
Den otevřených dveří Mateřské školy v Přepychách završil modernizaci 
budovy a stal se příležitostí pro setkání pamětníků, současných zaměst-
nanců i rodičů dětí se zástupci samosprávy. 

Přepyšský zpravodaj 2019/1 ZDARMA

řepyšský zpravodajP
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Zatímco historie přepyšské školy sahá 
až do 16. století, základy současné ma-
teřské školy se začaly budovat až v roce 
1976. Původní MŠ byla umístěna ve 
statku u Vaněčkových (dnes Šmídovi) a 
později v objektu bývalého JZD, avšak 
počátkem sedmdesátých let zanikla. 

Než byla zbudována současná školka, 
zdejší děti navštěvovaly MŠ ve Voděra-
dech. V roce 1976 však byl o tuto MŠ 
tak velký zájem, že ji směly navštěvo-
vat pouze místní děti a tak se začalo s 
výstavbou školky u nás v Přepychách. 
Stavba byla provedena v akci „Z“ za 

pomoci rodičů a prarodičů budoucích 
žáčků. Historie naší MŠ se začala tedy 
psát od 1. 1. 1979, kdy byla výstavba 
budovy dokončena. Následující den byl 
zahájen provoz MŠ, ředitelkou byla paní 
Helena Balažovičová a učitelkou Jitka 
Jakubcová. První den navštívilo MŠ 18 
dětí, zapsáno jich bylo 23, ale brzy se 
jejich počet zvýšil až na 30. Zbývalo už 
jen doupravit okolí MŠ, vybavit zahra-
du a dobudovat příjezdovou cestu. 

Pokračování na str. 4
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ZO VZALO NA SVÉM JEDNÁNÍ NA VĚDOMÍ NÁSLEDUJÍCÍ BODY:
Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 
Rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019.
Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek akce „Oprava veřejné-
ho osvětlení v obci Přepychy – Etapa II“.
Žádost o poskytnutí finančního daru pro Město Opočno, č.j. 168/2019.
Informaci o opravě silnice II/320.
Informaci o soutěži Vesnice roku 2019.
Informaci o soutěži o nejlepší obecní zpravodaj.
Informaci o dni otevřených dveří v budově Mateřské školy Přepychy 30. 3. 2019.
Informaci o kulturních akcích v obci.

ZO SCHVÁLILO (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE):
Dodavatele akce „Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – Etapa II“,  
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IČ: 28808495, 
nabídková cena 1.557.995,93 Kč včetně DPH (11/2/1).
Zadávací dokumentaci na akci „Oprava kaple panny Marie Lurdské v Přepy-
chách“ (14/0/0).
Komisi pro hodnocení nabídek včetně náhradníků pro akci „Oprava kaple panny 
Marie Lurdské v Přepychách“ (14/0/0).
Darovací smlouvu, dárce Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 
03  Hradec Králové, IČ: 70889546. Dárce daruje část p.p.č. 1002/1 o výměře 254 
m2 dle GP č. 367- 95/2018 označené jako p.p.č. 1002/19 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k.ú. Přepychy u Opočna, v obci Přepychy. Hodnota převáděného 
pozemku činí 4.879,-Kč (14/0/0).
Celoroční smlouvu č. 19002370 o zajištění vysílání rozhlasové reklamy. Doda-
vatel: MEDIA CLUB, s.r.o., Na žertvách 132/24, 180 00  Praha 8, IČ: 29413982 
(14/0/0).
Vyhlášení záměru obce č. 1/2019 na prodej vozidla AVIA A 31/4 N (14/0/0).
Projektovou dokumentaci na akci „SO 102 Zastávka BUS“ (14/0/0).

PŘIPOMÍNKY
Konzumace alkoholu před prodejnou potravin a návrh na zřízení místa za ob-
chodem. 

Zahájení: 19:03 hodin, ukončení: 19:52 hodin
Přítomno: 14 členů ZO, 4 občané, zapisovatelka

INFORMACE K VOLBÁM
 DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU

Volby do Evropského 
parlamentu se budou konat 

ve dnech 
24. a 25. května 2019. 

Volební místnost bude 
v budově ZŠ Přepychy čp. 69. 

Voliči obdrží volební lístky 
nejpozději tři dny před 

zahájením voleb.

Občané mající zájem volit, 
ale jejich zdravotní stav jim 

neumožňuje přijít k volbám, 
mohou požádat o přinesení 

volební urny.

Prosíme o nahlášení těchto 
zájemců osobně 

nebo telefonicky v kanceláři 
obecního úřadu 

u paní Jany Zilvarové 
nebo paní Jany Sýkorové. 

Tel. 494 628 111, 724 025 975 
do čtvrtku 23. 5. 2019. 

Členové volební komise s pře-
nosnou urnou Vás navštíví 
v sobotu 25. května 2019 

během dopoledne.

Každá z našich obou prodejen dosta-
ne celkem z našeho účtu na základě 
smlouvy 60 tis. Kč. Posíláme jim  čtvrt-
letně po 15 tis. Kč. Krajský úřad se na 
celkové dotaci podílí 50 %. Obci tak  
přispěje na každou prodejnu 30 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 25. března 2019 byla schválena neinvestiční dotace z dotač-
ního fondu KHK na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora provozu prodejny v obci 
Přepychy“. Účelem dotace je zachování základních služeb a občanské vybavenosti.

Projekt je realizován  za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje.

PODPORA Královéhradeckého kraje občanské vybavenosti venkova
dotace pro naše prodejny

Důležité je, že Královéhradecký kraj 
má zájem o zachování prodejen na 
venkově a vynaložil na to hned v prv-
ním roce nemalé prostředky. Plánuje 
pokračovat v tomto projektu i v roce 
příštím.
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UZAVÍRKA KOMUNIKACE  II/320 (Přepychy - Záhornice) a OMEZENÍ DOPRAVY
od 13. května do 13. září 2019

REKONSTRUKCE AUTUBUSOVÝCH ZASTÁVEK A VÝMĚNA 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V průtahu obcí Přepychy je řešena rekonstrukce autobusových zastávek. Při realizaci 
rekonstrukce silnice č. II/320 budou provedeny překládky vodovodu, plynovodu, 
telekomunikačního vedení a výměna části inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, 
VO) stavbou vyvolané a se stavbou přímo související. Stavba řeší rekonstrukci ko-
munikace v celé šířce, z toho důvodu bude výstavba probíhat za plné uzavírky. Pro 
uzavírku je navržena objízdná trasa, která bude vyznačena pomocí dočasného svis-
lého dopravního značení.

ZAHÁJENÍ STAVBY 13. KVĚTNA  / UKONČENÍ STAVBY 13. ZÁŘÍ 2019.
Stavební záměr bude realizován v jedné etapě za plného omezení dopravy s výjim-
kou vozidel stavby, vozidel IZS a přístupu vlastníků a uživatelů sousedních pozemků 
a staveb na nich. Vjezd vozidel uživatelů sousedních pozemků a staveb na nich bude 
omezen a povolen jen v nezbytně nutných případech po dohodě se zhotovitelem 
stavby. Z toho důvodu obec Přepychy vyčlení a uvolní parkovací plochy v nezbytně 
nutném rozsahu pro osobní automobily občanů dotčené části obce. Podrobné infor-
mace o možnostech parkování obdrží všichni obyvatelé dotčené lokality.
Náhradní autobusová doprava bude řešit dopravu zejména žáků do škol a zpět z do-
tčené lokality. Informace o dočasném jízdním řádu i dočasně zřízených zastávkách 
budou předány po ukončení připomínkového řízení.

Záměr stavby řeší rekonstrukci silnice II. třídy č. 320. Začátek úpravy od kři-
žovatky se silnicí č. II/304 (Opočno – Týniště) U Tesonu v Přepychách a konec 
úpravy v oblasti křižovatky silnic č. II/320 a III/32114 v obci Záhornice. Re-
konstruovaný úsek má délku 1 747 m. 

Uzavírka komunikace 
Přepychy - Záhornice 
a objízdná trasa.

NÁHRADNÍ PARKOVIŠTĚ 
VYHRAZENÁ PRO VLASTNÍKY 
A UŽIVATELE POZEMKŮ 
DOTČENÝCH REKONSTRUKCÍ 
KOMUNIKACE

Obec Přepychy pro vozidla zájemců 
vyčlení tři plochy dle plánku s kapaci-
tou 27 aut (20 míst u obecního úřadu, 
7 míst u Obecního rybníka). 
Zájemci na vyžádání dostanou v kan-
celáři obecního úřadu kartičku za sklo 
s povolením k vjezdu a parkování na 
travnaté ploše. Pro ostatní vozidla bude 
nadále platit svislé dopravní značení.

KOSTEL

OBECNÍ 
ÚŘAD

OBECNÍ 
RYBNÍK

OMEZENÍ DOPRAVY 
v okolí

Opočno - Dobruška (u hřbitova)
Po 30. 6. 2019 bude zprovozněna 
nová komunikace v obou směrech. 
Stávající komunikace podél nové 
opěrné zdi (nyní řízena světly) již 
nebude v provozu.
Dobruška - křižovatka u Benziny
Při jízdě směr Deštné a Nové Měs-
to využijte obchvat Dobrušky. První 
etapa budování kruhového objezdu  
je naplánovaná do 30. 6. Poté bude 
křižovatka uzavřená do konce září. 
Objížďky povedou okolními obcemi.
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To vše se stihlo dokončit ještě na jaře 
téhož roku. Čas plynul, děti přicházely 
a odcházely a MŠ se vyvíjela a vylepšo-
vala. Na zahradě byl vystavěn zahradní 
domeček, přistavěna garáž a přístřešek 
na uhlí, bylo přistavěno kryté zádveří 
u vstupu do bytu domovníka a vlastní 
MŠ. Od 1. 1. 2003 se naše MŠ stává sou-
částí Základní školy Přepychy. Později v 
roce 2006 přijímá název Základní škola 
a mateřská škola Přepychy a ředitelem 
se stává Mgr. Jan Macháček. V květnu 
2013 bylo vybudováno zcela nové za-
řízení dětského hřiště v celkové hod-
notě 254 tis. Kč. Z toho 83 tisíc tvořil 
dar jedné z přepyšských maminek. A 
čas plynul. Dřevěná okna se již nedala 
otevírat, čistit vnitřní skla byl rovněž 
problém. Budova vykazovala vysoké te-
pelné ztráty. Proto vedení obce přistou-
pilo v květnu 2015 k zahájení I. etapy 
rekonstrukce MŠ. Projekt řešil změnu 
vnitřní dispozice MŠ a dokládal skuteč-
né provedení přístavby krytého vstupu 
a skladu uhlí. Byly provedeny drobné i 
velmi významné změny vnitřní dispo-
zice MŠ a zázemí kuchyně dle projektu 
paní Libuše Hrochové. Nejdůležitější 
změnou bylo vybudování stálé ložni-
ce pro děti, denní místnosti se šatnou 
pro personál MŠ a WC personál MŠ ze 
zrušeného bytu domovníka. Původní 
kancelář MŠ se zázemím byla zrušena, 
vzniklý prostor je využíván jako spo-
jovací chodba mezi hernou, šatnou a 
ložnicí a je vybavena sportovním ná-

řadím pro děti. Byla stavebně upravena 
denní místnost se šatnou pro personál 
kuchyně. Šatna dětí byla přemístěna do 
stávajícího krytého vstupu, kde bylo 
vybudováno zádveří. Do prostor býva-
lé šatny byla rozšířena plocha herny. Z 
původní garáže byl vybudován sklad 
zahradního nábytku a venkovních hra-
ček. Z hobby dílny byl přestavbou zří-
zen sklad hraček. Dále byla provedena 
rekonstrukce sociálního zařízení dětí 
se zvýšením počtu zařizovacích před-
mětů na 6 WC mís a 6 umyvadel. Od-
bouráním archivu MŠ vznikl prostor 
pro ukládání termosů. Kuchyně MŠ to-
tiž zajišťuje i vyváření obědů pro žáky 
a personál Základní školy. Projektem 
bylo zkolaudováno skutečné provedení 
již v minulosti vybudovaných přístaveb 
MŠ. Stavebními úpravami byla zvýšena 
kapacita mateřské školy, zvýšil se stan-
dard užívání všech prostor MŠ. Do té 
doby byla herna dětí využívána i jako 
ložnice s každodenním rozkládáním a 
skládáním lehátek. Zřízením samostat-
né ložnice odpadla manipulace s lehát-
ky. Kolaudací I. etapy stavebních úprav 
tak byl vytvořen předpoklad pro zadání 
projektu na celkové zateplení budovy 
a podání žádosti o dotaci. Tomu ale 
musely ještě předcházet dva drobnější 
projekty. Bylo nutno pro nevyhovující 
stav likvidace splaškových odpadních 
vod řešit změnu likvidace odpadních 
vod zabudováním nové domovní čis-
tírny odpadních vod. A dále přemístit 

měření do nového elektroměrového 
rozvaděče vně budovy MŠ. Konečně 
mohlo být přistoupeno k II. etapě sta-
vebních úprav budovy MŠ. To se již 
psal rok 2016. Projekt zpracovala spo-
lečnost DABONA s.r.o., vlastní realiza-
ci provedla společnost KERSON spol. s 
r.o. Celková hodnota díla 7.291 tis. Kč, 
přidělená dotace z OPŽP 2014-2020 
MŽP 1 820 tis. Kč. Byla nově zateple-
na plochá střecha. Stávající souvrství 
bylo demontováno až na nosnou kon-
strukci a provedeno nově dle požadav-
ku energetického auditu. Pro celkovou 
rekonstrukci střešního pláště došlo i ke 
kompletní rekonstrukci hromosvodu. 
Rovněž byly zbudovány nové svody 
dešťové vody.  Byly vybourány a nově 
zabudovány všechny výplně otvorů – 
okna i vchodové dveře. Byl demontován 
topný systém ústředního topení v celé 
budově a nahrazen novým s velkoploš-
nými radiátory pro vytápění tepelným 
čerpadlem, které nahradilo původní 
automatický kotel na uhlí. Byla insta-
lována větrací rekuperační jednotka s 
rozvody vzduchu pro větrání prostoru 
herny a ložnice dětí a prostoru kuchy-
ně. Nakonec bylo provedeno celkové 
zateplení svislých obvodových stěn a 
budova zazářila v nových barvách fasá-
dy.  Zbývalo dokončit rekonstrukci roz-
vodů vody včetně celkové rekonstrukce 
kuchyně MŠ. Obec Přepychy  získala 
titul Vesnice roku 2017 Královéhradec-
kého kraje. Část podpory MMR pro ví-
těze krajských kol této soutěže použila 
na tuto III. etapu. Celkové náklady 791 
tis. Kč, dotace MMR ve výši 243 tis. Kč. 
Po celkové rekonstrukci rozvodů vody 
v kuchyni a nových odpadů a elektroin-
stalace byla v kuchyni nově zabudována 
myčka nádobí, kuchyňský robot, mycí 
stoly, skříňky pro ukládání nádobí. 
Společně s nedávno zakoupeným kon-
vektomatem tak byl zvýšen standard 
užívání zařízení kuchyně pro obsluhu-
jící personál.

pokračování na str. 5

Na snímku zleva:  Zdeňka Seidelová, Mgr. Jan Macháček, Oldřiška Sejkorová, Ka-
teřina Cigánková, Helena Balažovičová, Eva Hájková, Milena Pichová, Olga Ma-
chačová, Václava Rejchrtová, Věra Dvořáková.

Beseda s českou dabérkou

Valerií ZAWADSKOU
26. 4. od 14:30 hodin 

restaurace U Slunce - Opočno
rezervace míst na: 603 725 351

E: darkymila@seznam.cz
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Velice děkuji za srdečné pozvání bývalých zaměstnanců na den otevřených dveří. 
Prohlédli jsme si celý areál MŠ a opravdu bylo čím se chlubit! Prostory zrekonstru-
ované budovy MŠ splňují veškeré potřeby dětí jak svým uspořádáním a vybave-
ním, tak krásnou výzdobou, vzdušností a čistotou. A nová kuchyň – přímo luxus! 
Velice příjemné bylo setkání se zástupci OÚ a současnými pracovnicemi školky. 
Zřizovatel měl úžasný nápad zachovat původní MŠ a takto zdařile rekonstruovat. 

Věra Dvořáková, 
bývalá zaměstnankyně MŠ Přepychy

„OBNOVA BUDOVY MŠ, ČP. 167 REKONSTRUKCE ROZVODU VODY 
VČETNĚ KUCHYNĚ“

Při besedě s vedením školky v rámci dne 
otevřených dveří  vznesla starostka obce 
návrh, že dětem zřídíme malou zahrád-
ku pro pěstování drobného ovoce – (ry-
bíz, borůvky apod.) a zeleniny (hrášek, 
jahody, mrkev, ředkvičky apod.). Návrh 
byl vedením školky přijat. Takže nezbý-
vá, než se pustit do práce…

NOVÉ ÚŘEDNÍ 
DESKY

budou 

od 1. 5.2019 

umístěny 

u budovy 
obecního úřadu.

Stávající desky 
u obchodu potravin
 budou nově sloužit 
pro SDH Přepychy 

a spolek ProPřepychy. 
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Redakční rada měsíčníku U nás v kraji ocenila zpravodaje
NÁŠ ZPRAVODAJ SI ODNESL VAVŘÍNY                       

„Chci poděkovat všem, kteří se přihlásili do naší soutěže o nejlepší zpravodaj. Měli 
jsme při hodnocení velmi těžkou práci. Rukama nám prošly zpravodaje nejrůznějších 
formátů i barev, některé byly velmi profesionální, u jiných bylo znát, že je tisknou na 
obyčejné kancelářské tiskárně. Ale všechny byly originální a vždy poctivě udělané. 
Všem starostům a redaktorům jejich zpravodajů musím říci, že dělají skvělou práci 
pro informování svých občanů,“ uvedl člen redakční rady a radní pro ekonomiku 
Rudolf Cogan.

Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje, které vyšly v loň-
ském roce, obdržely ocenění. Redakční rada měsíčníku U nás v kraji vybrala 
třináct finalistů z téměř sedmdesáti přihlášených periodik. Vyhlášení výsledků 
druhého ročníku soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna za účasti starostek, 
starostů a redaktorů oceněných periodik.

Starostka obce Zdeňka Seidelová převzala z rukou náměstka hejtmana Králové-
hradeckého kraje Vladimíra Dernera významné ocenění práce kolektivu redakční 
rady Přepyšského zpravodaje. 

V kategorii zpravodajů celobarevného formátu A4 (tištěno na křídovém papíru) 
zvítězily Libňatovské noviny. Stříbrnou příčku obsadil častolovický Zdroj a pomy-
slný bronz bral Červenokostelecký zpravodaj.
Mezi zpravodaji formátu A4 s celobarevnou obálkou (tištěna na křídovém papíru) 
získal prvenství Dobrušský zpravodaj, za ním následoval Vamberecký zpravodaj a 
třetí na pomyslné „bedně“ skončily Chlumecké listy.
V kategorii periodika formátu A4 – novinový tisk - zvítězily Přepychy. Druhé 
místo získal Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic. Třetí skončil 
Horský kurýr vydávaný v Rokytnici.

„POROTA HODNOTILA CELKOVÝ DOJEM, 
GRAFICKOU PŘEHLEDNOST, PESTROST ČLÁNKŮ, 

OBSAH A TITULNÍ STRANU“

TÝDEN
KOSTELŮ

HERALDICKÉ
památky

PODZEMÍ
u fary

ZVONY
ve věži

HANISCHOVY
varhany

BRASS BAND
ÚH AČR

25. května

25. května

25. května

25. května

31. května

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KOSTELA SV. PROKOPA
V PŘEPYCHÁCH
od 9 do 11 hodin
občerstvení zajištěno

O NÁHROBCÍCH PÁNŮ 
Z PŘEPYCH A 
JEJICH ERBECH.
Petr Kropáček

PROHLÍDKA PODZEMÍ
Vstup u altánku

PROHLÍDKA KOSTELA

SETKÁNÍ S JEJICH
RESTAURÁTOREM
Hrají: Vl. Jelínek 
a L. Koblása

KONCERT 11 HUDEBNÍKŮ 
Ústřední hudby Armády ČR
Kostel sv. Prokopa 
od 18 hodin
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Architektura venkova - tradiční hodnoty a současnost
on - line o Přepychách ze společnosti Servisbal OBALY s r. o.

Tenhle problém se pokusila napravit 
obec Přepychy, když v  minulém roce 
navázala spolupráci s  Fakultou archi-
tektury ČVUT Praha. Několik studentů 
pod vedením profesora Mádra dostalo 
za úkol řešit konkrétní zadání, která by 
mohla být realizována v  rámci potřeb 
obce. Ať už se jedná o tzv. obecní dům 
nebo prostory pro sport a volnočasové 
aktivity. Výsledkem bylo několik návr-
hů, které ne vždy jsou v předložené po-
době realizovatelné, ale mohou se stát 
inspirací pro definitivní realizace.
Aby výsledky této plodné spolupráce 
obce a mladých budoucích architek-
tů nezůstaly jen na papíře, rozhodl se 
spolek Abakus, v  rámci svého dlouho-
dobého programu Rodný kraj Františka 
Kupky, prezentovat výsledky mladých 
tvůrců širší veřejnosti. Proto uspořá-
dal 29. března setkání na téma Archi-
tektura venkova – tradiční hodnoty a 
současnost. Využil při tom možnosti, 
kterou nabídla firma Servisbal Obaly 
s.r.o. Dobruška a realizoval tuto akci v 
showroomu jejich nové administrativní 
budovy, mimochodem architektonicky 
velmi povedené. Celá prezentace byla 
snímána kamerami a vysílána on-line 
sdílením internetem. Tuto technickou 
stránku zajišťovala Naša TV při ZUŠ 
Police nad Metují. 

Ředitel NPÚ - pracoviště Josefov Jiří 
Balský a zástupci Fakulty architek-
tury ČVÚT v Praze, asistent Štěpán 
Tomš a architekt Josef Mádr u make-
ty Přepych.

Venkov a architektura. Na první pohled by se zdálo, že tohle spojení zrovna 
právě moc nefunguje. Respektive nefunguje ve spojení s moderní architektu-
rou. Jsme zvyklí na venkově vídat památky historické architektury, ať už je to 
selské baroko jako v jihočeských Holašovicích, nebo selské statky z předmi-
nulého století na Broumovsku, či roubené objekty i v  našem regionu. Těch 
nových věcí až zase tolik není, a ne vždy jsou také zcela povedené. Je to možná 
tím, že venkov není až natolik předmětem zájmu architektonických atelierů.

Na vlastní prezentaci přizval Abakus 
nejen zástupce odborné veřejnosti 
(projektanty) ale také, což považuji za 
důležité, starosty a starostky okolních 
obcí. Pro ně totiž může být přepyšský 
příklad inspirací, jak řešit některé ur-
banistické problémy jejich obcí, jak se 
posunout dál v realizaci nových staveb 
v  současném venkovském prostoru 
v  našem regionu. Je možná škoda, že 
ne všichni pozvaní se dostavili. Ti, kte-
ří přišli, mezi nimi i ředitel Národního 
památkového ústavu i zájemci o studia 
architektury z  gymnázia v  Dobrušce, 
odcházeli s pocitem, že to nebyly marně 
strávené dvě hodiny času, jak se někdy 
na podobných akcích stává.
Dlouhodobý projekt Rodný kraj Fran-
tiška Kupky se snaží do svého programu 
zapojit nejen města, ale také, a to zvláš-
tě, obce našeho regionu. Tohle byla jed-
na z akcí, která ukázala, že se mu to daří. 
Věřím, že nezůstane jen u téhle „první 
vlašťovky“ a že se znovu sejdeme nad 
podobným zajímavým tématem. Dík 
patří samozřejmě všem organizátorům, 
hostiteli a technickým spolupracovní-
kům, studentům i jejich profesorům a 
vlastně všem. I návštěvníkům, kteří při-
šli. Bez nich a bez jejich zájmu by tako-
váto akce neměla žádný význam.

(joj) převzato z Orlického týdeníku

„ARCHITEKTURA VENKOVA“

PŘEPYCHY
VÝSTAVA 

Práce studentů ČVÚT
Fotografie od Přepyšáků

Obrázky dětí z naší MŠ a ZŠ

V prostorách TESONu
od 6. 5. do 10. 5.
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ŽIVOT NA DOLEJŠÍM KONCI 
Dámský klub „Junkovice“ v centru Světového poháru

O aktivitách zralých žen z  dolního 
konce obce „ti dobře informovaní“ již 
leccos vědí. Tradiční utužování vztahů 
a příjemná relaxace při víkendových 
wellness pobytech, společné výlety 
do krásných koutů naší země, odpo-
činek od seniorských starostí (nebo 
některé i od manželů?), zdobení pří-
rodních vánočních stromků u Kruli-
chových, vítání nebo loučení s ročním 
obdobím. O těchto chvályhodných 
aktivitách víme. Ale vrcholový sport 
a dokonce biatlon? Ne, nelekejte se!  
Zrodu nových Koukalových, Vítko-
vých či Davidových se asi nedočkáme. 
To byla jen další návštěva a pobyt na-
šich žen, koncem března, ve Ski hotelu 
Nové Město na Moravě, v areálu, který 
pravidelně hostí i výkvět světového bi-
atlonu. Ale i ty naše reprezentantky si 
obdiv zaslouží.

Na dnešním  článku  4 generací jsem se domluvila s paní Da-
nou Vostřezovou. Rod  Vostřezů  v Přepychách  žije už několik  
generací.  Pro zajímavost – dozvěděla jsem se  tu, že v celé re-
publice žije 52 mužů s příjmením Vostřez (v Přepychách 6/) a 
48 žen Vostřezových  (v naší obci 3).

4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ  
 Rod Vostřezů

Paní Dana se sem přistěhovala před  44 lety z Houdkovic za man-
želem Josefem, spolu vychovali 3 děti a teď se radují ze 4 vnoučat.
Ale protože se v tomto článku se věnujeme jen té ženské části ro-
diny, pojďme si je představit na společné fotce z minulých vánoc: 
před paní Danou Vostřezovou sedí dcera Dana Pešková s vnučkou 
Šárkou a vedle nich maminka paní Dany - Anna Zárybnická, která 
oslavila 86. narozeniny.
Všechny ženy můžeme v Přepychách potkat často, např. na rybář-
ských závodech u kostela.
Všem přejeme do dalších let  hodně zdraví  a dobrou náladu.

JJ + rodina
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Místní skupina ČČK a Mezinárodní den žen
Letos slavíme 60. narozeniny naší skupiny v Přepychách

Již podruhé, dne 18. května, proběhne v lokalitě Ve skalách v Přepychách Mistrovství ČR TempO - závod vozíčkářů ve 
sportovní disciplíně z rodiny orientačních sportů. V této disciplíně je úkolem závodníka v co nejkratším čase určit, zda 
se lampion (stojan 1m vysoký označený červenobílým lampionem) nachází v místě, které určuje závodní mapa. Protože 
TempO je integrační disciplína (lze plnohodnotně porovnat výsledky hendikepovaných sportovců s chodícími), nezá-
leží na rychlosti přesunu mezi jednotlivými stanovišti, ale právě až na rychlosti a přesnosti, s jakou závodník absolvuje 
každou mapovou úlohu.

Mistrovství České republiky TempO
18. 5. proběhne v Přepychách závod vozíčkářů v orientačním sportu

Závod proběhne ve dvou kolech, první 
začne v 10 hodin v okolí kostela, druhé v 
15 hodin v lokalitě Ve skalách. Program 
bude ukončen v 17 hodin v Restauraci 
Katka, kde převezmou trofeje vítězů tři 
nejlepší závodníci. 
Závodů TempO se zúčastní dvě kate-
gorie: Open a Junior. Protože se závodí  
z jednoho místa v sedě na židli, nedě-
lá se rozdíl mezi vozíčkáři a chodícími, 
nemají vozíčkáři svoji vlastní kategorii a  
v jedné kategorii soutěží s chodícími. 
Kategorie Junior je určena pro závodní-
ky do 20.  let. 

Za pořadatele
Tomáš Leštínský

Zábavný večer k MDŽ, který uspořádala 
místní skupina ČČK nejen pro ženy se ko-
nal 8. 3. 2019 od 18 hodin v místním pohos-
tinství. Každá z žen, která se přišla pobavit 
byla obdarována jarní květinou a přáním. Již 
tradičně bratry místního spolku ČČK Mi-
roslavem Andršem a Jaroslavem Preclíkem. 
Večer zahájily mažoretky Coloredo Opoč-
no. Děvčata si pro nás připravila svá sólo 
vystoupení. Večerem nás hudebně provázel 
Milan Burket. Někteří si rádi zadováděli na 
známé písně Holky z naší školky, Ptačí tanec, 
jiní si odvážně zkusili spartakiádu.... O dob-
ré pohoštění se na výbornou postaral per-
sonál pohostinství „Katka". Těšíme na další 
společné akce s Vámi.

6060let

Závod vozíčkářů v orientačním sportu 
v lokalitě Ve skalách v roce 2018.
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PYŽAMOVÝ PLES  skupina Streyci u Katky

Společenská kronika únor – březen – duben – květen – červen  
 Údaje jsou zveřejňovány dle zákona 101/2000 Sb. se souhlasem zde uvedených osob.

ÚNOR:
Zilvarová Květoslava  čp. 170  85 let 

BŘEZEN:  
Moravec Josef   čp. 21  85 let 
Šumová Jana   čp. 213  80 let

DUBEN:  
Sejkora Jiří   čp. 178  81 let
Čápová Věra   čp. 103  85 let
Chudá Marie   čp. 12  80 let

KVĚTEN:  
Vidrmová Marcela  čp. 213  70 let
Hartmanová Anna  čp. 189  80 let
Nováková Marie  čp. 32  81 let
Chudý Jan   čp. 12  84 let
Burešová Blanka  čp. 43  70 let

ČERVEN:  
Uhlířová Anna   čp. 8  70 let
Kašparová Marie  čp. 65  85 let
Ing. Petera Josef   čp. 192  70 let
Cigánková Anna  čp. 200  70 let
Jarkovská Olga   čp. 212  75 let

VZPOMÍNKA
„Kdybychom si oči vyplakali a jako moře byl náš žal, 

nikomu tím nepomůžem a život půjde dál …“

Dne 9. dubna 2019 
uplynulo 9 let 
plných smutku a bolesti, 
kdy nás navždy opustil 
pan Bohuslav Jiruška 
z Přepych, 
zaměstnanec Zdravotnické 
záchranné služby KHK.

Prosíme všechny, kdo ho měli rádi, o vzpomínku.
Děkují manželka Ilona, dcera Věrka s rodinou, 
sestra Dáša s rodinou, tchán a švagrová Renata s rodinou.

Únor bílý nejen pole sílí, ale je i měsícem 
zábavy. Komu se jí zachtělo, mohl na po-
slední chvíli přijít 1. února do Restaurace 
Katka a společně strávit báječný večer ve 
vší počestnosti. A to doslova a do písme-

ne. Stačilo vyskočit z postele a tak jak byl 
- dámy v negližé a síťkou na hlavě, pánové 
v županu s bažantem v ruce - zamířit za 
Streyci. Ostatně ti na tom byli obdobně. 
I když si přivstali a naopak spát šli mezi 

posledními. Hráli v nočních košilích. 
Stálo to za to. Byla prča, tanec i šenkýřka 
na stole. O tom se přesvědčili i přespolní 
- hosté z Přepych u Přelouče v pyžamech 
Strašovských. 
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MLADÍ HASIČI Z PŘEPYCH NA VÝLETĚ
pátek 22. - 24. března 

V pátek 22.3. jsme u hasičské zbrojnice 
naložili do Avie a transportéru spacáky, 
karimatky a batohy s  potřebnými věc-
mi, nasedli, zamávali rodičům a hurá na 

Mladí hasiči na výletě. Družstvo našich mladých hasičů si ve dnech 22.-24. 3. 
udělalo výlet do Machova. A protože jsme se tam chystali dvě noci přespat, 
museli jsme se řádně připravit a vybavit.

cestu. Do Machova jsme dorazili kolem 
18 hodiny. Ubytovali jsme se, a než byla 
hotová večeře, šli jsme si ven zahrát hry.
V sobotu 23. 3. jsme museli vstávat br-

JARO V DŘÍZNECH
Děkujeme

zy, protože hned po snídani jsme museli 
vyrazit do Velkého Poříčí, kde jsme měli 
domluvenou exkurzi u profesionálních 
hasičů. Byla to paráda! Hasiči nám uká-
zali svou moderní techniku a předved-
li jak s  ní pracují. Nás nejvíce zaujala 
COBRA, která dokáže proudem vody 
prorazit zeď.
Největší zážitek jsme ale měli v polygo-
nu, kterým jsme prošli za světla, ale i za 
tmy. Nebylo to po tmě vůbec jednodu-
ché, ale moc se nám to líbilo. Ani se nám 
nechtělo odejít. Odpolední program byl 
také zajímavý. Šli jsme do sousední ves-
nice navštívit farmu, kde chovají kozy, 
krávy i lamu. Všechna zvířata jsme si 
mohli i pohladit. 
V neděli dopoledne jsme se chystali na 
cestu domů. Ještě před odjezdem jsme 
při slavnostním vyhlášení dostali me-
dajle a šerpy. Výlet se nám moc líbil a 
domů se nám vůbec nechtělo. Určitě si 
něco podobného brzy zopakujeme.
Kuba, David, Filip, Adam, Kája, Klárka, 

Silva, Kristýna a jejich vedoucí  

KNIHOVNA U LENKY 
BESEDA - Místa zrychleného tepu

Beseda se spisovateli Otomarem Dvořákem a Josefem Pepsonem Snětivým byla ve-
lice zajímavá. Byla  nám představena  kniha Místa zrychleného tepu s poutavě 
podanými úryvky z historie naší země. Hudební vložka s příjemným hlasem pana 
Snětivého a krásným tónem saxofonu nám příjemně naladila společný večer. Byl 
to večer plný  historických příběhů ale i večer narozeninový. Pan Snětivý u nás v 
Přepychách oslavil své narozeniny. Děkujeme za účast a těšíme se na další besedy 
které pro vás připravujeme.

Stromky před kaplí Panny Marie Lurdské 
ve Dřížnech obletují malé včelky Máji. 
Někdo si  dal velkou práci a připravil  pro 
návštěvníky  milé překvapení. 
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Ledový vítr a venku zima, že by psa nevyhnal. To byla sobota 9. února 
krátce po rozednění na Rychnovsku. V Přepychách se ale ničím takovým 
odradit nedali a po roce opět slavili masopust - dalo by se říci, že ten-
tokrát orámovaný devítkami. Nenechal si ho ujít ani režisér Jiří Strach.

Nejenže kalendář ukazoval na devátý den v měsíci, masopust se tu letos konal 
už podeváté a navíc začínal tradičně, tedy kolem deváté hodiny. Více než tři 
desítky masek a k tomu čtyři muzikanti a spousta přihlížejících, ti všichni 
se shromáždili před hasičskou zbrojnicí, z jejíchž útrob se nesla vůně zabí-
jačky. Byli tu karkulka a myslivec, sestřička a doktor, fotograf s asistentem, 
biskup a jeptiška, beruška, ženich a nevěsta, medvěd, medvídě a medvědář, 
vojáci, klauni, policajti, soudce, cikánka, kominík, kocour, kůň i smrtka a 
samozřejmě všemi barvami vybarvený Masopust, který musí každý rok vrch-
nost žádat o povolení průvodu. Proto na úvod slavnostně pronesl: „Veleváže-
ná paní starostko! Staročeské maškary přišly, aby Vás pozdravily a poprosily 
Vaší milost, aby z moci ouřední povolení jste uděliti ráčila k návštěvě obce 
Přepyšské, tedy i čtvrtí jejich – Junkovic, Sárska, Bukovek, Falkland, dále 
také ulic Farské, Hřbitovní, Sálecké a dalších přilehlých, což království Vaše 
jest.“ Za to masky slíbily: „Slušně se budeme chovati, žen, panen a dívek ne-
budeme tůze škádliti a pánům sousedům na majetku újmy činiti.“ Povolení  
s radostí uděleno bylo, což se vzápětí oslavilo výskotem a tancem s ostatními. 

„MAŠKARY K VÁM PŘIŠLY, HEJ, ZAČAL MASOPUSTNÍ REJ!“ ZNĚLO PŘEPYCHAMI 
autor Dana Ehlová Novinky.cz



„MAŠKARY K VÁM PŘIŠLY, HEJ, ZAČAL MASOPUSTNÍ REJ!“ ZNĚLO PŘEPYCHAMI 
autor Dana Ehlová Novinky.cz
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Teprve pak průvod i s muzikanty vyrazil na svoji trasu 
a jako první navštívil obydlí hned v sousedství hasič-
ské zbrojnice. „Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotře 
vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej!“ 
zaznělo maškarním sborem a pak se ještě popřálo hos-
podyni k narozeninám. Vzápětí se plnila štamprlata, 
roznášely zákusky, jednohubky a další masopustní las-
kominy. Kolik domů průvod navštívil, zůstává otázkou, 
jisté však je, že zvěsti o masopustu v Přepychách se šíří 
široko daleko, dokonce až za oceán. Nevěříte? Důkazem 
byl jeden z klaunů. Jmenoval Bryan a je to nefalšova-
ný Kanaďan. Do kraje pod Orlickými horami přijel se 
svou přítelkyní, místní světoběžnici Petrou Sejkorovou, 
aby si užil staročeský svátek. To zdravotní sestřička Ma-
ruška Kudrnová pro změnu dorazila ze stověžaté Prahy.  
V Přepychách se veselila už podruhé: „Zažila jsem ma-
sopust na Vysočině, kam jsem předtím jezdila, ale tady 
je to úplně jiné – moc milé a pohodové. Nikam jinam už 
jezdit nechci,“ tvrdila.

HOSTÉ Z PRAHY I KANADY.
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MASOPUST 

RUKU K DÍLU PŘILOŽIL I JIŘÍ STRACH.

Mezitím, co masky obšťastňovaly sousedy i v těch nejvzdálenějších 
částech obce, „masožraví civilisté“ zcela zaplnili hasičskou zbrojni-
ci. Voňavé jitrničky šly doslova na dračku a celá pětistovka jich zmi-
zela hned po ránu. Ostatních zabijačkových specialit bylo ovšem 
dost – voňavý ovárek, tlačenka, kroupy, velice vhod přišla i horká 
prdelačka. Hasiči měli napilno, a tak je potěšilo, že ruku k dílu přijel 
přiložit i nejznámější člen místního sboru – režisér Jiří Strach. 

TRAKTOR DEN (již III. ročník)
se koná 

v sobotu 22. června 2019 
na burzovní ploše SK Přepychy. 

Zveme každého, kdo má nějaký 
samohyb, traktor, nebo cokoliv 

pojízdné, aby se zúčastnil. Zároveň 
zveme všechny nadšence k prohlídce  

a soutěžím, které budou probíhat 
souběžně. Zakončíme spanilou jízdou 

všech vystavovatelů po Přepychách 
cca v 15 hodin. Zajistíme bohaté ob-

čerstvení, odpoledne i večer posezení 
pod velkým stanem s hudbou.

Aby informace o masopustu v Přepychách byly úplné, dejme na 
závěr ještě slovo místnímu kronikáři Vladimíru Zdeňkovi: „Tradici 
jsme tu oživili v roce 2010, kdy Honza Dušek založil spolek PROPŘE-
PYCHY. Od začátku se podíleli i hasiči, dnes jsou role rozdělené: ha-
siči zajišťují občerstvení a spolek průvod, masky a celou kulturní část. 
Naší specialitou jsou policajti v dobových uniformách, kteří během 
průvodu zastavují vozidla, předávají řidičům vtipné pokutové bločky 
s texty, které reagují na různé domácí i světové události, a za to vybí-
rají „tučné“ poplatky."

FLORIÁSKÁ JÍZDA HASIČŮ 
se koná 

v sobotu 4. května 2019 
od 9.00 hodin. 

Od 13.00 hodin bude následovat 
okrsková soutěž (okrsek č.19)v Jílovicích, 
kde bude soutěžit naše družstva 
dětí, mužů i žen.
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JAK JSEM SE STAL BABOU JAGOU
Karneval pro dospělé - SDH 

Již několik posledních let je pilířem této 
zábavy veselá a nápaditá skupina (ví-
cegenerační) z  rodin Hrochových, Zil-
varových a jejich přátel. V  živé paměti 
máme dosud jejich Noc na Karlštejně, 
skotské tanečníky, nebo kreativní rodi-
nu Adamsovou. Vždy, když vstoupili do 
karnevalového sálu restaurace Katka, 

Úvodem malá „filosofická úvaha“. V životě nás potkává dost vážných věcí, které je třeba brát vážně. K tomu, aby náš život 
nebyl ale jen břemenem smutným, je třeba vycházet s nadhledem vstříc i věcem veselejším. Takovou příležitostí byl i 
karneval (nebo chcete-li Maškarní ples), pořádaný každoročně místními hasiči.

přicházel skvělý nápad, dobrá nálada a 
překvapení. A hlavně, do sálu přicházel 
příběh, vyprávěný v  dekoraci a kostý-
mech, za které by se nemuselo stydět ani 
Barrandovské studio. V dekoraci a kos-
týmech, vytvořených vlastní zručnou 
rukou „místních salonů Jana a Renata“.
V  letošní přípravě chyběla skupině do 

příběhu Mrazíka jedna figurka. Proto 
když jsem byl osloven, dlouho jsem ne-
váhal. Mou roli v příběhu mě prozradili 
až půl hodiny před zahájením plesu. Do 
skupiny se tak zapojila další generace, a 
zrodila se Baba Jaga. Za veselejší životní 
zážitky, jejím prostřednictvím, děkuji.

Vladimír Zdeněk st.
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 Již samotná cesta tam, se zkušeným 
Pepou Markem za volantem autokaru 
a pod dohledem Slávky dávala tušit, že 
se o zájezd smutečních hostů rozhodně 
nejedná. Kulturní a logistické zabezpe-
čení fungovalo perfektně. Napříč auto-
busem putovaly domácí gastronomické 
výtvory všeho druhu, hrdla se ladila do 
moravské noty, za hlasitého povzbuzo-
vání cestujících probíhala soutěž s  ru-
munským kamionem na dálnici. 
Po příjezdu rychlé ubytování v příjem-
ném prostředí (z populačních důvodů 
mládež po 2, starší generace i po 4) a 

Za kouzlem moravského sklípku

Bořetice, Prušánky, Dolní Bojanovice, Velké Bílovice, Kobylí. Několik jmen obcí, charakterizujících osobitou vinařskou 
oblast krásné Moravy. Pro nás přepyšské,  „z kraje pivního“, se v posledních letech stává krajem našeho poznávání a na-
šemu srdci se stále více přibližuje. Tentokrát bylo cílem výletu, organizovaného spolkem ProPřepychy, neméně kouzelné 
Kobylí. 

hurá na ochutnávku do sklípku. Naše 
představy o dvou vinných druzích (bí-
lém a červeném) narušil zasvěcený 
hostitel a naše obzory se zase rozšířily. 
Třeba, že hloubka dorůstání révových 
kořenů dosahuje průměrně do hloubky 
30-50 m a ve světě jsou i rekordy do 90 
m. V  následující kolektivní zábavě, se 
vedle vína, stal jasným favoritem v mo-
ravské pohostinnosti čerstvý chléb s do-
mácím sádlem a škvarečky. Kdo vydržel 
ve sklípku nejdéle, to ponechám na vaši 
přepyšské personální znalosti. 
Rána jsou na Moravě těžká, ale zkuše-

nost lidi posiluje. Proto vzhůru na roz-
hlednu, pokochat se zvlněným krajem, 
posázeným vinohrady, nebo navštívit 
dokvétající plantáž mandlovníků. Část 
účastníků vytvořila turistům „v základ-
ním táboře“, alespoň nevšední kulisu. 
Pěkné prožitky si ale odnášeli všichni. 
Kanadského občana Bryana jsem se na 
zážitky neptal, ale jsem přesvědčen, že 
Čechy (a navíc ty z Přepych), za chladné 
seveřany, rozhodně nepovažuje.
Tak za rok, Moravo, opět nashledanou.
Zprávu předkládá nejstarší účastník zá-
jezdu.

PRO BABU JAGU  

Děkujeme nejlepší Babě Jaze, ja-
kou mohla mít naše skupina „Mra-
zík“ na karnevalu pro dospělé po-
řádaném místním SDH. 

Pane Zdeňku, děkujeme Vám! 
I když jste nevěděl, co Vás čeká, bez 
váhání jste souhlasil a ujal se role.

Hrochovi a Zilvarovi
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
Zpráva z výroční členské schůze 

Vzhledem k  tomu, že podobná setkání 
jsou slavnostnější, byli zváni i rodinní 
příslušníci členů MS. Vítáni byli zástup-
ci samospráv z obcí Opočno a Přepychy. 
Dále se schůze zúčastnili delegáti míst-
ních organizací a to zejména sdružení 
ProPřepychy, Červený kříž, místní ha-
siči a myslivci ze sousedních honiteb 
Voděrady a České Meziříčí. Tradičně se 
účastnil i Ing. Zdeněk Pavlík - předseda 
honebního společenstva. Po oficielním 
jednání byla podávána večeře ze zvěři-
ny, kterou výborně připravil personál 
restaurace Katka. Ještě jednou tímto dě-
kujeme.
V  rámci schváleného programu před-
sedající pan Radek Křivka informoval, 
že spolek opětovně řádně odchoval na 
odchovně v  Čánce 2000 ks bažantích 
kuřat, což byl hlavní plán hospodaření 
spolku v minulém roce. Z toho 1215 ks 
bažantů bylo pak v různém stáří prodá-
no zejména na částečné krytí vynalo-
žených nákladů, 370 ks pak byl úhyn. 
Cca 400 ks bylo vypuštěno v  honitbě. 
MS pořádal pro ČMMJ zkoušky vloh 
malých a velkých plemen loveckých 
psů. Zejména pro rybáře a veřejnost 
pak rybářské závody „Zlatý karas“ a to 
s bohatým občerstvením. Opět se spolek 

Dne 23. 3. 2019  od  16-ti hodin hodnotili myslivci v restauraci KATKA v Pře-
pychách loňský rok (2018) a informovali o nejbližších plánech na rok 2019. 
Přítomným byly předloženy k nahlédnutí kroniky MS zpracované od r. 1924. 
Také se promítaly fotografie zejména z práce členů v honitbě.

zejména propůjčením honitby a organi-
začním zajištěním (včetně zajištění zvě-
ře) podílel na setkání a lovech sokolníků 
„ na Opočně“. Výše uvedené akce patří 
do programu již tradičně.
Spolek  MS Opočno –Přepychy měl ku 
dni schůze 29 řádných členů, jednoho 
člena ve zkušební době a jednoho adep-
ta zapsaného do kurzu výuky myslivosti 
u ČMMJ. Přítomní byli v dalším infor-
mováni o stavu hospodaření. Samostat-
ně bylo (a je) děkováno za příspěvky 
od obcí Opočna a Přepych, jakož i za 
dary sponzorské. Finanční hospodaření 
v roce 2018 bylo uzavřeno mírným pře-
bytkem.
LOV zvěře (2018):
Na společných honech bylo uloveno 
355 ks bažantů, na sokolnických lo-
vech v  naší honitbě pak  3 zajíci a 15 
ks bažantů. Dále bylo uloveno 18 srnců 
– z toho dva loveckými hosty za popla-
tek – a dále ze srnčí 5 srn a 6 ks srnčat. 
Úhyn srnčí zvěře, převážně díky střetům 
s auty, činil 25 ks. To je alarmující číslo. 
Kvůli této skutečnosti byl lov zásadním 
způsobem proti plánu ponížen. Děje se 
tak i přes to, že instalujeme kolem sil-
nic zradidla. Zvěř v honitbě nemá klid a 
stále střídá stanoviště. Další velké ztráty 

jsou na zvěři při zemědělské činnosti. 
Lov ostatní zvěře: 2 ks dančí a 8 ks zvěře 
černé, 21 lišek, 1 kuna, 1 straka, 2 vrány 
šedivky. Také 7 nutrií.
Nejlepší lovci a to lišek a divočáků byli 
veřejně dekorováni plaketami.
Dále bylo vzpomenuto i myslivecké ky-
nologie. Pan Bouček a pan Grulich si  
zvýšili kvalifikaci  psů na dalších zkouš-
kách. Příslib do budoucna jsou pak mla-
dí psi pana Zeleného, pana Ing. Píchy 
a  pana Mikulíka. V kynologiii má MS 
dobrý kredit a vyhovuje stanoveným zá-
konným podmínkám.
Revizní komise MS neshledala v  čin-
nosti za projednávané období závad.
Vzpomenuto bylo i neradostných zpráv 
a proti zvěři mířených aktivit. S lítostí 
sledujeme, jak z  krajiny mizí zejména 
hmyz. Ztrácí se rostlinné i živočišné 
druhy aniž bychom mohli něco účinně 
podniknout pro nápravu. Objektivně 
nejsme již jako myslivci schopni zlep-
šovat stav krajiny. Stále je nastolena 
otázka, co chceme zachovat pro naše 
následovníky a jak naplnit naše původní 
poslání tak, jak to stojí v naší pasovací 
stavovské formuli: „…. co příroda stvo-
řila, to cti a opatruj, to myslivče budiž 
první zákon Tvůj“…. 
K plánům spolku na rok 2019:
Tradiční akce a nejbližší akce:
Chov bažantů v  Čánce – opět nákup 
2000 ks jednodenních kuřat. Zkoušky 
loveckých psů  budou 11. května, Soutěž 
„Zlatý karas“ 1. června ( tentokrát „ na 
Dvoráku“), sokolnické dny na podzim. 
Dále akce, kde se členové MS účast-
ní: 20. 4. bude zahájena okresní výsta-
va trofejí v Dobrušce, 28. 4. bude jarní 
svod loveckých psů v Tutlekách.
V běžné práci v honitbě půjde o údržbu 
a budování chovatelských, pozorovacích 
a loveckých  zařízení  ( zejména krmel-
ců, zásypů a posedů). Zajištění krmiv a 
ostatní běžná myslivecká činnost. Bude 
prováděna i instalace napajedel pro 
zvěř v  honitbě. Letos i opravy střechy 
a příslušenství na mysliveckém domku 
v  Opočně a vymalování klubovny. Za-
teplení a oprava střechy na odchovně 
v Čánce. 

Ing. Černý Jan, foto: Karolina Černá
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SK Přepychy - KOPANÁ 
Z výroční schůze SK

První dvě jarní kola I.B třídy mají 
odehrané fotbalisté Přepych. I když 
dvakrát nastoupili před svými fa-
noušky, nepřipsali si ani jeden bod. 

Ke 31. 12. 2018 mělo SK Přepychy 87 členů, tj. 25 přispívajících s právem hla-
sovacím a 62 registrovaných sportovců.
Důležitý je příliv mladých sportovců z řad dětí. Máme již tři mládežnická druž-
stva: mladší žáky, elévy a přípravku. V první jarní dny se na treninku schází až 
40 dětí, o které se starají Josef Vostřez ml., Tomáš Rejzek, Tereza Macháčková 
a Martin Klika. Vedoucím družstev je Jiří Jelen. Jejich obětavá práce přináší po 
několika letech absence družstva žáků do našeho SK oprávněný optimismus. 
Děkujeme jim za péči o budoucnost SK. 
Se zahájením jarní sezony proběhla údržba hracích ploch - prohnojení, pro-
vzdušnění a srovnání terénu. Srovnání a provzdušnění udělala firma Janda za 
4 000Kč. 
Ve spolupráci s obcí provedli členové SK jarní úklid a údržbu okolí hřiště (nátěry 
plotů. lavic, buněk a za brankou k Očelicím zastřižení tújí).

SK Přepychy - převzato z Orlického týdeníku, autor Martin Šnajdr
VSTUP DO JARA SE FOTBALISTŮM NEPOVEDL

Se svým příspěvkem vystoupil jeden 
z nejstarších členů SK Přepychy, Jiří 
Sejkora.

SK Přepychy – TJ Spartak Kosičky 1:3
Branky: 52. Hejzlar T. – 20. Dašek, 85. 
Žaloudek, 88. Stránský.
Diváků: 120.
SK Přepychy: Ježek – Mucha (46. Luká-
šek V.), Junek, Šmída L., Žid L., Novák 
T., Rathouský Jan, Rejzek (57. Rathous-
ký Lukáš), Sedlák L., Hejzlar T., Tomín 
(28. Kinzel).
J. Jelen (vedoucí mužstva SK): „Na skvě-
le pokoseném zelném trávníku jsme při-
vítali tým Kosiček. Hosté byli ze začátku 
lepší a zaslouženě se dostali do vedení, 
ale nám se podařilo z kraje druhé půle 
vyrovnat. Druhý gól jsme však bohužel 
nepřidali a tak přišel trest v podobě druhé 
branky a na zvrat jsme již neměli síly.“

SK Přepychy - SK Třebechovice 0:5
Branky: 16., 31., 55. Morávek, 57. Bíl R., 
72. Patka. Diváků: 95
SK Přepychy: Beránek - Junek, Kinzel, 
Rathouský J., Žid, Šmída, Novák, Sed-
lák, Hejzlar (38. Lukeš R.), Rejchrt T. 

(20. Mucha), Tomín (60. Rathouský L.).
J. Jelen (vedoucí mužstva SK): „Hostům 
chvíli trvalo, než si zvykli na naše hřiště. 
Bohužel si zvykli rychle. My jsme měli ně-
kolik slibných šancí, ale ani trefit prázd-
nou bránu se nám dneska nepodařilo.“
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LUŠTÍME S ORLICKÝM TÝDENÍKEM 
tajenka skrývá část názvu hudebního souboru 

Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 26. 4. 2019. Vylosovaný výherce, 
který odpoví správně, získává předplatné Orlického týdeníku na měsíc květen a červen.

Před začátkem jarní sezony jsme se ze-
ptali trenéra Tomáše Rejzka, jak je tým 
připraven na druhou polovinu soutěže.
„Chceme hrát jako City, to zase jo!“
Kdy jste začali s přípravou a jak jste s ní 
spokojený?
Někdo začal v únoru, někdo v březnu, ně-
kdo to ještě ani nestihnul. Díky gentlema-
nům z Opočna. Opět jsme přípravu spoji-
li a díky tomu naše jednotky připomínají 
trénink a ne sraz herců z „Bylo nás pět“.
Na co jste se v přípravě zaměřili nejvíce?
Na plesy. (směje se)
Co musíte oproti podzimní části zlepšit?
Tak my tak nějak prostě hrajeme, na co 
máme… Stejně jako ve většině klubů se i u 
nás prakticky netrénuje. Jen tak „pocem“ 
do nožičky. Takže se nemůžeme zlepšit. 

Tudíž nad tím ani nemá smysl přemýšlet. 
Ale chceme hrát jako City, to zase jo!
Kolik přípravných zápasů jste odehráli a 
s jakými výsledky?
Sehráli jsme k dnešku (13. 3.) asi čtyři 
přáteláky. Spíše tréninky v dresech. Tomu 
odpovídaly i výsledky, které byly spíš ho-
kejové. Všímám si, že jak v přátelských, 
tak mistrovských utkáních si drtivá větši-
na hráčů hlavně hlídá zdraví. Což zcela 
chápu. Výsledky v přáteláku už přece ni-
kdo neřeší. Díky moc všem, kteří chodili.
Jaké změny v kádru proběhly během 
zimní přestávky – odchody – příchody?
Nula.
 Realizační tým zůstává ve stejném slo-
žení?
Ano.
Kdo by měl patřit mezi opory a na koho 
budete spoléhat?

Chtěl bych vidět, jak se stávají oporami 
mladí hráči. Odehráno už mají, umí… 
Tomín, Novák, Honza Rathouský, Kin-
zel… To je moje přání.
Tipnete si vítěze I. B třídy a sestupující?
Nahoru půjde Solnice. Dole to bude ještě 
hodně zajímavé. Některé týmy tam nema-
jí co dělat. Myslím hlavně, že ať už spadne 
kdokoliv, tak i když se to rádo prezentuje 
jako sportovní tragédie, je to pro sestupu-
jící tým vlastně možnost tak nějak sesku-
pit řady, nabrat sebevědomí a odrazit se 
zase zpátky. Ale tak já si rejpnu. Spadne 
Opočno. Zdravím Žíďo… (směje se)
Co je vaším cílem v jarní části a co byste 
vzkázal fanouškům?
Chceme se vyhnout problémům se zá-
chranou a jakýmkoliv problémům. Všem 
samozřejmě přeji, aby se vyhýbali zraně-
ním a zranění jim. Fanouškům rovněž. 

SK Přepychy - Tomáš Rejzek.



Kultura 

ZVÍŘÁTKA NA DVORKU - pořádá Kulturní komise a Restaurace Katka
Vyhlášení soutěže „Velikonoční dekorace“

SOBOTA 20. 4. 
od 9 - 14 hodin
vyhlášení soutěže Velikonoční dekorace ve 13 hodin

V RESTAURACI KATKA

Určeno nejen dětem.
Přijďte nasát jarní atmosféru.

Občerstvení zajištěno Restaurací Katka.

Na dvorku u restaurace si budete moci pro-
hlédnout domácí zvířata, v sále restaurace 
společně upleteme pomlázky, ozdobíme 
vajíčka, bude připravena tvořivá dílnička 
pro děti s velikonoční tématikou (materiál 
zajištěn) a v plánu je i malá kulturní vložka.
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VELIKONOČNÍ DEKORACE ve výlohách TESONU
hlasování o nej ... dekoraci končí 18. 4. 

Členky kulturní komise při radě Obce Přepychy vyhlásily soutěž „O nej... veliko-
noční dekoraci“. Tak jako loňský rok se opět sešla spousta velikonočních ozdob. 
Tentokrát zaplnily obě výlohy u Krulichových. Majitelům objektu děkujeme za 
vstřícnost a naše čtenáře zveme na slavnostní vyhlášení vítězů do Restaurace 
Katka v sobotu 20. dubna.

redakce PZ

Hlasování probíhá od 9. 4. do 18. 4. 2019. Hlasovací boxy a lístky jsou v potravinách 
Milan, v obchodě u paní Karlíčkové, na Poště Partner a na obecním úřadě.
Hlasující může dát 1 hlas výrobku v kategorii „Děti“ a 1 hlas v kategorii „Dospělí“.
Kategorie děti (0-15 let)
Počet soutěžících 12
Počet výrobků 15
Kategorie dospělí (15-xxx let)
Počet soutěžících 11
Počet výrobků 16

CYKLOVÝLET
cílem - Hospital Kuks

neděle 
5. května 2019

Sraz: v 8:00 hod. 
u hasičské zbrojnice

HOSPITAL KUKS

Trasa autobusu: 

Přepychy od hasičárny – 
Hradec Králové (Předměřice 

– nájezd na cyklostezku)- 
Kuks – Přepychy

Autobus odveze účastníky 
zájezdu do Předměřic, kde 

se napojíme na cyklostezku 
vedoucí z HK na Kuks.

Následně autobus přejede 
na Kuks, kde na nás počká.

Program individuální (pro-
hlídka areálu Hospitalu, 

oběd v restauraci, Šporkův 
mlýn).

Odjezd z Kuksu do Přepych 
autobusem. Zdatní účastní-
ci zájezdu můžou pokračo-

vat na kole.

Odjezd z Kuksu 
v cca 16-17 hod.
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20 / 4

30/ 4

4/ 5

8 / 5

Restaurace Katka 9 -14 hodin, Obec
ZVÍŘÁTKA NA DVORKU A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
vyhodnocení soutěže ve 13 hodin

Areál SK od 18:00 Obec, sraz v 18 hodin u rybníku Dvorský
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sbor dobrovolných hasičů, začátek v 9 hodin  
FLORIÁNSKÁ JÍZDA SDH

Sraz u Tesonu v 9 hodin, Radek Tláskal  
VÝŠLAP NA OSIČINU

25 / 5

31 / 5

Kostel sv. Prokopa od 9 do 11 hodin, Obec Přepychy a SDH
TÝDEN KOSTELŮ
Komentovaná prohlídka - Podzemí, kostel sv. Prokopa (heraldic-
ké památky, varhany, zvony)

kostel sv. Prokopa od 18 hodin, Obec Přepychy
BRASS BAND
Koncert 11 hudebníků  Armádního hudebního souboru ČR.

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

5 / 5

Sraz u  hasičárny v 8 hodin, Obec  
CYKLOVÝLET - po cyklostezce na Kuks
doprava osob včetně kol na start zajištěna. Zájemci se mohou 
hlásit na Poště Partner

5. května 2019
mši sv. celebruje P. Jan Paseka

Úmysl: za náš národ a naše představitele 
a mír ve světě

12. května 2019 
mši sv. celebruje P. Jiří Pilz

Úmysl: za naše děti, mládež, 
za jejich víru a správnou volbu 

životního povolání

19. května 2019 
mši sv. celebruje 

P. Tomáš Hoffmann
Úmysl: za rodiny a uzdravení vztahů 

v rodinách

26. května 2019 
mši sv. celebruje P. Zdeněk Novák

Úmysl: za nemocné, trpící, opuštěné  
a za sílu pro ně spojovat své utrpení 

s Ježíšovým

18. srpna 2019 
mši sv. celebruje 

P. Ján Jakubovič, CM
Úmysl: za církev a nová duchovní povo-

lání z našich farností

6. října 2019 
mši sv. celebruje 

P. Branko Štefún, CM
Úmysl: za poutníky a za všechny úmysly, 

se kterými přicházejí

Bohoslužby se konají
v neděli od 14:30 hodin

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH

2019

 

Pozývame vás na křížovou cestu v přírode 

na poutní místo do Dřizen u Přepych 

 

Velký pátek 19.4. 2019         začátek:  13:00 hodin  

Cyklisté:  
Na kolách z Dobrušky od fary 
odjíždíme v 12:15  

 

DOKUMENTARISTA PŘEPYCH
Obec Přepychy hledá 
dobrovolníka na spolupráci 
při pořizování filmového 
záznamu a jeho následného zpraco-
vání (střih, titulky, ozvučení). 
Kamera a počítač s programem 
k dispozici.
Kontakt: Zdeňka Seidelová
T: 603 485 369
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Inzerce

Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto 
maximálně 30 000 km, a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. 
Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí 
prověřené historie a technického stavu. 

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 291
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

 

Untitled-483   1 7.3.2019   13:29:09
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - SVOZ ODPADU

 BACHA DĚTI!
ČARODĚJNICE
jsou za dveřmi.

Sejdeme se 

30.4.2018 v 18 hod. 
u rybníku Dvorský 

v Přepychách. 

S sebou lampiony a košťata. 
Těšíme se 
na všechny 

čarodějnice a čaroděje.

MARIUS PEDERSEN 
SVOZ ODPADŮ

PŘEPYCHY

Mobilní svoz 
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

sobota 2. června 2018 
ze stanoviště parkoviště TESON

pátek 1. června — pondělí 4. června
na parkovišti TESON a parkovišti u MŠ

Kontejnery na 
OBJEMNÝ ODPAD

BENEFIČNÍ KONCERTY 2018 
NA

OBNOVU ZVONŮ 
v kostele sv. Prokopa 

NAVŠTIVTE
PŘEPYCHY

MARIUS PEDERSEN

SVOZ ODPADŮ - PŘEPYCHY
MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
dne: 1. června od 10:30 do 11:30 hodin
z parkoviště TESON

SVOZ 
OBJEMNÉHO ODPADU
dne: 31. 5. - 3. 6. 
na parkovišti TESON čp. 66, 
na Bukovkách, u Mateřské školy

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hyd-
roxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, 

pesticidy, akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní), monočlánky, elektropřístroje - radia, vysavače, prač-

ky, sporáky, atd., ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky 

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 

odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! 

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! 

VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! 

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 700ks, 
zdarma do vašich poštovních schránek. Uzávěrka příštího čísla: 10. 5. 2019. Redakční rada: Jitka Čtvrtečková, Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Zdeňka Seidelová, Andrea Seidelová, 
Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. Kn. Foto: archiv Obce Přepychy, Jozef Papík a Lenka Čtvrtečková. Registrace: MK ČR E 22540
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