
KRÁTKÉ ZPRÁVY

Milionová dotace
Finále v soutěži roku nám vyneslo 1 mili-
on korun z  účelově vázaného dotačního 
titulu. Příjem žádosti je do 15. 1. 2018. 

Po schodech k oblakům
Povětrnostní podmínky na strništi v Jun-
kovicích neodpovídaly potřebám draků, 
a tak se pořadatelé akce Draci patří na 
nebe rozhodli uspořádat drakiádu v 
prostorách technických služeb. Společ-
né foto kreativních designerů draků na 
schodišti navodilo atmosféru „vzhůru k 
výškám“. Ani brambory nechyběly. Ten-
tokrát na loupačku. Výborné. Tradičně 
od Šmídových. Děkujeme.

Vymalované Přepychy
Vzácný úkaz pozlatil opuku Ve Skalách. 
Úžasnou podívanou v neděli 15. 10. 
způsobila bouře na Sahaře. Zvířený pí-
sek a paprsky zapadajícího slunce vy-
tvořily podivuhodnou hru barev.

infoPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / ŘÍJEN 2017Kalendář akcí v Přepychách

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 21. 10. 2017, kaple PM Dřízna

V kapli Panny Marie v Dřízenském údolí jsme přivítali s jejich rodiči i prarodiči: 
Karolínu Seibertovou, Vojtěcha Vostřeze a Jakuba Fryntu. Slavnostní akt, připravila 
kulturní komise a obec Přepychy.  

Babí léto v Přepychách 

 čtvrtek 26. 10. od 20 hodin, Restaurace Katka
PŘEDNÁŠKA MUDR. ONDŘEJE TOMANA - bolesti zad - MS ČČK

pondělí 30. 10, od 16 do 18 hodin, u Sv. Jána
SOUTĚŽ O NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ A NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ DÝNI

instalace výstavy vámi donesených dýní

sobota 4. 11. od 17 hodin, areál SK, kulturní komise
V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME

Zábavná stezka odvahy pro rodiče s dětmi.

sobota 11. 11. od 16 hodin, Pomník padlým
PIETNÍ AKT

pátek 17. 11. od 17 hodin, kostel sv. Prokopa
BENEFIČNÍ KONCERT

Aneta RUČKOVÁ (soprán), Josef KRATOCHVÍL (varhany)

sobota 18. 11. od 20 hodin, Restaurace Katka, ProPřepychy
Tematický ples - MIMOZEMŠŤANÉ aneb z Galaxie do Galaxie

pátek 24. 11. od 19 hodin, Restaurace Katka, pořádá ČČK
MADAGASKAREM 3 888 km

Chcete se zúčastnit soutěže? 
Zašlete fotografii v příloze na: 
e-mail: soutez@prepychy.cz

Do zprávy uveďte:
název fotografie, svoji adresu a 
jméno ,kategorii (junioři - dospělí)

Výherci obdrží hodnotné ceny. 
Účastník dává souhlas s užitím 
fotografií s jménem autora pro 
potřeby obce Přepychy.

Pravidla a vyhodnocení:
Pořadatel: Obec Přepychy a KK 
Téma: aktuální foto související se 
životem v obci Přepychy
Kategorie: junioři do 15 let, do-
spělí 16-99 let

Podmínky soutěže:
Vyloučeni jsou členové KK. 
Fotografie zasílejte v elektronické 
podobě: 1. 3. - 31. 12. 2017.

Hlasování na www.prepychy.cz 
od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 nebo 
v obchodě u paní Karlíčkové od  
2. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Vyhodnocení a zveřejnění vítěz-
ných fotografií: únor 2018
Sčítání hlasů provede kulturní 
komise , 1 hlas má hodnotu 1 
bodu.
Ocenění získá 1., 2. a 3. místo v 
kategorii dospělí a 1., 2. a 3. místo 
v kategorii junioři.
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Samospráva obce Společenský život

 Knižní novinky u LENKY

NEBOŽTÍK NA RYNKU
autor Miloň Čepelka
Říká se, že člověk zmoudří a porozumí sám sobě teprve k stáru – jinými slovy, 
že v pozdějším věku najde sám sebe. Co si má ale hlavní hrdina počít ve chvíli, 
kdy sám sebe najde doslova?
Ano, emeritního docenta bohemistiky Igora Juráška by ani v nejčernějším snu 
nenapadlo, že když se po mnoha desetiletích vydá do městečka Staré Rasošky, 
kde kdysi začínal své učitelské povolání, nalezne tam za živým plotem mrtvo-
lu… sebe sama! Po prvotním šoku jde coby zákona dbalý muž ohlásit nález na 
místní policejní stanici. Tak zapeklitý případ ovšem rychle směřuje do nejvyš-
ších policejních pater. Podezřelý (stejně jako „válka s Turkem“) musí být, takže 
se jím stává sám nešťastný nálezce – a to, že si policisté lámou hlavu, z čeho jej 
vlastně podezírat, jen zvyšuje jejich nerudnost a Juráškovu nejistotu.
Starý pán, pronásledovaný výčitkami svědomí vůči své oddané manželce 
Hedvice, jíž – mírně řečeno – nebyl vždy zcela věrný, vůči celé plejádě dalších 
žen, jimž nedokázal odolat, a nakonec i vůči několika kolegům či přátelům, 
jejichž cestě na onen svět neuměl (jak sám sebe obviňuje) zabránit, se uchý-
lí k rekapitulaci vlastního života. Resumé je neradostné – avšak jak tomu u 
Čepelky-prozaika bývá, ani tentokrát nebudeme jen přemýšlet či nedejbože 
truchlit, ale pobavíme se nad osudy muže, kterého autor v myšlenkách pro-
vádí od dětství za protektorátu až do současného stáří. Dějinné i nicotné udá-
losti, avantýry i láska, rovná záda (méně často) či „důstojný“ únik před zodpo-
vědností (to mnohem častěji) – smějte se, milí čtenáři, ale neříkejte, že jste se 
leckde nepoznali… 
Konec pak překvapí i toho, kdo se po celou dobu domníval, že přijde nějaké 
buď banální, nebo naopak zcela nadpozemské vysvětlení. Ostatně i v našich 
životech je tomu podobně – extrémům se (naštěstí) většinou vyhýbají, byť i 
ta „zlatá střední cesta“ umí být zatraceně klikatá a trnitá a vést bůhvíkam. Nás 
ale stránkami této někdy zábavné, jindy zádumčivé, ale bezesporu čtivé a ne-
všední novely provází autor, kterému nic lidského není cizí a jenž dokáže své 
literární postavy pozorovat a vykreslit jako málokdo.
Novela Nebožtík na rynku (2017) je autorvým devátým počinem v Nakladatelství 
ČAS. Předcházely jí povídkové sbírky Svědectví inspektora Toufara /a jiné povídky/ 
(2011), A jestli neumřel… /a jiné povídky/ (2013) a Monology k živým i mrtvým 
(2016), stejně jako básnické sbírky Mandel sonetů (2010), Deník haiku 2 (2012), 
Druhý mandel sonetů (2013), Třetí mandel sonetů (2014) a Mandel sonetů (a je-
den za odměnu) (2016).

UVEDENÝ TITUL SI MŮŽETE ZAPŮJČIT V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Provozní doba: středa od 16 do 18 hodin

Tel: 737 925 155

DĚTI ZŠ MALOVALY
znak obce

Během výuky se děti seznamují s živo-
tem v obci, jejím řízením a samozřejmě 
i s jejími symboly. Takto ztvárnily znak 
Přepych v němž promítly současnost i 
historii.

SVOZ nebezpečného a objemného ODPADU
pro občany zdarma

nábytek — matrace — linoela — koberce — dřevotřísky — kočárky  
— objemné hračky sportovné potřeby (lyže)

Mobilní svoz objemných odpadů od 3. 11 do 6. 11. 2017
Stanoviště: parkoviště u TESONU a u mateřské školy

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 4. 11. 2017
Čas: 11:30 - 12:30
Stanoviště: parkoviště TESON

Nebezpečné odpady:
oleje a tuky — barvy, lepidla, pryskyřice — rozpouštědla — kyseliny, 
hydroxidy, fotochemikálie — detergenty, odmašťovací prostředky —
staré léky — pesticidy — akumulátory (i plné) — pneumatiky (osobní)

Další předměty, které jsou odebírány ne jako odpad, ale jako zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
monočlánky — elektropřístroje (radia, vysavače, pračky, sporáky atd.) 
— ledničky, mrazničky — televizory — zářivky, výbojky

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! 
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU A VYČKEJTE 

NAŠEHO PŘÍJEZDU! ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY!

KATASTR V KNIHOVNĚ 6. 11. - 7. 11. 2017

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov 
nad Kněžnou oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na 
digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Přepychy (na čás-
ti, která není zahrnuta do komplexní pozemkové úpravy) obce Přepychy 
bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově knihovny a Obecního 
úřadu Přepychy s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Ve dnech 6. 11. a 7. 11. 2017 od 8:30 do 16:30 hod. bude k veřejnému 
nahlédnutí přítomen v knihovně zaměstnanec katastrálního úřadu, v 
ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat na obecním úřadě 
zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí.



Tipy kulturní komise
Z PŘEPYCH ZA KULTUROU

MOKRÉ
Středa 15. 11. od 16 hodin, Čajovna u bludičky
SPISOVATELKA KATEŘINA POJKAROVÁ 

Se spisovatelkou nakoukneme do středověku při povídání o psaní knih 
a irských tancích

DOBRUŠKA
neděle 26. 11.. od 19:00 hodin, Společenské centrum - Kino 70

BLANÍK 
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana

OPOČNO
Úterý 7. 11 od 17:30 hodin, Kodymův národní dům

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Přední český kritik a publicista se po mnoha letech rozhodl obnovit svůj 

poslechový klubový pořad, který volně navazuje na programy, které 
připravoval za minulého režimu po celé republice. Zhruba dvouhodino-
vý pořad sestává ze dvou částí. První je věnována tvorbě domácí a druhá, 

nazvaná „Letem světem“, rozšíří naše obzory v hudbě zahraniční.

Středa 15. 11 od 19 hodin, Kodymův národní dům
SESTRY HAVELKOVY

Vystoupení se skládá výhradně z písní let 20., 30. 
a počátku 40. let minulého století

S VAŠÍ PODPOROU 
MEZI TŘINÁCTKOU FINALISTŮ

HISTORICKÝ ÚSPĚCH - JDEME DÁL
Vážení přátelé,
Přepychy dosáhly při své účasti v soutěži Vesnice roku historického úspěchu, 
když se jako vítěz krajského kola staly jedním z finalistů. Účast mezi TOP 13 
vesnicemi ČR, které vzešly z konkurence 213 obcí, je zásluhou nejen občanů 
Přepych, ale i cílevědomé práce samosprávy, dobrovolné činnosti spolků a 
podpoře podnikatelů. Je to naše společné vítězství! O tom, jak náročné to 
bylo klání a jak nelehkou práci měla hodnotitelská komise, hodně povědě-
ly dokumentární reportáže uvedené při srpnovém vyhlašování výsledků u 
nás v Přepychách. Úspěch samozřejmě těší,  ale zároveň zavazuje. Ač jsme 
ve finále nedosáhli stupně nejvyššího, pro reprezentaci našeho kraje jsme 
udělali hodně. 
Už jen účast v soutěži je pro nás velkou zkušeností, která nás ve vnímání 
hodnot života na vesnici posunula zas o hodný kus dál a potvrdila nám, že 
uskutečňovat vizi  - ”zdravou a moderní vesnici, přívětivou  pro všechny ge-
nerace” - nelze jen podáváním žádostí o dotace. Její vzhled a spokojenost 
obyvatel  je závislá především na sounáležitosti a porozumění všech se vše-
mi. Je na  nás, jak společně vnímáme  budoucnost, co umíme sdílet s ostat-
ními, jak jsme ochotni se o úspěchy dělit a v nelehkých chvílích se vzájemně 
podporovat. Jinak řečeno, jak slyšíme sousedy: na hřišti, na dvorku pod oře-
chem, cestou  z obchodu, na poštu nebo u stolu v hostinci.

Zdeňka Seidelová

VOLBY V PŘEPYCHÁCH
volební účast 58, 72 % (o 7,26 p. b. méně než v roce 2013)
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Vladimír Zdeněk ml. s oceněním - Cena za dobré nakročení ke koncepčnímu rozvoji. 

VESNICE ROKU - PŘEPYCHY mezi 13 NEJ
návštěva Heřmanova

NASTOUPILI JSME SPRÁVNÝ KURS
Maraton akcí souvisejících se soutěží Vesnice roku 2017 pokračoval v so-
botu 7. října slavnostním předáváním cen, které se uskutečnilo ve vítěz-
né obci, jíž se stal Heřmanov v Kraji Vysočina. 
Vzhledem k  zaneprázdnění paní starostky i pana místostarosty měla čest 
reprezentovat obec čtveřice místních, Jitka Čtvrtečková jako předsedkyně 
kulturní komise s manželem, a já Vladimír Zdeněk ml. jako člen zastupitel-
stva s  manželkou. Po příjezdu a předání darů a propagačních materiálů, 
kterými nás paní starostka vybavila, jsme byli uvedeni do velkého stanu, ve 
kterém se předávání konalo. 
Poté již, za účasti významných hostů – mj. ministr zemědělství Marián Jureč-
ka, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, europoslanec Stanislav Polčák, a 
další, proběhlo samotné předání ocenění všem zúčastněným obcím. Každá 
obec obdržela jednu dílčí cenu. Za Přepychy jsem přebíral Cenu za dobré 
nakročení ke koncepčnímu rozvoji. Nakonec byly oceněny obce, které se 
umístily na prvních třech místech. 3. Slavkov, 2. Lukavice, 1. Heřmanov.
V průběhu ceremoniálu si připravili Heřmanovští pro odlehčení tři kulturní 
akce, kdy nám nejprve zazpívali děti z komunitní školy Heřmánek a poté za-
tančila děvčata s třásněmi. Jako třetí kulturní program bylo překvapení, kdy 
bylo všem starostům a vzácným hostům uděleno čestné občanství obce 
Heřmanov, čímž se počet obyvatel této historicky nejmenší Vesnice roku 
zvednul o 28 osob, což je cca 15% obyvatel obce.
Po ukončení slavnostního programu byl připraven neformální oběd, po 
kterém následovala prohlídka obce provázená výkladem velmi sympatic-
ké paní starostky. Navštívili jsme obecní úřad, Poštu partner, kulturní dům, 

Slavnostní předávání cen 7. 10. - HEŘMANOV
Vladimír Zdeněk ml.

hasičskou zbrojnici, kostel 
a faru, vše nově opravené a 
zrekonstruované převážně 
z dotací. U jedné z dominant 
obce, kterou je více než 20 
metrový komín – pozůstatek 
bývalého lihovaru – s „čapím 
hnízdem“, nám místní před-
vedli scénku z  Postřižin na-
zvanou: Když na komín tak na 
komín, kde se zároveň poch-
lubili s historickou stříkačkou 
opečovávanou místním SDH.

MÍSTNÍ DOBROTY
Po krátké návštěvě kostela, 
kde nám krásně zazpíva-
li místní farníci a zajímavě 
popovídal všemi oblíbený 
pan farář, jsme měli možnost 
v areálu krásně opravené fary 
ochutnat místní dobroty, při-
pravené místními farmáři, 
myslivci či včelaři. Za sebe 
mohu pochválit mírně alko-
holický nápoj z černé jeřabiny 
– arónie, tataráček a jelení gu-
láš. Pro návštěvu vzdáleněj-
ších míst obce byl také připra-
ven traktor s povozem.

Pro všechny místní i hosty byla navečer při-
pravena zábava s  hudbou, kterou jsme si 
ale nakonec příliš neužili, neboť nás čekala 
dlouhá cesta domů. Po několika tanečcích 
jsme se tedy s Vesnicí roku 2017 rozloučili 
s  konstatováním, že je titul ve správných 
rukou. 



POSVÍCENÍ U KATKY

Posvícení patří mezi vesnické tradice, ale víte, jaký je jeho význam?  Měst-
ským lidem se při slově „posvícení“ vybaví jen venkovská tradice spojená 
s přejídáním. Pro naše předky však mělo hluboký význam. 

OSLAVA HOJNOSTI KOSTELA
Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun u příležitosti zasvěcení 
nového chrámu. Uspořádal tehdy velkou hostinu, jíž dalo jméno právě vy-
svěcení svatostánku.

DŮVOD SE VŽDY 
NAJDE
Středověk spojený s křesťan-
skou vírou tuto tradici vděč-
ně přebral. Dostavba kostela 
byla totiž vždy mimořádnou 
událostí pro celou vesnici. 
Lidé věnovali místnímu kos-
telu mnoho peněz a dřiny, 
protože se stal kulturním a 
společenským centrem obce 
a rázem vyzvedla její význam. 
Po celou dobu středověku a 
velkou část věku nového bylo 
tedy „posvěcení“ událostí 
opravdu výjimečnou.
A protože se slavilo v každé 
farnosti v jinou dobu, lidé 
navštěvovali posvícení ko-
naná v okolních obcích, aby 
navštívili přátele a příbuzné, 
dobře pojedli a odpočinuli si 
od práce. Lidé se bavili, pra-
covní morálka trpěla. A tak cí-
sař František Josef II. sjednotil 
oslavy v celé zemi tím, že na-
řídil slavit posvícení třetí ne-
děli v říjnu, po svátku svatého 
Havla. Tentokrát se monarcha 

ovšem trochu přepočítal: poslušní poddaní sice přijali nařízení s nadšením a 
„císařské hody“ neboli havelské posvícení“ důkladně oslavili, svá místní po-
svícení ovšem zachovali.
„...asi se již dnes nedozvíme, zda naše posvícení, první neděli po Havlovi, máme 
díky pokoře našich předků před císařskou autoritou, nebo to byly důvody zcela 
jiné.“

NAŠE STOPY VE SVĚTĚ
reportáže Vládi Zdeňka

Počínaje prosincovým číslem Přepyšského zpravodaje uvedeme reportá-
že o osudech lidí spjatých s naší obcí jež život zavál mimo Českou kotlinu. 
Nápad se našemu kronikáři zrodil při sledování letošní Velké pardubické 
s úžasným finišem koně No Time To Lose trenéra Váni a gratulacemi vítězi 
při nichž nemohl chybět ani náš soused, koňák Jirka Hovad. 
Malý úryvek z úvodu připravovaného rozhovoru. Určitě hosta Přepyšského 
zpravodaje poznáváte aniž bychom k fotografii připojili popisku.
„Náš dnešní příběh mohl být také nazván třeba „Láska ke koním hory a země 
přenáší“. Je o mladé, pohledné a sebevědomé ženě, kterou její vztah ke koním 
a cílevědomá práce doma a zkušenosti získávané v zahraničí, dovedly až do 
nejvyšších pater dostihového sportu.“ (více v prosincovém PZ)

Přepychy 23. 10. 2017 - Zlatá hodinka. O dobrou zábavu, jídlo 
a pití se postarali manželé Kadlecovi se svými spolupracovníky.
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Gratulace VENDULCE ŠICHANOVÉ
vítězce bodovacího turnaje v Praze

Kolotoč bodovacích turnajů ČR mlá-
deže pro sezonu 2017/2018 se naplno 
rozjel o víkendu 9. – 10. září. 
V kategorii nejmladších nastoupila Ven-
dulka Šichanová jako nasazená čtyřka a 
bez ztráty setu postoupila do závěreč-
ných bojů. Ve finále jí byla soupeřkou  
nasazená dvojka turnaje - Jaroňová, 
která byla sice favoritkou, a po vede-
ní 2:0 na sety tomu vše nasvědčovalo, 
ale Vendulka je bojovnice. Dokázala se 
uklidnit a po skvělém obratu zvítězila 
3:2 a mohla se tak radovat z prvního ví-
tězství na republikovém turnaji! 
Vendulka ještě vybojovala stříbrnou 
medaili ve čtyřhře, čímž potvrdila do-
bou formu.



EXKURZE školáků
Marie Pultarová

Starší děti se již od 3. ročníku seznamují se základními pojmy, které se týkají 
vedení obce i státu. Abychom našim žákům přiblížili práci paní starostky a 
dalších pracovníků obecního úřadu, domluvili jsme si návštěvu přímo na 
úřadě. Hned v úvodu nás paní starostka přivítala a stala se nám průvodkyní 
po celou dobu naší návštěvy. Ukázala dětem kanceláře, seznámila je s nápl-
ní práce své i svých kolegyň, připomněla letošní úspěch Přepych v soutěži 
Vesnice roku krátkou reportáží a zodpověděla několik zvídavých dětských 
otázek. Paní Seidelová nás překvapila tím, že nám domluvila i krátkou pro-
hlídku Pošty Partner a areálu technických služeb. Na závěr každý žák dostal 
sladkou pozornost a veselou omalovánku. Ráda bych ještě jednou podě-
kovala paní starostce a dalším pracovníkům obecního úřadu za příjemné 
přijetí a za čas, který našim žákům věnovali.

Kde je DOMOV domovem
Aneta Bartošová

Dne 3.10. 2017 v Domově Dědina oslavila paní Jiřina Saipová své životní 
jubileum – 80té narozeniny!
A jelikož je obec Přepychy jejím opatrovníkem, tak jsme měli štěstí a dostali 
pozvánku na tuto slavnostní událost. Připojili jsme se k opravdu velkému 
počtu gratulantů, a za obec Přepychy jsme popřáli spoustu zdraví, štěstí a 
elánu do dalších let, ačkoliv ani jedno paní Saipové rozhodně nechybí. 
Abych trochu přiblížila paní Saipovou těm, kteří ji možná ještě neznají. Jed-
ná se o dámu, která žije v Domově Dědina v Přepychách. Vyznačuje se tím, 
že je velice přátelská a stále dobře naladěná, vždy je plná energie, chvilku 
neposedí a stále má spoustu témat k rozhovoru. Když s ní strávíte pár minu-
tek času, pocítíte z ní opravdovou radost ze života.
Na její oslavě mezi všemi gratulantkami a gratulanty z Domova Dědina byl 
i pro ni bezpochyby velmi vzácný host, a to její mladší sestra, se kterou se 
neviděla spoustu let. Nejspíš i proto paní Saipová v den svých narozenin 
opravdu zářila štěstím. 
V neposlední řadě je potřeba se též zmínit o bohaté slavnostní hostině, 
kterou připravili šikovné pracovnice Domova Dědina. Nechyběl obrovský 
narozeninový dort, popíjela se káva a na stole nechybělo spousta dalších 
dobrůtek. Nálada byla slavnostní a velice příjemná, ostatně jako vždy při 
každé návštěvě klientek v Domově Dědina.  

SOUTĚŽ O NEJ... DÝNI
nejpřepychovější a nejstrašidelnější

Vydlabanou dýni a svíčku přineste v pondělí 30. 10.   mezi 
16 a18 hodinou na travnatou plochu k rybníku Sv. Jána, kde 
bude rozsvícena a vystavena a bude jí přiděleno hlasovací číslo. Hla-
sovací lístky budou k dispozici na Poště Partner, v obchodě u paní 
Karlíčkové a v potravinách u Nováka. Hlasovat můžete do pátku 
3. 11. V sobotu 4. 11. na závěr akce „V Přepychách se nebojí-
me…“ proběhne vyhlášení vítěze nej dýně …


