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POHÁDKA JAK VZALI PŘEPYŠŠTÍ 
KAMARÁDU REŽISÉRU STRACHOVI VÍTR Z PLACHET.

Na rybníku Dvorský proběhl jubilejní, již desátý ročník klání netradičních plavidel "O přepyšské kormidlo". 
Posádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký se stane patrně inspirací pro připravované zfilmování stejnojmenné 

pohádky podle scénáře Marka Epsteina v režii člena SDH Přepychy Jirky Stracha. 
Na zvědách v Přepychách byl Drahoslav Chudoba, který promptně předal zprávu 

jejich společnému příteli Jiřímu (více na str. 18). 
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VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2020 - 11 ze dne 13. 8.  2020, č. 2020- 12 ze dne 3. 9. 2020 a č. 2020- 13 ze dne 3. 9. 2020

Výpis z Usnesení ZO č. 2020-11 
ze dne 13. 8. 2020

I. ZO bere na vědomí:
· Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 
„V Domcích“, Přepychy“.
· Informaci o akci „Oprava kaple Panny 
Marie Lurdské v Přepychách“.
· Rozpočtové opatření č. 2020/006.
· Informaci o komplexních pozemko-
vých úpravách.
· Informaci o škodné události – spadlý 
strom.
· Informaci o volbách do zastupitelstva 
kraje a do Senátu Parlamentu ČR 2.-
3.10.2020 (I.  kolo), 9.-10.10.2020 (pří-
padné II. kolo).
· Informaci ze Svazku obcí Dřížná.
· Informaci o odpadovém hospodářství.

II. ZO schvaluje: (pro/proti/zdržel se):
· Program a ověřovatele zápisu (13/0/0).
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Královéhradeckého kraje v  režimu 
de minimis č. 20RGI02-0181 na akci 
„Oprava kaple Panny Marie Lurdské 
v Přepychách“ (13/0/1).
· Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
s  Římskokatolickou farností Přepychy 
čp. 1, výpůjčka  zvonu (14/0/0).

Výpis z Usnesení ZO č. 2020-12 
ze dne 3. 9. 2020

I. ZO bere na vědomí:
· Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 
„V Domcích“, Přepychy“.
Informaci o akci „Oprava kaple Panny 
Marie Lurdské v Přepychách“.
· Informaci o akci „Oprava hasičské 
zbrojnice“.

II. ZO schvaluje: (pro/proti/zdržel se):
· Program a ověřovatele zápisu (13/0/0).
· Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
008/2019 „16P – lokalita Z 26 „V Dom-
cích“, Přepychy“  (14/0/0).

Obec Přepychy zakoupila nový kon-
tejner na BIOODPAD, který je umís-
těn v nově upravené lokalitě ZA 
STŘEDISKEM AQUA SERVIS. Kontej-
ner bude sloužit všem obyvatelům 
„Bukovek“ a přilehlé části Záhornice. 
Žádáme všechny občany, aby udržo-
vali toto místo v čistotě. 
Při porušení zákazu skládky hrozí po-
kuta 20 tisíc Kč! Děkujeme!

Zdeňka Seidelová, 
předseda Svazku obcí Dřížná

KONTEJNER NA BIODPAD 
 za střediskem AQUA SERVIS

Oznámení o době 
a místě konání voleb

VOLBY DO 

ZASTUPITELSTVA KRAJE
a

VOLBY DO 
SENÁTU PARLAMENTU ČR

(I. kolo), 

pátek 2. října 2020 
od 14 do 22 hodin

sobota 3. října 2020 
od 8 do 14 hodin

VOLBY DO 
SENÁTU PARLAMENTU ČR

 (v případě II. kola) 

pátek 9. října 2020 
od 14 do 22 hodin

sobota 10. října 2020 
od 8 do 14 hodin

Volební místnost 
ZŠ Přepychy, školní družina

Tel. do volební místnosti: 
601 200 136

Výpis z Usnesení ZO č. 2020-13 
ze dne 17. 9. 2020

I. ZO bere na vědomí:
  Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 
„V Domcích“, Přepychy“.
· Informaci o přípravě rozpočtových 
opatření.
· Informaci o řepné kampani, č.j. 
661/2020.
II. ZO schvaluje: (pro/proti/zdržel se):
· Komplexní pozemkové úpravy (13/0/0).
Směnná smlouva, změna obecní hrani-
ce. Obec Přepychy, 517 32 Přepychy čp. 
5, IČ: 00275280 a Obec Očelice, 517 71 
Očelice čp. 9, IČ:00275158. (14/0/0).
· Akci „Oprava místních komunikací“ 
(14/0/0).
· Prodloužení termínu úhrady kupní 
ceny pozemku parc.č. 219/35 dle žádosti 
č.j. 674/2020 (14/0/0).
· Prodloužení termínu úhrady kupní 
ceny pozemku parc č. 219/43, dle žádos-
ti č.j. 691/2020 (14/0/0).

· Informaci o komplexních pozemko-
vých úpravách.
· Informaci o Směnné smlouvě mezi 
obcí Přepychy a obcí Očelice, změna 
obvodu.
Rozpočtové opatření č. 2020/007.
· Informaci o kulturních akcích.
· Informaci o závěrečném vyhodnocení 
akce „Přepychy-oprava místních komu-
nikací“.

Došlo po uzávěrce

Skvělý dárek 
pro Přepyšáky

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 
2021

S MOTIVY PŘEPYCH 
FORMÁT 42 x 29 cm

Autorka Miroslava Fryntová 
předala starostce obce 

jeden exemplář kalendáře 
a nabídla podklady
pro jeho vytištění. 

Informace o možnosti jeho 
zakoupení a ukázku, 

že se povedl, zveřejníme 
v „Přepychy Info - říjen".
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
odpady a jejich odvoz
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Z iniciativy obce byla občanům nabíd-
nuta možnost čištění a likvidace odpad-
ních vod z jímek, septiků a domovních 
ČOV. Pravidla pro nakládání s odpadem 
se dále zpřísňují, a i proto byl zájem ob-
čanů velký. Přihlásilo se asi 45 domác-
ností. Společnost AQUA Servis nasadila 
moderní techniku a její zaměstnanci si 
při realizaci celé akce, ve dnech 9. a 10. 
7., počínali profesionálně. 
Služba není levná, ale je naší povinností 
starat se o naše odpadní vody dle záko-
na. Termín letošního posledního vývozu 
odpadních vod bude 7. a 8. října 2020. 

Děkujeme, že jej využijete!
Vladimír Zdeněk

TERMÍN LETOŠNÍHO 
POSLEDNÍHO 

VÝVOZU 
ODPADNÍCH VOD 
7. a 8. října 2020

Senior centrum v Přepychách se stará o 106 
klientů. Týdny odloučení od blízkých, které 
tu naposledy od konce července kvůli záka-
zu návštěv zažívali, pro ně nebyly lehké. „Ale 
chápou, že k tomuto opatření se přistoupilo 
proto, aby byli chránění. Není to pro ně jed-
noduché, také by svoji rodinu rádi viděli," říká 
Lucie Vančíková.
„Každý den koukat do stropu nebo na televi-
zi, kde ve zprávách "jede" pořád to samé, to 
nejde. Klienti to vnímají a jsou pak rádi za ja-
koukoli aktivitu. A tak jednou za čtrnáct dní 
ve čtvrtek, když obejdu pokoje a řeknu, že se 
jde loupat česnek, většinou se k této činnosti 
sejde ta samá „česneková parta" a někdy se 
k nim přidá i někdo další. Senioři jsou i rá-
di, že takto mohou pomoci kuchyni. Za jedno 
česnekování naloupou skoro plný lavor. Pak 
si uděláme třeba topinky a pustíme si rádio, 
abychom nějak využili dopoledne," říká za-
městnankyně Senior centra v Přepychách Lu-
cie Vančíková.

SENIOŘI V PŘEPYCHÁCH PROPADLI ČESNEKOVÁNÍ
psali o nás v DENÍKU , text Jana Kotalová - redakčně zkráceno, foto archiv Senior centrum

Jak bojovat proti pandemii a "blbé" náladě? V Senior centru v 
Přepychách, kam návštěvy nesměly již od konce července, našli 
recept. Vsadili na tradiční lidový lék, který je považován nejen ja-
ko prevence proti řadě nemocí, ale navíc pomáhá procvičovat i 
jemnou motoriku prstů. Cvičení a výtvarnou činnost si tu klienti 
prokládají "česnekováním". Užívají si ho každý druhý čtvrtek a ně-
kteří i častěji.  

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN
SVOZU NEBEZPEČNÉHO 

A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
31. října 2020

Termín bude upřesněn v říjnovém INFu Přepychy.
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"PLUMDORF ŽIJE " - Moderní vesnice přívětivá pro všechny generace
slovo starostky obce

Přepyšský zpravodaj 2020/3

Končící prázdniny a počátek nového školního roku, který sice první den propršel, 
aby následně předznamenal slunečné babí léto, mě vybídl k malému poohlédnutí 
naší obcí. Samozřejmě s fotoaparátem. A nebyla jsem sama, o čemž svědčí snímky 
v tomto zpravodaji.
S jarem v naší obci rozkvetly aleje švestek vysázené před čtyřmi lety a nyní může-
me sklízet první úrodu. Plumdorf - jak se Přepychám před staletími říkalo, žije. 
A nejen švestkami. Rozkvetlé záhony před domy, upravené travnaté plochy pro 
společná setkání a kouzelný pohled na hladiny rybníků. Mám z toho radost. Ač se 
naše vesnice rozrůstá, nezapomínáme na životní prostředí. Od maličkostí - třeba 
výroby ptačích budek při workshopu s našimi nejmladšími Přepyšáky - až po tří-
dění odpadů a kázeň při řádné likvidaci odpadních vod.
O našich zkušenostech, jaký máme bohatý společenský život, jak se úspěšně sna-
žíme udržet základní služby pro obyvatelstvo a jaká je naše vize o moderní vesnici 
přívětivé pro všechny generace, jsem pohovořila s kandidáty na hejtmana Králové-
hradeckého kraje. Toto pozvání bylo samo o sobě oceněním naší práce. 
A když jsem vzpomenula kandidátů, nepodceňujme právo jít volit a važme si hod-
noty svého hlasu. Mějme šťastnou ruku při výběru zodpovědných zástupců do 
krajské samosprávy i do Senátu ČR. 

Příjemné babí léto přeje Zdeňka Seidelová

Zdeňka Seidelová a starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský při setkání zástupců 
samospráv s kandidáty na hejtmana Královéhradeckého kraje.
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PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM TECHNICKÝCH SLUŽEB
Informace OÚ

Přepyšský zpravodaj 2020/3

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE, čp. 125
Informace OÚ

Společnost KERSON s.r.o. dokončila 
opravu hasičské zbrojnice. Opravená 
fasáda byla opatřena dvěma vrst-
vami nátěru, byly natřeny dřevěné 
podhledy střechy a doplněny chybě-
jící šindele, utržené při jarním vichru. 
Cena 238.588,- Kč vč. DPH.

Pracovníci technických služeb se nezastaví, na jednom 
konci skončí s kosením a úklidem a mohou začít na 
opačné straně vše znovu. Provedli i každoroční sekání 
a odvoz posekané trávy na pramici z našeho ostrůvku  
u sv. Jána.
Poděkování zaslouží i za úklid Dříženského údolí zejmé-
na před Vítáním nových občánků. Navozit museli i lavice, 
protože vítání bylo netradičně před kapličkou. 
Děkujeme všem za pečlivou práci, kterou ocenili všichni 
přítomní i projíždějící turisté.

Zdeňka Seidelová

Stávající krytinu bude nutné z důvodu zkřehlých a nedostatečně připevně-
ných šindelů v celé ploše do tří let vyměnit. Zbývá ještě oprava pláště komí-
nu, kterou plánujeme  v tomto roce.

Ze života obce 



Za střediskem AQUA SERVIS, přesněji na parcelách p.č. 207/1, 207/2 a 208/2 v k.ú. Záhornice, které jsou ve 
vlastnictví Svazku obcí Dřížná, se po několik let kupil komunální odpad i bioodpad. Vedení Svazku letos rozhodlo o 
provedení zásadních úprav. Komunální odpad byl po vyhodnocení pracovníky Marius Pedersen odvezen na skládku 
Libchavy, stavební suť na skládku Křovice. 

Společnost ZVČ, s.r.o. vyčistila lokalitu, odvezla odpady a následně provedla 
terénní úpravy. Zásluhu na celkovém úklidu blízkého i vzdáleného okolí mají 
všichni pracovníci Technických služeb Přepychy. Ručně vysbírali v těžkém te-
rénu hory pneumatik, vybouraných oken a dalších odpadů. Následně proved-
li osev plochy travinou. Všem děkujeme za jejich obětavou práci!
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 VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY - LOKALITY Z 26 V DOMCÍCH
práce na staveništi vrcholí

 ÚPRAVA POZEMKŮ v k.ú. ZÁHORNICE
Svazek obcí Dřížná, Zdeňka Seidelová předseda  svazku

Práce na staveništi vrcholí. Do-
končuje se pokládka obrub, 
vrchní podkladní vrstvy na komu-
nikaci, jsou dlážděny parkovací 
zálivy, položeny kabely VO a ve-
dení CETIN. Pracovníci společ-
nosti KAVE Bau s.r.o. pracují nyní 
i o sobotách a nedělích! 

Z důvodu pozdního nástupu zho-
tovitele projektu kabelového ve-
dení elektro NN ČEZ Distribuce, 
a.s., které je realizováno sou-
časně se stavbou, podala Obec 
Přepychy žádost na MMR ČR  
o prodloužení termínu dokončení 
realizace projektu. 

Ani noví majitelé stavebních par-
cel nezahálejí a společně se svý-
mi projektanty již připravují pod-
klady pro stavební povolení! 

Vizualizace jednoho z nových do-
mů je toho dokladem! Těšíme se 
na naše nové šikovné sousedy!

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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OPRAVA KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ V PŘEPYCHÁCH
za více než 1 milion Kč

Opravu kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách v celkové hodnotě díla 
1.182.568 Kč včetně DPH provádí Obec Přepychy za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje, který nám ze svého rozpočtu poskytl dota-
ci 100.000 Kč a dále za nemalé podpory MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR, které ze svého programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 
2019+ poskytlo obci dotaci ve výši 500.000 Kč. 

Přepyšský zpravodaj 2020/3

Člověk, pro kterého je hudba jeho ce-
loživotní láskou a náplní, jedna z  tvá-
ří soudobé české vážné hudby, kterou 
obohatil v oblasti hudby komorní, ale 
třeba také komponováním písňových 
cyklů. Nelze nepřipomenout jeho tvor-
bu pro děti a mládež i deset opusů sym-
fonických. Bohatá je jeho práce v oblas-
ti filmové a televizní tvorby, kde složil 
hudbu k téměř stovce filmů, třiceti te-
levizním inscenacím a šesti seriálům, 
stejně jako   více než stovka šansonů a 
populárních skladeb. V  poslední době 
i několik velmi zdařilých děl z  oblasti 
hudby duchovní, jako například Nera-
tovská mše. 
Tento muž, kterého ani ataka zlé cho-
roby neodloučila od tvůrčí činnosti, se 
v neděli 13. 9. dožil krásných devadesá-
ti dvou let, v naprosté duševní svěžes-
ti. V den, kdy se v nedaleké Dobrušce 
zahajoval 10. ročník hudebního festi-

SKROMNÝ KLASIK LUBOŠ SLUKA   
Návštěva u hudebního skladatele Luboše Sluky, autor Josef Ježek pro OT, zkráceno

valu F. L. Věka, pro který zkompono-
val Meditaci na téma a putování F. L. 
Heka. To nedělní odpoledne, kdy jsme 
mu přišli blahopřát (starostka Přepych 
Zdeňka Seidelová, starostka Sedloňova 
Hana Ježková a moje maličkost), pro-
žité na zahradě jejich chaty, zalité krás-
ným podzimním sluncem, se nám všem 
zapíše do paměti. Nejen pohostinstvím 
jeho paní Hany, ale i díky Mistrovým 
vzpomínkám na dobu jeho mládí i na 
první koncertní akci, uspořádanou 
v  roce 1947 v  Deštném, tehdy ještě 

zpustošené vsi, poznamenané odsunem 
jejich německých obyvatel. S Lubošem 
Slukou můžete sedět dlouhé hodiny a 
nikdy se při tom nenudíte. Sedíte totiž 
s člověkem nejen neobyčejně hudebně 
nadaným, ale také s neobyčejně skrom-
ným, s pamětníkem, kterému je radost 
naslouchat. Ostatně takového ho uka-
zuje i televizní film, který byl o něm 
natočen, který zanedlouho uvidíme na 
televizním kanálu ČT art. Nenechte si 
ho ujít. Tak ještě další zdravá a poho-
dová léta, milý Mistře!

Luboš Sluka - hudební skladatel, 
opočenský rodák a patriot, který už 
více jak čtyřicet roků tráví své chvíle 
odpočinku na chatě v Plasnicích. 

Ze života obce 



INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU  

Ze života obce 

strana 8Přepyšský zpravodaj 2020/3

I v době koronaviru je čas pro dobré nápady. Jeden z nich měli i manželé 
Krulichovi, kteří vedle „zmrzlinového okénka“ zřídili příjemné posezení,-
pro pocestné i místní. Zručný Jenda, dbalý pedantských pokynů manželky 
Jany, vykouzlil vlastnoručně vkusnou pergolu, která stejně jako proslulá 
opočenská zmrzlina v horkých slunečních dnech určitě osvěží. Zátěžovou 
kolaudační zkoušku obstaral Dámský klub Junkovice. Tak do dalších po-
sezení hodně sluníčka a návštěvníků.

-red-

POD PERGOLOU U JANČI

Společnost MATRIX a.s. Třebešov oslaví příští rok 30 let od svého zalo-
žení. U vzniku ryze české firmy, která přes úskálí a turbulence ve světě 
byznysu ustála veškeré globální i lokální krize stál rodák z naší obce 
Martin Karlíček. Od profese montéra oken a skleníků na pile v Mokrém 
se propracoval až na pozici správce areálů společnosti MATRIX. 
Dynamicky se rozvíjející společnost klade důraz na kvalitní a loajální 
pracovníky. Přejeme Martinovi v jeho novém zařazení mnoho úspěchů 
a společnosti MATRIX inovativní přístup při řešení problémů a její další 
rozvoj. Spolupráce dobře fungující obce a firmy se sídlem v našem re-
gionu je předpokladem spokojenosti nás všech: zárukou rozvoje spole-
čenských aktivit, kvality vzdělání a úrovně poskytovaných služeb. Toto 
vše naplňuje vizi Přepych: "Moderní vesnice přívětivá pro všechny ge-
nerace".

-red-

PŘEPYŠÁK V MATRIXU
Třicet let poctivé práce

Pod pergolou u kávy či báječné opo-
čenské zmrzliny  se probere mnohé. 
Třeba zda rostou. 
Kde? To už je tajemství houbaře.
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MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA
Informace z OÚ
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Ano, 10. července se u nás v Pře-
pychách čerti ženili. Za oběť vichru 
padlo několik stromů. Mezi nimi i 
strom za rybníkem Dvorský. Jak náš 
kronikář zaznamenal: „V 19:45 ho-
din spadla vrba bílá na čistírnu od-
padních vod ve vlastnictví majitelů 
řadovek za rybníkem Dvorský."
Obec řeší událost jako škodu způso-
benou třetí osobě. O kácení soused-
ní vrby a odklizení  padlého stromu 
se postaral Míra Máslo s kolegou 
Radimem Štěpánem.

O tom, že pro nás pracují mistři ve svém oboru svědčí výsledky tradiční soutě-
že Kunštáckého drvoštěpa, která se konala 8. srpna. Mirek Máslo byl u toho 
a stal se vítězem v kategorii řezání motorovou pilou na čas a přesnost.

ÚSPĚCH DRVOŠTĚPA

Klimatické podivnosti letošního léta se nevyhnuly ani naší obci. V pátek 
10. července se od jihozápadu přihnala nečekaně větrná stěna, a i když tr-
vala jen chvilku, zanechala v třešňové aleji k Mokrému pořádnou paseku.  
Vyvrátilo se nebo zlomilo asi 20 stromů, řidičům se zkomplikoval průjezd 
komunikací a přibyla práce hasičům i Správě silnic.
„Potěšit nás může to, že mladé stromky, vysazené za spoluúčasti občanů 
v aleji k Bolehošti, přežily vichr bez úhony."

Vladimír Zdeněk 
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INFORMACE OÚ
slavnostní chvíle v Dřízenském údolí

Vítáme mezi námi Přepyšáky Jiřího Kalouse, Václava Krupičku, Daniela Zan-
geho, Radku Čtvrtečkovou, Elišku Bartošovou, Williama Pelletiera a Lukáše 
Hejzlara!

Přepyšský zpravodaj 2020/3

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Patronka kaple Panna Marie Lurd-
ská, vědoma si patrně naší péče 
o svatostánek v Dřízenském údolí, 
zajistila díky slunečním paprskům 
skvělou kulisu. Iluze chrámu pod 
klenbou nebe, uprostřed  stromů   za 
zpěvu ptactva nás naplňovala poko-
rou i vírou ve šťastnou budoucnost. 
Přejme našim novým občánkům, aby 
osud jim byl nakloněn stejně, jako  
v tento slavnostní den.

Vítání občánků proběhlo 12. září 
v Dřízenském údolí pod širým ne-
bem. Slavnostního aktu se ujala 
paní starostka Zdeňka Seidelová 
a o stopách našich předků, které 
zanechali v rodném kraji, pohovo-
řil kronikář Vladimír Zdeněk. Pří-
jemnou atmosféru svým vystou-
pením vytvořili naši předškoláci  
s paní učitelkou Evou Hájkovou.

Letošní akt Vítání občánků se ko-
nal mimořádně pod klenbou stro-
mů našeho Dříženského údolí.
Nezpůsobilo to však lešení okolo 
naší Kaple Panny Marie, ale všude 
zmiňovaný „koronavirus“ a naříze-
ní nosit roušky ve všech budovách.
Ale možná, že nádhernou atmo-
sféru využijeme i příště a stane se 
tak novou tradicí. Jistě, jen za pěk-
ného počasí.
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4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ
společenská kronika

Paní Lada Škaldová se do Přepych přistěho-
vala za manželem Honzou příbližně před 
čtyřiceti lety. Spolu vychovali 4 děti, ty jim 
časem pořídily dohromady 10 vnoučat. My 
se na fotografiích seznámíme s ženskou částí 
rodiny – 3 dcerami a zároveń ještě s jejich 
dcerami. Podle pravidla „4 generace žen“.
Nejstarší z nich, maminka paní Lady, paní 
Ilona Jungová, je na svůj věk neobyčejně čilá 
a žije sama v Dolní Radechové.
Do Přepych přijede jen občas na nějakou ro-
dinnou oslavu, například tu, ze které vznikly 
tyto fotografie, o které jsem je požádala.
Na prvním snímku je s babičkou a mamin-
kou Kateřina s dcerami Katkou a Kristýn-
kou.
Na druhém snímku vidíme nejstarší vnuč-
ku Žanetu s maminkou Ladou a s dcerami 
Aničkou, Terezkou a Klárkou.
Na třetím snímku je nejmladší vnučka Adéla 
s dcerkou Nikolkou, která se asi nerada fotí.

Foto rodina, text JJ

TENTOKRÁT SI V RUBRICE „4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ" PŘEDSTAVÍME RODINU ŠKALDOVÝCH

Společenská kronika  
září,  říjen, listopad

ZÁŘÍ
Hyka Petr   čp. 21  70let
Kroščenová Mária  čp. 98  80 let

ŘÍJEN
Podrazilová Stanislava čp. 21  81 let
Podzimek Jan   čp. 105  70 let
Čepelová Věra   čp. 212  70 let
Krulichová Jana  čp. 95  70 let
Saipová Jiřina   čp. 220  83 let
Rohlenová Lenka  čp. 81  93 let

LISTOPAD
Vašátková Anna  čp. 21           101 let
Ivaniec Jiří   čp. 135  75 let
Martinec Jan   čp. 55  83 let
Kučerová Anežka  čp. 86  84 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upravující zpracování 
osobních údajů a se souhlasem zde uvedených osob.

Ze života obce

„Přejeme jim i ostatním členům rodiny 
hodně zdraví a pohody."

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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STÁŘÍ NENÍ PRO SRABY - z natáčení filmu s režisérem Tomášem Magnuskem
Knihovna U Lenky

Ve čtvrtek 3. září pokřtil v Městské 
knihovně v Dobrušce svoji už třiadva-
cátou knihu bývalý ředitel dobrušské-
ho muzea Jiří Mach. Publikace, nese  
název Toulky krajem Orlických hor a 
doprovází ji fotografie Pavla Grulicha 
ze Záhornice, o nichž autor prohlásil, 
že tvoří rovnocennou součást knihy.

Přepyšský zpravodaj 2020/3

Velmi nás potěšilo, když jsme se jako 
zástupci knihovny U Lenky seznámili 
a setkali s autory knihy Uhni se, to-
pí se - s pány Vítkem a Polákem. Ve 
čtvrtek 29. července jsme dostali 
mimořádnou nabídku, a to zahrát si 
komparz ve filmu, který se dle této 
jejich knihy natáčí. Byli jsme osloveni 
spolu se členy spolku Senioři z Opo-
čenska. Ti se účastnili natáčení již 
potřetí. Film natáčí nám známý reži-
sér Tomáš Magnusek.
Plni napětí a očekávání jsme dorazili 
dopoledne do dobrušského bazénu. 
Hned se nás ujal jeden z členů štá-
bu, řekl nám, kde a kdy se bude s 
naší účastí natáčet. Do té doby jsme 
mohli pozorovat profesionální herce 
např. pana Martina Dejdara, či práci 
režiséra a zvukaře. 
Snažil jsem se vidět co nejvíce a 
vyfotit práci jednotlivých profesí.
Obdivuhodný byl kumšt maskér-
ky. Do dveří k ní přišla dlouhovlasá 
blondýnka s melíry a vyšla bruneta 
s drdolem a díky účesu, barvě vlasů 
a líčení, byla k nepoznání. Vypadala 
přesně dle módy roku 1968.
I garderobiérky pod vedením paní 
Lídy oblékly především komparz do 
oblečení roku 1968. A to byly změny. 

„Nakonec i já jsem nehrál jen diváka sledujícího dění v bazénu. 
Vyzkoušeli mi uniformu sovětského vojáka a protože mi sedla, 
tak jsem tuto roli dostal. Byl to fakt zajímavý zážitek."
Zahrály si i naše kočičky, které jsme nakonec na natáčení přivezli na požádá-
ní paní Jany. S nimi byla práce, herečky si je hladily a nakonec jim jedna utek-
la a herci i štáb jsme se pokoušeli ji chytit. Podařilo se až u vířivky. Zajímavě 
prožitý den ale hodně dlouhý.
Ale víc neprozradím. Vše budete moci vidět např. při předpremiérách filmu  
v Ratibořicích či pak v roce 2021 v kině. Pokud od našich občanů bude zá-
jem, zařídíme výlet na předpremieru filmu do Ratibořic. 

Jozef Papík

TOULKY KRAJEM ORLICKÝCH HOR, autor Jiří Mach, foto Pavel Grulich

Paní Míla Rohlenová ze Spolku Senio-
ři z Opočenska nám poslala fotografie 
publikace s poukazem na kapitolu, kte-
rá je věnována naší chloubě - Dřízen-
skému údolí. 
Děkujeme Seniorům z Opočenska za 
"avízo" a přejeme jim hodně úspěchů  
v aktivitách, kterých se rádi účastníme.

Lenka Čtvrtečková
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Ze života spolků

JUBILEJNÍ ZÁVOD NETRADIČNÍCH PLAVIDEL O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
zdroj: Deník, autor textu Dana Ehlová, foto archiv Ořepychy

„Během Přepyšského kormidla letěla raketa k Měsíci 
a na Zemi se vedl boj s covidem"

Potlesk a pomyslné smeknutí klobouku si zaslouží všichni, co vymysle-
li a postavili úžasné plovoucí stavby, s nimiž se pak vydali do závodu. 
Součástí akce pořádané spolkem ProPřepychy byla navíc dětská dílna, 
kde si ti nejmenší se svými rodiči sestavovali ptačí krmítka, která si pak 
odnesli domů.

VÍTĚZNÁ PLAVIDLA A JEJICH POSÁDKY:
Kategorie do 15 let:  Křemílek a Vochomůrka
posádka: Terezka Černá a Kačenka Fenclová
Kategorie dospělých: Covid - 19
posádka: Denis Polák, Táňa Machová a Lukáš Tláskal
Vítězem  Sympatie diváků bylo plavidlo Barbie a Ken 
posádka: Filip Tláskal a Nikol Machová (foto na str. 4)

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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Ze života spolků

JUBILEJNÍ ZÁVOD NETRADIČNÍCH PLAVIDEL O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
zdroj: Deník, autor Dana Ehlová, foto archiv Přepychy

Přepyšský zpravodaj 2020/3

A tak  hladinu rybníka Dvorský 
brázdili chaloupka z mechu a 
kapradí se dvěma nosatými skřít-
ky, velký a malý nešikula připomí-
nající Pata a Mata, pole rozkvet-
lých vlčích máků s panenkou a 
jejím přítelem otakárkem. Byla 
to galapřehlídka dětské fantazie 
a hlavně rodičovského umu, kte-
rý proměnil pohádku v plovoucí 
skutečnost.
To Stréc Jožin z kategorie dospě-
lých otevřel svůj nefalšovaný mo-
ravský sklípek vybavený plným 
soudkem, lahvemi, koštýřem i 
sklenkami už v depu, takže bylo 
veselo… ovšem později na hla-
dině rybníka Dvorský  ho málem  
utopil. 
Barbie a Kenovi  nevadil ani silný 
protivítr, znepříjemňující  všem 
zdolání nejméně poloviny vytýče-
né trasy, a ve své růžové „formu-
li“ urazili vzdálenost  v druhém 
nejrychlejším čase. Pak však 
přišla tvrdá realita, když se Co-
vid-19 začal šířit jak na suchu, 

Křemílek a Vochomůrka, Nešikulové a Maková panenka s motýlem Ema-
nuelem, stréc Jožin, Barbie a Ken, Covid-19 , Neil Armstrong, Dlouhý, Ši-
roký a Bystrozraký, to je přehled účastníků jubilejního 10. ročníku závodu  
O přepyšské kormidlo, který se uskutečnil v sobotu 22. srpna.

V porotě zasedli: Alena Goisová - ředitelka domovů Dědina, Jan Havlík 
- starosta jmenovců z Přepych, předseda poroty Jiří Oubrecht, místosta-
rosta z Pohoří, Nataša Dušková - matka Honzy Duška zakladatele závodů 
a Radek Křivka

tak ve vodě. Ještě, že proti pandemii v Pře-
pychách včas a účinně zasáhli zdravotníci 
s hygieniky, řídící se, ne vládními nařízeními, 
ale vlastním rozumem. 
Poté zažili návštěvníci, kteří  zcela obsadili 
břeh rybníka, rekonstrukci mise Apolla 11 
k Měsíci. Neil Armstrong, velitel lodi, jako by 
tomu skutečnému z oka vypadl a po jeden-
apadesáti letech opět  úspěšně přistál. To 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký měli ve svém 
březovém háji plné ruce (později i nohy) prá-
ce, aby sebe i své plavidlo dostali do cíle.     



JUBILEJNÍ ZÁVOD NETRADIČNÍCH PLAVIDEL O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
zdroj: Deník, autor Dana Ehlová, foto archiv Přepychy
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V dětské kategorii zvítězili Křemílek s Vochomůrkou. 
V kategorii dospělých „bohužel“ Covid-19.  

TAK ZA ROK ZASE AHÓÓÓJ  V PŘEPYCHÁCH!   
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hola, hola, začíná škola…

Tomáš TLÁSKAL

Jakub CIHLÁŘ

Lucie SLÁDKOVÁ

Kryštof ZDENĚK Veronika ZILVAROVÁ

5 + 1 PRVŇÁK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V PŘEPYCHÁCH
Proč 5+1? Inu jeden prvňák v galerii na této strán-
ce chybí. Toník Pultar. Ne že by byl hned první den 
za školou a chyběl tak při tradičním focení v pr-
vorepublikové školní lavici, ve které sedávali naši 
praprarodiče, ale na něho zbylo, čistě z důvodů re-
dakčních, místo na následující stránce.
V letošním školním roce zasedlo do lavic v naší 
škole 31 žáků. V mateřské škole se naše paní uči-
telky věnují 25 dětem. Školní rok 2020/2021 za-
hájil ředitel školy Jan Macháček po boku se svými 
kolegy: Marií Pultarovou, Jarmilou Fabiánovou Mo-
ravcovou, Bohumilem Slavíkem, Petrou Bašovou a 
paní Ivou Růžičkovou.
V mateřské škole se dětem věnují: paní učitelky 
Eva Hájková a Michaela Metelková, asistentka pe-
dagoga Věra Dvořáková, školnice Jiřina Rohlenová 
a kuchařka Kateřina Cigánková.

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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Život v obci

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hola, hola, začíná škola…

První den ve škole přivítaly naše školáky 
ilustrace od opočenského kreslíře Petra 
Netíka - Nejtyho. Vtipně ztvárněné označe-
ní místností nás provede historií Přepych 
z období Marie Terezie - tedy počátků po-
vinné školní docházky. Pohlednice, kterou 
děti dostaly, odkazuje na dobu postavení 
nynější školy. 
A Toník Pultar? 
Ten využil možnosti orazítkovat si vzpomín-
kovou podhlednici v nově otevřené Poštou-
ně U Maxmiliána v Opočně a k tomu si dát 
čokoládovou zmzlinu.

-red-

I. TŘÍDA SKLEP
UZÁVĚR VODY

WC
DÍVKY

ÚKLIDOVÁ KOMORA

Prvňáci prostřednictvím obrázku nahlédnou do třídy s počítadlem, černou 
tabulí, Janem Ámosem Komenským a rákoskou. K hlavnímu uzávěru vody 
nás dovede sám generál Laudon, hříšníky - nepořádníky do úklidové komo-
ry vykáže rázná školnice, a komůrka, kam chodí i císařovna pěšky, nese 
označení s vypodobením Marie Terezie. 
Rámečky vyhotovila společnost SERVISBAL OBALY s.r.o. v Dobrušce.

Slavnostní otevření „Poštouvny  
U Maxmiliána" uvedl fanfárou 
postilionů Petr Ryšavý v dobové 
uniformě z I. republiky.

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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SETKÁNÍ V BĚLÉ
Anděl Páně pomáhá kostelům

Na sobotu chystalo České Mezi-
říčí dvě oslavy:

85. výročí od založení nové školy
Tato sláva byla z důvodu vyhláše-
ní nových „Covidových“ opatření 
zrušena.
140 let SDH v Českém Meziříčí 
Tato slavnost se vskutku vydaři-
la. V prostoru za hasičárnou se 
odpoledne sešli příslušníci ha-
sičských sborů z celého okolí, 
aby společně s příslušníky SDH 
České Meziříčí oslavili 140. vý-
ročí vzniku jejich sboru. Všichni 
přijeli se svou technikou, nechy-
běli ani naši hasiči z Přepych. 
Zástupci všech jednotek získali 
pamětní listy, všem zahrála Opo-
čenka, následovala taneční ve-
selice.
Přejeme meziříčským hasičům 
hodně úspěchů do příštích let a 
co nejméně zásahů při požárech 
a nehodách!

Přepyšský zpravodaj 2020/3

Již třetí setkání při pro-
mítání filmů Jiřího Stra-
cha „Anděl Páně pomá-
há kostelům" proběhlo 
tentokrát v obci Bělé u 
Liberka za účasti člena 
našeho SDH - režiséra 
Jiřího Stracha a iniciá-
tora charitativní akce  
na záchranu církevních 
památek Orlických hor 
a Podorlicka Drahosla-
va Chudoby. 
Rádi podpoříme, a to 
nejen účastí na akci, 
bohulibou činnost na-
šeho kamaráda Jirky 
na záchranu církevních 
památek v našem kraji.

SDH Přepychy



VENDULA ŠICHANOVÁ Mistrovství ČR
stolní tenis, zdroj web ping-pong.cz, redakčně zkráceno
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Doberský tým, Vendula Ši-
chanová a Adéla Sazimová, 
po snadné výhře 3:0 se So-
kolem Děhylov a semifinálo-
vé výhře 3:2 s SKST Vlašim 
postoupil do finále. Papíro-
vým favoritem byly hráčky 
Sokola Hradec Králové, ale 
pro fialky zase mluvila vyrov-
nanost družstva. 
Bohužel bitva o každý bod 
se nekonala. Soupeřky byly 
ve finále hlavně psychicky 
silnější a to rozhodlo. Po pro-
hře 0:3 tak doberské hráčky 
obhájily stříbrné medaile  
z roku 2019. 

PODZIMNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA
Fotbalové hřiště SK znovu ožilo, text: Jiří Jelen

Snahou trenérů je sportovně rozvíjet tělo i ducha dětí. To je budoucnost 
a příslib dalšího rozvoje činnosti oddílu. K tomu všemu připočítejme 
starosti, čas a úsilí rodičů našich dětí v přípravě na všechny tréninky  
a mistrovské zápasy. Bez nich by to vše nebylo možné zvládnout. 
Za to jim všem patří díky. V neposlední řadě děkujeme paní starostce, 
která si již několikrát udělala čas a mladé sportovce přišla podpořit. 
Hraje-li si vaše dítě - holka nebo kluk - rádo s míčem, tak neváhejte  
a přidejte se k nám. Trénujeme v úterý a v pátek od 17 hodin.

Trenéři našich mužstev:
Předpřípravka (ročníky 2014 – mladší): 
Mgr. Tomáš Hejzlar a Milan Michl
Přípravka (2010 – 2013): 
Ing. Josef Vostřez
Žáci (2009 a starší): 
Martin Klika a Petra Schlosserová

Prázdniny utekly jako voda a 
fotbalové hřiště znovu ožilo. 
Sezónu jako první zahájili 
naši muži vítězným derby  
v Českém Meziříčí (3:1). 
O prvním zářijovém víkendu 
se však již  naplno rozbě-
hl program mládežnických 
týmů. Pod vedením našich 
trenérů nám v dnešní době 
pravidelně sportuje více než 
třicet dětí ve věku 5 - 18 let. 
V soutěžích startují tři mlá-
dežnická mužstva a každé  
z nich čeká porce osmi zápa-
sů či turnajů! 

„Je obdivuhodné, kolik toho hráči a trenéři za jednu polovinu soutěže zvládnou."

Mistrovství ČR družstev staršího žactva ve stolním tenise. Srpen 
2020, Ostrava. Tým Fialek z Dobrého ve složení Adéla Sazimová 
a naše Vendula Šichanová obhájil loňské skvělé II. místo. 
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk

OBNOVENÁ KRÁSA

Od dětství ho to táhlo ale především 
k automobilům. Zejména ke značce 
TATRA. Otec měl takové jejich „polo-
tovary“ celkem tři, ty ale skončily při 
sběru místních sportovců ve sběr-
ných surovinách. Nebylo divu, že se 
vyučil automechanikem se speciali-
zací na zemědělské stroje. Tatrovác-
ké zaujetí ho přivedlo k první reno-
vaci Tatry 613, kterou předcházející 
majitel předělal na tříkolku. Shánění 
dílů a zpětná přestavba se zdála ne-
konečná, ale nakonec mohla ta kra-
savice posloužit i jako čestné svateb-
ní vozidlo. 

Narodil se do rodiny šikovných řemeslníků a kutilů. Byl obklopen vzpomín-
kami na dědovu pilu, otcovým projektorem a kamerou, množstvím nástro-
jů a nářadí na dřevo a kov. 

Nejvíce si ale Mirek Andrš asi cení 
svého TATRAPLÁNU. Je to proslavený 
model z roku 1949. Na Alpské ra-
llye v Rakousku se v silné konkuren-
ci umístila 4 vozidla této značky na 
prvních čtyřech místech a Tatraplán 
vyhrál i v absolutní kategorii. Mirek 
koupil vrak na podvozku T 75 a s říze-
ním na pravé straně. Opět mravenčí 
práce trvající 19 let do jeho konečné 
dnešní podoby. Byla tu rodina, děti, 
úprava domu, a tak času na složi-
tou práci mnoho nezbývalo. Kromě 
čalounění je celá obnova prací jeho 
šikovných rukou. I dnes je času má-
lo. A na svou obnovenou krásu čeká 
ještě rozebraná T 603, T 613 a ještě 
jeden Tatraplán. 
Tak přejme Mirkovi hodně trpělivosti 
a radosti, protože navracet starým 
věcem jejich původní krásu je ra-
dostné. 

Malý Míra Andrš s tátovým Tatraplánem.

TATRAPLÁN - PROSLAVENÝ MODEL Z ROKU 1949
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A my se ke vzpomínce připojujeme. 
Doktor Jan Potoček se zdravotní 
sestrou Marií Horskou stál u zro-
du MS ČČK Přepychy v roce 1959 
společně s Drahomírou Škaldovou, 
Anežkou Peterovou, Zdenou Uhlí-
řovou a Martou Škvrnovou.

-red-

V Opočenských novinách vyšel článek JUDr. Josefa Vedlicha - vzpomínka na 
MUDr. Jana Potočka. A protože mnozí z našich pamětníků byli pacienty pana 
doktora, vždyť Přepychy byly jeho rajon, přetiskujeme se svolením autora člá-
nek ve zkrácené verzi.

MUDr. Jan Potoček, jedna z nezapo-
menutelných opočenských osobností, 
se narodil 30. května 1911 v Klášteře 
nad Dědinou a zemřel 15. září 1991 v 
Opočně.
Za války byl vojenským lékařem v 
Plzni a poté působil v Opočně v ne-
mocnici jako sekundární lékař a poz-
ději jako praktický lékař. Měl i zub-
ní a gynekologickou praxi, nejdříve 
jako soukromý lékař a po založení 
Okresního ústavu národního zdraví 
v OÚNZu pracoval spolu s MUDr. 
Voborníkem jako obvodní lékař pro 
Opočno a okolní vesnice.

MUDr. Potoček se oženil se slečnou  
Martou Součkovou, a mnozí se na 
ni jistě dodnes pamatují, prodávala  
v opočenské zelenině. Potočkovi měli 
dvě sympatické a hezké dcery,  Janu a 
Taťánu.
Občas si na doktora Potočka vzpome-
nu jako na lékaře, který mi nejednou 
zachránil život. Poprvé když mi bylo 
pět let a onemocněl jsem jakousi vzác-
nou chorobou a doktor Potoček strá-
vil celou noc nad literaturou, k ránu 
stanovil diagnózu a ihned nařídil 
převoz do nemocnice, kde už přišli k 
hotovému. 
MUDr. Potoček byl jedním z těch, 
pro něž být lékařem nebylo zaměst-
nání a chození do práce, ale povolání 
– povolání ve vysokém slova smyslu, 
tak jak se říká, že někdo má povolá-
ní, když se chce stát malířem, protože 
se mu dostalo talentu nebo knězem, 
protože je zbožný a je povolán, a vy-
konává své povolání jako naplnění ně-
jakého poslání.  MUDr. Potoček byl 
zcela jistě k lékařství nějak nebo ně-
kým povolán. Po ordinačních hodi-

nách pravidelně navštěvoval pacienty 
v domácím ošetření a často se loučil 
slovy „zastavím se ještě jednou…“ K 
pacientům vstával i v noci, bez ohledu 
na to, zda byla neděle, Vánoce nebo 
Silvestr.  
Nedávno jsem si na doktora Potočka 
vzpomněl v čekárně jedné z pražských 
ambulancí, které pod jednou střechou 
nabízejí všechny možné lékařské obo-
ry, kam jsem se přes call centrum 
objednal na banální konzultaci a kde 
jsem se nakonec dozvěděl, že dotyč-
ný lékař tam již nepracuje a musím se 
přeobjednat k někomu jinému, ovšem 
až zase za několik týdnů….
Byl bych moc rád, pokud by si někdo 
spolu se mnou vzpomněl na vzácného 
opočenského lékaře – člověka. Spo-
lečnost by jistě uvítala takové lidské 
lékaře.

Rodák z Opočna 
JUDr. Josef Fr. Vedlich

MS ČČK PŘEPYCHY 
PŘI AKCI 
LOUČENÍ S LÉTEM

Zleva stojící: 
Štěpánka Cihlářová; Věra 
Karlíčková; Miluška Vaňková; 
Míra Andrš ml.; Drahuše 
Barvířová; Jarka Čtvrtečková
Zleva v podřepu: 
Lída Preclíková, Jana 
Krulichová; Lída Zálišová; 
Mária Šmídová; Táňa 
Cihlářová
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LOUČENÍ S LÉTEM - BAVILY SE  VŠECHNY GENERACE
program připravila MS ČČK Přepychy

Loučení s létem
Prázdniny pomalu končí. Nad těmi letošními ležel ne-
příjemný virový stín. Dětem již začínal chybět běžný 
kontakt s kamarády a spolužáky. Na školu se, kupodivu, 
většinou těší. Loučení s  létem, organizované členkami 
ČČK, bylo příjemnou a zábavnou přípravou na školní 
kontakt. Vtipné soutěže a hry, s vítanou tečkou sladkostí 
a dobrého občerstvení, přinesly radost a pohodu dětí. 

-red-
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program připravila MS ČČK Přepychy
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Léto se s námi pomalu loučí a s 
ním přišel i konec letních prázd-
nin a pro místní skupinu ČČK 
opět výzva uspořádat pro děti již 
tradiční Loučení s prázdninami.
Letos na děti čekalo několik no-
vých sportovních disciplín. K již 
tradičním skokům v pytli či zdra-
vovědě a lovení rybiček nově při-
bylo například stanoviště, kde si 
děti zkusily letní lyže, či ochut-
návku pochutin po slepu. Po spl-
nění soutěžních disciplín si děti 
převzaly děkovný list a balíček 
sladkostí. Párek z udírny a limo 
pro děti připravili v místním bufe-
tu SK. Na úplný závěr odpoledne 
na děti čekalo překvapení v po-
době pěny, kterou pro ně zajistil 
místní SDH PŘEPYCHY.
Poděkování patří všem, kteří se 
na celé akci podíleli: SDH Pře-
pychy, kteří zafinancovali pro 
děti závěrečnou „pěnovou šou“, 
sponzorům: Pekařství Marta 
Dobruška a manželům Jaroslavě 
a Janu Chudých. Děkujeme za 
obětavost i našim členům, kteří 
se na každoroční setkání těší, ja-
ko naši nejmladší spoluobčané.

Za MS ČČK Přepychy
Lída Preclíková a Lída Zálišová

I v letošním školním roce 2020/21 budou  mít děti možnost navštěvovat 
zdravotní kroužek. Vzhledem k okolnostem a doporučením MZ  nebude krou-
žek probíhat v místní ZŠ jak bylo zvykem. Tímto tedy informujeme  zájemce 
o tento kroužek, že první schůzka proběhne 12. 10. 2020 v 16.00 hodin  
v místní hasičské zbrojnici. Těší se na Vás členky MS ČČK.

INFORMACE - ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

Není tomu tak dávno 
co nás zasáhla smutná zpráva. 
Dne 6. června 2020 opustila naše řady 
sestra Drahomíra Škaldová,
zakládající členka MS ČČK Přepychy. 
Vzdejme čest památce 
dlouholeté pracovnice, 
která působila v letech 1959–1963 
jako předsedkyně MS ČČK 
a 1977–1980 byla řádnou členkou. 
Poté byla delegována do oblastního 
spolku ČČK Rychnov nad Kněžnou, 
kde působila jako členka rady.
Čest její památce!

Vzpomínka na paní Drahomíru Škaldovou

Zleva předsedkyně L. Preclíková a dlouholeté členky MS ČČK D. Škaldová, M. Kašpa-
rová a A. Hartmanová. Rok 2019.

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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KULTURNÍ KOMISE

ZÁJEZD DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

V neděli 13. září jsme se v ranních hodinách sešli před hasičskou zbrojnicí a au-
tobusem Renault Master vyrazili směr hlavní město Praha. Cílem naší cesty bylo 
Hudební divadlo Karlín a pohádkový muzikál Královna Kapeska. Po příjezdu jsme 
měli ještě chvíli čas, kterého každý využil dle svého, třeba návštěvou nedalekého 
kostela sv. Cyrila a Metoděje. Poté následovalo samotné představení, které se 
nám všem líbilo a moc jsme si ho i přes všechna opatření užili. Cesta zpět nám 
utekla rychle. Už se těšíme na další podobný zájezd!

Jaruška Čtvrtečková

DRACI PATŘÍ NA NEBE

Přepyšský zpravodaj 2020/3

Pátý ročník drakiády se uskutečnil 
netradičně na tréninkové ploše SK 
Přepychy v sobotu 19. září. Na po-
li „V Domcích“, kde se každoročně 
drakiáda konala, nyní obec připravu-
je 16 parcel pro nové rodinné domy. 
V letošním roce nás epidemiologic-
ká situace bohužel donutila k dalším 
změnám. V návaznosti na současná 
hygienická opatření chyběly pečené 

brambory a jablka, čaj ve várnicích 
a domácí buchty. Přesto se sobotní 
odpoledne za účasti 36 dětí vydaři-
lo. Tréninková plocha se jako star-
tovací dráha draků také osvědčila. 
Děkujeme za pomoc pracovníkům 
technických služeb panu Řízkovi a 
Toráčovi. Těšíme se na příští ročník a 
pevně věříme, že na 6. ročníku peče-
né brambory chybět nebudou …
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Český varhanní festival se vrátil do Přepych
text: Dana Ehlová

27. 9. Dobruška, 
kostel sv. Václava 
Sopranistka Helena Hozová je respektova-
nou interpretkou hudby období Baroka a 
klasicismu, spolupracuje například se sou-
borem Collegium 1704. V Dobrušce uvede 
mimo jiné slavné Mozartovo Alleluja. 

Helena Hozová – soprán 
Komorní orchestr 
Barocco  sempre giovane
Jiří Vejvoda – moderátor, předání Ceny 
Festivalu F. L. Věka

4. 10. Opočno, KND
Recitál mezzosopranistky a slavné operní 
pěvkyně Dagmar Peckové s renomovaným 
klavíristou Miroslavem Sekerou představí 
mimo jiné hudbu českých autorů.

Dagmar Pecková – mezzosoprán 
Miroslav Sekera – klavír 

11. 10. České Meziříčí, 
kostel sv. Kateřiny
Recitál světově uznávaného houslisty a 
koncertního mistra České filharmonie.

Josef Špaček – houslový recitál 

18. 10. Opočno, 
obrazárna zámku 
IrvineEpoque

Irvin Venyš – klarinet 
Epoque Quartet

25. 10. Nové Město nad Metují, 
zámek
Vítězka mezinárodní hudební soutěže 
Pražské jaro, cukrářka a členka České 
filharmonie Kateřina Javůrková přednese 
za doprovodu vynikajícího skladatele a 
klavíristy Adama Skoumala nejen klasický 
repertoár, ale i soudobou tvorbu. 

Adam Skoumal – klavír
Kateřina Javůrková – lesní roh

1. 11. Solnice, 
Společenský dům 
Velmi úspěšný crossoverový projekt Felixe 
Slováčka jr., slavných filmových melodií 
s doprovodem klasického orchestru.
Anna a Felix Slováčkovi
Komorní filharmonie Pardubice

Naše družební obec Přepychy u Pře-
louče pořádala 12. září Posvícenskou 
veselici.
Děkujeme za pozvání panu starostovi 
Janu Havlíkovi a těšíme se na společné 
setkání příště opět u nás!

Český varhanní festival, který 
založil v roce 2007 varhaník a 
dirigent Adam Viktora, zazname-
nal letos již čtrnáctou kapitolu. 
Je dobře, že se jeho součástí 
již potřetí staly Přepychy a pře-
devším nástroj, postavený roku 
1872 rychnovským varhanářem 
Amandem Hanischem, jemuž se 
po celkové náročné obnově vrátil 
původní vzhled i hlas.
Na královský nástroj v kostele sv. 
Prokopa zahrál v sobotu 5. září 
sám zakladatel festivalu Adam 
Viktora a spolu s ním vystoupila 
sopranistka Gabriela Eibenová. 
Posluchači zaplnili svatostánek a 
na závěr   vřelým potleskem oce-
nili výkony obou profesionálních 
umělců, kteří se souborem En-
semble Inégal vystupují na mno-
ha pódiích Evropy i celého světa. 
Nad koncertem převzala osobní 
záštitu starostka obce Zdeňka 
Seidelová, jedna z iniciátorů zá-
chrany vzácného nástroje v Pře-
pychách. 

POSEZENÍ
U NAŠICH PŘÁTEL

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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SETKÁNÍ S KANDIDÁTY NA HEJTMANA ,  zdroj:  DENÍK Rychnovska
Kandidáti vyrazili společně s vybranými starosty a redaktory Deníku podél Orlice

ÚČASTNÍCI HEJTMANSKÉ JÍZDY 
Jaromír Dědeček (ANO) — Jiří Štěpán (ČSSD) — Aleš Cabicar (TOP 09) — Martin Červíček 

(ODS) — Martin Machů (KDU-ČSL)  — Pavel Bulíček (Piráti)

Počátkem října se uskuteční volby do krajského zastupitelstva. Se zajímavou akcí přišli redaktoři Deníku. Po-
zvali zástupce nejsilnějších politických uskupení jdoucích do krajských voleb na tzv. „hejtmanskou jízdu" na 
kole podél Tiché Orlice. Nejednalo se však pouze o cyklistický výlet, ale i o prokázání znalostí o našem regionu a 
besedu s vybranými starosty obcí Rychnovského okresu. Společně se starostou Kostelce nad Orlicí Františkem 
Kinským se moderované besedy zúčastnila i naše starostka Zdeňka Seidelová.

Jeden z nás to možná bude. Snad i 
taková myšlenka proběhla hlavami 
zástupců šesti nejsilnějších politic-
kých uskupení jdoucích do krajských 
voleb, když v úterý krátce po deváté 
hodině usedli pod siluetou potštejn-
ského hradu na kolo a podél Orlice 
se vydali na Deníkem uspořádanou 
„hejtmanskou“ jízdu. Vedla přes Zá-
měl a Doudleby nad Orlicí do are-
álu Nového zámku v Kostelci nad 
Orlicí. A i když všechny zúčastněné 
čeká ještě tuhý předvolební boj, tak 
v paprscích slunce nadcházejícího 
babího léta sršeli všichni úsměvy a 
vtipem.
Nálada, která korespondovala s ti-
chým šumem Orlice, se přenesla i 
do útrob zámku, kde si s možným 
budoucím hejtmanem podal ruku i 

zámecký pán František Kinský. A i 
když jsou všichni rivalové a rozdělu-
je je nejen politická příslušnost, ale 
i názorové neshody, v některých té-
matech se při hře ANO – NE, překva-
pivě shodli.
Například v otázce, zda je Miloš Ze-
man dobrým prezidentem, zvedli 
všichni účastníci úterního setkání 
pověstnou červenou kartu. Tu zvedli 
i v případě otázky týkající se obnove-
ní trestu smrti. Byly tu však i překva-
pivé odpovědi, například na dotaz, 
zda by po volbách šel někdo do ko-
alice s hnutím ANO, překvapivě pro 
byl zástupce pirátů Pavel Bulíček.
Kandidáti na hejtmana měli možnost 
v kvízech otestovat své znalosti kra-
je a každý dostal i příležitost v krát-
kosti představit, co by jako hejtman 

v příštích čtyřech letech udělal pro 
to, aby se v Královéhradeckém kraji 
žilo nejméně tak dobře jako dosud.
Setkání se zúčastnila i starostka 
Přepych, Vesnice roku 2017, Zdeňka 
Seidelová. Na jedné straně vedení 
kraje za dosavadní práci pochválila. 
Ale zmínila i některé problémy: „Na 
co narážíme konkrétně u nás, to je 
sociální stránka. My v Přepychách 
máme takovou vizi, že bychom chtě-
li být vesnicí přívětivou pro všechny 
generace. Máme u nás Senior cen-
trum a Domovy Dědina a vidím nej-
větší problém v tom, že se potýkají s 
nedostatkem finančních prostředků. 
Proto bych tady apelovala na větší 
podporu všech těchto sociálních za-
řízení, které se nám můžou starat o 
naše babičky a dědečky."
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ŘÍJEN NA ZÁMKU
Andrea Seidelová, PR pracovník SZ Opočno

Aktuální  informace naleznete na: www.zamek-opocno.cz 
www.facebook.com/zamekopocno

Na  prvním nádvoří zámku naleznete nefalšované tropy z Přepych.
„Děkujeme paní Zdeňce 
Seidelové za překrásné, 
ohromné, datlové palmy, 
které zámku věnovala na 
konci června tohoto roku. 
Palmy zdobí první zámecké 
nádvoří a jsou chloubou 
areálu, kterou obdivuje 
nejeden návštěvník."

Správa SZ Opočno

Výstava "LOVECKÉ TESÁKY Z OPOČENSKÝCH DEPOZITÁŘŮ", kterou můžete shlédnout během pro-
vozní doby zámku v rámci prohlídek zbrojnic (případně prohlídek zbrojnic s rozšířeným výkladem nebo 
speciální prohlídky „Dopoledne v opočenské zbrojnici“). 

Výstava  ALBRECHT Z VALDŠTEJNA – VELKÝ STAVEBNÍK. 
Putovní výstava na druhém nádvoří zámku představuje významného vojevůdce Albrechta z Valdštejna, 
který byl v roce 1634 v Chebu zavražděn s majitelem opočenského panství Adamem  Erdmanem Trč-
kou, jako významného stavebníka doby třicetileté války. 

Dne 3. a 4. října. Pohádka ČERT S VODNÍKEM NA ZÁMKU - POZOR ZRUŠENO 
Představení pro malé, velké i dospělé děti je z důvodu omezení souvisejících s epidemiologickou situací 
v ČR přesunuta na jaro 2021. O náhradním termínu Vás budeme informovat na www., FB, IG. 

7. – 10. října. TRADIČNÍ NÁRODNÍ SETKÁNÍ SOKOLNÍKŮ. 
Každý den nás čeká slavnostní zahájení a večer slavnostní výřad ulovené zvěře.

18. října od 17 hodin. V obrazárně zámku vystoupí IRVIN VENYŠ (klarinet)  a pražské multižánrové 
smyčcové kvarteto EPOQUE QUARTET.  Koncert pořádá Spolek F. L. Věka.

17. a 18. října MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA, pro veřejnost běžně nepřístupného DRUHÉHO PATRA 
ZÁMKU s ukázkou záměru jeho využití pro návštěvnické trasy v roce 2022. Pro omezený počet osob 
doporučujeme rezervaci vstupenek.

28. října MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA zámeckého DEPOZITÁŘE ZBRANÍ. 
Prostory Vás provede správce depozitáře a představí veřejnosti běžně skryté exponáty jedné z nejvý-
znamnějších sbírek v ČR. Pro omezený počet osob doporučujeme rezervaci vstupenek.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
Otevřeno pouze v sobotu, neděli a ve státní svátek 28. 10. 
od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:45 hodin
Pro předem objednané skupiny je prohlídka možná
i ve všední dny mimo pondělí. 
Návštěvní doba nádvoří je shodná s návštěvní dobou zámku.

http://www.facebook.com/zamekopocno
https://www.zamek-opocno.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/40472-zbrojnice-rozsireni-prohlidky-interiery
https://www.zamek-opocno.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/1883-specialni-prohlidka
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Rybník sv. Ján od 15 do 17 hodin
NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ DÝNĚ 
Předání výrobků. Pořádá obec

8 / 11

Kostel sv. Prokopa od 17 hodin
VÁCLAV HUDEČEK 
a MARTIN HROCH
Koncert. Pořádá obec.

25 /11
Restaurace Katka od 18:30 hodin
ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ
Pořádá MS ČČK

11 / 11
Pomník padlých od 17 hodin
PIETNÍ AKT
Pořádá obec a SDH

7 / 11
Areál SK - hřiště od 17 hodin
V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME
Vyhlášení vítězů NEJDÝNĚ. 

17 - 19 / 10
Restaurace Katka

POSVÍCENÍ
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SPOLEČENSKÉ AKCE

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY

V DŘÍZNECH 2020
neděle od 14:30 hodin

11. října 
2019 

mši sv. celebruje 
P. Ján Jakubovič

19. 9. 3. 10. 17. 10. 31. 10. 28. 11.
26. 9. 10. 10. 24. 10. 14. 11. 5. 12.

Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více 
podle kalendáře trhů.

Jednorázové vstupenky lze zakoupit u pokladny osobně.
Začátky od 6 hodin. Rezervace prodejních míst do 7 hodin.

Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK. 

PODORLICKÉ TRHY - SK PŘEPYCHY
ROZŠÍŘENO O NOVÉ TERMÍNY

Informace: p. Šabatová: 727 877 533, Miroslav Pavel: 774 652 855

Místní skupina ČČK Přepychy 
pořádá 

SBÍRKU OŠACENÍ 
pro humanitární účely.
V pondělí 5. října  
od 14:00 do 16:30 hodin 
v prostorách prodejny u paní Věry Karlíčkové.14 /11

Restaurace Katka od 20 hodin
ZPÁTKY DO ŠKOLNÍCH LAVIC
Tématický ples. Pořádá ProPřepychy.

5 / 10
Prodejna u paní Karlíčkové,
14 - 16:30 hod.
SBÍRKA OŠACENÍ
Pořádá MS ČČK

Přepyšský zpravodaj 2020/3
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Restaurace Katka od 18 hodin
MANŽELÉ KRULICHOVI 
ZÁŽITKY Z ČÍNY
Pořádá MS ČČK


