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Knihovna U Lenky a Dárky Míla Opočno připravily skvělou besedu s Ivanou Jirešovou.

BABÍ LÉTO S TOMÁŠEM A IVANOU

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy

Výpis z Usnesení ZO č. 2019-12
ze dne 19. 9. 2019
Přítomno: 11 členů ZO, od 19:09 hod. 12
členů ZO, od 19:13 hod. 13 členů ZO, 6
občanů. Ověřovatelé zápisu: Jitka Čtvrtečková, DiS., Jiří Štěpánek. Zapisovatel:
Jana Zilvarová

ZO VZALO NA VĚDOMÍ:
Informaci o akci „16P – lokalita Z26 „V
Domcích“, Přepychy“.
Informaci o akci „II/320 Přepychy – Záhornice, objekt SO 103 Chodníky“.
Informaci o akci „Oprava veřejného
osvětlení v obci Přepychy – Etapa II.“.
Informaci o akci „II/320 Přepychy – Záhornice, objekt SO 102 Zastávka BUS“.
Informaci o akci „Oprava silnice II/320
Přepychy – Záhornice“.
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Přepychy 2019.
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dřížná 2019.
Sdělení k žádosti o poskytnutí dotace
na „Benefiční koncerty na opravu kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách“.
Dotace nebude z rozpočtu Královéhradeckého kraje poskytnuta.
ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Přepychy
(12/0/0).
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2016/10842
(12/0/0).
Nájemní smlouva se servisními službami č. 00738/19/600. Pronajímatel
RICOH Czech Republic s.r.o., měsíční
paušální platba 1.665,-Kč (13/0/0).
Dodatek č. 1 ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření
místa zpětného odběru / o zapojení se
do projektu „Zelená obec“, číslo smlouvy ZO-0205 ze dne 4.4.2008. provozovatel kolektivního systému: REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, Praha 4
(13/0/0).
Souhlas se stavbou a umístěním vstupního schodiště, zpevněných ploch pro
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vstup do domu a kanalizace na pozemku
v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, č.j. žádosti 632/2019 (13/0/0).
Dohodu o provedení práce člena zastupitelstva obce (13/0/0).
Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
nízkého napětí č. 19-NN-1009190234.
Provozovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, Změna sazby na adrese Přepychy čp. 230 (13/0/0).
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de
minimis č. 19RGI02-0209, na realizaci projektu „Festival dechových hudeb

„Přepychy Karla Pšeničného“ – X. ročník“, ve výši 20.000,-Kč (13/0/0).

ZO POVĚŘUJE (pro/proti/zdržel se):
Starostku obce k podpisu dodatku č. 8
smlouvy dle bodu 6 programu (12/0/0).
Starostku obce k podpisu nájemní smlouvy se servisními službami č.
007328/19/600 dle bodu 7 programu
(13/0/0).
Starostku obce k podpisu dodatku č. 1
smlouvy dle bodu 8 programu (13/0/0).
Starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 16.5. programu
(13/0/0).

SVOZ ODPADŮ
PRO OBČANY PŘEPYCH ZDARMA
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
sobota 2. 11. 2019

10:30 — 11:30 hodin
z parkoviště TESON

Vybírané nebezpečné odpady:

oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy,
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:

pneumatiky (osobní), monočlánky, elektropřístroje - radia, vysavače, pračky,
sporáky, atd., ledničky, mrazničky,
televizory, zářivky, výbojky
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány
ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte
žádné součásti.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
od pátku 1. 11. do pondělí 4. 11.
PARKOVIŠTĚ U TESONU (čp. 66), PARKOVIŠTĚ
PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU a BUKOVKY

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
U CIHLÁŘOVÝCH, U HŘIŠTĚ, BUKOVKY a před JAKEŠOVÝMI
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OBEC PŘEPYCHY ZAHÁJÍ PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL DO KONCE ROKU 2019
Bezplatná právní pomoc
DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ
Centrum pro všechny generace
nám. F. L. Věka 24, Dobruška
(nad restaurací Jelen / RC Sedmikráska a VK Vješák, vchod
od občerstvení U Sedmikrásky)

ÚTERÝ 22. 10. 2019
od 10 do17 hodin

Koncem měsíce října bude zahájena výstavba technické a dopravní infrastruktury
- akce: „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Zhotovitelem stavby je „Společnost Přepychy“, správce společnosti KAVE Bau s.r.o. a společník společnosti
Merit Bau CZ a.s. Celkové náklady stavby 17 529 138,- Kč včetně DPH. Obec
Přepychy má příslib na dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj č. 11716
– Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.
Stavbou dotčené území se nachází na
severním okraji obce Přepychy, v lokalitě označené v územním plánu obce jako
Z 26, v místní části zvané „V Domcích“.
Lokalita Z 26 na jihu přiléhá ke stávající
bytové zástavbě, na východě k silnici II.
třídy č. 304 Opočno – Týniště n. Orl.,
na severu jsou volná pole a na západě je
ohraničena stávající místní komunikací.
Stavební záměr řeší vybudování veřejné
dopravní infrastruktury v předmětné lokalitě pro zajištění dopravní obslužnosti
plánované výstavby šestnácti rodinných
domů. Nové komunikace budou sloužit
pro provoz převážně osobních vozidel
s vyloučením nákladní dopravy, s výjimkou dopravní obsluhy.
Bude vybudována zcela nová obslužná
místní komunikace umístěná mezi nově
navrženými pozemky určenými k výstavbě rodinných domů. Tento úsek je
z jedné strany napojen na stávající místní komunikaci, která bude prodloužena
v místě stávající nezpevněné polní cesty,
končí napojením novou úrovňovou kři-

žovatkou ve tvaru „T“ na stávající silnici
č. II/304 Opočno – Týniště nad Orlicí.
Vybudováním nové a úpravou stávající
komunikace dojde k dopravnímu zokruhování místní části V Domcích.
V rámci obslužných komunikací budou
provedeny sjezdy na jednotlivé pozemky. Podél nové komunikace je navrženo
celkem 18 podélných odstavných stání,
jež budou sloužit především pro potřeby
případných návštěv u přilehlých rodinných domů. Podél nových komunikací
budou zřízeny jednostranné chodníky
pro pěší šířky 1,5 – 2m.V rámci dopravní infrastruktury je rovněž řešeno provedení souvisejících sadových úprav.
Součástí stavby je i výstavba technických
sítí kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení, CETIN a v neposlední řadě sítí
ČEZ Distribuce pro napojení budoucích
rodinných domů k distribuční soustavě.
Zastupitelstvo obce připravuje pravidla
pro prodej budoucích stavebních parcel
lokality Z 26 s cílem zahájit prodej ještě
koncem letošního roku.
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Objednání bezplatných konzultací
na telefonním čísle 776 703 170.
Je vám více než 50 let? · Uzavřeli
jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit? · Trápí vás
vaše dluhy nebo exekuce? · Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich
blízkých exekutor vybílí byt nebo
účet? · Přemýšlíte o řešení dluhů
osobním bankrotem? · Bojíte se,
že přijdete o bydlení? · Nemáte
prostředky na komerční právní
pomoc?
POMŮŽEME VÁM V NAŠÍ OSOBNÍ
A ON-LINE PRÁVNÍ PORADNĚ!
JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?
Váš problém zanalyzujeme a doporučíme vám řešení. · Pomůžeme
vám zorientovat se v soudních a
exekučních řízeních. · Pomůžeme
vám připravit různá podání, žádosti,
vyjádření apod. · Ve strategických
případech vám zajistíme bezplatné
advokátní zastoupení.
CO NABÍZÍME?
Právní poradenství vedené advokátem v osobní poradně umístěné
v naší kanceláří v Praze 7 (po telefonickém objednání!). · Internetovou
poradnu na www.iure.org. · Možnost korespondenčního poradenství (po telefonické domluvě!).
JAK MŮŽETE VYUŽÍT NAŠI PRÁVNÍ
POMOC?
S jednoduššími dotazy se obracejte
na naši on-line poradnu na www.
iure.org. Ve složitějších případech
se na nás obraťte telefonicky na tel.
776 703 170 a domluvte si osobní
návštěvu.
Přepyšský zpravodaj 2019/3
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INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
Obec Přepychy vyzývá

DODRŽUJTE

DLUŽNÍKY

POVOLENOU RYCHLOST

k úhradě poplatků za psa 2019, odpady 2019
a stočné 2018. Platit můžete převodem na
účet obce č. 1240141309/0800. Hotovostní
platby přijímáme v úředních hodinách
nejpozději do 20.12. 2019.

V OBCI

Opravená komunikace svádí k vyšší rychlosti. Zároveň
začíná i řepná kampaň. Požádali jsme Policii ČR o častější měření rychlosti v naší
obci, pro větší bezpečnost
našich spoluobčanů.

NÁJEMCŮM HROBOVÝCH MÍST,
kterým končí smlouva k 31. 12. 2019,
budou zaslány k podpisu nové smlouvy
o nájmu hrobového místa.
Zároveň nájemce žádáme, aby do smlouvy
doplnili osobu pověřenou nájemcem.

V NAŠÍ ŠKOLE TŘÍDÍME BATERIE, CHRÁNÍME TÍM PŘÍRODU
Sběr použitých baterií a akumulátorů
Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu, a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství
i stříbro. Tyto kovy mají využití například ve stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo také zinkové
krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické desky, hudební nástroje, hračky nebo šperky.
Baterie poctivě sbíráme i u nás v ZŠ a MŠ Přepychy. V minulém
školním roce 2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní
aneb Ukliďme si svět vytřídili 854 kg použitých baterií, což představuje 555 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás řadí
mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti
ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list.
A proč je recyklace baterií tak důležitá? Důvod je jasný – jde
nám o ochranu životního prostředí. Pokud bychom baterie hodili do běžného odpadkového koše, putovaly by odtud do popelnice a pak na skládku. A protože baterie obsahují škodlivé látky,
včetně těžkých kovů, v přírodě by znečišťovaly ovzduší, půdu a
vodu. Když však baterie odevzdáte u nás ve škole nebo s nimi
ujdete pár desítek metrů k jinému nejbližšímu sběrnému místu,
umožníte, aby byly předány k recyklaci. A to je to nejlepší, co
pro použité baterie můžete udělat. Dáte jim šanci na nový život
– aby z nich mohly vzniknout nové produkty.

Kolektivní systém ECOBAT uděluje

DĚKOVNÝ LIST
Základní škola a mateƎská škola PƎepychy
okr. Rychnov n./K., I: 75016524

ZA SBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ
A AKUMULÁTORŮ
Ve školním roce

Díky vám jsme z baterií

2018/2019 jste odevzdali
recyklací získali
Bez třídění a recyklace bychom všechny již zmíněné kovy museli získat těžbou nerostných surovin. Jejich zdroje jsou omezené
854 kg
555 kg
a každá úspora má velký smysl. Především proto bychom měli
baterií a akumulátorů
kovonosných surovin
vždy dávat přednost opakovanému využití věcí před jednorázovou spotřebou. A to platí obecně, nejen pro baterie. Myslete na
Vážíme si toho, že pomáháte chránit
to, když například budete zvažovat, zda si koupíte pití do kelímživotní prostředí před znečištěním
a zbytečnou těžbou nerostných surovin.
ku na jedno použití, v PET lahvi či zabalíte svačinu do igelitového sáčku, nebo dáte přednost opakovaně využitelným obalům. Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. Jsme
Ukazujte každý den, že NEJSTE LÍNÍ dělat něco pro životní pro- rádi, že touto cestou i naše škola může přispět k ochraně
středí. Začněte sami u sebe. Stačí jednoduché, ale přitom velmi životního prostředí.
důležité věci.
Mgr. Jan Macháček, ředitel školy
RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Přepyšský zpravodaj 2019/3
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PO PRÁZDNINÁCH
základní škola

Zahájení nového školního roku
V pondělí 2. 9. 2019 byl v budově základní školy zahájen slavnostně nový školní
rok. Přítomni byli všichni pedagogové a zaměstnanci školy, starostka obce paní
Zdeňka Seidelová, kronikář obce pan Vladimír Zdeněk, rodiče žáků a samozřejmě a především samotní žáci školy. Ředitel školy přivítal všechny přítomné
a ve zkratce nastínil cíle a úkoly školy na tento školní rok, kterých není málo.
Představil přítomným nové členy sboru, seznámil je se změnami v organizaci
školy ( škola je pro letošní rok trojtřídní) a závěrem přivítal prváky, kterých
je letos bohužel málo, pouze dvě žákyně. V závěru předal slovo paní starostce
obce, která také přivítala přítomné a popřála dětem hodně úspěchů v práci.
Závěrem se děti rozešly do kmenových tříd se svými třídními učiteli.
Mgr. Jan Macháček
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PEČUJEME SPOLEČNĚ O ZVELEBENÍ NAŠÍ OBCE

Postřehy redakce /foto Karel Seidel, Zdeňka Seidelová, Vladimír Zdeněk
PŘEPYŠSKÉ PROMĚNY

Jedinečným dokladem zájmu našich
občanů o zkrášlení našeho místa pro
život je proměna domu čp. 75. Prapůvodní usedlost shořela při velkém
požáru v roce 1865 a krátce poté zde
rodina Kupkova vystavěla dům nový.
Vystřídaly se tu celé generace nájemníků; ve dvacátých letech minulého
století například rodiny Kánských a
Čtvrtečkových, naposledy zde žila i
paní Zdeňková a rodina Čudových.
Současný vlastník Radek Tláskal si
byl vědom důstojnosti okolního prostoru a s aktivní pomocí své rodiny
citlivě domek renovoval. Za další pěkné místo pro život děkujeme.

NETRADIČNÍ ZAHRÁDKY NA DOLNÍM KONCI

Netradiční zahrádky manželů Tomanových naproti Mateřské škole. Zahrádka láká
pravidelnou pozornost školkových dětí i občanů a je kuriozitou dolního konce obce.
Přepyšský zpravodaj 2019/3
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Inzerce

ZIMA PŘEJE
PŘIPRAVENÝM
Využijte akční nabídku ŠKODA
Originálního příslušenství

Do 30. 11. 2019

Sleva až

20 %

Kvalitní. Bezpečné. Certiﬁkované. Dostupné.
Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte bezpečné
a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají náročnému testování. Do konce listopadu můžete navíc na akční
sortiment příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké nabídky výhodných kompletních
zimních kol ŠKODA, která přesně pasují na váš vůz a jsou kombinována pouze s kvalitními pneumatikami renomovaných výrobců. Na kompletní
zimní kola a samostatné zimní pneumatiky navíc poskytujeme ŠKODA Pneugaranci.

Originální příslušenství
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
MATRIX a.s.
Lipovka 142, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-1
autocentrum@matrix-as.cz
www.matrix-as.cz
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PŘEPYŠSKÁ REKORDMANKA
Marně jsem ve starých zápisech a
kronikách, mapujících historii Přepych, hledal událost podobnou. Řeč
je o nejstarším občanovi. Ojedinělá
zmínka je v kronice z roku 1928, kdy
zemřel Jan Mervart, rolník z čp. 63,
ve věku 86 let. Proč byla tato zmínka
v zápisu tehdejšího kronikáře jsem
pochopil, když jsem ve statistice ČSÚ
(Český statistický úřad) nalezl informaci o průměrné délce života v průběhu minulých 100 let. Za poslední
století se totiž délka života protáhla
o několik desetiletí. V roce 1920 se
muži měli šanci dožít 47 a ženy necelých 50 let. Za první republiky do
roku 1938 se naděje dožití u mužů
prodloužila na 56,5 roku a u žen na
60,8 roku. V roce 1968 střední délka
života mužů dosáhla 67,1 roku a žen
73,4 roku a v roce 1989 byla u mužů
68,1 roku a u žen 75,4 roku. Pan
Mervart přežil průměr dvacátých let
minulého století asi o 40 let, a tak si
zápis do kroniky zasloužil.
Za pozornost stojí údaj z roku 2017,
že zaslíbeným místem pro život
v České republice je Nové Město nad
Metují v našem kraji. Naděje dožití
při narození, tedy průměrný věk, kterého se mohou lidé dožít, tady totiž
dosahuje u mužů 78,64 roku a u žen
84,03 roku. Je nejvyšší ze všech míst
v Česku. Alespoň podle dat Českého
statistického úřadu. Potěšilo mě, že
žijeme v dobrém kraji.

NAŠE OSLAVENKYNĚ
PANÍ ANNA VAŠÁTKOVÁ
Toto mé „laické bádání“ mě dovedlo až
do Přepych. V těchto dnech se v Senior
centru dožívá 100 let paní Anna Vašátková. Souhlasila s rozhovorem i s tím,
abych tuto událost v našem Zpravodaji
zveřejnil (GDPR – bruselské zákony o
ochraně osobních údajů brala s velkým
nadhledem). Narodila se 15. listopadu
1919 v obci Vysoká. Dnes je to část krajského města Jihlava, od které se nachází
asi 5 km na jihozápad. V roce 2001 zde
trvale žilo 43 obyvatel a v roce 2009 zde
bylo evidováno 92 adres.
Paní Anna pocházela z 10 sourozenců,
v rodině bylo 5 holek a 5 kluků. Život
na Vysočině nebyl lehký. Rodiče měli
zemědělské hospodářství (4 krávy, kozy,
drůbež…) a tak po skončení Měšťanské
školy v Jihlavě musela pracovat s rodiči
na poli a v domácnosti. Nejlepší vzpo-

GENERACE PŘEPYŠÁKŮ
Čtyři generace žen
Paní Milenu Otčenáškovou potkávám s jejím pejskem na vycházce
každý den a uvědomila jsem si,že je vlastně také nejstarší ženou ze
čtyř generací .
V Přepychách žije už 51 let, když se po svatbě sem přistěhovala za
svým manželem Jiřím Markem ze Svinného. Spolu vychovali dvě
dcery, starší Ivu, která pracuje u Záchranné služby, a mladší Milenu,
která už také několik let bydlí zase v Přepychách. Celkem má čtyři
vnoučata a jednu pravnučku – malou Emmu.
Na snímku, který poskytla rodina, vidíme paní Milenu Otčenáškovou
s dcerou Milenou Kábrtovou, vnučkou Nikolou Kábrtovou (od soboty 28.9. vlastně už Serbouskovou) a pravnučkou Emmou.
Dá se předpokládat, že malá Emmička bude v Přepychách trávit hodně času – vždyť tu může navštěvovat všechny babičky.
Přejeme pohodu nejen těmto čtyřem ženám, ale celé široké rodině.
JJ
Přepyšský zpravodaj 2019/3
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mínky z mládí má na školu, protože se
ráda učila a nemusela tak těžce pracovat
doma. Práce se ale nebála a pobyt v přírodě na zdravém vzduchu měla rovněž
ráda. Vdala se a vychovala dvě děti. Asi
15 let je již vdovou. Do Přepych přišla
z Podkrkonoší. V Senior centru je spokojená, nejvíce se těší na středu. To je zde
bezmasý den a občas jsou i její oblíbené
kynuté knedlíky s borůvkami nebo jahodami. Z rozhovoru jsem měl pocit, že
paní Vašátková prožívá život prostý, ale
důstojný. Ani ve vysokém věku neztrácí zájem o život a zachovává si k němu
pozitivní vztah i přiměřený nadhled.
Velice ji pobavila třeba moje nešikovná
poznámka, že je stará jako republika, její
zájem o vzhled při fotografování, nebo
řeč o přepyšské rekordmance. Bylo to
příjemné setkání s milou paní. .

Přejeme paní Anně Vašátkové další spokojený život mezi námi. Své místo bude
mít i v naší kronice.
Kronikář obce

Ze života spolků

Místní skupina ČČK
Loučení s létem

Od našeho výročí 60 let od založení místního spolku ČČK Přepychy, které se konalo 1. 6. 2019, již uplynulo pár měsíců. Nadále pokračujeme v naší činnosti. Zapojili jsme se především v roli zdravotního dozoru. Při akcích pořádaných místními
spolky v naší obci dohlížela při akci Traktor den pořádaný SDH Přepychy sestra
Drahomíra Barvířová. Dále při Festivalu dechových hudeb pořádaným Spolkem
Pro Přepychy měla dozor sestra Lída Preclíková a při soutěži O Přepyšské kormidlo
dohlížela opět sestra Drahomíra Barvířová.
Letos jsme již tradičně pozvali děti na místní hřiště SK na Loučení s prázdninami.
Toto jubilejní 10. setkání s dětmi u sportovních disciplín bylo obohaceno cirkusovým představením se zvířátky, děti se mohly povozit na kolotoči, nebo skotačit na
skákacím hradě. Tento doprovodný program zajistil a zafinancoval pro děti OÚ
Přepychy. Za což patří obrovské díky. Pro děti bylo také nachystáno 9 sportovních
stanovišť. Potěšila nás hojná účast nejen těch nejmenších dětí. Vždyť v jednu chvíli
se po hřišti prohánělo 72 dětí. Na úplný závěr krásného letního odpoledne děti
obdržely balíček se sladkostmi, opečený párek a limonádu. Tímto děkujeme manželům Janu a Jaroslavě Chudým za darování limonád pro děti.

NEČEKÁME, AŽ POMŮŽE NĚKDO JINÝ
60 let bohaté činnosti MS ČČK v Přepychách
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Sbírka použitého ošacení byla naplánována na 23. 9. 2019. Ošacení se vybíralo
a do doby odvozu skladovalo v prostorách prodejny u p. Karličkové. Sbírka
ošacení v celkové váze 1,5 tuny odvezena Diakonií Broumov. Děkujeme všem,
kteří do sbírky přispěli. Těší nás, že použité ošacení nalezne nové uplatnění.
I v letošním roce pokračujeme ve výuce zdravotního kroužku při místní ZŠ.
Výuka bude probíhat každé sudé úterý.
Začínáme 15. 10. 2019 od 14 hodin. Těší
se na vás vedoucí Jitka Čtvrtečková.
Zároveň vás zvu na posezení "Již 60 let
jsme tu s Vámi". Ve foto i video dokumentaci vzpomeneme na vše, co jsme
společně prožili. Sejdeme se v sobotu
30. 11. v 17 hodin v Restauraci Katka.
Slíbenou zdravotní přednášku prozatím odkládáme na neurčito pro nemoc
přednášející.
Lída Preclíková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KAPLI PANNY MARIE LURDSKÉ
sobota 14. září 2019

Sešli jsme se opět po roce 14. září 2019 v malebném Dříženském údolí v Kapli Panny Marie Lurdské, abychom
mezi sebou slavnostně přivítali nejmladší občánky Přepych. Je to opravdu symbolické, že se k tomuto obřadu
každoročně setkáváme v místech, kde Přepychy začaly
psát své dějiny a kde mocná příroda díky svým silným
pramenům dobré vody probouzí život.
Letos jsme mezi námi přivítali: Antonína Tótha, Nellu
Karlíčkovou, Zdeňka Šmídu.
Krásný kulturní program připravili předškoláci z MŠ Přepychy pod vedením Evy Hájkové.
Noví občánci dostali mimo jiné Pamětní list a Medailonek
Panny Marie Lurdské, zhotovený podle dřevořezby našeho
místního řezbáře Radka Křivky.
Mé poděkování členkám kulturní komise, panu Vladimírovi Zdeňkovi, dětem a pedagogům MŠ i pracovníkům
technických služeb za přípravu akce!
Zdeňka Seidelová, starostka

CHCETE SE PODĚLIT
O VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI
A VZPOMÍNKY NA SVÉ BLÍZKÉ?
VYUŽIJTE MOŽNOSTI NABÍZENÉ V RUBRICE
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ORLICKÉM TÝDENÍKU.

Přepyšský zpravodaj 2019/3

Na snímku Zdeněk Šmída, Antonín Tóth a Nella Karlíčková s rodiči.

Společenská kronika
říjen / listopad / prosinec

ŘÍJEN
Šenfeldová Vlasta
Podrazilová Stanislava
Saipová Jiřina		
Zdeněk Vladimír
Hrochová Anna		

čp. 21		
čp. 21
čp. 220
čp. 182
čp. 183

70 let
80 let
82 let
75 let
75 let

Rohlenová Lenka

čp. 81

92 let

čp. 21		
čp. 212		
čp. 55		
čp. 86		

100 let
75 let
82 let
83 let

čp. 120		

85 let

LISTOPAD:
Vašátková Anna		
Horký Jan		
Martinec Jan		
Kučerová Anežka

PROSINEC
Kubíčková Miloslava

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upravující
zpracování osobních údajů.
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DRACI PATŘÍ NA NEBE / SOUTĚŽ O NEJ... DÝNI
Kulturní komise
„Vítr fučí, vítr skučípojďte pouštět draky!
Každý spěchá na kopeček
a já běžím taky.
Ať si vítr jak chce skučí,
ať se mraky mračí,
vypustíme nad Přepychy
celou letku dračí.“
V sobotu 21. září v Přepychách vítr nefučel ani neskučel. Přesto se na poli za
Krulichovými sešlo 42 dětí a téměř stejný počet draků. Dračí letku se nakonec
skutečně podařilo nad Přepychy vypustit. Jako vždy byla pro nejmenší připravena výtvarná dílna. Nechyběly várnice s čajem, káva a zákusky z kuchyně členek kulturní komise. Brambory, pečené v popelu, byly výborné a letos nechyběla ani pečená jablka z místní prodejny u Milana.
Děkujeme všem sponzorům! Především rodině Šmídových za brambory, manželům Karlíčkovým za poskytnutí zdroje elektřiny a Janě a Milošovi Zilvarovým za poskytnutí technického zázemí.
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TRAKTORDEN aneb Módní přehlídka traktorů v Přepychách
autor Dana Ehlová Novinky.cz

Traktor a vesnice k sobě patří už velmi dlouho a platí to i pro vesnici Královéhradeckého kraje roku 2017 – Přepychy. I proto místní hasiči začali pořádat
Traktor den.

Letošní 3. ročník se konal 22. června
v sousedství sportovního areálu a zraky
návštěvníků přitahovaly tři desítky strojů historických i supermoderních, sériových i ryze domácí výroby - tzv. samo-domo, zahraniční i české provenience.
Početné zastoupení mezi vystavenými
exponáty měla legendární česká značka
Zetor, od traktorů vyrobených v polovině minulého století až po moderní typ
Zetor Crystal HD 170. Sami pořadatelé
- SDH Přepychy - představili historický
unikát zn. Deutz, kterým tahají další jedinečný stroj a to hasičskou stříkačku.
Byla to akce zejména pro pány kluky
všech generací. Těm nejmenším patřily
traktory nejmenší - dětská vozítka, ale
o takové posezení v kabině velkého červeného stroje byl tak velký zájem, že se
na něj stála fronta.

Přepyšský zpravodaj 2019/3
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Dospělí „hračičkové“ obdivovali především stroje
vzniklé tzv. na koleně, některé s dokonalým lakem,
vyglančené jako na módní přehlídku, jiné právě vytažené z temného koutu stodoly. Pozornost poutaly
i přívěsné vozíky, které zvyšovaly počet přepravovaných osob originálními sedadly. Zkrátka, co kus - to
originál a především pastva pro oči.
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TRAKTORDEN aneb Módní přehlídka traktorů v Přepychách
III. ročník
Naprostou převahu měly traktory značky ZETOR. A není divu, značka má u nás velkou tradici: první tři traktory Z 25
byly zákazníkům předány 15. března 1946. Přesně pět měsíců poté je pro značku Zetor vydána ochranná známka. A jak
vlastně samotný název vznikl? Jako vše geniální velice prostě a jednoduše: přepis výslovnosti písmene „Z“, které ve svém
znaku používala brněnská Zbrojovka, v níž vznikly první traktory, se spojil se dvěma posledními písmeny slova traktor.

Přepyšský zpravodaj 2019/3
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KNIHOVNA U LENKY
BESEDA S IVANOU JIREŠOVOU
KNIŽNÍ NOVINKY U LENKY

Ve spolupráci s paní Mílou Rohlenovou (Dárky Mila Opočno) a hereckým muzeem Viktorka v Ratibořicích jsme uspořádali v Resaturaci Katka besedu s Ivanou Jirešovou, hvězdou televizního seriálu Ordinace v Růžové zahradě, kterou
uváděl režisér Tomáš Magnusek. Na jeho otázky o svých hereckých začátcích i
o rodině paní Ivanka odpovídala s vtipem. Jen v otázce stravování si moc nerozuměli, pan Magnusek je gurmán, ale paní Ivanka vegetarián, a dobroty doporučované panem režisérem ji tolik nezaujaly. Paní Ivanka nám také prozradila
pár podrobností ze zákulisí muzikálů, kde hraje, a ze svého účinkování v soutěži
Tvoje tvář má známý hlas. Dále se povídalo i o její roli v dlouhém seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Poté odpovídala na dotazy diváků. Nakonec proběhla
autogramiáda a každý si odnesl foto s podpisem této krásné herečky, a společné
focení s umělci bylo pěkným zakončením příjemně stráveného odpoledne.

POZVÁNKA - HERECKÉ MUZEUM RATIBOŘICE
V Hereckém muzeu v Ratibořicích si prohlédnete vzácné a zajímavé
relikvie, fotografie, rekvizity, dokumenty a další artefakty, které věnují
samotní herci nebo jejich potomci.
Herecké muzeum v Ratibořicích je věnováno všem českým hercům, ať
již těm, kteří hráli velké role, tak také těm, kteří ztvárňovali spíše vedlejší
postavy. Sami herci věnovali muzeu řadu svých osobních věcí, které
o nich něco vypovídají. V muzeu nechybí ani zeď autogramů nebo zeď
filmových plakátů.
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ČESKÁ SOUČASNOST
Dlouholetý editor, nakladatel a spolubesedník Miloně Čepelky Josef Pepson
Snětivý říká o této publikaci, která vyšla
k třiaosmdesátým narozeninám všestranného umělce a spoluzakladatele Divadla
Járy Cimrmana: „Kniha Skok sem, skok
tam je plná příběhů, glos, poznámek,
polemik a úvah z let 2017-2019… což je,
pěkně prosím, současně přímo autorův
výstižný a úplný výčet, jímž zpochybnil
svou údajnou nekoncentrovanost. Jak
vidno, Miloň Čepelka se soustředit dokáže – a nejen tehdy, jde-li o škatulkování. Ostatně on příliš neškatulkuje, ba ani
nesoudí (ačkoli někdy je příčinou nikoli
velkorysost, ale opatrnost, snad nechtěně
zděděná po otci a jeho oblíbeném výroku
,má to pánbůh všelijakou čeládku“, kterým kniha začíná); spíše se (nikoli drze!)
přiznává ke slabostem a pokleskům. Já
zase přiznávám, že glosovat soubor glos,
nadto stvořený člověkem, který je mi
současně přítelem, kolegou i vzorem, mě
naplňuje zvláštním studem. A aby pud
nezvítězil nad studem, doporučuji vám,
abyste se do knihy začetli, a to rovněž
soustředěně. Odmění vás soukromý vesmír vnímavého muže, který vás už tolikrát potěšil divadelní kreací, písňovým
textem, povídkou, novelou či objevným
rýmem. Nyní zahýří ještě jinak, a pokud
se v některém příběhu nebo mezi řádky
poznáte, jen dobře (vám tak)!“
Přepyšský zpravodaj 2019/3
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O PŘEPYŠKSKÉ KORMIDLO

rekordní účast netradičních plavidel

Modely pana Jiřího Linharta. První loď zleva, ALBATUN- rybářská, používá se k lovu tuňáků (stavba trvala asi 2 roky). Další prostřední velký záchranný remorkér NIKOLAY CHIKER (stavba 3 roky ). Poslední přístavní remorkér RIGEL, přemisťuje lodě v přístavu Split (stavba 4 měsíce).

Homer a Marge Simpsonovi tzv. nevytáhli paty z domu a na loď si vzali
celý obývák.
Přepyšské kormidlo poprvé s mezinárodní účastí a rekordním, nejvyšším počtem netradičních plavidel
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O přepyšské kormidlo

autor: Dana Ehlová 26. 8. 2019
Nejvyšší počet přihlášených, první mezinárodní posádka v soutěži, nejbohatší doprovodný program – to byl devátý ročník soutěže netradičních plavidel
O přepyšské kormidlo, který v sobotu 24. srpna v mnohém přepsal svoji historii.

Přepyšské kormidlo má dvě kategorie
– do 15 let a dospělých. V té první se
zaregistrovaly lodě Neandrtálec, Čapí
hnízdo, Skautky a Kat Mydlář a mezi
dospěláky SOS, Černý bůh, Osada špekáčků, Simpsonovi, Hrabě Drákula,
Ano, šéfe a Tiger I.
Ten, kdo se v čase závodu nepohyboval na břehu rybníka Dvorský v Přepychách, si jen těžko dokáže představit, co
všechno bylo nejprve v depu a poté na
vodní hladině během závodu k vidění.
Pojďme ale popořádku. Jako tradičně
závod začal přehlídkou lodí, kdy porota
udělovala první body. A pak se už pozornost přenesla na hladinu rybníka.
Zatímco mamutem hlídaný Neandrtálec vyrazil „do boje“ oblečen velmi
spoře pouze do kůží z ulovené zvěře,
vlastník Čapího hnízda se „vyfikl jako
ze žurnálu“ a podle skutečného vzoru si
neopomněl vzít ani stylovou kravatu, i
když rtuť překročila třicítku.

To Skautky v krojích si zřejmě odskočily
přímo z tábora, o čemž svědčil stan, stožár s vlajkami, kytara i připravená pagoda. Z posledního účastníka kategorie do
15 let - kata Mydláře se šibenicí, sekerou,
špalkem a několika lebkami na palubě šla hrůza na dálku, natož když dorazil ke
břehu. Členům jury doslova přecházel
zrak nejen nad kreativitou, ale i nad šikovností „závodníků“ při zdolávání tratě
na rybníku Dvorském a body nešetřili.
Mezi dospělými vyrazila na trať první
osádka, vysílající zoufalý signál SOS, u
níž měli všichni přihlížející obavu, že se
potopí hned na startu. Opak byl pravdou, neboť nakonec zdolala trasu úplně
nejrychleji. Potom následovala souprava
dokonce dvou plavidel nazvaná Černý
bůh, která přepisovala historii soutěže
svojí mezinárodní, ze dvou třetin zaoceánskou, posádkou – přímo na hladinu
se snesla nebesa i se stvořitelem (jak jinak než tmavé barvy pleti) a s nimi také

téměř dokonalá rajská zahrada se stromem poznání, jablkem i hadem a především Adamem a Evou.
Pak přišel rychlý návrat na zem a rovnou do srdce Evropy v podobě Osady
špekáčků s pravými českými trampy
i voňavými buřty. To Homer a Marge
Simpsonovi naopak tzv. nevytáhli paty
z domu a na loď si vzali celý obývák.
Další v pořadí hrabě Drákula dokázal
dokonce popřít Archiméda a jeho větu
o tělese ponořeném do kapaliny, protože se plavil s celým hradem, na kterém
nechybělo ani cimbuří. Kuchtík z Ano,
šéfe přesvědčil, že v kuchyni je jako ryba
ve vodě, navíc během vaření (či plavení) stihl ulovit živou husu. Deváté klání
zakončil legendární válečný tank německé výroby Tiger I, který do Přepych
dorazil snad až od Stalingradu – aspoň
únava tankisty v cíli tomu nasvědčovala.
Přestože bylo třeba absolvovat trasu co
nejrychleji, stačily trampky sníst během
plavby špekáček, Eva s Adamem jablko a
hrabě Drákula se v duchu tradice posilňoval dokonce krví.
Všechny posádky doprovázela stylová
hudba, o bezpečnost dbal plavčík a na
břehu je vítal místní vodník. Spolu se
startujícími sklízel uznání početného
obecenstva i Jiří Linhart se svými, do
nejmenších detailů, propracovanými
modely skutečných lodí.
Senzační deváté kormidlo je už minulostí. Že to jubilejní, desáté bude mimořádné ve všech směrech, lze tušit již nyní.
Za rok tedy: Ahóóój v Přepychách!!!

PLNOU PAROU

zájezd do divadla v Hradci Králové - kulturní komise Obce Přepychy
V neděli 6. října jsme zavítali do Hradce
Králové, kde v budově Filharmonie hostovalo pražské divadlo Palace s komedií
„Plnou parou“. Herecké obsazení Lenka
Vlasáková, Petra Horváthová, Jan Dolanský, Miroslav Etzler a Richard Trsťan
nemělo chybu.
Představení bylo velmi dynamické a
vtipné. Smáli jsme se od začátku do
konce. Říká se, že smích léčí. Proto děkujeme hercům za úžasnou léčebnou
kůru.
Kulturní komise
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X. ročník festivalu dechových hudeb - PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
OZVĚNY FESTIVALU — HUDBA VYTVÁŘÍ TRADICE
K hudbě a zpěvu se váže nespočet citací, moudrých příměrů i odborných vyjádření. Hudba spojuje, proniká k srdci, je lidová, vážná nebo populární. Snad
nebude neskromné říci, že v naší obci, v podhůří Orlických hor, vytváří v posledních letech i novou tradici. Hudba, v podání špičkových interpretů Jaroslava
Svěceného, Václava Hudečka, Pavla Šporcla, Dagmar Peckové, Hradišťanu, Jiřího
Stivína, varhaníků Pavla Svobody a Romana Peruckého z Polska, zaplnila v rámci benefičních koncertů prostory kostela sv. Prokopa a peněžitými dary přispěla na záchranu historických varhan i obnovu zvonů. Ani 630 obyvatel Přepych
nevěřilo, že se obě částky, přesahující celkem 2 miliony Kč, podaří shromáždit.

Čestné místo, v zakotvení této tradice
hudby v naší obci, má i Festival dechových hudeb – Přepychy Karla Pšeničného. Skvělým dokladem toho byl i jeho
letošní 10. ročník, pořádaný pravidelně
obcí a spolkem ProPřepychy 5. července, v den příchodu věrozvěstů Cyrila a
Metoděje. Je věnován našemu rodákovi, vojenskému kapelníkovi, dirigentu
Posádkové hudby Praha, pedagogovi
a skladateli pplk. Karlu Pšeničnému.
Příjemné počasí, tradiční spolehlivá organizace akce, ale především dramaturgický výběr interpretů přivedl do areálu
SK Přepychy 650 vděčných posluchačů
dechové hudby.

Tradiční účastník všech dosavadních
ročníků, dechovka OPOČENKA, navodila přátelskou atmosféru, která vrcholila ovacemi, když kapela doprovodila
v závěru vystoupení nepsaného krále
dechovek Josefa Zímu. Bylo úžasné pozorovat, kolik života a vitality dokáže
hudba, pódium a souzvuk s posluchači
vykouzlit. Možná i proto, že Josef Zíma
se na festival vrátil po osmi letech.
Svou profesionalitou, krásnými kroji a
moravskou melodikou znějící MISTŘÍŇANKA nasadila dalším festivalům vysokou laťku. Dostála své pověsti vynikajícího hudebního tělesa a posluchači to
vycítili a ocenili.

Deset ročníků je za námi. Zárukou tradice a vysoké úrovně festivalu je spolupráce spolků a obce
při jeho přípravě. Festival byl jedním z impulsů pro založení spolku ProPřepychy (zapsán do
rejstříku 1. 1. 2010).
Přepyšský zpravodaj 2019/3
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Svěžím rytmem a vtipem sršící Veselka
Ladislava Kubeše, skvěle moderovaná
naším patronem a nestárnoucím nedalekým rodákem Miloněm Čepelkou dokreslila vysokou úroveň sice menšího,
ale důstojného svátku dechové hudby
v Přepychách.
Ke stručnému komentáři festivalu ještě několik připomenutí. To první slovy
jednoho návštěvníka:“ ...Vaší obětavé
práce si vážím tím více, že z pozice diváka sleduji tváře některých – věkem
či nemocemi ztrápených tváří lidiček,
kteří již při prvních tónech dechovky
roztávají, usmívají se a zpívají. Váš festival vlévá mnoha lidem novou krev
do žil a připraví jim pocit těšení se na
další ročník.“ Jeho slova platí i pro klienty několika sociálních zařízení, která v obci máme. Návštěvníci ze Senior
Centra, areálů Domovů Dědina nebo
Domu zvláštního určení, kterým poskytujeme účast za symbolické vstupné,
rovněž k těm rozzářeným patří. Hudbu
se snažíme přiblížit i těm nejmenším.
Děti z Mateřské školy vytvořily letos
pro hosty festivalu roztomilé obrázky
na téma „Hudba kolem nás.“ Snad ještě závěrečné připomenutí práce obce a
dobrovolných organizátorů, pod vedením místostarosty, zpěváka Opočenky,
dramaturga festivalu a moderátora Mgr.
Honzy Macháčka, který je zakládající
duší celé akce.
Společně si přejeme, aby hudba i nadále zanechávala v tradicích Přepych svou
trvalou stopu.
Vladimír Zdeněk
Spolek ProPřepychy

Ze života spolků

DERBY OPOČNO - PŘEPYCHY
"Báčko" zaznamenala celostatátní média
Zmatení rozhodčí nevěděli, která bije!
Báčko obou soupeřů uprostřed hřiště po zahajovacím hvizdu rozhodčího, jako
protest proti současným strukturám ve vedení českého fotbalu, dokonale sudího
zmátlo. Kdo se přidá k fotbalistům Opočna a Přepych? Bude následovat trest?
Hlavní sudí Lukáš Nožka byl tak zmatený, že se běžel poradit se svým asistentem
Hlaváčem, co si má počít. Když totiž dal povel k zahájení mistrovského zápasu
I.B třídy Královéhradeckého kraje mezi fotbalisty Spartaku Opočno a SK Přepychy, udělali hráči obou mužstev kruh a začali s tradičním „báčkem“. Rozhodčí
to tak nemínil nechat. Zvláště, když místní hlasatel divákům a pochopitelně i
jemu zvěstoval, že netradiční začátek utkání je formou protestu proti poměrům
panujícím v tuzemském fotbale. Od okresů až po Strahov...
Pochopitelně že sudí nevěděl, co si počít. Jeho asistent ovšem také ne. Ani když
střetnutí začalo, ani po jeho skončení, kdy seděli s delegátem a studovali soutěžní
řád, v němž nemohli najít žádný důvod k potrestání dvaadvaceti fotbalistů.

ROZHOVOR S TOMÁŠEM REJZKEM, trenérem SK Přepychy
„Stěžovat si, ale nic nedělat, to je česká
povaha. Chceme to změnit," říká jeden z
iniciátorů protestu Tomáš Rejzek. Protest vzbudil velké pozdvižení napříč celou republikou. Jenže pochvalná slova a
poplácávaní po zádech nestačí. Český
fotbal se potápí ke dnu rychleji než Titanic a podle slov trenéra Opočna Martina Šnajdra je na čase přestat tlachat a
začít konat. Cíl? Sesunout z trůnu místopředsedu fotbalového svazu Romana
Berbra. Z čí hlavy vzešel nápad protestu
proti vedení českého fotbalu?
„Iniciativa vznikla z mé strany a z úst
Martina Šnajdra, trenéra Opočna. Jsme
nespokojeni s prostředím, ve kterém se
aktuálně český fotbal nachází. Nechceme
si jen stěžovat, chceme konat. Společně s
Martinem Šnajdrem máme stejný názor
na dění v českém fotbale. Nelíbí se nám
systém, prostředí a vedení svazu. Je toho
dost s čím jsme nespokojení. Nastal čas s
tím něco dělat, někdo musí proti Berbrovi
a spol. začít bojovat."
Nemáte strach z nějakého trestu ze strany FAČRU?

„Nebojím se. Samozřejmě v klubu řešíme,
zda nás nějakým způsobem za to, co jsme
v neděli udělali, potrestají. Pokud to udělají, jen se potvrdí má slova."
Jaká slova máte přesně na mysli?
„To, že člověk nemůže říct svůj vlastní

názor, aniž by automaticky nenásledoval trest. Celkově je v Čechách problém
v tom, že kluby mají strach. Čeho se ale
bojí? Že v případě, že něco řeknou, obrátí se to proti nim, a to je špatně. Přijde
mi, že žijeme v atmosféře strachu. Kde to
žijeme, když člověk nemůže veřejně říct
svůj názor?"
Takže podporu ze strany ostatních klubů máte, ale…
„Asi budu kopat do vlastních řad, ale ačkoliv máme podporu, tak ta je převážně
jen v komentářích na internetu, nebo smskách. Kluby se bojí, že by byly za nějaký
větší protest potrestány. Je důležité, aby se
o to začaly více zajímat, a nejen o tom
mluvit v hospodě. A to je asi právě ten
největší problém, že? Neházím všechny
do jednoho pytle, ale to je právě ta česká
povaha. Stěžovat si v hospodě u piva, ale
ve chvíli, kdy se má něco dít, všichni zalezou do kouta, protože nemají koule na to,
aby se svým názorem vyšli na veřejnost.
Palčivým tématem je i kvalita rozhodčích
v našich soutěžích."
Jaký na ně máte názor?
„Dřív se na rozhodčí dělaly nábory, dnes
se dělají výbory. Co si budeme povídat,
rozhodčích je dnes strašně málo a pískat
může, kdo má ruce a nohy. Nechci na ně
házet nějakou špínu, vím, že tam jsou
často mladí a nezkušení kluci. Situace se
musí zlepšit od vrchu pyramidy, tedy od
vedení."
Zdroj: www.hradeckadrbna.cz

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
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ČÍNSKÉ POSTŘEHY
Naše stopy v cizině
V mediálním prostoru má Čína v posledních letech nebývalou pozornost, je předmětem rozporuplných názorů politiků, komentátorů i obyčejných lidí. Všichni bez rozdílu se však shodují na tom, že prochází velkými ekonomickými proměnami a její
význam ve světě roste. Ponecháme stranou rovinu těchto diskusí a přiblížíme ji několika obrázky a turistickými postřehy. Asi
nebude v Přepychách mnoho lidí, kteří osobně současnou Čínu navštívili, a na vlastní oči ji spatřili. Letos v říjnu se to podařilo
manželům Krulichovým. Podívejme se na několik jejich postřehů.
S turistickou kanceláří jsme letěli nejprve do Dauhá v Kataru (letecká vzdálenost 4 201 km – přes 5 hodin letu) a po
přestupu do Šanghaje (6 774 km – přes
8 hodin letu).

ŠANGHAJ
Šanghaj je se svými více jak 27 miliony
obyvatel nejlidnatějším městem Číny a
jejím hospodářským centrem. Pozoruhodnou atrakcí jsou četné mrakodrapy
a věže (Shanghai Tower – 632 m; Perla Orientu – 468 m). Z jednoho mrakodrapu jsme si celé panoráma mohli
prohlédnout. Neméně zajímavá byla i
projížďka po řece Li, nebo jízda rychlovlakem, který může dosahovat rychlosti
až 420 km/hod.

Tady nás překvapily při nástupu kontroly osobních dokladů a zavazadel, které museli podstoupit všichni cestující. Jana musela odevzdat i kosmetické nůžky. Na druhé
straně jsme ve městě, podle informací u nás, očekávali hodně smogu a nečistot, ale
opak byl pravdou. Číňané přemístili průmyslové objekty daleko na periferie měst a
životní prostředí se tak stává snesitelnějším.

PEKING
Peking. Na rozdíl od Šanghaje je zde
množství památek a staré architektury.
Dominantní je Zakázané město s náměstím Nebeského klidu. To má rozlohu 800×500 metrů, ale mnoho klidu zde
není. Směřují sem všechny turistické zájezdy. U vstupu opět nezbytné kontrolní turnikety a množství kamer. Značně
rozsáhlá je i moderní výstavba s mnoha
originálními prvky. Ikonou Olympijských her v roce 2008 i současným unikátem zůstává Ptačí hnízdo, stadion pro
osmdesát tisíc diváků.

TERAKOTOVÁ ARMÁDA
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva Mauzolea prvního císaře dynastie
Čchin ze 3. století př. n. l. Pohled na
tisíce hliněných vojáků v životní velikosti, s původní zbrojí a sochami koní
jsou udivující. Údajně mnoho dalších
objektů nechávají Číňané dosud skryté
pod zemí. Všude kolem se projevuje i
současná podnikavost místních keramiků, při prodeji nejrůznějších suvenýrů.

Z vyprávění a fotodokumentace manželů Krulichových sestavil Vladimír
Zdeněk st. Pokračování o Velké čínské
zdi a rýžových polích připravujeme
do Přepyšského zpravodaje 4/2019.

Zážitků bylo pochopitelně více. Snad jeden poznatek ze zájezdu. Naše Země je
krásná. Byla by věčná škoda si ji ničit.
Přepyšský zpravodaj 2019/3
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MLADÍ HASIČI při SDH Přepychy
soutěže a spolupráce na výstavě v Opočně
V měsíci září se uskutečnila výstava ilustrací Petra Netíka z Opočna, jehož obrázky doprovázejí celorepublikové informační a výukové materiály protipožární a bezpečnostní prevence. Na výstavě jsme se aktivně společně s okolními
SDH podíleli i my..

Ráda bořím mýty. I ten o smolném pátku 13tého. Právě v pátek 13.9.2019 jsme si
v Opočně užili velmi příjemný den. Na výstavě věnované ilustracím a originální tvorbě zdejšího rodáka Petra Netíka v Míčovně
se díky panu Jiřímu Králíčkovi podařilo
propojit řadu fenoménů v jedno velmi zajímavé setkání. Děti ze ZŠ si vyzkoušely práci
s výukovými magnetickými sadami, které
pro preventivně výchovnou činnost vytvořil HZS Jihomoravského kraje (zastoupen
manželi Pražákovými) a ilustroval je Petr
Netík. Dobrovolní hasiči, pánové Vráťa
Votroubek a Otto Ptáček, dětem předvedli,
s jakou technikou pracuje JSDH Opočno.
Jestli se z některého z malých návštěvníků
stane v budoucnu hasič nebo si díky získaným informacím bude vědět rady v případě
nějaké mimořádné události ohrožující jeho
zdraví nebo život, to ukáže čas.
Díky všem organizátorům a mladým hasičům při SDH Houdkovice, Záhornice,
Opočno, Čánka a Přepychy.
Pavla a Zdeněk Pražákovi

ILUSTRACE OMALOVÁNEK
PETR NETÍK - NEJTY

Malým hasičům při SDH Záhornice poděkovali za ukázku jejich činnosti zástupci Rodného kraje Františka Kupky, Zdeňka Seidelová a Drahoslav Chudoba.

RÁDA BOŘÍM MÝTY
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Kulturní kalendář
19-21 /
10

19 a 21/
10

Restaurace Katka

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ

19. 10. Sousedské posezení s taneční zábavou od
20 hodin
20. 10. otevřeno od 11 hodin
21. 10. Zlatá hodinka od 10 hod., od 16 hod. taneční zábava
Areál SK

PŘEPYŠSKÉ POSVÍCENÍ NA HŘIŠTI

19. 10. od 6 hod. BURZA, od 9 hod. fotbalový turnaj dětí, od 15:30 hod. mistrovské utkání, večer
posezení s hudbou
21. 10. od 10 hod. Zlatá hodinka, od 14 hod. posezení s hudbou
Rybník sv. Ján, předání výrobků od 15 do 17 hod.

27/ 10

SOUTĚŽ O NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ DÝNI

Konec hlasování 31. 10. Vyhlášení 2. 11.
Areál SK od 17 hodin

2 / 11

V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME

Vyhlášení pořadí soutěže O nejpřepychovější dýni
Restaurace Katka od 18 hodin

8 / 11

MACHU PICCHU

Beseda s Jiřím Voňkou na téma Poklady archeologie
Pomník padlých od 17 hodin

11 / 11

PIETNÍ AKT
Restaurace Katka od 20 hodin

16 / 11

NA PLÁŽI V KARIBIKU
Tématický ples

Restaurace Katka od 17 hodin

30 / 11

JIŽ 60 LET JSME TU S VÁMI
Foto a video z činnosti ČČK
U Tesonu od 17 hodin

1 / 12

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Kostel sv. Prokopa od 18 hodin

6 / 12

ADVENTNÍ KONCERT PAVLA ŠPORCLA
Restaurace Katka od 17 hodin

7 / 12

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY
Kostel sv. Prokopa od 17 hodin

22 / 12

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - Jan Jakub Ryba
Altán u kostela od 17 hodin

23 / 12

ZPÍVÁNÍ U KOSTELA
Restaurace Katka od 18 hodin

23 / 12

POSEZENÍ S HUDBOU
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Inzerce

MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.
Výhody Předplaceného servisu:
Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.
Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách.
Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.
www.predplaceny-servis.cz

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

Untitled-60 1
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PAVELŠPORCL

adventní koncert v kostele sv. Prokopa

PŘEPYCHY

pátek 6. 12. od 18 hodin

Vstupné:
150 Kč v předprodeji - Pošta Partner,
T: 602 542 909, 494 628 991, E: jana.stepankova@prepychy.cz
180 Kč na místě před koncertem
Koncert zahájí skladbou na varhany vítěz mezinárodní soutěže v Severním Irsku Adam Suk (14 let). Na závěr koncertu slavnostně pokřtíme
charitativní kalendář Věry Finy, na podporu projektu Sad nadějí pro
onkologické pacienty a pacienty v remisi.

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 700ks,
zdarma do vašich poštovních schránek. Uzávěrka příštího čísla: 9. 12. 2019. Redakční rada: Jitka Čtvrtečková, Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Zdeňka Seidelová, Andrea Seidelová,
Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. Kn. Foto: archiv Obce Přepychy, Jozef Papík a Lenka Čtvrtečková. Registrace: MK ČR E 22540
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