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ZDARMA

GENERÁL LAUDON PROJEL SKRZ PŘEPYCHY

„Milý generále, sedněte si raději
vedle mne. Vidím vás raději vedle
sebe, než proti sobě,“

řekl Laudonovi pruský král Friedrich při
jednom setkání. Jeho slovy se nejspíše
řídili i Jan Macháček, autor myšlenky
vzpomenout na střet vojevůdců
u Přepych, a řezbář Petr Stančík. A tak
od 7. července má lokalita Ve Skalách
novou atrakci připomínající časy
smíru, nikoliv války.

Foto: Andrea Seidelová

V červenci roku 1758 došlo k jedné
z mála bitev na území Přepych. Ne-li
jediné, kterou kronikáři zaznamenali.
Ona to nebyla ani bitva, spíše střet, ale
přesto při ní padlo na obou stranách
kolem 120 vojáků.
Generál Laudon v té době pobýval na
opočenském zámku a jeho 5 tisíc mužů
mělo ležení u obory. Král Friedrich se
rozhodl se svým pronásledovatelem
skoncovat, zaútočil od Mokrého,

Očelic a Dobrušky. A jak to u Přepych
dopadlo v roce 1758 a o 260 let
později? To se dočtete na str. 12.
Zároveň přijměte pozvání na tradiční
akce, které obec a naše spolky
připravují na prázdniny. Kalendář akcí
naleznete na zadní straně Přepyšského
zpravodaje.
Příjemné čtení
i druhou polovinu prázdnin
vám přeje redakce PZ.

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2018-05 ze dne 14. 6. 2018
Výpis z Usnesení 2018-05
Přítomno: 12 členů ZO, od 19:20 hod.
13 členů ZO, 9 občanů, zapisovatelka

Zahájení: 19:01 hodin, ukončení : 20:20

hodin

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:

1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
3. Bod 4 programu • Zprávu Finančního
výboru.
4. Bod 5 programu • Zprávu Kontrolního
výboru.
5. Bod 9 programu • Účetní závěrku ZŠ a
MŠ Přepychy.
6. Bod 10 programu • Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11/2018.
7. Bod 12 programu • Směrnici č. 2/2018 o
finanční kontrole.
8. Bod 13 programu • Směrnici č. 4/2018 o
ochraně osobních údajů.
9. Bod 19 programu • Informaci o komplexních pozemkových úpravách.
10. Bod 25 programu • Informaci o akci
pro vozíčkáře 16.6.2018 a nákupu WC pro
zdravotně postižené občany.
11. Bod 26 programu • Svěcení zvonu sv.
Jiří v sobotu 28. 7. 2018 od 10:00 hodin.
12. Bod 27 programu • Pozvánku na kulturní akce-23.6. Traktorden, 30.6. Oslavy
SK Přepychy.
13. Bod 28 programu • Informaci o volbách do zastupitelstev obcí 5. 10. - 6. 10.
2018.
14. Bod 29. 4. programu • Závěrečný účet
Svazku obcí Dřížná za rok 2017.
15.Bod 29. 5. programu • Účetní závěrku
Svazku obcí Dřížná za rok 2017.
II. Schvaluje: (pro/proti, zdržel se)
1. Bod 1 programu (Hlasování v 19:05
hod.) • Program jednání a ověřovatele zápisu (12/0/0).
2. Bod 6 programu (Hlasování v 19:10
hod.) • Výsledek inventarizace za rok 2017
(12/0/0).
3. Bod 7 programu (Hlasování v 19:21
hod.) • Závěrečný účet obce Přepychy za
rok 2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce • Přepychy, a to bez výhrad
(13/0/0).
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4. Bod 8 programu • Účetní závěrku obce
Přepychy za rok 2017. Zastupitelstvo obce
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad (13/0/0).
5. Bod 11 programu • Záměr obce Přepychy č. 2/2018 o prodeji pozemku
(13/0/0).
6. Bod 14 programu • Dodatek č. 5 ke
Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. č. 2016/10842 (13/0/0).
7. Bod 15 programu • Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o technické podpoře ze dne
9.9.2016 (13/0/0).
8. Bod 16 programu • Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce části výstavy Okoklamy (13/0/0).
9. Bod 17 programu • Smlouvu o výpůjčce
zvonu s Římskokatolickou farností Přepychy (13/0/0).
10. Bod 18 programu • Smlouvu darovací,
dárce Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, příspěvková organizace, které
byl majetek předán k hospodaření - Správa
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnhorská 59, Plačice,
500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996.
Dárce daruje obdarovanému pozemky p.
p.č. 1112/13, 1112/17, 1112/18, 1112/19,
1112/21, 1112/22, 1112/23, 1112/24 v k.ú.
Přepychy u Opočna, v obci Přepychy
(13/0/0).
11. Bod 20 programu • Bezúplatný převod
níže uvedeného pozemku, který vznikne
oddělením dle GP č. 367- 95/2018 ze dne
6.6.2018, z majetku Královéhradeckého
kraje do majetku Obce Přepychy.Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, je vlastníkem
pozemku p. č. 1002/19 (ostatní plocha –
ostatní komunikace, o výměře 254 m²)
v k. ú. Přepychy u Opočna a obci Přepychy, zapsaný na LV 273. Tento pozemek
vznikl rozdělením pozemku p. č. 1002/1 v
k. ú. Přepychy u Opočna a obci Přepychy.
Jedná se o následující pozemek: - část
pozemku p. č. 1002/1 oddělena dle GP č.
367-95/2018 označena jako p.p.č. 1002/19
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 254 m2, vše v k. ú. Přepychy u Opočna a obci Přepychy.
Zároveň schvaluje omezující podmínky
související s tímto převodem: Smluvní
strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži
obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu
10 let ode dne právních účinků vkladu

strana 2

vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude přinejmenším
po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne (13/0/0).
12. Bod 21 programu • Akci „Oprava
chodníků u komunikace II/320“ (13/0/0).
13. Bod 22 programu • Přijetí daru – dřevořezba Panny Marie (13/0/0).
14. Bod 23 programu • Zařazení do majetku – nalezený majetek na pozemku ve
vlastnictví obce p.p.č. 737/2 (PK) v obci
Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna. Studánka Křížovka v hodnotě 450.000,-Kč,
Kříž litinový v hodnotě 350.000,-Kč. Nalezené drobné stavby budou zařazeny do
majetku obce (13/0/0).
15. Bod 24 programu • Akci „Přepychy,
lokální ČOV, Z26 a Z1“(13/0/0).
16. Bod 29. 1. programu • Smlouvu o
zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 90916
(12/0/1).
17. Bod 29. 2. programu • Lokalita Z26 –
změna č. 1 (12/0/1).
18. Bod 29. 3. programu • Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2016
(13/0/0).

III. Pověřuje:

Starostku obce k podpisu dodatku č. 5
smlouvy dle bodu 14 programu.
Starostku obce k podpisu dodatku č. 1
smlouvy dle bodu 15 programu.
Starostku obce k podpisu dodatku č. 1
smlouvy dle bodu 16 programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 17 programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 18 programu.
Starostku obce k dalším jednáním a podpisu smlouvy dle bodu 20 programu.
Místostarostu obce k podpisu darovací
smlouvy dle bodu 22 programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 29.1. programu.
Starostku obce k dalším jednáním dle
bodu 29.2. programu.
Starostku obce k podpisu dodatku č. 7
smlouvy dle bodu 29.3. programu.
na v roce 2020.

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2018-05 ze dne 14. 6. 2018
Připomínky a informace :

1. Informace:
a) 14. 6. 2018 Benefiční koncert – absoloventský koncert ZUŠ Dobruška • b) 4. 7.
2018 - večerní promítání (Tři bratři, Po
strništi bos) • c) 5. 7. 2018 - Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného • d) 7. 7. 2018 – odhalení soch generála Laudóna a krále Fridricha • e) 13. 7.
2018 – benefiční koncert Dagmar Peckové
a Pavla Svobody • f) Na území obce byly
umístěny 3 Kešky. • g) Výstava Okoklamy
– informace o návštěvnosti. • h) ZŠ a MŠ
Přepychy – podána žádost o navýšení kapacity školy (schválila RO). • i) Přepyšský
plenér – malířky v obci, 16. 6. vernisáž u
kostela.
2. Dotazy:
a) Dotaz na prodej obrazů. • b) Dotaz na
obchod potravin.

3. Žádosti:
a) Žádost občanů Junkovic o vysazení lípy.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce
Václav Kánský a Ing. Radek Šichan, ověřovatelé zápisu

POZVÁNKA DO ALBRECHTIC

„Technologický klub v Albrechticích TKAC“, Tékáčko, startuje!
K disozici je 3D tiskárna, stolní CNC
frézka, 3D scanner, robotická ruka, řezací
plotr, automatizovaný šicí stroj, 3D pero a
jiné vychytávky. Máte možnost postavit si
vlastní výtvor z robotické stavebnice, následně ho naprogramovat a rozpohybovat,
naučit se kreslit ve 2D i 3D…
Přijďte se podívat na „ukázkové hodiny“
26. 8.od 16 hod. a 6. 9.od 17 hod.

Spolupráce s ČVÚT Praha
Fakulta architektury
Závěrečná prezentace studentských projektů na téma víceúčelový objekt Přepychy se uskutečnil 1. června v atelieru Ing.
arch. Josefa Mádra. Studenti se hlavně zabývali využitím naší současné budovy ENCO čp. 3, někteří se představili se svými projekty pro hřiště SK nebo i v centru obce. Prezentace se na podzim uskuteční i pro naše občany.
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AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
PRODEJNY POTRAVIN
PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY MILAN
OTEVŘENO DENNĚ OD 7 do 19 HODIN

Nový majitel pan The Manh Dinh ji
nazval Potraviny Milan.
Říká, že to je překlad jeho jména do
češtiny.

Prodejna Potravin Milan byla slavnostně otevřena ve středu 11. července a po dvou
desetiletích se Potraviny Novák staly minulostí. Ač pro některé z nás byl provoz zahájen
s velkou prodlevou, nešetřeli první zákazníci slovy uznání. Pochvalovali si široký sortiment
a otevírací dobu.

Věra Karlíčková - po dobu uzavření Potravin u Nováků
„OPORA PRO STARŠÍ SPOLUOBČANY“

Předplaťte si jediné české noviny

v regionu Orlických hor.
Již téměř 60 let přinášíme dění
z vašich obcí.
Součástí novin je sportovní příloha
o regionálním sportu.
Ke každému vydání obdržíte
ZDARMA magazín TV Pohoda.
Každé úterý dodání do schránky POŠTOVNÉ ZDARMA.
Předplatné Orlického týdeníku:
Orlický týdeník + TV Pohoda 20 Kč
Roční předplatné: 1 020 Kč
Půlroční předplatné: 520 Kč
Čtvrtletní předplatné: 260 Kč
Místostarosta Přepych Jan Macháček poděkoval jménem obce paní Věře Karlíčkové za
obětavou práci pro naše spoluobčany v době uzavření hlavní prodejny potravin.
Věro, moc děkujeme za naše nejstarší obyvatele.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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AKCE DOTOVANÉ MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
vítězství v soutěži Vesnice roku KHK 2017 přinese 1 milion do rozpočtu obce
DOTACE MMR NA OBNOVU
MATEŘSKÉ ŠKOLY 243 033 KČ
Akce „Obnova budovy MŠ čp. 167
– Rekonstrukce rozvodů vody vč. rekonstrukce kuchyně“ je první z akcí,
dotovanou MMR v rámci soutěže Vesnice roku 2017. V kuchyni se mimo
jiné připraví instalace pro umístění
moderního kuchyňského zařízení, jako
je kuchyňský robot nebo myčka nádobí. Stavební úpravy provádí společnost
KERSON s.r.o. a budou dokončeny do
konce prázdnin.

Původní rozvody teplé a studené vody budou nahrazeny novými.

DOTACE MMR NA OPRAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE ČINÍ 456 777 Kč
Druhou dotovanou akcí je „Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy –
Etapa I.“ podél silnice Týniště – Opočno. Že je nejvyšší čas na opravu potvrdila nehoda poštovního auta. Nosná část stožáru je totálně zkorodovaná.
Společnost D-energy s.r.o. nastoupí k opravě koncem měsíce srpna.
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AKCE DOTOVANÉ MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
vítězství v soutěži Vesnice roku KHK 2017 přinese 1 milion do rozpočtu obce
Akce „Výměna oken, dveří a vrat na budově čp. 125 – hasičská zbrojnice Přepychy“ je třetí akcí dotovanou MMR
v rámci získání titulu Vesnice KHK
2017. Výše dotace 299 916 Kč.
Stavební práce provádí společnost KERSON s.r.o., a na stavbě se opravdu finišuje. Termín oslav se neúprosně blíží!

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017

DOTACE MMR - VÝMĚNA OKEN, DVEŘÍ A VRAT NA BUDOVĚ čp. 125
VÝŠE DOTACE 299 916 Kč

OSTROV NADĚJE v Mokrém
král Friedrich i malí husaři jeli 7. 7. v Přepychách na koních ze stáje v Mokrém
Jsme dobrovolný spolek. Věnujeme našim
koním všechen náš čas!
• Nabízíme výuku v sedle nebo obyčejné
povození pro děti od 6 let i dospělé.
• Hipporehabilitaci (léčba pomocí koně).
• Chcete se s námi osobně seznámit?
Přijďte na slavnosti 28. 7. do Přepych
nebo na Hubertovu jízdu v Mokrém 6. 10.

www. ostrovnadeje.webnode.cz
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
více dětí v ZŠ již ve školním roce 2018/2019
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. I
když si děti z naší Mateřské školy hlubší
význam tohoto rčení asi zatím neuvědomují, s přirozeným dětským elánem se
pustily do základů cizího jazyka. V závěru školního roku překvapily své rodiče ukázkou svých znalostí, získaných
pod vedením „angličtinářky“ Šárky
Králíčkové.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
My name is Jakub, Anna, Pepík...
MATEŘSKÁ ŠKOLA
NAŠI ABSOLVENTI

Budoucí prvňáčky si za přítomnosti rodičů do ZŠ převzala učitelka Maruška Pultarová.

Karolínka Machová
Ondřej Wéber
Sárinka Bečičková
Jakub Brandejs
Anička Kovářová
Kryštof Vostřez
Klára Brandejsová
Pepa Vostřez
Emilka Paseková
Paní učitelky: Olga Machačová
a Eva Hájková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
„PÁŤÁCI“
Tereza Janků
Silva Zálišová
Sabina Jarkovská
Samuel Šimlík
Šimon Hroch
Vendula Šichanová
Lukáš Kunrt
Pan ředitel: Jan Macháček
Jakub Sivák při focení chyběl,
ale i on opouští naši školu.
Dvě děti odchází na gymnázium do Dobrušky, tři do
ZŠ Voděrady a ostatní do ZŠ
Opočno.
Rada obce Přepychy schválila dne 13.6.2018 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy Přepychy.
Od 1. září bude naši školu navštěvovat 45 žáků.
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Generace Přepyšáků
ČTYŘI GENERACE ŽEN, tentokrát Z DOLNÍHO KONCE PŘEPYCH
V dnešním zpravodaji si připomeneme rodinu paní Anny
Hartmanové, která ve čtvrti zvané Domky bydlí od roku 1958.
Je už 30 let vdovou, manžel Jaroslav byl dlouholetým členem
a funkcionářem místního Sokola, hlavně fandou fotbalu.
Paní Anna (mezi známými nazývaná Aninka) zase aktivně pracovala v místní skupině ČČK, dlouhá léta ve výboru a nyní je stále
členkou.
S manželem vychovali dvě dcery – Jaroslavu a Janu. Od nich se
dočkala 4 vnoučat a 6 pravnoučat.
Starší dcera bydlí také v Přepychách, mladší v Dobrušce-Pulicích.
Tam ji ještě nedávno jezdila navštěvovat na kole.
Na fotografii, kterou na moji žádost poskytla sama rodina,vidíme
paní Annu Hartmanovou se svojí dcerou Jaroslavou Škrabákovou, vnučkou Lenkou Kupkovou a pravnučkou Barunkou Kupkovou.
Vnučka sice nyní bydlí v Rychnově nad Kněžnou, ale v Přepychách vyrostla a jezdí sem téměř každý týden s celou rodinou.
A všichni rádi chodí na fotbal – jako jejich tatínek a děda.
JJ

Společenská kronika červen – červenec– srpen
Údaje jsou zveřejňovány dle zákona 101/2000 Sb. se souhlasem zde uvedených osob.

ČERVEN:

Kašparová Marie		
Oubrechtová Anna		

ČERVENEC:

Petera Josef			
Ivaniecová Jitka			

čp.65		
čp.22		

84 let
75 let

čp.156		
čp.135		

87 let
70 let

SRPEN:

Melichar Petr			čp.21		70 let
Janečková Miloslava		
čp.21		
90 let
Javůrková Zdena		
čp.220		
70 let
Špaček Václav			
čp.213		
80 let

CYKLOVÝLET DO ČASTOLOVIC
přes komplikace zdárně do cíle
Plánování výletu na kolách si letos vyžádalo opravdu těžkou přípravu! Uzavírky silnic a objízdné trasy nám přípravy
hodně komplikovaly. Přesto se v neděli
3. června vypravilo 17 cyklistů, 5 motoristů a 1 štěně na zámek do Častolovic.
Počasí nám přálo, cesta byla pohodová,
dobrá nálada nechyběla a v cíli na děti
čekala zmrzlina a na dospěláky káva
v zámecké kavárně. Navštívili jsme mini
ZOO a cestou zpět i poseděli v rybárně
v Lípě nad Orlicí. Zvládli jsme vyřešit i
píchlé kolo a sehnali náhradní.
Již připravujeme další ročník. Pravděpodobně s bezpečným převozem k některé
cyklostezce v našem regionu.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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Společenská kronika - 70-tiny na dolejším konci , autor Jana Krulichová
Údaje jsou zveřejňovány dle zákona 101/2000 Sb. se souhlasem zde uvedených osob.

V hledáčku zajímavostí se stal dolejší
konec Přepych, kde společně slavíme i stárneme. Na počátku letošního
roku jsme měli na dolejším konci tři
oslavence, kteří oslavili 70 let svého
života.
Proč píši zrovna o těchto třech sedmdesátnících? Slavili v jednom roce, a
to v měsících po sobě jdoucích, leden, únor a březen. Všichni bydlí
na dolejším konci v jedné ulici, a to
vedle s sebe.
Co říci k těmto jubilantům? Všichni
jsou ještě aktivní. Můj manžel občas zaskakuje jako hodinový manžel, když je
potřeba, anebo některá ze sousedek ho
požádá o pomoc, stále se věnuje svému
původnímu povolání instalaci a montáži
televizních antén.
Sestra Věra prodává ve svém obchůdku
s potravinami a ostatním zbožím, kterému věnuje skoro celý svůj volný čas.
Jejími zákazníky jsou starší občané z

Přepych, kteří nemají tu možnost, každý den jezdit za nákupy do obchodních
center, jako dnešní mladá generace. Za
to ji patří poděkování, že v rámci svých
možností se stará již cca 40 let o zásobování místních občanů potravinami a
potřebným zbožím.
Tuto štafetu převzala po naší mamce
Věře Ptáčkové, která od roku 1959 pracovala v prodejně, která v té době patřila
JEDNOTĚ Kostelec n. Orl. jako vedoucí.

Posledním v řadě je paní Jaroslava Tomková, která část svého volna věnovala též
veřejnosti. Asi 20 let provozovala obecní knihovnu v Přepychách. V současné
době se hlavně věnuje svým malým
vnučkám, a když ji nějaká ta minuta zbyde, pracuje na zahrádce.
Co dodat na závěr, přejeme jim hodně
zdraví a ať jim ještě nějaký ten čas svítí
sluníčko nad hlavou.
K přání se rádi připojujeme. Redakce PZ

První ze tří byl můj muž Jan Krulich,
který slavil své narozeniny v kruhu svých
nejbližších a přátel v lednu. Pogratulovat
mu přišly v zastoupení obce sestry z
ČČK, Jaroslava Tomková, Milka Vaňková a Věra Karlíčková, které tuto službu
dělají již mnoho let pro obec i oslavence.

Dalším v pořadí byla moje sestra Věra
Karlíčková, která slavila letos v únoru.
Mezi gratulanty byli zástupci obce i sestry z Červeného kříže, Lída Preclíková
a Táňa Cihlářová s dárkovým balíčkem.
Za SDH jehož je členkou, ji popřáli pan
Jaroslav Preclík a Václav Hroch.

Posledním oslavencem ze zmíněných
tří je paní Jaroslava Tomková, která
svoji sedmdesátku dovršila v březnu.
Dárkový balíček od obce ji opět předaly sestry z Červeného kříže Táňa Cihlářová a Lída Preclíková.

SLUNOVRAT
DK Junkovice
Dámský klub Junkovice pozval na
zahradu Krulichových malé i velké z „Dolního konce“, aby společně přivítali letní slunovrat.
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PŘEPYCHY NA VLNÁCH ROZHLASU - Country radio 30. dubna a 1. května
Miloň Čepelka
Letos vyšel Boží hod na 1. dubna a přestože uplynuly od Velikonoc již čtyři měsíce, rozhodli jsme se k němu vrátit. Připomenout si tak příchod jara společně s
Miloněm Čepelkou, který zachytil události v Přepychách ve svém krátkém sdělení na Country radiu. Pro vás, kteří jste se velikonoční akce v restauraci Katka
nezúčasnili, i pro vás, kteří jste relaci neslyšeli, přinášíme tistěné svědectví.
Hezký večer, posloucháte Country radio, a to je dobře. Velikonoce jsou sice
skoro měsíc minulostí, ale musím se k
nim vrátit, protože jsem nestihl říct, co
jsem o nich zažil v neděli na Boží hod ve
vítězné obci soutěže Královéhradeckého
kraje o vesnici roku 2017, totiž v Přepychách, kde si mimochodem už splnili
svůj sen a vybrali díky vlastní snaze a
tím, že o užitečnosti vyhlášeného úsilí
přesvědčili mnohé dárce větší i drobné, kde už vybrali na opravu varhan v
místním kostele svatého Prokopa celou
potřebnou (a vysokou) částku. Varhany
nejsou nikdy levnou záležitostí, vždyť
jen si je představte, co je na nich píšťal,
a píšťaly nejsou zdaleka všecko. Ostatně
teď už si brzy pojedou i pro nový zvon.
Je to důkaz, že když se někde chce, tak
tam všechno jde. Zvolili si vedení obce,
tak za ním ve většině stojí, a ono jim to
obratem vrací tím, že vede vesnici dobře. A jestli se to snad někomu nelíbí,
prosím, ať stojí stranou a remcá, zjistí
brzy, že je tam v té izolaci sám. A může
to kdykoli uznat a taky vymyslet něco
užitečného a pěkného pro všechny. (Nevím, kdo jmenovitě vymyslel, že na Velikonoce v Přepychách ukážou dětem, jak

se z vajec líhnou kuřátka. Koneckonců
že to ukážou nejen dětem, vždyť ani dospělí přesto, že žijí na vesnici, to nejspíš
nikde neviděli, dnes už není běžné, mít
u každé chalupy hejno slepic. A pozvali
pána, který má doma malou líheň, aby ji
přivezl k nim do hospody do společenského sálu. A protože byla celá ve skle,
průhledná, vajíčka v ní byla zahřívána
elektrickýmí žárovkami a ochotný hospodář to uměl taky správně načasovat,
byla u jeho „ovumária“ velká tlačenice,
a kdo měl oči a trpělivost, tak viděl, jak
probíhá zrození kuřátka. Už opeřeného,
ale ještě splihlého a vysíleného snahou,
ze skořápky se na světle boží vyklovat. A
jak rychle (nebo pomalu, to záleží, jaké
si zvolíme měřítko - to vlastní proklování trvá asi tři minuty), jak se pak změní
ve žlutou kouličku, která se už záhy umí
batolit na vlastních nožkách a pípat a
pípat. Slavnost zrození života spojená s
mystikou Kristova velikonočního vzkříšení, to byla nádhera!
Nedivte se, že jsem vám o tom chtěl aspoň povyprávět. Martin Žák s Pepou
Malinou teď zahrají, výjimečně JEN
zaharají, zato stylově, melodii Nejstarší
slepička.

Celá akce vznikla díky spolupráci místních spolků, kulturní komise obce Přepychy, občanů
Přepych i Opočna, technických služeb obce Přepychy a podnikatelů.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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Ladislav Martinek, majitel firmy Fit a Fér z Rašovic, instaluje umělou líheň pro kuřata.

Svou návštěvou nás na Apríla poctily i osobnosti s vazbou na náš kraj. Miloň Čepelka a
Alois Fišárek (na fotografii vlevo). Opočenský
rodák, dvorní střihač filmů Jana Svěráka, držitel pěti Českých lvů, který vstoupil v tomto
roce i do pomyslné síně slávy českého filmu
- byl oceněn Českým lvem za mimořádný přínos českému filmu.

Ze života spolků

IX. ročník FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB - PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
100 let od narození našeho rodáka
Tradičně počátkem července jsou Přepychy místem setkání milovníků dechovky. Nejinak tomu bylo i letos 5. července. Čtyřhodinový maraton skvělé
hudby ozdobený žánrem popu v podání Jiřího Štědroně zaplnil areál na hřišti
místního SK. Pořadatele, obec Přepychy a spolek ProPřepychy, odměnili diváci
i účinkující slovy chvály.

Váš festival na počest Karla Pšeničného se nám velice líbil a jsme moc rádi, že jste nás
na něj pozvali a mohli jsme přispět ke skvělé atmosféře, která zde panovala. Přejeme
vám, ať se i další ročníky vydaří minimálně tak, jako ten v roce 2018.

Dechovka SEBRANKA, Vlašim

Děkuji za krásné odpoledne. Tedy alespoň mně tak připadalo.

Jiří Štědroň, zpěvák

Těšíme se na vás příští rok. Moc vám
všem za celý kolektiv děkujeme.

Kadlecová, restaurace KATKA

Přepychy jsou přepychové po všech stránkách. Přijeli jsme rádi a rádi přijedeme
zase. Všem občanům přejeme vše dobré a
úspěchy při všem, co dělají.
Mužoreti ARTrosa z Hořic

Akce byla realizována
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
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GENERÁL LAUDON JEDE SKRZ VESNICI
260 let od střetu pruského krále Fridricha a generála Laudona u Přepych
Před 260 lety se uskutečnil střet vojsk pruských a rakouských u Přepych. Byla sedmiletá válka, za které se odehrála spousta bitev na mnoha světadílech. Ostatně tato válka je nazývána “světovou” a její dopad byl na uspořádání světa značný.
V Přepychách a jejich okolí se v červenci roku 1758 odehrála válečná partie dvou vojevůdců - pruského krále Friedricha a
generála rakouské armády Gideona Laudona. Přepyšští si událost připomínají s okolními obcemi v tomto roce řadou přednášek, výstav i divadelním představením. Vyvrcholením bylo setkání vojáků obou armád v historických uniformách poloviny osmnáctého století, včetně ukázky zbraní a výcviku. Co do počtu vojáků odpovídala jejich účast velikosti vzpomínané
bitvy, ale pochod do lokality Ve Skalách, včetně salv při odhalení soch obou vojevůdců, byly triumfální.

autor projektu
Přepychy
spolek ABAKUS
Sedloňov
Mokré
Projekt Generál Laudon jede skrz vesnici je realizován za spolufinancování Královéhradeckého kraje.
Pořádá spolek ABAKUS ve spolupráci s obcemi Rodného kraje Františka Kupky.
ERNST GIDEON LAUDON

Jen málokteré jméno vojevůdce je tak
známé jako Ernst Gideon von Laudon.
Pocházel ze šlechtické, nepříliš majetné
skotské rodiny. Přestože to byl typický
žoldák, který sloužil i ruskému carovi a
své služby svého času údajně dokonce
nabídl i Prusům, po několika vítězných bitvách se stal symbolem rakouské armády
a pomohl jí ke slávě.
Marie Terezie odměnila Laudona hodností polního podmaršálka, velkokřížem
řádu Marie Terezie a baronským titulem.
Po smrti císaře Josefa II. mu jeho nástupce, císař Leopold II., dokonce udělil hodnost vrchního velitele habsburské branné moci.

„A byl to právě Laudon,
lišák a stratég,
který prohlédl past pruského krále
a uhýbným manévrem
u Záhornice unikl obklíčení
pětinásobné přesile pruského vojska.“

PRUSKÝ KRÁL FRIEDRICH

přikvačil v červenci 1758 do Přepych z Hradce Králové přes Očelice, Mokré, Mochov a Opočno, aby
jednou provždy skoncoval s dotěrným vojskem generála Laudona.
Ten mu ztrpčoval život neustálým
napadáním zásobovacích oddílů.
I v roce 2018 přijel do Přepych
z Hradce Králové (Radek Balcárek
a Garda města Hradce Králové) se
svým pruským doprovodem. Koně
mu poskytl spolek Ostrov naděje
v Mokrém. I tentokrát ostrouhal.
V Přepychách zastihl pouze rakouské dělostřelectvo a pěšáky
(velitel Zdeněk Kadlec a Militaris
z Třebechovic pod Orebem). Laudon se opět vypařil.

Dnešní mluvou se prostě vypařil. Krátký
střet doplněný dělostřeleckou palbou si
vyžádal na obou stranách na 120 padlých či nezvěstných. Prusové vyplenili
okolní obce a vydrancovali Opočno.
To v sobotu 7. července 2018 zazněly
také salvy, tentokrát z repliky šestiliberního polního děla systém Lichtenstein
(Aleše Prostředníka z Klubu vojenské historie v Dobrušce), ale “dělové” koule nabízené spolkem ProPřepychy byly sladké
a voňavé, ač nesly jména zúčastněných
generálů.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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GENERÁL LAUDON JEDE SKRZ VESNICI
260 let od střetu pruského krále Friedricha a generála Laudona u Přepych
Přepychy odhalily se sochami obou vojevůdců příběh kronikami pouze částečně zdokumentovaný, který zpestří zážitky návštěvníků našeho kraje a rozšíří znalosti místních. U zrodu myšlenky stál, jak už to na vesnici bývá, ředitel základní školy Jan Macháček.
Daroval finanční prostředky na dřevořezbu Laudona, starostka obce Zdeňka Seidelová pak na pruského krále Friedricha. Díky
jejich vkladu mohl spolek ABAKUS zažádat o dotaci Královéhradeckého kraje na projekt “Generál Laudon jede skrz vesnici” realizovaného ve spolupráci s obcemi Rodného kraje Františka Kupky. Děkuji všem, kteří se na projektu podílejí.

Jiří Králíček, spolek ABAKUS
domí druhý kamarád, Jirka Králíček, který
přišel, vymyslel, zařídil. A to vše pod laskavým, leč nekompromisním dohledem
paní starostky. Což mě vede k myšlence,
že dva pánové ve skále nad Přepychy by
proti doplnění dámou zcela jistě nic nenamítali. Šušká se o nějaké Marii Terezce
a duby ve Zbytkách ještě jsou.

USAZENÍ DŘEVOŘEZEB
V LOKALITĚ VE SKALÁCH
zajistily
Technické služby Přepychy
ve spolupráci s MM FOREST

PETR STANČÍK,
autor dřevořezeb
Klasická mužská výmluva “Ale za všechno
mohou kamarádi!” se hodí i na případ
realizace projektu Laudon + Přepychy
2018. Ihned však musím dodat, že mimo
značné úsilí přinesla i velké uspokojení z
konečného výsledku. Honza Macháček,
kolega z fakulty a kamarád, mě vyzval
k vysochání generála Laudona (o němž
jsem do té doby věděl pouze to, že …..
jede skrz vesnici atd.). Až do doby, kdy
mě zavedl do místa, kde má socha stát,
bral jsem jeho výzvu jako legrácku a srandičku z doby studií. Leč místo mě oslovilo
a já projektu propadl. Následoval výběr
kmene a práce na zahradě v Dobrušce.
Brzy byl Laudon hotov. No a při odjezdu
mi bylo sděleno, že Laudon je prima, leč
bylo by mu smutno a kdyby se k němu
přidal Friedrich (jeho výsost), bylo by
to přijatelné řešení. A tak vznikl druhý
účastník a nyní tam stojí na místě, kde
se před léty střetli. A jejich odhalení bylo
skutečně impozantní. To zase měl na svě-
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GENERÁL LAUDON JEDE SKRZ VESNICI
260 let od střetu pruského krále Friedricha a generála Laudona u Přepych
Pokud vás zajímají události okolo střetu vojsk 1758 u Záhornice, zajděte do
knihovny a zapůjčte si Toulky přepyšskou
minulostí č. 12/2015 nebo navštivte výstavu na statku U Oubrechtů v Pohoří a
na Obecním úřadě v Sedloňově. V září a
říjnu bude výstava včetně historických
map k vidění ve společenském centru
v Mokrém. A ti, kteří si rádi zazpívají a dějiny mají radši ve zkratce, mohou se svými ratolestmi zavítat na krátké divadelní
představení Generál Laudon jede skrz
vesnici. Během deseti minut se dozvíte
od místního loutkového souboru, jak to
bylo s ústupem Friedricha od Olomouce
do Hradce Králové a střetem u Přepych.

Napříč stoletími. Ležení rakouských dělostřelců z roku 1758 a předseda spolku Komitét pro udržování památek z války roku 1866 v uniformě z 19. století.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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MYSLIVECKÝ SPOLEK Opočno-Přepychy
výroční členská schůze 24. března 2018
Předseda spolku pan Radek Křivka schůzi zahájil uvítáním přítomných. Poté
přednesl zprávu o činnosti spolku. Pro doplnění zpráv připravil myslivecký
hospodář pan Ing. Pícha Aleš mladší výstavku trofejí zvěře ulovené v roce
2017. Dále pak proběhlo promítání fotodokumentace z činnosti spolku
v roce 2017. K nahlédnutí byly i kroniky MS. Informace o tradičních větších
akcích spolku je vždy k nalezení ve zpravodaji obce nebo na „webu“ obce.

POZVANÍ HOSTÉ:

Přednesená zpráva informovala o činnosti a hospodaření ve svém souhrnu a
to včetně poděkování sponzorům. Na
schůzi byli pozváni i hosté. Účast přijala paní starostka obce Přepychy Zdeňka Seidelová a starostka města Opočna
Šárka Škrabalová. Dále pak za Spolek
ProPřepychy paní Jarmila Sejkorová.
Účastnili se i zástupci ostatních spolků
a to zejména Českého červeného kříže,
Spolku dobrovolných hasičů. Dále např.
předseda honebního společenstva Ing.
Pavlík Zdeněk a zástupci MS Heřmanice a MS České Meziříčí. Samozřejmě
byli přítomni i rodinní příslušníci členů.

PODĚKOVÁNÍ

Pro účastníky byla připravena i večeře
ze zvěřiny. Děkujeme tímto kolektivu
pohostinství Katka – zejména paní Ivě
Kadlecové.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017:

V roce 2017 bylo nejvíce práce věnováno chovu bažanta. 5. června bylo dovezeno na odchovnu v Čánce 2 040 ks
jednodenních kuřat. Z toho posléze v
různém stáří prodáno 1 500 ks živých
bažantů. Po vypuštění zbytku do remízů
bylo na honech uloveno 291 ks bažanta
obecného. Další ulovená drobná zvěř: 2
bažanti královští 1 hrdlička a 3 zajíci.

Ze srnčí zvěře bylo uloveno 28 ks, z toho
18 srnců. Plán lovu byl v průběhu lovu
snížen neboť 23 ks srnčí zvěře uhynulo
(z toho 17 ks na silnicích !!). Z toho důvodu bude pokračovat program instalace optických a pachových zradidel podél komunikací – pomáhá to tyto škody
snižovat. Ulovilo se i jedno muflonče.
Na lov černé zvěře byl z důvodu šíření
afrického moru prasat položen zvláštní důraz. (To s odkazem na veterinární
opatření na území celé republiky kvůli
výskytu této nebezpečné choroby v okr.
Zlín). MS se v honitbě podařilo ulovit
rekordních 34 ks černé zvěře. Současně
byl monitorován výskyt aujezkyho choroby. Černá zvěř se stává problémem.
Aby byl výčet úplný, ulovilo se ještě 13
lišek, 1 kuna a 6 toulavých zvířat.

K 1. 1. 2018 MĚL MYSLIVECKÝ
SPOLEK 29 ČLENŮ.
Na základě dohody MS disponuje i
potřebným počtem loveckých psů, tak
jak požaduje zákon. V r. 2017 složil
pan Grulich se psem Altajem podzimní
zkoušky lovecké upotřebitelnosti (PZ)
a pan Bouček se psem Brio PZ a spec.
vodní práce.
Celkově bylo na veškeré splněné úkoly
v roce 2017 odpracováno 1 726 hodin.
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DO ROKU 2018:

V roce 2018 předpokládá MS zejména:
Odchov 2 000 jednodenních bažantíků
a poté i částečný jejich prodej.
Dále uspořádat po dlouhá léta již tradiční akce:
Propůjčení honitby na jarní zkoušky
vloh loveckých psů a vlastní zabezpečení zkoušek.
Rybářské závody pro rybáře a veřejnost
2x v roce a to v květnu a v září 2018.
Propůjčení honitby k sokolnickým lovům a případný prodej bažantů na sokolnické lovy.
Další větší akce - zejména:
Uspořádání třech společných honů na
bažanty, z toho jeden hon jen pro členy
MS.
Provedou se i běžné opravy a údržba
zařízení na odchovně v Čánce, na domku v Opočně ( výměna krytiny) a údržba posedů a krmelců v honitbě. Instalace optických a pachových zradidel cca
400 ks.

ZÁVĚR:

Závěrem oficiální části schůze bylo
provedeno slavnostní pasování u příležitosti ulovení prvního kusu spárkaté
zvěře. V roce 2017 přála bohyně lovu
Diana panu Tomáši Zelenému k ulovení prvního jelena a také prvního daňka.
Plaketu “Liškobijec 2017” obdržel pan
Tomáš Zelený za ulovení 7 ks a plaketu “bijec zvěře černé 2017” obdržel pan
Ing. Aleš Pícha ml. za ulovení 9 ks.
Ing. Černý Jan – kronikář MS
Foto: Karolina Černá
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MYSLIVECKÝ SPOLEK Opočno-Přepychy
zkoušky vloh mladých loveckých psů, Přepychy 12. 5.
O půl osmé ráno dne 12. května 2018 se začínali sjíždět přihlášení vůdci loveckých psů se svými svěřenci – tedy účastníci zkoušek vloh mladých loveckých
psů- do Přepych do pohostinství Katka. Tento den se v honitbě MS Opočno-Přepychy pořádaly již tradiční zkoušky vloh pro malá a velká lovecká plemena. (Letos již po třicátépáté v řadě.)

bylo nutno pro nepřízeň počasí provést
v pohostinství.

Nejlepší z ohařů:
Vítěz pes (MOD) Amigo z Janíkova
dvora vedoucí Janík Václav z Lična.
Z desíti psů neobstáli dva, ostatní – tedy
osm psů bylo v první ceně.

Nejlepší z ostatních (malých)
plemen psů:
Vítěz (WSS) Kennedy Brixi s Pride vedoucí Sokol Lubomír Dobré-Šediviny.
Z jedenácti psů obstáli všichni a to osm
psů v první ceně a tři psi v ceně druhé.
Text Ing. Jan Černý,
foto Karolina Černá

MS Opočno-Přepychy
ZLATÝ KARAS 2018
Myslivecký spolek Opočno - Přepychy ani letos nezapomněl na své
příznivce a proto uspořádal tradičně pro kolegy rybáře a i veřejnost
závod v lovu ryb.
Tato tradiční akce OMS – ČMMJ je chovateli loveckých plemen a kynology vždy
vysoce hodnocena hlavně pro vždy zvládnutou organizaci členy MS Opočno-Přepychy a také pro fakt, že je zde v honitbě
možno najít zvěř, na kterou jsou psi zkoušeni – což již v současné krajině není tak
samozřejmé.
Na zkouškách vloh mají psi prokázat zejména vrozené vlastnosti, které nejsou
doposud ovlivněny vyšším stupněm
výcviku. Z toho důvodu také na těchto
zkouškách pes ještě nezíská „loveckou
upotřebitelnost“. U ohařů jsou zkušebními předměty zejména: vrozená chuť
k práci, hledání (a to systém a styl, rychlost, vytrvalost), dále pak vystavování,
postupování, nos, klid před zvěří srstnatou a pernatou, chování po výstřelu,
zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni,
poslušnost. U malých plemen jsou předměty jiné a je jich méně. Jde zejména o:
nos, zájem o stopu zvěře, chování po výstřelu, poslušnost, hlasitost, stopa pána,
vodění na řemeni.

Ke zkouškám nastoupilo
21 loveckých psů:
Ohaři, počet 10 (zastoupená plemena: ČF
2, NKO 4, MOD 1, MOK 1,POI 1, DO 1)
Ostatní (malá) plemena, počet 11 (zastoupení): J 5, NK 3, BRT 1, WSS 2)
Přepyšský zpravodaj 2018/2

Vrchní rozhodčí: pan Rýsl Miroslav měl
k disposici osm rozhodčích pro hodnocení v jednotlivých skupinách. Ty byly
sestaveny dle plemen a na základě losování.
Dostavili se i diváci (tzv. korona) a to i
místní příznivci myslivecké kynologie.
Vlastní zahájení – nástup - byl v arerálu
pana Ing. Píchy. Slavnostní fanfáry. Uvítání. Následovala veterinární prohlídka
psů. Ředitel zkoušek přidělil skupinám
vedoucí z řad členů MS ku zvládnutí organizace a seznámil přítomné, kde budou psi zkoušeni. Šlo o lokality: 1. sk. kolem polního hnojiště Přepychy- jetel,
2. sk.- Vašatova ohrádka, Remíz PŘ, 3.
sk.- za Jordánkem Opočno, 4. sk.- kolem Vochtrovny, čistička OP. Tam všude
se diváci mohli s prací psů seznamovat.
Občerstvení v honitbě zajišťoval pan
Zelený a spol. Obědy a ostatní jídlo pohostinství Katka. Veškerému pohostinství tímto děkujeme. Účastníci hodnotili i tyto služby vysoko.
Překrásné počasí se postupně měnilo. Odpoledne bylo již dusno. Konec
zkoušek byl až po 15-té hodině, kdy
se poslední dostavili k obědu do pohostinství. Následně přišla do Přepych
bouřka. Slavnostní vyhlášení výsledků
a ukončení zkoušek včetně předání cen
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Dvanáctý ročník soutěže ZLATÝ KARAS byl opět pořádán na obecním rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách. Hlavním
garantem akce byl opět pan Pšeničný.
Pravidla soutěže byla uvedena v předem
vydaných propozicích. Bylo povoleno
lovit jen s jedním prutem - s jedním
návazcem. Návnady a nástrahy byly povoleny jen dle rybářského řádu. Krmení
bylo povoleno pouze červy a kukuřicí.
Chycené rybky se přeměřovaly co do
délky. Měřena byla každá ulovená ryba
na prut. Bylo zapisováno - co 1 cm to
jeden bod. Rybky se vracely pochopitelně zpět do rybníka, aniž by jim bylo
ublíženo.

Losování stanovišť proběhlo v šest hodin ráno. Lov byl určen na dva poločasy
po 2,5 hodinách s přestávkou na občerstvení. Počátek a konec lovu byl signalizován výstřelem.

Ze života spolků

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy
ZLATÝ KARAS 2018
Tradičně byla zajištěna myslivecká kuchyně, tentokrát ze zvěřiny srnčí, dančí a
z divočáka. Profesionální úroveň zajistil
pan Paštika. Dále bylo možno ochutnat
např. specielní kuřata na rožni zabezpečené panem Macháčkem. Nechyběl ani
stánek s tekutým občerstvením.
Připravena bohatá tombola. Na výherce
čekalo mnoho hodnotných cen. Další
ceny byly určeny pro rybáře za umístnění v soutěži. Cenu dostal prakticky každý, kdo dosáhl uspokojivého výsledku.
Do soutěže bylo přihlášeno 56 rybářů.
Klasifikováno ku konci jich bylo pak 53.
V sobotu 26. května byl lov zahájen.
Letošní soutěž provázelo velice teplé a
slunné počasí. Po polední pauze se teploměr šplhal k 27°C. Ovšem pod lipami
vedle rybníka bylo příjemně.

Po ukončení závodů se hodnotily
výsledky:

Jako vítěz celé letošní soutěže byl zapsán
pan Derner Zdeněk z Týniště s 911-ti
body. Druhým v pořadí byl pan Michal
Brodský z Hradce se 771 bodem. Vítěznou trojici uzavíral pan Bartoněk Lukáš
z Předměřic, který docílil 684 bodů.
Nejdelší rybu a to kapra 60 cm dlouhého vylovil již jmenovaný pan Brodský,
kterému tedy Štěstěna přála i tuto výhru. Výsledky skvělé, ale rekord prvního
ročníku překonán nebyl ( v r. 2007 pan
Kosař z Opočna: 1 193 cm). Ceny spolupředávala starostka Zdeňka Seidelová.
Ing Jan. Černý, foto Karolina Černá

TRADIČNÍ VÝŠLAP NA OSIČINU
Super akce Věry a Radka Tláskalových přilákala další nové zájemce o jarní přírodu a setkávání se s přáteli. Někteří účastníci již odrostli kočárkům a „dali“ to
s ostatními! Věro a Radku, moc děkujeme!
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VÝROČNÍ SCHŮZE VČELAŘŮ, autor Ing. Miroslav Štěpán předseda ZO ČSV
zlatá medaile do Přepych

Již tradičně, se první neděli v únoru, schází členové včelařského spolku Přepychy na své výroční schůzi, aby hodnotili uplynulý rok. Bylo tomu tak proto
také i 4. února letošního roku.
Na schůzi, vedle 49 vlastních členů, přivítali i milé hosty. Starostky obcí paní
Zdenu Seidlovou za Přepychy a Libuši
Brandejsovou za Trnov a omluvili pana
starostu z Voděrad z důvodu jeho nemoci.
Spolek se oproti roku 2017 rozrostl o 5
nových členů a má tak 61 vlastních členů. V jeho obvodu pak hospodaří ještě
dalších 7 členů z jiných spolků. Celkem
chovají 778 včelstev tj. o 29 více než
v roce předchozím.
Věková skladba je od nejmladšího 17.
letého včelaře až po 2 členy v kategorii
86 až 90 let. Ve spolku stoupá zastoupení žen – už téměř každý sedmý člen
je žena. Nejvíce včelařů je těch „nejmenších“ tj. do 5 včelstev – celkem 28
a následuje kategorie 6 – 10 včelstev –

11 včelařů. Ve spolku mají ale i svého
„velkovčelaře“, který loni zazimoval 122
včelstev. Průměrný výnos medu byl za
rok 2017 odhadnut na téměř 20 kg, cca
o 2 kg větší než v roce 2016.
Včelaři se, jako v minulých letech, potýkali především se zdravotním stavem
včel. Nejvíce pak s varroázou, která
v některých místech republiky zcela
zdecimovala chovy včel. Samozřejmě
vedle moru včelího plodu, jako vůbec
nejnebezpečnější choroby včel vůbec
(její spory přežívají až 50 let), jejíž jediný spolehlivý způsob likvidace je oheň.
Hospodaření spolku skončilo vyrovnaně a to především proto, že spolek mohl
vedle vlastních členských příspěvků
pracovat i s dotacemi od obcí Přepychy,
Trnov a Voděrady.

Lokalita Ve Skalách
láká turisty
V úterý 17. 7. navštívila Přepychy
skupina Klubu českých turistů z Vysokého Mýta pod vedením Rudy Bruchtila.
„Je tam u vás moc pěkně. Tak rádi
k vám opět procházkou zajdeme. Hodně pohody a úspěchů vám za turisty
z kct.vmyto.cz srdečně přeje Bóža Andrlová z Mýta.“
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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Nemalou radost spolku způsobila i př.
Jana Krulichová, která se zúčastnila
soutěže Český med 2017. V srpnu 2017
zaslala do soutěže dva druhy medu s
označením med květový pastový a med
květový smíšený. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 23. září ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. Do
soutěže bylo zasláno celkem 343 vzorků
medu. Soutěžní kritéria pro hodnocení byla: fyzikální a chemické vlastnosti, senzorika, povinné údaje na etiketě,
správnost etikety včetně doplňujících
údajů a celkový estetický dojem.
Oba zaslané vzorky medu získaly po
100 bodech. To znamená, že získala v
soutěži pro rok 2017 zlatou medaili, kterou může také používat pro propagaci
svého medu. Je to krásné ocenění práce této členky ZO Přepychy, která letos
také dovrší 40 let vlastního chovu včel a
které tímto upřímně gratulujeme.

Na fotografii starostky obcí: Libuše Brandejsová
z Trnova a Zdeňka Seidelová s předsedou ZO
ČSV Miroslavem Štěpánem

Ze života spolků

Výstava v Přepychách šálí smysly
napsali o nás v Orlickém týdeníku
PŘEPYCHY – Zajímá vás, jak snadné je ošálit lidské smysly? Zkuste se na draka podívat přes hledáček fotoaparátu, projděte se kolem něj a uvidíte, jak se
za vámi otáčí. I takové zajímavé exponáty jsou k vidění na výstavě Okoklamy
v Přepychách. Pořádají ji Mateřská a Základní škola Přepychy, obec Přepychy a
místní spolky ve spolupráci s hronovským Muzeem Pod Čepicí, Světem techniky
z Dolních Vítkovic a Psychologickým ústavem Akademie věd. A zájem je velký.
„Okoklamy jsou výstavou, kde si najde
každý něco zajímavého - malý i dospělý
návštěvník. Lidský mozek je tím nejméně
prozkoumaným a nejzáhadnějším orgánem, který příroda vytvořila a který stále
něčím překvapuje. Je až neuvěřitelné, jak
snadno lze mozek ošálit. Optické iluze berou dech každému z nás a k tomu nabízejí
skvělou zábavu,“ svěřila se se svými dojmy Marcela Ježková, která se svými žáky
ze Základní školy Masarykova Rychnov
nad Kněžnou výstavu navštívila v minulých dnech.

Pocit objevování nového
Výstavou děti provedli starostka Zdeňka
Seidelová a ředitel přepyšské základní
školy Jan Macháček.
„Snažili se dětem vysvětlit princip optic-

kých klamů, ukázat mnohé přímo prakticky. Vždy je úžasné, když si pak děti mohou
vyzkoušet vše ještě samy, aby zakusily pocit objevování nového, potvrzení či popření
svých domněnek. Byly samozřejmě nadšené polarizačním oknem, revers-pektivou,
skanimací nebo iluzí pohybu, líbilo se jim
však úplně vše. Interaktivní výstava je pro
děti tohoto věku to pravé. A když se spojí
s vřelým přístupem, nadšením a vstřícností přítomných provádějících, jsou z toho
krásné chvilky, které vedou mezi dětmi k
dalším úvahám a debatám. Pro mě jako
pedagoga je právě tato výstava typem
akce, který dává smysl, děti rozvíjí, nutí je
k zamyšlení a pozorování věcí kolem sebe.
Takže obrovský dík! A také za pozvání na
letmou návštěvu do základní školy v Přepychách,“ dodala Marcela Ježková.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Janě a Honzovi Krulichovým za zapůjčení výstavních prostor, dále děkuji všem, kteří se podíleli na vlastní přípravě překrásné expozice, děkuji společnosti SERVISBAL s.r.o. za materiální pomoc a spolupráci. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas návštěvníkům výstavy.
Do uzávěrky Přepyšského zpravodaje navštívilo výstavu 188 dospělých a 464
dětí. Výstava potrvá do 29. července 2018.
Zdeňka Seidelová, starostka
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PODĚKOVÁNÍ Z OPOČNA
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
pořádajícím za velice zajímavou, interaktivní výstavu očních klamů OKOKLAMY, kterou jsme s dětmi z naší mateřinky
navštívili ve středu 27. 6. 2018 v podvečerních hodinách. I v tuto neobvyklou
dobu jsme byli mile přivítáni panem ředitelem Mgr. Janem Macháčkem, který
se nám po celou dobu návštěvy trpělivě
věnoval. Děti si výstavu velice užily, pohrály si i vyrobily ,,vzpomínku“ domů.
Výstava nás zaujala tak, že se nám ani nechtělo odcházet. Děkujeme.
Kubalová Hana, MŠ Opočno

NAVŠTIVTE
www.prepychy.cz/videogalerie/
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NÁŠ PARTNER - Společnost SERVISBAL OBALY
Zaměstnavatel roku 2018
Skvělá zpráva pro obyvatele našeho kraje. Společnost SERVISBAL OBALY
Dobruška získala další ocenění, po titulu Firma roku 2008, se umístila v regionálním kole na 1. místě soutěže Zaměstnavatel roku 2018. Naše radost je o to
větší, že se jedná o společnost, která se zasloužila o zdárnou realizaci expozice
OKOKLAMY a podporuje tak rozvoj a vzdělání mladé generace na venkově.

V březnu Pferda zorganizoval již tradiční benefiční představení Dejvického
divadla, tentokrát představení Vzkříšení. Do náchodského divadla tak přijela spousta známých herců jako Václav
Neužil, Ivan Trojan, Veronika Khek
Kubařová a další. Patronem Pferdy je
totiž Václav Neužil, herec zmíněného
divadla.
Celý večer se tak mohl uskutečnit díky
němu a také podpoře samotného divadla, města Náchod a dalším partnerům
včetně Servisbalu. Ale hlavně díky všem,
kteří si zakoupili vstupenku a tím Pferdu
podpořili. Představení zhlédlo přes 500
diváků, kteří nejenže odcházeli skvěle
pobavení, ale navíc pomohli přispět, na
dobrou věc. Výtěžek za představení byl
přesně 195 538 Kč. Celá částka půjde na
rekonstrukci obou kaváren Láry Fáry,
na vytvoření pracovně příjemnějšího
prostředí pro klienty a pracovníky.

„Zaměstnavatel roku 2018“
Servisbal se umístil v regionálním kole
na prvním místě soutěže Zaměstnavatel roku 2018 v kategorii firem do 500
zaměstnanců. Smyslem soutěže je přiblížit lidem společnosti s výborným
přístupem ke svým zaměstnancům, a
to nejen celostátně, ale i v jednotlivých
regionech. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga od
společnosti Pricewaterhouse Coopers
Česká republika.

„Vydařená akce pro zaměstnance
a jejich rodiny“
Na trh dodáváme obalové systémy převážně z papíru a lepenky, při současně
co nejšetrnějším přístupu k životnímu
prostředí. Během 25 let jsme měli řadu
jedinečných nápadů, které získali mezinárodní ocenění a přispěli k dobrému
jménu místa, ze kterého pocházíme.

„Podporujeme náš region“

„Vážíme si hodnot našeho regionu,
a není nám lhostejné,
v jakém prostředí žijeme.“

Přepyšský zpravodaj 2018/2

Společnost Servisbal dlouhodobě podporuje „dobré“ projekty v regionu. Ať
už kulturní, sportovní nebo ty, které
pomáhají lidem, kteří pomoc potřebují
více, než ostatní. Takovým projektem je
Pferda, nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dospělým lidem
s mentálním postižením a duševním
onemocněním.
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Servisbal slaví své 25. narozeniny, proto
se rozhodli majitelé společnosti, manželé Horčičkovi, oslavit tuto skutečnost
společně se zaměstnanci a jejich rodinami.
Povedený Family day se konal v areálu dobrušského pivovaru, kam přijeli
také mistři České republiky v chůzi na
slackline, skupina historického šermu a
další atrakce, takže o zábavu bylo postaráno.
Zajímavý program trval až do setmění,
kdy se většina zaměstnanců přesunula
na dobrušské náměstí, aby si poslechla
vystoupení skupiny Olympic, jehož byl
Servisbal spolupořadatelem.
PR
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VÝLET NA MORAVU
Spolek ProPřepychy

Bylo těžké v letošním kalendáři najít volný termín pro výlet do sklípku na Moravu. Nakonec jsme vyrazili 12. května do
Velkých Bílovic.
Chápeme již, proč jsou lidé na Moravě
tak usměvaví! Naše poděkování patří Jarmile a Jirkovi!

PŘEPYŠSKÝ PLENÉR 13. až 17. května
pod vedením MgA. Marie Ládrové z Národní galerie v Praze

Výstava akvarelů s náměty z Přepych a okolí od MgA. Ládrové.

Paní RNDr. Alena Galiánová, která do Přepych jezdí na chalupu a ve volném čase ráda
maluje, pozvala k nám do Přepychy své přítelkyně a společně tu několik dní malovaly
od rána do večera. Za děvčaty sem dorazila i MgA. Marie Ládrová, lektorka Národní
galerie v Praze a odborně plenér vedla. Vznikla celá řada akvarelů, v sobotu pak plenér
ukončila vernisáž v sadu za kostelem sv. Prokopa. Přišlo mnoho zájemců a část akvarelů byla zakoupena. Výtvarnicím se u nás zalíbilo, přislíbily přijet příští rok znovu!

„Poděkování do třešňového ráje“

Příjemní lidé, vstřícní a usměvaví. Bohatá kulturní a společenská atmosféra. Třešňový
ráj, který nás vrátil do dětství! Starostlivá paní starostka, otevřená našim uměleckým
vrtochům. Pozoruhodně klidný střed obce s ovocným sadem, který láká k přirozenému
setkávání! Moc děkujeme! Marie Ládrová
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Paní Alena Galiánová s Václavem Kánským.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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NAŠI HASIČI SLAVÍ 140 let od založení sboru
TRAKTORDEN / EXPOZICE HISTORICKÉ TECHNIKY

SDH
PŘEPYCHY

1878

2018

FOTOGRAFIE Z ROKU 2009. V HISTORICKÝCH UNIFORMÁCH SI PŘIPOMÍNÁME JAK TEN ČAS LETÍ.

PROGRAM OSLAV
Od 10 hodin
Slavnostní mše v kostele sv. Prokopa.
Vysvěcení zvonu sv. Jiří.
Průvod od kostela k hasičské zbrojnici.
Vysvěcení nové expozice s historickou
technikou.
Od 13 hodin
Oslavy u hasičské zbrojnice.
Ukázky požárního útoku dětí i zásahu profesionálů. Výstava techniky Policie ČR a
techniky IZS.
Večer
„PŘEPYŠSKÁ NOC“ se skupinou SONG

PŘEPYCHY 23. června, hřiště SK. Nevídanou událost připravili hasiči z Přepych.
Uspořádali totiž již II. TRAKTORden v areálu SK Přepychy. Na ploše byla soustředěna zajímavá výstava traktorů sériové výroby i samovýroby a další zemědělské
techniky. Pozvání k vystavení své techniky přijali i místní podnikatelé Ing. Pícha
Aleš, společnost VOSPOL s.r.o., MM Forest s.r.o. i Chudý Pavel. Proběhlo několik soutěží v couvání s vlastním traktorem a zapůjčeným vlekem, manipulace břemenem s nakladačem UNHZ500, jízda zručnosti. I děti mohly vyzkoušet svůj um
v řízení malého traktoru. Odpolední program byl zakončen spanilou jízdou po Přepychách a okolí. Závěr patřil hudbě, tanci a posezení s přáteli dlouho do večera.

Bohužel tu chyběl traktor DEUTZ Jiřího Kučery. Část hasičů s historickou stříkačkou reprezentovala Přepychy na oslavách ve Slovenském Šamoríně.

Budova hasičské zbrojnice před zahájením Akce „Výměna oken, dveří a vrat na
budově čp. 125 – hasičská zbrojnice Přepychy“, která je realizována z rozpočtu o
bce a poskytnuté dotace z MMR díky úspěchům při účasti v soutěži Vesnice roku
2017. V prostorách bývalé čekárny na autbus bude zřízena expozice historické
techniky SDH Přepychy.

Přepyšský zpravodaj 2018/2
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NAPSALI O NÁS - ZA VLÁČKY do Přepych
Novinky.cz, Dana Ehlová
Vláčky a papírové modely obdivovaly v Přepychách všechny generace, děti nadchly tvořivé dílničky. Výstava vláčků a papírových modelů se zde konala celý
třetí březnový víkend. Svého koníčka na ní představil Petr Jakubec, který žije
právě v této obci. Nedílnou součástí byly i dílničky Modelářského centra Česká
Skalice, kde si děti vyzkoušely svoji šikovnost.
„Chtěli jsme představit našeho spoluobčana, který v Přepychách žije mnoho let.
To, že dělá do mašinek, vlastně místní
ani nevěděli, protože se prezentuje všude
jinde, jen ne v Přepychách,“ vysvětlila,
jak vznikl nápad na uspořádání výstavy,
starostka Přepych Zdeňka Seidelová.
Pohled na modely a celé krajiny propracované do nejmenších detailů potěší oko návštěvníka každého věku, a tak
není divu, že byl o akci mezi místními
nebývalý zájem. První den konání navíc
využily školy a školky – přijely i děti z
Opočna.
Dejme však slovo majiteli vláčků a jejich autorovi v jedné osobě, Petru Jakubcovi: „Vláčkům se věnuji od raného
dětství. Bydleli jsme v Košťálově a dětství
jsem trávil na patníku u závor, kde se posunovaly vlaky.“ Dále dodal, že k modelaření ho přivedl vláček, který měl jeden
z jeho spolužáků doma.

A jak dlouho trvá, než se vlak rozjede
třeba krajinou připomínající Adršpašské skály? „Modelům se věnuji přes zimu.
Nejdřív udělám rám, elektriku, koleje a
nahrubo krajinu. Další dvě zimy se dodělávají detaily – stromečky, domečky, lidi,“
vylíčil pro ostatní nepředstavitelnou
„piplačku“ autor.
Mnohdy věrné modely krajiny či domů
přitom vznikají podle fotek, například
hrázděné domy viděl modelář kousek
za našimi hranicemi v Německu. Domy
staví trám po trámu i se všemi zářezy
jako ve skutečnosti. „Střecha je udělaná ze šindelů, okna dvojitá s vnitřními
a venkovními rámy. Na balkon se seřadí
prkna, slepí se k sobě, pak se proříznou,
aby byla všechna stejná – měsíc práce po
večerech,“ líčil zaníceně modelář a prozradil, že zatím poslední železnici vytváří podle obalu ze stavebnice.
Muzeum papírových modelů z Police
podpořilo výstavu modely známých
staveb – například Muzea východních
Čech nebo Bílé věže v Hradci Králové.
Na opačné straně prostor, si vyzkoušeli svoji zručnost nejmenší návštěvníci.
Svoje království tady totiž rozprostřelo
Modelářské centrum z České Skalice,
tzn. Oldřich Karlíček a jeho rodinní pomocníci.
Děti lepily, kreslily a pod rukama většiny vznikaly úplně první vlastnoručně
vyrobené modely. „Jezdíme po školkách i
školách a pořádáme dílničky a workshopy, aby se děti naučily základy modelaření. Máme několik typů stavebnic podle
obtížnosti,“ vysvětlil Oldřich Karlíček.
Pořadatele potěšil počet návštěvníků,
který přesáhl osm stovek lidí, což je na
obec s šesti sty obyvateli úctyhodné číslo a svědčí o tom, že dorazili nejen místní, ale také děti i dospělí z okolí.
Redakčně zkráceno

Modelář Petr Jakubec (vpravo) s Honzou Duškem, který nalezl cestu zpět do Přepych. O vřelém vztahu, který k přepyšským chová svědčí
jeho reportáže, které naši činnost propagují.
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TRAIL ORIENTEERING
Orlické hory 2018
Dvouetapový závod Trail Orienteering
(česky přesná orientace) na klasické
trati se v lokalitě Ve Skalách uskutečnil
v měsíci červnu.
Jak nám sdělil ředitel závodu Tomáš
Leštínský jedná se o sport zaměřený
na přesné čtení mapy a rychlé a správné rozhodování. Závodník podle mapy
určuje, zda na daném místě (na mapě
označeném kroužkem) je pořadatelem
umístěná značka či nikoliv. Disciplína je
otevřená všem bez rozdílu hendikepu a
přináší tak výzvu při soupeření závodníků na vozíku se zdravými závodníky.
Závod v Přepychách byl první etapou
tohoto etapového závodu. Druhá etapa
závodu pokračovala v neděli v Sedloňově, kde proběhlo i celkové vyhlášení
výsledků.

Ve Skalách s „kačery“
6. 6. 2018 byla založena nová keška a
to právě u nás v Přepychách. Jak praví
text na webovkách „kačerů“: Tradiční
keška je ukrytá na krásném nově upraveném místě zvaném „Ve Skalách“.

Následující odkaz je na stránku, která
mapuje historii i současné dění Ve skalách. Připojené komentáře vám odhalí,
jak vnímají naše úsilí návštěvníci Přepych.
Děkujeme autorům založené kešky.
w w w.ge o c aching.com/ge o c ache/
GC7QR3Z_ve-skalach
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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DAGMAR PECKOVÁ a PAVEL SVOBODA okouzlili Přepychy / autor Dana Ehlová
Téměř 50 000 Kč přibylo na kontě ZVON

PROGRAM
BENEFIČNÍ KONCERTY
14. 9.
Pavel Šporcl
17 11.
ELLA (Eliška Machačová)
1. 12.
Staročeský advent - Jakub Hrubý
prosinec
J. J. Ryba - Česká mše vánoční

Bravo! pro pěvkyni Dagmar Peckovou a varhaníka Pavla Svobodu v Přepychách.
Mimořádný zájem o místa v kostele sv. Prokopa v Přepychách, který předcházel
benefičnímu koncertu mezzosopranistky Dagmar Peckové a varhaníka Pavla Svobody, byl předzvěstí, že tuto obec pod Orlickými horami se šesti stovkami obyvateli čeká v pátek 13. července mimořádná hudební událost.
Předpoklady se do puntíku potvrdily.
Dominanta Přepych doslova praskala ve
švech – návštěvníci koncertu zcela zaplnili všechny lavice, přístavky, část kůru,
byli i takoví, kteří dokonce stáli.
Výjimečnou událost si nenechaly ujít
ani výrazné osobnosti kultury, jejichž
život či tvorba jsou spojeny s regionem
– básník, spisovatel, textař a moderátor
Miloň Čepelka, hudební skladatel Luboš Sluka nebo výtvarnice Jarmila Haldová. Všem se stalo odměnou umění
interpretů a nevšední zážitek, který si
odnášeli do svých domovů.
Program zahájila Partita in G Johanna
Pachelbela, během níž Pavel Svoboda
s bravurou rozezněl obnovený nástroj
v přepyšském kostele, jehož záchranu
před několika lety sám inicioval.
Následovala Ave Maria Charlese Gounoda, kdy poprvé zazněl mezzosoprán
Dagmar Peckové. Posluchači si vychutnávali umění pěvkyně nejen sluchem,
ale díky videoprojekci z kůru na plátno
před oltářem i vizuálně.
V Preludiu g moll BWV 535 stejně jako
v Toccatě a fuga d mol BWV 565 dokázal
Pavel Svoboda svoji fascinaci Johannem
Sebastianem Bachem, jehož varhanní
dílo má v plánu kompletně nastudovat
a veřejně uvést.
Přepyšský zpravodaj 2018/2

Oba umělci pak excelovali při Biblických písních Antonína Dvořáka, považovaných za vrchol skladatelovy písňové
tvorby. V jednom z nejvýznamnějších
výtvorů tohoto žánru vůbec dali Dagmar Pecková a Pavel Svoboda vyniknout nevšední melodické kráse písní a
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skladby hlubokého duchovního obsahu
se nesly svatostánkem v Přepychách
jako poselství směrem k několika stovkám posluchačů, kteří si provedení vychutnávali plnými doušky od začátku
do konce.
Pak varhany utichly, dozněla poslední
slova skladby Zpívejte Hospodinu píseň novou, ale kostel neztichl. Naopak.
Ovace vestoje doprovázely kroky obou
interpretů z kůru až před oltář. Ani poté
však neustaly a přiměly pěvkyni i varhaníka k návratu ke královskému nástroji
a přídavku.
„Chtělo se mi zvolat: Bravo!“ prozradila
Miroslava Nováková, jež neváhala přijet
až z Kostelce nad Orlicí - svými slovy
tak vyjádřila dojmy většiny přítomných.
"Bravo!" si ovšem zaslouží i částka z
dobrovolného vstupného. Mimořádný zájem o koncert a špičkové výkony
umělců se odrazily v rekordním výtěžku
této benefice - 46 750 korun.
Výnos z vystoupení Dagmar Peckové a
Pavla Svobody byl totiž určen na financování zvonu sv. Jiří, který v dubnu tohoto roku odlil v Holandsku zvonařský
mistr Manoušek a který už čeká v kostele sv. Prokopa na své vysvěcení.
Výsledek tedy předčil všechna očekávání a stal se dalším výjimečným faktem
spojeným s touto beneficí.

Projekt je realizován
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Ze života obce

NAŠE ZVONY SE OPĚT ROZEZNÍ
píše se nová historie zvonů v kostele sv. Prokopa
V úterý 27. února dopoledne naše zvony umlkly. Ale nebojte se, nejde o nějakou
předzvěst ani neodletěly do Říma. Po dlouhých letech byla tímto dnem zahájena
jejich rekonstrukce. Větší z původních zvonů je již po restaurování zase na svém
místě. Zvonit bude pouze ručním zvoněním. Menší z původních zvonů bude zavěšen jako poslední do okenního otvoru na východní straně věže. Jeho místo vedle
zvonu sv. Václava zaujme nový zvon sv. Jiří. Vyzvednutí nového zvonu do věže je
plánováno na 31.7.2018. Nově odlitý zvon - nástupce zrekvírovaného zvonu - čeká
na své požehnání.

Přepyšské zvony zrekvírované za II. světové války.
Mezi nimi i zvon odlitý firmou Zvonařství R. Manoušek, který se zpět nevrátil.

RESTAUROVÁNÍ ZVONŮ VE VĚŽI KOSTELA SV. PROKOPA
Majitel zvonů Římskokatolická farnost Přepychy. Cena díla 230 021 Kč, Královéhradecký kraj poskytl dotaci ve výši 98 000 Kč.
NÁKUP NOVÉHO ZVONU
Investor Obec Přepychy. Cena díla 761 780 Kč včetně DPH.

Model zvonu Sv. Jiří před zaformováním. Výrobu
zvonu zajistil vnuk R. Manouška - Petr Rudolf
Manoušek. Zvon je zdoben symbolem sv. Jiří a
znakem obce Přepychy.

Odlévání zvonu v holandském Astenu.
Nezapomenutelného okamžiku zrodu nového
zvonu byli na své náklady přítomni zástupci
Přepych, starostka Zdeňka Seidelová, za hasiče
Jan Škalda a kronikář obce a zástupce spolku
ProPřepychy Vladimír Zdeněk společně s režisérem Jiřím Strachem a zvonařským mistrem
Petrem Rudolfem Manouškem.
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STUDÁNKA KŘÍŽOVKA a KŘÍŽ LITINOVÝ
v majetku obce Přepychy
Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo na svém zasedání dne 14.6.2018 zařazení drobných staveb do majetku obce. Obě stavby se nacházejí na pozemku
ve vlastnictví obce p.p.č. 737/2 (PK) v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna.

TRADIČNÍ POUTNÍ
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH
2018

Studánka Křížovka
• dokončena v roce 1883
• hodnota 450.000,- Kč
Kříž litinový

• zhotoven v roce 1883
• hodnota 350.000,- Kč.

Zároveň obec obdržela darem
dřevořezbu Panny Marie
• hodnota 5 000,- Kč

Bohoslužby se konají
v neděli od 14:30 hodin

U ZRODU NOVÉHO ZVONU
kronikář Vladimír Zdeněk

V životě menší obce nebývá často, vypravit se do vzdálené země se zcela unikátním
posláním. Naše skupinka, vedená starostkou Přepych Zdeňkou Seidelovou, se zástupcem místních hasičů Janem Škaldou a kronikářem Vladimírem Zdeňkem, měla
neobyčejnou příležitost, účastnit se 23. dubna slavnostního okamžiku odlití nového
zvonu pro kostel sv. Prokopa v Přepychách.

Na Ruzyňském letišti se k nám připojil i
přítel obce, režisér Jiří Strach a společně
jsme odlétali do holandského Astenu,
kde je sídlo známé firmy, která se již
více jak 130 let odléváním zvonů zabývá. Právě s touto firmou zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek, autor i našeho
zvonu, navázal spolupráci, když po velkých povodních v roce 2002 přišel o své
zařízení na Zbraslavi. Byl nám i skvělým
průvodcem v Astenu a bylo pro nás příjemné vnímat, jakou přirozenou autoritu a vážnost má tento český zvonař mezi
vedením firmy i ostatními zaměstnanci.
Odráželo se to i na pozornosti, kterou
Holanďané projevovali nám.
Mohli jsme na všech pracovištích sledovat zblízka celý proces zrodu zvonů,
který, jak jsme byli poučeni, se v principu, za tisíc let nezměnil. Výsledná kvalita zvuku, přesnost tvaru i krása ozdobných prvků je skutečné dílo lidských
rukou, umu a zkušenosti každého jednotlivce, zapojeného do tvorby. Skutečným vrcholem prohlídky byl okamžik,
když do formy našeho zvonu začalo pozvolna vtékat téměř 600 kg zvonoviny,
roztavené asi na 1 100°C. V předvečer
svátku sv. Jiří jsme prožívali zvláštní pocit i vědomí toho, že tento zvon, nesoucí
Přepyšský zpravodaj 2018/2

jeho jméno, bude po 76 letech, v nové
krásné podobě navrácen do věže našeho přepyšského kostela. Je rovněž symbolické, že nový zvon nahradí původní,
který odlil děd pana Manouška, a jenž
byl zrekvírován za německé okupace.
Naše putování za zrodem zvonu uzavřela návštěva Muzea zvonařství v krásně upraveném kulturním a společenském centru na okraji Astenu. Muzeum
patří svými sbírkami k největším na
světě a jeho patronkou je bývalá královna Beatrix. Jsou zde historické exponáty domácí i z exotických zemí, rozsáhlá
sbírka zvonkoher i orlojů. Pozornost
poutá i tvorba místní firmy, která odlévá zvony pro země celého světa, uvidíte
zvon pro Notre-Dame v Paříži, zvonkohry do asijských nebo arabských zemí.
I my jsme využili možnost, pokusit se
rozeznít, na důmyslném nástroji, podle jednoduchého návodu, melodickou
zvonkohru.
Vedle mnoha zážitků jsme odjížděli z Astenu s přesvědčením, že snaha
mnoha lidí v Přepychách, zachovávat a
obnovovat památky má smysl. Bylo to
umocněno i tím, že jsme na vlastní oči
mohli sledovat zrození památky pro generace příští.
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12. srpna 2018
mši sv. celebruje
P. Ján Jakubovič, CM
7. října 2018
mši sv. celebruje
P. Ján Jančok, CM
Před každou mší svatou
je modlitba svatého růžence
a možnost přistoupit
ke svátosti smíření.
Po mši svaté
je mariánská pobožnost.
Soukromě i pobožnost křížové
cesty.

Žehnání zvonu sv. Jiří
za účasti

Josefa Kajneka,

biskupa královéhradeckého
se uskuteční

v sobotu 28. července
v 10 hodin

Projekt
„Restaurování zvonů ve věži sv. Prokopa v Přepychách“
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Kultura

BENEFIČNÍ KONCERTY - obec obdrží dotaci od KHK ve výši 80 tisíc Kč
Noc kostelů 25. května (výňatek z úvodního slova kronikáře)
Dnešním benefičním koncertem se zapojujeme do mezinárodní akce „Noc kostelů“, která probíhá ve státech střední Evropy
již několik let. Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. V posledních letech se
v Česku zapojuje do Noci kostelů kolem 1500 církevních objektů a navštíví je téměř půl milionu návštěvníků.

Projekt „Obnova zvonu“ je realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.

Noc kostelů umožňuje široké veřejnosti
nezávazné přiblížení k hodnotám křesťanství společným nám všem. Mimo jiné
je to i přiblížení kulturních hodnot a památek, zanechaných nám našimi předky
v minulých staletích. Takovou hodnotou
a dominantou je i náš kostel sv. Prokopa.
O jeho historii i první písemné zmínce
z roku 1355 jsme hovořili a psali poměrně často. Dovolte mi proto, připomenout
jen několik historických skvostů, které
nás zde bezprostředně obklopují.
Léta Páně 1550 byla ulita renesanční cínová křtitelnice s víkem z téhož materiálu. Na nádobě bylo původně dvanáct
postav apoštolů, trčkovský znak a na víku
dřevěná postava Krista, křtěného Janem
Křtitelem. Na víku je latinský název: „Za
kněze Jana Hradeckýho, toho času v Přepychách“ a na nádobě po obvodu nahoře
nápis: „Tato voda, v této studnici jest věřícím ke spasení. W. F., a po obvodu dole
nápis „Léta Páně tisícího pětistého padesátého.“
Náš kostel dokládá i bohatou historii
obce. Skvělí kronikáři, místní faráři Bachman, Víteček nebo Antonín Flesar
píší, že ve středověku, až do 16. století se

Na úspěchu benefičních koncertů se svými vystoupeními podíleli i žáci ZUŠ Dobruška pod vedením
Lukáše Koblásy a skvělé uskupení Prague Cello Quartet.
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v Přepychách vystřídalo 47 nižších šlechtických, rytířských a zemanských rodů.
Někteří z nich jsou v prostorách kolem
nás i pohřbeni. Náhrobník na stěně vpravo připomíná pravděpodobně manželku
rytíře Jiřího Podivínského z Lerojid, rozené z Lípy. Na fragmentu lze vyčíst zbytky textu: u moudrosti zemřela urozená
paní Ludmila Podivínská z Lípy, manželka urozeného pana Jiříka Podivínského
z Lerojid a tuto pochována jest“. Podle
nadšeného heraldika Petra Kropáčka
z Dobrušky patří druhý náhrobník naproti stejnému rodu, možná manželovi
Ludmily, „který jest tu pochován a jeho
duši Bůh milostiv buď“. Tyto náhrobníky
lze datovat kolem roku 1580. Zajímavé je
i pátrání po historii náhrobníků u oltáře.
S velkou pravděpodobností jde o ženské
potomky vladyckého rodu Něnkovských
z Medonos a Rousů z Lipna.
V kostele i jeho bezprostředním okolí je
toho mnoho, co nás může vést k našim
kořenům, oslovit nás třeba i obdivem
k umění řemeslníků, kteří tyto kulturní
hodnoty vytvářeli. Připomínkou může
byt třeba i to, že dodnes sedíte v lavicích,
vytvořených koncem 19. století přepyšským truhlářem Zemánkem, z čp. 10.
Vyprávět by se dalo i o dalších skvostech – nedávno s vaší pomocí obnovených varhanách, renesančních zvonech,
které samy o sobě mají mnoho příběhů
protkaných válkami, o historii oltářního
obrazu sv. Prokopa, věnovaného kdysi
opočenskou farností, o tušených podzemních prostorách a chodbách, opředených legendami, o okolních hrobech
starého hřbitova, o historii věžních nebo
slunečních hodin.
Je potěšitelné, že na vzpomínané odkazy nezapomínáme. I v přípravě obnovy
našeho zvonu lze tuto souvislost s minulostí spatřovat. Uvědomil jsem si to v holandském Astenu, když jsme s paní starostkou a Janem Škaldou přihlíželi odlití
zvonu sv. Jiří, pro náš kostel. V dnešní
super moderní době je obdivuhodné, že
za tisíc let, zůstává technologie odlévání
v principu stejná, zůstává odkazem důmyslu a umění předků.
Vladimír Zdeněk
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SK PŘEPYCHY - 85. výročí založení klubu
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz
PŘEPYCHY – Fotbalisté, fanoušci a všichni, kdo se pohybovali a pohybují v klubu SK Přepychy, si v sobotu 30. června
připomněli 85. výročí založení klubu. Jedním z organizátorů oslav byl současný hráč A týmu Tomáš Rejzek, který má ve
svém fotbalovém životopise takové adresy jako jsou SK Slavia Praha a FK Náchod. „Přípravy byly náročné a jsme z toho
unavení, svěřil se v sobotním podvečeru TOMÁŠ REJZEK.

Tomáš REJZEK

Oslavy 85 let kopané v Přepychách jste
oslavili se svými fanoušky celodenním
programem. Jsi spokojený, jak dopadly?
Od rána vše vycházelo úplně parádně
na sto procent a jsem z toho opravdu
nadšený, jak se vše povedlo. Jsem hlavně rád, že se jak v turnaji, tak v utkání
starých gard nikdo nezranil, což bylo
nejdůležitější.
Jako první byl na programu oslav turnaj
pozvaných týmů. Tam asi nešlo o to, kdo
vyhraje…
To bylo úplně jedno, kdo se nakonec
bude radovat. Užili jsme si to, podali
ruce a jsem taky šťastný z toho, že si malí
kluci zahráli proti „velkým chlapům“ ze
Slavie. (usmívá se) Z celých oslav jsem
nadšený!
Jak dlouho trvaly přípravy na takovou
akci?
Celé dva měsíce. Každý týden jsme měli
schůzi, abychom měli vše pod kontrolou
a vše se stihlo. Přípravy byly náročné,
jsme z toho unavení, ale teprve teď si
začínáme užívat ty pravé oslavy, protože
máme vše za sebou a můžeme se v klidu
bavit. (usmívá se)
Na turnaji jsi měl osm týmů. Jak těžké
Přepyšský zpravodaj 2018/2

bylo sehnat mužstva, když se v okolí konaly další turnaje v malé kopané?
Překvapivě to nebyl problém. Jsem hrdý
a zároveň šťastný, že sem kvůli mně
přijeli kluci, s kterými jsem dříve hrál.
Toho si nesmírně vážím.
Během turnaje, na kterém hrály Slavia
a Náchod, týmy v nichž jsi působil, nevzpomněl sis na své působení v nich?
Spousta lidí se mě dnes ptala, jestli je to
moje rozlučka, protože jsem si pozval
osmdesát kamarádů z fotbalu. (směje se)
Moje vzpomínky? To vidím před sebou
dnes a denně. To bylo neskutečný, když
jsem přišel do Prahy. To byl úplně jiný
svět a ještě starý Eden, ne ten krásný stadion, co má Slavia dnes. Poprvé jsem jel
s mamkou, musel jsem se ubytovat na
internátě a v Praze nám ujel autobus. Já
ji říkám: „Mami, to dojdeme.“ Jenže ono
to bylo osmnáct kilometrů. (směje se) Já
bral vzdálenosti jako tady. Když mi ujel
autobus, tak jsem šel pěšky, ale třeba jen
pět kilometrů. (usmívá se) Počkali jsme
teda na další. Moje začátky v Praze si nedovede nikdo představit. Proto jsem rád,
že kluci, s kterými jsem hrál dva roky,
patnáct let jsme se neviděli, tak sem přijeli za mnou a byli z toho nadšení. Za rok
chtějí přijet znovu, proto chceme turnaj
udržet i do dalších let.
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A co veselá historka z Prahy nebo za
Slavie, najdeš ji v rukávu?
Mám spoustu zážitků. (směje se) Já si
nepotřebuju nic fotit, já si všechno pamatuju. Mám zážitky ze Slavie, Náchoda i Přepych. Když jsme u Slavie, tak
vzpomínám na jeden zápas. Hráli jsme
v Prostějově, chtěl jsem poslat pas doleva a neskutečně jsem se ukopl takovým
způsobem, že mi to uletělo do brány a já
dal gól ze šedesáti metrů za Slavii. (směje se) Viděl jsem, jak míč letí jinam, než
chci, tak jsem se otočil, byl jsem naštvaný sám na sebe a najednou kluci na mě
naskákali a přišli slavit.
Kluk z vesnice přijede do Prahy a začne
potkávat hráče, které předtím viděl jen
v televizi. Na koho z těch hráčů si vzpomínáš?
Byl tam Patrik Gedeon, Petroušové. Pak
tam hrálii Karel Piták a Ruda Skácel, oba
z našeho kraje. Šokovalo mě, jak se zajímali, že tam hraju. Přišli mě i pozdravit,
z čehož jsem byl na větvi. (směje se)
Proč ses pak vrátil do Přepych? Nebyla
šance se probojovat do ligového týmu?
Když jsem měl z dorostu přejít do béčka, tak mi vypadlo koleno. Byl jsem ve
Slavii z Přepych jen na hostování a ona
ho v tu chvíli prodloužit nechtěla. A já
jsem se vrátit chtěl…

Sport

SK PŘEPYCHY
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz

Kdyby se ti to nestalo s tím kolenem,
byla šance uplatnit se ve Slavii dál?
Ne, v žádném případě. To si ani nemyslím. Takových hráčů jako jsem já, je
spousta. A na rovinu, v té době jsem
neměl takové charakterové vlastnosti,
abych mohl hrát fotbal profesionálně!
Ale ve Slavii jsem si to užil maximálně.
Jsem rád, že jsem poznal ty kluky, vyzkoušel si, byť v dorostu, vrcholový fotbal. Jezdili jsme do zahraničí na turnaje
a ničeho nelituju. Jak jsem už říkal, jsem
přesvědčený, že nemám takové charakterové vlastnoti, abych se fotbalem mohl
živit. (usmívá se)
Ve vašem ročníku, když jsi byl ve Slavii
v dorostu, dostal se někdo až do ligy?
Asi jediný, kdo ligu hrál a hraje, je Michal
Švec, který hraje teď za Bohemku. Dnes
na turnaji byli Michal Jirásek a Honza
Knobloch, ti si zkusili mládežnické reprezentace. Hodně jich bylo v zahraničí
na stážích, např. v Tottenhamu.
Ze Slavie ses vrátil do Přepych. Jak se
pak objevil v Náchodě?
Asi půl roku po mém návratu mi volal
trenér pan Celler, jestli bych si nechtěl
zkusit třetí ligu – ČFL, když měli personální krizi. V podstatě jsem tam byl ale
čtrnáctý patnáctý hráč. Jezdil jsem hrát
i za béčko.
K základní sestavě bylo hodně daleko?
V té době to bylo pro mě hrozně časově náročný, protože jsem dělal vysokou

školu. Chyběla mi energie, navíc mi bylo
dvaadvacet, věděl jsem, že profesionálně
hrát fotbal už nebudu, tak jsem si chtěl
užít normálního života. Ne jet do Budějovic, zahrát si pět minut a druhý den tě
čeká zápas za béčko v Nové Pace.
Na zápas náchodského béčka tady v
Přepychách mám jednu vzpomínku.
Nastoupil jsi proti svým bývalým spoluhráčům. Bral jsi to víc prestižně nebo
u tebe žádné pocity nepřevládaly? Myslím, že jste 2:3 prohráli a trenérem béčka byl současný kouč Velkého Poříčí a
bývalý ligový brankář Jan Vojnar…
Děkuji za otázku. (usmívá se) Strašný
to bylo, opravdu. Dával jsem dva góly
a pocity byly šílený. Já jsem Přepychám
dával gól i v Náchodě, kdy ony aspirovaly na třetí místo v krajském přeboru. Za
stavu 2:2 jsem vstřelil rozhodující branku. Už si ten pocit nechci ani připomínat. Já jsem tělem i duší Přepyšák! Za
Náchod jsem hrál hrozně rád, mám tam
spoustu kamarádů, taky jsem byl rád, že
se dnes zúčastnili našeho turnaje. Dal
jsem si s nimi pivo a pokecali jsme. Ale
dát Přepychám gól, to je pro mě noční
můra. (usmívá se)
Slavil jsi ty góly? Třeba v televizi je kolikrát vidět, když hráč dá svému bývalému klubu gól, tak jeho oslavy nejsou
většinou žádné…
Dobře, ale to se bavíme o Realu Madrid a třeba Barceloně. Já jsem se v Přepychách narodil, jsem patriot a dát jim
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gól, je pro mě tragédie. Myslím, když se
zeptáš Tomáše Hejzlara, který tady hrál
v dresu Lhoty pod Libčany, Olympie
Hradec nebo Vysoké nad Labem, tak to
bude mít stejné jako já. Taky jim nasázel
pár fíků. (směje se)
V Přepychách hraješ, postoupili jste po
několika letech do I.B třídy, trénoval
jsi děti, takže to vypadá, že bys časem
mohl nahradit Míru Pavla v jeho mnoha funkcích v klubu…
Míru už od podzimu nahrazuju, protože se od trénování posouvá spíše do
funkcionářské role. Měli jsme oslovené
nějaké trenéry, ale žádný z nich nedopadl a zbylo to na mně. Ale do kraje se
těším.
Přepychy do kraje patří. Po asi čtyřech
letech se do něj vracíte, takže je tady
euforie, že se už nebudete plácat jen
v okrese?
I.B třída sem rozhodně patří. Pracovali
jsme na tom hodně, dělali jsme to poctivě a máme tady tak skvělou partu,
že jsem na ni pyšný. Všichni se těšíme,
věřím, že ji zvládneme. Nečekáme, že
vyhrajeme všechny zápasy. Budeme
hrát, doufám, střed tabulky. Jsem rád, že
už nebudeme absolvovat zápasy jako v
okrese, kde jsme měli výsledky 15:0, 9:1
a podobně. Zvlášť mladí kluci jako bratři Rathouští, Pepa Kinzel, David Prát,
Martin Tomín si vyzkouší vyšší třídu.
Bude to pro ně náročnější, rychlejší a já
jen doufám, že získají zkušenosti a budou z nich lepší hráči. V to doufáme, a
proto jsme využili šanci jít nahoru, když
se Častolovice do B třídy nepřihlásily.
Jak vidíš svoji hráčskou budoucnost?
Po dnešních oslavách, které se, musím
to pořád opakovat, povedly, tak jsme se
s Tomášem Hejzlarem dohodli, že kariéru ukončíme za pět let na oslavách 90
let fotbalu v Přepychách.
Při utkání starých gard?
Nee… (směje se) Utkání mlaďáků. Pozveme si své kamarády, zahrajeme si, zamáváme všem a nakonec si pobrečíme.
(usmívá se) Svoji kariéru teda zapíchnu
za pět let. (usmívá se)
Jsi velkým kritikem poměrů v českém
fotbale. Jak vidíš současnost, když to
vezmeme od vedení FAČR přes kraje až
po nejnižší úrovně? Dělají všichni pro
fotbal to, čím se prezentují?
Musíme samozřejmě začít odspodu.
Já nesmírně podporuju pana Michalce
(neúspěšný kandidát na předsedu OFS
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SK PŘEPYCHY
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz
Rychnov n. K. v loňské volbě – pozn. autora). Podle mě je to frajer na svém místě,
který by měl stát v čele okresního fotbalu, a toho my podporujeme a podporovat
budeme! Takového člověka my potřebujeme! My neřešíme FAČR, neřešíme Berbra,
ale to, co se nás bezprostředně dotýká, což je OFS Rychnov. Potřebujeme, aby nám
někdo pomohl zlepšit prostředí a vztahy ve fotbale, a to bude pan Michalec!
Vše začíná od nejnižších pater, kde si kluby volí členy do OFS. Minulá volba skončila jasným vítězstvím současného předsedy Miloše Židíka 24:9. Není teda chyba
samotných klubů, že jim takový stav a prostředí, jaké ve fotbale panují, vyhovuje?
Radši se budou brodit v bažině českého fotbalu, než aby se třeba spojily a pokusily
se personálním obsazením změnit pohled na fotbal jako takový?
Těžká otázka. Odpovím takhle. Někdo si někoho zvolil a byla to většina. Při volbě
prezidenta to bylo něco podobného. Mně se taky nelíbí, že byl prezidentem zvolen
Miloš Zeman. Nemůžu s tím dělat nic, ale rozhodně bych si to představoval jinak.
A ta podpora pro změnu tady vůbec není, teď mluvím o fotbale. Okresní fotbal
vymírá a není to moje chyba, není to chyba Křivic, Zdelova, Kostelce, Rokytnice…
To je chyba těch, co dělají fotbal nahoře, jednoznačně! Nemáme žádnou podporu
od nich, jen jsme pokutováni za to, že nemáme tým dětí. Oni nám nedají dotaci,
abychom ho založili. To není moje vina. Neumím posoudit, jak to kdo dělá nahoře
dobře nebo špatně. Myslím si, že pan Michalec by měl nastoupit!
Další věc, která dusí okres fotbalově, je automobilka. Hodně klubů pak řeší, jak
dají kvůli směnám tým do kupy. S tím přijde další pitomost, že se bude stát za žluté
karty. Nebo se hráč může vykoupit, což jsou další peníze, co FAČR tahá z hráčů…
Naprosto s tím souhlasím, že je to blbost a jen další tahání peněz z kapes. Vůbec
nechápu vychloubání FAČR, kolik vydělá peněz, to je normální zlodějna.
Abychom skončili pozitivně, protože tohle je boj s větrnými mlýny…
Není to boj s větrnými mlýny. Já jsem optimista. Všichni lidi vědí, jak to v českém
fotbalu funguje, jen ti, kteří by s tím měli něco dělat, tak jsou jako poslušné ovce.
Přece každý ví, že když nebude volit, tak já má, bude v nemilosti. To je přece jasný
fakt! Takhle to prostě je. To je současný stav českého fotbalu, bohužel i okresního!
U krajského fotbalu se ani nedivím, ale že je to už i v okrese? Opravdu jsem optimista a doufám, že u kormidla bude pan Michalec!

KALENDÁŘ TERMÍNŮ
SOBOTNÍCH TRHŮ
PŘEPYCHY 2018
Podorlické trhy
Motoristické burzy
AREÁL SK PŘEPYCHY

28. 7.

20. 10.

11. 8.

27. 10.

25. 8.

3. 11..

8. 9.

17. 11.

22. 9.

1. 12..

6. 10.

8. 12..

Začátky od 6 hodin.
Rezervace do 7 hodin.

ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 1 040 Kč
+ TV POHODA ZDARMA

TENISOVÉ KURTY
tenisová škola i brigády

Jaro přichází do Přepych společně s brigádou na tenisovém kurtu. Moniku Polákovou s Věrkou Tláskalovou doplnila i
mládež - Nikol Machová a Lukáš Tláskal.
Přepyšský zpravodaj 2018/2
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Křižovka

TAJENKA UKRÝVÁ - název části zvonu
luštíme s Orlickým týdeníkem

Nápověda: ANIMA, ARCUS, KALEM

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 15. 8. 2018.Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku (září - listopad)

AKTUALITY O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI NALEZNETE NA WWW.PREPYCHY.CZ

BENEFIČNÍ KONCERT — ZVON
PŘEPYCHY 14. 9.
PAVEL

ŠPORCL

VÝSTAVA DŘEVOŘEZEB

LADISLAV CIMRMAN
28. 7. u kostela sv. Prokopa, Přepychy

Foto: Jaroslav Appeltauer
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Informace

KULTURA V PŘEPYCHÁCH
pozvánka k sousedům - Mokré a Pohoří

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH PLAVIDEL
„O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO“

od 18 hodin, Obec Přepychy

19 /VIII

ADAM VIKTORA a GABRIELA EIBENOVÁ
12. ročník Českého varhanního festivalu

DVORSKÝ RYBNÍK 25. 8. od 14 hodin

Kostel sv. Prokopa

od 14 hodin, spolek ProPřepychy

26 / VIII O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
soutěž netradičních plavidel
rybník Dvorský

od 16 hodin, ČČK

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
areál SK

Soutěž pořádá spolek ProPřepychy
Bohatý program - Občerstvení

od 18 hodin, kostel sv. Prokopa, Obec Přepychy

PAVEL ŠPORCL

Benefiční koncert na záchranu zvonů v kostele sv. Prokopa

Statek u Oubrechtů POHOŘÍ

DOŽÍNKY - 1. 9.
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Zábava pro celou rodinu, ukázka historické
zemědělské techniky, hudba, občerstvení.
Koná se po celý den za každého počasí.
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POSVÍCENSKÝ NOHEJBAL
NA HŘIŠTI V MOKRÉM
Sobota 25. 8. 2018
Tradiční nohejbal, drobné sportovní soutěže pro děti, projížďky
na koních ve spolupráci s Ostrovem naděje Mokré. Občerstvení
zajištěno. Zahájení cca od 13 hodin, podrobnější informace
postupně na www.obecmokre.cz/kulturni-pozvanky-obec

Český
varhanní
festival 2018
2018
12. ročník
Nově zrestaurované Hanischovy varhany v kostele sv. Prokopa

Přepychy, kostel sv. Prokopa
19. srpna od 18 hodin
Adam Viktora – varhany
Gabriela Eibenová – soprán
Koncert se koná pod záštitou
starostky obce Přepychy Zdeňky Seidelové.
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