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Ze života obce 

SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
nedávno jsem obdržela nový kalendář na rok 

2022 plný přísloví. Zaujalo mne jedno hned 
v úvodu. „Díky nemoci známe hodnotu zdraví, 
díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky 
únavě odpočinek“, Hérakleitos z Efesu. Zdraví 
je totiž nyní téma nás všech. Uvědomujeme si, 
jak jsme zranitelní a jak málo stačí, aby náš 
život nabral jiný směr. Přejme si, ať tuto dobu 
přečkáme společně silní a v jednotě! Věřím, že 
zvládnutí těchto posledních několika měsíců 
bude pro nás poučením, které přijmeme s po-
korou a začneme se znovu radovat z maličkos-
tí všedních dnů.

Na první adventní neděli jsme již tradičně 
rozsvítili náš vánoční strom. Potěšilo mne, ko-
lik z Vás na rozsvícení stromu dorazilo.

Hned následující neděli navštívil naši obec 
Mikuláš se svou početnou družinou. Měli asi 
velice dobré informace od samotného Lucife-
ra, protože navštívili úplně všechny děti, do-
konce některé i jen na návštěvě v Přepychách.

Veliké díky členům SDH Přepychy, Místní 
skupině Českého červeného kříže a Spolku 
ProPřepychy, kteří opětovně pomohli našemu 
Mikuláši s přípravou nadílky.

V sobotu 8. ledna 2022 budou naší obcí pro-
cházet Tříkráloví koledníci s kasičkami. Nemu-
sím asi připomínat, že „Každá koruna pomá-
há“! Předem všem dárcům děkujeme!

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Na příští 
rok plánujeme realizaci chybějícího veřejné-
ho osvětlení v obci (Bukovky, bytovky a DZÚ), 
opravu některých místních komunikací, vy-
pracování projektu na sportovní hřiště u ško-
ly,  projektu na změnu vytápění ZŠ Přepychy, 
zahájení výstavby technické a dopravní infra-
struktury v Lokalitě Z 1 „V Domcích“ a dokon-
čení akce „Rekonstrukce obecního úřadu, Pře-
pychy“, abychom se mohli opět přestěhovat do 
opravených rozšířených prostor.

Blíží se nám svátky klidu a míru. Já nám 
všem ze srdce přeji, ať jsou pro nás co nejklid-
nější. Ať je strávíme v pohodě se svými blízký-
mi a alespoň na chvíli všichni zapomeneme na 
negativní věci kolem nás. Přeji Vám všem pev-
né zdraví a mnoho štěstí do konce roku 2021 
a po celý rok 2022! Jaké to bude, bude záležet 
i na každém z nás!

Vaše starostka, Zdeňka Seidelová

PF 2022

Děkujeme Vám 
za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Do nového roku 2022 Vám z Přepych
přejeme hodně zdraví, štěstí, 

osobních i pracovních úspěchů.

Foto: Mirka Fryntová / z cyklu Přepyšské lavičky 2022

PF 2022

přeje všem Přepyšákům
Jan Havlík, starosta obce Přepychy

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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Jméno, které se stalo fotbalovou legendou.
Tento sloupek přijměte jako malý detektivní příběh s rozuzlením téměř po šedesáti 

letech. Jeho počátek zasadím do období Vánoc, ať má správnou atmosféru...
Psala se šedesátá léta minulého století a my jsme se starším bráchou a s rodiči 

bydleli v nájemním bytě v Opočně. Záviděli jsme klukům, kteří obývali domek  
s dvorkem, protože ti mohli mít psího kamaráda. Našim marným prosbám k ro-
dičům vysílaným však nečekaně vyšel vstříc strýc Václav - mistr zedník z Přepych.  
K veliké radosti, kterou maminka Maruška ovšem nesdílela, přivezl nám pod vá-
noční stromek živý dárek. Kdo by se s ním nepomazlil a kdo by mu cokoli odepřel?! 
Milé stvoření dostalo jméno a pelíšek, ale jeho výchova se nedařila. Nebylo divu, ro-
diče celý den v práci (to se chodilo ještě i v sobotu) a my s bráchou ve škole. Když jsme 
byli doma, s naším čtyřnohým miláčkem jsme se mazlili, zatímco maminka vytírala 
loužičky. Po několika týdnech však i její – tak hodné - pohár trpělivosti přetekl. Náš 
mazel, zoufalý asi ze samoty, rozkousal linoleum a poničil hodobožový koberec. Ná-
sledoval jeho nucený exil zpátky do Přepych. Na dotaz, kam se poděl, zněla odpověď: 
„ Odvezla jsem ho k hodným lidem, kde se na dvorku do libosti vyběhá a vyřádí se.“

Bylo nám za naším, podle strýce Václava zaručeně čistokrevným jezevčíčkem, 
hodně smutno. Kam se dostal, do kterého stavení, nám rodiče nesdělili, asi aby  
z dětské duše vyprchala lítost rychleji.

Že měl náš malý kamarád šťastný život plný svobody a kam všude směl utíkávat 
za zábavou i se svým novým pánem, dozvěděl jsem se až nedávno. Domov nalezl  
v jednom z domků v ulici za rybníkem u sv. Jána. Slepice a kočky tam proháněl, jak 
se mu zlíbilo. A díky klukovi, se kterým běhal nejen za mičudou, vzpomíná se na 
něj v Přepychách dodnes. Byl slavný a měl jméno, za jaké by se nemusel stydět žádný 
bojovný rek. Byl to RAFÍČEK.

Kteréhože kluka to tady vzpomínám? Zasvěcení vědí. Ostatní se dočtou v našem 
Zpravodaji.

Jiří Králíček

Ilustrace na titulní stránce a uvnitř zpravodaje : Petr Netík - Nejty, Opočno

Nejtyho pohlednice 
s vánoční tématikou 
zakoupíte 
v IC Opočno 
a prodejně SOMIPO.
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VÝPIS z Usnesení ZO Přepychy 
č. 2021-13 ze dne 14. 12. 2021

Na závěr jednání Zastupitelstva obce poděkovala starostka Zdeň-
ka Seidelová spolu s místostarostou Honzou Macháčkem kroniká-
ři obce Vladimíru Zdeňkovi za jeho úžasně zpracované Toulky 
přepyšskou minulostí, které tvoří již řadu let přílohu Přepyšského 
zpravodaje. Popřáli mu hodně zdraví a sil do příštích let.

I. ZO bere na vědomí:
3.  Bod 4 programu • Rozpočtové opatření č. 2021/014 a 
2021/015.
4.  Bod 5 programu • Informaci o infrastruktuře Přepychy, 
Lokalita Z1 „V Domcích“.
5.  Bod 7 programu • Informaci o infrastruktuře Přepychy, 
Lokalita Z26 „V Domcích“.
6.  Bod 10 programu • Návrh rozpočtu na rok 2022.

7.  Bod 11 programu • Kulturní akce.

II. Schvaluje: (pro / proti / zdržel se)
1.  Bod 1 programu (hlasování v  19:08 hod.) • Program a 
ověřovatele zápisu (12/0/0).
2.  Bod 6 programu (hlasování v 19:14 hod.) • Žádost o pro-
dloužení termínu podpisu kupní smlouvy č.j.: 1087/2021 
(12/0/0/).
3.  Bod 8 programu • Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 953 068 
Marius Pedersen, odpad občané (8/0/5).    
4.  Bod 9 programu • Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 953068 Ma-
rius Pedersen, komunální odpad – nádoba obecního úřadu 
(8/0/5).
5.  Bod 10.1 programu • Příspěvek pro ZŠ a MŠ Přepychy 
na rok 2022 z rozpočtu obce Přepychy ve výši 650.000,-Kč 
(13/0/0).
6.  Bod 12.1 programu • Žádost o prodloužení termínu splát-
ky kupní ceny č.j.: 1123/2021 (13/0/0).

I JEDNA
CHYBA VÁS
MŮŽE STÁT

VŠECHNY
ÚSPORY! 

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA! IHNED
KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI VOLEJTE 158!

POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či Policie ČR
přístupové údaje do internetového bankovnictví či údaje o
platební kartě? NEBO abyste provedli platební transakci z
důvodu hrozícího útoku na váš účet?

Přežijete v
online světě?
Vyzkoušejte si 
KYBERTEST!
www.kybertest.cz

POLICIE ČR VARUJE
před podvodníky v on-line prostředí

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
přeje Klára Dostálová
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INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU  

Z důvodu čerpání dovolené bude 

obecní úřad uzavřen pro veřejnost 
od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Kontakty: 
tel. 494 628 111, 724 025 975, starostka obce 603 485 369

e-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz

POPLATEK ZA PSA

Počet psů  poplatek
1. pes   100 Kč
2. a další pes 200 Kč

STOČNÉ 2021

5,- Kč / m3 + DPH
Dle skutečné spotřeby.

POŠTA PARTNER
Provoz pošty během svátků nepřerušen
Pondělí: 8:30–10:30  13:00–17:00 hodin 
Úterý:  8:30–10:30 hodin
Středa: 8:30–10:30  13:00–17:00 hodin
Čtvrtek: 8:30–10:30 hodin
Pátek:  8:30–10:30  13:00–15:00 hodin
Telefon: 494 628 991, 602 542 909
E: jana.stepankova@prepychy.cz

VODNÉ 2022

AQUA SERVIS a.s. 
zvyšuje od 1. ledna 2022 cenu vody.
Nová cena 43,07 Kč včetně DPH/1 m³ vody.

POPLATKY

VÝŠE POPLATKU ZA SBĚR 
A SVOZ 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
OD 1. 1. 2022

Od 1. ledna 2022 vstoupí v  plat-
nost nová Obecně závazná vyhláš-
ka o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
pro obec Přepychy. 

V souvislosti s novou odpadovou le-
gislativou tak dojde k výrazné změ-
ně proti dosavadnímu systému.

Poplatkovým obdobím je jeden rok, 
sazba poplatku činí 600,- Kč na fyzic-
kou osobu, přihlášenou v obci, pří-
padně na vlastníka nemovitosti pro 
rodinnou rekreaci, která je umístěna 
na území obce, ve které není přihlá-
šena žádná fyzická osoba.

Svoz odpadu bude prováděn jed-
nou za čtrnáct dnů. 

Svozový kalendář obdržíte při úhra-
dě poplatku. Kalendář naleznete i 
na www.prepychy.cz.

SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

PŘEPYCHY

Kalendářní rok 2022

SVOZOVÝ DEN – PÁTEK

Svoz po celý rok pravidelně 
V LICHÝ TÝDEN 

tj. celkem 26x
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STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU
Informace OÚ

Stavební práce na rekonstrukci 
budovy obecního úřadu probíhají 
dle harmonogramu. Bylo provede-
no bourání střešní konstrukce, be-
tonáž věnců obvodových zdí, vázá-
ní výztuže stropní konstrukce nad 
sociálním zařízením a následná 
betonáž. Podlahová konstrukce ve 
2. NP je řešena položením rozná-
šecích hranolků na traverzy. Nová 
střešní konstrukce byla již opatře-
na fólií a latěmi.
Děkujeme pracovníkům společ-
nosti STATING s.r.o., zejména 
stavbyvedoucímu panu Kamilu Po-
lákovi za urychlení všech prací, po-
třebných k zakrytí stavby před pří-
chodem hlavních zimních měsíců.

Projekt

„STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBECNÍHO ÚŘADU PŘEPYCHY"
byl realizován za přispění prostředků 

státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj

INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ
Akce „PŘEPYCHY, ZDROJ VODY“

Nová úpravna vody byla dokonče-
na v řádném termínu. Byly dokon-
čeny terénní úpravy okolo objektu, 
včetně oplocení a přístupové ko-
munikace. Byla instalována vlastní 
technologie úpravny. Současně se 
zahájením zkušebního provozu byla 
ověřena i funkčnost systému přeno-
su i řízení (zejména s ohledem na 
poruchové stavy a signalizace poru-
chových stavů).

Přepyšský zpravodaj 2021/4



strana 7

Ze života obce

INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ
Akce „PŘEPYCHY, ZDROJ VODY“

Byla zhodnocena účinnost technologie (odběry a analýzy 
vody před úpravou a po úpravě), množství čerpané vody, 
snížení hladiny ve vrtu apod. Současně bylo provedeno 
proškolení pracovníků budoucího provozovatele společ-
nosti AQUA SERVIS a.s. Zhotovitel stavby společnost V 
+ V s.r.o., stavební a obchodní firma, doložila všechny 
potřebné podklady k podání žádosti o kolaudaci, která 
proběhne začátkem roku 2022.
Závěrem bych ráda poděkovala pracovníkům zhotovitele 
stavby V + V s.r.o. a všem, kteří se na úspěšném dokonče-

ní stavby podíleli. Byli to pracovníci společností VODESTO 
s.r.o., AQUA SERVIS a.s., DABONA s.r.o. a VODA CZ, s.r.o.
Projekt „Přepychy, zdroj vody“ byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva 
zemědělství pod názvem „Podpora výstavby a technic-
kého zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
v celkové výši 3.252.000,- Kč. Cena díla 6.948.956,- Kč 
včetně DPH.

Zdeňka Seidelová, předseda Svazku obcí Dřížná

Správně napsaná adresa 
je převelice důležitá, 
aby zásilka našla 
svého adresáta. 
A což teprve, 
když se v jedné vsi 
sejde více nositelů stejného jména. 

Veselé Vánoce
plné splněných přání

posílá 
Poštouník U Maxmiliána

ANKETA: JAKÁ JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ V PŘEPYCHÁCH
Tipněte si - správnou odpověď naleznete na straně 26

Malá nápověda:
TO JSEM Z TOHO JELEN

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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MAPUJEME  VÝSTAVBU LOKALITY Z 26
Vladimír Zdeněk st.

Vedle písemné kroniky zachycujeme události našeho ži-
vota také ve Fotokronice obce. Důležitou událostí, která 
bude postupně měnit tvář Přepych, je výstavba domků 
v lokalitách Z26 a Z1. Pro zachování paměti potomkům 
je důležité, probíhající změny dokumentovat. Velice nás 
těší, že se tento „strategický projekt obce“ začíná úspěš-
ně rozbíhat. K premiantům, manželům Seibertovým, 
se přidávají další stavebníci a ráz „opočenského okra-
je obce“ dostává novou podobu. Naším miniseriálem ji 
chceme přiblížit i vám. 
Při vědomí všech složitostí dnešní doby, přejeme všem 
stavebníkům hodně trpělivosti a sil při překonávání ob-
tížností administrativních, energetických, ekonomických 
i pandemických. Až si zde vytvoříte nový útulný domov, 
rádi vás přivítáme ve společenství obyvatel Přepych.

Martin Seibert, MDDr. Simona Seibertová 
(parcela 219/37)  

Martin Čmolík, Ing. Veronika Jarkovská  (parcela 219/36  

Adolf Soumar, Bc., Ing. Veronika Tobiášková, (parcela 219/34) 

Zdeněk Lukášek,  (parcela 219/47)

Dominik Horníček, Lucie Tvrdíková 
(parcela 219/49)

Ing. Jan Fencl, Lenka Sejkorová, (parcela č. 219/46)
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk

Život v obci

Zájem přivedl Miloše na Střední odborné učiliště strojírenské v Dobrušce, které 
v roce 1988 absolvoval jako obráběč kovů. Nastoupil do Adastu, kde práce na výro-
bě polygrafických strojů vyžadovala vysokou přesnost a kvalitu práce. Znamenala 
i možnost seznámit se prakticky s  různými výrobními mechanismy, soustruhy, 
frézami, nebo ohýbačkami. Na určitou dobu si odskočil na vojnu, odkud se před-
časně po vážné nehodě vrátil a v Adastu dále pokračoval. Prožíval zde nejistou 
dobu divoké privatizace, nejrůznějších restrukturalizací a změn. Proto zde v roce 
2001 pracovní poměr ukončil a nastoupil do firmy TTK Hradec Králové (Tlumiče 
Torzních Kmitů). Šlo o moderní podnik německých majitelů, běžně vybavený pro-
gramovacími NC stroji, vyrábějící důležité součásti do automobilů. To napomohlo 
k získání nových poznatků a praktických zkušeností.

Maminka Jana
Z popisu Milošovi životní pouti je nyní třeba malého odbočení a do příběhu za-
členit také jeho matku Janu, která v pozadí jeho dalšího směřování hrála rovněž 
důležitou roli. Většina z nás tuto energickou, rozhodnou a přímou ženu asi zná. 
Jako zdatná soustružnice pracovala v Tesle Opočno, a tak nepřekvapilo, když po 
divoké privatizaci a nejistých vyhlídkách, kdy se místo kvalifikované strojařiny ba-
lila čočka a Jana skončila na vrátnici, vzala osud do svých rukou. Kamarád Bohouš 
z PZP pomohl sehnat první soustruh, Jana upravila doma garáž a pustila se do sa-
mostatné práce. V českých podmínkách není třeba příliš rozebírat složité podmín-
ky začátků takového podnikání. Sehnat důvěryhodné dodavatele materiálů, solidní 
odběratele hotových výrobků, podnikatelská administrativa, účetnictví, jednání se 
všudypřítomnými úřady hygieny, bezpečnosti práce, odvodu daní a podobně. Při 
své pouhé mediální znalosti této problematiky si to ani nedovedu vše představit. 
S nadsázkou lze říci, že možná ten základní smysl – práce na soustruhu – byl v pod-
nikání tím jednodušším. Ve volných chvílích pomáhal při svém zaměstnání i Mi-
loš. Začínali výrobou některých komponentů pro podnik PZP nebo Kovodružstvo 
Lipovka, zakázky přibývaly a díky kvalitní a spolehlivé práci se okruh odběratelů 
rozšiřoval. Bylo nezbytné investovat do nových strojů a zařízení. Miloš si postupně 
zajistil živnostenské oprávnění a v roce 2007 se osamostatnil.

Osobní zodpovědnost a uspokojení z dobře odvedené práce 
Dnes je matka v roli důležité pomocnice, stále dokáže zastat spoustu odborné práce. 
Jana má pro to svéráznou průpovídku: „Kdybych měla být v důchodu bez práce, tak 
mě můžeš rovnou zahrabat“. A Miloš si její práce velmi váží. Zejména po loňském 
pandemickém roce, kdy se ekonomika oživila, je práce nad hlavu. Vždyť ročně 
zpracují asi 30 tun kovového materiálu.  Jejich stabilními a trvalými odběrateli je 
firma LAVAT Chotutice, zabývající se vakuovou technikou. I tam jde o přesnost a 
kvalitu. Zájem této firmy o spolupráci také svědčí o kvalitě a profesionální úrovni 
Milošovy malé rodinné firmy. On sám je realista, nesplnitelné cíle si do budoucna 
neklade. Vyhovuje mu ale osobní zodpovědnost, samostatnost, uspokojení z dobře 
odvedené práce a uspokojení zákazníků. 
Myslím, že v dnešní době to není málo.

ŠROUBY A MATICE
Nevím, zda skupina Mandrage zná Miloše Zilvara, ale spojení jejich popu-
lární písničky s Milošem není náhodné. Šrouby a matice, které jsou jednodu-
chým, ale důmyslným prvkem spojování materiálů, provázejí určitým způso-
bem našeho souseda téměř jeho celý, produktivní život. Tak, jak předcházející 
aktéři naší rubriky tíhnuli k práci se dřevem, k pěstování okrasných květin, 
k  automobilovým veteránům nebo motocyklům, pro Miloše byla zájmem i 
zábavou práce s kovem. Určitě v tom „mají prsty“ geny rodiny Zilvarových i 
zručného dědy Urbana, který, mimo jiné, vedl v minulosti i naši obec. 

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vánoční atmosféra ve školce

Až zacinká zvoneček...

Podzim jsme si ve školce pořádně užili. Pan Karel Nejman nás seznámil s životem dravců. 

Paní Adamcová nás, v rámci projektu Broučci, zavedla do říše hmyzu. V období dušiček jsme si uspořádali strašidelný den a také jsme 
nezapomněli dlabat dýně do místní soutěže.

Nyní ve školce panuje vánoční atmosféra. Z dálky je slyšet zpěv vá-
nočních koled a děti mají plné ruce práce s výrobou přáníček a dá-
rečků pro rodiče. Společně se těšíme na vánoční nadílku a bedlivě 
posloucháme, zda nezaslechneme, někde z dáli, cinkání vánočního 
zvonečku...

Eva Hájková
Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 
přejí 
děti a kolektiv ZŠ a MŠ Přepychy
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 NAŠI OSLAVENCI

PROSINEC 2021

Jaromír Zilvar   čp. 170  70 let
Miloslava Kubíčková  čp. 120  87 let

LEDEN 2022

Anna Křivková  čp. 212  81 let
Eva Vostřezová  čp. 82  89 let

ÚNOR 2022

Josef Vostřez   čp. 80  70 let
Jana Zilvarová   čp. 158  75 let
Josef Jelen   čp. 121  81 let
Květoslava Zilvarová  čp. 170  88 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upravující zpracování 
osobních údajů a se souhlasem zde uvedených osob.

Významné žiVotní jubileum 
mirka zilVara 

bylo příležitostí pro radka 
křiVku, 

opět projevit svou řezbářskou 
zručnost. Pro potomky jubilanta 

zhotovil krásný dárek, který 
Mirkův celoživotní vztah k 

ušlechtilému pomocníkovi a příteli 
člověka, osobitým způsobem 

vystihuje.

PF 2022

Redakce Přepyšského zpravodaje
Foto: Mirka Fryntová

Společenská kronika
prosinec 2021, leden 2022, únor 2022

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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Miloň Čepelka nejen o Přepychách
Knihovna U Lenky

O NAŠÍ VESNICI NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH

PÁR MINUT PRO M + M,
pro Martina s Miloněm, říjen 2021
Hezký večer, posloucháte Country radio, a to je dobře. Dostal jsem 
nové číslo číslo Přepyšského zpravodaje, periodického tisku obce 
Přepychy, nejlepšího v  Královéhradeckém kraji. Před časem jsem 
vám o něm říkal a obdivoval se mu. Ale neřekl jsem tehdy, že každé 
číslo má historickou přílohu – Toulky přepyšskou minulostí, kterou 
připravuje kronikář obce pan Vladimír Zdeněk starší. Jejich nejno-
vější, už 34. vydání, má název Spory předků, a na příkladech z dáv-
na ukazuje a varuje, jak různé pře, většinou takové, kterým se říká 
žabomyší, třeba jen o proužek pozemku, nevyplácejí, že vzájemné 
sousedské porozumění a velkorysost je lepší. To se ví, nic nového. 
Tentokrát mě však zaujalo, že to pan Zdeněk kromě studiem sta-
rých pramenů podpořil poezií, básničkou zapomenutého autora Jana 
Evangelisty Nečase, právníka, soudce, básníka a překladatele, který 
žil mezi lety 1849 (narozen ve Studnici u Nového Města na Moravě) 
až 1919 (kdy zemřel v Brně). Nevím, kde jeho verše našel, ale oceňu-
ji, že je hledal! A že jimi své kronikářské poznatky doložil. Teď vám 
je přečtu, neboť jsou starosvětsky kouzelné. I když je to jen úryvek 
z Nečasovy větší básně Sousedé:
Tak na to pamatujme. I na to, že kroniky a staří básníci zaslouží naši 
pozornost a úctu. Dík, Přepyšský zpravodaji!

Miloň Čepelka

Úryvek z básně SOUSEDÉ

Jest v lesích takých víska, sice malá,
však snad ji ruka kouzelná sem dala.
Vždyť tu tak krásno, lahodno a milo,
jak by tu zrovna samo nebe bylo
a jak by domov zvolilo si štěstí
tu v každém koutku, v každé ratolesti.

V té vísce žili sousedé – Hrom, Vrána.
Jich obou práce byla požehnána
Jak na stádech, tak na úrodě v poli. 
A říkáno, že vrabci u stodoly
Spor o tom vedli švitořivou řečí,
KDO z obou hospodářů PÁN je větší.

A jak to vždycky bývalo a bývá:
Čí chléb kdo jí, že toho píseň zpívá, 
tak též to bylo tehdá mezi ptáky.
Spor stejný brzo přešel na sedláky:
SPOR, kterýž SKONČIT mohlo slovo včasné…
Leč kterým ŠTĚSTÍ zahyne a zhasne.

Jak slavili Vánoce u Čepelků
Vánoce jsme slavili ve třech, protože já jsem byl jedináček. Samozřejmě kapřík se proháněl ve vaně, táta ho odmítal zabíjet, 
takže na to musel přijít soused. Po večeři se čekalo, až první hvězda zazáří na nebi, pak táta někam zmizel a ozval se zvone-
ček, jako že Ježíšek už tam byl, a mohl jsem jít do pokoje, kde se jenom na Vánoce topilo v kamnech na hnědé uhlí, protože 
jinak to byl sváteční pokoj, kde se nežilo. Hlavně jsem se těšil, že budou pod stromečkem knížky, to byla moje radost. Když 
mně da třeba lyže, už jsem se zdaleka tak neradoval. Nebo jednou jsem dostal stan s podsadou, kterou vyrobil děda, on uměl 
všechno se dřevem, že si ho na zahradě postavím. Skutečně jsme ho v létě postavili a já se v něm vyspal všeho všudy jednou, 
protože mě začali žrát komáři. Taková já jsem romantická duše.

Vláďa Zdeněk st., kronikář, 
nemůže chybět s nezbytným 
fotoaparátem na žádné akci, 
aby pro současníky i budoucí 
generace zachytil život v na-
ší obci. Zmiňované Toulky 
přepyšskou minulostí jsou 
vítanou přílohou nejen pro 
místní, ale i pro čtenáře mi-
mo naši obec. Vláďo, máš 
naši poklonu.

 -redakce-

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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ROK 2021 s kulturní komisí

Pokud jsme si loni přáli, aby ten ná-
sledující rok plynul bez jakýchkoliv 
překážek, netušili jsme, že naše přání 
nebude vyslyšeno. Bohužel tradiční jar-
ní akce – Zvířátka na dvorku, Setkání 
seniorů a Čarodějnice – se opět kvůli 
covidovým opatřením nekonaly. Přišly 
slunné dny a i nám svitla naděje, že se 
vše vrátí do „normálu“. Proto se mohl 
uskutečnit koncert Hradišťanu a cyklo-
výlet z Dobrošova do Pekelského údolí. 
Pro děti jsme si nachystali zábavnou 
stezku Za skřítky v Dřízeňském údolí. 
Původně byla plánována jen na mě-
síc červen, ale pro velký zájem jsme ji 
prodloužili do konce července (stezku 
navštívilo 146 dětí). S příchodem pod-
zimu se i nad kulturními akcemi začala 
stahovat mračna. Ale přesto se usku-
tečnily tyto akce: Draci patří na nebe, 
Vítání občánků (letos jsme přivítali 11 
dětí), Týden dobrých skutků – kdy nás 

Rok se s rokem sešel a je tu opět čas Vánoc, závěr roku starého a příchod roku 
nového. A to je ten okamžik, kdy se na chvilku zastavíme a ohlédneme se zpět 
za vším, co jsme v tomto roce prožili. A proto i my bychom chtěli shrnout vše, 
co v letošním roce proběhlo v režii kulturní komise.

Zábavná stezka Za skřítky v  Dřízeň-
ském údolí.

navštívili: Saša Rašilov, Dana Syslová a 
Jiří Štědroň, koncert Václava Hudečka 
a Martina Hrocha, soutěž O nejpřepy-
chovější a nejstrašidelnější a dýni a na 

závěr se uskutečnilo V  Přepychách se 
nebojíme. Jako by všichni tušili, že to 
bude na dlouhou dobu akce poslední, 
přišlo více jak 100 dětí se svými rodiči 
i prarodiči. Přijeli jak z okolních obcí, 
tak i z těch poměrně vzdálených.
Opět zasáhla covidová opatření a proto 
nemohly proběhnou již tradiční akce 
– Přepyšské Čertoviny a Česká mše vá-
noční J. J. Ryby.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
sponzorům našich akcí: Obci Přepychy 
(materiální zajištění a odměny pro děti), 
Šmídovým (suroviny na dýňovou po-
lévku), Lence Čtvrtečkové (suroviny na 
dýňovou polévku), Jaroslavu Jelenovi 
(okrasné dýně na výzdobu), manželům 
Andree a Radkovi Seidelovým + fir-
mě PRINT IT! SE (výroba egyptských 
symbolů na 3D tiskárně). A hlavně dě-
kujeme vám všem, že nás svou hojnou 
účastí podporujete.
Do nového roku přejeme hodně zdraví, 
pohody a mnoho příjemně strávených 
chvil se svými nejbližšími.

Kulturní komise

KNIHOVNA U LENKY
Knihovna U Lenky

Paní Jarmila Haldová ze Sedloňova 
v  Orlických horách v  minulých dnech 
oslavila své kulaté jubileum - naroze-
ní, začínající šťastným číslem sedm. 
Výtvarnice, která se již nesmazatelně 
zapsala do kulturního podvědomí jak 
našeho regionu, ale dá se říci celé repub-
liky. Jejími soubory betlémů, které nejen 
sama vytváří, ale také sbírá a hlavně je-
jím prakticky celoživotním dílem, kte-
rým je soubor kolorovaných řezbova-
ných reliéfů českých panovníků a jejich 
manželek. Soubor čítající dnes už přes 
stodvacet kusů, soubor vystavovaný na 
mnoha místech naší české i moravské a 
slezské země. Část její sbírky betlémů je 
v současnosti k vidění na výstavě v zám-
ku Kvasiny.
Z regionální literatury ilustrovala na-
příklad Pohádky z Orlických hor Josefa 
Lukáška nebo Příběhy ze starých listin 
od Jiřího Macha.

Oslavenkyně z Kačenčiny říšeNový úspěch spisovatelky která 
má blízko k našemu kraji
O Pavle Horákové, držitelce ceny Mag-
nesia Litera za román Teorie podivnos-
ti, jsme už psali. Velkou část léta pobývá 
rok co rok v Opočně a ani ve svých kni-
hách na náš kraj nezapomíná.
Její nový román Srdce Evropy se v anke-
tě Lidových novin Kniha roku vyšvihl 
na 3. místo. Nezávisle na zmíněné anke-
tě o něm také Miloň Čepelka v Knižní 
hitparádě Country radia kromě jiného 
řekl: „Četba mi zpočátku nešla lehce, je 
tam možná až moc faktů a jmen, které 
a která se z hlavy rychle vykouří, ale to 
hlavní – totiž kritické zamyšlení o bývalé 
rakousko-uherské monarchii, vůči níž se 
naši předkové tak vlastenecky vymezo-
vali, a ovšem také o nás, kteří ochotně 
podléháme spíše legendám než faktům 
- to je přesvědčivé. Ačkoli ne všem úplně 
příjemné. Milostná linka, kterou jsem při 
první zprávě o románu sliboval, je sice 

skrovná, jen naznačuje, ale pozorného 
čtenáře, lačného nejen děje, uspokojí. 
Především naléhavou výzvou k myšlení, 
k poctivějšímu náhledu na sebe sama a 
na naše iluze o sobě, představuje Srdce 
Evropy pozoruhodný literární i publici-
stický výkon.“



O NEJ... DÝNÍCH
NA POMYSLNÝCH STUPNÍCH VÍTĚZŮ STANULY

ROZHODLO 241 HLASUJÍCÍCH

1. Pohádka o veliké řepě, 

autoři: Emička, Vašík a Marička Serbouskovi (36 hlasů)

2. Lidožrout 

autoři: Zdenda a Tonda Šmídovi (26 hlasů)



NA POMYSLNÝCH STUPNÍCH VÍTĚZŮ STANULY

ROZHODLO 241 HLASUJÍCÍCH

3. Domeček

autorky:  sestry Sýkorovy (23 hlasů)

V PŘEPYCHÁCH 

SE NEBOJÍME

PF 2022
PŘEJE KULTURNÍ KOMISE
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Mikuláš se svou družinou pozdravil  děti z Přepych a předal jim dárky

Mikuláš našel v naší obci partnery, 
kteří mu sdělili, kde jsou v Přepy-
chách hodné děti a co rády mlsají. 
Tomu odpovídala i trasa a zastávky 
Mikulášské spanilé jízdy. Dobroty v 

taškách z rukou důstojného pána s 
berlí již patrně zmizely, díky mlsným 
jazýčkům, atmosféra předvánočního 
času však zůstane navěky v dětských 
duších. A čerti? Ty se patrně po zlo-

bivcích poptávali u hasičů. Ale proto-
že u nás máme pouze rošťáky a ne da-
rebáky, odjeli naštvaní se svou rikšou 
s prázdnou.

KraJ
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VESELÉ VÁNOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022 

PŘEJE ČČK PŘEPYCHY 

MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Letošní rok poznamenala činnost 
místní skupiny, stejně jako loni, pan-
demie „covid 19“. 

POMOC SPOLUOBČANŮM
Podařilo se nám zajistit nákupy pro 
nemocné spoluobčany, vyzvednout 
a dopravit jim potřebné léky. Jako již 
tradičně spolupracujeme s  Diakomií 
Broumov tak i letos jsme uspořádaly  
2 × sbírku ošacení. V  období mírněj-
ších hygienických nařízení naše členky 
navštívily  spoluobčany při jejich život-
ních jubileích a předaly jim dárkový ba-
líček od OÚ Přepychy.
Ani naše dobrovolné sestry nezahálely. 
Zajistily zdravotní dozor při fotbalo-
vých utkáních a při dalších akcích pořá-
daných v naší obci.
Letošní červen jsme spolu s  ostatními 
spolky přivítali mistra světa v jízdě na 
vysokém kole Josefa Zimovčáka a jeho 
peleton. Tato akce „na kole dětem“ byla 
zaměřena na podporu onkologicky ne-
mocným dětem. Na jejich léčbu jsme 
darovali finanční částku  3 000 Kč.

KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
Jak již bývá tradicí, naše skupina pama-
tuje také na ty nejmenší. Pro děti připra-
vila na závěr léta program pro celou ro-
dinu: Loučení s prázdninami. V sobotu 
28. srpna 2021 jsme se sešli na místním 
hřišti SK.  Poté, co si děti prošly soutěž-
ní disciplíny, obdržely balíčky. Na závěr 
je čekala pěnová show a párek z udírny. 
Tímto děkuji všem, kteří se na přípra-
vách podíleli.

Školení první pomoci pro dobrovolné 
sestry a členy hasičského sboru proběh-
lo 2. října 2021. Velké díky patří před-
nášející p. Aleně Duškové (zdravotní 
záchranář královéhradeckého kraje) za 
trpělivost, přednes, obohacení výkladu 
a předání nových poznatků.
Mrzí nás, že se nepodařilo obnovit vy-
učování zdravotního kroužku. Zde vá-
háme, zda je vina na straně měnících se 
pravidel a testování, nebo zda děti ztra-
tily o zdravovědu zájem.
Akce, které byly  plánované, jsme bo-
hužel museli zrušit. Jednou z nich bylo i 
vánoční aranžování, které se nám neda-
řilo  realizovat ani v předchozím roce. 
Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet 
dále. Stále věříme, že Společenský ples a 
dětský karneval, který je plánovaný na 
leden roku 2022, strávíme společně. 

Na tradici, kterou nesmíme v  letošním 
roce zapomenut je návštěva 30 spoluob-
čanů s malou pozorností a přáním pev-
ného zdraví do dalších let.
Bohužel se situace vyvíjí tak, že si na 
opatření kolem pandemie musíme 
zvyknout, neboť tu bude s  námi. Pro-
sím, dodržujme nařízení a hygienické 
pokyny, buďte na sebe opatrní a chraňte 
si své zdraví.

DÁRCOVSTVÍ KRVE
Dále bych ráda vyzvala spoluobčany ve 
věku 18 – 60 let pokud mohou, ať pod-
poří dobrou věc a přidají se k  dárcům 
krve. Pokud nemáte zdravotní problé-
my, přijďte darovat krev. Vždyť právě 
ta vaše může někomu zachránit život. 
Touto cestou bych ráda vyzvala nové 
dárce z  řad našich spoluobčanů, které 
ještě nemáme v  evidenci, kontaktuj-
te prosím předsedkyni ČČK Přepychy 
paní Preclíkovou. Rádi vás pozveme na 
svou výroční schůzi a poděkujeme za 
tuto záslužnou činnost.
Na samý závěr mi dovolte poděkovat za 
výbornou spolupráci s  OÚ Přepychy a 
s ostatními spolky v obci. Těšíme se na 
další spolupráci v roce nadcházejícím a  
setkávání spolu s vámi.
Všem spoluobčanům  spokojené vánoč-
ní svátky a v roce 2022 mnoho úspěchů, 
štěstí a především pevné zdraví přeje 
výbor MS ČČK PŘEPYCHY 

Preclíková Ludmila
předsedkyně tel 605 381 357

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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STROMY MNOHA GENERACÍ
autor  Vladimír Zdeněk

Krásu české krajiny utváří, vedle kopců, kopečků, řek, potoků a potůčků, oku 
lahodících vlnovek údolí a pohoří, obepínající celý okraj naší země – tu maleb-
nost utváří také nespočet a rozmanitost stromů. Mnoho českých cestovatelů 
vzpomíná, jak jim právě stromy v pustých krajinách chyběly. Přitom nejde jen 
o množiny stromů, kterým říkáme les, ale i o stromy jednotlivé, které nám 
připomínají náš domov, jejichž koruny jsme v mládí odvážně zdolávali a které 
dotvářely po generace i náš pocit jakési jistoty a bezpečí. Mnoho z nich je i pa-
noramatem naší obce dodnes.

Lípa nad farou

Asi nejstarší strom obce. Její stáří nám dendrologové odhadovali na 350–400 let. 
O lípách před farou hovoří Kronika fary Přepychy z  roku 1794. Zobrazil ji také 
v kronice na své kresbě i syn starosty Bašeho v polovině 19. století. Pod její rozloži-
tou korunou se po prvním přijímání fotila nejedna školní generace. Titul Památný 
strom nese tato lípa oprávněně.

Stromy svobody

Stoletá je tradice stromů svobody. Ten 
první byl u nás zasazen v  roce 1919, 
k prvnímu výročí vzniku republiky. Sto-
jí ve východním cípu travnatého „plác-
ku“ před Obecním úřadem.

Druhý zasadili žáci naší školy 28. října 
1968 k  jubileu padesátému. Zajímavos-
tí je to, že po úpravě prostoru bývalého 
zahradnictví měl být přesazen u kři-
žovatky k  Mokrému, před Šmídový-
mi. Vzhledem k  dalším společenským 
událostem k  tomu již nedošlo a lípa 
zůstala dodnes v areálu školy. Zasazení 
posledního benjamínka před Obecním 
úřadem, ke stému výročí vzniku repub-
liky, se již mnozí z  vás, 28. října 2018, 
zúčastnili.

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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STROMY MNOHA GENERACÍ
autor  Vladimír Zdeněk

Kaštan na ostrůvku, lípy a akáty u rybníku sv. Jan

V  letech 1898-1899 se k  rybníku umísťovala socha sv. Jana 
Nepomuckého, věnovaná obci farářem Josefem Dejlem. 
Původní záměr, umístit sochu na vytvořeném ostrůvku se 
vzhledem k  technickým obtížím změnil, socha se postavila 
na břehu a k celkovému okrášlení se na ostrůvku zasadil kaš-

Závěrem jeden strom osobní. Malý ořešák přinesla babička 
od pana řídícího Brabence a já jsem ho pomáhal dědovi Ho-
dovalovi dne 14. května 1955 na našem dvoře zasadit. Měřil 
jsem tehdy asi 130 cm a stromeček mě byl po bradu, ale proto-
že měl kořeny v původní vápenné jámě, dobře se mu dařilo a 
brzy mě o dost přerostl. Nicméně, stal se kultovním stromem 
naší rodiny i přátel. O mnoha krásných setkáních pod jeho 
mohutnou korunou by mohl vyprávět.
Díky stromy, že nám přinášíte nejen kyslík, ale jste pamětí ge-
nerací předcházejících, oživujete naše vzpomínky, a zůstáváte 
i pro generace budoucí.  

Pod naším ořechem

tan. Ve zvelebení celého okolí se dále pokračovalo a nevzhledné 
křoví a vrboví se vykácelo. Na zastupitelství bylo 4. listopadu 
1900 rozhodnuto, že se na volném prostranství vysází nové 
stromy. To se na jaře příštího roku také uskutečnilo a toto stro-
moví lip a akátů tu s námi je již 120 let.

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY 
11. 12. 2021 - hasičská zbrojnice

SCHŮZI ŘÍDIL STAROSTA SDH PŘEPYCHY 
JOSEF MAREK.
Zpráva velitele SDH Přepychy Jana Chudé-
ho byla podána za období 2020 i 2021 ke 
dni 11. 12. 2021. Výroční valná hromada se  
v roce 2020 neuskutečnila v souladu s hygi-
enickými protipandemickými opatřeními. 
Rok 2020
Společenské akce: z plánovaných akcí se 
uskutečnil pouze Masopust, Hasičský ples a 
Přepyšská noc. V druhé polovině roku jsme 
se zúčastnili shromáždění představitelů  
v Nové Vsi u Albrechtic, Žehnání praporu OS 
Rychnov nad Kněžnou za účasti všech sborů 
okresu a v září s naší historickou technikou 
na oslavách 140 let SDH v Českém Meziříčí.
Technika - obě vozidla prošla technickou 
kontrolou. Zakoupili jsme dvě savice do vý-
jezdového auta a dvě pro mladé hasiče.
Mimořádné úkoly - v říjnu jsme byly požá-
dání OS Rychnov nad Kněžnou o spolupráci  
v navážení dezinfekčních prostředků od 
hasičů z Hradce Králové pro Rychnov nad 
Kněžnou. Dopravu jsme zajistili našim vo-
zem VW.
Rok 2021 - 
Společenské akce: 
Pro MS ČČK jsme zajistili pěnidlo na Loučení 
s létem. Úspěšně dopadla i Přepyšská noc.
Technika
Proběhla výměna poškozené nádrže na naf-
tu u výjezdového vozidla Š 706 včetně opra-
vy stříkačky, kde bylo nutné vyměnit kohout 
na nádrži. Zároveň bylo opraveno čerpadlo. 
Tyto opravy byly provedeny v STS Pečky. 
Opravu za 46 tisíc Kč hradila obec Přepychy.
Dle nového nařízení Ministerstva dopravy 
jsme byli nuceni přezout vozidlo Š 706 na 
zimní pneumatiky. Obec se k tomuto poža-
davku postavila kladně, aby vozidlo nemuse-
lo být na zimní období odstaveno poskytla 
na výměnu pneumatik 50.400 Kč.
Do obou výjezdových vozidel jsme zakoupili 
lano a pákové nůžky.
Starý Trambus jsme demontovali a nepo-
třebné součástky dali do starého železa. 
Stará Tatra 805 je v depozitu.
Dotace
Podali jsme žádost o dotaci na zakoupení 
nového vozidla místo stávající Avie.

SLAVNOSTNÍ OKAMŽIK PŘEVZETÍ MEDAILÍ A PAMĚTNÍCH LISTŮ 
ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ ROKU 2020 a 2021

Přepyšský zpravodaj 2021/4
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VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY 
11. 12. 2021 - hasičská zbrojnice

Přepyšský zpravodaj 2021/4

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDH PŘEPYCHY
78 členů
46 mužů
20 žen
12 mladých hasičů

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
ZA ROK 2021
V letoním roce jsme měli 3 výjezdy.
V květnu proběhlo školení strojníků ve spolu-
práci se SDH Voděrady.
Velitelé se zúčastnili velitelského dne pořáda-
ného v Dobrušce na téma: Obsluha hydrantů.
Na začátku září proběhlo školení první pomo-
ci pod vedením Rychnovské záchranné služ-
by. Organizaci celé akce zajistila paní Preclí-
ková z MS Českého Červeného kříže.

Ondřej Piskora

Druhou žádost jsme podali na nákup nové-
ho zařízení klubovny. Od obce jsme obdrželi  
30 tisíc a od Královéhradeckého kraje 25 ti-
síc. Náklady na  nábytek spolu s nezbytnou 
administrativou k podání a vyřízení dotace 
činily 70 tis. Kč.
Mimořádné úkoly
Manželé Brandejsovi s členy našeho sboru 
zorganizovali sbírku potřebných věcí pro oby-
vatele obcí, které byly na Moravě poničeny 
tornádem. Část věcí v hodnotě 5 000 Kč byla 
zakoupena členy SDH.

I nadále spolupracujeme s naším čestným členem Jiřím Strachem v je-
ho aktivitách pro rozvoj našeho regionu. Podpořili jsme dvě akce po-
řádané pod křídly Anděla Páně. Nebeskou poštu v Poštouně U Maxmi-
liána, kde si děti mohly zakoupit pohlednice s vánočním pozdravem 
opatřené speciálním razítkem Nebeské poštouny a podpisem Jiřího 
Stracha. Následující den jsme projednali na Venclově statku V Javorni-
ci možnosti další spolupráce. Svojí účastí jsme podpořili zdařilou akci 
- Spanilou jízdu Mikuláše Javornicí s názvem Všichni jsme Andělé.

PLÁN ČINNOSTI SDH NA ROK 2022
12. 2. Tradiční Masopust
26. 2. Hasičský ples - hraje skupina POHODA
12. 3. Maškarní karneval (hraje ZEUS)
10.–11. 6. Hasičské slavnosti Litoměřice
18. 6. Traktor den na hřišti
30. 7. Přepyšská noc (hraje skupina ZEUS)
Další akce:
květen - Floriánská jízda, hra Plamen
září a říjen - branný závod mladých hasičů
červenec a srpen - provádíme čeření vody na 
místních rybnících

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022
150 Kč člen starší 18 let
100 Kč člen mladší 18 let
100 Kč důchodce nad 70 let
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KOPANÁ - NAŠE FOTBALOVÉ LEGENDY
Odhalení z INFA PŘEPYCHY č. 7

Poznáte je? Tuto otázku jsme položili v Přepychy INFO koncem září. Ač na snímku byly pouze dva páry očí nerozluč-
ných parťáků - nezaváhali jste: Vašek Zeman a Jirka Hovad. Bývalí spoluhráči a dnes mecenáši přepyšského fotbalu. 
Tak jako má český fotbal glosátora Láďu Vízka, Přepychy mají Fánu a Ráfu. Zavzpomínejme s nimi společně na doby, 
kdy se na zápasy jezdilo na kole, meruna měla vyplétací šňůrku, fotbal se čutal kde se dalo a Československo bylo více-
mistrem světa v kopané.

Václav FÁNA ZEMAN 
Když se v roce 1963 ujal mužstva žáků 
Václav Koutník měl v mužstvu mnoho 
šikovných hochů, jedním z těchto ho-
chů je i Vašík Zemanů. O pár let poz-
ději je již Václav Zeman stálým členem 
přepyšského mužstva dospělých a je jen 
otázkou času, kdy se objeví laso z neda-
lekého Opočna hrajícího v letech 1972-
1974 krajskou I.A třídu. Po angažmá v 
Opočně se opět vrací do Přepych jako 
trenér žáků a dorostu, ale i jako hráč 
"Vořechovky". 

Jiří RÁFA HOVAD 
Koňák tělem i duší svoji fotbalovou 
kariéru sice strávil spíše v zadních řa-
dách, přesto v sedmdesátých „zlatých" 
přepyšských fotbalových časech byl k 

O FÁNOVI v rubrice: 
JAK SE VEDE SOUSEDE?
Jak se vede sousede? Fána vs. Vízek: 
Opočno, které v roce 1972 postoupilo 
do I.A třídy se v zimní přestávce roku 
1973 poohlíželo po nějakém šikovném 
útočníkovi. Hrajícímu trenéru Opočna 
Františku Šuranskému padl do oka v 
Přepychách hrající Václava "Fána" Ze-
man ! No a tak třiadvacetiletý ostrostře-

neudržení a tvrdou střelou do černého 
byl strůjcem mnoha vítězství v dresu 
Přepych! Jeho nakažlivý životní opti-
mismus a humor není třeba ani komen-
tovat! Se svým souputníkem "Fánou" 
dodnes tvoří nerozlučnou dvojici, která 
neúnavně a hlavně trefně komentuje a 
"povzbuzuje" naše chlapce na hřišti. 

lec posiluje sousední Opočno. V dubnu 
1974 se do opočenské "Lišťoviny" chys-
tá mužstvo Nového Bydžova a v jeho 
dresu tehdy 19-ti letý Ladislav Vízek. 
Ladislav Vízek o těch časech vypráví: 
„Hrál jsem za dorost v Bydžově a když 
jsem začal ostatní převyšovat, šel jsem 
do Hradce. Hrál jsem dobře, dával góly, 
ale oni mě nakonec vyhodili. To je pro 
mě dodneška největší záhada. No a tak 
jsem se vrátil do Bydžova, už do týmu 
dospělých, a ti si mě vzali do parády. 
Chodilo se na zábavy, pilo se ! Už jsem 
na to trochu kašlal, takhle se na venkově 
zabije hodně talentů..."  Samotné utkání 
nakonec končí remízou 2:2, ale v pří-
mém souboji těchto dvou legend je náš 
"FÁNA" o jeden gól úspěšnější !

Jiří Jelen, kronikář SK Přepychy

Foto: Vít Rohlena st. Foto: Vít Rohlena st.

RáFána

KLUCI Z PŘEPYCH 
SE SEDMI KŘÍŽKY
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KOPANÁ
Odhalení - dnes máme spousty expertů na vše - ale jen někteří jsou povolaní

Soutěž družstev v Českém Meziříčí , 30. června 1963.
Zleva: Karel Bureš - Přepychy, Václav Zima - Bolehošť, Josef Moravec - Bolehošť, Vác-
lav Němec - Mokré, Václav Šegita - Bolehošť, Josef Bureš - Přepychy, Ivo Šabata - Pře-
pychy Sedící: Václav Vaněk - Přepychy, Zdeněk Heinz - Bolehošť, Josef Krušina - Pře-
pychy, Vašek Zeman Fána - Dobříkovec, Jirka Hovad Ráfa - Přepychy.

Před více než půl stoletím
„Naše začátky fotbalové kariéry míří do základní školy v Přepychách, kde byl tento 
sport součástí tělocviku a hlavně bavil většinu spolužáků ve volném čase. Hrálo se 
na všech pláckách ve vesnici, nejvíce u sálu, později na fotbalovém hřišti. Tady jsme 
začali, za pomoci starších kamarádů vnímat pravidla a fotbalové dovednosti. Nad-
šení pro fotbal bylo obrovské. Bavila nás nejen hra, ale už tenkrát jsme jezdili fandit 
mužstvu dospělých na kole po celém okrese. Tak vznikla i přezdívka " fána", která se 
docela povedla a stále se používá. Krásné byly první fotbalové zápasy a turnaje, kde 
nás vždy doprovázel pan Josef Groh. Prvními trenéry byli pan Jaroslav Čuda, Jiří 
Sejkora a Jarda Čuda Heris."

Václav o Jirkovi
Ráfa s číslem 4 byl obránce přes kte-
rého se útočníci jen těžce prosazovali. 
Proč Ráfa? Protože jeho jezevčík Rafík 
za ním utíkal na hřiště a ze všech stran 
se pak ozývalo - Jirko máš tu zase Ráfu.

Jirka o Václavovi
Se svou oblíbenou 10 na zádech nastu-
poval Fána v záloze, případně i v útoku. 
Hráč s dobrou střelou na branku, často 
nesouhlasící s výroky rozhodčích. Ten-
krát nebyly žluté a červené karty, ale 
tresty ano. Vzorem pro něho byl Josef 
Masopust, držitel Zlatého míče, který 
se shodou náhod narodil ve stejný den a 
měsíc jako Fána. 

Spolu
Dnes oba pravidelně dochází na zápasy, 
fandí a v hospůdce Na hřišti hodno-
tí výkony současných hráčů. Unisono 
říkají: „Momentálně výsledky nejsou 
nejlepší, ale určitě bude lépe. Zejména 
činnost mládeže pod vedením bývalých 
hračů dělá radost a o budoucnost fotba-
lu v Přepychách se nemusíme  obávat. 
Od naší aktivní kariéry se fotbal v česku 
změnil. Problém přilákat děti ke sportu 
každý zná. Počítačová a celková techni-
ka má před sportem přednost."

Foto: Mirka Fryntová

Foto: Vít Rohlena st.

Pravděpodobně rok 2017. Zleva horní : Michl Milan, Kužel Jarda, Junek Tomáš, Sedlák Lukáš, Lukeš Romario, Junek Adam, Rejzek 
Tomáš, Novák Tomáš, Hejzlar Tomáš, Dušánek Petr , Pavel Miroslav, Zeman Václav. Zleva dolní : Lukášek Václav, Žid Lukáš, Rej-
chrt Tomáš, Žid Pavel, Slavíček Pepa, Hovad Jiří
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ZAMYŠLENÍ OTCE HOFFMANNA PŘED VÁNOCEMI
"Bůh má srdce"

„Bůh má srdce“
Zamyšlení před Vánocemi 2021
Všichni lidé dobré vůle, bratři a sestry. Malé dítě v jesličkách je neodmys-
litelnou součástí poezie Vánoc a samotný pohled na Ježíška vyvolává pocity 
něhy a dojetí. Bylo by možné u toho prostě zůstat a koneckonců mnoho 
lidí u těchto pocitů zůstává, stačí jim slavnostní atmosféra. Odpovídá to 
lidské potřebě slavit, mít krásné svátky. Ale bude dobré udělat o krůček víc, 
protože jesličky nám říkají něco víc. Na první pohled se Ježíš v jeslích nijak 
neliší od ostatních novorozenců. Je to dítě jako každé jiné, ale dějí se kolem 
něj věci: přicházejí pastýři a říkají o něm zvláštní věci; mudrci z Východu 
mu přinášejí vzácné dary. Šíří se o něm zvěsti: prý je to očekávaný „Syn 
Davidův“, Spasitel Izraele, dokonce Syn Boží. Naplní se proroctví, že Bůh 
je Immanuel, Bůh s námi. Bůh se s námi solidarizuje tím, že přijímá náš 
úděl. Žádné paláce, hrady, luxus, který by náležel královskému synu. Na-
rodil se v útulku pro zvířata, protože nebylo místo v zájezdním útulku. Stal 
se politickým uprchlíkem, protože král se bál konkurence. Bere na sebe vše, 
co patří k našemu životu: v dítěti se stává křehkým, slabým, zranitelným. 
Bůh chce, abychom se ho nebáli. Mohou k němu přijít mocní i slabí, chudý 
bezdomovec i bohatý obchodník. Bůh pro nás není nebezpečný. Bůh nám 
chce být nablízku. V každém okamžiku života, pro každého, hříšného i 
ctnostného. Je Bohem s námi. Nedal nám jen „nějaký dar“, pozornost. Dal 
sám sebe. Už nemá co dát. Bůh se kvůli nám „zbláznil“, aby nás získal pro 
sebe. Bůh má srdce, které bije v hrudi Božího Syna. Ježíš, který byl počat, 
narodil se, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. A žije „TADY A TEĎ“; žízní a 
touží po tom, abychom ho znovu objevili, abychom se mu znovu přiblížili, 
abychom se stali jeho přáteli a navázali s ním vztah lásky. 
Slavnost Božího narození je jedinečnou příležitostí uvěřit, že Bůh má srd-
ce. Hlavní postavou celého příběhu je Ježíš Kristus, jehož srdce je plné lásky 
k nám. Přeji nám všem, aby tyto Vánoce 2021 byly svátky vnitřního pokoje, 
lásky a solidarity. 

P. Emil Hoffmann, CM
Správce farnosti Přepychy

Římskokatolická farnost Přepychy vás zve

VÁNOCE V KOSTELE

sv. Prokopa

pátek 24. 12. 2021 od 16 hodin
„Půlnoční mše“

(Betlémské světlo – vezměte si lucernu)

sobota 25. 12. 2021 od 10 hodin
Slavnost Narození Páně
neděle 26. 12. 2021 od 10 hodin
Neděle Svaté Rodiny

pátek 31. 12. 2021 od 16 hodin
Sv. Silvestra

konec občanského roku

1. 1. 2022 
od 10 hodin

2. 1. 2022 
od  10 hodin

6. 1. 2022 
od 16 hodin
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SPOLEČNOST ESOP - OPOROU OBCÍM I NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

Společnost ESOP účetní a daňová kancelář s. r. o. se zabývá vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, 
auditem a lektorskou činností. Od roku 1991 poskytujeme své služby podnikatelským subjektům, neziskovým 
organizacím, příspěvkovým organizacím, městům a obcím. 
Společnost řídí Ing. Daniela Burianová, LL.M. – absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a profesního studia 
Master of Laws LL.M. - korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu 
a řízení společností. Je zkušenou auditorkou, daňovou poradkyní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní.  
V Komoře daňových poradců je členem sekce pro neziskové organizace.
Společnost ESOP účetní a daňová kancelář s. r. o. má oprávnění Komory daňových poradců ČR a Komory au-
ditorů ČR.

Kontakt:
ESOP účetní a daňová kancelář, s. r. o.,

Rychnov nad Kněžnou  516 01, Komenského ulice 38
www.esop-rk.cz

e-mail: info@esop-rk.cz

tel. 494 533 134, 602 437 654

Moje profese daňové poradkyně je spjata s ces-
továním za zákazníky. A že mám naši vlast po 
léta své praxe procestovánu křížem krážem není 
třeba dodávat. Vždy mě potěší pohled na obec 
rozvíjející se zásluhou samospráv a činorodostí 
místních spolků. A pokud takové obci mohu 
nabídnout své služby a podílet se na jejím růstu, 
je to pro mě o to větší radost. Tak je tomu u Vás 
v Přepychách i v případě Dobrovolného svazku 
obcí Dřízna. 
Vážení Přepyšští, přeji Vám i Vámi zvoleným 
zástupcům v samosprávě, hodně zdraví a elánu 
do příštích let. Ať se Vám daří.

Ing. Daniela Burianová, LL.M.,
auditorka, daňová poradkyně

 POČÍTÁME S VÁMI A PRO VÁS

PF 2022

 KVALIFIKOVANĚ — DISKRÉTNĚ  — VSTŘÍCNĚ — SE ZÁRUKOU 



Kultura

KALENDÁŘ AKCÍ 2022

AKCE PŘIPRAVOVANÉ 
KULTURNÍ KOMISÍ
DUBEN 
Zvířátka na dvorku
30. 4. - Čarodějnice

KVĚTEN 
Zájezd na divadelní představení

ČERVEN 
Cyklistický výlet

ZÁŘÍ 
Vítání občánků
Draci patří na nebe

ŘÍJEN 
Soutěž o nejpřepychovější 
a nejstrašidelnější dýni

LISTOPAD 

Stezka odvahy 
„V Přepychách se nebojíme“

PROSINEC 
Přepyšské čertoviny

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PŘEPYCHÁCH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
poselství lásky a požehnání, 
přání pokoje, štěstí, zdraví

I letos chtějí koledníci přinést do vašich domovů štěstí, zdraví, dlouhá léta, a 
především požehnání do roku 2022. Navzdory viru. Nemusíte se bát – zdraví 
Vás, jakožto našich příznivců, i koledníků je pro Charitu na prvním místě. 
Kdo by se bál otevřít, může přispět i jiným způsobem.

Jsme připraveni koledovat s  omezeným počtem skupinek podle aktuálně 
ochotných dobrovolníků, kteří se nám přihlásili. Koleda proběhne pouze 
v bezpečném odstupu a při dodržení pravidel. Protože ale určitě nenavštívíme 
všechny domovy, budete mít možnost přispět i do statických pokladniček.

Věřte, že jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní 
setkávání je jedním z nejdůležitějších momentů sbírky. Pokud to jen trochu 
půjde, budeme se snažit nepřipravit dárce o zážitek z koledy ani z požehnání, 
které koledníci do domů přinášejí. 

Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samo-
správného 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: 22 2. 2022. Redakční rada: Jitka 
Čtvrtečková, Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea 
Seidelová, Zdeňka 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. 
Ilustrace Petr Netík - Nejty.  
Registrace: MK ČR E 22540

ANKETA – PŘÍJMENÍ
TO JSEM Z TOHO JELEN

Správná odpověď

20 x Jelenovi

15 x Čtvrtečkovi

14 x Zilvarovi

12 x Hrochovi
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Nástěnný kalendář
Přepyšské lavičky 2022

Formát A3
Cena 200 Kč
I pro rok 2022 jsme pro vás 
s autorkou fotografií Mirkou 
Fryntovou připravili nástěnný 
kalendář. Tentokrát zachycuje 
kouzelná zákoutí v naší obci, 
vhodná pro přátelská posezení 
nebo roz jímání o samotě. 
Během celého roku je u nás krás-
ně. Vyberte si svou lavičku 
a přijďte pobejt.
Kalendář autorky Mirky Fryntové 
zakoupíte na Poště Partner. 

ZPÍVÁNÍ 
U KOSTELA

23. 12.
od 17 hodin



Jsme Česká regionální stavební firma, která nehledá problémy ale řešení. 
Provádíme výkopové práce při pokládkách vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektriky. Budujeme 

komunikace, provádíme terénní úpravy i demolice staveb. Máme zkušenosti se stavbami 
krajinného hospodářství (např. výstavba rybníku). Jsme firma s historií od roku 1993.

www.vv-stavebni.cz

Zdraví, lásku, pochopení a rok plný úsměvů 
přeje Milan Vik, jednatel společnosti.

Foto: Mirka Fryntová


