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Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2019-09

ze dne 2. 7. 2019

I. Zastupitelstvo obce Přepychy bere na vědomí:

Bod 4 programu • Rozpočtové opatření č. 9/2019 a č. 10/2019. Bod 7 programu • 
Schválenou účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Přepychy za rok 2018. 
Bod 8 programu • Informaci o akci „16 P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. 
Bod 12 programu • Informaci o kulturních akcích. Bod 13.1. programu • Informaci 
o závěrečném vyhodnocení akce „Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – Eta-
pa I.“. Bod 13.2. programu • Informaci o závěrečném vyhodnocení akce „Výměna 
oken, dveří a vrat na budově čp. 125 – Hasičská zbrojnice Přepychy. Bod 13.3. pro-

gramu • Informaci o závěrečném vyhodnocení akce „Obnova budovy MŠ, čp. 167 
– Rekonstrukce rozvodu vody včetně kuchyně. Bod 13.5. programu • Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Bod 14 programu • Informaci o 
slavnostním vyhlášení akce „Vesnice roku 2019“ v Novém Hrádku 10.8.2019.

II. Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro, proti, zdržel se): 
Bod 5 programu • Odstoupení od smlouvy na realizaci akce „Oprava kaple Panny 
Marie Lurdské v Přepychách“ v souladu s bodem 10.4. smlouvy – neposkytnutí do-
tace. Dodavatel  KERSON spol. s r.o., Dobré 80, IČ: 45536040 (12/0/0). Bod 6 pro-

gramu • Rozpočtové opatření č. 11/2019 (13/0/0). Bod 10 programu • Záměr obce 
č. 2/2019 (13/0/0). Bod 11 programu • Smlouva o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti IV-12-2016746/VB/2. Obec Přepychy jako povinná a ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín, IČ: 24729035 jako oprávněná z věcného břemene – služebnosti. Jednorázová 
úhrada 1.000,-  Kč bez DPH (13/0/0).

III. Pověřuje:
Bod 5 programu • Starostku obce k informování dodavatele a odstoupení od smlou-
vy na realizaci akce „Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách“. Bod 11 pro-

gramu • Starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

 IV. Rozhodlo:
Bod 9 programu • Neposkytnout příspěvek z  rozpočtu obce na základě žádosti 
o poskytnutí individuální fi nanční podpory č.j. 461/2019, žadatel Armáda spásy 
v České republice, z.s., Šumperk. Bod 13.4. programu • Nevyhlásit záměr č. 3/2019 
o prodeji pozemku parc.č. 982/22, ostatní plocha. Doporučuje znovu zaměřit dle 
původního návrhu.

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2019-10

ze dne 10. 7. 2019

I. Zastupitelstvo obce Přepychy bere na vědomí:
Bod 4.1. programu • Informaci o změně registrace akce „16 P – lokalita Z 26 „V 
Domcích“, Přepychy“. Bod 6 programu • Informaci o akci „Oprava silnice II/320 
Přepychy – Záhornice“. Bod 7 programu • Kulturní kalendář Bod 8.3. programu • 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2018. Bod 8.5. programu 

• Účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2018. Bod 9 programu • 
Další jednání zastupitelstva po 31.7., po oznámení výsledků výběrového řízení.



GRATULACE ZA HORU

žákyně ZUŠ Opočno získala  Hlavní cenu

Dora Jedličková ze Záhornice se zú-
častnila 13. ročníku výtvarné sou-
těže Střediska volného času BÁJO 
v České Skalici Poznáváme svět na 
téma MEXIKO. Ze škol a školských 
zařízení z Královéhradeckého a 
Pardubického kraje obdrželi or-
ganizátoři 254 prací. Vnučka paní 
učitelky výtvarné výchovy (Blanky 
Kováříčkové), žákyně ZUŠ Opočno 
Dora Jedličková obdržela Hlavní 
cenu. Opět se potvrdilo pravidlo, že 
jablko nepadá daleko od stromu. A 
skutečnost, že výtvarka v opočenské 
ZUŠ má pod vedením paní učitelky 
Kamily Panenkové skvělou úroveň.

KraJ

II. Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro, proti, zdržel se): 
Bod 1 programu • Program a ověřovatele zápisu (9/0/0). Bod 4 programu • Zadá-
vací dokumentaci pro výběrové řízení na výběr dodavatele akce „16 P – lokalita Z 26 
„V Domcích“, Přepychy“. Zadávací dokumentace vyhlášená v užším řízení byla zru-
šena. (9/0/0). Bod 5 programu • Komisi pro hodnocení nabídek včetně náhradníků 
pro akci „16 P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Komise: Zdeňka Seidelová, 
Jan Podzimek, Tomáš Rejzek. Náhradníci: Miroslav Andrš, Mgr. Tomáš Hejzlar, To-
máš Seidel (9/0/0). Bod 8.1. programu • Přijetí úvěru od České spořitelny a.s. až do 
výše 7.000.000,-Kč (slovy: Sedm milionů korun českých) na částečné fi nancování 
projektu s názvem „16 P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“ a případně dal-
ších akcí, zejména projektu „II/320 Přepychy – Záhornice, objekt SO 102 Zastávka 
BUS“ a projektu „II/320 Přepychy – Záhornice, objekt SO 103 Chodník“ se splat-
ností do 30.9.2033, dle přiložené nabídky ze dne 4.7.2019. Peněžité závazky vzniklé 
na základě smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky 
(9/0/1). Bod 8.2. programu • Výpověď poskytovateli internetového připojení ACT 
Plus Dobruška v budově Přepychy čp. 5, obecní úřad (10/0/0). Bod 8.5. programu  
• Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 1920 s fi rmou INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
Trutnov, IČ: 27472493, vypsání nového zadávacího řízení na zhotovitele akce 16 P 
Lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy (8/0/2).
III. Pověřuje:
Bod 8.1. programu • Starostku obce Přepychy paní Zdeňku Seidelovou  sjednáním 
podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace (9/0/1).

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2019-10

ze dne 10. 7. 2019

Malířka Frida Kahlo, 

autor Dora Jedličková



Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice

a další probíhající stavební práce

Jedná se o rekonstrukci komunikace II/320 v katastrálním území Přepychy 
u Opočna a Záhornice v okrese Rychnov nad Kněžnou. Stavba se nachází 
v intravilánu obce Přepychy a obci Trnov – Záhornice a extravilánu mezi 
těmito obcemi v pasportizačním staničení km 0,000 00 – 1,7 747 62. ZÚ 
je za křižovatkou silnic II/320 a II/304 v km 0,0000. KÚ je v oblasti křižo-
vatky II/320 a III/321 14 v km 1,747 62. Rekonstruovaný úsek má délku 
1 747,62 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respek-
tuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m. Šířka v intravilánu 
bude v rozmezí 5,0 – 5,5 m, rozmezí je dáno stávajícím chodníkem, do 
kterého není možné zasahovat. V extravilánu je šířka sjednocena na 5,5 
m. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, reprofi lace příkopů a rekon-
strukce stávajících příčných propustků. Rozsah stavebních prací zahrnuje 
odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, sanace konstrukce vozovky 
včetně sanace krajnic v celém úseku a recyklaci za studena na místě. Dále 
je řešeno odvodnění komunikace vyrovnáním příčného sklonu vozovky a 
reprofi laci stávajících příkopů. V průtahu obcí Přepychy je řešeno zříze-
ní nových uličních vpustí s přípojkami a rekonstrukce autobusových za-
stávek. Dále dojde k obnově vodorovného i svislého dopravního značení. 
Stavba řeší rekonstrukci komunikace v celé šířce, z toho důvodu výstavba 
probíhá za úplné uzavírky. V rámci stavby došlo k opravě objízdných tras. 
Objízdné trasy jsou vedeny po silnicích II/304,II/298, III/29840, III/3203, 
II/320 a III/3201.

Letní vedra, která v posledních dnech zasáhla celý náš kraj, přejí ná-
vštěvníkům koupališť, méně však dělníkům na stavbách. Práce na 
opravě silnice II/320 Přepychy – Záhornice pokračují přes vysoké tep-
loty dle stanoveného harmonogramu. 



Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice

a další probíhající stavební práce

AKCE „II/320 PŘEPYCHY – ZÁHORNICE“:
Zhotovitel „Společnost pro II/320 Přepychy – Záhornice“, sdružující spo-
lečnosti PORR a.s. (správce), odštěpný závod – Čechy, Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10 a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (společník), 
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677.
Náklady stavby 31.453.828,99 Kč včetně DPH, investor Královéhradecký 
kraj, zdroj fi nancování IROP – Integrovaný regionální operační program.
Termíny provedení stavby – ukončení stavebních prací 25. 8. 2019, úplné 
dokončení stavby 6. 10. 2019.

PODÉL  OPRAVOVANÉ SILNICE V  INTRAVILÁNU OBCE PŘE-
PYCHY PROBÍHAJÍ SOUČASNĚ DALŠÍ AKCE:
Oprava vodovodu Přepychy, silnice II/320, zhotovitel AQUA SERVIS a.s., 
náklady 4.288.711 Kč včetně DPH, investor Svazek obcí Dřížná. II/320 
Přepychy – Záhornice, objekt SO 103 Chodník, zhotovitel PORR a.s., 
náklady 891.848,36 Kč včetně DPH, investor Obec Přepychy. II/320 Pře-
pychy – Záhornice, objekt SO 102 Zastávka BUS, zhotovitel PORR a.s., 
náklady 724.342,84 Kč včetně DPH, investor obec Přepychy.
Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa II, zhotovitel D-Ener-
gy s.r.o., náklady 1.557.995,93 Kč včetně DPH, investor Obec Přepychy. 
Realizováno za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje. Výše poskyt-
nuté dotace 424.200,- Kč.

PŘEDPLAŤTE SI



Umělci s mezinárodním renomé přijeli koncerto
Polský varhaník Waclaw Golonka a slovenský  pěv

Koncert obou protagonistů s velkým renomé doma i v zahraničí se 
v kostele sv. Prokopa uskutečnil v neděli 21. července. Opět se roze-
zníěly nedávno kompletně restaurované varhany, postavené v roce 
1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem.



ovat do Přepych
vec Gustáv Beláček

„Na snímku členky kulturní komise s operním pěvcem Gustávem Beláčkem. 

Ve spolupráci s obcí zajišťují organizaci benefi čních koncertů tradičně na 

vysoké úrovni odpovídající věhlasu účinkujících i náročného publika.

Dva vynikající umělci - polský varhaník, nositel mnoha ocenění Waclaw 
Golonka, který již vystoupil ve spoustě zemí Evropy i Asie, také v jižní 
Africe nebo USA a sólista opery Národního divadla v Bratislavě, meziná-
rodně uznávaný pěvec Gustáv Beláček se představili i u nás. 
Několik málo dní před koncertem přiblížil Gusáv Beláček, počátky své 
spolupráce s polským varhaníkem: „S pánom Golonkom sme účinkova-
li po prvýkrát minulý týždeň na festivaloch v Polsku, na XXIV. Letnom 
hudobnom festivale v Kalvárii Zebrzydowskiej (UNESCO) a na XI. Bes-
kydskom Festivale organovej a komornej hudby v Zawoii. Na oboch fes-
tivaloch som spieval Dvořákove Biblické piesne, komplet cyklus. Výber  z 
Biblických piesní, opus. 99, odzneje aj na našom koncerte v Přepychách. 
Okrem toho zaspievam áriu Erinda z opery Erindo od Johanna Sigismun-
da Kussera, Laudamus Te z omše Cyrila a Metoda od Michaela Haydna a 
áriu Zachariáša z 2. dejstva opery Nabucco.“
Účinkující nezústali nic dlužni své pověsti skvělých interprentů. Kytice z 
rukou Jarušky Čtvrtečkové a Simony Burešové a potlesk nadšeného publi-
ka jim byly upřímným poděkováním. Wáclaw Golonka s dcerou si násle-
dující den prohlédl naši obec a zavítal i do Dřízenského údolí.

Redakce



INFORMACE Z OBCE

POŠKOZENÍ SOUSOŠÍ KALVÁRIE

V neděli 14. července odpoledne byly vandalem utrženy a poškozeny 
dvě svatozáře světců na sousoší Kalvárie před kostelem sv. Prokopa v 
Přepychách. Došlo k vážnému poškození hlav obou soch i branky. Díky 
rychlému zásahu našich občanů a přivolání hlídky Policie ČR nedošlo 
k větším škodám. Oprava sousoší bude provedena do konce října 2019.

ZASTÁVKA AUTOBUSU „Přepychy v Domkách“

Pracovníci technických služeb provedli celkovou rekonstrukci čekárny 
u autobusové zastávky „PŘEPYCHY V Domkách“. Nyní se soustřeďují 
na sekání trávy a úklid intravilánu obce.

Zastávka autobusu byla poško-

zena v zimních měsících silným 

větrem.



NOVÉ OSVĚTLENÍ JUNKOVIC

Poděkování

Dolní konec obce moderně osvícen. Občané si pochvalují instalaci veřej-
ného osvětlení, které svítí skutečně tam, kde je to potřeba. Pochvalu zaslu-
huje obec, ale i fi rma, která rekonstrukci zabezpečovala. Pracovali rychle, 
nikoho moc neomezovali a okamžitě po sobě uklidili. Jen tak s výběrem 
fi rem dál.



INFORMACE Z OBCE

PŘEPYŠSKÁ ZÁKOUTÍ

Naše poděkování patří všem, kteří se podí-
lejí na krásném vzhledu naší obce.

Upozornění vodoprávního úřadu na nízké průtoky ve vodních tocích 
na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v 
souvislosti s výskytem hydrologického sucha.

MÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, ve smyslu přísluš-
ných ustanovení vodního zákona správního řádu, upozorňuje, že v sou-
vislosti s výskytem hydrologického sucha jsou na vodních tocích zazna-
menány minimální průtoky vody. 
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálnímu prů-
toku vody v korytech toků na území ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností Dobruška, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i práv-
nické osoby, že za této situace nelze odběry povrchových vod realizovat 
(nevztahuje se na odběry za účelem výroby pitné vody pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou).
Pokud budou i za současného nepříznivého stavu v korytech vodních toků 
odběry realizovány, bude toto konání chápáno jako nakládání s vodami v 
rozporu s vydanými rozhodnutími, za což hrozí sankce dle příslušného 
ustanovení vodního zákona. Toto platí i v případě nelegálních odběrů.

Ing. Tomáš Seidl, vedoucí oddělení životního prostředí

(redakčně zkráceno, celé znění na úřední desce obce)

V této souvislosti žádám občany Přepych, aby maximálně šetřili pitnou 
vodou z vodovodu. Hydrologické sucho se projevuje i na stavu zásob 
pitné vody. Děkuji za pochopení! 

Zdeňka Seidelová, předseda Svazku obcí Dřížná

OMEZENÍ ODBĚRŮ POVRCHOVÝCH VOD



NA RYCHNOVSKU SE ROZPADÁ REGIONÁLNÍ 

CENA PRO VODNÉ A STOČNĚ

Od 1.7.2019 dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro vodné 
a stočné, tzn. končí plošná solidarita napříč regionem provozovaným 
společností AQUA SERVIS, a.s.. Nekončí však solidarita některých 
větších měst vůči malým, zpravidla spádovým obcím, vznikají však 
současně skupiny obcí uplatňujících společnou cenu – cenové unie. V 
případě dodávky pitné vody tak vzniklo 5 cenových unií (Rychnov a 
obce, Dobruška a obce, Kostelec a Tutleky, Císařská studánka a Dříž-
ná, Doudleby a Záměl) a 5 samostatných cen pro vodné uplatňovaných 
v rámci svazku  obcí Tichá Orlice, Obecní voda, Křivina a obcí Bole-
hošť a Lípa nad Orlicí.  Kromě spádovosti měla na vznik cenových unií 
nemalý vliv propojenost jednotlivých vodovodů a ochota k vzájemné 
osobní spolupráce. U vody odpadní je situace odlišná, neboť systémy 
nejsou propojeny a každý vlastník kanalizace a čistírny odpadních vod 
bude mít svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro stočné. Cena vody bude v 
konkrétním území odrážet reálné náklady spojené s její výrobou, do-
dávkou, odvedením a čištěním.
Na většině území odběratelé rozpad regionální ceny nepocítí a cena 
vody minimálně pro celý rok 2019 zůstane stejná. V prvním pololetí 
roku 2019 ještě docházelo u ekonomicky neefektivních systémů k její-
mu dotování ze strany systémů ekonomicky silnějších. Pro druhé po-
loletí někteří vlastníci vodovodů a kanalizací „podrželi“ cenu vody na 
stejné úrovni.  Provoz vodárenské infrastruktury bude i nadále zajiš-
ťovat v celém regionu stávající provozovatel AQUA SERVIS, a.s. „Pro 
roky následující by však vodovodní či kanalizační systém měl generovat 
dostatek fi nančních prostředků pro jeho udržení v řádném stavu pro 
budoucí generace, tzn. vlastníci budou muset klást důraz na nákladově 
efektivní provoz a cenu vodného a stočného vnímat  jako zdroj fi nanč-
ních prostředků pro provádění oprav a rekonstrukcí vodohospodářské-
ho majetku“, dodala Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti 
AQUA SERVIS, a.s.
Děkuji a přeji pěkný den

Darja Bašková, asistentka vedení společnosti

AQUA SERVIS, a.s.

NOVÁ STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ - BIOODPAD

BUKOVKY - (u transformátoru) a před JAKEŠOVÝMI



X. ročník Festivalu dechových hudeb

5. července na hřišti SK

Závěr festivalu patřil Veselce Ladislava Kubeše, vynikajícímu a všude, 
doma i v zahraničí, žádanému dechovému orchestru z Prahy. S Veselkou 
si také zazpíval pan Miloň Čepelka, který rovněž uváděl jednotlivé sklad-
by. Velké poděkování patří i Mažoretkám Colloredo, které vystupovaly 
během celého odpoledne. Závěrem Honza Macháček poděkoval Honzovi 
Duškovi za skvělou spolupráci a společně zavzpomínali na zrod festivalu 
před deseti lety. Již nyní se můžeme společně těšit na jedenáctý ročník 
Festivalu dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného 2020!
Návštěvníci byli festivalem nadšeni, každý rok se ho účastní i Zdeněk Stein. 
"V porovnání s ostatními roky však letošní desátý ročník vysoce překonal 
naše očekávání. Precizní hudební tělesa byly nejen potěšením pro dnešní 
sváteční den, ale též pohlazením po duši. Jelikož s potěšením sleduji, že 
diváků v obecenstvu neubývá, myslím, že skončit se zavedenou tradicí fes-
tivalů v Přepychách by byla velká škoda," svěřil se Zdeněk Stein a pochválil 
i skvělou organizaci i zázemí, které poskytuje obec Přepychy.
Jeho poděkování mířilo i Janu Macháčkovi: "Vaší obětavé práce si vážím 
tím více, že z pozice diváka sleduji tváře některých - věkem či nemocemi 
ztrápených tváří lidiček, kteří již při prvních tónech dechovky roztávají, 
usmívají se a zpívají. Soudím, že Vaše práce je málo doceněná, neboť jste to 
Vy, který organizací celého festivalu vlévá mnoha lidem novou krev do žil a 
připraví jim pocit těšení se na další ročník. A za to Vám patří dík největší!"

Zdroj: https:rychnovsky.denik.cz

Vláďa Zdeněk a Josef Zíma vzpomínají na první účinkování zpěváka v Přepychách

Již X. ročník Festivalu dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného 
uspořádala naše obec se spolkem ProPřepychy. O jeho historii i součas-
nosti připravila výstavu ze zapůjčených fotografi í Veronika Zdeňková ve 
výlohách Tesonu .



LETNÍ KINO s Peterem

4. července na hřišti SK

Letní kino lákalo na projekci pohádky Zdeňka Trošky Čertoviny a fi lm 
Bohemian Rhapsody, který uvedlo vystoupení Michaela Klucha, lídra 
skupiny Queenie a  beseda s komorníkem Freddieho Mercuryho Pete-
rem Freestonem. Přišlo 276 platících návštěvníků.

Z ROZHOVORU S PETEREM FREESTONEM

„Zpracování fi lmu bylo pro fi lmaře velmi těžké. Také to od prvních úvah tr-

valo dvanáct let. Minulý rok mi zazvonil telefon a ozval se mi režisér, abych 

se s ním sešel. Na schůzce mě požádal, abych s ním na pár dní odjel z Čech 

do Anglie. Z pěti dnů se vyklubal půl rok. Chtěli znát každý detail. Například 

jak přesně vypadal jeho pokoj, jaké měl oblečení, ale také, chtěli znát názor 

na samotného herce Ramiho Maleka, jestli se jeho pohyby shodují s Freddiem. 

Dokonce jsem musel půjčit jeho šálek na čaj. Takže ve fi lmu Rami pije čaj z 

šálku, který skutečně patřil Mercurymu.“

„Po uvedení fi lmu do kin kritizovalo mnoho skalních fanoušků hodně his-

torických nepřesností. Musíme si však uvědomit, že je to fi lm z produkce 

Hollywoodu. Není to dokumentární fi lm. Celý pojednává o patnácti letech. 

A ty nemůžete vměstnat do dvou hodin. Avšak režisér do něj vnesl, i přes 

nepřesnosti, vše, co se odehrálo. Když jsem já poprvé fi lm viděl, tak jsem v 

některých scénách viděl i Freddieho, například před Live Aid. A plakal jsem. 

Velkou chybou je, že ve fi lmu Freddie řekl kapele o AIDS právě těsně před 

koncertem Live Aid v roce 1985. Ale tuto zprávu řekl až dva roky poté. To si 

vymyslel režisér, který řekl, že velkým fi nále fi lmu bude právě Live Aid. Ale 

také si uvědomil, že ve fi lmu musí zaznít i Freddieho přiznání. Dal to tedy 

před Live Aid, aby tam byl ten příběh, že i přes smrtelnou chorobu udělal 

Freddie neskutečnou show.“



Letošní 3.  ročník se konal 22.  června v  sousedství sportovního areálu a 
zraky návštěvníků přitahovaly tři desítky strojů historických i supermoder-
ních, sériových i ryze domácí výroby - tzv. samo-domo, zahraniční i české 
provenience. Akci zahájili společně starostka obce a senátor Miroslav Antl.
Početné zastoupení mezi exponáty měla legendární česká značka Zetor, od 
traktorů vyrobených v polovině minulého století až po moderní typ Zetor 
Crystal HD 170. Sami pořadatelé představili historický unikát zn. Deutz, 
kterým tahají další jedinečný stroj a to hasičskou stříkačku.
Těm nejmenším patřily traktory nejmenší - dětská vozítka, ale o takové po-
sezení v kabině velkého červeného stroje byl tak velký zájem, že se na něj 
stála fronta. Dospělí „hračičkové“ obdivovali především stroje vzniklé tzv. 
na koleně, některé s dokonalým lakem, vyglančené jako na módní přehlíd-
ku, jiné právě vytažené z temného koutu stodoly. 

MÓDNÍ PĚHLÍDKA TRAKTORŮ V PŘEPYCHÁCH

http:rychnovsky.denik.cz, Dana Ehlová

Traktor a vesnice k sobě patří už velmi dlouho a platí to i pro vesnici 
Královéhradeckého kraje roku 2017 – Přepychy. 

V jízdách zručnosti a zacouvání na vyhražené místo s vlekem zvítězil v kate-

gorii traktor tovární výroby Milan Minařík, druhý Petr Hojný a třetí Vojtěch 

Martinec. Ve stejné soutěži s traktorem domácí výroby zvítězil Jaroslav Mar-

tinec, druhý Dominik Jakl a třetí Josef Martinec.V práci s nakladačem, kde 

soutěžící musel postavit na sebe tři dřevěné špalky na čas zvítězil Petr Hojný, 

druhý  Jan Chudý a třetí Zdeněk Šmída.

Letos soutěžící obou soutěží museli zdolat i sportovní část, kdy si každý na 

začátku soutěže u stolku zapnul stopky a po ukončení opět vypnul.

Děkuji všem vystavovatelům, soutěžícím i divákům, kteří přišli letos za krás-

ného počasí. Příští rok nashledanou se těší za SDH Jan Škalda.



  POZVÁNKA                

                                                               

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

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

Bohoslužby se konají
v neděli od 14:30 hodin

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY V DŘÍZNECH

PODORLICKÉ TRHY

HOBBY BURZY
areál SK Přepychyod 6 hod.

SRPEN

10. 8. 24. 8.

ZÁŘÍ

7. 9 21. 9.

ŘÍJEN

5. 10. 19. 10. 26. 10.

LISTOPAD

2. 11. 16. 11. 30. 11.

PROSINEC

7. 12.

Z V EME VÁ S NA V ÝSTAV UZ V EME VÁ S NA V ÝSTAV U

2. — 21. 8., Míčovna, Zámecká ulice, Opočno2. — 21. 8., Míčovna, Zámecká ulice, Opočno

JOSEF KOR EJZ BL AT I NSK Ý
l i d o v á  a r c h i t e k t u r a  n a š í  v e s n i c el i d o v á  a r c h i t e k t u r a  n a š í  v e s n i c e

L A D I S L A V  C I M R M A N
s o c h a ř s t v í  a  d ř e v o ř e z b as o c h a ř s t v í  a  d ř e v o ř e z b a

Mezi třiceti reprodukcemi národopisce Josefa Korejze Bla-

tinského naleznete i Přepychy z poloviny 20. století.

 HASIČSKÁ LETNÍ NOC , sobota 27. července

POŽÁRNÍ ÚTOK V ČÁNCE (soutěž)                                                                              

V sobotu 29. 6. 2019 jsme se  zú-
častnili Požárního útoku v Čán-
ce, kde jsme obsadili krásné 
9. místo, s  časem 38,24 sekund. 
Děkujeme všem, kteří nás přišli 
podpořit. Odpoledne jsme měli 
rozloučení se sezonou. Nechy-
běla ani vodní válka, maso z gri-
lu  a osvěžení melounem.
Na závěr bych chtěla dodatečně 
poděkovat Petru Chudému za 
jeho pomoc při soutěži Plamen 
v Pohoří a za pomoc při nácviku 
na soutěž! Moc děkujeme!

Hana Marková

Přes nepříznivé počasí se akce vydařila, iúčast 

byla slušná.  Díky hudební skupině ZEUS se 

všichni bavili do pozdních nočních hodin. 



KALENDÁŘ AKCÍ V PŘEPYCHÁCH

Přepychy INFO. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 
111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 400 ks. Vychází 8x do roka. Redakční rada: 
Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Králíček. Foto: archiv 
Obce Přepychy, Josef Duben, spolek ProPřepychy, Jozef Papík. Registrace: MK ČR E 22540
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24 / 8

31 / 8

Rybník Dvorský od 14 hodin

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Soutěž netradičních plavidel.

Areál SK od 14 hodin

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Odpoledne pro celou rodinu: kolotoč, hrad, poníci, soutěže, cirkus.

21 / 9

14 / 9

V Domcích od 14 hodin

DRACI PATŘÍ NA NEBE

Kostel sv. Prokopa od 17 hodin

VARHANNÍ KONCERT - ADAM VIKTORA 
koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

14 / 9
Kaple Panny Marie Lurdské od 10 hodin

VÍTÁNÍ OBČANKŮ


