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Rok utekl jako voda
12 měsíců starostkou
Možná je to jen okřídlená fráze, ale mně
na mysli vytanula hned, jak jsem si uvědomila, že se opět blíží Vánoce. Jak je to
dlouho, co jsem usedla do křesla starosty v
obci, která je mně tak blízká, ve které jsem
prožila se svými sourozenci dětství a kam
se i oni tak rádi vracejí? Dvanáct měsíců.
Ten rok utekl „jako voda“. Je to tak.
Na začátku prázdnin jsme společně oslavili výročí 660. let od první písemné zmínky
o obci Přepychy. U panelů ve škole jsme
se dohadovali, kdo že je to na té fotce dětí
s řídícím učitelem Václavem Řehákem,
jaká jsou jména těch, kteří hrávali divadlo
nebo se jiným způsobem zapojovali do
dění v obci, čí byl který dům, kdo byl zdejším krejčím, hostinským, koho přivedla
na svět místní porodní bába, kdo zde byl
ševcem, a vzpomínali, jak naši rodiče chodili do školy do Opočna pěšky, než začal
jezdit autobus pana Krušiny.

ZDARMA
Vzpomínky, ve kterých se vybavují jména,
někdy i křivdy, lásky, hořkost ze zklamání i radost z úspěchu. Vzpomínali jsme,
aniž bychom si uvědomovali, že stejně
budou za pár let vzpomínat naši potomci
na dobu, za kterou jsme zodpovědni my,
a míra šťastného vzpomínání bude odvislá od našeho konání. Všichni si jistě
přejeme, aby byly plné štěstí, třeba s vůní
domácí kuchyně, společných rodinných
zážitků i dobrodružství s kamarády u rybníka.
O tom, že však stačí málo a vzpomínky se
mohou stát noční můrou, svědčí příloha
zpravodaje: Toulky přepyšskou minulostí - Přepychy v plamenech válečných.
Zachycuje tragédie, jejichž příčinou byla
lhostejnost k nezdravé touze po moci a
mamonu, řevnivost a ztráta respektu k základním lidským hodnotám.
Proto bych Vám všem přála, abychom
společně pečovali o vytvořené hodnoty,
strávili adventní čas v klidu, s radostným
očekáváním dárků, těšíce se na setkání v
rodinném kruhu, s přáteli a na úpřímný

Vítání občánků - Kaple Panny Marie v Dříznech. Na snímku zleva: starostka obce Zdeňka
Seidelová, v náručí maminek občánci - Tobiáš Hejzlar, Josef Škalda, Magdaléna Zdeňková, Nikola Martincová, Kateřina Fenclová, Rosalie Piskorová.
Foto: Michaela Rozínková
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Přejeme všem, aby nám sv. Florián, patron všech
hasičů, zachoval přízeň a ochraňoval nás před
ohněm a rok 2016 byl pro Vás plný štěstí a spokojenosti.
Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách

stisk rukou, třeba při půlnoční mši, s přáním všeho dobrého.
Mám radost z toho, co se nám společně,
za dobu zmíněných dvanácti měsíců, podařilo. Svědčí o tom i články a fotografie,
které zaplnily stránky tohoto čísla Přepyšského zpravodaje. Dodává mně to sílu
k naší společné práci, aby Přepychy dostály svému názvu a přepyšští na ně byli
ve všech směrech hrdi. Jedním ze symbolů úspěchů je i nový znak obce. Protokol
opravňující k oficiálnímu užívání převezmeme příští rok od předsedy podvýboru
Poslanecké sněmovny ČR pro heraldiku.
Věřím, že nám znak přinese štěstí a že ve
spolupráci s vámi a zastupiteli obce budeme mít Přepychy odpovídající požadavkům mladé generace a přívětivé pro naše
seniory.
Užívejme si proto krásných chvil, které
nám připravili naši blízcí a spoluobčané,
a stejnou měrou jim oplácejme. Vždyť
chvíle štěstí jsou tak úžasné.
Zdeňka Seidelová
starostka obce

Samospráva obce

Výpisy z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
č. 2015–08, 09, 10, 11
Výpis z Usnesení č. 201508 ze dne 30. 7. 2015
Přítomno: 10 členů ZO, 15 občanů, zapiso-

vatelka, účetní

Zahájení: 19:05 hodin
Ukončení: 20:05 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
• Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
• Kontrola minulých usnesení.
3. Bod 6 programu
• Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova souboru drobných sakrálních staveb v obci Přepychy“.

1. Starostku obce k dalšímu jednání - Výběrové
řízení na projektového manažera a zpracovatele projektové dokumentace pro projekt „Energetické úspory v MŠ v obci Přepychy“.

Připomínky a informace v diskusi:
• Ořezání stromů, keřů a větví „V Domcích“
(u paní Štěpánové, zatáčka u Domovu Dědina)

rekonstrukci MŠ a pomoc při úklidu.
11. Bod 24 programu
• Informaci ze Svazku obcí Dřížná.

II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
• Program jednání.
2. Bod 5 programu
• Dodatek č.2 ke smlouvě č.15.121, firma
KERSON spol. s r.o..
3. Bod 7 programu

• Návrh navázat kontakt s vlastníkem a jednat
o odkoupení pozemku „U Lidušky“ (v případě
budoucí zástavby by mohl pozemek chybět)

• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 841/
RD/086/2015, firma STRABAG a.s.

• Zkouška rozhlasu – místní šetření u každého
amplionu.

• Projekt CHODNÍK „VE SKALÁCH“ PŘEPYCHY. Hlasování o stavebním povolení.

• Elektronická dražba nemovitosti čp.155 Přepychy, bude vyhlášeno 2.kolo

5. Bod 9 programu

Zdeňka Seidelová, starostka obce,
Ing. Josef Petera, ověřovatel zápisu
Jan Podzimek, ověřovatel zápisu

4. Bod 7 programu

Výpis z Usnesení č. 201509 ze dne 10. 9. 2015

• Parkování kamionů na prostranství před firmou TESON.

Přítomno: 13 členů ZO, od 19:11 hod. 14 členů ZO, 16 občanů, zapisovatelka

5. Bod 13 programu

Samospráva obce

Zahájení: 19:08 hodin,
Ukončení: 20:45 hodin

• Projekt Chodník „Ve skalách“ Přepychy. Po
vznesení námitek bylo navrženo místní šetření
za účasti všech zastupitelů přímo na místě plánované stavby. Termín bude upřesněn.

Zastupitelstvo obce Přepychy

II. Schvaluje:

1. Bod 2 programu

I. Bere na vědomí:

1. Bod 1 programu

• Určení zapisovatele.

• Program jednání.

2. Bod 3 programu

2. Bod 4 programu

• Kontrola minulých usnesení.

• Projekt „Energetické úspory v MŠ v obci
Přepychy“.

3. Bod 4 programu

4. Bod 8 programu

• Zadávací dokumentace na akci „Chodník k
areálu SK Přepychy“.
8. Bod 12 programu
• Umístění značek dle Veřejné vyhlášky •
opatření obecné povahy vydané MěÚ Dobruška.
9. Bod 13 programu
• Akce „Rozšíření stávající místní komunikace
o parkovací plochu na pozemku parc.č. 233/44
v k.ú. Přepychy u Opočna, jednání o stavebním
povolení.
10.Bod 15 programu

5. Bod 14 programu

12. Bod 18 programu

• Zpráva hodnotící komise – výběrové řízení
na projektového manažera a zpracovatele projektové dokumentace pro projekt „Energetické
úspory v MŠ v obci Přepychy“.

• Záměr obce č. 5/2015 – prodej pozemku parc.č. 33/3 v k.ú. Přepychy u Opočna.

6. Bod 16 programu

III. Pověřuje:

7. Bod 11 programu
• Darovací smlouva Obci Mokré, Mokré čp.
12, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00579131.
8. Bod 12 programu
• Vyhlášení záměru č. 5/2015 o prodeji pozemku par.č. 33/3 v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna.

III. Pověřuje:
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• Rozpočtové opatření č.11/2015.
8. Bod 21 programu
• Žádost č.j. 499/2015, odkoupení chodníku a
části pozemku – parkoviště.
9. Bod 22 programu
• Žádost č.j. 502/2015 o přidělení zahrádky v
zahrádkářské kolonii.

13.Bod 20 programu Rozpočtové opatření č.
12/2015.
1. Starostku obce k podpisu dodatku č.2 s firmou KERSON.
2. Starostku obce k podpisu dodatku č.1 s firmou STRABAG a.s.
3. Starostku obce k podpisu příkazní smlouvy s
firmou DABONA.
4. Starostku obce k podpisu kupních smluv –
prodej majetku z budovy ENCO.
Připomínky a informace v diskusi:

10. Bod 23 programu

1. Den otevřených dveří v Mateřské škole Přepychy, sobota 12.9.2015 od 9:00 do 12:00 hod.

• Poděkování ředitele ZŠ a MŠ Přepychy paní
starostce a technickým službám za celkovou

2. Vítání občánků, sobota 19.9.2015 od 10:00
hod. v kapli v Dřízenském údolí.
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Výpis z Usnesení č. 201510 ze dne 8. 10. 2015
Přítomno: 10 členů ZO, od 19:04 hod. 12 členů, od 19:05 hod. 13 členů, od 19:06 hod. 14
členů, 15 občanů, účetní, zapisovatelka

Zahájení: 19:00 hodin,
Ukončení: 19:55 hodin

2. Bod 3 programu

4. Bod 8 programu

• Darovací smlouva Obci Trnov, 517 33 Trnov
čp.32, IČ: 00275433, knihy.

7. Vodovod a vodní zdroj (záložní vrt).
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr.Jan Macháček, místostarosta obce
M. Kalousová, Mir. Andrš - ověřovatelé zápisu

7. Bod 11 programu

• Kupní smlouvy – prodej majetku z budovy
ENCO.

7. Bod 19 programu

• Projektovou dokumentaci na akci: Změna
likvidace splaškových odpadních vod MŠ Přepychy.

6. Zametání a sečení okolo rybníku Obecník.

1. Bod 2 programu

• Rekonstrukce likvidace splaškových vod v
budově MŠ Přepychy.

6. Bod 10 programu

5. Pobíhání ovcí (19 ks).

6. Bod 13 programu

• Projektová dokumentace na akci „Chodník k
areálu SK Přepychy“.

11.Bod 17 programu

• Zpráva komise pro otevírání obálek – prodej
majetku z budovy ENCO Přepychy čp.3.

4. Bod 7 programu

I. Bere na vědomí:

4. Bod 6 programu

• Prodej majetku v souladu se záměrem o
prodeji č. 4/2015. Ustanovena komise, příjem nabídek do 27.8.2015 do 15:00 hod.,otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne
27.8.2015 v 16:30 hod..

4. Pobíhání psů.

Zastupitelstvo obce Přepychy

• Výběrové řízení na projektového manažera a
zpracovatele projektové dokumentace pro projekt „Energetické úspory v MŠ v obci Přepychy“.

5. Bod 9 programu

5. Bod 10 programu

6. Bod 10 programu

• Hospodaření obce – věcné a finanční plnění
rozpočtu.

• Rozpočtové opatření č.10/2015.

• Smlouvu o dílo na akci „Chodník k areálu
SK Přepychy“.

• Žádost č.j. 474/2015 – zřízení radaru na příjezdu od Záhornice.

• Příkazní smlouva – projektový manažer
a zpracovatel projektové dokumentace pro
projekt „Energetické úspory v MŠ v obci Přepychy“.

3. Bod 5 programu

3. Nedořešené pozemky – informace UZSVM
Rychnov n.Kněž., zveřejnění na úřední desce.

• Určení zapisovatele.
• Kontrola minulých usnesení.
3. Bod 5 programu
• Zprávu komise pro otevírání obálek, akce
„Chodník k areálu SK Přepychy“.
4. Bod 9 programu
• Zadávací dokumentace na akci „Místní
úprava provozu na místních komunikacích a
na silnicích II. a III. třídy v obci a katastrálním
území Přepychy u Opočna“.
5. Bod 10 programu
• Hospodaření obce – věcné a finanční plnění
rozpočtu.
6. Bod 11 programu
• Rozpočtové opatření č. 13/2015.
7. Bod 15 programu
• Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Přepychy.
8. Bod 18 programu
• Obecní znak a vlajka, sdělení předsedy výboru pro heraldiku a vexikologii.
9. Bod 20 programu
• Jednání zastupitelstva obce 22.10.2015.
10. Bod 21 programu
• Informace o opravě vozovky kolem kanálu
na vjezdu k čp.91 a čp.221, pronájem pozemků, Nařízení obce č.2/2015 Tržní řád, schválené radou obce dne 1.10.2015, informaci o vítání občánků, informaci – osvobození obcí od
poplatku za vynětí ze zemědělského půdního
fondu (vyhláška zřejmě nenabyde platnosti).

II. Schvaluje :
1. Bod 1 programu
• Program jednání.
2. Bod 4 programu
• Dopravní obslužnost v období 13.12.2015–
10.12.2016, částečně dotováno z rozpočtu obce.
3. Bod 6 programu

5. Bod 8 programu
• Zadávací dokumentaci na akci Změna likvidace splaškových odpadních vod MŠ Přepychy.
6. Bod 12 programu
• Rozpočtové opatření č.14/2015.
7. Bod 13 programu
• Rozpočtový výhled 2016-2019.

• Dílčí přezkoumání hospodaření.
• Náklady Sportovní klub Přepychy za období
2005-2015.
7. Bod 14 programu
• Příští jednání rady obce rozšířené o zastupitele, příští jednání zastupitelstva obce.

II. Schvaluje :
1. Bod 1 programu
• Program jednání.
2. Bod 5 programu

• Plán inventur Obce Přepychy 2015.

• Smlouvu na akci „Změna likvidace splaškových odpadních vod MŠ Přepychy.“, dodavatel
stavby: KERSON spol. s r.o. .

9. Bod 16 programu

3. Bod 6 programu

• Žádost o prodloužení doby realizace projektu Územní plán PŘEPYCHY do 30.6.2016.

• Podporu postupné revitalizace alejí v k.ú.
Přepychy – dle výběru, postupně od nejhorších lokalit. Bude upřesněno místním šetřením
-upřesnění výsadby. I. etapa od „Hrušky“ dolů

8. Bod 14 programu

10. Bod 17 programu
• Plocha pro bytovou výstavbu, zadání studie
nové infrastruktury (plocha Z 1,Z 26).
11. Bod 19 programu
• Smlouva o prodeji pozemku parc.č. 33/3 v
obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna.

III. Pověřuje:
1.Starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na
akci „Chodník k areálu SK Přepychy“.
2.Starostku obce k dalším jednáním ve věci
zadání studie nové infrastruktury pro bytovou
výstavbu.

Připomínky a informace v diskusi:
1. Vánoční koledy v místním kostele 27. 12.
2015, Štěpánští koledníci.
2. Bliká lampa veřejného osvětlení u čp.54.

směr Týniště nad Orlicí.
4. Bod 7 programu
• Výpověď smluv o pronájmu pozemků v majetku obce, po vzájemné dohodě. Důvod – bytová výstavba.
5. Bod 9 programu
• Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok
2016 na akci „Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu na p.p.č. 233/44,
k.ú. Přepychy u Opočna“.
6. Bod 11 program
• Záměr obce č. 6/2015 na pronájem pozemků
Sportovními klubu Přepychy, 517 32 Přepychy
čp.228.

3. Zpětné klapky do vodoměrů, termín montáže.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr.Jan Macháček, místostarosta obce
Ing.Josef Petera, Jan Chudý - ověřovatelé zápisu

7. Bod 12 programu

Výpis z Usnesení č. 201511 ze dne 22. 10. 2015

III. Pověřuje:

Přítomno: 10 členů ZO, od 19:11 hod. 11 členů ZO, 16 občanů, účetní - zapisovatelka
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení : 20:00 hodin

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Bod 2 programu
• Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
• Kontrola minulých usnesení.
3. Bod 4 programu
• Zprávu komise pro otevírání obálek, akce
„Změna likvidace splaškových odpadních vod
MŠ Přepychy.“.
4. Bod 8 programu
• Plnění rozpočtu k 30.9.2015.
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• Smlouva o pronájmu pozemků , nájemce
Sportovní klub Přepychy, 517 32 Přepychy
čp.228, IČ: 42887356, období 23. 10. 2015 – 31.
12. 2026, výše pronájmu 120,- Kč/rok.
1.Starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na
akci „Změna likvidace splaškových odpadních
vod MŠ Přepychy.“.
2. Starostku obce k podpisu smlouvy o pronájmu pozemků, nájemce SK Přepychy.

Připomínky a informace v diskusi:
1. SDH Přepychy přihlášeno do soutěže „Dobráci roku“.
2. Vánoční koncert v kostele „Štěpánští koledníci“, 27.12.2015 od 15:00 hod.
3. Rozsvícení Vánočního stromu, 29.11.2015
od 17:30 hod.
4. Zpívání u kostela, 23.12.2015 od 17:00 hod.
5. Tematický ples „Pruhy a hvězdy“, 21.11.2015
od 20:00 hod.
6. Opěrná zeď Dřížná.
7. Pobíhání ovcí.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr.Jan Macháček,místostarosta obce
Mirosl. Andrš, Miloš Zilvar - ověřovatelé zápisu
Přepyšský zpravodaj 2015/3

Ze života obce

VÝZVA
místní poplatky

Vyzýváme občany, kteří do
dnešního dne neuhradili poplatek za stočné a pronájem
pozemků, aby tak v nejbližší
době učinili.
Nájemci hrobových míst, kterým končí smlouva o pronájmu 31. 12. 2015, budou vyzváni k podpisu nové smlouvy
a k úhradě souvisejících
poplatků.
Poplatky můžete uhradit hotově v kanceláři OÚ Přepychy
v úředních hodinách. Pondělí
7 - 17 hod. a středa: 7 - 15 hod.
Upozorňujeme občany, že do
pokladny obecního úřadu
budou přijímány hotovostní
platby pouze do 21. 12. 2015
do 17:00 hodin.

Domy v obci mají svá čísla
inventura čp. bez manka

Přepyšský zpravodaj 2015/3

Kroužek mladých zdravotníků
Scházíme se každý čtvrtek od 14 do 15 hodin

Během roku 2015 provedl Obecní úřad inventuru ve značení budov čísly popisnými,
včetně nápravy v případě chybějícího označení. Všechny obecní budovy byly opatřeny smaltovanou tabulkou s číslem popisným.
V obci je v současnosti přiděleno 230 čísel popisných a jedno evidenční číslo, kterými
jsou označeny objekty sloužící pro rodinnou rekreaci a stavby dočasné. V číselné řadě
chybí číslo popisné 45, které je již zrušeno. Nejnižší číslo popisné má fara - č. 1.
A jak je to s historií číslování? Krátké seznámení jsme si vypůjčili z připravované knihy
Stručné dějiny Dobrušky a Opočna.

Číslováním skončila doba blažená

Bylo nebylo, kdysi dávno lidé nemuseli vyplňovat žádné papíry a formuláře. Určitě to byla doba blažená, konec jí však učinila Marie Terezie zákonem v únoru
1770. Podle tohoto zákona pak od podzimu onoho roku začalo číslování domů.
Pamatuji se, jak tenkrát pan písař chodil s vojskem od domu k domu, zapisoval
čísla do listin a křídou je psal na vrata či na dveře domů. Číslovalo se v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových
ručiček a začínalo se zámkem, farou nebo rychtou. U obcí ležících podél silnice
číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany,
kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla bývala
napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v omítce nebo
provedena štukem.
Na vesnicích se číslování už neměnilo, ve městech přišla vlna přečíslování v době
napoleonských válek v letech 1805 až 1815. Každopádně jakmile je jednou číslo
na domě, tak už to mají úředníci mnohem lehčí.

Chodník a parkoviště Přepychy
oprava zásahu do komunikace

Z důvodu čerpání dovolené
bude obecní úřad od 23. 12.
2015 do 3. 1. 2016 uzavřen.

Poplatek za svoz komunálního odpadu 2016 a místní
poplatky za psy, pronájem
pozemků a stočné můžete
uhradit v kanceláři OÚ:
středa 20. 1. od 8 do 15 hodin
čtvrtek 21. 1. od 8 do 15 hodin
pátek 22. 1. od 8 do 18 hodin
sobota 23. 1. od 8 do 12 hodin
Zároveň Vám bude vydána
známka na svoz
komunálního odpadu 2016.

Ze života obce

Společnost STRABAG a.s., odštěpný závod Hradec Králové provedla v měsíci září 2015
plánovanou opravu zásahu do komunikace po výstavbě chodníku a parkoviště. Cena
díla 199.684,- Kč. Této opravě předcházelo jednání zástupců obce se zástupci SSKHK
Hradec Králové v únoru 2015. Při stavbě chodníku v roce 2012 nebyly dodrženy skladby podkladních vrstev kraje vozovky dle smlouvy, kraje vozovky vykazovaly místní poruchy. Reklamace u dodavatele nebyla možná, protože technické podmínky doplnění
krajnice nebyly zapracované do projektové dokumentace pro stavební řízení a tedy ani
do zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Jednalo se o dodržení skladby podkladních vrstev doplněné krajnice komunikace dle podmínek uvedených ve „Smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu chodníku“, uzavřené mezi obcí Přepychy
a SSKHK Hradec Králové. Rozpočet na opravu kraje vozovky po celé délce chodníku
byl vyčíslen na 430.000,- Kč. Díky vstřícnému jednání zástupců SSKHK Hradec Králové
došlo k výraznému snížení nákladů obce.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
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Mladí zdravotníci: Patrik Hroch, Daniel Bečička, Adélka Rydlová, Petra Čtvrtečková, Eliška
Sýkorová, Silva Zálišová, Michalka Štěpánová

Krátké ohlédnutí za činností MS ČČK
poděkování dobrovolným dárcům krve
Vážení čtenáři, dovolte mi několik informací z činnosti místního spolku za
letošní rok.
Mnozí z Vás víte, že jsme jako již tradičně uspořádali sbírky ošacení, Společenský
ples a dětský karneval a pomáhali při ostaních akcích v obci zajišťováním zdravotního dozoru.
Členky výboru ČČK navštěvují místní občany u příležitosti životního jubilea s přáním pevného zdraví do dalších spokojených let za místní Obecní úřad Přepychy.
Úspěšnou a příjemnou akcí je pro nás pořádání sportovního odpoledne pro děti
na ukončení letních prázdnin. Pořádáme
přednášky na nejrůznější témata nejen ze
zdravotnictví.
S velkým zájmem se setkala přednáška
MUDr. Ondřeje Tomana na téma: „Nejen o nové metodě léčby kloubů a páteře
- můžeme si pomoci sami“. Téměř padesát
účastníků besedy zaujalo nejen zajímavé
povídání, ale především praktické rady a
ukázky, jak si pomoci od bolesti.
Nyní mi dovolte, abych Vás pozvala na
akci navozující atmosféru blížících se Vánoc - „Vánoční aranžování s Monikou“.
Ve čtvrtek před první adventní neděli se
s námi paní Koďousková z květinářství
Fantazie v Opočně podělila o své zkušenosti v aranžování v restauraci Katka.
Dále je mou milou povinností vyzvat
místní občany, kteří letos darovali krev,
aby se přihlásili sestrám Preclíkové, Prátové či Šmídové. Rádi bychom Vás za Vaši
záslužnou činnost odměnili.

Nejen o historii betlémářství v Orlických horách pohovořil pan Homolka, ale podal i výklad o
současném betlémářství - např. o výtvarnici Jarmile Haldové ze Sedloňova.

Závěrem mi, prosím, dovolte krátké poděkování nejen výboru ČČK, ale i aktivním
členkám místního spolku za spolupráci.
Další dík patří sestře Jitce Čtvrtečkové za
vedení Zdravotního kroužku, s přáním, ať
se ji s dětmi daří.

Dětský karneval 2015. Na snímku Anička Dubnová, Terezka Seidelová a Michalka Štěpánová.
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Dále bych rádá poděkovala Obecnímu
úřadu za kladný přístup a finanční podporu a odměny pro děti při ukončení prázdnin - loučení s prázdninami, a za odměny
pro dobrovolné dárce krve. Děkuji.
Jelikož se pomalu přibližuje čas vánoční a
nový rok, všem občanům a čtenářům přeji
klidné, pokojné vánoční svátky a v novém
roce 2016 pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
Nový rok zahájíme jako již tradičně Společenským plesem a Dětským karnevalem
17. ledna 2016.
Na tyto akce jste již srdečně zváni. Plán
dalších akci, které budeme v přístím roce
pořádat, zveřejníme v příštím vydání Přepyšského zpravodaje.
S pozdravem Preclíková L.
Přepyšský zpravodaj 2015/3

Ze života obce

Ze života obce

Z naší pošty

STOP

Z naší pošty
Odesílatel: Klub seniorů z Brandýsa nad Orlicí

podomnímu prodeji
Rada obce schválila dne 1. 10. 2015
Tržní řád a usnesla se vydat nařízení, v
němž mimo jiné zakazuje podomní a
pochůzkový prodej v obci.

ZÁKAZ
podomního prodeje

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb, zakázaná obchodní činnost
1) Nařízení zakazuje na území obce Přepychy tyto druhy prodeje: podomní a pochůzkový
2 Na tržištích, tržních místech a prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost:
- prodej tabákových výrobků a alkoholu
- prodej nebezpečných výrobků podle
zvláštního zákona
prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží
- prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky apod.)
- prodej petard, světlic a dalších předmětů
zábavné pyrotechniky
- směnárenská činnost
- prodej potravin vyžadujících chlazení,
a to v případě, že není prodejní zařízení na
pojeno na zdroj elektrické energie.
Co je podomní a pochůzkový prodej?
Pochůzkovým prodejem se rozumí jakýkoliv prodej zboží a poskytování služeb, včetně nabídky prodeje tohoto zboží
a poskytování služeb, které jsou konány
bez předchozí objednávky mimo provozovnu prodejce a bez prodejného zařízení
na veřejně přístupných místech, a to včetně prodeje z přenosného nebo neseného
zařízení, ze zavazadel nebo z ruky.
Podomním prodejem se rozumí nabídka,
prodej zboží a poskytování služeb, kdy
je bez předchozí objednávky nabízeno,
prodáváno zboží a poskytovány služby
potenciálním zákazníkům, kteří jsou vyhledáváni prodejcem nebo poskytovatelem služeb z okruhu osob nacházejících
se mimo veřejně přístupná místa, zejména
v objektech určených k bydlení, např. domech, bytech apod.
Přepyšský zpravodaj 2015/3

CHARITATIVNÍ SBÍRKA POTRAVIN
V ADVENTU
Pro místní lidi ocitající se v těžké životní
situaci sbíráme trvanlivé potraviny, prostředky pro osobní hygienu, prací úklidové prostředky, finanční dary na netrvanlivé potraviny typu vejce, máslo, chléb atd.
Sbírka potrvá od 29. 11. do 21. 12. 2015
v kostele sv. Václava v Dobrušce
Každou neděli před mší svatou
- od 8:15 hodin a odpoledne od 18 hodin
bude připravený koš na potraviny v pastoračním centru
Každé pondělí od 8 do 17 hodin
Bližší informace paní Ing. Jana Poláčková
a Helena Petrová nebo na tel. 723 539 100
nebo mail: charita.dobruska@seznam.cz
Za Vaše dary předem děkujeme.

Pozvánka na 27. 12.

kostel sv. Prokopa

Přijďte mezi nás. Začátek je v 15 hodin.

Když jsem v neděli 17. května t. r. krátce
po poledni jela do Přepych na první setkání s paní Zdeňkou Seidelovou u příležitosti slavnostní mše v údolí Dřízna,
pociťovala jsem lehkou nejistotu.
Pak přišel stisk ruky, vzájemné představení
a vzápětí doslova „lavina“ informací nejen
o poutním místě, v němž jsem do té doby
nikdy nebyla, ale také o změnách, jimiž
Přepychy od listopadu 2014 stačily projít.
Moje nejistota zmizela, postupně ji nahradily obdiv a úcta, které čas a další pracovní
schůzky jen umocnily.
A tak mě s blížícími se Vánocemi napadá,
že vlastně Přepychy a jejich obyvatelé dostali dárek už před více než rokem. Dárek v
podobě starostky Zdeňky Seidelové, která
ví, co chce, a dokáže za splněním svých vizí
také jít, má přitom neuvěřitelný „tah na
branku“, vytrvalost, houževnatost a navíc,
a tím si mě zcela získala, ctí historii a odkaz
předků. Pravidelná a okamžitě viditelná
péče o veřejné prostory i majetek obce jsou
nadstavbou, jíž si musí všimnout každý,
kdo v obci žije nebo tudy jen projíždí.
Vážená paní starostko, dovolte mi popřát
Vám klidné a radostné Vánoce. Věřím,
že právě Vám přinese Ježíšek krásně zabalený dárek, v němž bude ukryta velká
dávka energie pro Vaše příští roky v čele
Přepych a také tolik potřebná podpora a
pomoc nejen zastupitelů, ale všech obyvatel obce. Do nového roku 2016 Vám
přeji především pevné zdraví a co nejvíce
spokojenosti.
S úctou Dana Ehlová

P. ThLic. Augustin Slaninka CM, děkan
rok spolupráce se starostkou Přepych
Rozhlížíme se s vděčností a s nadějí.
Když se ohlédneme za odcházejícím rokem
2015, nemusíme ani velmi ostře sledovat
a spatřujeme mnohé změny v Přepychách.
Farníci z této obce a okolí mnoho staletí
budovali po celé obci a okolí různé pamětní
monumenty. Mnohé udržovali, zkrášlovali
a kultivovali podle své víry, cítění a představ.
Jsme vděční, že poutní místo v Dříznech,
v okolí kaple Panny Marie Lurdské, prostřednictvím paní starostky Zdeňky Seidelové a obce Přepychy v tomto roce dostalo
nový vzhled. Toto místo není pouze památníkem, ale žije díky mnoha našim farníkům
a pozitivně působí na návštěvníky. Poutníci
i náhodní návštevníci si odnášejí z těchto
míst posilu, obnovu, občerstvení a vnitřní
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vyladění. Těšíme se, že tento prostor, který
nám nabídla příroda a který naši předkové
zušlechtili, se nadále zvelebuje i pro budoucí
generace.
Děkujme, že obec Přepychy se stará i o okolí
historické dominanty obce - kostela sv. Prokopa.
Příští rok plánujeme odvlhčit kostel sv. Prokopa a provést generální opravu historických varhan. Doufáme, že i v novém roce
2016 budeme pokračovat v započaté vynikající spolupráci s obcí. My, křesťané chceme svým životem, postoji a vztahy vytvářet
dobrou a klidnou atmosféru v rodinách
i v celé obci.
Přeji všem šťastný nový rok 2016.
Augustin Slaninka, CM, děkan

Brandýs nad Orlicí, 30. září 2015
Dobrý den, vážená paní starostko,
včera jsme se s Klubem seniorů z Brandýsa nad Orlicí vydali na výlet do Přepych a na poutní místo Dřízna.
Všem osmi výletníkům se moc líbila velice pěkně upravená obec i poutní místo. Nadchlo nás i množství laviček, dětské hřiště,
bydlení pro seniory. Zkrátka samá chvála. Shodli jsme se na tom, že byste se měli
ucházet o titul nejhezčí obce. Na našem
pravidelném čtvrtečním posezení budeme
vyprávět ostatním.
Při čekání na autobus do Opočna (při
našich výletech využíváme hromadnou dopravu) jsme si prohlédli i informační skříňku v blízkosti zastávky. Všechny nádherné
dojmy trochu pokazila hrubá chyba v textu
(viz příloha).
A nakonec ještě prosba. Nemáte nějaké
letáčky o Vaší obci, případně pohlednice?
Pošta byla v době naší návštěvy (odjížděli jsme ve 13.17 hod.) zavřená a v Opočně
jsme, bohužel, nic o Přepychách nesehnali.
Pokud byste mi mohla něco zaslat, použila
bych to do naší kroniky a podělila bych se i
s ostatními "účastníky zájezdu", kteří měli
o pohled z pěkného výletu velký zájem.
Předem děkuji a přeji pěkný den.
Marie Drábková
Brandýs nad Orlicí

Přepychy

na Country Radiu
Úryvek přepisu z pořadu: Pár minut pro
M + M (pro Martina s Miloněm Čepelkou), odvysíláno 7. listopadu 2015.
Nadáváme na kdeco, také zklamáni jsme
z kdečeho, ale troufám si tvrdit, že kdo
zajde do obnovených Dřízen, i kdyby jen
kvůli chvilce soukromí, a všimne si tam u
pramene nové dřevořezby místního umělce
pana Křivky, na níž je svatá Panna půvab-

ně zpodobněna jako kojící matka, ten se
bude aspoň po ten krátký čas cítit jako lepší
člověk. Podobná místa jsou jistě i jinde, ale
my jsme takové zaznamenali v Přepychách,
a tak právě Přepyšským děkuji, že se o to
své tak hezky postarali.
Celou vzpomínku naleznete ve zvukové
podobě na www.prepychy.cz
Redakce

POCHVALA PRO PŘEPYCHY JE VE SKALÁCH
Brandýs nad Orlicí, 2. října 2015
Vážená a milá paní starostko,
dnes mi od Vás došla obálka s krásnými
materiály. To se bude v naší kronice hezky vyjímat.
Na včerejším posezení seniorů jsme si
promítali fotografie, které jsem při našem
výletu pořídila. Všichni obdivovali a chválili. Můžeme jen závidět občanům Vaší
obce, že mají tak šikovnou a obětavou paní
starostku - to jsme od nich v úterý takto
slyšeli. A rádi jsme s tím souhlasili. Nebyli
jsme u Vás totiž poprvé, ale potřetí. V roce
2011 jsme navštívili Přepychy a poutní místo Dřízna dokonce dvakrát. A letos jsme viděli mnoho změn k lepšímu.
Už se těším na příští čtvrtek, kdy rozdám
našim seniorům to, co jste mi poslala.
Děkuji a přeji Vám všechno dobré, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Marie Drábková

U nás v Čechách jsme se naučili hlavně všechno a všechny kritizovat. Upřímně si myslím, že je to moooc špatně. Budu asi výjimkou, ale já budu naopak chválit! K obci
Přepychy nemám žádný vztah, jen tudy projíždím na svoji chalupu do Podchlumí přes
Trnov. Zvláště když je hezký výhled na Orlické hory od Záhornice. Velice jsem ocenil
výrazný úklid a rekultivaci kaňonu při silnici od Přepych k Záhornici. Je mi jasné, že
je to mnoho hodin práce, ale stojí to za to. Děkuji, děkuji. Spokojený projíždějící řidič.
MUDr. Vítězslav Kaňa
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Spolkový život

Spolkový život

SK Přepychy
Zápas podzimu - Demolici Rokytnice režírovali Tomín s Blažejem
PŘEPYCHY 2. 11. 2015 – Souboj sousedů v tabulce, mezi nimiž byl rozdíl pouze jednoho bodu, se v Přepychách, které
hostily Rokytnici, „zvrhl“ v naprostou
demolici hostů.
Zápas výrazně ovlivnilo úplně zbytečné
a hloupé vyloučení hostujícího Štěpánka
těsně před poločasem za stavu 3:1 pro
domácí. Co se však dělo druhý poločas,
nečekal možná ani jeden tým. Přepychy
dokonale rozebraly hostující mužstvo
a sázely jeden gól za druhým, když kolikrát střelci zakončovali do prázdné branky. Počet se zastavil na deseti, ale spoustu
dalších šancí domácí zazdili.

Otazníky
parazituje Obecní úřad na SK Přepychy...
„Obecní úřad parazituje na SK …, nic nám nedají,…. musíme jim odvádět z burz,…“
Takové sdělení jsem si nedávno vyslechla od jednoho zástupce SK Přepychy. Z tohoto
důvodu bylo Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 22. 10. 2015 informováno o financování SK Přepychy za období 2005-2015.
Rok

Příjem obce

poplatek ze vstupného
odváděný SK obci: 5 %

Náklady obce

financování SK
přímo z rozpočtu obce

Náklady obce

prostředky poukázané na BÚ SK

Náklady obce
po odečtení příjmů

SK Přepychy – 1. FC Rokytnice 10 : 2
Branky: 19., 67. Bartoň, 40., 52., 61., 81.
Tomín, 43. Kinzel, 57., 65., 83. Blažej –
30. Presbruchý, 83. Levý.
SK Přepychy: Chudý – Rathouský, Junek,
Rejzek, Prát J. – Kinzel, Blažek, Sedlák L.
(60. Kulička), Šmída L. – Tomín, Bartoň

SK Přepychy
Průběžná tabulka OP II. třídy • Poděkování
1. Lukavice

14

11

2

1

36:19

36

2. Deštné

14

10

2

2

40:18

32

3. Vamberk

14

10

1

3

64:20

31

4. K. Lhota

14

10

0

4

43:21

30

5. Křivice

14

8

1

5

39:22

26

6. Javornice

14

7

2

5

30:16

24

7. Petrovice

14

6

3

5

22:30

23

8. Častolovice

14

5

4

5

26:27

22

9. Přepychy

14

5

3

6

37:40

19

10. Žďár

14

5

1

8

26:32

16

11. Rokytnice

14

2

5

7

22:48

14

12. Č. Meziříčí B

14

3

1

10

26:44

10

13. Voděrady

14

1

3

10

18:51

7

14. Slatina

14

0

2

12

11:58

4

SK Přepychy
TRHY 2016

Kalendář sobotních
trhů 2016

2005

19 194,50

53 184,00

0,00

33 989,50

2006

17 079,00

250 123,50

0,00

233 044,50

2007

15 628,00

266 066,00

0,00

250 438,00

2008

15 925,00

165 837,70

0,00

149 912,70

2009

17 601,00

38 005,20

0,00

20 404,20

2010

0,00

80 471,62

0,00

80 471,62

AREÁL SK PREPYCHY
Začátky od 6:00 hodin

2011

0,00

71 453,82

0,00

71 453,82

2012

0,00

184 850,44

0,00

184 850,44

2013

0,00

218 330,30

0,00

218 330,30

2014

0,00

97 988,00

0,00

97 988,00

2015
Celkem

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

85 427,50

1 426 310,58

100 000,00

1 440 883,08

Foto Martin Šnajdr - Orlický týdeník:
Společné foto je po vítězném finále přepyšských v Poháru OFS.
Snímek dole: Martin Tomín při akci (střelec 4 branek v utkání s Rokytnicí)

•

Za uvedené období činí průměrné náklady obce (po odečtení příjmů) 130 989 Kč/rok.

V souladu s platnou vyhláškou o místních poplatcích odvádělo SK Přepychy do rozpočtu obce Přepychy 5% z vybraného vstupného ze sobotních trhů. Celková částka za
období 2005-2009 činila 85 427,50 Kč. Od roku 2010 do roku 2015 (včetně) pak 0,-Kč.
V souladu se smlouvou o pronájmu pozemků, uzavřenou mezi SK Přepychy a obcí Přepychy, hradí SK obci poplatek ve výši 120 Kč/rok.
V letech 2005-2014 byly náklady SK, tj. náklady na nákup materiálu, majetku, sečení,
služby, opravy, nákup nafty a investiční náklady (kolaudace kabin, zavlažovací systém
atd.), hrazeny přímo z rozpočtu obce. Celková výše nákladů hrazená z rozpočtu obce
za toto období činila 1.526.310,58 Kč (z toho 610.393,92 Kč byly náklady investiční).
V roce 2015 byl SK Přepychy poprvé poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu obce ve
výši 100.000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v kabinách. To znamená, že SK
bylo převedeno na účet 100.000 Kč, které budou následně profinancovány k danému
účelu, a poté budou doklady (faktury, pokladní doklady) předloženy ke kontrole obci
(poskytovateli dotace).
Na základě požadavku vedení SK proběhla v letošním roce výstavba chodníku v areálu SK přímo z rozpočtu obce (tyto výdaje nejsou zahrnuty v tabulce). Práce byly
zahájeny v říjnu 2015, cena o dílo činí 105 312 Kč.
Sami rozhodněte, zda obec parazituje na SK …
Jana Zilvarová , účetní obce
Přepyšský zpravodaj 2015/3
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Podoorlické trhy
Motoristické burzy

více na www.orlickytydenik.cz

12. 3., 26. 3.,
•
9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4.
•
7. 5., 14. 5., 21. 5.
•
4. 6., 18. 6.
•
2. 7., 16. 7., 30. 7.
•
13. 8., 27. 8.
•
10. 9., 24. 9.
•
8. 10., 22. 10., 29. 10.
•
5. 11. 19. 11.
•
3. 12.

Chodník zhotovila firma Luboš Stonjek, Bolehošť.

Sportovní klub Přepychy se po dlouhých letech dočkal zámkové dlažby od vstupní
brány do areálu k bufetu. Zajišťuje lepší přístup zdravotně postiženým a její praktičnost jistě ocení všichni návštěvníci našeho sportovního areálu. Poděkování patří
Obecnímu úřadu Přepychy a všem zastupitelům obce.
Náš klub se rovněž může pochlubit některými novinkami. V roce 2015 jsme rekonstruovali sprchy, které jsou oddělené zvlášť pro hosty, domácí mohou chodit do sprch
rovnou z kabiny. Tato akce s rozpočtem 170.000,- Kč byla částečně financována dotací
100.000,- Kč od Obecního úřadu. Znovu naše poděkování.
Samostatnou kapitolou Sportovního klubu Přepychy je podpora a zájem na zkvalitnění
celého objektu sportoviště. Plánujeme výstavbu přístřešku nad příchodem a venkovním
zázemím bufetu. Naším cílem je lepší vzhled a kultura prostředí. Obnovíme krytinu na
stávajícím přístřešku od hřiště, ta současná je již na několika místech vážně poškozena.
Dále chceme pokračovat na obnově kabin. Je nutná výměna oken, nová dlažba v kabinách, obnova fasádních nátěrů. Obnovíme „starou pokladnu“ u hlavního vjezdu do
areálu, provedeme generální úklid všech prostor, vysázíme novou zeleň, dokončíme
výstavbu plotu.
To vše se bude odvíjet od výše dotace od Fotbalové asociace České republiky, dotace od
Obecního úřadu a dalších finančních prostředků.
Herní výsledky našeho fotbalového týmu se v průběhu letošní sezóny značně zlepšily,
v závěru podzimu byl již výkon na solidní úrovni. Zdá se, že jsme z nejhoršího venku.
Kádr se stabilizoval, pokud se jej podaří udržet, lze očekávat zlepšení. Náš tým vyhrál
okresní pohár, což považujeme za obrovský úspěch. Děkuji tímto zejména všem našim
hráčům, trenérům, všem členům sportovního klubu i fanouškům.
Přeji všem hodně zdraví a sportovních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2016.
Pavel Miroslav, předseda SK Přepychy
Děkujeme Vám všem,
spoluobčanům, spolkům
i podnikatelům,
za podporu a spolupráci
v roce 2015.
Přejeme Vám příjemné
prožití Vánoc
a úspěšný nový rok.

PF 2016
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Zastupitelé obce
Přepychy
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Spolkový život

Spolkový život

Taneční U Katky
pro všechny, co mají rádi tanec a zábavu

Přírodovědecký kroužek při ZŠ Přepychy
Ing. Jana Jirková a Ing. Radek Šichan
Bez dobrovolníků by to nešlo. A to platí
i o vedoucích a jejich spolupracovnících
Přírodovědeckého kroužku při ZŠ v Přepychách: Janě Jirkové a Radku Šichanovi.
S příchodem nového školního roku vedou naše děti ke vztahu k přírodě a objevování jejich krás. Do kroužku chodí šest
dětí z druhé až páté třídy a stejný počet
z vyšších ročníků.
Na závěr pozvánka od Jany a Radka:
„Máte-li zájem o poznávání tajů přírody,
jejich zákonitostí a krás, přijďte mezi nás.
Schůzky jsou pravidelně ve středu od 16:45
hodin do 18 hodin. Těšíme se na vás. Všem
přepyšákům přejeme příjemně prožitý advent.“

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy
Sokolnické lovy Opočno již po čtyřicáté osmé
Letošní sokolnická setkání "na Opočně"
byla ze strany myslivců – sokolníků - poznamenána změnami.
V průběhu mezidobí od r. 2014 změnil
Klub sokolníků vedení. Po analýze minulých let dochází zřejmě i ke změnám
priorit. V souvislosti s úbytkem drobné
zvěře (zejména bažantů a zajíců) ve volné
přírodě ztrácí částečně opočenská setkání
atraktivitu a to zejména pro lovy se sokoly. Sokolníkům také z výše uvedeného
důvodu vzrůstají náklady na činnosti.
Přes tyto problémy chtějí sokolníci opočenská setkání jako tradici zachovat. Také
proto, že organizace sokolníků vznikla
právě v Opočně.
Letos tedy na lovy se sokoly přijelo méně
účastníků, než bylo obvyklé.
V honitbě MS Opočno-Přepychy se lov
se sokoly cvičil již ve středu 07. 10. 2015
a to na „letišti“ v přepyšských Lánech. To
formou tzv. „balonového létání“, nebo-li
létání „pod drakem“. Tuto disciplinu si organizovali sokolníci odpoledne jako Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém
letu. Výhrou pro účastníka byl putovní
pohár předsedy Klubu sokolníků. MS
účastníkům poskytlo přímo „v poli občerstvení pojízdným bufetem“ pana Jaroslava
Brandejse.
Samotné zahájení tradičních lovů bylo na
opočenském zámku na nádvoří ve čtvrtek
ráno (08.10.). Bylo přítomno přes sto sokolníků s následujícími dravci: 21 jestřábů lesních, 4 káně Harissova, 5 rarohů, 15
sokolů, 1 káně rudochvostá a 23 orlů. Po
zahájení se jednotlivé skupiny rozjely lovit
do honiteb.
Přepyšský zpravodaj 2015/3

Taneční pro všechny, co mají rádi tanec
a zábavu. Takto bych nazvala letošní taneční soboty, které se konaly od 26. 9. do
14. 11. v místní restauraci Katka.
Nové taneční kroky a různé figury v téměř
všech standardních a latinskoamerických
tancích, nás naučily výborné mistrové
paní Slávka a Zuzka Němečkovy z Hradce
Králové.
Touto cestou bych velice ráda poděkovala
paní Ivě Kadlecové za to, že i přes počáteční peripetie se nenechala odradit a zorganizovala tuto skvělou akci. Doufáme, že
i příští podzim se můžeme těšit na další
taneční lekce.
Jitka Čtvrtečková

TANEČNÍ KROUŽEK

Ahoj, holky a kluci,
máte chuť se naučit tančit?

Ve čtvrtek ani v pátek u nás v honitbě lov
se sokoly, tak jak bývalo zvykem, neprobíhal.
V sobotu, 10. října, se k lovu dostavila skupina s orly. Lovilo se v k.ú. Opočno (event.
Dobříkovec). Bylo uloveno 5 zajíců. Doprovod zajišťoval (u orlů již tradičně) pan
Pavel Pšeničný s manželkou Irenou.
Souběžně probíhala na Vodětínském kopci ukázka dravců a také jejich výcviku – to
byla hlavní akce pro veřejnost, kterou organizoval Klub sokolníků ČMMJ.
Ukončení letošních sokolnických lovů
proběhlo vpodvečer formou slavnostního výřadu opět na nádvoří opočenského
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zámku. Při loveckém setkání bylo uloveno
ve všech dvaceti sedmi honitbách celkem
58 zajíců, 48 bažantů a 20 ks srnčí zvěře.
Každý lov byl vždy započat slavnostním
zahájením a ukončen výřadem za doprovodu trubačů z lesnické školy – v případě
lovu s orly i slavnostními fanfárami při
úspěšném lovu. Tím byla vždy dodržena
myslivecká tradice a kolorit lovů.
MS Opočno-Přepychy zajišťuje tuto akci
vždy na velmi dobré úrovni, ať již jde o
doprovody jednotlivých skupin, zajištění
občerstvení, či propůjčením vlastním honitby.
Ing. Černý Jan - kronikář MS

SDH Přepychy
Nový ročník Plamenu začíná
Úvodní soutěž celostátní hry Plamen zahájili mladí hasiči Závodem požárnické všestrannosti. Konal se 24. října ve Slatině nad Zdobnicí.
Naše mladé družstvo soutěžilo v kategorii mladších, a na to, že téměř všichni soutěžili
poprvé, si nevedli špatně. Na trase dlouhé 2 km museli zvládnout střelbu, základy topografie a první pomoci, uzlování, úkoly z požární ochrany, překonávali překážku po
vodorovném laně – a to vše v co nejkratším čase. Naši malí hasiči, mezi kterými jsme
přivítali nové tváře, se na všech stanovištích snažili úkoly plnit co nejlépe, ale ne všude se
zatím úplně zadařilo. Alespoň víme, co máme zlepšovat. Letos jsme z 25 družstev okresu
skončili sedmnáctí. Věříme, že s elánem těch nejmenších příští rok určitě zlepšíme.
Mgr. Jana Zdeňková

Taneční kroužek
je každé úterý
v Základní škole Přepychy.
Od 15 hodin I. skupina
(děti z MŠ a 1. třída)
Od 15:45 hodin II. skupina
(děti od 2. třídy)
Tančit
Vás naučí zkušená lektorka
Michaela Černá
Přineste si sportovní oblečení a obuv.

Stojící nahoře: Jan Škalda st., Petr Chudý, Josef Marek. Dole zleva: David Martinec, Dan Bečička, Filip Záliš, Míša Štěpánová, Silva Zálišová, Hana Marková, Jana Zdeňková. Sedící: Monika Burešová,
Šimon Hroch, Kristýna Chudá. Na pravém snímku zápasí s uzly Filip Záliš.
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Ze života obce

První den ve škole
1+1 = 2 otázky pro prvňáky

Základní škola – po prázdninách do školy
1. září 2015

V červnu to byli ještě předškoláci. První den ve škole si mohli vyzkoušet sedět
v lavici prababiček, než pod dohledem
paní učitelky Marcely Krunčíkové zasedli
do těch současných, o poznání pohodlnějších.
A tam jsme jim položili dvě otázky:
1) Jaké máš záliby?
2) Čím chceš být až budeš velký(á)?.

V úterý dne 1. září 2015 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2015/2016 za přítomnosti starostky obce paní Zdeňky Seidelové, která pozdravila přítomné a popřála žákům a pedagogům dobrý rok.
Přítomné přivítal ředitel školy Mgr. Jan
Macháček, který seznámil s koncepcí školy pro tento rok. Dále přivítal a představil
všechny prváky a předal jim dárky na uvítanou.
V tomto roce bude na škole pracovat tento
pedagogický sbor:
Mgr. Jan Macháček, ředitel školy a třídní
učitel 3.-5. ročníku (17 dětí)

Mgr. Marcela Krunčíková, třídní učitelka
1.-2. ročníku
Mgr Marie Pultarová, učitelka 1. stupně
Ivana Macháčková, vychovatelka ŠD.
Na škole bude dále probíhat výuka náboženství – ř. s. Mgr. Maria Stronczenská
Učivo školy probíhá dle schváleného školního vzdělávacího programu: „Učíme se
pro sebe.“

Od října bude dále probíhat na škole výuka v kroužcích: keramickém, zdravotnickém, jazykovém, tanečním a přírodovědném.
Na závěr slavnostního zahájení byli žáci
pozváni paní Krulichovou na výbornou
zmrzlinu.
Mgr. Jan Macháček
Součástí Základní školy je i Mateřská škola.
V obou školách je v současné době shodný
počet dětí: 28. (pozn. redakce)

David Martinec
1) Střílet s kuličkovou pistolí
2) Závodník

Naši žáci za školou
malá anketa s Patrikem, Matyasem a Erikem

Adam Zilvar
1) Keramika, hrát počítačové hry
2) Scénárista

Oliver Seidel
1) Hrát počítačové hry
2) Policista

Samozřejmě tím nemíníme záškoláky, ale žáky dojíždějící za výukou do opočenské
základní školy a na osmileté Gymnázium v Dobrušce.

Patrik Hroch, ZŠ Opočno:
„No, v Opočně se mně to zdá lehčí, spolužačky jsou taky hezký, dojíždění je celkem
v pohodě. Až na to vstávání.“
Přepyšský zpravodaj 2015/3

Matyas Seidel, Gymnázium Dobruška
„ Na gymplu se mi líbí všechno, některé
předměty jsou těžší, ale hlavně je super, že
máme tělocvičnu.“
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Erik Polák, Gymnázium Dobruška
(na snímku se sestrou Ivetkou)
Jsem nadšený, sice jsem si musel zvyknout
na úplně jiný systém ve škole i ve výuce,
ale na gymplu se mně líbí. Autobus jezdí
včas, nestalo se, že bych přišel pozdě na
vyučování. Je to opravdu pohodlné spojení, vystupuji přímo u školy. Jen by měl být
větší. Někdy je hodně plný.

Anna Dubnová
1) Hrát si a vařit s panenkou
2) Maminka

Daniel Bečička
1) Hru s mechanickými hračkami
2) Řidič kamionu
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Michaela Štěpánová
1) Hrát si se sestřičkou
2) Policistka
Přepyšský zpravodaj 2015/3
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Mateřská škola
když bylo dnešním třicátníkům šest let

Mateřská škola v novém za 1,3 milionu korun
Den otevřených dveří po realizaci I. etapy rekonstrukce
Zahájení činnosti Mateřské školy v roce 1979, za
účasti okresního školního inspektora.

Zleva: vedoucí učitelka Věra Dvořáková (zástup
za mateřskou dovolenou), paní učitelka Olga
Machačová, Milena Pichová, Zdeňka Seidelová

Do nového školního roku jsme vstoupili
vskutku radostně! Děti si užívají především nově vzniklou třídičku pro „školáky", hojně využívanou na logopedický
kroužek, individuální práci a přípravu
dětí na školu.Velkým hitem se stala volnočasová místnost s tělovýchovným vybavením, která dětem přímo učarovala.
A nová stabilní ložnice? Děti najdou lehátko vždy na stejném místě a odpadlo
každodenní hledání svého lehátka, které
našly při dřívějším rozkládání pokaždé
na jiném místě. Pedagogické pracovnice
si považují nově vzniklého zázemí v kanceláři a prostorného skladu na knihy i
pomůcky. Rodiče dětí, prarodiče i bývalí
absolventi školky spolu s občany Přepych
obdivovali při Dnu otevřených dveří, jak
byla MŠ v tak krátké době - během prázdnin - zvelebena. Obrovský dík patří proto
zřizovateli - obci Přepychy a především
paní starostce Zdeňce Seidelové.
Věra Dvořáková

Z historie školky
zápis v kronice

Vzpomínáme
s Milenou Pichovou, kuchařkou v MŠ
Den otevřených dveří MŠ si nenechala ujít paní Milena Pichová, kuchařka
v MŚ, nyní v důchodě.

„Děkuji za pozvání a milé přivítání paní
starostkou. Velice si vážím chvil, které
mně věnovala při našem vzpomínání.
Abych řekla něco o historii školky v Přepychách, tak to nejsem ta pravá. Vždyť já
si nepamatuji ani letopočet, v kterém jsem
do Přepych nastoupila. Všechno to tak
rychle utíká a do občanek se už zaměstnání neuvádí. Když jsem do školky nastoupila, tak bylo zahájení provozu školky
odsunuto kvůli nedodělkům, a tak jsem
ještě s kolegyněmi jezdila pracovat do
Přepych na pilu, ale v zimě jsme již dětem
vařily. Pamatuji si však, že to byl krásný
zážitek. To byl rozdíl od mého bývalého
působiště. Vše nové, moderní, ale především upřímné a slušné mezilidské vztahy
na pracovišti. A toho jsem si v Přepychách
vážila nejvíce. A malí strávníci? To víte,
děti mají mlsné jazýčky, vařit jsme musely podle norem, ale vždy jsme se snažily,
aby jim chutnalo. To pak máte z práce raPřepyšský zpravodaj 2015/3

dost. Omáčky - rajská, svíčková - ty byly
nejoblíbenější a samozřejmě sladká jídla
- dukátové buchtičky. Špenát ten byl asi
strašákem pro většinu tenkrát a nejspíš je
i dodnes. Nejdřív jsme si myslely, že holčičkám chutná a pouze kluci ho nechávají.
Dokud jsme se jim nepodívaly do kapsiček u zástěrek, kam v nepozorovaném
okamžiku špenát uskladnily.
Máte to tu hezké a těším se na to, až to děti
budou mít dodělané celé podle představ
zastupitelů. To bude opět příležitost setkat
se a zavzpomínat s bývalými spolupracovníky i se současnými zaměstnanci. Aspoň
tak to Zdeňka říkala, dodává s úsměvem
paní kuchařka.
Už se těším na další setkání a děkuji všem
za pozvání a milé přivítání a přeji Vám
všem hodně radostných chvil.

Výstavba Mateřské školy v Přepychách, která byla započata před 4 lety, se pomalu chýlí ke konci. Organizace Národní fronty, brigádnické hodiny našich občanů odpovědně
pokračují na dokončovacích pracích, aby
od nového roku 1979 mohly pěkně zařízené
zařízení využívat malé děti naší obce.
Zápis v kronice z roku 1978
Dokud nebyla v obci MŠ, jezdily děti do
Voděrad a do Mokrého. Výstavba mateřské školy byla zahájena v roce 1976, svépomocí, tehdy nazývané akce "Z". Provoz
byl zahájen 1. 1. 1979 a první ředitelkou se
stala paní Helena Balažovičová.
Od školního roku 2002/2003 přešla školka
spolu se základní školou do právní subjektivity a vzniklo společné zařízení Základní
škola a mateřská škola Přepychy, jejímž ředitelem byl jmenován Mgr. Jan Macháček.

Mateřská škola dnes
Nyní v mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice: Věra Dvořáková a Olga
Machačová (Eva Hájková na mateřské dovolené) a dvě pracovnice zajišťující provoz
- Jiřina Rohlenová a Kateřina Cigánková.
Do školy vodí rodiče dvacet osm dětí.

Foto z roku 1985, kdy se v areálu školky stavěl zahradní domeček. Vlevo Líbuše Bahníková Hrochová
- iniciátorka stavby, v rozestavěném domečku ředitelka MŠ Helena Zdeňková Balažovičová a Jitka
Syrovátková Jakubcová.
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Při stavebních úprávách, jejichž autorkou je Libuše Hrochová, byla provedena
rekonstrukce sociálního zařízení dětí se
zvýšením počtu zařizovacích předmětů
na 6 WC mís a 6 umyvadel.
Byt v MŠ byl předělán na ložnici pro děti,
denní místnost se šatnou a s WC pro personál MŠ. Původní šatna, WC s předsíní
a kancelář MŠ jsou nyní využívány jako
spojovací chodba mezi hernou, šatnou
a ložnicí, která je zároveň využívána jako
herna. Šatna byla přemístěna do stávajícího krytého vstupu se zádveřím.
Stavebními úpravami se zvýšil standard
užívání prostor MŠ. Zřízením samostatné
ložnice odpadlo každodenní rozkládání a
skládání lehátek. Kapacita školy je 25 dětí,
v současné době ji navštěvuje 28 dětí (na
zvýšení počtu byla udělena výjimka). Po
stavebních úpravách sociálního zařízení
dětí vyhovuje kapacita školy pro 30 dětí.
V objektu MŠ je kuchyň, která zajišťuje
i stravování žáků ZŠ. V kuchyni byla provedena rekonstrukce hrubé přípravy zeleniny, nové rozvody vody a kanalizace,
nové keramické obklady stěn a nová dlažba. Pro personál kuchyně bylo zrekonstruováno sociální zařízení a rozšířena
denní místnost.
Stavební úpravy MŠ I. etapa realizovala
stavební firma KERSON spol. s.r.o. Za
její skvěle odvedenou práci děkujeme.
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Napsali o nás - Rychnovský DENÍK
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO, sobota 22. 8. 2015 u Dvorského rybníku
„Tady jsou snad celé Přepychy,“ konstatovala s potěšením při pohledu na úplně zaplněný břeh Dvorského rybníka starostka obce Zdeňka Seidelová krátce po oficiálním zahájení závodu netradičních plavidel O Přepyšské kormidlo. A měla pravdu.
V závodě O Přepyšské kormidlo zvítězili
dva květinami ověnčení Havajští trosečníci, pro něž je voda živlem zcela přirozeným, což dokazovali na trati.
Zcela obsazené lavičky, spousta přihlížejících vestoje, fronta u stánků s občerstvením a především devítka originálních
plavidel a jejich osádky pod bedlivým dohledem VIP poroty, to bylo sobotní odpoledne 22. srpna v Přepychách.
Už názvy plavidel - Hurvínkovo divadlo,
Lovec duší, Hokejoví mistři, Havajští trosečníci, Cesta za snem, Člověče nezlob se,
Šíleně smutná princezna, Beruška, Tesla
- dávaly leccos tušit o jejich vzhledu. Skutečnost však mnohdy předčila všechna
očekávání.
Ale pojďme od začátku. Závod O Přepyšské kormidlopořádaný spolkem ProPřepychy měl tři kategorie - design plavidla, čas zdolání trati, kreativita posádek.
Zvláštní cenu sympatií pak udělovali diváci.
Propojení funkční a estetické stránky plavidel posuzovala před jejich spuštěním
na vodní hladinu VIP porota, v níž vedle
„domácí“ starostky Zdeňky Seidelové, zasedl také starosta Přepych u Přelouče Jan
Havlík, manželka místního mořeplavce

Anička Uhlířová , dále Vladimíra Lesenská a v neposlední řadě i starostka sousedního Opočna Šárka Škrabalová, která
krátce po přidělení bodů v této kategorii
prozradila, že jejím favoritem se stalo plavidlo Tesla - téměř věrohodná kopie televizního přijímače.
A pak se už na hladinu Dvorského rybníka vydávalo jedno plavidlo za druhým,
aby zdolalo trať vyznačenou bójkou. Cíl
byl ovšem na břehu a čas pro posádku běžel až do zazvonění na zvonec.
To se stalo oříškem hned pro první Hurvínkovo divadlo, neboť rozverná Mánička
těsně před cílem málem vypadla z paluby.
Dalšího startujícího, osamoceného Lovce
duší, zase při plavbě k bójce brzdil protivítr, v druhé polovině pak ovšem předvedl
doslova mistrovskou zručnost při „veslování“ dlouhým odpichovadlem.
V této kategorii tedy rozhodovala rychlost
a v ní vynikla čtyřčlenná posádka Hokejových mistrů, která měla - počtem mužů na
palubě a tím pádem i „hokejkových pohonů“ - samozřejmě velkou výhodu. Vždyť
například Lovec duší byl sám sobě nejen
kapitánem, ale i kormidelníkem a motorem plavidla.

V závodě O Přepyšské kormidlo zvítězili dva květinami ověnčení Havajští trosečníci, pro něž je
voda živlem zcela přirozeným, což dokazovali na trati.

Ondra Zdeněk okusil nedobrovolně vodu Dvorského
rybníka poté, co ho zklamalo jeho plavidlo TESLA.

Na paty hokejistům však doslova šlapali
dva květinami ověnčení Havajští trosečníci, pro něž je voda živlem zřejmě zcela
přirozeným a to s přehledem dokazovali
na trati. O pouhé tři vteřinky zpět překvapivě zůstala Šíleně smutná princezna,
která bohužel neprozradila, kde spolu se
svým princem pádlování trénovala.

Napsali o nás
Všechny handicapy, projevující se na hladině rybníka, ale doslova smázly sympatie
diváků, jejichž cenu s přehledem získal
právě strašidelný Lovec duší. Nezodpovězenou otázkou zůstane, zda návštěvníci
akce pouze ze strachu o svoji duši nebo
opravdu ze sympatií „nasypali“ právě do
jeho kasičky celkem 1376 korun, tedy o
celých 421 korun více než Hurvínkovu
divadlu.
Devět plavidel utržilo nádherných 5313
korun, které poslouží při dalších kulturních akcích v Přepychách.
Celkovým vítězem pátého klání O Přepyšské kormidlo se stali Havajští trosečníci
s kapitánem Vojtou Vajsarem, druhé v pořadí skončilo plavidlo Tesla pod velením
Ondry Zdeňka a třetí Člověče nezlob se
s kapitánkou Terezou Macháčkovou.
Obdiv ale zaslouží úplně všichni - plavidla, posádky, porotci, provianťáci a v neposlední řadě samozřejmě pořadatelé.
text a foto
Dana Ehlová

Nové Přepychy
pro nejmladší generaci
Obec Přepychy prochází pod novým vedením viditelnými změnami k lepšímu.
Některé z nich jsou patrné na první pohled, ty další až při podrobnějším „průzkumu“.
Upravenost obce - a to jak jejího centra,
tak okrajových částí - patří k těm prvním,
mezi ty ostatní se řadí péče o úplně nejmladší generaci – nově narozené občánky Přepych, předškolní děti i děti školou
povinné.

VEDLE SEBE, NEBO SPOLEČNĚ?
z Opočenských novin

Společně je určitě lepší. Opočno má přirozené spádové obce a je bezesporu dobře, když s nimi
naváže spolupráci.
Děti z těchto obcí k nám jezdí do školy, navštěvují základní uměleckou školu, v neposlední řadě
se s okolními obcemi počítá při tvorbě koncepce zdravotní péče, dopravní obslužnosti atd. Proto
jsem velmi ráda přijala nabídku paní Zdeňky Seidelové, starostky Přepych, abych zasedla v porotě
při konání Přepyšského kormidla, tradiční akce, na kterou zajíždějí lidé z širokého okolí.
Během setkání jsme mluvily o dalších akcích v Přepychách a mě velmi zaujalo, jak si obyvatelé
váží minulosti a tradic své vesnice, což je blízké i našemu městu. Najít společnou řeč s paní Seidelovou tak bylo velmi snadné.
Myslím, že každé město či obec má čím obohatit své sousedy a že dobré vztahy na této úrovni
mohou být přínosem pro nás všechny. Vzájemně se můžeme podpořit v prosazování společných
zájmů i na úrovni krajské a celostátní.
Proto chci udělat všechno pro to, abychom nežili vedle sebe, ale společně. Přepychy se staly prvním krokem a já za toto nakročení paní Zdeňce Seidelové velmi děkuji.
Šárka Škrabalová, starostka Opočna
Přepyšský zpravodaj 2015/3
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Dalo by se říci, že se právě v „nových“
Přepychách opět potvrdilo pravidlo: vše
souvisí se vším. Budeme-li konkrétní, tak
s velkým citem provedená úprava uprostřed lesů ukrytého mariánského poutního místa Dřízna dala impuls k založení
tradice vítání nových obyvatel obce.
Pojďme však na začátek: Od letošního
května zdobí Dřízenské údolí s kapličkou a křížovou cestou nově instalovaná
a vysvěcená dřevořezba místního řezbáře Radka Křivky. Tam, kde je umístěna,
býval kdysi obraz Matky Páně na dřevě s
letopočtem 1764.
Obnovila se tak prastará tradice, která trvá s menšími či většími přestávkami více než dvě stě padesát let, ale vedle
toho právě rukodělná práce přepyšského
amatérského umělce natolik zaujala Jiřího Králíčka, jednoho ze spolupracovníků
starostky Zdeňky Seidelové, že se narodil
nápad, aby byla podkladem či vzorem pro
zcela originální dárek.
„Jiří Králíček nám pomohl, abychom ve
spolupráci s Marianem Karlem, profesorem ČVUT, získali nejprve 3D model dřevořezby, na základě něhož vznikla malá
plastika, kterou předáváme jako krásný
dárek při slavnostním vítání novorozených obyvatel Přepych,“ řekla Zdeňka
Seidelová.
A tak již 19. září 2015 převzali v kapli Panny Marie v Dřízenském údolí rodiče prvních šesti letos narozených dětí z Přepych
jedinečný medailonek, jako věrný (ale
mnohonásobně zmenšený) obraz dřevořezby, jejíž originál zdobí prostranství u
studánky Křižovka v tomto poutním místě. Na rubové straně jsou uvedena jména
rodičů a jméno jejich potomka s datem
narození.
Stranou pozornosti nezůstaly ani děti o
něco starší, tedy předškolní. „Podařilo se
nám zrušit služební byt, nájemníky jsme
umístili do náhradního bydlení,“ řekla před časem starostka Přepych s tím,
že mateřská škola projde rekonstrukcí, v
rámci které vznikne stálá ložnice pro děti,
nově vybavená šatna, minitělocvična a zázemí pro personál. V další etapě pak bude
realizováno i zateplení budovy.
Rekonstrukce v hodnotě 1,3 milionu
korun zdárně proběhla během letních
prázdnin a v sobotu 12. září se uskutečnil
Den otevřených dveří. Možnost prohlídky
nových prostor si nenechala ujít ani první
kuchařka školky Milena Pichová z Opočna, která se svými nástupkyněmi ocenila
Přepyšský zpravodaj 2015/3
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Napsali o nás
praktičnost změn provedených podle projektu Libuše Hrochové.
Rovněž všech šest prvňáčků Základní
školy v Přepychách si svůj velký den, prvního září, náležitě užilo. Zahájení školního roku proběhlo za účasti nejen ředitele
školy a místostarosty obce v jedné osobě Jana Macháčka, ale také starostky Zdeňky
Seidelové. Pro nové žáky byla před tabulí
připravena dobová lavice, v níž sedávali
už jejich prarodiče - mohli si vyzkoušet
její „pohodlnost“ a na památku se nechat
třeba vyfotit.
Dana Ehlová

Ze života obce

Vítání občánků
kaple Panny Marie v Dřízenském údolí

Vítáme mezi námi
nové občánky Přepych:

Tobiáš HEJZLAR
Magdaléna ZDEŇKOVÁ

Nikola MARTINCOVÁ
I sluníčko chtělo přivítat naše občánky, a tak
se z mlhavého dopoledne prodraly nejprve
první paprsky, a když účastníci slavnostního setkání opouštěli prostory kaple, zalila
Dřízenské údolí sluneční záře babího léta a
bryčka tažená párem koní pohádkovou atmosféru umocnila.

Josef ŠKALDA

Pár řádek
našim seniorům
Ke šťastné obci patří spokojený život seniorů, oproštěný od obchodních praktik
„vykuků“ naší doby. S tím souvisí i zákaz
podomního prodeje schválený zastupitelstvem Obce Přepychy.
I přes vydané nařízení se může stát, že se
Vás někteří prodejci, především s energií,
budou snažit obelhávat dál.
Dejte si pozor na jejich triky:
- Namluví vám, že jdou zkontrolovat stávající smlouvu, zda neplatíte zbytečně
víc. Zapíší si nadiktované údaje a nechají
si podepsat papír, že vás navštívili. Svým
podpisem však potvrdíte smlouvu o změně dodavatele.
- Nabízená cenová výhoda je časově omezená. Podle jejich tvrzení platí již pouze
jednu hodinu. Vezměte si čas na rozmyšlenou. Rádi Vám poradíme.
- Za podpis smlouvy obdržíte dárek. Nic
není zadarmo. Darovaná úsporná žárovka
za dvěstě korun vás následně může přijít
na tisíce.
Rada na závěr.: Pokud Vás navštíví podomní prodejce, neposkytujte mu žádné
informace a kontaktujte nás na tel: 494
628 111, 724 025 975 (Obecní úřad).

Říjen
Uhlíř Vladimír			
čp.111
92 let
Rohlenová Lenka			čp.81		88 let
Listopad
Ivaniec Jiří 				
čp.135
70 let
Kasnarová Jarmila			čp.21		82 let
Prosinec
Slováková Hana			
čp.162
80
Jelenová Božena			čp.53		93
Kubíčková Miloslava		
čp.120
81
Rejchrtová Hana			
čp.202
83

let
let
let
let

Našim oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů se souhlasem zde uvedených osob.

Co má společného Panna Marie Lurdská
a Radek Křivka?
Medailonek nesoucí reliéf Panny Marie
podle předlohy místního řezbáře Radka
Křivky.

sobota 19. 9. 2015
Kateřina FENCLOVÁ

Rosalie PISKOROVÁ

Účinkovali: Silva Zálišová, Jaroslava Čtvrtečková, Petra Čtvrtečková, Barbora Škaldová a paní učitelka Jitka Čtvrtečková, DiS. O historii pohovořil kronikář Vladimír
Zdeněk.
Slavnostní akt připravila Obec Přepychy ve spolupráci s kulturní komisí.
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Společenská kronika
říjen – listopad – prosinec
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Zmíněná dřevořezba je zavěšena u studánky Křížovka. Se svolením pana Křivky byl reliéf sejmut z letitého dubu a z
dřevořezby pořízen speciálním skenerem
vektorový snímek. Na 3D tiskárně bylo
vyhotoveno sedm medailonků se jmény
občánků, jejich rodičů a s datem narození. O pokovení speciální hmoty a obal se
sponzorsky postarali Josef Konečný (majitel společnosti KWS CZ, Opočno) a společnost Servisbal z Dobrušky. Vznikla tak
nová tradice. Počátky života Přepych jsou
možná právě v Dřízenském údolí, v místech, kde vyvěrá životodárný pramen a v
jehož blízkosti stojí kaple Panny Marie, ve
které v sobotu 19. září proběhlo slavnostní
vítání občánků.
Děkujeme všem sponzorům za dary
a spolupráci. Věříme, že medailonek přinese štěstí jejich držitelům a za destiletí
pak příjemné vzpomínky jejich potomkům na své předky.
Kulturní komise
Radek Křivka je zručný s dlátem i flašinetem,
je rybářem, myslivcem i vojákem ck rakousko-uherské armády. Především však Přepyšákem.
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Ze života spolků

Stanování u rybníka, 7.–9. 8. 2015 • Loučení s létem 29. 8. 2015
Pruhy a hvězdy, 21. 11. 2015

Ze života spolků

O přepyšské kormidlo, 22. 8. 2015, Dvorský rybník, pořadatel ProPřepychy
9 soutěžících posádek, absolutní vítězi: Havajští trosečníci
Adélka Rydlová

Vojta Vajsar

Absolutní vítězi
Vladimír Zdeněk senior moderuje
syna Ondru, kapitána plavidla TESLA

Hokejoví mistři –Lukáš Tláskal, Denis
Polák, Giani Nardelli, Patrik Tatai

Všech Pepů ráj. Pánové, pokud rádi vaříte, tak
není lepší příležitost jak se prezentovat. Děti si
hrají, manželky si užívají a vy se staráte.

Stanový tábor na hrázi Dvorského rybníka je už tradičním znamením, že prázdniny jsou za svou
polovinou. Pokud vyjde počasí a je slunečno, tak pohled na spoře oděné elegantní maminky a sklenice piva, to je zážitková dovolená, jak se patří.

Lovec duší – Matyas Seidel

Pro děti školou povinné a předškoláky připravila MS Českého červeného kříže Loučení s létem.
Svoji zručnost si ověřili i ti nejmladší. Jedním z
nich byl i Kubík Cihlář.

Tradiční Loučení s létem. Pořadatelky mají velkou zásluhu na tom, že díky zápalu pro hru zapomněli soutěžící na blížící se konec prázdnin a příchod školních povinností. Setkání se uskutečnilo na
sportovišti SK Přepychy. Věřme, že i ve škole budou řešit úkoly se stejným nadhledem a úsměvem.
Na snímku zleva: Jan Zelinka, Petr Kocour a Jiří Zelinka.

Beruška – Michal Cihlář

Šíleně smutná princezna –
Míra Hájek a Filip Tláskal

Hurvínkovo divadlo -Péťa Sejkorová
a Martina Macháčková

Adié 2015.
Vítej nový roku!

Spokojení diváci
Člověče, nezlob se Tereza Macháčková a Věrka Jirušková

S náskokem o několik námořních uzlů přejeme
všem šťastný nový rok.
Občanské sdružení ProPřepychy
Přepyšský zpravodaj 2015/3

Cesta za snem - Tomáš Hejzlar

Hvězdy filmového nebe v Přepychách. Taneční večer Pruhy a hvězdy pořádalo os. ProPřepychy.
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Obnova varhan v kostele sv. Prokopa
a Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Dobrý den, vážený pane Slaninko,
obracím se na Vás dnes ve věci možnosti pokračování v pracích na obnově historických varhan
umístěných v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Obdrželi jsme informaci o vyhlášeném programu 16KPG04. Jistě máte tuto informaci také k dispozici.
Nedávno jsem hovořila s panem PhDr. Petrem Koukalem, Ph.D. z Národního památkového
ústavu o možnostech této opravy. Ráda bych Vám v této souvislosti nabídla pomoc jménem
Obecního úřadu Přepychy i svou osobní. Jsem rozhodnuta připojit se k případné sbírce svým
osobním finančním darem.
Ráda bych se s Vámi sešla v této záležitosti. Zvu Vás tedy k osobnímu jednání v kanceláři obecního úřadu, termín dle dohody. Myslím, že je nutné této dotační příležitosti využít a pokud to
bude možné, ráda pomohu.
Mám zájem o opravu všech památek v našem katastru, s potěšením Vám zasílám fotografii
nedávno dokončené obnovy památníku Pana Aloise Mádra v Dříženském údolí.
Přeji Vám pěkný a klidný večer a očekávám Vaši laskavou odpověď.
Zdeňka Seidelová, starostka obce

Společně k obnově. Bylo zřízeno sbírkové konto a tým na obnovu varhan.
Shora uvedený dopis paní starostky vyústil
v setkání se zástupci Římskokatolické církve (vlastník varhan) a odborníky v dané
oblasti, kde bylo dojednáno zřízení sbírkového konta na jejich obnovu. Správcem
konta je Římskokatolická církev. Zároveň
byl ustanoven tým složený ze zástupců
Přepych (Zdeňka Seidelová, Mgr. Jan Macháček, Radek Tláskal), spolupracujících
odborníků se zkušeností ze záchrany varhan v Husově sboru v Dobrušce (PhDr.
Petr Koukal, Ph.D., MgA. Pavel Svoboda
- varhaník a ředitel MHF F. L.Věka, Lukáš
Koblása - varhaník, Ivan Bok - varhanář,
Dana Ehlová a Ing. Věra Tošovská - projektová manažerka). Za Římskoatolickou
církev je v pracovním týmu P. ThLic. Augustin Slaninka CM, děkan.
Podrobnosti o projektu obnovy varhan budou zveřejněny při slavnostním koncertu
Štěpánských koledníků v neděli 27. prosince 2015, na který Vás všechny srdečně
zveme.
Mgr. Jan Macháček a redakce

V polovině listopadu navštívil kostel sv. Prokopa v Přepychách specialista na hudební památky pan PhDr. Petr Koukal, Ph.D. z Národního
památkového ústavu. Seznámil se osobně se
stavem varhan, které sestavil Amand Hanisch
v roce 1872 a doporučil generální opravu.

Mezinárodní hudební festival F. L.Věka patří k nejvýznamnějším kulturním akcím
regionu a již pět let přináší krásnou hudbu v podání špičkových umělců a těles.
Letošní jubilejní ročník zahrnoval sedm koncertů ve čtyřech místech – Dobrušce,
Opočně, Novém Městě nad Metují a Deštném v Orlických horách.
Zcela zaplněné koncertní sály a kostely byly důkazem stále vzrůstajícího zájmu hudebních příznivců, který se odrazil v téměř stovce abonentů. Na pátém ročníku se představil
například nejlepší český komorní orchestr Praque Philharmonia, vítěz prestižní mezinárodní soutěže Fritze Kreislera ve Vídni 2014 houslista Jan Mráček, vynikající Smetanovo
trio, pěvecký sbor Martinů Voices nebo slovenský tenorista Štefan Margita.
Tento úspěšný projekt však iniciuje také záchranu památek v regionu a příkladem je
dokončená generální oprava unikátního secesního nástroje v Husově sboru v Dobrušce.
Týmu, složenému především z organizátorů festivalu, se za jeden rok podařilo shromáždit více než 600 000 Kč, potřebných na opravu. V sobotu 7. listopadu se královský
nástroj po mnoha desítkách let poprvé veřejně rozezněl na Koncertech pro dárce.
Starostka Zdeňka Seidelová měla možnost „nahlédnout“ nejen do hudebního festivalu,
ale také do průběhu záchrany varhan. Dalším opraveným nástrojem by se tak v budoucnu mohly stát varhany v kostele sv. Prokopa v Přepychách.
Dana Ehlová
Přepyšský zpravodaj 2015/3
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Křížovka

Doma u kávy
luštíme s Orlickým týdeníkem

Obecní knihovna
novinky
Naše knihovna, která sídlí v hasičské
zbrojnici, má 69 registrovaných čtenářů. Veřejnosti je otevřena ve středu od
17 do 19 hodin. Mimo zápůjčky knih
sledujeme pro vás i knižní novinky. Jedna z nich, kterou uvádíme, je kandidátem na vhodný vánoční dárek.
Jaroslava Tomková
knihovnice

Pozdravy od sousedů

Mnohé obyvatele Přepych možná potěší
kniha Opočno v proměnách, jejíž první díl je věnován Kupkovu náměstí. Ti
starší si mohou připomenout živnosti v
jednotlivých domech, zavzpomínat třeba
na obchodní dům pana Loudy či na trafiku pana Duky. Ale je možné, že příběhy
domů a jejich obyvatel zaujmou i mladší
čtenáře.
Kniha s bohatou obrazovou dokumentací bude v prodeji v informačním centru
v Opočně nejpozději v polovině prosince
a může se tak stát milým vánočním dárkem. Jako malou ochutnávku posíláme
„obrázkový“ pozdrav…
Město Opočno a letopisecká komise

Jak vidíte, kniha se právem nazývá Opočno
v proměnách. Při porovnání s dnešním náměstím se rozdílů najde určitě víc než dost, jedním
z nejvýraznějších je např. umístění kašny.

Nápověda: ATO, CUPO, MOL, UNE

JAK NA PŘEDPLATNÉ?
KUPON

EMAIL

POŠTOU

ELEKTRONICKY

Najdete v každých
novinách

Napište si
o předplatné emailem

Pošlete na adresu

redakce@

Tento snímek je z roku 1908,
se do34,Opočna orlickytydenik.cz
Školní kdy
náměstí
sjelo celé okolí na oslavu
60 let n.
odK.zrušení
Rychnov
516 01 roboinfo@orlickytydenik.cz
ty. Okolní vesnice vypravily alegorické vozy, které nám opočenský kronikář hezky vyjmenoval a
ORLICKÝ TÝDENÍK NA PŮL ROKU
díky tomu víme, že přepyšský představoval KoJEN ZA 468 Kč
zinu před soudem. Na fotografii je vidět Trnov,
+
TV
POHODA
ZDARMA!
který byl ukázkou staročeských přástek.

Tak rozhodla odborná komise vedená panem Tomášem Hrubým, kuchařem Hotelu Panorama v Rychnově nad
Kněžnou. Klání zorganizovala Zlatka
Vacátková a Pizzerie v Zámecké ulici
v Opočně.
V těžké konkurenci hospodyněk ve věku
od 7 do 88 let se naše sousedka neztratila, ba naopak - vyhrála.
Gratulujeme!
A vítězný recept s jejím svolením zveřejňujeme na webových stránkách: www.
prepychy.cz

Máte rádi křížovky?
Redakce Přepyšského zpravodaje pro vás
TELEFON
REDAKCE
s Orlickým
týdeníkem připravila
soutěž o
ceny v luštění křížovek.
OSOBNĚ
Stačí správně
a odpověď
 vyluštit tajenku
zaslat na E: kulturnikomise@prepychy.cz
do 15. 12. 2015.
Jeden Zavolejte
vylosovaný výherce,Přijďte
kterýsi OT
odpoví
nám dose
redakce
do redakce
správně,
může těšitpředplatit
na čtvrtletní
před533 933 týdeníku
Školní
náměstí
platné494
Orlického
(Od
1. 1 34- do
761 399
Rychnov nad Kněžnou
31. 3. 777
2016)
ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 936 Kč
+ TV POHODA ZDARMA!

Orlický týdeník,
Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov n. Kn.
redakce@orlickytydenik.cz, sport@orlickytydenik.cz,
Telefon: 494 533 933, www.orlickytydenik.cz

Něco ke kávě pro rodinnou pohodu
nejlepší rohlíčky má Marie Burketová z Přepych

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje kultrurní komise
a redakční rada Přepyšského zpravodaje.
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Společenské akce

Přepychy v detailech
Soutěžní otázka

Vyhlašujeme soutěž pro fotografy
Přepychy očima objektivu
Pořadatelem soutěže je Obec Přepychy, IČ: 00275280, 517 32 Přepychy 5
Organizací soutěže je pověřena Kulturní komise při obci Přepychy, zastoupená Jitkou Čtvrtečkovou, DiS.
Kategorie: junior 0-15 let, dospělí 16-99 let
Nesmí se zúčastnit členové kulturní komise a profesionální fotograf.
Podmínky: aktuální foto obce, uvést název soutěžní fotografie, fotografie nesmí být
označena datumovkou a textem.
Minimální rozlišení 10 x 15 cm na 300 dpi, resp. 1 200 x 1 700 bodů ve formátu jpg.
Téma: Přepychy očima objektivu
Soutěžní kolo (zasílání fotek): 1. 1. 2016–30. 4. 2016
Hlasování: 1. 1.–31. 5. 2016 (elektronicky)
Vyhodnocení: v červnu 2016 + zveřejnění vítězných fotografií.
Cena odborné poroty: 3 nejpovedenější fotografie z každé kategorie.
Složení odborné poroty: Hugo Švec, Ing. Jiří Petera, Robert Galiana, Jan Povýšil, Jitka
Čtvrtečková, DiS.
Cena veřejnosti: 1 fotografie s nejvyšším počtem hlasů.
Výherci obdrží hodnotné ceny.
Souhlas k užití fotografií: účastí dává každý účastník souhlas k užití fotografiií s jménem autora pro potřeby obce Přepychy.
Bližší informace včetně příslušného formuláře umožňujícího odeslání soutěžních
snímků naleznete na www.fotosoutezprepychy.cz. Webové stránky budou zprovozněny od 1. 1. 2016

Často chodíme kolem míst, která nám
připadají tak všední, že už je ani nevnímáme. Máme je spojené v souvislosti s okolím. Jejich detaily se tak pro nás mohou
stát stěží identifikovatelné.
Kam a odkud vyhlížíme oknem na snímku? Poznáte? Malou nápovědou je, že dovnitř objektu, se běžně nedostanete.
Své odpovědi do 31. 12. 2015 e-mailem
na adresu: kulturnikomise@prepychy.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Koledníci budou na Dobrušsku a Opočensku koledovat v sobotu 9. ledna 2016. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem
a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2016 již tradičně zní:
„POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA
CHARITNÍHO DÍLA“
Prosíme každého, kdo by se chtěl zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás
kontaktuje. S vaší pomocí přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška
www.dobruska.charita.cz, E-mail: charita.dobruska@seznam.cz,T: 723 539 100

Kalendář akcí
23. 12. v 17 hodin

Zpívání u kostela

Altán u kostela

ProPřepychy a ZŠ

27. 12. v 15 hodin

Martin NOVÁK BAND& Štěpánští koledníci

kostel sv. Prokopa

Obec Přepychy

9. 1. 2016

Výroční schůze ProPřepychy

Restaurace Katka

os. ProPřepychy

15. 1. 2016

Ples ČČK

Restaurace Katka

MS ČČK

17. 1. ve 14 hodin

Dětský karneval

Restaurace Katka

MS ČČK

20. 2. ve 20 hodin

Ples SDH

Restaurace Katka

SDH Přepychy

19. 3. ve 20 hodin

Karneval pro dospělé

Restaurace Katka

SDH Přepychy

6. 2.

Masopust

Hasičská zbroj.

SDH a ProPřepychy

16. 4.

Setkání seniorů

Restaurace Katka

KK a Obec Přepychy

Taneční pro dospělé
Vydává Obecní úřad Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 500ks, zdarma do vašich poštovních
schránek, možno vyzvednout na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě u paní Karlíčkové. Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2016. Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Zdeňka Seidelová, Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. Kn.. Foto: archiv Obce Přepychy, Orlický týdeník
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