
Režisér Jiří Strach se stal od slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017 
vítaným účastníkem společenských akcí pořádaných u nás. Nyní tomu bylo naopak. Naši hasiči měli možnost svojí 
účastí obohatit slavnostní okamžik v západočeském Horšovském Týně. Symbolicky s kostelem sv. Prokopa a zvo-
nem sv. Jiří.  (více na str. 15)
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LETOŠNÍ SYMBOL PŘEPYCH NA JUNIORFESTU

Měli jsme tu čest, zúčastnit se na 
pozvání pořadatelů JUNIORFESTU 
slavnostního předávání ceny „Zlatá 
rafička“ za celoživotní dílo pro děti 
a mládež režisérovi, a hlavně členovi 
našeho sboru, Jiřímu Strachovi. Naše 
účast na zámku v Horšovském Týně 

byla podle scénáře organizátory před 
oslavencem držena v utajení. Tak 
jsme se stali dne 10. listopadu společ-
ně s herci Viktorem Preissem, Janem 
Hájkem, Lenkou Vlasákovou a bra-
trem našeho člena Petrem Strachem 
velkým překvapením při udílení ceny.

Náš sbor a zároveň i obec Přepychy  re-
prezentovali velitel Jan Chudý a jedna-
tel Jan Škalda. Jako dárek jsme Jiřímu 
předali krásný vyřezávaný přepyšský 
kostel se zvonem, který vyrobil řezbář 
a zároveň náš člen Radek Křivka. 

Za SDH Jan Škalda, jednatel
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Výpis z Usnesení 2018-12 INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Dle rozhodnutí 
Rady obce Přepychy bude 

Obecní úřad Přepychy 
27. 12. - 31. 12. 

pro veřejnost uzavřen.
Poslední platby v hotovosti  

budou do pokladny 
přijímány 21. 12. do 13 hod.

POŠTA partner
zajišťuje od 25. 1. 2019

prodej 
svozových známek pro sběr 

komunálního odpadu, 

příjem plateb 
za stočné 

pronájem v zahrádkářské kolonii 
a poplatků za psy. 

V této době by již obec měla mít 
k dispozici všechny podklady 

pro účtování poplatků (spotřeba 
vody, výše poplatku 

za komunální odpad).  
Poplatek za psy: 

100 Kč / 1 psa,
 200 Kč / každého dalšího psa

Pronájem zahrádkářské kolonie 
100,-Kč za díl.

Využijte nabídky 
prodloužené pracovní 

doby ve dnech:

pátek    25. ledna 2019  
7:30 - 11:30 hod.  12 – 18 hod.

sobota 26. ledna 2019 
8 – 11:30 hod.

Svozové známky za rok 2018 
platí do konce ledna 2019.

Zahájení: 19 hod., ukončení: 20:30 hod.
Přítomno: 13 členů ZO, 7 občanů, zapiso-
vatelka
Jednání řídila: Zdeňka Seidelová, starostka 
obce • Ověřovatelé zápisu: Miroslav Andrš,  
Tomáš Seidel • Zapisovatel: Jana Zilvarová

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele.     
2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dří-
vějších usnesení. 
3. Bod 4 programu • Rozpočtové opatření 
č. 23/2018, 24/2018.
6. Bod 8 programu • Informace o závěreč-
ném vyhodnocení akce „Benefiční koncer-
ty na obnovu kostelních zvonů v  Přepy-
chách“.
7. Bod 9 programu • Informaci o závěreč-
ném vyhodnocení akce „Festival decho-
vých hudeb Přepychy Karla Pšeničného IX. 
ročník“.
8. Bod 10 programu • Informaci o závěreč-
ném vyhodnocení akcí – dotace MMR.
9.  Bod 11.1. programu • Informaci o pří-
pravě Smlouvy o spolupráci s  vlastníky 
místních obchodů, z  důvodu podání žá-
dosti o dotaci.
10. Bod 15.5. programu • Žádost č.j. 
875/2018 o odkoupení nemovitosti Pře-
pychy čp. 18.
11. Bod 15.6. programu • Pozvánku na kul-
turní akce a kulturní kalendář 2019.
12. Bod 15.7. programu • Informaci o zá-
měru umístění placené reklamy na webu 
obce.

II. Schvaluje: (pro/proti/zdržel se)
1. Bod 1 programu • Schválení programu a 
ověřovatelů zápisu (13/0/0).
2.  Bod 5 programu • Záměr obce č. 6/2018 
o pronájmu pozemku (13/0/0).
3. Bod 6 programu • Střednědobý vý-
hled rozpočtu Obce Přepychy 2020-2022 
(13/0/0).
4. Bod 7 programu • Podání výpovědi Do-
hody o partnerství uzavřené dne 7.9.2012 
s  Technickými službami města Opočna, a 
to ke dni 30.6.2019 (13/0/0).
5. Bod 11 programu • Podání žádosti o do-
taci z dotačního programu 19RRD10 Krá-
lovéhradeckého kraje, podpora provozu 
prodejen na venkově (12/1/0).
6. Bod 12 programu • Podání žádosti o 
dotaci z  dotačního programu Královéhra-
deckého kraje, dotace na individuální účel 
– roční činnost – 19RGI01 (13/0/0).
7. Bod 13 programu • Podání žádosti o 
dotaci z  dotačního programu Královéhra-

deckého kraje, dotace na individuální účel 
– jednorázová akce – 19RGI02, Festival de-
chových hudeb (13/0/0).
8.  Bod 14 programu • Smlouvu o smlouvě 
budoucí darovací, akce „Vodovod a splaš-
ková kanalizace Infrastruktura Přepychy 
lokalita Z26 V  Domcích“. Obec Přepychy 
jako investor a budoucí dárce a Svazek 
obcí Dřížná, 517 32  Přepychy čp. 5, IČ: 
75085429 jako vlastník hlavního vodovod-
ního řadu a budoucí obdarovaný (13/0/0).
9. Bod 15.1. programu • Smlouvu o do-
dávce vody č. 2310020600 s firmou AQUA 
SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, odběr 
v nemovitosti Přepychy čp. 18 (13/0/0).
10. Bod 15.2. programu • Dodatek č. 6 ke 
smlouvě č. 953 068 s firmou Marius Peder-
sen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec 
Králové, IČ: 42194920 (13/0/0).
11 .Bod 15.3. programu • Dodatek č. 3 ke 
smlouvě č. 953068 s firmou Marius Peder-
sen a.s, Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec 
Králové, IČ: 42194920 (13/0/0).
12. Bod 15.4. programu • Akci „Obnova 
kaple panny Marie Lurdské v Přepychách“ 
(13/0/0).
13. Bod 15.4.1. programu • Podání žádosti 
o dotaci z programu MMR- DT G- Obnova 
drobných sakrálních staveb a hřbitovů“ na 
obnovu kaple panny Marie Lurdské v Pře-
pychách (13/0/0).
14. Bod 15.5.1. programu • Vyhlášení zá-
měru obce č. 7/2018 o prodeji majetku 
(13/0/0).

III. Pověřuje starostku obce:
- k dalším jednáním a k podání výpovědi 
Dohody o partnerství dle bodu 7 progra-
mu.
- k  zajištění podání žádosti o dotaci dle 
bodu 11 programu.
- k  zajištění podání žádosti o dotaci dle 
bodu 14 programu. 
- k podpisu smlouvy dle bodu 15.1.progra-
mu.
- k podpisu dodatku č. 6 smlouvy dle bodu 
15.2. programu.
- k podpisu dodatky č. 3 smlouvy dle bodu 
15.3. programu.
- k zajištění podání žádosti o dotaci dle 
bodu 15.4.1. programu.

Ostatní:
1. Informace:
a) Výběr poplatků na rok 2019 – termín 
bude upřesněn.
2. Dotazy
a) Dotaz na obchod potraviny. Účel využití 
dle evidence v  katastru nemovitostí – bu-
dova k bydlení.
b) Vyčíslit náklady na zpracování dotací.
V Přepychách dne 14. prosince 2018
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ŘEPNÁ KAMPAŇ V DOMCÍCH
29. 11. 2018

Nezvyklou událost vyřešili pracovní-
ci technických služeb obce za pomoci 
techniky a pracovníků Ing Aleše Pí-
chy. Bezpečný provoz zajistili strážníci 
Městské policie v Dobrušce. 
Starostka obce děkuje všem, kteří se 
přičinili o zdárné a rychlé odstranění 
řepy z komunikace a v dopise zaslaném 
dopravci vyjádřila prosbu o dodržování 
předepsané rychlosti při průjezdu obcí.

Z VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE 
DRUŽSTVA AGROSEM:

Velice se omlouváme za vzniklou kom-
plikaci, kterou jsme Vám vysypáním 
řepy na komunikaci ve Vaší obci způso-
bili. Děkujeme moc za promptní vyřešení 
dané situace z Vaší strany.
Bohužel řidič vozu se o problému dozvě-
děl až po příjezdu na vykládku do cuk-
rovaru, neseděly mu váhy. Nemohl tedy  
problém začít řešit hned na místě. Tímto 
se za něj omlouváme. Budeme rádi, když 
nás kdykoliv upozorníte na případné 
prohřešky. Naše vozidla jsou označena 
LKW a čísly. Případný problém budeme 
řešit s konkrétním řidičem. 

Karel Novák, ředitel družstva

Řepánky jsou klasické kynuté buch-
ty plněné nádivkou z máku a cukrové 
řepy, cukrovky. Řepánky se řadí mezi 
pečivo jemné, velejemné. Maková ná-
plň s cukrovou řepou je tak chutná, že 
kdo si na ni od mládí zvykl, její chuť 
marně hledá v jiné makové buchtě. 

Místo nadílky sněhových vloček, 
byla na dolejším konci 29. listopa-
du v 10 hodin nadílka cukrové řepy. 
Kdejakému drobnému zemědělci 
(domkaři) by zaplesalo srdce nad 
touto úrodou.           Jana Krulichová

ŘEPÁNKY - KDO JEDNOU ZKUSIL, NEZAPOMENE

Takové nadělení ve mně probudilo vzpomínku, když jsme s bráchou se starou taškou 
chodili příkopy lemujícími silnici vedoucí k cukrovaru a sbírali bulvy řepy, která padala 
z korb projíždějících Tatrovek. Z nasbírané řepy vařila moje babička Hrochová (krej-
čího Hrocha) z Přepych skvělý sirob, který jsme s chlebem snídali v zimních měsících.  
O takovéto úrodě se nám však ani nesnilo. Sirob jsem okusil. ale řepánky o kterých bude 
řeč, ne. Umí je některá z přepyšských hospodyněk? Pokud ne, připojuji recept, co kdyby 
se napřesrok v Junkovicích opět urodilo. KraJ

POSTUP PŘÍPRAVY
Řepy oloupeme, uvaříme a vodu slijeme 
(využijeme do nádivky). Vychladlé řepy 
nahrubo nastrouháme.
Do mléka s cukrem dáme vařit mák a 
přilijeme i vodu z řepy. Ochutíme sko-
řicí. Vaříme tak dlouho, dokud se nám 
nevyvaří tekutina. Intenzivně mícháme 
- rádo se připaluje.
Do vychladlé nádivky zašleháme máslo 
a přidáme nastrouhanou řepu.
Klasickým způsobem si připravíme ky-
nuté těsto - nejdříve kvásek, vypracovat 
a dát kynout.
Z těsta ukrajujeme oválky, které plníme 
nádivkou a pořádně kraje zmáčkneme.
Řepánky přendáme na pečící papír a 
pomažeme směsí másla s vajíčkem, pe-
čeme při 200 °C dozlatova.

INGREDIENCE
na potření
1 ks vajíčko
4 lžíce mléka

nádivka
2 ks vařené cukrové řepy
200 g cukru
125 g másla 
500 ml mléka
špetka skořice
250 g umletého máku

těsto 
1 kg polohrubé mouky 
7 lžic rozpuštěného másla
200 ml teplého mléka
7 lžic oleje
1 ks droždí
1 ks vajíčko
špetka soli

Zdroj: www.makova-panenka.cz

Foto: Jana Krulichová



Přepyšský zpravodaj 2018/4 strana 4

Ze života obce

VŠECHNY TŘI ZVONY SPOLEČNĚ ZAZNĚLY POPRVÉ OD ROKU 1942
úterý 20. listopadu 2018

Ale pojďme od začátku: V době, kdy  
v naší zemi kraloval Ferdinand I. Habs-
burský, přesněji v roce 1559, byl odlit 
zvon nacházející se vysoko nad centrem 
Přepych, ve věži kostela sv. Prokopa. 
Příští rok tomu tedy bude už úctyhod-
ných 460 let, a tak není divu, že spolu 
se svým „velkým bratrem“ z roku 1545 
patří k nejcennějším památkám v obci.
Téměř půl tisíciletí života a služby se 
notně podepsalo na stavu vzácných re-
nesančních zvonů a ty doslova volaly  
o pomoc, což si uvědomovalo přede-
vším vedení obce v čele se starostkou 
Zdeňkou Seidelovou. Proto vznikl pro-
jekt záchrany zvonů a pořízení nového 
kusu, který nahradil zvon rekvírovaný 
za války. Dostal jméno sv. Jiří a už od 
léta zvoní. 
Odborné restaurátorské práce i odlití 
nového zvonu byly svěřeny Zvonařství 
Manoušek, konkrétně pokračovate-
li stoleté rodové tradice Petru Rudolfu 
Manouškovi, který původní zvony opat-
řil novými dřevěnými hlavicemi a kova-
nými prvky i novými čepy s výkyvnými 
valivými ložisky. Dále nově kovanými 
srdci s uložením na kůži se šarnýry 
(kloubovými závěsy).

Po šestasedmdesáti letech se v Přepychách rozezněly tři zvony najednou. V pá-
tek 23. listopadu vyslala starostka Přepych na Rychnovsku Zdeňka Seidelová 
„do světa“ mimořádně radostnou zprávu: „Včera se nám podařilo sehnat další 
finanční dary do sbírky na zvon, takže sbírka byla završena! Přesně na korunu 
761 780 Kč.“ Náročný projekt pořízení zvonu sv. Jiří úspěšně končí. Petr Rudolf 
Manoušek rozezněl v Přepychách zvon z roku 1559, který restauroval. 

Při montáži také zvony pootočil. Velký 
zvon z roku 1545 zůstal na svém místě  
v jižním poli hlavní zvonové stolice 
a jeho sousedem se 31. července t. r. 
stal zvon sv. Jiří o průměru 1050 mm.  
K dokončení projektu zbývalo umístit 
restaurovaný zvon z roku 1559. Stalo se 
tak v úterý 20. listopadu, kdy mistr zvo-
nař svoji „misi" v Přepychách zakončil.
Pozorovat Petra Rudolfa Manouška  
v akci je zážitek od začátku do konce.  
Z každého jeho pohybu i komentáře pří-
mo vyzařuje fortel a především obrovská 
zkušenost, ale také laskavost a pokora.
Po vystoupání do věže dominanty ob-
ce se nezapomněl pozdravit s oběma, 
už sloužícími, zvony. A pak to začalo. 
Nejmenší z nich - přesto několik set kilo 
těžký kus, který dosud čekal na staré pr-
kenné podlaze, byl upevněn na důmy-
slně sestavený systém kladek a laickým 
pohledem zcela lehce přemístěn do pře-
dem připravené okenní nástavby. Stejně 
jako druhý historický zvon teď zůstane 
na ruční zvonění, aby zvonění na ně 
byla opravdová vzácnost. Pravidelnou 
denní službu již převzal nejmladší zvon 
sv. Jiří, jemuž mistr zvonař předpovídá 
stovky let.

A závěr? „Zvonili jsme nakonec na 
všechny tři zvony. Poprvé od roku 
1942,“ pronesla starostka obce Zdeňka 
Seidelová, která záchranu zvonů i odlití 
nového iniciovala a také dovedla úspěš-
ně do konce.
Nezbývá než pogratulovat a zároveň 
hluboce smeknout před tím, co v Přepy-
chách dokázali. Vždyť projektu záchra-
ny zvonů a odlití nového kusu před-
cházel finančně ještě náročnější projekt 
záchrany varhan v kostele sv. Prokopa!  

Dana Ehlová

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, 
dovolte nám poděkovat za dlouhodobou 
podporu Domácího hospice Setkání.
Domácí hospic Setkání oslavil již 5 let 
od jeho založení, kdy byla 18. září 2013 
podepsána zakládací listina a 9. prosin-
ce 2014 zaregistrována obecně prospěšná 
společnost. Je to již tak dlouhá doba od 
prvních krůčků Setkání, kdy jsme neměli 
nic než dobrou vůli pomáhat umírajícím 
a vůbec nevěděli, co nás čeká, jak budeme 
fungovat a jak se vůbec uživíme...
A Vy jste byli s námi od začátku: Věřili jste 
nám a pomáhali stavět z „ničeho“ novou 
službu těm nejpotřebnějším. Naše první 
nesmělé krůčky se tak mohly promněňovat 
v pevnější chůzi a hospic postupně získává 
stabilní místo v našem regionu.
Přijměte, prosím, přiložemý kalendář ja-
ko výraz naší vděčnosti za Vaši důvěru a 
podporu.
Srdečně s úctou za Domácí hospis Setkání  

Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka

Domácí hospic Setkání, o. p. s.
Rychnov nad Kněžnou

Projekt je realizován 
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

PODĚKOVÁNÍ
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OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V OBCI PŘEPYCHY — ETAPA I.

Akce  realizované za finanční podpory MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
DOTAČNÍ TITUL Č. 1 – PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU                         PI /5

S obcí Přepychy spolupracujeme již řadu let na přípravě a realizaci pro-
jektů spolufinancovaných z dotačních programů a velice nás těší, že je 
obec v  posledních letech v  získávání dotačních prostředků úspěšná. 
Velkou zásluhu na současném stavu má zejména aktivní přístup vedení 
obce, které se nebojí využít nabízených možností a směle se chopí každé 
příležitosti, a to i přesto, že je to spojeno s dalšími povinnostmi. 
Díky dotačním programům Královéhradeckého kraje a Ministerstva 
pro místní rozvoj se v  letošním roce podařilo v  Přepychách zrekon-
struovat rozvody vody a kuchyň v budově mateřské školy provést první 
etapu obnovy veřejného osvětlení, na budově hasičské zbrojnice byla 
vyměněna okna, dveře a vrata. Tradičně velkou pozornost věnují zá-
stupci obce i oblasti kultury. Díky hudebním festivalům, benefičním 
koncertům i dotacím se uskutečnila oprava historických varhan i ob-
nova zvonů. V úspěšné spolupráci na připravovaných projektech, mezi 
které patří i plánované zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných 
domů v obci, bychom rádi pokračovali i v příštích letech. 
S přáním šťastného roku 2019 

Lenka Lukášová, jednatelka společnosti

Celkové náklady 869 990 Kč, 
poskytnuta dotace ve výši 456 777 Kč.
Dodavatel: D-energy s.r.o.
Naši obyvatelé jsou s novým osvětlením spokojeni, 
zajímá Vás jistě i porovnání příkonu s původními 
sodíkovými výbojkami, které měly příkon 70 W.
Z odpvědi dodavatele projektu vybíráme: Jsme 
rádi, že se nové osvětlení líbí! Již čtvrtým rokem 
využíváme v našich projektech veřejného osvětlení 
svítidla Philips. Moc kvalitnějších výrobců není a 
máme se svítidly dobré zkušenosti – za ty 4 roky 
máme skutečně minimální množství reklamací. 
V rámci této akce bylo využito celkem 4 typů svíti-
del produktové řady UniStreet s různým světelným 
výkonem a optikou směřování toku světla. Pátým 
typem je pak přechodové svítidlo. Různé konfigu-
race svítidel umožňují svítit efektivně (pouze tam, 
kam je potřeba) a s minimálními náklady na elek-
trickou energii. Použitá svítidla jsou pro další úspo-
ru energie dále vybavena moduly „DynaDimmer“, 
díky kterým je v pozdních nočních hodinách (zhru-
ba 24:00 až 4:00) snižována intenzita osvětlení. 
Přestože je stmívání okem téměř nepostřehnutelné, 
snižuje spotřebu energie v daném čase o celých 50%. 
Příkon většiny použitých svítidel je 32 W. Dvě men-
ší svítidla mimo hlavní komunikaci mají příkon 19 
W a přechodové svítidlo má 55 W. V pozdních noč-
ních hodinách je příkon svítidel díky stmívatelnému 
předřadníku poloviční. 
Příkon řešené části soustavy veřejného osvětlení se 
tedy významně snížil. A to i přesto, že nyní svítíme 
více.

Ing. Eduard Paulík

Celkové náklady 679 868 Kč, poskytnuta dotace ve výši 243 033 Kč.
Dodavetel KERSON spol. s r.o.
Touto třetí etapou byla úspěšně dokončena celková rekonstrukce a obnova 
budovy mateřské školy. Hlavním cílem našeho projektu bylo zachování 
funkčnosti objektu občanské vybavenosti a zvýšení komfortu nejen dětí 
MŠ, ale i jejích zaměstnanců. Navíc byla kuchyň z rozpočtu obce doplněna 
průmyslovou myčkou nádobí s nerezovými pracovními a mycími  stoly, 
kuchyňským robotem s podstavcem a novým nábytkem.

„OBNOVA BUDOVY MŠ, ČP. 167
REKONSTRUKCE ROZVODU VODY VČETNĚ KUCHYNĚ“
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RYBNÍK U SV. JÁNA
9. 11. v dopoledních hodinách

Začátkem listopadu jsme pozorovali, že něco není v pořádku s vodou v rybníku 
sv. Jan ve středu obce. V pátek 9. listopadu hasiči začali pomáhat s provzdušňová-
ním vody. Situace byla vážná, vlivem vysokých denních teplot, znečištěním vody, 
uvolňováním metanu ze dna rybníku a hlavně nedostatkem srážek byla voda zcela 
bez kyslíku. Přistoupili jsme pak k provzdušňování pomocí ponorného čerpadla. Po 
jeho odpojení se po třech dnech situace opět zhoršila. Po krátké poradě se zástupci 
Mysliveckého spolku Opočno-Přepychy se přistoupilo k vypuštění vody a přesunu 
ryb do spodního rybníku Dvorský. Sv. Jan bude v zimních měsících zbaven nánosu 
a znovu napuštěn. Děkujeme všem za skvělou pomoc a přejeme našim kapříkům 
příznivou a klidnou zimu!

„VÝMĚNA OKEN, DVEŘÍ A VRAT NA BUDOVĚ ČP. 125 
HASIČSKÁ ZBROJNICE PŘEPYCHY“

Akce  realizované za finanční podpory MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
DOTAČNÍ TITUL Č. 1 – PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU                         PI /6

Hlavním cílem projektu byla obnova ob-
jektu občanské vybavenosti, konkrétně 
hasičské zbrojnice v obci Přepychy. 
Realizací projektu došlo k  výměně 19 
oken o různých rozměrech, balkonových 
dveří proskleného vstupního portálu se 
vstupními dveřmi a vchodových dveří a 
zádveří. Zároveň došlo k  výměně dvou 
kusů sekčních garážových vrat na budo-
vě hasičské zbrojnice. Z  rozpočtu obce 
byla mimo to financována místnost pro 
vystavení historické stříkačky.

Celkové náklady 505 990 Kč, poskytnuta dotace ve výši 299 916 Kč.
Dodavetel KERSON spol. s r.o.

Okna i dveře od společnosti VEKRA



strana 7

Ze života obce

Přepyšský zpravodaj 2018/4

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

Generace Přepyšáků   
ČTYŘI GENERACE MUŽŮ z Domků

LEDEN

Škaldová Drahomíra  čp. 196   85 let
Geletová  Jaroslava  čp. 54   75 let
Kalousek Josef  čp. 21   89 let
Voňková  Zdeňka  čp. 34   70 let
Karlíček  Vincenc  čp. 7   75 let
Štěch Václav   čp. 15   75 let
Vostřezová Eva  čp. 82   86 let

Na dolejším konci máme po delší době opět jedno  prven-
ství a to v následující podobě „čtyři generace mužů“ Kar-
líčkových.

Pan Vincenc Karlíček se do Přepych přistěhoval z Lipovky v 
roce 1971, kdy si za manželku vzal Věru Ptáčkovou. V roce 1972 
se jim narodil syn Martin a o čtyři roky déle dcera Radka.
Syn Martin má dva kluky, Martina a Tomáše. Ten mladší Tomáš 
se postaral o čtvrtého muže v této rodině.
Na fotografii je Vincenc Karlíček, syn Martin, vnuk Tomáš a 
pravnuk Tadeáš Karlíček.
Při této příležitosti se  nemohu nezmínit o pěti generací žen   
naší rodiny. Je pravda, že toto foto je sice již staršího data (cca 
24 let), ale pět generací žen je zde zachyceno. Na snímku je moje 
babička paní Alžběta Škaldová, její dcera Věroslava Ptáčková, 
vnučka Věra Karlíčková, pravnučka Radka Vymetálková a pra-
pravnučka Veronika Vymetálková.
Je pravda, že Martin ani Radka v Přepychách nebydlí, ale jsou tu 
velmi často. Martin stále něco kutí u rodičů na dolejším konci a 
Radka v Přepychách provozuje kadeřnictví.
Na závěr bych Vám i  sobě  položila následující otázku: Myslíte 
si, že při současném stylu života, který naše mladá generace ko-
píruje  podle západu, kdy rodičovství odkládá na pozdější dobu,  
se součastní rodiče dožijí u svých dětí pravnoučat? Můj osobní 
názor: budou vděčni za vnoučata.
Ještě jednu věc  bych chtěla  dodat, tuto záslužnou činnost pro 
zpravodaj zpracovává  paní Jitka Jakubcová.  Po vzájemné doho-
dě, jsme usoudily, že bude lepší, když o své rodině napíši sama. 

Jana Krulichová

Sv. MIKULÁŠ v Přepychách
Kulturní komise Přepychy

Naši obec navštívil, jako každoročně, 5. prosince sv. Mikuláš se 
svou početnou družinou. Děti mu slibovaly býti hodné, poslou-
chati svých rodičů a připravovati se pilně do školy, zanechati ce-
lodenních her na počítači … ostatně také, jako každoročně!
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ŽIVOT NA DOLEJŠÍM KONCI
u Krulichů na sadě, sobota 15. 12. 2018

Co je potřeba dodat k této pořádané akci. Setkání se opět vy-
dařilo. O jeho realizaci se v první řadě postaral můj muž  Jan 
Krulich, dále byli nápomocni strejda Vinda Karlíček, Milan 
Burket a Vladimír Zdeněk. Občerstvení s cukrovím a chle-
bíčky zajišťoval náš dámský klub v následující sestavě: Věra 
Karlíčková, Marie Burketová, Jana Zilvarová, Milka Vaňko-
vá, Jana Zdeňková, Jaroslava Tomková, Marcela Jelenová a 
já-Jana Krulichová, aktér celého nápadu.
Nápad je jedna věc a realizace  druhá. Realizaci nemůže 
zajistit jenom jeden člověk, ale skupina obětavých lidí, což 
na dolejším konci opravdu jsme. Tím nemyslím jenom nás, 
ale týká se to všech akcí, které jsou v Přepychách pořádány 
různými spolky. Myslím si, že málo z Přepyšských občanů si 
toto uvědomuje.  Je nutné poděkovat a podpořit tuto snahu  
pořadatelů, kteří se snaží pro nás něco dělat. Proto bych Vás  
požádala, zúčastňujte se a neseďte doma.  
Na závěr chci  poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu.  
Do nového roku 2019 a let příštích hodně zdraví, štěstí a hoj-
nosti, přeji občanům Přepych.

Na příští setkáni s Vámi se těší za dámský klub 
Jana Krulichová

Je tomu rok co jsme na dolejším konci v Domkách, pořádali akci „ Ozdob a  rozsviť si vánoční stromek“  Loni se setkání 
vydařilo, a proto jsme si řekli, že ho  letos  budeme opakovat.  Připravili jsme vše potřebné pro setkání na 15.12. tj. po-
sezení se stoly , stan osvětlení atd. Počasí si s námi pohrávalo, do 10 hodin z nebe padaly sněhové vločky, kolem poledne 
svítilo sluníčko a v odpoledních hodinách se zatáhlo a bylo opravdu zimní počasí. Přesto na zdobení stromků přišlo 
hodně rodičů s dětmi i sousedé. Nálada byla výtečná což je vidět na pořízených snímcích.
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PROPŘEPYCHY
Řemeslo má zlaté dno

Sobota 24. 11.  Restaurace Katka v Přepychách. Tématický ples „Řemeslo má 
zlaté dno“ pořádal spolek ProPřepychy a účastníci opět svou kreaitivitou v ná-
vrhu kostýmů a krasomluvou při plnění jednoho z mnoha úkolů - složení básně 
na zadaná slova - nezklamali. Ač je báseň uveřejněná na této stránce, řekněme 
mírně naturalistická, s ohledem na blížícího se Silvestra a neúčasti cenzora na 
redakční radě ji otiskujeme v plném znění na zodpovědnost Vládi Zdeňka st.

ONA
Mirka Fryntová

Jenda seděl na kanapi,
na bednu měl pohled pevný.
Patřil mezi správné chlapy,

podrbal se mezi stehny.

Zjistil, že je v pěkném srabu,
léta smrdí mu už z huby,
jestli si chce najít babu,
dratví vyčistí si zuby.

Před oknem mu stála žena,
měla vlasy jako popel.

Chlupatá až pod kolena,
z leknutí mu vylít sopel.

Řekl si, že dá jí šanci,
rozepnul jí halenku.

Vždyť ti chlapi, to jsou kanci,
udělá z ní milenku.

Slečna blahem zachrochtala,
pak šel sex a líbačka

a pak se z ní vyklubala
stará zapšklá stíhačka.

Jenda strachy kufry balil,
tohle nemá dobré konce.
Panáka si potom nalil.

Byla totiž z Dobříkovce.

ŘEMESLO
KOŘENÍ VENKOVA

PF 2019
Jak vidno v Přepychách si jsou 

toho vědomi a již mobilizují 
svůj vlastní, dosud nevyužívaný, 

lidský zdroj. 

Přejeme Vám do příštích let 
hodně štěstí

 a neutuchající humor. 
Děkujeme za skvělou spolupráci 

v roce 2018.

STODER
Luboš Stonjek a Zdeněk Derner

zemní a stavební práce 
tel.: 605 578 715, 603 266 119

a
MM Forest, s.r.o.

Miroslav Máslo 

těžba dřeva
tel.: 728 042 610

miroslav.maslo(@)post.cz 

RÝMOVÁNÍ NA SLOVA: 
Stehna; Dratev; Popel; Milenka; 

Líbačka; Dobříkovec
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DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
vzpomínku připravil, technicky zajistil a finančně podpořil plk. vz. Luboš Bahník

V Den válečných veteránů jsme se opět v hojném počtu sešli na vzpomínkové akci 
u Pomníku padlým. Při zapálení svíc jsme si připomenuli jména občanů spjatých  
s naší obcí, kteří ve válce položili své životy a která jsou zvěčněna na našem pomníku. 
Alois Rejzek, Jan Kánský, Bohuslav Pavlík, Gustav Pavlík, Jan Rathouský, Josef Čtvr-
tečka, Václav Zilvar, František Jelen, Josef Mádr, Karel Bekera, Václav Zvoníček, Jaro-
slav Zelinka, Jan Dvořák, Vladimír Sklenář, Jiří Novák, Josef Novák, Karel Novák, Josef  
Hašek, Václav Kopecký, . 

Čest jejich památce!

SVÍCE ZAPLÁLY ZA NAŠE PADLÉ  V I. SVĚTOVÉ VÁLCE

SLOVO STAROSTKY

Marie Ládrová. Přepyšský plenér 2018.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce. 
Do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci.

Zdeňka Seidelová, starostka obce,
společně se zastupiteli obce Přepychy

a zaměstnanci OÚ

Vážení občané našich Přepych, dovol-
te, abych mimořádně citovala letošní 
krásné přání paní Jitky Hajduchové 
nám všem. To proto, že to sama ne-
dokážu lépe vyjádřit. Paní Hajducho-
vá napsala: „Chtěla bych naší krásné 
vlasti popřát jen to nejlepší, dobré a 
pracovité lidi, krásnou přírodu, zdat-
nou mládež a veselé a zdravé děti. 
Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že 
nic není zadarmo. Naši předkové za-
kusili mnohé, ale vydrželi, budovali a 
bránili svou republiku svým uměním, 
pracovitostí, inteligencí, dovedností, 
bojovností a hrdinstvím. Vždy, když 
je mi v životě těžko, vzpomenu si na 
své předky a na to, co všechno překo-
nali, abychom tady já, moje rodina a 
my všichni mohli žít“.
Přeji Vám všem hodně pohody a lásky, 
zdraví a štěstí nejen do nového roku!

Zdeňka Seidelová, starostka



Ze života spolků

strana 11 Přepyšský zpravodaj 2018/4

„PAMATUJTE NA SKUTKY OTCÚ NAŠICH.....“ (1. Mach. 2, 51.)
Oprava kaple PM v Dřízenském údolí v roce 2019

V roce 2019 nás čeká další úkol. Před 
130 lety díky iniciativě P. Aloise Mádra 
byla postavena kaple PM Lurdské. Za-
tímco zásluhou obce bylo okolí kaple 
včetně pomníků restaurováno, kaple má 
poškozenou střechu. Aby nedošlo k de-
vastaci objektu, je zapotřebí neprodleně 
provést její generální opravu. 
Objekt ve vlastnictví obce je užíván 
ke slavnostnímu vítání občanků i jako 
svatostánek církve. Obec zažádá v roce 
2019 o dotaci z programu MMR na 
„Obnovu drobných sakrálních staveb a 
hřbitovů.“

V doslovu Krátkého nástinu dějepisné-
ho se obrací P. Alois Mádr k budoucím 
generacím slovy:
„Zbývá vysloviti přání, kteráž zajisté vy-
cházejí ze srdcí mnohých. Aby posvátné 
místo, které usilovnou snahou a všeobec-
nou obětavostí bylo zbudováno, nepust-
lo, ale spíše během času ještě hledělo se 
zvelebiti. Toho zárukou má býti za při-
spění zbožných dobrodinců, jež Bůh vy-
budí, založení základního fondu, z něhož 
by se potřebná vydání na běžné opravy 
a na udržování místa ve slušném stavu, 
uhražovaly. K docílení toho napomáhati 
mohou také slova písma: Pamatujte na 
skutky otců našich, kteréž činili za časů 
svých, a dojdete slávy a jména věčného.“

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 2. PROSINCE 2018

Tradičnímu rozsvícení předcházelo ně-
kolikahodinové zdobení, které zajistili 
Milan Burket a Jiří Dolejší. Spolek Pro-
Přepychy nám připravil teplé nápoje,  
v tom mrazivém počasí bylo i příjemné 
posedět a popovídat si ve vytopených 
prostorách u Karlíčků a u Krulichů! Mu-
zikanti zahráli vánoční koledy a Vladi-
mír Zdeněk odpálil barevný ohňostroj. 
Všem naše obrovské poděkování!

Mgr. Jan Macháček
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NEJ....STRAŠIDELNĚJŠÍ a PŘEPYCHOVĚJŠÍ DÝNĚ  / 29. 10. - 3. 11. 2018 u sv. Jána
Kulturní komise Přepychy

Letos se nám sešlo 25 krásných nápaditých dýní, které po celý týden zdobily 
park u sv. Jána. Hlasovat přišlo 204 lidí. Vyhlášení vítězných dýní proběhlo na 
akci v Přepychách se nebojíme.

POŘADÍ: 

1. místo Eliška a Nelinka Sýkorovy 

2. místo Silva Zálišová 

3. místo Klárka a Kubík Brandejsovi

1. místo 2. místo

3. místo

V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME / 3. listopadu 2018
Kulturní komise Přepychy

Pirát s loďkou bloudí mořem, kampak asi dopluje? 
Přece na ostrov pokladů. Ale než se účastníci akce 
k pokladu dostali, museli splnit několik úkolů. Na-
příklad přejít lávku, přivázat kořist ke kůlu či na-
sbírat zásoby na cestu. 
Na konci stezky čekal na děti i jejich rodiče pirátský 
stánek s občerstvením v podobě již tradiční dýňové 
polévky, opečených buřtů a úžasného cukroví. Ne-
chyběl ani svařák a čaj. Pirátské stezky se zúčastnilo 
75 dětí. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, co 
nás podporují a pomáhají akci zrealizovat. Děku-
jeme paní Šmídové za dodání surovin na polévku, 
spolku ProPřepychy a za zapůjčení várnic na čaj a 
svařák, technickým službám za výrobu lodi a za na-
vežení potřebného materiálu, paní Zdeně Bittnero-
vé za materiál na loď, paní Soně Polové za odměny 
pro děti na akci. SK Přepychy děkujeme za pomoc 
při úklidu po akci. Věříme, že můžeme s touto pod-
porou počítat i do budoucna.
Na všechny odvážné děti, které se v Přepychách ne-
bojí, se těšíme na další stezce v roce 2019.

Jitka Čtvrtečková za kulturní komisi
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V sobotu 2. prosince jsme navštívili mu-
zikál Sněhová královna v  divadle Hy-
bernia v Praze. Sněhová královna v po-
dání Dády Patrasové nás dovedla do 
království ledu, naopak princezna Léto 
„roztančila“ publikum svou sambou. 
Představení se líbilo malým i velkým 
divákům. Jako bonus si někteří odnesli 
podpis a foto s  protagonisty muziká-
lu. Cestou z  divadla jsme samozřejmě 
nemohli minout McDonald‘s, kam se 
všichni malí účastníci zájezdu těšili. 
V  16:30 hodin jsme byli zpět v  Přepy-
chách a těšili se na rozsvícení našeho 
vánočního stromu.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / 2. prosince 2018
Kulturní komise Přepychy

V letošním roce přání k Vánocům a do nového roku 2019 připravili při hodi-
nách výtvarné výchovy žáci naší ZŠ. Dvě vybrané malby byly doplněny texty 
na počítači, tisk proběhl na OÚ a přáníčka se rozeběhla do světa. 

PF 2019
ZŠ a MŠ Přepychy

Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, 
lásky a splněných přání 
přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Přepychy

Spolek ProPřepychy 
a Základní škola Přepychy vás zvou na

 ZPÍVÁNÍ 
U KOSTELA 

PŘEPYCHY 
23. 12. od 17 hodin

Altán u kostela sv. Prokopa

PF 2019
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Třetí ročník Přepyšských čertovin 7. 12. 2018
Kulturní komise Přepychy

Čerti v  pekle hospodaří, mastí karty, pivo vaří, a když mají dlouhou chvíli, 
vaří v kotli čertoviny. V Přepychách jsou hodné děti, s čerty budou dováděti,“ 
tak zní slogan třetího ročníku Přepyšských čertovin, které uvařili  pekelníci 
z místní kulturní komise.

Čerti, čertice a čerťátka z Přepych a okolí se sešli v 17 hodin v pekelném sále restau-
race Katka, kde byl připraven pestrý program. Všichni si zadováděli, zasoutěžili 
a ochutnali všemi čerty mazané palačinky. Na závěr kníže všech pekel – Lucifer, 
obdaroval nadílkou všechna čerťátka. Celý program završil čertovský ohňostroj.

Diskotéka potom pokračovala až do 
pozdních hodin! Zúčastnili se jí malí 
i velcí.

Celým večerem provázel přítomné diskžokej /DJ/ Luboš Novák ze sousední Malé 
Záhornice. Diskotéku přerušovaly různé soutěže a nakonec všemi očekávaný pří-
chod Lucifera.

Lucifer rozdával dárky a zároveň s 
každým klučinou či děvčátkem krátce 
pohovořil. Mnohé z dětí se podivilo, že 
zná nejen jeho jméno, ale i jeho hří-
chy!

Veliké poděkování členkám kulturní komise, které dětem připravily bohatý pro-
gram. Děti si v dílničkách tvořily pod dozorem čertic drobné andílky, svícny a ma-
lovaly obrázky. Dále děkujeme restauraci Katka i pracovníkům technických služeb 
obce a všem sponzorům.
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PŘEKVAPENÍ Z PŘEPYCH NA JUNIORFESTU
Andělské setkání s režisérem Jiřím Strachem v Horšovském Týně

1878

2018
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V sobotu 10. 11. si Jiří Strach v Horšovském Týně převzal festivalovou cenu 
Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2018. Již 
po 11. ročníků připravují organizátoři pro oceněné osobnosti překvapení. Ten-
tokrát oslovili naše hasiče, kteří jejich očekávání naplnili vskutku po čertech 
skvěle.

Na herce a režiséra Jiřího Stracha i diváky čekala v sobotu v Erbovním sále horšovsko-
týnského zámku řada překvapení. Dřevořezbu kostela sv. Prokopa s miniaturou zvonu 
sv. Jiří předal za členy SDH Přepychy velitel sboru Jan Chudý a Jan Škalda. 

Žáci ZŠ Horšovského Týna si v kostý-
mech andělů a čertů připravili básnič-
ky, podle nichž Jiří hádal příchozí hosty 
mezi nimiž byli i gratulanti z Přepych.

FESTIVAL JUNIORFEST je filmový 
festival pro děti a mládež, který se v Pl-
zeňském kraji koná pravidelně od roku 
2008. Jedná se o soutěžní festival zamě-
řený nejen na hranou a animovanou 
filmovou tvorbu, ale od roku 2017 i na 
tvorbu dokumentární. Festival každo-
ročně navštěvuje přes 12 000 diváků. 

Projekce XI. ročníku MFF Juniorfest 
proběhly v Domažlicích, Horšovském 
Týně, Přešticích, Dobřanech a Plzni.
Slavnostní zahájení v Domažlicích a  
v Plzni provázela i předpremiéra české 
pohádky Čertí brko. V sále se objevila 
spousta známých osobností, například 
herec Václav Kopta, kardiochirurg Jan 
Pirk či moderátor Vladimír Kořen ale i 
člen poroty soutěžních snímků režisér 
John Stevenson. Právě on si při slav-
nostním zahájení převzal nejvyšší festi-
valovou cenu – Zlatou rafičku. Rafičku 
si v sobotu převzal i herec a režisér Jiří 
Strach během Andělského setkání na 

ZLATÉ RAFIČKY V DOMAŽLICÍCH A HORŠOVSKÉM TÝNĚ PŘEVZALI 
REŽISÉŘI JOHN STEVENSON A JIŘÍ STRACH.

zámku v Horšovském Týně. „Bylo to 
nejkrásnější předání ceny, které jsem za-
žil. Slibuji, že v Horšovském Týně nejsem 
naposledy,“ řekl Jiří Strach, který obdr-
žel nejedno překvapení nejen v podobě 
hostů – přijeli jeho bratr Petr Strach a 
herci Viktor Preiss, Lenka Vlasáková či 
Jan Hájek. Přítomni byli ale také hasiči 
z dobrovolného sboru z obce Přepychy, 
jehož je Strach také členem. Jiří Strach 
dostal vedle hlavní festivalové ceny, kte-
rou je Zlatá rafička vyřezávaný kostel se 
zvonem z obce Přepychy. Zvon je totiž 
rovněž pokřtěn na zvon sv. Jiří.

Zdroj: plzensky.denik.cz

ANDĚLSKÉ SETKÁNÍ
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ŠAMORÍN 22. - 23. 6. 2018 
naši hasiči slaví 140 let od založení sboru

TAKTO HASILI POŽIAR NAŠI PREDKOVIA – ŠAMORÍN 22. - 23. 6. 2018. 
Teploty klesají k nule, oblékáme zimní bundy, tak nabízíme vzpomínku na období, kdy jsme nosili kraťasy a letní trika. 
Komu se zdá, že tento článek je jak „VČEREJŠÍ NOVINY„ se omlouvám.

Po předchozím pozvání na Litoměřic-
kých hasičských slavnostech, osobní 
návštěvě představitelů HZS Šamorín a 
jednání v  Dobrušce, jsme o účasti na 
IV. ročníku výstavy historické techni-
ky uvažovali. Průšvih byl, že tato akce 
probíhala ve stejném termínu jako II.  
TRAKTOR DEN v Přepychách. Sa-
mozřejmě v  akcích nabitém létě nešla 
žádná z akcí přesunout. Nakonec se ale 
dala dohromady parta, která měla zájem 
Šamorín navštívit a prezentovat naší 
historickou techniku, včetně traktoru 
DEUTZ vlastníka Jirky Kučery, bez kte-
rého by ukázka nebyla kompletní.
Po nabídce bratrů Petra a Karla Falto-
vých, že historickou techniku do Ša-
morína (15 km za Bratislavou) dopraví, 
jsme se museli rozhodnout, jak rozdělit 
naše členy mezi obě akce.
Technika vyjela samozřejmě dopředu 
a hasičský VW Transporter s osobními 
auty 21. června za ní. Účastníky si mů-
žete prohlédnout na přiložených foto.
Po příjezdu do Šamorína na seřadiště a 
po velmi přátelském přivítání byla při-
pravena večeře, kde si každý mohl ne-
chat „naložit“ podle hladu. Pro mě byla 
kombinace pokrmů pro nás nezvyklá, 
přesto chutná a porce velmi vydatné.
Ubytování bylo připraveno ve stanovém 
městečku v  klimatizovaných stanech 
záchranných složek a v hotelu. Opět vý-
borně připraveno.

Druhý den jsme zaujali své určené mís-
to přímo ve městě, kde ukázky probíha-
ly. Protože naší unikátní trojkombinaci 
organizátoři znali již z  Litoměřic, bylo 
pro nás připraveno i fiktivní elektrické 
vedení  k demonstraci pohonu přímo z 
„drátů“. Druhý den pokračoval obdob-
ným scénářem ukončeným průjezdem 
techniky městem. Na večer byla připra-
vena působivá „hasičská fontána“.
V neděli po snídani jsme navštívili mo-
derní sportovní areál Hippo, na okraji 
města, střežený dle názvu obrovským 
nerezovým koněm. V tomto oboru jsem 
zcela amatér, ale klobouk dolů. Množ-
ství hřišť, plaveckých bazénů, dostihové 
dráhy…a samozřejmě zázemí. Bohužel 
z důvodu nedostatku času jsme  nemoh-
li celý areál projít.
Tímto si dovolíme poděkovat organi-
zátorům akce za pozvání, vřelé přijetí a 
materiální zabezpečení od nich, občanů 
města i návštěvníků a tradičně od ostat-
ních vystavovatelů, obci Přepychy se 
starostkou, která se na zabezpečení po-
dílela i za vstřícnost a ochotu dopravců. 
V neposlední řadě díky všem, kdo se na 
akci podíleli osobně, při údržbě techni-
ky i finančně.
Nakonec ještě jedno poděkování. Pre-
zentujeme i na mezinárodních setká-
ních práci a šikovnost našich předků.

„AŤ ŽIJÍ ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY!“
JSP

Starosta SDH Přepychy Josef Marek předává hos-
titelům znak domovské obce.
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SDH PŘEPYCHY  - ohlédnutí za rokem 2018 a výhled do roku 2019
výroční schůze

Přejeme všem, 
aby nám sv. Florián, patron všech hasičů, 
zachoval přízeň a ochraňoval nás před ohněm
a rok 2019 byl pro Vás plný štěstí 
a spokojenosti.

PF2019

V sobotu 15. prosince se konala ve společenské místnosti SDH Přepychy vý-
roční schůze za účasti  náněstka starosty SH ČMS Josefa Netíka, starosty SDH 
Opočno Otto Ptáčka a zástupců sborů SDH z okolních obcí.

Náměstek starosty SH ČMS pan Josef Netík našemu SDH poděkoval za výbornou spo-
lupráci, vyzdvihl akci PLAMEN, propagaci historické techniky a účast našich hasičů 
na oslavách v Šamoríně. Popřál všem hlavně hodně zdraví do nového roku.

Ing. Josef Vostřez poděkoval za úspěšný zásah našeho sboru při hašení dvou požárů  
v roce 2018 na majetku společnosti VOSPOL spol. s r. o.

BISTRO NA HŘIŠTI
SK PŘEPYCHY
Jaroslava Chudá,
 tel. 602 130 384

OTEVŘENO 
OD 1. LEDNA 2019

STŘEDA 16 – 22 HODIN
PÁTEK    16 – 23 HODIN

Naše hosty dále rádi uvítáme 
při pořádání trhů, 

sportovních utkání 
a všech akcí našich spolků 

na hřišti SK.

 SKVĚLÝ VÝKOP DO ROKU 2019 PŘEJÍ MALÍ FOTBALISTÉ
S TRENÉRY

SK PŘEPYCHY

SOBOTNÍ TRHY
AREÁL SK PŘEPYCHY

9. 3. 2019
23. 3. 2019
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 

NA ROK 2019 PŘIPRAVIL NÁŠ SPOLEK KULTURNÍ KALENDÁŘ, 
který Vám v předstihu představujeme. 
SPOLEČENSKÝ PLES   18. 1. od 20 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL   20. 1. od 14 hodin
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  15. 2. od 18 hodin
TANEČNÍ POSEZENÍ K MDŽ  8. 3. od 18  hodin
SBÍRKA OŠACENÍ v měsících březen a  duben
VÝROČNÍ SCHŮZE K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MS ČČK          15. 6. 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  31. 8. od 16 hod
SBÍRKA OŠACENÍ  během září
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ konec listopadu  a začátek prosince

Vážení čtenáři,

dovolte mi na závěr letošního roku, v čase bilancování, jen několik 
málo slov. Za výbor MS ČČK Přepychy Vám  popřát  hlavně pevné 
zdraví, spokojenost a pohodu.

Zdravím místní OÚ, zastupitele obce a všechny spolky v Přepychách a 
zároveň jim touto cestou děkuji za přízeň a spolupráci.

V roce 2019 oslaví náš spolek 60 let od založení. Již nyní pro vás chys-
táme spoustu zajímavostí.

Na další setkání s Vámi nejen na akcích ČČK  
se za výbor MS ČČK těší Ludmila Preclíková

PF 20 19
MÍSTNÍ SKUPINA PŘEPYCHY

Místní skupina ČČK PŘEPYCHY 
Vás srdečně zve na 

SPOLEČENSKÝ 
PLES 

V pátek 18. ledna2019 

Od 20.00 hod 

v restauraci Katka 

K tanci a poslechu  

hraje skupina ZEUS 

 

vstupné obvyklé                                 
tombola 

DĚTSKÝ DISCO

NEDĚLE 20. 1. OD 14 HODIN  
RESTAURACE KATKA

SOUTĚŽE — ODMĚNY — SPOUSTA ZÁBAVY

DO NOVÉHO ROKU SPOLEČNĚ - POZVÁNKA

KULTURNÍ KALENDÁŘ  MS ČČK pro rok 2019



Kultura

strana 19 Přepyšský zpravodaj 2018/4

KNIHOVNA U LENKY
štědrovečerní pohádka v knižní podobě v naší knihovně

Nejnovější štědrovečerní pohádka České televize, Kouzelník Žito, 
vyšla v knižní podobě i jako audiokniha. Pro nás je tato skutečnost 
o to zajímavější, že zmiňovanou audioknihu namluvil náš přízni-
vec Miloň Čepelka. Děkujeme za krásné chvíle při jejím poslechu 
a přejeme jemu a celé rodině do roku 2019 hodně zdraví a elánu.

Zdeněk Zelenka
Poslechněte si pohádku o tom, jak láska a spravedlnost bojují proti 
pekelným mocnostem! 
Výpravná a jímavá pohádka o spravedlivém Žitovi, který se musí roz-
hodnout, zda obětovat svůj život, a zachránit tak svou milovanou, 
anebo žít věčně, ale v pekle, bude vysílána ČT pro malé i velké divá-
ky na Štědrý večer 2018. Pohádka vyšla i v knižní podobě. Televizní 
pohádku natočil renomovaný režisér Zdeněk Zelenka, který ji též 
převyprávěl pro knižní stránky. A vy si ji můžete nyní poslechnout  
v podání Miloně Čepelky, herce Divadla Járy Cimrmana.

KOUZELNÍK ŽITO (audiokniha pro děti)

Slovo Otce SLANINKY

Lidé si však Vánoce nedali vzít, neslavi-
li zimu, a i když mnozí nešli do kostela, 
slavili je jako svátky rodiny. V posled-
ních letech narůstá nebezpečí, že z Vá-
noc jako křesťanských a rodinných svát-
ků stanou se stále více svátky konzumu. 
Někteří prarodiče se mi stěžují, že jejich 
volají děti k sobě na Vánoce a že oni se 
samozřejmě těší, ale nelíbí se jim, jak v 
domácnostech jejich dětí se podstata Vá-
noc přímo ztrácí za dárky a z rozbalová-
ní dárků se dělá hlavní bod Vánoc.
Kde je však ten hlavní vánoční bod, kde 
je to centrum nebo podstata Vánoc? 
Věřící rodiče vodí své malé děti k jeslič-
kám, ukazují jim Ježíška v betlémě. I zde 
v Dobrušce stavíme v kostele sv. Václava 
starobylý, krásný, velkolepý betlém. Jes-
ličky jsou milá věc, ale opět je to jen de-
korace, odkaz na poselství, z něhož se ty 
Vánoce zrodily. Většina z nás zná slovo 
z Matoušova a Lukášova evangelia o na-
rození Ježíše v Betlémě, o Marii a Jose-
fovi, o pastýřích a mudrcích, co se přišli 
dítěti poklonit. Už méně vnímáme, že i 
tato vyprávění jsou jen slovní dekorací, 
obrazným převyprávěním toho, co se 
uvěřilo skrze Ježíše.

Po tyto dny se i média věnují tématu Vánoc a někteří novináři si kladou otáz-
ku, zda si dokážeme naše Vánoce uchránit. V době mého dětství probíhal boj o 
Vánoce mezi lidmi a státem, který Vánoce odmítal, jako náboženský svátek. Na 
školních nástěnkách jsme neměli napsáno, že slavíme Vánoce, ale svátky zimy. 

Ve vánočních biblických textech se 
jako podstata Vánoc ohlašuje, že Bůh 
není zamlklý a uzavřen, ale mluví-
cí a jednající. Je Slovo a Tělo. Je mož-
né ho přímo tělesně slyšet a zažít. 
Vánoce chtějí být každoročně velkým 
znamením Boží lásky zjevené v Ježíši a 
žité námi v dnešním světě. Blahopřeji 
všem, kteří jsou nejen na Vánoce rádi 
se svou rodinou. Blahopřeji i těm, kteří 
jsou sami a vědí to unést a mají rádi lidi 
a svět. Zvláště se těším ze všech lidí dob-
ré vůle, kteří pomáhají, aby se Milosrdná 
Láska vrátila do tohoto světa.

Bratrsky zdraví 
Augustin Slaninka, děkan

Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb v Přepychách

4. Adventní neděle, 23. 12. od 10 hodin
Štědrý den, 24. 12. od 16 hodin
Slavnost Narození Páně, 25. 12. od 10 hodin
Svátek sv. Štěpána, 26. 12 od 10 hodin
Silvestr, Děkovná pobožnost, 31. 12. od 17 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, 1. 1. od 10 hodin
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Kultura - Inzerce

Ať kouzlo nejkrásnějších svátků rozzáří oči všech, na kterých Vám záleží. 
Užijte si spolu pohodové svátky a načerpejte sílu na cestu rokem 2019.

PŘEJEME VÁM 
VÁNOCE NABITÉ 

POZITIVNÍ ENERGIÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
info@skoda-auto.cz
www.matrix-as.cz
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LUŠTÍME S ORLICKÝM TÝDENÍKEM
tajenka skrývá jméno kapelníka - hosta Festivalu Přepychy Karla Pšeničného 2019

5 / 1

18 / 1

20 / 1

26 / 1

Charita Dobruška
Tříkrálová sbírka

od 20 hodin, Restaurace Katka

Ples ČČK

od 14 hodin, Restaurace Katka

Dětský karneval

od 20 hodin, Bolehošť
Společenský ples obcí

3 / 2

9 / 2

15 / 2

23 / 2

Restaurace Katka
Výroční schůze Včelaři

od 8:30 hodin, U has. zbrojnice
Masopust
pořádá SDH a ProPřepychy

od 18 hodin, Restaurace Katka

Výroční schůze ČČK

od 20 hodin, Restaurace Katka

Hasičký ples

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 1 1. 2019. Vylosovaný 
výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku.

25 / 1
od 19 hodin, Restaurace Katka

Veřejná výroční schůze
spolku ProPřepychy


