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Spolek ProPřepychy Vás srdečně zve na

jubilejní 1O. závod
netradicních
plavidel

V sobotu
22.8.2O2O
od 14:OOh
na Dvorském rybníku
(u hřiště SK) v Přepychách

Samospráva obce

PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ JE NEJLEPŠÍ V KRAJI

Gratulaci od členky redakční rady zpravodaje U nás v kraji Heleny Brehovzské přijímá kronikář obce Přepychy Vladimír Zdeněk, autor oblíbené přílohy Toulky přepyšskou minulostí. Slavnostního okamžiku byli přítomni starostka obce Zdeňka Seidelová a redaktor a grafik Přepyšského
zpravodaje Jiří Králíček.
Redakční rada krajského měsíčníku U nás v kraji připravila další ročník soutěže o nejlepší obecní zpravodaj. Porota hodnotila zpravodaje
vydané v roce 2019 a vybrala jedenáct finalistů. V letošním roce došlo
ke změně a hodnotila se zvlášť periodika vydávaná městy a obcemi.
„Chci poděkovat všem, kteří se přihlásili do naší soutěže. Zpravodaje byly
inspirativní i nápadité a bylo těžké mezi nimi vybrat vítěze. Oceňuji skvělou práci, kterou autoři článků a vydavatelé jednotlivých periodik dělají
pro informování občanů,“ uvedla předsedkyně redakční rady U nás v kraji Ivana Hantschová.

Poděkování
Do třetího ročníku se přihlásilo
62 zpravodajů obcí a měst z celého Královéhradeckého kraje.
Porota složená ze členů Redakční rady zpravodaje U nás v kraji
hodnotila celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků,
obsah a titulní stranu.

Zpravodaj je zrcadlem
dění v naší obci
Děkujeme všem, kteří nám svými
příspěvky pomáhají informovat
spoluobčany o dění v naší obci a
spoluvytvářejí tak pestrý obsah
našeho zpravodaje.
Zdeňka Seidelová,
starostka

STREYCI PŘEPYŠÁKŮM - 4. červenec 2020
areál hřiště SK Přepychy
V sobotu 4. 7. zahrála
našim občanům na hřišti SK hudební skupina
Streyci, která tímto vystoupením poděkovala
občanům Přepych, vedení obce, zdravotníkům a pracovníkům v
sociálních zařízeních za
starost o starší spoluobčany v krizových měsících pandemie a zároveň
popřála všem návštěvníkům trhů hodně zdraví
a odhodlání do dalšího
průběhu letošního komplikovaného roku.

Samospráva obce

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA PSY, ODPADY,
STOČNÉ A ZAHRÁDKY
JE MOŽNÁ AŽ DO 30. 9. 2020!
Prosíme občany, aby nechodili platit osobně na obecní úřad
nebo poštu Partner a upřednostňovali bezhotovostní platby.
Bližší informace k bezhotovostní platbě Vám sdělí referent
pošty Partner Přepychy na tel. čísle 494 628 991, 602 542 909.

ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY
13. 8. 2020 od 19 hodin
v Restauraci Katka
PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL
Lokalita Z 26 V Domcích je již vyprodaná.

PŘIJÍMÁME REZERVACE PARCEL V LOKALITĚ Z1.
Bližší informace na www.prepychy.cz
Prodej bude zahájen v roce 2021

Zastupitelstvo obce dne 9. 7. 2020

(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2020-10)
Přítomno: 13 členů ZO, 4 občané
ZASTUPITELSTVO OBCE
I. Bere na vědomí:
Bod 4 programu • Informaci o akce „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Bod 4.1. programu • Zprávu komise pro prodej pozemkových parcel
pro RD – Lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“. Bod 5 programu • Informaci
o akci „Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách“. Bod 8 programu •
Rozpočtové opatření č. 2020/004 a č. 2020/005. Bod 11 programu • Ocenění
Přepyšského zpravodaje – 1. místo v kategorii A nejlepší obecní zpravodaj 2019.
Poděkování kronikáři panu Vladimíru Zdeňkovi za zpracování rubriky „Toulky
přepyšskou minulostí“.
II. Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
Bod 4.2 programu (Hlasování v 19:10 hod.) • Kupní smlouvu spojenou s ujednáním o zřízení předkupního práva na pozemkové parcely v lokalitě Z 26 „V
Domcích“, Přepychy, kupní cena 750,-Kč bez DPH za 1 m2 (13/0/0). Bod 6 programu • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava kaple Panny Marie
Lurdské v Přepychách“ Nová cena díla bez DPH činí 977.328,65 Kč (12/0/1).
Bod 7. programu (Hlasování v 19:15 hod.) • Záměr obce Přepychy č. 1/2020,
darování pozemků v obci Přepychy. Na základě geometrického zaměření silnice
II/320 bylo zjištěno, že části pozemků p.č. 981/29 a p.č. 888/17 v k.ú. Přepychy
u Opočna ve vlastnictví obce Přepychy jsou součástí silničních pozemků uvedené silnice v majetku Královéhradeckého kraje. Z důvodu narovnání vlastnických vztahů daruje obec Přepychy části pozemku dle GP č. 386-43/2019 označené jako díl „d“ oddělený z původní parcely č. 981/29 a pozemku p.č. 888/18
oddělený z původní parcely č. 888/17 oba v k.ú. Přepychy u Opočna a v obci
Přepychy. Obdarovaný Královéhradecký kraj (13/0/0). Bod 9 programu • Bezúplatný převod majetku Svazku obcí Dřížná. Vodovod, inv. č. 99048, délka 102
m, pořizovací cena 126.000,-Kč a inv. č. 2006026, délka 174 m, pořizovací cena
487.303,-Kč (13/0/0). 6. Bod 10.1. programu • Převod finančních prostředků
z důvodu porušení podmínek bezúplatného převodu pozemků ve výši 128.410,Kč na základě výzvy Státního pozemkového úřadu (13/0/0).
III. Pověřuje:
• Starostku obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu 4.2. programu.
• Starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu 6 programu.
• Starostku obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle bodu
9 programu.

Samospráva obce

Samospráva obce

DNE 7. 8. 2020 od 8:30 do 15:30 hodin
platí v celé obci PŘEPYCHY

PŘEPYŠSKÁ ZÁKOUTÍ

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Začátkem července jste mohli v uličkách
Přepych zahlédnout speciální vozy s cisternami společnosti AQUA SERVIS , a.s.
Posádky vozidel zajistily vývoz odpadních vod k řádné likvidaci z více než čtyřiceti žump, septiků a ČOV v naší obci.
Děkujeme společnosti AQUA SERVIS za
skvělou spolupráci. Další termín plánujeme na 7. a 8. října.

HROMADNÝ ODBĚR VZORKŮ
VYPOUŠTĚNÝCH VOD A JEJICH ROZBOR
zajistí společnost AGRO CS a.s.
Odběry se budou provádět v pondělí 24. srpna 2020.
K objednání použijte přiloženou objednávku,
kterou předejte na Poště partner nebo v prodejnách
potravin do 20. srpna, případně zašlete na
e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz.

TRADIČNÍ PŘEPYŠSKÉ TRHY VÁS VÍTAJÍ
Tradiční Přepyšské trhy opět ožily. Areál SK se zaplnil prodejci a zájemci
o zboží všeho druhu. Od hobby potřeb pro zahrádkáře a domácí kutily
po kuriozity pro sběratele.
Velký příliv motorizovaných návštěvníků trhů má i své negativní stránky. Ne všichni návštěvníci trhů dbají upozornění pořadatelů, aby svá vozidla odstavili na vyhrazeném parkovišti v areálu SK. Neukáznění řidiči
parkují na místech, kde omezují pohyb našich spoluobčanů a zbytečně
poškozují udržované travnaté plochy. Proto obec požádala o spolupráci
Policii ČR i Městskou policii v Dobrušce.

PARKUJTE POUZE
NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI!
VYHNETE SE ZBYTEČNÉ POKUTĚ!

TRADIČNÍ PŘEPYŠSKÉ TRHY VÁS VÍTAJÍ

PODORLICKÉ TRHY - SK PŘEPYCHY
ROZŠÍŘENO O NOVÉ TERMÍNY
Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více
podle kalendáře trhů.
Jednorázové vstupenky lze zakoupit u pokladny osobně.
Začátky od 6 hodin. Rezervace prodejních míst do 7 hodin.
Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK.

8. 8. 19. 9.
22. 8. 26. 9.
5. 9. 3. 10.
12.9. 10. 10.

17. 10. 28. 11.
24. 10. 5. 12.
31. 10.
14. 11.

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

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V úterý 30. 6. 2020 byl ukončen za přítomnosti starostky
obce slavnostním vydáním
závěrečného vysvědčení letošní školní rok.
Rok to byl velice poučný a
komplikovaný, neboť jeho
průběh byl v jarních měsících silně ovlivněn pandemií
Covidu 19. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli v rámci distanční výuky
zvládnout učební plány, dále vedení obce za podporu při zabezpečení
ochranných a desinfekčních prostředků a samozřejmě všem učitelům,
kteří se pečlivě připravovali na výuku přes média.
Dětem přeji hezké prázdniny a chci jim též poděkovat za aktivitu při
sběrových akcích v Recyklohraní, kde jsme opět figurovali na čelných
místech v rámci celé republiky. Snad je potěšily i dárky, které si odnesly
při vysvědčení. Školu opouští 9 žáků, 3 z nich jdou studovat na gymnázia v Rychnově nad Kněžnou a v Dobrušce a 6 žáků odchází do ZŠ
Voděrady.
Mgr. Jan Macháček

JDI ZA ŠIPKOU

Víc jak 60 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů se sešlo ve středu
24. června u rybníku Dvorský, kde byl začátek trasy. Celkem 20 úkolů
bylo připraveno pro účastníky šipkované. V cíli u altánu za kostelem
dostaly děti diplom, poukázku na zmrzlinu u Janči, na stromě si utrhly
sáček cukrovinek a v závěru akce si opekly buřty.
Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na další rok.
Jana Zilvarová za kulturní komisi

KNIHOVNA U LENKY

DOBRUŠŠTÍ MĚŠŤANÉ KONTRA
OPOČENSKÁ VRCHNOST ZA TŘICETILETÉ VÁLKY
Historik a badatel, spoluautor knihy Ve městě a na zámku, Ondřej
Tikovský pro Český rozhlas (redakčně zkráceno):
„Kniha je především o Dobrušce. Musím ještě
předeslat, že spoluautorem je pan doktor Jaroslav
Šula. V Dobrušce jsme měli příležitost pracovat
s uceleným množstvím pramenů, které velmi detailně, s nadsázkou den po dni, popisují a uchovávají paměť života v jednom poddanském městě
tak, jak se odvíjel v krutých časech třicetileté války. K dispozici jsme měli nějakých 1700 záznamů
o tom, jak se ve 20., 30., 40. letech 17. století místní
měšťané ale také další obyvatelé, chudina, okolní poddaní z panství vyrovnávali s tím, jak běsnil okolní svět. Jen připomenu, že teď máme rok
2020 a že si začínáme připomínat velká výročí před 400 lety. Před 2 roky
to byla defenestrace, začátek stavovského povstání. Teď se nám blíží Bělohorská porážka. Tehdy se začala lámat i situace v Dobrušce, přicházela
rekatolizace, válečné utrpení, průtahy vojska, přicházelo zvyšování nároků
na jednotlivé měšťany. Dávejte, povinně odebírejte, to, co vyprodukujeme,
změňte víru. Oni odmítali, takže odcházeli do zahraničí, vyprazdňovaly
se jednotlivé domy, grunty, odcházeli do Uher, do Slezska, potom ještě dál,
ztráceli se. Nakonec se změnila i dobrušská vrchnost. Slavný rod Trčků z
Lípy téměř jak v nějaké antické tragédii během několika měsíců mizí ze
scény dějin. Nejprve umírá Marie Magdalena Trčková, potom je zavražděn
Adam Erdman Trčka s Valdštejnem v Chebu. Záhadně umírá během měsíce jeho bratr, sestra je v emigraci a do šesti měsíců umírá i poslední Trčka.
Takovou látku mít k dispozici Shakespear, tak je z toho, myslím, obrovské
drama světového formátu. Přichází vrchnost nová - Rudolf Colloredo. A
my si říkáme, jak se tato situace měnila, co se všechno dělo. Tak trochu se
díváme na svět pohledem písaře z dobrušské radnice.“
Zveme vás na besedu se spoluautorem knihy Ondřejem Tikovským
do tabulnice zámku v Opočně dne 19. září od 17 hodin.

SDH PŘEPYCHY - kroužek mladých hasičů
Mladí hasiči na výletě v Machově:
Družstvo našich mladých hasičů si ve dnech 26. - 29. 6. udělalo výlet
do Machova. A protože jsme se tam chystali tři noci přespat, museli
jsme se řádně připravit a vybavit.

Naložili jsme do Avie a transportéru spacáky, karimatky a batohy s potřebnými věcmi, nasedli, zamávali rodičům a hurá na cestu. Do Machova
jsme dorazili kolem 18 hodiny. Ubytovali jsme se, a než byla hotová večeře,
šli jsme si ven zahrát hry. V sobotu jsme vstávali brzy, a hned po snídani
jsme si vyšlápli na Hvězdu a kochali se krásou okolí. Poté jsme vyrazili na
zmrzlinu do Police. Největší zážitek jsme ale měli z procházky na BOR.
Kde jsme hráli šipkovanou a jako poklad jsme měli opékání párků. V pondělí dopoledne jsme se chystali na cestu domů. Výlet se nám líbil a domů
se nám vůbec nechtělo. Určitě si něco podobného brzy zopakujeme.
Děkujeme Petrovi Chudému, Luďkovi Novákovi a Tomáši Haškovi.
Kroužek mladých hasičů

Tradiční hasičská noc u Hasičárny, sobota 25. 7. 2020
Přepyšákům i přespolním zahrála skvělá skupina ZEUS. Bohaté občerstvení zajistily členky SDH Jaroslava Chudá a Václava Rejchrtová, manželé
Milena a Petr Brandejsovi si vzali na starost výčep piva. Všichni se báječně
bavili, byla to první velká akce po době cororonavirové. Bohatá tombola
mnohé překvapila, obsahovala hodnotné ceny.
Děkujeme všem pořadatelům za krásný a příjemný večer!

FOTBALOVÉ LOUČENÍ , Tomáš Rejzek
Protože polovina všech fotbalových soutěží byla kvůli pandemii zrušena, uspořádali jsme alespoň zakončení sezony. Původně jsme plánovali odehrát proti kamarádům z Opočna přátelské utkání mužů.
S nápadem přidat do programu utkání veteránů proti stejnému rivalovi
přišel Martin Šnajdr. Sestavení týmu Přepych si vzali na starost Jirka
Štěpánek st., Pavel Žid a Milan Rejchrt. Když už jsme byli tak daleko a
program s následným posezením už byla akce na celé odpoledne a večer,
řekli jsme si, že musíme dát šanci i naší mládeži.
I pro naše mladé naděje jsme pozvali soupeře z Opočna, čímž se den stal
takovými prepyšsko-opočenskými hrami. Turnaj dětí doplnilo ještě České Meziříčí a Česká Skalice. Pro tým, který měl zrovna volno přichystal
dovednostní hry o ceny Petr Mach. Naši mladí si v zápasech vedli velmi
dobře, i když jak Opočno, tak ostatní pozvané kluby jsou herně o něco
málo vyspělejší. Diky finančnímu příspěvku vedení obce a senátora Mi-

FOTBALOVÉ LOUČENÍ , Tomáš Rejzek
roslava Antla bylo pro děti přichystané občerstvení a i po skončení klání
bylo hřistě ještě dlouho plné dětí.
Odpolední program začal miniturnajem Přepych, Opočna a bývalých
hráčů juniorských týmů Slavie Praha, kteří mě navštěvují a každý rok se
společně účastníme turnaje v malé kopané. Letos jsou ale zrušené, proto
byli moc rádi, že si mohou kopnout alespoň takhle. Prostředí v Přepychách a to, že si mohou zahrát bez starosti o zdraví a pak si s námi posedět, se jim velmi zamlouvalo.
Následně se utkali ve standardním zápase Přepychy a Opočno. Přestože
výsledek zápasu 7:4 dává napovědět, že nešlo o zápas svázaný taktikou,
za úmorného vedra lze tempo zápasu označit jako velice dobré a fanoušci
si určitě přišli na své.
Vrcholem dne se
stal zápas veteránů,
který zahájil Míra
Čtvrtečka ohlédnutím za zlatými
časy přepyšské kopané. ,,Své týmy“
přivedli na trávník starostka obce
Zdeňka Seidelová
a borce z Opočna
místostarosta pan
Václav Slezák, kteří odstartovali klání
čestným výkopem a
symbolicky tak dali razítko na dobré vztahy, které se sousedním klubem, potažmo městem, máme. V zápasu samotném tahalo Opočno za
kratší konec. Tady je nutné podotknout, že v našem dresu běhali borci,
kteří jsou stále aktivní a věkový i váhový průměr opočenských borců
byl trochu výše. Vysledek 4:0 pro naše hráče tak nebyl ani překvapivý,
ani důležitý.
Nikomu se za celý den nic nestalo, jídlo, zábava i setkání po letech bylo
velice příjemné a přesto, že se přes den spíše improvizovalo, než že bychom se řídili přesným harmonogramem, tak nezbývá než všem zúčastněným poděkovat a popřát do další sezóny více gólů a méně pandemií.

PŘEPYCHOVÉ PŘEPYŠSKÉ FOTBALOVÉ LOUČENÍ

Přestože se jarní část fotbalové sezóny 2019/2020 prakticky nekonala, rozhodli se v Přepychách, že musí mít co nejlepší zakončení. Pozvali kamarády z okolních oddílů a sestavili celodenní program. A my jsme viděli jak
dopolední turnaj mládeže všech věkových kategorií, tak odpolední měření
sil dospělých týmů Přepych a Opočna, okořeněný účastí bývalého dorosteneckého týmu Slávie Praha Tomáše Rejzka.
Program v útulném přepyšském areálu vyvrcholil utkáním starých gard
Přepych a Opočna - a hlavně následnou neformální zábavou. A my děkujeme Tomáši Rejzkovi za výbornou organizaci fotbalového dne, jakož
i za obětavou péči o mládež. Ve věkovém rozmezí 5 - 15 let jich tu totiž
v současné době trénuje úctyhodných 40! Sláva.
A Vám všem vinšuji krásné a hlavně zdravé a pohodové letní dny – a dětem
nádherné školní prázdniny = bez nehod a komplikací…!
Mirek Antl

HUDBA V KOSTELE sv. PROKOPA

Český
varhanní
festival
2018
2020
14. ročník
Nově zrestaurované Hanischovy varhany v kostele sv. Prokopa

Přepychy, kostel sv. Prokopa
5. září od 17 hodin

Adam Viktora – varhany
Gabriela Eibenová – soprán

Koncert se koná pod záštitou starostky
obce Přepychy Zdeňky Seidelové.
Předprodej: Pošta Partner Přepychy

X. ročník FESTIVALU F. L. VĚKA se uskuteční od 13. září do 1. listopadu. Nabídne špičkové české i zahraniční interprety. I letos pozvou organizátoři posluchače do Přepych.

20. 9. Přepychy,
kostel sv. Prokopa
První dáma české violy Kristina Fialová se spojí s opraveným varhanním
nástrojem v Přepychách. Doprovod na
královský nástroj zajistí Michaela Káčerková, absolventka Vysoké hudební
školy v Lipsku.

Kristina Fialová – viola
Michaela Káčerková – varhany
Dáma české violy Kristina Fialová.

POZVÁNKA DO OPOČNA, Andrea Seidelová

8. a 9. srpna

V dubnu jsme byli nuceni zrušit
velmi oblíbené prohlídky zámku
po místech, kde běžně návštěvníky
neprovádíme, jedná se o prostory
stříbrnice, kuchyně, přípravny
jídel, spojovací chodbu (s návštěvou oratoře), která propojuje
zámek s letohrádkem. Podařil se
nám najít nový termín a prohlídky
s názvem „Opočno opačně", budou 8. a 9. srpna. Doporučujeme
rezervaci.

29. srpna

V samotném závěru srpna si Vás
dovolíme pozvat v rámci „Hradozámecké noci“ do letního kina
na film režiséra Jana Schmidta
z roku 1982, Smrt talentovaného ševce. Detektivní příběh není
třeba nijak podrobně představovat. Kapitán Exner přijíždí trávit
dovolenou do městečka Opolná.
Nejvíce záběrů bylo natočeno na
zámku, v parku, ve městě Opočno
a v blízkém okolí.
„Ve filmu si zahrálo i hodně místních. Divadelních ochotníků,
neherců i představitelů vlastní
profese. Mezi ně patřil i nezapomenutelný hráč na klávesy v zámecké
vinárně, sympaťák Jaromír Fišar,
který si ve filmu zahrál sám sebe.“

KULTURNÍ KALENDÁŘ

7. - 9. / 8
22 / 8
29 / 8

Rybník Dvorský

STANOVÁNÍ U RYBNÍKA
Pepové sobě

Rybník Dvorský od 14 hodin

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Pořádá ProPřepychy

Areál SK od 16 hodin

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Pořádá ČČK

kostel sv. Prokopa od 17 hodin

5/9

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Adam Viktora a Gabriela Eibenová

Obec Přepychy

TRADIČNÍ POUTNÍ
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH 2020
neděle od 14:30 hodin

16. srpna 2020
mši sv. celebruje
P. Zdeněk Novák

11. října 2019
mši sv. celebruje
P. Ján Jakubovič

Kaple Panny Marie - Dřízna

12 / 9
13 / 9

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obec

Hudební divadlo Karlín - muzikál

KRÁLOVNA KAPESKA

U Hasičské zbrojnice v 7:30 hod.
Od 14 hodin

19 /9

DRACI PATŘÍ NA NEBE
Obec

OPOČNO
Kupkovo náměstí čp. 135
(vedle Lahůdek)

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Areál SK
29. srpna
od 16 hodin
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