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3. 11. od 19 h. Beseda s MUDr. Ondřejem 
Tomanem - bederní páteř

Restaurace Katka ČČK

5. 11. od 17 h. Strašidelná stezka sraz na hřišti SK KK+obec

11. 11. od 16 h. Den válečných veteránů Pomník padlých Obec

11. 11. od 17 h. Benefiční koncert kostel sv. Prokopa ProV.+ obec

12. 11. od 20 h. Tematický ples - Říše zvířat Restaurace Katka ProPřepychy

Kalendář akcí

NAŠI OSLAVENCI

Jarmila Moučková, pracovnice obecního úřadu (na snímku vlevo), oslavila v polovině října 
šedesátiny. Ján Michálek oslavil v říjnu narozeniny. Dostal k nim chodítko jako osobní dar 
od paní starostky Zdeňky Seidelové. Obec Přepychy je mu opatrovníkem, žije u nás v Senior 
Centru Ambeat Health Care. Oběma oslavencům blahopřejeme.

Počasí na draka
No, abych řekl pravdu, tak takové počasí, 
jaké bylo v neděli 16. října, nám drakům 
příliš nesvědčí. My potřebujeme vítr, 
žádný vánek, ale také žádný fujavec. Pro-
stě – vítr tak akorát, při němž se můžeme 
vznášet ve výšinách, a když dojdou síly, 
stačí přitáhnout provázek a vystoupat 
ještě o pár metrů výš… Ale v tu neděli 
se nepohnul ani lístek. Pořadatelům  pře-
pyšské drakiády zvonily telefony s dota-
zy nedočkavých krotitelů mých dračích 
kolegů, zda se akce vůbec uskuteční. No 
samozřejmě že ano! Vždyť v Přepychách 
se společnými silami podaří téměř vše.
Za Junkovicemi, tak se pro neznalé mís-
topisu nazývá část Přepych, kde se při-
pravuje výstavba rodinných domů, to 
hned po ránu ožilo. Děti, tátové, mámy 
a dědové (většinou bez babiček, ty chys-
taly nedělní oběd) připravovali k letu  
draky a nastavovali olíznutý ukazováček 
větru, který vůbec, ale vůbec nefoukal,  
a vyčkávali na správný okamžik ke star-
tu. Na stolech mezitím přibylo občerst-
vení. Tradiční koláče a koblihy od Zdeň-
ky a děvčat z kulturní komise. To byla 
dobrota, aspoň podle toho, jak pečivo ze 
stolů mizelo. Aby ne. Vždyť díky snaze 
nahradit chybějící vítr všem vyhládlo. 
Fukary chyběly, a tak dědové vzpomněli, 
jak běhali 110 yardů při hodinách tělo-
cviku. A tátové si možná připomněli, jak 
běhávali za maminkami, když to ještě 
nebyly maminky (a že to pro některé byl 
po protančené noci na posvícenské zá-
bavě u Katky úctyhodný výkon). Všichni 
zkrátka běhali ostošest, aby své draky 
rozpohybovali. (Vlastně všichni ne, tře-
ba jeden zapřáhl draka za skútr.  No jo, 
síla zvyku.) A při tom všem jsem se zro-
dil já – Drak von Junkovic, určený coby 
patron místní knihovny. Opravdu. Děti 
mě pod dohledem paní Jitky dozdobily 

otiskem své dlaně a u předškoláků pan 
kronikář Vláďa dopsal k otisku jejich 
jména. Něco podobného mají prý v jes-
kyních v Altamiře a na chodníku slávy 
v Cannes.  A teď to máme i my v Pře-
pychách. V knihovně! Přijďte se na mě 
podívat. S paní knihovnicí Lenkou vám 
ukážeme spousty krásných knížek i foto-
grafie z drakiády, které nafotil pan Jozef. 
Pokud chcete vědět, kdo tam všechno 
byl, a že jich tam bylo hodně (nejen z Pře-
pych), tak je poznáte podle toho, že mají 
černo kolem pusy. Možná i členky kul-
turní komise, které drakiádu přichystaly  
a o účastníky se staraly. To mají po po-
choutce - pečených bramborách od Šmí-
dů, co nejdříve v rukách tak hrozně páli-
ly, ale když se s nimi chvilku žonglovalo, 
tak už pouze krásně hřály do dlaní. Prý se 
dříve opékaly na bramborové nati, říkal 
to pan Michal a ten to musí znát, protože 
je z Opočna a je vysoký, tak má rozhled.

Pěkný podzim, třeba i s plískanicemi 
přeje váš Drak 

Fotopříběh z drakiády od Jozefa Papíka otisk-
neme v Přepyšském zpravodaji 3/2016.

ÚSPĚŠNÍ LUŠTITELÉ

Předplatné Orlického týdeníku na čtvrté 
čtvrtletí získala paní Marie Pultarová a pan 
Zdenek Pavlík. 
Blahopřejeme.

Úspěšná luštitelka křižovky paní Markéta 
Schmoranzová.

Pořadatelky z kulturní komise dětem připravily teplý čaj a bohaté občerstvení, protože ne-
foukalo, mohly si děti vymalovat svého draka. Nechyběly ani pečené brambory od Šmídů.
Všem sponzorům děkujeme.

Účastníci  drakiády děkují sponzorům

Koncem září proběhla oprava komunikace po-
dél chodníku V Domkách. Dodavatel společnost 
STRABAG a.s

Oprava komunikace



Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2016-11

Samospráva obce

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
Římskokatolická farnost - děkanství 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:    770 000 Kč
Stav sbírkového konta ke dni 8. 9. 2016:              448 382 Kč
Stav sbírkového konta ke dni 20. 10. 2016:       455 782 Kč 59 %

Společenský život

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY PRO NAŠE DĚTI

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

Schválená dotace Královéhradeckého kraje ve výši 230 tisíc Kč není v této tabulce zahrnuta.

V Přepychách přišlo volit 
38 % voličů

Na 11. listopad vás zveme na další benefeční koncert s pěvkyní Martinou Kociá-
novou, hercem Alfredem Strejčkem a souborem Barocco sempre giovane. 
Začátek koncertu: v 17 hodin v kostele sv. Prokopa v Přepychách.

V porovnání celorepublikový průměr 
byl 37 % a okresní průměr 36 % vo-
ličů.
Jak jsme volili:
ANO 22,3 %
Koalice pro KHK  16,1 %
ČSSD 15 %
KSČM 7,8 %
ODS 7,8 %
Starostové a Východočeši 7,3 %
TOP 7,3 %
Koalice SPD a SPO 5,2 %
Svobodní a Soukromníci 3 %
Koalice Piráti a SZ pro KHK 2,1%
Úsvit s Blokem proti islamizaci 2,1 %
DSSS-Imigranty, islám nechceme! 1 %
Volte Pravý blok www.cibulka.net 1 %
Po 0,5 % obdržely strany a seskupení: 
Národní demokracie • Ne ilegální imi-
graci-Pen. pro lidi • Nezávislí • SPR-
-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK

I. Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy ze dne 6. 10.2016 bere na vědomí
3. Bod 4 programu • Plnění rozpočtu obce k 30.9.2016.. 4. Bod 5 programu • Roz-
počtové opatření č. 12/2016. 5. Bod 6 programu • Rozpočtové opatření č. 13/2016. 
6. Bod 11 programu • Zprávu hodnotící komise akce Výběrové řízení na projekční 
práce a inženýrskou činnost pro projekt „Inženýrské sítě a komunikace v Domcích – 
Přepychy“. 6. Bod 9 programu • Informaci o zahájení prací akce Chodník „Ve Ska-
lách“ Přepychy. 7. Bod 15 programu • Informaci o možnosti požádat o dotaci IROP 
na financování počítačové učebny v ZŠ Přepychy a bezbariérovost ZŠ. Místní šetření 
proběhne 10.10.2016 v 16:00 hod. v ZŠ. 8. Bod 16 programu • Upozornění ČEZ Dis-
tribuce k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 9. Bod 17 programu • Plán 
akcí – dosázení aleje. 10.Bod 18 programu – ostatní • 18.1. Informaci o svozu nebez-
pečného odpadu 5.11.2016 (11:30-12:30 hod.) a objemného odpadu 4.11.-7.11.2016. • 
18.2. Informaci o problematice nočního klidu od 1.10.2016. 
II. Schvaluje : pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání (13/0/0) a ověřovatele zápisu (13/0/0). 2. Bod 
7 programu • Smlouvu č. 1016/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI za rok 2016. Akce „Chodník „Ve Skalách“ Přepychy“, výše příspěvku 1.170.000,-
Kč (15/0/0). 3. Bod 8 programu • Rozpočtové opatření č. 14/2016 (15/0/0). 4. Bod 
9 programu • Obecní rozhlas-doplnění hnízda v lokalitě „ke Dříznům“, dle cenové 
nabídky JD č. 126/2016, dodavatel JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196 a pověřuje 
starostku obce k dalším jednáním a podpisu smlouvy (15/0/0). 5. Bod 10. programu 
•Výpověď pojistné smlouvy č. 43697563-10 uzavřené s Českou pojišťovnou, pojištění 
majetku obce a pověřuje starostku k dalším jednáním (15/0/0).. 6. Bod 12 programu 
•Dodavatele akce Výběrové řízení na projekční práce a inženýrskou činnost pro pro-
jekt „Inženýrské sítě a komunikace v Domcích – Přepychy“ a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. Dodavatel: Proxion s.r.o., Hurdálkova 156, 547 01  Náchod, IČ: 
25264451, nabídková cena 360.580,-Kč. (15/0/0). 7. Bod 13 programu • Směrnici č. 
7/2016 upravující zásady a postupy obce při zadávání zakázek malého rozsahu (15/0/0). 
8. Bod 14 programu • Projektovou dokumentaci na akci „Energetické úspory na objek-
tu MŠ v obci Přepychy“ (13/0/2). 7. Bod 14.1. programu • Zadávací dokumentaci na 
akci „Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy“ (14/0/1). Hodnotící komisi: 
Ing. Josef Petera, Jan Podzimek, Radek Křivka. Náhradníci: Miloš Zilvar, Radek Tlás-
kal, Jan Chudý (14/0/1). 8. Bod 15.1. programu • Zvýšení příspěvku Základní škole a 
Mateřské škole Přepychy z rozpočtu obce 2016 o 20.000,-Kč  (14/0/1). 9. Bod 18.3. pro-
gramu • Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo ze dne 15.8.2016 uzavřené s firmou D-energy 
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, na akci Chodník „Ve skalách“ 
Přepychy-veřejné osvětlení (13/0/2).

III. Pověřuje: starostku obce: pro / proti / zdržel se
• k podpisu smlouvy dle bodu 7 programu (15/0/0). • k dalším jednáním a podpisu 
smlouvy dle bodu 9 programu (15/0/0).• vypovědět pojistnou smlouvu dle bodu 10 
programu (15/0/0). • k podpisu smlouvy dle bodu 12 programu (15/0/0).

IV. Informace • Dotazy • Připomínky: 
• Volby do zastupitelstev krajů 7.10.-8.10.2016. • Příští jednání zastupitelstva 2.11.2016.
• Rozpočet obce.• Vysoké vjezdy k rodinným domům po opravě krajnice „V Domcích“.
• Po opravě obecního rozhlasu u hasičské zbrojnice nesvítí veřejné osvětlení.

Trenink malých tenistů vede pan Jan Balun. Na snímku společně s Oliverem Seidelem 
a Adamem Zilvarem. v tělocvičně v Opočně dne 13. 10. 2016. Na snímku vlevo Marie 
Pultarová.

Kroužek Červeného kříže: 
každé sudé pondělí od 13:30 do 14:30 v ZŠ, vede paní Jitka Čtvrtečková.

Vydává Obecní úřad Přepychy, T: 494 628 111, 
E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. 
Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvaro-
vá, Zdeňka Seidelová, Jiří Králíček. Foto: archiv 
Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík.
Registrace: MK ČR E 22540



Stezka plná překvapení a tajuplných bytostí, příšer 
i laskavých duchů je tu pro vás. 

.
Sraz na hřišti SK Přepychy.
Vezměte si sebou hrneček na čaj
a přijďte s celou rodinou, 
abyste se nebáli.
Kulturní komise

ZÁKAZ PODOMNÍHO 
PRODEJE 
v Přepychách platí. 

V případě porušení 
nařízení vyhlášky  ze 
strany podomních 
prodejců neváhejte 
volat policii.

Telefon: 158

PODZIMNÍ SVOZ 
OBJEMNÉHO 
A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU

OBJEMNÝ ODPAD
4. 11. - 7. 11.
U TESONU A  U MŠ

NEBEZPEČNÝ ODPAD
5. 11. 
od 11:30 do 12:30
U TESONU

TELEGRAFICKY ŠVESTKOVÁ POVIDLA 
PRO 

PŘÍŠTÍ GENERACE

REZERVACE STA-
VEBNÍCH PARCEL  

v Přepychách - 
lokalita V Domcích 

ZAHÁJENA

Bližší informace 
naleznete na www.
prepychy.cz
Tel: 603 485 369

Návrh etikety na naši originální švest-
kovou pochoutku bychom případně 
měli (univerzální pro různé druhy 
konzistence), jen ty švestky nám ještě 
chybí.
Spolek ProPřepychy soustřeďuje finanč-
ní prostředky. Přidejte se k nám.

Jarmila Sejkorová
T: 776 185 716

Spolek ProPřepychy

VÝSADBA 
ŠVESTKOVÉ ALEJE

V POČTU 120 STROMKŮ 
DO KONCE ROKU 2016

Z PŘEPYCH 
ZA KULTUROU

Vybrali jsme pro vás.

OPOČNO
28.-30. 10. od 8-16 hodin

VÝLOV RYBNÍKU BROUMAR
Prodej živých ryb - ochutnávka rybích specialit - soutěž o živé 

ryby - lesní pedagogika s Lesy ČR a ukázka  dravých ptáků 

pátek 4. 11. od 19 hodin, Kodymův národní dům 
TURECKÁ KAVÁRNA

Divadelní spolek Zdobničan přiveze tři krimikomedie – Ustrašený 
svědek, Zlatý pan ministr a Pes a kočka. Vstupné 80 Kč. 

MOKRÉ
3. 11. od 15 hod., společenský klub

NEJ zpravodaj Rychnovska
Vyhodnocení soutěže zpravodajů Rychnovska, 

programem provází herec a moderátor Jaroslav Brendl

Kulturní komise Přepychy

POZOR -  JEN PRO ODVÁŽNÉ

kostel sv. Prokopa v Přepychách

pátek 11. listopadu od 17 hodin

Martina KOCIÁNOVÁ
mezzosoprán 

Alfred STREJČEK
umělecký přednes 

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
komorní soubor



„Jeho čtyři strany mají trojúhelníkový tvar, stejné stěny s rohy a hranami. Orientace 
jedné ze stran je na sever, další na jih, západ a východ. Vím, že příroda neumí vy-
robit kopce se čtyřmi stěnami trojúhelníkového tvaru, navíc s tak přesnou orientací 
na světové strany. Příroda prostě nemohla takové perfektní objekty stvořit,“ oponuje 
muž v plstěném klobouku, ne nepodobném tomu, co nosil Harrison Ford ve filmu 
Indiana Jones.
Další nálezy mu jen hrály do karet. Geologické průzkumné vrty ukázaly, že stěny 
pyramidy jsou obloženy ručně opracovanými bloky vyrobenými z materiálu, který 
je mnohem tvrdší než beton 21. století!
Aby toho nebylo málo, zjistilo se, že v údolí u města Visoko existoval rozsáhlý 
stavební komplex, který zahrnoval další čtyři pyramidy, propojené složitým systé-
mem podzemních tunelů, dlouhých až 10 kilometrů. Při jejich průzkumu narazil 
tým Sama Osmanagicha na největší vypálené keramické bloky, které kdy kdo vy-
tvořil v celé historii! Na jejich povrchu jsou vidět rytiny, obrazce a znaky připomí-
nající starodávné runy.
Nezávislé laboratoře pomocí radiokarbonového testování potvrdily minimální 
stáří pyramid na 12 tisíc let, přičemž některé organické nálezy naznačují, že by 
mohly být ještě starší, možná 25 až 30 tisíc let!
To však renomovaní archeologové označili za holý nesmysl. „Dokonce i při skrov-
ných znalostech archeologie musí být každému jasné, že jediné, co v těch dobách v 
Evropě stačilo, byly ubohé chatrče, spousta lidí stále ještě žila v jeskyních nebo v ka-
menných příbytcích,“ podotkl šéf Evropské asociace archeologů profesor Anthony 
Harding.
Na to má bosenský Indiana Jones jasnou odpověď: „Téměř vše, co nás učili o his-
torii, je špatně.“

Zdroj: extraStory a Wikicommons

Jiří Voňka se nesetkal vždy pouze se souhlasem, ale zazněly i  otázky na tělo. V diskuzi s 
panem Pavlem Matesem.

Největší a nejstarší pyramidy jsou v Evropě. Tvrdí to bosenský Indiana Jones
Nač cestovat do Mexika či do Egypta, máme-li pyramidy téměř za rohem! Navíc 
větší, starší a ke všemu ještě s léčebnými účinky! Tvrdí to aspoň amatérský archeo-
log z Bosny Sam Osmanagich, který zve dobrovolníky z celého světa dobývat v 
nitru pyramid ukryté vědomosti záhadně zmizelé civilizace.
Pyramida zarostlá bujnou vegetací zůstala po staletí bez povšimnutí, než ji před 
deseti lety u bosenského městečka Visoku, vzdáleného asi 30 kilometrů od Sara-
jeva, objevil archeologický nadšenec Sam Osmanagich. Za rok už zde prováděl na 
vlastní náklady archeologické vykopávky a zahájil křížovou výpravu proti konzer-
vativním archeologům, kteří údajnou pyramidu považují jen za jeden z mnoha 
kopců, na nichž se kdysi „vyřádila“ příroda.

V pátek  21. října vyprávěl pan Jiří Voňka, amatérský milovník archeologie 
a člen týmu Sama Osmanagicha, o svých zážitcích spjatých s odhalováním 
pyramid poblíž bosenského městečka Visoko. Z celého vystoupení plynulo: 
„Téměř vše, co nás učili o historii, je špatně.“ Ne se vším však někteří účast-
níci besedy souhlasili, a tak se na závěr rozproudila zajímavá debata, k níž se 
možná vrátíme v Přepyšském zpravodaji. Pro vás, kteří jste se besedy nemohli 
zúčastnit a fascinují vás skutečnosti naší myslí neuchopitelné, přetiskujeme-
krátké pojednání o pyramidách v Evropě. 

PYRAMIDY V EVROPĚ.
Poutavé vyprávění s Jiřím Voňkou 

pro vás připravila 
obec Přepychy s kulturní komisí

Bosenská pyramida Slunce u městečka Visoko v Bosně
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U silnice II/304 v lese na Křivině směrem 
na Bolehošť. 

U cesty do Horky.

Černé skládky zdokumentované na našich fotografiích se nalézají v katastrálním 
území obce Přepychy. Pro vaši lepší orientaci otiskujeme mapu, na níž jsou místa 
černých skládek opatřena čísly.

Často se nás lidé ptají, co všechno zajišťují naše technické služby. Mimo běžnou 
údržbu našeho obecního majetku musí také často uklízet po „lumpech“, kteří si 
z naší okolní přírody dělají skládky. Ze zkušenosti totiž víme, že jakmile se ně-
kde objeví malá skládka, neobyčejně rychle začne nepořádku přibývat… Proč 
něco třídit do kontejnerů, když to mohu zavézt do lesa nebo někde do příkopu!
Hledáme společně pachatele. Jedná se ve všech lokalitách o podobný materiál, 
díly vymontované z osobních automobilů. Pneumatiky, palubní desky, polstrování 
stropů a dveří, sedačky, zadní i přední svítilny, boční zrcátka, interiérové kobereč-
ky, těsnění skel a další. Může se jednat o materiál z trestné činnosti. Proto žádáme 
naše občany, aby věnovali zvýšenou pozornost pohybu neznámých vozidel a osob 
v našem okolí, v případě konkrétního zjištění okamžitě volejte policii.

Nebuďte lhostejní ke svému okolí! 
Děkujeme.

Zdeňka Seidelová, 
starostka obce

O

Černá skládka v lese u cesty do Jírovství

POMOZTE NÁM 
ODHALIT PACHATELE
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kostel sv. Prokopa v Přepychách

pátek 11. listopadu od 17 hodin

Martina KOCIÁNOVÁ
mezzosoprán 

Alfred STREJČEK
umělecký přednes 

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
komorní soubor

Pomník T.G.M. a padlých v Přepychách
Na veřejné pietní schůzi zastupitelstva obce v roce 1938, konané k prvnímu výročí 
úmrtí prezidenta T. G. Masaryka, bylo usneseno zřídit před Staletou hospodou slušný 
parčík a do něho postavit památník s reliéfem T. G. M. Zároveň měl být i památníkem 
padlých v poslední světové válce. Obec věnovala na tento účel 1.000 Kč, Kampelička 
6.000 Kč a zbylý obnos byl od místních dárců po 10, 50, 100 až 500 Kč. Park se ještě 
téhož roku zřídil, postavil se základ pod pomník, ale ke stavbě pomníku došlo až po  
2. světové válce. 
Připomeňme si jména těch, kteří položili ve válce své životy a která jsou zvěčněna na 
našem pomníku. Alois Rejzek, Jan Kánský, Bohuslav Pavlík, Jan Rathouský, Josef Čtvr-
tečka, Václav Zilvar, František Jelen, Josef Mádr, Karel Bekera, Václav Zvoníček, Jaroslav 
Zelinka, Jan Dvořák, Vladimír Sklenář, Jiří Novák, Josef Novák, Karel Novák, Josef Ha-
šek, Václav Kopecký. Čest jejich památce!

Vladimír Zdeněk, kronikář

Vzpomeňme společně u pomníku T.G.M na všechny,
kteří pro nás podstoupili útrapy války.

Vzpomínkové akce se zúčastní dobrovolníci v dobo-
vých uniformách legionářů roty Nazdar, Rakouska-
-Uherska a I. republiky.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
POZVÁNKA - 11. 11. od 16 hodin

Historická fotografie dokumentuje slavnostní akt u příležitosti 
smutného stého výročí od vypuknutí I. světové války.

Tradice oslav Dne válečných veteránů
Tradice se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl 
tento den připomínán ve městech dohodových států.  Oficiálním svátkem se stal v roce 
1926. Roku 1954 přejmenoval Kongres Den příměří na Den veteránů. Od roku 2001 
je slaven i v ČR.
Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku spjatý s básní, kterou v roce 1915 
napsal kanadský chirurg John McCrae, který sloužil na západní frontě u města Ypres.  
V roce 1921 zvolil polní maršál sir Douglas Haig, tehdejší předseda Nadace veteránů, 
vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.


