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ZDARMA

Nejkrásnější pohled na svět je
prý z koňského sedla. Totéž
však platí pro vyznavače cyklistiky o sedle bicyklu. Vnímat
krásy ubíhající krajiny, vyčistit
hlavu od balastu všedních starostí a oči od titěrných mušek, poté
se uložit do náručí snění. Třeba
o makové panence. Paráda.
Příjemné prázdninové zážitky plné vz pomínek vám přeje
redakce.

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2021-04 ze dne 7. 6. 2021
Přítomno: 13 členů ZO, od 19:05 hod.

14 členů ZO, od 19:09 hod. 15 členů ZO,
2 občané

Zahájení: 19:00 hod., ukončení: 19:40

hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:

3. Bod 4 programu • Informaci o krizových opatřeních COVID-19.
4. Bod 5 programu • Informaci o akci „Infrastruktura 16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“.
5. Bod 6 programu • Informaci o akci „Infrastruktura – Lokalita Z1 „V Domcích“,
Přepychy“.
6. Bod 6.1. programu • Oznámení o zahájení stavebního řízení akce „Infrastruktura Přepychy – lokalita Z1 „V Domcích“.
7. Bod 7 programu • Společné povolení
pro akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu čp. 5, 517 32 Přepychy“.
8. Bod 16 programu • Rozpočtová opatření č. 2021/003 a 2021/004.
9. Bod 19 programu • Informaci o schválení Účetní závěrky ZŠ a MŠ Přepychy za
rok 2020.
10.Bod 20 programu • Informaci o kulturních akcích.
II. Schvaluje: (pro/proti, zdržel se)
1. Bod 1 programu (Hlasování v 19:04
hod.) • Program a ověřovatele zápisu
(13/0/0).
2. Bod 8 programu (Hlasování v 19:10
hod.) • Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu Přepychy“ (13/0/2).
3. Bod 8.1. programu • Komisi pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu Přepychy“ (15/0/0).
4. Bod 9 programu • Žádost o mimořádnou splátku, doplacení úvěru
č. 0317410489 u České spořitelny a.s.
(15/0/0).
5. Bod 10 programu • Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD10-0050, podpora provozu prodejny v obci Přepychy
(15/0/0).
6. Bod 11 programu • Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD10-0051, podpora provozu prodejny v obci Přepychy
(15/0/0).
7. Bod 12 programu • Smlouvu o zajištění
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uměleckého vystoupení na FKP 5.7.2021,
Hudební skupina Bludověnka (15/0/0).
8. Bod 13 programu • Smlouvu o provedení uměleckého výkonu č. 7/2021 na
FKP 5.7.2021, Veselka Ladislava Kubeše
(15/0/0).

nou vyhlášku č. 1/2021 Požární řád obce
Přepychy (15/0/0).
14.Bod 21.2. programu • Celoroční
smlouvu o zajištění vysílání rozhlasové
reklamy s firmou MEDIA CLUB, s.r.o.
(11/3/1).

9. Bod 14 programu • Servisní smlouvu III. Pověřuje:
s firmou JD ROZHLASY s. r. o. (15/0/0).
10.Bod 15 programu • Rozpočtové opatření č. 2021/005 (15/0/0).
11.Bod 17 programu • Závěrečný účet
obce Přepychy za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Přepychy, a
to bez výhrad (15/0/0).
12.Bod 18 programu • Účetní závěrku
obce Přepychy za rok 2020. Zastupitelstvo
obce vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad (15/0/0).
13.Bod 21.1. programu • Obecně závaz-

1. Starostku obce k dalšímu jednání dle
bodu 9 programu.
2. Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 10 programu.
3. Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 11 programu.
4. Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 12 programu.
5. Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 13 programu.
6. Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 14 programu.
7. Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 21.2. programu.

TRAKTOR DEN – ZRUŠENO
Informujeme všechny zájemce, že Traktor den
se v letošním roce NEKONÁ.
JAKÉ PROBLÉMY S NÁMI LZE ŘEŠIT?

KOMU POMÁHÁME?

Dluhy (exekuce, rozpočet, smluvní vztahy,
osobní bankrot a oddlužení)

Bezplatně pomáháme lidem, kteří
se ocitli v tíživé sociální situaci,
nebo jim taková situace hrozí. Služba
je určená těm, kteří si nemohou
pomoci sami, např. z důvodu věku,
zdravotních problémů, pro krizovou
životní a sociální situaci, nedostatek
informací, financí, nebo dovedností.














Rodina (rozvod, výživné,
vypořádání, dědictví)

majetkové

Bydlení (nájemné, nájemní smlouva, trvalé bydliště, sousedské vztahy)
Zaměstnání (výpověď, vymáhání mzdy)
Spotřebitelství (reklamace, odstoupení
od smlouvy, prodejní podvody)

Orientace v sociálním systému (dávky,
sociální pojištění, sociální služby)
Pomoc obětem trestných činů (domácí
násilí, trestní řízení, mediace)

OBČANSKÁ PORADNA
HRADEC KRÁLOVÉ
KONTAKTNÍ MÍSTO
DOBRUŠKA
Hotel Dobruška, Solnická 777
tel.: 734 734 818
e-mail: ophk@ops.cz

CO NABÍDNOUT NEMŮŽEME?



Další informace na www.ops.cz a FB.
Chatové poradenství na FB ObcanskaporadnaOnline.



advokátní či finanční služby;
převzetí zodpovědnosti
za řešení;
zázraky.

KO N Z U LTA Č N Í H O D I N Y

Každý první lichý pátek v měsíci 9.00 -15.00
V roce 2021
14. 5., 11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 12. 11., 10. 12.
Konzultaci nutno předem telefonicky objednat.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍŠTÍ FAKTURU ZA VODU OBDRŽÍTE AŽ V DUBNU 2022

OMEZENÍ DOPRAVY

Vážení odběratelé,
těší nás, že významná část obyvatel v obci hradí vodné formou měsíčních (čtvrtletních) záloh s ročním vyúčtováním. Z tohoto důvodu budou v obci Přepychy probíhat odečty vodoměrů u všech maloodběratelů pouze jedenkrát ročně. Příští odečty
tedy proběhnou až v dubnu 2022 a odběratelé musí počítat s částkou odpovídající
roční spotřebě vody.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při konání sportovní akce POHOFEST je stanovena
přechodná úprava provozu v sobotu
3.7. v době od 8 do 16 hod. na silnici III/29838 v úseku od fotbalového
hřiště v obci Přepychy po křižovatku
k obci Mokré. Objízdná trasa okolo
benzínové stanice Opočno.

Ti, kteří mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou:
na webových stránkách www.aquark.cz - sekce „ZÁKAZNICKÝ SERVIS - ZÁLOHOVÝ
SYSTÉM PLATEB“ získat potřebné Formuláře „Přistoupení k zálohám“ a „Změna stávající smlouvy“ a vyplněné je (zvolte vám vyhovující variantu):
- naskenovat či vyfotit a zaslat emailem na adresu: zc@aquark.cz
- vhodit do schránky v Rychnově nad Kněžnou (u vstupní branky z parkoviště)
-doručit osobně a navštívit naše zákaznické centrum v Rychnově nad Kněžnou
v úředních hodinách – viz www.aquark.cz.
Z důvodu splnění zákonných požadavků na obsah Smlouvy o dodávce vody probíhá současně při sjednávání zálohových plateb i její aktualizace (viz Formulář „Změna stávající smlouvy“).
Pro komunikaci s našimi pracovníky upřednostněte, prosím, email.
S ohledem na velké množství požadavků na zálohy a změny smluv, může vyřízení
Vaší žádosti trvat až 90 dnů.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Iveta Doležalová
Generální ředitelka AQUA SERVIS, a.s.

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

VÝZVA MAJITELŮM PSŮ (I JINÝCH ZVÍŘAT)
Vzhledem k opakujícím se útěkům některých psů a jejich pobíhání na veřejném prostranství obce Vás vyzýváme k zajištění psů tak, aby se nepohybovali bez chovatele na veřejném
prostranství.
Volným pobíháním psů se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství, který je stále pod dozorem svého majitele. Pohyb psa
(jiného zvířete) bez dohledu chovatele lze považovat za útěk
zvířete podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Pokud fyzická osoba (chovatel) neučiní opatření proti úniku zvířat, je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku dle § 27 odst.
2 písmeno f) zákona o ochraně zvířat proti týrání.
V případě, že nedojde ke sjednání nápravy, bude nutné řešit jednotlivé případy příslušnými orgány.

V sobotu 12. června provedla společnost Marius Pedersen a.s. odběr
nebezpečných a jiných odpadů od
našich občanů. Rovněž byly přistaveny kontejnery na velkoobjemový
odpad. Další svozy se uskuteční ve
druhé polovině roku. Děkujeme vám
všem, že třídíte odpad!

Obecní úřad a Poštu Partner po dobu rekonstrukce stávající budovy
naleznete na adrese: Přepychy čp. 66 (budova TESON)

Informace z obecního úřadu

SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
vracíme se všichni k životu, který jsme žili před covidem. Mnoho kulturních akcí bylo vloni přeloženo na letošní rok, byli jsme tak dlouhodobě
připraveni je uspořádat a určitě o ně nepřijdete.
Jednou z novinek je Sraz přátel automobilů Škoda – Pohofest. Následovat bude Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného. Co by
to bylo za festival, kdyby mu nepředcházelo naše již tradiční letní kino?
A koncem července u nás netradičně ve středu přivítáme Hradišťan Jiřího Pavlici!
Všichni se těšíme, že budeme moci znovu posedět s přáteli a užít si hudbu i filmy.
Mám radost ze všeho, co se nám za posledních pár let podařilo vybudovat. Stavby v Lokalitě „V Domcích“ rostou před očima, děti v mateřské
škole si užívají krásně rozrostlou zahradu, naše třešně v nové aleji již
nesou sladké plody.
V současné době připravuje vedení obce Záměr obce Přepychy na prodej
dalších nových stavebních parcel a vypracovává směrnici – Pravidla pro
prodej pozemkových parcel pro RD, Lokalita Z 1 a Z 26 „V Domcích“,
Přepychy. Po dopracování budou předloženy zastupitelstvu k rozhodnutí o zveřejnění. Blíží se tak termín zahájení jejich prodeje.
Připravujeme se také na rekonstrukci budovy čp. 5 Obecního úřadu a
Pošty Partner. Stěhujeme se raději trochu dříve, ještě před začátkem dovolených. Začátkem července nás tedy najdete v pronajatých prostorách
v budově čp. 66. Děkujeme manželům Janě a Janu Krulichovým, že
vyšli vedení obce vstříc.
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, musím neustále myslet na obyvatele Moravy, postižené tornádem. Někteří přišli o celý svůj majetek. Děkuji ze
srdce Vám všem, kteří nějakým způsobem přispějete těmto lidem věcným nebo finančním darem. Naše obec rovněž daruje finanční dar některé z postižených obcí. Musíme si pomáhat!
Prázdniny a dovolené jsou za dveřmi. Přeji Vám všem zasloužené relaxační a odpočinkové pobyty, abyste nabrali potřebné síly do dalšího období.
Hodně odpočinku přeji všem našim zdravotníkům a učitelům, neměli
to letos jednoduché, hodně radosti a pěkné koupací počasí našim dětem!
Přeji Vám vše dobré a těším se, až se potkáme na některé společné akci!
Vaše starostka
Zdeňka Seidelová

NEJSME LHOSTEJNÍ
Pomozme obyvatelům obcí
zasažených tornádem.
Diecézní charita Brno
Na účet č. 4211325188/6800, VS 2002,
nebo na číslo 87 777 poslat dárcovskou SMS
ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90 (podle
výše příspěvku).
Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Na účet č. 2100691426/2010 nebo dárcovskou
SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DIAKONIEPOMOC 30, 60 nebo 90, podle výše příspěvku.
Člověk v tísni - sbírka SOS Morava. Příspěvky
Na účet č.713271329/0300.
Český červený kříž
Na účet č. 333999/2700, VS 2101. Organizace
spustila i platební bránu.
Handicapovaným lidem zasaženým tornádem
pomáhá Konto Bariéry. Číslo účtu, kam je
možné zasílat příspěvky, je 17111444/5500.
VS 5555. Je možné darovat vybranou částku
i přes platební bránu.
Konto pro pomoc postiženým tornádem zřídila Nadace Via. Darovat je možné i na odkazu
humanitární organizace Adra. Sbírku pro lidi,
kteří přišli o střechu nad hlavou, spustila i platforma Donio. Přispět můžete i do sbírky znesnáze21, kterou pořádá Nadace Karla Janečka.

Přepyšský zpravodaj 2021/2
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Informace z obecního úřadu

DĚKUJEME,
ŽE TŘÍDÍTE
ODPAD
REKONSTRUKCE
BUDOVY
OBECNÍHO ÚŘADU PŘEPYCHY
žáci
a ZŠ ve
sběru použitých
baterií opět na pomyslné bedně
nováMŠ
adresa
- TESON
čp. 66

Vedení obce plánuje letos zahájit rekonstrukci budovy obecního úřadu.
Proto bylo přistoupeno ke stěhování. Sklad spolku ProPřepychy byl členy
spolku přestěhován do uvolněné místnosti v I. patře hasičské zbrojnice. Provozovna Pošty partner bude přemístěna do přízemí budovy čp. 66 – TESON.
Kanceláře obecního úřadu se přestěhují do kanceláře v l. patře téže budovy. Do všech prostor bude pro veřejnost v úředních hodinách vchod vedle
zmrzliny U Janči.

OMEZENÍ PROVOZU
Z důvodu stěhování a hlavně přepojování IT techniky bude úřad
od středy 30. června do 2. července uzavřen. Provoz úřadu na
novém pracovišti v I. patře budovy TESON čp. 66 bude obnoven
7. července v běžných úředních hodinách.
Pošta Partner bude v pátek 2. července otevřena pouze
do 10:30 hodin. V termínu od 7. do 9. července bude zcela
uzavřena. Provoz Pošty Partner bude plně obnoven v pondělí
12. července v přízemí budovy TESON.
Děkujeme všem za pochopení.

SDH PŘEPYCHY NA POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝM TORNÁDEM
sbírka 26. 6. 2021

Členové SDH Přepychy uspořádali v sobotu 26. června sbírku potřebného
materiálu pro postiženou Moravu. Sešly se mycí prostředky, plachty, dezinfekce, hygienické potřeby, cement i nářadí. Následně bylo vše odvezeno do
centrálního skladu HZS Hradec Králové, kde se vše přeložilo do kontejneru
a hromadně odvezlo na Moravu. Všem dárcům děkujeme!
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Informace z obecního úřadu

GENERÁLNÍ ÚKLID PŘED PŘÍJEZDEM CYKLO PELETONU NA KOLE DĚTEM
ÚKLID OBCE

Naši obyvatelé i pracovníci technických služeb se věnovali úklidu obce již několik dní před příjezdem cyklistů. Byly posekány a uklizeny všechny travnaté
plochy a zameteny chodníky. Správa silnic Královéhradeckého Kraje, provozovna Dobruška k nám vyslala zametací vůz, který provedl úklid všech hlavních
komunikací v obci. Děkuji panu Aleši Matějovskému za skvělou spolupráci!
Děkuji všem za skvělý úklid naší obce!
ZS

NOVÁ HOUPADLA NA HŘIŠTI A MOBILIÁŘ HŘBITOVA

Dětské hřiště v centrální části obce bylo doplněno novými herními prvky. Vyřazená houpačka byla nahrazena novou s kovovými sloupky.

Obec zakoupila nové kropičky na
obecní hřbitov.

INFORMACE SVAZKU OBCÍ DŘÍZNÁ
Akce „PŘEPYCHY, ZDROJ VODY"

Výstavba úpravny vody probíhá dle harmonogramu. Byla vybudována základová deska budoucího objektu, příjezdová komunikace je pokryta první vrstvou štěrku.
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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Ze života obce

PŘEPYCHY PŘIVÍTALY OKRESNÍ ROZHODČÍ
text: Honza Dušek
OKRESNÍ ROZHODČÍ TRÉNOVALI NA HRACÍ PLOŠE SK PŘEPYCHY
Další ze série praktických seminářů
na hrací ploše uspořádala pro okresní
sudí Komise rozhodčích OFS Rychnov
nad Kněžnou. Na hřišti v Přepychách
vznikla dvě tréninková stanoviště.
Na prvním z nich Pavel Matula rozhodčím vysvětloval management
přímého volného kopu, pokutového
kopu a správné udělování osobních
trestů. Na druhém stanovišti se předseda komise rozhodčích Jan Dušek
věnoval správné signalizaci asistentů
a především posuzování ofsajdových
situací.

"Díky kamerám a velkoformátové televizi dokážeme všechny situace okamžitě vyhodnotit. Rozhodčí během
pár vteřin ví, jestli ofsajdovou pozici
posoudil správně. Jsme přesvědčení,
že to je nejlepší způsob, jak zdokonalit práci okresních rozhodčích," říká
předseda KRD Dušek.
Pavel Matula na praktických cvičení
rozhodčím vysvětluje správnou komunikaci s hráči, jak předejít konfliktům na hrací ploše a jak nejlépe takticky zvládnout řízení utkání. "Jsou
to zdánlivě maličkosti, které však
mohou výrazným způsobem ovlivnit
výkony sudích a tím celkový dojem
z řízení zápasů," říká Matula.
Podobné semináře jsou běžné v profesionálních soutěžích, setkávají se
s nimi rozhodčí v krajských soutěžích,
ale na okresní úrovni patří Rychnov
nad Kněžnou k průkopníkům vzdělávání v celé republice. Navíc i tím,
že se praktický seminář koná čtyřikrát za sezónu. Vždy dvakrát na jaře
a dvakrát na podzim. "Naším cílem je

s rozhodčími pracovat. Jedna věc je teorie, ale jsme přesvědčení o tom, že
ještě důležitější je praxe, kterou mohou rozhodčí získat jen přímo na hřišti. Seminář je primárně určený pro mladé a začínající rozhodčí, ale jsme rádi, když
se zúčastní i zkušenější kolegové, aby své návyky zdokonalili nebo někdy i
změnili," dodává Dušek.
Praktického semináře se přímo na hrací ploše zúčastnilo deset mladých rozhodčích. Stejný počet zkušených rozhodčích akci podpořil svoji účastí.
Mezi nimi i nejstarší sudí rychnovského okresu, 77letý Jarda Knapek. Na závěr
semináře si všichni společně prohlédli videa a rozebrali situace, které jsou z
pohledu pravidel kontroverzní - hra rukou, nebezpečná hra, ofsajdy, apod.
Další praktický trénink bude součástí velkého Letního semináře rozhodčích,
který se uskuteční 23. a 24. července v Deštném v Orlických horách. Tento
seminář je povinný pro všechny rozhodčí a je podmínkou pro zařazení na nominační listinu podzimní části mistrovských soutěží 2021/2022.
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4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ
společenská kronika
Na dnešním příspěvku jsem se domluvila s paní Ivou Kadlecovou pár dnů
po tom, co se dceři Katce narodila malá Kačenka. Jejím narozením se z nich
také stala rodina čtyř generací žen.
Paní Iva se do Přepych přistěhovala za
manželem Broňkem v roce 1990. Posledních 25 let provozuje místní restauraci KATKA, kde pracovala i dcera Káťa před narozením dcerky Kačenky.
Snad jen méně známá z fotografie je paní Zdeňka Faltová – maminka Ivy Kadlecové. Bydlí v Lipinách, ale i ji můžeme potkat v Přepychách často. Pomáhá
v restauraci při různých akcích a v poslední době vozí i kočárek.
Tolik v krátkosti o této generaci čtyř žen.
Foto rodina, text JJ

Společenská kronika
červen
ČERVEN
Kašparová Marie		
Sejkorová Oldřiška		

čp. 65		
čp. 178		

87 let
80 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upravující zpracování
osobních údajů a se souhlasem zde uvedených osob.

Vendula ŠICHANOVÁ - fialka z doberského týmu stolního tenisu
Zlatá z Lince

Po mnohaměsíčním půstu si mohli
mladí stolní tenisté a tenistky do sytosti užít tenisu na tradičním mezinárodním turnaji Raiffaisen Youth Championships v rakouském Linci. Jubilejní
dvacátý ročník akce, na které se v minulých letech hrávalo i na 64 stolech,
se konal za zpřísněných hygienických
podmínek, ovšem účast byla opět vysoká (téměř 300 dětí z 10 států).
I letos vyrazila do Rakouska řada talentů z České republiky. A byla to velmi úspěšná výprava. Ve dvouhrách se
hned ve třech kategoriích čeští reprezentanti radovali ze zlata, v družstvech
brali zlata dvě. K tomu přidali dalších
osm medailí.
V reprezentačním dresu hráli doberské
naděje mezi nimi i Vendula Šichanová
Přepyšský zpravodaj 2021/2

z Přepych, která obsadila první místo ve dvouhře starších žaček. K zlatému úspěchu přidala společně s Adélou Sazimovou stříbrnou medaili v soutěži družstev
starších žaček. Během čtyř dní v Linci odehrála 19 zápasů - z toho 15 vítězných.
Jan Rozinek, redakčně zkráceno
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CYKLOVÝLET DO PEKLA
sobota 19. června s koly směrem Dobrošov

V sobotu 19. 6. jsme se sešli před restaurací Katka, naložili kola a vyrazili
směr Dobrošov. Zde začal náš cyklovýlet s cílem v Novém Městě nad Metují.
Cestou někteří navštívili vojenský srub
Březinka nebo Voda. Také jsme se zastavili v lázních Běloves, kde jsme se
občerstvili buď místní minerální vodou
Ida, nebo ze zdrojů tamní útulné kavárny. Poté jsme pokračovali krásným
údolím podél řeky Metuje až do údolí
Peklo ke stylové turistické chatě Bartoňova útulna, kde jsme si dali pozdní
oběd. Poté jsme pořídili společnou fotku a vyrazili na poslední 6 km dlouhý
úsek směr Nové Město nad Metují, kde
na nás čekal autobus, který nás odvezl
zpět do Přepych. Počasí nám přálo, výlet jsme si užili a již se těšíme na další.
Věrní příznivci cyklovýletu
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SE SKŘÍTKY ZE SKAL DŘÍZENSKÝM ÚDOLÍM
kulturní komise obce Přepychy
Procházku se skřítky si užili i přespolní
Běhen dvou měsíců této akce navštívilo stezku více jak sto dětí. Proto si myslíme, že se cesta se skřítky vydařila a byla takovou malou náhradou za neuskutečněné tradiční akce pro děti. Doufáme, že naše další aktivity pro děti
nic nepřekazí a budeme moci navázat na zaběhlé tradice.

Krásnou květnovou neděli jsme navštívili
stezku Dřízenským údolím s úkoly. Děti poctivě plnily všech 10 úkolů, za které
dostaly pěknou odměnu, která potěšila.
Cesta nebyla nijak náročná, nejvíce času
jsme strávili stavěním domečků pro skřítky. Báječně jsme si to užili.
Denisa, Nela, Anna Mazochovy
z Dobrušky

Místní skupina ČČK Přepychy
Bylo nám ctí a potěšením přivítat
společně s vámi peleton cyklistů v
čele s mistrem světa v jízdě na vysokém kole panem Josefem Zimovčákem. Rádi jsme finančně přispěly na
onkologicky nemocné děti, na jejichž
podporu se cyklotour Na kole dětem
pořádá. Jsme rády, že jsme se po
tak dlouhé době "covidové" mohly
opět sejít. Těšíme se na akce pořádané v naší obci, kde se spolu opět
setkáme a na vzájemnou spolupráci
pro radost nás všech. Dětem bych
ráda popřála překrásné prázdniny a
rodičům prima dovolenou. Také toto
léto na závěr prázdnin připravujeme
sportovní odpoledne s překvapením, které proběhne 28. srpna 2021
na sportovním areálu SK. Čas bude
upřesněn na plakátech. Od září s
radostí přivítáme zájemce z řad žáků místní ZŠ ve zdravotním kroužku.
Jeho výuka bude probíhat v prostorách hasičské zbojnice.
Lída Zálišová
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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BEZSTAROSTNÉ MLÁDÍ KONČÍ…
předškoláci se loučí s mateřskou školou

Jedním z prvních stupínků postupného
dospívání těch nejmenších je chvíle, kdy
se loučí s mateřskou školkou. Ta chvíle
nastala ve čtvrtek 24. června i pro devět
našich předškoláků.
Pod vedením svých učitelek připravily
děti pro své blízké krásné odpoledne,
plné písniček, tanečků a scének, ve kterých prokázaly, že na tu opravdovou
školu jsou dobře připraveni. Tak si ještě
o prázdninách dobře odpočiňte, a potom hurááá do školy.

Vojta Hájek, Máťa Podzimek, Nikolka Martincová, Tomáš Hejzlar, Tomáš Bartoš, Jakub Kovář, Pepa Škalda, Majda Zdeňková, Eliáš Gelety
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PŘEPYCHY ŠTĚDŘE PODPOŘILY PROJEKT NA KOLE DĚTEM (11. 6. 2021)
zdroj Deník.cz, text Dana Ehlová, foto Zdeňka Seidelová
Osmá etapa cyklotour Na kole dětem dlouhá
139 kilometrů přivedla 10. června účastníky na
Rychnovsko. Peloton se vydal napříč republikou
již podvanácté a od startu v Hlučíně měl v nohách úctyhodnou tisícovku kilometrů.

CYKLOJÍZDA SE ZASTAVILA U NÁS
Po roce uvítali účastníky opět v Přepychách, aby znovu podpořili snahu Josefa Zimovčáka a jeho „spolubojovníků“. Tentokrát se setkání uskutečnilo u hasičské zbrojnice, kde na jezdce čekalo občerstvení, a
kde probíhal i doprovodný program – ozdobou byl
poštouník z Poštouny u Maxmiliána, který rozdával
pamětní pohlednice, nechyběl nablýskaný poštovní
veterán, pozornost přitahovala výstavka velocipédů
a všichni podupávali v rytmu kapely Streyci.

Poštovní TATRA 12 z roku 1930 Stanislava Plachého byla chloubou
mobilní Poštouny U Maxmiliána. Razítka poštouny na pohlednicích
vydaných u příležitosti cyklotoure potvrdila účast cyklistům v Přepychách.

Mnohačetný „cyklohad“ dorazil krátce po půl páté. „Dnes
jsme zmokli, ale máme za sebou skoro 150 km a jedem. Je
to osmá etapa, už se blíží konec. Je to náročné,“ řekl krátce
poté, co v Přepychách sesedl z vysokého kola, lídr pelotonu.
Vzápětí se srdečně přivítal se starostkou Zdeňkou Seidelovou, místními hasiči i členkami Českého červeného kříže, potom došlo na pozdravy všem přítomným
a předání certifikátu osvědčujícího podporu projektu.
„Za dobu trvání Na kole dětem jsme vybrali 15 milionů korun. Peníze jsou určeny pro děti, které skončí onkologickou
léčbu. Každý rok se nám podaří poslat čtyři sta dětí z celé
republiky na zdravotní pobyty,“ prozradil Josef Zimovčák.
Nutno dodat, že v Přepychách se suma navýšila o krásných
24 tisíc korun. Pět tisíc věnovala obec, tři tisíce místní skupina
ČČK, jeden tisíc SDH a 15 tisíc korun osobně starostka obce.
A co dělá muži v červeno-modro-bílém dresu a otci myšlenky
Na kole dětem největší radost? „Že jste tady vy, lidi!“ odvětil
s radostí v hlase a přesvědčením, že čím více lidí, tím více podpory. V Přepychách to plně potvrdili.
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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NA KOLE DĚTEM
Tradiční zastávka před „hasičárnou"

Vážená a milá paní starostko,
chtěl bych Vám ještě jednou velice poděkovat za možnost, zavítat v letošním roce do Vaší obce. Zastávka byla nepopsatelná, občerstvení úchvatné a
účastníci o zastávce u Vás mluvili s obrovským nadšením. Pevně věříme, že
nám zachováte přízeň a budeme k Vám moci zavítat i v některém z příštích
ročníků, kdy už se bude jednat minimálně o plnohodnotnou půlhodinovou
zastávku, možná i o etapovou.
Ještě jednou velice děkujeme, že jste se do našeho projektu zapojili a přispěli
tak na pomoc dětem, kterým i díky Vám budeme moci usnadnit návrat do
života po zákeřném onkologickém onemocnění. Děkujeme!
S pozdravem a úctou za celý team Na kole dětem
Mgr. Petr Veselý, Manager projektu Na kole dětem
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2. MÍSTO V JARNÍ SBĚROVÉ KAMPANI POUŽITÝCH BATERIÍ
žáci ZŠ a MŠ ve sběru použitých baterií opět na pomyslné bedně

Školní vzdělávací
program Recyklohraní
aneb Ukliďme si svět
a ECOBAT udělují
DIPLOM za

2. místo

ZŠ Přepychy
za celkem 104 kg použitých baterií
vybraných ve škole
v rámci JARNÍ SBĚROVÉ KAMPANĚ 2021
Jde o druhý nejlepší výsledek mezi školami v Královehradeckém kraji

Hana Ansorgová
ředitelka
Recyklohraní, o.p.s.

RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel
ECOBAT s.r.o.

Celkem 104 kilogramů použitých baterií odevzdala naše škola v rámci Recyklohraní v Jarní sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří 2. místo mezi
školami v Královéhradeckém kraji. Obstáli jsme v tvrdé konkurenci ostatních škol,
ale hlavně nás může těšit, že jsme udělali něco dobrého pro životní prostředí. Sběr
vysloužilých baterií patří ke smysluplným činnostem. Díky recyklaci budou baterie
přeměněny na druhotné suroviny. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou
nerostných surovin. Posuďte sami! Ze sta kilogramů baterií lze recyklací získat 65
kilogramů surovin. Z tužkových baterií jde především o ocel, zinek, mangan, nikl
a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt nebo stříbro. Jejich
opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin.
A to už stojí za tu námahu!
Za 2. místo jsme od Recyklohraní a vyhlašovatele soutěže kolektivního systému
ECOBAT získali poukázky k nákupu v prodejnách Kaufland v hodnotě 3 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří jste se do sběru baterií zapojili. Tento skvělý výsledek je především vaše zásluha. Už začátkem příštího školního roku na něj budeme mít šanci
navázat při podzimní sběrové kampani. Včas vás vyzveme, abyste nám do školy
přinesli vysloužilé baterie, případně i nepotřebné elektro a mobilní telefony.
Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se naše škola účastní déle než 15 let
a pravidelně také plníme každoročně vyhlašované úkoly nejen na téma třídění a
recyklace, ale také k předcházení vzniku odpadu.
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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NAVŠTÍVILI ZÁMEK V OPOČNĚ
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
autor: Ing. Jan Černý, foto: Karolina Černá
Počasí v první polovině letošního roku bylo (v porovnání s posledními lety)
chladnější a vlhčí. To je z mnoha důvodů dobrá zpráva. Celé toto období se
však vyznačovalo (v souvislosti a vzhledem ke karanténním opatřením) vysokým tlakem veřejnosti na přírodu. V době, kdy přichází na svět nová pokolení
většiny živočichů v naší krajině, nebyl v přírodě potřebný klid. Svědčí o tom i
zvýšené úhyny, malé snůšky atd.

ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI

Myslivci mají měsíc červen již od roku
1959 v paměti jako období zvýšené
ochrany přírody a zejména zvěře. Bez
pochopení veřejnosti nelze však (jak
se ukazuje) tuto snahu myslivců příliš rozvíjet. Přesto byla alespoň v nejnutnější míře zajišťována její ochrana.
Např. vyhánění před sečí organizoval
myslivecký hospodář 24. a 25. května.
K pokládání válečků z dřevité vlny ošetřených repelentem přímo na plochu
před sečením zatím přistoupeno nebylo. Složitost tkví i v tom, že ohrožena
není jen zvěř spárkatá (např. srnčí) ale i
drobná pernatá (např. koroptev) a srstnatá (např. zajíc). Zejména pro ochranu
zvěře současný zákon o myslivosti předepisuje mít k disposici dobře cvičené a
vedené lovecké psy loveckých plemen.
Postupné rozvolňování zásad (resp. nařízení) hygieny znamená i pro myslivecké spolky vracet se k zaběhnuté práci.
Prvním krokem byly výborové schůze
spolku. Nutnost řešit odložené volby
výboru spolku, hodnocení práce a další
Přepyšský zpravodaj 2021/2

směřování činnosti. V současné době je
důležitá i účast na tvorbě nového zákona o myslivosti a akceptování nových
právních předpisů v provozu myslivosti
celkem (což samozřejmě ovlivní vlastní
práci). Přípravná členská schůze byla
na mysliveckém domku v Opočně dne
3. 6. 2021. Řešilo se i pořádání zkoušek
vloh a nákup omezeného počtu starších bažantích kuřat místo obvyklých
2 tis. jednodenních.
Volební členská schůze se konala
v mysliveckém domku spolku v Opočně dne sedmnáctého června. Novým
předsedou byl zvolen Jan Macháček.
Spolek bude zastupovat v čele s předsedou pětičlenný výbor. Do funkce místopředsedy byl zvolen Jan Bouček. Dále
byli zvoleni ještě tři členové výboru.
Revizní komise je tříčlenná. Především
bude zřejmě důležité obnovit ve spolku
atmosféru v duchu kolegiálních aktivit
a to na základě profesních znalostí a
mysliveckých tradic k provozu myslivosti potřebných.
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ZKOUŠKY VLOH 2021
Po roční pauze Okresní myslivecký
spolek ČMMJ v Rychnově nad Kněžnou
a Myslivecký spolek Opočno-Přepychy
pořádali dne 3. 6. 2021 o rok odložené
tradiční „zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen“ (ZV). (Od roku 1983 po
sedmatřicáté.)
Zkoušky vloh nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti. Prokazují se
při nich vrozené vlohy loveckých psů.
Především však slouží ke kontrole dědičnosti. Na zkouškách vloh se zkouší
zejména vrozená chuť k práci, hledání.
U ohařů pak např. vystavování, postupování, nos, klid před zvěří, chování po
výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění
na řemeni a poslušnost.
Ke slavnostnímu zahájení zkoušek se
do Přepych (do pohostinství „ KATKA“)
z šestnácti přihlášených dostavilo 15
vůdců se svými svěřenci.
Z těch, co uspěli, bylo: ohařů 7 ( dle
plemen: KO- 2, VOK -1, ČF – 3, MMO – 1)
a ostatních plemen („malých“) uspělo z
8-mi jen 6 (dle plemen: NK - 3, J st.- 2,
wss -1). Bylo tedy celkem klasifikováno
13 psů z 16-ti přihlášených.
Slavnostní zahájení proběhlo v areálu
Aleše Píchy st., ředitele zkoušek. Hlavním rozhodčím byl Miroslav Rýsl.

Majitelka Karolina Zelená, vůdce Tomáš
Zelený – s fenkou Chance

Ze života spolků

MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
autor: Ing. Jan Černý, foto: Karolina Černá

ZKOUŠEK SE ZÚČASTNILI TŘI VŮDCI Z NAŠEHO MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Potěšitelné je, že se zkoušek zúčastnili i tři vůdci z našeho
mysliveckého spolku a to ve skupině “malých plemen.”
Všichni uspěli.
Jmenovitě:
majitelka slečna Karolina Zelená, vůdce Tomáš Zelený –
s fenkou (NK) Chance od Vícenického potoka I cena 186 bodů, což byl vítěz skupiny malých plemen,
pan Radek Křivka s pejskem Argo z Ježkova dvora (J) I cena
174 bodů,
pan Lukáš Kňourek s Becky z Boršovského domu (NK) I cena 170 bodů.
Počasí bylo příznivé. Zkoušky dobře organizované, Honitba vyhověla potřebným zastoupením zvěře. Ohaři byli
zkoušeni v části “Lánů” a malí psi nad „Dobříkovcem”.
Poděkování patří kolektivu pohostinství Katka za zabezpečení servisu v tak složité době.
Nezbývá než věřit, že se celková společenská situace v brzské budoucnosti vylepší.

Zleva Ing. Aleš Pícha st. - ředitel zkoušek, rozhodčí Milan
Skalický a vrchní rozhodčí ZV Miroslav Rýsl.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY
Setkávání mladých hasičů bylo k jejich radosti znovu obnoveno!
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY

zapsal a za odpovědi děkuje: Vladimír Zdeněk st.

PĚSTITEL KRÁSY
Jedním ze symbolu krásy jsou květy květin. Jejich barvitou pestrost, hebkost
okvětních lístků nebo omamnou vůni opěvují básníci a tyto vlastnosti často
využívají (nebo zneužívají) k popisu ženských krás a půvabů. Krásu květů má
na svědomí příroda, ale jsou tu i lidé, kteří ji v tom pomáhají. Starají se o květiny, ošetřují a léčí je, ale také přemýšlejí o tom, jak jejich rozmanitost rozšířit,
a jejich krásu dále umocnit. Musím přiznat, že mě překvapilo, jaká osobnost,
která pečuje o krásu květů, žije i mezi námi.

Když procházíte dvorem rodinné farmy
Šmídových a projdete přilehlou stodolou, objeví se před vámi, na pozadí s
Oborou, království květů. Na pozemku
asi 8 arů zde Petr Šmída pěstuje, ochraňuje a rozšiřuje barevnou rozmanitost a
krásu mečíků a kosatců. K přírodě měl
vztah od malička a pozorně sledoval otce Zdeňka, který se vedle zemědělské

činnosti věnoval i své zálibě ve šlechtění
mečíků. Bylo přirozené, že toto prostředí ovlivnilo jeho studium a profesní
směřování. Vystudoval Univerzitu České Budějovice, obor rostlinolékařství a
po absolutoriu působil pět let jako agronom na Ústeckoorlicku. Zájem o rostliny ho přivedl i do významné německé
firmy, kde se věnoval poradenství a pro-

deji prostředků na ochranu rostlin. Někdy kolem roku 2016 se v Přepychách
začal květům kosatců věnovat systematicky, mečíky poprvé vysázel v roce
2012. Já osobně mám květiny rád, ale
jako laik si rozdíl mezi mečíky a kosatci
příliš neuvědomuji. Rozhovor s Petrem
byl ale velmi zajímavý a o některé poznatky se rád podělím.

„V době našeho rozhovoru mečíky ještě nekvetly, proto jsou k ilustraci použity pouze fota kosatců."
Mečík (Gladioulus) je vytrvalá pozemní bylina s cibulkami. Existuje asi
260 druhů, převážně v Africe, na Madagaskaru, ale i v Evropě a Asii. Zajímavostí je, že jeho květy, i při své barevné pestrosti, nemají modrou barvu.
Na pěstování jsou velmi náročné, na
Přepyšský zpravodaj 2021/2

zimu potřebují vyndat ze země a později ve správný čas na jaře opět vysadit.
Jsou náchylné na houbovité choroby,
virózy a třásněnky.
Kosatec (Iris) je vytrvalá pozemní bylina s hlízami. Latinský název rodu pochází od řecké bohyně duhy pro svou
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pestrobarevnost květů. Je druhově pestrý, vyskytuje se nejvíce v Severní Americe, Evropě i Asii. Nejčastěji se pěstuje
kosatec bradatý, pro velkou stavbu a
barevnost květů. Šlechtí se pomocí semeníků. Na pěstování je nenáročný. V
jeho barevném spektru chybí červená.

Ze života obce

ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor Vladimír Zdeněk st.

Je obdivuhodné, za jak krátkou dobu
se Petr Šmída dokázal prosadit do čela
nejen českých, ale i evropských šlechtitelů těchto nádherných květin. Na našich i mezinárodních výstavách mečíků
na Slovensku nebo Polsku získal již asi
65 prvních míst, kosatce nevystavuje.
Je členem anglické šlechtitelské společnosti, má kontakty s pěstiteli v USA
ze státu Oregon. Skupina holandských
šlechtitelů, s nimiž obchoduje, přiletěla
letecky do ČR a v Přepychách obdivovala výsledky jeho práce. Je škoda, že
o takové propagaci naší obce ve světě,
často ani nevíme. Myslím, že o těchto
šikovných rukách a hlavičce, není třeba
více dodávat. Krása těch květů hovoří
srozumitelně.

„Dovolím si za pěstitele krásy na závěr malé pozvání – přijďte se za rok na tu krásu podívat."
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ODKAZ PÁTERA ALOISE MÁDRA

Mše svatá s májovou pobožností v Dřízenském údolí

KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP
Mons. JAN VOKÁL
navštívil farnost Přepychy 9. května 2021
Druhou květnovou neděli jsem měl možnost navštívit malebné Dřízenské údolí, kde u kaple Panny Marie Lurdské jsem celebroval Mši svatou s následnou májovou pobožností. Bylo citelně vnímat, jak se o toto místo lidé s láskou starají a s úctou
k Bohu a naší nebeské Matce sem přicházejí. Nemalou roli při
budování tohoto svatého místa měl kněz naší diecéze P. Alois
Mádr, který působil řadu let ve farnosti Přepychy. S vděčností
za jeho pastýřskou horlivost jsme na něho vzpomněli v modlitbě při požehnání pamětní desky na přepyšském hřbitově.
Mým vroucím přáním této farnosti a obci Přepychy je, aby
v ní stále žilo hodně svědků lásky, víry a naděje. K tomu rád
ze srdce žehnám.
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

ZÁHADY NÁHROBNÍCH KAMENŮ
a následovníci P. Aloise Mádra
Hřbitovy jsou pro nás svědkové dějin, místo pro živé i mrtvé. V dnešním světě jsou nedílnou součástí historického a
kulturního dědictví každé obce. Jsou to místa kolektivní paměti, která představují způsob života společnosti a její vztah
k hodnotám, které zanechaly předchozí generace. Nejinak je
tomu i u nás v Přepychách. Po renovaci náhrobních kamenů
v blízkosti hrobu pana P. Aloise Mádra na starém hřbitově
u kostela sv. Prokopa se podařilo heraldikovi, panu Petrovi
Kropáčkovi identifikovat, že oba patří místním farářům. Na
zachovalejším náhrobku lze číst nápis (novodobý přepis): Zde
odpočívá Jan Sklenčka. Léta Páně 1741 dne 18. října v Královém
Dvoře se narodil. Byl kněz, církevního a římského práva doktor,
čestný vikář děkan v Přepychách. Léta Páně 1795 dne 11. dubna
v Přepychách v Pánu zesnul. Odpočívej v pokoji a světlo věčné ať
Ti svítí, Amen.

Přepyšský zpravodaj 2021/2
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OBNOVA HROBŮ
Obnovu hrobu pánů Františka Honců a Františka Mandyse provede Kamenictví Aleše Holance z Opočna.
Nabídková cena činí 49 887 Kč včetně DPH.
Zbývá nám zajistit finanční prostředky ve výši 17 616 Kč (ke dni 25. 6. 2021)

Farář František HONCŮ
Do Přepych nastoupil v listopadu 1892, na místo kaplana, po smrti Aloise Mádra. Narodil se ve
Štěpanicích u Jilemnice a po teologických studiích v Hradci Králové byl v roce 1890 vysvěcen
na kněze. Jako kaplan působil v Přepychách jen
krátce, přešel do Nového Hrádku, kde byl dalších
19 let. Získal si tam velikou oblibu, po vzniku republiky tam byl v prvních poválečných volbách
zvolen prvním radním, účetním a pokladníkem
obce. Po letech se 30. března 1920 do Přepych
vrátil na místo faráře. I v Přepychách byl velmi
činorodý, angažoval se při zavedení elektrického
proudu v obci a již v roce 1921 se svítilo v kostele
i na faře. Od základů restauroval zanedbaný farní kostel, zasadil se o dostavbu
nové věže, která dala kostelu sv. Prokopa dnešní podobu. Podílel se na zřízení
nového hřbitova, který je dodnes důstojným místem odpočinku zemřelých. Díky
skvělé diplomacii s nadřízenými a majiteli opočenského panství, kteří byli patrony
přepyšského kostela, získal na tyto stavební aktivity téměř půl milionu Kč. Působil
12 let jako biskupský vikář, vyučoval náboženství nejen v Přepychách, ale i v okolních školách. Až do pozdního stáří si zachovával zdravý humor a v celé farnosti
požíval všeobecné úcty a vážnosti. Zemřel 15. června 1946, ve věku 80 let a byl
pohřben u vrat hřbitova. Na jeho poslední cestě ho doprovázelo 40 kněží a nepřehledné zástupy občanů Přepych i ze širokého okolí.

Farář František MANDYS
František Mandys se narodil 15. 5. 1912
ve Chvojenci u Chvojna, v okrese Holice. Po absolvování teologického studia a vysvěcení na kněze byl ustanoven
v roce 1937 kaplanem v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Když v roce 1946
zemřel vikář František Honců, stal se
jeho nástupcem. Jako farář a později i
jako vikář působil v Přepychách až do
své smrti v roce 1972. Byl posledním,
„skutečně přepyšským“, správcem
kostela. Byl populární mezi lidmi, díky
blízkým kontaktům s nimi a přátelskému soužití. Vedle svých církevních
povinností neváhal zajít i do místních
domácností, nebo do hostince U Franců na partičku mariáše. Celé generace
Přepyšáků uchovávají doma fotografii
s farářem Mandysem z prvního přijímání. Je pochován ve společném hrobu se svým předchůdcem, Františkem
Honců.

"Pan farář Mandys s děvčaty ročníku 1944, po prvním přijímání, pod korunou starobylé
lípy před farou."

TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBA V DŘÍZNECH
neděle od 14:30 hodin

15. srpna 2021

mši sv. celebruje P. Ján Jakubovič, CM, misionář
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KONCERTY V KOSTELE SV. PROKOPA

18. 9. 2021 PŘEPYCHY
kostel sv. Prokopa od 17 hodin

Veřejná video nahrávka koncertu pro účely dokumentace
restaurovaných varhan v Královéhradeckém kraji. Nahrávka
bude umístěna na stránkách: vzkrisenevarhany.cz

Ojedinělý program Královéhradeckého kraje „Obnova historických
varhan“, který nemá v České republice obdoby, pravidelně vyhlašuje
Královéhradecký kraj od roku 2008.
Královské nástroje ve městech a obcích našeho kraje spojily majitele,
mecenáše, sponzory a společně v
různých etapách vzkřísily toto hmotné dědictví, nejen architektonické,
ale také zvukové. Úspěšně se zdařilo
zachránit 47 nástrojů.
Autorem projektu je pěvec Jakub Hrubý,
který spolu s Václavem Uhlířem, garantem projektu, organologem, varhaníkem
sestavil databázi vzkříšených varhan,
které čekají na prezentaci. Oba jmenovaní se pak podíleli na natáčení zvuku a
videí a tvorbě těchto webových stránek.
Od roku 1990 se v královéhradeckém
kraji podařilo opravit cca 150 varhan (nepočítaje drobné údržby). Za tyto opravy
se již proinvestovalo kolem 70 miliónů
korun. V celé královéhradecké diecézi se
již od roku 1990 podařilo opravit přes
400 varhan a náklady již přesáhly částku 200 miliónů korun. Královéhradecký
kraj je jediným krajem, který má zřízen
speciální dotační program na záchranu
historických varhan. Ostatní kraje přiPřepyšský zpravodaj 2021/2

spívají na opravy varhan pouze v rámci
programů podpory kultury a památkové péče a částky, které věnují na opravy
varhan jsou mnohonásobně menší.
Královéhradecký kraj od roku 2008, kdy
byl zřízen grant na záchranu historických varhan, investoval částku 16.5 miliónů korun a do roku 2020 se v rámci
tohoto programu podařilo opravit celkem 47 varhan. K nim se řadí i ty naše - Hanischovy varhany z roku 1872 v
kostele sv. Prokopa.

Festival F. L. Věka se letos mimořádně
uskuteční během srpna a září 2021, částečně i jako náhrada za zrušené koncerty
na podzim loňského roku. Jako již tradičně se jedná o přehlídku špičkových
sólistů a komorních hráčů v podhůří
Orlických hor. Nově se jeden z koncertů
uskuteční v krásných prostorách evangelického kostela v Bohuslavicích.
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Český
varhanní
festival

A dam VIKTORA
Gabriela EIBENOVÁ

8. 9. 2021
od

19 hod.

Přepychy,
kostel sv. Prokopa

Sobota 14. 8. 2021, Přepychy
17:00 Kostel sv. Prokopa

KRÁSA ZPĚVU A VARHAN
Karolína Cingrošová Žmolíková soprán
Anita Jirovská - mezzosoprán
Kateřina Málková - varhany

od 19 hodin

28. 7. 2021

PŘEPYCHY

kostel sv. Prokopa

Pohodový sraz fanoušků
vozů ŠKODA
to je POHOFEST
Sraz vznikl v roce 2011, kdy myšlenka
uspořádat akci s návazností na sraz
členů stránek Škoda-virt v Hrochově
Týnci padla již v roce 2010. V prvopočátcích velmi pomohl dnes již bývalý starosta obce Pohoří u Dobrušky
Zdeněk Krafka, který srazu nabídl zázemí v letním přírodním areálu a také
při vyřizování úředních záležitostí.
Každý rok se sraz vyvíjel z malé akce
o 70 automobilech až do dnešní podoby, kdy v roce 2020 navštívilo sraz
bezmála 250 vozidel značky Škoda.

Připomeňme si slávu
vozů s okřídleným šípem

PRO OBČANY PŘEPYCH JE VSTUP ZDARMA
STAČÍ PROKÁZAT, ŽE BYDLÍM V PŘEPYCHÁCH

Tradiční program akce začne v pátek
2. 7. 2021 od 12 hodin prohlídkou
již zaparkovaných vozidel. V odpoledních hodinách proběhne soutěž
zručnosti. Jedná se o pomalou trať z
kuželů, kde musí účastník projet vyměřenou trať na přesnost i čas. K večeru sraz pokračuje akcemi v areálu
jako je noční tuning show.
V sobotu ráno začíná auto-moto burza dílů, kde najdete různé součástky
i rady jak zacházet s plechovými miláčky. Kolem 10 hodiny začíná slalom na přilehlé komunikaci směrem
z Přepych na Očelice. Trať je vymezena kužely a soutěžící musí projet
v co nejlepším čase (divácké místo
bude připraveno u startu a označeno, dále po trati bude zakázán pohyb diváků). Po slalomu se na stejné
trati pojede sprint na 400 m, ze kterého zamíří vozidla přímo na náměstí
v Opočně.
Děkujeme partnerům srazu, obyvatelům Přepych a paní starostce Zdeňce
Seidelové za milý a vstřícný přístup.
Těšíme se na Vás - Pohofest Tým

PROGRAM
PÁTEK:
16 -19 hod
SOBOTA:
7 - 12 hod.
10 - 13 hod.
13 - 15 hod.
16 - 17 hod.
17 - 19 hod.
19 - 20 hod.
Přepyšský zpravodaj 2021/2
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jízda zručnosti
BURZA DÍLŮ
závod ve slalomu
výstava v Opočně
spanilá jízda
soutěže v areálu
vyhlášení vítězů

Ze života obce

4. 7. 2021 KINO POD ŠIRÁKEM
areál SK Přepychy

Neděle 4. července od 18:30 hodin promítáme pro děti

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 1
Americký animovaný film z roku 2016.

Neděle 4. července od 20 hodin

ŠARLATÁN

Na úvod filmu bude promítnut dokument Honzy Duška
Vzpomínky pamětníků z Dobrušky na Jana Mikoláška
Film Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli je strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na
pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek
je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se
kterými si ani doktoři nevědí rady.

Ze života obce

KULTURNÍ KALENDÁŘ
aktualizován bude dle hygienických nařízení - sledujte www.prepychy.cz
2021

ČERVENEC
2. — 4. 7.

PŘEPYCHOVÝ POHOFEST - SRAZ ŠKODOVEK

SK
Obec Přepychy

4. 7.

KINO pod širákem - TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

Obec Přepychy

4. 7.

KINO pod širákem - ŠARLATÁN

Obec Přepychy

5. 7.

FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
XI. ročník Přepychy Karla Pšeničného

Obec
ProPřepychy

24 . — 25. 7.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Ing. Vostřez

24. 7.

PŘEPYŠSKÁ NOC

SDH

28. 7.

JIŘÍ PAVLICA & HRADIŠŤAN

Obec Přepychy

14. 8.

KONCERT
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F.L. VĚKA

Spolek F.L.Věka
Obec Přepychy

15. 8.

MŠE SVATÁ

Farnost
Přepychy

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO

ProPřepychy

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

MS ČČK

Areál SK

od 18:30, Areál SK

od 20:00, Areál SK

od 14:00, Areál SK

Obecník a Farský rybník

od 20:00, u Hasičské zbrojnice

od 19:00, Kostel sv. Prokopa

SRPEN
od 17:00, Kostel sv. Prokopa

od 14:30, Údolí Dřížná

21. 8.

od 14 hod.
Rybník Dvorský

28. 8.

od 16 hod Areál SK

SOBOTNÍ TRHY AREÁL SK PŘEPYCHY
PODORLICKÉ TRHY

10. 7.
24. 7.
Přepyšský zpravodaj 2021/2

KALENDÁŘ
2021

HOBBY BURZY

7. 8. 25. 9. 30.10.
21. 8. 2. 10. 13.11.
4. 9. 9. 10. 27.11.
11. 9. 16. 10. 4.12.
18. 9. 23. 10.
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Rezervování míst lze zakoupit minimálně
na 2 trhy a více podle kalendáře trhů.
Jednorázové vstupenky lze zakoupit
u pokladny osobně.
Začátky od 6 hodin.
Rezervace prodejních míst do 7 hodin.
Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte vyhrazené parkoviště
v areálu SK.
Informace:
p. Šabatová: 727 877 533
Miroslav Pavel: 774 652 855

Z regionu

CO NOVÉHO NA ZÁMKU V OPOČNĚ
Andrea Seidelová, PR pracovník SZ Opočno
Připravili jsme pro vás pestrou prázdninovou nabídku. Malou ochutnávku
přinášíme na této stránce. Aktuální informace naleznete: zamek-opocno.cz.
12. ročník prohlídek zámku provoněných bohatými květinovými vazbami. Letošní ročník «Svátků růží»
je věnován 250. výročí spojení rodu
Colloredo a Mansfeld.
Roku 1771 se žení majitel opočenského
zámku František I. de Paula Gundakar
s Marií Isabellou z Mansfeldu, dcerou posledního mužského člena tohoto
rodu - hraběte Jindřicha Pavla. Dochází
ke spojení rodových znaků, majetků a
jmen na Colloredo-Mansfeld.
Vstupné běžné dle prohlídkových okruhů (akcí se vstupné nenavyšuje).
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Unikátní výstava nadpřirozených
bytostí z erbů evropské šlechty.
Víte, jak vypadá třeba takový kentaur,
pegas, bazilišek či mořská panna? Pokud máte pochybnosti, navštivte hladomornu zámku v Opočně.

„Za nezpřístupněnými exponáty
jedné z nejvýznamnějších sbírek v
ČR se správcem depozitáře.“
Opočenský zámecký depozitář zbraní
vznikl během reinstalací expozic, které probíhaly zejména v 60. a 70. letech
minulého století. Jejich cílem bylo vytvoření přehledných, odborně uspořádaných - de facto muzejních instalací,
které odpovídaly tehdejšímu náhledu na
prezentaci mobiliárních fondů historických objektů. Koncepčně nežádoucími
se tak staly stovky předmětů z původního romantického uspořádání sbírek,
ať už vzhledem ke stavu jejich dochování, početnosti v expozici, nízké reprezentativnosti nebo z tehdejšího pohledu
nevýznamnosti apod.
Pouze na rezervaci
(tel.: 494 668 216, opocno@npu.cz)

Zakoupené vstupenky, můžete využít
na představení Meda 3. 9. či 10. 9. nebo
představení Werich 20. 8. v Museu Kampa v Praze. Více v IC Opočno.

HRANÉ NOČNÍ
PROHLÍDKY  24. 7.

Interiéry zámku Vás provedou svým
zajímavým příběhem postavy z dob
dávno minulých.
Rezervace doporučena:
tel.: 494 668 216)
www.opocno.cz,
www.facebook.com/zamekopocno
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Jsme Česká regionální stavební firma, která nehledá problémy ale řešení.
Provádíme výkopové práce při pokládkách vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektriky. Budujeme
komunikace, provádíme terénní úpravy i demolice staveb. Máme zkušenosti se stavbami
krajinného hospodářství (např. výstavba rybníku). Jsme firma s historií od roku 1993.

www.vv-stavebni.cz

Foto: Mirka Fryntová

Příjemné prožití prázdnin s přáteli při pouti naší vlastí
i při posezení v rodinném kruhu
Vám přeje
Milan Vik, jednatel společnosti

