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ZDARMA

LÍPA - STROM SVOBODY

„Svou rozložitou korunou se stala znakem české krajiny. Vůní a vlídným stínem symbolem ochrany, pomoci a lásky.“

Foto: Josef Duben

V zemích Slovanů, především nás Čechů, Moravanů a Slezanů, stalo se zvykem vysazovat při významných událostech lípu. Pod ní se pak v minulých dobách scházívali staří i mladí, probíhaly slavnosti i důvěrná setkání, konaly se
tancovačky, provázené tu polibky z lásky, tam políčky ve sporech. Lípy byly a
dodnes jsou svědky našich osudů. Vždyť se dožívají vysokého věku počítaného
na staletí. Jistě právě pro svou dlouhověkost a z ní plynoucí předpokládanou
„moudrost stáří“ jsou opředeny poetickými pověrami a kouzly.

Když přepyšští sousedé zakládali spolek
hasičů, byla lípa českým národním stromem oficiálně už třicet let. Stala se jím
v roce 1848 při Všeslovanském sjezdu
v Praze a návrh na to podal František
Ladislav Čelakovský, básník národního
obrození. Od té doby je nám symbolem, ke kterému upíráme víru a naději
v dobrou budoucnost. Naši předkové ji
ve velkém sázeli na počest vzniku Československa v letech 1918 a 1919. Stromy byly ověšeny stuhami v národních
barvách, zpívala se hymna, ke kořenům
se ukládaly pamětní listiny. Mnoho lip
bylo zasazeno také o padesát let později
při oslavách založení státu v roce 1968,
kdy to mělo skrytý, ale srozumitelný
význam odporu proti okupaci vojsky
Varšavské smlouvy.
Vraťme se však k nám domů. Věřme,
že naše lípa, zasazená na prostranství u
obecního úřadu 26. října za účasti zástupců církve, obecní samosprávy, místních spolků a žáků MŠ a ZŠ bude duchovní oporou i příštím generacím, její
majestátnost jim bude ochranou před
démony a vůně jejího dřeva a květů že
přinese spokojenost a štěstí všem, kdo
přijdou po nás. Někomu to může znít
starosvětsky a naivně, avšak my v Přepychách chceme skutečně být po neblahých zkušenostech z minula novými
buditeli české vesnice a hrdosti na její
tradice. Radujeme se, že v takové snaze
nejsme sami, a to není pýcha, ale vůle
k užitečnosti.
Krásná zákoutí naší obce, udržovaná
obydlí, obnovené varhany, nový zvon
sv. Jiří ve věži kostela sv. Prokopa, aleje ovocných stromů a společenské akce
tradiční i nově vzniklé a v neposlední
řadě znovuvzkříšený oddíl mladších
žáků v kopané jsou toho důkazem.
Redakce

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2018-09 ze dne 27. 9. 2018
Výpis z Usnesení 2018-09
Přítomno: 15 členů ZO, 8 občanů, 5 hostů, zapisovatelka

Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 20:30
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 • Rozpočtové opatření
č. 18/2018.
4. Bod 4.1. programu • Rozpočtové opatření č. 19/2018.
5. Bod 8 programu • Nákup nemovitosti
Přepychy čp. 18, v k.ú. Přepychy u Opočna.
6. Bod 9 programu • Sbírkové konto „Nákup nového zvonu s příslušenstvím do
kostela sv. Prokopa v Přepychách“.
7. Bod 10 programu • Informace o Poště
Partner Přepychy.
8. Bod 11 programu • Informaci o volbách
do Zastupitelstva obce Přepychy 5.10.6.10.2018.
9. Bod 12 programu • Pozvání na kulturní
akce.
10. Bod 13 programu • Poděkování zastupitelstvu obce za funkční období 20142018.
11. Bod 14.1. programu • Informaci o
podpisu darovací smlouvy – pozemky
pod Chodníkem Ve Skalách od Královéhradeckého kraje.

II. Schvaluje:

1. Bod 1 programu • Program jednání a
ověřovatele zápisu (15/0/0).
2. Bod 5 programu • Pravidla rozpočtového provizoria (15/0/0).
3. Bod 6 programu • Smlouva o smlouvě budoucí darovací, číslo stavby 35965,
budoucí obdarovaný Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996, část pozemku
p.č. 981/29 a část pozemku p.č. 888/1, za
účelem realizace stavby „II/320 Přepychy-Záhornice“ (15/0/0).
4. Bod 7 programu • Bezúplatný převod
níže uvedeného pozemku, který vznikne
oddělením dle GP 338-25/2017 • ze dne
3.3.2017, z majetku Královéhradeckého
kraje do majetku Obce Přepychy. Jedná se
o následující pozemek:
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Část z pozemku p.č. 1002/1 oddělena dle
GP č. 338-25/2017 označena jako p.p.č.
1002/12 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 25 m2
1002/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 47 m2
1002/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2
1002/15 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 4 m2
1002/16 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 97 m2
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 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 (15/0/0).
5. Bod 14.2. programu
• Smlouvu o zprostředkování a provedení
uměleckého výkonu, koncert 1.12.2018,
zprostředkovatel BRAUNENSIS ART
(15/0/0).
6. Bod 14.3. programu • Smlouvu o provedení uměleckého výkonu č. 79/2018, program na FKP 5.7.2019 „Moje česká vlast“,
Veselka Ladislava Kubeše (14/0/1).
7. Bod 14.4. programu • Vyhlášení Záměru obce č. 5/2018 (14/0/1).

vali zastupitelům a místním spolkům za
spolupráci.
b) Zástupci místních spolků poděkovali
obci za spolupráci a podporu.
V Přepychách dne 27. září 2018
Zdeňka Seidelová
starostka obce
Mgr. Jan Macháček
místostarosta obce
Radek Tláskal Ing. Radek Šichan
ověřovatelé zápisu

INZERUJTE S NÁMI.

Přepyšský zpravodaj
vychází v nákladu 750 ks
a čtivost
je minimálně dvojnásobná.
Vaše sdělení si přečtou
v Přepychách a okolí.
Včetně Dobrušky a Opočna.
Celá strana: 1 500 Kč,
nebo 4 Kč za 1 cm2.
KONTAKT:
prepychy@prepychy.cz

III. Pověřuje:

Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 6. programu.
Starostku obce k dalším jednáním a k podání žádosti dle bodu 7. programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 14.2. programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 14.3. programu.

Ostatní :

1. Dotazy:
a) Kdy bude dokončena výměna veřejného osvětlení.
b) Kdy bude označena autobusová zastávka „V Domcích“.
2. Poděkování:
a) Starostka obce a místostarosta poděko-
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Foto: Andrea Seidelová

K důstojném aktu vysazení lípy přispěli
pracovníci technických služeb. Jejich vedoucí Jiří Mazáč pomohl i při zajištění účasti
milovníků historických uniforem.

Samospráva obce

AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

VÝSLEDKY VOLEB 2018
Voliči v seznamu: 523
Vydané obálky: 278

VOLEBNÍ ÚČAST 53,15 %
Odevzdané obálky: 278
Platné hlasy: 3 669
NEZÁVISLÍ / 1 288 hlasů / 35,10 %
5 zastupitelů

Radek TLÁSKAL / 163 hlasů
Pořadí na kandidátce: 2.
Do volební místnosti, která byla prostorách družiny ZŠ, přišlo volit 278 občanů. Na správný průběh
voleb dohlížela komise ve složení: Jarmila Moučková, Pavlína Navrátilová, Jana Sýkorová, Jana
Chudá, Eliška Jelenová, Dana Ježková.

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO ZVOLILO DNE 1. 11. 2018
STAROSTU / MÍSTOSTAROSTU / RADNÍ
a předsedy výborů ve složení:
STAROSTA
Zdeňka SEIDELOVÁ

Pořadí na kandidátce: 1.

Tomáš SEIDEL / 136 hlasů
Pořadí na kandidátce: 4.

Jiří ŠTĚPÁNEK / 112 hlasů
Pořadí na kandidátce: 5.

Mgr. Tomáš HEJZLAR / 101 hlasů
Pořadí na kandidátce: 9.

PŘEPYCHY 2022 / 1 221 hl. / 33,28 %
5 zastupitelů

MÍSTOSTAROSTA
Jan MACHÁČEK

Zdeňka SEIDELOVÁ / 159 hlasů
Pořadí na kandidátce: 1.

OSTATNÍ ČLENOVÉ RADY
Radek Šichan, Miroslav Andrš, Radek Tláskal
FINANČNÍ VÝBOR

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

předseda:
Radek Tláskal
členové:
Jiří Sejkora
Michal Zilvar

KONTROLNÍ VÝBOR

Kontroluje plnění usnesení
zastupitelstva obce a rady
obce, dodržování právních
předpisů.

předseda:
Miroslav Andrš
členové:
Milan Burket
Petr Sýkora

Foto: Andrea Seidelová

Mgr. Jan MACHÁČEK / 143 hlasů

Miroslav ANDRŠ / 103 hlasů
Pořadí na kandidátce: 2.

Jitka ČTVRTEČKOVÁ DiS. / 102 hlasů
Pořadí na kandidátce: 4.

Tomáš REJZEK / 99 hlasů
Pořadí na kandidátce: 8.

Ing. Jiří SEJKORA / 96 hlasů
Pořadí na kandidátce: 3.

KDU-ČSL / 1 160 hlasů / 31,62 %
5 zastupitelů

Ing. Radek ŠICHAN / 135 hlasů
Pořadí na kandidátce: 3.

Václav KÁNSKÝ / 119 hlasů
Pořadí na kandidátce: 2.

Jan PODZIMEK / 112 hlasů
Pořadí na kandidátce: 1.

Michal ZILVAR / 93 hlasů
Pořadí na kandidátce: 6.

Petr SÝKORA / 86 hlasů
Pořadí na kandidátce: 4.

Starostkou obce byla na další čtyřleté období zvolena Zdeňka Seidelová. Na
snímku s dětmi ze ZŠ Přepychy (Maruškou Pultarovou a Amálkou Pasekovou) a kronikářem obce Vladimírem Zdeňkem při slavnostním sázení lípy.
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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
naše omalovánka Hektora oblíbena i dětmi okolních ZŠ a MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Děti ZŠ využívají poslední krásné podzimní dny
pro cvičení pod širým nebem. Tělocvična chybí.

Dne 3. 9. 2018 jsme u nás ve škole po hlavních prázdninách přivítali děti a hlavně
prvňáčky, kterých je v letošním školním
roce 2018/2019 celkem 11. Přítomni byli
všichni pedagogičtí pracovníci, starostka obce a místní kronikář. Ředitel školy
všechny slavnostně přivítal a seznámil je
s plánovanými cíli pro letošní rok. Dále
pozdravila děti i rodiče paní starostka a
popřála žákům hodně úspěchů v jejich
školní práci. Školní rok 2018/2019 bude
probíhat dle schváleného školního vzdělávacího programu „Učíme se pro sebe“ a
bude se podle něho vzdělávat celkem 40
žáků.
Přejeme jim hodně pracovní píle a velmi
dobrých výsledků, aby tak činili radost
nejen sobě, ale také svým rodičům a prarodičům a byli v budoucnu prospěšní naší
společnosti.

Foto: Josef Duben
Papírový koník TGM - Hektor - nápad pedagogů naší školy, spolku ABAKUS a Veroniky
Zdeňkové. Svou oblibu si získal i u dětí ZŠ a MŠ
v okolí. (Na snímku naši žáci při sázení lípy).

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OPĚT VE ŠKOLCE
Prázdniny odvál čas a my jsme se opět
sešli v naší mateřské školce. Přišli mezi
nás noví kamarádi a bylo co objevovat
– nové hračky, prostředí, krásná zahrada plná hracích prvků a mnoho dalšího.
Tímto školním rokem nás bude provázet
dvojice „pejsek a kočička“. Ti nás seznámí se světem, který nás obklopuje a se
všemi svátky a tradicemi, které se v našem okolí dodržují. V září nás poučili
o bezpečnosti a pravidlech společného
soužití v kolektivu. Nyní nás provází královstvím lesa a lesních zvířátek. Nebude
chybět ani spolupráce se základní školou,
se kterou oslavíme posvícení, a rodiči,
pro které chystáme „dýňové odpoledne“.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Krásný podzimní čas všem přeje za kolektiv MŠ Eva Hájková, DiS
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POMNÍK Antonína ŠVEHLY
Politik, který si vážil venkova
Prezident Miloš Zeman udělil 28. října někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi in memoriam nejvyšší české vyznamenání Řád
bílého lva.
Antonín Švehla patřil mezi pět mužů
28. října. Jeho agrární politika i názory
na řešení sociálních otázek se stávají aktuální i po sta letech. Švehlu, který neměl vysokoškolské vzdělání a přesto se
vyšvihl mezi tehdejší elitu československých politiků označil TGM za jednoho
z nejvýznamnějších politiků Evropy.
Pro nás je však důležitý jeho vztah
k venkovu a lidem na něm žijících.
Obyvatel venkova si vážil nejenom jako
producentů potravin, na nichž je závislá spokojenost obyvatel státu, ale i jako
tvůrců krajiny. V tom je blízký naší vizi a
svými názory oslovil i naše předky, kteří
mu v těžkých chvílích Československa
odhalili v Přepychách pomník.

HISTORIE POMNÍKU
Antonína ŠVEHLY
V dramatickém roce 1938 se dorost Republikánské strany v Přepychách rozhodl postavit pomník „státníka a vůdce
zemědělského lidu Antonína Švehly“, v
parčíku před statkem Antonína Štefana, čp. 38. Předsedou Republikánského
dorostu byl Jan Boháč, místopředsedou
František Štěpán, jednatelem Václav
Chudý. Projekt parku zpracoval zahradní architekt p. Vaněk z Chrudimi, pozemek propůjčila obec, stromky daroval p.
Štefan, kámen daroval okres Rychnov n.
Kn. ze žulového dolu u Javornice. Ocelový plot zřídil strojní zámečník p. Mervart

z Přepych za 2 005 Kč. Plaketu s reliéfem
A. Švehly dodalo ústředí Republikánského dorostu v Praze za 1 300 Kč.
Celkový náklad 5.000 Kč byl částečně
uhrazen ze sbírek dorostu, Kampelička
darovala 3.000 Kč a asi 1.500 Kč zůstalo na udržování parčíku a pomníku.
K slavnostnímu odhalení vzhledem
k epidemii slintavky a kulhavky v Přepychách a okolí nedošlo (dle zákona
shromažďovacího).

NEZAPOMEŇTE NA SVÉ KOŘENY
Lípy - Stromy svobody v Přepychách
Stali jsme se aktivními účastníky akce Stromy svobody, jejíž zakladatelé mapují vysazené lípy k významným událostem
v naší republice. I my jsme přispěli do evidence a obdrželi od týmu Stromů svobody následující dopis:
Dobrý den,
děkujeme za objevení a registraci Stromů svobody. Vaše stromy uveřejníme v mapě Stromů svobody. Certifikát v příloze
přijměte prosím jako malé poděkování za Vaši pomoc při mapování Stromů svobody.Výsadbu nového Stromu svobody
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa zaneste do naší mapy na webu.

MAPUJEME STROMY
SVOBODY
DĚKUJEME, ŽE JSTE OBJEVILI
STROM SVOBODY A POMOHLI
TAK ZACHOVAT JEHO PŘÍBĚH
PRO DALŠÍ GENERACE.

Miroslav Kundrata
ředitel Nadace Partnerství

www.stromysvobody.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

POŘADATEL

SPOLUTVŮRCE

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

POD ZÁŠTITOU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ODBORNÍ GARANTI

PARTNEŘI

Lípa na travnatém prostranství u obecního úřadu byla zasazena v roce 1920.

Certifikát o registraci Stromů svobody v Přepychách.
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Lípa v zahradě základní školy byla zasazena
v roce 1968.
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KRÁLÍK KONÍČKEM
chovatelský úspěch pro Přepychy

Areál chovatelů Týniště nad Orlicí, 20. října - Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže. Samička králíka Vídeňského modrého z chovu Jirky Jelena,
žáka 5. ročníka ZŠ v Přepychách získala ocenění.
S Jirkou jsem se sešel o přestávce ve
škole a při krátkém rozhovoru o úspěchu svého chovu sdělil: „Počátečkem
letošního roku jsem se stal členem klubu chovatelů drobného zvířectva v Týništi. Vlastně za to může babička, která mně darovala samičku vídeňského
modrého a mě péče o králíky „chytla“!
Koupil jsem si na výstavách v Holicích
a České Skalici králíky z chovu opatřené

potvrzením o čistokrevnosti a jejich potomek - první šampionka z mého chovu
získala nyní ocenění. Můj chov má 60
králíků - vídeňské modré a s nimi chovám i novozélandské bílé. Nejvíce jsem
měl v chovu 78 králíků.“
K tomu jak probíhala samotná výstava
sdělil: „Tři školení hodnotitelé posuzovali skoro třista králíků, kteří byli na výstavě. Hraje tam roli celkový vzhled, vá-

Jirka Jelen při gartulaci, kterou přijímá
od předsedy ZO ČSCH Týniště nad Orlicí
Pavla Svaška.

ha, barva, prostě vše. To ranní vstávání,
abych se o svůj chov postaral přineslo
úspěch.“ Džentlmensky dodal že s péčí
o chov mu někdy pomáhá mamka.
Jirka má našlápnuto na gymnázium,
o výběru svého povolání jasno zatím
nemá, ale lásku k zemědělství nezapře.
Příští výstava, které se zúčastní, se koná
1. prosince v Chocni. Držme mu palce.
KraJ

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ
a zlatá hodinka
HISTORIE POSVÍCENÍ
Posvícení je synonymem slova „posvěcení“ a prapůvodně se jednalo o vzpomínkovou slavnost v souvislosti s posvěcením kostela.
Průběh tradičního posvícení byl následující: V neděli šli všichni do kostela na
slavnostní mši, po které se podával oběd.
Ten byl nejbohatší v celém roce. Jedl se
kaldoun (husí polévka s drůbky a játrovými knedlíčky), husa krmená šiškami,
knedlíky, zelí, smetanové omáčky, koláče a samozřejmě se pilo pivo. Večer byla
taneční zábava pro mládež. V pondělí
se pak konala zábava s názvem pěkná
neboli zlatá hodinka a lidé se scházeli
v hospodách s rozsvícenými svíčkami.
Pro velké i malé byla připravena zábava od soboty do pondělka. Gurmáni si pochutnali na
krásně propečené kachně. Tance milovní přišli na zábavu se skupinou ZEUS.
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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Zdroj: Lupenické posvícenské noviny
(redakčně zkráceno)

Ze života obce

Generace Přepyšáků
ČTYŘI GENERACE ŽEN, tentokrát uprostřed vesnice
Paní Eva Vostřezová, která je rodačka z Přepych, letos oslavila 85. narozeniny. Celý život pracovala v zemědělství.
Jejím koníčkem je zahrádka, dosud včelaří a každý týden
peče výborné koláče a buchty.
Paní Eva má dvě dcery. Starší Eva se odstěhovala do Černilova
a Jana zůstala v Přepychách. Je to výjimka mezi jinými generacemi, protože obě dcery mají zase pokračovatelky ženského
rodu.
Pojďme si je představit.
Na prvním snímku jsou tři Evy. Uprostřed Eva Vostřezová,
vlevo dcera Eva Stolínová a vpravo vnučka Eva Havlasová
s pravnučkou Eliškou.
Na druhém snímku je Eva Vostřezová s rodinou druhé dcery.
Vlevo je dcera Jana Havlová, vpravo vnučka Jana Slavíková a na
klíně sedí pravnučky Laduška a Monička.
Paní Vostřezová má radost i z pravnuků, kteří na fotce nejsou,
ale společně s rodiči do Přepych rádi jezdí.
JJ + rodina

Společenská kronika

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

ŘÍJEN:
Saipová Jiřina		
Rohlenová Lenka
LISTOPAD:
Mach Bohumil		
Tvrdek Josef		
Martinec Jan		
PROSINEC:
Hlasová Hana		
Kubíčková Miloslava
Rejchrtová Hana

čp. 220		
čp. 81		

81 let
91 let

čp. 73		
čp. 21		
čp. 55 		

70 let
75 let
81 let

čp. 220		
čp. 120		
čp. 202		

75 let
84 let
86 let

Vítání občánků
čtyři roky znovuobnovené tradice
Poutní místo Dřížna s překrásnou
kaplí Panny Marie Lurdské přímo
zve naše občany k různým setkáním. Kulturní komise Obce Přepychy tehdy neváhala, když rozhodovala o místě, kde budeme vítat
nové občánky. Za první čtyři roky
jsme tu společně přivítali 18 dětí.
Naše poděkování patří všem, kteří se na obnovení tradice podílejí:
členkám kulturní komise, děvčatům
Čtvrtečkovým, kronikáři Vladimiru
Zdeňkovi, místostarostovi Janu Macháčkovi a také pracovníkům TS.
Zdeňka Seidelová
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ZA HUMNY JE TAKÉ KRÁSNĚ
návštěva sousedů od Dědiny, Jana Rejchrtová
Skupinka důchodců z Českého Meziříčí si vyjela jedno odpoledne do nedaleké
vesnice Přepychy. Možná se to zdá nezajímavé, ale divili byste se, co krásných
míst se zde dá najít.

Předem jsme se dohodli s paní starostkou Zdeňkou Seidelovou, která velice
ochotně vyhověla a ještě doporučila,
co musíme vidět. Žije v Přepychách
od dětství a celá její práce pro obec je
„srdeční záležitost“.
Jako správný poznávací výlet jsme měli
místního průvodce, a to kronikáře obce
pana Vladimíra Zdeňka. Naše prohlídka
začínala ve skalách, což je krásně upravené místo nad Přepychami a pan Zdeněk
vyprávěl o budování cesty, o generálu

Laudonovi. Když nás všechny příjemně
naladil, přejeli jsme do krásného a trochu magického místa – do Dřízeňského
údolí. Kaplička, křížová cesta, zázračná
studánka a pan průvodce poutavě vyprávěl a vyprávěl. Škoda, že byla trochu
zima, a tak jsme po prohlídce přejeli
do místního kostela sv. Prokopa. Nový
zvon, opravené varhany, spousta koncertů, tak to je přepyšský kostelík. Také
tu mají tajnou chodbu, ale ještě se neví,
kam asi vede. To se dozvíme až příště.

KROUŽEK MLADÝ ZDRAVOTNÍK
úspěch v soutěži mladých zdravotníků
Milí čtenáři, ve zkratce bych vás chtěla informovat o činnosti kroužku
Mladý zdravotník v loňském školním roce.
Jak je již tradicí, scházeli jsme se v místní základní škole každé sudé pondělí od
14 do 15 hodin. Do kroužku docházelo
6 dětí převážně z 1. a 2. třídy a jedena
páťačka. Proto náplň a vedení kroužku
bylo uzpůsobeno spíše mladším dětem.
Nejstarší členka kroužku byla výbornou
pomocnicí a rádcem mladším dětem,
což bylo velkou výhodou při soutěži
hlídek mladých zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou. Té jsme se zúčastnili
26. dubna. I přesto, že převážná většina
pětičlenného týmu se soutěže účastnila
poprvé, vybojovali krásné 4. místo.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Na ukončení kroužku v tomto roce,
jsme si s dětmi vyšli do dřízeňského
údolí, kde jsme si opekli buřty, plnili
úkoly a hledali poklad.
V letošním školním roce se scházíme
každou sudou středu od 14 do 15 hodin
opět v místní základní škole. Věřím, že i
letos si hodiny kroužku společně užijeme a děti si odnesou užitečné poznatky.
Jitka Čtvrtečková
vedoucí kroužku
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Nějak nám to dopoledne uteklo a museli jsme se rozloučit a hlavně všem
moc a moc poděkovat za krásné, milé a
poučné odpoledne.
Nás ještě čekala večeře a příjemné posezení v jedné z opočenských hospůdek.
Tak až budete přemýšlet, kam se v okolí
podívat, zkuste to třeba v Přepychách.
Spolek Důchodci od Dědiny, České Meziříčí

DRACI PATŘÍ NA NEBE
kulturní komise
„VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK
VYLETĚL AŽ DO OBLAK…“
Letošní akce Draci patří na nebe se
opravdu vydařila. Nejen že bylo krásně
slunečno a teplo, ale konečně nám foukalo! V jedné chvíli se nad Přepychami
vznášelo okolo 15 draků a postupně se
jich na obloze vystřídalo téměř 40.
Děti měly možnost si vyrobit nejen draka nebo vybarvit obrázek, ale i poskládat papírové letadélko.
Nechyběly ani již tradiční brambory
z popela, na nichž si pochutnali malí i
velcí strávníci.
Myslíme, že si toto krásné odpoledne
užily všechny generace a již se těšíme na
další ročník.

Ze života obce

DRACI PATŘÍ NA NEBE 7. 10. v Domkách
tuto stránku vám přinášíme se společností - SERVISBAL OBALY s. r. o.
Po loňském bezvětrném počasí, které skutečně nebylo na draka, ale „nadraka“, se na nás letos usmálo štěstí. Ne, že by foukal nějaký fujavec, dopoledne
to dokonce vypadlo opět na záložní variantu tvořivých dílniček v technických
službách, ale ve správný čas někdo v Junkovicích otočil vypínačem a ejhle vítr.
Kdo ho pustil nevím, ale v Přepychách prý dávají na kostelní zvony.

Naslinit ukázováček, zjistit směr větru a
povolovat, povolovat...až do výšin. To se nezapomíná.

PR - INZERCE

Aby létaly draci z papíru s dřevěným rámem a jeden a půl metru dlouhým ocasem, nebo
hvězdy, které nám vyráběli naši otcové, tak to ani náhodou. Přesto bylo nebe pestré rozmanitými druhy draků a pod nimi na základně se vyměňovaly zkušenosti a drby a pekly
se brambory. Někteří přišli se zlepšováky, zprvu jsem myslel, že jdou s drakem na ryby, ale
pozor - naviják je dobrá vychytávka.

Mladí modeláři, potenciální letci, si sestavili model kartonové Dakoty nesoucí logo společnosti SERVISBAL Dobruška, která letadélka darovala.
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Hladký průběh leteckého dne pravidelně
narušoval pán s kolečkem provolávající
heslo: „Zahradkáři Junkovicím“. Jeho totožnost je redakci známa. S ohledem na
nová pravidla zveřejňování osobních údajů
GDPR jméno neuvádíme.

„Vážíme si hodnot našeho regionu,
a není nám lhostejné,
v jakém prostředí žijeme.“
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Ze života obce

NAŠI HASIČI SLAVÍ 140 let od založení sboru
JEJICH ČLEN - JIŘÍ STRACH OSLAVIL 45. narozeniny

SDH
PŘEPYCHY

1878

2018

Slavnost 140 let od založení spolku zahájila mše v kostele sv. Prokopa, kterou celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný
biskup královéhradecký. Do lavic v kostele sv. Prokopa zasedli vzácní hosté a představitelé SDH. Na snímku zleva: starosta
SDH Přepychy Josef Marek, starosta okrsku Vladimír Tláskal a zástupce dobrovolných hasičů Čech a Moravy p. Netík.

Slavnostní akt u hasičské zbrojnice proběhl za velkého zájmu spoluobčanů. Zúčastnil se
ho i častý host našich hasičů senátor JUDr. Miroslav Antl. Popřál k významnému výročí
a k úpěchům, které SDH Přepychy dosáhl.

Z facebooku senátora Antla přetiskujeme:
Jak jsem slíbil, na oslavách 140. výročí
SDH Přepychy spojených se Slavnostním
požehnáním zvonu sv. Jiří pro kostel sv.
Prokopa, jsem předal jejich ženskému týmu, který dosáhl vůbec nejlepšího času na
letošním XI. ORLICKO-BYSTŘICKÉM
PUTOVNÍM POHÁRU velký senátorský
pohár :-). Všechny čtyři závodnice si (aspoň takové) ocenění nepochybně zasloužily
– a stejně tak i velký potlesk svých kolegů
hasičů a spoluobčanů.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

strana 10

Hezký dárek si společně s Obcí Přepychy
přichystali místní hasiči k oslavám 140.
výročí od svého založení, které oslavili společně v den svěcení zvonu sv. Jiří
v kostele sv. Prokopa. Světící biskup Josef
Kajnek se svým doprovodem se přemístil
z kostela sv. Prokopa v historickém hasičském voze Podorlického veteran car clubu Dobruška. U hasičské zbrojnice požehnal nové expozici historické hasičiské
techniky. Starostka obce Zdeňka Seidelová společně se starostou SDH Přepychy
slavnostně přestřihla pásku. Oficiální část
skončila a na řadu přišla přehlídka techniky, přátelské posezení a taneční zábava!
Přepyšská noc“ se skupinou SONG, která
se vydařila a protáhla až do rána.
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ - Rekordní počet
soutěžních mužských a ženských družstev přinesl jedenáctý ročník mezinárodního závodu o Orlicko-Bystřický pohár v
dobrovolném hasičském sportu. Klání se
uskutečnilo v sobotu 7. července v Orlickém Záhoří jen kousek od hraniční čáry
s Polskem.
Na startu stanulo jedenáct mužských a
šest ženských družstev, což bylo podle organizátorů nejvyšší ženské číslo v historii
účastnic této soutěže. Prvenství v ženské
soutěži si nakonec odvezl tým z Přepych,
v mužské soutěži zvítězilo Polsko, které si
odvezlo putovní pohár. Podle slov hlavního organizátora Karla Vychytila budou
mít ženy příští rok, s ohledem na jejich
účast, svůj putovní pohár.
Eva Ženíšková, OT (redakčně zkráceno)

Ze života spolků

NAŠI HASIČI SLAVÍ 140 let od založení sboru
POŽEHNÁNÍ NOVÉ EXPOZICI a UKÁZKA TECHNIKY
Při slavnostním zahájení promluvil starosta SDH Přepychy Josef Marek, starostka obce Zdeňka Seidelová, JUDr. Miroslav Antl, kteří slavnostně za účastni biskupa královéhradeckého Josefa Kajneka přestřihli stuhu. Mezi hosty byli zástupci ze SDH Drahenice v Jižních Čechách, SDH Borová a ostatních sborů 19. okrsku. Slavnost podpořil svoji účastí
náš člen Jirka Strach s manželkou.

Slavnostní odpoledne pokračovalo ukázkou požárního útoku
dětí, zásahem profesionálů při simulované autonehodě včetně vyproštění posádky a poskytnutí první pomoci. Mladí i
starší se mohli svézt historickým hasickým vozem. Za svoji
činnost byli oceněni dlouholetí členové SDH a při této příležitosti jsme vzpomněli památky našeho nejstaršího člen a
Vladimíra Uhlíře, který v letošním roce opustil naše řady.
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20 LET PO POVODNI
Návštěva hejtmana Jiřího Štěpána v Rychnově n. Kn.
Povodeň, která v červenci 1998 postihla podhůří Orlických hor, se nesmazatelně vryla do paměti. Velká voda se dotkla téměř 30 tisíc lidí. Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje na stanici v Rychnově nad Kněžnou
uspořádal vzpomínkovou akci „20 let po povodni 1998“. Navštívil ji i hejtman
kraje Jiří Štěpán.

„Připomínáme vysoké osobní nasazení
a obětavost hasičů, policistů, armády,
zdravotníků i všech lidí, kteří v osudnou
noc odstraňovali následky velké vody,
evakuovali několik dětských táborů
a v následujících týdnech odstraňovali
škody v zaplavených lokalitách.
Z dnešního pohledu napomohli zlepšit
spolupráci jednotlivých složek. Je
potřeba poděkovat všem, kdo se
podíleli na záchranářské práci a
současně vyzvednout nynější generaci
za jejich dennodenní práci,“ řekl
v Rychnově hejtman Štěpán.

POVODEŇ 1998
z pohledu hasičů
Mohutný déšť v noci z 22. na 23. července zvedl hladiny řek Bělá a Dědina až o tři metry. Následky byly
katastrofální. Zahynulo šest lidí.
Živelná pohroma zasáhla celkem
30 tisíc lidí, 2 tisíce osob muselo být
ze svých domovů evakuováno. Škody byly po povodních vyčísleny na
2 miliardy korun.
Tisíce lidí zastihla povodeň zcela nečekaně ve spánku. První žádosti o pomoc
přijalo operační středisko Hasičského
záchranného sboru okresu Rychnov
nad Kněžnou jednu hodinu po půlnoci
23. července 1998.
Záchranné práce komplikoval hasičům
nejen silný proud vody, ale také prudký déšť, bouřky a také fakt, že samotný
zásah byl realizován během nočních
hodin. Na likvidaci následků povodně
se podílelo téměř 2400 osob a 811 kusů
techniky. V jeden den zasahovalo na
území okresu Rychnov nad Kněžnou
současně 534 hasičů ze 136 jednotek požární ochrany, 135 policistů, 114 zdravotníků, 507 příslušníků Armády ČR a
114 příslušníků civilní ochrany.
Taková je bilance ničivé povodně, která se podhůřím Orlických hor prohnala
v noci z 22. na 23. července 1998.
Zdroj: vzpravy.cz ,10. července 2018,
autor David Záruba
redakčně zkráceno

Prostory stanice HZS Rychnov nad Kněžnou v neděli 29. července od 10 do 16 hodin
zaplnila technika, která se využívá k záchraně osob, zvířat a majetku při povodních.

POVODEŇ 1998
z pohledu žáků a zaměstnanců školy v Přepychách

Přízemí budovy ZŠ bylo zaplaveno do výšky 30 cm. Nánosy bahna a poničené
komunikace okolo budovy uklízeli a opravovali občané svépomocí.
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
TRAKTOR DEN 23. června 2018
Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách pořádal 23. 6. 2018 druhý ročník Traktor dnu v areálu SK Přepychy.
Bohužel počasí nám nepřálo, byla velká zima a občas pršelo. I přes to se zúčastnilo 22 vystavovaných exponátů.
Jednalo se o moderní techniku, jako
obilní kombajn KLAS, traktor KLAS s
lisem na slámu majitele Ing. Píchy, dále
nový traktor Zetor firmy Agriko Týniště nad Orlicí, nakladač Pavla Chudého.
Mezi starými traktory byl opět jako loni
krásný exponát Zetor 25A pana Poláčka z Černilova. Ze strojů vlastní výroby
byl vyhlášen jako nejhezčí traktor pana
Hedvičáka z Bolehoště.
Dále zde byly pořádány soutěže jízdy
zručnosti a zacouvání na vyhražené
místo s vlekem, kde zvítězil v kategorii
traktor tovární výroby p. Hojný Petr z
Bolehoště, druhý Chudý Pavel a třetí
Drašnar Jindřich. Ve stejné soutěži s
traktorem domácí výroby zvítězil pan
Zeman Jaromír z Čermné nad Orlicí.
V práci s nakladačem, kde soutěžící musel postavit na sebe tři dřevěné špalky
na čas, zvítězil Drašnar Jindřich, druhý
Rejchrt Jaromír a třetí Martinec Vojta.
Odpoledne se uskutečnila spanilá jízda
traktorů po Přepychách (zadní ulicí, kolem kostela a zpět na hřiště). Po celou
dobu hasiči zajistili bohaté občerstvení
a nakonec ve stanu do nočních hodin
hrála hudba a vládla zde dobrá nálada.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
vystavovatelům a soutěžícím a dále divákům, kteří přišli i přes nepřízeň počasí.
Jenom jedna poznámka, moc nás mrzí,
že se tohoto klání nezúčastní více Přepyšáků a širšího okolí, když víme, že je
zde mnoho traktorů a různé zemědělské
techniky. Věřte, že příprava stojí hasiče
mnoho času a finančních prostředků.
Určitě v přibližně stejném termínu budeme akci příští rok opět pořádat a již
tímto se těšíme na Vaši účast.
Za SDH Přepychy, Jan Škalda
Na snímku zleva: Václav Heller zaměstnanec Ing. Píchy vystavoval čelní nakladač, dále
hlavní pořadatelé Jan Chudý a Jan Škalda.
Dále vystavující a soutěžící Jindra Drašnar,
dva návštěvníci a jako poslední další pořadatel a současně vystavovatel Pavel Chudý.
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170 let s vůní LÍPY - stránku připravila ZŠ a MŠ Přepychy
ve spolupráci s kronikářem obce a spolkem ABAKUS
Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní
stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu. Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši
národní identitu a posilují sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí. Nahlédněme společně, co skrývají jejich letokruhy.

100 LET SAMOSTATNÉHO STÁTU
ČECHŮ A SLOVÁKŮ

PRVNÍ REPUBLIKOU

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

TGM a náš kraj
Profesor Tomáš Garrigue Masaryk navštívil opakovaně náš kraj, coby prezident
mladého státu při svých návštěvách měst
a obcí, ale i v dobách Rakousko-Uherska.
O tom svědčí pamětní deska umístěná ve
foyeru Hotelu Rýdl na náměstí F. L. Věka
v Dobrušce.
Vztah k našemu kraji měli především jeho
potomci. V obci Rybná nad Zdobnicí dosud stojí domek rodiny Masarykovy, který využívala k letním pobytům zejména
prezidentova dcera Olga s rodinou a obě
vnučky Dr. Anna a Herberta Masaryková,
dcery malíře Herberta Masaryka.

ŠTEFÁNIK pri zrode spoločného štátu
M. R. Štefánik bol jedným z iniciátorov a
signatárov tzv. Kyjevského zápisu z 29. 8.
1916. Uvádza sa v ňom, že „Česi a Slováci
sú si vedomí, že sú úzko spätí navzájom
tak životnými záujmami, ako i pokrvnými zväzkami. Želajú si vyvinúť sa v jednotný, politicky nerozdielny a slobodný
národ pod záštitou a protekciou „štvordohody». Nebola to proklamácia etnického a jazykového čechoslovakizmu, ale
prihlásenie sa k politickému národnému
spoločenstvu, čiže vyjadrenie vôle utvoriť
spoločný štát, zdôrazňujúc zároveň, že sa
neuvažuje o dvojfederácii.

první prezident Československé republiky
Za zásluhy o stát mu parlament udělil titul
„Prezident Osvoboditel“.
*7. 3. 1850 (Hodonín), †14. 9. 1937 (Lány)

prvý minister vojny
Československej republiky,
vojenský pilot, francúzsky generál
*21. 7. 1880 Košariská, †4. 5. 1919 Ivanka

je nazýváno Československo v období
od jeho vzniku v roce 1918 do přijetí
Mnichovské dohody roku 1938.
Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním výborem v Praze (tzv. „muži
28. října“: Antonín Švehla, Alois Rašín,
Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František
Soukup), a to v součinnosti se zahraniční akcí Československé národní rady,
která se již o 4 dny dříve prohlásila za
prozatímní vládu nového státu. Národní výbor prosadil v zájmu uchování
veřejného pořádku kontinuitu zákonů
a vládl prostřednictvím dekretů. Parlament – Revoluční národní shromáždění
– byl dočasně poskládán na základě voleb z roku 1911 do rakousko-uherského
sněmu. Slovensko bylo zastoupeno 44
jmenovanými poslanci. Národní výbor
předal své pravomoci na prvním zasedání Národního shromáždění 14. listopadu 1918, kdy byl prezidentem zvolen
Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou
vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství
Milan Rastislav Štefánik.

Pád Rakousko-Uherska vyhlášen v Dobrušce již tři týdny před koncem války
Boje na frontách 1. světové války ještě probíhaly, když 5. října 1918 na dobrušskou poštu
dorazil telegram, který oznamoval, že Rakousko-Uhersko přijalo Wilsonovy mírové podmínky. Telegram byl určen poštmistru Malému, který byl členem protirakouské odbojové
organizace Maffie. Pan poštmistr nebyl v ten den na poště a telegrafistka, která telegram
přijala, si ho vyložila tak, že je konec války. Samozřejmě se to okamžitě rozhlásilo po celém
městě. Do ulic vyrazily davy lidí, hrály kapely, strhávaly se rakouské znaky. Zavládlo všeobecné veselí, zejména pak večer v místních hospodách – Rakousko-Uhersko přece padlo.
Druhý den nastalo kruté procitnutí. Jak píše Karel Poláček ve své novele Hráči: „ Dobrušští
se probudili a zjistili, že monarchie trvá dál.“
Poláček k tomu sarkasticky dodává, že dobrušští občané se tímto revolučním aktem na
několik hodin ocitli ve válečném stavu s Říší rakousko-uherskou. Protože to však monarchie nevěděla, nevyslala do Dobrušky žádná vojska a naopak o několik dnů později se tiše
odporoučela do propadliště dějin.
Skutečné oslavy 28. října 1918 pak byly v Dobrušce již o poznání opatrnější.
(Zdroj: Stručné dějiny Dobrušska a Opočenska)
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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Hranice Československa do roku 1928

Němci neměli v tomto parlamentu zastoupení žádné (odmítli se zúčastnit),
přestože jich bylo více než Slováků. Na
základě poválečné deklarace prezidenta USA T. W. Wilsona, která hovoří
o právu každého člověka na sebeurčení, se většina sudetských Němců hlásila
k Německu či Rakousku. Maďaři na jihovýchodě Slovenska zase k Maďarsku.

Historie

170 let s vůní LÍPY - stránku připravila ZŠ a MŠ Přepychy
ve spolupráci s kronikářem obce a spolkem ABAKUS
Ke 100. výročí vzniku samostného státu Čechů a Slováků jsme společně připravili stručné představení událostí před sto lety.
A protože chceme oslovit především mladou generaci, staly se nám prostředníky „koníčky“ hlavních aktérů událostí. Děkujeme za spolupráci paní Lucii Seidelové za překlad do slovenštiny, která byla pro nás pamětníky nedílnou součástí běžného
života. Je dobře, že občané obou národů mají k sobě stále blízko, i když, jak poznamenala Slávka Marková při odhalení památníku v Třebešově: „Když dohrají naši hymnu, stále mně tam něco chybí.“

T. G. MASARYK A KONĚ
Prezident Masaryk jezdil na koni, i přes
svůj vysoký věk, hodinu nebo dvě denně. Jeho oblíbený kůň Hektor byl světlý
hnědák s hvězdou na čele, přední nožky
měl do půl spěnky bílé a na zadních měl
pěkné ponožky. Tento koník byl zakoupený roku 1920 v jeho patnácti letech
od Policejního ředitelství za 12 000 Kčs.
Na koni jezdil i na významné akce.
Účastnil se na něm i zahájení Všesokolských sletů.
Poznámka redakce:
Se 100. výročím založení republiky zároveň
slaví 100 let také Hradní stráž. Málokdo ví,
že jako první Pražský hrad hlídali v roce
1918 sokolové.
TGM v sedle Hektora v roce 1929 na zámku
v Lánech.

M. R. ŠTEFÁNIK - MILOVNÍK LETECTVA

OSMIČKY V PŘEPYCHÁCH
1848 Revoluční rok přináší česko-

-slovenské požadavky k jednáním s Rakouskem.
Z Pamětní knihy farní školy se
dozvídáme, že v tomto roce byl
správcem školy Otakar Sklenář a školu
v Přepychách navštěvovalo 253 žáků.

1918 Události jsou podrobně popsány

v Kronice obce i v Kronice školy. O událostech kronikář František Falta píše:
„Bylo to k večeru 28. října 1918, kdy
telegram a lid jezdící na kolech z Opočna
oznamoval zprávu o státním převratu.
Veškeré téměř obyvatelstvo, ač po denním
namáhání ku klidné noci se připravovalo,
zprávou tou zase ožilo, občerstvilo a
na kvap přiměřenou oslavu sehnalo.
Shromážděný lid na návsi, za zpěvu
vlasteneckých písní (dříve zakázaných),
hudbou a střelbou z hmoždířů vyvěšením
ověnčených praporů dlouho večer a
pak zase v hostincích dlouho do noci
v slavnostní náladě setrval.“
Podrobně jsou potom popsány oslavy
v dalších dnech, zapojení školní
mládeže, pálení habsburských symbolů,
plamenná řeč učitele Brabence….atd.

HYMNU ZAHRÁL KAREL PETR
opočenský rodák

Dekorovanie francúzskym vojnovým krížom podpor. pilota Milana Rastislava Štefánika

Začiatok vojny Štefánika neprekvapil, lebo ju predvídal už niekoľko rokov predtým.
Vzhľadom na jeho zlý zdravotný stav však nemohol hneď odísť na front a dostal
sa tam až začiatkom roka 1915. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres a
dňa 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatnika. V hodnosti podporučíka
potom nastúpil na front, kde robil výskumné lety. Aj ako letec však mal stále na
vedomí oslobodenie Čechov a Slovákov a snažil sa o vytvorenie samostatnej česko-slovenskej dobrovoľníckej jednotky.
Minister vojny ČSR M. R. Štefánik 4. mája 1919 odletel z talianskeho mesta Udine
do Bratislavy na dvojplošníku Caproni Ca 33 spolu s dvoma talianskymi letcami
a mechanikom. Doteraz nie je celkom vysvetlená nehoda v Ivanke pri Dunaji, pri
ktorej spolu s ním neprežil ani jeden z členov posádky.
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1968 Kronikář Jan Otčenášek píše:

„Na 28. října 1968 připadlo 50. výročí
vzniku naší republiky, které nebylo nijak
veřejně oslaveno. Příčinou toho byly
srpnové události. Oslava byla jen při
plenárním zasedání Místního národního
výboru. Na počest tohoto výročí zasadily
děti základní školy „Lípu svobody“ ve
školní zahradě, kterou jim věnoval
místní Svaz zahrádkářů“
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Ze života obce

NEZAPOMEŇTE NA SVÉ KOŘENY
Když lípě sluší trikolora, text Petr Stančík - Dobruška

Páteční ráno skutečně neslibovalo nic moc. Zamračeno, déšť na spadnutí, teplo tak akorát ke
kamnům. Přesto se u školy v Přepychách kolem desáté hodiny sešlo lidí, na takovou obec neslýchaně. Slávy zasazení lípy ke století republiky se zúčastnili žáčci i kantoři místní školky a školy,
jejich rodičové i prarodičové, prostě kdo byl v tu dobu „doma“.
A bylo na co se dívat: dostavili se Sokolové ve svých krojích, děvčata v krojích národních, požárníci (co to povídám, hasiči), legionáři, veteráni první hrozné války a vojáci s finanční stráží, kteří jistili klid a bezpečí.
Vlastní oslava proběhla svižně, krátce a zcela adekvátně
významu, přítomným a počasí. Nejprve jsme si vyslechli
naší hymnu, hranou v jemně džezovém podání dvou trubek, doplněných parádním zpěvem školáků. A opakuji:
naši hymnu česko-slovenskou.Poté přivítala účastníky
paní starostka a dále je pozdravil P. Matěj Pinkas, jako
zástupce Slovenska.
Následovalo vystoupení kronikáře pana Vladimíra Zdeňka, který připomněl vznik republiky, tak jak byl popsán
v místní kronice. Kronikáře doplnili žáci svými básničkami a nakonec nám zazpívali tu krásnou o synku, který
„doma li byl“.
Po této slavnostní části přišla na řadu část pracovní: lípa
vzorně připravená k vysazení a vyzdobena naší trikolorou
byla umístěna na vybrané místo, kde bude růst jistě v klidu a míru minimálně dalších sto let. Vlastního zasypání
se postupně zúčastnili nejprve hosté a hostitelé, děti, poté
i ostatní účastníci. K udržení pracovní morálky přispěl
Přepyšský zpravodaj 2018/3

pan Radek Křivka, zde coby válečný invalida a vysloužilec, neuvěřitelným způsobem
muzicírováním na nefalšovaný flašinet!
Pak přišel čas na focení do kronik a do památníčků, ale to už ten nahoře věděl, že je
potřeba stromek zalít a konec oslavy přešel
nenásilně do úprku před nepohodou (samozřejmě důstojným).
Co dodat: nejprve dovolte mi citovat slovník jmen místních (1882), kde se u příslušného hesla dozvíme: „Přepychy = ves
přepychů, tj. lidí, kteří převyšují pýchou
ostatní“ tolik citát. Nevím, jestli jsou tady
lidé přepyšní, vím ale, že pyšní mohou určitě být, protože od ostatních
pyšných zjevně mají být na co. Příčinu i důsledek tohoto jevu lze vidět
ve vsi na každém kroku. Zrovna tak na každém kroku uvidíte jednoho,
dva, či většinou všechny tři členy trojice „pachatelů“ tedy pány Macháčka a Králíčka doplněné osobností paní starostky Seidlové, trojice,
která má nápady, vůli k jejich realizaci a prostředky k jejich zajištění.
A tak jen závěrem přeji lípě, aby jí nikdy nevyschla zálivka a přepyšákům, aby jim nikdy nevyschly nápady a výdrž k jejich realizaci. Dětem
pak především, aby vzpomínka na „sázení lípy“ nevyschla rovněž.
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Ze života obce

Lípa - Strom svobody
26. 10. Přepychy v 10 hodin, foto Josef Duben

Slovo starostky: „Děkuji všem, kteří se podíleli na důstojném aktu sázení lípy, pracovníkům ZŠ a MŠ, místním spolkům,
spolku ProPřepychy za dar 10 tisíc Kč, hostům - opočenským sokolům i ochotnickým divadelníkům z Českého Meziříčí a
samozřejmě našim dětem za skvělá vystoupení. Přeji jim, aby se pod korunou „vzpomínky“, kterou jsme společně zasadili,
po další staletí scházeli v klidu, pokoji a míru!“
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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Společenské události

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍM, ANO JÁ JSEM HASIČ,
říká Jiří Strach
Týdeník 5plus2 uvedl dne 27. září 2018 rozhovor s režisérem Jiřím Strachem
pod titulkem: STRACHA PŘESTALA BAVIT REŽIE. V úvodu článku stojí:
Na prahu 45. narozenin se tento rodilý Pražák stal dobrovolným hasičem v
malé vísce Přepychy. A Jiří Strach k tomu dodává: „Můžete do titulku napsat:
Stracha přestalo zajímat režírování, už chce jen hasit.“ Co v rozhovoru sdělil
redaktorce o svém angažmá u přepyšských hasičů otiskujeme se svolením týdeníku 5plus2 ve zkrácené a redakčně upravené verzi.
„...představte si, že v obci Přepychy, kde
jsem nedávno byl u posvěcení nového
zvonu, jsem se dokonce stal členem sboru
dobrovolných hasičů. Ano, já jsem hasič
z Přepych. Mám průkazku i s razítkem a
dostal jsem i takové ty montérky s dvěma žlutými pruhy a nápisem HASIČI.
Říkal jsem si, že v nich normálně budu
chodit po Praze. Příspěvky platím, předplatil jsem si je na deset let dopředu. Co
kdybych na to jeden rok zapomněl a oni
mě vyloučili. A jestli se budu účastnit
soutěží? Prosím vás, já chci hasit rovnou

stodolu nebo alespoň stoh! Akorát jsem
si říkal, že kdybychom měli poplach, asi
by ta hořící chalupa lehla popelem, než
bych za hodinu a půl přijel z Prahy. Nicméně když teď o víkendu na zahradě zalévám rajčata a držím hadici, moje žena
se mi směje, že už trénuju na zásah.
Sice o tom tady teď žertujeme, ale já si
dobrovolných hasičů nesmírně vážím a
je pro mě velká čest, že u nich můžu být
spíš jako ozdoba. To je asi to pravé slovo.
Ostatně, kdo může říct, že má ve sboru
Lotranda?“

Filmový střihač ALOIS FIŠÁREK
OSOBNOSTÍ RODNÉHO KRAJE FRANTIŠKA KUPKY

Foto: Lukáš Stančík
Alois Fišárek, který se účastní společenských
akcí v Přepychách, převzal za přítomnosti
starostů obcí Rodného kraje Františka Kupky
(Přepychy jsou jeho součástí) a Miloně Čepelky
z rukou zástupce Spolku ABAKUS, Michaely
Králíčkové, ocenění Osobnost Rodného kraje
Františka Kupky s textem: „Celoživotní láska
k umění vedla opočenského rodáka k úspěchům
v české kinematografii o jejíž rozvoj a mezinárodní uznání se zasloužil.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

ČESKÝ LEV KRÁČÍ HRDĚ
OPOČENSKÝM NÁMĚSTÍM.
Tohle město pod Orlickými horami se
může pyšnit nejen krásným renesančním zámkem Colloredo-Mansfeldů,
dnes bohužel díky restitučnímu sporu
poněkud zanedbaným, ale také celou
řadou skvělých rodáků. Takových, kteří
se zapsali jak do kulturní historie města
samého i kraje pod Orlickými horami,
tak do kulturních dějin tohoto národa.
Abych neurazil, tak za všechny budu
jmenovat jenom světoznámého malíře
Františka Kupku. Propojenost těchto
lidí se svým rodným krajem, se před několika lety rozhodl upevnit opočenský
spolek ABAKUS, když založil a začal
udělovat cenu Osobnost rodného kraje
Františka Kupky. Mezi její nositele dnes
patří například emeritní arcibiskup královéhradecký Mons. Karel Otčenášek,
MUDr. Naďa Kavalírová i třeba pohořský rodák Miloň Čepelka. U příležitosti
letošní Dobrušské filmové klapky byl
touto cenou dekorován další opočenský
rodák filmový střihač Alois Fišárek.
Filmový střih je svébytná filmová profese, která se mnohdy zásadním způsobem podílí na výsledné podobě filmo-
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Foto: Yan Renelt, MAFRA

Pohádka Anděl Páně 2 v režii Jiřího
Stracha ovládla štědrovečerní obrazovky se sledovaností přes tři miliony diváků. V říjnu odvysílala ČT pokračování
krimi seriálu Labyrint. Nyní připravuje
pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Přejeme hodně úspěchů.

vého díla. Alois Fišárek, syn příslušníka
české krajinářské školy Aloise Fišárka,
je současným špičkovým představitelem střihačské profese, o které můžeme
hovořit jako o české střihačské škole.
Ostatně, za své mistrovství byl již pětkrát dekorován cenou Český lev, udělovanou Českou filmovou akademií.
Letos, v roce svých pětasedmdesátých
narozenin, pak vstoupil do Síně slávy,
když obdržel Českého lva za celoživotní
přínos naší kinematografii.
Kdysi po opočenském náměstí chodíval
jeho dědeček, starosta Cyril Vaníček.
V době protektorátu pak jeho otec, který se Opočnem a jeho okolím nechával inspirovat ve svém malířském díle.
Pokud se tedy mistr filmového střihu
vydá opočenským náměstím, můžeme
klidně říci, že český lev kráčí náměstím
svého rodného města.
Mistře Fišárku, blahopřejeme!
Josef Ježek

Kultura

KNIHOVNA U LENKY
náš jubilant a knižní novinky
SVAZ MO STP
pořádá

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
s
HERECKÝMI LEGENDAMI

13.12.18

odjezd 9. hod, COOP Opočno
spojené s Vánočním posezením členů MO STP Opočno
a návštěvou hereckého domu
v Ratibořicích

Narozen ve stejný den jako český básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu, Jaroslav
Seifert nebo herec František Filipovský je pohořský rodák Miloň Čepelka. Starostka obce
Zdeňka Seidelová popřála našemu příznivci za všechny Přepyšáky hodně elánu a zdraví
do dalších let. (Mokré 11. 10. 2018, Knihovna Mokřinka - Čajovna u Bludičky s Miloněm
Čepelkou)

Cena 250 kč zahrnuje besedu,
dopravu a oběd
Přihlášky do 5.12.18.
prodejna Dárky Mila Opočno

NOVINKY V KNIHOVNĚ
MOKERSKÝ RECEPTÁŘ aneb Jak jsme
jedli dříve a jak jíme dnes vydala obec
Mokré u příležitosti stého výročí vzniku
Československa.
Kniha není kuchařka, ale receptářem
oblíbených, jednodušších či složitějších
receptů obyvatel Mokrého (dle popisných čísel), dnešních, ale i několik generací zpátky. Můžete vybírat z více než
350 receptů od polévek až po dezerty či
jiné chuťovky. Není úplně pro začátečníky ve vaření. Některé suroviny, zvlášť
u starších receptů, je potřeba odhadnout podle počtu strávníků, chutí a zkušeností kuchaře. Nakonec výsledek vždy
posoudí nejlépe sami strávníci.
Dárek s chutí vzpomínek:
Mokerský receptář můžete i zakoupit
v Knihovně U Mokřinky za 200 Kč.
V případě zaslání poštou na fakturu
účtujeme balné + poštovné. Ke knize
je možné přikoupit speciální záložku s
kresbou obrázku z titulní strany, za 15
Kč. Objednávat můžete na knihovna.u.mokrinky@seznam.cz nebo na tel 601
339 859.

Kniha „NEBYLO JIM SOUZENO ŽÍT“
od autorek Heleny Rezkové a Pavlíny
Špatenkové, mapuje osudy 160 sokolů
a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy (zachyceny jsou i
osudy sokolů z Opočenska), vězněných,
popravených nebo umučených během
2. světové války.
Autorky chtějí vzdát hold vyznavačům

Tyršových myšlenek, kteří pod heslem
„V mysli vlast, v srdci smělost, v paži
sílu“ za svobodu své vlasti darovali to
nejcennější, svůj život. Po více než 70
letech splácí dluh těmto hrdinům, kteří
již nejsou odsouzeni k zapomnění.
Kniha formátu A4 má 280 stran je v ní
cca 620 fotografií. Zakoupit ji můžete
v prodejně SOMIPO Opočno.

Svaz MO STP pořádá v restauraci U Slunce Opočno 6.11.18 od 14 hodin

BESEDU S PANÍ DAGMAR HONSNEJMANOVOU
k její nové knize Mokerský receptář s možností zakoupení oběda - dle receptů z této knihy
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Ze života spolků

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
V Přepychách dokázali, že plout může téměř všechno. Text: D. Ehlová
PŘEPYCHY – Poslední srpnová sobota patřila v Přepychách už tradiční a divácky velice oblíbené akci netradičních plavidel s názvem O přepyšské kormidlo. Stylová hudba, výborné občerstvení, břeh rybníka zaplněný fanoušky, a
především pozornost budící, plavby schopná tělesa a posádky, to byly Přepychy
25. srpna.

NA RYBNÍKU DVORSKÝ
Zatímco ve stejném čase pádlovali na
mistrovství světa v portugalském Montemor-o-Velho nedaleko Atlantiku naši
kanoisté a kajakáři na supermoderních
a superlehkých lodích, v nichž prý amatér udrží rovnováhu jen pár vteřin, jako
o život a díky tomu sbírali blyštivé kovy,
na rybníku Dvorský v Přepychách řešili
účastníci závodu O přepyšské kormidlo
úplně jiné věci. V „honbě“ za body museli co nejvíce zaujmout diváky a porotu
nejen designem netradičního plavidla,
ale i kreativitou při jeho „pohonu“ přímo
na vodní hladině.
Už názvy plavidel - Nevinní, Krakonoš
a Trautenberk, Včelky, Ať žijí duchové v
kategorii do 15 let a Houmeles, Převozník Charón, Protiklady, Asterix a Obelix
a Batman v kategorii starších - mnohé
vypovídají.

Přepyšský zpravodaj 2018/3

Byla to přehlídka obrovské nápaditosti
realizované zlatými českými ručičkami i
hlavičkami do nejmenších detailů. A tak
na vodu vyplula středověká klec s nevinně odsouzenými, prosícími o milost, celá
Krakonošova říše i s pupkatým Trautenberkem, včelky na louce plné voňavých
květinek a také opevněný hrad Brtník
hlídaný dravcem.
V dospělácké kategorii se váhavě odpoutal od břehu se svým bivakem v podobě
kontejneru, který však kvůli dostatečnému ponoru musel dokonce zčásti naplnit
vodou, odporně páchnoucí bezdomovec.
Koráb démonického převozníka mrtvých
Charóna pro změnu budil obavy, zda se
během plavby po rybníku nerozpadne.
To černobílé protiklady vymezenou trasou doslova proletěly, bravurou upoutali
i Asterix s Obelixem, které navíc na palubě podporoval čtyřnohý Idefix. Závod
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vyvrcholil představením padoucha Jokera s plavidlem Batman, z něhož by měl
bezpochyby radost sám velký myslitel
Archimédés.
Nutno dodat, že účastníky závodu podporovalo nejen velmi početné publikum,
ale i jimi předem zvolené a všeobecně
známé skladby, které celkový dojem ještě
umocňovaly.
A protože pořadatelé ze spolku ProPřepychy myslí opravdu na všechno, dbal na
bezpečnost osádek plavčík, jemuž sekundovala všemi barvami hrající husa, a v cíli
je vítal hastrman s tekutinami na doplnění předtím vydané energie. Koho porota složená ze zástupců místních spolků
(myslivců, hasičů, včelařů, sportovců a
zdravotníků) ocenila největším počtem
bodů, není tolik důležité, přesto se sluší
uvést, že zvítězila plavidla nazvaná Ať žijí
duchové a Asterix a Obelix.

Ze života spolků

O PŘEPYŠSK0 KORMIDLO
V Přepychách dokázali, že plout může téměř všechno.

Vítězný Asterix a Obelix.

Do cíle míří Protiklady

Spokojení diváci

Batmenovo ekologické plavidlo.

Přistání Trautenberka

Sídlo rytíře Brtníka
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Do podsvětí se chystá Cháron

Květinová něha Včeliček
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Ze života spolků

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy, Ing. Jan Černý - kronikář MS
TRADIČNÍ SETKÁNÍ SOKOLNÍKŮ
Klub sokolníků a Českomoravská myslivecká jednota pořádala již padesáté první sokolnické setkání na Opočně. To ve
dnech 3. až 6. října 2018. Tradičně se do organizace této akce zapojili i místní myslivci.
Co bylo možno shlédnout přímo v honitbě MS Opočno-Přepychy:
3. října 2018 bylo na letišti v Lánech
mistrovství sokolovitých dravců ve
stoupavém letu o putovní pohár předsedy Klubu sokolníků ČMMJ. Naše MS
propůjčilo honitbu a zajistilo občerstvení pro zúčastněné (zajistili manželé
Křivkovi). Tato soutěž byla pro dravce
ztížena velmi větrným počasím.
4. října 2018 bylo na nádvoří zámku
v Opočně v 10 hod. slavnostní zahájení
vlastních lovů. Nástup sokolníků při dodržení všech mysliveckých tradic. Zahájení nebylo již tak okázalé jako jubilejní loňské. Účastnila se ovšem tradičně
řada zahraničních sokolníků z mnoha i
mimoevropských států. Poté odjely jednotlivé lovecké skupiny lovit do určených honiteb. U Přepych se lovilo mezi
obcí a Remízem za doprovodu Tomáše
Zeleného.
5. října 2018 k nám do honitby nastoupila skupina orlů. Lovilo se zejména
v části od opočenské benzinky směrem

do Čánky a Přepych. Manželé Pšeniční
(jako tradiční doprovod skupin orlů)
zajistili hladký průběh akce. Ten den
také sokolníci pořádali (Klášterní zahrada a Kodymův dům) v Opočně společenský večer.
6. října 2018 byly sokolníky organizovány ukázky výcviku dravců pro veřej-

nost a to v naší honitbě na Vodětínském
kopci. Odpoledne u nás lovila další skupina sokolníků. V 19 hod. byl na nádvoří zámku výřad a slavnostní zakončení
opočenských lovů a setkání.
V honitbě MS Opočno-Přepychy bylo
v těchto dnech celkem uloveno 9 ks bažantů a 2 zajíci.
INZERCE

Nejlepší obal České republiky byl vyroben v Dobrušce
Ocenění Obal roku 2018 putuje do
Servisbalu v Dobrušce. Jedná se o opětovné potvrzení špičkové úrovně kartonových obalů vyrobených v této dobrušské kartonážce.
Mimochodem, ačkoliv se to nezdá, podorlicko je oblastí s velkou koncentrací
výroby kartonových obalů. Vždyť kromě
Dobrušky nalezneme další v nedalekých
Třebechovicích, v Novém Městě nad Metují nebo Býšti.
Ale zpět k Servisbalu a jeho ocenění.
Zákazníkem této společnosti je již dlouhou dobu tradiční český podnik Meopta,
výrobce sportovní optiky a puškohledů.
Meopta v loňském roce Servisbalu zadala vytvoření prémiového obalu ku příležitosti 85 let od svého založení. K tomuto
výročí vydala limitovanou edici puškohledů, pro které potřebovala exklusivní
dárkový obal. Podmínkou také byla dokonalá ochrana výrobku před poškozením.
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Řešení realizované Servisbalem vypadá vskutku exkluzivně. Přitom neztrácí nic ze
své funkčnosti, dokonalé ochrany výrobku, což byl hlavní důvod udělení ceny Obal
roku 2018.
Povrch lepenky je designově opatřen lakem a speciálním metalickým typem tisku.
Uvnitř obalu je puškohled vložen do fixační vložky, která produkt dokonale chrání
před nárazy a otřesy během přepravy. Takto umístěn vystupuje nad rovinu obalu,
čímž přispívá k exkluzivní prezentaci výrobku.
V obalech z Dobrušky pak mohou puškohledy putovat doslova do celého světa.
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Foto: Jana Krulichová

Foto: Jana Krulichová

Správná trefa a plechovky padají jedna za druhou jak hrušky.
U skákání v pytli je nejdůležitější vydat se správným směrem.

Poslední víkend prázdnin je již
tradičně spjat s akcí - Loučení s létem, kterou pro naše děti připravuje
místní skupina Českého Červeného
kříže. Nejinak tomu bylo i letos.
Přiblížil se poslední prázdninový víkend a my jsme se sešli 1. září na místním hřišti SK. Členky místního spolku ČČK připravily stánky, aby se děti
mohly schovat před deštěm. Odpoledne
se naštěstí vyčasilo a počasí nám přálo.
Na děti čekalo několik soutěžních stanovišť, kde plnily sportovní úkoly např.
skoky v pytli, chůzi na chůdách, přelézání štaflí ... Ve stánku si mohli zkusit svou
dovednost, vyrobit si letadýlko, kytičku,
či vymalovat obrázek.
Novinkou byla možnost vžít se do role
mladého zdravotníka. Členky ČČK
Rychnov nad Kněžnou namaskovaly dvěma místním děvčatům zranění.
Děti poté postupně s členkami probraly
postup ošetření a raněné ošetřily. Zástupkyně z rychnovského ČČK soutěžící ohodnotila a obdarovala nálepkami,
omalovánkami, vystřihovánkami. Příjemné odpoledne jsme zakončili předáním balíčků a pozváním dětí na limču
a opečený párek. Závěrem jsme již jen
dětem popřáli hodně zdaru v novém
školním roce.
Už nyní se těšíme na další setkání.
Výbor ČČK.

Foto: Jana Krulichová

Foto: Jana Krulichová
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ADAM VIKTORA: „V životě jsem nehrál na takový typ nástroje
Ač ze vzdálených koutů vracejí se do kraje svých předků
PODĚKOVÁNÍ
Dopisuji poděkování za dceru Lenku
Cimrmanovou a vnoučata Anku Ferris
a Lennyho Ferris. Vzal jsem vnoučata
na koncert, aby se učila poslouchat od
dětství. Vydržela obě poslouchat do
konce a Anka si vzala pastelky a papíry a kreslila pocity. Na konec říkala, že
to kreslí pro hudebníky.
Druhá část nahoře u varhan byla zážitkem, který si budou určitě pamatovat. Při cestě do Dobrušky Anka říkala, že to byl její nejkrásnější den.
Za to bych chtěl poděkovat organizátorům a zvláště paní starostce. Příští
týden po návratu z B., bych jí rád poděkoval osobně.
Na zájemce čekala po skvělém hudebním zážitku zajímavá půlhodinka. Strávili ji ve společnosti zrekonstruovaného nástroje, varhaníka Adama Viktory a varhanáře Ivana Boka.

Díky. S pozdravem sluníčko v duši
Pavel Cimrman s manželkou Janou
Cimrmanovou Tošovskou

Hudba Monteverdiho, Pachelbela, Schuberta, ale i skladby Dvořáka v podání
varhaníka Adama Viktory a sopranistky Gabriely Eibenové se nesly v neděli 19.
srpna v podvečer kostelem sv. Prokopa v Přepychách a posluchači si vychutnávali špičkové provedení a vytříbené hlasy královského nástroje i pěvkyně.
Koncert se uskutečnil v rámci XII. ročníku Českého varhanního festivalu a
osobní záštitu nad ním převzala Zdeňka
Seidelová, starostka obce, která na úvod
mimo jiné řekla: „Je pro nás velkou ctí, že
se Přepychy dneškem zařadí mezi čtyřicet
měst a obcí naší republiky, v nichž se varhanní festival koná. Za dobu jeho trvání
se uskutečnilo již více než tři sta varhanních koncertů, pomáhajících občanům
lépe vnímat, jakou hodnotu společnost
v historických varhanách - včetně našich
přepyšských - má.”
I přes horké letní počasí si opět mnoho
příznivců krásné hudby nenechalo ujít
další příležitost slyšet hlas obnoveného
královského nástroje, tentokrát ovládaného samotným zakladatelem Českého
varhanního festivalu Adamem Viktorou.
O jejich dojmech svědčil dlouhotrvající
potlesk, který se ozval, když Gabriela Eibenová dozpívala za doprovodu varhan
závěrečnou skladbu Salve Regina od Pietra Terzianino, a provázel interprety z
kůru až před oltář.
Na zájemce pak čekala ještě další zajímavá půlhodinka. Strávili ji ve společnosti
stylově zrekonstruovaného nástroje,
Přepyšský zpravodaj 2018/3

varhaníka Adama Viktory a varhanáře
Ivana Boka, jenž provedl obnovu.
Přímo na kůru se totiž mohli seznámit
se zvuky různých druhů píšťal. Také se
dozvěděli, že v Česku máme kolem šesti tisíc vahan a přitom každý nástroj je
jiný, že studium hry na varhany fakticky
nikdy nekončí, neboť s každým dalším
nástrojem se lze naučit něco nového.
O nástroji rychnovského varhanáře
Amanda Hanische Adam Viktora mimo
jiné řekl: „Zdejší varhany mají čtrnáct
rejstříků, což je na české poměry pěkný
nástroj. Když je tak dobře opraven jako
v tomto případě, kdy všechno perfektně
funguje, hraje se na něj krásně.”
Dále mluvil o tom, že pozoruhodných
varhan je u nás velká spousta a mnohdy
stojí i na neznámých místech. Jako příklady uvedl Manětín nebo Rabštejn nad
Střelou a také Přepychy.
Na závěr pak dodal: „V životě jsem nehrál na takovýto typ nástroje. Má naprosto charakteristický zvuk, takže to je
zcela unikátní věc.” Tím potěšil všechny
přítomné, nejvíce však ty, co se zasloužili o jeho záchranu.
Dana Ehlová, Novinky.cz
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PROGRAM
BENEFIČNÍ KONCERTY
17 11.
ELLA (Eliška Machačová)
1. 12.
Staročeský advent - Jakub Hrubý
22. 12.
J. J. Ryba - Česká mše vánoční

Ze života obce

Petr Rudolf MANOUŠEK
Třetí pokračovatel výroby zvonů v rodině Manoušků. Autor Dana Ehlová
Setkání s mistry ve svém oboru patří vždy mezi výjimečné okamžiky a takovým se
stalo i to s Petrem Rudolfem Manouškem, třetím pokračovatelem výroby zvonů
v rodině. Sledovat tohoto zvonaře při zavěšování zvonu sv. Jiří v Přepychách bylo
opravdovým zážitkem – na zemi s fortelem upevnil téměř šestisetkilový kus na
hák na konci ramena jeřábu, symbolicky zvon pohladil a pak už spěchal nahoru do
věže kostela sv. Prokopa, aby ho tam „přivítal“ a bezpečně zavěsil na místo určení.
Stejné mistrovství však prokázal i během následujícího rozhovoru, kdy se projevil
jako skvělý vypravěč a znalec zvonařské historie.

V Přepychách jste navázal na odkaz svého rodu, neboť původní zvon zrekvírovaný za války vyrobil váš děd. Stává se to
často?
Pokud máte na mysli formu, kdy se nahrazuje původní zvon, tak to je většinou
vina válečné rekvizice z r. 1942 nebo
1917. Nový zvon vlastně symbolizuje
návrat dědova zvonu, který odlil před
II. světovou válkou. S tím samozřejmě
souviselo dát do pořádku staré zvony
tak, aby jim nadále bylo lépe.
Například vloni jsme také dělali dva
nové zvony pro Lomnici nad Popelkou,
kde neměli zvony sto let. Mají tam doloženo, že 17. listopadu 1917 přišli o
dva zvony, takže se pořizovaly nové k
tomuto výročí. V tomto případě nedělal
původní zvony můj děd, ale na jiných
místech se s tím setkáváme. Někde je to
pouze pravděpodobné - nemáme doklady, protože po znárodnění se nezachoval kompletní archiv.
Ve věži kostela sv. Prokopa jsou dva zvony staré půl tisíciletí…
Je pozoruhodné, že zvony jsou z 16. století a přežily všechny rekvizice, všechny
války a dožily se - na rozdíl od dědova
zvonu - dnešní doby. To je zázrak. Přestože se všude tvrdí, že Němci cenné
zvony ponechávali, není to tak docela
pravda. Máme důkazy podle fotografií,
že románské zvony, gotické zvony, renesanční zvony byly na shromaždišti v
Praze na Maninách a odtud je odvezli
do Německa.
Těžko soudit, proč právě zvony v Přepychách unikly ničení. Mám doklady, že
někde vyvážili vlastní zvon váhou zvonoviny, tzn. že snesli zvony z ostatních
vesnic jenom proto, aby Němcům dali
váhu zvonoviny a oni jim ten jejich nechali. Netuším, zda se to dělo i tady, ale
jedna z variant to je. Menší zvony třeba
lidé sundávali před armádou a topili je
do rybníka, do stohu, zakopali do země.

Na to jsou doklady, ale to už byl trošku
větší manévr. Větší přepyšský zvon má
ale víc jak tunu - 1051 kg - těžko by ho
jen tak svépomocí snesli nepozorovaně
v noci z věže.
Přežije svatý Jiří při správném používání
také několik století?
Věřím, že bude sloužit stovky a stovky
let. Podstatná údržba by měla nastat za
sto padesát let. Je pravděpodobné, že
pokud bude sloužit denně, dojde k zeslabení stěny zvonu v místě, do kterého
bude tlouct srdce. Když zeslabení přesáhne určitou mez, mohl by zvon puknout, a proto je pak třeba ho pootočit,
aby srdce tlouklo na novou část.
Jinak běžná údržba spočívá v kontrole
šroubů na dřevěné hlavici, protože dřevo vyrovnává vlhkost podle prostředí občas je tedy třeba dotáhnout šrouby na
hlavici, zkontrolovat ložiska, promazat
zvonicí stroj. To vše se dělá spíš v rámci
prevence, aby se nic vážnějšího nestalo.
Doporučujeme servisní kontrolu provést jednou ročně.
Dneškem tedy vaše práce v Přepychách
končí?
Po zavěšení a zprovoznění nového zvonu přijedu ještě jednou, protože v okně,
kterým jsme dopravovali zvon do zvonice, bude zavěšen třetí, zrestaurovaný. Je
ale třeba dodělat bednění v okně. Dnes
tedy zavěsíme a zprovozníme nový zvon
a po dokončení bednění, přijedeme zavěsit třetí zvon. Ten zůstane na ruční
zvonění, stejně jako ten velký historický,
aby zvonění na ně byla vzácnost. Denní službu, pravidelné zvonění, obslouží
nejmladší zvon.
Zvony nyní odléváte v Holandsku. Kde
všude zvoní vaše zvony?
Dalo by se říci, že na všech kontinentech.
Vytvořili jsme mnoho zvonů na lodě, a
tak vždycky říkám, že nejdál, jsou ty na
lodích. Před mnoha lety jsem například
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dostával pohlednice ze soukromých jachet, na které jsme dělali zvon - třeba od
mysu Horn nebo z Japonska. Lidé jeli
na lodi a vzpomněli si na nás, protože
údajně někde v mlze zvonili. Když pak
dojeli do přístavu, vhodili pohlednici a
poslali pozdrav, což mě vždycky potěšilo. Mám je schované. Takové zvony asi
cestují nejdál.
Kdysi jsem dělal i pro československou
námořní plavbu - měli jsme 14 námořních lodí a já jsem tehdy dělal třicet lodních zvonů. Panu řediteli jsem je dopravil a ptal se ho, proč chce třicet zvonů,
když máme čtrnáct lodí. Říkal: To je
velmi jednoduché. Loď se vrátí po plavbě do přístavu v Hamburku, námořníci
nemají peníze, tak jdou a prodají "do
frcu" zvon. Jelikož loď nesmí bez zvonu
vyplout, protože to je součást vybavení,
tak musíme mít v záloze nový
A v našem regionu?
Například v Černčicích, ty jsou nedaleko. Také jsme restaurovali před šestnácti
lety šestitunový zvon Kryštof v Rychnově nad Kněžnou. Museli jsme ho celý
sundat a otočit, dávala se mu částečně
nová hlavice, kování a srdce. Byl jsem
se tam podívat i na zvon u sv. Havla,
který bude potřebovat totéž. V Týništi
nad Orlicí jsou naše čtyři zvony ještě ze
Zbraslavi z r. 1970, další najdete třeba
ve Slavoňově, Jaroměři, Hradci Králové
nebo v Chocni.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Ze života obce

Petr Rudolf MANOUŠEK
pokračování ze strany 25

Jeden z našich nejstarších zvonů z roku
1914 je v Neratově - je to zvon z náhradní slitiny a objevil jsem ho tam v době,
kdy byl ještě kostel bez střechy. Tenkrát
jsem ho chtěl odkoupit, ale nedali mi
ho. Dnes jsem rád, protože je vidět, že
si zvonu váží. Pro mě to je poklad, jeden
z nejstarších dědových dochovaných
zvonů, je skutečně datovaný do r. 1914,
takže má za sebou víc než sto let.

Co zajímavého právě děláte?
V současné době pracujeme na zvonohře pro Sbor kněze Ambrože v Hradci
Králové. Letos dokončíme posledních
pět zvonů, pětačtyřicet už jich je vystavených v kostele. Zřejmě příští rok je
budeme montovat - jedná se o unikátní
soubor padesáti zvonů. Bude to vůbec
první koncertní zvonohra na věži v České republice.
Máte přehled, kolik zvonů jste vyrobili?
S otcem, dokud byl naživu, jsme dělali statistiku. V roce 1991 jsme měli výstavu k devadesáti letům založení dílny
a tenkrát jsme dávali statistiku, kolik
zvonů se vůbec odlilo. Přesahovalo to
dva tisíce tun ve zvonech. Každoročně
odlijeme 12 až 13 tun. Samozřejmě ne
všechny zvony existují, podepsaly se na
tom války - první šly do rekvizice vždy
nejmladší zvony, stejně jako v Přepychách, kde se nejnovější zdržel deset let,
od roku 1931 do r. 1942.
Zmínil jste opravu zvonů. Je složitá?
Dřív, když zvon puknul, tak se použil na

odlití nového. S opravami začal teprve
můj děda za první republiky. Nějaké pokusy jsou doložené už před první světovou válkou, ale hlavně po ní. Spousta
zvonů se našla zničených - on je začal
opravovat a v r. 1921 na to dostal patent
- od té doby se opravují. Jiná věc je, že
náklady na opravu poškozeného zvonu
mohou přesáhnout cenu srovnatelně
velkého nového zvonu. U historických
originálů ale to je jediná cesta k záchraně. Dnes se dá opravit zvon, který je
rozpadlý na kusy nebo z něj kus chybí.
Změnila se v něčem zásadním výroba
zvonu?
Principiálně zůstává technologie výroby zvonu stejná více než tisíc let. Práci
nám usnadňují jiné formovací materiály, máme třeba elektrické kladkostroje - dřív se zvony tahaly rukama. Tavicí
pece jsou dnes na elektřinu, kdežto dříve museli topit a starat se o oheň, takže
všechno trvalo delší dobu. Potřebovali
mnohem víc lidí, mnohem víc prostoru,
mnohem víc času, a přesto často dokázali víc než my dnes.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
8. září v kapli Panny Marie
Stalo se dobrou tradicí, že se Přepyšští
scházejí k přivítání svých nejmenších
občánků v Dřízenském údolí, v dominantě tohoto malebného poutního místa, v kapli Panny Marie.
Bylo tomu tak i v sobotu 8. září 2018.
Starostka obce Přepychy Zdeňka Seidelová společně s místostarostou Janem
Macháčkem a kulturní komisí obce Přepychy přivítala pět nových občánků.
Domů si děti spolu s rodiči, prarodiči i
přáteli odnášeli krásnou vzpomínku na
tento slavnostní okamžik, a nejen to.
K pamětnímu listu byl připojen i malý
medailonek Panny Marie Lurdské, který
kopíruje dřevořezbu madony umístěné
u studánky Křížovka. Jejím autorem je
přepyšský řezbář Radek Křivka. Původní madona, darovaná dle legendy po
sedmileté válce ruským vojákem, jako
poděkování za uzdravení vodou z Dřízenské studánky se nedochovala.
Přejeme všem dětem šťastné vykročení
do života, který na ně čeká!
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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Kultura

BENEFIČNÍ KONCERTY - pátek 14. září
Pavel ŠPORCL ozdobil svým uměním cyklus benefičních koncertů
Po Jaroslavu Svěceném, Václavu Hudečkovi a Josefu Špačkovi je Pavel Šporcl již
čtvrtým uznávaným a vyhledávaným houslistou, který vystoupil ve zcela zaplněném kostele sv. Prokopa v Přepychách a svým uměním přispěl na konto ZVON.

JABLKO NEPADLO DALEKO
OD STROMU.
Anna Domorádová
Po Jaroslavu Svěceném, Václavu Hudečkovi a Josefu Špačkovi koncertoval v přepyšském kostele sv. Prokopa
další uznávaný houslista, Pavel Šporcl.
Do posledního místa zaplněný sál byl
na závěr skvělého koncertního zážitku
svědkem dojemné události. S růži mu
přišla poděkovat Anička Domorádová,
vnučka učitelky hry na housle na LŠU v
Opočně (v době jejího působení na škole byl užíván název Lidová škola umění)
paní Heleny Domorádové. Anička, žačka ZUŠ v Dobrušce, zvítězila v loňském
roce v krajské soutěži ve hře na smyčcové nástroje. Společně s babičkou připomenuly svojí účastí opočenským pamětníkům slavnou éru umělecké školy
za ředitelování pana Josefa Kováříčka.

Děkovačka. Za nekonečného aplausu předává Pavlu Šporclovi kyticí růží jedna ze
stálých mladých pořadatelek benefičních koncertů - Péťa Čtvrtečková.
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.
STAV na účtě - NÁKUP NOVÉHO ZVONU
Ke dni 1. 11. 2018: 680 764,31 Kč

Projekt
„Restaurování zvonů ve věži sv. Prokopa v Přepychách“
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
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Pavel Kováříček
Vřelý vztah k hudbě se dědí nejen u Domorádů, ale i u Kováříčků, o čemž svědčí ocenění, které obdržel bývalý ředitel
ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou Pavel
Kováříček. Syn Josefa Kováříčka, opočenský rodák, absolvent LŠU v Opočně,
kde „bral hodiny houslí“ u učitele Karla
Růžičky, převzal v neděli 16. září Cenu
MHF F. L. Věka a připojil se tak k osobnostem, které se svým celoživotním dílem zasloužily o rozvoj regionu.
Jiří Králíček,
Spolek ABAKUS
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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SK PŘEPYCHY - 85. výročí založení klubu
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz
PŘEPYCHY – To, že je fotbal celosvětovým fenoménem, o tom není třeba pochybovat. Každé dítě, když se naučí chodit,
tak si vyzkouší jaké to je, kopnout si do míče nebo nějaké hračky. Tady začínají první fotbalové krůčky, které se následně
rozvinou při prvním kontaktu s míčem a kolektivem, když rodiče přihlásí svého syna nebo dceru do klubu. V prvních fázích
je to samozřejmě jen o radosti z pohybu a také být součástí sportovního týmu. Na každé vesnici, ale také i v městech jsou
tisíce fotbalových fanatiků, mnohdy z řad tatínků, kteří svůj volný čas věnují nejmenšímu potěru.

Fotografie vlevo patří do galerie ,,archiv - vzácné“. Zleva: Ondřej Mach - brankář FC Hradec Králové, odchovanec přepyšské kopané,
(svěřenec Petra Macha a Tomáše Rejzka v mládežnických týmech SK Přepychy), Josef Vostřez st.- trenér stovek hráču ve výslužbě, Martin Mach - hráč SK Slavia Praha, odchovanec přepyšské kopané, (svěřenec Petra Macha a Tomáše Rejzka v mládežnických týmech SK
Přepychy), Tomáš Rejzek - trenér, bývalý hráč dorostu Slavie Praha, Petr Mach - dlouholetý trenér mládeže.

Ne jinak je tomu také v Přepychách, kde
v místním SK započalo svou kariéru
mnoho fotbalistů, jež se odsud odpíchlo
do větších klubů.
Když jsem navštívil trénink nejmenší kategorie, prohánělo se na zeleném
pažitu více jak dvacet dětí a to mnoho
dalších ještě chybělo. Navzdory různým
aférám ve fotbale, které tyto děti naštěstí nevnímají, je vidět, že když se podaří
vytvořit partu a přivést kluky a holky k
této úžasné hře, tak o budoucnost v jednotlivých klubech se nemusíme bát.

„Chceme děti naučit, aby měly
fotbal rády a našly si k němu
vztah,
Tým mladších žáků SK Přepychy je
složen z dětí různých věkových kategorií, od sedmiletých až po dvanáctileté.
Pod vedením trenérské dvojice Tomáš
Rejzek – Martin Klika do sebe dostávají první fotbalové zkušenosti, ale také
hlavně pohybovou průpravu, kterou
dříve získávaly přirozeným způsobem.
Přepyšský zpravodaj 2018/3

Dnešní doba je však jiná, především
díky novým technickým vymoženostem
a sociálním sítím.
„Hlavně je chceme naučit, aby měly fotbal rády a našly si k němu vztah,“ přibližuje hlavní směr trenér Rejzek.
Při závěrečné hře „na dvě“ je vidět nadšení z každé povedené akce, z každého
vstřeleného gólu. „Rejžo, můžu to kopnout?“ ptá se jeden ze svěřenců Rejzka,
zda může zahrát roh. „Už jsi kopal, nech
to někomu jinému,“ zní zamítavá odpověď. Malý klučina se nenaštve a běží
před bránu. „Tak jdu dát aspoň gól,“ s
nabitou energií si našel další motivující
prvek.
Když se po tréninku ptám kluků a holek, jak se jim líbí fotbal a zda na ně trenéři křičí, ozve se jednohlasně: „Líbí se
nám moc a občas na nás trenéři zakřičí,“
a po očku se smíchem sledují opodál
stojící trenérskou dvojici. „Já Barceloně,
já Juventusu a… já Slavii,“ až po chvíli
zazní z klubka i jméno českého klubu
při otázce na oblíbený klub.
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Trénink pomalu končí a v očích všech
je vidět nadšení a očekávání treninku
příštího. Nic na tom nemění ani to, že
si kluci a holky v sezoně ještě nepřipsali
ani bod. (o víkendu mi však pípla sms
a Tomáš Rejzek mi v ní oznamoval, že
nula na kontě bodů vymazána a tým
„urval“ první bod za remízu) O výsledky v těchto kategoriích vůbec nejde,
přesto je to povzbuzení do další fotbalové práce, která v budoucnu jistě své
ovoce přinese.

„Poděkování patří také rodičům,
co nás podporují.“
„Zatím máme jen tým mladších žáků a
doplňujeme ho kluky z elévů, kteří hrají
jen přátelská utkání. Do budoucna určitě plánujeme, že přihlásíme do soutěže i
družstva přípravek. Před půlrokem jsme
začali pracovat s dětmi, rozdělili jsme je
do skupin, protože tady máme i holky a
děláme všestranný rozvoj – hrajeme vybíjenou, děláme kotrmelce a podobně.
Museli jsme mládež založit, abychom po
postupu do kraje nemuseli platit poku-

Sport

POSVÍCENSKÉ DERBY
PRO OPOČNO

SK PŘEPYCHY
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz

SK Přepychy - Spartak Opočno 1 : 3

Derby mezi Přepychami a Opočnem
má vždy náboj a své kouzlo. Tentokrát utkání vyšlo zrovna na termín,
kdy je v Přepychách posvícení, a
možná proto před výkopem zmínil
přepyšskou tradici trenér domácího
celku Tomáš Rejzek: „Když je posvícení, body se z Přepych nevozí!“ Přepychy si jako nováček po čtyřech letech v okrese nevedou vůbec špatně,
stejně jako Opočno, které v minulé
sezoně hrálo o sestup, tak letos zatím
vede tabulky.
Horní řada zleva: Martin Klika (trenér), Jiří Jelen, Tereza Nováková, Kateřina Schlosserová, Petr
Schlosser, Josef Hoffinger, Samuel Šimlík, Šimon Hroch, Sofie Kliková, David Martinec, Kha Minh
Dinh (Tomáš), Jan Josef Hoffinger, Tomáš Rejzek (trenér). Dolní řada: Nathan Moore, Vítězslav
Paseka, Josef Vostřez, Václav Kánský, David Novák, Kryštof Vostřez, Adam Zilvar, Ondřej Schejbal, Robert Hoffinger, Emilie Paseková, Amálie Paseková.

tu, že nemáme mládežnický tým. Dětí
máme okolo třiceti a kromě domácích k
nám dojíždějí třeba děti z Opočna, Pohoří, Bolehoště, Jílovic… Je to především
zásluha Pepy Vostřeze a Martina Kliky,
kteří obvolali známé a děti sem přitáhli.
Poděkování patří také rodičům, co nás
podporují a děti k nám vozí. Jsem rád,
že se okolo dětí motá hodně lidí, ať jde
o Pepu Vostřeze, Martina Kliku, s ma-

lými holčičkami nám pomáhá učitelka
Terka Macháčková, Jirka Jelen nám dělá
administrativu. Všichni se snaží a za to
jim děkuji. Máme v týmu hodně šikovné
kluky, mezi ně patří bratři Hoffingerové,
Šimon Hroch, Lukáš Kunrt a sedmiletý
David Novák. I ostatní se díky snaze také
hodně zlepšují, což je nejvíce vidět na Petru Schlosserovi“ dodal na závěr trenér
mládežnického týmu Tomáš Rejzek.

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

PŘEPYCHY

KALENDÁŘ SOBOTNÍCH TRHŮ

3. 11.

17. 11.

1. 12.

8. 12.
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Po úvodním oťukávání a docela nudné
pasáži se v 15. minutě do první šance
dostalo Opočno, ale Trubač nahrávku
Filipa v gól nepřetavil. Tutovku poté
zazdily domácí Přepychy, kdy Tomín
s Hejzlarem postupovali na samotného
Židíka, který však vystihl pobídku Tomína a před Hejzlarem míč zblokoval.
Poprvé se měnilo skóre v 20. minutě.
T. Přibyl vydláždil dálnici pro Smolu a
ten svůj projektil poslal křížem do přepyšské branky – 0:1. Velice aktivní pravá
strana hostů dělala domácím velké problémy. Závěr poločasu přinesl spíše boj a
taktické šachy. Možná i tím byla ukolébána obrana Opočna, jež v závěru poločasu po trestném kopu a hlavičce zaspala
a Effenberkem vyražený míč nikým neatakován dorazil do sítě Novák - 1:1.
Druhý poločas se hrál už v režii hostů
také z důvodu, že se střed pole stal doménou Opočna. Postupně se také projevovala jeho lepší fyzická připravenost,
z čehož pramenily další šance. Do vedení poslal hosty v 53. minutě J. Franc,
který si počkal na dlouhý centr a hlavou
rozvlnil síť za Beránkem podruhé –
1:2. Přepychy mohly vyrovnat po šanci
D. Práta a následné dorážce Nováka, ale
Effenberk napravil svou chybu při gólu a
míč za svá záda nepustil. Konečnou podobu dal výsledku svým druhým gólem,
po spolupráci s Filipem, Smola, jenž
tváří v tvář prostřelil Beránka – 1:3.
Opočno už utkání zkušeně dohrálo a
přerušilo tak údajnou letitou posvícenskou tradici. SK Přepychy přezimují
uprostřed tabulky
Redakčně zkráceno.
Více na www.orlickytydenik.cz
Přepyšský zpravodaj 2018/3
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SK PŘEPYCHY - posvícencké derby pohledem hráčů
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz
JAK HODNOTILI SVŮJ VÝKON I VÝVOJ NA HŘIŠTI
SAMOTNÍ AKTÉŘI ZÁPASU?
Tomáš Rejzek (trenér SK Přepychy):
„Dnes rozhodly bojovnost, nasazení a
kvalita v útočné fázi, v kterých bylo Opočno lepší. Nehráli jsme vůbec dobře, tak
jak by se na derby a navíc na posvícení
slušelo. Museli jsme taky nuceně střídat.
Šmídu kvůli zranění a Lukášovi Rathouskému se zápas nepovedl. Pak jsme museli
jít dolů já s Hejzlarem také kvůli zranění.
Myslel jsem, že nás nakopne vyrovnávací
gól, ale opak se stal pravdou. Podzim se
nám docela povedl, ale jsou vidět rezervy, a proto budeme muset minimálně na
dvou pozicích posílit.“

Tomáš Novák (SK Přepychy):
„Vyrovnaný zápas to byl do stavu jedna
jedna, ale v druhé půli nás Opočno přehrálo. Bylo to i z důvodu, že se zranil Tomáš Rejzek, chvíli to zkoušel, ale musel
střídat a tím se nám hra rozsypala. Můj
gól byl jednoduchý, prostě jen dorážka.
Byl první v sezoně, dlouho jsem se trápil
a bude mě stát něco do klubové kasy.“
(usmívá se)
Adam Junek (SK Přepychy):
„Hráli jsme špatně, chyběla nám lepší rozehra a na rozdíl od nás Opočno své šan-

Tomáš Novák, střelec branky SK Přepychy

ce využilo, to asi rozhodlo. Hodně šancí
jsme jim nabídli našimi chybami. Chtěli
jsme napravit výsledek ze Solnice, ale bohužel…“

FIALKA z Přepych
Vendulka Šichanová a úspěch SK Dobré
Je již dlouholetou tradicí, že první republikové turnaje mládeže v nové sezoně se
konají v hlavním městě a účastní se jich největší počet dětí. Letos to bylo ve všech
čtyřech kategoriích celkem 731 mladých stolních tenistů! Mezi nimi také tradičně zástupci jediného oddílu z Rychnovska, který mládež pro vrcholový stolní
tenis systematicky vychovává.

Slovo trenéra mladších žákyň po turnajích:
PRAHA 9. ZÁŘÍ:
Vendula Šichanová – kategorie A - stejně jako naše
druhá malá „fialka“ i Vendulka prošla svou kvalifikační skupinou bez problému. Po skvělém výkonu
třikrát vyhrála a postoupila do druhého stupně také
z prvního místa. Tam se utkala v zápase o postup do
semifinále s Veronikou Mazalovou. I ona vstoupila
do zápasu naplno a vedla 2:0 na sety, po velké bitvě
kdy bojovala jako lev, však nedokázala zápas dotáhnout a prohrála smolně 9:11 v koncovce pátého
setu. Holky se však nedaly porážkami vykolejit a v
soutěži čtyřher prohrály po dobrém výkonu 2:3 až
ve finále a patří jim tak 2. místo a stříbrné medaile.
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OSTRAVA 21. 10.
Vendula Šichanová - ve skupině mladších žákyň podala
skvělý výkon. Hrála odvážně,
soustředeně a zaslouženě jí
vyhrála. Ve 2. stupni prohrála až v semifinále s oddílovou
kolegyní Adélkou a umístila se
tak na krásném 3. místě! Spolu s Adélkou vybojovaly také
3. místo ve čtyřhře, kde chybělo jen málo, aby postoupily do
finále.
Daniela Rozínková
trenérka mládeže SK Dobré

Domov Dědina
přijme pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA
Kvalifikační požadavky:
Ukončené vzdělání v oboru
všeobecná sestra (ÚSO s maturitou,
VOŠ, Bc., Mgr.) úředně ověřené.

•

Řidičské oprávnění sk. B.

Nepřetržitý pracovní režim:

(střídání ve 12 hodinových denních
a nočních směnách).

Plat:

10. platová třída dle nař. vlády
č.341/2017 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, příloha č. 3

+ Příplatky

za směnný provoz 1000 Kč
zvláštní příplatek 600 Kč
+ příplatky za SO, NE, noc, svátky

Nástup: leden, únor 2019
Bližší informace na:
www.domov-dedina.cz

Kontakt:

Domov Dědina
Mgr. Alena Goisová
Nádražní 709, 517 73 Opočno
tel.725921365
e-mail: agoisova@domov-dedina.cz
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Křižovka

TAJENKA UKRÝVÁ - jméno přepyšského rodáka
luštíme s Orlickým týdeníkem

V knize Nebylo jim souzeno žít je uvedeno i jméno přepyšského rodáka, které naleznete v tajence. Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 20. 11. 2018.Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává předplatné Orlického týdeníku na měsíc prosinec.
INZERCE

NOVÁ ŠKODA FABIA

OPERATIVNÍ LEASING ŠKODA BEZ STAROSTÍ

3 990 Kč

za
měsíčně

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Rozjeďte to s výhodami operativního
leasingu ŠKODA BEZ STAROSTÍ
ace dopøedu
Nutná rezerv
9 280
3
tel.: 494 8

Pronajměte si nový model ŠKODA FABIA bez akontace a bez starostí. Jednoduše si
zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké splátce nic neřešíte a pouze jezdíte.
Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

ŠKODA Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA Active,
1.0 TSI/70 kW v ceně 308 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená
pravidelná měsíční splátka 3 990 Kč včetně DPH obsahuje povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stranou závazkový vztah.
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Informace

KULTURA V PŘEPYCHÁCH
pozvánka k sousedům - Mokré a Pohoří
11 / XI

17 / XI

23 / XI

od 17 hodin, Pomník padlých, Obec Přepychy a SDH

PIETNÍ AKT
od 18 hodin, kostel sv. Prokopa, Obec Přepychy

Benefiční koncert - ELLA
koncert Elišky Machačové
od 20 hodin, Restaurace Katka, pořádá ČČK

ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ

Obec Přepychy Vás zve na muzikál

„SNĚHOVÁ KRÁLOVNA“
do divadla Hybernia v Praze,

od 20 hodin, Restaurace Katka, ProPřepychy

24 / XI

1 / XII

V NEDĚLI 2. PROSINCE,

TÉMATICKÝ PLES
Řemeslo má zlaté dno

představení začíná v 10:30 hodin.

od 18 hodin, kostel sv. Prokopa, Obec Přepychy

STAROČESKÉ RORÁTY
Jakub Hrubý
zájezd do divadla Hybernia, odjezd v 7:15 hodin

2 / XII

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
od 17 hodin, U Tesonu, spolek ProPřepychy

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Odjezd autobusu od hasičské zbrojnice
v 7:15 hodin.
Cena vstupenky včetně dopravy 400,-Kč.
Dále nabízíme 13 volných míst v autobusu za symbolický příspěvek na dopravu do Prahy a zpět za 50,-Kč/
osobu.
Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí 22. října na
Poště Partner Přepychy.
Návrat předpokládáme do 17 hodin, kdy bude navazovat další program – Rozsvěcení Vánočního stromu.

od 16 hodin, Restaurace Katka, Obec Přepychy

7 / XII

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY
od 18 hodin, kostel sv. Prokopa, Obec Přepychy

22. / XII Benefiční koncert
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

od 17 hodin, altán u kostela, ProPřepychy a ZŠ

23. / XII ZPÍVÁNÍ U KOSTELA

ELLA

BENEFIČNÍ
KONCERTY

kostel sv. Prokopa v Přepychách

sobota 17. listopadu od 18 hodin

na záchranu zvonů
v kostele
sv. Prokopa
v Přepychách
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