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V den výročí narození Maxmiliána Otta z Ottenfeldu (*7. 12. 1777)
vydal v roce 2020 Spolek ABAKUS,
autor projektu Rodný kraj Františka Kupky.

POŠTOUNÍ KNÍŽKA PRO ROK 2021
OTTY MAXMILIÁNA

©
Tato knížka je věnována
památce těch, kteří přispěli
k rozkvětu a slávě
našeho města Opočna
a Rodného kraje Františka Kupky.
Zároveň je poděkováním za nezištnou
pomoc našim podporovatelkám
v Paříži a Lucemburku, Helen a Narcisse,
které se velkou měrou podílely
na propagaci dobrého jména české kultury
v 90. letech minulého století
a jsou naší oporou dosud.
Vydáno za podpory našich příznivců
a spolků Rodného kraje Františka Kupky.

PF 2021
Jak přivítať tě, roku nový,
Jak oslavit tvůj dnešní vjezd?
Je zbytečno přec plýtvati zde slovy
A na Pegasa namáhavě lézt!
Ty nejlíp víš, ač jsi mladý,
Co pne se k tobě nadějí
A zklameš-li, že proklejí tě všady –
Tož každému splň přání raději.
Ilustrace Jarmila Haldová

Ať samá radost, žádné žaly
Je pro nás každičký tvůj krok,
Ať po roce tě každý chválí Vždyť beztak trváš krátký jenom rok.
Tvé heslo buď: Pryč s každým smutkem!
A veselí jen lidem množ
A každé jejich přání učiň skutkem!
To na srdce ti klade
Listonoš.
Nejsem takový poeta, abych - jak ve verších psáno - na křídla Pegasa nasedal. Básničku jsem si vypůjčil z poštovní knížky roku
1912. Ale je to prima. Napsáno sice starobyle, z času před první
světovou válkou, ale výstižně.
-KraJ-

VIRTUÁLNÍ POŠTOUNÍ SCHRÁNKA U MAXMILIÁNA
PLNÁ VZKAZŮ PRO VÁS
Příznivci Rodného kraje Františka Kupky vám
prostřednictvím naší poštouny zaslali přání, která se skrývají pod uvedenými QR kódy. Sdělení
bude na naše stránky doručeno vždy k uvedenému datu, kdy si ho vy za pomoci mobilních
telefonů, případně za asistence svých šikovnějších
potomků, můžete vyzvednout a přehrát. Hodně
úspěchů při seznamování s technologiemi 21. století všem přeje
Maxmilián, novátor ze století 19.
Ilustrace Petr Netík - Nejty
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V roce 2021 oslavíme 170. výročí od narození Čestného občana Přepych, kaplana Aloise Mádra, zakladatele poutního místa
v Dříženském údolí. V Praze jsou významné osobnosti pohřbívány
na Vyšehradě, u nás má pan kaplan místo posledního odpočinku
u jižní stěny kostela sv. Prokopa.
Náhrobní desku však notně poškodil „zub času“. Obec Přepychy
nabídla pomoc a spolupráci Římskokatolické farnosti Přepychy při
zajištění opravy hrobu. Ta, zastoupená panem ThLic. Augustínem
Slaninkou, CM, podanou ruku přivítala a objednala provedení
opravy hrobu v roce 2021.
Přispět můžeme všichni. Farnost připravila podepsané darovací smlouvy, které jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu v Přepychách.
Předem všem dárcům děkujeme.
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P. ALOIS MÁDR

* 9. 11. 1851 - † 31. 10. 1892
Trvalou stopu na malebném vzhledu Přepych zanechalo do dnešních
dnů působení kaplana Aloise Mádra ve zdejší farnosti v letech 1875 až
1892. Právě z jeho iniciativy, nadšení i finančních darů bylo Dřízenské
údolí, toto přírodní charismatické místo, citlivě ozdobeno fragmenty
sakrálních památek, které celkový dojem a charakter poutního místa
umocnily. Vedle vonící a dýchající přírody to je studánka Křížovka s památným křížem, skalní Kristův hrob, Křížová cesta, a zejména kaple
Panny Marie Lurdské.
I z dnešního pohledu byl Alois Mádr výjimečná osobnost. V Přepychách
založil pěvecké sbory „Vlastimil“ a „Libuše“, byl vynikajícím hráčem
na housle, varhany a piano, zpíval, komponoval a dirigoval. Z výtěžků
akademií a koncertů financoval například sousoší Cyrila a Metoděje
v parčíku u přepyšské školy. Jeho činnost byla mnohostranná a přispívala
k tomu, že se v dobovém tisku psalo o Přepychách jako o vzorné kulturní vesnici. Ve svých pamětech vzpomíná na muzikantské kvality Aloise
Mádra i jeho spolužák Alois Jirásek: … „Když ozval se z kůru Mádrův
tenor, všechen kostel pobožně naslouchal. Vstoupil do semináře, stal se
kaplanem a hudbu pěstovati nepřestal. V Přepychách na Opočensku,
kdež působil, zřídil si v obci orchestr, který znamenitě vycvičil.“
Alois Mádr zemřel v roce 1892 ve věku pouhých 41 let a je pochován
u vnějšího vchodu do sakristie kostela sv. Prokopa v Přepychách.
Když navštívíte Přepychy, vzpomeňte si také na něho. Žijící památky,
které nám svým krátkým, ale činorodým životem Alois Mádr zanechal,
si to zaslouží.
Vladimír Zdeněk st.
kronikář Obce Přepychy

Ilustrace Petr Netík - Nejty

Rybník Dvorský nese jméno podle hospodářského stavení datovaného
již od 16. století. Novodobou chloubou pospolitosti obce a respektu
k tradičním hodnotám jsou zrekonstruované Hanischovy varhany a
zvony, včetně nového nesoucího jméno sv. Jiří, v kostele sv. Prokopa.
Naši partneři informují

První den do školy se školními potřebami od nás.
Papírnictví, hračky, knihy Opočno.
www.somipo.cz
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PŘEPYCHY
Jářku, to vám povídám, v Přepychách plave i cihla na hladině. Popření
všech fyzikálních zákonů je však k vidění pouze jeden den v roce, přesněji poslední sobotu měsíce srpna, a to odpoledne a pouze na rybníce
Dvorský. Původcem je Spolek ProPřepychy.
Přesvědčte se v daný den na vlastní oči. Zúčastněte se již XI. ročníku
soutěže netradičních plavidel. Třeba jen jako pozorovatelé. Roztodivná
plavidla, kocábky i prámy brázdí místní rybník. Vždyť Přepychy jsou
obcí kreativců a koumáků. Ostatně odtud pochází i rodiče vynálezce
kotle Brutar, Jaroslava Brutara. Jeho dcera Jaroslava, milovnice motorismu a automobilová závodnice, před lety zavzpomínala: Vážím si rodinné
historie, mám ráda krásná stará auta a krásné staré baráky. Někdy před sedmdesáti
lety mi táta řekl, že by ho potěšilo, kdyby jméno Brutar nebylo vnímáno jenom jako
jeho jméno, ale jako pojem, označení něčeho. Nejsem si jistá, jak by ho uspokojilo, že
„brutar“ se stalo označením pro poslední, komunisty výhod zbavenou a zjednodušenou verzi jeho koupelnoprádelnových kamen.
A jak je to s tou cihlou? Inu, vezměte jednu pod paži, přijeďte a vyzkoušejte. Vše však záleží na vašem umu. Přepyšským se v době stavebního
rozvoje obce bude každá cihla určitě hodit.
Naši partneři informují

Festival F. L. Věka - již jedenáctý ročník. Cyklus koncertů se
v Rodném kraji Františka Kupky uskuteční od září do listopadu 2021.
www.mhf-vek.cz
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