botaniků včetně dvou hostů z Černé Hory.
Josef Kučera

Z LÁSKY SE RODÍ NOVÉ VĚCI
Augustin Slaninka, CM, adm. farnosti Přepychy
Tak jako v minulosti lidé na vesnici věděli
o sobě všechno, dnes se svět stává jednou
velkou vesnicí. Postupně se dozvídáme
o dění na celém světě. Média nás informují zvláště o výjimečných událostech,
o katastrofách, vraždách, haváriích. Méně
však o mnoha vynikajících a dobrých dílech, která se denně provádějí v tichosti,
bez popularizace. Stovky nemocnic pro
malomocné, HIV pozitivních, stovky
škol a mobilních nemocnic v Africe, Asii
a Oceánii funguje pouze z dobrovolných
darů mnoha lidí v Evropě. Jsem rád, že
i naše farnost Přepychy se již desetiletí
zapojuje do těchto projektů. Pravidelně
podporuje nejchudší lidi v celém světě, kteří si často nemohou dovolit ani
jednou za den sníst hrst rýže. I v našem
kraji máme krásné a na první pohled viditelné projekty: obnovené cesty, parky,
sportovní areály, mnohé drahé budovy
vyrostly za měsíc. Jsou avšak i díla, která neupoutají pozornost hned, ale stojí
za nimi mnoho nezištné lidské energie,
mnoho šlechetných lidí, dobrodinců
a dárců. Rok 2016 jistě vstoupí do dějin
obce Přepychy tím, že královský hudební
nástroj, který nestojí na náměstí, na něja-

kém viditelném místě, ale jakoby skrytý
na chóru v místním chrámu, bude obnoven a po generální opravě bude jako nový.
Nejenže se během tohoto roku shromáždila za pomoci Královéhradeckého kraje,
obce Přepychy, drobných podporovatelů
i římskokatolické farnosti částka potřebná na zaplacení druhé etapy generální
opravy, ale pokračujeme dál ve sbírkách,
koncertech i v prosbách o pomoc. Velmi
zajímavou oblastí, kterou nemůžeme pominout, jsou koncerty, organizované obcí
Přepychy, na nichž vystoupily vynikající
umělecké osobnosti, za nimiž by se nám
asi těžko cestovalo do Prahy nebo jiných
českých měst. Nádherná kultura vstoupila do našeho prostředí právě přes tyto benefiční koncerty. Velké díky všem, kteří se
přičinili. Díky všem neznámým dárcům,
kteří v skrytu, nebo veřejně věnovali svůj
milodar na obnovu varhan. Paní starostce
Zdeňce Seidelové i obecnímu zastupitelstvu z hloubi srdce vyjadřuji úctu a poděkování. Využívám tuto příležitost a přeji
všem čtenářům Přepyšského zpravodaje
v novém roce 2017, aby v nich rostla láska
k rodnému kraji i ke kulturnímu dědictví,
které po staletí vytvářeli naši předkové.

Společenská kronika
listopad - prosinec 2016 / leden-únor 2017
Listopad 2016
Dvořák Jiří			čp.21		70
Kučerová Anežka		
čp.86		
80
Tomek Jan			
čp.119
70
Kasnarová Jarmila		
čp.21		
83

let
let
let
let

Prosinec 2016
Slováková Hana		
Kubíčková Miloslava
Rejchrtová Hana		

čp.162
čp.120
čp.202

81 let
82 let
84 let

Leden 2017
Škaldová Drahomíra
Blažková Věra		
Vostřezová Eva		

čp.196
čp.220
čp.82		

83 let
75 let
84 let

Únor
Zilvarová Květoslava

čp.170

83 let

Našim oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se souhlasem zde uvedených osob.
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ZVON A VARHANY
kontrolní den a naši příznivci / poděkování starostky

NA OBNOVU VARHAN ZA NECELÝ ROK TŘI ČTVRTĚ MILIÓNU KORUN
Benefiční koncert s Martinou Kociánovou a Alfredem Strejčkem, Novinky.cz

Spolek PROVARHANY,
obec Přepychy
a Římskokatolická farnost Přepychy
si Vás dovolují pozvat na
Pohled do zaplněného kostela sv. Prokopa v Přepychách při společném vystoupení Martiny Kociánové,
Alfréda Strejčka a souboru Barocco sempre giovane.

Již počtvrté se letos zaplnil kostel
sv. Prokopa v Přepychách v rámci
cyklu benefičních koncertů, jejichž
výtěžek je určen na obnovu zdejších
varhan. V pátek 11. listopadu podpořili záchranu nástroje mezzosopranistka Martina Kociánová, recitátor Alfred Strejček a soubor Barocco
sempre giovane.
Organizátory projektu, na němž se
podílí především vedení obce a spolek PROVARHANY, dále také místní
farnost, velice potěšilo, že pozvání k
účasti přijala i Mgr. Martina Berdychová, poslankyně parlamentu a náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství a kultury.
„Přeji vám, aby vaše úsilí obnovit varhany bylo úspěšné,“ prohlásila během
slavnostního úvodu benefičního koncertu Berdychová a slíbila podporu
kraje této akci i do budoucna.
Jménem účinkujících vystoupil umělecký vedoucí pardubického komorního souboru Barocco sempre giovane
Josef Krečmer: „Naše obecně prospěšná společnost provozující komorní
soubor, který zde uslyšíte v menším
obsazení, si klade za cíl propagovat
kulturní památky a podporovat jejich
rekonstrukci, varhany nevyjímaje. Je
to náš hlavní cíl. Dnes vystoupíme na
podporu krásného nástroje v místním
kostele a doufáme, že už brzy bude
znít.”
Přepyšský zpravodaj 2016/3

Na programu benefiční akce bylo
to nejlepší z díla Wolfanga Amadea
Mozarta. „Hudba Mozarta bude znít
mimo jiné proto, že si v letošním roce
připomínáme 260. výročí narození
tohoto hudebního génia. V komponovaném literárně hudebním programu,
pracovně nazvaném Setkání s Amadeem, uslyšíte výběr jeho nejkrásnějších
skladeb. Hudba navazuje na mluvené
slovo a krásné verše v podání Alfreda
Strejčka a Martiny Kociánové,” předeslal Josef Krečmer.
A pak už si hudební příznivci a lidé
s dobrým srdcem vychutnali Mozartovy skladby v provedení pardubického komorního souboru a mezzosopranistky Martiny Kociánové, vše
doplňoval umělecký přednes Alfreda
Strejčka. Mnohé z návštěvníků jistě
potěšila nejen krásná hudba, ale také
připomenutí regionální stopy na Mozartově pobytu v Praze, kde se s tímto výjimečným skladatelem setkal
dobrušský rodák F. Vl. Hek, všeobecně známý jako F. L. Věk.
Když v závěru dozněl dlouhotrvající
aplaus, seznámila starostka Přepych
Zdeňka Seidelová všechny přítomné s aktuálním stavem konta:

„K 11. listopadu bylo na sbírkovém
účtu již 762 782 korun a z toho formou
sbírky bylo připsáno 462 782 korun.
Benefiční koncert Martiny Kociánové,
Alfreda Strejčka a souboru Barocco
sempre giovane přinesl úctyhodných
25 474 korun, čímž se celková suma
určená na obnovu nástroje navýšila na
788 656 korun,” zdůraznila.
Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale organizátorům záchrany královského nástroje se za pouhý jeden rok podařilo
shromáždit celou sumu potřebnou na
dokončení letošní - druhé – etapy.
Další benefiční koncert se uskuteční 27. prosince v 17 hodin, kdy se
v Přepychách představí soubor Musica Braunensis, který uvede Českou
mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
Výtěžek ze vstupného poslední dobročinné akce roku 2016 už bude určen
pro třetí, závěrečnou, etapu obnovy
nástroje, která je naplánována na rok
2017. Pokud vše půjde podle plánů, je
reálná naděje, že v podzimních měsících příštího roku zazní varhany, jež
se právě «dožijí» 145 let, opět v plné
kráse.
EDA

Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
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benefiční koncert

PROVARHANY

Na snímku Milan Burket a Ivan Bok.

kostel sv. Prokopa
v Přepychách
úterý 27. 12. od 17 hodin

JAKUB JAN RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej, mistře, vstaň bystře!“
účinkují

MUSICA BRAUNENSIS
Marie Matějková – soprán
Jiřina Vlachová – alt
Bronislav Palowsky – tenor
Mikhail Pashayev – bas
Petr Hostinský – varhany

Děkuji srdečně všem dárcům,
kteří se podíleli na financování
I. a II. etapy obnovy varhan.
Náklady na obnovu doposud činí
768. 060 Kč.
V příštím roce bude pokračovat
III. závěrečná etapa, náklady byly
vyčísleny na 578.650 Kč.
Věřím, že se nám společně podaří
dokončit započaté dílo.
Za Vaši podporu všem děkuji.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
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V Přepychách se nebojíme
KULTURNÍ KOMISE DĚTEM

V Přepychách se nebojíme
S DRAKY I ČERTY SE KAMARÁDÍME

Ač nefoukalo přesto se létalo, fotilo a opékalo. Na drakiádě se sešly draci z Přepych i z okolí. Z dílen dědečků, tatínků i ti z obchodů.

Všechny nás zaskočila usměvavá BabAndrea. Na snímku Maruška Pultarová, Kateřina Schlosserová a Míša Štěpánová.
V předvečer konání strašidelné stezky proběhla nezbytná příprava.

Porada přepyšských aviatiků. Budeme létat
nebo to odpískáme?
Na snímku Adam Hroch a Filip Záliš.

Drakiáda měla i výtvarnou část. Otisky rukou zdobí draka pro místní knihovnu.
Přepyšský zpravodaj 2016/3

Hodně kouře bez ohně v podání Radka Seidela a Vládi Zdeňka ml. Že by zkouška na Přepyšské
čertoviny?

Mezi tlupu čertů zatoulaných do Přepych téměř týden po Mikuláši se připletl i jeden anděl, možná
zapomněl odletět do teplých krajin, ale určitě nelitoval a s čerty se bavil na notě přepyšského pekla.
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Toník Zářecký a Martin Čtvrtečka.

Dianka Boltyhová a Mariana Novotná.

O občerstvení se postarali Jakub Zilvar a Martina Procházková s Ondráškem.

Růža Geletová.
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Křížovka

Čas vánoční a nakročení do roku 2017
TADY A TEĎ s Miloněm Čepelkou
Zdravím vás v tomto nadějeplném, těsně
předvánočním čase. Zamýšlím se už po
x-té a zase zhola zbytečně právě nad ním,
nad časem. Když nám fyzici a astrofyzici
a filozofové a vůbec všichni ti učení a nejučenější badatelé náhle začali více zdůrazňovat, že čas je vlastně lidský výmysl, že
neexistuje, že je to jen pomůcka, což přiznejme si prostý lidský mozek pořád tak
docela nebere, dumavý člověk přesto jaksi
podvědomě touží tomu přijít na kloub, a

Miloň Čepelka a Aleš Palán (autor knihy Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech).
Foto: Martin Hlavica

tak se poslední dobou blížím jakémustakémus pochopení přes stále častěji vyjadřovaný pojem „tady a teď“. Že, vzato reálně a realisticky, nemáme nikdo nic než
právě jen tuto chvíli, důsledně jen tento
okamžik, ať už ho bereme jako metaforu
nebo dokonce doslova - mžik oka. Ten je
tak krátký, že ani nemusí být dokončen,
zachce-li se stroji, kterým de fakto všichni
jsme, aby se zničehonic zastavil. A třebaže tohle si představit umím a proto jsem
schopen to i pochopit, rozjedou se nad
tím současně (a vidíte, rázem máme zpátky zas i čas ve slovu „současně“, ač před
chviličkou odmítnut, ba pohřben, hlásí se
znovu o pozornost), tedy rozjedou se nad
tím jiné myšlenky, peskující mě, že používám nepřijatelné pojmy. Třeba výrok, že
jsme stroj! Vždyť člověk, to zní hrdě, jaký
stroj, i bezvěrec a pohan se ohradí a připustí raději, že jsme tvorové boží. Stroj je
pojem, který nás degraduje. A chtěnechtě
musím souhlasit. Vždyť stroj, to jsou přece kolečka a šroubky a převody ze součástek vyrobených, to je soustava umělá,
zatímco člověk přece, toho vyrobit nelze,
ten se rodí, ten je počat z lásky. Ale zas:

TAJENKA VÁM NAPOVÍ CO PLÁNUJEME V NOVÉM ROCE
luštíme s Orlickým týdeníkem
vždycky z lásky? Co je to láska? Známe
mnoho jejích podob, ale co to je? Je to
vztah? Je to naše potřeba, náš sen? Avšak
stejně jako sen - kam se poděje, když se
promění v opak, když se probudíme ze
spánku, z omámení, z čeho vlastně? Jsme
my vůbec? Nezdáme se jen jeden druhému? A proč, když se takhle zamotávám do
bludiště pojmů a pochybností o nich, proč
už dávno nejsem na cestě do blázince?
Asi jsem se vydal po falešné stopě, zradil
jsem myšlenkový řád, mám v hlavě chaos,
vypadá to, že celý svět je jen a jen chaos,
nepochopitelný, neuchopitelný, odpusťte
prosím všichni, kdo čtete, a odpouštějte
bez přestání i sobě, protože přiznejte si, že
už jste taky někdy měli v hlavě podobný
guláš... Přesto věřím, že bychom si ho měli
občas dopřát. Ačkoli nevede k cíli, je přece
jen ... co, jaký? Řekněme očistný, vede k
pokoře a k tomu nejpravdivějšímu poznání „vím, že nic nevím“, ale nepřestávám
chtít něco se dozvědět. A tak vám přeji
krásné, přemýšlivé i bezmyšlenkovité, ale
žité a prožité Vánoce, dlouhou řadu za sebou jdoucích okamžiků „tady a teď“.
Miloň Čepelka

PŘEPYŠSKÝ BETLÉM zakoupíte u paní Karlíčkové
pro Přepychy - Petr Netík, Opočno

Nápověda: KAŠ, OTITIDA, UPAS

JAK NA PŘEDPLATNÉ?
KUPON

EMAIL

POŠTOU

ELEKTRONICKY

Najdete v každých
novinách

Napište si
o předplatné emailem

Pošlete na adresu
Školní náměstí 34,
Rychnov n. K. 516 01

redakce@
orlickytydenik.cz
info@orlickytydenik.cz

ORLICKÝ TÝDENÍK NA PŮL ROKU
JEN ZA 468 Kč
+ TV POHODA ZDARMA!
Přepyšský zpravodaj 2016/2
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Máte rádi křížovky?
TELEFON
REDAKCE
Redakce
Přepyšského zpravodaje
pro vás
s Orlickým týdeníkem připravila soutěž o
ceny v luštění
 křížovek. OSOBNĚ
Stačí správně vyluštit tajenku a odpověď
zaslat na E: kulturnikomise@prepychy.cz
do 28, Zavolejte
12. 2016
Přijďte si OT
nám do redakce
předplatit
do redakce
Vylosovaný
výherce, který
odpoví
správně, se
může
těšit
na
čtvrtletní
předplatné
494 533 933
Školní náměstí 34
777 761
399
Rychnov
nad Kněžnou
Orlického
týdeníku
(leden
- březen
2017)
ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 936 Kč
+ TV POHODA ZDARMA!

Orlický týdeník,
Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov n. Kn.
redakce@orlickytydenik.cz, sport@orlickytydenik.cz,
Telefon: 494 533 933, www.orlickytydenik.cz

PF 2017
REGIONÁLNÍ FINANČNÍ CENTRUM V OPOČNĚ
Dne 29. 11. 2016 se za účasti starostů měst a obcí konalo v Opočně slavnostní zahájení projektu Regionální finanční centrum. Hypotéky, energie, investice, pojištění a
právní ochrana občanů.
Ředitele projektu Ing. Jaroslava Pultara jsme se zeptali: Proč došlo k vytvoření projektu?
„Jako vystudovaný ekonom celý život pracuji s financemi. Ve spolupráci se starosty chceme
naše občany chránit před nekalými praktikami obchodníků, kteří se snaží pod různými
záminkami dostat do domácností. Chceme přinášet aktuality ze světa financí, novely zákonů. Již nyní nás mohou občané v Opočně, v budově bývalého ředitelství nemocnice,
navštívit. Rádi jim poradíme, jak mají při výběru finančních produktů postupovat a jaké
řešení je pro ně nejvýhodnější. Služba je bezplatná. Nejvíce nyní lidé řeší nový zákon o
hypotékách a také nové podmínky pro penzijní spoření. V příštích číslech Přepychy Info
přineseme více podrobností.
Občanům Přepych přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do roku
2017.“
Ing. Jaroslav Pultar, www.rfc-opocno.cz
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Kultura

Kalendář akcí
23.12. od 17. hod.

Vánoční zpívání koled

u altánku

ZŠ, obec, ProPřepychy

27. 12. od 17 hod.

Benefiční koncert Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční kostel sv. Prokopa

20. 1. 2017

Společenský ples

Restaurace Katka ČČK

22. 1. 2017

Dětský karneval

Restaurace Katka ČČK

3. 2. 2017

Výroční schůze ČČK Přepychy

Restaurace Katka ČČK

18. 2. 2017

Hasičský bál

Restaurace Katka SDH

25. 2. 2017

Masopust

PROVARHANY+ obec

SDH a ProPřepychy

Rok 2016 očima kulturní komise
Letošní rok jsme zahájili vyhlášením
1. ročníku fotosoutěže s názvem Přepychy
očima objektivu. Sešlo se nám krásných
56 fotek a 16 soutěžících. V kategorii dospělých 12 a 4 v kategorii juniorů. Na slavnostním vyhlášení byly oceněným předány hodnotné ceny. Myslíme, že se akce
vydařila, a těšíme se na další fotografie v
novém ročníku fotosoutěže. O podrobnostech vás budeme včas informovat.
Příchod jara jsme oslavili, jak jinak, než
svátkem všech čarodějnic a čarodějů. Na
tradičním pálení čarodějnic se sešlo 50
malých i velkých čarodějnic a čarodějů.
Děti si zasoutěžily, zaskotačily, opekly
buřtíky a společně sledovaly upálení čarodějnice. Tu vyrobily děti z naší základní
školy za pomoci paní učitelky Pultarové.
Děkujeme jim a těšíme se na další spolupráci.
Po letních prázdninách, kdy jsme si všichni odpočinuli, jsme se hned v září pustili do příprav vítání nových občánků. V
Dříženském údolí jsme přivítali 3 malé
Přepyšáky. Doufáme, že i příští rok se vítání občánků uskuteční. Co by to bylo za
podzim bez pouštění draků? Proto jsme se
rozhodli uspořádat první přepyšskou drakiádu nazvanou
Draci patří na nebe. Člověk míní, příroda mění. Zrovna jsme se trefili snad do
jediného bezvětrného dne. Ale i přes tuto

drobnou komplikaci se na poli prohánělo bezmála 40 dětí a pomalu stejný počet
dospěláků ve snaze dostat draka na nebe.
Někomu se to podařilo a jiný se alespoň
hezky proběhl. Každopádně si všichni
společné dopoledne užili

děl. Všichni jsme si zadováděli, zasoutěžili
a naučili se čertí tanec. Ten se malým čertíkům moc hodil, když do pekla vstoupil
samotný kníže pekel – Lucifer, který jim
jako odměnu za malé vystoupení rozdal
čertovský balíček.

K podzimním plískanicím určitě patří
i Dušičky, Halloween neboli svátek Duchů.
I my jsme tento svátek, jak se patří, oslavili. A to na akci V Přepychách se nebojíme. Jakoby si na nás příroda zasedla a ve
chvíli, kdybychom byli vděční za bezvětří,
pořádně foukalo. Což přípravy, zvláště pak
zapalování svíček a stavbu různých strašidelných příbytků, značně komplikovalo.
I přesto jsme vše zdárně nachystali a téměř
60 dětí se mohlo pustit za plněním úkolů
na strašidelné stezce. Někdo se bál, někdo
ne, ale na všechny na konci čekala výborná
domácí dýňová polévka, teplý čaj a svařák.
Pro velké jedlíky bylo nachystáno opékání
špekáčků. Byli jsme promrzlí, ale šťastní,
že se akce povedla.

V průběhu roku jsme ještě vypomáhali při
organizaci benefičních koncertů pro záchranu historických varhan. Touto cestou
bych chtěla poděkovat Jaroslavě Čtvrtečkové a Iloně Burešové za jejich pomoc při
těchto koncertech.

Jako k podzimu patří drak, tak k prosinci
patří Mikuláš a čert. Ten první každoročně přijíždí do Opočna, a kdo chtěl, mohl
se na něj jet podívat. U nás v Přepychách
ale máme samé nezbedné čerty a čertice,
a proto jsme uspořádali jejich sjezd pod
názvem Přepyšské čertoviny. Do přepyšského pekla se přišlo pobavit 40 čertů
a čertic a dokonce se odvážil i jeden an-

To bylo malé ohlédnutí za našimi akcemi.
Žádná z nich by nebyla úspěšná bez podpory ze strany Obecního úřadu, Technických služeb Přepychy, drobných sponzorů
(SOMIPO-papírnictví Opočno, pekařství
Marta s.r.o. Dobruška, Zdeňka Seidelová), ochoty a nadšení všech členů kulturní
komise (téměř všechny dobroty, které jste
na akcích mohli ochutnat, jsou z jejich
„dílny“), výpomoci z řad přepyšských žen
(Ilona Burešová, Růža Geletová a Jarmila
Sejkorová), spolupráce místní základní
a mateřské školy a hlavně Vás, Přepyšáků
a lidí z okolních obcí. Za to všem moc děkujeme a doufáme, že i v příštím roce se
budeme v tak hojném počtu setkávat.
Za kulturní komisi Vám všem přeji příjemné prožití vánočního času a šťastné
vykročení do nového roku 2017.
Jitka Čtvrtečková
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