
VIII. ročník festivalu dechových hudeb
Přepychy Karla Pšeničného

středa 5. 7. 2017 od 14 hodin 
v areálu SK Přepychy

Hrají: Libkovanka, Vysočinka, Opočenka

Hosté: Miloň Čepelka a Jiří Helekal

řepyšský zpravodaj
Přepyšský zpravodaj 2017/2

řepyšský zpravodajP
ZDARMA

ZLATÁ STUHA 2017
1 milion Kč na rozvoj obce

Vážená paní starostko, 
ráda bych Vám a celé obci alespoň zatím touto 
cestou moc blahopřála k úžasnému úspěchu - 
získání titulu Vesnice roku !
S pozdravem 

Mgr. Martina Berdychová 
poslankyně Parlamentu České republiky 

místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj 

Paní hodně pracovitá 
a starostlivá starostko.
Jménem velkého příznivce Přepych cca od roku 
1974 a následně přiženivce tamtéž gratuluji  
k úspěchu. Obec za poslední 2.5 roku neskuteč-
ně prokoukla. Jen tak dál.

Petr Poláček z Dobrušky 
a trochu z Přepych

GRATULACE NÁM VŠEM

Děkuji Vám všem za důvěru a podporu 
práce zastupitelstva a zároveň gratulu-
ji ke společnému úspěchu, jehož jsme  
dosáhli v krajském kole Vesnice roku. 
Stali jsme se celostátními finalisty a již 
nyní nám naše účast zajistila nemalou 
finanční podporu na rozvoj obce. 
Přeji Vám příjemné prožití prázdnin a 
těším se na shledanou při slavnostním 
předání titulů Vesnice roku, tentokrát 
u nás v Přepychách v sobotu 19. srpna.

Zdeňka Seidelová, starostka

Novopečený vítěz soutěže Vesnice roku 2017 neunikl pozornosti organizátorům cyklo-
tour Na kole dětem. Za spolupráce s Destinační společností Orlické hory a Podorlicko 
se podařilo společně se zástupci obce na poslední chvíli zařadit do trasy i naši obec. Na 
snímku zástupci našich spolků s Josefem Zimovčákem a profesorem Pavlem Pafkem.

Vesnice Královéhradeckého kraje  roku 2017



Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
 č. 2017–07, 08
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Výpis z Usnesení 2017-07 
ze dne 18. 5. 2017

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.

Přítomno: 13 členů ZO, 8 občanů,  zapiso-
vatelka

Zahájení: 19:04 hodin, ukončení : 20:40 
hodin

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. 5/2017
4. Bod 5 programu
 • Rozpočtové opatření č. 6/2017.
5. Bod 10 programu
 • Vyrozumění o provedeném vkladu do katas-
tru nemovitostí č. V-2087/2017-607.
6. Bod 11 programu
 • Informaci o komplexních pozemkových 
úpravách.
7. Bod 13 programu
 • Informaci o přidělení dotace na záchranu 
varhan v kostele sv. Prokopa.
8. Bod 14 programu
 • Informaci o soutěži Vesnice roku.
9. Bod 15 programu
 • Informaci o poštovních známkách obce Pře-
pychy.

10. Bod 16 programu
 • Informaci o zprovoznění nových prostor 
obecního úřadu.
11. Bod 17 programu
 • Poděkování organizátorům kulturních, 
sportovních a dalších akcí v obci.
12. Bod 18 programu
 • Poděkování za benefiční koncert Vladimíru 
Jelínkovi, Lukáši Koblásovi, Jiřímu Stivínovi a 
Václavu Uhlířovi.
13. Bod 19 programu
 • Pozvání na benefiční koncert souboru Hra-
dišťan 9. 6. a na prohlídku podzemí 10. 6. 2017.
14.Bod 20 programu
 • Informaci o veřejné cyklotour „Na kole dě-
tem“ v čele peletonu s Josefem Zimovčákem a 
dětský den.
15. Bod 21.2. programu
 • Informaci o poště Partner.
II. Schvaluje: (pro / proti / zdržel se)
1. Bod 1 programu 
 • Program jednání a ověřovatele zápisu 
(13/0/0).
2. Bod 6 programu 
 • Dodatek č. 1 smlouvy o pronájmu pozemků 
Sportovnímu klubu Přepychy, z.s., 517 32  Pře-
pychy 228, IČ:42887356 (13/0/0).
3. Bod 7 programu
 • Dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Proxi-
on s.r.o., Hurdálkova 156, 547 01  Náchod, IČ: 
 25264451 (13/0/0).
4. Bod 8 programu
 • Záměr obce Přepychy o prodeji pozemku č. 
1/2017 (13/0/0).
5.  Bod 9 programu
 • Záměr obce Přepychy o prodeji pozemek č. 
2/2017 (13/0/0).
6. Bod 12 programu
 • Seznam pomístních názvů (13/0/0).
7. Bod 21.1 programu
 • Akci „Rekonstrukce autobusové zastáv-
ky u čp. 121, 3. etapa opravy vozovky II/320 
(13/0/0).
 • Akci „Chodník k areálu SK“, v rámci kom-
plexních pozemkových úprav (13/0/0).
 • Akci „Chodník k Nové Vsi“, v  rámci kom-
plexních pozemkových úprav (13/0/0).
8. Bod 21.4. programu
 • Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu s Městem Opočno, 517 73  Opočno
(13/0/0).
9. Bod 21.5. programu
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy (13/0/0).

II. Pověřuje :
Starostku obce k podpisu smlouvy dle bodu 6 
programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle bodu 7 
programu.
Starostku obce k  podpisu smlouvy dle bodu 
21.4. programu.

Připomínky a informace :
1.  Informace : 
 •  ZŠ a MŠ Přepychy.
 •  Příští termín ZO.
 •  Přemístění stanoviště kontejnerů od čp. 121 
za čp. 217.

2. Připomínky : 
 •  Obecní rozhlas – výpadky u čp. 54

3. Dotazy:
 • Komplexní pozemkové úpravy 

Zdeňka Seidelová, starostka obce
 Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce

 Ing. Josef Petera, ověřovatel zápisu 
Václav Kánský, ověřovatel zápisu

Výpis z Usnesení 2017-08 
ze dne 22. 6. 2017

Přítomno: 10 členů ZO, od 19:10 hod. 11 čle-
nů ZO, 12 občanů,  zapisovatelka

Zahájení: 19:03 hod., ukončení : 20:45 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí :
1. Bod 2 programu
 • Určení zapisovatele.     
2. Bod 3 programu
 • Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 
3. Bod 4.1. programu
 • Informace o plánu programu na akci „Vesni-
ce roku Královéhradeckého kraje 2017 – slav-
nostní vyhlášení“.
4. Bod 6 programu
 • Rozpočtové opatření č. 7/2017.
5.  Bod 7 programu
 • Rozpočtové opatření č. 8/2017.
6. Bod 8 programu
 • Rozpočtové opatření č. 9/2017.
7. Bod 9 programu
 • Zprávu Finančního výboru.
8.  Bod 10 programu
 • Zprávu Kontrolního výboru.
9. Bod 13 programu

Samospráva obce
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Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
 č. 2017– 07, 08

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

SPOLEČNOST ALPHA 
v Týništi nad Orlicí 

HLEDÁ SPECIALISTY 

PRO ROZŠÍŘENÍ ELEKTRO 

VÝVOJOVÉHO STŘEDISKA

Pokud znáte LabView 
a umíte anglicky tak nás 

neváhejte kontaktovat na 
adrese:

 lenka.kutnarova@kk-alpha.com 

mob.: 702 169 511 
nebo 

webových stránkách 
www.kk-alpha.cz

 • Informaci o zálohové platbě v rámci Výzvy č. 
02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu před-
školnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdě-
lávání pro ZŠ a MŠ Přepychy.
10. Bod 14 programu
 • Informaci o dotaci na restaurování zvonů ve 
věži kostela sv. Prokopa v Přepychách.
11. Bod 15 programu
 • Informaci o dotaci na obnovu historických 
varhan v Přepychách – III. etapa.
12. Bod 16 programu
 • Informaci o výtěžku z benefičních koncertů.
13. Bod 17 programu
 • Informaci o průběhu komplexních pozem-
kových úprav.
14.Bod 20 programu
 • Žádost o prodloužení doby pronájmu po-
zemků č.j. 321/2017, žadatel Sportovní klub 
Přepychy, Přepychy čp. 228. Z důvodu probí-
hajících komplexních pozemkových úprav ne-
bude záměr o prodloužení pronájmu vyhlášen.
15. Bod 23 programu
 • Poděkování hasičům, dobrovolníkům, pra-
covníkům technických služeb a pracovníkům 
firmy AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněž-
nou za pomoc při záchraně majetku při příva-
lových srážkách. Poděkování SDH Přepychy 
za prezentaci na hasičských slavnostech v Li-
toměřicích.
16. Bod 24 programu
 • Žádost o odbahnění rybníku „Šabaťák“ č.j. 
357/2017. 
17. Bod 28 programu
 • Pozvání na kulturní a sportovní akce v obci.
18. Bod 29.4. programu
 • Informaci o závěrečné prohlídce stavby 
„Chodník Ve Skalách Přepychy“ dne 30.6.2017 
v 8:30 hodin.

I. Schvaluje: (pro, proti, zdržel se)
1. Bod 1 programu (hlasování v 19:04 hod.)
 • Program jednání a ověřovatele zápisu 
(10/0/0).
2. Bod 4 programu (hlasování v 19:12 hod.)
 • Akci „Vesnice roku Královéhradeckého kraje 
2017 – slavnostní vyhlášení“ (11/0/0).
3. Bod 5 programu
 • Výsledek inventarizace 2016.
4. Bod 11 programu
 • Závěrečný účet obce Přepychy za rok 2016 
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření obce za rok 2016 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce Pře-
pychy, a to bez výhrad (11/0/0).
5. Bod 12 programu
 • Účetní závěrku obce Přepychy za rok 2016. 
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s celo-

ročním hospodařením obce, a to bez výhrad 
(11/0/0).
6.  Bod 18 programu
 • Žádost o odkoupení pozemku č.j. 301/2017, 
pozemek parcela č. 1112/11, výměra 24 m2, 
ostatní  plocha, kat. území Přepychy u Opočna, 
v souladu se záměrem obce č. 7/2016 (11/0/0).
7. Bod 19 programu
• Žádost o odkoupení pozemku č.j. 302/2017, 
pozemek parc.č. 777/7, výměra 29 m2, ostatní 
plocha, kat. území  Přepychy u Opočna, v sou-
ladu se záměrem obce č. 7/2016. (11/0/0)
8. Bod 19.1 programu
 • Žádost o odkoupení pozemku č.j. 303/2017, 
pozemek parc.č. 1112/10, výměra 19 m2, ostat-
ní plocha, kat. území Přepychy u Opočna, v 
souladu se záměrem obce č. 7/2016 (11/0/0).
9. Bod 21 programu
 • Vyhlášení záměru obce č. 3/2017 o prodeji 
majetku (11/0/0).
10. Bod 22 programu
 • Smlouvu o právu provést stavbu. Vybudová-
ní kanalizační stoky na pozemku parc. č. 237/3 
dle zjednodušené evidence v k.ú. Přepychy u 
Opočna, součást stavby Infrastruktura Pře-
pychy lokality Z1 a Z26 (11/0/0).
11.Bod 25 programu
 • Smlouvu o prodeji pozemku dle záměru 
obce č. 1/2017, pozemek parc.č. 981/29, díl „b“, 
výměra 38 m2, kat. území Přepychy u Opočna 
(11/0/0).
12. Bod 26 programu
 • Smlouvu o prodeji pozemku dle záměru 
obce č. 2/2017, pozemek parc.č. 981/29, díl „a“, 
výměra 5 m2, kat. území Přepychy u Opočna 
(11/0/0).
13. Bod 27 programu
 • Akci „Svíčky za padlé“ 2.7.2017 (11/0/0).
14. Bod 29.1. programu
 • Informaci o rekonstrukci komunikace II/298 
Ledce-Očelice, uzavírka od 10.7. do 8.10.2017, 
objízdná trasa přes Přepychy.
15. Bod 29.2. programu
 • Žádost č.j. 410/2017 o vydání souhlasu s 
úpravou vjezdu k čp. 50. Úpravu zajistí žadatel 
na vlastní náklady (11/0/0).
16. Bod 29.3. programu
 • Nákup vozidla AVIA (11/0/0).

III. Pověřuje starostku:
 • k podpisu smlouvy dle bodu 22 programu.
 • k podpisu smlouvy dle bodu 25 programu.
 • k podpisu smlouvy dle bodu 26 programu.

Připomínky a informace:

Informace: 
a) Festival dechových hudeb Přepychy Karla 
Pšeničného 5. 7. 2017 od 14:00 hodin.

Připomínky: 
a) Obecní rozhlas – v Domcích nehraje.
b) Veřejné osvětlení v Domcích nesvítí.

Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce

Jan Podzimek, ověřovatel zápisu
Václav Kánský, ověřovatel zápisu

• zemní a stavební práce 
• likvidace a přepojování septiků 
• rekonstrukce koupelen a bytových
   jader 
• pokládka zámkové dlažby 
• vodoinstalace 
• vodovodní a kanalizační přípojky 
• svislé izolace staveb 
• čištění domovních kanalizací 
  a deštových svodů

www.stoder.cz

STODER
nejen

STAVEBNÍ FIRMA
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NAPSALI O NÁS / Rychnovský Deník, Dana Ehlová
Vítězství v krajském kole patří Přepychám

Ze života spolků

Přepychy /ROZHOVOR/ - Jsme „na bedně“, prohlásila v pátek 26. května  
v podvečer starostka Přepych Zdeňka Seidelová a bednou myslela historické 
vítězství své obce v krajském kole soutěže Vesnice roku, o němž ji informoval 
předseda krajské hodnotící komise.

Zpráva se Přepychami šířila téměř kos-
mickou rychlostí. Zcela právem se tam 
teď všichni cítí více než „přepychově“  
a jsou „přepyšní“ na to, co dokázali. Ti-
tul je ve správných rukách!
Tato obec na Rychnovsku má navíc ještě 
jeden primát - stala prvním finalistou 
letošního ročníku soutěže Vesnice roku. 
O pár hodin později ji následovaly Vetř-
kovice z Moravskoslezského kraje.
Kdy jste se dozvěděla o vítězství Přepych 
v krajském kole Vesnice roku?
Byla jsem ještě na úřadě a v 15.45 mi 
zvonil telefon. Volal mi předseda hod-
notitelské komise Luděk Homoláč, , 
starosta obce Stračov. Oznámil mi ví-
tězství Přepych a srdečně mi blahopřál. 
K jeho přání se připojil i starosta Rud-
níku Aleš Maloch, místopředseda ko-
mise. Zavalila mě radost a myslím, že 
jsem poděkovala dost nesouvisle. Celá 
komise se potom přidala a zatleska-
la nám. Pánové mi potom připomněli 
termín našeho příštího setkání, tento-
krát tedy u nás v Přepychách, v sobotu  
19. srpna 2017.
Váš první pocit?
Měla jsem obrovskou radost, byl to 
úžasný pocit! Následovalo několik tele-
fonátů zastupitelům a příprava hlášení 
této radostné zprávy do místního roz-
hlasu. Musela jsem se přece o tu radost 
podělit i s našimi občany.

Jaké mělo vítězství ohlas mezi obyvateli 
Přepych?
Všichni občané jsou šťastní, vždyť se 
opravdu do příprav zapojila celá vesni-
ce! Setkávám se všude s úsměvy a vzá-
jemnými gratulacemi.
Dokážete odhadnout, co rozhodlo o pr-
venství vaší obce?
Podařilo se nám prezentovat vynikají-
cí práci všech našich spolků, vynikající 
spolupráci s našimi podnikateli, ukázat, 
co všechno se nám již podařilo vybudo-
vat a jaké máme plány do budoucna. Jak 
navazujeme na naši historii a pokraču-
jeme v díle našich předků. Myslím, že 
právě oni by byli mile překvapeni, kdy-
by mohli nahlédnout do našich dneš-
ních Přepych.
Vyhlášení výsledků vždy probíhá ve 
vítězné obci. Co vás v této souvislosti 
čeká?
První místo je obrovský závazek a čeká 
nás nyní hodně práce. Připravit důstoj-
nou oslavu za účasti hodnotitelské ko-
mise a oficiálních hostů  v čele s hejtma-
nem Královéhradeckého kraje, panem 
Jiřím Štěpánem, zástupců všech zúčast-
něných obcí v letošním ročníku soutěže 
Vesnice roku 2017, našich občanů a dal-
ších hostů. Věřím, že to společně všech-
no zvládneme.

EDA

Drahomíra Barvířová při péči o obecní trávník.

O výsledcích krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2017 je rozhodnuto. Zla-
tou stuhu pro vítěze získala naše obec 
Přepychy na Rychnovsku, kde budou 
19. srpna slavnostně předána všechna 
ocenění.
Hlavní program proběhne za účasti vý-
znamných hostů v čele s panem Jiřím 
Štěpánem, hejtmanem Královéhradec-
kého kraje, od 10 do 12 hodin u kostela 
sv. Prokopa. Následovat bude bohatý 
kulturní program, který potrvá až do 
večerních hodin.
Naše obec bude reprezentovat Králové-
hradecký kraj v celostátním kole. Ko-
mise navštíví Přepychy začátkem září, 
bude hodnotit celou řadu hledisek, 
jakými jsou hlavně společenský život  
a aktivita občanů, péče o stavební fond, 
občanská vybavenost, péče o zeleň, 
veřejná prostranství, přírodní prvky  
a mnohé další.
Dovolujeme si znovu požádat všechy 
naše občany o aktivní spoluúčast na 
úklidu naší obce na vlastních i obecních 
pozemcích.

Děkujeme všem.
Za zastupitelstvo obce

Zdeňka Seidelová, starostka

Slovo starostky
Dva měsíce do finále

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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SETKÁNÍ SENIORŮ
6. května 2017, Restaurace Katka

Ze života spolků

Na snímku účinkující: Jaruška Čtvrtečková, Jakub Šichan, Matyas 
Seidel, Pavlína Filipovská, Miluška Voborníková, Vendulka Šicha-
nová, Jituška Čtvrtečková, Petruška Čtvrtečková.

Na snímku s „Junkovickými ženami“: Vladimír Zdeněk, Zdeňka Seidelová, Věra Kar-
líčková, Jaroslava Tomková, Jana Krulichová, Jana Zilvarová, Marie Burketová,  Mar-
cela Jelenová, Jana Zdeňková, Pavlína Filipovská, Miluška Voborníková.

Stalo se u nás milou tradicí, že se naši senioři jednou do roka sejdou na pozvání zastupitelů obce a členů kulturní ko-
mise. Po loňském úspěšném setkání s Miloněm Čepelkou a jeho hostem Stanislavem Zindulkou, zavítaly letos do sálu  
U KATKY hvězdy 60. let. Kdo by si nevzpomenul na slavnou éru divadla SEMAFOR a jeho zpěváků.  Pětasedmdesátiletá 
Pavlína Filipovská spjatá s hitem Včera neděle byla a její o osm let mladší kolegyně Miluška Voborníková se svým Gimmi 
det ding určitě nezklamaly a navodily krásnou atmosféru vzpomínek.  K legendám naší popové hudby se připojili i naši 
mladí muzikanti a zpěváci. 

Kroužek malý zdravotník
Naše hlídka obhájila loňské prvenství

Malé ohlédnutí za letošním kroužkem 
mladý zdravotník.
V tomto školním roce se do kroužku při-
hlásilo 14 dětí, od 1. až 5. třídu. Scházeli 
jsme se vcelku pravidelně každé sudé 

Kamarádi z Poláčkova románu Bylo nás pět zapózovali společně s naší vítěznou hlídkou před Spole-
čenským centrem v Rychnově.

pondělí v místní základní škole. Sna-
žili jsme se děti naučit nejen základům 
poskytnutí první pomoci, ale také před-
cházení úrazům a nemocem. Vrcholem 
našeho snažení a takovou zkouškou 

pro děti, jak dobře si vše o poskytnutí 
první pomoci osvojily, byla soutěž Hlí-
dek mladých zdravotníků. Ta se konala  
22. května v Rychnově nad Kněžnou  
a jejím organizátorem byl oblastní spo-
lek ČČK Rychnov nad Kněžnou. 
Děti soutěžily v pětičlenném družstvu ve 
složení Markéta Králová, Eliška Sýkoro-
vá, Kristýna Hofierková, Adéla Rydlová 
a Silva Zálišová. Děvčata obhájila loňské 
1. místo a postoupila do krajského kola, 
které se konalo 31. května ve Svitavách. 
Tam bojovaly téměř ve stejném složení, 
jen místo Elišky nastoupila Michalka 
Štěpánová. Všechny se moc snažily a na-
konec vybojovaly krásné 5. místo.
Doufáme, že příští školní rok naváže-
me na úspěšnou práci a opět se budeme  
v takto hojném počtu scházet. Děkuje-
me všem, kteří nás v naší činnosti pod-
porují.

Jitka Čtvrtečková,vedoucí kroužku
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ZÁKLADNÍ  A MATEŘSKÁ ŠKOLA V PŘEPYCHÁCH
Jsme tu doma

Letošní 5. ročník tvořila skupina šesti 
dívek. V září posílí řady žáků 2. stupně 
ZŠ Opočno Adéla Rydlová a Markéta 
Králová. Monika Burešová, Maruška 
Kocourová a Kristýna Hofierková bu-
dou navštěvovat ZŠ Voděrady. Eliška 
Sýkorová uspěla v přijímacích zkouš-
kách na osmileté gymnázium a od no-
vého školního roku bude dojíždět do 
Dobrušky. Všem našim žákyním přeje-
me v nových školách mnoho úspěchů!

NÁŠ DOMOV 
PŘEPYCHY

NAŠI ABSOLVENTI

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

NÁVŠTĚVA STRÁŽNÍKŮ
Městské policie v Dobrušce

Dne 11. 5. 2017 do naší školky zavítali 
strážníci Městské policie z  Dobrušky. 
Tuto událost jsme si nemohli nechat 
pro sebe, tak jsme pozvali 1. a 2. třídu 
ZŠ Přepychy. Strážníci byli velice ochot-
ní, děti seznámili s  jejich pracovními 
pomůckami a pracovní náplní. Děti si 
mohly téměř vše vyzkoušet „na vlastní 
kůži“ – pouta, vysílačky, vesty, služební 
čepice a dotknout se obušku. Největším 
zážitkem pro ně bylo policejní auto, do 
kterého mohly usednout a zahrát si na 
policisty. Policejní houkačky byly sly-
šet téměř po celé obci. Tímto děkuje-
me paní Andree Seidelové za toto milé 
zprostředkování.

Eva Hájková, vedoucí MŠ

Zápis do prvního ročníku naší základní 
školy se letos uskutečnil 6. dubna. Zú-
častnilo se ho 10 dětí, které měly mož-
nost v jednoduchých úkolech prokázat  
svoji připravenost na zvládnutí nároků 
učiva první třídy. Rodiče tří dětí za-
žádali o odklad školní docházky, kte-
rý jim byl umožněn. V září letošního 
roku tedy očekáváme sedm prvňáčků - 
Jitku Čtvrtečkovou, Jirku Krále, Lucku 
Kunrtovou, Stellu Piskorovou, Terezku 
Seidelovou, Veroniku Sivákovou a Nelu 
Sýkorovou. Těšíme se na vás!

Marie Pultarová

Ani žáci školy nechtěli zůstat pozadu při 
úpravách a zkrášlování naší vsi při sou-
těži o Vesnici roku. Tentokrát jsme vyu-
žili námět Pošta v naší obci. Ve výtvar-
né výchově dostaly děti za úkol ztvárnit 
návrh poštovní známky na téma Můj 
domov. Na obrázcích se objevila místa, 
která si děti spojují s naší obcí - kostel, 
rybník, fotbalové hřiště, škola a další 
pěkná zákoutí. V další hodině jsme vy-
užili rozmanitosti neživé přírody - na-
sbírali jsme kameny v okolí školy a tro-
chu popustili uzdu naší fantazie. Každý 
kámen svým tvarem žákům připomněl 
nějaké zvíře, věc nebo je prostě jen in-
spiroval k abstraktní malbě. Nabarvené 
kameny spolu se zápichy zdobily květi-
náče vedle pošty. 

Marie Pultarová
Na snímku malí strážci pořádku ze ZŠ, David 
Martinec a Marie Pultarová
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Mateřská škola v Přepychách
rekonstrukce MŠ pokračuje s pochopením rodičů i zaměstnanců

Druhá etapa opravy budovy školky přináší i krátkodobé omezení jejího provozu. 
Děkujeme rodičům i zaměstnacům za pochopení a spolupráci, která je nedílnou 
součástí zdárného ukončení záměru pro lepší komfort budoucích předškoláků.

Časté procházky dětí MŠ v době opravy budovy školky byly jedním z řešení, jak skloubit prováděné 
opravy s provozem školky. Na snímku paní učitelka Olga Machačová, Lukáš Kopecký, Klára Brandej-
sová, Krištof Vostřez, Stella Piskorová, Nela Sýkorová, Ivetka Poláková, Jakub Brandejs, Ondřej Weber, 
Lucka Kunrtová, Jiřík Král

Rekostrukce a zateplení budovy MŠ 
pokračuje dle harmonogramu. Kont-
rolní dohlídku projektové manažerky 
ze SFŽP očekáváme dne 11. 7. 2017.
Provedena byla: výměna veškerých stá-
vajících oken a dveří za nová plastová 
osekání vnějších nesoudržných omítek 
v celém rozsahu. Ve spolupráci s do-
davatelem stavební chemie byl navr-
žen vhodný způsob lepení kontaktního 
zateplovacího systému na nesoudržný 
podklad z cementoštěpkových desek. 
Dále byla provedena úprava konstrukce 
střechy nad stávajícím skladem uhlí, de-
montáž kompletní kotelny. O víkendech 
probíhaly demontáže otopných těles 
včetně začištění a výmalby stěn po jejich 
odřezání, zateplení atiky objektu a pří-
prava na montáž střešní krytiny.
V současnosti probíhá: montáž kon-
taktního zateplovacího systému na se-
verní stěně ( od kuchyně).
Od začátku prázdnin zahájíme: montáž 
otopné soustavy včetně tepelných čerpa-
del, montáž vzduchotechniky, pokračo-
vání v lepení zateplovacího systému.

Do Dřízen děti pozvala žabička a dávala 
jim tam různé úkoly. Děti třeba hledaly 
na pasece malé papírové žabky. Kuchař-
ky jim napekly koláče, všichni dostali 
šampaňské a nanuk!

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI 
V DŘÍZNECH

Předškoláci: Nela Sýkorová, Lucka Kunrtová, Jirka Král, Stella Piskorová, Terezka Seidelová.

Pracovníci dodavatelské společnosti Kerson s.r.o. pracují dlouho do noci, aby děti měly přes den klid.
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PŘEPYCHY
závěry z jednání sboru zástupců KoPÚ Přepychy

Ze života obce

V katastrálním území Přepychy jsou 
komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) 
v plném proudu. Dne 31.3.2017 pro-
běhlo v restauraci Katka v Přepychách 
úvodní jednání, na kterém se přítom-
ní vlastníci zvolili sbor zástupců – ing. 
Aleš Pícha, ing. Josef Vostřez, Jiří Ště-
pánek, Jana Havlová.  Sbor bude praco-
vat jako sedmičlenný z čehož zástupce 
obce, Zdeňka Seidelová a zástupce po-
zemkového úřadu, Eva Myšáková, jsou 
nevolenými členy. Vlastník, jehož po-
zemky zahrnují alespoň 10% z výměry 
pozemků, na kterých se provádějí po-
zemkové úpravy, Colloredo-Mansfeld 
Leonhard, požádal o členství ve sboru 
zástupců. Tento vlastník je ze zákona 
nevoleným  členem sboru. Předsedou 
sboru byl zvolen  ing. Aleš Pícha.

Sdružení firem GEODÉZIE CINDR 
s.r.o, Geodézie Svitavy-ing. Martin Dě-
dourek CSc. a GALLO PRO s.r.o., se 
kterým pozemkový úřad uzavřel smlou-
vu o dílo na vypracování návrhu KoPÚ 
včetně projekčních prací a geodetic-
kých prací, provedlo zaměření skuteč-
ného stavu terénu.  Následně ve dnech 
19.dubna až 27.dubna 2017  vyzvala Po-
bočka pozemkového úřadu v Rychnově 
nad Kněžnou vlastníky, kteří se dotýkají 
svým pozemkem vnějšího nebo vnitřní-
ho obvodu upravovaného území, aby se 
zúčastnili zjišťování hranic. Na toto še-
tření byli pozvání vlastníci z obou stran 
upravované hranice. Zároveň byly šetře-
ny stavby zahrnuté do obvodu pozem-
kových úprav. Zjišťování hranic bylo 
prováděno za účasti komise složené z 
pracovníků katastrálního úřadu, po-
zemkového úřadu, zpracovatele, zástup-
ce obce Přepychy a pro stavby zástupce 
stavebního úřadu Opočno. 
V souladu s dohodou  podle § 10 
odst.1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., ze dne 
20.6.2016, požádal Katastrální úřad pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pra-
coviště Rychnov nad Kněžnou, v rámci 
pozemkových úprav, o vyřešení pohyb-
livých -spůlných  hranic (hranice vedou 
středem cesty nebo toku). Při zjišťování 
katastrální a obecní hranice byla šet-
řena spůlná hranice parcely PK 1047 
v k.ú. Přepychy u Opočna a KN 437 v 
k.ú. Očelice, na katastrální hranici mezi 
uvedenými obcemi, která tvoří každá 

jednu polovinu cesty. Při jednání s Obcí 
Přepychy a s Obcí Očelice byl od obcí 
vznesen ústní požadavek na řešení této 
cesty v rámci komplexních pozemko-
vých úprav v k.ú. Přepychy u Opočna. 
Návrh na změnu průběhu katastrální 
hranice byl navržen i mezi k.ú. Pře-
pychy u Opočna a k.ú. Nová Ves u Vo-
děrad, kde je část parcely KN 876/5  ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve 
Správě silnic Královéhradeckého kraje,  
vedena v kultuře ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Nová Ves u Voděrad, je zalesněna  
a těleso  silnice vede mimo tuto parcelu. 
Katastrální hranice bude  nově vede-
na po vyšetřené liniové hranici stavby 
tělesa silnice. Při zjišťování hranic byli 
přítomni starostové obcí Přepychy a Vo-
děrady, kteří si nový průběh katastrální 
hranice odsouhlasili. Mezi k.ú. Pře-
pychy u Opočna a k.ú. Záhornice byla 
zjištěna spůlná obecní hranice na tělese 
silnice mezi parcelami KN 1119 v k.ú. 
Přepychy u Opočna a KN 543 v k.ú. Zá-
hornice. Na základě požadavku Správy 
silnic Královéhradeckého kraje, která 
hospodaří s majetkem kraje dojde k po-
sunu katastrální hranice na kraj vyšetře-
né liniové stavby silnice tak, aby došlo 
ke zrušení spůlné hranice. Na základě  
tohoto požadavku a výsledků zjišťová-
ní hranic dojde u výše uvedených po-
zemků ke  změně  obecní a katastrální 
hranice tak, aby nově zahrnuté území 
tvořilo funkční celek. 

Komplexní pozemkové úpravy byly 
zahájeny z podnětu katastrálního úřa-
du z důvodu řešení nedokončeného 
přídělového řízení v k.ú. Přepychy  
u Opočna. Zpracovatel geodetické části 
KoPÚ Přepychy, GEODÉZIE CINDR 
s.r.o., předložil Katastrálnímu pracovi-
šti v Rychnově n. Kn. seznam nesoula-
dů a závad. Katastrální úřad se vyjádřil 
k jednotlivým parcelám a  nesoulady, 
u kterých byla vyšetřena chyba, byly 
opraveny nebo řešeny řízením o opra-
vě chyby. Po provedení těchto oprav je 
identifikace přídělů v tomto k.ú. dosta-
tečná  pro vyhotovení soupisu nároků 
a bylo by nadbytečné a nehospodárné 
vést řízení o určení hranic.  Na základě 
tohoto jednání bylo upuštěno od roz-
hodnutí o určení hranic přídělových 
parcel a řešení přídělových parcel bude 
probíhat v rámci řízení o komplexních 
pozemkových úpravách.
Sbor zástupců se sešel dne 12. 5. 2017. 
Na svém jednání měl odsouhlasit nebo 
navrhnout změny místních a pomíst-
ních názvů, které jsou vedeny v mapách 
1:10 000 a 1:2 880 pro k.ú. Přepychy  
u Opočna. Tento návrh byl předložen 
zastupitelstvu obce Přepychy, které ho 
s drobnými změnami odsouhlasilo na 
svém jednání dne 18. 5. 2017. 

Eva Myšáková
vrchní referent

 Krajský pozemkový úřad pro KHK
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ing. Miloslv Cindr se svými spolupracovníky při šetření hranic vnitřního obvodu upravovaného území.

V sobotu dne 20. 5. 2017 jsme pod taktovkou „Kulturní komise“ obce Přepychy 
uskutečnili „Cyklo výlet“ do pevnostního města Josefova. Vše naplánováno do 
detailu, jen objednat počasí jakoby někdo zapomněl. Po celý týden horko, na so-
botu nám předpověď moc radosti nenadělala, rapidně se ochladilo a neustále se 
měnící hodina příchodu deště nás trochu děsila. 
I přes tuto překážku se nás u hasičské zbrojnice sešlo 24 cyklistů a cyklistek. V Čes-
kém Meziříčí se k naší výpravě připojil ještě jeden tatínek s malou cyklistkou a ma-
minka s chlapečkem v doprovodném vozidle. Z Přepych byl zvolen směr na Mokré, 
České Meziříčí, vzhledem k uzavírce cesty z Č. Meziříčí na „Vrtáček“ jsme byli nuce-
ni změnit trasu přes Tošov, Skršice, Královu Lhotu na Jasennou.
Nespěchali jsme, v Josefově byla prohlídka podzemí domluvena na 12. hodinu.
Chladným, temným podzemím nás provedla temperamentní průvodkyně v do-
bovém kostýmu ženy nižší společenské vrstvy 19. století. Téměř všichni účastníci 
prohlídky dostali do ruky lucernu se zapálenou svíčkou, která nám byla asi 50 m 
před cílem prohlídky zhasnuta a všichni jsme si mohli vyzkoušet, jak obtížné pod-
mínky pro pohyb v prostředí, kde se nacházelo spousta střelného prachu, by měli 
vojáci v době slávy pevnosti.  Po absolvování prohlídky nadzemní i podzemní části 
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CYKLOVÝLET  DO PEVNOSTNÍHO MĚSTA JOSEFOV
pořádala kulturní komise

v okolí bastionu č. 1 jsme se spočítali a 
přesunuli se po cyklotrase vedoucí z HK 
do Kuksu na jednu soukromou zahra-
du, kde nám majitelé dovolili si rozdělat 
oheň a opéct si buřty. Trasu dlouhou cca 
23 km zvládli všichni, i ti nejmenší (jest-
li někdo kňučel, tak jen potichu)… Jo-
sefov jsme už opouštěli neorganizovaně, 
každý nasadil tempo a čas odjezdu, jaký 
mu vyhovoval. Některé děti i s koly nám 
odvezl domů do Přepych Jura Vančík, 
kterému tímto děkujeme.

Andrea Seidelová

Na snímku Věra Karlíčková a Jana Krulichová.
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XI. ročník – ZLATÝ KARAS /  27. 5. 2017, Rybník u sv. Jana
aneb myslivci pro rybáře a veřejnost

JARNÍ ZKOUŠKY PRO MALÁ A VELKÁ PLEMENA

Dne 13. 5. 2017 pořádali myslivci (MS 
Opočno-Přepychy) již tradiční „zkouš-
ky vloh ohařů a ostatních plemen“ 
(ZV). Od roku 1983 již po čtyřiatřicáté. 
Zkoušky vloh nejsou zkouškami lovec-
ké upotřebitelnosti, ale prokazují se při 
nich vrozené vlohy.
Ke slavnostnímu zahájení zkoušek se do 
Přepych k pohostinství „KATKA“ dosta-
vilo celkem 16 vůdců se svými svěřenci. 
„Velkých plemen“ celkem 8. Ostatních 
plemen  bylo také  8. Tři psi se dostavili 
jako náhradníci a zkoušek se nezúčast-
nili.
Slavnostní zahájení proběhlo v areálu 
pana Aleše Píchy, který prostor pro tento 
účel zapůjčil. Sešla se i početná „korona“ 
příznivců myslivecké kynologie.
Po veterinární prohlídce pejsků, poučení 
o bezpečnosti a průběhu zkoušek si vůd-
ci psů vylosovali pořadová čísla. Poté se  
vydali s  rozhodčími do revíru ve dvou 
skupinách dle losu. Hlavním rozhodčím 
byl pan Miloš Šír ze Dvora Králové.
Nejlépe připraveného ohaře (NKO jmé-
nem NAR Afoli) předvedl pan František 
Zahradníček ze Dvora Králové. 

Nejlepšího „malého psa“, tentokrát NK 
(jménem ARINA z Buchtelova dvora) 
vedl Jiří Zavacký ze Lhot u Potštejna. 
Každý vůdce který uspěl, byl při slav-
nostním vyhlášení výsledků odměněn 
drobnou cenou. První až třetí místo i 
pohárem. Na ceny přispělo i MS částkou 

500 KČ. Ostatní ceny daroval OMS RK 
a sponzoři. 
Poděkování patří všem, kteří pomáhali  
a také všem pracovníkům restaurace za 
vykonanou službu.

Ing. Jan Černý, foto: Karolina Černá

Vítězové: zleva Janeček Zdeněk II. místo, Mikulík 
Roman I. místo, Hrachovina Miloš III. místo.

Nejdelejší rybu -cejna (45 cm) vylovil pan Václav 
Řehák z Police nad Metují.

Za slunného počasí byl rybník v obležení nejen 
rybářů, ale i místních i přespolních diváků.

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy uspořádal i letos pro kolegy rybáře závod v lovu ryb. Lov byl tradičně pořádán na 
obecním rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách. Bylo možno lovit zejména kapra a karase. O závody je ze strany rybářů stá-
le velký zájem. Letos se zúčastnilo 56 rybářů. K  občerstvení myslivci připravili zvěřinu i grilovaná kuřata. Nikdo netr-
pěl ani žízní – byla káva, čaj, pivo. V  tombole bylo prezentováno 134 hodnotných cen. Každý rybář dostal cenu za účast 
a ti nejlepší např. pohár či fotoaparát. Letošní soutěž provázelo krásné slunné a teplé počasí. Proto se také lov vyznačo-
val tím, že „ryba nebrala“ a dosažené výsledky byly v porovnání s minulými ročníky slabé. 21 soutěžících neulovilo nic.  
Děkujeme sponzorům a paní starostce. 

ing. Černý Jan – kronikář MS (redakčně zkráceno)

Ze života obce
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PŘEPYCHY DŮSTOJNOU ZASTÁVKOU CYKLISTICKÉ TOUR
uznání od profesora Pafka

Cyklistická tour Na kole dětem měla 
celkem deset etap. Tři z nich vedly 
krajem Orlických hor i Podorlicka a ta 
nedělní 4. června  Přepychami. Nebylo 
tomu tak od počátku, trasu pořadatelé 
změnili na poslední chvíli. O to méně 
času měli pořadatelé z našich spolků 
na důstojné přivítání účastníků tour. 
Zvládli to jako vždy skvěle, tentokrát 
díky nezištné pomoci přátel z Mokré-
ho, Librantic a Semechnic. 
Pragovky pana Udlínka, expozice kol 
z 20. let minulého století od Michala 
Věříše společně s pivem od místních 
hasičů navodily atmosféru Hrabalo-
vých Postřižin. Ani vlající dlouhé vlasy 
nechyběly při jízdě  na dvoukole Ondry 
Šrůtka. Jen ten Pepin nikde, aby zavolal 
na svištící peloton včele s Josefem Zi-
movčákem, svým mohutným hlasem: 
Stop, tady odbočit k hasičárně. Cyklis-
té zahleděni do krás naší obce zjistili 
že přejeli až u obchodního domu paní 
Karlíčkové. O to upřímnější bylo po-

děkování přepyšským za vřelé přijetí 
a finanční dar na léčbu dětí od takové 
osobnosti, jakou je pan profesor Pavel  
Pafko. Ostatně panu profesorovi se u 
nás nejspíše zalíbilo. Pozdržel se v druž-

ném rozhovoru a následně musel řád-
ně šlápnout do pedálů, aby dojel hlav-
ní pole, které čítalo více než osmdesát 
jezdců. Obdivuhodný výkon na pána, 
který letos oslaví 77. narozeniny.

Ke změně trasy přes Přepychy přispěla  
naše spolupráce s Destinační společností 
Orlické hory a Podorlicko.
Sdružení spojuje obce, města a podnika-
tele, kteří se cítí být patrioty a mají zájem 
finančně i mentálně podporovat rozvoj 
cestovního ruchu tohoto regionu. Provo-
zuje hlavní turistický portál www.moje-
orlickehory.cz, oblíbené Turistické noviny 
najdete na naší poště.

Tandem Dušan Felcman jištěný Jitkou Čtvrtečkovou. Odvážným majitelem dvojkola Ondra Šrůtek.

Zdeňka Seidelová, Josef Zimovčák a profesor Pavel Pafko při převzetí finančního daru.

Nezbytnou dámskou módu cyklistek meziválečné-
ho období neopomenula obléci účastnice z Mokré-
ho, Dáša Honsnejmanová.



Ze života obce
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VE SKALÁCH
odpočivadlo a parkoviště pro návštěvníky Dřízen

13. srpna 2017 
od 14:30 hodin 
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Ing. Zdeněk Novák

V neděli

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY V DŘÍZNECH

Jen krátkým veršem 
přeji úspěch v zápolení!
Jan Ježek z Bolehoště
Úsvit máje
Šumí kolem vlahý vánek
a nad loukami skřivánek
zpívá slova díky,
tak vstává vůně máje
nad Přepychy.
Z květů všude voňavý koberec
rozprostřel májový lásky věnec.

Letos v červnu se Přepyšští hasiči se již 
pošesté od roku 2001 pravidelně zú-
častnili Hasičských slavností v areálu 
země živitelka v Litoměřicích, které se 
konají vždy po třech letech.
Jedná se o celorepublikový sraz ha-
sičstva s výstavou historické techniky. 
Naši hasiči se pravidelně účastní s kom-
binovanou hasičskou stříkačkou kočá-
rového typu upravenou živnostníky v 
Přepychách roku výroby 1927, která je 
majetkem SDH Přepychy s unikátním 
traktorem F2M 417 DEUTZ, jež je ma-
jetkem dobrého kamaráda hasičů Jirky 
Kučery.
Výstava začíná vždy v pátek od 9 hodin 
a trvá do 17 hodin  v pátek pro školy 
a veřejnost. Večer se pořádá v kated-

 V letošním roce trénujeme ve složení: 
Milena Brandejsová, Alena Boukalová, 
Jarča a Káťa Smolovi, Jana Křivková, 
Dráža Nepovímová, Lucka Tomášová  
a Monika Krpatová a nově se k nám při-
dala Verča Rollová z Bolehoště, náš tým 
vede stále Jaromír Rejchrt.
Za sebou máme  zatím tři závody v po-
žárním útoku, první soutěž se konala  
v Očelicích (Okrsková soutěž), kde jsme 
se umístily na 2. místě, dále v  Čermné nad 
Orlicí (Soutěž o pohár starosty), tam jsme 
vyhrály 1. místo a přijaly jsme pozvání do 
Žďárek (Žďárecká špička), kde jsme byly 
opět na " bedně" a vyhrály jsme 2. místo.
Doufáme, že v dalších soutěžích budeme 
neméně úspěšné a děkujeme všem co nám 
fandí, podporují nás a pomáhají.

SDH Přepychy ženy :-)

SDH PŘEPYCHY
vítězství žen

Alena Boukalová s vítězným pohárem.

LITOMĚŘICE 2017

Chodník Ve Skalách a úprava odpočivadla vyvolává kladné ohlasy nejen u návštěvníků Dřízen. Zá-
věrečná kontrolní prohlídka stavby, nutná pro vydání kolaudačního souhlasu stavby, proběhne 30. 6.

Společenská kronika
červenec – srpen – září

ČERVENEC
Petera Josef   čp. 156  86 let

SRPEN
Soukupová Marie  čp. 212  75 let
Janečková Miloslava  čp. 21  89 let
Jirmanová Růžena  čp. 199 88 let

ZÁŘÍ
Tláskal Jiří   čp. 37  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.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičské slavnosti v Litoměřicích / osobní vozidlo VW Transportér 

Sbor dobrovolných hasičů v Přepy-
chách získal od Ministerstva vnitra 
bezúplatným převodem osobní vozi-
dlo VW Transportér. 
Vozidlo bylo Petrem Chudým vyvaře-
no, dále byly provedeny drobné opravy. 
Nalakování vozidla a zajištění polepení 
vozidla zařídil Jan Rejchrt  a  fakturu za 
provedení laku červené barvy zaplati-
la Obec Přepychy. Dále bylo za pomoci 
Jardy Rejchrta a elektrikáře Jana Pavla 
z Mokrého  na vozidlo namontováno 
a zapojeno výstražné zvukové zařízení 
modré barvy a doplněno materiálem pro 
potřeby IZS. Jan Škalda ve spolupráci se 
starostkou obce zařídil  zařazení  uvede-
ného vozidla do „Seznamu vozidel IZS 
s výjimkou z pojištění odpovědnosti“, 
jako jsou vedeny ostatní vozidla - SDH 
CAS 25 Š 706 a AVIA DA8 – A 31 zdej-
šího SDH.
Tímto bych chtěl poděkovat za vedení 
SDH Přepychy všem, kteří se podíleli, 
jak na získání vozidla, tak na opravách 
lakování a jeho vybavení.
Děkuji za materiální pomoc starostky  
a Obecního úřadu Přepychy.

Jan Škalda, 
jednatel SDH Přepychy

rále sv. Štěpána Velká Floriánská mše.  
V sobotu se na Mírovém náměstí v Lito-
měřicích od 08.30 hodin koná koncert 
Hudby Policie a Hradní stráže.
Poté následuje slavnostní nástup všech 
sborů a projevy hostů – Ministr vnit-
ra Milan Chovanec, kardinál Dominik 
Duka, generální ředitel HZS Drahoslav 
Ryba, starosta SH ČMS Karel Richter, 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček, starosta Litoměřic Ladislav 
Chlupáč a mnoho dalších hostů. Po pro-
jevech následuje slavnostní průvod, kte-
rého se nejdříve účastní nová hasičská 
technika a poté stará hasičská technika, 
jak stříkačky tažené koňmi, tak i ostatní 
historické stříkačky a samozřejmě i Pře-
pyšská souprava.
Sobotu vždy zakončí večerní program 
na Lodním náměstí, který je zaměřen 
na prezentaci Záchranného hasičského 
sboru ČR a jeho speciální techniky na-
sazované v boji proti živelním katastro-
fám. Dále zde byl prezentován vrtulník  
s bambi vakem a druhý při zásahu topí-
cího člověka. Na závěr večerního progra-
mu připravilo osm dobrovolných sborů 
Hasičskou hudební fontánu, což je svě-
telná show na způsob Křižíkovy světelné 
fontány stříkaná hasičskými proudnice-
mi.  Akci ukončil krásný ohňostroj.
Celé akce se v průběhu obou dnů zúčast-
nilo téměř 27.000 návštěvníků, 250 ha-
sičských sborů s technikou a vystaveno 
přes 300 kusů techniky. Na slavnostním 
nástupu na náměstí defilovalo přes 300 
sborů a 121 historických praporů (i náš).

Naše hasiče v Litoměřicích reprezento-
valo 10 hasičů. Ono se nejedná jenom 
o samotnou výstavu, ale s tím souvisí 
docela dlouhá příprava, a hlavně pře-
prava techniky do Litoměřic a zpět. Na 
přepravě techniky se podílel i Tomáš 
Seidel, kterému chceme touto cestou 
poděkovat, který nám zapůjčil svoje 
vozidlo Renault. Dále bychom chtěli 
poděkovat obecnímu úřadu za finanční 
pomoc, kde jsme  naoplátku reprezen-
tovali obec Přepychy. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat paní starostce Zdeňce 
Seidelové, která nás v sobotu v Litomě-
řicích navštívila.

Jan Škalda

Zasloužený piknik. Na snímku stojící zleva: Radek Křivka, Jaromír Rejchrt, sedící: Jiří Kučera, Jan 
Rejchrt, Josef Marek, Jan Chudý a Jan Škalda.

TW TRANSPORTÉR

Dobrovolná pomoc občanů se u hasičů nevztahuje pouze k hašení požárů. Pomoc při stále běžněj-
ších živelných pohromách je nepostaradatelná. Čllenové SDH s nově opraveným vozem transportér 
se spoluobčany  rozváželi protipovodňové zábrany (pytle písku). 6. červen 2017. Všem moc děkujeme.
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Přepychy se postavily velké vodě. Po-
máhali všichni, kdo mohli, a vyhráli.
Vážení spoluobčané, pozor VÝSTRA-
HA! Připravte se na přítok velké vody 
do Přepych. Ve Vojenicích už spadlo 35 
mm srážek a stále prší! Zabezpečte svůj 
majetek, případně kontaktujte své sou-
sedy. Prosím naše hasiče a další ochotné 
občany o čištění odtoku rybníku Ša-
baťák, valí se tam klacky z lesa.,"tako-
vou výzvu poslala 6. června odpoledne 
starostka Přepych občanům a doplnila: 
„Může dojít k ucpání kanalizace. Hra-
bičky s sebou.“
Předpovědi meteorologů ani černé těž-
ké mraky, které se krátce po poledni za-
čaly objevovat na obloze, nevěštily nic 
dobrého. A předpoklady se naplnily. 
Odpoledne lilo, lilo a lilo.
V Přepychách však znovu dokázali, 
proč jsou Vesnicí roku Královéhradec-
kého kraje a že si vítězství právem za-
slouží. Před způsobem, jakým se po-
stavili velké vodě, nezbývá než hluboce 
smeknout.
Přípravy začaly už dopoledne, po obě-
dě pak zmizel v bílých pytlích obsah 
dětského pískoviště. „Zakoupili jsme 
350 pytlů a po 15. hodině začali s pyt-
lováním písku. Zapojili se hasiči i ostat-
ní – muži, ženy, děti i důchodci. Auto 
i traktor rozvážely plné pytle na místa, 
která bylo potřeba ochránit,“ líčí prů-
běh Zdeňka Seidelová a z jejího hla-
su lze snadno vycítit hrdost na to, jak 
se společnými silami podařilo vesnici 
ochránit.
Pytle se postupně objevily u vjezdů na 
pozemky, do sklepních garáží, zkrátka 
všude tam, kde by mohla velká voda 
ohrozit obyvatele a jejich majetek. Nej-
větší škoda tak vznikla v poutním místě 
Dřízna, kterým „prošla“ velká voda už 
při bouřce 30. května.
„Zrovna včera ráno jsem si nafotila, 
jak jsou Dřízna znovu upravená, štěrk 
vyhrabaný z trávy a navozený zpět na 
cestě. A večer? Po pár hodinách to tam 
vypadalo, jako bychom celý týden nic 
nedělali,“ konstatovala starostka.
Nádhernou lokalitou tak v rozpětí osmi 
dnů opětovně zalil proud bahnité vody, 
kterou nezadrží pole nešťastně oseté 
kukuřicí nahoře nad údolím. Vždyť  

v nedalekých Vojenicích spadlo v ně-
kolika hodinách 56 mm srážek, a tato 
masa stekla dolů do Dřízen!
Necelých čtyřiadvacet hodin po „kala-
mitě“ nečekaně navštívil Přepychy Jiří 
Štěpán, hejtman Královéhradeckého 
kraje. Viděl uklizenou obec, kde nic ne-
svědčí o včerejší pohromě. „Lidé uklíze-
li poslední zbytky toho co proud vody 
přinesl. Patří jim velký dík, zapojili se 
opravdu všichni, kdo mohli a kdo byli 
schopni pomáhat.“  
Jiří Štěpán si prohlédl také novou po-
bočku Pošty Partner, zajímal se o rekon-
strukci školky, nový chodník a odpočin-
kové místo v lokalitě Ve skalách, ocenil 
i obnovené ovocné aleje podél příjezdo-
vých cest do Přepych.
Hejtman se na vlastní oči přesvědčil, že 
titul Vesnice roku Královéhradeckého 
kraje je letos ve správných rukách.

EDA

Velká voda se prohnala naší obcí
6. června 2017

Velká voda se prohnala obcí i Dřízenským údo-
lím. Děkujeme technickým službám za jeho 
úklid. Poslední drobné kamínky zanesené vodou 
do trávníku, dosbírávaly děti z naší ZŠ. Naše 
údolí tak nadále zůstává chloubou obce, laska-
vou pro místní, turisty i  účastníky pravidelných 
bohoslužeb. Děti i učitelé – děkujeme!
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
okružní cesta obcí 23. 5. 2017 objektivem Jozefa Papíka

Ze života spolků

Členové hodnotitelské komise obdrželi ilustrovaný plánek s trasou po obci a základními údaji. Místostarosta obce, Jan Macháček, si zavelel: „následuji vás“ 
a konvoj tří bryček zamířil od radnice kolem rybníka u sv. Jana, skrze Domky a zpět kolem hasičské zbrojnice, kostela sv. Prokopa  do Skal a do Dřízen. 

V Domkách je přivítal živý plot, na návsi člen SDH Přepychy  Petr Chudý v parádní uniformě se svými kolegy a současnou i historicko technikou.

Ve Skalách byli očekáváni skřítky maňáskového souboru se speciálním višňovým syrobem od dokrora Kitla. Paní starostka , místostarosta Jan Macháček  
i Radek Tláskal (průvodci naší obcí) měli důvod k úsměvu i potlesku všem, kteří se na zdařilé prezentaci obce podíleli. Třešnička na dortu bylo vystoupení 
našich školáků před Poštou Partner.

Když je doma naklizeno, hned víme čí je to zásluha. 
Většinou bývá chválena hospodyně, za nepořádek 
kárán partner. Ale časy se mění, díky technickým 
vymoženostem a potírání rozdělení rolí v domác-
nosti mezi partnery. Není výjimkou, že vzorná do-
mácnost je zasluhou celé rodiny. Nejinak tomu není 
ani v obci. Díky Vaší spolupráci při úklidu a péči  
o domov a jeho okolí se technické služby mohou vě-
novat dalším pracem prospěšným pro vzhled obce. 
Je to Vaše zásluha, že členové komise, kteří naši obec 
navštívili, neskrývali obdiv k tomu, co jsme společ-
ně v tomto volebním období dokázali. 
Ze „spanilé jízdy naší obcí“ jsme pro Vás připravili 
tuto malou fotoreportáž.

DOMÁCÍ ÚKLID
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POŠTA PARTNER - blíže občanům
Devadesát dní provozu pod taktovkou obce

Provozovatel pošty
Přepychy

Provozní doba Pošty Partner Přepychy

PONDĚLÍ  
7:30—11:30, 12:00—17:00

ÚTERÝ  
7:30—11:30,  12:00—13:00

STŘEDA 
7:30—11:30, 12:00—17:00

ČTVRTEK  
7:30—11:30, 12:00—13:00

PÁTEK  
7:30—11:30, 12:00—15:00

V dubnovém vydání Přepychy Info jsme 
vás  seznámili s děním předcházejícím 
otevření pošty Partner. Otisli jsme fo-
tografie s našimi školáky - zpěváky i 
postiliony na houpacích koních, kteří 
se postarali o její slavnostní otevření. 
Uplynulo čtvrt roku a pošta s Janou 
Štěpánkovou řádně plní své poslání 
pro občany, což při své návštěvě ocenil 
hejtman Královéhradeckého kraje Jiří 
Štěpán. 

Vycházíme vstříc našim spoluobča-
nům. Rozšířili jsme provozní dobu 
naší Pošty Partner, která pro Vás zá-
roveň poskytne i služby přesunuté  
z Obecního úřadu. 
Na poště tak mimo základní poštovní 
služby vyřešíte s naší pracovnicí záleži-
tosti týkající se odpadového hospodář-
ství (svozu odpadu), úhradu poplatků 
za psy a vodné (nájemní smlouvy a po-
platky z hrobového místa musíte i na-
dále uhradit v úřední dny na obecním 
úřadě), prodej upomínkových před-
mětů a turistických známek, rezervace  
a předprodej vstupenek, výlep plakátů.

K 1. červnu 2017 fungovalo v ČR 345 pošt Partner. Každou desátou poštu  
v České republice tak již provozuje smluvní partner.

Ze života obce
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Tradičně - netradiční plavidla na rybníku Dvorský - Kormidlo
Sobota 26. 8. od 14 hodin - odpoledne plné recese se spolkem ProPřepychy

Závod netradičních plavidel "O Přepyšské kormidlo"aneb „Odpoledne plné re-
cese“. Pořádá spolek ProPřepychy. Atrakce pro děti a občerstvení zajištěno. Zá-
vodí se na vlastnoručně upravených či vyrobených plavidlech s vlastním nebo 
přírodním ekologickým pohonem. Uzávěrka přihlášek do závodu je do čtvrtku 
24. 8. 2017 do 24 hodin na M: 725 284 022 nebo E: vzdenek182@seznam.cz

POŘADATEL – smysl závodu 
Závod organizuje spolek „ProPře-
pychy“, jako osobitou formu loučení 
mládeže s prázdninami a létem. 
ÚČASTNÍCI ZÁVODU 
Účast v závodě není omezena věkem, 
bydlištěm, politickou příslušností ani 
vyznáním. Účast v závodě je na vlastní 
zodpovědnost závodníků, u mladist-
vých souhlas rodičů. 
PODMÍNKY ZÁVODU 
Závodí se na vlastnoručně vyrobených 
či upravených  plavidlech s vlastním 
nebo přírodním ekologickým poho-
nem. Na každém plavidle je minimálně 
1 člen posádky, počet dalších členů není 
omezen, vždy je určen kapitán. Hloub-
ka ponoru plavidla je ponechána na in-

teligenci závodníků. Plavidla po startu 
absolvují dle vylosovaného pořadí sa-
mostatnou plavbu do středu vodní plo-
chy s obeplutím středové bójky a do cíle. 
POROTA – Způsob hodnocení 
Závod probíhá ve 2 kategoriích, dle jed-
notných pravidel. Vedle starších je nově 
kategorie mladých (žádný z  posádky 
nesmí mít více jak 15 let). V závodě pře-
važuje stránka recesní a kreativní nad 
stránkou sportovní. Tomu odpovídá i 
systém hodnocení. Výsledné hodnocení 
je bodovým součtem ve 3 kategoriích. 
1) Design plavidla znamená jeho vý-
tvarné a technické řešení a originalitu. 
Hodnocení provede porota v depu pla-
videl před vlastní soutěží, kam musí být 
plavidla umístěna do zahájení soutěže. 

Každý porotce hodnotí od 10 – nejlepší, 
po 1 – nejhorší. Stejné body lze použít 
opakovaně. 
2) Čas – plavidla, která dosáhnou času 
do 2 minut získávají 3 body, do 5 minut 
2 body a nad 5 minut 1 bod. Plavidlo, 
které se potopí a trasu neabsolvuje, zís-
kává 0 bodu a ze dna se odstraňuje na 
náklady majitele lodi. 
3) Kreativita – je hlavní kategorií závo-
du. Hodnotí se recesní umělecký dojem 
z činnosti posádky při uvádění plavidla 
do pohybu, úroveň pobavení diváků, 
celková šou…. Každý porotce hodnotí 
od 10 – nejlepší, po 1 – nejhorší. Stejné 
body lze použít opakovaně. 
CELKOVÉ HODNOCENÍ – je dáno 
součtem bodů, získaných ve všech třech 
kategoriích. Plavidlo s největším po-
čtem bodů je vítězem závodu „O Pře-
pyšské kormidlo“. Při rovnosti bodů 
rozhoduje vyšší bodový zisk v kategorii 
kreativita, dále design. 
Samostatně je udělována cena Sympa-
tie diváků – pro každé plavidlo bude 
připravena charitativní kasička na 
dobrovolné finanční příspěvky diváků. 
Podle vhozených částek do jednotli-
vých kasiček bude určeno pořadí. Pla-
vidlo s největším získaným finančním 
obnosem je vyhlášeno vítězem Sympa-
tie diváků. 
Vítěz kategorie starší získá putovní po-
hár „O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO“. Pro 
první 3 účastníky obou kategorií jsou 
připraveny hodnotné ceny a diplomy. 
Za spolek ProPřepychy Organizační 
výbor závodu plavidel „O PŘEPYŠSKÉ 
KORMIDLO“.

Zkrácená verze
Lońského ročníku se zúčastnilo deset posádek. Mezi nimi i Ferda Mravenec - Denis Polák, Beruška 
- Lukáš Tláskal.

Na počáku letošního roku jsme vás infor-
movali, že do přepyšské kotliny přichází 
Rok Slívy, který do našich myslí přinese 
nadhled a dobré pocity.  V těsném závě-
su za nimi přicházívá štěstí, humor, chuť 
do práce a pak ovšem úspěchy. Je to tu! 
Jen se kolem sebe rozhlédněme! A není to 
pouze díky titulu Vesnice roku 2017. 

Naším partnerem pro tento rok je Jiří Slí-
va, kreslíř a humorista. Jeho motiv „Pro 
štěstí“ jsme vybrali na poštovní známku 
Přepych a aršíky doplnili motivy našich 
spolků. 
Jiří Slíva slaví 4. července významné ži-
votní jubileum. Do dalších let mu přeje-
me hodně zdraví, elánu a humoru. Záro-
veň se s ním těšíme u nás v Přepychách 
na shledanou.

ROK SLÍVY 2017

PŘEPYCHY
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 OBNOVA Hanischových varhan 
sbírkové bankovní konto č. ú.: 19-1243470319 / 0800

Přepyšské varhany se 666 píšťalami 
postavila v roce 1872 dílna Amanda 
Hanische z Rychnova nad Kněžnou. 
Kompletní obnovu varhan iniciovala 
starostka obce Zdeňka Seidlová. Zre-
staurováním je pověřen zkušený krnov-
ský varhanář Ivan Bok, který soudí, že 
se jedná o nástroj, jehož konzervativní 
koncepce, systém mechaniky a měcho-
vé soustavy jsou dnes, kdy se volá po 
tzv. poučené interpretaci, chápany jako 
klad. V letošním roce probíhá závěreč-
ná etapa renovace a je nutné shromáž-
dit ještě bezmála 600 tisíc Kč, aby po-
čátkem listopadu mohly varhany zaznít 
v plné kráse. A koncert Stivína s Uhlí-
řem přinesl téměř 25 tisíc.
Varhaník Václav Uhlíř doprovázel flét-
nistu Stivína na virginal, což je menší 
forma cembala, rozšířená především v 
Anglii. Ovšem jeho zájmu neušly po-
chopitelně varhany, které jako diecéz-
ní organolog při biskupství v Hradci 
Králové zná dobře. A při interpretaci 
Händelova Koncertu B dur pro varha-
ny (op.4) a vlastní Improvizace na du-
chovní píseň to bylo patrné, navzdory 
mechanické hlučnosti nástroje; zvuk je 
měkký, teplý, barevný, dokáže být mo-
hutně hymnický i křehký, rozechvělý, 

Časopis Harmonie se zrodil v roce 1992, 
avšak první číslo vyšlo v roce 1993.  Jeho 
vydavatelem je nakladatelství Muzikus. 
Na počátku byla idea vytvořit tiskové  
médium nového typu, které by úrovní 
a obsahem korespondovalo s předními 
evropskými hudebními časopisy typu Le 
Monde de la Musique, Diapason, BBC 
Music Magazine a Gramophone.  Proto 
byl kladen od počátku důraz na rubriku 
recenzí hudebních nosičů, rozhovory a 
různé typy článků. Dnes obsahuje archiv 
Harmonie unikátní sbírku recenzí desek 
a bezkonkurenční soubor rozhovorů s 
domácími a zahraničními umělci, často 
exkluzivního charakteru.
Těší nás, že můžeme svým dílem přispí-
vat k tomu, aby v České republice vy-
cházel časopis, který i v rámci úzkých 
ekonomických mantinelů má úroveň po-
rovnatelnou s většinou hudebních perio-
dik v Evropě. Tým řady špičkových auto-
rů učinil z časopisu pro čtenáře užitečnou 
informační a názorovou platformu.

Východočeské Přepychy, ležící v sousedství Opočna, patří se šesti sty obyva-
teli sice k malým obcím, ale nesmírně kulturním. A již třetím rokem obec 
společnými silami zachraňuje varhany v kostele sv. Prokopa. Významnou mě-
rou napomáhají benefiční koncerty právě v prostředí tohoto kostela a s občas-
ným využitím samotných varhan. Mají vpravdě autentický zvuk. 13. května se 
uskutečnil letos již druhý koncert z plánovaných pěti, když zde vystoupili Jiří 
Stivín a Václav Uhlíř.

klenutě melodický.
Jiří Stivín (bez pověstné čapky) střídal 
tradičně různé druhy fléten. S Uhlířem 
hrál veskrze barokní repertoár. Koncert 
otevřela Fontanova Sonata C dur pro 
zobcovou flétnu a virginal, až skotačivá 
skladba s patřičně zahuštěnými vyhráv-
kami. V Telemannově Sonatě C dur 
nechal zaznít sopraninovou zobcovku, 
v sólové Fantazii a moll  téhož auto-
ra použil zobcovou flétnu tenorovou. 
Tady přidal kadenci, sycenou s vtipem 
a nadhledem jazzovým feelingem i roc-
kovým tahem. Stejně tak příčná flétna 
v Sonatě g moll pro flétnu a virginal 
C. Ph. E. Bacha byla ochucena o sou-
časnější emoce, přičemž se ale barokní 
esprit neztratil. Sólová Přepychová fan-
tasie pro flétny pak představovala zcela 
volnou improvizaci, inspirovanou pří-
slušným místem konání koncertu. K již 
uvedeným druhům fléten přibyla baso-
vá a dřevěná příčná flétna, k předělům 
při střídání nástrojů používal brumle 
a hlas, včetně hvízdání. Nechyběla ani 
hra na dvě zobcové flétny najednou, 
sopránové a tenorové, čímž Stivín do-
sáhl skvostně lahodného souzvuku. A 
protože si Stivín pustil fantazii pořád-
ně na špacír, aniž by ale sklouzl k sa-

moúčelnosti, dokázal snoubit barokní 
a chorální hudbu s folklórem a jazzem 
natolik organicky, že místy evokoval 
jurodivého minstrela Iana Andersona 
z Jethro Tull. Koncert uzavřel skvostný 
Vivaldiho Koncert C dur pro zobcovou 
flétnu a virginal, ve kterém sopraninový 
nástroj pod střelhbitými prsty a dechem 
hudebníka přeměňoval tóny v démanty; 
na posluchače se doslova řinuly v celé 
škále barev a ryzosti. Po ovacích ve sto-
je přidali oba protagonisté Variace na 
Badinerii, závěrečnou větu nádherné 
Orchestrální svity č. 2 J. S. Bacha. I s 
úvodní crossoverovou kadencí Stivína...
V rámci benefičních koncertů na obno-
vu varhan v Přepychách se do kostela 
sv. Prokopa chystají ještě soubor Hra-
dišťan Jiřího Pavlici (9. června), Jaroslav 
Svěcený a Josef Popelka (14. července), 
Josef Špaček (23. září) a Barokní dueto 
Lukáš Kuta & Richard Závada (6. října).

Text: Jan Hocek. Foto: Jozef Papík
Převzato: Harmonie Online
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HRADIŠŤAN UCHVÁTIL PŘEPYCHY
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Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“ 
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

&

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

Spolek PROVARHANY

si Vás dovolují pozvat
na

Účinkují 

BENEFIČNÍ KONCERT 

v pátek 14. července od 18 hodin
v kostele sv. Prokopa v Přepychách.

JAROSLAV SVĚCENÝ

JAROSLAV
SVĚCENÝ

Josef Popelka

KONCERTY 
V KOSTELE SV. PROKOPA

V ROCE 2017

14. července – Jaroslav Svěcený (housle) 
a Josef Popelka (varhany)

23. září – Josef Špaček (housle)

6. října – Lukáš Kuta a Richard Závada
Barokní dueto

JAK MOHU PODPOŘIT 
TENTO PROJEKT?

Varhany mají 666 píšťal, z nichž každá 
potřebuje pomoc. 

Dovolujeme si proto oslovit veřejnost 
a podnikatelskou sféru obce i regionu 

a nabídnout zájemcům tzv. adopci píšťal. 
Symbolická hodnota píšťal:

300, 500, 700, 1 000, 3 000 a 5 000 Kč 
se odvíjí od jejich délky.

Příspěvky na adopci lze poukázat 
na sbírkové bankovní konto u České spoři-

telny č. 000019 - 1243470319/0800 
nebo předat v hotovosti na Obecním úřadu 

v Přepychách a na děkanství v Dobrušce. 
Na základě finančního daru obdrží dárce 

smlouvu a vybere si ze seznamu konkrétní 
píšťalu, popř. mu bude přidělena. Každý 

zachránce získá na důkaz adopce 
grafický děkovný list s uvedením jména, 

typu píšťaly a výše daru.

V případě souhlasu bude po dokončení 
opravy jeho jméno zveřejněno 

na seznamu dárců 
v prostorách kostela sv. Prokopa.

www.prepychy.cz

Vážení hosté, dovolte mi, abych Vám 
poděkovala za vaši přízeň a našim 
účinkujícím za skvělý hudební záži-
tek. Úžasná atmosféra, kterou jsme 
společně vytvořili v kostele sv. Pro-
kopa odpovídá i obdivuhodnému 
finančnímu obnosu  z dnešního dob-
rovolného vstupného, který  bude po-
ukázán na sbírkové konto.  Jak jste se 
dočetli v našich programech, celková 
výše potřebná na obnovu Hanischo-
vých varhan v Přepychách činí 1. 289 
650Kč. Před zahájením koncertu sou-
boru Hradišťan byla výše poskytnu-
tých finančních prostředků, ať z darů 
jednotlivců, podnikatelských subjektů  
či z podpory Královéhradeckého kra-
je, 1. 053 123Kč. Dnes jste přispěli ob-
divuhodnou částkou 57 188 Kč.    
Váš potlesk patří všem, kteří se dle 
svých možností na sbírce podílejí. 
Věřím, že společným úsilím brzy do-
sáhneme kýžené finální částky. Zbývá 
nám shromáždit 99 339 Kč.  
Děkuji Vám  za obec Přepychy, Řím-
skokatolickou církev Přepychy  a spo-
lek PROHOVARHANY. Velice si vaší 
podpory vážíme. 
Na shledanou při dalším benefičním 
koncertu, tady u nás Přepychách  v 
pátek 14. července, tentokrát s Jaro-
slavem Svěceným a Josefem Popelkou. 

Přepis poděkování starostky obce

PODĚKOVÁNÍ
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VÝLETOVNÍK
Adéla Rúčková Moravcová

Ze života obce

Možná to byla poslední možnost besedy s cestovatelem a ornitologem Václavem 
Pavlem. Jeho spolužačka, Jana Zilvarová, ho pozvala do Přepych a on i přes své 
zaneprázdnění vyhověl a účastníky besedy svým vyprávěním nadchl. Václav Pa-
vel má velkolepé plány do příštích let, a tak není jisté, zda i přes svou náklonost 
k naší obci, bude v jeho silách nalézt čas ve svém kalendáři pro příští setkání. 
Přejeme mu v jeho dobrodružné cestovatelské aktivitě hodně úspěchů a šťastné 
návraty domů.

Lenka Čtvrtečková a KK

Prázdniny jsou tu. A „výstrko“ také. 
Ostatně to jen pouze v případě premian-
tů, kteří se mají čím chlubit a stkví se na 
něm téměř, nebo dokonce pouze, krás-
ně vyšvihnuté „biče“. V případě majitele 
„stoličky“, která se mně zdála být vždy 
natolik vratká, že se mohla při malém 
zaváhání žáka nebo nevrlosti kantora 
převrhnout na stranu „kule“ zvané „sar-
del“, bych tento certifikát jakosti nazval 
„zástrko“. Ať je tomu tak či onak, čekají 
nás dva měsíce prázdnin. Mně s vnou-
čaty, o čemž svědčí archaické výrazy ze 
školy mého mladí. Tak si je užijte s ro-
diči, sourozenci i prarodiči, v zahraničí 
nebo s batůžkem na zádech v České kot-
lině. Pomocníkem vám budou knížky 
od ilustrátorky Adély Moravcové, které 
obec zakoupila do naší knihovny. Pokud 
se vám zalíbí, uděláme s Adélou besedu 
při setkáních „Povídání u Lenky.

Jiří Králíček

Adéla Rúčková Moravcová 
Nakreslím vám obrázky pro radost, které 
rozveselí váš dům… 
Vytvořila jsem pro vás zábavné komiksy 
— ilustrované knihy Výletovník (2016) a 
Můj první atlas Evropy (2014), které byly 
zařazeny do katalogu Nejlepší knihy dě-
tem a nyní jsou i ve vaší obecní Knihovně 
u Lenky.

O Antarktidě s Václavem Pavlem
Židle nestačily a knihovna praskala ve 
švech. Pohostinnost Lenky dala zapo-
menout na nepohodlí způsobené stís-
něným prostorem. Nechyběla káva a ne-
zbytné výborné slíváky. Přednáška byla 
úžasná a pořadatelé se přesvědčili, že  
o podobné akce je v Přepychách zájem. 
Uvítáme vaše tipy na besedu se zajíma-
vými lidmi.

Zájem o povídání s Václavem Pavlem předčil oče-
kávání pořadatelů. Zájemci o poutavé vyprávění 
doplněné videoprojekcí obsadili židle i mimo pro-
story knihovny.

Společné foto RNDr. Václava Pavla s Janou Zilvarovou, Lenkou Čtvrtečkovou a Zdeňkou Seidelovou.

Naše malá knihovna v prostorách 
hasičské zbrojnice prošla změnami.
Naším cílem je, aby se knihovna 
líbila všem malým i velkým  čte-
nářům. V dnešní době za použití 
techniky je možné čtení knih i elek-
tronickým způsobem. Snažíme se, 
aby naše deti nepřišly o ten krásný 
pocit užít si knihu jako takovou, tj. 
vzít ji do ruky, otáčet stránky, cítit 
vůni tisku, a mnoho dalšího jež ke 
čtení knihy patří. Součásti činnosti 
knihovny je pořádaní akcí, předná-
šek a besed s danou tematikou, kte-
ré v budoucnu plánujeme. K další 
aktivitě krom knih patří účast na 
vesnických akcích a  jejich zvidi-
telnění nejen pro všechny čtenáře i 
další občany. K nahlédnutí jsou na 
serveru "rajce.net-knihovnicka/Pře-
pychy/. K dispozici je také počítač s 
internetem. Rádi Vás uvidíme vždy 
ve středu od 16-18.hodin nebo i  dle 
vaších přání a dle naších možností. 
V měsíci srpnu bude knihovna z dů-
vodu dovolené uzavřena.
Přejeme Vám příjemně strávené 
chvíle v naší malé, ale příjemné 
knihovně.

 Lenka a Pepa

Ze života spolků
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FOTBALOVÁ SEZONA 2016-2017 / Martin Šnajdr
 více na www.orlickytydenik.cz

KALENDÁŘ TERMÍNŮ SOBOTNÍCH TRH
PODORLICKÉ TRHY / MOTORISTICKÉ BURZY

AREÁL SK PŘEPYCHY - začátky v 6 hodin
   1. 7. 
 15. 7. 

  29. 7. 
  12. 8. 

   9. 9. 

 23. 9. 

 7. 10. 
21. 10. 

   4. 11.

18. 11.

   2. 12. 
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.

Jak jste spokojeni s právě skončenou se-
zonou? 
Určitě jsme se chtěli umístit výše. To ne-
budeme zastírat. Neměli jsme to za cíl, 
ale skončit ve druhé polovině tabulky je 
rozhodně neúspěch.
Odpovídá umístění kvalitám vašeho 
týmu?
Umístění ani zdaleka neodpovídá kvali-
tám našeho týmu. Kvalitu máme, nějak 
nám ale schází kvantita, zodpovědnost 
ke kolektivu a trénink. Například Zde-
lov nás fyzicky přejel. Trénujeme mini-
málně. Ona pak ta mičuda moc nepo-
slouchá a odchází herní sebevědomí.
Kdo patřil mezi opory vašeho mužstva?
Každý, na koho se lze spolehnout. Kdo 
si z reprezentace Přepych v kopané ne-
dělá svůj vlastní sport a nerazí formu: 
„dneska se mi nechce, kašlu na to“.

Fotbalisté SK Přepychy ukončili sezonu 2016/2017 na devátém místě, když v po-
sledním kole dokázali remizovat v Kostelecké Lhotě, přestože hráli celé utkání 
pouze v deseti! K právě skončené sezoně se vrátil asistent trenéra Tomáš Rejzek.

 Překvapilo vás něco v sezoně, ať už po-
zitivně či negativně?
Tak to prosím pěkně, ano! Abych nebyl 
moc ukecanej. Tohle prostě nikde jinde 
nezažijete. Odehrát zápas v devíti, desíti 
je negativní. Vidět torzo kluků odmakat 
tyto zápasy na 120% je pozitivní. Jet na 
prvního a prohrávat po deseti minutách 
2:0 je negativní. Jet nakonec domů s vý-
hrou 7:2 v kapse je pozitivní. Do Často-
lovic letí gratulace k postupu. Hrát fot-
bal pro radost z pohybu a v duchu fair 
play, také jsem viděl! Pozitivní. Vidět 
dvě tragikomické šarvátky - negativní. 
Muset si stoupnout do branky, protože 
nám chybí brankář, negativní. Vychytat 
ale první životní nulu a pak si střihnout 
„Chilavertovský přímáček“... Opravdu 
sezona plná extrémů. Ale převládají 
dobré pocity.

Zaujal vás nějaký hráč nebo tým svými 
výkony?
Ano. Bohužel, neznám jména. Ale po 
okresních hřištích běhají dobří fotbalis-
té a potenciálem pro vyšší soutěže. Sa-
mozřejmě je to asi otázka ambic. Někte-
ří do okresního přeboru výkonnostně 
vůbec nepatří.
Jaká byla úroveň rozhodčích?
Já bych se každý půlrok opakoval. Ne-
mají to snadné. Jsou týmy, které od 
první minuty zpochybňují každý pito-
mý aut. Navozují si falešný pocit křivdy  
a ublíženosti. Česká fotbalová obec se 
nikdy nikam nepohne, protože takhle 
je jí dobře. Lidi si jdou na fotbal spíš 
zařvat, zanadávat, než zafandit svému 
klubu a užít si sport jako kulturu. Drtivá 
většina rozhodčích v okrese pak takový 
zápas nedokáže udržet. Faktem pak je, 
že v hodně případech si arbitři upletou 
bič sami na sebe. Naprostý chaos pak 
vládne u pravidel o postavení mimo hru 
a svépomocí nastřelené ruce. Každý zá-
pas posuzováno jinak. To také ničemu 
nepomáhá.
Jakou kvalitu má OP II. třídy?
Neumím posoudit. Nemám odstup. 
Některé zápasy jsou na oko kvalitnější, 
některé méně. Vesměs nikde se netrénu-
je, bojuje se směnami v zaměstnáních, 
s konkurencí jiných zájmů. Sestavy se 
často mění. Jaká byla kvalita v uplynulé 
sezoně, není důležité. Jaká bude kvalita 
za pět sezon, to by mělo být téma.
Plánujete v letní přestávce změny v ká-
dru nebo realizačním týmu?
Ano, plánujeme posílit. Náš gólman To-
máš Ježek neskousnul, že jsem ho vytla-
čil z postu jedničky, tak odlétá na rok na 
stáž do Řecka. Učit se státní ekonomiku 
asi. Takže Tomovi hodně zdaru a moc 
děkujeme za super zákroky! Z toho vy-
chází, že angažujeme jednoho starono-
vého gólmana. Dále pak jednoho staro-
nového stopera. V „merku“ máme ještě 
pár hráčů. Skutečně potřebujeme posílit 
a doufám, že se to podaří.
Kdy plánujete začátek přípravy na no-
vou sezonu?
Nepovím. Náhodou si to přečte žena a 
jsem měsíc bez večeře. (směje se)

Zdroj: Orlický týdeník
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Po stopách našich občanů na frontě I. světové války
SVÍČKY ZA PADLÉ  – 2. července 2017

DOBRUŠKY
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
ZA ÍZENÍ M STA

LETNÍ KINO (AREÁL KOUPALIŠTĚ) – ČERVENEC-SRPEN 2017

Změna programu vyhrazena. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční.
Na všechna filmová představení bude vybíráno jednotné vstupné 50,- Kč.

Pokud bude filmové představení z důvodu nepřízně počasí přerušeno nebo nedohráno, vstupné se nevrací.
Vzhledem k sníženému vstupnému nebudou přiznávány žádné slevy.

VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ JSOU MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÁ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

PÁTEK 7. 7. 

21.30
DÁNSKÁ DÍVKA 
Psychologický thriller, Austrálie/USA, 2015, 107 min. 
Režie: Tom Hooper. Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw a další. Einar Wege-
ner patří k nejlepším dánským malířům své doby, jeho žena Gerda mu přitom poskytuje maximál-
ní podporu a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Vše začne banální příhodou. Gerdě 
nedorazí figurantka a Einar svolí, že bude sedět modelem oblečený do ženského kostýmu...

SOBOTA 8. 7. 

21.30
RODINNÝ FILM 
Drama, ČR, 2016, 95 min. 
Režie: Olmo Omerzu. Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková a jiní. Jak se 
vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou 
po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto 
rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost?

STŘEDA 12. 7. 

21.15
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
Komedie, Velká Británie/Francie/USA, 2016, 123 min. Ml. nepřístupný.
Režie: Sharon Maguire. Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey a další. 
Tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. To dokáže vykolejit i Brid-
get, zvlášť když netuší, s kým počala. Stačí navštívit odvázaný festival a na něm se vyspat 
s pohledným cizincem a pak se na jiné akci přesvědčit, že stará láska nerezaví. 

PÁTEK 14. 7. 

21.15
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
Romantický/drama, USA, 2014, 125 min. 
Režie: Josh Boone. Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe a další. Film je 
adaptací světového bestselleru Johna Greena, který vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující 
a tragické je žít a být zamilovaný.

SOBOTA 15. 7. 

21.15 
LADÍME 2 
Hudební komedie, USA, 2015, 113 min. 
Režie: Elizabeth Banks. Hrají: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Adam DeVine a další. Mají skvě-
lé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella, takže ve svých 
vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, 
aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže...

STŘEDA 19. 7. 

21.15
LÍDA BAAROVÁ 
Životopisný/historický/drama, ČR, SR, 2016, 106 min. 
Režie: Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Sta-
šová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž a mnoho dalších. Česká herečka Lída Ba-
arová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů, považovaných za evropský 
Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk 
ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy.

PÁTEK 21. 7. 

21.15
TEORIE TYGRA 
Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min. 
Režie: Radek Bajgar. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, 
Pavla Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák a další. Jan už toho má dost. Poslední kapkou 
je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička totiž nerespektovala žádné jeho 
přání, v dobré víře, že ona sama lépe než on ví, co je pro něj dobré. Janovi začíná být jasné, 
že je na té samé cestě...

SOBOTA 22. 7. 

21.15
RYCHLE A ZBĚSILE 7 
Akční, USA, 2015, 137 min. 
Režie: James Wan. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham a další. I auta můžou létat. 
Alespoň pro sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, 
teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu 
dětí z mateřské školky. Deckard Shaw, živý stroj na zabíjení, vycvičila elitní vojenská jednotka.

STŘEDA 26. 7. 

21.15
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
Komedie, ČR, 2016, 97 min. 
Režie: Tomáš Hoffman. Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Lang-
majer, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková a mnoho dalších. Sympatická Eliška je na plný úva-
zek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na pra-
hu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů!

PÁTEK 28. 7. 

21.00
DEADPOOL 
Akční/komedie, USA/Kanada, 2016, 108 min. Ml. nepřístupný. 
Režie: Tim Miller. Hrají: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein a jiní. Po celém světě 
mezi námi žijí nenápadní, stateční a skromní superhrdinové… A taky Deadpool, což je poně-
kud zvláštní a netradiční komiksový bourák ze stáje vydavatelství Marvel.

SOBOTA 29. 7. 

21.00
MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU 
Komedie, USA, 2016, 98 min. Ml. nepřístupný. 
Režie: Jake Szymanski. Hrají: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine, Aubrey Plaza a dal-
ší. Bratři Mike a Dave byli vždy přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na rodinných 
setkáních tu pořádnou zábavu. Ostatní přímí účastníci těchto rodinných událostí to rozhodně 
viděli jinak. Hlavně proto, že příspěvek obou bratrů ke společné zábavě končil vždy napros-
tou katastrofou.

STŘEDA 2. 8. 

21.00
ZLODĚJKA KNIH 
Válečné drama, USA, 2014, 131 min. 
Režie: Brian Percival. Hrají: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson a další. Snímek 
je adaptací bestselleru spisovatele Markuse Zusaka. Příběh vypráví o dívce Liesel, která se 
během druhé světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho ženy 
Rosy, aby zde začala nový život. Liesel se snaží zapadnout – doma i ve škole, kde si z ní 
však spolužáci utahují, protože neumí pořádně číst.

PÁTEK 4. 8. 

21.00
CESTA VZHŮRU
Dokumentární film, ČR/SR, 2015, 100 min. 
Režie: David Čálek. Hrají: Účinkují: Radek Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr „Miska“ 
Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná a jiní. Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání 
vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimo-
řádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě 
splnil horolezecký sen.

SOBOTA 5. 8. 

21.00
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 
Drama, ČR, 2016, 90 min.
Režie: Dan Wlodarczyk. Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková a další. Geo-
log Pavel a zemědělec Kačmar se živí jako nelegální kopáči vltavínu, zelených polodrahoka-
mů z jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl závislý na manželce Karolíně, ten druhý, aby 
uživil rodinu. Existence na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také 
vyžaduje těžkou fyzickou dřinu.

STŘEDA 9. 8. 

21.00
ANI VE SNU! 
Romantický / sportovní, ČR, 2016, 79 min. 
Režie: Petr Oukropec. Hrají: Barbora Štikarová, Klára Melíšková, Jan Vondráček, Ivan Mar-
tinka, Toman Rychtera, Adam Mišík a parkouristé ze skupiny IN MOTION. Film Ani ve snu! 
se odehrává v prostředí parkouristů, mladých lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických 
schopností vlastního těla v současném urbánním a industriálním světě. Jejich životní styl, 
schopnost zdolávat téměř jakékoliv překážky, jim přináší svobodu. Parkour je tak pro teen-
agery synonymem nezávislosti.

PÁTEK 11. 8.

20.45
FAKJŮ PANE UČITELI 2 
Komedie, Německo, 2015, 111 min. 
Režie: Bora Dagtekin. Hrají: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann a jiní. Být úspěš-
ným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete 
nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl 
bývalý zločinec a samozvaný učitel Zeki Müller v komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je zpět.

SOBOTA 12. 8. 

20.45
DIVOČINA 
Drama, USA, 2014, 115 min. Ml. nepřístupný.
Režie: Jean-Marc Vallée. Hrají: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski a další. 
Každý z nás se někdy cítí mizerně a všechno se kolem něj hroutí. Cheryl se takto cítí už 
delší dobu. Po smrti matky a krachu manželství, si myslí, že už přišla o všechno. Do života jí 
vstoupí i drogy a známosti na jednu noc. Pak udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života.

STŘEDA 16. 8. 

20.45
TEORIE VŠEHO 
Životopisný/drama, USA, 2014, 123 min. 
Režie: James Marsh. Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson a další. Teorie 
všeho vypráví životní příběh geniálního astrofyzika Stephena Hawkinga. V roce 1963 má jed-
nadvacetiletý Stephen, student na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci 
i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako Jane, která na téže škole studuje umění. Když 
však v osobním i profesním životě stane na vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Lékařské vyšet-
ření po jednom z mnoha jeho škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu.

PÁTEK 18. 8. 

20.30
OREL EDDIE 
Komedie / drama / životop.,USA / UK / Německo, 2016, 106 min. 
Režie: Dexter Fletcher. Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken a jiní. 
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký 
v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards, nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdán-
livě prostá: reprezentovat Velkou Británii na některých olympijských hrách v nějakém 
sportu, celkem jedno ve kterém. A tak malý Michael vyzkouší mnoho různých atletic-
kých disciplín, aby sebe i své okolí ujistil o nedostatku jakéhokoliv sportovního talentu. 
Proto se soustředí na zimní sporty. Ale ani ve sjezdovém lyžování nemá zrovna moc 
štěstí a ani talentu.

SOBOTA 19. 8. 

20.30
MAGGIE MÁ PLÁN 
Romantická komedie, USA, 2015, 99 min. 
Režie: Rebecca Miller. Hrají: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader a další. 
Maggie zatím marně čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane 
svobodnou matkou. I díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad vlastním ži-
votem. Ale i přes tuto pečlivě plánovanou „transakci“ však narazí na osud.

STŘEDA 23. 8. 

20.30
MÁME RÁDI VELRYBY 
Romantické drama, USA, 2010, 107 min. 
Režie: Ken Kwapis. Hrají: Kristen Bell, Drew Barrymore, John Krasinski a dal. Film Máme 
rádi velryby, který vznikl na motivy skutečné události, jež zasáhla lidi po celém světě, vypráví 
úžasný příběh televizního reportéra z malého města a zapálené aktivistky, kteří se společně 
s podporou znepřátelených světových mocností pokusí zachránit rodinu majestátních velryb 
uvízlých pod ledovým příkrovem Severního ledového oceánu.

PÁTEK 25. 8.

20.30
BROOKLYN 
Romantický / historický / drama, Irsko / Velká Británie / Kanada, 2015, 111 min. 
Režie: John Crowley. Hrají: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen a další. 
Když se mladá dívka z vesnice přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká 
na ni docela silný šok. A přesně to se v padesátých letech minulého století přihodilo Eilis, 
která vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka do newyorské čtvrti 
Brooklyn.

SOBOTA 26. 8. 

20.30
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE 
Akční komedie, USA, 2016, 114 min. 
Režie: Rawson Marshall Thurber. Hrají: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul a další. 
Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě 
byste sáhli po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, nejoblíbenějším a nejvysportovanějším 
klukovi. A možná byste se šeredně spletli…

STŘEDA 30. 8.

20.30
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
Animovaná komedie USA, 2016, 95 min. 
Režie: Mike Thurmeier, Galen Tan Chu. Veverčák Scrat, jak je jeho zvykem, ve snaze ulovit 
konečně věčně prchající žalud, způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná ka-
tastrofa. Začne to tím, že vytrvalého Scrata hon za žaludem katapultuje do vesmíru. A tam, 
díky třaskavé směsi své pověstné nešikovnosti a nekončící smůly, náhodně spustí sérii kos-
mických, nikoliv komických, katastrof.

ČTVRTEK 31. 8. 

20.30 
MIMONI  MIMOŘÁDNÉ A POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ LK!
Animovaná komedie, USA, 2015, 91 min. 
Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda. Představte si, že Mimoni, tito dobráci od kosti, vidí odnepa-
měti smysl své existence v posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko. Kdykoliv 
shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli, hned si hledali další-
ho. A tak to šlo celá staletí...

KAM ZA KULTUROU - TIP KULTURNÍ KOMISE - program naleznete na www.mestodobruska.cz

V Přepychách si zapálením svíček při-
pomenou padlé u Zborova i v dalších 
bitvách.
Svíčky za Vladimíra Sklenáře, svobod-
níka 1. československého střeleckého 
pluku Mistra Jana Husi, který padl v pa-
mátné bitvě u Zborova dne 2. července 
1917, ale i další vojáky, padlé v I. světové 
válce, zapálí v den stoletého výročí této 
události v domovské obci legionáře -  
v Přepychách. 
Přepychy se tím přihlásily k výzvě Čes-
koslovenské obce legionářské nazvané 
Svíčky za padlé, kdy 2. července 2017 
v jednotný čas na mnoha místech naší 
země zapálí svíčku za své účastníky bi-
tvy. Budou tak připomenuti vojáci čes-
koslovenského národa, padlí na obou 
válčících stranách - čeští vojáci, kteří ze 
nevrátili buď přímo ze zborovských plá-
ní, nebo zemřeli na následky utrpěných 
zranění. 
Vladimír Sklenář se narodil roku 1892 
(nebo 1893) a byl povoláním strojní 
zámečník. V březnu 1914 ho vojenská 
komise uznala schopným pro službu  
Zv rakouské armádě, kam nastoupil  
26. srpna 1914 k 30. zeměbraneckému 
pluku ve Vysokém Mýtě. Urychleně 
absolvoval výcvik a odešel s „marškou“ 
30. září 1914 na ruskou frontu, kde byl 
v Haliči 6. listopadu 1914 zajat ruskými 
vojáky. Posledním místem jeho zajetí se 
stala osada Lipovec.
Do čs. legií v Rusku vstoupil 16. října 
1916 zapsáním do stálého stavu právě 
se organizujícího 1. čs. střeleckého plu-
ku. S ním odešel do bojů u Zborova, kde 
také 2. července 1917 v bojích proti ra-
kouským vojákům padl. Pohřben je ve 
společném hrobu u obce Cécová. 
Místo bojů a mohylu ve Zborově navští-
vil nedávno Ing. Luboš Bahník, plk. v 

záloze, který pochází z Přepych a v roce 
2004 velel misi kontingentu Vojenské 
policie AČR v Iráku: „Měl jsem možnost 
navštívit jak Cécovou (dnes se jmenuje 
Kalynivka), tak vlastní místo bojů na se-
verozápad od zbytku původní obce Cho-
roščec - tam někde mohl padnout v prů-
běhu útoku náš Vladimír Sklenář. Je to 
pásmo, kde útočil právě 1. čs. střelecký 
pluk,“ vylíčil a dodal, že našli i mohylu, 
která zrovna procházela velkou opravou, 
aby byla připravena ke vzpomínkovým 
oslavám ve dnech 1. a 2. července 2017.
Dále přidal zajímavé podrobnosti:  
„Z Choroševce jsme pěšky pokračovali 
až na výšinu, kterou jsme identifikova-
li jako možné místo nejprudších bojů. 
Odhadli jsme to podle toho, že jako 
dnešní vojáci, bychom ji považovali za 
klíčovou, a proto jsme předpokládali, 
že právě o ni svedli útočníci a obránci 
zvlášť kruté boje. Tam jsme nabrali čer-
nou ukrajinskou zem, abychom ji při-
vezli do Přepych.“
Výsledky jejich pátrání potvrdila i „ba-
buška“, kterou potkali: „Řekla nám, že 

se narodila až v roce 1945, ale pamatuje 
si, jak ji maminka a babička vypravova-
ly o strašném boji, který se právě tam, 
odkud jsme přišli, tehdy v červenci ode-
hrál. Když jsme ji ukázali naši kopii sto 
let staré vojenské mapy, zapíchla hned 
prst do místa, kde je zakreslena tehdy 
ještě celá obec Choroščec, a s jistotou 
řekla, tady jsme my, hned ukázala na 
Cécovou a řekla, odtud přišli, a tam 
jsou dnes všichni pohřbení.“ Zajímavé 
setkání utvrdilo plk. v záloze Ing. Lubo-
še Bahníka v tom, že místo útoku 1. čs. 
střeleckého pluku odhadli správně.
A závěr? „Poklonili jsme se padlým le-
gionářům v mohyle, vzpomněli jsme 
však zároveň i na padlé vojáky 35. pěší-
ho pluku, kteří se právě nedaleko odtud 
bránili útoku 1. čs. střeleckého pluku.  
I oni si zaslouží naši vzpomínku - stej-
nou jako věnujeme všem vojákům, je-
jichž jména jsou na památníku padlých 
v naší obci. Bez rozdílu, zda padli na té 
či oné straně fronty. Byli to vojáci a smrt 
si mezi nimi proto nevybírala,“ zdůraz-
nil na závěr Luboš Bahník.  

Otec Vladimíra Sklenáře, Otokar Sklenář, se narodil v Třebechovicích v roce 1860 v rodině učitele Jana 
Sklenáře. Jméno na náhrobku v Přepychách patří dědu Vladimíra Sklenáře.

Křížovka
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TAJENKA  UKRÝVÁ jméno zvonaře
luštíme s Orlickým týdeníkem

Přepyšský zpravodaj 2017/2

Nápověda: Nápověda: ALMAST, ECU, PENA  

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz  do 7. 7. 2017
Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlické-
ho týdeníku (červenec - září)

Hlas našeho nejstaršího zvonu zní v Přepychách a okolí po pět století. Ten nejmladší zvon z první půle 20. století takové 
štěstí neměl. Za II. světové války byl zrekvírován a zpět se již nevrátil. Tajenka skrývá jméno zvonaře, potomka autora 
původního zvonu, jenž odleje pro kostel sv. Prokopa jeho věrnou kopii.
TAJENKA: Jméno mistra zvonaře.

ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 1 040 Kč

+ TV POHODA ZDARMA
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Kalendář akcí – červenec, srpen, září

5. 7. od 14 hodin VIII. ročník Festivalu dechových hudeb
Přepychy Karla Pšeničného

Areál SK
Přepychy

ProPřepychy, 
Obec Přepychy

14. 7. od 18 hodin BENEFIČNÍ KONCERT
Jaroslav Svěcený a Josef Popelka

kostel sv. Prokopa
Přepychy

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

22. 7. od 7 hodin
23. 7. od 7 hodin

Tradiční rybářské závody na rybníku Obecník a Farský
Soutěž pro dospělé (22. 7.) a děti (23. 7.)

Rybníky Obecník 
a Farský

Ing. Josef Vostřez

29. 7. od 20 hodin Letní hasičská noc u čp. 125 SDH Přepychy

11.-13. 8. STANOVÁNÍ U RYBNÍKA Rybník Dvorský Radek Tláskal

13. 8. od 14. 30 hod. MŠE SVATÁ, 
celebruje P. Mgr. Ing. Zdeněk Novák

Dřízna Římskokatolická církev 
Přepychy

19. 8. od 10 hodin Vyhlášení nositele titulu „VESNICE ROKU“ 
Královéhradeckého kraje 2017

u kostela 
sv. Prokopa

Obec Přepychy a přepyš-
ské spolky

26. 8. od 14 hodin O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
závod netradičních plavidel

Rybník Dvorský ProPřepychy

2. 9. od 16 hodin LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI areál SK ČČK

23. 9. od 17 hodin MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA
Josef ŠPAČEK – housle

kostel 
sv. Prokopa

PROVARHANY Obec Pře-
pychy, kulturní komise

Kultura 

PROGRAM
Slavnostní předání titulů
VESNICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
ROKU 2017

pátek 18. 8.  od 21 hodin u kostela sv. Prokopa

film  ANDĚL PÁNĚ 2

sobota 19. 8. od 10 hodin u kostela sv. Prokopa

PROGRAM PRO CELOU RODINU
Slavnostní představení účastníků soutěže Vesnice roku 2017 
a předání titulů oceněným obcím 
hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem

Prezentace spolků obce Přepychy

Při registraci do 10 hodin obdrží návštěvníci poukaz na občer-
stvení v areálu oslav. 

od 11:30 do 22:00 hodin Vás pobaví: jarmareční těleso 

NEŠLAPETO, dechová hudba OPOČENKA, swingový 

band ZatrestBand, popová kapela MEMPHIS, Michal 

Pírek a Lukáš Černý - nejlepší evropští slacklineři SLAC-

KLINE WORKSHOP a další atrakce včetně kuli-

nářských specialit.

PŘEPYCHY
VESNICE 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
ROKU 2017

SLAVÍME 19. 8. 2017
U KOSTELA SV. PROKOPA


