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máme opět před sebou nový rok. Ten letošní byl vrchovatě 
naplněn kulturními, sportovními i pracovními akcemi. 
Něco bylo ukončeno, jiné zase započato. Rok 2019 byl 
především rokem oprav – byla dokončena II. etapa ob-
novy veřejného osvětlení, oprava chodníku podél silnice 
k Záhornici a dokončena autobusová zastávka v lokalitě 
„Na Kopci“. 
Úspěšný Festival dechových hudeb „Přepychy Karla Pše-
ničného“ již podesáté potěšil všechny milovníky dechovky, 
benefiční koncerty v kostele a všechny akce pořádané naši-
mi skvělými spolky i kulturní komisí obce lákají stále více 
účastníků i ze širokého okolí. Všem pořadatelům patří 
obrovský dík nás všech!

Spokojeni můžeme být s úspěšným rozjezdem výstavby tech-
nické a dopravní infrastruktury Lokality Z  26 „V Dom-
cích“, Přepychy i se zahájeným prodejem pozemkových parcel 
pro RD. Mám radost, že o naše parcely žádají mladé rodiny. 
Věřím, že podpora výstavby rodinných domů přispěje k příli-
vu nové generace přepyšských dětí do naší mateřské školy i do 
základní školy. Naši současní žáci tak budou mít brzy mezi 
sebou nové kamarády.
Dovolte mi, moji milí Přepyšáci, abych vám popřála mnoho 
zdraví a spokojenosti. Přeji nám všem šťastný život v krásné 
obci, přívětivé pro všechny generace!

Zdeňka Seidelová, 
starostka obce

Vážení občané Přepych, milí sousedé,
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VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 

Výpis z Usnesení ZO č. 2019-15
ze dne 19. 11. 2019

Přítomno: 10 členů ZO, 8 občanů. 

ZO VZALO NA VĚDOMÍ:
» Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 
» Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změ-
na) na akci „16P – lokalita Z26 „V Dom-
cích“, Přepychy“ ze dne  11.11.2019.
» Návrh pravidel pro prodej parcel „16P - 
lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“.
» Úvěr na akci „16P – lokalita Z26 „V 
Domcích“, Přepychy“.
» Žádost o finanční dar č.j. 778/2019.
» Informaci ze Základní školy a Mateřské 
školy Přepychy.
» Pozvánku na kulturní akce.

ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):
» Program a ověřovatele zápisu (10/0/0).
» Rozpočtové opatření č. 20/2019 
(10/0/0).
» Podání žádostí o dotaci z  dotačního 
programu Královéhradeckého kraje 
v roce 2020, dotační program 20RRD10, 
„Podpora provozu prodejen na venko-
vě“ ve výši 20.000,-Kč pro každou místní 
prodejnu (10/0/0).
» Smlouvu o dodávce vody č. 
2310022470, dodavatel AQUA SERVIS, 
a.s., Rychnov nad Kněžnou, vodovod-
ní přípojka na parc.č. 212/2 u rybníku 
Dvorský (10/0/0).

ZO POVĚŘUJE (pro/proti/zdržel se):
» Starostku obce k podání žádostí o do-
taci dle bodu 8 programu (10/0/0).
» Starostku obce k podpisu smlouvy dle 
bodu 12.1. programu (10/0/0). 
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Obec Přepychy vyzývá 

DLUŽNÍKY 
k úhradě poplatků za psa 2019, 

odpady 2019 a stočné 2018. 
Platit můžete převodem na účet obce

č. 1240141309/0800. 
Hotovostní platby přijímáme 

v úředních hodinách do 20. 12. 2019.

NÁJEMCŮM HROBOVÝCH MÍST,
kterým končí smlouva k 31. 12. 2019, 

budou zaslány k podpisu nové smlouvy 
o nájmu hrobového místa. 

Zároveň nájemce žádáme, aby do smlouvy 
doplnili osobu pověřenou nájemcem.

Výpis z Usnesení ZO č. 2019-16 
ze dne 28. 11. 2019

Přítomno: 13 členů ZO, 13 občanů. 

ZO VZALO NA VĚDOMÍ:
» Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 
» Informaci o akci „16 P – Lokalita Z 26 
„V Domcích“, Přepychy“.     
» Pozvánku na kulturní akce.
» Rozpočtové opatření č. 21/2019.

ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):

» Směrnici č. 1/2019 - Pravidla pro pro-
dej pozemkových parcel pro RD Lokalita 
Z 26 „V Domcích“, Přepychy (11/1/1).
» Komisi pro hodnocení nabídek pro 
prodej pozemkových parcel „16P – loka-
lita Z 26 „V Domcích“, Přepychy. Komi-
se: Zdeňka Seidelová, Miroslav Andrš, 
Bc. Michal Zilvar. Náhradníci: Petr Sý-
kora, Tomáš Rejzek, Mgr. Jan Macháček 
(12/0/1).
» Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. 
až do výše 9.000.000,-Kč (slovy: Devět 
milionů korun českých) na částečné fi-
nancování projektu č. 1 pod názvem 
„16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Pře-
pychy“ a projektu č. 2 pod názvem 
„II/320 Přepychy – Záhornice, objekt SO 
102 Zastávka BUS“ a „II/320 Přepychy 
– Záhornice, objekt SO 103 Chodník“, 
popřípadě dalších projektů (investiční 
akce, opravy) realizovaných od 1. 8. 2019 
do konce období čerpání, se splatností 
do 31. 5. 2036, dle předložené smlouvy 
o úvěru č. 0495460139. Peněžité závazky 
vzniklé na základě této smlouvy o úvěru 
nebudou zajištěny žádnými zajišťovací-
mi prostředky.

Zastupitelstvo obce Přepychy pověřuje 
starostku obce Přepychy paní Zdeňku 
Seidelovou podpisem úvěrové doku-
mentace (10/1/2).
» Komisi pro hodnocení nabídek pro 
prodej pozemkových parcel „16P – loka-
lita Z 26 „V Domcích", Přepychy (12/0/1)
» Zastupitelstvo obce Přepychy po pro-
jednání návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Přepychy předložené 
Městským úřadem Dobruška, odborem 
rozvoje města, úřadem územního plá-
nování:
I. Souhlasí: s  vyhodnocením vyjádření, 
stanovisek, podnětů a připomínek po-
daných k návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Přepychy vypracova-
ném Městským úřadem Dobruška, od-
borem rozvoje města, úřadem územního 
plánování dne 26. 11. 2019.
II. Schvaluje: Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Přepychy podle § 55 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), v platném znění (13/0/0).
» Akci „Oprava místních komunikací“ a 
podání žádosti o dotaci z programu Krá-
lovéhradeckého kraje, Podpora rozvoje 
venkova (13/0/0).
» Příspěvek pro vlastní příspěvkovou or-
ganizaci Základní škola a Mateřská škola 
Přepychy na rok 2020 ve výši 500.000,-
Kč (13/0/0).

ZO POVĚŘUJE (pro/proti/zdržel se):
» Starostku obce k podpisu úvěrové do-
kumentace (10/1/2).
» Starostku obce k podání žádosti o do-
tace (13/0/0).

PF 2020
přeje kolektiv
technických služeb
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Zastupitelstvo obce Přepychy na svém 16. zasedání dne 28. listopadu 2019 usnese-
ním č. 2019-16 rozhodlo v souladu s § 39, odst. 1, Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění záměru prodat jednotlivé pozemkové 
parcely ve vlastnictví Obce Přepychy v Lokalitě Z 26 „V Domcích“, Přepychy. 

Příjem žádostí byl zahájen v pondělí 2. 
prosince 2019 v 7:00 hodin ráno v kan-
celáři obecního úřadu. První den za 
přítomnosti některého z členů výběrové 
komise. Lhůta pro podání žádostí byla 
stanovena do 18. prosince 2019. Zastu-
pitelstvo obce může v  případě potřeby 
dobu přijímání žádostí prodloužit. 
Prodej parcel se řídí dle směrnice č. 
1/2019 „ Pravidla pro prodej pozem-
kových parcel pro RD Lokalita Z 26 „V 
Domcích, Přepychy. Bližší informace 
jsou uvedeny na stránkách obce www.
prepychy.cz.
K  prodeji bylo nabídnuto celkem 15 
parcel, ke zbývající šestnácté se váže 

v minulosti uzavřená smlouva o budou-
cí smlouvě směnné a kupní. 
Kupní cena pozemkové parcely pro RD 
byla stanovena jako násobek výměry 
pozemku a částky 750,- Kč bez DPH za 
1 m². K této ceně bude připočtena DPH 
dle aktuální sazby v době podpisu kupní 
smlouvy. 
Kupující se na základě podpisu kupní 
smlouvy zaváže dokončit na zakoupené 
parcele stavbu rodinného domu a získat 
právo užívat stavbu prakticky do pěti let 
od chvíle, kdy bude společností KAVE 
Bau s.r.o. dokončena a zkolaudována 
výstavba technické a dopravní infra-
struktury v této pěkné lokalitě. 

Příjem žádostí v pondělí 2. 12. za účasti člena komise Michala Zilvara.

Zájem o koupi parcel je velký, jak do-
kládá náš plánek. Mezi prvními zájemci 
o koupi parcely byla řada mladých Pře-
pyšských občanů.
Schválení předložených jednotlivých 
žádostí a následně kupních smluv je na 
pořadu letošního posledního jednání 
Zastupitelstva Obce Přepychy na veřej-
ném zasedání ve čtvrtek 19. prosince 
2019. Koná se v Restauraci Katka, začá-
tek v 19:00 hodin.

Obec Přepychy získala dotaci na 
vybudování inženýrských sítí, 
cest, parkovacích pásů a chodníků 
dotaci od MMR z programu 11716 
Podpora bydlení v oblastech se 
strategickou průmyslovou zónou 
ve výši 12. 998,48 tis. Kč.

Jednotlivé parcely mají plochu od 
1200 do 1500 m². Vzniknout má i 
18 parkovacích míst.

Stavba infrastruktury již začala a 
má být dokončena do poloviny 
listopadu 2020.

Jednou z podmínek pro prodej 
parcel je dokončení stavby rodin-
ného domu do pěti let, jinak hrozí 
kupujícímu pokuta 200 tis. Kč.

Obec si navíc nechává předkupní 
právo do doby, než bude hotová 
alespoň hrubá stavba. Jde o pod-
mínky, které obci určuje rozhod-
nutí o dotaci.

LEGENDA:
Symbol označuje parcely 
s podanou žádostí o koupi.
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INFORMACE Z NAŠÍ OBCE
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Vánoční pohled s motivem Přepych zakou-
píte na naší poště. Ilustrace Petr Netík.
Cena pohlednice: 5 Kč

OBECNÍ ÚŘAD PŘEPYCHY 
BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Svozové známky za rok 2019 platí do konce ledna 2020.
O termínu vybírání všech poplatků Vás budeme včas informovat.

POŠTA PARTNER
PROVOZNÍ HODINY V PRACOVNÍCH DNECH KONCE ROKU 
ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.
Po 7:30-11:30  /  12:00-17:00  
Út 7:30-11:30  /  12:00-13:00  
St 7:30-11:30  /  12:00-17:00
Čt 7:30-11:30  /  12:00-13:00
Pá 7:30-11:30  /  12:00-15:00

Staré a neudržované stavby jsou odstra-
ňovány z  důvodu špatného stavebně 
technického stavu. 
Podobný osud potkal i část  objektu 
k  bydlení čp. 36 v  Přepychách o ploše 
přibližně 9 x 9 m, který byl součástí sta-
vebně spojeného komplexu budov čp. 
36 a čp. 3 v  Přepychách (bývalý areál 
ENCO). Bourací práce a následný úklid 

PŘEPYCHY MĚNÍ SVOU TVÁŘ
bourání budovy u bývalého ENCA a příprava pro výstavbu RD

pozemku zajistili obětavě pracovníci 
technických služeb. Byly tak ušetřeny 
nemalé náklady na bourání stavby, pů-
vodně orientačně vyčíslené na 200 tis. 
Kč. Kámen ze stavby obec využije. Dě-
kujeme všem pracovníkům technických 
služeb. Nyní může plocha sloužit jako 
parkoviště pro osobní vozidla.

Zdeňka Seidelová, starostka obce 

V mnohých obcích Královéhradeckého 
kraje mizí obchody. Uchování základ-
ních potřeb pro obyvatele, kteří nema-
jí možnost odjet za nákupy do města, 
závisí v mnoha případech i na podpoře 
samospráv obcí. Jejich finanční podpo-
ra je podmínkou pro získání dotace z 
krajské dotace Podpory provozu prode-
jen na venkově.
Děkujeme všem zastupitelům obce i 
Vám spoluobčanům, kteří u nás naku-
pujete za Vaši podporu. 
Přejeme Vám šťastné Vánoce a hodně 
zdraví do roku 2020.

Věra Karlíčková a The Manh Dinh

PF 2020
přejí
Věra Karlíčková aThe Manh Dinh

Práce na staveništi v Lokalitě Z 26 „V Domcích“, Přepychy  probíhají dle stanoveného harmo-
nogramu.
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PÁTRÁNÍ LUBOŠE BAHNÍKA PO PŘEPYŠSKĆH LEGIONÁŘÍCH

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM VETERÁNŮ

Z proslovu kronikáře obce Vladimí-
ra Zdeňka při vzpomínkovém aktu 
dne 11. 11. 2019 u Památníku padlým: 
Jestliže si připomínáme Den válečných 
veteránů, je potřebné, připomínat i tyto 
historické souvislosti, minulé veterány, 
ale i trpící civilisty. Uvědomíme si, že 
mír není samozřejmostí, ale že toto slovo 
bylo vykupováno velikými oběťmi a má 
stále hluboký význam. Pomník padlých 
v  první světové válce, před kterým je 
tato dnešní připomínka, je konkrétním 
dokladem dopadu války i na naše spolu-
občany. Třeba na učitelskou rodinu Skle-
nářových, jejichž potomek Vladimír je 
pohřben v obci Cecová u Zborova, nebo 
na Františka Jelena, který padl rovněž 
v řadách ruských legií. Dalších 10 legio-
nářů z Přepych se, jako veteráni 1. světo-
vé války, domů vrátilo. Namátkou připo-
menu Václava Bašeho, Jana Jarkovského, 
Františka Kašpara, Josefa Zilvara, nebo 
učitele Josefa Mánka. 
Nový Československý stát na válečné ve-
terány myslel. Do prvních zákonů prezi-
denta Masaryka se promítla péče o vá-
lečné vdovy, legionáře, invalidy a ostatní 
veterány. Jednou z  forem pomoci bylo 
třeba i přidělování trafik invalidům. My 
starší si ještě pamatujeme na pana tra-
fikanta Hůlku, jak s  dřevěnou protézou 
a bubínkem vyhlašoval na návsi úřední 
informace. 
I dnes je morální povinností státu a spo-
lečnosti památky, na známé i neznámé 
osobnosti, udržovat a žijícím účastníkům 
válečných událostí pomáhat. Poděkování 
patří i vám, že jste, svou účastí na tomto 
malém setkání, vyjádřili pochopení smys-
lu a významu Dne veteránů.

Přinášíme ve Zpravodaji několik informací, získaných plukovníkem v. 
v. Lubošem Bahníkem, při jeho záslužném pátrání po občanech Pře-
pych, kteří za 1. světové války působili v řadách československých 
legií. Ve vojenských i dalších archivech nalezl Luboš tyto legionáře:

Většina se z války vrátila, ale mezi pad-
lými, uvedenými na Pomníku padlých 
jsou také dva legionáři, kteří na bojištích 
zůstali. Nejvíce víme o prvním z nich – 
Vladimíru Sklenářovi. Byl potomkem 
přepyšských učitelů, dědy Jana a otce 
Otakara. Narodil se v roce 1893 a vyučil 
se strojním zámečníkem. V  roce 1914 
byl uznán vojenskou komisí schopným 
pro službu v rakouské armádě a nastou-
pil k 30. střeleckému pluku ve Vysokém 
Mýtě. Urychleně absolvoval výcvik a 

Legionář narozen působil
Baše Václav 8. 11. 1885 ruská legie
Ficenec Josef 28. 8. 1888 ruská legie
Franc František 28. 12. 1888 ruská legie
Hájek Josef 25. 2. 1893 ruská legie
Jarkovský Jan 27. 12. 1887 ruská legie
Jelen František 29. 6. 1883 ruská legie
Kašpar František 15. 5. 1895 ruská legie
Mánek Josef 6. 5. 1889 italská legie
Roubal Josef 26. 2. 1882 ruská legie
Sklenář Vladimír 15. 6. 1892 ruská legie
Svoboda Karel 13.  8. 1889 italská legie
Zilvar Josef 16. 2. 1883 ruská legie

odešel s „marškou“ 30. září 1914 na rus-
kou frontu, kde byl v Haliči 6. listopadu 
1914 zajat v boji s  ruskými vojáky. Po-
sledním místem jeho zajetí byla osada 
Lipovec. Do čs. legií v  Rusku vstoupil 
16. října 1916 zapsáním do stálého stavu 
právě se organizujícího 1. čs. střelecké-
ho pluku Mistra Jana Husa. S ním ode-
šel do bojů u Zborova, kde se odehrála 
významná bitva, ve které hrály čs. legie 
ústřední roli. Padlo tam celkem 195 čs. 
legionářů, náš Vladimír SKLENÁŘ je 

mezi nimi.  Zde v bojích proti rakous-
kým vojákům 2. července 1917 padl. 
Pohřben je ve společném hrobu u obce 
Cecová.
Druhým zemřelým legionářem na rus-
ké frontě byl František Jelen. Zemřel na 
tuberkulózu v  nemocnici v  Irkutsku u 
jezera Bajkal a je tam pochován. Odha-
lování jeho osudu by mohlo být před-
mětem dalšího pátrání. Zachování his-
torické paměti si to zaslouží.

Redakce

Přepyšský zpravodaj 2019/4
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE
základní a mateřská škola

Tradiční mikulášská obchůzka se ode-
hrála už ve čtvrtek 5. prosince, den před 
svátkem svatého Mikuláše. Ten byl bis-
kupem v  Myře, dnešní Anatolii, což je 
v  Turecku. Je patronem námořníků, 
právníků, obchodníků a studentů, ale 
také lukostřelců. Hlavně však je jeho 
svátek spojen s  obdarováváním dětí, 
pokud samozřejmě byly hodné a dárek 
si zaslouží. V  našich krajích je dopro-
vázen andělem a čerty. Ten první dárky 
rozdává a ti druzí rozpustilé děti trestají, 
popřípadě dávají uhlí. Což za chvíli asi 
nebude možné, aby uhlí nezanechávalo 
uhlíkovou stopu!
Jako malý kluk si pamatuji tenhle miku-
lášský zážitek. 
Sedím v naší sednici na lavici, za velkým 
selským stolem a s napětím čekám, až se 
dveře otevřou a Mikuláš přijde. Koneč-
ně! Dveře se otevírají. Vstupuje, podle 
mne, majestátní Mikuláš, ptá se, zda 
jsem byl hodný a zda se umím modlit. 
Na důkaz že ano rychle oddrmolím An-
dělíčku můj strážníčku a spokojený Mi-
kuláš sahá do košíku pro dárek. Potom 
majestátně mizí v temnotě síně.
Na dotaz, jak se mi Mikuláš líbil, však 
odpovím překvapeným rodičům: To 
byla teta Hartmanová. Ne, to přece byl 

ČESKEM CHODIL MIKULÁŠ

Mikuláš, oni na to. Trvám si na svém: 
Byla to teta Hartmanová. Poznal jsem jí 
podle bot! A tak v mém ranném dětství 
vzala mikulášská legenda za své. 
Dnes je všechno jinak. Městem chodí 
Mikuláš, lidé si jeho návštěvu objedná-
vají a např. v Praze není vzácností, že ta-
kováto návštěva mikulášské skvadry sto-
jí až tisíc korun. Jak vidět všechno se dá 
zpeněžit, na všem se dá vydělat. To jsou 
ty znaky rozvinutého kapitalismu. Prav-
da ovšem je, že v rozvinutém socialismu 
by žádný Mikuláš nechodil.
U nás na vsi už po několikáté probíhá 
mikulášská nadílka v  prostorách míst-
ního pohostinství. To se pro tento účel 
promění v rejdiště čertů a andělů, kteří 
malým návštěvníkům zadávají úkoly, 
které je nutno splnit. Na závěr pak při-
chází kontrola od vládce pekel Lucifera, 
nebo chcete-li Belzebuba, který čertov-
sky děti odmění.
Ta role vládce pekel připadá již delší 
dobu na mne. Bylo tomu tak i letos, kdy 
mi tahle role přinesla i překvapení. Od 
jedné holčičky z dětského domova jsem 
dostal dárek já. Přinesla mi dopis, na je-
hož adrese bylo napsáno: „Pro Lucifera 
od Veroniky. Měj se krásně.“ Když jsem 
„dopis“ otevřel, stálo v něm: „Pro Lucife-

ra od Veroniky. Jsi hodný Lucifere, mu-
síš mi něco slíbit protože příští rok tady 
možná nebudu, budu doma. Ale měj se 
krásně. Bohatýho Ježíška. Veronika.“ 
I jako Lucifer jsem byl trochu na měk-
ko. Předně, kdopak popřeje pánu pekel 
bohatého Ježíška? A potom jsem tako-
výhle dárek skutečně nečekal. Tak milá 
Veroniko z Dětského domova – děkuji Ti 
moc! Ten tvůj milý dárek jsem si schoval. 
A pokud to bude jen trochu možné, abys 
byla doma, tak to bych Ti moc přál.
Není bohužel vůbec vyloučeno, že ta-
hle krásná česká tradice vezme v  něja-
kém časovém horizontu za své. Nebude 
dostatečně in, dostatečně multi-kulti, 
v  souladu s  idejemi nové Evropy, kte-
ré jisté kruhy proti vůli většiny se snaží 
prosazovat. Snažme se dělat všechno pro 
to, aby se tak nestalo. Nejen kvůli našim 
dětem, vnukům a pravnukům, ale i kvůli 
nám samým. Se zánikem téhle tradice by 
totiž odešla i část našeho dětství. A to by 
byla velká škoda.
Tak se těšme na příští prosinec, kdy opět 
našimi městy a vesnicemi bude chodit 
Mikuláš, s celou tou kohortou andělů a 
bytostí pekelných. A malé Veroniky jim 
budou dávat dárky v podobě dopisů. Už 
jenom to za ten zážitek stojí.            (joj)

Dne 6. 12. navštívil se svojí suitou místní 
školu Mikuláš. Dětem připomněl slušné 
chování a pokáral je za přestupky, kte-
rých se během roku dopouštěly. Všech-
ny děti závěrem podaroval dárky, aby 
ani jedno dítě nebylo smutné. Děti naší 
školy si tak každoročně připomínají pří-
chod adventu a lidové tradice, které jsou 
s tímto obdobím spojeny. 
Děkujeme Mikuláši, andělovi i čertovi, 
že nás opět navštívili a přinesli bohatou 
nadílku.

Jan Macháček

PF 2020
přeje ZŠ a MŠ

Přepyšský zpravodaj 2019/4
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OBROVSKÁ KNIHA - ĎÁBLOVA BIBLE
základní škola

CODEX GIGAS
Mezi uměleckými předměty ze sbírek Rudolfa II., odvezenými na konci třiceti-
leté války švédskými vojsky z Prahy, zaujímá významné místo největší rukopis-
ná kniha světa Codex gigas, známá také jako Ďáblova bible. Věrnou, a z knihař-
ského hlediska nádhernou repliku, bylo možné obdivovat v minulých dnech i 
v naší Základní škole. S velkým zájmem si ji prohlédli žáci všech tříd, a i když u 
nich převažoval především obdiv k nevídaným rozměrům knihy a její váze 78 
kg, bylo znát, že pedagogové školy je na setkání s tímto unikátním dílem při-
pravili a s její bohatou historií je krátce seznámili. Vše doplnil zasvěcený výklad 
Jiřího Králíčka ze spolku Abakus, který také celou ukázku zorganizoval. Škoda 
jen, že tato mimořádná příležitost unikla pozornosti většího počtu našich spo-
luobčanů. Přesto je třeba za tento živý dotek s tajemnou historií poděkovat.

Kronikář obce

Obrovská kniha je zřejmě největší do-
chovaný středověký latinsky psaný ru-
kopis v Evropě. 
Text je psaný v nalinkovaných řádcích 
uspořádaných do dvou sloupců o 106 
řádcích na každé stránce. Rukopis na-
psal a iluminoval jeden písař (včetně 
iniciál i celostránkových ilustrací zobra-
zujících Nebeský Jeruzalém a zobrazení 
ďábla). Žádná další práce tohoto písaře 
není známa. 
Lze těžko odhadnout, jak dlouho auto-
rovi trvalo rukopis vytvořit. Předpoklad 
je 20 až 30 let. 

STRUČNĚ O KNIZE
DOBA VZNIKU: 
Počátkem 13. století
VÁHA: 75 kg (kopie 78 kg) 
ROZMĚR DESEK
920×505×220 mm
ROZMĚR KNIŽNÍHO BLOKU 
(pergamen)  890 × 490 mm
POČET LISTŮ
312 (původně 320)
JAZYK: Latina
OBSAH: Starý zákon, Nový zákon, 
Židovská válka, Židovské starožit-
nosti, Kosmova kronika, Zpovědní 
zrcadlo, Encyklopedie od Isidora a 
Vyvolávání zlých duchů

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ A ZŠ.

Ve čtvrtek 12. prosince proběhl v základní ško-
le „Projektový den“ v  rámci tzv. „Šablon II.“, 
které financuje EU. Do školy jsem přivezl paní 
Čermákovou, odbornou pracovnici z  DUV- 
družstva Vánoční ozdoby ze Dvora Králové 
a ta seznámila děti z  MŠ a ZŠ s  výrobou vá-
nočních ozdob. Nejprve odbornice předvedla 
dětem, jakým způsobem  probíhá zdobení a 
ukázala i vzorové ozdoby různých tvarů: špice, 
malé i velké kouličky, ptáčky, zvířátka apod. 
Potom si mohly děti samy vyzkoušet zdobení 
a každý si svou vlastnoručně ozdobenou kou-
ličku spokojeně odnesl domů. Projektový den 
splnil naše očekávání a přiblížil dětem dlou-
holetou českou tradici řemesla zdobení vánoč-
ních ozdob, které již, bohužel, v poslední době 
v českých zemích zaniká.

Jan Macháček
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PŘEDVÁNOČNÍ IMPULZY  
slovo Augustina Slaninky

PŘEPYŠSKÁ REKORDMANKA
paní Anna oslaila 100 narozeniny
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Společenská kronika  
 prosinec / leden / únor

PROSINEC
Kubíčková Miloslava čp. 120  85 let

LEDEN
Škaldová Drahomíra čp. 196  86 let 
Macháček Josef čp. 21  70 let
Kalousek Josef čp. 21  90 let
Vostřezová Eva čp. 82  87 let

ÚNOR
Seidel Karel  čp. 197  70 let
Zilvarová Květoslava čp. 170  86 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upra-
vující zpracování osobních údajů.

CHCETE SE PODĚLIT  
O VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI
 A VZPOMÍNKY NA SVÉ BLÍZKÉ?

VYUŽIJTE MOŽNOSTI NABÍZENÉ V RUBRICE 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V ORLICKÉM TÝDENÍKU.

Kde domov můj? Je snad náš domov tam, kde máme adresu? 
Nebo tam, kde s námi bydlí naši příbuzní? Adresy měníme, lidé 
kolem nás se střídají, a někteří zůstanou i zcela sami. Kde je pak 
náš domov? Domů je velmi osobní záležitost, učeně se tomu 
řekne: domov je tam, kde najdeme svou identitu, zakotvení a 
přijetí ...
Co znamená být doma? Být doma, znamená vědět cosi o své 
rodině, o svých předcích i dětech, znát nepřibarvenou realitu 
své rodiny a svého rodokmenu. Ale ještě důležitější je nezůstat 
pouze u těchto poznatků, ale hledat skutečný domov, kde jsem 
přijat a milován, ačkoli jsem nemožný, zapatlaný a hříšný. To 
je domov, který mohu poznávat za každých okolností a do kte-
rého mě zve Bůh přes Ježíše. Bohu je jedno, odkud jsem, jaký 
jsem, ale čemu věřím. Přesněji, zda hledám domov jako nějakou 
skrýš, jako nějaký hrad, ve kterém se zamknu, nebo domov, kde 
jsem přijat, pochopen a milovaný, ačkoli nejsem perfektní.
Na Vánoce můžeme znovu prožívat to, že Bůh v Ježíši z Betlé-
ma nepřichází jako zákonodárce, jako vychovatel a už vůbec ne 
jako dozorce hříšných lidí. Ježíš přichází jako přítel a průvodce, 
který nám dává zakusit, že život se žije v milosrdné Boží lásce a 
z naší strany stačí jen to, abychom byli vůči ní otevření a vděč-
ní. Tehdy zkusíme tu starou pravdu, že dárky nosí Ježíšek, čili 
ti, kteří se nechali proměnit Boží láskou a nemyslí v první řadě 
na sebe, ale na jiné, aby je potěšili a obohatili.
Přeji nám všem, abychom byli obdarováni nejen o Vánocích, 
abychom věděli obdarovávat nejen o Vánocích a zvlášť, aby-
chom zakusili, i kdybychom byli lidsky zcela sami, že svůj  do-
mov můžeme v plnosti objevovat postupně v Boží lásce zjevené 
v Ježíši. Podle čeho to poznáme, že nejde jen o sen, ale o skuteč-
nost? Podle klidu, který se v nás rozhostí, a podle lásky, která se 
v nás uhnízdí i tehdy, pokud bychom měli tisíc důvod stěžovat 
si a plakat. Pokud jsme to zakusili aspoň trošku, tak si poblaho-
přejme a vzájemně si pomozme do této zkušenosti vždy znovu 
dorůstat a dospívat.

Ze srdce Vám vyprošuji Boží požehnání 
do celého nového roku 2020. 

Váš bratr Augustin Slaninka, CM, děkan

15. listopadu 2019 oslavila své krásné 100. naroze-
niny naše jubilantka, paní Anna Vašátková. Je to až 
neskutečné – sto let života jednoho člověka. Narodila 
se v letech, kdy se formovalo samostatné Českoslo-
vensko, a do dospělosti přišla v době, kdy probíhala 
2. světová válka. Prožila všechny politické převraty 
od doby komunismu až po vstup ČR do Evropské 
Unie. Mezi prvními jí ráno poblahopřála Zdeňka Sei-
delová, starostka obce a Jana Zilvarová. 
Hodně zdraví a životního optimismu do dalších let, 
milá paní Vašátková!

Redakce, foto archiv obce.
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Místní skupina ČČK
vzpomínka na 60 let činnosti v Restauraci Katka

1. června 1959, tj. před 60 lety, byl v naší obci na MNV založen ČSČK  
za přítomnosti MUDr. Jana Potočka a sestry Marie Horské. Dalšími za-
kládajícími členkami byly Marie Brandejsová, Anežka Peterová, Zdenka 
Uhlířová, Marta Škvrnová.Těmito slovy jsme začali promítání "Již 60 let 
jsme tu s Vámi". Během promítání jsme si připomněli nejen zakládající 
členky, ale vzpomněli jsme si na činnost před lety např. brigády, výlety, 
výstavy. Měli jsme  možnost porovnat dětské dny, či karnevaly dříve a 
nyní. Shlédli jsme záběry z kulturních akcí, či návštěv k životnímu ju-
bileu. Slavnostním rokem pro nás samozřejmě naše činnost nekončí. 
Přejeme Vám pokojné Vánoce a do Nového roku pevné zdraví. 

Za ČČK Přepychy Preclíková L.

NEČEKÁME, AŽ POMŮŽE NĚKDO JINÝ
60 let bohaté činnosti MS ČČK v Přepychách

Tradici zdobení vánočních stromů na 
veřejných prostranstvích prý založil 
v Brně spisovatel Rudolf  Těsnohlídek 
(to je ten, co napsal poetickou knížku 
o lišce Bystroušce). V zimě roku 1919 
nalezl v bílovickém lese prochladlé 
děvčátko. Nebýt jeho, asi by v tom lese 
zemřelo. Tahle skutečnost se potom 
stala podnětem k tomu, že o vánocích 
roku 1924 nechal vztyčit na brněnském 
náměstí vánoční strom a pod něj umís-
til kasičku na sbírku, pomáhající všem 
opuštěným dětem. Dnes vánoční stro-
my instalujeme už na první neděli ad-
ventní.
Přepyšský advent začal v neděli přátel-
ským adventním setkáním občanů obce 
i jejich přátel u TESONU. Desítky ná-
vštěvníků přilákal nejen tradičně podá-
vaný „svařák“ a pohoštění přípravené 
spolkem ProPřepychy, ale také tradiční 
báječná atmosféra, která akci provází. 
A když se konečně rozzářil vánoč-
ní strom, tak celou tu sešlost zakončil 
malý ohňostroj, který je už také nedíl-
nou součástí tohoto předvánočního 
setkání. Jeho účastníci se jen pomalu 
rozcházeli do svých domovů. Sejdou 
se opět, hlavně se svými malými dětmi, 

ADVENT   NA VSI
Převzato z Orlického týdeníku, autor Josef Ježek, redakčně upraveno

První neděli v prosinci se jich rozzářily stovky, možná tisíce, na náměstích 
českých a moravských měst a návsích našich vesnic. Vánoční stromy, někdy 
také nazývané stromy republiky, nám avizují, že začal Advent. Období čekání 
na nejkrásnější svátky roku, dle křesťanské tradice na svátky narození Syna 
Božího v Betlémě, Vánoce. 

v předvečer Štědrého dne při "Zpívání 
u kostela".
Možná si řeknete, proč píšu o nějaké 
malé akci ve vesnici v podhůří Orlic-
kých hor. Proč se nerozepisuji o roz-
svěcení vánočního stromu třeba na Sta-
roměstském náměstí? Důvod je prostý. 
Předně o tom „Staromáku“ nás infor-
mují všechna média. Jak na stromě je 
deset tisíc LED svítidel, jak rozsvěcení 
se pro velký úspěch několikrát opakuje 
(to mi připadá fakt poněkud podivné – 
rozsvítit, potom zase zhasnout a znovu 
rozsvítit…) a do toho desítky stánků 
také se svařákem (jehož kvalita je na 
hony vzdálena tomu přepyšskému). A 
také s trdelníkem, ze kterého reklama 
udělala nedílnou součást českých vánoc, 
i když pochází z Maďarska. Ta atmo-
sféra na návsi malé vesnice, jako je ta 
přepyšská, je totiž úplně jiná. Komerci 
vytlačila sousedská pohoda, atmosféra 
setkání lidí, kteří se jinak moc nepotka-
jí, protože bydlí každý na jiném konci 
vesnice. Jejich účast totiž avizuje i to, že 
jsou součástí vesnického společenství, 
součástí malé obce, i když třeba pracují 
a bydlí v Pardubicích nebo v Praze. Že 
oceňují práci vedení obce, že do téhle 

vesnice prostě patří. Někde se tomu 
vznešeně říká občanská společnost. Já 
bych to nazval setkáním lidí, kteří svou 
ves mají rádi. Tak takový byl první ad-
ventní víkend v našem kraji.
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GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ POŠTY KONZULTOVAL V PŘEPYCHÁCH
zdroj www.kr-kralovehradecky.cz

„S generálním ředitelem České poš-
ty jsme řešili síť poštovních poboček v 
Královéhradeckém kraji, protože jsou 
naprosto zásadní pro občanskou vy-
bavenost obcí. Taktéž jsme projednali 
spolupráci pošty a jednotlivých obcí a 
soukromých subjektů v rámci projektu 
Pošta Partner. Důležitým bodem setká-
ní byly otázky kolem spádovosti jednot-
livých pošt v rámci lokalit a prodloužení 
odpolední otevírací doby vzhledem k 
horší časové flexibilitě adresátů, kte-
rým jsou posílány doporučené dopisy. 
Pro některé je obtížné si je vyzvednout 
pouze v dopoledních hodinách. Obyva-
tele Královéhradeckého kraje ujišťuji, že 

Udržení sítě poštovních poboček v Královéhradeckém kraji a jejich začlenění do 
spádových oblastí, prodloužení pracovní doby některých poboček, spolupráce 
obcí v rámci projektu Pošta Partner a s tím související převod pošt na tento mo-
del, byly hlavními body jednání hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpá-
na s generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem. V rámci programu 
navštívili obce Přepychy, Výrava a Černilov.

situace kolem pošt je stabilizovaná. Pan 
ředitel Knap mě ujistil, že se dostupnost 
poštovních služeb v našem kraji měnit 
nebude,“  informoval po jednání hejt-
man Jiří Štěpán.
„Česká pošta neruší své pobočky, pou-
ze je převádí na Pošty Partner a zavádí 
moderní technologie, které zefektivní 
provoz pobočkové sítě. Provozovatelem 
Pošt Partner je buď obec, nebo sou-
kromník. Pro klienty České pošty se ale 
v nabízených službách nic nemění. Není 
naším zájmem redukovat pobočkovou 
síť. Prioritou je zachovat dostupnost poš-
tovních služeb i v malých obcích,“  řekl 
generální ředitel Roman Knap.

Hejtman Jiří Štěpán a generální ředitel 
Roman Knap se dohodli na vypracová-
ní strategie rozvoje poštovních služeb v 
Královéhradeckém kraji. Bude se týkat 
všech služeb, které občanům pošta po-
skytuje ve všech lokalitách v kraji.
V Královéhradeckém kraji v současné 
době je v provozu 243 poboček České 
pošty a z toho 59 poboček Pošt Partner.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám všem, kteří se ak-
tivně zapojujete do dění ve své obci, 
ať již jako členové zastupitelstva, 
sboru dobrovolných hasičů, zástupci 
sportovních oddílů, včelařů, rybářů, 
myslivců nebo kteréhokoliv jiného 
místního spolku, srdečně poděkoval 
za vaši soustavnou, nezištnou a obě-
tavou práci ve prospěch nás všech, 
stejně jako za rozvoj partnerství a 
spolupráce mezi krajem a místní sa-
mosprávou. Zároveň všem občanům 
našeho kraje přeji klidný advent a 
úspěšné vykročení do nového roku.

Jiří Štěpán
Hejtman Královéhradeckého kraje

PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA 
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SOUTĚŽ O NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ A NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ DÝNI
Kulturní komise

Akce V Přepychách se nebojíme přinesla mimo spousty zábavy 
i rozuzlení soutěže O nejpřepychovější a nejstrašidelnější dýni:

1. místo dýně č. 1, autor Karolínka Machová, počet hlasů 53 
2. místo  dýně č. 20, autoři Míša a Matěj Rejmanovi, počet hlasů 26 
3. místo dýně č. 10, autor Silvinka Zálišová, počet hlasů 25
Letos bylo do soutěže přihlášeno 25 dýní a odevdáno bylo 233 hlasů. 
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V Přepychách bylo na pláži u Katky veselo a spoře oděno jako uprostřed léta. O 
tom svědčí i společná fotografie účastníků velkého mejdanu. Ochranný faktor 
18+ byl tou správnou volbou jak se bezpečně namazat.

NA PLÁŽI V KARIBIKU
Když i v Přepychách ožily pláže ProPřepychy

Kdyby nahodilý návštěvník vstoupil  
16. listopadu do sálu restaurace Katka, 
asi by se nestačil divit. Hned u vchodu 
ho vítá podivný mořský tvor (Jirka S.), 
požadující tučné vstupné. U pódia, pro-
měněného v oblázkovou pláž, s palma-
mi, s  papouškem a hadem, tajemným 
námořnickým kufrem a dalšími plážo-
vými rekvizitami živě diskutuje kubán-
ský revolucionář Che Guevara (Vla-
dimír Z. st.) s  houfem spoře oděných 
plážových krasavic (Věrka T., Monika 
P., Lucka S.). Karibské dámy z  vyšších 
středních tříd (Dámský klub Junkovice) 
popíjejí ležérně Mojito, Bloody Mary, 
nebo Cuba Libre. Ohnivé kubánské do-
morodky, dělnice z  tabákové továrny 
(Terezka a Martina M.) jsou středem ob-
divu postpubertálních Haiťanů (Michal 
S., Filip a Lukáš T.), k  nelibosti krásné 
Havajanky (Nikol). Pozornosti neujde 
ani manželský pár středoevropských 



„MAŠKARY K VÁM PŘIŠLY, HEJ, ZAČAL MASOPUSTNÍ REJ!“ ZNĚLO PŘEPYCHAMI 
autor Dana Ehlová Novinky.cz
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rekreantů (Květa a Ondra T.), který na 
večerní piknik zvolil mladistvý outfit od 
Bandi.  Rovnou z Tahiti v daleké Poly-
nésii se na pláži vylodil další manželský 
pár (manželé B.), s nezbytným věncem 
květů na krku. Mezi ošlehanými námoř-
níky „pobíhá“ želva obrovská (Aldabra-
chelys gigantea alias Lenka S.) a z  re-
produktorů se linou nefalšované tóny 
rumby a samby (DJ Trubi). 
Z dekorace na stěnách vše jistí Pobřežní 
hlídka s nezapomenutelným svalovcem 
Davidem Hasselhoffem (Milan B.), jeho 
vnadně obdařenými kolegyněmi (Marie 
B. a Jana Z.), s podporou drsného pirá-
ta Jacka Sparrouwa (Jirka S.) a tajemné 
korzárky Elizabeth (Zdeňka S.). Nechy-
bí ani tradiční soutěžní zápolení, letos 
třeba v  rozpoznávání „náplní nejrůz-
nějších pralinek“. Pochopitelně v tekuté 
formě. Nepřekvapilo, že vítěz byl z nej-
mladší věkové kategorie (pochopitelně 

nad 18 let). Výherní soutěžní báseň, na 6 náhodně vybraných slov (nudisté, sam-
ba, tanga, bradavky, tsunami, průjem) lze zveřejnit až po 22. hodině. Námořnický 
kufřík s  tajemným pirátským obsahem si z  populární dražby odnesli manželé 
Preclíkovi. Stylové občerstvení dokonale zabezpečil personál Katky. Vše úspěšně 
moderoval Vladimír Zdeněk ml.
Tak takový byl letošní zábavný tematický večer Na plážích Karibiku, připravený 
spolkem ProPřepychy, který 1. ledna 2020 oslaví 10 let od svého vzniku. 
Hodně další úspěšné společenské zábavy a prospěšné činnosti spolku přeje 

Redakce 
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vysílá Český rozhlas, stanice Vltava
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Tři výkyvné zvony ve věži kostela sv. Prokopa 
v Přepychách znějí Českem:
Zvon z roku 1545 - fis1,  ø 1 195 mm, 1 051 kg
Zvon z roku 2018 - gis1, ø 974 mm, 587 kg 
Zvon z roku 1559 - ais1 ø 860 mm, 379 kg  
Prostřednictvím rozhlasových vln Českého rozhlasu, 
stanice Vltava, uslyšíte v poledne každou neděli až do 
Vánoc jejich hlas.

PROGRAM VYSÍLÁNÍ:
17. 11.   ais1

24. 11.  gis1 

  1. 12.  fis1

  8. 12.  gis1+ ais1

15. 12.  fis1 +ais1

22. 12.  fis1+ gis1

24. 12.  fis1+ gis1+ ais1

ZVONY Z PŘEPYCH
ZNĚJÍ ČESKEM

Unikátní zvuk přepyšských zvonů „na věky“ zaznamenal Radek Rejšek, jehož specializací jsou zvony (a také var-
hany). Od roku 1990 je soustavně mapuje po celé republice, natáčí jejich hlas a vytváří tak cenný zvukový archiv.
Do Přepych zavítal Radek Rejšek letos 28. února a ke svému projektu, jehož je patronem, poznamenal: „Každou 
neděli vysíláme zvon z jiného místa.” Navíc zdůraznil, že ještě ani jednou se v neděli v poledne neopakoval v éteru 
na vlnách Českého rozhlasu zvuk stejného zvonu.
Poté, co byl zvukový záznam v Přepychách pořízen, Radek Rejšek poznamenal: „Zdejší zvony mají pěkný zvuk, 
jedná se o krásnou kombinaci starého a nového.”
Přesvědčit se můžete na:
https://vltava.rozhlas.cz/program#/2019-12-22

Autor textu: Dana Ehlová, 
redakčně zkráceno
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Myslivecký spolek Opočno – Přepychy 
Tradiční setkání sokolníků

První říjnové dny patřilo Opočno tradičně sokolníkům. Setkávání sokolníků ku 
společným lovům v Opočně má již tradici přes padesát let. Současná doba má 
nové aspekty. Drobná zvěř z volné přírody prakticky zmizela. Proto dravci sokol-
níků loví zvěř zejména z umělých chovů.

Myslivecký spolek Opočno - Přepychy 
vychází sokolníkům vstříc. Dodává ba-
žanty ze svého chovu. 
K lovům poskytuje honitbu, nutné do-
provody a služby. Poptávka po takových 
nabídkách mezi sokolníky stoupá. Letos 
Myslivecký spolek Opočno - Přepychy po-
skytl sokolníkům čtyřicet kusů bažantů.
Vlastní lovy jsou pořádány Českomorav-
skou mysliveckou jednotou – Klubem so-
kolníků. Letos mezi devátým až dvanác-
tým říjnem. 
Přímo v honitbě MS Opočno – Přepychy 
bylo možno shlédnout:
09. 10. 2019 bylo na „letišti“ v Lánech 
mistrovství sokolovitých dravců ve stou-
pavém letu o putovní pohár předsedy 
Klubu sokolníků ČMMJ. Naše MS pro-
půjčilo honitbu a zajistilo občerstvení pro 
zúčastněné.
10. 10. 2019 ráno bylo na nádvoří opo-
čenského zámku slavnostní zahájení lovů 
za účasti více než sta sokolníků, dále ve-
doucích představitelů ČMMJ a místních 
samospráv. Nástup sokolníků proběhl 
v  souladu s  mysliveckými tradicemi. 
Účastnila se tradičně i řada zahraničních 
hostů z  mnoha států. Lovci se po slav-
nostním nástupu po skupinách rozjeli do 
jednotlivých honiteb lovit.
U Přepych se ten den lovilo  mezi obcí a 

„Remízem“ za doprovodu pana Mikulíka. 
Lovecká skupina byla složena z devíti so-
kolníků z toho tři ženy, jeden ital a jedna 
sokolnice z Polska. Zajímavé bylo složení 
vlastních dravců a to: 7 jestřábů, 1 krahu-
lík a jedno káně  harrisovo. Za pomoci 
dvou psů bylo uloveno osm bažantů.
11. 10. 2019 k nám do honitby nastoupila 
skupina orlů. Nástup této skupiny byl u 
hřiště v Přepychách.  Manželé Pšeniční, 
tradiční to doprovod skupin orlů, zajistili 
hladký průběh akce.
Byli uloveni čtyři zajíci.
12. 10. 2019 dopoledne byly sokolníky 
organizovány ukázky výcviku dravců pro 
veřejnost a to v naší  honitbě na Vodětín-
ském kopci. 
Tyto ukázky jsou velice zajímavé zejména 
pro děti. 
Odpoledne ten den u nás lovila další sku-
pina sokolníků za doprovodu pana Zele-
ného. 
Nástup byl opět mezi obcí a „Remízem“. 
Nastoupilo 11 lovců se sokoly (z  toho 3 
Holanďané a 1 Polák). 
V  lovecké družině byli i tři stavěcí psi. 
Bylo uloveno 6 bažantů.
Večer byl na nádvoří zámku v Opočně vý-
řad ulovené zvěře a slavnostní zakončení 
letošních opočenských lovů.

Jan a Karolina Černí

V pondělí 9. prosince 2019 tomu bylo 
70 let co sedláci a drobní zemědělci na 
Dobrušsku vyjádřili svůj nesouhlas s 
výší kvót při odvodech zemědělských 
dávek a způsobu kontrol ze strany stá-
tu a vládnoucí strany. Manifestace před 
ONV v Dobrušce se zúčastnilo asi 250 
osob. Následovaly výslechy a tresty pro 
skutečné i domnělé organizátory akce. 
Při setkání jejich potomků, pamětníků 
i veřejnosti  na Statku U Oubrechtů v 
Pohoří pohovořil o celé události histo-
rik Ústavu pro studium totalitních reži-
mů Jiří Urban: „Jednou z nejsmutnějších 
kapitol éry komunismu je bezesporu ná-
silná kolektivizace, která dosud nebyla v 
Čechách dostatečně reflektována, a proto 
dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k 
půdě a stále pociťujeme její neblahé dů-
sledky: rozvrácení venkova, rozsáhlé soci-
ální změny ve společnosti, tisíce zničených 
životů a lidských tragédií, změny v kraji-
ně a celkovém rázu českého a moravského 
venkova.“ 
Výstava Rozkulačeno! bude instalována 
v Dobrušce počátkem roku 2020. Připo-
míná změny v postavení sedláků s dů-
razem na jejich cílenou likvidaci v 50. 
letech. Na konkrétních případech po-
stižených hospodářů, „kulaků“, mapu-
je období jak násilné kolektivizace, tak 
následného zkolektivizovaného hospo-
dářství. Nechybí ani přesah do součas-
nosti spojený s příběhy selských rodin, 
kterým se podařilo navázat na tradici 
rodinného hospodaření i přesto, že ná-
prava křivd po listopadu 1989 se příliš 
nepovedla.

Zdroj: ustrcr.cz

ROZKULAČENO 
připomínka události 1949

Povinné odvody zemědělských pro-
duktů v 50. letech se týkaly i Přepych. 
Z naší kroniky uvádíme:
Na zasedání MNV bylo projednáváno 
velmi špatné hospodaření zemědělce 
Josefa Smoly čp. 169, hospodařícího 
na 4 ha. Zjištěno bylo, že dluží státu 748 
kg vepř. masa, 668 kg hovězího masa, 
3.217 l mléka. Z toho je již jasné, že je 
jeho životní úroveň nízká, neb když ne-
plní, tak ani žádný příjem nemá. Členo-
vé MNV provedli u něho mnohokráte 
přesvědčování o vstupu do JZD, ale vždy 
bez výsledku. Jmenovaný se dokonce 
vyjádřil: ,,Radši mě zlikvidujte“. Snad i 
tento zemědělec jednou zmoudří a pak 
řekne, proč jsem tenkrát neposlechl.
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V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME
kulturní komise

V Přepychách se nebojíme, s kostlivci zatočíme. To 
bylo vstupní heslo do říše koster a kostlivců, která 
byla letošním tématem akce V Přepychách se nebo-
jíme. I přes velice nepříznivé počasí přišlo téměř 50 
dětí, na které čekaly zajímavé soutěže, balíček s od-
měnami a již tradiční občerstvení v podobě dýňové 
polévky, buřtů a sladkostí, které napekly členky kul-
turní komise. 
O hudbu a strašidelnou projekci se postaral David 
Novák z Líbeznic, kterému děkujeme.
Děti s rodiči i prarodiči  z Přepych i širokého okolí se 
již těší na příští test odvahy a nová dobrodružství v 
Přepychách! 

Ze života spolkůZe života obce
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PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY

Dne 7. 12. se místní restaurace 
Katka opět proměnila v čertov-
ské doupě, do kterého se přišlo 
podívat 50 malých i velkých 
čertů a čertic. Nechyběly sou-
těže, dílnička, čertovské disco a 
samozřejmě Luciferova nadílka. 

PF 2020
Kulturní komise rady obce Přepychy 
děkuje všem za podporu při 
pořádaných akcích.  
A přejeme Vám  
příjemné prožití 
vánočních svátků,
pevné zdraví 
a pohodu
 v roce 2020.
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Kostel sv. Prokopa v Přepychách praskal v pátek 6. prosince v podvečer doslo-
va ve švech. Adventní koncert Pavla Šporcla přilákal více než 450 lidí, kteří se 
vměstnali do lavic, na židle, pod kůr, na kůr, zkrátka všude, kam se dalo.

Krásná hudba a dobročinnost provází advent v Přepychách
Pavel Šporcl, Adam Suk a Věra Fina

Tyhle verše českého básníka Vítězslava 
Hálka, představitele skupiny májovců 
(paradoxem je, že v  evidenci obyvatel 
byl veden jako Siegried Halek), zná sko-
ro každý. Pokračují totiž… jej ctěte víc 
než sebe, neb Bůh vás tolik miloval, že 
poslal vám ho z nebe…
Tyhle verše jistě platí i o předním čes-
kém houslovém interpretovi Pavlu 
Šporclovi. Jejich platnost a své hudební 
mistrovství znovu potvrdil na advent-
ním koncertu v  kostele sv. Prokopa 
v Přepychách. Jeho program pojal jako 
poctu hudebnímu geniovi hry na hous-

Hudební úvod ovšem patřil velice na-
dějnému varhaníkovi Adamu Sukovi, 
který prokázal nesporný talent během 
skladby J. S. Bacha, během níž měli po-
sluchači možnost sledovat jeho počíná-
ní u královského nástroje díky video-
projekci přenášející obraz z kůru na dvě 
velké obrazovky před oltářem.
A pak už zněly kostelem modré housle 
Pavla Šporcla. I on zvolil na úvod Ba-
chovy skladby a pokračoval výběrem z 
tvorby dalších velikánů. Koncert nazva-
ný Pocta Paganinimu posluchače znovu 
přesvědčil o umění jednoho z našich 
nejznámějších houslistů a ti nešetřili 
potleskem. 

S posledním tónem však program ne-
skončil. Následovalo slavnostní žehnání 
charitativnímu Kouzelnému kalendáři, 
který spatřil světlo světa díky výjimečné 
ženě. Jmenuje se Věra Fina a dokázala 
nejen přemoci zákeřnou nemoc a bojo-
vat s jejími následky, ale ještě pomáhá 
ostatním překonávat totéž.
Úsilí Věry Finy podpořil osobní účastí 
hejtman Jiří Štěpán, který mimo jiné 
připomněl, že koncert a kalendář mají 
jedno společné - zastavili jsme se a uvě-
domili si, že jsou tady hodnoty, které 
možná budou blízké i nám.
Nechyběl ani poslanec parlamentu Pa-
vel Bělobrádek: „Když máme možnost 

pomoci druhému, je to určitě správné a 
je to přirozené. Ale když jsou lidé, kteří 
sami mají potíže a handicap, a jsou ještě 
připraveni dělat něco pro druhé, to by 
nás ostatní mohlo zahanbit, ale hlavně 
inspirovat. Vždycky máme šanci pomo-
ci druhým. Moc si vážím paní Věry za 
to, že přestože má sama složitý osud, 
tak se snaží dělat něco, čím chce vrátit 
druhým trochu optimismu do života, 
přestože mají těžký úděl,“ pronesl před 
zaplněným kostelem sv. Prokopa v Pře-
pychách.

autor: Dana Ehlová
zdroj: Rychnovský DENÍK

"KDO V ZLATÉ STRUNY ZAHRÁT ZNÁ…" převzato z Orlického týdeníku

le Nicolovi Paganinimu i Wolfgangu 
Amadeu Mozartovi. Zaplněný, vlastně 
zcela přeplněný přepyšský kostel, mu na 
jeho závěr apludoval ve stoje. I v chlad-
ném počasí tóny modrých houslí mistra 
Špidlena rozehřály všechny přítomné. 
Sluší se připomenout, že overturu kon-
certu obstaral teprve čtrnáctiletý Adam 
Suk, žák ZUŠ Pardubice, který je držite-
lem ceny Junior z varhanního festivalu 
v  irském Armaghu. Zdá se, že žák jde 
dobře ve šlépějích svého učitele Pavla 
Svobody, předního českého varhanního 
interpreta.
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KŘEST KALENDÁŘE

V duchu adventního času proběhlo požehnání charitativnímu kalendáři, kte-
ré za účasti významných hostí vykonal ThLic. Matej Pinkas, PhD na závěr kon-
certu Pavla Šporcla v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Při této slavnostní chví-
li mnozí z vás využili příležitost pro bohulibý skutek a zakoupili si kalendář  
s podpisem autorky - paní Věry Finy.
Za Vaši podporu děkujeme.

Zdeňka Seidelová

Věra Fina, autorka knih s duší, o sobě i o svém charitativním projektu

Součástí programu bylo i žehnání ka-
lendáře paní Věry Finy, jehož prodej má 
podpořit autorčin projekt  na výstavbu 
Sadu nadějí, pro pacienty s  onkologic-
kým onemocněním. 
Současně byl prezentován i projekt, 
který pod názvem Anděl Páně pomá-
há kostelům, prezentují jeho iniciátoři, 
filmový režisér Jiří Strach a podnikatel 
Drahoslav Chudoba. Režisér veleú-
spěšných dvou dílů filmu Anděl Páně 
se rozhodl podpořit iniciativu obcí, ve 
kterých místní kostely chátrají a je za-
potřebí iniciativy, která by je zachránila 
před devastací. V případě kostelíku sv. 
Jana Nepomuckého na Bělé, se tento 
záměr díky iniciativě pana Chudoby již 
daří, kostel v Sedloňově teprve na svojí 
záchranu čeká. Aby mohlo být s prace-
mi započato, jsou samozřejmě zapotřebí 
peníze. Proto starostka Hana Ježková 
vyhlásila veřejnou sbírku. Příkladem 
mohou být právě Přepychy, kde se po-
dařilo shromáždit takovýmto způsobem 
peníze na obnovu varhan i na pořízení 
nového zvonu pro kostel. Akce pomoci 
kostelům bude pokračovat i v roce 2020. 
Projekt Anděl Páně pomáhá kostelům 
je dobrým příkladem toho, jak lze vy-
užít popularitu uměleckého díla a jeho 
tvůrce ve prospěch záchrany kulturních 
památek. Jak říká přísloví: Kde je vůle, 
tam je i cesta!                                    (joj)

Knihy s duší, které obletěly svět. Au-
torka napsala trilogii Máma a vydala 
ji na vlastní náklad v době své aktivní 
onkologické léčby. Knihy Máma, Velká 
máma a Máma čisté jiskření jsou plné 
lásky, víry a nadějí.
Rukopis "Máma" - vzpomínky na dáv-
né, krásné dětství. (rok vydání 2015) V 
závěru knihy Máma, kdy autorka se do-
zvídá svoji závažnou onkologickou dia-
gnózu, dopisuje poslední kapitolu, kde 
dává slib sobě i svým čtenářům. Pokud 
ustojí boj o život, vznikne volné pokra-
čování knihy "Máma", s názvem "Velká 
máma".
Následuje tedy volné pokračování "Vel-
ká máma". (rok vydání 2016) Dramatic-
ké téma, onkologické onemocnění, au-
torka uchopila velmi citlivě a láskyplně.
Své motto: "každý den je dar..." lze vní-
mat nejen mezi řádky, z autorských fo-
tografií i proložených básní. Autentické 
pocity plné nadějí vložila do této knihy. 
Nejen pro pacienty, ale i pro všechny 
zdravé lidi, aby si vážili daru největšího 
- zdraví.

"Máma čisté jiskření" (rok vydání 2018) 
uzavírá trilogii knih s duší. Volné pokra-
čování o životě po aktivní onkologické 
léčbě. Začlenění do života, o pomoci 
druhým. O smyslu bytí, žití a dobrého 
slova. Kniha, až na dřeň.
Všechny tři díla jsou příběhy ze života, 
které diktoval autorce do pera osud sám.
"Moje knížka" (rok vydání 2017) - po-
hádkový příběh ze země Srdce, nejen 
pro děti, ale i pro dospělé. Kniha o tom, 
co je v životě důležité a co méně. Kniha 
s filozofickým nádechem a tematikou. 
Příběh skřítka Povídáčka a jeho přátel 
ukazuje nejen dětem, rozdíly mezi virtu-
álním světem a realitou. Rovněž ukazuje 
základní lidské hodnoty. 
Spisovatelka, fotografka, ilustrátorka a 
blogerka, která uchopila v onkologické 
nemoci druhou šanci na život se vší pa-
rádou, radostí a noblesou. 
Jako další poděkování za druhou šanci 
na život, spisovatelka každý rok vydává 
Mámin kalenář - každý den je dar. Usku-
tečňuje nespočet charitativních akcí vě-
novaných onkologickým pacientům. 

Na snímku Drahoslav Chudoba, spoluiniciátor projektu Anděl Páně pomáhá kostelům, Věra 
Fina, autorka Kouzelného kalendáře, a starostka Přepych Zdeňka Seidelová.

"Kdo v zlaté struny zahrát zná…"
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Při vyslovení vašeho jména, pane reži-
sére, se nám vybaví loupežník Lotran-
do, seriál Ďáblova lest, ale především 
film Anděl Páně. Co vás v současné 
době nejvíc zaměstnává:
Na příští rok připravuji v České televizi 
třídílnou detektivku, kterou napsal Jo-
sef Mareš s Honzou Malindou. To jsou 
autoři divácky úspěšného krimiseriálu 
Případy 1. oddělení. Pan Mareš je slav-
ný detektiv, šéf „pražské mordparty“. Já 
říkám, že je to slavný vyšetřoval - nejlep-
ší z nejlepších, kterého v současné době 
máme. Bohužel koncem listopadu u po-
licie končí. Považuji to za velkou škodu.
U mikrofonu v naší rozhlasové kavárně 
sedíte společně s panem Drahoslavem 
Chudobou z Rychnova. Co Vás dalo do-
hromady. 
Náš společný přítel Vojtěch Mátl,  ta-
jemník pana kardinála Duky, a zájem o 
opravu chátrající památky v Bělé u Liber-
ka v Orlických horách. Mají tam krásný 
kostelík sv. Jana Nepomuckého,  takové 
to venkovské baroko v dezolátním sta-
vu. To když mi Drahoš ukázal, tak jsem 
říkal, musíme tomu nějakým způsobem 
pomoc. Uděláme promítání Anděla Páně 
s mojí účastí, přímo v sadě v sousedství 
kostela. Sešli se občané z okolních vesnic. 
Spontánní akce vynesla kolem 20 tisíc 
korun v dobrovolném vstupném.  Sbírka 
zdárně pokračuje.
Vy diváci jste mi udělali velikou radost.  
Anděla Páně vidělo přes milion dvěstě-
tisíc lidí. Což pro nás filmaře znamená: 
děkujeme, my už máme vyděláno. Ale 
– právě proto že Anděl Páně dík Vaší a 
Boží pomoci byl tímto způsobem saturo-
ván, tak já cítím povinnost to tím Andě-
lem Páně  někde pro dobrou věc  bohulibě 
oplácet. 
Která místa v našem kraji rád navštěvu-
jete a co vás k nim váže?
Již zmíněnou Bělou a Javornici v Orlic-
kých horách. Můj nový, čerstvý kamarád 
Drahoš, který hospodaří na svém malém 
statku, jenž zdědil po své babičce. Když 

Režisér a herec  Jiří Strach je jedním z iniciátorů projektu na záchranu církevních 
kulturních památek v Orlických horách a jejich podhůří. Společně s druhým ak-
térem projektu Drahoslavem Chudobou z Bělé u Liberka přijali pozvání na živé 
vysílání do „Kavárny Českého rozhlasu Hradec Králové“ a v  rozhovoru s mode-
rátorkou Ladou Klokočníkovou se o své plány podělili s posluchači.

přijedu z pražské bubliny, vidím, že se 
někde ještě hezky hospodaří, jak říkala 
moje babička. To je krásné svoji zemi-
tostí, ze které náš národ vyrůstal. A sa-
mozřejmě Přepychy. Já jsem totiž hasič v 
obci Přepychy. Před dvěma lety mě sta-
rostka obce Zdeňka Seidelová pozvala na 
promítání Anděla Páně. Letňák na hři-
šti. A samozřejmě, jak to mohlo dopad-
nout, děti sledovali Anděla Páně  a my 
velcí jsme si zašli do místní hospody na 
pivo. Tam slovo dalo slovo, proběhlo pár 
piv a já říkám místním hasičům: „Kluci 
já jsem si jako malej kluk přál být hasi-
čem.“ A voni říkali: „Tak mi tě přijmem. 
V ten moment, protože tam byli všichni 
přítomni, zaveleli: „Začátek schůze! Kdo 
je pro přijetí Jiřího Stracha do našeho 
sboru?“ Všechny ruce  vyletěliy nahoru. 
„Konec schůze. Pane režisére jste přijat.“ 
Zaplatil jsem 100 Kč členský poplatek. A 
dodal jsem: „Kluci, kdyby tady něco ho-
řelo, né že mi budete do Prahy volat. Než 
přijedu, to by lehlo všechno popelem. Nic-
méně, když můžu, tak se těm bráškům 
přepyšským snažím pomáhat. Nyní třeba 
s obstaráním zánovního hasičského vozu.

Vrátím se k pohádkové tvorbě. Co máte 
v plánu? S vašim jménem je spojována i 
pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Ano. Dlouhý, Široký a Bystrozraký podle 
scénáře Marka Epsteina. Je to posled-
ní klasika od Erbena, která ještě nebyla 
natočena.  Protože ty triky v tom,  aby 
se Dlouhý správně prodlužoval a Široký 
správně rozšiřoval jsou náročné. Oni to 
chystali už za války, pak to v 80. letech 
chystal Hynek Bočan, a je to vlastně ta-
ková smolná pohádka, která pro nás fil-
maře je taková nerozlousknutelná. Tak já 
doufám, že se nám povede získat finanční 
prostředky, už se o to snažíme deset let a 
pořád nic. Takže možná hrozí, že i Strach 
to bude muset předat  někomu z mlad-
ších kolegů
A co Anděl Páně III. Bude, nebude?
Odpovím meziřádkově. Pánbůh je v Tro-

jici. Otec, Syn a Duch svatý. Takže asi i 
Anděl Páně by mohl být v trojici.
Blíží se Advent a závěr roku. Na co se 
těšíte?
Na předvánoční setkání v Neratově, kde 
se děje spousta úžasných věcí  a v Bělé při 
Bělských Vánocích s Andělem Páně. A u 
nás v Přepychách míváme před Vánoci, 
my hasiči, výroční schůzi. Myslím, že si ji 
patřičně užijem.

V pátek 22. listopadu odvysílal 
Český rozhlas Hradec Králové rozhovor 

s iniciátory projektu 
Jiřím Strachem 

a Drahoslavem Chudobou.
Záznam z živého vysílání 

z rozhlasové kavárny naleznete 
na www. hradec.rozhlas.cz

V Česku se podle Jiřího Stracha míst-
ní tradice stále drží, ale multikulturní 
svět nám je pomalu bere. Vidí to třeba  
v tom, jak Ježíška (po demisi Dědy Mráze) 
nahrazuje Santa Claus. Je to prý možná 
jeden z posledních kamínků, na kterém 
stojí naše identita. A když i ten zmizí, celá 
česká kultura a národ se sesypou jako do-
meček z karet.
„Važme si proto tradic a pečujme o svěře-
né kulturní dědictví pro štěstí našich po-
tomků“, dodává Drahoslav Chudoba.

PROJEKT  NA ZÁCHRANU 
PAMÁTEK 

ANDĚL PÁNĚ 
POMÁHÁ KOSTELŮM
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Ze života spolků

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
výroční schůze 14. 12. 2019

Výroční zpráva mladých hasičů

PF 2020
Spokojené Vánoce,

hodně zdraví a úspěchů
v novém roce

přeje

Sbor dobrovolných hasičů Přepychy

Na výroční schůzi SDH Přepychy pře-
četl zprávu o činnosti sboru jeho velitel 
Jan Chudý a pozval všechny přítomné 
na plánované akce v roce 2020. Na závěr 
svého vystoupení poděkoval Jan Chudý 
všem hasičům za jejich obětavou práci, 
za spolupráci spolkům v obci a členům 
obecní samosprávy.
Dále se ujal slova Ondřej Piskora, veli-
tel výjezdové jednotky. Z jeho zprávy o 
činnosti výjezdové jednotky vyjímáme:
V  letošním roce se velitelé zúčastnili 
Velitelských dní na stanici v  Dobrušce 
a Rychnově nad Kněžnou. V Dobrušce 
byla ukázka nových způsobů hašení bu-
dov s hasícími hřeby. Na stanici v Rych-
nově proběhlo školení a ukázka na téma 
Chemický zásah. Byli jsme pozvání 
místním Českým Červeným Křížem na 
školení první pomoci vedené doktory ze 
záchranné služby Rychnov nad Kněž-
nou. Účastnilo se několik našich členů. 
Děkujeme ČČK za pozvání.
Letos jsme měli 4 výjezdy. 3× to bylo 
k  požáru, 1× technický zásah. Děkuji 
všem zasahujícím hasičům.
Dalším bodem výroční schůze byla vol-
ba výboru SDH. Všichni současní členo-
vé výboru SDH byly jednomyslně znovu 
zvoleni. Starosta Josef Marek, náměstek 
starosty Jiří Kalous, velitel Jan Chudý, 
jeho zástupce Petr Chudý, velitel výjez-
dové jednotky Ondřej Piskora, jednatel 
a pokladník Jan Škalda a další členové.

Zleva stojící: Jiří Kalous, Petr Chudý. Zleva sedící:  Václav Macháček, Vladimír 
Tláskal – starosta okrsku č. 19 – Bolehošť, Miloslav Řízek – referent preventivní a 
výchovné činnosti, Josef Netík – člen výkonného výboru OSH ČMS Rychnov nad 
Kněžnou, Jan Chudý, Josef Marek, Ondřej Piskora, Jan Škalda,  Milan Burket.

Následovalo předání ocenění dlouhole-
tým členům sboru. Za členství 60 let ve 
sboru byl oceněn bratr Josef Petera. Za 
členství 50 let ve sboru byli oceněni bra-
tři Václav Macháček (na snímku vlevo) 
a Ing. Josef Vostřez.

Do oddílu mladých hasičů je v součas-
né době přihlášeno 14 dětí, z toho je 11 
mladších a 3 soutěží za starší. 
Vytvoříme jedno družstvo, zbytek dětí 
půjčujeme při soutěžích do družstva 
Kostelecké Lhoty.
V  letošním roce si mladší vyzkoušeli 
celou hru Plamen od ZPV až po závě-
rečnou soutěž v Pohoří. A na poprvé si 
nevedli vůbec špatně. Nejvíce se jim da-
řilo v požárním útoku. Ten si vyzkou-
šeli i v dalších soutěžích např. v Čánce, 
Kostelecké Lhotě i na Floriánské jízdě 
v Ledcích.
Naše činnost není založena jen na pří-
pravě na soutěže, ale věnujeme se i ji-
ným oblastem. V  březnu děti pobyly 
tři dny v Machově, kde si užily spoustu 
zábavy. Ve Velkém Poříčí si mohly vy-

zkoušet Polygon profesionálních hasi-
čů. Zúčastnili jsme se výstavy v zámec-
ké míčovně v  Opočně, navštívili jsme 
bazén v Rychnově nad Kněžnou a velmi 
se dětem líbila ukázka práce sokolníků 
na jejich setkání v Opočně.
I na běžných schůzkách kromě trénin-
ku na soutěže hrají různé hry a zabývají 
se i tvořivými činnostmi. Kreslí, vyrá-
bějí různé předměty např. svícínky a 
podobně.
Jak je vidět, naše činnost je pestrá a 
bohatá a doufáme, že to bude i nadále 
pokračovat. Na závěr bych chtěla podě-
kovat všem, kteří nás v naší práci pod-
porují a pomáhají nám.

Hanka Marková,
vedoucí oddílu mladých hasičů
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Ze života obce

ČÍNSKÉ POSTŘEHY - Naše stopy v cizině
z vyprávění a fotodokumentace manželů Krulichových sestavil Vladimír Zdeněk ml.

V minulém čísle PZ jsme vám slíbili pokračování vyprávění manželů Krulicho-
vých z návštěvy Číny. Tentokrát o Velké čínské zdi, u nás v Junkovicích familiérně 
zvaná 万里长城, a o rýžových polích.

Opět stojíme v obdivu nad trpělivostí 
minulých generací při stavbě této monu-
mentální, přes 2 tisíce kilometrů dlouhé 
zdi. Při výstupu nás zmáhaly nepřiroze-
ně vysoké schody, které jsme jen těžko 
překonávali.

Velká čínská zeď

Těžká práce čínských „mravenečků“. 
Terasy na kopcích, připomínajících vel-
bloudí hrby, s převýšením 800 metrů. 
Veškerá práce je ruční, neboť mechaniza-
ce se sem nedostane. Důmyslný systém 
zavlažování vodou, stékající záhadným 
způsobem z vrcholu kopce. Obyvatelstvo 
je tu o poznání chudší než ve velkých 
centrech. 

Rýžová pole

Zážitků bylo mnohem více. Snad jeden 
poznatek z celého zájezdu. Naše Země je 
zajímavá a krásná. Byla by věčná škoda 
si ji ničit.

Konec dolní části naší obce na seve-
rozápadu tvoří řada mladých smrčků, 
vzrostlých do obvyklé vánoční velikos-
ti. V posledních letech se, v předvánoč-
ní čase, staly inspirací a příležitostí pro 
setkávání místních sousedů. Pan Kru-
lich zapojí světelný řetěz, děti nezlobí, 
ale zdobí a dospěláci proberou u tep-
lých nápojů a občerstvení všechny ak-
tuální události. Letos třeba o očekávání 
příštích usedlíků na nové zástavbě.
Věříme, že nejen v čase vánočním bu-
deme i v době další, dobrými sousedy.

ZDOBENÍ STROMKŮ V DOMCÍCH

Přepyšský zpravodaj 2019/4
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Kulturní kalendář

4. ADVENTNÍ NEDĚLE 
22. prosince 2019 od 9:30 hod. 

፨

ŠTĚDRÝ DEN
24. prosince 2019 od 16 hod. 

፨

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
26. prosince od 9:30 hod.

፨

SILVESTR
31. prosince 2019 od 17 hod.

፨

DĚKOVNÁ POBOŽNOST
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

1. ledna 2020 od 9:30 hod.

Bohoslužby se konají
v kostele sv. Prokopa v Přepychách

ROZPIS VÁNOČNÍCH 
A NOVOROČNÍCH BOHOSLUŽEB

22 / 12
Kostel sv. Prokopa od 18 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
 Jan Jakub Ryba

23 / 12
Altán u kostela od 17 hodin
ZPÍVÁNÍ U KOSTELA

23 / 12
Restaurace  Katka od 18 hodin
POSEZENÍ S HUDBOU

11 / 1 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

17 / 1
Restaurace  Katka od 20 hodin
PLES ČČK

19 / 1
Restaurace  Katka od 14 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL s ČČK

25 / 1
Bolehošť od 20 hodin
SPOLEČENSKÝ PLES OBCÍ

31 / 1
Restaurace  Katka od 19 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE 
ProPřepychy

15 / 2
Restaurace  Katka od 20 hodin
HASIČSKÝ PLES

ROK 2020

ADVENTNÍ PROMÍTÁNÍ
Anděl Páně II. 
za účasti režiséra Jiřího Stracha
Pátek 20. 12. od 17 hodin
V kostele Nanebevzetí Panny Marie pořádá 
Římskokatolická farnost Neratov a Sdružení Neratov z.s.

NERATOV

2/ 2
Restaurace Katka od 14 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE VČELAŘI

7/ 2
Restaurace  Katka od 18 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE 
MS Český červený kříž

8 / 2
U hasičské zbrojnice od 8:30 hod.
MASOPUST

PF 2020
Př

íje
m

né
 c

hv
íle

 s
 k

ni
ho

u 
au

to
rk

y 
V

ěr
y 

Fi
ny

 p
ře

je
 K

ni
ho

vn
a 

u 
Le

nk
y.

Přepyšský zpravodaj 2019/4

Příznivcům sobotních trhů 
přejeme úspěšný rok 2020 

a oznamujeme, že v příštím roce 
zahájíme

PODORLICKÉ BURZY 
HOBBY BURZY

7. března
Areál SK Přepychy

Kontakt: 727 877 533
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ThLic. Augustín Slaninka, MC a Obec Přepychy
si Vás dovolují pozvat na koncert

Účinkují: Eliška Tomeňuková  – soprán / Hana Sotonová  – alt / Milan Motl – tenor / 
Zdeněk Svědík – bas / Barbora Lepšová – varhany / 

Smíšený pěvecký sbor Smetana – Hradec Králové / Sbormistr Jan Jiráček / 
Orchestr KMČ / Dirigent Václav Lepš

J. J. Ryba 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Hej Mistře! 

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


