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ZDARMA

Svátek hudby s Václavem Hudečkem
kostel sv. Prokopa 8. 9. 2016

Stav sbírkového konta je 448 382 Kč. Děkujeme!

Pohled z opuštěné skříně Hanischových varhan (snímek nahoře) na dění, jež je zárukou včasného
návratu píšťal, které nalezly své adoptivní dárce.

SLOVO starostky
Jak ten čas letí. Až vyjde toto číslo Přepyšského zpravodaje bude mít naše samospráva zvolená v roce 2014 polovinu
svého volebního období za sebou. Mnohé
z představ, které jsme před dvěma lety
měli jsme uskutečnili, někde jsme zatím
jenom nakročili. Vcelku však můžeme
říci, že své sliby plníme. O tom svědčí
i toto číslo Přepyšského zpravodaje.
Výsledky naší práce jsme si získali prestiž
v podnikatelských kruzích i u institucí.
O tom svědčí i výsledek sbírky na obnovu varhan. Vám všem patří poděkování,
že obnos získaný touto formou pokryje
náklady na II. etapu. To jsme dokázali
za jediný rok. Kdo by také předpokládal
, že do Přepych přijedou účinkovat mistři
jako je Václav Hudeček, Martina Kociánová či Jaroslav Svěcený? Nebo Stanislav
Zindulka, kterého k nám pozval náš příznivec Miloň Čepelka. A když už jsem se
zmínila o panu Čepelkovi, dovolte mi,
abych mu za nás za všechny, touto cestou
pogratulovala k jeho kulatému životnímu
jubileu a popřála jemu i jeho ženě paní
Hance hodně zdraví a optimismu.
Velkou měrou se o dobré jméno obce
zasloužily naše spolky a čeká nás další
společný úkol. Vytvořit podmínky v občanském životě novým rodinám, které
k nám přijdou díky nově připravované
výstavbě rodinných domů tak, aby se
zde cítily doma. Příprava pozemků a vytvoření služeb odpovídajích stylu života
moderního venkova to je zase úkol nás –
zastupitelů. Zalistujte v našem zpravodaji
a připomeňte si události, které se během
prázdnin u nás udály. A pokud se domníváte, že si náš zpravodaj zaslouží váš hlas,
připojte se k hlasování v soutěži o NEJ
zpravodaj Rychnovska.
Zdeňka Seidelová,
starostka obce

Samospráva obce

Samospráva obce
• Informaci o využití autobusových spojů hrazených obcí.

Výpisy z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
č. 2016–09, 10
Výpis z Usnesení č. 201609 ze dne 10. 8. 2016

• Benefiční koncert Václava Hudečka v kostele sv. Prokopa 8.9.2016. Plánován další koncert
11.11.2016 - Alfréd Strejček a Martina Kociánová, na jaře 2017 Pavel Šporcl.

Přítomno: 12 členů ZO, 7 občanů, zapisova-

14.Bod 22 programu

Zahájení: 19:05 hodin, ukončení: 20:20 hodin

• Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2016
– předání ocenění 20.8.2016 v obci Rudník.

Zastupitelstvo obce Přepychy

15.Bod 23 programu

I. Bere na vědomí :

• Soutěž netradičních plavidel „O přepyšské
kormidlo“.

telka

1. Bod 2 programu
• Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
• Kontrolu plnění dřívějších usnesení.

16.Bod 24 programu – ostatní
• 24.1. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Přepychy u Opočna – pověření ke vstupu a
vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

8. Bod 13 programu

III. Pověřuje: starostku obce
• k dalším jednáním a podpisu smlouvy dle
bodu 8 programu (12/0/0).
• k dalším jednáním dle bodu 11.1. programu
(12/0/0).
• k dalším jednáním a podpisu smlouvy dle
bodu 13 programu (12/0/0).
Připomínky a informace :
1. Informace :
a) Čištění a kontrola spalinových cest pro občany Přepych 30.9.2016, kominictví p. Meloun,
cena 400,-Kč.
b) Kotlíkové dotace.

• 24.2. Kontrola spalinových cest a revize kotlů
na tuhá paliva nad 10 kW příkonu.

c) Příští termín jednání zastupitelstva 8.9.2016.

II. Schvaluje :

a) Nevyvezeno sklo v „Domcích“.

1. Bod 1 programu

b) Kaluž u zastávky v „Domcích“.

5. Bod 6 programu

• Program jednání (12/0/0) a ověřovatele zápisu (12/0/0).

c) Zjistit, zda svítí světlo VO u čp.178.

• Informaci – obec plátce DPH, předpoklad
podzim 2016.

2. Bod 8 programu

3. Bod 4 programu
• Rozpočtové opatření č. 8/2016.
4. Bod 5 programu
• Rozpočtové opatření č. 9/2016.

6. Bod 7 programu
• Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu akce Chodník „Ve Skalách“ Přepychyveřejné osvětlení.
6. Bod 9 programu
• Informaci o zahájení prací akce Chodník „Ve
Skalách“ Přepychy.
7. Bod 14 programu
• Energetické úspory na objektu MŠ Přepychy
v obci Přepychy – stavební povolení, informace o dotaci.
8. Bod 15 programu
• Informaci o stavu kanalizace.
9. Bod 17 programu
• Informaci o opravě starého poruchového vodovodu Přepychy.
10.Bod 18 programu
• Informaci ze Svazku obcí Dřížná – nutno
hledat firmu pro montáž stanu v roce 2017.
11.Bod 19 programu
• Projekt „Pošta Partner“- informace z jednání.
12.Bod 20 programu
• Informaci o stavu zvonů v kostele sv. Prokopa a nutné opravě, protokol Zvonařství Manoušek.
13.Bod 21 programu
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• Dodavatele stavby a smlouvu o dílo na realizaci akce „Chodník „Ve Skalách“ Přepychy
– veřejné osvětlení“ a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy. Dodavatel: D-energy
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, cena o dílo 315.099,- Kč bez DPH
(12/0/0).
3. Bod 10 programu

2. Připomínky:

2. Dotazy:
a) Kolaudace parkoviště v „Domcích“.
Zdeňka Seidelová, starostka obce,
Jan Macháček, místostarosta obce
Ing. Jiří Sejkora, ověřovatel zápisu
Jiří Štěpánek, ověřovatel zápisu

Výpis z Usnesení č. 201610 ze dne 8. 9. 2016
Přítomno: 13 členů ZO, 15 občanů, zapiso-

• Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Chodník u komunikace, Přepychy, Domky – oprava
krajnice podél komunikace“ (12/0/0).

vatelka

4. Bod 11 programu

din

• Studie nové bytové výstavby Přepychy – lokalita „V Domcích“, lokalita Z 1 a Z 26. První
etapa výstavby Z 26 – 17 parcel (12/0/0).

Zastupitelstvo obce Přepychy

Zahájení: 19:20 hodin, ukončení: 20:30 ho-

I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu

• Informaci o přípravě smluv na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci s vlastníky nemovitostí.
9. Bod 14 programu
• Informaci o změně výměry pronajatých pozemků Sportovnímu klubu Přepychy z důvodu
prodeje pozemků u rybníku Dvorský.
10. Bod 15 programu
• Informaci o převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2016.
11. Bod 16 programu
• Informaci o plánu akcí (17.9. od 10:00 hod.
vítání občánků, 11.11. od 17:00 hod. benefiční
koncert, rozsvícení vánočního stromu, zpívání
u kostela).
12. Bod 17 programu
• Informaci ze Svazku obcí Dřížná.
13. Bod 18.2. programu
• Informaci o přípravě kolaudace akce „Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací
plochu na p.p.č. 233/44.
14. Bod 18.5. programu
• Informace k DPH.
15. Bod 18.8. programu
• Informaci o omezení dopravy v obci z důvodu průjezdu cyklistického závodu East Bohemia Tour dne 10.9.2016.

• Informaci o volbách do zastupitelstva kraje
7. a 8. října 2016.

II. Schvaluje : (pro/proti/zdržel se)
1. Bod 1 programu

• Kontrolu plnění dřívějších usnesení

• Záměr obce Přepychy č. 8/2016 o prodeji
pozemku (12/0/0).

3. Bod 4 programu

• Smlouvu o dodávkách nových verzí systému
Gramis a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy (13/0/0).

8. Bod 16 programu
• Svoz nebezpečného odpadu, podzimní termín (12/0/0).
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5. Bod 8 programu
• Informace z místní knihovny. Poděkování
bývalé knihovnici paní Jaroslavě Tomkové.

• Smlouvu o výpůjčce číslo 9/50/16/0173/
MA/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy (13/0/0).
10. Bod 18.6. programu
• Akci roku 2017 - nákup zvonu do místního
kostela, částka 250.000,-Kč (11/0/2).
11. Bod 18.7. programu
• Akci roku 2017 – rekonstrukce veřejného
osvětlení. Výměna nadzemních i podzemních
částí stávajícího veřejného osvětlení (13/0/0).

III. Pověřuje starostku obce

• k podpisu smlouvy dle bodu 11 programu
(13/0/0).
• k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu
18.3. programu (13/0/0).
• k podpisu smlouvy dle bodu 18.4. programu
(13/0/0).

Připomínky a informace :
a) Plánovaná výsadba švestkové aleje spolkem
ProPřepychy.

3. Bod 6 programu

b) Informace o třešňové aleji.

• Smlouvu o technické podpoře systému
Gramis a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy (13/0/0).

c) Pan Zdeněk poděkoval jménem spolku ProPřepychy zaměstnancům OÚ za pomoc při
akci „O přepyšské kormidlo“.

4. Bod 7 programu

d) Pozvánka na Posvícení do Přepych u Přelouče.

• Záměr obce Přepychy č. 9/2016 (13/0/0).

6. Bod 9 programu

5. Bod 10 programu

• Projekt Pošta Partner – informace z jednání.

• Projekt Pošta Partner - smlouva o zajištění
služeb pro Českou poštu, s.p. a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy (10/1/2).

7. Bod 12 programu

9. Bod 18.4. programu

• k podpisu smlouvy dle bodu 10 programu
(10/1/2).

6. Bod 12 programu

• Rozpočtové opatření č. 11/2016.

• Veřejnoprávní smlouvu s Městem Dobruška,
se sídlem nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška,
IČ: 00274879, ohledně výkonu agendy speciálního stavebního úřadu pro úpravy místních
komunikací nacházejících se ve správním obvodu obce Přepychy (13/0/0).

17. Bod 18.10. programu

2. Bod 5 programu

• Žádost č.j. 534/2016, prodej pozemku, parc.č. 981/79, dle záměru obce č. 5/2016 a pověření starostky obce k dalším jednáním a podpisu kupní smlouvy. Cena obvyklá 25,- Kč/m2
(12/0/0).

8. Bod 18.3. programu

• k podpisu smlouvy dle bodu 6 programu
(13/0/0).

2. Bod 3 programu

4. Bod 4.1. programu

• Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
na projekční práce a inženýrskou činnost pro
projekt „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE V DOMCÍCH – PŘEPYCHY“ (13/0/0).
Hodnotící komisi a náhradníky (13/0/0).

• Příští termín jednání zastupitelstva 6. 10.
2016.

• Příprava dokumentů pro územní řízení –
pověření starostky k dalšímu jednání (12/0/0).

• Rozpočtové opatření č. 10/2016.

7. Bod 18.1. programu

• k podpisu smlouvy dle bodu 5 programu
(13/0/0).

• Program jednání (13/0/0) a ověřovatele zápisu (13/0/0).

7. Bod 13 programu

• Žádost č.j. 626/2016 o odkoupení pozemků
v souladu se záměrem obce č. 6/2016, cena
25,- Kč/m2. Pověřuje starostku obce k dalším
jednání a podpisu smlouvy (13/0/0).

16. Bod 18.9. programu

• Určení zapisovatele.

5. Bod 11.1. programu

6. Bod 11 programu

Svoz nebezpečného
odpadu
5.11.2016 u TESONU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny
od pátku do pondělí
4.-7. 11. u TESONU a MŠ
VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA
Královéhradeckého kraje
volební místnost ZŠ Přepychy
pátek 7. října od 14-22 hodin
sobota 8. října od 8-14 hodin
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. (tel.: 727 968 156)

REZERVACE STAVEBNÍCH
PARCEL

Případní zájemci o registraci
žádosti o rezervaci parcely 1/Z26
až 17/Z26 se mohou hlásit na
obecním úřadě.

Formulář k registraci
naleznete na www.prepychy.cz
Provozní doba knihovny
se nemění
středa 16 až 18 hodin
přibyl jeden počítač
s internetem pro veřejnost.

Upozornění pro vlastníky
a uživatele pozemků, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy ČEZ
POVINNOST ODSTRANĚNÍ
A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ
ohrožujícího provozování distribuční soustavy. Zásah proveďte
v období vegetačního klidu do
15. listopadu tohoto roku.

e) Proběhla kontrola obecního rozhlasu.
Zdeňka Seidelová, starostka obce,
Jan Macháček, místostarosta obce
Ing. Josef Petera, ověřovatel zápisu
Vladimír Zdeněk, ověřovatel zápisu
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Bližší informace naleznete na
úřední desce a www.prepychy.cz
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Téměř půl tisíciletí staré zvony „bijí na poplach“

Jejich stav vyžaduje okamžitou pomoc / autor článku Dana Ehlová - Novinky.cz
Dva unikátní zvony staré téměř pět set let ve zvonici kostela sv. Prokopa v
Přepychách doslova "bijí na poplach" - jejich stav totiž vyžaduje okamžitou
pomoc. Zatímco varhany na kůru kostela jsou již v péči odborníků a pracuje
se na jejich znovuzrození, zvony zatím čekají. Ale naděje už svitla.

Unikátní zvony staré téměř pět set let
ve zvonici kostela sv. Prokopa v Přepychách doslova "bijí na poplach" - jejich
stav vyžaduje okamžitou pomoc.
Oba zvony jsou opravdovými skvosty,
vždyť jeden byl ulit roku 1545 a druhý
1559. Patří k nejcennějším památkám,
které se v obci pod Orlickými horami
vyskytují, a nové vedení Přepych v
čele se starostkou Zdeňkou Seidlovou
si hodnotu uvědomuje, což dokládají
její slova: „Je v zájmu nás všech Přepyšáků zachránit naše historické zvony pro budoucí generace. Vždyť jsou
krásné a hodně staré.”
Sama starostka také již několikrát
upozornila vlastníka kostela na pokračující vytloukání zvonoviny a doslova životu nebezpečný stav jejich
zavěšení.
Právě proto přijel do Přepych odborník na slovo vzatý - zvonař, restaurátor zvonů a soudní znalec pro obor
zvonařství v jedné osobě - Petr Rudolf
Manoušek, který obavy potvrdil. Zároveň konstatoval, že oba velké zvony,
zapsané v seznamu památek, prošly v
minulosti nevhodnou úpravou zvonového příslušenství, zřejmě v souvislosti s montáží zvonících strojů.
V posudku také uvedl, že jsou sice
otočené o 90°, ale zavěšené na ocelových traverzách s čepy v ložiskových
Přepyšský zpravodaj 2016/2

tělesech. Původní srdce byla zkrácena
v horní části a navařena k pouzdru s
otočným čepem na desce, uchycené
klínem k původnímu oku srdce. Zavěšení na kůži bylo zrušeno. Elektrické
zvonící stroje s jednostranným záběrem neumožňují přesné seřízení, tvrdý záběr plným výkonem způsobuje
vytloukání zvonů a vylamování zvonoviny v celých kouscích.
Vzhledem k rozsahu závad navrhl
Petr Rudolf Manoušek další postup
s upozorněním, že neexistuje žádné
provizorní ani dílčí řešení.
Prvním krokem musí být demontáž
zvonů včetně zvonového příslušenství
a spuštění na zem. Poté musí oba zvony dostat nové hlavice z tvrdého dřeva s kovanými upevňovacími prvky a
čepy s výkyvnými ložisky. Restaurování zvonů musí zajistit jejich dlouhodobou ochranu a správnou funkci,
což se stane pootočením. Dále musí
být vykována nová srdce z měkkého
železa a provedeno jejich zavěšení tradičním způsobem na kůži s pojistným
plechem.
Součástí protokolu je také návrh na
nový třetí zvon, který by mohl převzít

denní službu, a oba historické zvony
by pak byly používány na příležitostné
ruční zvonění. Záleží na domluvě především farnosti a obce, zda nový zvon
bude "kopírovat" svého předchůdce,
odlitého před 85 lety a odvezeného při
rekvizici roku 1942, který vážil zhruba
700 kg, měl spodní průměr 1050 mm
a odlila ho zvonárna R. MANOUŠEK
& spol.
Takový zvon by "soustavě" přepyšských zvonů vrátil melodický trojakord fis-gis-ais v sekundovém ladění. Druhou variantou je výroba
menšího zvonu o váze zhruba 270 kg
a spodním průměru 750 mm, který by
byl zavěšen do okenní nástavby.
Náklady na restaurování historických
zvonů jsou předběžně vyčísleny na
zhruba 150 tisíc korun, výroba nového zvonu pak podle velikosti na 512
nebo 206 tisíc korun. V částce není
zahrnuta cena elektrického zvonícího
stroje, spínacích hodin apod.
Starostka Přepych Zdeňka Seidelová, která dění kolem záchrany zvonů
„rozhýbala“, věří, že stejně jako v případě varhan, kdy je v plném proudu
druhá etapa jejich obnovy a díky velké
podpoře občanů, podnikatelů a spolků
z obce i celého regionu již bylo shromážděno 448 tisíc korun, mají stejnou
šanci historicky velice cenné bronzové
unikáty ve zvonici kostela sv. Prokopa.

PARKOVIŠTÉ
akce Rozšíření stávající komunikace o parkovací plochu na p. p. č. 233/44

Obec Přepychy realizací projektu přispěla k rozvoji dopravní infrastruktury v obci a zároveň rozšířila občanskou vybavenost obce.
Investiční náklady celkem 202 417 Kč, získaná dotace 101 269 Kč pokryje polovinu celkových nákladů.

Obnova nátěrů dřevěných podhledů a stožáru požární zbrojnice

Pracovníci technických služeb využili krásného počasí a provedli obnovu nátěrů dřevěných podhledů na budově čp. 212 a stožáru u požární zbrojnice čp. 125.

VODOVOD
a velkoplošná výsprava silnice V DOMKÁCH

Petr Rudolf Manoušek, zvonař, restaurátor zvonů a soudní znalec pro obor zvonařstí
v jedné osobě při prohlídce zvonů v Přepychách. (foto: Zdeňka Seidelová)
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Plánované výspravě silnice podél chodníku předcházela montáž osmi kanalizačních vpustí a výměna starého poruchového vodovodu.
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NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V PŘEPYCHÁCH

zájemci o registraci žádosti o rezervaci parcel 1/Z26 až 17/Z26 se mohou hlásit na obecním úřadě

OBECNÍ KNIHOVNA
otevřeno ve středu od 16 do 18 hodin

Naši rodáci
Barunka z Přepych

Studii nové bytové výstavby
Přepychy - lokalita V DOMCÍCH schváliko zastupitelstvo obce dne 10. srpna 2016.
V I. etapě bude vybudována
dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Z26.
Předpoklad zahájení výstavby rodinných domů je začátek roku 2018.
O bydlení v Přepychách je
zájem, jak potvrzují rezervace místních, a to nejen kvůli
rozšíření automobilky.
Vedení obce chce zajistit, aby
docházelo k postupnému rozvoji a lidé z obce neodcházeli.
Nabídkou parcel o ploše min.
1200 m² chce přilákat mladé
rodiny i z blízkého okolí.

Sakrální památky
sochy a sousoší opět chloubou obce
Sousoší Kalvárie na prostranství před kostelem Sv. Prokopa již svítí novotou.
Na snímku dole rybník u sv. Jána bez
svého patrona. Ještě než jeho břehy ožijí
rybáři bude restaurovaná socha zpět na
svém místě. Nyní probíhají poslední kosmetické úpravy v dílně zhotovitele pana
Martina Hůlky v Bohuslavicích, aby nabyla důstojné podoby, jakou měla počátkem
20. století (postavena v roce 1898).

Ke dni 31. 8. 2016 ukončila svoji dlouholetou činnost na pozici knihovnice v obecní
knihovně v Přepychách paní JaroslavaTomková. Vedení knihovny se věnovala po dlouhá léta. Začátkem září předala svou pozici paní Lence Čtvrtečkové z Přepych. Knihovna
v Přepychách čtenářům nabízí více jak 1700 svazků knih, rozdělených do sektorů literatura krásná, naučná, poezie, pohádky, obrázkové knihy pro nejmenší atd….Návštěvníci
knihovny mají rovněž možnost využít veřejný internet nebo si vypůjčit videa s tématikou Přepych (zatím pouze na VHS, v brzké době budou videa převedena na DVD).
„Do budoucna plánujeme digitalizaci seznamu všech svazků nabízených knih tak, aby
byla pro občany možnost nahlížení přes internet. Chceme vytvořit prostředí příjemné
pro dospělé i děti, abychom měli více a více čtenářů, což je v dnešní době opravdu těžké.
Podle registračních lístků knihovnu v současnosti navštěvuje cca 55 čtenářů.“ Členství
v knihovně a užívání internetu je zdarma, zpoplatněna je pouze výpůjčka VHS kazet.
Otevírací doba bude upravena a zveřejněna na webu obce Přepychy, kde naleznete i
kontakt na novou paní knihovnici.

To, že Přepyšský zpravodaj má své čtenáře i v České Skalici, naši redakci potěšilo.
Při své návštěvě na obecním úřadě nám to
sdělila Martina Pavlasová, rodačka z Přepych, za svobodna Voltrová. Jako poděkování za její čtenářskou přízeň jí posíláme
fotografii ze mše svaté v Třebešově, kterou
celebroval Dominik Duka. Martina se věnuje folkloru se souborem Barunka a o
jejich upřímném vztahu k lidovým tradicím svědčilo i procesí při zmiňované akci.
Celému souboru i Martině přejeme z Přepych do České Skalice hodně úspěchů.
Redakce

Prvopočátek knihovny

Na zasedání zastupitelstva dne 8. 9. 2016 poděkovali paní Jaroslavě Tomkové za její dlouholetou
činnost v obecní knihovně starostka Zdeňka Seidelová a místostarosta Jan Macháček.
Přepyšský zpravodaj 2016/2
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Prvopočátky knihovny v Přepychách
sahají ke sklonku 19. století. Kdy, dle
informací z kroniky byla založena „Občanská beseda“. Úryvek z kroniky: „Dne
1. ledna 1886 vešla v život „Občanská beseda“ v Přepychách v místnostech Václava
Holance, hostinského. Téhož dne v první
schůzi odbývané bylo ujednáno, by každý
člen, který propůjčí nějaký časopis spolku
ke čtení, byl zproštěn všeho příspěvku peněžitého. Pro ostatní členy stanoven poplatek měsíčně 10 kr. Hostinský ponechává
svou místnost k volnému použití. Místní
kaplan p. Alois Mádr převzal na sebe prozatím povinnost dříve, než dojde ke schválení stanov, udržovat pořádek v časopisech,
svolávat schůze a vybírat příspěvky.“
Přepyšský zpravodaj 2016/2

Spolkový život

Spolkový život

SK Přepychy - neděle 11. 9. 2016
zápas s lídrem tabulky / více na www.orlickytydenik.cz
V pátém kole OP II. třídy přivítaly Přepychy na svém hřišti vedoucí tým soutěže – Sokol Javornice. Ten potvrdil roli
favorita a po výhře 4:1 si dál drží první
místo v tabulce. Přepychy jsou v průběžné tabulce páté.
SK Přepychy - Sokol Javornice A 1:4
(1:2)
Branky: 21. Blažej Michal - 11. Kovaříček Josef, 16. Kovaříček Josef, 60. Krejčí
Adam, 85. Plašil Michal
Rozhodčí: Jedlinský Miroslav - Špaček
Ladislav, Broulík Miroslav | ŽK: 72. J. Prát
- 24. J. Kovaříček, 55. P. Kasper, 81. D. Suk
| diváků: 75
SK Přepychy: P. Chudý - J. Prát, V. Lukášek (48. L. Merganc), V. Krejčí - J. Kašpar
(76. S. Tarant), L. Sedlák, M. Blažej, A. Junek, J. Kinzel - D. Prát, M. Tomín

Michal Blažej, autor jediné branky Přepych. (Fotografie je z prvního zápisu v němž se Přepychy
utkaly s Kosteleckou Lhotou.)

Tomáš Rejzek (SK Přepychy): „Až na
posledních patnáct minut první půle byla
Javornice lepším týmem. My jsme i přes
velkou marodku sahali za stavu 1:2 po
bodu, kdy unikl David Prát a byl stažen
ve vyložené šanci. Rozhodčí situaci vyřešili po svém a Javornice dobrý výkon potvrdila dalšími góly.“

T. Krunčík (trenér Sokol Javornice A):
„O dnešním soupeři jsme věděli, že se
potýká s rozsáhlou marodkou, což se potvrdilo. Utkání jsme začali parádně a při
vedení 2:0 to s námi vypadalo výborně.
Bohužel, domácím jsme pak dali čuchnout a utkání jsme si po několika chybách

FARNOST Přepychy
právo používat znak farnosti

pěkně zkomplikovali. Naštěstí se nám
podařilo vstřelit třetí branku, která zápas
definitivně rozhodla. Gratuluji týmu k
zaslouženému vítězství, body z venku se
cení.“
Martin Šnajdr,
zdroj: Orlický týdeník

Nabídka mimoškolních aktivit pro naše děti a mládež
Stolní tenis

Kopaná

Klub přátel stolního tenisu Záhornice
-nábor začátečníků ukončen, treninky
jsou určeny pro mírně pokročilé
- od října každé úterý od 16 do 17 hodin
na Velké Záhornici
kontakt: Josef Kováříček, M: 603270928

Společný oddíl
TJ Spartak Opočno a SK Dobruška
hledá nové hráče
FOTBALOVÝ NÁBOR
hledáme chlapce a děvčata ročník 2010 a
mladší (není podmínkou)
Přijď mezi nás
každé úterý od 16 hodin na fotbalový
stadion do Opočna
nebo vždy ve čtvrtek od 16 hodin na
stadion do Dobrušky.
Více informací na tel.:. 606 918 994

Hernu pro stolní tenis je možné zájemcům o tenis zapůjčit po předchozí domluvě s panem Kováříčkem.

Hokejbal

- nábor pro chlapce ročníku 2006 a mladší
(2007,08,09, ...)
- tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 16
hodin na zimním stadionu v Opočně. Stačí vzít boty, kraťasy, vše ostatní půjčíme.
Přijďte se třeba jen podívat.
kontakt: Josef Kováříček, M: 603270928

Tenis

- nábor nových uchazečů ukončen
– tréninky v pátek od 16-17 (I. stupeň ZŠ),
od 17-18 (starší, II. stupeň ZŠ)
kontakt: Jan Balun, M: 605 992 449
Přepyšský zpravodaj 2016/2

Připravujeme:

v případě zájmu dětí následující kroužky. O termínech a místech konání vás
budeme informovat na www.prepychy.cz
a v Přepychy Info.

Kroužek Červeného kříže
Taneční kroužek
Přírodovědný kroužek
Kroužek keramiky
(od ledna 2017)
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Škola bruslení začíná 15. 10. 2016
pravidelné termíny:
středa 16:15-17:15
sobota 15:15-16:30

Hokej

- pravidelné termíny tréninků minihokeje od začátku října
pondělí 15:00-16:00
čtvrtek 15:30-16:30
pátek 15:00-16:15
Kontakt: 731 285 010
e-mail: hokej.opocno@seznam.cz
www.hokej.opocno.cz
Tvou první výstroj Ti zapůjčíme zdarma!

Kurz angličtiny

výuka pro děti do 6 let probíhá v MŠ
čtvrtek od 10 do 10:30 hodin
výuka pro děti ZŠ v případě zájmu (alespoň 7 žáků) v úterý od 13:15 do 14 hodin
kontakt / lektoři: Šárka a Jan Králíčkovi
tel.: 728 926 399

Mons. Mgr. Josef Socha, generální vikář královéhradecké diecéze a děkan P. ThLic. Augustín SLANINKA, CM, administrátor římskokatolické farnosti v Přepychách při slavnostním odevzdani oficialnich znaků a razitek farnostem Přepychy, Opočno a Dobruška,
které se uskutečnilo 16. června 2016 v kostele svatého Václava v Dobrušce
Právo používat znak farnosti udělil sídelní biskup královéhradecké diecéze J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.
Erby i znaky, používali králi, papeži,
hrabata, šlechtici, obce i farnosti už od
nepaměti. Naše farnost Přepychy měla
taky svou pečeť. Uprostřed razítka kříž a
v kruhu název farnosti: Římskokatolická
farnost Přepychy. Kříž však není speciálním znakem naší farnosti, je to univerzální znak celého křesťanství. Bylo třeba
vytvořit znak, erb, který by souvisel s naším patrociniem, s našim chrámem, obcí
a s patronem našeho farního chrámu – se
svatým Prokopem. Proto jsem oslovil heraldiky, pána Ing. Tomáše Urbana, PhDr.
Milana Bubena, Ph.D. a ThLic. Mgr. Michala Sklenáře, aby vytvořili nový znak
pro naši farnost.
Ve stříbrném štítu vyniká ze zeleného obloukovitého pažitu berla přirozené barvy,
z níž vychází zlatý řetěz, podložený černými, stříbrně lemovanými křídly se stří-

brnými blánami. Vše převýšeno černým
kloboukem s jedním černým střapcem.
Co znamená tento znak? Stříbrný štít se
zeleným kopcem připomíná obec Přepychy. Svatoprokopská berla je symbolem vítezství dobra nad otroctvím a zlem,
které člověka spoutává a zotročuje, jako
řetěz. Řetěz a dračí křídla připomínají zkrocení Zlého sv. Prokopem. Jelikož
se jedná o farnost, znak je převýšen kloboukem s jedním střapcem. Tento znak
inspiruje i nás do neustálého odvracení
se od zla k dobru, které definitivně zvítězí (Vítězící berla). Kéž nás nový obecní
znak, který byl před nedávnem zveřejněn,
i nový farní znak povzbuzují, abychom se
více identifikovali s našimi kořeny a měli
zájem dorůstat do lidské i spirituální dospělosti a zralosti.
Augustín Slaninka
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2016
RUDNÍK 20. 8. 2016, autor Dana Ehlová / zdroj: Novinky.cz
Mezi obcemi oceněnými v soutěži Vesnice roku v Královéhradeckém kraji nechybí Přepychy.
Slavnostním předáním cen ve vítězné obci
Rudník vyvrcholilo v sobotu 20. srpna
krajské kolo soutěže Vesnice roku 2016
v Královéhradeckém kraji. V konkurenci
třiceti dvou přihlášených si velice úspěšně počínali reprezentanti Rychnovska - ze
sedmi soutěžících obcí získalo ocenění
pět.
Jak si tedy vedli zástupci okresu Rychnov
nad Kněžnou? Bílá stuha patří obci Podbřezí za zapojení dětí do života v obci,
které je na velmi vysoké úrovni. Děti se
zde učí udržovat týmového ducha, ochranu přírody, sport a kreativitu, na čemž se
velkou měrou podílí obec ve spolupráci se
Základní školou a Montessori mateřskou
školou.
Cenu hejtmana obdržela obec Bačetín za
obnovu lidových tradic, dále Dobřany za
spolupráci obce se Základní školou, obec
Pohoří za péči o občanskou vybavenost
a Přepychy za koncepční rozvoj obce.

Starostka obce Přepychy přebírá cenu od hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France.

Přitom právě Přepychy podaly přihlášku
do soutěže úplně poprvé s cílem především sbírat zkušenosti do příštích ročníků. Už první účast však byla po zásluze
odměněna. Obec krásní doslova každým
dnem, a tak se starostce Zdeňce Seidelové
dostalo cti převzít z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France
cenu za koncepční rozvoj spojenou s finančním darem ve výši 25 tisíc korun.
„Je to jistě pocta a povzbuzení pro všechny naše občany, spolky a kroužky i vedení
obce. Vždyť v Královéhradeckém kraji se
do soutěže tradičně hlásí nejvíce obcí v porovnání s kraji ostatními. Takže vnímáme
jako velký úspěch, že jsme obstáli v takové
konkurenci,” konstatovala starostka Zdeňka Seidelová.
Na otázku „Co v Přepychách hodnotící
komisi zaujalo především?" odpověděla:
„Před komisí jsme se prezentovali skvělou
činností všech spolků, přestavbou mateř-

ské školy, nově vysázenou alejí, úpravami
v Dříženském údolí i ve skalách, opravou
sakrálních památek. Komisi zajímaly i naše
plány do budoucna.”

O tom, že tato obec bude o titul Vesnice
roku soutěžit i v roce 2017, není prý pochyb.
Slavnosti v Rudníku se zúčastnili zástupci
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže v čele s hejtmanem kraje Lubomírem
Francem. Pozvánku obdrželi všichni starostové obcí, z Rychnovska se slavnosti
v Rudníku zúčastnili starostové Pohoří,
Českého Meziříčí, Podbřezí, Bačetína,
Dobřan i Deštného v Orlických horách.

Návštěva u přátel v Přepychách
V sobotu 10. září jsme společně navštívili (Ing. Jiří Sejkora, Jarmila Sejkorová a
Zdeňka Seidelová) naši partnerskou obec
Přepychy u Přelouče. Měli totiž posvícení.
Strávili jsme příjemné odpoledne s panem
starostou Janem Havlíkem a dalšími přáteli.
Prohlédli jsme si nově upravenou hospůdku, projeli se okolím na bryčce tažené párem grošáků.
Přepyšský zpravodaj 2016/2
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XIV. ročník - Rybářské závody 23. a 24. srpna na Obecním rybníku
pro děti i dospělé pořádá tradičně rodina Vostřezova
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
se poohlédl za 14. ročníkem rybářských
závodů v Přepychách, který se konal
v sobotu 23. 7. 2016 soutěží dospělých
a v neděli 24. 7. 2016 měly na březích
Obecního a Farského rybníka prostor
pro rybolov děti.
Sobotního závodu se účastnilo celkem
89 rybářů. Cílem závodníků bylo ulovit
co největší počet ryb, které byly následně měřeny. Všechny ulovené ryby byly
zapsány do startovního lístku, kdy každý
centimetr se rovnal jednomu bodu. Závod
začal v 7 hodin. První poločas trval do
9:30, druhý měl začátek v 10:30 a končil
ve 13 hodin. Nejčastěji lovenou rybou byl
již tradičně kapr obecný. Celkový součet
všech ulovených ryb se vyšplhal na 244
metrů, přičemž Miroslav Doležal z Pardubic ulovil ryby o celkovém součtu 784
bodů a obsadil první místo. Pro druhou
příčku si do Přepych přijel Bartoněk Lukáš z Předměřic nad Labem - 679 bodů
a na třetím místě se umístil Patrik Chaloupka z Janova s celkovým součtem 671
bodů. V neděli se uskutečnil závod mládeže, který přilákal do naší obce 29 nadšených rybářů a rybářek. I děti si počínaly
velmi zdatně. Celkem ulovily 78 metrů.
Na prvním místě s počtem 540 bodů se
umístil Daniel Tobolka z Nechanic, na
druhém Jakub Tóth z Hronova, který ulovil 354 bodů. Třetí místo obsadil Marek
Plecháč z Hronova s počtem 334 bodů.
Největší ulovenou rybou byl kapr, který
se po urputném boji objevil v podběráku Radimu Dolejšímu. Měřil 78 cm. Pro
všechny účastníky sobotního i nedělního
závodu byly připraveny hodnotné ceny
včetně pohárů pro první tři nejúspěšnější.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a Obci Přepychy v zastoupeni
paní starostky Zdeňky Seidelové, bez kterých by se Rybářské závody těžko pořádaly.
Ing. Josef Vostřez

Ing. Josef Vostřez mezi nadšeným rybářským potěrem. Děkujeme mu za radost a příjemné chvíle,
kterými nás prostřednictvím rybářských závodů obdarovává.
Redakční rada

Pomoc při rybolovu může mít několik tváří. Tzv. krytí zad a morální podpora nebo aktivní spolupráce při přeměření mrštného a neuchopitelného úlovku (asistent Jan Suchánek).
Vždy se však jedná o nezaměnitelné společné zážitky spojené s příjemným odpočinkem a zábavou.

Pohlednice - Přepychy 6x jinak
Obec vydala serii pohlednic čítající šest
druhů. Obsahuje i vítězné fotografie
z naší fotosoutěže: „Přepychy očima objektivu.“ s charakteristickými pohledy
na kostel sv. Prokopa, kapličku v Dříznech i romantickou pohlednici „Pepové
sobě“. Pohlednice si můžete zakoupit
v obchodě u paní Karlíčkové.

Příjemný víkend a oproštění od všedních starostí přináší posezení s prutem u Obecního rybníka
malým i velkým klukům.
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Významné události

Ze života obce

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

Základní škola – po prázdninách do školy
1. září 2016

Marcela Krunčínková
Marie Pultarová

Amálka Paseková
Paní učitelka Marcela chtěla být učitelkou
a paní učitelka Maruška prodavačkou.

Dne 1. 9. 2016 byl v budově základní
školy zahájen nový školní rok za přítomnosti všech žáků školy, rodičů prvňáků,
starostky obce Zdeňky Seidelové a celého pedagogického sboru.
Přítomné přivítal ředitel školy a připomněl
všem zásady bezpečnosti během školního roku, seznámil rodiče a žáky s plány a
úkoly na letošní rok a popřál všem hodně

úspěchů. Poté pozdravila žáky a přivítala
prvňáky paní starostka a také připomněla
hlavně bezpečnost na cestě do školy.
Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do
svých tříd se svými třídními učiteli. Při
odchodu domů pro začínající prvňáky
přichystala paní Krulichová sladkou odměnu v podobě zmrzliny zdarma.
Redakce

Maruška Jelenová
1) hrát si se sestřenicí
2) pomáhat lidem, pracovat v Domově
důchodců

Adámek Hroch
1) hrát si s kamarádem
2) hasičem

1) hrát si s telefonem
2) baletkou
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Filípek Zálíš
1) hrát si s autodráhou
2) policista

Maruška Pultarová

Terezka Jelenová

Přepyšský zpravodaj 2016/2

1) hrát si s vrtulníkem
2) traktorista

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)?
Čím chtěli být, jsme se zeptali i paní
učitelek.

Naši žáci za školou?
Kdepak! Na zmrzlině u Janči.

1) sport
2) učitelka nebo švadlena

Niky Nardelli

1) hrát si s bráškou
2) veterinářkou
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Mateřská škola
Králík z Paříže, nováčci v našich řadách a paní učitelka Hájková

Motto MŠ: „Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj“. (Robert Fulghum)

V červnu přijel do školky oranžový králík.
Začátek této návštěvy musíme hledat ve
Francii, kde vzniklo obrovské množství
plastových králíků, buldoků, hlemýžďů
a dalších zvířat všech možných barev a velikostí. Zvířata byla rozmístěna po nejrůznějších místech v evropských městech, aby
ukázala, jak zábavně může dopadnout recyklace. Jedním z této „smečky“ je i oranžový králík, kterého darovalo francouzské
město Puteaux Opočnu.
Jak s ním město naložilo? Ve spolupráci

se spolkem Abakus a základní uměleckou
školou bylo připraveno pásmo francouzských bajek, tento program přivezl oranžový králík i do Přepych. Výsledek? „Moc
se mi mezi vámi líbilo! Přepyšské děti jsou
bezvadné, dokonce mi zpívaly a přednášely v češtině, to bylo hrozně fajn. Já jsem je
za to naučil trochu francouzsky. Když jsem
pak slyšel, jak na mě volají „bon žúr“, cítil
jsem se v Přepychách jako doma,“ vzkazuje
oranžový králík. Je příjemné, že byl králík
spokojený, za to patří dík nejen přepyšským dětem, ale také těm z opočenské
umělecké školy a jejich učitelce Janě Rejzkové – bajky zkrátka nacvičily bezvadně!
PRÁZDNINY ORANŽOVÉHO KRÁLÍKA
Že nevíte, jak se měl oranžový králík
o prázdninách? Já vám to prozradím.
Poté co spolu s literárně-dramatickým
oborem ZUŠ představil pěkně nastudované bajky, kterými naše nejmenší nejen
pobavil, ale i poučil odpočíval v mateřské
škole v Přepychách.
Chtěla bych dodatečně poděkovat nejen
dětem ZUŠ z Opočna a jejich učitelce
Janě Rejzkové za opravdu pěkný zážitek,
ale také „lidskému oranžovému králíkovi“
(paní Daně Markové) a v neposlední řadě
panu Jiřímu Králíčkovi ze spolku ABAKUS za perfektní organizační zajištění

Přepyšský zpravodaj 2016/2
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programu. A protože si děti králíka oblíbily, byli jsme moc rádi, že mohl v naší
školce pobýt delší čas. Sice měl o prázdninách všechny hračky sám pro sebe, ale
už se mu po dětech opravdu stýskalo.
A tak se 1. září v přepyšské mateřské škole
ozvalo dětem na přivítanou jeho radostné
„BONNE JOURNÉE“.
Věra Dvořáková
ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zahájili jsme školní rok 2016/2017 s počtem dětí 24. Pro nové děti nastává adaptační období, kdy si musí zvyknout na
nové prostředí, kamarády, učitelky a odloučení od rodičů. Pro stávající děti se období nese v duchu společného vytváření
školkových pravidel, která jsme nazvali
„srdíčková pusinková, oušková, ručičková, nožičková, kapičková a měsíčková“.
Naší vizí je dát dětem možnost radostně
prožívat pobyt v MŠ, rozvíjet jejich osobnost a samostatnost, schopnost získávat
nové poznatky, učit se všemu, co budou
v životě potřebovat, tvořivě přemýšlet, jednat a experimentovat.
Touto cestou chci poděkovat paní Věře
Dvořákové, která po dobu mé mateřské
dovolené vedla MŠ a kterou si děti, rodiče a spolupracovníci velmi oblíbili - moc
děkuji.
Hájková Eva, DiS

SDH
Hasičské družstvo ženy - soutěž v požárním útoku
V květnu roku 2015 jsme se poprvé sešly, abychom zkusily, zda-li jsme schopné začít se soutěží v požárním útoku.
Požádaly jsme p. Jaromíra Rejchrta, zda
by se neujal našeho tréninku, souhlasil,
a tak jsme v červenci absolvovaly naši
první soutěž v Čánce, kde jsme obsadily
krásné 3. místo, další v Křovicích s umístěním opět na skvělém 3. místě.
V letošním roce soutěžíme ve složení Milena Brandejsová, Alena Boukalová, Jarča
a Káťa Smolovi (obě dojíždí z Bačetína),
Jana Křivková, Dráža Nepovímová, Lucka
Tomášová a Monika Krpatová. Trénujeme
každou neděli od 17 hodin naproti hřišti
SK. Dráhu nám pomáhají připaravit, Petr
Brandejs, Jan Chudý, Petr Chudý, Radek
Křivka, Jan Rejchrt, Vendula Rejchrtová
a Luděk Novák.
Letos jsme se účastnily soutěží v Byzhradci, kde jsme, jako hosté, obsadily nádherné
1. místo, další soutěže proběhly v Čánce 2. místo, v Přepychách - 4. místo, v Machově 1. místo, v Křovicích - 5. místo, ve
Vyhnanicích - 3. místo a noční soutěže
v Jílovicích, kde jsme mezi 15 ligovými
družstvy získaly krásné 5. místo z družstev žen, 8. místo ze všech družstev (muži,
ženy).
Všem, co se podílí a podporují nás v našem snažení děkujeme !!!

MS ČČK
sbírka ošacení 19. září

Zleva: Alena Boukalová, Jarča Smolová, trenér Jarda Rejchrt, Káťa Smolová, Jana Křivková, Jan
Rejchrt, Lucka Tomášová, Petr Brandejs, Milena Brandejsová, Dráža Nepovímová a děti Brandejsovy

Sbírka použitého ošacení má v naší obci
tradici díky místní skupině Českého Červeného kříže. Charitativní akci zajišťují
její členky pro neziskovou společnost Diakonie Broumov jež ošacení dále poskytuje
potřebným.

Marie Kašparová, členka obětavé MS ČČK
v Přepychách
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POŠTA v Přepychách
zůstane zachována

Vítáme mezi námi nové občánky Přepych
kaple Panny Marie v Dřízenském údolí
Již podruhé se stalo poutní místo Dřížna
svědkem události navýsost důstojné – „Vítání nových občánků obce Přepychy“. Po
loňském zádumčivém počasí, kdy mlha
sedla do údolí, ale během krátkých chvil
od zahájení zalily sluneční paprsky poutní
místo, byla i letos příroda významnému
aktu nakloněna. Přestože zakaboněná
obloha naváděla k dešti, nakonec dopřála
důstojnosti obřadu svůj čas a mimo pár
kapek nabídla vlídnější tvář přicházejícího podzimu.
Občánky i jejich doprovod přivítala starostka obce Zdeňka Seidelová společně
s kronikářem Vladimírem Zdeňkem a malým sborem, vedeným Jitkou Čtvrtečkovou, který slavnostní chvíle doplnil recitací
a zpěvem.
Vítání občánků v Přepychách nalezlo svou
novou tvář a doufejme i tradici. Vždyť
nově vznikající tým složený především ze
členů kulturní komise, rozšířený o přepyšské dokumentaristy – fotografy - Lenku
Čtvrtečkovou a Jozefa Papika, dělá vše pro
důstojné přijetí našich malých sousedů
mezi Přepyšáky.
Našim občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a šťastných chvil u nás
doma v Přepychách.
Fotogalerii z vítání občánků naleznete na
www.prepychy.cz
Redakce

sobota 17. 9. 2016

Filip Benda
Radka Otčenášková
matka
Tomáš Benda
otec

Dominik Vácha
Barbora Váchová
matka
Martin Vácha
otec

Tereza Zimmermannová
Michaela Rejchrtová
matka
Tomáš Zimmermann
otec

Společenská kronika
červenec – srpen – září – říjen

Zastupitelé obce Přepychy se rozhodli,
že obec převezme poštu smluvně v programu POŠTA PARTNER.
Podpis nově předložené přepracované
smlouvy schválilo zastupitelstvo na svém
jednání dne 8. 9. 2016. Ke schválení smlouvy nás vedly dvě závažné skutečnosti:
V naší obci žije více než 200 seniorů starších 60 let a pro ně je naše pošta v místě
velmi důležitá. Druhým, stejně závažným
důvodem je skutečnost, že v naší obci
máme přihlášeno 143 podnikatelských
subjektů s vlastním IČ. Jsou to převážně
fyzické osoby, ale také společnosti s ručením omezeným. Málokdo si umí představit, co by změna dodávací pošty a směrovacího čísla znamenala pro všechny naše
podnikatele.
Změny zápisů v obchodních a živnostenských rejstřících, následně na všech
úřadech, ve všech smlouvách. Změna dodávací pošty by se prostě dotkla každého
našeho obyvatele.
Věříme společně se zastupiteli, že naše
rozhodnutí bylo správné a že služby všem
našim obyvatelům se nám i v budoucnu
podaří zajistit ke spokojenosti všech našich obyvatel!
Zdeňka Seidelová

Červenec
Mončeková Anna		
Petera Josef			

čp.212		
čp.156		

70 let
85 let

Srpen
Macháček Václav		
Jirmanová Růžena		

čp.106		
čp.199		

70 let
87 let

Září
RNDr. Jelínek Jan, CSc. čp.21			

75 let

Říjen
Kroščen František		čp.98			75 let
Uhlíř Vladimír		
čp.11			
93 let
Rohlenová Lenka		čp.81			89 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.

Podpořte náš obecní zpravodaj, podpořte Přepyšský zpravodaj!
Hlasování o NEJ zpravodaj Rychnovska roku 2015 je spuštěno!
Hlasujeme již od 16. 9. do 9.10. 2016 na portále ORLICKÝ.net
/ www. orlicky.net, hlavní strana vpravo dole/
Přepyšský zpravodaj 2016/2
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Napsali o nás - Rychnovský DENÍK, autor Dana Ehlová
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO, sobota 20. 8. 2016 u Dvorského rybníku

VEDLE SEBE, NEBO SPOLEČNĚ?
v porotě zasedl místostarosta Opočna Marian Slodičák
V době internetu a mobilů, které místo spojování lidi spíše rozdělují, je velmi osvěžující strávit jedno odpoledne u vody s hromadou nadšenců a jejich fanoušků při
společné zábavě.

Vítězné vavvříny zdobí hlavy Míry Hájka, Filipa Tláskala a fenku Ritu alias vlka z Přepych.

Červená Karkulka, Piráti z Karibiku a Sněhulák ovládli klání O Přepyšské kormidlo
Deset posádek deseti originálních plavidel
bojovalo v sobotu 20. srpna, seč jim síly
stačily, nejen o nejlepší čas při zdolávání
vymezené trati na rybníku Dvorský, ale
také o přízeň pětičlenné poroty a početného diváctva v šestém ročníku soutěže
O Přepyšské kormidlo.
Ve chvíli, kdy nejlepší kajakáři z celého
světa bojovali o olympijské medaile v Riu
a naše čtyřka tam po velké bitvě vylovila
cenný bronz, se podobné drama odehrávalo na hladině rybníka Dvorský v Přepychách na Rychnovsku.
Poté, co porota přidělila body za kreativitu při stavbě plavidla, vyslal moderátor
Vladimír Zdeněk na pokyn dvojice vodníků (přesněji vodnic) z hladiny rybníka
směrem k břehům kouřové signály, zahajující letošní klání.
O podobě plavidel a jejich posádek mnohé vypovídaly už názvy – Rio, Červená
Karkulka, Piráti z Karibiku, Pedro de la
Vedro, Faraónova kletba, Ferda Mravenec, Muší sen, Sněhulák, Velryba Terynka
a Motýl Emanuel – skutečnost ovšem nejbujnější představy i očekávání v mnohém
předčila.
Vždyť například na palubě Červené Karkulky nechyběl myslivec ani voňavá báPřepyšský zpravodaj 2016/2

bovka s lahví vína v košíku a dokonce ani
opravdový živý vlk (či spíše vlčák). Divoce
vypadající Pirát z Karibiku, jehož pádlování doprovázela i světově známá stejnojmenná melodie, měl pro změnu na přídi
svoji kořist - půvabnou princeznu, věkem
z mateřské školy, v dlouhých šatech „stylově“ doplněných plovacími rukávky.
Pokud by ve VIP porotě zasedl dopingový
komisař, zcela určitě by se musel podrobit
testu na zakázané podpůrné prostředky
v těle exotický Pedro de la Vedro, kterému
zřejmě pomáhalo při zdolání tratě leccos.
Naopak Ferda Mravenec s nerozlučnou
kamarádkou Beruškou jasně dokázali, co
v praxi znamenají „zlaté české ručičky“,
a do cíle dorazili v nejrychlejším čase.
Že konečné první místo obsadila Červená Karkulka (Filip Tláskal), druhé Piráti
z Karibiku (Matyas Seidel), třetí Sněhulák
(Lenka Sejkorová) a cenu Sympatie diváků získali Piráti z Karibiku, je samozřejmě
důležité pro soutěžící účastníky a zápis do
kroniky, v celkovém dojmu nezaujatého
diváka ale zvítězili všichni: spolek ProPřepychy jako pořadatel, desítka plavidel
i s posádkami, spravedliví a nezaujatí porotci, živá hudba, dodávající sílu závodníkům na trati a dobrou náladu všem na
břehu, kuchaři, co uvařili dva kotle guláše,
a samozřejmě také několik stovek divá-
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ků, kteří mohutně povzbuzovali a také se
skvěle bavili.
Všem dohromady symbolicky přivezla
cenu starostka Zdeňka Seidelová. Právě
20. srpna se totiž v Rudníku uskutečnilo slavnostního ocenění obcí, jež uspěly
v letošním ročníku Vesnice roku Královéhradeckého kraje, a Přepychy, jako úplný
nováček v této soutěži, získaly Cenu hejtmana za koncepční rozvoj obce.

Loď „Faraonova kletba“ se umístila na 8. místě.
Posádka: Michal Zilvar se „stopařkou“.

V Přepychách se to opakovaně velmi
úspěšně daří při soutěži plavidel a jejich
posádek o Přepyšské kormidlo. Celé závody mají svá pravidla, podle kterých se
jednotliví učastníci hodnotí. Prvním kritériem je samotná nápaditost konstrukce
plavidel, kde se hodnotí nejenom technické provedení ale zejména umělecký
dojem. Poté už se jede na čas, nicméně,
ve hře jsou i další pohledy, především vtip
a herecký výkon posádek. Hodnocení je
vždy objektivní, protože se na něm podílí skupina rozhodčích a body se nakonec
sčítají. Vítězství nebo vysoké umístění
sice nakonec každého potěší, platí však
sportovní: není důležité zvítězit, důležité
je zúčastnit se. V tomto smyslu zvítězili
nejenom vlastní účastníci plavby ale i fandové a další nadšenci, kteří zvolili krásné
letní odpoledne u rybníka v Přepychách
Děkuji pořadatelům za důvěru i za příjemně strávené odpoledne.
Marian Slodičák,
člen komise O přepyšské kormidlo

PŘETAHOVANÁ na závěr prázdnin
suverenní vítězství týmu děvčat

Stejně tak jako v uplynulých letech, uspořádala i v tom roce letošním Místní skupina Českého Červeného kříže Přepychy
pro děti ukončení prázdnin. Je to vždy
odpoledne plné soutěží a odměn. Navzdory parnému létu se na místním hřišti SK
Přepychy dne 27.srpna 2016 sešlo 33 dětí.
Každý dětský účastník obdržel při příchodu kartičku, do které mu členky MS ČČK
udělovaly značky za splnění jednotlivých

disciplín. Děti si mohli vyzkoušet např.
lovit rybičky, chytat motýly, střelbu z kuše
na terč, poznávaly obrázky zvířat a květin.
Měly také možnost vyzkoušet si chůzi na
chůdách nebo se strefovat míčky do otvorů. Je samozřejmostí, že na této akci nesměly chybět ani znalosti ze zdravovědy.
Na závěr byla odstartována přetahovaná
chlapci proti děvčatům. V této disciplíně
jednoznačně zvítězila děvčata.
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Po splnění jednotlivých úkolů děti vyměnily vyplněnou kartičku za balíček plný
sladkostí, které pro děti zajistil obecní
úřad Přepychy. Poté se postupně odebraly
pro párek a limonádu. Párky z udírny nám
již tradičně připravil p. Rohlena z bufetu
místního SK. Děkuji za příjemně strávené
odpoledne. Myslím si, že se akce zdařila.
za ČČK
Lída Zálišová
Přepyšský zpravodaj 2016/2
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Stanování u rybníka Dvorský, srpen 2016
Loučení s létem 27. 8. 2016

Stanový tábor na hrázi Dvorského rybníka je už tradičním znamením, že prázdniny jsou za svou polovinou. Duší akce, která je pro všechny Pepy
„ráj“ je Radek Tláskal a ostatní Pepové.

Pořadateli tradiční akce Loučení s létem je
MS Českého Červeného kříže v Přepychcách.
Na snímku Eliška a Nelinka Sýkorovi.

Druhý týden v srpnu se konal stanový tábor na rybníku „Dvorský“ v Přepychách, letos
již po páté. Rok od roku roste zájem ze stran dětí, ale i dospělých. Původně, před pěti lety
jsme začínali jen s pár stany na prodloužený víkend. Letošní ročník už nebyl otázkou
jen víkendových dní, zájem byl veliký a domů z tábora se nikomu nechtělo, stanování
letos trvalo déle než týden. Kdyby nás přepyšáky nečekala další veřejná akce ze strany
ProPřepychy „O přepyšské kormidlo“, stál by tam tábor možná do konce prázdnin.
Od skautů z Maršova jsme si letos vypůjčili celkem 12 stanů s podsadou, dále dva velké
stany, které slouží jako základna - kuchyňka a společenka. Obec Přepychy nám poskytla
stoly a sezení.
Děti i dospělí mají po celou dobu tábora spoustu vyžití na čerstvém vzduchu. Kromě
chytání ryb si účastníci i návštěvníci mohli zahrát stolní tenis, badminton, šipky, projet
se na pramici po rybníku, atd. Pro případ špatného počasí jsme letos měli i plátno
a projektor na promítání filmů pro děti a televizi na sledování olympijských her. Každý
večer se něco dobrého grilovalo a vůbec po celou dobru pobytu vykrmujeme děti dobrotami. Jako každý rok byla i letos diskotéka, na kterou se těší děti i dospělí, v blízkosti
bydlící občané už tedy méně. Tančit a zpívat jsme vydrželi až do rána. Paní starostka
Zdeňka Seidelová dětem přinesla čerstvě vydané pohlednice Přepych, a tak děti posílaly
pozdravy z tábora svým kamarádům a příbuzným pěkně po staru. Po celou dobu tábora
nás navštěvují lidé z vesnice i okolí a všichni si to prostě strašně moc užíváme a vždy
tábor končíme s tím, že se šíleně moc těšíme na další.
S přispěním Věry Tláskalové Andrea Seidelová

Ze života spolků

O přepyšské kormidlo, 20. 8. 2016, Dvorský rybník, pořadatel ProPřepychy
10 soutěžících posádek, absolutní vítězi: posádka Červená Karkulka

Záchraný integrovaný systém a vodní záchranáři byli v plné pohotovosti. I oni však museli respektovat ekologický pohon. Na snímku plavčík Honza Fencl.
Muší sen Vládi Zdeňka jr. Pohled na záď posádky i plavidla.

Posádka plavidla Ferda mravnec v obsazení : Ferda Mravenec - Denis Polák, Beruška - Lukáš
Tláskal.

Sněhulák Petry Sejkorové a Terezky Macháčkové vydržel i srpnové přepyšské vedro.

Piráti z Karibiku - neohrožený Matyas Seidel s navigátorem sestrou Louisou.

Rovnou z OH 2016 nastoupila posádka Rio
Petry Sejkorové a Martiny Macháčkové..

Adié prázdniny!

Do školy s Vláďou a Věrkou.
Přepyšský zpravodaj 2016/2

Loučení s létem a pro oblíbené disciplina mnoha generací - skákání v pytli.
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Křížovka

V tajence se ukrývá autor knihy - novinky v naší knihovně
luštíme s Orlickým týdeníkem

OBNOVA VARHAN v kostele sv. Prokopa, Benefiční koncert 8. září 2016
Krásná hudba k záchraně nástroje, autor Dana Ehlová
Nádherná barokní hudba v provedení opravdových mistrů - houslisty
Václava Hudečka a cembalisty Martina Hrocha - otevřela srdce návštěvníků koncertu.
Zcela zaplněný kostel sv. Prokopa,
nádherná barokní hudba v provedení
opravdových mistrů - houslisty Václava Hudečka a cembalisty Martina
Hrocha - a v neposlední řadě i dalších
28 tisíc korun, které návštěvníci koncertu věnovali na záchranu kostelních
varhan. To byl podvečer 8. září v Přepychách.
Obnova královského nástroje v kostele sv. Prokopa pokračuje podle harmonogramu a částka na sbírkovém
kontě se zvyšuje téměř každým dnem.
Již čtvrtý benefiční koncert, pořádaný
obcí Přepychy a spolkem PROVARHANY, k tomu významně přispěl.
„Záštitu nad koncertem převzaly Královéhradecký kraj a Biskupství královéhradecké, které zastupují náměstek
hejtmana Ing. Karel Janeček a Mons.
Josef Socha, papežský prelát,” řekl na
úvod místostarosta obce Jan Macháček
a po přivítání hostů dodal: „Na sbírkovém kontě je k dnešnímu dni od dárců
419 102 korun, dále dotace 230 tisíc
korun od krajského úřadu a 70 tisíc
věnuje také římskokatolická farnost.”
Poté už pozval „na scénu“ oba protagonisty a hosty z nejvzácnějších houslového virtuosa Václava Hudečka
a vynikajícího cembalistu, člena Britské cembalové společnosti Martina
Hrocha.
Průvodního slova se ujal Václav Hudeček, který s úsměvem poznamenal:
„Jsme rádi, že jsme tady u vás v Přepychách, i když na přepych moc zvyklí
nejsme,” a k programu koncertu dodal: „S Martinem Hrochem spolupracujeme pět let. Budeme hrát převážně
barokní hudbu, která se hodí do chrámových prostor, pro které byla vlastně
komponována. Bude to průřez a uslyšíte jak baroko české, tak francouzské,
italské a německé.”
Od začátku do konce se stalo vystoupení obou umělců a hudba v jejich
Přepyšský zpravodaj 2016/2

Pohled do zaplněného kostela sv. Prokopa v Přepychách při koncertu Václava Hudečka a Martina
Hrocha. Na kůru stojí torzo obnovovaného nástroje.

podání pro posluchače v kostele sv.
Prokopa mimořádným zážitkem, na
který budou jistě dlouho vzpomínat.
Zážitkem pak pro mnohé bylo i vidět
zblízka krásný nástroj (repliku velmi
starého cembala), jenž Martin Hroch
s bravurou ovládá.
Koncert vrcholil a oba protagonisté se
loučili ve velkém stylu. V podání Martina Hrocha zazněla skladba, která
je, jak sám řekl, skutečně Závěrečná,
neboť Les Adieux znamená na shledanou - sbohem. „Napsal ji italský hudební skladatel Paisiello na dvoře ruské carevny Kateřiny Veliké ve chvíli,
kdy opouštěl Rusko, jako poděkování,
že mohl být v jejich službách,” prozradil o původu interpret, než rozezněl
své cembalo.
To ale nebylo vše. Na úplný závěr přišla další lahůdka, Ave Maria (Bach-Gounod). Že následoval standing
ovation, nemůže být pochyb.
Když potlesk utichl, sdělila starostka
Zdeňka Seidelová natěšeným posluchačům: „Vážení návštěvníci, díky vám
bylo dnes na dobrovolném vstupném
vybráno úctyhodných 28 tisíc korun
a k dnešnímu dni tedy bylo na sbírkovém kontě nashromážděno celkem
447 102 korun. Všem moc děkuji.”
Celý benefiční koncert i jeho výsledek
se tak staly potvrzením myšlenky nejmenovaného teologa, kterou připo-
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mněl Mons. Socha. Onen bohoslovec
prý pravil: „Krása zachrání svět.”
I v Přepychách se tak děje. Krásná
hudba starých mistrů v podání našich
vynikajících umělců otvírá srdce návštěvníků a zvyšuje naději na záchranu
vzácného královského nástroje z roku
1872 na kůru kostela sv. Prokopa.
Zdroj: Novinky. CZ

Nápověda: ELÍAB, ESERA, KALO, RPM

JAK NA PŘEDPLATNÉ?
KUPON

EMAIL

POŠTOU

ELEKTRONICKY

POZVÁNKA

Těšíme se na další setkání.
Najdete v každých
Napište si
Kostel sv. Prokopa vnovinách
Přepychách.o předplatné emailem
Pátek 11. listopadu
odna17
hodin
Pošlete
adresu
redakce@
Školní náměstí 34,

orlickytydenik.cz

Rychnov n. K. 516 01
info@orlickytydenik.cz
Martina Kociánová-mezosoprán
Alfréd Strejček-umělecký přednes
ORLICKÝ TÝDENÍK NA PŮL ROKU
soubor
JEN ZA 468 Kč
BAROCCO SEMPRE
GIOVANE
+ TV POHODA ZDARMA!

Máte rádi křížovky?
TELEFON
REDAKCE
Redakce
Přepyšského zpravodaje
pro vás
s Orlickým týdeníkem připravila soutěž o
ceny v luštění
 křížovek. OSOBNĚ
Stačí správně vyluštit tajenku a odpověď
zaslat na E: kulturnikomise@prepychy.cz
do 6. 10.
2016.
Zavolejte
Přijďte si OT
námvylosovaný
do redakce výherce,
předplatit
do redakce
Jeden
který
odpoví
správně,
se
může
těšit
na
čtvrtletní
494 533 933
Školní náměstípřed34
761 399 týdeníku
Rychnov
nad11.
Kněžnou
platné777
Orlického
(Od
10. do 31. 12. 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

Výherce předplatného ORLICKÉHO TÝDENÍKU
tajenku správně vyluštil pan Vladimír Uhlíř
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POZVÁNKA na 9. 10. 2016, KND Opočno od 19 hod.
Miloň Čepelka, jak ho neznáme

Obec Přepychy
ve spolupráci
s kulturní komisí
vás zvou na přednášku

Křest nové knihy

Monology k živým i mrtvým
Autorské čtení spojené se šansony v podání
náchodské skupiny 6NaChodníku
Uvádí Lucie Peterková

„PYRAMIDY V EVROPĚ“
v pátek 21. 10. 2016
od 18 hodin
v restauraci Katka.

Na společné setkání Vás zvou:
Spolek ABAKUS, obce Rodného kraje Františka
Kupky a jeho partneři
Přátelé dopolední sobotní kávy

Poutavé vyprávění a projekci
připravil pan Jiří Voňka.

Kalendář akcí
15. - 17. 10.

Posvícení

Restaurace Katka

Iva Kadlecová

16. 10. od 10 hod.

Drakiáda

V Domkách
za Krulichovými

Kult. komise + obec

21. 10. od 18 hod.

Beseda - Pyramidy v Evropě

Restaurace Katka

Kult. komise + obec

24. 10. od 19 hod.

přednáška - Senior na přechodu a první pomoc

Restaurace Katka

ČČK

3. 11. od 19 hod.

beseda s MUDr. Ondřejem Tomanem - bederní páteř

Restaurace Katka

ČČK

upřesníme

Kult. komise + obec
Obec Přepychy

5. 11. čas upřesníme Strašidelná stezka
11. 11. od 16 hod.

Den válečných veteránů - položení věnce

Pomník padlých

11. 11. od 17 hod.

Benefiční koncert - Martina Kociánová a Alfréd Strejček

Kostel sv. Prokopa PROVARHANY+ obec

12. 11. od 20 hod.

Tematický ples - Říše zvířat

Restaurace Katka

ProPřepychy

listop.- upřesníme

Vánoční aranžování

Restaurace Katka

ČČK

27. 11. od 17 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu

u TESONU

ProPřepychy + obec

23. 12. od 17 hod.

Vánoční zpívání koled u altánku

u altánku

ZŠ, Obec Přepychy,
ProPřepychy

27. 12. od 17 hod.

Benefiční koncert Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční - MUSICA BRAUNENSIS

Kostel sv. Prokopa Obec Přepychy,
PROVARHANY

VYLEPTO.CZ
plakáty na webu

Chcete mít přehled o akcích
ve Vašem okolí?
Navštivte virtuální plakátovací
plochu VYLEPTO.CZ
Na výlepní ploše můžete inzerovat své akce zdarma i Vy.
Stačí kontaktovat IC Opočno.
Přijďte společně posedět a pobavit se sousedy i s přespolními při akcích pořádaných místními spolky, kulturní komisí, obcí i jednotlivci.
Malé ohlédnutí za letní sezonou společenských akcí - Hasičská noc.

www.opocno.cz
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