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V Přepychách se nebojíme

Dá se také říci „odvážnému štěstí přeje“. Název úvodníku jsme si vypůjčili
od vydařené akce, kterou pořádala pro
rodiče s dětmi kulturní komise za podpory rozšiřujícího se okruhu dobrovolníků ochotných věnovat svůj volný čas
ve prospěch všech. Nejen děti, ale ani
pořadatelky se nebály a do příprav akce
se vrhly po hlavě. A úspěch se dostavil,
o čemž svědčí fotogalerie na webových
stránkách Přepych. K akci se vrátíme
v prosincovém vydání Přepyšského
zpravodaje.

I v druhém případě, kterému se věnujeme v Infu, se jedná o odvahu. Tentokrát
o osudy mužů, kterým bohužel štěstí
nepřálo a jejichž jména jsou uvedena na
Pomníku padlých. Jejich oběť však přinesla štěstí nám. Na to nezapomínejme.
Pátek 11. listopadu patří válečným veteránům. Při setkání, kterého se zúčastnili
zástupci místních spolků, samosprávy
i občané obce, jsme vzpomněli na všechny vojenské veterány od první světové
války po dnešek. A že žijících veteránů
máme podle slov plukovníka Luboše
Bahníka téměř osmnáct tisíc, mnohé
překvapilo. Ostatně jmenovaný, stále srdcem Přepyšák, je jedním z nich.
Účastnil se mezinárodních misí ve válečných konfliktech v Evropě i Asii. Kronikář Vladimír Zdeněk přečetl dvacet
jmen spoluobčanů padlých za I. světové
války. Každému z nich byla věnována
vzpomínka se symbolicky zapálenou
svící. Minutu ticha zakončila znělka večerka zatroubená Karlem Pšeničným.
A do třetice. Odvahu potřebovali i iniciátoři sbírky na obnovu Hanischových
varhan. Nevím, jaký kurz by bookmakři
stanovili před jedenácti měsíci na její

Švestky ProPřepychy

Kalendář akcí
24. 11.,18:30 h.

Vánoční aranžování

Restaurace Katka ČČK

27. 11. od 18 h.

Rozsvěcení vánočního
stromu

u TESONU

9. 12. od 17 h.

Přepyšské čertoviny

Restaurace Katka KK + obec

23. 12. od 17 h.

Vánoční zpívání koled

u altánku

ZŠ, obec,
ProPřepychy

27. 12. od 17 h.

Benefiční koncert Jakub Jan
Ryba- Česká mše vánoční

kost. sv. Prokopa

Provarhany
obec

ProPřepychy
+ obec

Začátkem listopadu proběhla výsadba švestkové
aleje navazující na stromořadí třešní vysazeného
v loňském roce směrem k Bolehošti. Na snímku
členové spolku ProPřepychy.

V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME

Mají pro strach uděláno. Naše členky kulturní komise při přípravě menáže na náročný strašidelný večer.

CENA ODBORNÉ POROTY PRO NÁŠ ZPRAVODAJ

Nadpraporčík Karel Pšeničný zakončil důstojnou chvilku vzpomínek znělkou večerka.

zdar. Výsledek sbírky na druhou etapu
obnovy našich varhan sdělila na závěr
benefičního koncertu starostka Zdeňka
Seidelová. Formou sbírky bylo na účtě
k datu 11. 11. 2016 soustředěno téměř
500 tis. korun. K tomuto obnosu poskytl formou dotace Královéhradecký kraj
230 tisíc a Římskokatolická farnost Přepychy 70 tisíc. Převis vybrané finanční
hotovosti bude poskytnut na třetí etapu
obnovy Hanischových varhan, plánovanou na rok 2017.

VYSAZENA
ŠVESTKOVÁ ALEJ
V POČTU 120 STROMKŮ

Starostka obce Zdeňka Seidelová převzala ocenění za II. místo udělené odbornou porotou
v soutěži NEJ zpravodaj Rychnovska. Vyhlašovatelem soutěže je knihovna Mokřinka.

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2016-12

Společenský život
MOZART v kostele sv. Prokopa

Zastupitelstvo obce Přepychy dne 26. 10. 2016
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších
usnesení. 3. Bod 4 programu • Rozpočtové opatření č. 15/2016. 4. Bod 7 programu •

Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Přepychy za období od 1.1. do 12.10.2016.
5. Bod 7.1. programu • Zprávu z výsledku kontroly VZP za období od 1.1.2011 do
19.10.2016. 6. Bod 8 programu • Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí
Dřížná za období od 1.1. do 12.10.2016. 7. Bod 11 programu • 11.2. Pravidla pro prodej
stavebních parcel Z1 a Z26. Nutno připravit do konce roku 2016. • 11.3. Žádost Okresního
soudu Rychnov nad Kněžnou, č.j. 831/2016, vyhlášení volby přísedících. • 11.5. Informaci o
akci „Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy“, změna termínu otevírání obálek
(8.11.2016). • 11.6. Den válečných veteránů, kladení věnců u pomníku v pátek 11.11.2016
od 16:00 hod.

II. Schvaluje: pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání (12/0/0) a ověřovatele zápisu (12/0/0). 2. Bod 5
programu • Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti

č. 9/50/16/0196/MA/F se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové-Plačice, Kutnohorská 59, IČ: 70947996. Akce: Chodník „Ve Skalách“ Přepychy-veřejné osvětlení
(12/0/0). 3. Bod 6 programu • Smlouvu o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely) ke stavební činnosti č. 9/50/16/0197/MA/F se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové-Plačice, Kutnohorská 59, IČ: 70947996. Akce:
Chodník „Ve Skalách“ Přepychy (12/0/0). 4. Bod 9 programu • Žádost č.j. 809/2016 o vyjádření k udělení licence veřejné linkové osobní dopravy na lince 660 270, linka Opočno-Přepychy-Bolehošť-Týniště n.Orl.-Křivice. Období od 11.12.2016 do 31.12.2017 (12/0/0).
5. Bod 10 programu • Žádost č.j. 810/2016 o vyjádření k udělení licence veřejné linkové
osobní dopravy na lince 660 265, linka Dobruška-Opočno-Přepychy-Voděrady-Lično-Černíkovice-Rychnov n.Kněž. Období od 11.12.2016 do 31.12.2017 (12/0/0). 6. Bod 11 programu – ostatní • 11.1. Zajištění dopravní obslužnosti v obci od 11.12. 2016 do 9.12.2017.
Pověřuje starostku obce k dalším jednáním a podpisu smlouvy (12/0/0). • 11.4. Akce roku
2017 – monitoring a čištění kanalizace, náklady cca 200-250 tis. Kč (12/0/0).

III. Pověřuje starostku obce: pro / proti / zdržel se
• k podpisu smlouvy dle bodu 5 programu (12/0/0). • k podpisu smlouvy dle bodu 6 programu (12/0/0). • k dalším jednáním a podpisu smlouvy dle bodu 11.1. programu (12/0/0).
IV. Připomínky a informace :
• Poděkování kulturní komisi za organizaci Drakiády (účast cca 38 dětí).• Pozvánka na stezku odvahy „V Přepychách se nebojíme…“, sobota 5.11.2016 od 17:00 hod.• Pozvánka na
ples „Z říše zvířat“, sobota 12.11.2016 od 20:00 hod. • Výsadba švestek od 27.10.2016, cena
295,-Kč/ks, organizuje spolek ProPřepychy. •Výzva pro občany. • Uzavírka komunikace a

objížďka přes Přepychy z důvodu výlovu rybníku Broumar od 28.10. do 29.10.2016, v době
8:00 – 17:00 hod. • Příští jednání zastupitelstva 10.11.2016 (předběžně).• Plný kontejner na
plasty u bytovek. • Množí se se černé skládky.

Spolek PROVARHANY,
obec Přepychy
a Římskokatolická farnost Přepychy
si Vás dovolují pozvat na
Zaplněný kostel sv. Prokopa dával tušit skvělou atmosféru benefičního koncertu s účinkujícími Martinou Kociánovou, Alfredem Strejčkem a souborem Barocco sempre giovane.

benefiční koncert

PROVARHANY
kostel sv. Prokopa
v Přepychách
úterý 27. 12. od 17 hodin

JAKUB JAN RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej, mistře, vstaň bystře!“

Aktuální stav • Záchrana varhan v Přepychách • Adopce píšťal

Symbolická hodnota píšťal: 300, 500, 700, 1 000, 3 000, 5 000 Kč.
Další informace: Obecní úřad Přepychy. T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz
Římskokatol. farnost - děk. Dobruška: T: 494 623 083, E: dekanstvi@dobruska.cz
Děkujeme za podporu.

Sbírkové bankovní konto č. ú. 000019-1243470319/0800
Předpokládaná fin. částka na obnovu varhan I. a II. :

770 000 Kč

Adopce píšťal a výtěžek benef. koncertů k 10.11. 2016

402 782 Kč

Dar obce Přepychy

MUSICA BRAUNENSIS
Marie Matějková – soprán
Jiřina Vlachová – alt
Bronislav Palowsky – tenor
Mikhail Pashayev – bas
Petr Hostinský – varhany

60 000 Kč

Dotace Královéhradeckého kraje

230 000 Kč

Římskokatolická farnost Přepychy

70 000Kč

Benefiční koncert 11. 11. 2016

25 474 Kč

Stav sbírkového konta ke dni 22. 11. 2016:

účinkují

788 656 Kč

Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Z PŘEPYCH ZA KULTUROU
OPOČNO
pátek 25. 11. od 17:45 hod, Atelier Renata

JAK POROZUMĚT PARTNERSKÝM VZTAHŮM
Beseda s Janou Valcovou a Ladou Pospíšilovou

neděle 27. 11. od 19 hodin, Kodymův národní dům

VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU BARDOLINO

Vánoční koncert souboru Bardolino se zpěvem Jany Procházkové
s úpravami koled s moravskými nápěvy a keltskými písněmi

sobota 3. 12. až neděle 4. 12., Střední škola (bývalá zemědělská)

VÁNOCE S VŮNÍ KOŘENÍ

Tradiční prodejní výstava vánočního aranžmá a dalších drobností.

sobota 3. 12. od 16:45 hodin, Kupkovo náměstí

MIKULÁŠ V OPOČNĚ

neděle 4. 12. od 19 hodin, Kodymův národní dům

ADVENTNÍ KONCERT

Adventní koncert ELLA & kapella se svými hosty - Tomáš Savka a Lívie
Kuchařová, v rámci koncertu bude pokřtěno debutové CD.

neděle 11. 12. od 14 hodin, Kodymův národní dům

KREJČÍ, ŠVEC A SKŘÍTCI

Pohádka Miloně Čepelky v nastudování ochotníků z Přepych a Opočna.

DOBRUŠKA
čtvrtek 22. 12. od 18 hodin, náměstí F. L. Věka

ŽIVÝ BETLÉM

Tradici dobrušských živých betlémů obnoví Divadélko Na štaflích v
Dobrušce za podpory města Dobrušky. Notoricky známý, ale vždy znovu
a znovu dojímající příběh podle evangelií sv. Lukáše a sv. Matouše bude
obohacen o prvky lidového divadla i tradičních řezbovaných betlémů. Bude
tak trochu živý i tak trochu mechanický…

SEMECHNICE
neděle 11. 12. od 17 hodin

Vánoční koncert v Kapli
Hraje skupina SONG

sobota 31. 12. od 9 hodin

Silvestrovský pochod
Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční
rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Králíček. Foto:
archiv Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík, Dana Ehlová.Registrace: MK ČR E 22540

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2016-13
Zastupitelstvo obce Přepychy dne 15. 11. 2016
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších
usnesení. 3. Bod 4 programu • Zprávu finančního výboru. 4. Bod 5 programu • Zprávu
kontrolního výboru. 5. Bod 6 programu • Rozpočtové opatření č. 16/2016. 6. Bod 7
programu • Rozpočtové opatření č. 17/2016. 7. Bod 8 programu • Zprávu komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku akce „Energetické úspory na
objektu MŠ v obci Přepychy“. 8. Bod 15 programu • Výsledek soutěže „Zpravodaje Rychnovska 2015“. Obec Přepychy získala 2. místo internetového portálu Orlický.net. 9. Bod 16
programu • Informaci o výsadbě švestek spolkem ProPřepychy. 10.Bod 17 programu •
Informaci o úspěšné akci kulturní komise „V Přepychách se nebojíme“. 11.Bod 18 programu • Informaci o průběhu místního šetření v čp.66, možnost pronájmu nebytových prostor. 12.Bod 19.3. programu • Žádost SDH Přepychy č.j. 904/2016 o rozšíření nebytových
prostor klubovny v budově hasičské zbrojnice. 13.Bod 19.4. programu • Žádost Města
Opočno č.j. 898/2016 o poskytnutí příspěvku na žáky dojíždějící do MŠ a ZŠ Opočno.
14.Bod 19.5. programu • Vánoční aranžování v Restauraci Katka 24.11.2016 od 18:30
hod., pořadatel ČČK Přepychy 15.Bod 19.6. programu • Příští jednání zastupitelstva obce
15.12.2016.

II. Schvaluje: pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání (13/0/0) a ověřovatele zápisu (13/0/0).2 Bod 8
programu • Rozpočtové opatření č. 18/2016 (14/0/0). 3. Bod 10 programu • Dodava-

tele stavby a smlouvu o dílo na realizaci akce „Energetické úspory na objektu MŠ v obci
Přepychy“. Dodavatel: KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ: 455 360 40, částka 5.440.906,79 Kč bez DPH (11/0/3). 4. Bod 11 programu • Záměr obce Přepychy č.
10/2016 o pronájmu pozemků v zahrádkářské kolonii (14/0/0). 5. Bod 12 programu •
Záměr obce Přepychy č. 11/2016 o prodeji pozemků (14/0/0). 6. Bod 13 programu •Plán
inventur na rok 2016 (14/0/0). 7. Bod 14 programu •Zmařené investice (14/0/0). 8. Bod
19.1. programu • Smlouvu o zajištění služeb pro Českou Poštu, s.p. číslo 2016/10842, účinnost od 1.4.2017 (13/0/1). 9. Bod 19.2. programu • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
17.10.2016 k plnění zakázky: Výběrové řízení na projekční práce a inženýrskou činnost pro
projekt : „Inženýrské sítě a komunikace v Domcích-Přepychy“, uzavřený s firmou Proxion
s.r.o. (14/0/0).

III. Pověřuje starostku obce: pro / proti / zdržel se
• k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 10 programu (11/0/3). • k podpisu smlouvy s Českou
Poštou dle bodu 19.1. programu (13/0/1). • k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle bodu
19.2. programu (14/0/0).
IV. Připomínky a informace:
• Poděkování kulturní komisi za organizaci akce „V Přepychách se nebojíme“ (účast 60 dětí).
• Den válečných veteránů 11.11.2016. • Benefiční koncert na záchranu varhan 11.11.2016.
• Ples „Říše zvířat“ 12.11.2016 – poděkování za účast i organizaci. • Pozvání na rozsvícení
Vánočního stromu 27.11.2016 od 18:00 hod. • Plán akcí 2017 – 22.4. Setkání seniorů, 5.7.
Přepychy Karla Pšeničného. • Plán akcí 2018 – 100. výročí vzniku samostatného českého
státu – příprava oslav • Tvorba rozpočtu 2017.• Možnost umístění dopravního zrcadla na
výjezdu „U Lidušky“.

O
VZPOMÍNKOVÁ AKCE,
KONCERT A DEN POTÉ

KONCERT V PODVEČER NA SV. MARTINA

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyjádřila svojí účastí
na benefičním koncertu zájem o kulturní dění v malých obcích a zároveň podporu
našeho projektu „Obnovy varhan“, jako budoucí náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro školství a kulturu
Vzpomínková akce u Pomníku padlých se konala za účasti zastupitelů obce, přepyšských spolků, vojáků v aktivní službě i zástupců Čsl. obce legionářské.

DEN POTÉ - KDOPAK BY SE VLKA BÁL

K poctě zazněla státní hymna i večerka
V obci Přepychy, která má 630 obyvatel, vzpomněli na válečné veterány i své
padlé spoluobčany v I. světové válce u Pomníku padlých se všemi poctami.
Dvacet jmen zaznělo z úst kronikáře Vladimíra Zdeňka, dvacet svíček k uctění
jejich památky zapálily členky kulturní komise. Vzpomínkové akci dodali profesionality vojáci v aktivní službě, důstojnosti váleční veteráni, místní spolky i
zástupci Československé obce legionářské v dobových uniformách. Při setkání zavzpomínal na své kamarády i účastník mise v bývalé Jugoslávii a Iráku, plukovník
Luboš Bahník. Svůj příspěvek uzavřel slovy amerického veterána James Duncanse
pronesených při oslavách osvobození Plzně americkou armádou:
„Svoboda není zadarmo. Nelze ji brát jako samozřejmost a každá generace ji musí
získat znovu sama. Nyní je na vás, aby svoboda zůstala, my vám tu odpovědnost
předáváme.“
Orlický týdeník
autor KraJ
Děkujeme pracovníkům Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu pod velením nadpraporčíka Karla Kroči za účast při pietním aktu u
nás v Přepychách.
Zdeňka Seidelová
starostka

Bez obav a s vtipem. Štěstí přeje připraveným, a to spolek ProPřepychy v sobotu
12. listopadu opět potvrdil. Členy spolku připravená zábava v restauraci Katka nepostrádala kreativitu ani hojnou účast. Tematický ples „V říši zvířat“ se vydařil a
přilákal místní i přespolní. Fotogalerii si můžete prohlédnout na www.prepychy.cz.
Na snímku Miroslava Fryntová, která svým gestem mnohým připomene 17. listopad 1989, a Vláďa Zdeněk ml. v roli tučňáka-moderátora.

