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HOROSKOP
Rok Slívy

Začíná Rok Slívy.  „Do našich myslí při-
nese nadhled a dobré emoce.“ 
Někteří z nás se stávají závislí na před-
povědích všeho druhu. Neřešme, je-li 
jejich víra oprávněná, či zda jsou kla-
máni. Diskusi ponechme astrologům, 
věštkyním i jejich oponentům. 
Soustřeďme se na předpověď spjatou  
s Rokem Slívy. Že jste o něm neslyšeli? 
Jistě. Media přinášejí pouze předpo-
vědi roku Opice či Kohouta, a to jsou 
znamení čínského zvěrokruhu. Pro 
přepyšskou kotlinu je typické a pravdi-
vé naše domácí znamení Slívy. Jelikož 
však mnozí zaměňují slívu se švestkou, 
rozhodla kulturní komise, že Rok Slívy 
zahrne peckoviny obecně a jednotlivé 
měsíce se k nim přihlásí jmenovitě.
V Roce Slívy posílíme kladný přístup  
k životu, budeme česat, vařit, péct  
a možná i hřešit, ale především rozší-
říme své znalosti o blahodárném vlivu 
tohoto ovoce na naše těla.
V příštím čísle: Švestka nad zlato.

Po sedm let připomínají pravidelně v Přepychách maškary masopust. Čtyřect dní 
před Velikonocemi rozdávají radost sousedům. Na tento den se ujímají správy nad 
obcí a starosta na znamení souhlasu předává symbolický klíč od ní.  I letos maškary 
zkontrolovaly, co bylo zapotřebí, a hříšníkům udělily pokuty, některým zapomětliv-
cům dodanily nepřiznaný majetek. A že si vedly dobře, svědčí dveře a dvorky domů, 
jež jim byly otevřeny, i finanční obnos, který vybraly v úctyhodné výši 15 300 Kč. 
O jeho využití rozhodnou společně. Již nyní je však jisté, že se vrátí zpět občanům 
Přepych v podobě společenských akcí i zkrášlení obce tak, aby u nás bylo veselo a 
přívětivě, a označení VÍTEJTE našlo své naplnění u návštěvníků Přepych po celý rok.  
Náročné úlohy Masopusta se zhostila na výbornou Tereza Macháčková. Děkujeme 
jí, účastníkům průvodu, spolku ProPřepychy, Sboru dobrovolných hasičů a všem, 
kteří přispěli do společného měšce i žaludků účinkujících. 

Kulturní komise

PARTNEREM pro ROK SLÍVY
Přepychy 2017

je nám autor grafiky DUEL

Jméno autora zveřejníme v dubnovém 
čísle - Přepychy INFO



Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
 č. 2017–04

Samospráva obce

strana 2Přepyšský zpravodaj 2017/1

Výpis z Usnesení 2017-04 
ze dne 16. 3. 2017

Přítomno: 14 členů, od 19:20 hod. 15 členů; 
12 občanů

Zahájení:19:05 hod., ukončení : 20:20 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy

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.1/2017.

4. Bod 17 programu
 • Sbírkové konto zvon.

5. Bod 18 programu
 • Sbírkové konto oprava zvonů.

6. Bod 19 programu
 • Sbírkové konto obnova varhan III. etapa

7. Bod 21 programu
 • Územní studie Přepychy – lokality Z1 a Z26.

8. Bod 22 programu
 • Komplexní pozemkové úpravy – shromáždě-
ní vlastníků pozemků 31.3.2017.

9. Bod 23 programu
 •Smlouva – projekt vodovod, žádost o dotaci. 
Bod se přesouvá na další jednání.

10. Bod 24 programu

 •Smlouva – projekt kanalizace, žádost o dota-
ci. Bod se přesouvá na další jednání.

11. Bod 26 programu
 •Pošta Partner, uzavření provozovny.

12. Bod 27 programu
 • Výběrové řízení na pozici referent poštov-
ních služeb.

13. Bod 29 programu
 •Výpověď pojistné smlouvy o komplexním 
pojištění vozidla č. 6324893869.

14. Bod 30 programu
 •Setkání seniorů 22.4.2017.

15. Bod 31 programu – ostatní
 • 31.1. Závěrečné vyhodnocení akce o defini-
tivním přiznání podpory ze SFŽP ČR.
 • 31.4. Oprava silnice druhé třídy, 2. etapa Vo-
děrady-Lično, 3. etapa Záhornice-Přepychy.
 • 31.5. Kalendář akcí 2017.

16. Bod 32 programu.  
 • Pozvání – Maškarní karneval SDH Přepychy 
18.3.2017
 • Informace – Toulavá kamera 27.3.2017
 • Upozornění na nepořádek na hřišti – staré 
pódium.     
 • Příští jednání zastupitelstva obce 20.4.2017.      

II. Schvaluje (pro / proti / zdržel se) :

1. Bod 1 programu
 • Program jednání a ověřovatele zápisu (hlaso-
vání v 19:08 hod. 14/0/0).

2. Bod 5 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č.1/2017 – Sportovní klub Přepychy, Přepychy  
čp. 228 a pověření starostky obce k  podpisu 
(hlasování v 19.11 hod. 14/0/0)

3. Bod 6 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 2/2017 – SH-ČMS Sbor dobrovolných hasi-
čů Přepychy, Přepychy čp. 125 a pověření sta-
rostky obce k podpisu (hlasování v 19:12 hod. 
14/0/0/).     

4.  Bod 7 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 3/2017 – Myslivecký spolek Opočno-Pře-
pychy, Přepychy čp. 5 a pověření starostky obce 
k podpisu (hlasování v 19:13 hod. 14/0/0/).

5.  Bod 8 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dota-
ce č. 4/2017 – Základní organizace českého 
svazu včelařů, Přepychy čp. 5 a pověření sta-
rostky obce k podpisu (hlasování v 19:14 hod. 
14/0/0/).

6.  Bod 9 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č.5/2017 – KPST Záhornice z.s., Záhornice čp. 

11 a pověření starostky obce k podpisu (hlaso-
vání 19:15 hod. 14/0/0/).

7.  Bod 10 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 6/2017 – Oblastní charita Červený Kostelec, 
549 41 Červený Kostelec a pověření starostky 
obce k podpisu (hlasování v 19:16 hod. 14/0/0).

8.  Bod 11 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 7/2017 – Pferda z.ú. Rychnov nad Kněžnou 
a pověření starostky obce k podpisu (hlasování 
v 19:16 hod. 14/0/0/).

9.  Bod 12 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 8/2017 – Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rych-
nov nad Kněžnou a pověření starostky obce 
k podpisu (hlasování v 19:17 hod. 14/0/0).

10.Bod 13 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 9/2017 - Agentura domácí péče, České Me-
ziříčí čp. 475 a pověření starostky obce k pod-
pisu (hlasování v 19:17 hod. 14/0/0).

11.Bod 14 programu
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 10/2017 – Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže Rychnov nad Kněžnou a pověření 
starostky obce k  podpisu (hlasování v  19:18 
hod. 14/0/0).

12.Bod 15 programu
 • Darovací smlouva č. 12/2017 – Římskoka-
tolická farnost Přepychy a pověření starostky 
obce k podpisu (hlasování v 19:18 hod. 14/0/0).

13.Bod 16 programu
 • Smlouva kupní s  prohlášením zástavního 
věřitele o vzdání se zástavního práva, Omnia 
Energo, pozemek parc.č. 273/122 k.ú. Pře-
pychy u Opočna a pověření starostky obce 
k podpisu (hlasování v 19:19 hod. 14/0/0/).

14.Bod 16.1. programu
 • Svěřenecká smlouva č. Ú217 o úschově pe-
něz na depozitním účtu advokáta a o úschově 
listin a pověření starostky obce k podpisu (hla-
sování v 19:20 hod. 15/0/0).

15.Bod 20 programu
 • Smlouva o zprostředkování uměleckého po-
řadu 13.5.2017 (15/0/0).

16.Bod 25 programu
 • Smlouva kupní – sněhový pluh (15.000,- 
Kč 15/0/0), vlajka ČR sváteční (18.000,- Kč 
14/0/1).

17.Bod 28 programu
 •  Místní úprava provozu dle Veřejné vyhláš-
ky – opatření obecné povahy č.j. PDMUD 
2639/2016 vydané MěÚ Dobruška, nabylo 
účinnosti 16.2.2017 (15/0/0).

18.Bod 31.2. programu

DOBRÁ RADA
pro občany

Znovu upozorňujeme občany 
Přepych, že v naší obci platí 

Nařízení obce Přepychy 
č. 1/2016 o zákazu podomního 

a pochůzkového prodeje 
na území obce. 

NEPOUŠTĚJTE 
do svých domů cizí osoby! 

NEPŘEDKLÁDEJTE 
jim žádné doklady! 

NEPODEPISUJTE
žádné smlouvy! 

V případě nutnosti volejte 
policii na číslo 158!
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Zmeškali jste hlášení 
obecního rozhlasu 

Přepychy?
Máme pro Vás řešení. 
Nechte zasílat aktuální 

informace na Váš e-mail. 
Stačí si tuto službu objednat 

na e-mailové adrese:
 jana.sykorova@prepychy.cz

Případně si poslední hlášení 
našeho rozhlasu přehrajete 

po vytočení telefonního čísla 
T: 732 405 387.

Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
 č. 2016–14

ROZPOČET OBCE PŘEPYCHY 2017 

Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo rozpočet obce na rok 2017 na svém 
jednání dne 16. 2. 2017, zápis č. 2017-03.

V únorovém vydání Přepychy INFO jsme otiskli hlavní body rozpočtu  
v kapitole - Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 2. 2017. S jeho členěním se 
můžete podrobně seznámit v souladu s následujícím ustanovením:

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů byl rozpočet obce v elektronické podobě zveřejněn 
na internetových stránkách  obce www.prepychy.cz  (http://prepychy.cz/
wp-ontent/uploads/2017/03/ud_23_2017.pdf).

Do listinné podoby rozpočtu je možné nahlédnout v kanceláři Obecního 
úřadu Přepychy, Přepychy čp.5, 517 32  Přepychy, v úředních hodinách (Po 
7:00-11:30; 12:00-17:00 hod., St 7:00-11:30; 12:00-15:00 hod.).

Silnice druhé třídy II/320 oprávněně 
nese hodnocení, co se kvality povrchu 
týká, jako jedna z nejhorších v celém 
Královéhradeckém kraji.
Připravovaná rekonstrukce, zmiňované 
komunikace mezi Ličnem a Voděrady, 
je plánována na rok 2018.
Zakázka byla vysoutěžena za zhruba 48 
milionů korun bez DPH. Maximální 
předpokládaná hodnota zakázky byla 
přitom 80 milionů korun bez DPH. 
Projekt se uchází o podporu z Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu. V případě přidělení dotace by 
měla být stavba zahájena koncem dub-
na a dokončena v létě 2018.
„Chystaná rekonstrukce se týká více než 
šestikilometrového úseku, který začíná 
na křižovatce ve Voděradech, prochází 
obcemi Uhřínovice a Lično a končí až 
na křižovatce se silnicí III/320 11 před 
obcí Třebešov. Práce budou postupovat 
v návaznosti na akce dalších investorů, 
především obcí, které plánují opravy 
chodníků a kanalizací. Dojde ale také na 
přeložky inženýrských sítí,“ informoval 
první náměstek hejtmana odpovědný 
za oblast dopravy a silničního hospo-
dářství Martin Červíček.
Královéhradecký kraj již před dvěma 
lety opravil téměř čtyřkilometrový úsek 
z Voděrad do Záhornice v ceně 15 mi-
lionů korun. Z celé délky silnice II/320 
tak bude na rekonstrukci čekat již jen 
úsek ze Záhornice do Přepych.(OT; voř)

Oprava silnice II/320
Voděrady - Lično

Bohužel, mezi námi nejsou jen ti, kteří pomáhají rozkvětu naší obce a váží si práce 
jiných. Možná to byl někdo místní, možná projíždějící řidič. Skutečností zústává, že 
nám po sobě zanechal nepříjemnou stopu - koleje od kol vozu v místě odpočívadla 
Ve Skalách, které je připraveno k zatravnění.

BEZOHLEDNOST NEBO ÚMYSL?
Ve Skalách

 • Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o ná-
jmu ze dne 12.5.1992, Česká pošta, s.p. a pově-
ření starostky obce k podpisu (15/0/0).

19.Bod. 31.3. programu
• Smlouva o vystoupení hudebního tělesa 
HRADIŠŤAN 9.6.2017 a pověření starostky 
obce k podpisu (15/0/0).

III. Pověřuje starostku obce k podpisu: 
• Smlouvy dle bodu 5 programu.
• Smlouvy dle bodu 6 programu.
• Smlouvy dle bodu 7 programu.
• Smlouvy dle bodu 8 programu.
• Smlouvy dle bodu 9 programu.
• Smlouvy dle bodu 10 programu.
• Smlouvy dle bodu 11 programu.

• Smlouvy dle bodu 12 programu.
• Smlouvy dle bodu 13 programu.
• Smlouvy dle bodu 14 programu.
• Smlouvy dle bodu 15 programu.
• Smlouvy dle bodu 16 programu.
• Smlouvy dle bodu 16.1. programu.
• Smlouvy dle bodu 31.2. programu.
• Smlouvy dle bodu 31.3. programu.

Zdeňka Seidelová
starostka obce 

Mgr. Jan Macháček 
místostarosta obce

 ověřovatelé zápisu
Radek Tláskal 

Mgr. Jan Macháček

http://www.prepychy.cz
http://prepychy.cz/wp-ontent/uploads/2017/03/ud_23_2017.pdf
http://prepychy.cz/wp-ontent/uploads/2017/03/ud_23_2017.pdf
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NAPSALI O NÁS / Novinky.cz, autor Dana Ehlová
Přepyšský Masopust posedmé

Bez rozdílu na věk se masky společně bavili a zapomněli na všední starosti. Na začátku veselí nechybělo společné foto. na místě srazu - před hasičskou 
zbrojnicí. Foto archiv Přepychy

Kůň, tygřice či levhartice, medvěd  
s medvídětem a medvědářem, princez-
na s princezňátky, řecký bůh s bohyní, 
rychtář, řezník Jitrnička, dožínky, farář 
a jeptiška i smrtka, majitel fotoateliéru, 
vodník i šašek a na vše dohlížející po-
licajt nechyběli mezi třemi desítkami 
masek připravených navštívit domy  
a domácnosti ve všech koutech Přepych.
O jejich „bytí či nebytí“, tedy povolení 
masopustního průvodu však rozhodo-
vala vrchnost, v tomto případě starostka 
Přepych Zdeňka Seidelová na základě 
ústně-písemné žádosti, ve které stálo:

Velevážená paní starostko!
Staročeské maškary přišly, aby Vás po-
zdravily a poprosily Vaší milost, aby z 
moci ouřední povolení  jste uděliti ráčila 
k návštěvě obce Přepyšské, tedy i čtvrtí 
jejich – Junkovic, Sárska, Bukovek, Fal-
kland, dále také ulic Farské, Hřbitovní, 
Sálecké a dalších přilehlých, což králov-
ství Vaše jest.

V Přepychách se vejskalo, zpívalo, tancovalo, muzicírovalo a hodovalo, byl 
sedmý Přepyšský masopust. Blížila se devátá hodina ranní soboty 25. úno-
ra a prostranství před hasičskou zbrojnicí v Přepychách ožilo. Nejednalo se  
o požár, ale o sedmý Přepyšský masopust. Tři desítky masek, starostka s pe-
četí, spousta přihlížejících, živá hudba, modrá obloha a zabíjačkové specia-
lity – vše bylo připraveno.

Za to Vám průvod náš může slíbiti, že se 
slušně bude chovati, žen, panen a dívek 
nebude tůze škádliti a pánům sousedům 
na majetku újmy činiti.
Jenom budem vejskati, zpívati, tancova-
ti, muzicírovati, aby ouroda bohatá byla, 
obilí vysoko rostlo, senioři se z vysokých 
důchodů radovali a veselo bylo ve stavení 
přepyšských.
Všem Vám přejeme pěkné pobavení, 
vždyť je to dobrého zdraví znamení. Táži 
se Tě tedy slovutná rychtářko - udělíš 
nám povolení k reji našemu?
Povolení s radostí uděleno bylo, což 
se muselo oslavit výskotem a tancem 
s ostatními. Vzápětí průvod vyrazil na 
svoji trasu a navštívil první domácnost 
hned v sousedství hasičské zbrojnice.
„Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotře 
vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal 
masopustní rej!“ zaznělo maškarním 
sborem a už se plnila štamprlata, rozná-
šely koláčky, klobásky a další masopust-
ní laskominy.

U dalšího stavení pro změnu vyslech-
li: „Pozdraven buď hospodáři, ať svítí 
úsměv na tvé tváři. Právě přišel průvod 
masek, aby se tu chvíli zasek." 
A jinde, kde označili svůj dům cedulkou 
VÍTEJTE, třeba toto: „A až bude po ta-
nečku, tak nám nalej kořalečku. Za vše 
pěkně děkujem, blahobyt ti vinšujem."
Zásoba rýmovaček se zdála nevyčerpa-
telná a nutno dodat, že jedna byla lepší 
než druhá.   
A zatímco průvod vesele putoval obcí, 
dobrovolní hasiči se činili při tradiční 
zabíjačce. O lahodný ovárek se štip-
lavým křenem, voňavou tlačenku, ji-
trničky, kroupy nebo polévku zvanou 
„prdelačka“ byl velký zájem nejen mezi 
místními, ale i přespolními z daleka  
i blízka. Mnozí ochutnali na místě, jiní 
dali přednost domácímu klidu.
Na závěr masopustního zpravodajství  
z Rychnovska nuno dodat, že Přepyšský 
masopust se koná díky spolku ProPře-
pychy a místním dobrovolným hasi-
čům. Vzhledem k tomu, že mezi masko-
vanými měly zastoupení úplně všechny 
generace, včetně předškoláků, a že vep-
řové dobroty šly doslova na dračku, je 
jasné, že o pokračování této tradice ne-
musí mít v obci pod Orlickými horami 
pražádné obavy. 

Ze života spolků
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MASOPUST
Pozor na fotopasti

Maškary na přechodu

Call centrum integrovaného systému v Přepychách

Ze života spolků
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NA PŘEPYCHY ČEKÁ JEŠTĚ SPOUSTA PRÁCE
Rozhovor se starostkou obce pro ORLICKÝ TÝDENÍK, autor Michal Sedláček

PŘEPYCHY – Nestává se často, aby byl někdo na rozhovor připraven s tako-
vou důkladností jako starostka Přepych Zdeňka Seidelová. V její kanceláři 
na novinářskou návštěvu čekaly podle témat seřazené a vyskládané smlouvy 
a projekty. Ke všemu uváděla přesná čísla a nastínila jasnou vizi o směřová-
ní obce. Hlava přepyšského úřadu je za polovinou svého volebního období,  
a tak jsme si s ní povídali o věcech minulých i o plánech do budoucna.

„Kladete velký důraz na vzhled obce. 
Co všechno jste za volební období stačili 
zrealizovat?“
Mým přáním je, aby naše vesnička byla 
stejně upravená jako například po-
dobné vesnice v sousedním Rakousku.  
A stačí málo. Uklidit, posekat a udržo-
vat veřejnou zeleň, opravit obecní bu-
dovy, obnovit nátěry plotů a altánků. 
Tím jsme vlastně začali. Upravili jsme 
prostor podél silnice Ve Skalách a naše 
malebné dřízenské údolí s kapličkou  
a studánkou, obnovili jsme vhodnou 
výsadbou nových stromků prostranství 
před kostelem i na zahradě MŠ. Přesta-
věli jsme a nově vybavili prostory obec-
ního úřadu i technických služeb. Byly 
dokončeny opravy chodníků a místních 
komunikací, byla vybudována parko-
vací plocha v lokalitě V Domkách. Ob-
novili jsme všechny pomníky a sousoší  
v obci a zahájili přestavbu MŠ. V I. eta-
pě byl zrušen byt v budově MŠ a zříze-
na stálá ložnice dětí, provedena celková 
rekonstrukce vnitřních prostor včetně 
sociálního zařízení pro děti i výměna 
ČOV. Koncem loňského roku jsme do-
končili chodník s parkovištěm v lokalitě 
Ve Skalách. Projekt byl realizován díky 
dotaci. Nyní máme před sebou dva vel-
ké projekty. Dokončení II. etapy staveb-
ních úprav MŠ a zahájení nové bytové 
výstavby.

„Rok 2017 tedy bude ve znamení vel-
kých investic…“
Přesně tak. Zatím největší akcí letošní-
ho roku bude dokončení rekonstrukce 
mateřské školy v hodnotě cca 6,6 mili-
onu korun. Budova se bude zateplovat, 
vymění se okna, stejně jako topný sys-
tém, nově budeme vytápět tepelným 
čerpadlem. Budova se již nijak nerozšíří 
co do kapacity, ale zabezpečíme energe-
ticky úsporný provoz. V současné době 
je školka plně obsazena osmadvaceti 
předškoláky. Pro zajištění této akce bude 
obec čerpat třímilionový úvěr. Smlouva 

na poskytnutí úvěru již byla slavnostně 
podepsána. V plánu je také rekonstruk-
ce hasičské zbrojnice. Dále se chystáme 
na rozšíření bytové výstavby, která je 
pro obec velmi důležitá, protože po-
pulace Přepych stárne a dlouhou dobu 
zde nebyly žádné volné stavební parce-
ly. Zpracovává se územní studie, kterou 
připravuje firma Proxion z Náchoda. 
Celkově se bude jednat o pětatřicet par-
cel. Rádi bychom, aby stavební povolení 
pro výstavbu nové dopravní a technické 
infrastruktury nabylo právní moci do 
letošního září. Na jaře roku 2018 pak 
chceme dokončit výstavbu nové ulice 
včetně technických sítí a zájemci budou 
moci stavět.

„V letošním roce máte také naplánova-
nou doslova průkopnickou spolupráci s 
Českou poštou. Můžete nám prozradit 
více?“
Ano, od prvního dubna zahájí v Přepy-
chách činnost smluvní pobočka Pošta 
Partner. Na základě smlouvy s Českou 
poštou se stane provozovatelem poštov-
ních služeb obec Přepychy. Provoz bude 
částečně hrazen Českou poštou a vět-
ším podílem z rozpočtu obce Přepychy.  
V naší obci máme více než dvě stě se-
niorů starších šedesáti let a přes sto 
čtyřicet živnostníků, kteří mají své IČ 
– kdyby ztratily Přepychy své poštovní 
směrovací číslo, pak by tito podnikatelé 
(a nejen oni)  museli změnit všechny své 
smlouvy a registrace. To jsou dva hlavní 
důvody, proč do toho jdeme.

Nejprve musíme provést stavební úpra-
vy. Prostory pošty budou poslední týden 
v březnu uzavřeny. Provedeme potřebné 
stavební úpravy, základní nové vybave-
ní pošty dodá zdarma Česká pošta. Ze 
současných dvou místností bude nově 
pošta využívat pouze jednu, druhá bude 
sloužit obecnímu úřadu. Pro pracovnici 
pošty musíme zajistit i oddělené IT pra-
coviště, bude mít částečný úvazek pro 
obecní úřad. Je třeba zachovat naše pře-

pyšské poštovní směrovací číslo. Bylo 
by velmi jednoduché ho zrušit, ale zcela 
nemožné někdy v budoucnu obnovit. 
Navíc se v rámci obecního úřadu roz-
šíříme o nového pracovníka – referenta 
veřejného opatrovnictví, který bude zá-
roveň vyškolen jako záskok pro poštu.

Jakou činnost bude mít referent v popisu 
práce?
Bude zajišťovat veškerou agendu spoje-
nou s našimi opatrovanci. Ze státního 
rozpočtu máme potvrzenou dotaci přes 
tři čtvrtě milionu korun na podporu ve-
řejného opatrovnictví, je to letos poprvé, 
co ji dostáváme. V obci jsou umístěna 
dvě zařízení Domova Dědina z Opoč-
na, která zajišťují péči osobám se zdra-
votním postižením. Dále v Přepychách 
provozuje Senior centrum společnost 
Ambeat Health Care Senior centrum.  
V těchto zařízeních žije přes dvacet opa-
trovanců, kterým je obec Přepychy na 
základě rozhodnutí Okresního soudu 
v Rychnově opatrovníkem. Díky dotaci 
můžeme zřídit nové pracoviště pro pra-
covnici, která tuto práci bude zajišťovat.

„Opět se přihlásíte do soutěže vesnice 
roku, co vás k tomu vede?“
Provedla se u nás řada změn a je třeba 
je prezentovat na veřejnosti. Nemá-
me se určitě za co stydět. Naše minulá, 
premiérová účast byla úspěšná, komisi 
jsme oslovili, a byli jsme dokonce ohod-
noceni Cenou hejtmana KHK. Letos se 
na prezentaci naší společné práce dobře 
připravíme a věřím, že se opět umístíme 
mezi oceněnými obcemi“.

„Jak se v obci daří spolkové činnosti?
V současné době sestavujeme kulturní 
kalendář na rok 2017, který dokazuje, že 
spolkový život je v Přepychách opravdu 
bohatý. Zdůraznila bych výbornou spo-
lupráci všech našich spolků vzájemně 
a také s obcí Přepychy. Oceňuji zejmé-
na to, že všichni s obrovským zápalem 
věnují nemálo ze svého volného času 
pro nás, pro všechny. Za to patří všem 
obrovský dík. V loňském roce jsme na-
vázali na naši bohatou divadelnickou 
minulost. Ochotníci z Přepych a Opoč-
na společně nastudovali maňáskové 
divadlo Krejčí, švec a skřítci na moti-
vy pohádky Miloně Čepelky, který její 
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Starostka Zdeňka Seidelová při podpisu úvěrové smlouvy se zástupcem České spořitelny Pavlem 
Stránským. Úvěr ve výši tři miliony korun bude použit na dofinancování akce Energetické úspory 
na objektu MŠ v obci Přepychy.

Ze života obce

děj umístil přímo do přepyšských skal. 
Vyzdvihla bych rovněž skvělou spolu-
práci se spolkem ProVarhany. Společně 
se spolkem ProVarhany a farností Pře-
pychy pořádáme v prostorách našeho 
kostela benefiční koncerty, jejichž vý-
těžek věnujeme na obnovu historických 
varhan v kostele sv. Prokopa. Do sbírky 
na obnovu varhan přispěli všichni naši 
občané i rodáci, spolky i podnikatelé. 
Letos nás čeká třetí, závěrečná etapa 
jejich obnovy. A věřím, že bude kostel 
vždy zcela zaplněný, jako tomu bylo do-
posud.
„A co oprava přepyšských zvonů? Vaše 
krásné renesanční zvony z 16. století vy-
kazují značné opotřebení.“
Před dvaceti lety byly ještě v pořádku, 
ale nyní se již zvonovina vytlouká. Jed-
nali jsme proto s památkovým ústavem 
a tam nám doporučili soudního znalce 
Petra Rudolfa Manouška, který přijel  
a konstatoval ohrožení historických 
zvonů. Zpracoval posudek a navrhl ře-
šení oprav. Doporučil, aby byly zvony 
vyřazeny z elektrického zvonění, denní 
zvonění by měl zajistit zvon nový. Za-
jímavé je, že Petr R. Manoušek je vnuk 
muže, který Přepychám v roce 1931 do-
dal zvon, jenž doplnil naši historickou 
dvojici. Roku 1942 byl ale nový zvon 
zrekvírován pro válečné účely a už se 
nikdy do obce nevrátil. Farnost Pře-
pychy, která vlastní renesanční zvony, 
vyhlásila sbírku na jejich obnovu a zá-
roveň požádala krajský úřad o dotaci na 
jejich obnovu. A vedení obce schválilo, 
že obec Přepychy pořídí repliku zvonu 
dodaného roku 1931, která bude slou-
žit pro denní potřeby. Ve významných 
dnech se potom bude slavnostně zvonit 
všemi zvony.

„V Přepychách jste také navázali na 
zdejší tradici a obnovujete švestkové a 
třešňové aleje…“
Skutečně jsme od Přepych směrem 
k Bolehošti vysázeli 1,6 km dlouhou 
švestkovo-třešňovou alej. Stromky byly 
financovány spolkem ProPřepychy. Na 
kácení původních dřevin, dodávce dře-
věných kůlů i hloubení jamek se podí-
lela řada místních podnikatelů. Ještě 
jednou všem moc děkujeme. Revitali-
zace celé aleje byla realizována mimo 
rozpočet obce. Alej naše občany zřejmě 
zajímá, jeden z nich mi dokonce donesl 
staré novinové články z roku 1935. Ve 
statistickém výčtu třešní, švestek a slív 

jsme tenkrát skutečně předčili okolní 
vsi. Zajímavé je, že se zde již tenkrát 
pěstovaly také meruňky nebo broskve.

„Zavedla se elektronická evidence tr-
žeb. Postihla nějakým způsobem místní 
podnikatele?“
Jeden případ v Přepychách máme. Na 
hřišti SK Přepychy měl pronajatý bufet 
živnostník, ten ale svou činnost ukončil. 
Nemohu však posoudit, jestli na ukon-
čení provozu mělo vliv pouze EET.

„Jak je to ve vsi s ekologií, říkala jste, že 
zde máte celou řadu podnikatelů, tak 
jak se v tomto směru chovají?“
Naše podnikatele můžu pochválit, pro-
tože v obci je všechno v pořádku. Roz-
šířili jsme počet sběrných míst odpadu  
v obci na osm lokalit, doplnili jsme všu-
de kontejnery na sklo, papír, bioodpad  
a obaly tetrapack. Máme k dispozici dva 
velké kontejnery na biodpad. Myslím 
si, že je důležité, aby lidé neměli sběr-
ná místa daleko od domu. Dříve se na 
vesnici všechno zkrmilo, spálilo nebo 
dalo do kompostu. Doba se ale změnila 
a dnes jsou kontejnery prostě potřeba.  
V souvislosti s ekologií máme také vel-
kou radost z našich dětí, které se na 
základní škole účastní soutěže Recyk-
lohraní a vedou si velmi úspěšně. Jejich 
soutěžení je koncem školního roku vždy 
oceňováno různými cenami.

„Je zřejmé, že Přepychy mají za sebou 
ale i před sebou, spoustu práce. Budete 
příští rok na podzim opět kandidovat 
na starostku?“
Svou případnou kandidaturu ještě zva-
žuji. Čtyřleté období je příliš krátké, 
abychom všechno stačili stihnout a 
realizovali předvolební plány. Musím 
využít této příležitosti a poděkovat na-
šim zastupitelům, protože náš společný 
program podporují a pomáhají realizo-
vat. Samozřejmě musím pochválit také 
všechny naše spolky, stejně jako musím 
pochválit kulturní komisi, která vznik-
la až po mém příchodu a vykonala pro 
obec spoustu práce. V neposlední řadě 
děkuji také všem našim občanům za 
podporu, pomoc a spolupráci. Vždyť 
obnova našich varhan i výsadba nové 
aleje jsou příkladem toho, že společně 
dokážeme mnoho!

• zemní a stavební práce • likvidace 
a přepojování septiků • rekonstrukce 
koupelen a bytových jader • poklád-
ka zámkové dlažby • vodoinstalace • 
vodovodní a kanalizační přípojky • 
svislé izolace staveb • čištění domov-
ních kanalizací a deštových svodů

www.stoder.cz

STODER
nejen

STAVEBNÍ FIRMA
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POŠTA  517 32 - dubnové téma číslo jedna
Uchováme služby pro naše občany

UZAVŘENÍ POŠTY PO DOBU 
REKONSTRUKCE:

od 27. 3.-31. 3. 2017
Doručování poštovních 

zásilek bude zachováno.

Příjem zásilek, výdej ulože-
ných zásilek a ostatní služ-

by vám poskytne POŠTA 
v Opočně.

Provozní doba:
PO: 8:30-11:00, 13:00-17:00
ÚT: 8:30-11:00, 13:00-17:00
ST: 8:30-11:00, 13:00-17:00
ČT: 8:30-11:00, 13:00-17:00
PÁ: 8:30-11:00, 13:00-17:00

Pošta PARTNER 
otevírá 3. 4. 2017 

Stávající prostory budovy pošty slouží občanům Přepych od roku 1991 Původně se nacházela v čp. 31, 
(dříve zde bydlela učitelka hudby Marie Rathouská, dnes objekt patří k Restauraci Katka). O zřízení 
pošty v Přepychách se zasloužil v roce 1903 starosta Matěj Plichta (viz Toulky přepyšskou minulostí)

Vážení zákazníci České pošty, 
s.p., s účinností od 1. 4. 2017 si 

Vám dovolujeme oznámit změ-
nu formy poskytování poštov-

ních služeb 
517 32 PŘEPYCHY

Příjem zásilek a výdej ulože-
ných zásilek bude realizován 
poštou Partner Přepychy, na  

adrese Přepychy, čp. 5 

Provozní doba PO —PÁ
POŠTA PARTNER:

PONDĚLÍ  
8:30—10:30, 13:00—17:00

ÚTERÝ  
8:30—10:30, odpol. zavřeno

STŘEDA 
8:30—10:30, 13:00—17:00

ČTVRTEK  
8:30—10:30, odpol. zavřeno

PÁTEK  
8:30—10:30, 13:00—15:00

Od pondělí 27. března  bude Česká pošta, s.p. v Přepychách uzavřena, a to po 
dobu jednoho týdne. Důvodem jsou stavební úpravy, které si vyžádal přechod 
na nový systém služeb POŠTA PARTNER. 
Od 1. dubna přechází poskytování poštovních služeb na naši obec. S novým smluv-
ním vztahem s Českou poštou na nás přechází celá řada nových povinností. Nájemní 
vztah s ČP, a.s. na část budovy č.p. 31 se tímto ukončuje a objekt pošty se navrací zpět 
do režie obce. Nová zaměstnankyně na poště je v pracovním poměru ve vztahu k 
naší obci. Naší povinností bude zachovat téměř stejný rozsah činností. Cílem zastu-
pitelstva je zachovat nadále služby občanům i přes vyšší finanční nároky na rozpočet. 

Provozovatel pošty
Přepychy

Ze života obce

Kontaktní osoba provozovatele: 
Jana Štěpánková, tel.: 602 542 909, e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz
Provozovna Pošta PARTNER, e-mail: posta@prepychy.cz, 
POZOR - tel.: 494 628 991 - ZRUŠENO
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ANKETA
Nominace

MATEŘSKÁ ŠKOLA a její zateplení
AKCE ROKU

Druhá etapa rekonstrukce mateřské školy následuje po loňských úpravách vedou-
cích ke zvýšení komfortu pro personál, ale především pro pohodlí a zdraví dětí, 
které rekonstrukcí objektu získaly toalety a umývárny splňující přísné hygienické 
normy a stálou ložnici pro odpolední klid.

V letošním roce zahrnuje výdajová strana rozpočtu, schváleného zastupitelstvem 
obce, částku cca 3,6 mil. Kč k pokrytí části nákladů druhé etapy rekostrukce ma-
teřské školy, která v příštích letech přinese úsporu veřejných prostředků poskytova-
ných na vytápění budovy a ohřev vody. Energeticky úsporný režim sníží spotřebu 
energie.

Během prázdnin provede stavební firma KERSON výměnu oken i dveří, v průběhu 
roku zateplení obvodových zdí budovy a střechy včetně její rekonstrukce. Změny 
dozná i topný systém s tepelným čerpadlem, bivalentním zdrojem (elektrokotlem), 
součástí bude instalace vzduchotechniky a rekonstrukce bleskosvodu. 

Základní údaje o akci: 

ENERGETICKÉ ÚSPORY NA MŠ V OBCI PŘEPYCHY
Celkové náklady projektu včetně všech souvisejících činností (projektová 
příprava, inženýrská činnost apod.): 7 000 527,- Kč. 

Cena za zhotovení díla: 6 583 497,22 Kč včetně DPH
Dotace na tento projekt činí 1 820 418,- Kč
Úvěr ve výši: 3 000 000,- Kč
Z rozpočtu obce: 3 583 497,22 Kč (v případě kladného vyřízení dotace bude 
částka ponížena o 1 820 418,- Kč)
Zhotovitelem stavby: KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93  Dobré
Zahájení díla: 1. 3. 2017
Termín ukončení a předání díla: 31. 10. 2017

Zdeňka Seidelová
region Královéhradecký kraj
Profese: starostka
Zdeňka Seidelová je starostkou obce 
Přepychy. Do komunální politiky vstou-
pila v roce 2014 s dlouholetými mana-
žerskými zkušenostmi z podnikatelské 
sféry a role spolumajitelky úspěšné fir-
my vyrábějící tepelná čerpadla. Krát-
ce po zvolení začala měnit svoji obec  
s 600 obyvateli doslova k nepoznání. 
Vše odstartoval úklid veřejných prostor, 
obnova zeleně a restaurování sakrálních 
památek. Poté došlo na opravy komuni-
kací, chodníků, obnovu poutního místa 
Dřízna a ovocných alejí podél příjez-
dových cest. Stranou nezůstaly kostel-
ní varhany ani rekonstrukce mateřské 
školy, pro udržení mladých lidí v obci 
byly připraveny pozemky na bytovou 
výstavbu. Zdeňka Seidelová je hnacím 
motorem všech akcí v obci, podařilo se 
jí aktivizovat spolkový život, obnovit 
pocit sounáležitosti, který se projevuje 
jak při opravě varhan, na které obyvate-
lé věnovali formou darů několik set tisíc 
korun, tak v hojně navštěvovaných ak-
cích pro všechny generace. Pokročila in-
formovanost občanů formou zpravodaje  
a modernizace webových stránek. Obec 
Přepychy pod jejím vedením získala při 
první účasti v soutěži Vesnice roku cenu 
hejtmana. Nejen to. Zdeňka Seidelová 
podporuje změny i ze svých soukromých 
zdrojů. Věnovala nemalé prostředky na 
rekonstrukci varhan a vzácného zvonu 
i na obnovu třešňové aleje. Ve volných 
chvílích ráda cestuje, lyžuje a věnuje se 
vnoučatům od dvou dospělých synů.

Hlasujte pro Zdeňku Seidelovou, kte-
rá by si ocenění určitě zasloužila. Více 
informací naleznete na: www.zenare-
gionu.cz/zena/696/zdenka-seidelova

Navrhovatel: spolek PROVARHANY
Rádi se k výzvě připojujeme 

Kulturní komise a redakce PZ

Ze života obce
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PŘEPYCHY
shromáždění vlastníků 31. 3. 2017 v 16 hodin / Restaurace Katka

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou jako věcně a místně příslušný úřad 
podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů ozná-
mil, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Přepychy u Opočna.

Úvodní jednání všech účastníků řízení 
(pozváno je 293 účastníků) se uskuteční 
v pátek 31. března 2017 v 16 hodin v Re-
stauraci Katka v Přepychách. Na jednání 
budou účastníci seznámeni s  účelem, 
formou a předpokládaným obvodem 
pozemkových úprav. Bude projednán 
postup při stanovení nároků vlastníků, 
potřeba aktualizace bonitovaných půd-
ně ekologických jednotek a případné 
další související otázky. Vlastníci se zvou 
pouze na úvodní jednání, zjišťování hra-
nic pozemků, projednávání návrhu a zá-
věrečné jednání. Na ostatních jednáních 
hájí zájmy vlastníků sbor zástupců, který 
bude zvolen vlastníky na úvodním jed-
nání na dobu provádění úprav. Sbor je 
poradním orgánem zpracovatele. Nikdy 
však nemůže rozhodovat za vlastníky 
pozemků v otázkách jejich vlastnictví.
Nejzávažnější problémy dnešní země-
dělské krajiny:
• extrémně velké půdní bloky způsobu-
jí mimo zvýšení eroze též monotónnost 
krajiny, která je tak degradována na es-
teticky nehodnotné produkční prostředí
• nedostatek ekostabilizačních prvků, 
jako jsou remízky, mokřady, meze, aleje
nepřístupnost vlastnických pozemků a 
nedostatečná průchodnost krajiny způ-
sobená rozoráním polních cest
• snižování přirozené úrodnosti půdy 
v důsledku její eroze, ať vodní či větrné
• znečištění půdy a podzemních vod 
především nadměrným používáním 
umělých hnojiv a pesticidů
• nepříznivý stav malých vodních toků a 
nádrží vede ke snížení schopnosti kraji-
ny zabránit, popř. snížit povodňové roz-
livy v obcích nebo naopak zadržet vláhu 
v období sucha
• rozdrobenost vlastnických vztahů (je-
den vlastník má několik nesousedících 
parcel)
• nevhodné tvary zemědělských pozem-
ků (příliš úzké parcely nebo parcely s os-
trými hranami neumožňují jejich obdě-
lávání zemědělskou technikou)
Složité vlastnické vztahy brání revitali-
zaci krajiny, neboť realizace nezbytných 

opatření jsou možné pouze na vlastnic-
ky vyřešených parcelách. 

Cíle pozemkových úprav:
• obnovení osobního vztahu lidí k země-
dělské půdě
• vytvoření podmínek racionálnímu hos-
podaření na zemědělských pozemcích
• rozvoj trhu s  půdou především smě-
rem k zemědělství
• důsledná ochrana zemědělské půdy 
jako výrobního prostředku
• ochrana kvality vody, zvýšení její re-
tence v  krajině a minimalizace povod-
ňových škod
• obnovení struktury krajiny, zvýšení její 
biodiverzity a ekologické stability

Výsledkem pozemkových úprav je:
• obnovený digitalizovaný katastr nemo-
vitostí s optimálním uspořádáním půd-
ní držby a jasně definovanými právy k 
jednotlivým pozemkům
• schválený plán společných zařízení za-
hrnující technické a další opatření slou-
žící ke zpřístupnění pozemků, protieroz-
ní opatření, vodohospodářská opatření a 
opatření k ochraně životního prostředí
• nezbytný podklad pro územní pláno-
vání a rozvojové programy území
V současnosti probíhají geodetické prá-
ce, tj. přesné zaměření výškopisu a po-
lohopisu všech prvků terénu, které bude 
podkladem pro vznik budoucí digitální 
katastrální mapy v  katastrálním území. 
Polohopisné zaměření zahrnuje též za-
měření staveb, zjištění obvodu budov 
s  komisí, zjišťování průběhu hranic li-
niových staveb (silnice, vodní toky) 
s  jejich správci a zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v některých lesních 
pozemcích včetně stabilizace.

18. až 26. dubna 2017 bude prováděno 
šetření obvodu pozemkových úprav 
formou zjišťování hranic pozemků s je-
jich vlastníky. Zjišťování hranic pro-
běhne na vnitřním a vnějším obvodu 
upravovaného území pozemkové úpra-
vy. Na toto šetření budou zváni vlast-
níci z obou stran šetřené hranice. Dále 
budou šetřeny hranice budov v upravo-

vaném území, zda souhlasí se zákresem 
v  katastru nemovitostí a hranice ně-
kterých lesních pozemků. Po uzavření 
obvodů obdrží vlastníci soupis nároků 
s přehledem všech pozemků ke kontro-
le, která umožní včasné opravy chyb-
ných zápisů.
Následovat bude fáze plánu společných 
zařízení. Jedná se o projekční práce, jež 
nejprve vymezí polohu a plochu tzv. 
společných zařízení v terénu (např. pří-
stupových cest, vodohospodářských, 
protierozních a ekologických opatření)  
a to jak stávajících tak navrhovaných.
Budou následovat samotná jednání 
s  jednotlivými vlastníky a ostatními 
účastníky komplexní pozemkové úpra-
vy, jejichž zájmů se úpravy dotýkají. 
Nově navržené pozemky musí odpo-
vídat pozemkům původním výměrou 
(zákonná tolerance +-10 % ), cenou (to-
lerance +- 4 %), a vzdáleností (tolerance 
+-20 %). Umístění pozemků je projed-
náváno a odsouhlasováno s  vlastníky, 
protože pozemkový úřad může rozhod-
nout o schválení návrhu, až když s ním 
souhlasí vlastníci 60% výměry řešeného 
území.
Po schválení navrženého stavu se dle 
potřeb vlastníků vytyčí nové pozemky 
v terénu. V rámci pozemkové úpravy se 
provádí i realizace společných zařízení. 
Náklady na pozemkové úpravy hradí 
stát. Po zpracování a schválení projektu 
bude vyhotovena nová digitální katas-
trální mapa a výsledky pozemkové úpra-
vy zaneseny do katastru nemovitostí.
Věříme, že všichni účastníci budou 
přistupovat k jednání zodpovědně a 
vstřícně. Pro zvládnutí úkolu je důležitá 
spolupráce vlastníků, obecního úřadu, 
pozemkového úřadu, katastrálního úřa-
du i zpracovatelské firmy Sdružení GEO-
DEZIE CINDR s.r.o., Česká Třebová.

Další informace je možné získat na po-
bočce Pozemkového úřadu v Rychnově 
nad Kněžnou. 

Kontakt:Eva Myšáková
T: 727 966 719,E: e.mysakova@spucr.cz

mailto:e.mysakova@spucr.cz
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OD SOUSEDŮ - 70 let opočenského hokeje
kolegové z TESLY

V Opočně si počátkem ledna letošního roku připomněli 70 let hokeje. Proč to 
zmiňujeme v našem zpravodaji, když přepyšští borci hráli hokej spíše za opo-
čenského rivala SOKOL Semechnice? Odpověď je nasnadě. Předně - do Opoč-
na je to coby přes Dobříkovec kamenem dohodil. A pak - mnozí Přepyšáci byli 
zaměstnanci v alma mater opočenského hokeje, v závodě TESLA. Oslavy se tak 
staly příležitostí pro setkání přátel, které pojí společné vzpomínky a jež životní 
osudy zavály do různých koutů světa. Pro pamětníky výroby, v nyní již téměř 
opuštěné továrně ZIMA, přinášíme malou vzpomínku.

Na snímku zleva je Jaroslav Brich, kte-
rý v roce 1982 emigroval do Švýcarska. 
V TESLE byl na pozici technologa ná-
strojárny, v TJ SPARTAK brankařem a v 
HC TESLA Opočno hrál v útoku. Inici-
oval vznik mládežnického oddílu HC v 
Opočně a soustředil kolem sebe dobro-
volníky, kteří  obětovali svůj volný čas, 
aby se zasloužili o vysokou úroveň ho-
keje v Opočně v konkrenci větších měst 
a tím i o jeho budoucnost v tomto tříti-
sícovém městě. Oporou mu byla Zdeň-
ka Seidelová, v té době konstruktérka 
nástrojů v TESLE Opočno a členka mlá-
dežnické komise při HC TESLA Opoč-
no. Třetí na snímku je Josef Krejča, kte-
rého si pamětníci vybaví jako úspěšného 
brankáře HC Opočno, trenéra brankářů 
a zásobovače v TESLA Opočno.
O nadšení z pionýrských dob vzniku 
mládežnického hokeje vypovídá úry-
vek z Opočenských novin 10/2017. (Na 
otázky Josefa Krejči o mládežnickém 
hokeji odpovídal Jaroslav Brich):
„Kromě toho, že jsme museli naše hráče 
dostat na výkonnostní úroveň mužstev 
v kraji, museli jsme je především s mini-
málními finančními možnostmi vyzbro-
jit. Doma jsem přešíval hokejové kalhoty, 
vyrážečky pro brankáře a sháněl starší 
dresy, které jsme nechali obarvit v dobruš-
ské Stuze, abychom mohli rozlišit jednot-
livé pětky při tréninku. Zdeňka Seidlová, 

dnes starostka Přepych, našila na dresy 
elévů a přípravky znak Tesla a na záda z 
vystříhaných písmen nápis Spartak Tesla 
Opočno. Co ta toho dokázala pro malé 
hokejisty udělat! Bylo také nutno navazo-
vat kontakty s trenéry ostatních mužstev, 
vyjednávat zápasy a turnaje. Soutěž jsme 
tenkrát ještě nehráli, ale brzy jsme výko-
nem začali překvapovat hradečáky a no-
voměšťáky, kteří proti nám měli náskok. 
V mužstvu bylo několik nadaných kluků, 
nadšení  jejich i rodičů bylo velké a s při-
cházejícími úspěchy se zvětšovalo. Brzy 
jsem poznal, že bez pomoci rodičů to ne-
půjde, a tak jsem se je snažil zaktivovat 
do funkcí pro mládežnická mužstva, což 

ze začátku nacházelo jen málo pochope-
ní u funkcionářů klubu. Vytvořila se tzv. 
Mládežnická komise. Jejím předsedou byl 
Dušan Felcman st. Z trenérů se zúčast-
ňovali schůzek Josef Boukal, Jan Jelen, 
Vašek Hvězda a Jirka Kopecký. Z rodičů 
Zdeňka a Karel Seidelovi. Moc si jejich 
pomoci dodnes vážím a s odstupem času 
všem srdečně děkuji.“
PS: Ještě malý dodatek, který Jarda ne-
chtěl při své skromnosti zveřejnit, ale 
myslím si, že by naši čtenáři měli vědět, 
že trénoval hokej i po své emigraci. A on 
měl lví podíl na tom, že jeho starší syn 
Martin reprezentoval v roce 1995 Švý-
carsko na mistrovství světa ve Švédsku 
a jeho vnučka Yael získala bronzovou 
medaili na mládežnických olympijských 
hrách v Lillehameru.

-ča-, KraJ

Pro zajímavost přikládáme pro „pamětníky pa-
mětníků“ výuční list přepyšského občana Fran-
tiška Haška u firmy Zima z roku 1927. 
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S vyšíváním čepic nápisem TESLA OPOČNO pomáhala Zdeňce i její maminka, paní Libuše Bahní-
ková. Byla jich tenkrát rovná stovka. Modré čepice dodala firma FEZKO Strakonice.



Ze života obce

strana 12Přepyšský zpravodaj 2017/1

Poutní místo Dřízna
slovo otce Slaninky - pozvánka na tradiční poutní mše

O zážitcích z mariánských poutí vy-
práví Jan Ježek z Bolehošťské Lhoty: 
„Jako chlapec školou povinný jsem o 
Mariánských svátcích putoval se svými 
rodiči a dědečkem do Dřížen. Pro nás 
děti to bylo něco neobyčejného, hodně 
poutníků z blízka i daleka, cákání ve 
vodě nebo chytání čolků s oranžovými 
bříšky. Chodily jsme pěšky, ve větších 
skupinách lesem a ta cesta měla své 
velké kouzlo. Dnes bych bohužel tuto 
cestu již nenalezl, protože les Křivinu 
křižují jiné cesty a jinými směry. V ba-
tůžku si každý poutník nesl jídlo – oby-
čejně řízek a chleba, protože na pouti 
vždy pořádně vyhládlo. Když se přešla 
cesta, která dělí oba lesy, přišli jsme k 
horní části křížové cesty. Již tam vždy 
na každého dýchla ta vlastní atmosféra 
tohoto obdivuhodného místa. O Mari-
ánských svátcích byla vždy bohoslužba 
a pak křížová cesta. Byl to vždy velice 
sugestivní zážitek.  Mezitím byl čas na 
jídlo, a tak poutníci seděli na protější 
straně na zemi pod vysokými stromy 
nebo na pařezech. K pití jsme si nic 
nebrali, dědeček vždy říkal: „Vody je 
tam dost a je dobrá!“. Děti si krátily čas 
cákáním v bazénu, tehdy tam byl malý 
ostrůvek, na kterém rostlo pár kosatců 
a ve vodě potoka bylo možné při tro-
še štěstí spatřit i pstruhy, jak mizí pod 
mostek.“  

Zdroj:Přepyšský zpravodaj 2002/4

Putovanie praktizovala väčšina nábo-
ženstiev. Čo je to púť?  Je to cestovanie 
veriacich na miesto, ktoré posvätilo 
nejaké zjavenie sa božstva, alebo činnosť 
náboženského učiteľa, aby tam prednies-
li svoju modlitbu v osobitne priaznivom 
prostredí. Pred príchodom Krista, veria-
ci židia putujú na miesta, kde sa im zjavil 
Boh.  Abrahámovi v Sicheme a v  Mam-
bre, Izákovi  v Bersabe, Jakubovi v Bete-
li a vo Fanuele. Na tieto miesta Izraeliti 
putujú stáročia.  A tak mali veľa oltárov,  
kamenných stĺpov a posvätných stro-
mov.  Ježiš tiež putoval so svojimi rodič-
mi do Jeruzalemského chrámu a  tento 
zvyk sa preniesol i do kresťanstva. I dnes 
máme mnohé kresťanské pútnické mies-
ta, napr. Guadalupe, ktoré ročne navštívi 
okolo dvadsať miliónov pútnikov.
Naše Dřízny súvisia so zjavením P. 
Márie v  Lurdoch, ktoré sa uskutočnilo 7. května 2017

mši sv. celebruje 
P. ThLic. Augustín Slaninka, CM

14. května 2017 
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Ján Jakubovič, CM

21. května 2017 
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Ing. Alojz Šeliga, CM

28. května 2017 
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Jan Barborka 

13. srpna 2017 
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Ing. Zdeněk Novák

8. října 2017 
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Ján Janček, CM

Před každou mší svatou 
je modlitba svatého růžence 

a možnost přistoupit 
ke svátosti smíření. 

Po mši svaté
 je mariánská pobožnost. 

Soukromě i pobožnost křížové 
cesty.

V neděli od 14:30 hodin

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH

prvý krát 11. 2. 1858 a  následovalo 18 
ďalších zjavení. Nepoškvrnená žiadala 
modlitbu za obrátenie hriešnikov a zme-
nu života. Bernadeta zomrela  v r. 1878. 
Po 29 rokoch otvorili jej hrob, ruženec 
na jej rukách bol hrdzavý, ale jej telo ne-
porušené. Po 40 tich rokoch bola exhu-
movaná a vedci konštatovali to, čo nevie 
vysvetliť ani súčasná medicína.  Jej telo 
ani po 138 rokov nepodlieha rozkladu 
a pútnici z celého sveta navštevujú toto 
nezvyčajné miesto. 
Naše Dřízny sú akoby rezonanciou tých-
to udalostí i skutočností.  Aj keď k nám 
neprichádzajú miliónové  zástupy, pred-
sa veľa pútnikov tu nájde oddych, občer-
stvenie telesné i duchovné. Vďaka všet-
kým, ktorí toto dedičstvo otcov udržujú 
a zachovávajú ho aj pre ďalšie generácie. 

THLic. Augustín Slaninka, CM, 
děkan

DŘÍZNA
Alois Beer - 17. 7. 1891
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Jarní rozhovor před sezonou / Martin Šnajdr
 více na www.orlickytydenik.cz

KALENDÁŘ TERMÍNŮ SOBOTNÍCH TRHŮ
PODORLICKÉ TRHY / MOTORISTICKÉ BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY - začátky v 6 hodin

25. 3. 

   8. 4. 

15. 4. 

 22. 4. 

   6. 5. 

 13. 5. 

 20. 5. 

   3. 6. 

   1. 7. 

 15. 7. 

  29. 7. 

  12. 8. 

   9. 9. 

 23. 9. 

 7. 10. 

21. 10. 

   4. 11.

18. 11.

   2. 12. 

29. 4. 17. 6. 26. 8. 28. 10.

Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více podle kalendáře trhů - Jednorázové místenky lze zakoupit u pokladny osobně 
- Inzerce rozhlasem je zřízena v areálu SK od 8 do 10 hodin, poplatek za vyhlášení je dobrovolný - Rezervace prodejních míst do 7 hodin 

POZOR! K PARKOVÁNÍ VYUŽÍVEJTE POUZE VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ V AREÁLU SK.

Před začátkem jarní části OP II. třídy zjišťoval Orlický týdeník, jak jsou na druhou polovinu soutěže připraveny jednot-
livé týmy a jejich zástupcům položil několik otázek. V Přepychách jsme si vyzpovídali Tomáše Rejzka - asistenta trenéra.

S jakým cílem půjdete do jarní části?
Chceme se pohybovat v horní části ta-
bulky a budeme čekat, až nás koupí Čí-
ňani. Pak už to půjde samo.
Kdy jste začali s přípravou na jarní část 
a jste s jejím průběhem spokojeni?
Zimní přípravu začala třetina týmu za-
čátkem února. Další dvě třetiny ještě 
začít nestihly. Průběh byl velmi fajn jen 
díky tomu, že jsme se v přípravě spojili 
s míčovými kouzelníky z Opočna. Tím 
nás ve dvou torzech chodil dostatečný 
počet na to, abychom mohli používat 
slovo „tréninky“. Většinou tedy.

Kolik přípravných zápasů a s jakými 
výsledky jste odehráli?
Naše skóre z přípravných mačů je pro-
zatím 5:8. Krajně blbé je, že za jeden zá-
pas. Druhý jsme museli zrušit, protože 
nás bylo tolik, že by nás dokázal spočítat 
i policista v palčákách. Třetí hrajeme  
s Opočnem. Tedy proti Opočnu. Vidím 
to na 6+1.

Proběhly změny v realizačním nebo 
hráčském týmu? Jaké?
Hospodského nám vyměnili. Mladej, 
rychlej... technika čepování skvělá. Ale 
zkušenosti pana Rohleny bude těžké 
zacelit. Za kolektiv SK Přepychy: Ťavis, 
děkujeme!
Kdo by měl být tahounem týmu?
Já, ale nejsem :) Sorry, jako.

Michal Blažej  SK Přepychy – u míče.

Ze života spolků
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V našem měsíčníku Přepychy INFO 2/2017 jsme vás stručně informovali  
o konání výroční schůze MS ČČK a otiskli společnou fotografii členů před-
sednictva. Nyní přinášíme pohled do sálu, který vypovídá o velkém zájmu 
členů i hostů. 
Členka MS ČČK Ludmila Preclíková k tomu dodává: „Zájem o naši činnost,  
o čemž svědčí vaše hojná účast na výroční schůzi, pro nás  znamená ocenění naší 
snahy vymýšlet a pořádat zajímavé akce.“

Výroční schůze MS ČČK - setkání se členy,  dobrovolnými dárci krve a hosty
OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE

Zástupkyně ČČK poděkovaly dobrovolným dárcům krve za jejich nezištnou pomoc pro společnost. Dárkové balení vína, které poskytlo zastupitelstvo obce, 
předaly za místní organizaci Drahoslava Prátová a Ludmila Preclíková. Obdarovaní: na snímku vlevo Věra Tláskalová, vpravo Vladimír Zdeněk ml. 
Dalšími oceněnými byli: Miloš Zilvar, Radek Seidel, Jaroslav Prát ml., Ludmila Zálišová, Tomáš Hejzlar, Renata Hrochová, Martin Karlíček, Jaromír Rej-
chrt, Ludmila Preclíková, Jaroslav Prát ml., Radek Šichan, Zdeněk Šmída st., Hana Štefková, Radek Tláskal, David Tomek a Stanislav Zelinka.

Ludmila ZálišováDobrovolný dárce krve - Jaroslav Prát ml.

Miloš Zilvar

Radek Seidel

Ze života spolků
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SDH  a tradiční ples
bohatá tombola a skvělá zábava

Hudební skupina ZEUS vyzvala k tanci a účastníci plesu zaplnili parket sálu restaurace Katka.

Tombola se skvěla cukrářskými výrobky z díl-
ny Lenky Čtvrtečkové. Autorem propagačního 
snímku s názvem „Jseš k sežrání“ (míněn dort) 
je Jozef Pápik.

Slosování pod přísným dohledem Josefa Marka.Manželé Škaldovi střeží výhry z  tomboly. Letos se zadařilo.

Sbor dobrovolných hasičů, jehož historie sahá do 
roku 1878, se významně podílí na společenském 
dění v obci. Podílel se na tradičním masopustu a 
na letní sezonu připravuje novinku - výstavu země-
dělské techniky. Nezanedbává však ani přípravu na 
jaro, které klepe na dveře.. Nemíním tím Velikono-
ce, které jsou údělem obětí a utrpení mnoha mužů 
při pomlázce,  kdy s binovačkou v ruce předávají  
ženám část jarní svěžesti vrbového proutí. 

JARO KLEPE NA DVEŘE — POHODA V KVÍTÍ — ZAČÍNÁ CYKLISTICKÁ SEZONA

Ze života spolků



Do obvodu Základní organizace ČSV 
Přepychy patří k 1. lednu 2017 tato ka-
tastrální území: Přepychy, Záhornice, 
Zádolí, Trnov, Houdkovice, Voděrady, 
Nová Ves, Vojenice, Vyhnanice, Jež-
kovice, Bolehošť, Ledce, Klášter n. D., 
Městec n. D., Vysoký Újezd a Očelice. 
Základní organizace sdružuje 56 vlast-
ních členů, kteří chovají 639 včelstev. 
V  obvodu ZO Přepychy chová včely 
ještě dalších 6 chovatelů z  jiných ZO  
a to v počtu 105 včelstev a konečně zde 
působí i 2 neorganizovaní včelaři, kte-
ří ale mají jen 5 včelstev. Celkem na 
území ZO Přepychy působí 64 včelařů  
a chovají 749 včelstev. Rozložení počtu 
včelstev, resp. hustota zavčelení v  jed-
notlivých katastrálních územích však je 
velmi nevyrovnané a je následující:

Katastrální území počet včel-
stev/km2

Bolehošť 7,5
Houdkovice 2,4
Ježkovice 6,6
Klášter n. D. 0,0
Ledce 1,4
Městec n. D. 9,4
Nová Ves 34,0
Očelice 13,9
Přepychy 16,0
Trnov 5,0
Voděrady 25,9
Vojenice 15,3
Vyhnanice 16,4
Vysoký Újezd 2,3
Zádolí 0,0
ø za organizaci 10,0

Průměrná hustota zavčelení v okrese je 
8,95 včelstva na 1 km². V celém hradec-
kém kraji pak dokonce 9,78 a v ČR pak 
9,81. Obecně příhraniční okresy mají 
menší zavčelení, především v důsledku 
horských oblastí.

Základní organizace včelařů v Přepychách
Miroslav Štěpán, předseda ZO
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MUDr. Filip Stanislav Kodym se na-
rodil v roce 1811 v Opočně. Význam-
ný politik a popularizátor zdravého 
životního stylu a hospodářství na 
venkově se zabýval i včelařstvím.  
Proto mu věnujeme krátkou vzpo-
mínku v našem zpravodaji. Je tomu 
160 let, co ve své publikaci Knihy 
včelařské kritizuje včelařství „...bohu-
žel ale včelařství zůstává pozadu, ba 
nejenom, že pozadu zůstává, ale ono 
skutečně couvá, ono hyne...“, pak již ve 
druhém vydání z roku 1863 svůj ná-
zor podstatně mění „... bohudíky od té 
doby (1857) změnilo se mnoho, pokrok 
učiněn veliký. Co tu už včelařů, nachá-
zejících se po naší vlasti, kteříž své včely 
po novém, dzierzonském způsobu pěs-
tujou, nabývajíce tudy většího užitku  
i počet svých oulů napořáde rozmnožu-
jíce...“
Zda se ještě metoda dziendzorská  
i v našem století užívá, mi není známo. 
Že si však i v 19. století uvědomovali 
nezastupitelnost včel a včelařství pro 
náši existenci, je z úryvku zřejmé.

KraJ

Dne 5. února 2017 bilancovali na výroční členské schůzi svou činnost včelaři ze 
Základní organizace Přepychy. Na této straně uvádíme zprávu o činnosti ZO.

Věková skladba členů je taková, že nej-
mladšímu členu je 17 let, nejstaršímu 
pak 86 let a rozložení dle věku je násle-
dující: 
do 20 let věku   1  
21 až 30 let    0 
31 až 40 let 11
41 až 50 let 10 
51 až 60 let   5
61 až 70 let 17
71 až 80 let   9
nad 80 let   3
K inventuře včelstev neodmyslitelně pa-
tří i jakýsi přehled o skladbě, resp. veli-
kosti včelařských chovů. Loňský rok byl 
ukončen takto: 20 včelařů v kategorii  
1 – 5 chovaných včelstev, kteří zazimo-
vali 74 včelstev, tj. ø 3,7 včelstva/včela-
ře. V další kategorii 6 – 10 včelstev, je  
14 včelařů, kteří zazimovali 112 včel-
stev, tj. ø 8 včelstev/včelaře. V kate-
gorii 11 – 15 chovaných včelstev pak 
je 12 včelařů se 151 včelstvy, tj. ø 12,6 
včelstva/včelaře. Celkem 8 včelařů je  
v kategorii 16 – 30 chovaných včelstev, 
kteří celkem zazimovali 177 včelstev, tj. 
ø 22,1. A konečně v kategorii 31 – 100 
chovaných včelstev jsou 2 včelaři se 123 
včelstvy, tj. ø 61 včelstva/včelaře. Včela-
ře v kategorii 101 – 150 a kategorii nad 
150 včelstev nemáme.
Rok 2016 patří z hlediska výnosu medu 
k těm lepším. Průměrný výnos se pohy-
boval mezi 15 až 20 kg/včelstvo a vosku 
cca 0,5 kg/včelstvo. Některým chova-
telům se ale podařilo získat i 30 kg ze 
včelstva. Do výkupu bylo odevzdáno  
1 295 kg medu. 
Trvalým problémem včelařů je boj  
s nemocemi, především pak s varoá-
zou. A v loňském roce se dostaly do 
ochranného pásma na mor včelího plo-
du (z důvodu výskytu ohniska moru  
v Třebechovicích) i k. ú. Bolehošť, 
Ledce, Klášter n. D. a Vysoký Újezd  
a musela zde být provedena mimořád-
ná zdravotní vyšetření. Zde si zvláštní 
poděkování zaslouží zdravotní referent 
organizace a pak důvěrníci v jednotli-
vých obvodech ZO a to nejen za zdra-

votní péči, ale za celkový podíl na dobré 
práci celé základní organizace.
Hospodaření spolku bylo vyrovnané 
a to hlavně díky příspěvkům od obcí 
a také tím, že všechny funkce jsou vy-
konávány dobrovolně, bez nároku na 
jakoukoliv odměnu.Velmi kladně byla 
hodnocena spolupráce především s ob-
cemi  Přepychy, Trnov a Voděrady.

Rodáci z našeho kraje
Včelařství

MUDr. Filip Stanislav KODYM

Ze života spolků
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Společenská kronika
duben - květen - červen

DUBEN
Čápová Věra   čp.103  83 let
Nováková Anna  čp.21  84 let

KVĚTEN
Hroch Václav   čp.183  75 let
Chudý Jan   čp.12  82let

ČERVEN
Kašparová Marie  čp.65  83let
Jelen Josef   čp.113  70 let 

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

POZVÁNKA - našim seniorům
Pavlína Filipovská a Miluška Voborníková

Obec Přepychy si Vás dovoluje pozvat na

Přátelské setkání seniorů 
do restaurace KATKA
v sobotu 22. dubna 2017
od 15 hodin

Hosté: Pavlína Filipovská a Miluška Voborníková
Vystoupení dětí, občerstvení a volné povídání s přáteli

Vážení senioři, obdrželi jste od nás pozvánku s oddělitelným kuponem. Pokud naše pozvání přijme-
te, uveďte Vaše jméno hůlkovým písmem na vytečkovaný řádek a potvrďte podpisem. Děkujeme.
V případě nejasností se obracejte na tel.:724 025 975

V přehledu zaslaném společností EKO-
-KOM uvádíme množství vytříděného 
odpadu a výši odměny, kterou obec zís-
kala za období 1. 10. až 31. 12. 2016.

ZDRAVÁ OBEC
třídíme odpad

ODMĚNA CELKEM
27 920 Kč

z toho:

Odměna za zajištění zpětného odběru: 
4 075, 50Kč

(Tj. odměna za zajištění míst zpětného odběru, 
bonus za zajištění minimální dostupnosti 

sběrné sítě)

Odměna za zajištění využití odpadů  
z obalů (rozpis viz. tabulka): 

23 844,86Kč
(Tj. odměna za obsluhu míst zpětného odběru, 
bonus efektivity využití sběrné sítě, bonus ome-

zování produkce odpadů z domácností 
a maximalizace jejich využití, odměna za 

zajištění využití odpadů z obalů)

Papír 2,44 t 3 748 Kč
Plast 2,53 t 13 503 Kč
Sklo 5,86 t 6 366 Kč
Kovy 0,00 t 0 Kč

Nápoj. karton 0,05 t 228 Kč

Od 1. května 2017 budou na všech 
osmi stanovištích pro tříděný odpad 
umístěny nádoby pro sběr použitých 
potravinářských olejů a tuků z domác-
ností. Nádoby budou zřetelně označe-
ny polepem s návodem.
Jak správně postupovat? Použitý tuk 
včetně sádla (bez zbytků potravin, 
strouhanky apod.) je třeba slévat do 
plastových, uzavíratelných nádob 
(např. lahve PET) a tyto následně od-
nést do speciálně označených nádob! 
Do nádob se odkládá olej v lahvi pevně 
uzavřené – NEVYLÉVAT! Nevhazovat 
z výšky, aby se obal nepoškodil!
Chovejme se ohleduplně k našemu ži-
votnímu prostředí a umožněme tak re-
cyklaci olejů a tuků! Nevylévejme olej 
do odpadů, začněme s tříděním již dnes!

SBĚR OLEJŮ A TUKŮ
z domácností v Přepychách

Na sobotu 3. června chystáme zájezd do pražského

 Divadla Radka Brzobohatého.
„Drahoušku, toužím po tobě...“

 Bližší informace uvedeme v dubnovém čísle Přepychy INFO.
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 OBNOVA ZVONŮ 
sbírkové bankovní konto č. ú.: 35-124 347 0319 / 0800

Největší z původní trojice pochází z roku 1545

O čem je řeč? Hádanka s lehkou odpově-
dí. Ano, jedná se o zvony. Naše přepyšské. 
Jejich zvuk zval k obědu, upozorňoval 
na blížící se nebezpečí a možná i k roz-
hánění bouřkových mraků(2). A protože 
zvony mají mimo srdce i duši, vraťme 
se k životopisu i chorobopisu dvou stá-
vajících zvonů ve zvonovém patře věže 
kostela sv. Prokopa v Přepychách. Oba 
vznikly krátce po sobě ve stejné zvonař-
ské dílně. O tom ztraceném, zrekvírova-
ném, si povíme v příštím čísle.

A začněme rodným listem:
Zvon z roku 1545 od konváře Václava  
Faráře z Hradce Králové. Výška i prů-
měr zvonu je 120 cm. Váha: 1 130kg. 
Hlavní tón: fisl. Zvon je opatřen reliéfy 
sv. Václava ve zbroji a plášti, s žerdí (bez 
praporce) v pravici, opírající se o štít při 
levém boku. Na protější straně pak po-
dobný reliéf sv. Matěje(1)se vztyčeným 
nožem v levici, s pravicí zahalenou rou-
chem, držící zavřenou knihu. 
Zvon z roku 1559 (Věžník) od konváře 
Václava Faráře z Hradce Králové.Výš-
ka 82 cm, průměr 86 cm. Váha: 385kg. 
Zvon je opatřen palmety (rostlinný mo-
tiv).Hlavní tón: aisl.

Diagnóza: Oba historické zvony, zavě-
šené ve zvonových stolicích věže koste-
la, jsou ve zhoršeném technickém sta-
vu, který vyvolaly především druhotné 
úpravy zvonového příslušenství pro-
vedné v souvislasti s montáží zvonících 
strojů. Tvrdými údery na věnce zvonů 
způsobenými zkrácením srdcí a ná-
sledným navařením tvrdšího materiálu 
u obou zvonů poháněných elektrickým 
zvonícím systémem došlo k vytlučení, u 
většího dokonce k vylámání, zvonoviny. 
Léčba: Stávající  dřevěné stolice – dubo-
vé prvky – na nichž jsou zvony uchyce-
ny, budou ošetřeny proti dřevokaznému 
hmyzu bezbarvým ochranným pro-
středkem. Pro menší zvon bude prove-
dena nová dubová hlava podle původní 
dochované historické hlavy z 16. století.
Srdce zvonů budou nově ručně vyko-

vána z jednoho kusu kovu. Nové budou 
též šarnýry (pohyblivé závěsy) pro zavě-
šení srdcí. U většího zvonu bude poo-
točen kyv a úder srdce na věnec oproti 
nynějšímu stavu
Velký zvon bude zavěšen na nynějším 
místě zvonové stolice. V sousedním poli 
bude zavěšen nový zvon gis1 (více o něm 
v červnovém čísle PZ). Zvon z roku 1559 
bude zavěšen ve výklenku východního 
okna. Na obou zvonech bude provozo-
váno pouze ruční zvonění.
Financování restaurování zvonů
Oba renesanční zvony jsou kulturní 
památkou a Národní památkový ústav 
v Josefově doporučuje poskytnutí pří-
spěvku z programu Restaurování kul-
turních památek Královéhradeckého 
kraje pro rok 2017. Žadatelem je Řím-
skokatolická farnost Přepychy za me-
todické a mediální podpory obce Pře-
pychy.

Rozpočet: v Kč
uznatelné výdaje: 183 760
podpořitelé výdaje (bez ná-
kladů na restaurátorskou zprávu)

167 260

požadavek o dotaci: 107 260
vklad žadatele:  50 000
ostatní příspěvky: 10 000

Vysvětlivky:
(1)Sv. Matěj je uctívaný jako patron řezníků, 
ochránce správných rozhodnutí a štěstí při loso-
vání. Nejdůležitější poselství svatého Matěje je 
bezesporu příchod jara. Na svatého Matěje skři-
vánek vesele zapěje: Přijde jaro, přijde.
(2) Bouře člověka děsila těžko vysvětlitelným 
hřměním a blesky. Ochranu proti bouřím hle-
dal v náboženských praktikách. V příbytcích se 
zapalovaly hromniční svíce. Pro ochranu celé 
oblasti se využívalo zvonění posvěcených kostel-
ních zvonů na mraky. Lidé věřili, že vyzváněním 
se předejde bouři a mraky se rozeženou. Věřili, 
že zvon, který dostal církevní požehnání, zahání 
démona a svatý zvuk zvonu přivolává pomoc 
nebeských sil.Tento rituál byl zrušen patentem 
císaře Josefa II. z roku 1784, v němž se nařizuje, 
aby se víc na mračna zvony nezvonilo, neb prý 
ten zvuk zvonu netoliko hromobití a bouřky ne-
rozhání, ale ještě takové mocí kovů, z nichž zvo-
nové sliti jsou, přitahuje a nebezpečenství činí, 
což že dokázáno jest loňského roku, kdy tak od 
hromobití množství lidu zabito a věží i kostelů 
roztlučeno a zapáleno bylo.“ 

Jejich osudy jsou spjaty s naším bytím. Zrodily se v dílnách zručných řemesl-
níků, kteří jim dali tvar a vdechli hlas.  Ten poslední - nejmladší pobyl u nás 
pouhých jedenáct let. Ztratil se v nenávratnu roku 1942. Možná padl na frontě, 
možná, a to v tom lepším případě, tepe jeho srdce ve vzdálené krajině a jeho tón 
se nese krajem a svolává k modlitbám, svátečním událostem nebo jen tak odmě-
řuje všude přítomný čas.

 Detail poškození zvonu z roku 1545.

Číslo účtu sbírkového konta: 
35-124 347 0319 / 0800

V příštím čísle Přepyšského zpravo-
daje 2/2017 vás seznámíme s výrobou 
zvonu podle originálu zhotoveného 
roku 1931, za II. světové války zrekví-
rovaného, i  s jeho posláním ve společ-
nosti dvou původních zvonů z roku 
1545 a 1559. Obec Přepychy na jeho 
odlití uvolnila ze svého rozpočtu fi-
nanční prostředky a zřídila sbírkové 
konto. K jeho obnově můžete přispět  
i Vy. Za tímto účelem byl zřízen zvlášt-
ní účet u České spořitelny a.s. 

KraJ



Ze života obce

strana 19

II. ročník BENEFIČNÍCH KONCERTŮ 
sbírkové bankovní konto č. ú.: 19-1243470319 / 0800

Přepyšský zpravodaj 2017/1

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

JIŘÍ STIVÍN

PŘEPYCHY/ 13. 5. 2017
od 16 hodin

ThLic. Augustín Slaninka, MC / Zdeňka Seidelová, starostka obce
Kulturní komise obce Přepychy / Spolek PROVARHANY

si Vás dovolují pozvat
na

Účinkují:
 Vladimír Jelínek a Lukáš Koblása 

se žáky varhanní třídy při ZUŠ v Dobrušce a jejich hosté. 

BENEFIČNÍ KONCERT 
Výtěžek bude věnován na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách.

ve středu 26. dubna od 18 hodin
v kostele sv. Prokopa v Přepychách

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

Úspěšné benefiční koncerty po-
kračují druhým rokem. Výtěžek 
bude věnován na III. etapu obno-
vy historických varhan a na výro-
bu kopie zvonu z roku 1931 pro 
místní kostel sv. Prokopa.
Pro letošní rok jsme pro vás  
s Římskokatolickou církví - far-
nost Přepychy, spolkem PROVAR-
HANY a obcí Přepychy připravili 
osm benefičních koncertů. 
Pozvání na první tři přinášíme na 
této straně.

Kulturní komise

Kostel sv. Prokopa
9. 6. od 16 hodin



OBECNÍ KNIHOVNA - novinka
Malířský rod Mánesů - Povídání u Lenky 
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Jitka Tláskalová v knihovně obce Přepychy.

„Každý národ má své hrdiny, ten náš 
však na ně zapomíná nebo je nezná.“ 
Vedle slavných osobností jsou v knize 
zaznamenány i skutky a pevné postoje 
osob, které se neproslavily, ale za zmín-
ku rozhodně stojí. Jak říká autor knihy 
Pavel Taussig: „Někteří se do našeho po-
vědomí dostali zprostředkovaně. To platí 
o sedlákovi Františkovi z Kelče, Fran-
tišku Slimáčkovi, který je předobrazem 
postavy Františka z filmu Všichni dobří 
rodáci. Platí to i o strejdovi Proškovi,  
o kterém psal Ota Pavel a kterého ve 
dvou filmových ztvárněních znamenitě 
interpretoval Rudolf Hrušínský.“
Autoři televizních seriálů často přistu-
pují k historii a osobnostem, jako kdyby 
byli nespokojeni s tím, co se v historii 
popravdě událo. „Ale při pátraní v ar-
chivech zjistíte, že události, které prožily 
známé historické osobnosti, jsou mnohdy 
velmi dramatičtější a napínavější než to, 
co si scénárista vymyslí od psacího stolu.“

Autor knihy, filmový historik a publicis-
ta Pavel Taussig, se podílel na pořadech 
České televize, např. Úsměvy českého 
filmu. Je také duchovním otcem divác-
kých anket o nejoblíbenější Veselohru 
století a Krále filmového úsměvu stole-
tí. V posledních letech často vystupuje 
ve funkci filmového historika v cyklu 
Příběhy slavných, kde rozkrývá osudy 
významných hereckých osobností mi-
nulého století. Méně známým faktem 
zůstává Taussigovo autorství námětu k 
oscarovému filmu Kolja (1996), kde se 
také mihl v epizodní figurce klenotníka.
Jako filmový historik už v sedmdesátých 
létech začal spolupracovat s Filmovým 
klubem v Dobrušce. Díky této spoluprá-
ci, která trvá dodnes, si zamiloval kraj 
Orlických hor a Podorlicka.

Knihu si můžete zapůjčit v naší knihovně.

Obecní knihovna v Přepychách doznává změn pod dohledem Lenky Čtvrtečko-
vé a Jozefa Papíka. Knižní fond se rozrůstá o nové tituly a stěny knihovny zdobí 
fotografie ze života obce. Jednou z připravovaných novinek, na níž se podílejí  
s kulturní komisí, jsou besedy. Ve středu 8. března se uskutečnila první z nich.

Ve středu 8. března jsme v naší knihov-
ně zahájili cyklus přednášek, besed  
a setkání s lidmi, kteří náš život oboha-
tí o nové vědomosti, poznatky a zku-
šenosti. Povídání o malířském rodu 
Mánesů doplněné ukázkami z jejich 
tvorby si pro nás připravila Mgr. Jitka 
Tláskalová. Zasvěcený pohled na tvor-
bu i poutavé vyprávění o životních osu-
dech talentovaného rodu vyústil v po-
znání: Talent a nadání se těžko uplatní 
bez finančních prostředků. A když uzná-
ní nepřijde ve správný čas, na konci ži-
vota zůstává jen zklamání. 
Myslím, že všichni odcházeli spokojeni. 
Děkuji paní Jitce Tláskalové za čas, kte-
rý nám věnovala. Věřím, že i další akce v 
knihovně budou stejně přínosné.

Lenka Čtvtečková,
knihovnice

Výtvarná pedagožka Jitka Tláskalová 
vyučovala na ZUŠ v Olomouci obor 
výtvarné výchovy. V loňském roce se 
vrátila do rodného Opočna. Pozvání  
k besedě v přepyšské obecní knihovně 
přijala s radostí. Jak sama říká: „Z Pře-
pych pocházejí moji bezvadní spolužáci  
z dob školní docházky do ZDŠ v Opočně, 
na které ráda vzpomínám.“
A protože bylo 8. března, tak otázka, 
kterou jsme ji položili, logicky zněla:
Co Mánesové a ženy?
„Spíš Mánesové a žena: nadaná malířka 
Amálie Mánesová se vzdala své kariéry 
a vlastního soukromí, aby se postarala 
o otce, strýce a především nepraktické 
bratry. Vedla společnou domácnost, ško-
lu kreslení pro slečny z lepších rodin a 
hlídala finanční stránku malířských za-
kázek svých bratrů. Zasluhuje si obdiv.“

Poohlédnutí
O RODU MÁNESŮ

JITKA TLÁSKALOVÁ
rodačka z Opočna

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
Překvapivé osudy
PAVEL TAUSSIG

Ze života obce
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TANEČNÍ POSEZENÍ 
Mezinárodní den žen -  sobota 11. 3.  / Restaurace Katka

Taneční posezení u příležitosti MDŽ v Přepychách má svou novodobou pě-
tiletou tradici. Je dobře, že členky MS ČČK se nenechaly odradit předsudky 
neprávem spjatými s jeho oslavou. Rozhodnutí obnovit oslavy MDŽ padlo při 
jedné z výborových schůzí, kdy zazněl dotaz: 

„Proč vlastně neslavit MDŽ? Proč se ochuzovat o příležitost společně se pobavit?“
A tak tomu bylo i letos. Posezení jsme obohatili kulturním programem. Naše pozvá-
ní přijaly sestry Chalupovy, které nás provázely večerem svými skvělými tanečními 
vstupy v dobových kostýmech. Spolek žen, jemuž je recese vlastní, přijel ze Skalice  
u Hradce Králové a nastoupil za nadšeného potlesku zaplněného sálu,  Následovaly 
jednotlivé výstupy z dob elegance I. republiky - éry Stanislava Gutha-Jarkovského.
Poděkování sestrám Chalupovým se za bouřlivého aplausu ujali bratři místního 
spolku ČČK Jaroslav Preclík a Miroslav Andrš ml. Sestry Chalupovy přijaly z jejich 
dlaní perníkové srdce a veršované přání, které samozřejmě patřilo všem přítom-
ným ženám. Poté patřil parket restaurace KATKA našim ženám pod vedením pří-
tromných galantních mužů.

Manekýny nás osobitým způsobem seznámily s ukázkami garderób vhodných pro různé příložitosti: 
Lázeňská promenáda- garderóba z let 1920 - 1940, Jedeme vláčkem- elegantní móda na cesty, Jdeme 
na ples - toalety a doplňky z dob 1.republiky. 
Soubor tvoří osm elegantních dam, jejichž průměrný věk je 65 let. Kdo by to byl do nich řekl.

Téměř na všech televizních programech se vaří. U nás naopak kuchařka Anuše Kejřová tančila. Ta-
neční vystoupení je věnováno významné autorce kuchařských kurzů, která působila v našem kraji.

Malé černé - móda žen do divadla a kaváren  
v době 1. republiky.

Taneční večer -MDŽ zahájila Ludmila Preclíko-
vá a pozvala na parket sestry Chalupovy.

CYRANOVÉ Z PŘEPYCH 
ŽENÁM

Ženy zdobí svět,

krásné jsou jak květ.

A tak dnešní den

je správně zaveden,

vám je věnován

a každý přeje vám.

Ať života si užíváte

a pořád se dobře máte.

Ať jste pořád stejně krásné

a starosti jsou pro vás vzácné.

Ať máte dostatek času na sebe

a váš svět je idylický jak nebe.



Kultura 
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VELIKONOCE v Přepychách
Domaluj barvy a objev symbol Velikonoc

TOULAVÁ KAMERA
Přepychy o Velikonocích  v České televizi

Není k nám daleko z turisticky význam-
ných center našeho kraje, jakými jsou 
Opočno, Nové Město nad Metují, Ča-
stolovice či Kostelec nad Orlicí. Víme, 
že se máme čím pochlubit, mnohé však 
ještě musíme dokončit, aby turisté byli 
spokojeni a doporučili návštěvu i svým 
známým. Pro jejich pohodlí jsme v lo-
kalitě Ve Skalách  připravili odpočinko-
vé místo, včetně parkoviště pro osobní 
vozidla, jako výchozí bod pro procház-
ku Dřízenským údolím a na rozhlednu 
Osičina. Romantický pohled odsud, 
mezi opukovými skalami na dominantu 
Přepych - kostel sv. Prokopa, zve k ná-
vštěvě naší obce
Toulavá kamera provází diváka po růz-
ných koutech České republiky, zajíma-
vých historických památkách, rodných 
místech slavných osobností apod. 

Foto: Samuel Seidel

Ano, čtete správně. Přepychy se dostaly na televizní obrazovka. Tedy, dostanou. Protože v čase, kdy čtete tyto řádky  se 
natáčení připravuje. Přidáme se tak k dalším místům v Čechách a na Moravě, která mají být na co pyšná. Návštěva tele-
vizního štábu i uvedení dokumentu o velikonočních svátcích jsou vhodně načasovány před zahájením turistické sezony. 

Na prvním obrázku zajíček barví kraslici se znakem. Pomož mu. 
Víš které obci patří? Barevný znak nalezneš na první straně zpravodaje.  
Na druhém obrázku je kraslice. Vybarvi ji podle návodu: 1 - zelená; 2 - žlutá; 3 - červená; 4 - modrá; 5 - fialová
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TAJENKA  UKRÝVÁ PRVENSTVÍ PŘEPYCH v roce 1935
luštíme s Orlickým týdeníkem
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Nápověda:  ALLE, EON, ORON

JAK NA PŘEDPLATNÉ?

Napište si 
o předplatné emailem 

redakce@
orlickytydenik.cz

info@orlickytydenik.cz

Zavolejte
 nám do redakce

494 533 933
777 761 399

Orlický týdeník, 
Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov n. Kn.

redakce@orlickytydenik.cz, sport@orlickytydenik.cz, 
Telefon: 494 533 933, www.orlickytydenik.cz



ORLICKÝ TÝDENÍK NA PŮL ROKU
JEN ZA 468 Kč

+ TV POHODA ZDARMA!

ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 936 Kč

+ TV POHODA ZDARMA!

Najdete v každých 
novinách

Pošlete na adresu 
Školní náměstí 34, 

Rychnov n. K.  516 01

POŠTOU ELEKTRONICKY OSOBNĚ

Přijďte si OT 
předplatit do redakce

Školní náměstí 34
Rychnov nad Kněžnou

EMAIL REDAKCETELEFONKUPON

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 30. 3. 2017.
Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlické-
ho týdeníku (duben - červen 2017)

Máme před sebou Rok Slívy. Naše křížovka nezústane tématu nic dlužna. V tajence je ukryt klíč v výpočtu množství stro-
mů - sliv na katastru Přepych dne 1. 5. 1935. V tento den byl proveden soupis ovocných stromů v Okrese opočenském, 
který čítal 47 obcí s celkovým počtem 7 038 slív. Přepychy se v počtu sliv ocitly  s velkým odstupem na čele peletonu. 
TAJENKA: Jaký podíl  činil součet sliv v Přepychách z celkového počtu v Okrese opočenském? 
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Kalendář akcí

25. 3. od 16 hodin Výroční členská schůze, Myslivecký spolek Restaurace Katka MS Opočno - Přepychy

6. 4. od 19 hodin Přednáška MUDr. Ondřeje TOMANA
Známé a méně známé postupy při léčbě bolesti páteře

Restaurace Katka ČČK

22. 4. od 15 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ, 
účinkuje Pavlína Filipovská a Miluška Voborníková

Restaurace Katka Obec Přepychy 
kulturní komise

26. 4. od 18 hodin BENEFIČNÍ KONCERT
účinkují Vladimír Jelínek a Lukáš Koblása s hosty

kostel 
sv. Prokopa

Obec Přepychy, Římsko-
katolická církev, PROVAR-
HANY, kulturní komise

30. 4. od 18 hodin PÁLENÍ ČARODĚJNIC Areál SK Obec Přepychy, 
kulturní komise

6. 5. od 11 hodin FLORIÁNSKÁ JÍZDA Sbor 
dobrovolných hasičů

8. 5. od 9 hodin VÝŠLAP NA OSIČINU sraz u TESONU Radek Tláskal

13. 5. od 16 hodin BENEFIČNÍ KONCERT
účinkují Jiří Stivín a Václav Uhlíř

kostel 
sv. Prokopa

Obec Přepychy, Římsko-
katolická církev, PROVAR-
HANY, kulturní komise

27. 5. od 7 hodin RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Rybník u sv. Jána Myslivecký spolek

1. 6. od 13 hodin DĚTI MAJÍ SVÁTEK Restaurace Katka ČČK

9. 6. od 16 hodin NOC KOSTELŮ
BENEFIČNÍ KONCERT
účinkuje soubor Hradišťan & jiří Pavlica

kostel 
sv. Prokopa

Obec Přepychy, Římsko-
katolická církev, PROVAR-
HANY, kulturní komise

10. 6. od 9 -12 hodin PROHLÍDKA PODZEMÍ u altánu Obec Přepychy, 
kulturní komise

Kultura 

Z Přepych za kulturou
TIPY KULTURNÍ KOMISE

Od 13.4. film ČR:   ŠPUNTI NA VODĚ 
Komedie pro celou rodinu.

Od 20.4. film ČR/PL: PŘES KOSTI MRTVÝCH
Film na motivy morálního thrilleru spisovatelky 
Olgy Tokarczuk ze současného česko-polského 
pohraničí. Režie: Agnieszka Holland. 

Od 27.4. film ČR: ZAHRADNICTVÍ
Režie: Jan Hřebejk. Děj předchází oblíbeným 
Pelíškům

CHARLEYOVA TETA
Datum konání: 5. 4. 2017 od 19:30
Divadlo Kodym Opočno.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Datum konání: 12. 4. 2017 od 19:30
Divadelní soubor Jirásek Týniště nad 
Orlicí. Hudební komedie.

STARÁ DOBRÁ KAPELA
Datum konání: 19. 4. 2017 od 19:30
Divadelní soubor NA TAHU při MKS Červe-
ný Kostelec. 

Neděle 9. 4. od 10:00
TVOŘIVÉ DÍLNY:  
JARNÍ DEKORACE Z FILCU
Rezervace na tel.: 775 350 901.

ŠUBERTOVA DOBRUŠKA - 7. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů 
Společenské centrum KINO 70

KINO 70 DOBRUŠKA ATELIÉR RENATA - Opočno

Knihovna U Mokřinky -Mokré

Otevřeno do konce března v době provo-
zu obecního úřadu a knihovny
VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY


