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ZDARMA

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017

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

Samospráva obce

PODĚKOVÁNÍ I GRATULACE NÁM VŠEM
slovo starosty Rudníku
PŘEDÁVÁME ŽEZLO
Uteklo to jako voda – 24. června to
byl přesně rok od chvíle, kdy jsme se
dozvěděli tu úžasnou novinu, že se
Rudník stal vesnicí Královéhradeckého
kraje roku 2016. Letos štafetu přebírá podorlická obec Přepychy. Jak říká
náš starosta Aleš Maloch, s vítězstvím
v této soutěži je spojena obrovská prestiž. O Rudníku se více ví – a konečně ne
jen v souvislosti s povodněmi z roku
2013 – a například při žádostech o dotační tituly to nemusí být vůbec na škodu. Ne že by to automaticky znamenalo
jejich přidělení, ale renomé už obec má
a je to znát.

JAK TO ŠLO LETOS
Letošního klání se v Královéhradeckém
kraji zúčastnilo 15 obcí, což je o poznání méně než v loňském roce (32). I tak
byla konkurence obrovská a souboj byl
vyrovnaný. Podle rudnického starosty
jako člena hodnotící komise možná rozhodlo to, jaký obrovský pokrok vítězná
obec Přepychy za poslední tři roky udělala. Jak sám říká, tato obec splňuje vše,
co by vítězná vesnice splňovat měla.
Ovšem Žďár nad Metují a Křinice, které
skončily na druhém a třetím místě Přepychám šlapaly do poslední chvíle na
paty a za svoje obce se stydět rozhodně
nemusí.
Převzato z Rudnického zpravodaje
Redakčně zkráceno

Vážená paní starostko, vážení občané.
Dovolte mně, abych srdečně poblahopřál obci Přepychy k získání titulu Vesnice Královéhradeckého kraje 2017.
Nejen jako člen vlády, Váš poslanec a
krajský zastupitel, ale také jako člověk,
jehož rodina minimálně 400 let žije mezi
Hroškou, Opočnem, Novým Hrádkem,
Náchodem a Machovem. Rod mojí babičky je z Opočna, v němž můj tatínek
v šedesátých letech na místním středisku
začal působit jako veterinář. Sám jsem
střední školu absolvoval v Dobrušce.
Mám tento kus země v krvi a i proto
jsem rád, že letos uspěly Přepychy. Obec
z regionu, v němž se cítím a jsem doma.
Pavel Bělobrádek

PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY
Vážení Přepyšáci,
děkuji Vám za spolupráci, díky které
jsme v Přepychách mohli společně oslavit vítězství v krajském kole. Velice si
vážím toho, že jsem starostkou v této
obci srostlou s mými vzpomínkami na
mé rodiče. Děkuji Vám za Vaši důvěru.
Gratulace, která byly adresovány na
mé jméno a se svolením odesilatelů je
nyní zveřejňuji, jsou blahopřáním Vám
všem, kteří jste se na historickém úspěchu naší obce podíleli.
Ještě jednou děkuji a přeji nám všem v
Přepychách splnění našich snů a šťastnou budoucnost.
Zdeňka Seidelová, starostka
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Z rukou starosty Jana Havlíka ze
spřátelených Přepych z Pardubického
kraje jsme přijali krásný dárek - symbol české vesnice..
Vážená paní starostko,
děkujeme Vám za příjemně strávenou
sobotu a za skvělý nápad s natočenými
šoty oceněných obcí. Do celostátního
kola Vám přeji hodně úspěchů.
Dagmar Jarošová, starostka Vilantice
Gratulace ve formě pozvánky na
koncert dechové hudby Veselka přišla z blízkého Pohoří. Paní starostka
obdržela sto volných vstupenek pro
občany Přepych, jako symbol spolupráce a projev úcty k jejich úsilí vedoucího k zvelebení našeho kraje.

Samospráva obce

OSLAVY V DUCHU ANDĚLSKÉHO ZVONĚNÍ
posel dobrých zpráv si z rukou přepyšských dětí našel své adresáta
Vážená paní starostko,
s velkou upřímností bych Vám ráda popřála k úspěchu, kdy se Vaše obec stala
„Vesnicí roku“. Je to pro nás velkým potěšením, že právě v našem okolí, se obec
Přepychy tímto oceněním může pyšnit.
Vaše snaha a odhodlání, které máte, Vás
dovedla k tak krásnému ocenění, kdy
Vám všichni můžeme závidět.
Přeji Vám, aby obec vzkvétala pod Vašim vedením i nadále a bude mi ctí, pokud budu mít možnost já i město Opočno, se na Vašem úspěchu podílet.
Šárka Škrabalová, starostka Opočno
Vážená paní starostko,
jménem pana hejtmana děkujeme za
pozvání. Byla to krásná a velmi precizně
vypracovaná akce! Přejeme Vám hodně
sil do nelehké starostenské práce a děkujeme, že se kraj může pyšnit Vaší obcí.
Tereza Nyklíčková,
tajemnice hejtmana KHK
Dobrý den,
také bych chtěla poděkovat za skvěle
zorganizovanou oslavu Vesnice roku,
klobouk dolů. Moc se nám v Přepychách líbilo, byly jsme s kamarádkou i
na promítání v pátek a musím říci, že to
bylo prima.
Ještě jednou děkujeme a zdravím z Librantic.
Alena Hladíková
Vážená paní starostko,
velice děkuji za úžasnou přípravu, organizaci a atmosféru sobotních oslav.
Z pátku na sobotu okolo 1 hodiny v noci
u nás lilo jak z konve a foukal ne vítr,
ale vichr a to jsem na Vás nejvíce myslela, protože vím, co celá organizace stojí
úsilí a nervů.
Dávám podtrženou jedničku s hvězdičkou všem podílejícím se občanům
na této oslavě a přeji mnoho sil, štěstí
k prezentaci našeho kraje v celostátní
soutěži.
Vám osobně mnoho sil, elánu a zdravíčka do další nelehké starostovské práce.
Bylo mi velkou ctí vás navštívit, projít si
vesnici a načerpat oslavnou atmosféru.
Dagmar Hrochová,
starostka Velký Vřešťov

Vážená paní starostko,
bylo to u Vás moc pěkné a děkujeme za
tak nádherný sobotní den. Přeji hodně
úspěchů a pevné nervy k další složité
práci. Děkuji za foto a budu se těšit na
filmový záznam, kde si zase opět vše
připomeneme.
Libuše Rosová, starostka obce Křinice
Dobrý den, vážená paní starostko,
chtěl bych ještě jednou za sebe i za manželku poděkovat za pozvání na slavnost
do Přepych. Bylo to milé, zábavné, důstojné i patřičně reprezentativní. Smekám!
Michal Věříš, Librantice
Byli jste skvělí (a to ve všech detailech)
- jasně jste dokázali, že jste prostě nejlepší. Smekám a gratuluju. ....děkuju za
možnost být U TOHO!
Dana Ehlová
Vážená paní starostko,
gratuluji k vítězství v krajském kole a
děkuji za pozvání na slavnostní vyhodnocení. Jelikož sama pracuji na obecním úřadě již mnoho let a zabývám
se kulturou, vím, co je za vším času a
práce. Poděkování patří nejen spolkům
a všem nadšencům, ale i děvčatům na
obecním úřadě. Dovedu si představit,
jak při běžné práci bylo nutné nastavit
čas a věnovat se přípravě účasti v samotné soutěži i závěrečnému vyhodnocení, které bylo opravdu excelentní.
Přeji Vám i celé obci, zcela neskromně,
vítězství v celostátním kole (ale i všechna ostatní místa budou skvělá :-) ).
Dáša Honsnejmanová, účetní,
knihovnice a kronikářka obce Mokré.

strana 3

Symbolem oslav byl zvoneček s logem
obce. Po úspěšné sbírce na historické
varhany stojí před přepyšskými další výzva. Veřejná sbírka na zhotovení
kopie zvonu z roku 1931 pro kostel sv.
Prokopa v Přepychách.

Číslo sbírkového konta u ČS, a.s.
182 -12 40 14 13 09 / 0800
více na: www.prepychy.cz
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Ze života obce

SLOVO starostky na slavnostním zahájení
sobota 19. 8. 2017
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 dopadlo 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 oceněným 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 soutěži 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
H+M Čepelkovi

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 říkávalo dřív - když
se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří.
Spolkový život nedrobí, nýbrž spojuje, a
tak si navzájem všichni 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 Středočeského kraje a
přímo jsme se tetelili radostí, jak přátelé odtamtud žasli a pořád opakovali, že
tohle by měl vidět jejich starosta, který
se lidem raději vyhýbá, místo aby je ponoukal k činům. Určitě budou o Přepychách doma vyprávět, 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.

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA VESNICE 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
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2. místo v soutěži
Obec Žďár nad Metují, okr. Náchod

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

3. místo v soutěži
Obec Křinice, okr. Náchod

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

CENY HEJTMANA:
Za vzorné vedení obecních kronik a za moderní 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
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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 společnost v obcích
Obec Hlušice, okr. Hradec Králové
OCENĚNÍ ZLATÁ CIHLA v Programu obnovy
venkova – kategorie C – nové venkovské stavby - rozhledna
Obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové

Ze života obce

VYRŮSTALI U NÁS - Martina
Pojeďme společně 16. 9. na finále Vesnice roku do Luhačovic

Pan Fr. Krušina byl také divadelní ochotník.

Dům Krušinových z počátku 20. století, kdy zde byl sklad rakví a pohřebních potřeb. Dnes je majitelem Ing. Robert Pekař s matkou Marií, synovec a sestra Vlasty Voltrové.

Na této stránce měl být rozhovor s rodačkou Martinou Voltrovou - Pavlasovou, která
část svého dětství strávila v Přepychách a poté, co se s rodiči odstěhovala do Náchoda,
vracela se ráda za svými kamarády. Naposledy jsme se s ní a souborem Barunkou,
který vede, mohli setkat při oslavách Vesnice roku. Pracovní vytížení Martiny a termín uzávěrky zpravodaje zapříčinily, že jsem nakonec zavzpomínal s její maminkou
- Vlastou Voltrovou. Ostatně i s ní to bylo o vlásek. I ona, aktivní členka souboru Barunka, se připravovala do Klodska v rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého
příhraničí.“
Prarodiče Martiny a jejího bratra Pavla, Krušnovi a Voltrovi, žili v Přepychách a
tak je nasnadě, že právě zde děti prožívaly volné chvíle. Když jejich rodiče pečovali
o babičku Voltrovou a přestavovali dům vedle budovy základní školy, trávily volný
čas se svými kamarády. Inspirováni budovatelským nadšením rodičů stavěly, v čele
s Pavlem Pšeničným, domky a chatrče v Dřízenském údolí.
Její děda, pan František Krušina, jezdil autobusovou linku Opočno-Přepychy, také do
Rychnova, přes Vrcha, Třebešov a Lokot. Celý den za volantem, dovolenou neznal. To
však bylo za první republiky. Po roce 1948 přešly jeho tři autobusy do služeb ČSAD i
se svým majitelem. Ostatně starší generace vzpomenou na častou odpověď na otázku,
kdy jméno určovalo čas: „Kdy jedeš?“ „Jedu s Krušinou.“ Byl vášnivý oddaný myslivec – hospodář mysliveckého spolku. K jeho velké zálibě přičichla i Martina s bratrem
Pavlem, když vyspravovali sítě pro odchyt bažantů a králíků. Pavlovi záliba v myslivos-

ti zůstala. Martina zdědila geny spíše ze
strany své babičky Vlasty, ač děda Krušina
hrál i ochotnické divadlo. Babička Vlasta
Krušinová, rozená Hovorková, pocházela
z muzikantské rodiny. Její tatínek byl kapelníkem dechovky v Domašíně. V šesti
letech maminka Martinu přihlásila do
pohybového kroužku při LŠU (dnes ZUŠ)
v Náchodě, kde získala průpravu pro svého
celoživotního koníčka a zároveň povolání
tanečního pedagoga. Ještě jako studentku gymnázia ji oslovili ze souboru Hadař
v Červeném Kostelci a na jejich žádost
vedla DFS Hadářek. Dnes vede úspěšný
soubor Barunka v České Skalici již 26 let.
Podařilo se jí snoubit práci s dětmi i seniory. Babičky, které svá vnoučata do kroužku
přiváděly, se brzy staly aktivními členkami. Scházejí se vždy ve středu a přivítají
další srdečná „doučata“. Říkají si „babičky“ nebo „tetky“ a pod vedením Martiny
vlastnoručně připravují doplňky svých
krojů. Letos místo draní peří budou přes
zimu vyšívat čepce. V souboru tančí od
malička také dcera Kristina, která vyrůstala do třech let taky v Přepychách, dnes již
doprovází nejmenší děti na šalamajku.

Vlasta Voltrová vpravo v kostýmu.

Soubor Barunka s Přepyšandami Martinou Pavlasovou (na snímku první zprava) a její maminkou
Vlastou Voltrovou vystoupil v dopoledním programu udílení ocenění a titulu Vesnice Královéhradeckého kraje 2017 v Přepychách.
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Soubor Barunka bude naši obec i Královéhradecký kraj reprezentovat 16. 9. na
finále Vesnice roku 2017 v Luhačovicích.
Přejeme oběma i celému souboru hodně
zdraví a elánu, vždyť jejich ideály jsou tak
blízké našim. Vážit si odkazu předků a
uchovávat tradice.

KraJ
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Ze života obce

HASIČSKÁ LETNÍ NOC
29. července - večer s hudbou a tancem
Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách má k dnešnímu dni 97 platících
členů. Nejstarší člen SDH je pan Vladimír Uhlíř a naopak nejmladším členem je Kryštof Zdeněk oba z Přepych.
Od 19. srpna 2017 se stal členem SDH
Přepychy režisér Jiří STRACH, který
slavnostně převzal již i hasičskou uniformu.
Jan Škalda za SDH Přepychy
Pára už nejezdí, jiskry nelétají a obilí je
téměř sklizeno. Možná i proto mohou
hasiči s větším klidem popřát sobě i
sousedům zábavu za letní noci, kterou
pořádají pravidelně v polovině prázdnin. A kdyby náhodou „něco“, tak ji pořádají radši přímo u zbrojnice.
Letos hrála, především přespolním, vyhlášená kapela SONG a zábava byla jako
minulá léta skvělá.
Nezastupitelnost spolků jako je sbor
dobrovolných hasičů potvrdila jejich
rychlá pomoc při ochraně ohroženého
majetku v červnu, kdy obec potrápily
přívalové deště.

NEJSME LHOSTEJNÍ
větrná smršť v Bohuslavicích
Počátkem srpna postihla obec Bohuslavice nad Metují živelná pohroma. Vichřice
poničila velkou spoustu střech a způsobila obrovské škody na obecním i soukromém majetku. Děkujeme společnosti VOSPOL s.r.o., která okamžitě poskytla
techniku k odvozu odklízených trosek.

Traktor s kontejnerem řídí Jan Chudý, zaměstnanec společnosti VOSPOL s.r.o. Na místě byl osobně přítomen i Ing. Josef Vostřez ml.

INFO O SBÍRKOVÉM KONTĚ POSTIŽENÉ OBCE NALEZNETE NA: www.bohuslavice.com
číslo obecního účtu určeného pro sbírku: 115-5097270287/0100
Přepyšský zpravodaj 2017/3
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Přepychách - Ing. Václav Mňuk / společnost KERSON
1. 9. 2017 - první den v novém
Zástupce stavební firmy KERSON s.r.o. pan Václav Mňuk, provádějící opravu
MŠ, nás seznámil s výčtem dokončovacích prací provedených v měsíci srpnu
včetně následného průběhu opravy.

Byly zprovozněny a zaregulovány vzduchotechnické jednotky
Vně objektu pokračují práce na zateplení. Byly dokončeny stěny v zadní části
objektu a také okolo vstupu do školky.
Probíhají práce na úpravách komunikací
a terénu okolo školky.
V následujících dnech se bude dokončovat zateplení, budou se provádět práce
na komunikacích a proběhne montáž zařízení kotelny a tepelných čerpadel.

Druhá etapa opravy budovy mateřské školy proběhla během prázdnin podle harmonogramu. Do
úklidových prací se zapojili zaměstnanci MŠ, obecního úřadu i technické služby obce.

Byly provedeny veškeré rozvody topení,
vzduchotechniky, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Dále byly zapraveny veškeré prostupy, byla osazena
dvě nová vnitřní okna v šatně a byly
zhotoveny veškeré sádrokartonové konstrukce zakrývající novou vzduchotech-

niku. V týdnu od 21.8. došlo na výmalbu
interiérů, byla položena nová podlahová
krytina a proběhl úklid školky.
Práce probíhaly podle dohodnutého
harmonogramu, tak aby měly pracovníci MŠ dostatek času pro uvedení školky
do provozu.

O pěkný vzhled okolí školky se postarly pracovníci technických služeb. Na snímku Iva Temňáková.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PŘEPYCHÁCH / Marie Pultarová
absolventky 5. třídy ZŠ Přepychy
Minulý školní rok skončil a všichni žáčci, jejich rodiče a učitelé již mají plnou
hlavu roku nového. I přesto bych krátce zavzpomínala na pár jarních akcí a úspěchů, které jsme v předchozím školním roce s dětmi zažili.

Adéla Rydlová, Markéta Králová, Eliška Sýkorová, Kristýna Hoferková, Monika Burešová
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Na jaře se děti z vyšších ročníků zúčastnily výtvarné soutěže Paleta vyhlášené
ZŠ Voděrady. Letošní téma „Stroje, strojky, stroječky“ každý pojal po svém, což
porota ocenila a šest žáků z naší školy
obdrželo drobné ceny při slavnostním
vyhlášení. Úspěšní jsme byli i ve sportu.
V atletickém čtyřboji vybojovali společnými silami zástupci 3., 4. a 5. ročníku
2. místo. Spolupracovali jsme i s paní
knihovnicí Lenkou Čtvrtečkovou při výzdobě závěsů do oken. V několika hodinách výtvarné výchovy jsme ve třech
skupinách vytvořili originální výzdobu
místní knihovny. Doufám, že se návštěvníkům líbí.
Je před námi nový školní rok s povinnostmi i zábavou. A proto s chutí do
toho, ať se máme na konci června, opět
čím pochlubit a na co vzpomínat. Úspěšný školní rok, hodně trpělivosti a nadhledu vám všem školou povinným přeje
kolektiv místní základní školy.
Přepyšský zpravodaj 2017/3

Ze života obce

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA OSIČINĚ
převzato z Orlického týdeníku
VOJENICE – Pod známou rozhlednou Osičina u Vojenic se letos sešli už
počtvrté. Muzeum a galerie Orlických
hor z Rychnova nad Kněžnou zde organizuje záchranný archeologický výzkum pohřebiště lidu popelnicových
polí, tedy kultury, která zde pochovávala 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 desetiletí se zde konalo ve spolupráci s detektoráři několik povrchových sběrů. Před
necelými pěti lety orající technika porušila podloží a na denní světlo se dostaly kusy nádob, lidské kosti a předměty
z bronzu. Díky tomu zde byl otevřen
záchranný archeologický výzkum rychnovského 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 pohřebiště, které je podle dosavadních
poznatků skutečně rozsáhlé. Letošní sezonu jsme například objevili další žároviště a několik hrobů, které jsou bohužel
poškozené orbou,“ upřesnila Martina
Beková.

Na snímku Martina Beková, vedoucí výzkumných prací, a účastník výzkumu Tomáš Chmela, který je mimo jiné tajemníkem Sdružení místních samospráv ČR.
Přepyšský zpravodaj 2017/3

Záchranný archeologický výzkum na pohřebišti popelnicových polí (mladší doba bronzová až starší doba železná) provádí Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. 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.

Stejně jako v minulých letech se na výzkumu podílejí studenti archeologie z
Prahy a Olomouce, kteří se ve Vojenicích 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 geofyzikální průzkum, aby nám pomohli zmapovat 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 popelnicových polí žili. Žádné ale zatím ještě
nebylo objeveno. Jednou z možných lokalit je oblast, kde dnes stojí Vojenice.
Text: Michal Sedláček, Orlický týdeník
Foto: Zdeňka Seidelová
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Předplaťte si jediné české noviny

v regionu Orlických hor.
Již téměř 60 let přinášíme dění
z vašich obcí.
Součástí novin je sportovní příloha o
regionálním sportu.
Ke každému vydání obdržíte
ZDARMA magazín TV Pohoda.
Každé úterý dodání do schránky POŠTOVNÉ ZDARMA.
Předplatné Orlického týdeníku:
Orlický týdeník + TV Pohoda 20 Kč
Roční předplatné: 1 040
Půlroční předplatné: 520 Kč
Čtvrtletní předplatné: 260 Kč

Ze života obce

DŘÍZENSKÉ ÚDOLÍ
zrestaurovaný kříž opět zdobí poutní místo
Kříž u studánky „Křížovka“ je
v přepyšských kronikách zmiňován od nepaměti. Neboť jak
praví kroniky:“ …studánka
„Křížovka“ má název od kříže,
který od věků v těch místech
stával. Možná jest, že kříž ten
vyzdvižen už záhy, by pohanské náboženské obyčeje, které
druhdy v tomto dole se konávaly – byly odstraněny a pocta
ku Kříži a Matce Boží se děla.“
Pokud je známo, byl v roce
1819 vztyčen na místě sešlého
kříže kříž nový dřevěný a ten
opět v roce 1839 nahrazen.
Po 44 letech byl rovněž velmi
zchátralý, a proto zdejší kaplan
Alois Mádr objednal trvanlivý, ze železa litý gotický kříž
z huti arciknížete Albrechta ve
Slezsku. Kámen na podstavec
z tvrdého pískovcového lomu
ve Skuhrově dodal kameník
Josef Novák z Rovného. Celý
Kříž byl koncem roku 2016 demontován, restaurován a v červkříž přišel na 250 zlatých,
nu 2017 instalován v nové kráse v Dřízenském údolí. Obnova
z toho kaplan Alois Mádr zabyla provedena nákladem dárce.

TRADIČNÍ POUTNÍ
BOHOSLUŽBY V DŘÍZNECH
V neděli
8. 10. 2017
od 14:30 hodin
mši sv. celebruje
P. Ján Janček, CM, farní vikář
platil 214 zl. a zbytek zaplatila obec. Povozy byly poskytnuty od občanů zdarma.
Postavení kříže bylo dokončeno o půlnoci 8. září 1883 při světle luceren a
druhého dne, při 200. výročí vysvobození Vídně od Turků, byl spolu se studánkou farářem Antonínem Flesarem
slavnostně vysvěcen. Sešel se nevídaný
dav věřících (dle kronikáře k 4. tisícům
hlav). Průvody přišly z Vysokého Újezdu, Voděrad, Křivic, ze Lhoty Bolehošťské, ze Záhornice i odjinud. Pěvecká
jednota „Vlastimil“ zapěla chorál „Hospodine pomiluj ny“.
vzd

PEPOVÉ SOBĚ pošesté
stanování u rybníka Dvorský
ale od táboření neodradilo, ráno jsme
dali vše do pořádku a užívali dál společné chvíle táboření. Denně jsme grilovali
a připravovali dobrůtky na ohni, hráli
pinpong, badminton, karty, jezdili na
loďce a sobotní noc jsme si jako tradičně zpestřili diskotékou, která nemůže na
táboře určitě chybět. Na parketu jsme
řádili až do pozdních ranních hodin na
úžasný mix "dýdžeje Trubiho". Z tábora
jsme vzorně všichni poslali pohledy babičkám, dědečkům a přátelům a všichni
už se těšíme na příští sedmý ročník.
Věra Tláskalová
Tradiční tábor na rybníku Dvorský (Dvorák) se stal neodmyslitelnou součástí
prázdnin a pro velký zájem již šestým v pořadí. Prodloužený víkend byl opět pro
společné zážitky příliš krátký.
Prodloužený víkend nám opět nestačil, trochu zklamalo počasí, ale nám to jako
tak jsme tábor postavili už v pondělí správným táborníkům vůbec nevadilo a
7. 8. a bourali až po týdnu v úterý. Jako tábor jsme si i tak všichni úžasně užiobvykle jsme měli 12 stanů s podsád- li. V noci ze čtvrtka na pátek to bylo
kou a dva hlavní velké, které sloužily tedy trochu dobrodružné, protože velká
jako kuchyňka a společenka. Letos nás vichřice nám vzala jeden hlavní stan a
oproti předešlým slunečným ročníkům do některých stanů napršelo. Ani to nás
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Rybářské závody dospělých a dětí
22. a 23. 7. na rybnících Obecník a Farský

Dominantou každé správné české vesnice je kostel a rybník na návsi a pokud
možno s vrbou. Tak tomu je i u nás v Přepychách, kde najdete rybníky hned čtyři:
Obecník, Farský, U sv. Jána a Dvorský. Ale historicky jich zde bylo ještě více.
Dvakrát do roka se u nás pořádají rybářské závody. V měsíci červenci jsou v obležení rybářů z širokého okolí první dva jmenované rybníky.

Za úspěšnou akcí pro děti i dospělé stojí
místní podnikatel Josef Vostřez ml. (na
snímku) a jeho rodina. Na snímku vlevo:
malí účastníci nedělních závodů s rodinnou Vostřezových a jejich příznivci.

Uctění památky padlých u Zborova
SVÍČKY ZA PADLÉ 2. července 2017

Naše obec se připojila k výzvě Československé obce legionářské nazvané Svíčky za padlé.
Připomněli jsme si tak vojáky českého a slovenského národa, kteří padli na obou válčících
stranách za I. světové války. Ty, kteří bojovali na straně Rakousko-Uherska, i legionáře bojující na straně Ruska. Vojáky, kteří se nevrátili buď přímo ze zborovských plání, nebo zemřeli
na následky utrpěných zranění. Po osudech Vladimíra Sklenáře, padlého na Zborově, jemuž
jsou Přepychy domovskou obcí, pátral plk. v záloze Luboš Bahník, který v letošním roce
navštívil místo bojů. Nejen Vladimíra Sklenáře, ale všechny oběti nesmyslných válek vzpomněli zástupci spolků, občané i zastupitelé obce.

Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Společenská kronika
září – říjen – listopad – prosinec

OSLAVENKYNĚ
z Domova Dědina

ZÁŘÍ
Štěpánová Ladislava		
Tláskal Jiří			

čp. 176		
čp. 37		

70 let
70 let

ŘÍJEN
Uhlíř Vladimír			
Klavzeková Marie		
Saipová Jiřina			
Rohlenová Lenka		

čp. 11		
čp. 220		
čp. 220		
čp. 81		

94 let
70 let
80 let
90 let

LISTOPAD
Martinec Jan			
Kučerová Anežka		
Kasnarová Jarmila		

čp. 55		
čp. 86		
čp. 21		

80 let
81 let
84 let

PROSINEC
Kubíčková Miloslava		
Rejchrtová Hana		

čp. 120		
čp. 202		

83 let
85 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.

MANŽELÉ PRECLÍKOVI SLAVILI ŠEDESÁTINY
popřát přišli zástupci spolků

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!
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Paní Jiřina Saipová

Paní Marie Klavzeková

DOMOV DĚDINA nedávno oslavil 10
let u nás v Přepychách. V krásném a
útulném prostředí zde žijí osoby se zdravotním postižením. Mnohým z nich je
Obec Přepychy veřejným opatrovníkem.
Pro rok 2018 je opětovně plánováno ze
státního rozpočtu formou příspěvku vyplatit veřejným opatrovníkům paušální
částku 29 000,- Kč na jednoho opatrovance. Obec Přepychy je veřejným opatrovníkem pro 22 osob (rozhodný stav
k 31.3.2017).
„Oslavenkyním přejeme hodně zdraví a
pohody do dalších let!“

SEDM LET
ve službách obce

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 pevného zdraví do dalších let! Vždyť stále
platí, že není až tak důležité, jak vysoký
důchod máme, ale jak dlouho jej dostáváme!!!
Přepyšský zpravodaj 2017/3

Ze života spolků

VIII. ročník festivalu dechových hudeb
PŘEPYCHY Karla Pšeničného
Tradice dechové hudby v Přepychách
v podobě festivalu nesoucího jméno
přepyšského rodáka zapustila kořeny.
Letošní ročník navštívilo přes 500 diváků. Sjíždějí se Vrcha, Opočensko a
Dobrušsko i milovníci dechovky mimo
náš kraj. A pak že dechovka netáhne!
Úspěch je zásluhou snahy spolku ProPřepychy a dramaturgie Honzy Macháčka. I zde je zapotřebí spolupráce
celé vesnice včetně neodmyslitelné pomoci obce prostřednictvím technických
služeb.
Přejme přepyšským hodně úspěchů a
nám, milovníkům dechové hudby, aby
festival i nadále zůstal cílem dechovkářů
v podhůří Orlických hor.
KraJ

Pozvání na letošní ročník festivalu jinožánrový host Jiří Helekal, který při zpěvu střídal
kytary různých velikostí a potěšil diváky i písničkami Karla Hašlera.

Zpěvačka nejmenší dechové hudby Vysočinka, temperamentní Dana
Bezstarostová, vybídla a také získala ke zpěvu i každoroční hosty
festivalu, jak mužské basisty, tak ženské altistky a sopranistky.

Pravidelnými hosty festivalu dechových hudeb jsou Naďa Poláčková
a Karel Pšeničný. Sourozenci, jejichž otce nese úspěšný festival jméno.
Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Na klarinet duje služebně nejstarší člen dechové hudby Opočenka Vladimír Tošovský.
Dechová hudba Opočenka je neoddělitelnou
součástí festivalu.

Ze života spolků

Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách se rozrostl
JIŘÍ STRACH SE STAL ČESTNÝM ČLENEM
Režisér filmu Anděl Páně 2 uvedl v
předvečer oslav Vesnice Královéhradeckého kraje 2017 svůj film. Uhasil žízeň a stal se členem SDH Přepychy. Takovou celebritu ve svých řadách místní
hasiči ještě neměli. A že vše souvisí se
vším, nám potvrdila starostka Zdeňka
Seidelová.
„Nikdo z nás netušil, že obnova varhan
přivede do Přepych jednoho z našich
nejúspěšnějších režisérů Jiřího Stracha“,
říká Zdeňka Seidelová. „To nebyla náhoda. Když jsem se v červenci svěřila
jednomu ze spolupracovníků restaurátorů varhan, kteří provádějí jejich povrchovou úpravu, že v předvečer oslav
budeme promítat film Anděl Páně 2, tak
mi jen tak mimochodem sdělil, že by
bylo hezké film promítnout za účasti režiséra. Pokud budeme chtít, tak ho osloví. Jak pravil, tak učinil. Tou duší, která
k nám Jiřího Stracha přivedla, byl jeho
kamarád Lukáš Lipenský, milovník motorek a kněz Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Ještě jednou mu
touto cestou děkuji. Účast Jiřího Stracha
dodala našim oslavám nový rozměr a
setkání s ním byl zážitkem pro občany
Přepych i okolí. Naši hasiči s ním popili
žejdlík a v družné zábavě získali nového člena svého sboru. Sice mimo katastr obce ..., ale není požár jako požár. I
u nás je čas od času potřeba hasit různé
neshody. A odreagování, třeba s Jiřím
Strachem, je spásou seslanou z nebe.“

„Koukni na toho čtenáře,“ nabádá starostku Zdeňku Seidelovou režisér Jiří Strach před zahájením
promítání filmu v areálu SK Přepychy..

O tom, že návštěva v improvizovaném
kině s LED obrazovkou pod velkokapacitními stany byla obdivuhodná, svědčí
snímky na www.prepychy.cz. Je jisté,
že diváky i přes počasí, které neustále
hrozilo vichřicí, deštěm, blesky a bůhvíčím ještě, přilákal právě Jiří Strach. Ale
zůstaňme ještě chvíli v oblacích. Počasí nám přálo. A jak říká starostka obce:
„Přispíváme na obnovu varhan a nyní i
na zhotovení kopie zvonu z roku 1931,
zrekvírovaného za druhé světové války.
Nebe nám je dosud nakloněno.“
KraJ
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Lukáš Lipenský, Jiří Strach a Zdeňka Seidelová.
Na spodním snímku naši hasiči s Jiřím Strachem.
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii - přípravy
NA POČÁTKU BYLA VIZE
Přepychy chtějí být moderní vesnicí, která má úctu k tradicím a
je přívětivá pro všechny generace. To vše se podle mého názoru
podařilo soustředit při oslavách Vesnice Královéhradeckého kraje 2017 organizátorům oslav. Velkoplošná obrazovka, smysluplné
spoty představující zúčastněné obce včetně skvělé filmové režie a
pohotového moderátora. Propagace, scénář, výzdoba, pořadatelé i
účinkující - vše na profesionální úrovni. K tomu ukázka činnosti spolkového života, základu spokojeného všedního života na vsi,
využití důvtipu a rekvizit potřebných v průběhu roku k potěšení
místních i přespolních. Přepychy mají nakročeno, aby neztratily
kontakt se světem, a zároveň si uchovaly ráz české vesnice.

KROK PO KROKU od návštěvy hodnotitelské komise 23. května po slavnostní den 19. srpna 2017.

Pravidelně se scházel přípravný výbor složený ze zástupců
všech spolků, rady obce a kulturní komise. Režii oficiální části
programu i odpoledního kulturního programu zajistil Honza
Dušek. Zajištění zábavné části pro děti a rodiče si vzala na starost kulturní komise ve spolupráci s Jirkou Králíčkem.

Obecní úřad se proměnil v jednu velkou dílnu. DO PŘÍPRAV SE ZAPOJILY SPOLKY.

Stany, podium, lavice, stoly a
ostatní potřebný mobiliář ochotně zapůjčily okolní obce a spolky.
Velice si jejich podpory vážíme.
Děkujeme.
Na stavbu stanů a pódia přišlo
mnoho hasičů, členů přepyšských
spolků i pomocníků z řad občanů.
Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii - úklid a předvečer oslav

Všichni přispěli podle svých možností k úklidu obce. O to více vyniknou prvky spjaté s vesnicí.
Pumpa na vodu, roubenka či slíva, tolik typická pro Přepychy.

V PŘEDVEČER OSLAV S ANDĚLEM PÁNĚ A BOUŘKOVÝMI MRAKY NA OBZORU
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii - oficiální část oslav
Po noční přeháňce a povětří se na dopoledním nebi převalovaly mraky. Pošmourné dopoledne však rozzářily barvy obce (modrá,
žlutá, zelená), v nichž byla provedena výzdoba pro oficiální předání ocenění a titulu. Za
vyzdobené stoly posléze zasedli hosté, Stanislav Polčák, náměstkyně MMR Klára Dostálová a další významní účastníci. Oficiální
program zahájila starostka obce Přepychy s
moderátorem Honzou Duškem a hejtmanem
Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem.

Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii - naše spolky
Nelehký úkol měly hostesky při vstupu do areálu.
Postarat se o pozvané hosty i o domácí. Velkou
radost nám udělali naši rodáci i příznivci Přepych svou účastí.
Na snímku Miroslava Otčenášková z Prahy a
Milan Urban z Teplic. Mezi nimi přepyšský chalupář František Kunc.
„Bryčkou po Přepychách“ byla báječná projížďka
pro celou rodinu.

Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii - rok na štaflích

Před areálem SK Přepychy vznikla náves se stánky ohraničená poutači - Rok v Přepychách. Označení našich hostů se znakem obce vyrobilo Centrum Orion z.s. z Rychnova nad Kněžnou. V jejich
improvizované dílně si děti mohly vyzkoušet výrobu placek s vlastním motivem. Některé z nich na
těchto stránkách otiskujeme. Prostor ke své prezentaci využil i Domov Dědina a Dárky Mila z Opočna.
U rybníka Dvorský mohli malí archeologové hledat originální místní mince - přepyšské švesťáky.

Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii - loutkové divadlo a Ráj dětí

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 reprezentovalo Prostějov ve švédském městě Borlänge.
Ale jeden kraj mu zůstával krom loutkářské
Chrudimi zavřený – ano kraj východodočeský.
Ano, kraj kde má kolébku české loutkářství, kde
skoro v každém měsrtečku byl řezbář 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
Přepychy. Vaše krásná obec získala po zásluze
ocenění 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 poměrů, tak nejraději vystupuje pod
širým nebem a vše zvládne bez moderní techniky,
jen s loutkama 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

K výstavě loutek z rodinných loutkových divadel
členů místních spolků posloužila stará skříň. Své
místo na výstavě ve stanu, který poskytli Pepové
sobě, měly maňásci ze hry Skřítci, krejčí a švec,
jejíž děj autor Miloň Čepelka zasadil do Přepych.
Loutková představení byla pořádána v rámci
projektu „Zvýšení atraktivity Královéhradeckého
kraje“ (Národní program podpory cestovního ruchu v regionech) za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckého
kraje.

Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii

Pro dobrou pohodu vystoupila stálice na
přepyšské scéně - Dechová hudba Opočenka, svoji originální historickou stříkačku s trojkombinací pohonu představili
místní hasiči. Na závěr setkání děkujeme
všem, účinkujícím i divákům za příjemnou atmosféru.

Přepyšský zpravodaj 2017/3
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Soutěž VESNICE ROKU 2017
ve fotografii

Zazvonil zvonec, ale pohádky není konec. Po slavnostní části programu vystoupil swingový orchestr ZatrestBand, jarmareční těleso
Nešlapeto, dechová hudba Opočenka, Streyci, slacklineři Michal
Pírek a Lukáš Černý. Na úplný závěr hudební skupina Memphis.
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Tradičně - netradiční plavidla na rybníku Dvorský
zvítězila Mařenka z Perníkové chaloupky a osádka balónu
Domněnku, že sob je zvíře, které volně žije pouze v polárních krajích a u nás ho
zřídka můžeme vidět pouze v zoo, postavili tzv. „na hlavu“ v Přepychách.
I když tam 26. srpna nebylo po sněhu a ledu ani památky a zoo v obci (zatím)
taky nemají, čtyřhlavé parohaté spřežení se znenadání objevilo před udivenými
zraky účastníků a spousty diváků soutěže O přepyšské kormidlo. Ale nejen to!
Sobi se dokonce vrhli do vody rybníka Dvorský, aby co nejrychleji dovezli svého
pána – Santa Clause – do cíle soutěžní trasy.

3

1

3
Klání O přepyšské kormidlo pořádá
už sedm let spolek ProPřepychy a je
to akce plná legrace a recese, ve které
soutěžící projevují neuvěřitelnou nápaditost, kreativitu a také um při stavbě
svých plavidel. Ono není problém něco
vymyslet, ale vymyslet to tak, aby neobvyklý koráb plaval a plaval lehce, není
určitě vůbec jednoduché.
V dětské kategorii se postavila na start
tato plavidla: Hasiči (tříčlenná posádka,
z níž dva pádlovali a jeden stačit hasit
oheň ohrožující palubu), Flinstounovi
(Fred a jeho přítel Barney s dokonalým
modelem auta), Smolíček (se statným
sedmerákem, který jeho i jezinku bezpečně dovezl do cíle) a Perníková chaloupka (se srdci, ale dokonce s mechem,
šiškami i mickou za kouřícím komínem
a především krásnou Mařenkou). Přestože se měřil čas při zdolání trati, rychlost důležitá nebyla. Dokonalost korábů
a posádek toto kritérium právem upozadila.
Zahanbit se ovšem nedali ani kapitáni
kategorie nad 15 let. Velitelem „stroje“ nazvaného Vesnička má přepychová, dokonalé napodobeniny modrého
družstevního náklaďáku ze známé filmu, byl zubatý Otík se sluchátky, kabelou a nezbytným rohlíkem, kterého jaksi samozřejmě musel podporovat Pávek.
Přepyšský zpravodaj 2017/3

Zde zřejmě hbitost na hladině ovlivnil
pomyslný motor pod kapotou, protože
právě oni projeli trať nejrychleji. Nepřekonalo je ani sobí čtyřspřeží, které před
cílem mohutně popoháněl, už stojící,
Santa Claus. Na hladině rybníka Dvorský se dokonce objevil i horkovzdušný
balón Letem světem, dokonale ovládaný
párem zručných pilotů. V samém závěru soutěže pak na city něžného pohlaví
mezi diváky i porotou brnkal už před
startem Amorek. Náklonnost i zalíbení.
V přepyšském kormidle se soutěží také
o přízeň diváků, kteří ji dávají najevo
finančně. Sympatie si získali všichni
soutěžící bez rozdílu a celkový výtěžek
9 375 korun podpoří činnost pořadatelského spolku.
Zdroj: Rychnovský deník
Dana Ehlová, redakčně zkráceno

4
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Netradiční plavidla na rybníku Dvorský již pošesté
PROPŘEPYCHY
2

1
Kategorie do 15 let (dětí), včetně konečného pořadí
1. Perníková chaloupka - Tereza Černá
2. Smolíček a Jezinka - Matyas Seidel a Louisa Philippa Seidel
3. Flinstounovi - Lukáš Tláskal a Denis Polák
4. Hasiči - Krotitelky ohně - Silva Zálišová, Kristýnka Chudá,
Gábina Zilvarová

4

Kategorie nad 15 let (dospělí), včetně konečného pořadí
1. Letem světem - Terezka Macháčková a Lenka Sejkoroivá
2. Vesnička má Přepychová - Filip Tláskal a Nikol Machová
3. Santa Klaus - Ondra Zdeněk a 4 (pražští) sobi
4. Amorek - Vláďa Zdeněk ml.

SK PŘEPYCHY / Martin Šnajdr
více na www.orlickytydenik.cz
RYCHNOVSKO ( 28. 8. 2017) – Jako dobře namazaný stroj působí tým Přepych, který je spolu s Javornicí jako jediný
stoprocentní. Na druhém místě tabulky zůstavá pouze díky horšímu skore. V posledním kole fotbalisté Přepych porazili
Ohnišov - ještě na jaře účastníka krajské I. B třídy. V následujícím kole zajíždějí na půdu Sokola Černíkovice.
2. kolo Lukavice – Přepychy 2:4 (1:0)
Branky: 30. Boško David, 60. Voltr Jan – 51. Hejzlar Tomáš, 58. Kinzel Josef, 61.
Blažej Michal, 63. Tomín Martin.
Rozhodčí: Prokeš Jiří – Hloušek Jakub | ŽK: 22. T. Janoušek – 28. M. Tomín, 42. L.
Žid | diváků: 100.
SK Přepychy: V. Krunčík – J. Prát (62. V. Lukášek), L. Žid, J. Rathouský – L. Sedlák,
M. Blažej, J. Kinzel – M. Prát (18. M. Tomín), R. Lukeš, T. Hejzlar – L. Merganc.

KALENDÁŘ TERMÍNŮ SOBOTNÍCH TRHŮ
PODORLICKÉ TRHY / MOTORISTICKÉ BURZY

4. 11.

AREÁL SK PŘEPYCHY - začátky v 6 hodin
9. 9.

7. 10.

28. 10.

23. 9.

21. 10.

18. 11.

2. 12.

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
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3. kolo Přepychy – Ohnišov 2:0 (1:0)
Branky: 9. Blažej Michal, 85. Hejzlar Tomáš.
Rozhodčí: Jindáček Milan | ŽK: 32. T.
Rejzek, 39. L. Šmída, 50. J. Rathouský
- 13. K. Martínek, 90. J. Klofanda | diváků: 100.
SK Přepychy: V. Krunčík - J. Rathouský,
A. Junek, L. Žid, L. Šmída - J. Kinzel (85.
D. Prát), M. Blažej, T. Rejzek, L. Sedlák
(46. T. Rejchrt) - T. Hejzlar, M. Tomín
(73. R. Lukeš).

Součástí novin je sportovní příloha
o regionálním sportu.
Přepyšský zpravodaj 2017/3
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OBNOVA Hanischových varhan
sbírkové č. ú.: 19-1243470319 / 0800

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
F. L. Věka
23. 9. 2017
v 17 hodin

PŘEPYCHY
kostel sv. Prokopa

BAROKNÍ DUETA
PŘEPYCHY - 6. 10. 2017

děkovný list

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

VII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO
FESTIVALU F. L. VĚKA

Lukáš KUTA

&

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava
neděle 3. září 2017 v 17.00
IVAN ŽENATÝ / housle,
PRAŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

housle

Richard Závada

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

dobové drnkací nástroje - loutna, theorba, barokní kytara

Na sbírkové konto zbývá shromáždit
ke dni 30. 8. 2017 již pouze 36 932 Kč.

KVASINY, zámek
neděle 17. září 2017 v 17.00
BARBARA MARIA WILLI / cembalo

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

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

za podíl na DOBRUŠKA,
obnově historických
kostel sv. Ducha varhan
neděle
1.
října
2017
17.00
v kostele sv. Prokopa
v vPřepychách
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
thlic. Augustín slaninka, CM
Zdeňka seidelová
NOVÉ MĚSTO n. Met., zámek
Římskokatolická farnost Přepychy
starostka obce Přepychy
INZERÁT - Hledáme paní na
neděle 22. října 2017 v 17.00
RICHARD NOVÁK / bas,
PRAVIDELNÝ ÚKLID RODINNÉHO DOMU
JAROSLAV ŠAROUN / klavír
Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

v obci Mokré. Jedná se o dvougenerační dům,
cca 4-5 hodin týdně.
Bližší informace - tel: 776333292, Salonová Věra

Přepyšský zpravodaj 2017/3

DOBRUŠKA, Společenské centrum Kino 70

sobota 28. října 2017 v 17.00
CIGÁNSKI DIABLI
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II. ročník BENEFIČNÍCH KONCERTŮ
koncert Jaroslava Svěceného vynesl na dobrovolném vstupném 27 307 Kč
Čtvrtý letošní benefiční koncert pro obnovu varhan v obci Přepychy přinesl z
dobrovolného vstupného na sbírkové konto částku 27 307 korun.

Poslední etapa obnovy varhan – povrchová úprava. Miroslav Zvonař a Lenka Šestáková

Když něčemu opravdu věříte, když vidíte 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 koncertu houslisty Jaroslava Svěceného a varhaníka 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 slova, ale pevné přesvědčení. Zdeňka Seidelová jím doslova nakazila nejen lidi
kolem sebe - spolupracovníky, zastupitele, 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 shromáždit 1 289 650 Kč, si v závěru roku
2015, kdy se rozhodlo o opravě, nedovedla představit ani agilní starostka
plná energie a už vůbec ne nikdo z jejího 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 průběhu záchrany nástroje v Husově sboru
v Dobrušce. A tak v Přepychách nevymýšleli 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, spíše však výborně“.
Naprosto jasně o tom svědčí čísla. Před
zahájením koncertu Jaroslava Svěceného a Josefa Popelky byla výše poskytnutých příspěvků, ať z darů jednotlivců,
podnikatelských subjektů, obce, farnosti a Královéhradeckého kraje úctyhodných 1 205 711 Kč. Čtvrtý letošní benefiční koncert přinesl z dobrovolného
vstupného na sbírkové konto obdivuhodnou částku 27 307 Kč, takže zbývá
shromáždit ještě 56 632 Kč. Zdá se vám
to mnoho? Možná ano. Pro organizátory je to ovšem už pouhých 4,3 %!
Vraťme se však zpět do kostela sv. Prokopa. Každý, kdo přišel (a posluchači
opět zaplnili lavice včetně přístavků),
vzápětí zbystřil, neboť ucítil „vůni“ nátěru či barvy, linoucí se z kůru, kde se
práce nemohou zastavit ani v den benefičního koncertu, neboť obnova varhanní skříně je v plném proudu. O tom ale
až později.
„Jsem rád, že jsem tu díky Pavlu Svobodovi 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-
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níky, ale i pro další generace, které zde
budou moci poslouchat nádherné koncerty,“ zdůraznil známý houslista Jaroslav Svěcený poté, co po úvodních dvou
skladbách opustil kůr a přišel před oltář, kde zahrál svoji vlastní skladbu na
krásný historický nástroj Francouze Jeana Baptisty Viullaumeho z roku 1849
– houslaře, který patřil podle slov interpreta k nejvýznamnějším v Evropě.
„Děkujeme, že jste i v létě, v době prázdnin, sem vážili cestu. Jsem velmi rád, že
vaše varhany dostávají pomalu tu správnou „fazónu“ a kvalitu, do které rostou.
Přeji vám, aby tady bylo potom koncertů co nejvíce a aby vaše varhany po
desetiletí dělaly jenom radost. Je skvělé, že budou obnoveny,“ dodal Jaroslav
Svěcený.
Varhany ošetří i plzeňské pivo
Koncertu velice zdařile přenášeného videoprojekcí z kůru před posluchače byl
osobně přítomen i Ivan Bok, varhanář,
jemuž byla rekonstrukce nástroje svěřena. Na otázku, co ještě zbývá dokončit, odpověděl: „V tuto chvíli zbývá na
varhanách zrestaurovat vzdušnici pozitivu, 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 hrací skříně: „Skříň má v současné době
okrovou barvu, což je základní nátěr –
fládr pod imitace dubu se nanáší okrový.
Následně se nanáší lazura rozpuštěná
v pivu, kterou se tvoří dekor. Ten se pak
překryje krycím lakem, který zvýrazní
hloubku imitace.“ K tomu jedna zajímavost. 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 přivedl 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
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OBECNÍ KNIHOVNA / VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Převzato - knihovnický časopis U NÁS 3/2017

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. Hostinský ponechává svou místnost k volnému použití. Místní kaplan p.
Alois Mádr převzal na sebe prozatím povinnost dříve, než dojde ke schválení
stanov, udržovat pořádek v časopisech, svolávat schůze a vybírat příspěvky.
Opis z KRONIKY OBCE PŘEPYCHY
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 kostel, rybníky, obecní úřad, hospodu, obchody, školu, školku, hasičskou zbrojnici a v ní obecní knihovnu.
Ale abych se vrátila na začátek. V hasičské zbrojnici najdete v přízemí obecní
knihovnu a o to mi jde. V září minulého 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 oslovila správného člověka.
Přepyšský zpravodaj 2017/3

Mou představou bylo, že materiál na
článek budu mít za hodinu a půl nasbíraný. Odjížděla jsem ale z Přepych skoro o dvě hodiny déle, ale také jsem odjížděla 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 vypadá, 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 nejsou 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 Drakiády 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-
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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 dětem ještě více uzpůsobit a zvelebit, aby
se cítily jako doma. K jejímu záměru
patří například zřízení malého dětského koutku na hraní, který by sloužil i ke
čtení a povalování se. Vždyť registrovaných aktivních čtenářů tu mají skoro na
třicet a z toho polovinu dětí.
Tím, že jsou paní Lenka i pan Jozef vášnivými 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 zapomenout na to, že paní Lenka letos
absolvovala 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 táhne.“
Ester Horáková – knihovnice v Podbřezí
a členka redakční rady časopisu U nás

Křížovka

TAJENKA UKRÝVÁ jméno autora obrazu
luštíme s Orlickým týdeníkem
Tajenka skrývá jméno malíře, jehož obraz se podařilo získat pro Přepychy.

Nápověda: KODE, OLOV, LIK, TAEL, AMATOL
Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 15. 9. 2017
Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku (říjen-prosinec)

DÁRKY MILA OPOČNO
Káva z Přepych (pražírna Skuhrova n. B.)

České Meziříčí

Šperky s krystaly Swarovski
Čaje z Kačenčiných hor

Firemní sítě

Regionální literatura

Mezi naše hlavní činnosti patří
právě správa firemních sítí. Máme
bohaté zkušenosti s různými řešeními a proto přizpůsobíme vše
tak, aby systém splňoval vaše
požadavky. Nabízíme tedy nejen
realizaci sítě, ale zajistíme především její údržbu a správný chod.

Medovina z Přepych
Syroby od Kitla

Kontakt: 603 725 351
Kupkovo nám. 208, Opočno

www.v-comp.cz
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Kalendář akcí – září, říjen, listopad, prosinec
16. 9. -odjezd upřesníme FINÁLE VESNICE ROKU 2017 - LUHAČOVICE

Obec Přepychy, MMR

23. 9. od 17 hodin

MHF F. L. Věka - JOSEF ŠPAČEK / housle

kostel sv. Prokopa

PROVARHANY, obec Přepychy

24. 9. od 10 hodin

DRACI PATŘÍ NA NEBE

V Domcích

Obec Přepychy,, KK

25. 9. od 14 do 18 h.

SBÍRKA OŠACENÍ

čekárna zbrojnice

MS ČČK

6. 10. od 18 hod.

Benefiční koncert - BAROKNÍ DUETA

kostel sv. Prokopa

PROVARHANY, Římskokatolická
církev Přepychy obec Přepychy, KK

7. 10. od 10 hodin

Vítání občánků

kaple PM, Dřízna

obec Přepychy, KK

8. 10. od 14,30 hod.

MŠE SVATÁ, P. Ján Janček, CM, farní vikář

Dřízna

Římskokatolická církev Přepychy

15. 10. od 11 hod.

Benefiční koncert - Roman PERUCKI / varhany

kostel sv. Prokopa

PROVARHANY, Římskokatolická
církev Přepychy, obec Přepychy, KK

21. - 23. 10. od 20 h.

POSVÍCENÍ

Restaurace Katka

Iva Kadlecová

26. 10. od 19 hod.

Přednáška MUDr. O.ndřeje Tomana / bolesti zad Restaurace Katka

MS ČČK

4. 11. od 17 hod.

V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME

areál SK

KK, obec Přepychy

11. 11. od 17 hod.

Pietní akt

Pomník padlým

obec Přepychy, spolky

17. 11. od 17 hod.

Benefiční koncert - Aneta Ručková / soprán
Josef Kratochvíl / varhany

kostel sv. Prokopa

PROVARHANY, Římskokatolická
církev Přepychy obec Přepychy, KK

18. 11. od 20 hod.

Tematický ples - Mimozemšťané

Restaurace Katka

ProPřepychy

26. 11. od 17 hodin

Rozsvícení vánočního stromu

u Pomníku padlým

Obec Přepychy, ProPřepychy

9. 12. od 17 hod.

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY

Restaurace Katka

KK, obec Přepychy

22. 12. od 18 hod.

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

kostel sv. Prokopa

obec Přepychy, KK

23. 12. od 17 hodin

ZPÍVÁNÍ U KOSTELA

Altán u kostela

ProPřepychy, ZŠ

TIP OD PAVLA ŠTÉPÁNA z DOBRUŠKY

TĚŠÍTE SE
NA ZIMU?
Zimní servisní prohlídka
za 249 Kč včetně zátěžového
testu autobaterie.

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2017
Rodinný pivovar Dobruška 15-17. září
Zveme vás na filmový dýchánek. Loni jsme si připomenuli filmy
podle Bohumila Hrabala. Chceme, aby Letošní Klapka byla
pestřejší, proto kapitol bude víc.

PÁTEK 15. 9.

Páteční program v rodinném pivovaru zahájíme vernisáží výstavy
filmových plakátů Olgy Vyleťalové. Ve druhé výstavě se představí
autor Ladislav Cimrman. Osobně ho pozdraví jeden ze zakladatelů
Divadla Járy Cimrmana, Miloň Čepelka. Panu Čepelkovi bude věnován
celý večer: po besedě s ním promítneme záznam představení DJC
Záskok a na závěr dne film Jáchyme, hoď ho do stroje!.

SOBOTA 16. 9.

Promítneme filmy na kterých se autorsky spolupodílel Arnošt Lustig.
Na tatínka zavzpomíná Eva Lustigová.
Výročí herce Radoslava Brzobohatého si připomíneme při besedě
společně s režisérem seriálu F. L. Věk Františkem Filipem. Pro pana
režiséra připravili pořadatelé překvapení: pozdraví ho představitel
jiného oblíbeného seriálu, také jím režírovaného. Večer bude
promítnut některý z nových filmů.
Dopřejte svému vozu
péči v autorizovaném servisu
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-1
www.matrix-as.cz

NEDĚLE 17. 9.

Zavzpomínáme na herečku Lubu Skořepovou, rodačku z nedalekého
Náchoda. Uveden bude nový celovečerní dokument, který byl o ní
natočen.
Semináře se účastní členové filmových klubů z celé republiky, jakož
i zájemci z řad místních obyvatel. Bližší informace na webových
stránkách kina www.kino.mestodobruska.cz.

Untitled-2594 1
17.8.2017 9:49:08
Vydává
Obecní úřad Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz,
www.prepychy.cz. Náklad 700ks, zdarma do vašich poštovních
schránek, možno vyzvednout na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě u paní Karlíčkové. Uzávěrka příštího čísla: 12. 12. 2017. Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Zdeňka Seidelová, Jitka Čtvrtečková, Andrea Seidelová, Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT
s.r.o., Rychnov n. Kn. Foto: archiv Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Orlický týdeník, Dana Ehlová, Jozef Papík. Registrace: MK ČR E 22540

Přepyšský zpravodaj 2017/3

strana 28

