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V sobotu 19. 8. 2017 byl slavnostně 
stvrzen historický úspěch Přepych. Na 
snímku starostka obce Zdeňka Seidelo-
vá dekorovaná Zlatou stuhou po boku s 
místostarostou Janem Macháčkem.

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

ZÁSTUPNÉ
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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 FIRMAZÁSTUPNÉ
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SLOVO starostky na slavnostním zahájení
sobota 19. 8. 2017

Ze života spolků

Vážení  a milí hosté zblízka i z dáli, vážení a milí spoluobčané,
je vás mnoho,  kdo jste přijali pozvání, jsem za to ráda a vítám vás u nás v Přepychách 
co nejupřímněji.  Úvodem povím, jak jsem vděčná za to, že mohu být starostkou právě 
tady a společně s vámi si dnes užít výsledek práce, oceněné  hodnotitelskou komisí 
Královéhradeckého  kraje krásnou řadou čestných  titulů. Vždyť  zdravý  a spokojený 
život na vesnici  je společným cílem nás všech, hodnocených i  hodnotitelů, proto se 
soutěž Vesnice roku 2017 koná a proto jsme se do ní i my přihlásili. Že to pro nás do-
padlo tak dobře, ba výtečně, je nám velkým povzbuzením. Současně je to potvrzení, 
že jdeme dobrým směrem, myslíme-li přitom nejen na sebe, ale i na ty, kteří přijdou 
po nás. Až shlédnete reportáže ze života patnácti oceněných obcí,  které jsou pro vás 
připraveny, uvidíte sami, jak se vesnický život stále liší od městského, ale přesvědčíte 
se, že kde se chce, tam to jde, a že také na vesnici umíme smysluplně pracovat i bavit se 
a vážíme si možností, které nám naše venkovské podmínky dávají. Děkuji  a jménem 
všech, kteří se o to zasloužili, nám přeji krásný společný den a věřím, ba vím, že si ho 
budeme dlouho pamatovat i proto,  že nás vybízí k novým činům a dnešním oceně-
ným že jistě zrodí nové konkurenty. Neboť spát na vavřínech se nevyplácí nadlouho, 
zítřky a pozítřky brzy přinesou nečekané nové úkoly – a to nejen kvůli celostátní  sou-
těži o Vesnici roku  2017, ve které nechceme udělat  Královéhradeckému kraji ostudu 
letos, ani v letech příštích.  Ale teď a dnes ještě jednou – vítejte u nás! DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ

a pak za všecko, co jsme viděli, slyšeli a 
ochutnali 19.srpna u vás v Přepychách. 
Znovu jste tam dokázali, že - jak se říká-
valo dřív - když se ruka k ruce vine, tak 
se dílo podaří. Spolkový život nedrobí, 
nýbrž spojuje, a tak si navzájem všich-
ni poděkujte, protože se vám podařilo 
spojit různost ve vzácnou jednotu. Což 
ostatně my, my to u vás už známe, ale 
měli jsme s sebou návštěvu z jihu Stře-
dočeského kraje a přímo jsme se teteli-
li radostí, jak přátelé odtamtud žasli a 
pořád opakovali, že tohle by měl vidět 
jejich starosta, který se lidem raději vy-
hýbá, místo aby je ponoukal k činům. 
Určitě budou o Přepychách doma vy-
právět, a tak se možná potvrdí i rčení o 
příkladech, které táhnou. Děkujeme a 
fandíme vám. Hana a Miloň Čepelkovi, 
trochu z Opočna, trochu z Prahy.

Děkujeme za pozvání
M+H Čepelkovi

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA VES-
NICE ROKU 2017:

ZLATÁ STUHA  
Obec Přepychy, okr. Rychnov nad 
Kněžnou
MODRÁ STUHA – za společenský život 
Obec Hrádek, okr. Hradec Králové

BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže 
Obec Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou

ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní 
prostředí 
Městys Velký Vřešťov, okr. Trutnov

ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a 
zemědělského subjektu 

Obec Nahořany, okr. Náchod

2. místo v soutěži - obec Žďár nad Metují, okr. 
Náchod

3. místo v soutěži - obec Křinice, okr. Náchod

CENY HEJTMANA:

Za vzorné vedení obecních kronik a za moder-
ní knihovnické a informační služby
Městys Nový Hrádek, okr. Náchod

Za aktivní život na venkově
Obec Vilantice, okr. Trutnov

Za obnovu a udržování venkovských tradic
Obec Borová, okr. Náchod

Za originální prezentaci
Obec Kratonohy, okr. Hradec Králové

Za rozvoj zázemí pro činnost spolků
Obec Trnov, okr. Rychnov nad Kněžnou

Za vybudování zázemí pro sport
Obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové

CENA SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA
Za koncepční rozvoj obce 
Obec Librantice, okr. Hradec Králové

CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV
za místní spolkový život a občanskou společ-
nost v obcích
Obec Hlušice, okr. Hradec Králové

OCENĚNÍ ZLATÁ CIHLA v Programu obnovy 
venkova – kategorie C – nové venkovské stav-
by - rozhledna
Obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové

Popř. slovo starosty Rudníku
Gartulace Dáši H a Pavla Bělo-
brádka
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VYRŮSTALI U NÁS
Martina

Ze života spolků

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

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

ZÁSTUPNÉ
text JK
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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

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

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

ZÁSTUPNÉ
text maruška
Dětská křižovka, 
omalovánka atd



strana 7 Přepyšský zpravodaj 2017/3

Ze života obce

Mateřská škola v Přepychách
4. 9. 2017 - první den v novém

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.

Pravidelné kontrolní dny v mateřské škle. Na snímku zástupce provozovatele Jan Macháček a projek-
tantka Líba Hrochová ?????????????.

ZÁSTUPNÉ
text ???????
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ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA OSIČINĚ
převzato z Orlického týdeníku

Ze života obce

Záchranný archeologický výzkum na pohřebišti popelnicových polí (mladší doba bronzo-
vá až starší doba železná) provádí Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněž-
nou. Výzkum probíhá ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a 
FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je veden jako praxe pro studenty archeologie, kteří 
se zde učí pracovat v terénu a současně zachraňují narušené pohřebiště.

Na snímku Martina Beková, vedoucí vý-
zkumných prací, a účastník výzkumu To-
máš Chmela, který je mimo jiné tajemní-
kem Sdružení místních samospráv ČR.

VOJENICE – Pod známou rozhled-
nou Osičina u Vojenic se letos sešli už 
počtvrté. Muzeum a galerie Orlických 
hor z Rychnova nad Kněžnou zde or-
ganizuje záchranný archeologický vý-
zkum pohřebiště lidu popelnicových 
polí, tedy kultury, která zde pochová-
vala své mrtvé v období mladší doby 
bronzové a starší doby železné (cca 1 
200 – 500 př. n. l.).
Lokalita je známá již od třicátých let 
minulého století a v posledním deseti-
letí se zde konalo ve spolupráci s detek-
toráři několik povrchových sběrů. Před 
necelými pěti lety orající technika poru-
šila podloží a na denní světlo se dosta-
ly kusy nádob, lidské kosti a předměty 
z bronzu. Díky tomu zde byl otevřen 
záchranný archeologický výzkum rych-
novského muzea pod vedením zkušené 
archeoložky Martiny Bekové.
„Snažíme se, aby se plochy výzkumu z 
jednotlivých let propojily, a tím jsme 
získali co nejlepší obraz o podobě po-
hřebiště, které je podle dosavadních 
poznatků skutečně rozsáhlé. Letošní se-
zonu jsme například objevili další žáro-
viště a několik hrobů, které jsou bohužel 
poškozené orbou,“ upřesnila Martina 
Beková.

Stejně jako v minulých letech se na vý-
zkumu podílejí studenti archeologie z 
Prahy a Olomouce, kteří se ve Vojeni-
cích připravují na svou budoucí praxi. 
V minulých letech zde pracovali také 
studenti z Hradce Králové, ale ti jsou 
letos vytíženi na výzkumu pozemků, po 
kterých v budoucnu povede očekávaná 
dálnice D11, takže nepřijeli.
„Přijeli k nám také kolegové z brněnské 
univerzity, kteří nám zde dělají geofyzi-
kální průzkum, aby nám pomohli zma-
povat hustotu mohyl. Celou lokalitu 
tak máme podrobně nasnímkovanou a 
odhadujeme, že v přilehlém lese je asi 
třicet mohyl,“ doplnila Beková.
K pohřebišti by měla logicky náležet i 
nějaká sídliště, kde lidé z kultury popel-
nicových polí žili. Žádné ale zatím ještě 
nebylo objeveno. Jednou z možných lo-
kalit je oblast, kde dnes stojí Vojenice.

Text: Michal Sedláček, Orlický týdeník
Foto: Zdeňka Seidelová

INZERÁT 
OT



strana 9 Přepyšský zpravodaj 2017/3

Ze života obce

DŘÍZENSKÉ ÚDOLÍ
pomník

Kříž ve Dřížnech…. Je opět v plné kráse! Bude vítat návštěvní-
ky našeho Dříženského údolí.

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

P. Mgr. Ing. Zdeněk Novák

V neděli

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY V DŘÍZNECH

STANOVÁNÍ U RYBNÍKA
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Rybářské závody dospělích a dětí
22. a 23. 7. na rybnících Obecník a Farský

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)

ZÁSTUPNÉ
Uctění památky padlých u Zborova
SVÍČKY ZA PADLÉ  2. července 2017
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VIII. ročník dechových hudeb
PŘEPYCHY Karla Pšeničného

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 Vě-
říše společně s pivem od místních ha-
sičů navodily atmosféru Hrabalových 
Postřižin. Ani vlající dlouhé vlasy ne-
chyběly 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.

ZÁ
STU

PN
É

HASIČSKÁ LETNÍ NOC
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MANŽELÉ PRECLÍKOVI SLAVILI ŠEDESÁTINY
popřát přišli zástupci spolků

SEDM LET
ve službách obce

Manželé Lída a Jaroslav Preclíkovi slavili společně se svými přáteli a zástupci všech 
spolků společnou šedesátku. Na fotografii s maminkou Lídy, paní Marií Kašparovou 
a vnoučaty…. 
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a elánu! Děkujeme Vám za všechno, co 
ve svém volném čase děláte pro nás ostatní v Přepychách!

Společenská kronika
září – říjen – listopad – prosinec

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.

ZÁSTUPNÉ

Dne 30.6. jsme se rozloučili s pracovnicí 
obecního úřadu Jarmilou Moučkovou, 
která odešla do důchodu. Pracovala u 
nás od 1.5.2010. Na snímku s účetní ??? 
Janou Zilvarovou.
Patří jí naše poděkování a přání pev-
ného zdraví do dalších let! Vždyť stále 
platí, že není až tak důležité, jak vysoký 
důchod máme, ale jak dlouho jej dostá-
váme!!!



strana 13 Přepyšský zpravodaj 2017/3

Ze života spolků

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MÁ ????????? členů
Jiří Strach se stal čestným členem SDH Přepychy

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

Režiér filmu Anděl Páně 2 uvedl v 
předvečer oslav Vesnice Královéhra-
deckého kraje 2017 svůj film. Uhasil 
žízeň a stal se čestným členem SDH 
Přepychu. Takovou celebritu ve svých 
řadách místní hasiči ještě neměli. A že 
všče souvisí se vším nám potvrdila sta-
rostka Zdeňka Seidelová.
Nikdo z nás netušil, že obnova varhan 
přivede do Přepych jednoho z našich 
nejúspěšnějších režisérů Jiřího Stracha.
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-
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 

Koukni na toho čtenáře, nabádá starostku Zdeňku Seidelovou režisér Jiří Strach.

TW TRANSPORTÉRZÁSTUPNÉ
Text:

FOTO STRACH s 
HASIČI / členský 
průkaz / autogram s 
věnováním
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
vbe fotografii
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii

Ze života spolků

Přepychové Přepychy
Prostějovské Loutkové divadlo Starost vystupuje 
už 31 let. Za tu dobu se dostalo už na mnoho míst 
v naší republice, a před několika lety reprezento-
valo Prostějov ve švédském měst Borlänge. A le 
jeden kraj mu zůstával krom loutkářské Chru-
dimi zavřený – ano kraj východodočeský. Ano, 
kraj kde má kolébku české loutkářství, kde skoro 
v  každém měsrtečku byle řrzbář nebo fungoval 
loutkářský spolek. Jen festival na Chrudimi a pak 
už nic, i když jsme se snažili a nabízeli. 
Ale Osud pracuje pro Starost, stejně jako pro Pře-
pychy. Vaše krásná obec získala po zásluze oceně-
ní v soutěži o nejkrásnější obec roku a vám někdo 
doporučil naše divadlo. Divadlo, které dík tomu, 
že vzešlo – sic na bohaté Hané – ale z chudých po-
měrů, tak nejraději vystupuje pod širým nebem 
a vše zvládne bez moderní techniky, jen s  lout-
kama mistra Rychlíka, které hrají skoro samy. A 
tak vám moc děkujeme za přepychové Přepychy a 
jsme rádi, že jsme drápkem do východních Cech 
pronikli. 

Ivan Čech
LD Starost Prostějov
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii

moderace HonzaD
Opočenka 
Slackline
Stánky
Orion - placky
Opočenka
STREYCI, Nešlapeto, Petr Veroneta
soutěže děti - KK

Foto děti zvonečky - vyhlášení sbírky na výrobu zvonu (opravu ????)
číslo sbírkového dárcovského konta
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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.

PŘEPYCHY

ZÁSTUPNÉ
foto - text:-

vzdenek182



&

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

BENEFIČNÍ KONCERT
na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. 

v pátek 6. října od 18 hodin

Lukáš KUTA
housle

Richard Závada
dobové drnkací nástroje - loutna, theorba, barokní  kytara

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

BAROKNÍ DUETA

PŘEPYCHY - 6. 10.  2017
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 OBNOVA Hanischových varhan 
sbírkové č. ú.: 19-1243470319 / 0800

 MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
F. L. Věka 

děkovný list

za podíl na obnově historických varhan
v kostele sv. Prokopa v Přepychách

Zdeňka seidelová
starostka obce Přepychy

thlic. Augustín slaninka, CM 
Římskokatolická farnost Přepychy

VII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO 
FESTIVALU F. L. VĚKA

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava
neděle 3. září 2017 v 17.00
IVAN ŽENATÝ / housle, 
PRAŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
DEŠTNÉ v O. h., kostel Máří Magdalény
sobota 9. září 2017 v 17.00
LIBĚNA A IVAN SÉQUARDTOVI / hoboje, 
LUBOŠ HUCEK / fagot, JOSEF KŠICA / varhany
KVASINY, zámek 
neděle 17. září 2017 v 17.00
BARBARA MARIA WILLI / cembalo
PŘEPYCHY, kostel sv. Prokopa
sobota 23. září 2017 v 17.00
JOSEF ŠPAČEK / housle, 
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
DOBRUŠKA, kostel sv. Václava 
neděle 24. září 2017 v 17.00
Olga Šroubková / housle,OLIVER LAKOTA / trubka, 
JIHOON SONG / varhany
DOBRUŠKA, kostel sv. Ducha
neděle 1. října 2017 v 17.00
ALFRED STREJČEK / recitace, 
PETR NOUZOVSKÝ / violoncello
OPOČNO, KND
neděle 8. října 2017 v 17.00
APOLLON QUARTET, WENZEL GRUND / klarinet
DOBRUŠKA, Husův sbor
sobota 14. října 2017 v 17.00
FIVE STAR CLARINET QUARTET, 
ROMAN PERUCKI / varhany
NOVÉ MĚSTO n. Met., zámek
neděle 22. října 2017 v 17.00
RICHARD NOVÁK / bas, 
JAROSLAV ŠAROUN / klavír
DOBRUŠKA, Společenské centrum Kino 70
sobota 28. října 2017 v 17.00
CIGÁNSKI DIABLI

23. 9. 2017
v 17 hodin

PŘEPYCHY
kostel sv. Prokopa

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

Připravujeme:

Aktuální stav na sbírkovém kontě ke dni???????
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II. ročník BENEFIČNÍCH KONCERTŮ  
koncert Jaroslava Svěceného vynesl na dobrovolném vstupném 27 307 Kč

Přepyšský zpravodaj 2017/3

Čtvrtý letošní benefiční koncert pro obnovu varhan v obci Přepychy přinesl z 
dobrovolného vstupného na sbírkové konto částku 27 307 korun. Nyní zbývá 
shromáždit ještě 56 632 Kč. Zdá se vám to mnoho? Možná ano. Pro organizá-
tory je to ovšem už pouhých 4,3 procenta z potřebné částky.

Když něčemu opravdu věříte, když vi-
díte cíl a dokážete si představit věc už 
hotovou, určitě se to podaří – to jsou 
slova Zdeňky Seidelové, starostky 
Přepych, která pronesla 14. Července 
zhruba hodinu po benefičním koncer-
tu houslisty Jaroslava Svěceného a var-
haníka Josefa Popelky, díky němuž se 
o další velký kus přiblížil k cíli projekt 
obnovy varhan v kostele sv. Prokopa v 
této obci pod Orlickými horami.
Nutno dodat, že to nejsou prázdná slo-
va, ale pevné přesvědčení. Zdeňka Sei-
delová jím doslova nakazila nejen lidi 
kolem sebe - spolupracovníky, zastupi-
tele, sousedy – ale i lidi z míst mnohem 
vzdálenějších, které do zahájení prací 
na záchraně královského nástroje vůbec 
neznala.
To, že se za necelé dva roky podaří shro-
máždit 1 289 650 Kč, si v závěru roku 
2015, kdy se rozhodlo o opravě, ne-
dovedla představit ani agilní starostka 
plná energie a už vůbec ne nikdo z její-
ho okolí. Tzv. „trochu při zdi“ se drželi 
i členové spolku PROVARHANY v čele 
s varhaníkem Pavlem Svobodou, kteří 
na alarmující stav nástroje upozornili 
a zároveň předávali zkušenosti z prů-
běhu záchrany nástroje v Husově sboru 
v Dobrušce. A tak v Přepychách nevy-
mýšleli nic nového a převzali vše, co se 
osvědčilo – tzn. Adopci varhanních píš-

ťal, benefiční koncerty i žádosti o dotace 
a skočili do vody, aby brzy dokázali, že 
„plavat umí a dokonce velmi dobře, spí-
še však výborně“.
Naprosto jasně o tom svědčí čísla. Před 
zahájením koncertu Jaroslava Svěcené-
ho a Josefa Popelky byla výše poskyt-
nutých příspěvků, ať z darů jednotlivců, 
podnikatelských subjektů, obce, farnos-
ti a Královéhradeckého kraje úctyhod-
ných 1 205 711 Kč. Čtvrtý letošní be-
nefiční koncert přinesl z dobrovolného 
vstupného na sbírkové konto obdivu-
hodnou částku 27 307 Kč, takže zbývá 
shromáždit ještě 56 632 Kč. Zdá se vám 
to mnoho? Možná ano. Pro organizáto-
ry je to ovšem už pouhých 4,3 %!
Vraťme se však zpět do kostela sv. Pro-
kopa. Každý, kdo přišel (a posluchači 
opět zaplnili lavice včetně přístavků), 
vzápětí zbystřil, neboť ucítil „vůni“ ná-
těru či barvy, linoucí se z kůru, kde se 
práce nemohou zastavit ani v den bene-
fičního koncertu, neboť obnova varhan-
ní skříně je v plném proudu. O tom ale 
až později.
„Jsem rád, že jsem tu díky Pavlu Svobo-
dovi už podruhé. Už podruhé se snažím 
špetičkou pomoci obnovit královský 
nástroj, i když housle samozřejmě také 
považuji za neméně královský nástroj. 
Varhany jsou ovšem varhany a vy je 
restaurujete nejen pro nás, pro součas-

níky, ale i pro další generace, které zde 
budou moci poslouchat nádherné kon-
certy,“ zdůraznil známý houslista Jaro-
slav Svěcený poté, co po úvodních dvou 
skladbách opustil kůr a přišel před ol-
tář, kde zahrál svoji vlastní skladbu na 
krásný historický nástroj Francouze Je-
ana Baptisty Viullaumeho z roku 1849 
– houslaře, který patřil podle slov inter-
preta k nejvýznamnějším v Evropě.
„Děkujeme, že jste i v létě, v době prázd-
nin, sem vážili cestu. Jsem velmi rád, že 
vaše varhany dostávají pomalu tu správ-
nou „fazónu“ a kvalitu, do které rostou. 
Přeji vám, aby tady bylo potom kon-
certů co nejvíce a aby vaše varhany po 
desetiletí dělaly jenom radost. Je skvě-
lé, že budou obnoveny,“ dodal Jaroslav 
Svěcený.
Varhany ošetří i plzeňské pivo
Koncertu velice zdařile přenášeného vi-
deoprojekcí z kůru před posluchače byl 
osobně přítomen i Ivan Bok, varhanář, 
jemuž byla rekonstrukce nástroje svě-
řena. Na otázku, co ještě zbývá dokon-
čit, odpověděl: „V tuto chvíli zbývá na 
varhanách zrestaurovat vzdušnici pozi-
tivu, hrací stůl a zevnějšek varhan. Pak 
nastane moment, kdy půjdou všechny 
píšťaly ven a znovu, ale už definitivně, 
je složím.“
Dodal, že všechny zrestaurované díly 
jsou v současné době ve zkušebním 
provozu. Zároveň přiblížil obnovu hra-
cí skříně: „Skříň má v současné době 
okrovou barvu, což je základní nátěr – 
fládr pod imitace dubu se nanáší okrový. 
Následně se nanáší glazura rozpuštěná v 
pivu, kterou se tvoří dekor. Ten se pak 
překryje krycím lakem, který zvýrazní 
hloubku imitace.“ K tomu jedna zajíma-
vost. Ivan Bok nevěděl, jaké pivo bude 
mistr Zvonař, vracející skříni původní 
podobu, používat. Převážně prý pracuje 
s pivem plzeňským.
A závěr? Pro spolek PROVARHANY, 
který dal v Přepychách impuls k obnově 
nástroje z roku 1872, pak se podílel na 
dramaturgii benefičních koncertů a při-
vedl do malé obce velké umělce, čímž i 
zvýšil zájem o krásnou hudbu a zároveň 
otevřel srdce mnoha lidí, je to už téměř 
další splněný úkol. 

Dana Ehlová, zkráceno
Zdroj: http://rychnovsky.denik.cz

Poslední etapa obnovy varhan – povrchová úprava. Miroslav Zvonař a Lenka Šestáková
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Tak takhle asi nějak vznikla knihovna 
v Přepychách.  Pro ty, kdo neví, kde 
Přepychy najít, mám pár základních 
informací. Obec leží nedaleko Opočna 
v Rychnovském okrese. Žije zde něco 
málo přes 600 obyvatel. Najdete tu kos-
tel, rybníky, obecní úřad, hospodu, ob-
chody, školu, školku, hasičskou zbrojni-
ci a v ní obecní knihovnu. 
Ale abych se vrátila na začátek. V hasič-
ské zbrojnici najdete v přízemí obecní 
knihovnu a o to mi jde. V září minulé-
ho roku došlo na místě knihovnice ke 
změně. Paní Tomková, která zde bývala, 
předala žezlo paní Lence Čtvrtečkové. 
Při dotazu jak se takové žezlo přebírá, 
mi byla dána krátká odpověď. „Jednou 
mě paní Tomková potkala a jen tak se 
zeptala, jestli bych nechtěla knihovnu 
a já řekla krátce, tak jo. A bylo to.“ Je 
tomu necelý rok, co změna proběhla a 
již nyní je vidět, že paní Tomková oslo-
vila správného člověka. 

Mou představou bylo, že materiál na 
článek budu mít za hodinu a půl nasbí-
raný. Odjížděla  jsem ale z Přepych sko-
ro o dvě hodiny déle, ale také jsem od-
jížděla s pocitem, že takhle to je správně 
a má to tak být. Paní Čtvrtečková totiž je 
žena na správném místě i když se teprve 
učí. Také je skvělé, že na knihovnu není 
sama. Jejím dobrým partnerem a to i v 
životě je Jozef Papík. Společně to vypa-
dá, že to vzali za správný konec. 
V knihovně v této době probíhá revize 
knih a i to je pro začínající knihovnici 
těžké. Vzdát se totiž knížek, i když ne-
jsou již čtené, je vždy těžké, ale jinak 
to nejde. Od září 2016 již pro občany v 
knihovně uspořádali besedu o rodině 
Mánesů, povídání o Antarktidě a z Dra-
kiády je navštívily děti i s draky. Také 
děti ze základní školy nezůstaly pozadu. 
V květnu zde byly na prohlídce a hned 
v červnu se zapojily do vyzdobení zdejší 
knihovničky, kterou si zatím již oblíbi-

ly. Pro knihovnu vytvořily nové závěsy, 
které samy vyzdobily malůvkami. Za 
odměnu na ně paní knihovnice myslí, 
kudy chodí. Myslí na to, jak to tam dě-
tem ještě více uzpůsobit a zvelebit, aby 
se cítily jako doma. K jejímu záměru 
patří například zřízení malého dětské-
ho koutku na hraní, který by sloužil i ke 
čtení a povalování se. Vždyť registrova-
ných aktivních čtenářů tu mají skoro na 
třicet a z toho polovinu dětí.
Tím, že jsou paní Lenka i pan Jozef váš-
nivými fotografy, nemají o dokumentaci 
akcí nouzi. Tuto svou zálibu dělají i pro 
obec. Dokumentují všechno dění v obci 
a že se toho tady děje opravdu hodně, 
dokazuje soutěž Vesnice roku 2017, ve 
které Obec Přepychy v krajském kole 
získala první místo. Také nesmím zapo-
menout na to, že paní Lenka letos ab-
solvovala Základní knihovnický kurz v 
Hradci Králové. I to vypovídá o tom, že 
má chuť do práce a také učit se novému. 
Ve svém zaměstnání je pod neustálým 
tlakem, a tak práci v knihovně bere jako 
příjemné odreagování. A když ještě k 
tomu ví, že v zádech a někdy i vpředu 
stojí pan Jožka, to teprve nemusí mít 
strach z nových věcí. Protože jak české 
pořekadlo říká – „ve dvou se to lépe táh-
ne.“ 
Ester Horáková – knihovnice v Podbřezí 

a členka redakční rady časopisu U nás

Dne 1. ledna 1886 vešla v život „Občanská beseda“ v Přepychách v místnostech 
Václava Holance hostinského. Téhož dne v první schůzi odbývané bylo ujednáno, 
by každý člen, který propůjčí nějaký časopis spolku ke čtení, byl zproštěn všeho 
příspěvku peněžitého. Pro ostatní členy stanoven poplatek měsíčně 10 kr. Hos-
tinský ponechává svou místnost k volnému použití. Místní kaplan p. Alois Mádr 
převzal na sebe prozatím povinnost dříve, než dojde ke schválení stanov, udržo-
vat pořádek v časopisech, svolávat schůze a vybírat příspěvky. 

Opis z KRONIKY OBCE PŘEPYCHY
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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
   9. 9.  
 23. 9. 21. 10.  18. 11.

   4. 11.

   2. 12.   7. 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

ZÁSTUPNÉ
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INZERCE
SVÍČKY ZA PADLÉ  – 2. července 2017

KAM ZA KULTUROU - TIP KULTURNÍ KOMISE 

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 pluku. 
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-

ZÁSTUPNÉ
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TAJENKA  UKRÝVÁ jméno zvonaře
luštíme s Orlickým týdeníkem

Přepyšský zpravodaj 2017/3

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

ZÁSTUPNÉ
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Kalendář akcí – září, říjen, listopad, prosinec

5. 9. od 14 hodin DRACI PATŘÍ NA NEBE u Junkovic Kulturní komise
Obec Přepychy

14. 9. od 18 hodin SBÍRKA OŠACENÍ čekárna zbojnice MS ČČK

23. 9. od 17 hodin MHF F.L. Věka - JOSEF ŠPAČEK / housle kostel sv. Prokopa PROVARHANY, obec Přep.

6. 10. od 18 hod. Benefiční koncert - BAROKNÍ DUETA kostel sv. Prokopa PROVARHANY, Římskokatolická 
církev Přepychy obec Přepychy, KK

21. - 23. 10.  od 20 h. POSVÍCENÍ Restaurace Katka Iva Kadlecová

22. 10. od 7 hodin MŠE SVATÁ, celebruje ?????? Dřízna Římskokatolická církev Přepychy

??????. od 20 hodin V Přepychách se nebojíme areál SK KK, obec Přepychy

11. 11. od ??????? Pietní akt Pomník padlým obec Přepychy, spolky

18. 11. od 20 hod. Tematický ples - Mimozemšťané Restaurace Katka ProPřepychy

26. 11. od ??? hodin Rozsvícení vánočního stromu u Pomníku padlým Obec Přepychy, ProPřepychy

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY Restaurace Katka KK, obec Přepychy

23. 12. od 17 hodin ZPÍVÁNÍ U KOSTELA Altán u kostela ProPřepychy, ZŠ

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

23. 9. od 17 hodin BENEFIČNÍ KONCERT kostel  sv. Prokopa PROVARHANY, Římskokatolická 
církev Přepychy obec Přepychy, KK

Kultura 

TĚŠÍTE SE
    NA ZIMU?

Zimní servisní prohlídka
    za 249 Kč včetně zátěžového
                   testu autobaterie.

Dopřejte svému vozu
péči v autorizovaném servisu

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-1
www.matrix-as.cz 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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