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POZVÁNKA NEJEN PRO MILOVNÍKY DECHOVKY - PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
12. ročník festivalu dechových hudeb

5. 7. 2022, areál SK Přepychy, začátek ve 14 hodin

Léto je na dohled, proto se 
blíží i PŘEPYCHY KARLA PŠE-
NIČNÉHO. Nemíníme na nich 
ani letos chybět, a tak se těší-
me, že se tam znovu setkáme 
se spoustou věrných fanouš-
ků české a moravské dechové 
hudby. I kdyby trakaře padaly! 
Na shledanou. 

Miloň a Hanka Čepelkovi

MILOČANKA 
dechová hudba  ze slovácké 
dědinky Milotice u Kyjova 

KAREL HEGNER 
s cimbálovou kapelou

JOSEF OPLT 
a IVANA BROŽOVÁ

OPOČENKA

SBOR NAŠICH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA SLAVNOSTECH LITOMĚŘICE 2022



Informace z  obecního úřadu

VÝPISY z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2022-06 ze dne 2. 6. 2022 

ZO dne 2. 6. 2022

Přítomno: 10 členů ZO, od 19:15 hod. 11 
členů ZO, 6 občanů
I. Bere na vědomí
3.  Bod 4 programu • Informaci o akci 
„Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 „V 
Domcích“, Přepychy“.
4.  Bod 6 programu • Zprávu komise pro 
hodnocení a posouzení žádostí pro pro-
dej pozemkových parcel v Lokalitě Z1 „V 
Domcích“, Přepychy.
5.  Bod 8 programu • Informaci o prodeji 
parcely č. 219/45 v obci Přepychy, k.ú. Pře-
pychy u Opočna.
6.  Bod 9 programu • Informace o akci 
„Přepychy, zdroj vody“.
7.  Bod 10 programu • Informaci o akci 
„Stavební úpravy budovy obecního úřadu, 
Přepychy“. Závěrečná kontrolní prohlídka 
stavby 7. 6. 2022.
8.  Bod 13 programu • Informaci o akci 
„Oprava VO – III. Etapa – doplnění“.
9.  Bod 14 programu • Zprávu Finančního 
výboru.
10.  Bod 15 programu • Zprávu Kontrol-
ního výboru.
11.  Bod 17 programu • Rozpočtové opat-
ření č. 2022/004 a č. 2022/005.
12.  Bod 20 programu • Účetní závěrku 
příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Přepychy za rok 2021.
13.  Bod 21 programu • Závěrečný účet 
Svazku obcí Dřížná za rok 2021 spolu se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospo-
daření.
14.  Bod 22 programu • Účetní závěrku 
Svazku obcí Dřížná za rok 2021.
15.  Bod 23 programu • Informaci o kul-
turních akcích.
16.  Bod 24. 1. programu • Přehled přija-
tých dotací v období 2014 - duben 2022.

II. Schvaluje: (pro/proti, zdržel se)
1.  Bod 1 programu (Hlasování v  19:05 
hod.) • Program a ověřovatele zápisu 
(10/0/0).
2.  Bod 5 programu (Hlasování v  19:15 
hod.) • Prodloužení lhůty pro úhradu kup-
ní ceny č.j. 525/2022 (11/0/0).
3.  Bod 7 programu • Kupní smlouvu spo-
jenou s ujednáním o zřízení předkupního 
práva na pozemkovou parcelu č. 233/10 v 
lokalitě Z1 „V Domcích“, Přepychy (9/0/2).
4.  Bod 8.1. programu • Vyhlášení záměru 

obce Přepychy č. 03/2022 na prodej parce-
ly č. 219/45 v Lokalitě Z26 (10/0/1).
5.  Bod 8.2. programu • Předloženou Směr-
nici č. 1/2019, pravidla pro prodej pozem-
kových parcel pro RD Lokalita Z  26 „V 
Domcích“, Přepychy, včetně jejích příloh č. 
1 a č. 4, vše aktualizované ke dni 2.6.2022. 
S  přihlédnutím k  pravidlům pro prodej 
pozemkových parcel pro RD Lokalita Z 26 
„V Domcích“, Přepychy, stanovených obcí 
Přepychy v  roce 2019 ve vazbě na pod-
mínky dotace poskytnuté obci Přepychy 
od MMR ČR na vybudování technické 
infrastruktury v  dané lokalitě, v  zájmu 
zachování rovných podmínek při prodeji 
všech pozemkových parcel v dané lokali-
tě, tedy i pozemkové parcely ppč. 219/45 
v k.ú. Přepychy u Opočna, obci Přepychy, 
pro všechny zájemce, a dále k požadavku 
MMR ČR, jako poskytovatele dotace, na 
dokončení stavby RD do 24.2.2026, se ne-
bude kupní cena ve výši 750,-Kč/m2 bez 
DPH za prodej pozemkové parcely ppč. 
219/45 v  k.ú. Přepychy u Opočna, obci 
Přepychy navyšovat (10/0/1). 
6.  Bod 9.1. programu • Poskytnutí nein-
vestičního příspěvku Svazku obcí Dřížná, 
517 32  Přepychy čp. 5, IČ: 75085429, ve 
výši 120.000,-Kč (40% vloženého majetko-
vého podílu dle stanov), na akci„Osazení 
redukčních ventilů v  obci Přepychy“ – I. 
etapa (11/0/0).
7.  Bod 11 programu • Volby do Zastu-
pitelstva obce Přepychy: 1 volební obvod 
(9/0/2) 15 členů ZO pro volební období 
2022-2026 (9/0/2).
8.  Bod 12 programu • Smlouvu o poskyt-
nutí služby Pověřenec pro ochranu osob-
ních údajů.  Za podmínky změny výpo-
vědní lhůty na 6 měsíců (10/0/1).
9.  Bod 13.1. programu • Smlouvu o dílo 
na akci „Oprava veřejného osvětlení v obci 
Přepychy – III. Etapa – doplnění“. Do-
davatel D-energy s.r.o., 516 01  Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 28808495, cena za dílo 
790.000,00 Kč bez DPH (10/1/0).
10.  Bod 16 programu • Střednědobý vý-
hled rozpočtu obce Přepychy 2023-2025 
(11/0/0).
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2023 2024 2025
Příjmy 30.000.000,00 Kč 29.700.000,00 Kč 28.800.000,00 Kč
Výdaje 30.000.000,00 Kč 31.500.000,00 Kč 31.000.000,00 Kč
Financování 0,00 Kč 1.800.000,00 Kč 2.200.000,00 Kč

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 2023-2025

IV. Pověřuje starostku k podpisu
• smlouvy dle bodu 7 programu.
• smlouvy dle bodu 12 programu.
• smlouvy dle bodu 13.1. programu.

OMEZENÍ DOPRAVY

Z důvodu zajištění bezpečnosti sil-
ničního provozu při konání spor-
tovní akce POHOFEST je stanovena 
přechodná úprava provozu v sobotu 
2. července v době od 8:00 do 16:00 
hod. na silnici III/29838 v úseku od 
fotbalového hřiště v obci Přepychy 
po křižovatku k obci Mokré. Objízd-
ná trasa okolo benzínové stanice 
Opočno.

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samo-
správného celku. Vydává obec Přepychy, tel/fax: 494 628 
111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Ná-
klad 800ks, zdarma do vašich schránek. Uzávěrka příštího 
čísla: 31. 7. 2022. Redakční rada: Jitka Čtvrtečková, Vladimír 
Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Tomáš Rejzek, 
Zdeňka Seidelová, Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. 
Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. Kn. Foto: archiv Obce 
Přepychy, Jozef Papík.  Registrace: MK ČR E 22540



SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH  
Zdeňky Seidelové

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
prázdniny a dovolené jsou za dveřmi a ještě než se vydáte na zasloužené relaxační a 
odpočinkové cesty za hranice naší obce, ráda bych vás seznámila s některými důleži-
tými informacemi.
Akci „Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy“ se podařilo dokončit v termínu  
a 7. června následovala kolaudace. Děkujeme vedení společnosti STATING s.r.o. a 
stavbyvedoucímu Kamilovi Polákovi! V nově upravených prostorách obecního úřadu 
i Pošty Partner začneme pracovat od pondělí 27. června 2022. Akce se uskutečnila za 
vydatné pomoci státního rozpočtu. Ministerstvo pro místní rozvoj nám poskytlo dota-
ci z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů v celkové výši 8 897 589,- Kč. K dneš-
nímu dni byla proplaceno na účet obce 5.781.664,- Kč. V nebližších dnech očekáváme 
zbývající částku 2.755.592,- Kč.
Po generální opravě budovy Mateřské školy, Hasičské zbrojnice i zázemí technických 
služeb tak byla opravena další budova v majetku obce. Na akce podobného charakteru 
včetně oprav veřejného osvětlení v obci či výstavbu nové technické a dopravní infra-
struktury v Lokalitě Z 26 jsme od roku 2014 do dnešních dnů získali na dotacích téměř 
25 mil. Kč. Další dotace v celkové výši přes 6 mil. Kč získala obec na jiné účely, z toho 
více než 3 mil. Kč získala obec od Úřadu práce na mzdy zaměstnanců zařazených v 
technických službách. 
Dotací budeme v maximální míře využívat i v budoucnu. Obci klesají příjmy odvo-
zené od výběru daní vlivem covidu a válečných událostí, musíme však opravovat a 
investovat.
Nejbližší plánovanou akcí bude realizace nového veřejného osvětlení – etapa III. a 
oprava střechy hasičské zbrojnice.
Vedení obce dlouhodobě usiluje o jasnější a otevřenější komunikaci vůči občanům. To, 
zda se nám to daří, můžete posoudit sami. Přepyšské zpravodaje patří mezi vyhledá-
vané i v širším okolí.
Letos v září se budou konat komunální volby. Po čtyřech letech tak skončí mandát 
všem současným zastupitelům a radním. Samozřejmě i starostce. Někteří z nás se bu-
dou ucházet o Vaše hlasy znovu. Již se objevují první kandidáti, kteří zahájili přípra-
vu, další se jistě brzy objeví. Všem, kteří se již rozhodli nebo rozhodnou kandidovat, 
chci předem poděkovat za projevenou aktivitu.
Občané Přepych, jsem si jista, že budete mít z čeho vybírat.
Přeji Vám krásné dny, klid a pohodu!

Vaše starostka, Zdeňka Seidelová

Akce „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z 1, V Domcích“ 

V současnosti probíhá skrývka ornice. Následovat bude archeologický průzkum.



Informace z  obecního úřadu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
budova obecního úřadu v novém 

TECHNICKÉ SLUŽBY

PODĚKOVÁNÍ
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Paní Seidelová,
rádi bychom vám i panu kronikáři 
Vladimíru Zdeňkovi ještě jednou 
poděkovali za skvěle připravený pro-
gram pro naše důchodce. Obdivovali 
jsme vaše dokonalé znalosti, vědo-
mosti a ochotu je sdílet. Je v Přepy-
chách vidět velký kus práce, kam se 
podíváte. Moc se nám u vás líbilo.
Přejeme hezké léto a hodně vydaře-
ných a úspěšných akcí.

Za KD Solnice Martincová Alena

Všichni návštěvníci Přepych obdi-
vují perfektně upravené zelené plo-
chy nejen v obci, ale i v jejím okolí. 
Je to zásluhou všech našich pracov-
níků technických služeb.
Koncem června se loučíme s vedou-
cím technických služeb Jiřím Mazá-
čem. Jeho funkci převezme Lenka 
Mazáčová. Jiřímu osobně děkuji 
za skvělou spolupráci a přeji hodně 
úspěchů nejen na novém pracovišti, 
ale i v osobním životě! I Lence přeji 
hodně sil a energie!

Zdeňka Seidelová

Akce „Stavební úpravy obecního 
úřadu, Přepychy“ byla úspěšně ko-
laudována 7. června 2022. Přiblížil 
se termín stěhování veškeré techni-
ky, který je dlouhodobě plánován 
na dny 22. až 24. června 2022. Pro-
to vedení obce pozvalo na neděli 19. 
června dopoledne všechny občany, 
aby si přišli prohlédnout zrekon-
struované prostory obecního úřa-
du a Pošty Partner. A o prohlídku 
byl opravdu veliký zájem. Na tech-
nické otázky odpovídali společně 
projektant Ing. Michal Freivald ze 
společnosti Dabona s.r.o. a stavby-
vedoucí Kamil Polák z dodavatel-
ské společnosti STATING s.r.o. 

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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Ze života obce

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přepyšský zpravodaj 2022/2

Přejeme krásné prázdniny 
plné radostných zážitků, 
sluníčka a letní pohody.
Základní škola 
a mateřská škola Přepychy.

Těšíme se na léto

Léto máme nejraději,
to se všichni krásně smějí.
Na písku si můžem hrát,
ve vodě se vykoupat.

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPYCHY, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

2021 1 460

17,18

855,95

8 811,30

7

33

8 812

840,53

35

29,62

5 266

35,95

2 397

22.03.2022

Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme se my, všechny děti z naší přepyšské zá-
kladní školy, účastnily sběru léčivých bylin, pomerančové a 
citronové kůry a hlavně papíru, elektroodpadu a též baterií.
Patříme mezi nejlepší sběrače v našem kraji. Dokonce jsme vy-
hráli krajskou soutěž v rámci celostátní soutěže Recyklohraní. 
Mezi nejlepší sběrače bylin patří Kryštof a Josef Vostřezovi, 
Luisa Philipa Seidel a Anička a Jakub Kovářovi.
V soutěži sběru baterií vynikla Tereza Seidelová. Na našich 
úspěších se podíleli i naši rodiče a přátelé školy, kterým dě-
kujeme. 

Děti ZŠ 

Pečujeme o životní prostředí v našem okolí



Ze života obce 
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ZA SPORTEM V PŘEPYCHÁCH
Eva Hájková

Hurá za sportem s Tomášem a jeho kamarády

„Já sám už tajně cvičím roky, za chvíli to na mně bude znát…." 
Michal Tučný

Fotbalové hřiště SK Přepychy  
se na jedno slunečné dopoled-
ne proměnilo v plochu plnou 
sportovní zábavy. Děti si zde 
nejen pořádně zasportovaly, 
ale užily si spoustu legrace. 
Za organizaci tohoto dne dě-
kujeme panu Tomáši Rejzko-
vi a jeho kolegům.

Za MŠ a ZŠ Eva Hájková

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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Život v obci

ZA SPORTEM V PŘEPYCHÁCH
sportovní den

V neděli 19. 6. se na hři-
šti v Přepychách ode-
hrál finálový turnaj OFS 
RK mladších přípravek. 
Domácí hvězdy vybo-
jovaly parádní druhé 
místo a vstřelily nejvíce 
branek ze všech! 

Poděkování za celou 
sezonu patří nejen klu-
kům, ale i rodičům a 
hlavně trenérům Tomá-
ši Hejzlarovi a Milanu 
Michlovi.

STŘÍBRO PRO NADĚJE PŘEPYCH
Tomáš Rejzek

Přepyšský zpravodaj 2022/2



Ze života spolků
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HISTORIE KOPANÉ V PŘEPYCHÁCH
zaslal Jiří Jelen

„Píše se rok 1952 a po přepyšských pláccích prohání parta kluků fotbalo-
vý míč! Ti nejodvážnější z nich se jednoho dne osmělí a zatlučou u dveří 
Josefa Groha. Ten vyslechne jejich prosbu a jakmile odejdou přijde k léta 
neotevřené skříňce, otevře ji, očkem zkontroluje dlouho nepoužívané dresy 
a pečlivě složenou černobílou vlajku!  ...tak konečně." 

PŘEPYŠSKÉ FOTBALOVÉ LEGENDY - Jiří Sejkora

Vyprávění o starých fotbalových časech by se neobešlo bez Jiřího „SEJDY“ 
Sejkory. Mimo jiné autora knihy „70 let kopané v Přepychách" mapující his-
torii přepyšské kopané napsané v roce 2003.

Všichni, kdo ho více známe, víme, že je to veliký přepyšský srdcař. Svoji 
hráčskou kariéru zahájil v mužstvu žáků roku 1952. V roce 1955 se svými 
spoluhráči hrál okresní přebor dorostu okresu Dobruška. Roku 1957 sice 
přestupuje do Opočna, ale záhy se vrací a patří k nejlepším střelcům muž-
stva. V roce 1960 zakládá v Přepychách mužstvo žáků a začíná tak i jeho tre-
nérská éra, která vrcholí postupem dorostu do I. A třídy v sezóně 1976/1977. 
Později se stává dlouholetým správcem hřiště a u SK působí i nadále. Mů-
žete ho spatřit u hlavního vstupu na přepyšskou burzu nebo na zápasech 
jako našeho věrného fanouška.

K vyprávění o starých fotbalových časech ho vyzval Tomáš Rejzek a Jiří Sej-
kora nabídku přijal nejen proto, že jsou oba „Slávisti“!

Jiří Sejkora a Václav Macháček

TR: V padesátých letech jste byl u toho, když se přepyšský fotbal vydal na dlou-
hou trnitou cestu. Jak na tyto časy vzpomínáte?

Začnu tím, že jsem veliký přepyšský patriot. Mým vzorem byl Josef Groh, 
díky kterému se v Přepychách fotbal znovu začal hrát. V začátcích jsme 
kvůli ušetření financí cestovali na zápasy muži i dorostenci společně auto-
busem. Ať byl dorost na jakékoliv úrovni, vždycky hrál stejnou soutěž jako 
muži.

TR:  My mladší vás známe spíše jako fanouška a správce hřiště. Jaký jste byl 
vlastně fotbalista?

Byl jsem typ klidného hráče. Za našich časů se nehrál fotbal s takovým dů-
razem. Také byly k vidění fauly, ale hrálo se spíše kamarádsky i přes rivalitu. 
Hra byla pomalejší a podmínky naprosto odlišné, nesrovnatelné.

Dorost, rok 1955.

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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Ze života spolků

HISTORIE KOPANÉ V PŘEPYCHÁCH
zaslal Jiří Jelen

TR: : Po skončení hráčské kariéry se z 
mnohých hráčů stávají trenéři. Jak jste 
se k trénování dostal vy?

V šedesátých letech, když mi bylo 23 
let, jsem založil žákovské družstvo. 
Později se nabalila ostatní mládež-
nická družstva včetně dorostu. Klub 
měl tehdy pět šněrovacích míčů. Z 
toho tři jsme šetřili na zápasy. Tré-
ninkové pomůcky jsme si vyráběli 
svépomocí. Na posledním srazu 
přepyšských fotbalistů minulosti mě 
zahřála vzpomínka tehdejších žáků, 
dnešních „dědečků“, kdy si vybavili, 
jak jsem je trénoval hrou. Hráli jsme 
například na četníky a zloděje. Běžel 
jsem napřed, kluci mě museli sledo-
vat a hledat lístky s úkoly typu: udě-
lej deset kliků, udělej deset dřepů a 
tak dál. Oběhli podél Obory slušnou 
porci kilometrů a až v pozdějším 
věku jim docházelo, proč to bylo.

TR: : Dnešní fotbaloví trenéři, pokud 
chtějí trénovat, musí absolvovat tré-
nérský kurz a získat licenci? Jak to bý-
valo za Vás?

Jako trenér jsem musel také mít zá-
kladní licenci, ale školení, na kterém 
se mnou byl například i Ladislav 
Škorpil, který to v trenéřině dotáhl o 
trochu dále, pro mě bylo zcela zby-
tečné. Kluci se mi scházeli jen v pá-
tek a když se hrálo v sobotu, moc už 
toho dělat nešlo, nehledě na to, že 
v každém vzorovém cvičení, napří-

PŘEPYŠSKÉ FOTBALOVÉ LEGENDY - vzpomíná Jiří Sejkora 

klad pro dvanáct hráčů, měl každý 
hráč míč. My měli míče jen dva. Kaž- 
dý týden jsem musel na svaz posí-
lat tréninkový plán, který mi museli 
schválit. Při výroční schůzi trenérů 
nikdo nevěřil, že jsme první v tabul-
ce, když trénujeme jen jednou týd-
ně. Ostatní trénovali i pětkrát.

TR: Jak je váš pohled na „trenéřinu“ 
tenkrát a teď ?

Z trenérské práce si myslím, že jak 
dnes, tak v minulosti nejde hráče 
až tak trénovat co do dovedností, 
že lze dosáhnout výsledku změnou 
rozestavení. Vždyť dříve se hrálo 
2-3-5, a dnes je to opačně, ale jádro 
hráče změnit nelze. Obránce bude 
vždy obráncem, technik technikem 
a když dnes vidím, že střídající hráč 
dostává pokyny pomalu na list pa-
píru, nevěřím, že za deset minut ví, 
co mu trenér říkal. Měl jsem rád hrá-
če typu Vaška Macháčka. Jeho po-
tenciál nebyl až tak vysoký, ale vždy 
ze sebe vydal maximum. Doba byla 
odlišná hlavně v tom, že jsme vůbec 
neměli kde čerpat informace, jak 
metodické, tak administrativní, tak-
že když jsme vypracovali stanovy 
klubu, vznikaly například pře, jestli 
je správně termín výroční schůze 
nebo valná hromada.

TR: Celou svoji trenérskou dráhu jste 
strávil v Přepychách. Nelákalo vás ně-
kdy jít za lepším?

Svého času jsem dostal nabídku 
trénovat divizi. Nabízeli mi služební 
byt, výhodnou práci, ale na to jsem 
si nevěřil. Navíc, vždycky jsem milo-
val fotbal v Přepychách.
TR: Poslední otázka míří do součas-
nosti. Jak vnímáte současný fotbal v 
Přepychách?
Sice mě trápí, že už nemáme sedm 
mužstev, ale jsem rád, že tu mládež 
zase vznikla. Do budoucna si totiž 
myslím, že bude čím dál větší pro-
blém složit mužstvo dospělých, až 
skončí generace nad třicet let. Rád 
bych touto cestou vyjádřil dík všem, 
kteří pro přepyšský fotbal dělali, dě-
lají a dělat budou. Práce každého z 
nich si velice vážím. Svojí paní pak 
děkuji i za její práci pro klub a celo-
životní podporu.

Postup dorostu do I. A třídy. Sezona 1976-77. Foto Vít Rohlena st.

V Přepychách máme nejen fotbalo-
vé kanonýry, ale i ostrostřelce gar-
dy Polického spolku "Radeckého". 
Ostrostřelec Radek Křivka věno-
val spolku, jehož členem je 30 let, 
vlastnoručně malovaný Výroční 
střelecký terč.

OSTROSTŘELEC Z PŘEPYCH

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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V neděli tak vyrazila skupina 11 dětí 
ze starší přípravky s  trenéry na re-
prezentační zápas. Odjezd byl na-
plánován na 17. hodin. Děti byly 
natěšené, a tak se vyrazilo s dobrou 
náladou, která k  takovému  výletu 
patří. Když jsme dorazili do Prahy a 
po složitějších manévrech jsme našli 
volná místa k  zaparkování, seřadili 
jsme se a domluvili na dodržování 
určitého řádu. K  radosti dětí jsme 
zakoupili hranolky v  McDonald’s, 
rozdělili vstupenky a spořádaně 
jsme obešli halu a zvesela vstoupi-
li dovnitř. Usadili se a s  nadšením 
pozorovali rozcvičování hráčů a 
přípravu vlajek. Během představení 
základních sestav reprezentačních 
týmů přiváděli francouzští rozhodčí 
fotbalisty na hrací plochu a vestoje 
jsme si  vyslechli státní hymny. V  tu 
dobu byly tribuny již zcela zaplně-
né. V  páté minutě po zahájení zá-
pasu nás všechny čekala ohromná 
radost, když Jakub Pešek vstřelil do 
prázdné španělské brány první gól 
utkání. Děti doslova křičely radostí. 
V  nastavení prvního poločasu Špa-
nělsko vyrovnalo, ale hned v 66. mi-
nutě Česko přidalo další branku. 
Radost a euforie dětí byla nevídaná. 
A to i přes to, že Španělsko vstřelilo 
vyrovnávací branku v  poslední mi-
nutě hracího času. I tak ale za velké-
ho aplausu skončil souboj Česka se 
Španělskem smírně 2:2.

Po ukončení zápasu se kluci a holky 
dostali blíže ke hřišti a nadšeně po-
zorovali děkovačku hráčů a násled-
ně jednotlivé hráče, kteří přišli osob-
ně pozdravit své blízké do hlediště. 
Hned vedle dětí stál Jakub Pešek. 
Nutno vyzdvihnout hráče světové-

STARŠÍ PŘÍPRAVKA V EDENU -
autor: Eva Kánská

VÝLET STARŠÍ PŘÍPRAVKY DO EDENU NA UTKÁNÍ LIGY NÁRODŮ / ČESKO - ŠPANĚLSKO

ho formátu Tomáše Součka, který se 
po děkovačce vrátil z útrob stadio-
nu a přišel přímo k  dětem. Rozvířil 
tak obrovskou radost, když se s nimi 
vřele pozdravil, podal ruku a pode-
psal se. Všechny věrné příznivce od-
měnil srdečnou děkovačkou.

Některé děti navštívily Prahu vůbec 
poprvé, a tak celá výprava projela 
centrem Prahy, aby děti viděly ale-
spoň z  okna auta v noci nasvícené 

památky naší stověžaté matičky 
Prahy. Děti cestou domů únavou 
usnuly a okolo 2 hodiny ranní jsme 
všichni dorazili zpět do Přepych.
Výlet se všem zúčastněným velmi lí-
bil. Odnesli si spoustu zážitků, nejen 
fotbalových.
Děkujeme Tomáši Rejzkovi za za-
jištění vstupenek a trenérům starší 
přípravky SK Přepychy za nesmír-
nou obětavost a organizaci výletu!

Mládež SK Přepychy děkuje firmě STATING s.r o za sponzorský dar. 

Jarní sezóna  se pomalu přiblížila 
ke svému konci a na děti čekala 
odměna, a to výlet do Prahy. Tre-
néři uspořádali výlet na utkání 
Ligy národů: Česko – Španělsko, 
který se konal v  neděli 5. června 
2022 v  SINOBO Stadium v  praž-
ském Edenu.

MÁME NOVÉ MÍČE
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičské slavnosti Litoměřice 2022

Na Výstavišti Zahrada Čech mohli návštěvníci obdivovat 
přes 200 kusů historické hasičské techniky i nejmoderněj-
ší techniky profesionálních hasičů a hasičů podnikových. 
Hasičské sbory přivezly na litoměřické výstaviště staré 
zápřahové a parní stříkačky, ruční stříkačky, nechyběly 
ani historické hasičské automobily. Nejstarší hasičské stří-
kačky byly z konce 19. století. Mezi moderní technikou se 
představily například zodolněné cisternové stříkačky Titan 
a Triton, speciální vůz do chemického provozu s velkým 
výkonem, vozidlo s  hasicím ramenem, zdravotní Pandur 
a operační sál polní nemocnice Armády ČR, vyprošťovací 
jeřáb nebo letištní speciál Panther. 
Výstavu techniky doplnily po oba dva dny ukázky práce 
hasičů: vyprošťování z  havarovaných vozidel, hašení cis-
ternovou zodolněnou stříkačkou TITAN, ukázku zařízení 
Cobra umožňující řezání materiálů vodním proudem, prá-
ci s hasicí puškou nebo zásah hasičů lezců. Představil se i 
divácky velmi atraktivní letištní speciál. 
Páteční Floriánskou mši  v katedrále sv. Štěpána v Litomě-
řicích celebroval Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. 
Sbory přinesly 38 praporů a katedrála byla naplněna do 
posledního místa.

Hasičské slavnosti Litoměřice 2022
přivítaly 27 000 návštěvníků

Po nucené pětileté pauze se v  pátek 10. a v  sobotu  
11. června 2022 uskutečnilo největší setkání hasičů 
v rámci Hasičských slavností Litoměřice 2022. Na výsta-
viště Zahrada Čech se sjelo přes 200 sborů dobrovolných 
hasičů. Mezi nimi byl i náš hasičský sbor se svojí origi-
nální stříkačkou s trojkombinací a speciálně upraveným 
"zásahovým" bicyklem. Nechyběli ani profesionálové:  
Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR, Hasičské zá-
chranné sbory podniků, zástupci Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a řada tradičních partnerů slavností.

2022
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HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2022
akci pořádá Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic

Ze života spolků

Sobotní dopoledne patřilo slavnost-
nímu nástupu. Na Mírovém náměstí 
defilovalo přes 170 sborů a vidět bylo 
přes 100 historických praporů. Histo-
rický prapor SDH Přepychy nesl Josef 
Barvíř (v pátek na výstavišti při přebí-
rání stuhy byl praporečníkem Radek 
Křivka). V průvodu jelo 47 kusů histo-
rické a 18 kusů moderní techniky. Ha-
sičské stříkačky táhlo 15 párů koní a 
byly zařazeny také čtyři traktory. Nej-
starší automobil v průvodu byl z roku 
1910, šlo o vůz značky Laurin a Kle-
ment a do Litoměřic dorazil z Kolína. 

Oslavy vyvrcholily sobotním večer-
ním programem na Lodním náměstí 
věnovaným útvaru Hasičského zá-
chranného sboru ČR a jeho technice. 
Na vodě byly k vidění plovoucí trans-
portéry a čluny. Po nebi se proháněly 
vrtulníky letecké služby Policie ČR a 
Armády ČR, nechyběla ukázka hašení 
pomocí bambi vaku. 
S nadcházející tmou připravili členové 
devíti dobrovolných hasičských sborů 
z Českolipska pro návštěvníky Hasič-
skou hudební fontánu, což je světelná 
show na způsob Křižíkovy světelné 
fontány, stříkaná jednapadesáti ha-
sičskými proudnicemi. Při unikátním 
představení za zvuků Smetanovy Vl-
tavy dosahovala voda 120 metrů do 
dálky a 67 metrů do výšky. 
Vzácnými hosty na letošních slavnos-
tech pořádaných s periodou 3 let byli 
předseda Senátu Parlamentu ČR Mi-
loš Vystrčil, ministr vnitra Vít Raku-
šan, starostka Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Monika Němečko-
vá a generální ředitel Hasičského zá-
chranného sboru generálporučík Vla-
dimír Vlček.

Ze zápisníku přepyšského zpravodaje

Náš prapor nesl Josef Barvíř
a Radek Křivka

Naše Slávka v červeném trikotu ví-
těze bodovací soutěže prosvištěla 
na pohotovostním bicyklu sboru 
před tribunou na Mírovém náměstí 
za ovací diváků. Důstojníci saluto-
vali, politici zkoprněli.

Dvě hodiny po půlnoci v pátek 10. června jsme se vydali s historickou stříkačkou 
na Hasičské slavnosti Litoměřice. Náš klenot jsme přepravili na vozíku pro osobní 
auta taženém za Avií. Po necelých pěti hodinách jízdy, s malými přestávkami na 
kávu, jsme spolehlivě dorazili do cíle. Za námi přijel i traktor na kontejnerovém 
vozidle MAN, které zapůjčily Technické služby Opočno a zbývající členové našeho 
SDH následovali našim vozem WV Transporter. Z osmi ročníků slavností jsme se 
zúčastnili 7× (mimo rok 1997, kdy se ve stejný termín slavnostně otevírala hasič-
ská zbrojnice v Přepychách). Oslav se zúčastnilo 10 členů SDH Přepychy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě techniky, majiteli unikátního trakto-
ru F2M DEUTZ (rok výroby 1940) a kamarádovi Jirkovi Kučerovi, zastupitelům 
obce za finanční podporu a Technickým službám Opočno za vstřícnost.
PS: z našeho okresu se zúčastnily SDH Bohdašín, Podbřezí, Dobré, Mělčany a 
Kostelecké Horky.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
zajímavost z Litoměřic a návštěva  Prahy

Hasičská technika
včera a dnes

Na výstavišti byla k vidění histo-
rická hasičská technika i současná 
speciální vozidla pro hašení požárů 
v nepřístupných a nebezpečných 
podmínkách. Na ilustračním fotu 
představujeme dvě z nich - TITAN a 
TRITON. 

Jako příklady těchto situací lze uvézt 
požáry či výbuchy muničních skladů, 
chemických provozů a obecně provo-
zů s výskytem hořlavých, výbušných, 
toxických a jinak nebezpečných látek. 
Dále jsou určena pro hašení požárů 
přírodních porostů, kde vynikají výbor-
nou manévrovatelností a průjezdností 
i tím nejsložitějším terénem, což je v 
kombinaci s vysokou úrovní ochrany 
osádky a dostatečnou zásobou haseb-
ní vody činí ideálními prostředky pro 
likvidací lesních požárů.
Kabiny vozidel jsou odolné proti me-
chanickému poškození na úrovni bali-
stické ochrany ve stupni 2 (odolají vý-
buchu nálože o ekvivalentu 6 kg TNT, 
která je umístěna pod kolem či stře-
dem podvozku). Kabina je přetlaková 
hermeticky uzavřená zkombinovaná 
s aktivní a pasivní filtroventilací pro 
ochranu posádky před nebezpečnými 
látkami a produkty hoření.

Návštěva mladých hasičů na Pražském hradě

Společně s SDH České Meziříčí jsme jsme na Den dětí (1. června) navštívili 
Hradní stráž a Hasičský útvar ochrany Pražského hradu. Z Přepych nás bylo 
celkem 16, 10 dětí a 6 dospělých jako doprovod. Prohlédli jsme si jejich tech-
niku a vyzkoušeli stříkání vysokotlakým proudem. Kouzelný byl pohled na 
Pražský hrad z výsuvného žebříku z výšky 33 metrů. Nechybělo ani malé po-
hoštění a upomínkové předměty pro děti. A co by to bylo za návštěvu hradu, 
kdybychom neviděli střídání hradní stráže.
Děkujeme za krásné zážitky našim kamarádům z Českého Meziříčí, kteří nám 
výlet zprostředkovali.

Vedoucí Mladých hasičů
Hana Hašková

Náš klenot -  kombinovaná hasičská stříkačka kočárového typu, jednostranná 
sací, jednoproudová (v roce 1927 upravena na trojkombinaci bratry Mertovýmí 
z Přepych). Ojedinělý exemplář v republice je na ruční pohon, pomocí elektric-
kého motoru poháněného ze sítě nebo pomocí traktoru s přenosem hnací síly 
řemenem na alternátor vyrábějící elektrický proud pro elektromotor stříkačky. 
Traktor F2M 417 DEUTZ rok výroby 1940, vlastník Jiří Kučera z Přepych.
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Ze života obce 

SETKÁNÍ S UMĚNÍM VITRÁŽE
od restaurování památek  po komerční a bytovou architekturu

Na výstavě vitráží se představily i Přepychy

Přes tisíc návštěvníků se přišlo podívat na výstavu Skleněná krása do Panské 
míčovny v Opočně. Spokojeni byli dospělí, odborníci i laici, pro děti byla při-
pravena temná komora, kde si ze svítících prvků mohly poskládat svoji vitráž 
- znaky obcí, mezi nimi i náš Přepyšský. Ten byl součástí i expozice "malované 
vitráže" a velká fotografie Kaple Panny Marie Lurdské zvala k návštěvě Dří-
zenského údolí. S profesionálně odvedenou restaurátorskou prací firmy Ví-
tězslava Zilvara z Opočna se setkáte nejen ve zmiňované kapli ve Dřízenském 
údolí, ale i v kapli Senior centra. Přejeme Vítězslavu Zivarovi zakladateli fir-
my, pro mnohé z nás spolužákovi ze ZŠ v Opočně, hodně zdraví a elánu.

Foto Jana Kotalová, DENÍKY Foto Jana Kotalová, DENÍKY

Do Opočna za krásami vitráží

Děkuji za neopakovatelný zážitek v Panské míčovně v Zámecké ulici. Do konce 
měsíce června byla v těchto prostorách otevřena výstava prezentující umění opo-
čenské firmy Vitraj glass pana Vítězslava Zilvara. Návštěvník tak měl jedinečnou 
možnost seznámit se s prací mistrů uměleckého řemesla, kteří se věnují staré 
technice vytváření okenních vitráží, barevných skel zasazených do olověných rá-
mečků. Techniku, která byla známá už ve starém Egyptě a která je dodnes nena-
hraditelná při restaurování uměleckých památek, opočenští mistři představili na 
desítkách exponátů, jak fotografických, tak i reálných. Seznámil se jak s vlastním 
výrobním procesem vzniku vitráže, tak i s desítkami zachráněných uměleckých 
artefaktů. Další snímky potom dokládají, že tato středověká technika je stále 
živá, že je i součástí moderní architektury, kterou vhodně doplňuje. Mistři vit-
ráže z opočenské firmy Vitraj glass mohou být na svá díla právem hrdí. Celý 
zážitek z výstavy umocňuje samotná realizace. Jiří Králíček (spolek ABAKUS, 
autor projektu Rodný kraj Františka Kupky), opět prokázal svoji profesionalitu 
a cit pro improvizaci originálním řešením expozice v syrovém a přitom krásném 
interiéru Panské míčovny. Instalace výstavy tak ukazuje možnosti, jak kreativně 
s relativně nízkými náklady lze využívat tento objekt, který je, žel bohu, po větši-
nu roku veřejnosti uzavřený.
Poděkování patří celému týmu firmy Vitraj glass: Vítězslavu Zilvarovi a jeho 
kolegům Miloslavu Svitákovi a Veronice Dubnové,  kteří svůj čas věnovali zvída-
vým návštěvníkům a podělili se s nimi o tajemství vzniku skleněné krásy. Podě-
kování si zaslouží i paní Kristina Colloredo-Mansfeld, která zmiňovaný objekt 
za účelem pořádání výstavy opočenského rodáka nezištně poskytla.

Zdroj: Opočenské noviny, 
Autor článku: Josef Ježek, Sedloňov

Mezi znaky obcí zhotovených  technikou 
malované vitráže se skvěl i náš - přepyšský.

Znaky obcí si děti poskládaly v temné ko-
moře ze svítících částí do předkreslené ša-
blony ve stylu vitráže.

Vitráže v kapli Senior centra v Přepychách

Detail vitráže v kapli Panny Marie Lurdské

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
v Rodném kraji Františka Kupky (autor projektu spolek ABAKUS)

Společenská kronika  
červen / červenec / srpen

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

ČERVEN
Marie Kašparová čp. 65  88 let
Josef Jelen  čp. 113  75 let
Oldřiška Sejkorová čp. 178  81 let

ČERVENEC
Vlasta Voltrová čp. 68  83 let

SRPEN
Marie Soukupová čp. 212  80 let
Lidmila Takácsová čp. 21  81 let
Ludmila Píchová čp. 62  80 let 
Václav Špaček  čp. 213  84 let
Miloslava Janečková čp. 21  94 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.

Počátkem června zavítala do našeho kraje 
čestná členka spolku ABAKUS Opočno paní 
Narcis Delcroix, dlouhodobě žijící v zahraničí. 
A protože zatoužila poznat okolí Opočenska 
přivítali jsme ji u Poštouny u Maxmiliána sym-
bolicky chlebem a solí. Celé nedělní odpoledne 
strávila procházkou po Přepychách, a vyprávě-
ním o nich, s paní starostkou Zdeňkou Seidelo-
vou. Nadšena a okouzlena životem ve vaší obci 
mně poslala děkovný dopis. 
S radostí vyřizuji poděkování vám všem, kte-
ří se podílíte na rozvoji obce, a připojuji se 
k němu. Krásné vzpomínky jí budou odměnou 
za práci, kterou sama přispívá k naší dobré po-
věsti v cizině.

Jiří Králíček, předseda spolku ABAKUS, 
autor projektu Rodný kraj Františka Kupky

PŘEPYCHY NEZKLAMALY
TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBY

V DŘÍZNECH
neděle od 14:30 hodin

14. srpna 2022
mši sv. celebruje 

Branko Štefún, CM, misionář

9. října 2022
mši sv. celebruje 

Emil Hoffmann, CM, misionář

Před každou mší svatou se pomodlíme modlitbu posvátného růžence, 
budete mít možnost přijmout svátost smíření 

a po mši svaté se pomodlíme mariánskou pobožnost.
Srdečně vás zve

Římskokatolická farnost Přepychy u Opočna

Poděkování z Přepych
Pro mne bylo setkání s milou paní Narcis Del-
croix velmi zajímavé a inspirativní. Setkání s 
ní mi připomnělo citát slavného francouzské-
ho scenáristy Henriho Duvernois (1875–1937): 
„Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se 
rozhodneme, že budeme mladí“.
Očekávala jsem totiž setkání s 92 letou stařen-
kou a ona to byla dáma středního věku! Prošly 
jsme spolu velkou část Přepych i celé Dříženské 
údolí. Nakonec jsme skončily u počítače a pro-
hlížely si fotografie k navštíveným místům.
Loučily jsme se pozdě večer a Narcis mne pře-
kvapila otázkou, zda může nějak finančně při-
spět ku prospěchu našich Přepych. Nabídla jsem 
jí darovací smlouvu pro sponzorování Festivalu 
dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničné-
ho“. Za několik dní po jejím návratu domů nám 
na účet přišla částka 200 EUR, což v přepočtu 
představuje téměř 5 000,- Kč.
Milá Narcis, jménem všech našich občanů a mi-
lovníků dechovky Ti ze srdce děkuji za Tvůj dar 
a těším se na Tvou příští návštěvu! Přijeď brzy!

Zdeňka

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
do redakce zaslal:  Pavel Pšeničný

Ze života spolků

ZLATÝ KARAS 2022

Závod proběhl na obecním rybníku 
„Svatý Jan“ v Přepychách. Na 49 rybá-
řů z celého kraje soutěžilo v lovu ryb, 
jejichž délka se sčítala a v závěru byli 
vyhodnoceni nejlepší z lovců.
Při závodech se lovil především kapr, 
plotice, karas a okoun.
Pro zúčastněné a širokou veřejnost byly 
zajištěny pokrmy myslivecké kuchyně 
ze zvěřiny srnčí, dančí a i z divočáka. 
Kdo nemá rád zvěřinu, mohl si dát pe-
čené kuře a samozřejmě se občerstvit u 
stánku s tekutinami.
Myslivci připravili i bohatou tombo-
lu pro veřejnost a tak si spokojení ná-
vštěvníci mohli odnést např. ulovené 
sele divočáka nebo srnce.

Myslivecký spolek Opočno-Pře-
pychy navázal na tradici a uspořádal 
4. 6. 2022 závod v lovu ryb „Zlatý 
karas“ pro širokou veřejnost.

Do soutěže bylo přihlášeno 50 rybářů, jeden se omluvil. Hodnoceno nakonec 49. 
Lov byl určen na dva časové úseky s  přestávkou na občerstvení.  Zahájení a konec 
lovu byl oznamován výstřelem.
Úlovky byly po přeměření vraceny zpět do rybníka, aniž by se jim ublížilo. 
Ve druhém „poločase“ se měnila vylosovaná stanoviště, aby měl každý přibližně 
stejnou šanci.

Letošní soutěž provázelo příjemné slunečné počasí. Vládla pohodová a přátelská 
nálada a všichni přítomní byli spokojeni.

PADESÁTKA RYBÁŘŮ MĚLA USEDNOUT U SVATÉHO JÁNA

Na výherce závodů a ostatní účastníky pak čekaly hodnotné ceny, včetně nádher-
ného poháru a ceny starostky obce pro celkového vítěze. 
Na závěr byly vyhlášeny hlavním pořadatelem, panem Pavlem Pšeničným, koneč-
né výsledky a předseda spolku a paní starostka předali vítězům ceny.

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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ZLATÝ  KARAS 2022 - POŘADÍ

1. místo  Aleš Trnka 2. místo David Machatý 3. místo Zdeněk Derner

Nejdelší jednotlivou rybu ulovil 
Miroslav Dolek.

1. Aleš Trnka, 1 091 cm, Třesovice
2. David Machatý, 1 040 cm, Jaroměř
3. Zdeněk Derner, 854 cm, Týniště
Nejdelší jednotlivou rybu ulovil pan 
Miroslav Dolek, 58 cm, Opočno 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
zúčastněným rybářům, myslivcům, po-
řadatelům za přípravu a pohodový prů-
běh závodů. Děkuji též panu Paštikovi, 
paní Rohlenové a Cigánkové za pomoc 
a kvalitní přípravu jídel.  V neposlední 
řadě děkuji Obci Přepychy, technickým 
službám obce, všem sponzorům a též 
kamarádům a kamarádkám a manžel-
kám, kteří se podíleli na krásném dni.

Mgr. Jan Macháček, předseda MS

v sobotu 2O.8.2O22 
od 14:OOh
na Dvorském rybníku
(u hřiště SK) v Přepychách

POŘADÍ:

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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TÝDEN  KOSTELŮ
kostel sv. Prokopa a tajuplná chodba

V rámci Týdne otevřených koste-
lů se v sobotu 11. června otevřel 
veřejnosti také náš svatostánek. 
Probíhaly komentované prohlídky 
vnitřních prostor, uznání se dosta-
lo skvěle zrestaurovaným Hanis-
chovým varhanám, odvážlivci se 
vypravili na průzkum podzemní 
chodby v sousedství kostela. Pro ty, 
kteří ještě nevystoupali k nejvyšší-
mu přístupnému bodu ve zvonici, 
několik zajímavostí.
Vzácný zvon z roku 1545, patřící 
mezi nejstarší památky obce přežil 
válečné rekvírování údajně díky 
tomu, že si někdo vlivný uvědomil 
jeho historickou hodnotu a ode-
slání na roztavení oddálil. Zvon 
z roku 1545 váží 1130 kg a je la-
děn do fis; zvon z roku 1559 váží 
385 kg a je laděn do ais; nejmladší 
zvon sv. Jiří je z roku 2018, váží 
700 kg a je laděn do gis. Zvonovi-
na, z které se více jak tisíc let zvony 
odlévají, je většinou slitinou 78 % 
mědi a 22 % cínu. Pokusy v minu-
losti, nahrazovat tyto kovy a jejich 
poměry se neosvědčily.

Vladimír Zdeněk st., kronikář

Dotek historie

Přepyšský zpravodaj 2022/2



Ze života obce

strana 19

DVOŘÁKŮV FESTIVAL LÉTO 2022
Jiří Stivín a Václav Uhlíř vystoupili v kostele sv. Prokopa

Potenciál Dvořákova festivalu spočívá v objevo-
vání nových míst s jedinečnými koncerty. Letošní 
ročník přinesl krásnou hudbu i do Přepych. V so-
botu 11. června 2022 jsme měli možnost nechat 
se unášet hudbou v podání Jiřího Stivína – flétny 
a Václava Uhlíře – varhany. Novinkou pro ná-
vštěvníky koncertu byl Dvořákův cestovní pas. 
Je to brožurka, ve které najdete kupony na slevy 
vstupného platné ve spojení se vstupenkou na 
koncert v dané destinaci. V Přepychách lze získat 
slevu 50% ze vstupného na Festival dechových 
hudeb Přepychy Karla Pšeničného 5. 7. 2022.

Kostel sv. Prokopa byl, jak je v Přepychách zvykem, zaplněn do posledního místa. Na úvod přivítal posluchače i účinkující 
P. ThLic. Augustín Slaninka, CM, starostka obce Zdeňka Seidelová a ředitel festivalu Jakub Hrubý. Koncert byl důstojným 
završením Týdne kostelů v Přepychách.

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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Život v obci

CYKLOVÝLET DO HRADECKÝCH LESŮ
Kulturní komise

PRODEJNA 
MASA 

A UZENIN

www.farmatrebesov.cz

zvěřinové speciality

NABÍDKA Z TŘEBEŠOVA

Otevřeno - středa a pátek od 8 do 17 hodin
Pondělí, úterý, čtvrtek -  možnost nákupu po tel. domluvě: 778 438 043

V sobotu 18. června jsme se opět 
po roce sešli v ranních hodinách 
před hasičskou zbrojnicí, abychom 
společně vyrazili na již tradiční cy-
klovýlet. Letos se nás sešlo opravdu 
hodně - 35 cyklistů, 2 děti na sedač-
ce a jeden bruslař. Autobus nás za-
vezl ke Stříbrnému rybníku (u HK), 
kde jsme si projeli krásnou trasu 
Hradeckými lesy. Po cestě nás če-
kalo několik zastávek - dětské pro-
lézačky či obora s daňky a jeleny. 
Výlet jsme zakončili obědem opět 
u Stříbrného rybníka, ve kterém 
se někteří také vykoupali. 
Za kulturní komisi Jitka Čtvrtečková

Cyklista se rychle blíží, 
zvládá cestu bez potíží.

Přepyšský zpravodaj 2022/2
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KULTURA

Přepyšský zpravodaj 2022/2

VÁCLAV HUDEČEK
oslavil 70. narozeniny

7. června 1952 se narodil 
houslový virtuos Václav Hudeček.

Když se Václav Hudeček před sedmde-
sáti lety v Rožmitále pod Třemšínem 
narodil, měl jeho otec - hudební amatér 
- pouhé přání mít ze syna profesionální-
ho houslistu, housle a čas pro syna. Za-
čal jej sám učit a talent v kombinaci s pílí 
začal brzy nést ovoce - malý Václav vy-
hrával všechny možné soutěže pro děti 
a mládež, dostal se na konzervatoř, v 15 
letech již ovládal velmi těžký houslový 
repertoár a 12. listopadu 1967 vystoupil 
na koncertu v Londýně s Royal Philhar-
monic Orchestra. O den později ho 
slyšel legendární David Oistrach, před-
pověděl mu velkou budoucnost a nabí-
dl mu pedagogickou pomoc. Od roku 
1970, až do Oistrachovy smrti v roce 
1974, byl žákem tohoto velkého Mistra.
Od svého londýnského debutu vystupo-
val po celém světě na nejprestižnějších 
podiích, s nejlepšími světovými orches-
try, jakož i na světových festivalech.
V Přepychách jsme měli možnost po-
prvé uvítat Václava Hudečka společně 
s Martinem Hrochem na benefičním 
koncertě na záchranu varhan 8. září 
2016. Jejich další společný koncert, se 
uskutečnil 8. října 2021.
Přejeme panu Václavu Hudečkovi hod-
ně zdraví a štěstí do dalších let a těší-
me se na jeho příští návštěvu společně 
s jeho paní Evou u nás v Přepychách!

9. 7. 3. 9. 24. 9. 15. 10. 12. 11.

6. 8. 10. 9. 1. 10. 22. 10. 26. 11.

20. 8. 17. 9. 8. 10. 29. 10. 3. 12.

SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY - 2022 / začátky od 6 hodin

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

1. - 3. 7.
Areál SK

PŘEPYCHOVÝ POHOFEST 
SRAZ ŠKODOVEK 

4. 7. od 18:30 a 20:30 hod.
Areál SK

 LETNÍ KINO 

5. 7. od 14 hod.
Areál SK

PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
XII. ročník Festivalu dechových hudeb

30. 7. od 20 hod.
U hasičské zbrojnice

PŘEPYŠSKÁ LETNÍ NOC

30.-31. 7. od 7 a 8 hodin
Rybník Obecník a Farský

 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

14. 8.  od 14:30 hodin
Údolí Dřízná

POUTNÍ BOHOSLUŽBA

20. 8. od 14 hodin
Rybník Dvorský

Závod netradičních plavidel
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO

27. 8. od 15 hodin
Areál SK

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

KULTURNÍ KALENDÁŘ — LÉTO V PŘEPYCHÁCH

s hudbou Leoše Vojtíška a občerstvením
pod party stanem u hasičárny od 20 hodin
pořádá SDH Přepychy

PŘEPYŠSKÁ 
LETNÍ NOC

30. 7. 2022

PROGRAM LETNÍ KINO - areál SK PŘEPYCHY 4. 7. 2022
od 18:30 hodin - Tajemství staré bambitky II.

od 20:30 hodin -  Zátopek
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12. ročník srazu s okřídleným šípem POHOFEST 
program

Ze života spolků

Vážení přátelé vozidel Škoda, letos nás čeká 12. ročník srazu s okřídle-
ným šípem a již 2. ročník v krásné a malebné obci Přepychy u Opočna.
Loňský ročník ukázal velký potenciál v možnostech využití travnatého 
areálu SK Přepychy, zázemí, krásných památek v obci a okolí, takže 
na své si přijde opravdu každý. Celkem k nám zavítalo necelých 250 
vozidel do areálu a mnoho diváků nejen do areálu ale i na výstavu 
vozidel.
PROGRAM
Program začíná tradičně v pátek 1. 7. 2022, kdy v areálu proběhne 
parkování vozidel, jejich prohlídka, podvečerní jízda zručnosti a ve-
černí program soutěží mimo vozidla, včetně NEON tuning show, kde 
budete moci hlasovat, pro nejhezčí vozidlo.
Sobotní program začíná Burzou dílů od 8 hodin věnované výhradně 
dvou a čtyřkolovým miláčkům a jejich doplňků, včetně modelů. Poté 
se přesuneme před areál, kde proběhne slalom a poté i sprint vozidel. 
Odpoledne účastníci zamíří do Opočna, kde proběhne výstava vozidel 
na Kupkově náměstí.
Autobusová přeprava Přepychy-Opočno a zpět
Díky podpoře našeho kamaráda, zajišťujeme i autobusovou přepravu 
Přepychy-Opočno a zpět na výstavu vozidel pro účastníky a zájemce, 
kteří nechtějí či nemohou jet svým vozidlem na Kupkovo náměstí.
Spanilou jízdou se pak vrátí kolona společně do areálu, kde proběh-
nou odpolední soutěže, ukázka a poradenství našeho partnera ohled-
ně péče o plechové miláčky. Večer nás čeká vyhlášení výsledků a po-
kračování přepychového večera a noční zábavy.
Veškeré výsledky soutěží je možné sledovat on-line, dále i hlasovat o 
auto srazu, možnost zakoupit lístky a mít šanci vyhrát dárkové ceny 
v tombole.
POMOC POTŘEBNÝM
Loňský rok se nám povedlo díky Vám a vybrat necelých 25 000,-Kč, 
které jsme znásobili na celkem 50 000,-Kč a odvezli předat tuto fi-
nanční pomoc dvěma rodinám postižených tornádem na jižní Mora-
vě. Letos bychom, bude-li možnost, rádi opět pomohli potřebným.
Rezervujte si tedy v kalendáři 1. víkend v červenci, pro 12. ročník sra-
zu přátel vozů Škoda – PohoFest.
PODĚKOVÁNÍ PŘEPYŠSKÝM
Občané Přepych mají vstup do areálu zdarma, po prokázání bydlení v 
obci. Občerstvení a dobrá zábava zajištěny.
Děkujeme obci Přepychy za možnost uspořádat akci, paní starostce 
Zdeňce Seidelové za milé uvítání a pomoc, správci areálu SK Pře-
pychy, místním obyvatelům za pomoc při organizaci, empatii se zvý-
šeným pohybem vozidel v okolí a také našim partnerům, kteří nás 
dlouhodobě podporují.

Realizační tým
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Obec Přepychy ve spolupráci
se Spolkem „Pro Přepychy“

vás srdečně zvou na

KARLA PŠENIČNÉHO

PŘEPYCHY
12. ročník festivalu dechových hudeb

  5. 7. 2022
od 14.00 hodin v areálu SK Přepychy

Na festivalu vystoupí:

Miločanka (Milotice), 
Karel Hegner 

+ Cimbálová kapela Aleše Smutného, 
Josef Oplt + Ivana Brožová, 

Opočenka

dirigent a hudební skladatel
*5.4.1918         +12.11.1990

Vstupné 350 Kč, důchodci + ZTP 300 Kč
Krytý stan pro případ nepříznivého počasí.

Hostem bude Miloň Čepelka
Pořadem provází Honza Macháček


