
HRADIŠŤAN / JAROSLAV SVĚCENÝ / JOSEF 
POPELKA / JIŘÍ STIVÍN / ZUŠ DOBRUŠKA / 
MARTINA KOCIÁNOVÁ / ALFRÉD STREJČEK 
/ ANETA RUČKOVÁ / JOSEF KRATOCHVÍL / 
ROMAN PERUCKI / JOSEF ŠPAČEK / LUKÁŠ 
KUTA / RICHARD ZÁVADA / HRADIŠŤAN 
/ JAROSLAV SVĚCENÝ / JOSEF POPELKA / 
JIŘÍ STIVÍN / ZUŠ DOBRUŠKA / MARTINA 
KOCIÁNOVÁ / ALFRÉD STREJČEK / ANETA 
RUČKOVÁ / JOSEF KRATOCHVÍL / ROMAN 
PERUCKI /  JOSEF ŠPAČEK / LUKÁŠ KUTA / RI-
CHARD ZÁVADA / HRADIŠŤAN / JAROSLAV 
SVĚCENÝ / JOSEF POPELKA / JIŘÍ STIVÍN / 
ZUŠ DOBRUŠKA / MARTINA KOCIÁNOVÁ / 
AFR´´ED STREJČEK / ANETA RUČKOVÁ / JO-
SEF KRATOCHVÍL / ROMAN PERUCKI /  JOSEF 
ŠPAČEK / LUKÁŠ KUTA / RICHARD ZÁVADA 
/ HRADIŠŤAN / JAROSLAV SVĚCENÝ / JOSEF 
POPELKA / JIŘÍ STIVÍN / ZUŠ DOBRUŠKA / 
MARTINA KOCIÁNOVÁ / ALFRÉD STREJČEK 
/ ANETA RUČKOVÁ / JOSEF KRATOCHVÍL / 
ROMAN PERUCKI /  JOSEF ŠPAČEK / LUKÁŠ 
KUTA / RICHARD ZÁVADA / HRADIŠŤAN / 
JAROSLAV SVĚCENÝ / JOSEF POPELKA / JIŘÍ 
STIVÍN / ZUŠ DOBRUŠKA / MARTINA KOCIÁ-
NOVÁ / ALFRÉD STREJČEK / ANETA RUČKO-

Přepyšský zpravodaj 2017/4 ZDARMA

řepyšský zpravodajP

NA REKONSTRUKCI HANISCHOVÝCH VARHAN JSME SHROMÁŽDILI  TÉMĚŘ 
1,4 milionu Kč. Děkujeme za Vaši podporu a přejeme úspěšný rok 2018.

PF 2018
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
nedávno jsme společně rozsvítili 
náš vánoční strom a symbolicky 
tak připomenuli začátek advent-
ního času. Konec roku využijme 
ke zklidnění po celoročním shonu 
a k zamyšlení se nad uplynulým ro-
kem. Společně se nám toho hodně 
podařilo, velký dík všem! O to smě-
lejší jsou naše plány na rok 2018!

Zdeňka Seidelová,
starostka obce 

Úspěšná sbírka na varhany při-
vedla filmaře do naší obce. 
Vážená paní starostko,
dovoluji si Vám poslat pár slov o našem 
natáčení.
Péčí pana Lukáše Kuty a manželů 
Škampových vzniká trojdílný doku-
mentární cyklus věnující se varhanům a 
varhaníkům. Na obrazovkách by se měl 
objevit v létě 2019. Samotné natáčení 
začalo 14. 11. 2017 v kostele sv.Prokopa.

Alexandra Škampová

Vesnice Královéhradeckého kraje  roku 2017
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Přítomno: 9 členů ZO, od 19:05 hod. 12 čle-
nů ZO, 14 občanů,  zapisovatelka
Zahájení : 19:05 hodin, ukončení : 20:05 
hodin

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí :
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívěj-
ších usnesení. 

3. Bod 7 programu • Vyjádření k projektové 
dokumentaci pro stavební povolení a provádě-
ní stavby na akci „II/320 Přepychy – Záhorni-
ce“.
4. Bod 8 programu • Strategický rozvojový do-
kument, doplnění akcí do roku 2021.
5. Bod 10 programu • Žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku č.j. 786/2017, Oblastní 
charita Červený Kostelec. 

6. Bod 13 programu • Nabídku prezentace 
obce Přepychy v obci Pištín.
7. Bod 14 programu • Příští termín jednání 
zastupitelstva 30.11.2017.

8. Bod 15.1. programu • Rozpočtové opatření 
č. 19/2017.    
9. Bod 15.4. programu • Zprávu o výsledku 
tématické kontroly Pošty Partner.
10.Bod 15.5. programu • Informaci ze Svazku 
obcí Dřížná, akce „Přepychy, zdroj vody“.

11. Bod 15.6. programu • Regulaci stavu vody 
v rybnících v obci Přepychy.

12.Bod 16 programu • Pozvánky na kulturní 
akce (17.11. od 17:00 hod. benefiční koncert , 
18.11. od 20:00 hod. , Mimozemský ples aneb 
z Galaxie do Galaxie, 25.11. od 9:00 do 12:00 
hod. den otevřených  dveří v MŠ Přepychy).

II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu (hlasování v 19:02 hod.). • 
Program jednání a ověřovatele zápisu (9/0/0).

2. Bod 4 programu (hlasování v 19:10 hod.) • 
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a ome-
zení užívání nemovitosti číslo  9/50/17/0229/
MA/F se Správou silnic Královéhradeckého 
kraje, Kutnohorská 59, 500 04  Hradec Králo-
vé, IČ: 70947996, jednorázová peněžitá náhra-
da ve výši 3. 741,-Kč (12/0/0).
3. Bod 5 programu • Smlouvu o právu pro-
vést stavbu inženýrské sítě a omezení uží-
vání nemovitosti číslo  9/50/17/0230/MA/F 
se Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 
70947996, jednorázová peněžitá náhrada ve 
výši 3.388,-Kč (12/0/0).
4. Bod 6 programu • Dodatek č. 5 ke smlouvě 
o dílo ze dne 17.10.2016 s firmou Proxion s.r.o., 
Hurdálkova 156,  547 01  Náchod (12/0/0).
5. Bod 9 programu • V  rámci svého členství 

Výpis z Usnesení 2017-13
v zájmovém sdružení právnických osob Orlic-
ké hory a Podorlicko s platností od 1. 1. 2018 
roční členský příspěvek ve výši 7,-Kč/obyvatele 
s jeho rozdělením  6 Kč do provozu (dle nové 
metodiky 3 Kč základní poplatek + 3  v rámci 
Fondu cestovního ruchu) a 1 Kč /obyvatele do 
Rezervního fondu (12/0/0).
6. Bod 11 programu •  Záměr obce č. 6/2017 o 
pronájmu pozemků (12/0/0).
7. Bod 12 programu • Záměr obce č. 7/2017 o 
prodeji majetku (12/0/0). Zájemci budou vy-
zváni k předložení nabídek v zapečetěné obál-
ce. Prodej návěsu zájemci s vyšší cenovou na-
bídkou bude  schválen na zastupitelstvu obce 
30.11.2017.
8.  Bod 15.2. programu • Plán inventur na rok 
2017 (12/0/0).
9.  Bod 15.3. programu • Žádost o připojení 
lokality Z26 k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nn (do 1 kV)  (12/0/0).

III. Pověřuje :
1. Starostku obce k  podpisu smlouvy dle 
bodu 4 programu.
2. Starostku obce k  podpisu smlouvy dle 
bodu 5 programu.
3. Starostku obce k podpisu dodatku č. 5 dle 
bodu 6 programu.
4.Starostku obce k dalším jednáním dle bodu 
15.3. programu.
5. Radka Křivku ke sdělení závěru jednání 
zastupitelstva obce Mysliveckému spolku 
Opočno-Přepychy ohledně regulace stavu 
vody v rybnících v obci Přepychy.

Připomínky a informace :
Připomínka k  prodeji návěsu z  majetku obce 
(Josef Marek).
Dotaz na čištění koryta potoka (Mir. Andrš).

Přítomno: 8 členů ZO, od 19:08 hod. 9 členů 
ZO, 9 občanů,  zapisovatelka

Zahájení: 19:02 hod., ukončení: 19:50 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele.

2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívěj-
ších usnesení. 

3. Bod 4 programu • Zpráva finančního vý-
boru.

4. Bod 5 programu • Zpráva kontrolního vý-
boru

5. Bod 9 programu • Informaci o vítězství 
v soutěži EDEN 2017 pro Orlické hory a Po-
dorlicko, Zámky na Orlici, téma: Kulturní tu-
rismus.

6.  Bod 10 programu • Informaci o pozvání 
starostky a místostarosty obce do Senátu Par-
lamentu ČR.

Výpis z Usnesení 2017-14

7.  Bod 11.1. programu • Rozpočtové opatření 
č. 20/2017.

8. Bod 11.2. programu • Rozpočtové opatření 
č. 21/2017.

9. Bod 11.3. programu • Informaci o volbách 
do školské rady. Tomáš Seidel - za zřizovatele, 
Ivana Macháčková -  za pedagogické pracovní-
ky, Jana Sýkorová – za rodiče. Poděkování paní 
Pharm. Dr. Lence Šichanové.

10.Bod 11.4. programu • Informaci svozové 
firmy Marius Pedersen.

11. Bod 11.5. programu • Informaci o dni 
otevřených dveří v MŠ Přepychy 25. 11. 2017 a 
informaci o kolaudaci 15. 12. 2017.

12. Bod 11.6. programu • Informaci o obnově 
varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Ko-
laudace proběhla dne  27.11.2017.

13. Bod 11.7. programu • Žádost č.j. 930/2017, 
o zařazení do pořadníku  žadatelů o byt v DPS 
Rychnov nad Kněžnou a příspěvek obce.

14. Bod 11.8. programu • Příští jednání zastu-
pitelstva 21.12.2017.

II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu (hlasování v 19:03 hod.). • 
Program jednání a ověřovatele zápisu (8/0/0).

2. Bod 6 programu (hlasování v 19:16 hod.) • 
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou orga-
nizaci Základní školu a mateřskou školu  Pře-
pychy pro rok 2018 ve výši 500 000Kč (9/0/0).

3. Bod 7 programu • Prodej návěsu trakto-
ru dle Záměru obce č. 7/2017, kupní cena  
65 000 Kč (9/0/0).
4.  Bod 8 programu • Žádost o dotaci v pro-
gramu 18 KPGU1, podpora kulturních aktivit 
(9/0/0).

5. Bod 8.1. programu • Žádost o dotaci v pro-
gramu 18 POVU1, Program obnovy venkova, 
účel 5, nákup kontejnerů na bioodpad (9/0/0).

6. Bod 8.2. programu • Žádost o dotaci v pro-
gramu 18 POVU1, Program obnovy venkova, 
účel 2, obnova a zřízení veřejného osvětlení 
(9/0/0).

III. Pověřuje:
1. Starostku obce k dalším jednáním dle bodu 
7 programu – prodej návěsu traktoru.
2. Starostku obce k dalším jednáním a podání 
žádosti dle bodu 8 programu.
3. Starostku obce k dalším jednáním a podání 
žádosti dle bodu 8.1. programu.
4. Starostku obce k dalším jednáním a podání 
žádosti dle bodu 8.2. programu.

IV. Neschvaluje:
1. Bod 11.7. programu • Příspěvek obce Pře-
pychy Městu Rychnov nad Kněžnou na zákla-
dě žádosti č.j. 930/2017 (3/0/6).
Dotazy:
Oprava světla u Šmídových čp. 47 – nakloněné.
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ČIŠTĚNÍ VOJENICKÉHO POTOKA

V měsících červenci až listopadu probí-
halo v obcích Mokré, Přepychy a Vojenice 
čištění Vojenického potoka. Investorem 
těchto údržbových prací je Povodí Labe, 
státní podnik a zhotovitelem firma VEK-
TRA, spol. s r.o.. 
V rámci této akce proběhla oprava spár 
zpevněných částí koryta, odtěžování se-
dimentů ze dna toku a z vybraných ná-
drží, dále byla provedena oprava a údrž-
ba stupňů v úseku mezi obcemi Mokré a 
Přepychy. Nezbytnou součástí údržbových 
prací bylo i kácení stromů a křovin, které 
se nacházely v tzv. průtočném profilu toku 
– tedy v místech, kde by dřeviny mohly 
bránit proudící vodě. Za zhotovitele spo-
lečnost VEKTRA se omlouváme všem ob-
čanům zmíněných obcí za zhoršené pod-
mínky pro užívání pozemků v okolí toku 
Vojenického potoka. S místními země-
dělci je za tímto účelem sjednána dohoda  
o opětovném urovnání luk a polí a o no-
vém osetí, které bude možné provádět až 
v průběhu jara. Děkujeme všem za pocho-
pení, zvláštní dík patří panu Ing. Píchovi, 
který nám poskytl zázemí a projevil vel-
kou shovívavost a pochopení. Doufáme, 
že vyčištění Vojenického potoka přinese 
správci toku i občanům z okolí užitek a 
pomůže omezit vylévání toku při inten-
zivních dešťových srážkách.

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE KOMUNÁLNÍHO ODPADU PLATÍ OD 1. 1. 2018 
SVOZOVÝ DEN — PÁTEK

Poplatek za stočné a poplatky za psy, komunální odpad a pronájem zahrad 2018 bude vybírán na Poště Partner.
Využijte mimořádného termínu:

Pátek 26. ledna 2018 od 8:00 do 18:00 hodin/ Sobota 27. ledna 2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

V měsíci lednu 2018 bude svozová firma Marius Pedersen tolerovat na popelnicích známku pro rok 2017.

Omezený provoz OÚ Přepychy v období vánočních svátků
V době od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
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Mateřská škola v Přepychách - VKLAD SPRÁVNÝM SMĚREM
23. 11.  Den otevřených dveří

Investici do mladé generace považují v Přepychách za vklad správným smě-
rem, a tak modernizují školku. Jen málokterá obec na Rychnovsku prošla  
v poslední době tak výraznými změnami k lepšímu jako Přepychy. Mezi úspě-
chy letošního roku bezesporu patří dokončení II. etapy rekonstrukce mateřské 
školy. O tom, co všechno se v objektu změnilo, se přesvědčili 25. listopadu ná-
vštěvníci Dne otevřených dveří.

Na snímku s paní starostkou Zdeňkou Seidelovou bývalé zaměstnankyně školky: Milena Pichová, 
Helena Balažovičová, Marie Burketová, Václava Rejchrtová.
Přízemní budova přitahuje pozornost 
už z dálky - díky novému modernímu 
barevnému „kabátu“ totiž doslova září. 
Pod ním se ovšem skrývá dvaceticen-
timetrová vrstva polystyrénu, která za-
teplila celou obálku mateřské školy, a to 
včetně základů. Když se k tomu navíc 
přičtou nová okna a nové dveře, je jasné, 
že se energetické úspory musí projevit 
už během nastávající zimy.    
Tato opatření byla zahrnuta do druhé 
etapy rekonstrukce a projekt, na který 
obec dostala dotaci ve výši 1 820 418 Kč 
z operačního programu Životní prostře-
dí z Fondu soudržnosti, se nazýval Ener-
getické úspory na objektu MŠ v obci 
Přepychy. 

V předmětu podpory je uvedeno: „Za-
teplení obálky budovy mateřské školy 
včetně výměny oken a dveří, zateplení 
její ploché střechy a její úplná rekon-
strukce, instalace tepelného čerpadla, 
bivalentního zdroje (elektro kotel), 
vzduchotechniky a rekonstrukce bles-
kosvodu.“
Aby mohlo být vše do puntíku splně-
no, přidaly Přepychy 4 920 425 korun 
ze svého rozpočtu. A protože investici 
do mladé generace považují za vklad 
správným směrem, je už připravena i 
etapa třetí.
Velkými změnami prošlo během před-
chozích dvou let vnitřní uspořádání 
prostor. Z nich jsou všichni - jak perso-

nál školky, tak děti - nadšeni. „Z původ-
ního bytu domovníka, vznikla stálá lož-
nice. Dříve musely učitelky po každém 
spaní skládat postýlky na sebe, dnes má 
každé dítě své stálé místo a svůj pelíšek. 
Mám radost z toho, že se zakoupily i 
kvalitní matrace na postýlky,” uvedla 
během prohlídky Zdeňka Seidelová, sta-
rostka obce.
V rámci úprav byl oddělen prostor 
pro výuku předškoláků nebo jazykové 
kroužky, děti mají také k dispozici mi-
nitělocvičnu a nové zázemí využívá ve-
doucí mateřské školy.
Současná kapacita je 24 dětí a další 4 děti 
tzv. na výjimku, takže celkem 28. „Po-
čítáme, že do budoucna se může počet 
zvyšovat. Pak by tu fungovala dvě oddě-
lení s tím, že bychom museli dobudovat 
další sociální zařízení. Máme určitou re-
zervu, a to i v rozvodech vody,“ konsta-
tovala starostka.
Jak tedy bude pokračovat modernizace 
mateřské školy v Přepychách? „V příš-
tím roce nás čeká rekonstrukce rozvodů 
vody a odpadů v kuchyni, včetně vyba-
vení novým nábytkem. Na to bychom 
chtěli použít finance z dotace za vítězství 
v soutěži Vesnice roku,“ sdělila během 
Dne otevřených dveří v přepyšské škol-
ce Zdeňka Seidelová a dodala: „Vyvařuje 
se tu pro mateřskou, ale i základní ško-
lu, takže pro všechny děti v Přepychách, 
proto chceme, aby vybavení odpovídalo 
moderním trendům.“

Dana Ehlová
redakčně zkráceno

Mezi návštěvníky byla i bývalá ředitelka školky 
Jitka Jakubcová. 

Projekt „Energetické úspory na ob-
jektu MŠ v obci Přepychy“ byl ukon-
čen dle harmonogramu. V  rámci 
projektu byl zateplen plášť budovy, 
vyměněna okna i dveře, instalován 
nový topný systém s tepelným čerpa-
dlem, zabudován nový rekuperační 

systém větrání. 
Náklady k 31. 10. 2017 

činí 6 740 843 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Ev-
ropskou unií – Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Objekt doznal změn z pohledu praktického vyu-

žití, energetické úspory i veselého vzhledu.
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Ze života obce

VZPOMÍNKA, Helena BALAŽOVIČOVÁ
Školka jako malovaná

Radní Radek Tláskal společně s paní starostkou Zdeňkou Seidelovou popřáli personálu MŠ hodně 
úspěchů. Na snímku Radek Tláskal, Kateřina Cigánková a Eva Hájková.

Den otevřených dveří MŠ v Přepychách se stal příležitostí pro setkání bývalých 
spolupracovníků a s tím souvisejícím vzpomínání na časy minulé. Dvaadvacet 
let svého života věnovala předškolákům Helena Balažovičová, ředitelka MŠ v 
letech 1979—2001. Byla u zrodu MŠ vybudovéna v akci „Z“. 

VZPOMÍNÁM…
Procházím novotou vonícími prostory 
a moje myšlenky mě vracejí k  1. lednu 
1979, kdy byl zahájen provoz Mateřské 
školy v Přepychách. Začátky byly takové, 
jaká byla i ta doba. Jenom ty starosti se 
zařizováním interiéru. Do obchodu do-
šly zpravidla jen jediné záclony i deko-
račka, nebylo z čeho vybírat. Přesto jsme 
se s  celým kolektivem snažily vytvořit 
dětem pěkné a příjemné prostředí. 
Když jsem se dnes, téměř po 40 letech 
přišla do školky podívat, bylo to příjem-
né překvapení. Přestavba vytvořila mo-
derní, účelné prostředí, odstraněním 
příček a dveří se prostor více otevřel 
světlu i dětským hrám, vznikla stálá lož-
nice, kde se nemusí pracně připravovat 
rozkládací lehátka, modernizovalo se i 
gastronomické zázemí. Potěšilo mě také 
setkání s  tehdejšími pracovníky – paní 
Jakubcovou a Burketovou, kuchařkami 
paní Píchovou a Rejchrtovou. Společ-
ně jsme nad vystavenými fotografiemi 
odhadovaly, jestli to je David, Petruška 
nebo Maruška. Děti povyrostly a malá 
kudrnatá Kristýnka je maminkou tří 
dětí, z  Haničky je šikovná cukrářka, 
z  Marušky paní učitelka a Radeček je 
úspěšný inženýr. Milé bylo, když Pavlík 
přivedl ukázat i svou malou Janičku. 
Nová proměna mateřské školy je jistě 
výsledkem pochopení potřeb dětí, za 
což patří dík vedení obce, ale nechci 
zapomenout ani na učitelky a celý ko-
lektiv, neboť ony, svou péčí o děti, tomu 
pěknému prostředí dávají konečný smy-
sl. Přeji hodně spokojených dětí a děku-
ji, i za to společné vzpomínání…

Helena Balažovičová
bývalá ředitelka MŠ

Ve školce to žije.
Podzimem jsme s dětmi proletěli závratnou rychlostí. Starší děti navštívily sokolní-
ky v Opočně, upekly si jablečný závin a linecké cukroví. Společně s dětmi ze ZŠ jsme 
oslavili posvícení, s rodiči jsme vydlabali dýně a v neposlední řadě jsme přichystali 
s Obcí Přepychy den otevřených dveří naší nové školky. Ani jsme se nestačili po-
řádně rozkoukat a už se blíží Vánoce. S plným počtem 28 dětí ve třídě a věkovou 
skupinou od dvou až do téměř sedmi let je to opravdu jízda. Pro nás zaměstnance 
jízda, která nás naplňuje a kde získáváme nové a nové zkušenosti heterogenní třídy 
s takovýmto velkým věkovým rozdílem mezi dětmi. Pro děti, doufáme, jízda plná 
zábavy, pohody a kamarádství. 
V prosinci nás čeká spousta společných akcí – kromě Mikulášské besídky se také 
vypravíme na pohádkový vánoční výlet na zámek do Doudleb nad Orlicí, a jako 
novinka nás čeká posezení s prarodiči dětí s názvem „Vánoce našich babiček“.  Na 
tuto akci se moc těšíme a všechny babičky a dědečky dětí srdečně zveme. 

Eva Hájková
vedoucí MŠ

Školka je vybavena moderními pomůckami, ja-
kou je např. interaktivní tabule.
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Pomník padlým
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ - 11. 11. 2017

Vzdáváme dnes hold válečným veterá-
nům. Stojíme před pomníkem těm, kte-
ří se do naší vesnice nevrátili z 1. světo-
vé války. Vzpomínáme na ně v den 11. 
listopadu, kdy před 99 lety byla časně 
ráno v železničním vagóně, daleko za 
bojovými liniemi na území Francie, po-
depsána dohoda o příměří mezi vítěz-
nými mocnostmi a Německem. Dohoda  
s účinností od 11 hodin pařížského času. 
Proto se často hovoří o „jedenácté hodi-
ně jedenáctého dne v jedenáctém měsí-
ci“. Celá Evropa si oddechla. Nikdo v té 
chvíli asi nepředpokládal, že neuběhne 
ani 22 let a na stejném místě ve stejném 
vagóně bude předložena bezpodmíneč-
ná kapitulace Francie do rukou Hitlera. 
Ale zpět k našim vojákům z 1. světové 
války. Celkem bylo na bojiště 1. světové 
války odvedeno z naší obce 176 mužů. 
Každý devátý z nich se nevrátil. Postup-
ně při svých cestách po Evropě vyhledá-
vám místa, kde padli nebo kde jsou dnes 
uloženy jejich ostatky. Skládám mozai-
ku jejich příběhů, přivážím z každého 
takového místa hrstku půdy. Pořizuji 

fotografie ještě znatelných zákopů v bo-
jových liniích, hledám místa polních la-
zaretů a vojenských hřbitovů. Jednou se 
možná podaří shromáždit takové vzpo-
mínky na ty, kteří se z té války nevrátili. 
Dosud jsem navštívil Monte Zebio kde 
padl Jan Rathouský a identifikoval jsem 
místo kde jsou zřejmě uloženy jeho 
ostatky. Byl jsem v Campo Rosá, kde  
v polním lazaretu zemřel Bohuslav Pav-
lík. Prošel jsem bojiště u Zborova a na-
vštívil místo, kde jsou uloženy ostatky 
Vladimíra Sklenáře. Přijal jsem pomoc 
pana ředitele muzea ve Vysokém Mýtě, 
který letos v červenci navštívil Irkutsk  
u jezera Bajkal, kde zemřel v polním la-
zaretu František Jelen.  
Válečnými veterány ale nejsou jen ti, je-
jichž jména jsou zde na pomníku. Mezi 
těmi, kdo se z války vrátili, bylo i 11 
příslušníků legií na východní i západní 
frontě. Těch, kteří významně přispěli 
svým bojem ke vzniku naší nové Česko-
slovenské republiky. 
Čest památce válečných veteránů nejen 
z naší obce.

Vzpomínka na válečné veterány se stala v Přepychách tradicí. I letos se ujal 
hlavního slova plk. v záloze Luboš Bahník.

Na snímku u pomníku padlým zástupci obce a 
místních spolků. Zleva: Josef Marek, Miroslav 
Andrš nejml., Jiří Kalous, místostarosta obce 
Jan Macháček, plk. v záloze Luboš Bahník, sta-
rostka obce Zdeňka Seidelová, Luděk Novák, 
Karel Pšeničný a v historické uniformě SDH 
Přepychy Vincenc Karlíček.

ODMĚNA 3 000 KČ 
i více 

za sehnání 
starého traktoru 

nebo pásáčku 
(i nepojízdného). 

Ne inzeráty.
Prosíme pomozte nám.

Budujeme nové 
MUZEUM STARÝCH 

TRAKTORŮ 
pro další generace. 

Tel. 777 154 614
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REFERENT VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ

Tento rok na Obecním úřadě v Přepychách vznikla nová pracovní pozice s ná-
zvem „Referent veřejného opatrovnictví“, ale co je vlastně znamená?

Smyslem opatrovnictví je ochrana zá-
jmů a naplňování práv opatrovance. 
Opatrovancem se rozumí osoba, která 
je mentálně či fyzicky handicapovaná, 
a proto není způsobilá svým vlastním 
jednáním nabývat práva nebo se za-
vazovat k  povinnostem. Jsou to osoby, 
jejichž zájmy je potřeba hájit nebo re-
prezentovat k ochraně zájmu veřejného.
Opatrovníkem se pak rozumí soudem 
stanovený zástupce neboli obhájce 
v oblasti sociálně-právního rozhodová-
ní opatrovance. Cílem by vždy měla být 
podpora opatrovancových práv, niko-
liv jejich omezování. Mělo by se jednat  
o tzv. „model podpory“, kdy je respek-
tována jedinečnost každého člověka 
s postižením, který má nárok na důstoj-
ný život.
Opatrovnictví vzniká nabytím právní 
moci rozhodnutí místně příslušného 
soudu. Soud může rozhodnout jen na 
základě osobního kontaktu s  opatro-
vancem. V  rozhodnutí soudu vždy 
zazní rozsah omezení svéprávnosti a 
jmenování opatrovníka. Rozsah ome-
zení svéprávnosti je u každého jedin-
ce individuální, záleží na zachovaných 
schopnostech uspokojovat své potřeby 

v  různých oblastech života, a také do 
jaké míry je schopný samostatně jednat 
a chápat důsledky svého jednání. Opat-
rovník má pouze oprávnění hájit opat-
rovance v oblastech, které soud omezil. 
Opatrovníkem může být fyzická osoba, 
např.: osoba z  řad příbuzných či zná-
mých. Ale tak i právnická osoba, např.: 
obec, ve které má zpravidla opatrovanec 
trvalý pobyt, ačkoliv nemusí tomu tak 
být. Pokud se stane obec opatrovníkem, 
je tvz. veřejným opatrovníkem. Veřejné 
opatrovnictví je chápáno jako „poslední 
útočiště“, pokud není jiná vhodná oso-
ba z řad příbuzných a známých ochotna 
vykonávat tuto funkci. Obec navenek 
zastupuje starosta či starostka, která má 
právo jménem opatrovacne rozhodovat. 
Referent veřejného opatrovnictví pak 
vede potřebnou agendu týkající se této 
oblasti a zajištuje další související čin-
nosti. 
Pro představu nejčastějšími úkony opa-
trovníka jsou např.: účast při soudních 
jednáních (přezkumy svéprávnost i exe-
kuce, trestné činy...), zařizování chybějí-
cích osobních dokladů, jednání s ČSSZ, 
komunikace se zdravotnickým zařízení, 
komunikace s úřadem práce, zprostřed-

kování pomoci při zajišťování bydlení a 
úhrady plateb souvisejících s bydlením, 
správa majetku a financí, řešení závaz-
ků… atd. 
V  současné době má obec Přepychy 
evidováno 23 opatrovanců, kteří jsou 
umístěni v zařízeních poskytujících po-
bytové služby, a to v Domovech Dědina 
a Senior Centru. 
Pro rok 2018 je opětovně plánováno ze 
státního rozpočtu formou příspěvku na 
přenesenou působnost vyčlenit finanč-
ní prostředky na výkon činností státní 
správy v  oblasti veřejného opatrovnic-
tví. Výše paušální částky na jednoho 
opatrovance, je předběžně uvažová-
na ve stejné výši jako pro tento rok, tj.  
29 000 Kč. Obce jako veřejní opatrov-
níci obdrží násobek paušální platby na 
jednoho živého opatrovance podle je-
jich počtu k rozhodnému dni, kterým je 
pro rok 2018 stanoven 31. březen 2017. 
Započítány budou jen takové případy,  
u kterých do tohoto data nabyly rozsud-
ky soudu právní moci. Je na rozhodnutí 
vedení obce, jak peníze rozdělí v rámci 
svého rozpočtu a na co budou využity. 
Primárně je příspěvek určen na zabez-
pečení agendy veřejného opatrovnictví, 
ale o konkrétním způsobu jeho využití 
rozhoduje vedení obce. 

Redakce

Opatrovanci z Domovů Dědina v Přepychách (myšleno dva domy čp. 213 a čp. 220).

Poznámka redakce: 
Funkci referenta veřejného opatrovnictví při Obecním úřadě v Přepychách vykonává 
Bc. Aneta Bartošová.
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Společenská kronika
leden – únor – březen

LEDEN
Škaldová Drahomíra  čp. 196  84 let 
Krulich Jan   čp. 95  70 let 
Johannidesová Věra  čp. 212  70 let
Soukup Vladimír  čp. 212  75 let
Vostřezová Eva   čp. 82  85 let

ÚNOR 
Karlíčková Věra   čp. 7  70 let
Zilvarová Květoslava  čp. 170  84 let

BŘEZEN
Tomková Jaroslava  čp. 119  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.

PODĚKOVÁNÍ
kulturní komise

Generace Přepyšáků   
ČTYŘI GENERACE ŽEN, tentokrát POD JEDNOU STŘECHOU 

RETRO RUBRIKA 
Od tohoto vydání se objevuje tato rub-
rika. Starší si vzpomenou a mladším 
vysvětlím, že už dříve vycházelo v časo-
pise foto čtyř generací - tedy - babička, 
matka, dcera, vnučka, pravnučka...
Třeba vás napadne - a proč ne taky čtyři 
generace mužů? No - vy o takové rodině 
víte? Jestli ano, ozvěte se.
Alespoň jeden člen rodiny by měl trvale 
bydlet v Přepychách.
U této první rodiny je to tak, že tu bydlí 
všechny ženy a navíc pod jednou stře-
chou. Myslela jsem, že to bude tedy s vy-
focením jednoduché, ale v dnešní době 
není snadné zastihnout doma všechny 
najednou. Ale povedlo se.
Paní Marie Kašparová bydlí v Přepy-
chách od roku 1951. S manželem Vác-
lavem ještě oslavila Zlatou svatbu, nyní 
je už ale 15 let vdovou. Spolu vychovali  
4 děti. Nejstarší Marie bydlí na Pasekách, 
syn Václav v Dobrušce, dcery Jaroslava a 
Ludmila tady v Přepychách. Dohromady 
má 9 vnoučat a 12 pravnoučat.
V  kalendáři má důmyslně zpracovaný 
seznam narozenin všech členů rozvětve-
né rodiny (prý se v něm vyzná jen ona), 
aby na nikoho nezapomněla.
Tak tentokrát představujeme paní Ma-
rii Kašparovou s dcerou Lídou Preclí-
kovou, vnučkou Ludmilou Zálišovou a 
pravnučkou Silvou Zálišovou.
A co by si všechny přály? Prý zdraví a 
pohodu všem.

JJ

Kulturní komise děkuje za pomoc a 
podporu při organizaci a plánování akcí 
Ilče, Monče a Simče Burešovým, Jarmile 
Sejkorové, Růže Geletové, Verče Zdeň-
kové, rodině Kadlecových, technickým 
službám, ZŠ a MŠ Přepychy, místním 
spolkům, Jitce Tláskalové z Opočna a 
hlavně Jirkovi Králíčkovi. Děkujeme ro-
dinným příslušníkům za aktivní pomoc 
při přípravě akcí.
Nesmíme zapomenout na trio Čtvrtec-
kových-Jaruška, Petruška a Jituška, které 
svým zpěvem ( za hudebního doprovo-
du Jitky 1.) navodí tu správnou atmosfé-

ru při vítání občánků nebo setkání seni-
orů. Svým hudebním vystoupením vždy 
potěší naše seniory Vendulka a Kuba 
Šichanovi a Matyas Seidel.
Děkujeme a těšíme se na další spolu-
práci!

Všem přejeme klidný adventní čas, 
krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí  
v novém roce!

Kulturní komise,
Obec Přepychy
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, kulturní komise obce Přepychy
7. 10. 2017

Slavnostní okamžik v kapli Panny Marie Lurdské v Dřízenském údolí. Starostka 
s novými občánky Jakubem Fryntou, Vojtěchem Vostřezem, Karolínou Seiber-
tovou a jejich rodiči.

Našim novým občánkům, jejich rodinám, 
i Vám všem drazí čtenáři, přejeme společně 
s našim příznivcem  kreslířem Jiřím Slívou 

hodně úspěchů v roce 2018.
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ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA - VÁNOČNÍ BESÍDKA 22. 12. 2017
děti malují na téma Přepyšské čertoviny

Konec listopadu a doba adventní probíhá v naší škole ve znamení intenzivního 
nácviku vánoční besídky. Děti s učiteli zkouší a pilují své role, maminky vy-
mýšlí kostýmy a všichni se těší  na poslední školní den tohoto roku, kdy budou 
moci vše předvést na vánočním vystoupení. Pro letošní  představení jsme si 
nachystali tradiční i netradiční pohádky, veselá taneční čísla a na závěr zazní 
klasické koledy s malým překvapením. Věříme, že i letos vykouzlí náš předvá-
noční dáreček úsměv na tváři a přispěje ke sváteční atmosféře. Vánoční besíd-
ka se bude konat v restauraci Katka 22. prosince v 9.30 hod. Těšíme se na Vás!

David Martinec
Jan Zelinka Petr Schlosser

Lenka Trantová

Tereza Janků Anonym

Samuel Šimlík
Jakub Sivák

Dan Bečička
Vendula Šichanová

Šimon Hroch

Kateřina Schlosserová

Vít Paseka Sabina Jarkovská Silva Zálišová
Oliver Seidel

Michaela Štěpánová

PŘED ADVENTEM ROZDALI KARTY ČERTI 

Jirka Jelen
Anna Dubnová

Adam Weber
Matyáš Piskora

Děti ze základní školy se podílely na pří-
pravě Přepyšských čertovin. Ve spolupráci 
s kulturní komisí nakreslily pod vedením 
Anety Bartošové obrázky pro čertovy kar-
ty. Jak si naše děti představují pekelníky, 
otiskujeme i se jmény autorů .
Pozn. redakce: jeden z kreslířů opomenul 
svůj obraz signovat.
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Na sobotu 2. 12. 2017 zorganizovala 
Kulturní komise obce Přepychy exkur-
zi do firmy Škoda auto a.s. v Kvasinách. 
Zájemců pro tento termín se sešlo 14. 
Z toho 4 děti. Výrobou nás provedl pan 
Čtvrtečka s panem Holoubkem, během 
hodiny a půl dlouhého výkladu nám byl 
podán výklad o historii i současnosti 
firmy. Navštívili jsme prostory svařovny 
a montáže, v lakovně se prohlídky ne-
konají pro vysoké nároky na čistotu.

Pro velký zájem je naplánována další 

EXKURZE DO ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 
na 16. 12. 2017.

V případě zájmu se registrujte na Poště Partner. 

Doprava vlastní. Dětem do 10 let není vstup povolen.

T: +420 494 661 237
M: +420 602 287 289
F: +420 494 661 238
E: age@age.cz

AGE s.r.o.
Osvobození 448
517 71  České Meziříčí
Czech Republic
www.age.cz

Hledáme nové spolupracovníky

Prostřednictvím DSOHP se Přepychy 
staly členy Excelentní evropské desti-
nace s jedinečným kulturním produk-
tem. Získané ocenění přineslo destinaci 
finanční podporu ve výši 0,5 mil. Kč na 
marketingovou podporu destinace, ze 
strany CzechTourismu a Evropské ko-
mise i zviditelnění spolupráce obcí, měst 
a podnikatelů, podporujících rozvoj ces-
tovního ruchu této, nutno dodat, největ-
ší turistické oblasti východních Čech.
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JAROSLAV KŘÍŽ - rodák z Přepych
Přepychy vlastní originály akademického malíře

Akademický malíř Jaroslav Kříž se v Přepychách narodil 12. 10. 1934. Byl čle-
nem Syndikátu výtvarných umělců, Sdružení malířů Praha, Jednoty výtvar-
ných umělců a zakladatelem výtvarné skupiny Tolerance 95. Studoval výtvar-
nou výchovu na Pedagogickém institutu v Praze 1958—62 (prof. C. Bouda, J. 
Bureš, K. Lidický) a na FF UK v Praze 1966—71. Je autorem koloristických 
lyricko-expresivních krajin z prostředí venkova ze středních a jižních Čech. 

Rodný dům akademického malíře Jaro-
slava Kříže nechal v roce 1933 postavit 
jeho otec řídící učitel z Přepych pan Ja-
roslav Kříž s manželkou Ludmilou. Na 
tehdejší dobu moderní funkcionalis-
tický dům byl postaven podle projektu 
malířova strýce, bratra p. řídícího učitele 
architekta Bohumila Kříže narozeného v 
Dobrušce. Bohumil Kříž byl významný 
český architekt. Mimo jiné projekto-
val v Praze domy zvané Nové Podolí, 
Gymnázium Budějovická, výškový dům 
Konstruktiva a mnoho dalších.
Manželé Křížovi se nastěhovali v roce 
1934. Počátkem 50. let se odstěhovali 
do Prahy a v roce 1963 prodali dům Ja-
roslavu a Martě Škvrnovým. 

Miloslav Vomáčka, majitel domuJaroslav Kříž, Pohled na Přepychy, akvarel, obraz je ve vlastnictví manželů Vomáčkových

Akademický malíř Jaroslav Kříž s výtvarnicí 
Alenou Galianovou.

Pytlácká kýta-uzená kýta z divočáka na česneku
Pochoutka mimořádné kvality se prodává v předvánoční akci pouze za 235 Kč/kg.

PŘEDVÁNOČNÍ NOVINKA ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

Farma Třebešov-prodejna zvěřiny a uzenin / otevírací doba: po-st-pá 14-17 hod. 
 e-shop www.farmatrebesov.cz; T: 775 713 332
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3 888 KM MADAGASKAREM
beseda s Radkem Vostřezem

ZLATÁ TŘINÁCTKA
Slavnostní setkání vítězů 23. ročníku soutěže „Vesnice roku 2017“ - 6. 12. 2017

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
POZVÁNKA 

Pátek 24. 11., zaplněný sál Restaurace 
Katka, 3 888 KM MADAGASKAREM
pořadatel MS ČČK Přepychy.
Ano tak zněl název poslední přednášky 
letošního roku. O své postřehy z cest 
napříč Madagaskarem se s námi podělil 
zajímavým vyprávěným a záběry z cesty 
Radek Vostřez.

Díky Radkovi a jeho kamarádům, se 
kterými podnikl cestu po Madagaskaru 
jsme měli možnost poznat jak se žije jin-
de. Každý z přítomných mi dá za prav-
du, že to bylo velice zajímavé a poučné. 
Velmi nás potěšila hojná účast. Přejme 
si, ať i další pořádané akce zaujmou a je 
vysoká návštěvnost.

Ještě jednou patří dík Radku Vostřezovi 
a jeho kamarádům.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát 
pěkné Vánoční svátky v pohodě a pevné 
zdraví v nastávajícím roce 2018.  Těšíme 
se na  další setkání a  spolupráci s Vámi . 

Za ČČK Přepychy 
Ludmila Preclíková

Společné foto ze setkání vítězných obcí v sídle Senátu Parlamentu České republiky, které se uskutečnilo dne 6. 12. 2017. Za naši obec se setkání zúčastnili 
starostka obce Zdeňka Sedidelová a místostarosta Jan Macháček.  Zleva: Jiří Sedláček, obec Kruh, Liberecký kraj, Miroslav Kroc, obec Břasy, Plzeňský 
kraj, Rita Skalová, obec Skalná, Karlovarský kraj, František Novotný, Městys Křtiny, Jihomoravský kraj, Pavla Chadimová, obec Heřmanov, kraj Vy-
sočina, Ilona Severová, obec Lukavice, Pardubický Kraj, Miroslava Vencláková, obec Libochovany, Ústecký kraj, Jaroslav Havel, obec Pištín, Jihočeský 
kraj, Markéta Bálková, obec Hvožďany, Středočeský kraj, Libor Švardala, obec Slavkov, Zlínský kraj, Zdeňka Seidelová, Přepychy, Královéhradecký 
kraj, Miroslav Černoch, Vetřkovice, Moravskoslezský kraj, Leoš Hannig, Vápenná, Olomoucký kraj

SPOLEČENSKÝ PLES  
19. 1. 2018 OD 18 HOD. 

RESTAURACE  KATKA

DĚTSKÝ KARNEVAL 
21. 1. 2018 OD 14 HOD.

 RESTAURACE KATKA
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Ze života spolků

MIMOZEMŠŤANÉ
ORBITÁLNÍ STANICE - RESTAURACE KATKA

SPOLEK ProPřepychy - 18. 11. 2017 - orbitální stanice Restaurace Katka. Vesmírná orbitální stanice KATKA hostila 
v polovině listopadu návštěvníky z nejrůznějších galaxií, Černých děr a hvězdného meziprostoru. Výběr tématu plesu byl 
šťastný o čemž svědčí fotoreportáž.

Vítězné mimozemšťanky Slunce — Věra Jirušková, Měsíc — Tereza Macháčková, Větrník — Martina Macháčková a Večernice — Petra Sejkorová.

Manželé Květa a MUDr. Ondřej Tomanovi z Červí planety, Ondra Zdeněk s Vetřelcem a totální mimozemšťani manželé Preclíkovi.
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Ze života spolků

MIMOZEMŠŤANÉ
tematický ples

Tradiční vepřo-zelo-knedlo nahradily v pojídací soutěži kosmické Amarouny. Sál restaurace zaplnil velký roj Zelených mužíčků z Tláskavé planety.

Hostitel ze Země navázal na témata předcháze-
jících let (Swing; Country bál; Cvičme v rytme; 
Květinové děti; Večer pruhů a hvězd; Říše zví-
řat) letošním letem Mimozemšťanů z galaxie do 
galaxie. Výběr to byl úspěšný o čemž svědčil sál 
plný nápaditých příšer a tvorů z  nekonečných 
dálav vesmíru. Hvězdnou bránou vstoupily do 
světa zábavy, soutěží a nespoutaného veselí. Po-
etickou duši prokázali návštěvníci ze souhvězdí 
Orion a Červí planety (manželé Tomanovi a 
spol.), když na zadaných 5 slov (digitální polév-
ka jednooký ufon; kosmonaut; raketa; skafandr) 
vytvořili báseň, která byla CML (Centrálním 
mozkem lidstva) vyhodnocena jako nejlepší. 
Michal Schmoranz zase s  velkou chutí spořá-
dal nejrychleji pokrm kosmických Amarounů.  
Nadpozemskou hudbou provázela večerem 
skupina TROP. Již dnes přemýšlejí organizátoři 
nad tématem příštího ročníku, aby bylo stejně 
úspěšné a atraktivní.

Hvězdná brána 
a Amarouny

Přepyšský zpravodaj 2017/4
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O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ A NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ DÝNI
kulturní komise připravila báječnou podívanou

Sešlo se jich úžasných sedmadvacet. 
Soutěžícím tím úkol skončil a teď už 
jim nezbývalo než čekat na vyhlášení 
vítězů. 
Veřejnost hlasovala pomocí lístků do-
stupných na poště Partner, v obchodě 
paní Karlíčkové a v potravinách pana 
Nováka. Možnost dát hlas zubatému či 

Soutěž o nejpřepychovější a nejstrašidelnější dýni odstartovala v Přepychách, 
které se letos staly Vesnicí Královéhradeckého kraje. V pondělí 30. října mezi 
16. a 18. hodinou donesli zruční „dlabači“ své dýně a svíčky k rybníku sv. Ján, 
na jehož břeh svítící oranžové obludy opanovaly.

Vítězná dýně Klárky a Kubíka Brandejsových. 

3. místo: Simča a Móňa Burešovy 
(22 hlasů)

Společné 2. místo: Davídek Martinec 
(23 hlasů)

Společné 2. místo: Petruška Čtvrtečková
(23 hlasů)

naopak bezzubému dýňovému favorito-
vi měli všichni do pátku 3. listopadu.
O den později, tedy v sobotu 4. listo-
padu, proběhla na místním fotbalovém 
hřišti akce „V Přepychách se nebojíme“. 
Začátek byl stanoven s přicházejícím 
soumrakem na 17. hodinu a organizáto-
ři v zájmu bezpečí účastníků poslali do 

éteru výzvu: „Strašidla, duchové, teď se 
vzbuďte, na všechny děti hodné buďte!“
Dětem připomněli, aby si s sebou vza-
ly nejen odvahu, ale i hrneček na čaj a 
dobrou náladu. 
Na závěr byli vyhlášeni vítězové klání  
O nejpřepychovější a nejstrašidelnější 
dýni v Přepychách v pořadí: na 1. místě 
se s 35 hlasy umístila dýně Klárky a Ku-
bíka Brandejsových, na 2. místě se spo-
lečně umístily dýně Petrušky Čtvrtečko-
vé a Davídka Martince (obě obdržely po 
23 hlasech), na 3. místě se umístila dýně 
od Simči a Móni Burešových (22 hlasů). 
Pro pořádek připomeňme, že Hallo-
ween je svátek připomínaný 31. října. 
Má keltský původ, kdy byl oslavován 
konec léta svátkem Samhain. V anglické 
terminologii se pro tento den začal po-
užívat název All-hallow-even, zkráceně 
Hallowe’en, což znamená Všech Svatých 
předvečer. Z anglicky mluvících zemí se 
jeho obliba začala přesouvat dál na vý-
chod, až dorazila i k nám. A právě vyře-
závaná dýně - jeden z tradičních znaků 
tohoto svátku – se v angličtině nazývá 
„Jack-o’-lantern“ (Jackova lucerna).

EDA 
(redakčně zkráceno)

Přepyšský zpravodaj 2017/4
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Ze života spolků

V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME  - 4. 11. 2017 v areálu SK Přepychy 
v režii a obsazení kulturní komise 

Obejít všechna stanoviště vyžadovalo 
velkou dávku odvahy, která však našim 
dětem nechybí. To prokázaly i na baru 
U kostlivce s Jitkou Čtvrtečkovou, kde se 
srdnatě rozhodují, zda si dají krev mod-
rou nebo červenou....

Ani Ema a Hanka Jedličkovy neměly na-
hnáno. Hvězdně zapózovaly fotografům 
společně s úpírem alias Samuelem Seide-
lem, který právě vstal z rakve. Vše pod 
dohledem dvou kostlivců - Lufi a Andrey 
Seidelových.

Nejenom zádumčivý sobotní podvečer, ale i oživlé postavy pohádek, horrorů i vlastní fantazie dotvořily tajemnou atmosféru tra-
diční akce určenou pro celou rodinu. A to doslova. I pořadatelky zapojily své rodinné příslušníky, o čemž svědčí jména u skupino-
vého fota: Vladimír Zdeněk, Seidelová Zdeňka, Čtvrtečková Jaruška, Burešová Simča, Burešová Ilona, Čtvrtečková Péťa, Čtvrteč-
ková Jitka, Zálišová Silva, Zálišová Lída, Seidelová Andrea, Seidel Lufi, Seidel Samuel, Zilvar Michal, Zilvar Kuba, Zilvarová Jana.

Přepyšský zpravodaj 2017/4
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ČAS  VĚCÍ
výstava otevřena u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu

Ze života spolků

Ema má maso - Ó my se máme. Tyto 
krátké věty se mně vybavily při vstupu 
do zaplněné výstavní síně u paní Kruli-
chové, když můj pohled padl na slabiká-
ře, které pamatuji z první třídy základní 
školy. Chyběl pouze kalamář s inkous-
tem, piják, násadka na pero na konci 
řádně rozkousaná, a iluze dětství byla 
dokonalá. V mysli mně vytanuly slova 
mé mámy, jak  mě při odchodu do školy 
s hnědou mošnou na zádech starostlivě 
nabádá: „Chovej se slušně. Kapesník a 
svačinu máš? A zdrav a přes cestu se roz-
hlídni.“ Pak ještě pusu na rozloučenou, 
to pro štěstí a opětné shledání u rodin-
ného stolu. Nejinak tomu bylo při pohle-
du na dřevěné hračky totožné s těmi, co 
jsme pod stromečkem s bráchou nalezli, 
ještě když k nám chodil Ježíšek, který 
musel vystávat frontu na pomeranče a 
buráky, jež následně naaranžoval na kor-
bu darovaného náklaďáku.
„Tak tyto krásné vzpomínky jste pro-
budili v našem nitru, ženy z Junkovic. 
V adventním čase, poznamenaném 
bohužel kvapem a shonem, je to milé 
připomenutí poslání blížících se Vánoc 
strávených v rodinném kruhu. Děkuji 
Vám za všechny, kterým jste napomohli 
na okamžik spočinout a ponořit se do 
vzpomínek prostřednictvím odložených 
věcí z půd a koutů přepyšských sousedů. 
Probouzejí naše vzpomínky a vyprávejí 
příběhy těch, kteří se jich dotýkali a byli 
nám blízcí.“

Příjemné svátky vánoční, 
hodně úspěchů v roce 2018

přeje za redakci PZ
Jiří Králíček

V prostorách bývalé Stoleté hospody, díky vstřícnosti paní Jany Krulichové, její sestry Věry Karlíčkové a elánu Junkovi-
cích žen v čele s Jarmilou Sejkorovou a spolku ProPřepychy, vyprávěly své příběhy panenky, auta, mlýnky, šaty i kočárky. 

TIP LENKY
okénko knihovny

Obec Mokré před Vánoci vydala druhý 
díl o historii obce: 

Obec Mokré
Zajímavá data v historii a současnoti 

1390 - 2016 a půl
Kniha bude k zakoupení v knihovně  

U Mokřinky. 
Informace na www.obecmokre.cz

 T: 601 339 859.
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Ze života spolků

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY s palačinkami a zkumavkou
9. 12.  v Restauraci  KATKA a v bývalé kovárně 

Čertice Klárka chemikem a čert Michal experi-
mentálním fyzikem. Přírodovědné obory, které 
se nesetkávají příliš se zájmem u žáků základ-
ních škol. Zatraktivnit a přiblížit je dětem z Pře-
pych a okolí se rozhodla kulturní komise obce se 
Základní školou v Přepychách. Oslovily Univer-
zitu Hradec Králové — Přírodovědeckou fakultu 
a bývalá kovárna se díky vstřícnosti Bronislava 
Kadlece stala experimentální laboratoří.

Co by to bylo za akci pro děti, kdyby chyběly 
pochoutky. Tentokrát v podobě báječných pala-
činek. Plánovány byly sice přespolní — flambo-
vané, ale ty domácí od Hanky a Slávky prostě 
nemají konkurenci. 
Nechyběl ani Junkovický Ďábel se svými ohňo-
vými efekty, které odpálil za spolupráce se spol-
kem ProPřepychy.
Světelné efekty ochotných a nezištnýh dobruš-
ských osvětlovačů, Marcela Vrátného a Tomáše 
Ulrycha dotvořily pohádkovou kulisu.

Protože se jednalo v Přepyšské kotlině o ojedi-
nělou show, bezpečnostní požadavky tomu byly 
odpovídající. Účast našich hasičů byla nezbyt-
ná. Jeden z nich se dokonce ujal role utajeného 
dohližitele v roli nejvyššího čerta.

PODPORUJEME  ROZVOJ OBCÍ V NAŠEM REGIONU 
A VZDĚLÁNÍ DĚTÍ

PŘEPYCHY. Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017 uspořádala druhý ročník Přepyšských čertovin. 
Nešlo však jen o zábavu. Pořadatelé využili příležitosti a hravou formou za podpory Univerzity Hradec 
Králové přiblížili dětem možnosti výběru studijních oborů na Přírodovědecké fakultě.

Tak to tu ještě nebylo. Zem se otevřela a do 
vzduchu vyskakovali čerti. Předvedli salta, roz-
nožky a jiná alotria. Rohatí slackline performe-
ři se s dětmi skamarádili a naučili je pár akro-
batických kousků.

Členky kulturní komise zúročily své zkušenosti 
a připravily pro děti nejen nadílku, ale i bohatý 
program.

GRANITCS
Ondøej Šrùtek

www.granitcs.cz

 

Spolek ABAKUS,
autor projektu Rodný kraj Františka Kupky
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NAŠE STOPY V CIZINĚ - plníme slib z říjnového čísla INFO Přepychy
Za koníky do světa - Vladimír Zdeněk

Ze života obce

Na snímku Jiří Hovad s koněm Phoebus na Velké pardubické.

Náš dnešní příběh mohl být také na-
zván třeba „Láska ke koním hory a země 
přenáší“. Je o mladé, pohledné a sebevě-
domé ženě, kterou její vztah ke koním 
a cílevědomá práce doma a zkušenosti 
získávané v zahraničí, dovedly až do nej-
vyšších pater dostihového sportu. 
Vyrůstala v rodině, která její další ži-
votní cestu již trochu předurčovala. Již 
matka Jana žila v prostředí, kde kůň byl 
běžnou součástí života a otec Jirka je 
zapáleným „koňákem“ dodnes. V roce 
1988 si pořídil svoji první huculku, po 
které následovali koně další. Přes par-
kury, Hubertovy jízdy se dostal až k pl-
nokrevníkům a k dostihovým závodům. 
Vrcholem byla v roce 2002 účast jeho 
stáje Dolly ve Velké pardubické s koněm 
Phoebos. Kůň sice dostih nedokončil, 
ale zkušenost vedle Josefa Váni a jiných 
legend dostihového sportu to byla vel-
ká. Jirka i celá jeho rodina se s Josefem 
Váňou spřátelila, jeho koně závodili na 
dráze Bolka Polívky v Olšanech, podí-
vali se i na další dostihové dráhy. I v le-
tošním hlavním závodě Velké pardubic-
ké jsme mohli sledovat koníky Kasima 
a Mauglího, kteří jsou potomky Jirkova 
koně Magnuse. 

Jistě jste již poznali, že řeč je o rodině na-
šeho rodáka Jirky Hovada. Pojďme tedy 
za příběhem jeho dcery Radky, který 
jsme v úvodu slíbili. 
Po studiu specializace pro chov koní a 
jezdectví na Střední škole zemědělské a 
veterinární v Lanškrouně nastoupila ve 
Velkých Karlovicích, do prestižní stáje 
šestinásobných vítězů nejtěžšího konti-
nentálního dostihu, Františka a Radka 

Holčákových. Na prázdninách jezdila 
i u Josefa Váni na jeho stáji. Její pestrý 
život s koňmi v Čechách pokračoval. 
Získala licenci jezdce amatéra, závodila 
ve Slušovicích, prohlubovala si znalos-
ti dálkovým studiem v Chuchli, vedle 
úspěchů doma vyhrála i dostihové závo-
dy v Maďarsku. S bývalým přítelem zalo-
žili i vlastní stáj a její kůň EPIGGIO byl 
vyhlášen sprinterem roku a nejlepším 
koněm českého chovu. Postupně se její 
zájem o práci žokeje přesouval k vlastní 
péči o koně a k jejich chovu. Cílevědomá 
snaha po získání nových zkušeností ji 
proto přivedla i do Švýcarska a do stře-
diska dostihového sportu v italském Me-
ranu, kde působila vždy asi 2 roky. Když 
zájem o dostihy v Itálii poněkud opadal 
a jejich úroveň šla dolů, udělala další dů-
ležité životní rozhodnutí. V roce 2013 
odešla do Velké Británie, kde získala 
pozici pracovního jezdce v jedné z nej-
lepších rovinových stájí Anglie, kterou 
vede rovněž proslulý trenér sir Michael 
STOUTE. Splnil se ji tak sen pracovat 
v kolébce organizovaného jezdectví,  
v zemi nejvyšší kvality plnokrevných 
koní, slavných jezdců, v zemi kde je vy-
soká úroveň chovu koní dlouholetou 
tradicí, živenou přízní královského rodu. 
Ostatně i stáj Michaela Stouta měla tu 
čest, starat se o koně královny Alžběty II. 
V tréninku je zde 150 špičkových koní,  
z nichž mnozí jsou ověnčeni vavříny 
prestižních anglických soutěží. Přiznám 
se, že mou „vlasteneckou strunku“ pří-
jemně rozeznělo, když jsem se dozvěděl, 
že o toho nejlepšího ze stáje, pečuje děv-
če, s rodovými kořeny z našich Přepych. 
A podotýkám, nebylo to jen z vyprávění 
Radky, ale lze se o tom dočíst i v anglic-
kém tisku. Ryzák ULYSSES letos buď vy-
hrál, nebo byl ze všech závodů nejhůře 
třetí.  
Jde o mladého čtyřletého koně, který 
výkonnostně stále roste, ale již dnes je 
mezi odborníky považován za jednoho 
z pěti nejlepších rovinových koňů světa. 
Při svém mládí vydělal své majitelce už  
2 miliony liber (58 600 000 Kč). 
Když Radka o tomto koníkovi hovoří, 
jiskří se ji v očích. Jsem přesvědčen, že 
tato mladá žena svou dobrou českou sto-
pu v cizině (i po Brexitu), zachová.

Vladimír Zdeněk st.

Bývaly doby, třeba za Rakouska-Uherska, kdy vypravit se na vandr či na zkuše-
nou do ciziny nebylo ani pro vesnického chasníka žádnou zvláštností. Potom 
byly doby, kdy jsme sousedovi záviděli i výjezd do NDR. Dnes se i naše děti pou-
štějí docela přirozeně a sebevědomě do dalekých zemí, o kterých jsme snili ve 
Verneovkách nebo cestopisech Hanzelky a Zikmunda.  Ve Zpravodaji vám chce-
me v této malé rubrice přiblížit občas příběhy takových „cestovatelů“ z našeho 
blízkého okolí, jejich postřehů, zážitků, ale i stop, které v cizině zanechávají.

Radka Hovadová vede vítězného koně Ulysses.
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OSLAVA PŮL STOLETÍ trvání KLUBU SOKOLNÍKŮ 
Myslivecký spolek Opočno-Přepychy byl při tom

Ve dnech 10. až 14. října se ve 39 honit-
bách v širším okolí Opočna představilo 
142 sokolníků s loveckými dravci při 
společném lovu. Ve třinácti loveckých 
skupinách bylo zastoupeno 54 orlů, 36 
jestřábů, 34 sokolů, 16 káňat – harrisů, 
1 krahujec a 1 káně rudochvostá. 
Z Česka přijelo 100 sokolníků, 42 za-
hraničních z jedenácti zemí: Rakousko, 
Anglie, Holandsko, Belgie, Irsko, Fran-
cie, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, 
Polsko, Slovensko. Tento velký sokol-
nický svátek byl obohacen (hlavně v 
Opočně) řadou doprovodných sokol-
nických a mysliveckých akcí, kterých se 
zúčastnily stovky příznivců.
Jako každý rok i Myslivecký spolek 
Opočno-Přepychy  na této akci spolu-
pracoval a to propůjčením honitby k lo-
vům, při zabezpečení zvěře, organizací 
akcí  apod. Také zajištěním občerstvení 
pro přítomné lovecké skupiny.

Program v honitbě spolku: 
10. 10. na „letišti“ zabezpečení treningu  
(let na robotické ptáky) 
11. 10. na těch samých místech Mistrov-
ství sokolovitých dravců ve stoupavém 
letu o putovní pohár předsedy klubu 
(dravci dosahovali výšek kolem 300 m).
12. 10. Slavnostní zahájení lovů na ná-
dvoří zámku v Opočně a následně lov v 
honitbách. V MS ten den lovila skupina 
sokolů a to na „přepyšné mezi“ směrem 
od Přepych k remízu.
13. 10. na polích od Přepych a Dobří-
kovce k Čánce lovila skupina orlů
14.10. proběhly sokolnické ukázky lovy 
a výcviku skupiny Seiferos pro veřej-
nost na Vodětínském kopci (zejména 
sov a orlů). V Přepyšské mezi pak ještě 
proběhl lov – skupina jestřábů. V tento 
den bylo setkání sokolníků slavnostně 
ukončeno na nádvoří zámku Opočno.

Ing. Černý Jan, foto: Karolina Černá

Mezinárodní setkání sokolníků na Opočně oslavilo půlstoletí trvání Klubu so-
kolníků Českomoravské myslivecké jednoty.

Na snímku Radek Křivka, Jana Křivková a Jan Černý.

Irena a Pavel Pšeniční při setkání sokolníků na 
nádvoří zámku v Opočně.
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 OBNOVA historických Hanischových varhan  ve finále
VARHANY V PŘEPYCHÁCH V PLNÉM LESKU

Společná fotografie z kolaudace restaurová-
ní varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. 
Zleva starostka obce Zdeňka Seidelová, diecézní 
organolog Biskupství Královéhradeckého Václav 
Uhlíř, varhanář Ivan Bok a ThLic. A. Slaninka.

Po prohlídce a zvukovém předvedení přítomní konstatovali, že práce byla provede-
na v souladu s restaurátorským záměrem a cenovou nabídkou. Po řemeslné stránce 
bylo vše zpracováno velmi precizně. Díky pečlivému restaurování všech mechanic-
kých částí má tónová i rejstříková traktura precizní a tichý chod. Chod tónové trak-
tury je navíc obdivuhodně lehký. Pozornost a pochvalu zasluhuje čistě restaurova-
ná vzduchová soustava, zejména trojice měchů na půdě kostela. Díky vyřešenému 
nasávání vzduchu z prostoru kostela lze předpokládat, že nástroj nebude již tolik 
náchylný na klimatické změny a stabilnější bude i jeho celkové ladění. V neposlední 
řadě je zapotřebí ocenit i ukázkově restaurovanou varhanní skříň, zejména její po-
vrchovou úpravu. Závěrem konstatovaji, že práce byly zhotoveny s pečlivostí a lze 
tudíž a proplatit smluvenou částku.

SLOVO VÁCLAVA UHLÍŘE

Velký dík patří varhanáři Ivanu Bokovi 
za vzorně odvedenou práci, ale i paní 
starostce Zdeňce Seidelové, která celou 
akci finančně zabezpečila. Díky její ne-
únavné aktivitě se podařilo shromáždit 
nemalé finanční prostředky z krajského 
grantu, z obecního rozpočtu, z farnos-
ti, od sponzorů, adoptováním píšťal, 
benefičními koncerty atd. Poděkování 
patří i varhaníkovi a předsedovi spolku 
Provarhany z.s. Pavlu Svobodovi, který 
celý projekt inicioval. Věřím, že tento 
ukázkově restaurovaný nástroj bude 
sloužit k větší cti a slávě Boží a přispěje 
k obohacení kulturního života obce i ši-
rokého okolí.

SLOVO IVANA BOKA

Zdravím z Krnova
Za tým, který se postaral o provádění 
prací, bych chtěl poděkovat za veškerou 
podporu v průběhu posledních více než 
dvou let. 
Myslím, že se podařilo uskutečnit projekt 
v rámci poměrů u nás vyjímečný a neo-
pakovatelný. 
Došlo k tomu, že byl v podstatě za režijní 
cenu opraven nástroj opravdu solidního 
stavitele. Ostatní dvoumanuálové nástro-
je Amadea Hanische na restaurování te-
prve čekají, takže šlo svého druhu o pilot-
ní projekt. Podařilo se to z větší části za 
prostředky získané sbírkou a díky kultur-
ním akcím na to navázaným, došlo k vý-
raznému obohacení života v Přepychách 
nejen v rovině kulturní, ale i sociální a 
duchovní.
Jsme rádi, že jsme mohli u toho být.

 Ivan Bok 

Dne 27. 11. 2017 byla provedena kolaudace restaurování varhan v kostele sv. 
Prokopa v Přepychách. Závěr z kolaudace, pořízený diecézním organologem 
Václavem Uhlířem přetiskujeme ve zkrácené verzi  
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II. ročník BENEFIČNÍCH KONCERTŮ  
Mladí umělci podpořili obnovu Hanischových varhan  /autor Dana Ehlová

Přepyšský zpravodaj 2017/4

Sopranistka Aneta Ručková a varhaník Josef Kratochvíl připravili krásný svá-
teční hudební podvečer návštěvníkům benefičního koncertu, který se uskuteč-
nil 17. listopadu v kostele sv. Prokopa v Přepychách a jehož výtěžek putoval na 
sbírkové konto určené na celkovou obnovu zdejších varhan.

Sopranistka Aneta Ručková a varhaník Josef Kratochvíl

Zatímco Josef Kratochvíl dokazoval 
posluchačům benefičního koncertu 
během provedení skladeb Balbastre-
ho, Vivaldiho, Pachelbela, Kuchaře či 
Brixiho, že jejich podpora projektu 
obnovy varhan postavených roku 1872 
rychnovským varhanářem Amandem 
Hanischem měla smysl a že nástroj, 

jehož celková oprava spěje každým 
dnem do finále, bude přinášet nád-
herné hudební zážitky obyvatelům 
Přepych a celého regionu, sopranistka 
Aneta Ručková sklízela potlesk za Bib-
lické písně Antonína Dvořáka.
Když v závěrečné fázi koncertu přišla 
na řadu posluchačsky velice oblíbená 

a známá skladba Ave Maria od Franze 
Schuberta, mnozí z posluchačů zatajili 
dech a velký potlesk přišel vzápětí po 
doznění posledního tónu.
Dojmy návštěvníků z vystoupení so-
pranistky Anety Ručkové a varhaní-
ka Josefa Kratochvíla jako již tradič-
ně umocňovala videoprojekce, která 
zprostředkovává dění na kůru na plát-
no před hosty a kterou zajišťuje spolek 
PROVARHANY, partner projektu a 
spolupořadatel cyklu benefičních kon-
certů Pro varhany.
Koncert byl úspěšný nejen co do umě-
ní a kvality obou interpretů, ale také 
výtěžkem z dobrovolného vstupného. 
Jestliže před benefiční akcí zbývalo 
na sbírkové konto vybrat 16 583 ko-
run, po doznění závěrečného potlesku 
oznámila starostka Přepych Zdeňka 
Seidelová, že se tato částka zmenšila na 
5583 korun.    
„Velice si vážíme vaší podpory,” děko-
vala starostka obce všem přítomným, 
bez jejichž podpory by královský ná-
stroj v kostele sv. Prokopa neměl šanci 
na záchranu. 
Však také pohledy mnohých odcháze-
jících směřovaly vzhůru ke kůru, kde 
varhany, zářící novotou, stojí. 

BENEFIČNÍ KONCERTY  
Sen se stal skutečností  - 1 364 650 Kč na Hanischovy varhany

Vážení spoluobčané a příznivci,
děkujeme všem, kteří se přímo svojí 
účastí na benefičních koncertech v koste-
le sv. Prokopa, nebo formou adopce píš-
ťal, podíleli na záchraně Hanischových 
varhan v Přepychách, jež se na závěr 
roku představí v plné kráse. Poděkování 
patří i sponzorům, kteří  koncerty finan-
covali. 
Po dvou letech trvání sbírky  vám s ra-
dostí sdělujeme, že naše společné úsilí 
s vámi, římskokatolickou farností  Pře-
pychy a spolkem PROVARHANY neby-
lo marné.  Dosáhli jsme kýženého  cíle. 
Pro naši obec neuvěřitelná částka ve výši  
1 364 650 Kč byla dosažena. 

SLOVO ZDEŇKY SEIDELOVÉ
starostky obce Přepychy

Vážíme si vaší důvěry a zároveň souse-
dům z Opočna do roku 2018 přejeme, 
aby byli stejně úspěšní při započaté sbír-
ce na opravu barokních varhan v kláš-
terním kostele, jejichž domovem byl do 
roku 1872 právě náš kostel sv. Prokopa. 
Za všechny spolupracovníky, kteří se na 
akci podíleli 

Zdeňka Seidelová,
starostka obce Přepychy

Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“ je 
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
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POHLED DÍKŮ NA OBEC ROKU
slovo Otce Slaninky

William Kurelekov byl talentovaný ma-
líř, jehož obrazy lidí při práci nebo při 
hře jsou dělány v tradici renesančních 
flámských malířů. Maloval scény rol-
nictva zasazené do západní Kanady. 
Měl schopnost proměnit své malby na 
příběhy, ale měl přitom těžký život. Jeho 
otec Dmytro Kurelekov neměl trpělivost 
a pochopení pro umělecké vlohy svého 
syna a vůbec je nechápal. Pro něj byl 
William obyčejným, nepraktickým tup-
cem. Následkem tohoto otcova přístu-
pu se William stal silným introvertem 
a tato jeho vlastnost ho provázela po 
celý jeho život. Dostává se do těžkých 
vnitřních stavů, což vyústilo do toho, 
že skončil v nemocnici na psychiatric-
ké klinice, kde se léčil z chronické de-
prese a akutní bolesti očí. Jeho stav se 
zhoršoval. V jednom bodě, v hloubce 
svého mravního zoufalství se pokusil  
o sebevraždu. Jeho život přestal mít 
smysl. Právě tehdy, když se pokusil  
o sebevraždu, vstoupila do nemocniční-
ho pokoje sestřička, která ho zachránila, 
ukázala mu nový směr a dala jeho živo-
tu novou naději a náplň. Události, které 
následovaly, vedly potom Kurelekova na 
cesty, na které nikdy nezapomněl. Jistý 
terapeut ho uvedl do křesťanské víry a 
po období intenzivního studia vstoupil 
do katolické církve. Naplněný vděčností 
vůči Bohu za to, že ho zachránil od zou-
falství a smrti prostřednictvím dobrých 
lidí a že mu udělil život lásky, smyslu a 
úspěchu, se rozhodl svůj talent používat 
pouze k šíření poselství naděje o spáse 
pro všechny. Po této události nama-
loval ještě sto šedesát maleb, kterými 
chtěl ilustrovat sto šedesát veršů umu-
čení Krista podle evangelisty Matouše. 
Originální obrazy jsou dnes uloženy  
v Muzeu a galerii umění při Niagar-
ských vodopádech, kde jsou neustále 
k dispozici k nahlédnutí. William Ku-
relekov pokračoval ve vyjadřování své 

Pohled na uplynulý rok 2017 je jedním ze silných příběhů v dějinách obce 
Přepychy. Mnohá díla, která se zde během roku vyvíjela, prováděla a také do-
končila, se v minulosti dělala několik desetiletí. Mnohá díla se nastartovala, 
jiná dobře fungují a jiná budou možná růst, pokud jim to dovolíme. Některé  
z uplynulých událostí jsou opravdu jedinečné, neboť se udály poprvé v historii 
obce. Kromě jednotlivých prací a děl, která se uskutečnila v tomto roce, by bylo 
zajímavé vidět příběhy lidí, kteří se v těchto projektech setkali, a možná by byly 
zajímavé i příběhy lidí, kteří vnímají obdarování od jiných. Jistě jsou zajímavé 
i příběhy lidí, kteří se netěší z úspěchů a kteří všechno kritizují.

vděčnosti do konce svého života. Chu-
dým daroval množství peněz, které do-
stal za prodej svých obrazů. Adoptoval 
si děti, podporoval země třetího světa a 
stále pokračoval v malování a skicování 
radostné zvěsti o Kristově vykoupení.
Slovo vděčnost - latinsky Gratitude - je 
odvozeno od slova gratia - milost. Vděč-
nost podle této etymologie je odpovědí 
na milost. I když je třeba být vděčni i 
za dary, které nám jiní dávají proto, že 
jsou nám povinni je dávat, protože nám 
patří, ve skutečnosti - podle tohoto vý-
znamu - se vděčnost vztahuje nejvíce na 
zdarma daný dar. Proto vděčnost bude 
v tom nejautentičtějším slova smyslu 
odpovědí na dar, který nám dá někdo 
zdarma, jako výsledek své velkoduš-
nosti. K takové vděčnosti se dostáváme 
ne najednou, ale postupně, dlouhou 

cestou. Nebo jinak řečeno, vděčnost je 
vyvrcholením cesty. Cesty, která začíná 
poznáním, které se mění na ocenění a 
vrcholí vděčností.
Velký dík patří těm, kteří během tohoto 
roku budovali mnohá díla v Přepychách, 
kteří projektovali a měli smělé vize, 
jejichž realizace nebyla jednoduchá. 
Díky všem dobrovolníkům i těm, kteří 
jakýmkoliv způsobem, často v pozadí 
napomáhali tato díla uskutečnit. Chci 
povzbudit aktivní lidi v naší farnosti  
z různých oblastí, aby i oni byli vděční, 
že mohli být při tom, že mohli spolu-
pracovat při rozmanitých nádherných 
budovatelských, společenskokulturních, 
spirituálních, mládežnických i senior-
ských aktivitách. Zároveň chci povzbu-
dit lidi, kteří využívají jakékoliv služby, 
aby se jim neustále otevíraly oči, aby 
neviděli pouze budovu, nocleh, střechu 
nad hlavou, peníze, polévku, cestu, par-
ky, pořádek, aktivity, ale aby za těmito 
obyčejnými věcmi viděli i otevřenou ná-
ruč i srdce konkrétních lidí, kteří to, co 
pro ně udělali, udělali proto, že je mají 
rádi, a jejich vnitřní zápal a horlivost 
mohou být chytlavé.

ThLic. Augustýn Slaninka

Předplaťte si jediné české noviny 

v regionu Orlických hor.

Již téměř 60 let přinášíme dění 
z vašich obcí.

Součástí novin je sportovní přílo-
ha 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: 1 020 Kč
Půlroční předplatné: 520 Kč

Čtvrtletní předplatné: 260 Kč
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Kultura

ThLic. Augustín Slaninka, MC / Obec Přepychy / Spolek PROVARHANY si Vás dovolují pozvat do kostela sv. Prokopa na BENEFIČNÍ KONCERT

Účinkují: 
 Jana Lesná – soprán / Markéta Štefániková – alt / Milan Motl – tenor / Zdeněk Svědík – bas / Smíšený pěvecký sbor 

Smetana – Hradec Králové / Pardubický komorní sbor Cantus amici / Sbormistr Jan Jiráček / Orchestr KMČ 
Dirigent Václav Lepš

J. J. Ryba 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

Hej Mistře! 
Výtěžek bude věnován na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách.

PŘEPYCHY 22. 12. od 18 hodin
v kostele sv. Prokopa v Přepychách

Spolek ProPřepychy a Základní škola Přepychy vás zvou

 ZPÍVÁNÍ U KOSTELA 
PŘEPYCHY 23. 12. od 17 hodin

Altán u kostela sv. Prokopa

Přepyšský zpravodaj 2017/4
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SK PŘEPYCHY -  10 otázek pro asistenta trenéra Tomáše REJZKA
 Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz

NAŠI  ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI
VENDULKA ŠICHANOVÁ a JAKUB SIVÁK

Bodovací turnaje České republiky mládeže v sezoně 2017/18 v kategorii nej-
mladších žáků a žákyň (rok narození 2007 a mladší) ve stolním tenise se letos 
uskutečnily na třech místech - v Praze, Havířově, Blansku. Třikrát byla ve své 
kategorii úspěšná Venda. Třikrát stála na bedně na výsostném stupni vítěze.

Vendulka Šichanová z Přepych hrající  
v barvách Fialek z Dobrého má na svém 
kontě tři vítězství. Ano, plný počet bodů 
si připsala žačka 5. ročníku základní 
školy v Přepychách. V Ostravě přida-
la druhé místo ve čtyřhře, v kategorii 
mladších žákyň obsadila 5. - 8. místo 
což je fantastický výsledek.
„Jsem moc rád, že se Vendulce podařilo 
obhájit první místo, a myslím, že zaslou-
ženě. Stříbrná medaile ze čtyřhry s Bárou 
Antošovou byla pro ni krásnou tečkou za 
turnajem v Ostravě. Vendulka poctivě 
trénuje, poslouchá a realizuje rady tre-

néra a na trenink chodí i mimo stano-
vené hodiny, což je důležité pro udržení 
se na prvním místě v celkovém bodování 
republikového žebříčku“ sdělil doberský 
trenér Břetislav Stieber.
Úspěšně si vede i Jakub Sivák, žák  
5. ročníku naší školy, který se v kate-
gorii nejmladších žáků umístil na me-
zinárodním turnaji „O pohár starosty“  
v Dobrém na prvním místě. Kuba hraje 
v dresu Tatranu Hostinné.
Gratulujeme a přejeme našim mladým 
sportovcům hodně úspěchů. 

KraJ

Touhu dětí po sportu je potřeba podpořit, 
někdy i probudit. Rodičů a trenérům Ven-
dulky a Jakuba se to daří. Na snímku Jakub 
Sivák (Tatran Hostinné) a Vendulka Šicha-
nová (SK Dobré). 

Okresní přebor II. třídy přinesl v podzimní části spanilou jízdu Javornice, kte-
rou jako první o bod připravily až v posledním zápase Černíkovice. Javorničtí 
jako by kopírovali plzeňskou Viktorii, jež ztratila také svůj první bod až remí-
zou v Teplicích. V závěsu za nimi jsou o čtyři body zpět Přepychy, které s Javor-
nicí padly na domácí půdě těsně 0:1.

Jaroslav Prát, hráč SK Přepychy.

1. Jak jste spokojeni s podzimní se-
zonou?
Jsme spokojeni. Jen dvě ztráty, slušné.  
Odpovídám tedy před dohrávkou pod-
zimní části s Rokytnicí, kterou hrajeme 
týden po předehrávce jarní části. Moc 
nechápu, proč hrajeme v pěti stup-
ních na tankodromech a pak končíme  
10. 6. 2018. K tomu je ale jistě nějaký 
pádný důvod, který jen nikdo neznáme.
2. Odpovídá umístění kvalitám vaše-
ho týmu?
Ano. Ale jsme druzí, tak musíme ještě 
pozvednout kvalitu týmu.
3. Kdo patřil mezi opory vašeho 
mužstva?
Krunčík, Žid, Junek, Rathouský, Šmída, 
bratři Prátové, Kinzel, Sedlák, Blažej, 
Tomín, Nardelli, Lukeš a Vlasta Krejčí. 
My dáváme za jméno v novinách něja-
kou drobnou do kasy, ale krát 15 už to 
něco hodí. (směje se) Nesmím zapome-

nout na Aleše Haška, ten byl jeden zápas 
naším nejlepším hráčem. (usmívá se)
4. Je tým, který vás překvapil nebo 
naopak zklamal?
Přepychy mě překvapily.
5. Zaujal vás nějaký hráč svým výko-
nem?
Adam Krejčí - rozmetadlo Javornice.
6. Jaká byla úroveň rozhodčích?
Až na jedno galapředstavení musím 
říct, že velice dobrá!
7. Jakou kvalitu má OP II. třídy?
Větší než III. třídy, menší než I.B třídy.
8. Plánujete v zimní přestávce změ-
ny v kádru nebo realizačním týmu?
Neplánujeme, ale kdoví. Teď budeme 
zaslouženě odpočívat.
9. Kdy začnete přípravu na jarní se-
zonu?
Dej nám pokoj. (směje se)

10. Očekáváte změnu v personálním 
složení FAČR po volební valné hro-
madě 12. 12. nebo to bude opět fraš-
ka, v níž hlavně někteří čeští delegáti 
budou hlasovat dle „doporučení“?
Hlavně myslím, že ani nebude potřeba 
nějakých doporučení. Kapři si rybník 
sami nevypustí. Veřejnosti i sportovní 
komunitě už to, mám dojem, stejně za-
číná být jedno. Už vyhráli. Pojede se dál 
ve starých kolejích. Nemám chuť to více 
rozebírat, budu jíst.
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TAJENKA  UKRÝVÁ název chemického pokusu
luštíme s Orlickým týdeníkem
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Nápověda: AFEL, ANEL, TALA 

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz  do 28. 12. 2017
Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlické-
ho týdeníku (leden - březen))

Tajenka skrývá název chemického pokusu předvedeného na Přepyšských čertovinách. 

Skupiny tří králů doprovázené vedou-
cím budou koledovat v sobotu 6. led-
na 2018 a sbírat finanční příspěvky do 
úředně zapečetěné kasičky opatřené 
charitním logem a obdarovávat dárce 
drobnou pozorností. Vedoucí skupinky 
bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2018 již tradič-
ně zní: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí a podpora charitního 
díla.“
Konkrétním záměrem Farní charity 
Dobruška je doplnění nabídky zdra-
votních pomůcek do charitní půjčovny, 
podpora sociální služby osobní asisten-
ce, přímá pomoc rodinám v soc. tísni, 
rodinám s postiženým dítětem a pod-
pora aktivit souvisejících s projektem 
Adopce na dálku v Indii. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SEDMNÁCTÝ ROČNÍK, www.dobruska.charita.cz
sedmnáctý ročník

Koledníci přinášejí lidem radostnou 
zprávu o narození Božího syna v bet-
lémských jeslích. A prosí o dar na po-
moc lidem v nouzi. Každá koruna v ka-
sičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, 
prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří 
zazvoní u Vašich dveří v sobotu 6. ledna: 
Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce 
a věřte, že přicházejí s upřímným po-
selstvím a pomáhají tak dobré věci. Za 

vaše finanční příspěvky charitě i sladké 
maličkosti koledujícím dětem předem 
upřímně děkujeme a přejeme vám do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a vzá-
jemné lásky!
Prosíme každého, kdo by se chtěl jak-
koli zapojit do organizování a realizace 
sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší po-
mocí a dobrými nápady přinese Tříkrá-
lová sbírka ještě více užitku. 
Jako poděkování pro všechny děti a 
dobrovolníky připravujeme na středu 
24. ledna filmové představení v dobruš-
ském kině.

Ing. Jana Poláčková,
 koordinátorka sbírky 

Farní charita Dobruška
tel. 723 539 100 

E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 1 020 Kč

+ TV POHODA ZDARMA
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Odhalte výhody motoru 1.0 TSI
ŠKODA FABIA TRUMF již od 3 699 Kč měsíčně* a FABIA COMBI TRUMF 
již od 3 799 Kč měsíčně*. S financováním se ŠKODA Financial Services 
získáte k rozsáhlé výbavě také Předplacený servis. 

skoda-auto.cz

* Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF / FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI / 70kW v ceně 296 400/311 900 Kč, splátka předem 
97 699/106 870 Kč (33/34 %), výše úvěru 198 701/205 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 
245 601/253 620 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 281 241/290 340 Kč, RPSN vč. pojištění 12,731/12,704 %, délka úvěru 
60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 59 280/62 380 Kč, měsíční splátka úvěru 3 105/3 187 Kč, měsíční splátka úvěru 
vč. pojištění 3 699/3 799 Kč, úroková sazba p. a. 6,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení 
(5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). 
Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

DOST SILNÝ A ÚSPORNÝ
Přijďte se sami přesvědčit

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA TRUMF
a FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI/70 kW: 4,4 l/100 km, 101 g/km

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.
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Knížky z Uniprintu!
Nejlepší dárek pod stromeček?

Výpravné a bohatě ilustrované publikace
můžete  zakoupit přímo u vydavatele

UNIPRINT, s.r.o.
Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou
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