
Šedesát let bohaté činnosti místní skupiny ČČK si připomenuli její členové 
v sobotu 1. června v Restauraci Katka. Za účastí zástupců Oblastního spol-
ku ČČK Rychnov nad Kněžnou, samosprávy Obce Přepychy a místních 
spolků ocenili své členy za nezištnou a obětavou činnost pro naši společ-
nost.

Více o MS ČČK Přepychy se dočtete na str. 9 a 10
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INFORMACE OÚ

VOLBY V PŘEPYCHÁCH
Název strany

 % 2019 % 2014 Počet hlasů 
2019

Počet hlasů 
2014

KDU-ČSL 20,65 % 23,96 % 32 23
ANO 17,42 % 11,46 % 27 11
KSČM 10,97 % 11,46 % 17 11
ODS 8,39 % 3,13 % 13 3
STAN+TOP 8,39 % 10,42 % 13 10
Piráti 7,74 % 1,04 % 12 1
ČSSD 7,10 % 23,96 % 11 23
SPRRSČ M. Sládka 5,81 % 9
SPD 3,87 % 6
SNČR 1,29 % 2
PB 1,29 % 2
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 1,29 % 2
DSSS+NF 0,65 % 1
Rozumní+ND 0,65 % 1
Vědci 0,65 % 1
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UPOZORNĚNÍ 
ZMĚNA OSOBY ODEČÍTAČE VODOMĚRŮ

Vzhledem k organizačním změnám došlo v jarních měsících v některých 
našich lokalitách ke změně v osobě odečítače vodoměrů.  Každý náš pra-
covník provádějící odečty vodoměrů se na požádání prokáže průkazem  
s fotografií a logem společnosti, v případě dalších pochybností občan-
ským průkazem a také na telefonním čísle naší společnosti 494 539 111.
Dále Vás chceme upozornit na skutečnosti, že odečítači budou v letních 
měsících vzhledem k čerpání řádné dovolené zastupováni brigádníky.  
I u nich si můžete ověřit jejich totožnost stejným způsobem jako u našich 
zaměstnanců – odečítačů.

Děkujeme Vám za pochopení
AQUA SERVIS, a.s.

PEČUJEME SPOLEČNĚ 
O ZVELEBENÍ NAŠÍ OBCE

Lokalita Ve Skalách se stala příjemným místem odpočinku i obdivu návštěvníků 
Přepych. O kvetoucí zákoutí pečuje paní Hana Šafářová. Děkujeme všem spoluob-
čanům, kteří se podílejí na pěkném a upraveném vzhledu naší obce.
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VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 

Výpis z Usnesení ZO č. 2019-06
ze dne 23. 5. 2019

Přítomno: 13 členů ZO, od 19:17 hod., 
14 členů ZO, 9 občanů

ZO VZALO NA VĚDOMÍ:
Informace o uzavírce silnice II/320 Pře-
pychy – Záhornice.
Informaci o komplexních pozemkových 
úpravách.
Žádost č.j. 356/2019 o podporu Linky 
bezpečí. Příspěvek nebude poskytnut.
Informaci o Krajském kole soutěže Ves-
nici roku 2019, starostka obce předsed-
kyní komise.
Informaci o vyřazení vozidla AVIA ze 
seznamu vozidel složek IZS. 

ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):
Zadávací dokumentaci akce „II/320 
Přepychy – Záhornice, objekt SO 102 
Zastávka BUS“(13/0/0).
Zadávací dokumentaci akce „II/320 
Přepychy – Záhornice, objekt SO 103 
Chodník“ (13/0/0).
Akci „II/320 Přepychy – Záhornice, do-
plnění veřejného osvětlení“ (13/0/0).
Nákup části pozemků parc.č. 736/1 a 
parc. č. 737/1 (13/0/1).
Podání žádosti o bezúplatný převod ha-
sičského vozidla k HZS KHK (14/0/0).
Příkazní smlouvu „16 P Lokalita Z26 „V 
Domcích“, Přepychy (14/0/0).
Smlouvu o dílo s firmou OREDO s.r.o., 
na vypracování „odjezdníků“ pro za-
stávky Přepychy“ V Domkách, Pře-
pychy“has. zbroj a Přepychy“na kopci, 
cena díla 1.000,-Kč + DPH (14/0/0).

ZO ROZHODLO
Vyhlásit Záměr obce č. 2/2019 o zřízení 
věcného břemene, služebnosti (14/0/0).

Výpis z Usnesení ZO č. 2019-07
ze dne 6. 6. 2019

Přítomno: 13 členů ZO, 6 občanů,

ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):
Dokumentaci ke zpracování žádosti 
o účast v  zadávacím řízení a zadávací 
dokumentaci akce 16P – lokalita Z26 
„V  Domkách“, Přepychy. Zastupitel-
stvo obce akceptuje všechny připomín-
ky a požadavky MMR ČR a termínová 
upřesnění MMR ČR (13/0/0).

ZO POVĚŘUJE (pro/proti/zdržel se):
Starostku obce k podpisu dokumentace 
ke zpracování žádosti o účast v zadáva-
cím řízení a zadávací dokumentace akce 
16P – lokalita Z26 „V  Domcích“, Pře-
pychy a k dalšímu jednání dle schvále-
ného bodu (13/0/0).

Výpis z Usnesení ZO č. 2019-08
ze dne 13. 6. 2019

ZO POVĚŘUJE (pro/proti/zdržel se):
Starostku obce k jednání s Českou 
spořitelnou a.s. ve věci sjednání úvěru 
na financování akce „16 P – lokalita Z26 
„V Domcích“, Přepychy“ (15/0/0).

Přítomno: 15 členů ZO, 4 občané

ZO VZALO NA VĚDOMÍ:
Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 
Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za 
rok 2018.
Účetní závěrku Svazku obcí Dřížná za 
rok 2018.
Zprávu komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek akce „II/320 Pře-
pychy – Záhornice objekt SO 102 Za-
stávka BUS“ a posouzení splnění pod-
mínek účasti.
Zprávu komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek akce „II/320 Pře-
pychy – Záhornice objekt SO 103 Chod-
ník“ a posouzení splnění podmínek 
účasti.
Informaci o ocenění obce v  soutěži 
veřejných sbírek na obnovu památek 
„Máme vybráno“. Obec Přepychy získala 
3. místo.
Sdělení MMR ČR č.j. 440/2019 k regis-
traci akce „16P – lokalita Z26 „V Dom-
cích“, Přepychy“. Nutnost profinancování 
akce do 31.12.2019 a předložení poslední 
faktury k proplacení do 5.12.2019. Dotaz 
na ukazatel „počet obyvatel“.
Informaci ze Svazku obcí Dřížná. Me-
morandum o spolupráci při uplatňo-
vání regionální ceny za vodné a stočné 
v rámci cenové unie „Císařská studánka 
a Dřížná“.
ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):
Závěrečný účet obce Přepychy za rok 
2018 spolu se Zprávou o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2018 
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospo-
dařením obce Přepychy, a to bez výhrad 
(15/0/0).
Účetní závěrku obce Přepychy za rok 
2018. Zastupitelstvo obce vyslovuje sou-
hlas s celoročním hospodařením obce, a 
to bez výhrad (15/0/0).
Dodavatele akce „II/320 Přepychy – Zá-
hornice objekt SO 102 Zastávka BUS“. 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  
Praha 10 Strašnice, IČ: 43005560, cena 
o dílo 598.630,45 Kč bez DPH (15/0/0).
Smlouvu o dílo na akci „II/320 Přepychy 
– Záhornice objekt SO 102 Zastávka 
BUS“. Dodavatel  PORR a.s., Dubečská 
3238/36, 100 00  Praha 10 Strašnice, 
IČ: 43005560. S  výhradou bodu 4.5.2 
smlouvy  - platební podmínky, není eko-
nomická činnost (15/0/0).
Dodavatele akce „II/320 Přepychy – Zá-
hornice objekt SO 103 Chodník“. PORR 
a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 
10 Strašnice, IČ: 43005560, cena o dílo 
737.064,76 Kč bez DPH (15/0/0).
Smlouvu o dílo na akci „II/320 Pře-
pychy – Záhornice objekt SO 103 Chod-
ník“. Dodavatel  PORR a.s., Dubečská 
3238/36, 100 00  Praha 10 Strašnice, 
IČ: 43005560. S  výhradou bodu 4.5.2 
smlouvy - platební podmínky, není eko-
nomická činnost (15/0/0).
Poskytnutí finančního daru pro pozůsta-
lou rodinu po místostarostovi obce Dra-
žůvky ve výši 1.000,-Kč. Finance budou 
zaslány na transparentní účet (15/0/0).

INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Z důvodu 
čerpání dovolených 
bude obecní úřad 

ve dnech 22. 7. - 26. 7.
pro veřejnost uzavřen.

Vyzýváme občany 
k úhradě 

místních poplatků 
za psy, stočné 

a komunální odpad. 
Bližší informace 

na obecním úřadě 
nebo 

na Poště Partner.
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Ze života obce

TÝDEN PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ
základní škola

V týdnu od 10. do 14. června proběhl v naší Základní škole „Týden projektového 
vyučování“. V pondělí měli žáci možnost seznámit se s chovem včel, při poučné 
besedě s panem Miroslavem Štěpánem, který je předsedou místního včelařského 
spolku. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života včel, poznaly, jak důležité 
jsou včely pro život lidí a pro zachování života na Zemi. 
V úterý přišel mezi nás spisovatel Josef Lukášek, autor pohádkových knih z Or-
lických hor a mnoha publikací o našem kraji. Poutavě vyprávěl o své tvorbě, o 
tom, jak taková kniha vzniká, a také přečetl dětem i jednu ze svých pohádek. 
Nakonec podepsal knihy, které si žáci přinesli a všem rozdal pexeso s památkami 
Orlických hor. 
Celé středeční dopoledne patřilo exkurzi do lesního světa v Dříženském údolí. 
Život rostlin, stromů a různých živočichů, kteří do lesního světa patří, dětem 
zajímavou formou přiblížila paní Jana Jirková se svými dvěma kolegyněmi. Děti 
se dozvěděly, jak dlouho rostou stromy, jak se těží dřevo, viděly stromy napadené 
kůrovcem, poznávaly živočichy a vyzkoušely si, jak důležitý je hmat pro krtka, 
když jako on, po slepu a bosé poznávaly předměty, zavěšené na lanu omotaném 
kolem stromů. A cesta se zrcátky, kterými mohly pozorovat svět v korunách stro-
mů, to byl také zážitek. Nakonec si děti mohly odnést domů dárečky, které od 
lektorek dostaly a vyrobit si malé dřevěné magnetky s přírodními motivy.
Celý týden byl zakončen výletem na hrad Potštejn. Tady se propojil projekt 
lesního světa i památek Orlických hor. Duch Mikuláše z Potštejna nikoho ne-
vystrašil, a tak zůstal jen v pohádce pana Lukáška. Celý týden děti poznávaly, 
jak krásná je příroda v našem kraji a jak zajímavou a bohatou historii tento kraj 
má.  Doufáme, že lásku k němu si zachovají po celý život.

Jana Zdeňková
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VE ŠKOLCE JE PRIMA
mateřská škola

Ve školce toho zažíváme během 
roku opravdu dost. Kdybychom 
měli popsat celý školní rok, byly by 
stránky přepyšského zpravodaje jen 
pro nás. Proto Vás tentokrát sezná-
míme se zážitky z jarních měsíců.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2019

Ve dnech 28. až 31. května navštívila hodnotitelská komise postupně všechny obce 
přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. První byly Nepolisy, dále 
Vilantice, Nahořany, Strážné, Rudník, Suchovršice, Žďár nad Metují, Božanov, 
Nový Hrádek, Deštné v Orlických horách, Vrbice a poslední byla naše sousední 

obec Mokré. Všem zúčastněným obcím 
náleží poděkování za odvážné přihláše-
ní do letošního kola soutěže, za skvělou 
prezentaci, všem občanům, dětem a 
spolkům za připravený bohatý program. 
Čas strávený v našich obcích přinesl 
všem členům komise mnoho nových 
poznatků a inspirací. Nejinak tomu bylo 
i u našich sousedů. Vždyť Mokré získá-
vá hned dvě ocenění! Cenu hejtmana 
za trvale udržitelný rozvoj obce a dále 
Cenu SPOV za udržování generační 
sounáležitosti na venkově.
Upřímně všem oceněným gratuluji a tě-
ším se na společné setkání na slavnost-
ním vyhlášení výsledků krajského kola 
soutěže VESNICE ROKU 2019 Králo-
véhradeckého kraje ve vítězném městysi 
Nový Hrádek v sobotu 10. srpna 2019!

Zdeňka Seidelová, 
předsedkyně krajské hodnotitelské komise

PLAVÁNÍ
Každým rokem mají možnost děti v 
posledním roce předškolní docházky 
navštěvovat kurzy plavání v krytém 
bazénu v Dobrušce. Výuka probíhá 
hravou formou jak v malém, tak ve 
velkém bazénu. Zde si děti zažijí 
spoustu legrece. Letos jsme se obešli bez 
jediné slzičky - jsou to všichni kabrňáci.

VELIKONOCE
Jaké by to bylo jaro bez Velikonoc a ještě 
k tomu, když se v Přepychách dodržuje 
holčičí i klučičí pomlázka. I my jsme ne-
mohli být pozadu. Děti měly příležitost 
přinést si svou pomlázku, pochlubit se 
ostatním se svoji velikonoční koledou a 
odnést si i tu nějakou dobrotu.

ČARODĚJNICE
Trochu netradiční čarodějnický rej jsme 
zažili poslední den v měsíci dubnu. Je-
likož pro nás základní škola objednala 

divadelní představení, prošli jsme se v 
našich čarodějnických a kouzelnických 
kostýmech po Přepychách. Cestou jsme 
sklízeli mnoho pochval. Neunikli jsme 
pozornosti řidičů, kteří projížděli oko-
lo nás. Děti byly odměněny troubením, 
máváním a milým úsměvem.

VÝLETY DO OPOČNA
Starší děti podnikly dva výlety do 
Opočna. Jeden na divadelní představe-
ní místních skautů s názvem “Děti dě-
tem” a druhý na Výchovný koncert ZUŠ 
Opočno. První výlet byl prolitý sluneč-
ními paprsky, zato druhý výlet nám sko-
ro celý propršel. 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ N/L
Výlet za zvířátky nás teprve čeká. Už teď 
jsme všichni natěšeni. Přejeme si, aby 
nám vyšlo krásné počasí. Touto cestou 
chceme poděkovat spolku ProPřepychy 
za sponzorský dar ve výši 8000,- Kč, 
který nám byl poskytnut na výlet. Moc 
děkujeme.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Čeká nás také každoroční loučení se 
školáky. Tentokrát to pojmeme formou 
zahradní slavnosti. Nebude chybět tra-
diční šerpování, pasování na školáčka a 
nějaké to občerstvení. I na tento den si 
přejeme krásné počasí bez deště.
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OCENĚNÍ  PRO PŘEPYŠSKÉ OBČANY
MÁME VYBRÁNO                    

Z názvu tohoto článku by se mohlo zdát, že půjde o radostné zvolání ministry-
ně financí paní Schillerové, z úspěšného výběru DPH, výběru daní systémem 
EET nebo z úspěšného výběrového řízení na digitalizaci státní správy. Řeč však 
nebude o vrcholové politice, ale také o nás, přepyšských občanech. 

MÁME VYBRÁNO
PROJEKT 

VEŘEJNÝCH SBÍREK
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Máme vybráno je projekt Institutu pro 
památky a kulturu, který mapuje veřej-
né sbírky a další možnosti financování 
památek v České republice. Součás-
tí projektu je konference, jejíž osmý 
ročník se uskutečnil 28. května 2019  
v dominikánském klášteře v Praze. Kaž-
doročně je toto setkání zástupců minis-
terstva kultury, Národního památkové-
ho ústavu, pracovníků památkové péče, 
představitelů měst a obcí, sponzorů, 
dárců, představitelů farností i dalších 
zainteresovaných, využíváno k ocenění 
nejúspěšnějších dobrovolných občan-
ských sbírek za uplynulý rok. Letos při-
šlo pozvání i do Přepych

Z vážných pracovních důvodů se to-
hoto aktu nemohla zúčastnit starostka 
Zdeňka Seidelová, proto ji zde zastu-
poval místostarosta Mgr, Jan Macháček  
v doprovodu kronikáře obce. Chci se 
podělit o velmi příjemný pocit, když se 
v nádherném a důstojném barokním re-
fektáři (jídelna mnichů), po slavnostní 
znělce lesního rohu, ozvalo jméno naší 
obce. Naše sbírka na obnovu a zhotove-
ní zvonu sv. Jiří pro kostel sv. Prokopa  
v Přepychách byla za rok 2018 vyhláše-
na jako třetí nejúspěšnější. Je to ocenění 
pro všechny, kterým historický kultur-
ní odkaz minulosti, není lhostejný. Po 
Vesnici roku, následných oceněních, 
úspěšných koncertech a tradičních spo-
lečenských akcích je to i další střípek  
k pozitivní popularizaci Přepych mezi 
širokou veřejností. 

Vladimír Zdeněk st.

ÚSPĚCH MAŽORETEK

NYMBURK/ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – 
Pod záštitou města Nymburka se v 
neděli 28. dubna konala nepostupo-
vá soutěž Majorettes CUP pro malé 
i velké formace mažoretek s hůlkou.
V kategorii děti hobby se zúčastnil 
i tým Gytta České Meziříčí pod ve-
dením zkušeného trenérského tria 
Kateřiny Olexové a jejích dvou dcer 
Viki a Káti. Meziříčským se podaři-
lo předstihnout dalších sedm týmů 
a zaslouženě získat zlaté medaile za 
náročnou sestavu s názvem Beruška.
Děkujeme a držíme celému oddílu 
palce i v dalších soutěžích!

Za rodiče Andrea a Radek Seidelovi

Sestava mažoretek Gytta z Českého Me-
ziříčí při vystoupení na Trčkově náměstí  
v Opočně.
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Grilovací klobása 
 s nivou

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 14:00 - 17:00 hod.

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Irena Tomasová - 778 438 043, irena.tomasova@farmatrebesov.cz

Norimberská  
grilovací klobása

Klobása  
se zeleným pepřem

189,- Kč/kg 173,- Kč/kg 149,- Kč/kg

GRILOVACÍ SEZÓNA 
NA FARMĚ TŘEBEŠOV

Jelení steak
390,- Kč/kg

Jelení steak - recept
Olivový olej smícháme s nadrobno nakrájeným rozmarýnem. Jelení maso rozdělíme na steaky a potřeme 
olejem s rozmarýnem. Necháme asi 1 hodinu v lednici odležet.

Pánev nebo gril rozehřejeme na vysokou teplotu a jelení steak na ní zprudka opečeme  
z každé strany 2 - 3 minuty podle preferovaného stupně propečení. Na propečení medium potřebuje 
maso 2 minuty z každé strany. Před podáváním necháme jelení steak další 3 minuty odpočinout. Nako-
nec maso osolíme a opepříme z obou stran.

Jelení steak můžeme před podáváním nakrájet na plátky. Jako příloha se hodí brambory nebo brambo-
rová kaše a brusinkový kompot.



Ze života obce

GENERACE PŘEPYŠÁKŮ  
Čtyři generace žen - z dolního konce

Společenská kronika  
 červenec / srpen

ČERVENEC:
Petera Josef  čp. 156  88 let 

SRPEN:  
Janečková Miloslava čp. 21  91 let
Špaček Václav  čp. 213  81 let

ZÁŘÍ
Čtvrtečková Ludmila čp. 160  75 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů se souhlasem zde uvedených osob.

Paměť obce žije v ústním podání i v zápisech kronikářů . Často jsou 
tváře obyvatel, zákoutí obce i průběh událostí zvěčněny díky nadše-
ným fotografům a kameramanům. Ti správní amatérští dokumenta-
risté zachycují všední život tak, jak běží, bez příkras. Jejich hodnotu si 
většinou uvědomujeme  až s odstupem času. 
Díky jejich koníčku ožívají okamžiky minulosti, oni sami však na zá-
znamech chybí. O to více si zaslouží naši vzpomínku. Jedním z nich 
byl i Přepyšák Míra Andrš.

Za redakci Jiří Králíček

Miroslav Andrš st. († 16. 4. 2019) při filmování zábavného odpoledne 
pro děti „Loučení s létem“. Rok 2016.

VZPOMÍNKA
Čest jeho památce.

Rod Zdeňkových žije v Přepychách asi 100 let, kdy sem, se dvěma 
syny, přišla po vzniku republiky válečná vdova Alžběta Zdeňková. 
V naší rubrice, kterou Jitka Jakubcová zaměřila na 4 generace žen 
však půjde o ženskou linii Veroniky Zdeňkové, která se do naší obce 
přivdala v roce 2012. Skutečnou přepyšskou rodačkou je její čtyř-
letá dcera Magdalénka. Od té pojďme ale do historie od začátku.

Prababičkou Magdalénky je Marie Karlová, rodačka z Pardubic, která 
před několika dny oslavila 97 narozeniny. Dnes žije v Kvasinách a její 
vitalita má kořeny asi v tom, že od mládí sportovala, hrála tenis, pla-
vala, jezdila na koni. V Pardubicích byla prý první ženou, která získala 
v osmnácti letech řidičské oprávnění. Vychovala syna a dvě dcery.
Babička Milena, provdaná Loudová, bydlí celý život v Hradci Králo-
vé. Do svého odchodu do důchodu pracovala jako staniční sestra na 
dětské ortopedii Fakultní nemocnice. Ráda zavítá do Přepych nejen 
za vnoučaty, ale i na kulturní a společenské akce, pro které naši obec 
rovněž obdivuje.
Maminku Veroniku si Přepychy podmanily hned při svatebním ob-
řadu, probíhajícím v romantickém prostředí Dříženského údolí. Oce-
ňuje blízkost a úroveň Mateřské školy, díky které se může věnovat své 
práci výtvarnice, v třebechovické firmě SOLPAP.
Magdalénka, která je o 93 let mladší než její prababička, je od svého 
narození ratolest čiperná a společenská.
Na dvoře Zdeňkových to stále žije dětskou zábavou a „skotačením 
okolní mládeže“. Možná se tam promítají i geny prababičky Marie.

Přejme i dalším, nejen ženským generacím v  Přepy-
chách, šťastné pokračování.

-zde-
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Místní skupina ČČK
Slavíme 60. narozeniny naší skupiny v Přepychách

1. června 1959, tj. před 60 lety, byl 
v naší obci na MNV Přepychy zalo-
žen ČSČK  za přítomnosti MUDr. 
Jana Potočka a sestry Marie Hor-
ské. Dalšími zakládajícími členka-
mi byly Marie Brandejsová, Anežka 
Peterová, Zdenka Uhlířová, Marta 
Škvrnová.

Dne 1. června se od 15 hodin konala 
slavnostní veřejná schůze u příležitos-
ti 60 let od založení ČSČK v naší obci. 
Předsedkyně přivítala všechny přítom-
né. Po krátkém úvodu předvedly ukázky 
první pomoci děti z místní ZŠ pod vede-
ním vedoucí kroužku Jitky Čtvrtečkové. 
Po jejich vystoupení následovalo po-
děkování zakládajícím členům. Členky 
výboru ČČK Přepychy předaly květi-
nu a malou pozornost za dlouholetou 
obětavou činnost v Marii Kašparové, 
Drahomíře Škaldové, Anně Hartmano-
vé a Miroslava Kubíčkové. Připojila se 
i starostka naší obce, ta dlouholetým 
členkám věnovala kytici růží, kterou 
předával radní Miroslav Andrš. Obda-
rovány byly též předsedkyně ČČK Lud-
mila Preclíková a místopředsedkyně Tá-
ňa Cihlářová. 
Schůze  byla zpestřena promítáním fo-
tografií. Shlédli jsme i videa od Miro-
slava Andrše, který byl naším věrným 
příznivcem. 
Na úplný závěr poděkovaly za práci 
předsedkyni Ludmile Preclíkové a pře-
daly pamětní stříbrnou minci vydanou 
k 100 výročí  založení ČČK sestry Jana 
Vrbová a Sylva Rošková za OS ČČK  
Rychnov n. Kn. 
Poté se k děkování připojily i ostatní 
místní spolky. Za spolek Pro Přepychy 
pozdravila a předala dárkový poukaz 
paní Jarmila  Sejkorová. Za místní SDH  
nás pozdravili a podpořili finančním 
darem zástupci Josef  Marek a Jan Škal-
da. Dar pojednávající o historii ČČK  za 
spolek ABAKUS Jiří Králíček. Předal 
nám knihu, která vyšla k výročí 100 let 
ČČK a byla pokřtěna prezidentem ČČK 
s věnováním. 
Děkujeme za finanční a věcné dary i pří-
zeň a podporu. Těšíme se na další spo-
lupráci.

Za MS ČČK 
Ludmila Preclíková

Výbor zvolený na VS 11. 2 1963
Předseda: Zemánková Anna
Místopředseda: Zilvarová Helena
Pokladník: Marek Josef
Jednatel:Peterová Anežka
Revizor: Vaňková Marie a Hrochová 
Jiřina
Hospodář: Škvrnová Marta
Kulturní referent:Junková Jiřina
Školní referent: Uhlířová Zdeňka
Referent NTS: Uhlíř Vladimír
Zdravotní referent: Brandejsová Marie
V průběhu let se vystřídaly ve vedení 
ČSČK tyto předsedkyně:
1959- Brandejsová Marie 
1963- Zemánková Anna
1965- Vaněčková Marie
1977- Syrovátková Milada
1986- Preclíková Ludmila - doposud

Vzpomeňme na členky, které pracovaly 
spoustu let ve výboru ČČK
48 let - Anna Hartmanová - jednatelka
47 let - Marie Kašparová - pokladník
42 let - Hana Slováková- referent NTS
7 let - Drahomíra Škaldová - místo-
předsedkyně a poté členka OV ČSČK 
Rychnov nad Kněžnou

První písemné zmínky o ČSČK  se zachovaly z VS 11. 2. 1963,která se konala 
v Osvětové besedě Kulturního domu v Přepychách za přítomnosti MUDr. Ja-
na Potočka, sestry Marie Horské a zástupce z OV ČSČK Rychnov nad Kněž-
nou sestry Bukačové.

VÝBOR ČČK  zleva J. Čtvrtečková a V. Karlíčková - revizoři, M. Vaňková - pokladník, M. 
Šmídová - transfuzní referent, L. Preclíková - předsedkyně

100 LET ČČK
Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let od 
založení Československého červeného 
kříže - přímého předchůdce současné-
ho ČČK. Tento den vyslovil prezident 
republiky T. G. Masaryk souhlas se za-
ložením národní společnosti Červené-
ho kříže v nové republice a současně 
do funkce předsedkyně ČSČK jmeno-
val Alici Masarykovou.
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DOBROVOLNÍ DÁRCI KRVE Z ŘAD MS ČČK 
Slavnostní výroční schůze MS ČČK

KROUŽEK Mladý zdravotník
almanach k 60. výročí

ZLATÉ PLAKETY
ZA 40 ODBĚRŮ

Otčenášková L. r. 1981
Preclík Jaroslav r. 1992

Hartmanová Anna r. 1993
Šmída Zdeněk st. r. 1993

Jakubec Petr r. 1995
Slováková Hana r. 1995

Macháček Václav r. 1996
Sejkora Jiří ml r. 1996

Karlíček Vincent r. 2000
Rejchrt Jaromír r. 2001
Kullová Zdena r. 2006

Zelinka Stanislav r. 2008
Rejchrt Jan r. 2010

Vladimír Zdeněk ml. r. 2010
Študent Tomáš r. 2001

Preclíková Ludmila r. 2015
Štefková Hana r. 2017

ZLATÝ KŘÍŽ
ZA 80 ODBĚRŮ

Macháček Václav r. 2010
Anna Hartmanová r. 2013

Rejchrt Jan r. 2013
Šmída Zdeněk st. r. 2019

PO 35 ODBĚRECH
UKONČILI DÁRCOVSTVÍ

Sejkora Jiří a Jarkovský Jiří

Kroužek působí při ZŠ od roku 1963. Navštěvují ho děti 1. - 5. ročníku. V roce 
2015 se podařilo našim mladým zdravotníkům vybojovat II. místo na soutěži 
HMZ a v roce 2016 obsadili I. místo. V krajském kole, se umístili na 7 místě. V 
roce 2017 obhájili své prvenství z předchozího roku a v krajském se umístili na 
5. místě. V roce 2018 získala získala hodnocení za nejlepšího kapitána  hlídky 
Zálišová Silva. V letošním roce se děti umístili na krásném 4. místě se ztrátou 
pouhých 5 bodů na medaili. Zájem dětí zkusit si role mladých zdravotníků nás 
těší. Přejeme jim mnoho úspěchů.

Ukázka práce mladých zdravotníků: figurantka A. Kovářová, Zády F. Záliš, J. Čtvrteč-
ková, T. Jelenová, M. Pultarová, K. Schlosserová, T. Seidelová

U příležitosti oslav vydala MS ČČK alma-
nach. S knížkou Anička Kovářová.

Zleva předsedkyně L. Preclíková a dlouholeté členky MS ČČK D. Škaldová, M. Kašpa-
rová a A. Hartmanová
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MLADÍ HASIČI - PLAMEN
SDH Přepychy, Hanka Marková

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO ŽÁCI MŠ A ZŠ s hasiči spřátelených Přepych? 
RECYKLUJTE s  HASIČI.

Naše děti již tradičně bodují ve sběru použitých baterií, v soutě-
ži Recyklobraní. Hasiči spřátelených Přepych uspořádali ve svém 
bydlišti svoz vysloužilých spotřebičů a dosáhli skvělého výsledku  
198 kg na obyvatele, což jim vyneslo I. místo a  příspěvek 20 tisíc 
korun na společenskou, kulturní či sportovní akci.
Gratulujeme a prostřednictvím Přepyšského zpravodaje přejeme 
hodně úspěchů.

Redakce a kolegové z SDH Přepychy u Opočna
Foto: Jan Marxt, Novinky.cz

O víkendu 24. -26.  5. 2019 se Mladí 
hasiči zúčastnili hry Plamen v Pohoří, 
kde vybojovali 18. místo v  kategorii 
mladších. Tři děvčata z našeho kolek-
tivu soutěžila za starší v družstvu Kos-
telecké Lhoty.
Soutěžili v požárním útoku, štafetě 4x60, 
štafetě CTIF, štafetě dvojic a požárním 
útok CTIF. Závodili jsme poprvé a byla 
to pro nás velká zkušenost. Užili jsme si 
hodně legrace, poznali spoustu kamará-
dů a hromadu zážitků. Chci poděkovat 
Mileně a Petrovi Brandejsovým, Lůďo-
vi Novákovi, Jardovi Rejchrtovi, Jose-
fu Markovi a Vladimírovi Zdenkovi a 
všem, kdo nás podporoval.

Závod byl rozdělen na dvě části. Dopolední v centru obce Pře-
pychy se stanovišti v typicky parkovém terénu. Odpolední část nás 
zavedla do skalnaté průrvy nad obcí. Závod tak prověřil komplex-
ní připravenost závodníků. Pohár starostky Přepych v kategorii 
para získala Jana Kosťová.
Velké díky patří právě paní starostce Zdeňce Seidelové, která jmé-
nem Přepych převzala nad závodem záštitu a podpořila MČR  
v maximální možné míře. Děkuji vám všem ještě jednou za úžas-
nou spolupráci, diky níž závod proběhl velmi hladce. Stejně tak 
celý personál Restaurace Katka byl stoprocentní.  

Tomáš Leštinský

Sprintových  pěší mistrovství  a šampionáty v trail-O hostila 
obec Přepychy a Nové Město nad Metují. Celkově se v prů-
běhu obou dní zúčastnilo 50 závodníků, včetně závodníků ze 
Slovenska a Polska.  

Mistrovské tituly v TempO a Pre-O rozdány

27. 7. PŘEPYŠSKÁ  LETNÍ NOC
Od 20 hodin u hasičské zbrojnice: zábava s hudební skupinou ZEUS

http://o-news.cz/sprintovy-vikend-pro-indrakovou-krale-i-ok99/
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Historické i novodobé unikáty viděli návštěvníci Týdne kostelů v Přepy-
chách. Zazněla i krásná hudba. Noc kostelů letos v Přepychách přejme-
novali na Týden kostelů, což lépe odpovídá tomu, co se dělo v místním 
kostele sv. Prokopa a jeho blízkosti.

V sobotu 25. května se konaly komentované prohlídky nejen svatostánku, 
který tvoří dominantu obce, ale také navazující „tajemné“ středověké pod-
zemní chodby, která vznikla ve 14. až 16. století a vede od kostela směrem  
k faře.
V době od 9 do 11 hodin se pod dohledem dobrovolných hasičů vydali zá-
jemci na průzkum části štoly, jež byla za tím účelem osvětlena. Dno proza-
tím zprůchodněné trasy se nachází zhruba ve čtyřmetrové hloubce. V místě 
vchodu je vysoká pouze 160 cm, u fary pak téměř 230 cm. 
To kostel sv. Prokopa přivítal účastníky hned na třech místech. V samotné 
lodi, na kůru a ve věži. Všude se totiž nachází vzácné památky, zřejmě vů-
bec nejvzácnější, jimiž Přepychy disponují. Heraldické starobylosti – zazděné 
náhrobky nebo křtitelnici ve tvaru obráceného zvonu z roku 1550 představil 
účastníkům Petr Kropáček.
„O patro výš“ – na kůru – zahráli a povyprávěli varhaníci Lukáš Koblása a 
Vladimír Jelínek, aby dokázali, v jak skvělé kondici je nyní královský nástroj 
postavený v roce 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem, 

TÝDEN KOSTELŮ
autor Dana Ehlová Novinky.cz



„MAŠKARY K VÁM PŘIŠLY, HEJ, ZAČAL MASOPUSTNÍ REJ!“ ZNĚLO PŘEPYCHAMI 
autor Dana Ehlová Novinky.cz
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jenž prošel v letech 2015 – 2017 celkovou náročnou 
obnovou. Zazněly hudební ukázky, aby se návštěvníci 
přesvědčili, co všechno varhany dokážou. 
Další část programu se odehrála vysoko nad zemí, ve 
zvonici, kde se to, řečeno s nadsázkou, zvony doslova 
hemží. Dva kusy - jeden odlitý roku 1545 a druhý 1559 
- patří k historicky nejcennějšímu, co v Přepychách 
mají. Jen zázrakem „přežily“ rekvizici během obou 
světových válek, což se nepodařilo v případě třetího, 
nejmladšího zvonu z roku 1931, který byl odvezen  
v roce 1942.
Po tři čtvrtě století se situace změnila a rok 2018 se 
v tomto směru zapsal zlatým písmem do dějin obce. 
Nejenže se podařilo nejprve zrestaurovat oba vzácné 
zvony, ale poté také nahradit ten chybějící - novotou 
zářící zvon sv. Jiří, odlitý mistrem zvonařem Petrem 
Rudolfem Matouškem v holandském Astenu, jehož pa-
tronem se stal známý režisér Jiří Strach, už od loňského 
31. července vyzvání do kraje.
„Máme na tento den povoleno zvonit třeba i každou 
čtvrthodinu, podle množství zájemců tak, aby si zvonění 
mohli vyzkoušet i dárci,“ prozradila s radostí starost-
ka obce Zdeňka Seidelová, iniciátorka obnovy zvonů i 
varhan a štědrý dárce v jedné osobě. 

Akce pokračovala  v pátek 31. května. Kostel sv. Proko-
pa rozezněly barokní a klasické skladby v podání špič-
kového souboru žesťových nástrojů Brass Band.  
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Benefiční koncert BRASS - BAND 
vnuk legendárního skladatele servíroval hudební lahůdky 

Vnuk legendárního skladatele Karla Vacka v roli dirigenta a syn dirigenta, přepyšského rodáka Karla Pšeničného v roli 
posluchače - to bylo zajímavé propojení hudební minulosti a současnosti, které se událo v pátek 31. května v podvečer  
v kostele sv. Prokopa v Přepychách během vystoupení hudebního souboru Brass-band. 

Brass band vznikl u Ústřední hudby 
Armády České republiky z předních 
sólistů a hráčů žesťových sekcí a přivezl 
do kraje pod Orlickými horami hudbu 
vysoké kvality, umocněnou akustikou 
svatostánku. Navíc se hráči pod diri-
gentskou taktovkou mjr. Josefa Kučery, 

vnuka autora slavného pochodu Zůstaň 
tu s námi, muziko česká, představili ve 
slavnostních vojenských smokinzích, 
čímž ještě podtrhli celkový dojem.
Zněly skladby českých i světových ve-
likánů. Posluchačům se tajil dech při 
písních Antonína Dvořáka a Bedřicha 

Smetany v podání Terezy Kučerové. 
Potlesk sklidil pochod z baletu Louská-
ček Petra Iljiče Čajskovského, Trumpet 
Tune od Henryho Purcella nebo hu-
morná Žabička Václava Trojana.
Zkrátka posluchači, mezi nimiž ne-
chyběl ani syn pplk. Karla Pšeničné-
ho, bývalého dirigenta ústřední hudby 
ČSLA a Posádkové hudby Praha a také 
například členové regionálních kapel 
Opočenka, Dobrušské žesťové sdru-
žení nebo studenti uměleckých škol, si 
během všech jedenácti skladeb přišli 
na opravdu své a Brass-band odměnili 
mnoha potlesky i závěrečným vestoje.
Není tedy pochyb, že zahajovací kon-
cert letošního cyklu benefičních kon-
certů v Přepychách – tentokrát věnova-
ného na opravu kapličky Panny Marie 
v poutním místě Dřízna – nasadil laťku 
mimořádně vysoko.

Autor: Dana Ehlová
Zdroj:rychnovsky.denik.cz

Koncert žáků Základní umělecké školy v Dobrušce 
kostel sv. Prokopa
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Nejen umělci zvučných jmen vystupu-
jí v našem kostele sv. Prokopa. Stalo se 
již tradicí, že u nás slavnostně uzavírají 
školní rok studenti ze ZUŠ Dobruška 
společně se svými učiteli. Tentokrát při-
jela rovná dvacítka studentů a někteří si 
dokonce připravili i dvě vystoupení na 
různé nástroje. V téměř dvouhodino-
vém programu se střídala hudba i zpěv 
za doprovodu šťastných učitelů. A neby-
lo divu. Studenti s radostí předváděli to, 
co si během školního roku nastudovali. 
Pan F. L Věk by z nich měl velikou ra-
dost! Nemalou radost měli všichni pří-
tomní, hlavně rodiče, babičky a dědeč-
kové!
Ještě jednou všem moc děkujeme za 
překrásný hudební zážitek a přejeme 
krásné a pohodové prázdniny! Těšíme 
se na další společná vystoupení u nás  
v Přepychách!

Zdeňka Seidelová, 
starostkaStudenti ZUŠ v Dobrušce se svými učiteli.
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KNIHOVNA U LENKY 
BESEDA  / MAGNESIA LITERA

S knihou Upečeno s láskou prožívám zajímavý a krásný kus života.,, říká autorka 
knihy a náš host při setkání s našimi čtenáři v Knihovně u Lenky. O své zálibě 
nám napsala i krátký článek, který otiskujeme.

VŮNĚ CHLEBA - beseda 
s Ludmilou Gottwaldovou

Ocenění  MAGNESIA LITERA za rok 2018 pro Pavlu HORÁKOVOU

Letošní držitelkou ceny Magnesia Litera za prózu 
je Pavla Horáková. Proč se o ní zmiňuji? Má vztah 
k  našemu kraji. Pamětníci si jistě vzpomenou na 
JUDr. Vladislava Horáka z Opočna. Jeho syn Láďa 
s  manželkou a s dcerou, již zmiňovanou Pavlou, 
Opočno často navštěvují. Láďa vzpomíná na dět-
ství, Pavla se seznamuje s místy z otcova vyprávění 
a možná čerpá inspiraci pro novou knihu.

Oceněný román TEORIE PODIVNOSTI
Jiný Opočeňák Miloň Čepelka k tomu ve své Knižní 
hitparádě Country radia z loňského 6. prosince přidal 
svoje doporučení: 
“Ačkoli to není žádný akční thriller, a třebaže  by se text 
dal asi leckde ještě krátit, četl a přečetl jsem ho celý. A 
má zvědavost  s přibývajícími stránkami nejen nekle-
sala, nýbrž stoupala. Navzdory nerománově znícímu 
názvu. Hrdinka Ada Sabová, nespokojeně pracující 
jako vědecká síla v neperspektivním Ústavu meziobo-
rových studií, všímavá, přemýšlivá a s mnohými život-
ními zkušenostmi, které ji opravňují ke skeptickému 
nadhledu na to naše člověčí hemžení na světě, pátrá po 
zmizelém synovi své kolegyně, podezřele symbolicky se 
jmenujícím Kaspar Hauser. (Takže nemůžete nevzpo-
menout na tajemnou postavu nalezence z  první půle 
19. století a na román Jacoba Wassermanna o něm.) 
Ada okolo sebe všude vidí podivné NAHODILOSTI a 
usuzuje, že za nimi jsou naopak ještě podivnější a zne-
pokojivé SOUVISLOSTI. Jak se s tím vyrovná? To už si 
přečtěte sami. Mám za to, že Pavla Horáková dozrála 
za pár roků k neobyčejnému literárnímu výkonu. A že 
se její Teorie podivnosti ujalo nakladatelství Argo, po-
važuji za potvrzení tohoto názoru. 

Když jsem psala texty, myslela jsem na 
vás neznámé lidi, kteří se budete chtít 
naučit péci chleba nebo obohatit svoje 
pekařské znalosti a dovednosti. Snažila 
jsem se psát tak, abyste všichni porozu-
měli a cítili i velikou radost a lásku, kte-
rou mi tato činnost přináší a může při-
nést i vám. A příběhy mých receptů, aby 
vyloudily na vašich tvářích úsměv. My-
slím, že se to snad podařilo – z násled-
ných reakcí velkého množství lidí, kteří 
mi každý den píšete nebo se kterými se 
setkávám.
Ráda za vámi jedu a rozšiřuji svoji dru-
hou „rodinu“ pekařů o ty, které nyní 
osobně poznávám. Ráda i něco upeču a 
přivezu na ochutnání. Hned vidím vý-
sledek – jak obyčejný chleba mizí před 
očima a budoucí čtenáři se ubezpečí, že 
kniha nebude marná investice a že to 
samé si mohou úplně klidně upéci doma. 
Nic zvláštního nepotřebujete, jen mou-
ku, vodu a sůl.
No, a ještě troubu nebo postačí i úplně 
obyčejná stará remoska z půdy. Je jen 
potřeba se vyzbrojit jistou dávkou trpěli-
vosti a pokory. Chleba vás prověří.
Musím také podotknout, že knihu jsme 
psaly společně s Ivou Trhoňovou, každá 
půlku. Dělí nás vzdálenost 200 km, tak 
jen některé akce absolvujeme společně.
Velmi ráda putuji za čtenáři. Třeba napo-
sledy do Přepych… Přišel i chlapec z ves-
nice bez rodičů (chodí do čtvrté třídy), 
protože on peče! Upekl bábovku a bubla-
ninu. Abych ochutnala. Chleba tedy peče 
drožďový v domácí pekárně, kterou tatí-
nek po dvou pokusech uložil do komory. 
A on si ji vytáhnul, obstaral knihu a za-
čal. Nemá návod, a tak intuitivně vybral 
nejdelší program na kynuté těsto. A tu 
knihu přinesl a chtěl vědět můj názor na 
recept, co peče. Děkuju osudu a Bohu, že 
mi přivádí do cesty tolik radosti a úžasu. 
Bylo to velmi dojemné.
Děkuju všem za milé setkání v Přepyších. 
Obzvláště knihovnici Lence Čtvrtečkové 
a paní starostce za krásné přivítání, pří-
pravu a organizaci. A pět lahviček s kvás-
kem z Očelic poputuje k novým pekař-
kám do Přepych.

S láskou Ludmila Gottwaldová

Upečeno s láskou
Kváskový chléb a pečivo 
I. Trhoňová-L. Gottwaldová

Století 
s Červeným křížem
M. Jukl a J. Majrichová

Pavla HORÁKOVÁ (44), 
známá na Facebooku seri-
álem Partnerská souzně-
ní. Překládá z  angličtiny 
a srbštiny. Je autorkou tri-
logie Hrobaříci, částečně 
se odehrávajícího právě 
v  Opočně, spoluautorkou 
novely Johana a knihy se-
stavené z  korespondence 
českých vojáků za první 
světové války Zum Befehl, 
pane lajtnant. volně nava-
zující na Přišel befehl od 
císaře pána. 

KNIŽNÍ NOVINKY
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VÝSTAVA
poděkování MŠ a ZŠ Přepychy 

Malá úvaha nad dětským malováním.

Po staletí láme starší generace hůl nad tou nastupující. Vyslovuje 
otázky „Kam ten svět dospěje?“, „Co z nich bude?“, „Jak si s tím 
poradí?“. Musím říci, že i přes občasné pochybnosti zůstávám 
optimistou. Po Leonardovi da Vinci přišel v dalším století Rem-
brandt van Rijn, po Isaacu Newtonovi generace Einsteinova, 
mladý Vincent van Gogh nebo mladí francouzští impresionisté 
nesměli do výstavních salonů a nepochopen byl třeba i náš ne-
daleký rodák, malíř František Kupka. Dnes je hodnota jejich díla 
nejen aukční, ale především duchovní a inspirativní. Nástupem 
mladých generací se nikdy svět nezhroutil. Není třeba obracet 
se jen na historické velikány, abychom uvěřili tomu, že i dnešní 
nastupující generace si „s tím, také poradí“.
Na nedávné výstavce architektury venkova (mimochodem, 
v  sympatické přepyšské „galerii nadace rodin Krulichových a 
Karlíčkových“) byla, vedle nápadité tvorby adeptů architektury 
a zdatných fotografů z našich řad, i řada maleb, kreseb a krea-
tivních výtvorů dětí, z naší Základní a Mateřské školy. Důležitá 
není úroveň, daná věkem nebo talentem, jako spíše to, že děti 
pracovaly cílevědomě na určité zadání a že to téma se dotýkalo 
jejich domova a jejich obce. Myslím, že to byl skvělý počin orga-
nizátorů a pedagogů, který zaslouží uznání. Slyšíme-li často od-
volávání se na Komenského „škola hrou“, tak právě toto je ma-
lým příkladem. Adam, Maruška, Terezka, Ondra nebo Anička 
nemusí být v budoucnu architekty, jejich obrazy se asi nebudou 
dražit v aukčních síních, ale semínko souvislostí a vztahu k do-
movu bylo zaseto. 
Nad obrázky „malých územních plánů“ jsem si také uvědomil, 
jak někdy vnímání dětí podceňujeme a jak dobře oni naše „do-
spělácké starosti“ pozorují. Potěšující je i zjištění, že v jednostran-
né éře tabletů, chytrých telefonů a jiných technologií, zůstává i v 
„malých lidech“ zájem, vzít do rukou tužku, papír nebo modelí-
nu, a vyjádřit se vlastním a osobitým způsobem. Tyto úvahy mě 
vedly i k domluvě s vedoucí MŠ Evou Hájkovou, že děti připraví 
obrázky na téma „Hudba kolem nás“, které využijeme jako milé 
dárky pro hosty jubilejního 10. festivalu dechových hudeb. 
A dětem přeji, k podobné činnosti, hodně radosti.

-zde-

Snahu našich výtvarníků - architektů ocenila význam-
ná společnost našeho regionu. Knihu „K čemu jsou ar-
chitekti“ předala do knihovny ZŠ Veronika Jarkovská 
ze společnosti Servisbal Obaly, prostřednictvím tvůrců 
modelu Kaple PM v Dřízenském údolí. Knihu s věnová-
ním: „Žákům Základní a mateřské školy v Přepychách s 
přáním, aby jejich obec i nadále vzkvétala, věnuje společ-
nost SERVISBAL Obaly s.r.o. Dobruška“. 

Parta kluků z místní základní školy se rozhodla vytvořit 
model kaple Panny Marie Lurdské v Dřízenském údolí. 
Výsledek jejich modelářské práce mohli posoudit ná-
vštěvníci výstavy „Architektura venkova“ v budově TE-
SONU začátkem května. Nyní je model umístěn ve výlo-
ze TESONU společně s výkresy dětí naší ZŠ a MŠ.

Kluci, co Vás vedlo k tomu 
vytvořit model kaple?
AZ: Honza Křepela dostal 
dobrý nápad, tak jsme si 
řekli, že do toho půjdeme.
Takže to byl nápad Honzy?
AZ: Ano, ale pak Honza 
onemocněl, tak jsme model 
udělali sami.
Z čeho jste vyráběli?
AZ: Adam, Honza, Tomáš a 
já jsme šli na půdu a našli 
polystyren. Tím jsme měli 
podklad.
A dál?
JK: Přírodní materiály – ka-
mínky, kůra, písek, větve,…

AZ: A na kapli jsme použili Florex, který koupila mamka.
TD: Adam začal vyřezávat kapli, pak ji přenesl do školy, 
kde jsme pokračovali.
TD: Pak Honza onemocněl, tak jsme pokračovali sami. 

Jak to bylo s kaplí...

Co Vás nejvíc bavilo a co bylo nejtěžší vyrobit?
Bavilo? Spolupráce s kamarády. A nejtěžší byla kaple.
Chodíte rádi do Dřízenského údolí  a co se Vám tam líbí?
JK a AZ: Ano chodíme. Je tam ticho, klid, pohoda. Ale chybí tam voda.
TD: A zpívající ptáci. Ještě by tam mohl být vodopád.
Budete vyrábět další model?
Ano, ale je to tajné (smějí se).
Kluci se shodli na tom, že výroba modelu byla zábava. Jen si nechali 
výrobu na poslední chvíli, nevěděli, jak začít. Na závěr malí modelá-
ři dodávají: „Napiš tam, že se nám model docela povedl!“ 
Napíši a děkuji za rozhovor.
A kdo jsou autoři modelu? Honza Křepela, Adam Zilvar, Tom Dinh, 
Adam Wéber.

JZ
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Nstržm. Pavel Pra-
žák tragicky zahy-
nul při dopravní 
nehodě 3. 1. 1992, 
kdy osobní vlak na 
přejezdu v Rychno-
vě nad Kn. pod ne-
mocnicí narazil do 

projíždějícího osobního vozidla policie, 
jedoucího pod výstražným zařízením. 
Vozidlo policie přejíždělo železniční pře-
jezd, kde rovněž svítila červená světla. 
Při nehodě zemřel spolujezdec nadstráž-
mistr Pavel Pražák, kterému v té době 
bylo 24 let a jeho manželka byla v šes-
tém měsíci těhotenství. Takže jmenova-
ný se nedočkal ani svého syna.

MEMORIÁL NSTRŽM. PAVLA PRAŽÁKA JIŽ PO 26
Fotbalový turnaj Královéhradeckého a Pardubického kraje - Přepychy 2. 5. 2019 

Fotbalový turnaj Memoriál nstržm. Pavla Pražáka se koná již po 26. Dříve to byl 
turnaj východočeské policie, kde se účastnily ještě družstva ze Semil a Havlíčkova 
Brodu (vždy celkem cca 260 hráčů).  Po rozdělení krajů v roce 2010 se jedná o spo-
lečný turnaj Královéhradeckého a Pardubického kraje (cca 200 účastníků).
Od roku 2000 se turnaj koná pravidelně v Přepychách, kde záštitu nad tímto turna-
jem přebrala obec Přepychy a pravidelně se předává i putovní pohár obce Přepychy 
a drobné ceny za přítomnosti starosty a nyní starostky. Pravidelně občerstvení za-
jišťuje bufet SK Přepychy, se kterým jsou vždy účastníci i hosté velmi spokojeni.    
Před rokem 2000 se konal turnaj v Solnici nebo Černíkovicích. 
V roce 2018 a 2019 se změnila pravidla turnaje  a hrálo se na dvě malá hřiště (napříč 
7+1 fotbalistů). V loňském roce v důsledku sucha bylo vedlejší hřiště nezpůsobilé, 
proto se přistoupilo na tento způsob, který se fotbalistům zalíbil a letos se opět takto 
hrálo.
Z Pardubického kraje se účastní pravidelně 4 družstva (jedno společné z Pardu-
bic, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí) Královéhradecký kraj (krajské ředitelství 
HK, územní odbor HK, Rychnov nad Kn. Jičín, Trutnov, Náchod). Tajemníkem a 
hlavním organizátorem turnaje je vždy přepyšský obyvatel a zaměstnanec policie 
Rychnov nad Kněžnou, Jan Škalda. 

Za pořadatele Jan Škalda

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV
1. KŘP + ÚO Pardubice
2. ÚO Jičín
3. KŘP Hradec Králové
4. ÚO Náchod
5. ÚO Hradec Králové
6. ÚO Ústí nad Orlicí
7. ÚO Chrudim
8. ÚO Svitavy
9. ÚO Rychnov nad Kněžnou
10. ÚO Trutnov
FINÁLE
KŘP+ÚO Pardubice – ÚO  Jičín3:0
POKUTOVÉ KOPY O 3. MÍSTO: 
KŘP Hradec Králové - ÚO Náchod 5:4
NEJLEPŠÍ STŘELEC 
stržm. Jakub Jelínek KŘP Hradec Králo-
vé (6 branek v základní části)

VYHLAŠENÍ VÝSLEDKŮ 
(zleva): 
vedoucí ÚO Rychnov n. Kn. 
plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček
starostka obce Přepychy  
Zdeňka Seidelová
ekonomická ředitelka KŘP 
Pardubice Renata Kaňková
ředitel KŘP Hradec Králo-
vé plk. JUDr. David Fulka, 
MBA
vedoucí ekonomického oddě-
lení ÚO RK Jan Škalda

Vítězné mužstvo turnaje - Krajské ředitelství policie a Územní odbor Pardubice

VÝSLEDKY TURNAJE
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NA PRVNÍ DOBROU  
Blahopřejeme

PŘEPYCHY – Druhý červnový 
víkend skončila I.B třída, v nichž 
přepyšští fotbalisté obsadili desáté 
místo. Jako nováček zvládli pod-
zimní část, ale v té jarní se trápili 
a dlouho hráli o udržení v soutě-
ži. Záchrana se nakonec podařila. 
O krátké zhodnocení sezony jsme 
požádali asistenta trenéra TOMÁ-
ŠE REJZKA.

Své „ano“ si v trestném území na 
hřišti SK Přepych řekli ve středu  
1. května v 11 hodin a 11 minut kapi-
tán domácích Lukáš Žid a Veronika 
Červinská. Zda čas sňatku byl ovliv-
něn významem čísla v numerologii, 
či zda byl inspirován pivem Platan 
11, který je životabudičem naší fot-
balové jedenáctky, se nám zjistit ne-
podařilo. Jisté je, že svého kapitána 
přišlo podpořit 17 spoluhráčů a 3 
členové realizačního týmu.

SK Přepychy - sezona 2018-19
I. B třídu hrajeme i v příští sezoně 

SKALP OPOČNA
sobota 5. 6. 2019

Přepychy „překazily“ Opočnu osla-
vy 100. výročí od založení klubu. V 
rámci oslav hrál domácí tým derby s 
Přepychami. A po vyrovnaném utká-
ní jim těsně podlehl 1-2.

Tomáš Přibyl, trenér, Opočno: „Oslavy 
100 let se výsledkem nepovedly. Bohužel 
jsme při dvou standardních situacích ne-
uhlídali jediného hlavičkáře hostí Lukáše 
Žida, který rozhodl o výsledku.“

Zdeňka Seidelová, starostka Přepych: 
„Sportovců a všech okolo týmů si velice 
vážím. Tréninky malých dětí a výchova 
ke kolektivnímu sportu je důležitá pro 
jejich budoucí život, aby si uvědomova-
li sounáležitost s ostatními… Moji kluci 
hráli v Opočně hokej a byla tam skvělá 
parta! Jejich spoluhráči se ke mně stále 
hlásí. Mám z toho velikou radost!
Velmi si vážím vítězství v Opočně. Měla 
jsem možnost sledovat celé utkání a za-
žít si znovu pocit štěstí, kdy vyhraje tým, 
kterému držíte palce!!! Byl to krásný zá-
pas!
Sud piva, který jsem slíbila si plně za-
sloužíte. Děkuji.“

Foto Honza Ježdík

Foto Honza Ježdík

Po úspěšném podzimu jsme z pozic 
ustoupili, ale zranění důležitých hráčů 
jsou objektivní důvody. To, že se zhor-
šila tréninková morálka, ve mně budí 
dojem, že si hrstka hráčů myslí, že to 
půjde samo, což samozřejmě nefunguje 
ve fotbale ani v životě. Varováním byly 
sterilní až odpudivé výkony v Meziříčí a 
Předměřicích. Že se někdy šlape voda, to 
je jasný, ale tohle bylo za hranou. Naštěs-
tí jsme se dali trochu do kupy a o tuto 

soutěž zabojovali. Výkonností výkyvy se 
nikomu nevyhnuly. Jistotu jsme měli v 
brance. Ivo Beránek i Tomáš Ježek byli 
naše opory. 
Na výkony rozhodčích si nelze stěžovat. 
Ale na toho bombarďáka, co přijel na zá-
pas s třema promilema, málem zkolabo-
val a ukončil zápas o deset minut dřív, na 
to nezapomenu. Velkej srdcař!

Na závěr: Zveme všechny příznivce, bý-
valé hráče i funkcionáře na sraz hráčů 
SK s přátelským turnájkem na žízeň a 
posezením 6. 7. Start 14.00 hodin.

Orlický týdeník, Martin Šnajdr,
redakčně zkráceno
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LUŠTÍME S ORLICKÝM TÝDENÍKEM 
tajenka skrývá jméno sochaře z přelomu 17. a 18. století

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 10. 7. 2019. Vylosovaný výherce, 
který odpoví správně, získává předplatné Orlického týdeníku na měsíc srpen a září.

SK Přepychy - mládež

První sezona skončila. Poslední místo 
mladších žáků dobře neodráží veliký 
posun, kterého kluci a holky dosáhly. 
Na začátku naší cesty prohrávali 1:12, 
0:9 apod. V posledních kolech, kdy se 
hrálo proti soupeřům z horší části ta-
bulky, končili zápasy výsledky 4:5, 5:7, 
1:3 a k bodům už bylo tedy velice blízko. 
Skóre a počet bodů pro nás ale není vý-
sledek. Pro nás je výsledek, kdy všich-
ni hráči a hráčky už bez napomínání 
chápou důležitost správného postavení, 
dovolují si kličky, střelbu a mnohem 
častěji si cíleně nahrávají. Pokrok nastal, 
ale určitě není nad čím jásat. Musíme 
pracovat dále. Přestože nerad chválím 
jednotlivce, určitě si zaslouží pochva-
lu náš suverénně nejlepší střelec Pepa 
Hoffinger. Dal kolem třiceti branek, ale 

dalších šedesát nedal, takže zase prostor 
pro další zlepšení. Dále musím jmeno-
vat obránce Robina Mazáče a Šimona 
Hrocha, Roberta Hoffingera, který má z 
kluků největší potenciál, ale neprodává 
ho naplno. Na konec si nechávám jmé-
no našeho golmana Lukáše Kunrta. Ten 
nás tolikrát zachránil, že ho budu jme-
novat nejlepším hráčem.
Mladší děti kategorie elévové, přípravka 
odehráli několik přátelských utkání pro-
ti vrstevníkům z Opočna resp. Českého 
Meziřící a vždy ukázali velkou radost ze 
hry, zarputilost a i na nich je vidět velký 
pokrok. Z této kategorie lze snad oprav-
du pochválit každého. velkou šanci stát 
se opravdovým fotbalistou má Kuba 
Brandejs, David Novák a Pepa Vostřez 
nejml. Ostatní, když se budou snažit a 
poslouchat trenéry, se také časem zlepší.

Dnes se samozřejmě mládež do kvali-
ty trénuje těžko. Když mi bylo jako teď 
mým svěřencům, kopali jsme všude a 
pořád. Sedm dní v týdnu, po škole , po 
tréninku i po zápase. Míč na noze jsme 
měli pořád. Přestože dnes potřebují děti 
termín v kalendáři, aby šly na hřiště, 
kde mají krásné branky, sestřiženou tra-
vičku, tak si stejně velmi vážíme počtu 
dětí, který na hřišti máme. Tady pat-
ří velký dík podpoře rodičů. Přestože 
je motivace dětí k fotbalu potažmo ke 
sportu možná trochu umělá a je v poz-
dějším věku, kdy už mají svůj rozum, 
stále těžší je u sportu udržet, doufám, 
že si třeba ještě stihnu s někým s kluků 
zahrát v týmu dospělých.
Přikládám fotku z rozloučení se sezo-
nou. Přepychy DO TOHO !!

Tomáš Rejzek
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
Zlatý karas 

První červnový den v roce 2019 po-
řádali členové MS Opočno-Přepychy 
pro rybáře závod v  lovu ryb. Jde o 
tradiční akci, které se účastní nejen 
příbuzní účastníků  ale i  řada oby-
vatel obce Přepychy. To nejen kvůli 
velmi dobré myslivecké kuchyni. 

Letos doznala organizace klání podstat-
né změny, které byly vyvolány zejména 
úbytkem vody ve Dřízeňském potoku 
a tím následně zhoršením kvality vody. 
Proto se závody uskutečnily na posled-
ním (čtvrtém) rybníku v obci Přepychy a 
to na Dvorském (tzv. Dvorák). Tato změ-
na byla relativně i ku prospěchu akce, 
neboť bylo možno přijmout více soutě-
žících – tedy osmdesát rybářů. Samotný 
rybník je průtočný a je  větší než Sv. Ján, 
kde se doposud soutěžilo.
Změn doznala i pravidla soutěže. Vše 
bylo uvedeno na předem vydaných pro-
pozicích a následně zopakováno i před 
zahájením soutěže panem Pšeničným. 
Losování stanovišť proběhlo ráno.

Změna bodování:
Kapr 50 cm a více…… 80 bodů
Kapr do 50 cm ………. 50 bodů
Ostatní ušlechtilá ryba …..30 b.( např. lín 
a amur), ostatní druhy ryb 1 ks = 2b.
Chycená ryba musela být rozhodčím za-
psána před uložením do vezírku.
Změna krmení:
První poločas (od 7 do 9:30 hod.) bylo  
pouze kukuřicí a červy. Druhý poločas 
(od 11 do 13 hod.) se krmilo neomezeně.
Návnady a nástrahy byly povoleny jen 
dle rybářského řádu. Zahájení a konec 

lovu byl oznamován výstřelem.
Jako součást akce byla připravena i boha-
tá tombola. Bylo dáno 130 cen (nejvíce 
sponzoroval pan Aleš Pícha 80 pytlíky 
kukuřice).
Další ceny byly určeny pro rybáře za 
umístnění v soutěži. Vše bylo připrave-
no tak, aby se účastníci i hosté cítili na 
závodech spokojeně. Po ukončení závo-
dů se hodnotily výsledky. Medaile a di-
plomy vítězům předávala starostka obce 
Přepychy paní Zdeňka Seidelová.
Jako vítěz celé soutěže byl zapsán  pan 
Radek Švanda z  České Skalice (ziskem 

ZLATÝ KARAS

490 bodů), který za první místo obdr-
žel i skleněný pohár (sponzorovaný pa-
nem Jaroslavem Brandejsem).  Druhým 
v pořadí byl pan Karel Falta z Klášterce 
nad Děd.  (444 bodů). Vítěznou trojici 
uzavíral pan Přemysl Kondras z Pardu-
bic  (444bodů). Nejdelší rybu pak vylovil 
pan Přemysl Kondras (70 cm).
Po vyhlášení výsledků soutěže obdržel 
MS Opočno-Přepychy od rybářů – tedy 
od Rybářských žebříčků - Čestné uznání. 
Nutno říci, že toto ocenění se nám do-
stalo zejména za úsilí Pavla Pšeničného.

ZKOUŠKY VLOH 2019

Okresní  myslivecký  spolek ČMMJ 
v Rychnově  nad Kněžnou a Myslivec-
ký spolek Opočno-Přepychy pořáda-
li  dne 11.05.2019  tradiční „zkoušky 
vloh ohařů a ostatních plemen“ (ZV). 
Od roku 1983 již po šestatřicáté.

Zkoušky vloh nejsou zkouškami lovec-
ké upotřebitelnosti, ale prokazují se při 
nich vrozené vlohy loveckých psů. Pře-
devším slouží ke kontrole dědičnosti. 
Jsou významnou zkouškou pro chova-
telské kluby.
Na zkouškách vloh pro ohaře se zkouší 
zejména vrozená chuť k práci, hledání 
(a to systém, rychlost, vytrvalost). Dále 
vystavování, postupování, nos, klid před 
zvěří, chování po výstřelu, zájem o stopu 
zvěře, vodění na řemeni a poslušnost.
Na zkouškách vloh jezevčíků a teriérů 
se zejména posuzuje nos, hlasitost, po-
slušnost, chování po výstřelu, vodění na 
řemenu a volné slídění, stopa živé zvěře 
a stopa vůdce.
Nejlepší známkou je 4. Každý předmět 
má  koeficient bodů podle důležitosti. 
Body se pak ku konečnému vyhodnoce-
ní sčítají.
Ke slavnostnímu zahájení zkoušek se do 
Přepych do  Restaurace Katka dostavilo 
celkem 24 vůdců se svými svěřenci. Oha-
řů ( dle plemen: KO- 5, DO – 1, MOK 
-1, NDO -1,  ČF – 2, VMO – 1, MOD 
-1) bylo celkem 12  a ostatních plemen 
(malých) bylo také 12 (ale jeden vůdce 
nenastoupil a dva odstoupili). Bylo tedy  
klasifikováno 9 (dle plemen : J – 6, NK 
-  1, FXH – 1,  JGT – 1).
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CYKLOVÝLET
cílem - Hospital Kuks

MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
Zkoušky vloh 2019 

Slavnostní zahájení proběhlo v areálu 
Ing. Aleše  Píchy. Sešla se i početná ko-
rona příznivců myslivecké kynologie.
Po nezbytné veterinární prohlídce, po-
učení o bezpečnosti a průběhu zkoušek 
si vůdci psů vylosovali pořadová čísla. 
Poté se vydali s  rozhodčími do revíru  
k předvedení svých svěřenců. V souladu 
se zkušebními řády a dle vylosovaných 
čísel byly vytvořeny tři zkušební skupiny. 
Počasí bylo příznivé. Organizace zkou-
šek – zejména díky kynologovi MS panu 
Janu Boučkovi -  byla chválena.  
Nejlépe připraveného ohaře předvedl 
pan Koblasa z Lična (KO- Carbon To-
máš z Fedan Bohemia), druhým byl pan 
Pavel Ješina z Javornice (NDO- Yuri II 
Vom Leiter Mor) 
Nejlepšího „malého psa“ předvedl pan 
Zdeněk Pýcha  z Litic (  – Erwin z Ci-

melických strání), druhým byl pan Ja-
roslav Divíšek z Dobrušky (J – Mato z 
Hluckých strání). V této skupině mělo  
MS Opočno-Přepychy svého zástupce 
a to byl pan Jaroslav Mikulík z Opočna 

(J- Ypsi z Válovy zahrady), který obsadil  
5. místo a to v I. ceně. 
Pořadatelé děkují personálu Restaurace 
Katka za perfektní zajištění akce.

Ing. Černý Jan,  foto Jan Bouček

Dne 26. 5. 2019 se 32 cyklistů a jeden 
bruslař, vydalo na výlet s cílem dojet 
na Šporkův mlýn u Kuksu. Na začá-
tek cyklostezky do Předměřic nás 
dovezl autobus a dále jsme pokra-
čovali již jako správní cyklisté podél 
řeky Labe. Počasí nám i letos přálo a 
tak jsme cca za 4 hodiny (samozřej-
mě se zastávkami na občerstvení) 
zdolali asi 27 kilometrový úsek. Po 
výborném obědě na Šporkově mlýně 
nás autobus odvezl zpět do Přepych. 
Pouze jediný cyklista, a to nejstarší  
z účastníků, se vydal zpět do Přepych 
na kole - má náš velký obdiv.

ZKUS KUKS a nalezneš i Dobrušku.
To není zámek, co se tyčí nad údolím 
Labe a vesničkou Kuks. Stavbu, která 
byla původně útulkem pro vojenské vy-
sloužilce, si můžete prohlédnout na ně-
kterém z prohlídkových okruhů: hlavní 
okruh představí vše důležité z historie, 
další vás zavede do Šporkovské hrobky, 
třetí přiblíží historii lékáren a poslední 
seznámí s historií výroby léků. Součástí 
tohoto okruhu je část interiéru Lékárny 
U zlatého Lva v Dobrušce (z konce 20. 
století), kterou věnovali majitelé - man-
želé Hendrychovi.
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5/ 7

21/ 7

27 / 7

Areál SK od 17 hodin, velkoplošná LED obrazovka
Přepyšské letní kino - ČERTOVINY 
Film režiséra Zdeňka Trošky.

Areál SK od 14 hodin, Obec a ProPřepychy
PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
X. ročník Festivalu dechových hudeb

Kostel sv. Prokopa od 18 hodin 
WACLAW GOLONKA - varhany
Benefiční koncert

U hasičské zbrojnice od 20 hodin  
PŘEPYŠSKÁ  LETNÍ NOC
zábava s hudební skupinou ZEUS

24 / 8

31 / 8

Rybník Dvorský od 14 hodin
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Soutěž netradičních plavidel.

Areál SK od 14 hodin
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zábavné odpoledne pro celou rodinu: kolotoč, 
hrad, poníci, soutěže, cirkus.

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

21 / 7
Rybník Obecník a Farský od 8 hodin
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

18. srpna 2019 
mši sv. celebruje P. Ján Jakubovič, CM

6. října 2019 
mši sv. celebruje P. Branko Štefún, CM

Bohoslužby se konají
v neděli od 14:30 hodin

TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH 2019

21 / 9

14 / 9

V Domcích od 14 hodin
DRACI PATŘÍ NA NEBE

Kostel sv. Prokopa od 17 hodin
VARHANNÍ KONCERT - ADAM VIKTORA 
koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 
F. L. Věka

Areál SK od 19 hodin, velkoplošná LED obrazovka
Přepyšské letní kino - BOHEMIAN RHAPSODY 
Film bude uveden besedou s osobním tajemníkem 
Freddie Mercuryho Peterem Freestonem.

 Peter Freeston byl garderobiérem londýnského Královského baletu, 
díky čemuž si ho všimla hudební ikona Freddie Mercury. Pak se na 
dlouhých 12 let stal Peter Freestone jeho osobním asistentem. Nyní 
žije v malé vesnici nedaleko Třebechovic a s přepyšskými se přijede 
podělit o své vzpomínky a zážitky z natáčení filmu podle scénáře 
Anthony McCartena.

14 / 9
Kaple Panny Marie Lurdské od 10 hodin
VÍTÁNÍ OBČANKŮ

POHOŘÍ - STATEK U OUBRECHTŮ
26. 7. od 19 hodin FOLKÁČ VE STODOLE

Účinkují: Mazzac, Dag Dggard, Jak o život
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4. 7. LETNÍ KINO Areál SK od 19 hodin

vystoupení MICHAELA KLUCHA, 

lídra kapely Queenie

beseda s PETEREM FREESTONEM, 

osobním komorníkem Freddie Mercuryho 
promítání filmu BOHEMIAN RHAPSODY 

Od 17 hodin promítáme klasickou 
českou pohádku od Zdeňka Trošky 

ČERTOVINY
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma

Děti matešké školy 
namalovaly obrázky pro účastníky 

X. ročníku Festivalu dechových hudeb 
"Přepychy Karla Pšeničného" 
na téma hudba kolem nás.

LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI

Zábavné odpoledne 
pro celou rodinu: kolotoč, hrad, poníci, soutěže, cirkus

Areál SK 31. 8. od 14 hodin



POZVÁNKA

Přepyšský zpravodaj 2019/2

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 700ks, 
zdarma do vašich poštovních schránek. Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 2019. Redakční rada: Jitka Čtvrtečková, Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Zdeňka Seidelová, Andrea Seidelová, 
Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. Kn. Foto: archiv Obce Přepychy, Jozef Papík a Lenka Čtvrtečková. Registrace: MK ČR E 22540

strana 24


