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řepyšský zpravodajP

Přepyšská Pošta Partner si získala velkou oblibu a její služby využívají i občané z okolních obcí. Není pro-
to divu, že zde nalezla v čase adventu své místo i Ježíškova pošta provozovaná ve spolupráci s Poštounou  
U Maxmiliána v Opočně. Přes šedesát přání od našich dětí i z okolí odvezly kouzelné sáňky za Ježíškem.  
A jaké bylo to nejčastější? „Ježíšku, prosím Tě, zařiď, ať jsme zdraví, šťastní a máme se rádi." 
I proto děti hledaly v rozkrojeném jablku hvězdičku z jadérek.
A my se připojujeme: Štěstí a zdraví Vám do roku 2023 přeje redakce Přepyšského zpravodaje.
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VÝPIS z Usnesení ZO Přepychy 
č. 2022-13 ze dne 14. 12. 2022

Zahájení: 18:00 hodin, ukončení: 19:05 hodin
Přítomno: 12 členů ZO, od 18:19 hod. 13 členů ZO, 4 občané
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.  Bod 4 programu • Zprávu Finančního výboru
4.  Bod 5 programu • Zprávu Kontrolního výboru
5.  Bod 9 programu • Rozpočtové opatření č. 2022/014
6.  Bod 14 programu • Kulturní akce
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: (pro / proti / zdržel se)
1. Bod 1 programu (Hlasování v 18:03 hod.) • Program a ověřovatelé zápisu 
(12/0/0).
2. Bod 6 programu (Hlasování v  18:11 hod.) • Záměr obce Přepychy č. 
05/2022 (11/0/1).
3. Bod 7 programu (Hlasování v  18:27) • Smlouva o zajištění služeb pro 
Českou Poštu, s.p. číslo 2022/08661 (12/0/1).   
4. Bod 8 programu • Vybavení pro jednotku JPO V (13/0/0).
5. Bod 10 programu • Plán inventur a inventarizační komise (13/0/0).
6. Bod 11 programu • Pravidla rozpočtového provizoria (13/0/0).
7. Bod 12 programu • Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 953 068 na zajištění svozu 
a odstraňování komunálního odpadu. Nádoby 110 l a 120 l, KO (13/0/0).
8. Bod 13 programu • Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 953 068 na zajištění svozu 
a odstraňování komunálního odpadu. Nádoba 120 l – Obecní úřad (13/0/0).
9. Bod 15.1. programu • Smlouva o vystoupení Obec Přepychy a Irena Ne-
rušilová, akce: Hudební festival „Přepychy K. Pšeničného", dne 5. 7. 2023 
(13/0/0).
10. Bod 15.2. programu • Smlouva o provedení hudební produkce Obec 
Přepychy a Dechová hudba Žadovjáci, akce:  Hudební festival „Přepychy K. 
Pšeničného", dne 5. 7. 2023  (13/0/0).
III. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce:
1.  k podpisu smlouvy dle bodu 7 programu.
2.  k dalšímu jednání dle bodu 8 programu.
3.  k podpisu Dodatku č. 10 dle bodu 12 programu.
4.  k podpisu Dodatku č. 7 dle bodu 13 programu.
5.  k podpisu smlouvy dle bodu 15.1. programu.
6.  k podpisu smlouvy dle bodu 15.2. programu.

VOLIČEM JE
občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 do-
vrší věku 18 let; ve druhém kole i občan, který 
nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta repub-
liky jsou vytištěny pro každého kandidáta sa-
mostatně.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny 
přede dnem prvního kola volby (10. ledna 
2023).
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací 
lístky až ve volební místnosti.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 
totožnost a státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem, platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebným dokla-
dem, nebude mu hlasování umožněno.

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí 
volič odebrat do prostoru určeného k vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky. 
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl 
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je 
hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybra-
ným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže ze zdravotních dů-
vodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo ne-
může číst, může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise, a hlasovací lístek za něho 
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i 
úřední obálku vložit do volební schránky.

VOLBY PRREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
13. a 14. ledna 2023 / 27. a 28. ledna 2023

Starostka obce Přepychy podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb. 
o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se koná

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin

Případně druhé kolo se koná
v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin

Volební místnost: Základní škola Přepychy, čp. 69 - družina
Telefonní spojení do volební místnosti: +420 607 660 468

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu:
středa 11. 1. 2023
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DATOVÉ SCHRÁNKY OD ROKU 2023
Informace OÚ

Co je datová schránka?
Datová schránka je státem garantova-
ný nástroj elektronické komunikace. 
Slouží  především pro komunikování 
s orgány veřejné moci. Zjednodušeně 
si lze datovou schránku představit ja-
ko e-mailovou schránku pro kontakt s 
úřady – držitelem DS je totiž na rozdíl 
od e-mailového účtu úředně ověřená 
osoba. 
Cílem je:
- zrychlit a usnadnit výměnu informací,
- ušetřit náklady spojené s klasickou 
„papírovou“ komunikací,
- zvýšit možnosti na úspěšné doručení 
zprávy (v porovnání s doporučenými 
dopisy), sloužit jako jednoduchý ná-
stroj pro zpětné prokázání doručení 
dokumentu.
Povinnost používat datovou schránku 
se nově vztahuje na:
Právnické osoby
Datová schránka bude v roce 2023 zří-
zena všem právnickým osobám, které 
ji dosud nemají. Jedná se o všechny 
nepodnikající právnické osoby, jež o 
datovou schránku nepožádaly v mi-
nulosti. Do této skupiny mohou pat-
řit například: spolky, nadace, ústavy, 
obecně prospěšné společnosti, spole-
čenství vlastníků jednotek, sdružení

Datovou schránku bude muset od roku 2023 používat daleko více 
fyzických osob a subjektů

Živnostníky a další OSVČ
Povinnosti komunikovat se státem 
prostřednictvím datové schránky ne-
uniknou podnikající fyzické osoby – 
všichni živnostníci a další osoby samo-
statně výdělečně činné (tedy i OSVČ 
bez identifi kačního čísla).
Datová schránka bude automaticky 
zřízena i těm OSVČ, které mají přeruše-
nou živnost.
Fyzických osob se povinnost nako-
nec netýká
 Kromě uvedených dvou skupin se 
povinnost měla vztahovat ještě na fy-
zické osoby, které „poprvé použijí pro-
středek pro elektronickou identifikaci 
vydaný v rámci kvalifikovaného systé-
mu elektronické identifikace“.
Kdy vzniká povinnost používat dato-
vou schránku?
 Povinnost používat datovou schrán-
ku pro výše uvedené skupiny začne 
platit od 1. ledna 2023. Datové schrán-
ky budou aktivovány automaticky. Stát 
jim po aktivaci datové schránky pošle 
přihlašovací údaje doporučeným do-
pisem. K zavádění „datovek“ dojde 
postupně ve třech vlnách od ledna do 
března. Denně vznikne zhruba 50 tisíc 
schránek. Celkově se má počet zvýšit o 
2,2 milionu.

V praxi bude zřízení datových schrá-
nek probíhat tak, že živnostníkům a 
právnickým osobám přijde od státu 
tzv. „poslední dopis“ s přístupovými 
údaji a návodem na aktivaci. Násled-
ně by měla komunikace s orgány ve-
řejné moci probíhat pouze elektro-
nicky.
Pokud se adresát dopisu nepřihlá-
sí sám, bude mu 15 dní po uplynutí 
lhůty na doručení spuštěna státem.
Kde najdete datovou schránku?
Pro přístup do datové schránky potře-
bujete webový prohlížeč. V něm ote-
vřete stránku mojedatovaschranka.cz. 
Na této adrese najdete všechny důle-
žité informace o datových schránkách.
Závěr – postřehy z praxe
Z každodenní praxe a vyjádření mno-
hých OSVČ (zejména starších řeme-
slníků) je jasné, že pro mnohé z nich 
bude obsluhování schránky složité, 
že mnozí dokonce zvažují ukončení 
činnosti. Zásadním problémem bude, 
že písemnosti se berou v systému DS 
za doručené po deseti dnech, i když je 
adresát nepřečte. 

Bc. Dana Ehlová, 

vedoucí Obecního živnostenského úřadu 
v Dobrušce

Přístupové údaje obdržíte doporuče-
ným dopisem během ledna, února ne-
bo března roku 2023. Datovou schrán-
ku si můžete také založit již nyní. 
Více informací naleznete na webových 
stránkách www.chcidatovku.cz.
Online
Navštivte webovou stránku www.chci-
datovku.cz, kde naleznete více infor-
mací k jejímu zřízení.
Osobně na pobočce Czech POINT
Navštivte kontaktní místo veřejné 
správy - Czech POINT, kde požádáte o 
zřízení datové schránky pro fyzickou 
osobu. Nezapomeňte na doklad totož-
nosti.

Informace ke zřízení datových schránek od 1. 1. 2023

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU  

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

STOČNÉ od 1. 1. 2023

5,- Kč / 1 m3  bez DPH
5,50 Kč / 1 m3  včetně DPH
Dle skutečné spotřeby.

VODNÉ od 1. 1.  2023

AQUA SERVIS a.s. 
Nová cena za 1 m³ vody.
45,79 Kč bez DPH 
50,37 Kč včetně DPH

POPLATKY

SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Kalendářní rok 2023

SVOZOVÝ DEN – PÁTEK

Svoz po celý rok pravidelně 
V LICHÝ TÝDEN 

tj. celkem 26x

MÍSTNÍ POPLATEK 

za obecní systém 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poplatkovým obdobím je jeden rok, 
sazba poplatku činí 600,- Kč na fyzickou osobu, 

přihlášenou v obci, případně na vlastníka nemovitosti pro rodinnou 
rekreaci, která je umístěna na území obce, ve které není přihlášena 

žádná fyzická osoba. 

Poplatek je splatný jednorázově 
od 2. ledna 2023 do 30. dubna 2023 

v provozovně Pošty Partner Přepychy.

Od poplatku mohou být některé osoby osvobozeny na základě ohlá-
šení a doložení požadovaných dokumentů. Údaj rozhodný pro osvo-
bození je poplatník povinen ohlásit do 30 dnů od vzniku skutečnosti 
zakládající nárok na osvobození. Při nesplnění této povinnosti nárok na 
osvobození zaniká. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatko-

vá povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci Přepychy a která:
• 

je poplatníkem za odkládání komunálního odpadu v jiné obci a má 
v této jiné obci bydliště

• 
je umístěna v pobytovém zařízení sociálních služeb déle než 6 po 

sobě jdoucích měsíců
• 

je umístěna v zařízení lůžkové zdravotní péče déle než 6 po sobě 
jdoucích měsíců,

• 
se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje v zahraničí

• 
se narodila v příslušném kalendářním roce

• 
má místo pobytu v místě ohlašovny.

Svoz odpadu bude prováděn jednou za čtrnáct dnů. 
Svozový kalendář obdržíte při úhradě poplatku. 

Kalendář naleznete i na www.prepychy.cz.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří 
obec Přepychy jako správce poplatku platební výměr. Vyhlášku v pl-
ném znění najdete na úřední desce nebo na elektronické úřední des-

ce obce Přepychy. Kopii vyhlášky si můžete vyzvednout 
i v provozovně Pošty Partner Přepychy.

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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CENOVÁ UNIE CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA  A DŘÍŽNÁ
zdůvodnění nové ceny za dodávku pitné vody

Vážení zákazníci,

zástupci Vodovodního svazu Císařská studánka a Svazku obcí Dřížná v rámci ce-
nové unie „CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA A DŘÍŽNÁ“, jako vlastníci vodovodů, po dohodě 
s provozovatelem tohoto majetku, společností AQUA SERVIS, a.s., vyhlašují novou 
cenu za dodávku pitné vody.

Cena pro vodné: 45,79 Kč /m³(bez DPH), tj. 50,37 Kč /m³ (vč. DPH)

Cena pro vodné bude v rámci Skupinového vodovodu „Svazku obcí Dřížná“ 
uplatňována v obci Přepychy, obci Lično – Ostašovice, Radostovice, obci Voděra-
dy – Voděrady, Ježkovice, Nová Ves, Uhřínovice, Vojenice, Vyhnanice, obci Trnov 
– Zádolí, Záhornice.

Pro rok 2022 byla cena pro vodné ve výši 43,07 Kč/m³včetně DPH. Výsledkem kal-
kulace ceny pro vodné pro rok 2023 je její zvýšení o 7,30 Kč/m³ včetně DPH, tedy 
o 16, 96% na 50,37 Kč/m³včetně DPH. Ceny pro vodné jsou cenami regulovanými 
Ministerstvem financí  ČR a jejich kalkulace byly zpracovány v souladu s platnými 
cenovými předpisy.

Hlavními příčinami nárůstu ceny je vedle vysoké inflace především dramatický 
nárůst cen elektrické energie a pohonných hmot. I přes zastropování cen energií 
vládou ČR pro vodárenské společnosti však dojde k více jak dvojnásobnému zvý-
šení nákladů na energie, bez zastropování by nárůst činil až 500%. Zvýšení cen 
energií a pohonných hmot má však dopad do většiny položek, ať už se jedná o 
stavební práce či nákup materiálu a chemikálií. Velký vliv má i nárůst mzdových 
nákladů, a to jak vlastních zaměstnanců, tak dodavatelských firem. S ohledem 
na výši inflace a politiku státu (zvýšení mezd státních zaměstnanců o 10% od září 
2022) se plánuje zvýšení mzdových prostředků o 10%, tedy jen mírně nad polovi-
nou skutečné inflace.

Značně nepříznivý vývoj v oblasti cen energií, PHM a na ně navázaných prací 
a služeb se projevoval a projevuje již po celý rok 2022, provozovatel společnost 
AQUA SERVIS, a.s. však důsledky této situace nepřenesl na odběratele a plně nese 
finanční ztráty s tím spojené.

Pro čtyřčlennou domácnost (uvažována spotřeba 130 m³/rok) se zvýší výdaje na 
spotřebu pitné vody o 949 Kč/rok, tj. 79,08 Kč/měsíc, tj. 2,60 Kč/den. Nová cena pro 
vodné se nachází i přes její zvýšení výrazně pod hranicí sociálně únosné ceny pro 
Královéhradecký kraj, který pro rok 2023 činí 77,64 Kč/m³.

Ing. Iveta Doležalová,
generální ředitelka AQUA SERVIS, a.s.

Pošta v Přepychách oslaví v tomto 
roce 120 let od svého založení. Její 
novodobá historie se píše od roku 
2017, kdy díky obci, která si je vza-
la pod svá "křídla", byly její služby v 
Přepychách zachovány. Naše Poš-
ta Partner si získala dobré jméno 
nejen mezi místními, ale její služby 
využívají zákazníci ze širokého okolí, 
dokonce i z Dobrušky,

POŠTA PARTNER PŘEPYCHY
Adresa pošty: 517 32 Přepychy
Kontaktní telefon:  494 628 991

OTEVÍRACÍ DOBA
Po: 8:30 - 10:30 13:00 - 17:00
Út: 8:30 - 10:30
St: 8:30 - 10:30 13:00 - 17:00
Čt: 8:30 - 10:30
Pá: 8:30 - 10:30 13:00 - 15:00

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

Milí občané, vážení sousedé,
vstupujeme do roku 2023, do kterého vkládáme 

naši upřímnou naději, že bude výrazně lepší než rok 
předcházející. Nikdo nevíme, jak dlouho důsledky 
blízké válečné krize potrvají, nicméně spolu s Vámi 
doufám a pevně věřím, že se situace postupně vrátí 
do normálních kolejí a budeme moci opět žít svoje 
normální životy. Nebudou nás trápit vysoké ceny 
energií, pohonných hmot, bude dostatek dílů pro 
českou strojírenskou výrobu a v lékárnách nebudou 
chybět žádné důležité léky!

Buďme všichni optimisty a naše společné přání 
se jistě splní! Naše spolky plánují na letošní rok ne-
zvykle hodně různých sportovních i kulturních akcí. 
Vedení obce plánuje po dva roky odkládané „Setká-
ní seniorů“. Sejdeme se opět v Restauraci Katka a 
promítneme si naše historické filmy, vzpomene na 
naše rodáky, předky, sousedy, přátele Přepych, kteří 
již nejsou mezi námi, ale zanechali tu pro nás svoje 
výrazné stopy. A protože si je rádi připomeneme, plá-
nujeme tento program uspořádat po dva dny. První 
den pro naše seniory a druhý den pro naše mladší 
ročníky, přesný termín ještě upřesníme po doplnění 
našeho letošního kulturního kalendáře.

Během minulého roku mě velice potěšila iniciativa 
kolektivu SK Přepychy, měli jsme možnost díky Tomá-
ši Rejzkovi se podrobně seznámit s činností našich 
nejmladších sportovců a jejich trenérů. Nasadili vy-
sokou laťku a to je skvělé! Naši hasiči rovněž omladili 
svoje řady a mají nové plány pro letošní rok! Naše MS 
ČČK rovněž nezůstává pozadu. Spojení všech našich 
spolků spolu s MS ČČK na akci „Loučení s prázdni-
nami“ bylo opravdu neobvyklé a jsem velice potěše-
na, že ve stejném duchu budeme pokračovat i letos. 
Určitě rádi pomůžeme! Rovněž veliké poděkování 
členkám Kulturní komise obce Přepychy! Ani myslivci 
a včelaři nezahálejí. Mají ale jiné starosti s těžšími 
podmínkami ve své základní hospodářské činnosti.

Náš spolek ProPřepychy opět plánuje tradiční Fes-
tival dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“. 
I letos se můžeme těšit na skvělé festivalové hosty.

V neposlední řadě děkuji všem pracovníkům a ve-
dení naší ZŠ a MŠ Přepychy. Věnují se obětavě našim 
dětem a připravují je pro jejich další studium na vyš-
ších školách.

Moji milí Přepyšáci, přeji Vám hodně zdraví, poho-
dy a štěstí do toho letošního roku 2023! Mějte na pa-
měti, že štěstí k našim Přepychám patří! Vzpomeňte 
si na verš z písně Richarda Mϋllera: „… Štěstí je tak 
krásná a Přepychová věc…!

Vaše starostka Zdeňka Seidelová

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2023
VÁM PŘEJE

Zdeňka Seidelová

starostka obce Přepychy
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SVÁTEČNÍ SLOUPEK
naši opatrovanci

Obec Přepychy má ve spolupráci se společnostmi Domov Dědina Opočno a AHC a.s. - 
Senior centrum Přepychy v současné době 27 osob v opatrovnictví. Obě společnosti se 
specializují na poskytování kvalitních a komplexních služeb dlouhodobé péče.
Vánoce jsou tradičně spojeny s milou návštěvou všech opatrovanců, předáním drob-
ných dárků.  Do nového roku popřála všem za obec starostka Zdeňka Seidelová společně  
s Petrou Hradeckou pověřenou agendou opatrovnictví.

Děkujeme pracovníkům obou společností za skvělou péči o všechny klienty.
Hodně zdraví a štěstí do roku 2023!

Redakce



strana 8

Ze života obce

Přepyšský zpravodaj 2022/4

NAŠI NOVÍ SOUSEDÉ
JUNKOVICE - LOKALITA Z 26

Ze sdělení k dokončení a užívání stav-
by Městského úřadu Opočno, odboru 
výstavby z  konce listopadu 2022 vy-
jímáme: „Novostavba jednopodlaž-
ního, nepodsklepeného rodinného 
domu zastřešeného sedlovou střešní 
konstrukcí, včetně inženýrských sítí a 
zpevněných ploch pro příchod a pří-
jezd, vše umístěné na pozemku: po-
zemek parc. č. st. 325 a parc. č. 219/49 
v k.ú. Přepychy u Opočna.
Stavba je dokončena. Datum dokon-
čení stavby: 30. 10. 2022.
Na základě výsledku kontrolní prohlíd-
ky bylo stavbě rodinného domu při-
děleno číslo popisné 249 a následně 

 

 

Občané části obce Přepychy, zvané lidově „Junkovice“, 

udělují 

CERTIFIKÁT SOUSEDA 
rodině 

Lucie Tvrdíkové a Dominika Horníčka  
čp.249 

 
Přejeme Vám dobrý a spokojený život v našem 

sousedství, kamarády pro Vaše děti a hodně sluníčka 
pro všechny. 

Vaši sousedé 

byl proveden zápis dokončené stavby 
rodinného domu do systému RUIAN. 
Stavba je schopna užívání, ke kterému 
byla zřízena: rodinný dům“.
Ano, našimi novými sousedy se sta-
li Dominik Horníček společně s  Lucií 
Tvrdíkovou a jejich nedávno naroze-
ným synkem. Opět jsme jim společně 
předali smaltovanou tabulku s  číslem 
popisným a Vladimír Zdeněk st. slav-
nostně udělil Certifikát souseda!
Přejeme našim novým sousedům krás-
ný a spokojený život u nás v  Přepy-
chách! Hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do nového roku 2023!

-red-

Katastrální mapa obce Přepychy  
„V domcích“ se pomalu zaplňuje 
zkolaudovanými stavbami.
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MIKULÁŠ PRO HODNÉ, ZLOBIVÉ I ROZPUSTILÉ DĚTI

SVATÝ MIKULÁŠ - HISTORIE
Mikuláš se narodil ve městě Patara 
v  římské provincii Asii do křesťanské 
rodiny. Jako datum narození se uvádí 
rok 280. Z toho, že se stal patronem ry-
bářů a námořníků, bylo odvozováno, že 
by mohl být původně povoláním rybář 
či námořník, pravděpodobnější ale je, 
že se jeho rodina zabývala obchodem 
s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti 
otce prý rozdal dědictví chudým. Ně-
kteří z toho odvozují, že v té době byl už 
váženým knězem nebo biskupem. Před-
pokládá se, že se stal biskupem v My-
ře (nyní Denre v Turecku) kolem roku 
300 a to ve velmi mladém věku.
Během Galeriova pronásledování křes-
ťanů byl patrně vězněn. Během rozkvě-
tu křesťanských komunit za Lacinia 
již byl zcela jistě biskupem Myry a to 
patrně velmi oblíbeným a rozsáhle čin-

ným v  oblasti dobročinnosti. Mikuláš 
z Myry zemřel dle historiků roku 352. 
Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. 
Mikuláš z  Myry nikdy oficiálně pro-
hlášen svatým, jeho uctívání se prostě 
stalo součástí víry širokých vrstev vě-
řících. Tradice s  Mikulášovou osobou 
jsou velmi pestré. Součástí většiny 
z nich je rozdávání dárků dětem. U nás 
je v dnešní době Mikuláš představován 
při tzv. Mikulášské nadílce v  biskup-
ském oděvu s dlouhým bílým vousem a 
je doprovázen anděly a čerty. Tato sku-
pinka obchází domácnosti s  dětmi 5. 
prosince v předvečer svátku sv. Mikulá-
še. Andělé s Mikulášem roznášejí dár-
ky, čerti se starají o symbolické trestání 
a strašení „zlobivých“ dětí. Celkově je 
Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, 
rozdává hlavně ovoce a malé dárky. Ve 
všech dobách šlo především více o záži-

tek než o dary. Tato tradice se udržuje 
již po mnoho staletí, Mikuláš používal 
i koně a vozy, doprovázela ho i hlasitá 
hudba. Tolik z historie.

MIKULÁŠ SE SVOU DRUŽINOU 
NAVŠTÍVIL  DĚTI Z PŘEPYCH
V  Přepychách se tato tradice udržuje 
rovněž od nepaměti. Po dvou letech 
pandemických omezení navštívil naši 
obec sv. Mikuláš se svou družinou již 
v neděli 4. prosince 2022.
Zájemců o jeho návštěvu bylo totiž to-
lik, že by to všechno v pondělí 5. pro-
since asi nestihl obejít. Akce měla u na-
šich nejmenších veliký úspěch.
Děkujeme Mikuláši a jeho družině za 
milou návštěvu našich dětí v  Přepy-
chách a společně se všichni těšíme na tu 
příští v letošním roce!

-red-

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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KNIHOVNA U LENKY 
Přepyšáci v Opočně

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z OPOČNA
V pátek 23. prosince vysílal Český roz-
hlas Hradec Králové celé dopoledne z 
Road Baru Café v Opočně. Rozhlasáci 
přijali pozvání Spolku Senioři z Opo-
čenska (členy jsou i Přepyšáci) a tak 
předvánoční chvíle posluchači strávili 
nejen s nimi, ale i s hosty Lady Klo-
kočníkové. 
Setkání se zúčastnili i přátelé Přepych. 
Mezi nimi kamelotka Přepyšského 
zpravodaje v Opočně Iva Žaludová, 
která na naši obec nedá dopustit. K pří-
jemné  vánoční atmosféře přispěl autor 
Dobrých rad - Láďa Hruška.

Foto: Tomáš Peterka, Český rozhlas Hradec Králové

SPOLEČNOST ESOP
OPORA OBCÍ I NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
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

ABAKUS

POŠTOUNA U MAXMILIÁNA
NA ROHU KUPKOVA NÁMĚSTÍ A ZÁMECKÉ ULICE  

Něco se stane.
Je to ve vzduchu. Ouvej,

nebo ejchuchu?
(Miloň Čepelka, Deník haiku 4)

V Poštouně U Maxmiliána věříme v ejchuchu.
Děkujeme za Vaši přízeň a do roku 2023 přejeme všem 

hodně zdraví, radosti a vzájemného pochopení.

Za všechny spolupracovníky 
buditelského informačního centra v Opočně 
Jiří Králíček, tč. poštouník U Maxmiliána

JEŽÍŠKOVA POŠTA A ČERTOVINY S MAXMILIÁNEM V OPOČNĚ
Byla jsem při tom. V Přepychách i v Opočně, kde na se na Čertovinách s Maxmiliánem podíleli dobrovolníci z Přepych, 
Dobrušky, obcí z Orlických hor, Mokrého a Opočna. Včetně naší paní učitelky Věrky Dvořákové. 

Lenka Čtvrtečková, knihovnice 

Přepyšský zpravodaj 2022/4



strana 11

Ze života obce

ROK 2022 S KULTURNÍ KOMISÍ RADY OBCE PŘEPYCHY

VÍTÁNÍ JARA

Letošní rok po dvouleté pauze ko-
nečně proběhl bez proticovidových 
opatření, a proto si dovolíme lehké 
shrnutí všech akcí, které jsme pro 
vás připravili.

Jaro jsme společně přivítali velikonoční 
dílničkou, kde si bylo možné vyzkoušet 
různé techniky zdobení kraslic, uplést 
pomlázku, ušít ptáčka či ozdobit taš-
tičku z  látky. 30.dubna se v  areálu SK 
Přepychy konal slet čarodějnic a čaro-
dějů. Čekaly na ně různé soutěže, opé-
kání párků a samozřejmě čarodějnický 
oheň.

TRADIČNÍ CYKLOVÝLET - TENTOKRÁT  HRADECKÝMI LESY

V červnu jsme si trochu zasportovali a vyra-
zili na cyklovýlet do Hradeckých lesů.

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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ROK 2022 S KULTURNÍ KOMISÍ RADY OBCE PŘEPYCHY

Po prázdninové pauze jsme v  září 
přivítali 5 nových občánků a vypus-
tili na nebe papírové draky. 

PRO NAŠE NEJMLADŠÍ

V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME - ANI SAMOTNÉHO LUCIFERA

Konec října a začátek listopadu již tradičně patří soutěži O nejpřepychovější a nej-
strašidelnější dýni a strašidelné stezce V Přepychách se nebojíme. Na závěr „kul-
turního“ roku navštívil děti na Přepyšských Čertovinách samotný Lucifer. Jelikož 
všech téměř 40 dětí bylo po většinu roku hodných, nikoho si neodnesl, ale obdaro-
val je balíčkem s dobrotami. 

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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ROK 2023 S KULTURNÍ KOMISÍ OBCE PŘEPYCHY

PRO RADOST DĚTÍ A ÚSMĚVY SPOKOJENÝCH RODIČŮ

V příštím roce bychom chtěli uskutečnit zájezd na divadelní představení nebo mu-
zikál. Uvítáme případné nápady, kam vyrazit.
Děkujeme všem, kteří v hojném počtu navštěvují výše uvedené akce.  Velice nás 
těší Váš zájem a tou největší odměnou pro nás je upřímná radost dětí a úsměvy 
spokojených rodičů. 
Všem přejeme do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Vaše Kulturní komise

Na titulní stránce prosincového čísla INFO Přepychy vzbuzovala fotografie  
u mnohých čtenářů mylný dojem převahy mužů v novodobém školství. Leč, vše 
bylo  dáno formátem fotografie a důležitá osobnost dohlížející na hospitaci zůstala 
skryta. Nyní otiskujeme fotodokument v plném rozsahu.

SPOLEK PROPŘEPYCHY
reparát redakce

ZPÁTKY DO LAVIC 
MALÝ REPARÁT PRO REDAKCI PŘEPYSSKÉHO ZPRAVODAJE

strana 13

Pěkný program pro naše nejmenší i je-
jich rodiče a prarodiče připravil náš milý 
host – zručný malíř Jan Honza Lušovský 
z Chrudimi. Do malování hádanek na 
sklo zapojil i všechny přítomné. Zajistil 
tak skvělou atmosféru a s dětmi nakonec 
přivítal i příchod samotného Lucifera!
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vánoční atmosféra ve školce

Než zazvonil zvoneček u vánočních 
stromečků, stihli jsme ve školce na-
péct perníčky, přivítat sv. Barborku 
a sv. Mikuláše, uspořádat vánoční 
besídku, vystoupit s představením  
v místním Senior centrum, vyrobit a 
rozdat vánoční přáníčka a malé dá-
rečky, poslat svá tajná přání Ježíško-
vi, oslavit Vánoce ve školce, nakrmit 
zvířátka a podpořit starší kamarády 
na jejich vánočním představení.

Vánoce ve školce

Pevné zdraví, hodně pohody a radosti 
do roku 2023 přeje MŠ Přepychy.

Hurá. Hvězdička s pěti cípy a zdra-
vými jadérky, znamená to v příštím 
roce zdraví a štěstí.

Naše děti namalovaly obrázky pro Je-
žíškovu poštu, které ozdobily v adventní 
čas Poštounu U Maxmiliána v Opočně. 
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vánoční atmosféra ve školce

Od kronikáře Vládimíra Zdeňka 
jsme obdrželi malou vzpomínku i s 
recepty, jež se vztahují k vánočním 
svátkům. Rádi se s vámi podělíme.

Z RECEPTÁŘE 
BABIČKY MACHÁČKOVÉ

Až dostanete toto číslo Zpravodaje, 
bude asi již všude napečeno. Čas 
vánoční je ale také časem setkává-
ní a vzpomínek na blízké, kteří již 
nejsou mezi námi. Často jsou naše 
vzpomínky na matky a babičky 
spojeny s jejich kulinářským umě-
ním. Z receptů, které si moje babič-
ka zapsala asi před sto lety, nabídnu 
tři sladké. Třeba jako inspiraci, pro 
ty Vánoce příští. Tak dobrou chuť.

Vladimír Zdeněk st.

PS: Do modernější češtiny velice 
mírně upravil kronikář.

Vánoční tabuli jsme 
prostřeli nejen pro 
své kamarády, 
ale nezapomněli jsme 
ani na zvířátka.

OBLOUČKY
Ze 6 bílků udělat pevný sníh, do něho se vmíchá 35 dkg cukru, trochu vanilky, 35 
dkg strouhaných usušených oříšků. Hezky se to utře, pak se to postaví na mírný 
oheň, míchá se, až je to horké. Když se to odstaví, zašlehá se šťáva z půl citronu a 
nožem natře na bílkové oplatky. Dělají se obloučky, které se do růžova pekou.

ŠPANĚLSKÝ DECH
1 bílek a 3 dkg cukru se dá svařit s vodou až se táhne a zašlehá se horké do sněhu.

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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VÁNOČNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
středa 21. a čtvrtek 22. prosince v restauraci Katka

Život v obci

POHÁDKOVÝ ROK 2023
VÁM PŘEJÍ DĚTI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEPYCHY

Učitelé a žáci ZŠ Přepychy potěšili svým vystoupením klien-
ty Seniorcentra v Přepychách a následující den i rodiče, pra-
rodiče i praprarodiče v sále restaurace Katka.
Přítomné nejprve přivítal ředitel školy Jan Macháček a po-
tom následoval bohatý program dětí, který připravili a řídili 
učitelé školy. Učitelé a děti nastudovali několik originálních 
pohádkových vystoupení a scének, které pochází jednak z díl-
ny učitelů (Kouzelná flétna, Z pohádky do pohádky) a jednak 
byly upraveny ředitelem školy pro možnosti sálu (Dva tovary-
ši). Přestože nácvik provázely mnohé zdravotní nepříjemnosti 
a absence dětí, malí herci vše zvládli na výbornou.
V závěru pořadu zazpívaly děti i učitelky za doprovodu ředi-
tele školy známé koledy a děvčata pátého ročníku (E. Paseko-
vá a A. Kovářová) doplnila koledy hrou na hudební nástroje 
skladbami Den přeslavný a Jak jsi krásné neviňátko. Přítomné 
publikum odměnilo všechny účinkující potleskem.
Ředitelství školy děkuje všem dětem, učitelům za skvělý vý-
kon, obecnímu úřadu a restauraci Katka za podporu a umož-
nění vystoupení. Zároveň přejeme občanům Přepych hodně 
zdraví a pohody v roce 2023.

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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JEŽÍŠKOVA POŠTA ÚŘADOVALA NA POŠTĚ PARTNER
děti ze ZŠ a MŠ poslaly svá přání

VEM SI BRAŠNU NA ZÁDA,  NEZAPOMEŇ SVAČINU A ZDRAVIT
zpátky do lavic se spolkem ProPřepychy

O tom, že členové spolku ProPřepychy nemají k taškařicím daleko a dokáží 
jimi pobavit i své okolí je všeobecně známo. Tentokrát trochu závistivě po-
kukovali po našich školácích a rozhodli se zavzpomínat na svá léta povinné 
školní docházky. A tak hajdy „Zpátky do lavic". A že si večer v restauraci Katka 
náležitě užili, je patrné z fotografií.

Někdo si zavzpomínal na nepohodlné škamny s kalamářem a žlábkem pro pero 
s okousanou násadkou, jiný na první lásku sedící o tři lavice před ním. I na tajná 
přání, čím by chtěl být, až bude velký. Třeba takovým školníkem, či uklízečkou, aby 
se mohl pomstít za příkoří jemu činěná a peskovat mladší generace, že se nepřezuly. 
Zralé ženy se převtělily za šprtky a otcové rodin si zopakovali jinošská léta za ško-
lou. Třeba u piva. I pionýrka přišla, aby na vše dohlédla.                         Jiří Králíček
Douška: Na všechny škarohlídy posíláme dlouhý nos. Ať je tento rok, i ty následují cí, 
plný radosti. I když sem tam ukápne nějaká ta kaňka.

Naše děti ze ZŠ Přepychy rovněž využily možnosti poslat svá přání za Ježíškem. Děkujeme šikovným ručičkám přepyšského 
modeláře - Petrovi - za spolupráci při zhotovení schránky a poštouníkovi z Poštouny U Maxmiliána v Opočně za zapůjčení 
kouzelných sáněk a zamlouváme si je i na letošní advent! Pošta Partner Přepychy

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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 NAŠI OSLAVENCI

PROSINEC 2022
Miloslava Kubíčková  čp. 120  88 let

LEDEN 2023
Anna Křivková  čp. 212  82 let
Eva Vostřezová  čp. 82  90 let

ÚNOR 2023
Josef Jelen   čp. 121  82 let
Květoslava Zilvarová  čp. 170  89 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.

Společenská kronika
prosinec 2022, leden 2023, únor 2023

Vážení členové Spolku F. L. Věka, milí přá-
telé, dvanáctý ročník Festivalu F. L. Věka, 
během něhož jsme zažili deset výjimečných 
hudebních podvečerů, se 23. října uzavřel. 
Nabídl dramaturgicky pestrou paletu kon-
certů, včetně naprosto výjimečných okamži-
ků spojených s vystoupením Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu v tovární hale 
společnosti Koenig & Bauer Grafitec.
Bylo pro mě radostí a zároveň ctí stát v čele 
týmu, složeného z členů spolku, mnoha 
dobrovolníků a podporovatelů, který se za-
sloužil o skvělé renomé našeho festivalu v 
roce 2022. Jsem přesvědčen, že Festival F. L. 
Věka opět potvrdil, že patří mezi hodnot-
né projekty, že si zasloužil záštitu ministra 
kultury p. Martina Baxy, stejně jako trva-
lou záštitu Rady Královéhradeckého kraje 
na období 2022-2025 nebo podporu Státní-
ho fondu kultury, měst Dobrušky, Opočna 
a Solnice a všech dalších, kde se jednotlivé 
koncerty uskutečnily. 
Důležitým pilířem, o který se už mnoho let 
opíráme, je pro nás také partnerství firem 
Servisbal Obaly a KBA. 
Vážení členové Spolku F. L. Věka, milí přá-
telé, bez Vašeho přičinění a pomoci by Fes-
tival F. L. Věka nebyl tím, čím se za 12 let 
své existence nepochybně stal - tj. nevšední 
přehlídkou krásné hudby v podání skutečně 
špičkových interpretů a souborů z domova 
i zahraničí v regionu pod Orlickými ho-
rami. Velice děkuji každému, kdo přispěl  
k výbornému hodnocení a celkovému zda-
ru. To, že společně dokážeme přiblížit nej-
lepší z nejlepších umělců našim hudebním 
příznivcům a posluchačům, kterým pak 
jednotlivá vystoupení přináší velkou radost 
a nezapomenutelné zážitky, považuji za 
největší přínos našeho festivalu, hlásícího 
se k odkazu dobrušského obrozence a vlas-
tence F. Vl. Heka. VELKÝ dík Vám všem. 
Přípravy 13. pokračování již začaly a nový 
ročník má své pevné obrysy, proto věřím, že 
naše spolupráce bude pokračovat. 
Těším se na setkání s Vámi v roce 2023, do 
kterého Vám přeji především pevné zdraví a 
co nejvíce radosti. 

Ing. Ladislav Horčička 
Výkonný ředitel Spolku F. L. Věka

DO NOVÉHO ROKU
se Spolkem F. L. Věka

Na konci listopadu jsem jela autobusem do Dobrušky na nákup. Při zpáteční 
cestě, pár kroků od prodejny jsem si šlápla na okraj obrubníku, sklouzla se a 
spadla přímo no vozovku.  Kolem projíždělo červené osobní auto. Řídila ho mla-
dá paní, která okamžitě zastavila, vystoupila a ochotně mi nabízele pomoc. K ní 
se připojila i její spolujezdkyně. Ptaly se, zda nepotřebuji zavést někam k lékaři. 
Poděkovala jsem za jejich ochotu s tím, že lékařeskou pomoc nepotřebuji. (svůj 
názor jsem změnila pro velké boleti v ruce hned druhý den a lékařskou pomoc 
vyhledala). Zeptala jsem se zda nejedou přes Opočno. Od prodejny PENNY až 
na autobusové nádraží s pohmožděnou rukou bych těžko donesla nákup. Odvoz 
mně nabídly i přesto, že s nimi cestoval malý chlapeček. Svezly mě až k Jordánku, 
abych to měla co nejblíže domů.
Až nyní jsem se dozvěděla, kdo vlastně byla ta moje záchranná služba. Terezka 
a její maminka Iva Macháčková. Pádem jsem byla celá otřesená, neuvědomila 
jsem si o koho se jedná. Moc oběma děkuji za jejich pomoc. Málokterý řidič by 
se takto zachoval.
Při tomto svátečním čase jim přeji hodně lásky, štěstí, porozumnění a pevného 
zdraví do roku 2023.

Iva Žaludová, Opočno

PODĚKOVÁNÍ DO PŘEPYCH

PŘEJEME Z PŘEPYCH, 
VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE, ŠŤASTNÝ ROK 2023

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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Vánoční pospolitost

Tradičním poslem vánočních svátků, 
nebo chcete-li, předvečerem Štědrého 
dne, je u nás již po několik let Zpívá-
ní u kostela. Pomalu jsme si zvykli na 
to, že ladovská zasněžená poetika je 
v poslední době nesplněným přáním, 
ale ani letošní, spíše podzimní počasí, 
nezabránilo široké účasti „lidí dobré 
vůle“. Těší nás, že zprávy o tomto pří-
jemném předvánočním setkávání se 
rychle šíří a přicházejí i návštěvníci 
z širšího okolí. Pravda, přispěla k to-
mu i bezprostředně navazující Rybova 
mše vánoční, v provedení mnoha za-
nícených a skvělých muzikantů.

Ale ani tóny vánočních koled, linoucí 
se z altánku před kostelem nezůstaly 
bez odezvy. Každý asi prožívá vánoč-
ní atmosféru po svém, ale i zde by-
lo cítit, že lidé mají rádi chvíle, kdy 
v pohodě a bez konfliktů mohou být 
spolu a přát si vzájemně vše dobré. 

Tak ať je těch chvil v nastávajícím ro-
ce zase o trochu více.

-red-

Kurz zdravého hubnutí STOB
Zhubněte zdravě a natrvalo za pomoci osvědčené metodiky.

Ověřené  
informace

Důraz  
na psychiku  
při hubnutí 

Dlouhodobě  
udržitelný  
životní styl

Podpora  
skupiny  

a odborníka

Více informací najdete  
na stránkách stob.cz.

nutricni@jde-to.cz
+420 737 669 223

Samotný kurz  na který se můžete přihlásit 
proběhne v termínu: 18. 01. 2023 - 22. 03. 2023 

Prožijte proměnu, kterou vás provedu během deseti týdnů.
Intezivní práce se změnou myšlení a chování, plus návod, jak si vše udržet.

To je výjimečná nabídka kurzů STOB. 

 
Bc. ZUZANA CHADIMOVÁ

Těším se na setkání s novou skupinou.

Nový rok je spjat s předse-
vzetím: Zbavit se přebyteč-
ných kil bez drastických diet 
a "jojo" efektu .
Mám řešení jímž je přístup 
k problematice stravování 
a pohybu. Nabízím správ-
nou motivaci, plánování a 
posilování zvládnutých díl-
čích cílů, plus materiály a 
pracovní listy, pohybovou 
aktivitu a energii skupiny. 
To jsou prostředky, díky 
kterým získáte sebevědomí 
a kýženou postavu. Během 
deseti týdnů dostanete ná-
vod jak začít, ale hlavně jak 
svoji linii udržet.
Věřím, že každý krok správ-
ným směrem má smysl. Tedy 
STOP a vykroč směrem, kde 
je kurz STOB.

nutriční terapeut 
Bc. Zuzana Chadimová

HUBNĚTE ZDRAVĚ S NUTRIČNÍ TERAPEUTKOU
Zuzanou Chadimovou z Opočna
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A MÍR V SRDCI PO CELÝ  

NOVÝ ROK 2023 

PŘEJE ČČK PŘEPYCHY 

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
za místní skupinu Lída Preclíková

POZVÁNKA NA AKCE 
PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2023 
21. 1. od 20 hod
SPOLEČENSKÝ PLES   

22. 1. od 14 hod
DĚTSKÝ KARNEVAL

17. 2. 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
3. 3. 2023 od 18.00 hod., přednáška 
„HRAVĚ I ZDRAVĚ VE STRAVĚ 
ANEB ČEHO SE VYVAROVAT" 
10. 3. od 18 hod
TANEČNÍ VEČER MDŽ 
26. 8. 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Jaro a podzim
ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA 
SBÍRKA OŠACENÍ 
pro diakonii Broumov

Listopad
ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ
Termíny a časy budou upřesněny

CHARITATIVNÍ ČINNOST
Začátek roku 2022 nezačal příliš šťastně. Ze světa dorazily zprávy o válce na Ukra-
jině. Solidarita a vaše nezištná pomoc v podobě příspěvků do nejrůznějších sbírek: 
humanitární, potravinové, finanční či materiální, si zaslouží náš obdiv. Velké díky 
za dary do sbírky zdravotního materiálu organizované od 3.-14. 3. 2022 . Vybra-
ný zdravotní materiál si převzali pracovníci z oblastního spolku z Rychnova nad 
Kněžnou a předali ho na vedení ČČK v Praze, odkud byl dopraven na Ukrajinu. 
Díky také za přímou pomoc s ubytováním a vybavením pro uprchlíky z Ukraji-
ny. Pořádali  jsme nejen sbírku  pro Ukrajinu, ale tradičně i s Diakonií Broumov.  
V letošním roce proběhly 2 sbírky pro humanitární účely.

KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
Pro spoluobčany jsme pořádali taneční zábavu 5. 3. 2022. Zorganizovali jsme také 
jarní a vánoční aranžování, kde si doufám všichni načerpali potřebnou inspiraci či 
nakoupili dekorace. Nezapomínáme ani na naše nejmladší Přepyšáky, se kterými 
jsme se sešli 24. 4. na dětském karnevale. Děti tancem a soutěžemi doprovázeli 
postavičky Myckey Mouse. Velkolepou letošní akcí bylo loučení s prázdninami, do 
které se tentokráte zapojili  i další spolky z naší obce. K Místní skupině ČČK se 
připojili zástupci z OS ČČK Rychnov nad Kněžnou a dalším hostem byla p. Morav-
cová.  Díky patří všem přepyšským spolkům za připravený program a soutěže pro 
děti a sponzorům za odměny pro děti.

ZDRAVOTNÍ DOZOR A PREVENCE
Další činností  našeho spolku jsou zdravotní dozory na akcích na požádání ostat-
ních spolků. Letos jsme na vyžádání poprvé zajišťovali dozor i mimo naší obec, a 
sice na požádání SDH Očelice při hasičské soutěži. 
8. 11. měli zájemci v rámci  Dne prevence zdraví možnost kontroly krevního tlaku, 
cukru ale také tuků, či nalézt odpověď na jaký věk se jejich tělo cítí.

S PŘÁNÍM VŠEHO NEJLEPŠÍHO DO ROKU 2023
Naše spoluobčany pak navštěvujeme k jejich významným životním jubileím. S po-
věřením OÚ Přepychy popřejeme a předáme dárkový balíček.  Za rok 2022 jsme 
navštívili v době předvánoční 32 občanů Přepych nad 80 let s přáním krásných 
svátků. Děkuji za přízeň a spolupráci OÚ a místním spolků v naší obci. Přeji všem 
mír v srdci po celý rok 2023.

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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V důsledku rozmachu zemědělské velkovýroby nastal od padesátých let pokles sta-
vu koroptví a bažantů. Krajina přicházela postupně o hmyz vlivem chemických 
hnojiv, což mělo negativní dopad na kuřata bažantů a koroptví. Zároveň však rostly 
požadavky na odstřel bažantů z důvodů komerčních, reprezentačních a sportov-
ně loveckých. Myslivci reagovali zaváděním tzv. polodivokého chovu bažanta na 
základě sběru vajec z ohrožených nebo zničených hnízd a to byl počátek líhnutí 
v líhních. Do přírody se kuřata vypouštěla zejména se slepicemi, perličkami apod. 
V Opočně se poprvé líhlo v odchovnách slepic v Lišťovině v roce 1951. V Přepy-
chách bylo rozhodnuto přejít na polodivoký chov bažanta v roce 1960.
Nemalou práci znamenalo zabezpečení životního prostředí pro vypouštěná kuřata 
zakládáním remízů, osázením mezí apod. V honitbě opočenské bylo vypouštěno 
do volnosti 300 až 400 bažantů ročně, v honitbě přepyšské 200 až 500 kusů roč-
ně. Někteří myslivci prováděli v režii mysliveckého sdružení také domácí líhnutí.  
A pokračují v této činnosti dodnes.
Koncem roku 2022 se uskutečnily dva hony na bažanty pro zvané hosty. Akce se 
skvěle vydařily a všichni přítomní si oba dny skvěle užili. Byla to zároveň pro všech-
ny odměna za jejich celoroční práci a péči o naši zvěř.
Myslivci z MS Opočno – Přepychy přejí všem zdraví a spokojenost do roku 2023. Král honu je z Opočna.

Jako hosté se honu zúčastnily 
i starostky Bačetína a Přepych.
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VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY 
17. 12. 2022 - hasičská zbrojnice

VALNÁ HROMADA VE ZKRATCE
SCHŮZI ŘÍDIL STAROSTA SDH PŘEPYCHY 
JOSEF MAREK, který na úvod požádal 
všechny zúčastněné o minutu ticha za 
zesnulé členy.
ZPRÁVU VELITELE SDH PŘEPYCHY PŘEDNE-
SL JEDNATEL SBORU JAN ŠKALDA.
ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE PŘEDNESL RA-
DEK KŘIVKA
ZPRÁVU  O PŘIPRAVOVANÝCH SPOLEČEN-
SKÝCH AKCÍCH NA ROK 2023 PŘEDNESLA 
KULTURNÍ REFERENTKA SDH 
JAROSLAVA CHUDÁ A VEDOUCÍ KOLEKTIVU 
MLADÝCH HASIČŮ  HANA HAŠKOVÁ
Valná hromada SDH Přepychy po vyslech-
nutí zprávy o činnosti, zprávy výjezdové 
jednotky, zprávy o činnosti mladých hasičů, 
zprávy o hospodaření za daný rok, zprávy 
revizora účtů, plánu práce na další rok, 
návrhu rozpočtu, diskusi a připomínkách při-
jímá následující usnesení: (zkráceno):
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2023
250 Kč člen starší 18 let
200 Kč člen mladší 18 let
200 Kč důchodce nad 70 let
Zřídit datovou schránku do konce kalendář-
ního roku
Využívat Přepyšského zpravodaje k propaga-
ci činnosti.
PŘIJATÍ NOVÍ ČLENOVÉ V ROCE 2022: 
Martincová Nikola, Vostřez Vojtěch, 
Čmolík Martin, Chudoba Drahoslav, 
Králíček Jiří
VELITELEM SDH PŘEPYCHY byl zvolen 
Ondřej Piskora

SLAVNOSTNÍ OKAMŽIK PŘEVZETÍ MEDAILÍ A PAMĚTNÍCH LISTŮ

Přepyšský zpravodaj 2022/4

V ROCE 2023 
OSLAVÍME 

145 let 
od založení 

SDH PŘEPYCHY

PF
2023

VŠE NEJLEPŠÍ VÁM PŘEJE SDH PŘEPYCHY
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PLÁN ČINNOSTI SDH NA ROK 2023
11. 2. Tradiční masopust (opět po dvou letech)
25. 2. Hasičský ples (restaurace Katka, hraje 
skupina jako na Přepyšské noci)
11. 3. Karneval pro dospělé  (hasičská zbroj-
nice, hraje skupina ZEUS)
29. 7. Přepyšská noc (hraje skupina ROXORI)
Účastníme se VVH sborů našeho okrsku a 
sousedních sborů a výročních schůzí spolků 
v Přepychách
V březnu a dubnu se budeme připravovat na 
novou sezónu (příprava a údržba techniky), 
příprava a zajištění  pálení čarodějnic
V květnu tradiční Floriánská jízda, okrsková 
soutěž v Přepychách, hra PLAMEN pro mladé 
hasiče. Příprava a provedení technické kont-
roly všech vozidel.
V září se připravují mladí hasiči na branný zá-
vod, který se uskuteční v říjnu.

VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY 
17. 12. 2022 - hasičská zbrojnice

Za řádné vedení našeho účetnictví a celkové hos-
podaření patří dík především bratru Janu Škaldovi, 
našemu pokladnímu a jednateli.

V minulých letech byla činnost našeho sboru silně 
omezována nejrůznějšími zákazy a nařízeními sou-
visejícími s pandemií nákazy covidem. Každému 
z nás covid vzal někoho ze známých, kamarádů a 
často i naše nejbližší. Dne zase čelíme všeobecné 
drahotě a strachu z budoucnosti. A nakonec to nej-
horší, válka za humny ve které lidé zase předvádějí 
co všechno jsme jeden druhému schopni udělat. 
Proto si myslím, že dnes je více než kdy jindy potře-
ba udržovat pospolitost a družnost v rámci našich 
spolků, kamarádů a sousedů. Kvalita lidí nespočívá 
jen ve výši konta a množství majetku, to bychom se 
stali smečkou vlků.

Doufám, že se najdou noví zapálení členové na-
šeho sboru, kteří budou mít na paměti naše heslo 
„bližnímu ku pomoci, bohu ku slávě“. Abych jako 
nový kronikář sboru mohl zapisovat nejen hrdinské 
činy naší výjezdové jednotky, ale i vzpomínky na 
pěkné chvíle strávené společně.

Přeju Vám lepší časy, hodně zdraví a radosti, třeba 
jen z maličkosti.

Ve čtvrtek 15. 12. si mladí hasiči užili vánočního posezení. Zhodnoti-
li jsme letošní rok. Povídali jsme si o tradicích spojených s vánočními 
svátky. Pouštěli lodičky a rozkrajovali jablka. Při posledním setkání v 
roce 2022 jsme si vzájemně rozdali  dárky a u malého pohoštění si po-
přáli vše nejlepší do nového roku.  K čaji jsme si přinesli cukroví, o které 
jsme požádali maminky. Abychom mohli ochutnat, jaké cukroví kdo 
doma dělá. Také jsme chtěli poděkovat starším hasičům, a tak jsme je 
pozvali, aby s námi poseděli. Byli jsme překvapeni, když jsme od nich 
dostali dárkový poukaz do papírnictví  za naši snahu v roce 2022.
Moc děkujeme a do nového roku přejeme všem hodně štěstí a zdraví. 

Mladí hasiči Přepychy

SPOLKOVÁ ČINNOST JE MNOHDY JEDINÝM 
NOSITELEM KULTURNÍHO VYŽITÍ, 
shodli se účastníci valné hromady

SLOVO ZÁVĚREM
Radek Křivka, kronikář SDH Přepychy



Ze života spolků

VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY 
17. 12. 2022 - hasičská zbrojnice

strana 24

Vážení bratři a sestry, milí hosté, dovolte, abych zprávu velitele přednesl výjimeč-
ně já, jak určitě všichni víte náš dlouholetý velitel Jan Chudý nás v říjnu neočeká-
vaně opustil – Čest jeho památce. 
(zkrácené znění Výroční zprávy SDH Přepychy, kterou přednesl Jan Škalda)

ZPRÁVA VELITELE SDH PŘEPYCHY ZA ROK 2022

Účast na akcích a osvětová činnost

Počátkem června 2022 jsme se zúčastnili akce IZS v Dobrušce a následně i výsta-
vy v Litoměřicích, v obou případech již tradičně s naší starou stříkačkou a trak-
torem DEUTZ našeho kamaráda Jirky Kučery. Celkem nás bylo devět členů ve 
starých uniformách. Absolvovali jsme nástup s technikou na náměstí v Litoměři-
cích a spanilou jízdu. Zde musím ocenit našeho člena bratra Josefa Barvíře, který 
na slavnostním nástupu stál cca 2,5 hodiny s naším praporem. Den před tím stál  
s praporem na výstavišti v Litoměřicích při předávání slavnostní stuhy bratr Radek 
Křivka. Návštěvu našeho zázemí ihned za vstupní branou si nenechal ujít starosta  
Litoměřic Ladislav Chlupáč. Na přepravu techniky včetně traktoru jsme si zapůjčili 
od technických služeb v Opočně nákladní vozidlo MAN. Stříkačku jsme vezli za 
naší AVII a hasiči se přepravili naším vozidlem VW. Za úhradu faktury za stravné a 
ubytování bych chtěl touto cestou poděkovat paní starostce a obci Přepychy.
Jako jediní z okrsku číslo 19 byly naši preventisti bratr Josef Barvíř a Jiří Mach na 
pravidelným školení v Pekle nad Zdobnicí.
V březnu proběhlo focení všech praporů SDH v okrese, pro připravovanou kni-
hu pojednávající o praporech sborů spadajících pod OSH Rychnov nad Kněžnou. 
Text  k našemu praporu jsme obstarali od našich starších členů, bratra Jelena Josefa 
a Hrocha Václava, i obecního kronikáře Vladimíra Zdeňka st., za což jim děkuji.

Údržba techniky, hasičské zbrojnioce a nákup nového vybavení

Na vozidle Š 706 byla provedena výměna dopravní pumpy na dopravu paliva, 
vozidlo špatně startovalo a ztrácelo výkon motoru. Dále bylo opraveno zvedání 
náhradního kola. Na vozidlo byla namontována přídavná světla, nová rampa  a 
provedena oprava elektroinstalace uhrazené z rozpočtu obce.
Dále jsme podali žádost o dotaci na nové dopravní vozidlo. S touto dotací nám 
pomohla paní starostka a náš člen bratr Drahoslav Chudoba.
Do garáže hasičárny bylo zakoupeno z rozpočtu obecního úřadu 10 ks regálů.
Zakoupili jsme dvě reflexní vesty s nápisem Velitel. Takováto vesta musí být sou-
částí výjezdového vozidla  a proto byla umístěna do obou výjezdových vozidel. 
Počátkem léta byla vlivem velkého větru poškozena střešní krytina na objektu ha-
sičské zbrojnice. Střecha byla provizorně opravena. Generální oprava je plánována  
na rok 2023.

Péče o členy

Na výborové schůzi v červnu jsme rozhodli navýšit částku z  500 Kč na 700 Kč na 
balíčky k výročí našich členů, které starším členům ke kulatým jubileum předává-
me. Za původní cenu 500 Kč již nelze zakoupit adekvátní balíček.

Členské příspěvky

Na výborové schůzi v říjnu nám bylo sděleno z výkonného výboru v Rychnově o 
navýšení odvodů za členské příspěvky z ústředí na 200 Kč, které budeme odvádět 
na OS SDH Rychnov nad Kněžnou již na rok 2023. Na této schůzi jsme odhlasova-
li, že u nás budeme vybírat 250,- Kč za člena, 200,- Kč za dítě do 18 let a studující 
a důchodce od 70 let. 

Velitel Jan Chudý, Výroční valná 
hromada SDH Přepychy, prosinec  
2021.

Hasičské slavnosti Litoměřice 2022. 
VIII. celoprepublikový sraz hasičstva 
spojený s výstavou hasičské techniky.

Společný výlet za hasiči na Pražský 
hrad.

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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Práce s mládeží

Na Den dětí nás prostřednictvím naší paní starostky pozvali hasiči z Českého 
Meziříčí na společný výlet do Prahy, který byl organizován pro mladé hasiče. Od 
nás jelo 10 mladých a 5 dospělých hasičů. Na programu byla prohlídka hasičské 
zbrojnice na Pražském hradě. Skoro všechny děti i dospělí se podívali z výšky 
27 metrů z výsuvného žebříku na Pražský hrad a okolí. Pro děti bylo připraveno 
malé občerstvení a všichni dostali z rukou zástupce velitele drobné dárky. Poté 
jsme se odebrali na 1. nádvoří hradu, kde jsme sledovali výměnu hradní strá-
že. Komentář provedl tiskový mluvčí pražského hradu. Za program na pražském 
hradě bych chtěl poděkovat panu Chudobovi, který vše zařídil. Nakonec jsme se 
prošli přes Karlův most i po Václavském náměstí, kde jsme si dali občerstvení  
v „Mekáči". 
Plamen pro naše nejmenší hasiče jsme pro letošní rok zrušili, jelikož obě naše 
vedoucí byly pracovně zaneprázdněny a nemocné.
8. října se zúčastnilo družstvo našich mladých hasičů na branném závodě v Luka-
vici započítávaném do hry plamen pro rok 2023. Družstvo se umístilo na 22 místě.

Společenské akce

Masopust ani hasičský ples jsme v důsledku Covidu neuskutečnili. Podařilo se 
nám uspořádat pouze maškarní karneval v restauraci Katka 12. března. Účast 
maškar a hostů byla velmi malá, takže tato akce byla hodnocena jako prodělečná. 
29.7. jsme uspořádali Přepyšskou noc jako každý rok před hasičskou zbrojnicí. Stan 
jsme postavili a potom složili prakticky svépomocně, pouze nás řídili bráchové  
Pekáčovi.
Jediné co se nepovedlo, byla velmi malá návštěvnost a večer při zábavě byla docela 
zima. Hudba hrála dle mého názoru velmi pěkně. O občerstvení se jako na všech 
akcích podílelo pouze několik našich členů. Když jsem  spočítal výdaje a zisk, tak 
nula od nuly pošla.
27.8. se uskutečnilo ukončení prázdnin na hřišti v Přepychách. Zúčastnili se této 
akce všechny spolky z obce, kde každý měl svůj koutek. Hasiči měli svoji ukázku, 
jako čerpání a stříkání ze džberovky, rozhazování, motání hadic, různé testy. Na 
závěr si děti užili kupu pěny, kterou jsme vyrobili a kde se skoro všechny děti  v této 
pěně náramně koupali. Za hasiče se účastnilo 9 členů.

Spolupráce s obcí a místními spolky

Od obce jsme obdrželi dotaci v hodnotě 20 000 Kč, kterou jsme použili na dopravu 
techniky na výstavu do Litoměřic, na výstroj pro mladé hasiče a na pronájem párty 
stanu na Přepyšskou noc.
Počátkem srpna jsme byly požádání paní starostkou o čeření vody na našich ryb-
nících, aby nedošlo k úhynu ryb. 
Na srpnové schůzi byla vznesena námitka ohledně vstupu zaměstnanců obecní-
ho úřadu do prostor hasičské zbrojnice. Bylo rozhodnuto, že přístup zaměstnanců 
bude možný pouze v doprovodu někoho z hasičů. Ve výjimečných případech po 
telefonickém oznámení.
6. 11. bylo auto VW zapůjčeno SK Sokol Přepychy (Pepovi Vostřezovi ml.) na do-
pravu mladých fotbalistů na hokejový zápas Sparta – Pardubice v O2 aréně v Praze.
Byli jsme požádání ze strany okresního výboru a pořádání hry PLAMEN v areálu 
SK v roce 2023. Tomuto požadavku jsme nemohli vyhovět, jelikož je již napláno-
vaná burza. Požadavek byl posunut na rok 2024. Na tomto se musí výbor SDH 
dohodnout a požádat SK o volný termín.

Spolupráce v regionu

23. 11. se uskutečnilo jedno ze třech se-
tkání starostů SDH v hasičské zbrojnici 
v Opočně. Účastnil se náš starosta (ale 
za okrsek č.19 a za naše SDH jednatel 
Škalda Jan.  Zde se probíralo hlavně 
znovu výše členských příspěvků, které 
bylo schváleno těch 200,- Kč na odvod. 
Dále se zde probíraly všechny druhy 
hlášení, dotací a hlavně zřízení datové 
schránky pro sbory, které budou po-
vinné od 1. 1. 2023 pro všechny organi-
zace. Již máme zařízeno.
Na závěr roku proběhlo setkání sta-
rostů obcí a starostů jednotek SDH, 
které spadají pod Opočno, Dobrušku 
a Nové Město. Tato oblast s spadající  
pod společenství Pohodu venkova. Jed-
ná se o společný projekt pro výjezdové 
jednotky JP 5, kterých je v této oblasti 
19. Jednalo by se o nákup osvětlovací-
ho balonu s příslušenstvím a kvalitní 
elektrocentrály. Cena této soupravy by 
byla cca 130 000 Kč. Z tohoto projektu 
by bylo hrazeno 95% částky a zbytek 
by hradily obce, což vychází v přípa-
dě, že se všichni přihlásí, z čímž skoro 
všichni starostové a starostky  na místě 
souhlasili cca 6.500 Kč  na obec. Rea-
lizace projektu by byla v roce 2024. Na 
rok 2023 je plánována veškerá admini-
strativa.

Místní akční skupina POHODA ven-
kova, z.s. je zapsaným spolkem, kte-
rý vznikl v srpnu 2005 jako občanské 
sdružení. Spolek vznikl především za 
účelem podpory rozvoje venkova. MAS 
POHODA venkova v současné době pů-
sobí na území měst a obcí Orlických hor, 
Novoměstska a Dobrušska. Sdružujeme 
aktivní obyvatele, neziskové organizace, 
podnikatelské subjekty a samozřejmě 
také zástupce veřejné správy (obce a 
další veřejné instituce), kteří mají stejně 
jako my, zájem na tom, aby se v našem 
území žilo dobře. Mezi 35 obcemi, které 
MAS Pohoda sdružuje je od roku 2015 i 
obec Přepychy.
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KOPANÁ - nejmladší fotbalisté SK Přepychy
turnaj ve Vlkově, Tomáš Rejzek

Mikulášskou sobotu 3. 12. si naši nejmenší fotbalisté zajeli poprvé vyzkoušet, 
jaké je to zahrát si v jiném okresu. S vděkem jsme přijali pozvání na halový 
turnaj ve Vlkově, kde mají domácí tělocvičnu děti z Rasošek. Poměřili jsme 
síly s domácími Rasoškami, Miletínem, Jaroměří a Českou Skalicí.

Přepyšský zpravodaj 2022/4

Celý turnaj měl perfektní organizaci. 
Všechny děti si užily nejen zápasy, ale 
i přestávky mezi nimi. V budově byla 
pro děti totiž otevřená senzační hernič-
ka. Obědová volba většiny- hranolky 
s kečupem, asi tak moc nikoho nepře-
kvapí. Ceny po turnaji rozdával Miku-
láš, čert a anděl z Přepych. Každý, kdo 
se zúčastnil turnaje dostal tašku plnou 
dobrot a medaili na památku. Zkrátka 
opravdu fajn den. Ještě jsem zapomněl 
na takovou maličkost. Na turnaji jsme 
odehráli šest zápasů s docela dobrou 
bilancí šesti výher, což znamenalo po-
hár za první místo, rychlé špunty, we 
are the champions a černá, bílá, to jsou 
barvy naše! Zní to nudně? Tak se poku-
sím čtenářům Přepyšského zpravodaje 
popsat průběh finále proti týmu z Mi-
letína. 
Soupeř nám už ve skupině, kdy jsme 
vyhráli těsně 4:3, ukázal, že preferuje 
trochu jiný styl. Lidově zvaný bum-bác.  

V zápasu hraném 1 × 13 minut se Mi-
letín ujal vedení svou typickou akcí. 
Střelu z velké dálka náš nejlepší střelec 
Pepa Martinec už nedostihnul. 0:1. Dal-
ší pohroma. Soupeř se ve třetí minutě 
ujímá vedení 0:2. Proti střele z vlastní 
poloviny hřiště si Majda Zdeňková kry-
je obličej a i když střela původně mířila 
kamsi do rohu, smolně se dokutálela 
do naší branky. Času zbývá dost a po-
řád věříme, že co se snažíme děti v SK 
učit odmalička - hrát s míčem u nohy, 
nahrávat si, nebát se a neodkopávat, 
nám nakonec přinese úspěch a i kdyby 
ne, z naší filosofie stejně neuhneme... A 
děje se. Máme spoustu šancí. Soupeře 
tlačíme tak, že se v jednom zajímavém 
okamžiku ocitají dva hráči soupeře ve 
vlastní brance a třetí leží před ní. Tam 
se míč už prostě nevejde. Přesto se nám 
o chvíli později v 7. minutě podařilo 
snížit na 1:2. Hurá. Teď to půjde... Kdo 
tam nebyl, neuvěří. Miletín jde do vede-
ní 1:3 ihned poté. Ve snaze o odkop se 
hráči povedl dokonalý lob ala Karel Po-
borský snad z osmi metrů. S celou vý-
pravou rodičů po sobě nevěřícně kou-
káme, jestli se nám to nezdá. Na míči 
jsme pořád jenom my. Pepa Martinec 
snižuje v 10. minutě. 2:3. Dvě nahrávky, 
klička, paráda. To vyrovnáme. O koho 
se pokoušely mdloby netušil, co přijde 
v další minutě. Majda krásně odebírá 
míč, klička poslednímu hráči a postu-
puje sama na prázdnou branku, napřáh 

z metru a půl, střela a... Těsně vedle. 
Krásná akce, střelba po tátovi. Netrvá 
deset vteřin a sám na prázdnou bran-
ku míří Vojta Vostřez. Napřáh z metru 
a půl, střela... zase vedle. Soupeř je tre-
nérem nabádán: „Ukopněte to pryč, co 
nejdál, rychle, do nich, zakopni to". Lec-
cos nám tak dochází. Naštěstí ihned po 
této akci Nelča doráží odražený míč a 
dvě minuty před koncem jsme z nejhor-
šího venku. Sotva se nám srovnal tep, 
Majda na Nelu, Nela na Pepu, klička 
4:3. Dvacet vteřin na to Nela rozehrává 
aut, Pepa nabíhá mezi dva obránce, do-
stává uličku, zpracování 5:3. A vezeme 
domů pohár, ze kterého jsme si všichni 
zaslouženě vypili rychlé špunty.

 

FOTO
Z TURNAJE

ZDE!
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ROZHOVOR S NADĚJÍ SK PŘEPYCHY - FILIPEM MICHLEM
ptal se Tomáš Rejzek

Jak se ti povedla podzimní část? Jsi 
se sebou spokojený?
Na začátku podzimu se mi dařilo a 
daval jsem i góly. Pak se mi koncovka 
už tak dobře nedařila a konec podzi-
mu mi pokazily neštovice 

Který post ve hře ti nejvíce vyhovuje? 
Nejraději hraju v útoku, protože rád 
dávám góly. 

Líbí se ti nějaký fotbalový stadion kde 
jsi letos hrál?
Nejlépe se mi hraje doma v Přepy-

ODPOVĚĎ NA 5 OTÁZEK 
VYPÁLIL „Z VOLEJE" 
FILIP MICHL

hráč mladší přípravky 
a člen širšího kádru výběru OFS U9

5 z 5
Sparta nebo Slavie? SPARTA

Pizza nebo hamburger? PIZZA
Kolo nebo brusle? BRUSLE

Léto nebo zima? LÉTO 
Nahrát či vystřelit? VYSTŘELIT

chách, ale hezké stadiony má i Opoč-
no a Dobruška. 
Jaké máš cíle, kde by jsi chtěl jednou 
hrát, nebo s kým by sis rád zahrál?
Rád bych si zahrál 1. ligu se svým 
spoluhráčem Tomášem Dekovem. 

Kdo tě přivedl na fotbal?
K fotbalu mě přivedl můj taťka, který 
je i můj trenér. 

Máš nějaký vzor? Koho se snažíš tře-
ba napodobit?
Líbí se mi Lionel Messi. 

Tým mladší přípravky dostal pozvání na přátelské utkání v hale v Týništi nad 
Orlicí od místního klubu. Na fotografii vidíte precizní přípravu trenérů Michla 
a Hejzlara. Fotbalisté a fotbalistky z mladší přípravky mají v zimě parádní 
docházku na tréninky a zaslouží si velkou pochvalu. 

PŘÁTELSKÉ POZVÁNÍ DO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NA ROK 2023 
PŘIPRAVUJEME

Duben 
Za golfem do Librantic

Květen
II. ročník tenisového turnaje

O Zlatou raketu Víta Rohleny 
Září 

Výlet na ligové fotbalové utkání
na nový stadion v Hradci Králové

O přesných termínech konání našich 
akcí vás budeme informovat 

prostřednictvím 
Přepyšského zpravodaje, 

INFA Přepychy 
a na webu:prepychy.cz

Sportovní komise

Přepyšský zpravodaj 2022/4
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KOPANÁ - legenda Jan ŠABATA, článek připravil Jiří Jelen
rozhovor Jana Šabaty s Tomáše Rejzkem

Přepyšský zpravodaj 2022/4

TR: Jste jedním z mála pamětníků hři-
ště u Hrušky. Co by jste nám o něm 
řekl?
JŠ: Ano tam jsem chodil ještě jako 
malý kluk. Tam když jsem si lehl do 
jedné branky, z druhé jsem viděl je-
nom břevno.
TR: Když se v roce 1962 v Přepychách 
končeně přihlásilo mužstvo dospě-
lých do soutěže. Byl jste u toho jak na 
tyto začátky vzpomínáte?
JŠ: Moje první vzpomínka na naše za-
čátky ? Dostávali jsme tenkrát hrozné 
palety. (Týniště B 0:8, Dukla Rokytni-
ce 2:9, Čermná 1:7) Samozřejmě to 
některé kluky vedlo k myšlenkám se 
na fotbal vykašlat, ale vždycky jsme 
se semkli a řekli si, že když skončíme, 
tak tu nic nebude.
TR: Jaké jste tenkrát měli fotbalové 
dresy?
JŠ: Dresy jsme dostali od okresu, ze-
lené s bílým pruhem. Na další jsme si 
už museli vydělat a ty byly sešívané 
ze dvou kusů látky. Na zápasy jsme 
jezdili buď na kolech, nebo nás vozili 
„trnováci“ autem a později také míst-
ní JZD.

Také Jan Šabata zahájil svoji kariéru v mužstvu žáků roku 1952, a také 
on v roce 1955 pokračuje v mužstvu dorostu a následně v mužstvu mužů. 
Zažívá také jako hráč vstup našeho obnoveného mužského mužstva roku 
1962 do oficiálních soutěží ! Příjmení Šabata je navždy spojeno s přepyš-
ským fotbalem již od počátků fotbalových časů. Naše první hřiště „U Hruš-
ky“ patřilo právě Šabatovým. Jakmile se znovu obnovilo fotbalové mužstvo 
hemží se to opět Šabatovými. Starší Josef je pak dlouho tahounem muž-
stva než předává žezlo mladšímu Jendovi, kterého kde jinde než na fotba-
lovém hřišti před jedním z mistrovských utkání mužů, vyzpovídal Tomáš 
Rejzek. Autor fotografií je bohužel neznámý (archiv Jan Šabata).

Jan Šabata

Bratři Šabatové a Josef Groh

Rok 1957 (Šabata Jan, Otčenášek Jan, Čuda Jaroslav, Čtvrtečka Jan)

TR: Když se ohlédnete za svojí hráč-
skou kariérou, na své spoluhráče . 
Vzpomenete si třeba na svůj nejhezčí 
gól?
JŠ: Nejhezčí gól jsem dal z přímáku 
na branku k Mokrému proti Zdelovu. 
Spoluhráče jsme měli ze Záhornice 
z Bolehoště prostě z blízkého okolí. 
Když porovnám dnešní fotbal s teh-
dejším, technické hráče jsme měli 
také. Když například v moderní době 
srovnám technického hráče Radka 
Kollára s mým spoluhráčem Petrem 
Řehákem. Tomu jsme přezdívali „Kva-
šňák“ a to mu zůstalo do dneška. Ten 
byl technicky opravdu skvělý.
TR: Život fotbalisty ovlivňují trenéři. 
Kteří trenéři se Vám vybavují?
JŠ: Jako trenér se mi vybaví pan Jen-
ka, který měl ve vesnici obchod , ale 
ten fotbalu vůbec nerozuměl. Začínal 
ale Míra Jedlička, ten tu bydlel a zabý-
val se ševcovinou. Ten nám obyčejné 
boty upravoval na kopačky, tak jsme 
kolem těch šestnácti let už měli ko-
pačky všichni. K míči jsme přišli tak, 
že jsem našli na půdě roztrhané kusy 
a Míra nám je sešil.

TR: Nakonec otázka ze současnosti. 
Jak vnímáte současný fotbal v Přepy-
chách!
JŠ: Dnešní fotbal je o mnoho rychlejší. 
Hřiště rovné, míče a kopačky moder-
ní. Přepychy teď nehrají špatně, ale 
ještě tomu něco chybí, asi aby se více 
trénovalo. No a na mojí Spartě mě 
zase mrzí, že dnes mi přijde, že za ní 
hrají hráči jen pro peníze. Dříve hráli 
srdcem.



Název přesně vystihuje, jací hráči se 
koncertu zúčastnili. Ale proč meziná-
rodní? Protože jeden z  kontrabasistů 
přijel na koncert až z  francouzského 
Bordeaux. Když se dozvěděl mladý pán 
Elam Richebe, že se v Přepychách bude 
hrát „Rybovka“, řekl si „u toho nesmím 
chybět“! Vyskytla se ovšem komplikace 
- jak do Čech dopravit tak velký nástroj, 
jakým kontrabas bezesporu je. Vzhle-
dem k  tomu, že se ve Francii používá 
při hře na kontrabas jiný typ smyčce 
než u nás, přibalil si do batůžku pouze 
svůj smyčec, doufaje, že v Čechách mu 
někdo kontrabas zapůjčí. To se poda-
řilo, kontrabas si zapůjčil v  půjčovně 
kontrabasů v Praze při přestupu na ces-
tě z Bordeaux do Přepych. Zcela jistě se 
tak stal nejvzdálenějším účinkujícím na 
tomto koncertu.
Na koncertě jsme mohli opět přiví-
tat Smíšený pěvecký sbor SMETANA 
z  Hradce Králové pod vedením sbor-
mistra Jana Jiráčka. Tento sbor oslavil 
100. výročí založení, byl založen již 

Ze života obce

KONCERT V PŘEPYCHÁCH
Jan Jakub Ryba:  Česká mše vánoční  „Hej mistře"

v  roce 1922. Na koncertě dále vystou-
pili sóloví zpěváci Eliška Tomeňuková 
– soprán, Lenka Pavlíčková – alt, Mi-
lan Motl – tenor a Zdeněk Svědík – bas. 
Na varhany zahrála Barbora Lepšová, 
o ozvučení koncertu se postaral Pavel 
Urbánek. Na to, aby jednotliví účinku-
jící utvořili jednolitý organismus, hra-
jící ve stejném rytmu, dohlížel a celý 
koncert řídil Václav Lepš.
Zaplněným kostelem Sv. Prokopa se 
nesla překrásná a slavná mše „Hej mi-
stře“, jejíž hudbu složil a vlastní text 
připojil rožmitálský kantor Jakub Jan 
Ryba, o němž je známo, že měl vel-
mi těžký život, který nakonec ukončil 
vlastní rukou, ale který by měl nepo-
chybně velkou radost z  toho, že jeho 
dílo překonalo věky a s velkou oblibou 
se hraje více než dvě stě let po svém 
vzniku. A přestože hezkých skladeb na-
psal pan Ryba více, když se řekne „Ry-
bovka“, všichni okamžitě ví, že se jedná 
právě o toto dílo. Tato pastorální mše, 
oslavující narození Pána Ježíše vznikla 

v  roce 1796, byla původně napsána o 
tón výš, ale protože mají lidé od té doby 
čím dál vyšší postavy a tím pádem delší 
zvukovou trubici, vznikají potíže s vy-
zpíváním těch nejvyšších tónů. V sou-
časné době se mše provádí téměř vý-
hradně v tónině G dur, tedy o tón níž. 
I tak je pro dnešní zpěváky místy velmi 
náročná.
Naše poděkování patří nejen všem 
účinkujícím a dirigentu Václavu Lep-
šovi, ale i Římskokatolické farnosti 
Přepychy, zastoupené panem ThLic. 
Emilem Hoffmannem a Biskupství 
Královéhradeckému, zastoupenému 
panem Mons. Mgr. Josefem Sochou 
za udělení souhlasu ke konání našeho 
koncertu. Dále děkujeme všem spon-
zorům, naše veliké poděkování míří až 
do vzdáleného Lucemburku, hlavního 
města Lucemburska, odkud nám čest-
ná členka spolku ABAKUS, milá paní 
Narcisse Delcroix, zaslala dar ve výši 
200 EUR.
Děkujeme rovněž Milanu Burketovi a 
všem pracovníkům Technických slu-
žeb Přepychy za přípravu a technické 
zabezpečení tohoto koncertu, kolektivu 
Základní školy za zajištění zázemí pro 
naše hosty i členkám kulturní komise 
obce Přepychy.
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V  pátek 23. prosince se uskutečnil již tradiční předvánoční koncert, který 
kompletně připravil a řídil Václav Lepš. Zajímavou součástí koncertu byl totiž 
orchestr, který vznikl právě jen pro ten den. Byl složen z výborných muzikan-
tů z opravdu velmi širokého okolí a vystupoval pod názvem MO KMČ a KP, 
tedy Mezinárodní Orchestr Kdo Má Čas a Koho Pustí.
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O čertech na Opočensku se mnoho neví. 
Při troše fantazie však nalezneme sice 
útržkovité, ale ověřitelné stopy o jejich 
pobytu v Opočně samém i v blízkých 
Přepychách. A to nejen v bezedném 
šuplíku Poštouny U Maxmiliána a uta-
jené truhlici přepyšského kronikáře.

ČERT A PROKOP
Slyšeli jste už o záhadném místě - o Čer-
tově brázdě mezi Sázavou a Chotouní? 
Ne? To bylo tak: V jeskyni na břehu Sá-
zavy žil poustevník. Prokop se jmenoval. 
To bylo v dobách Českého knížectví za 
panování knížete Oldřicha. (To byl ten, 
co pojal za manželku Boženu, prostou 
dívku z vesnice, když ji u řeky uviděl 
prát prádlo.) Prokop vyrážel často na po-
chůzky do okolních lesů. Při jedné z cest 
narazil na smrdutého raracha, který ho 
tak dlouho pokoušel, až ho Prokop popa-
dl a za trest zapřáhl do pluhu. S tímhle 
podivným spřežením pak oral hlubokou 
brázdu. Jen si to představte – čert a pra-
covat! 
Než poustevník sedřeného pekelníka 
propustil, musel rarach seškrabat z plu-
hu všechno bláto. Hned nato, zahan-
bený, dřinou zkrušený a vystrašený, na 
dlouhá staletí zmizel. A bum a prásk, 
zčistajasna se objevil v Přepychách. 
Hned poté, co o naší malebné švestko-
vé vesničce uslyšel. Buchty se švestko-
vými povidly on totiž zbožňoval - kuš, 
vyprávěči! – mohl se po nich utlouct. A 
přepych, ten se mu taky zamlouval. Leč 
ouha. V Přepychách narazil na svého 
soka ze Sázavy. Světe div se, Prokop byl i 
tady! Na obraze připomínajícím čertovu 
potupu. Dokonce zdejší kostel je zasvě-
cen svatému Prokopovi! To bylo na na-
šeho čerta moc. Vzal nohy na ramena a 
pryč, kudy jinudy než cestou nejkratší: 
podzemím. Tak po něm v Přepychách 
zbyla podzemní chodba. O té nevíme, 
kudy a kam vede. Jen pověst praví, že pe-
kelník v kvapu ztratil drahocenný kamí-
nek do svého čertího kouzelného křesa-
dla. Svědčí o tom místo v oboře nedaleko 
Přepych, protože prý od té doby se tam 
říká Na Kamínku.

Jiří Králíček

SPOLEČNĚ ZA POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI NA OPOČENSKU
čerti a jejich švagři z Přepych

ČERTOVINY S MAXMILIÁNEM

Po sto letech se do Hradební ulice v Opočně vrátili čerti. Přesněji čertovi švagři a 
Lucifer. Událo se tak v sobotu 10. prosince mezi 16. a 17. hodinou. Ten, kdo se zú-
častnil Čertovin s Maxmiliánem, měl výjimečnou příležitost je spatřit v bývalém 
domě opočenského měšťana a zároveň cukráře Loffa. Dva z nich byli místní. 

Na pozvání přijeli i čertovi švagři pře-
pyšští i s kamarádkou a Luciferem. 
Zasedli u pece, rozdali si karty a střá-
dali své plány. Přivezli sebou i vyorávač 
brambor, lidově zvaný čert. Rarachův 
vyorávač umístili jako vzpomínku na 
opočenského rodáka MUDr. Filipa Sta-
nislava Kodyma naproti jeho rodnému 
domu. Kodym, který se zasloužil v 19. 
století o kulturní povznesení české-
ho národa, řídil Hospodářské noviny 
zaměřené na šíření nových poznatků 
vědy, techniky a zemědělství. 

Čertí švagři mají hodně společného se členy SDH Přepychy a Mysliveckým 
sdružením Opočno-Přepychy. Patrně jim budou alotria vlastní.

RARÁŠCI NA OPOČENSKU
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KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
lidové zvyky

NASTÁVÁ SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ
konec oslav Kristova narození
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Opravdové zakončení křesťanských Vánoc připadá na 6. ledna. Tři králové, kteří  
k nám zavítají a zazvoní u dveří za zpěvu koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí 
zdraví přejeme vám…, jdou symbolicky požehnat našemu domu a nad dveřmi 
zanechají svoji značku: K † M † B † 2023. Křída, kterou se nade dveřmi zvěční, by 
měla být svěcená. Vše vychází z křesťanství a z Bible. A jak to vlastně bylo? Dva-
náctý den po narození Ježíška, 6. ledna, přišli k jeho jesličkám mudrcové, aby mu 
přinesli dary nejcennější. Jezulátko obdarovali zlatem, myrhou a kadidlem (Kka-
didlo je vonná směs pryskyřic některých stromů a představuje symbol modlitby). 
Právě pro počet a vzácnost darů se ve 12. století v legendě objevili právě tři králové. 
Přibližně v téže době dostávají i svá jména – Kašpar, Melichar a Baltazar. Svátek 
Tří králů je svátkem zjevení Páně. V tento den se Bůh zjevil jako člověk i poha-
nům. Pohany v tomto případě ztělesňují právě oni tři pohanští králové. Většina 
lidí si myslí, že K+M+B jsou první písmena jmen králů. Ale je to omyl. KMB, nebo-
li latinské CMB, ve skutečnosti znamená Christus mansionem benedicat – Kristus 
ať obydlí žehná po celý rok. A co křížky mezi písmeny? To nejsou plus. Jsou to 
opravdové kříže na znamení Svaté trojice – Otce, Syna a Ducha svatého.

Tříkráloví koledníci zavítají k vašim obydlím v sobotu 7. ledna. 
Přispět můžete i on-line  na www.trikralovasbirka.cz

Opočenský zámek byl v čase adven-
tu místem poznávání lidových zvyků 
období křeťanských Vánoc. V býva-
lé zámecké kuchyni připravila Jitka 
Tláskalová komentovanou výstavu 
"Advent v podzámčí", která předsta-
vila poslání tzv. obchůzkových po-
stav dnes již téměř zapomenutých. 
Např. Žbera, Ambrože a Šperechty. 
Chcete o nich vědět více? Doufejme, 
že na závěr tohoto roku bude výstava 
opět instalována.

Betlém na I. nádvoří zámku připravil 
kolektiv zámku Opočno.
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SPOLEČENSKÉ AKCE - KALENDÁŘ  1. čtvrtletí  2023
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SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY -  začátky od 6 hodin

Využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK. 
Informace: p. Šabatová: 727 877 533, Miroslav Pavel: 774 652 855

6. 1. od 18 hodin 
Restaurace Katka

VÝROČNÍ SCHŮZE 
ProPřepychy

ProPřepychy

7. 1.  
Pŕepychy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charita 

Dobruška

21. 1. od 20 hodin 
Restaurace Katka

PLES 
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

MS ČČK

22. 1. od 14 hodin 
Restaurace Katka

DĚTSKÝ KARNEVAL MS ČČK

11. 2. od 8:30 hodin 
u hasičské zbrojnice

MASOPUST
SDH 

ProPřepychy

17. 2. od 18 hodin 
Restaurace Katka

VÝROČNÍ SCHŮZE MS ČČK MS ČČK

25. 2. od 20 hodin 
Restaurace Katka

HASIČSKÝ PLES SDH

3. 3. od 18 hodin 
Restaurace Katka

HRAVĚ I ZDRAVĚ VE STRAVĚ
aneb čeho se vyvarovat 

(přednáška)
MS ČČK

10. 3. od 18 hodin 
Restaurace Katka

TANEČNÍ VEČER 
U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ

MS ČČK

11. 3. od 20 hodin 
Restaurace Katka

KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ SDH

11. 3. 29. 4. 10. 6. 2. 9. 14. 10.

25. 3. 6. 5. 17. 6. 9. 9. 21. 10.

1. 4. 13. 5. 8. 7. 16. 9. 28. 10.

8. 4. 20. 5. 22. 7. 23. 9. 11. 11.

15. 4. 27. 5. 5. 8. 30. 9. 25. 11.

22. 4. 3. 6. 19. 8. 7. 10.

ROK 2023

pondělí 30. 1. od 19 hodin

JIŘÍ KRAMPOL 85
V PLNÉ SÍLE 

Komponovaný pořad 
s vypravěčským koncertem 

mistra slova Jiřího Krampola.
Veselé historky, 

vyprávění o životě, 
vzpomínání na spolupráci 

se skvělými kolegy jako byli 
Vladimír Menšík, Miloslav Šimek, 

Uršula Kluková a další.

To všechno propojují 
živě zpívané písničky 

v podání Šimona Pečenky, 
které si do programu vybral 

sám Jiří Krampol.
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