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VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2022-09 ze dne 7. 9. 2022

Samospráva obce

Přítomno: 13 členů ZO, 9 občanů

Zahájení: 19:04 hod., 
Ukončení: 19:45 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:
3. Bod 4 programu • Volby do zastupitel-
stva obce konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
4.  Bod 5 programu • Výsledek výběrového 
řízení na dodavatele akce „Změna topné-
ho systému v budově ZŠ Přepychy č.p. 69“. 
5.  Bod 6 programu • Výsledek výběrového 
řízení na dodavatele akce „Oprava střechy 
a komínu Hasičské  zbrojnice Přepychy“.
6.  Bod 7 programu • Kulturní akce.
7.  Bod 8.3. programu • Rozpočtové opat-
ření RO/2022/010. 
8.  Bod 8.5. programu • Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace – změna.
9.  Bod 8.6. programu • Přechodná úprava 
provozu – uzávěrka.
10.Bod 8.7. programu • Opočno obchvat 
– II. etapa – napojení na silnici II/298 a 
II/304.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY

II. Schvaluje: (pro/proti/zdržel se)
1.  Bod 1 programu • Program a ověřovate-
lé zápisu (13/0/0).
2.  Bod 8.1. programu • Nabídka prodeje 
parcely č. 219/43 k.ú. Přepychy u Opočna 
zpět obci Přepychy (13/0/0).
3.  Bod 8.2. programu • Kupní smlouva – 
parcela č. 219/43 k.ú. Přepychy u Opočna 
(12/0/1).
4.  Bod 8.4. programu • Smlouva o poskyt-
nutí finančního daru (12/0/1).
III. Neschvaluje: (pro/proti/zdržel se)
1.  Bod 5.1. programu • Dodavatele akce 
„Změna topného systému v budově školy 
ZŠ Přepychy č.p. 69“(5/8/0).
2.  Bod  5.2 programu • Smlouva o dílo: 
„Změna topného systému v budově školy 
ZŠ Přepychy č.p. 69“ (5/8/0).
3.  Bod 6.1. programu • Dodavatele akce 
„Oprava střechy a komínu Hasičské zbroj-
nice Přepychy (4/5/4).
4.  Bod 6.2. programu • Smlouva o dílo na 
akci „Oprava střechy a komínu Hasičské 
zbrojnice Přepychy (4/5/4).
III. Pověřuje starostku obce k podpisu:
smlouvy dle bodu 8.4. programu.

Přepychy 2026
1. Radek Tláskal 177
2. Tomáš Seidel 159
3. Kamil Polák 152
4. Zdeňka Seidelová 142
5. Jan Macháček 147
6. Miroslav Andrš 142
7. Jiři Sejkora 140
8. Jana Jirková 137
9. Tereza Macháčková 142

KDU-ČSL
1. Radek Šichan 132
2. Václav Kánský 114
3. Jitka Čtvrtečková 112
4. Petr Sýkora 109
5. Michal Zilvar 108
6. Jan Podzimek 97

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
pořadí dle zvolení

Obecní úřad Přepychy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva obce Přepychy, svolaného dosavadní starostkou obce 
Zdeňkou Seidelovou, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Omlouváme se za problémy se spuš-
těním Z-BOXu v Přepychách u čp. 31. 

Box měl technické problémy a nevy-
sílal správně. Tento technický pro-
blém je již odstraněn a nyní bude 
Z-BOX zařazen do tras. Od 14. 10. 
2022 se box propisuje do map vý-
dejních míst e-shopů a již do něj lze 
objednávat. Od pondělí 17. 10. 2022 
se začne box zavážet prvními zásil-
kami.

S přáním krásného dne
Petra Surmová, Packeta Group

Z-BOX
technické problémy odstraněny

Restaurace Katka čp. 34
středa 19. října 2022 od 19 hodin

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
2. Volba starosty, místostarosty a zbývajících členů rady obce
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva
5. Delegování zástupce obce: Svazek obcí Dřízná, Dobrovol-

ný svazek obcí Vrchy, Svaz měst a obcí, Místní akční sku-
pina POHODA venkova, z.s., Destinační společnost Orlické 
hory a Podorlicko - zájmové sdružení právnických osob

Základní body navrženého programu
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pátek 23. září 
sobota 24. září

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘEPYCHY 2026 / pořadí na hlasovacím lístku

jméno a příjmení věk hlasů

1. Zdeňka SEIDELOVÁ 69 let 142

2. Mgr. Jan MACHÁČEK 65 let 147

3. Radek TLÁSKAL 48 let 177

4. Miroslav ANDRŠ 51 let 142

5. Tomáš SEIDEL 50 let 159

6. Ing. Jiří SEJKORA 61 let 140

7. Kamil POLÁK 45 let 152

8. Ing. Jana JIRKOVÁ 50 let 137

9. Mgr. Tereza MACHÁČKOVÁ 33 let 142

10. Josef MAREK 59 let 141

11. Ing. Roman KOCOUR 55 let 122

12. Ing. Petr KOVÁŘ 44 let 127

13. Libuše HROCHOVÁ 67 let 117

14. Andrea SEIDELOVÁ, DiS. 46 let 109

15. Jaroslav PRECLÍK 65 let 124

KDU-ČSL / pořadí na hlasovacím lístku

jméno a příjmení věk hlasů

1. Petr SÝKORA 45 let 109

2. Václav KÁNSKÝ 53 let 114

3. Ing. Radek ŠICHAN 48 let 132

4. Jan PODZIMEK 71 let 97

5. Ing. Michal ZILVAR 26 let 108

6. Ondřej PISKORA 37 let 97

7. Jitka ČTVRTEČKOVÁ, DiS. 41 let 112

8. Květa PETEROVÁ 45 let 93

9. Jiří KRÁL 44 let 98

10. Šárka SMETANOVÁ 40 let 77

11. Václav KÁNSKÝ 26 let 83

12. Kristýna PISKOROVÁ 39 let 89

13. Pavel ZILVAR 54 let 102

14. Josef JELEN 75 let 80

15. Václav PETERA 69 let 83

VOLBY V PŘEPYCHÁCH V ČÍSLECH v obci se volí 15 člené zastupitelstvo
Zisk mandátů: Nezávislí kandidáti Přepychy 2026 - 9 mandátů, KDU-ČSL - 6 madátů
Celkový počet voličů v seznamu: 523. Vydané obálky: 272. Volební účast: 52,01 %

Počet hlasů pro stranu: 2 078, tj. 58,5 % Počet hlasů pro stranu: 1 474, tj. 41,5 %



POZOR 
ZVÝŠENÝ PROVOZ 

VOZIDEL V NAŠÍ OBCI

Informace z  obecního úřadu
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Vzhledem k situaci na trhu s ener-
giemi jsme byli nuceni přijmout pro 
letošní kampaň řadu netradičních 
opatření. Výrobu cukru je energetic-
ky velmi náročná a cukrovar České 
Meziříčí, kde je uhelná kotelna pnící 
současné emisní limity, se stal nej-
efektivnějším cukrovarem v rámci 
skupiny Tereos. Plánovaná délka 
kampaně v Českém Meziříčí bude 
oproti minulým létům prodložena na 
odhadovaných 140 dní, což způsobí 
pozdější ukončení kampaně.

UZÁVÍRKA OPOČNO - ČÁNKA OD 1. 10. do 31. 10. 2022

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
 

Nezříkáme se zodpovědnosti v pří-
padě problémů vzniklých v důsled-
ku kampaňového provozu. V přípa-
dě vzniklých problémů kontaktujte 
Obecní úřad Přepychy, v naléha-
vých případech hlavního agronoma 
cukrovaru pana Martina Kotka 
tel.: 603 889 739, 
e-mail: martin.kotek@tereos.com.
Děkujeme za spolupráci a podporu

Ing. Karel Chalupný
agronomický ředitel, 

Tereos TTD, a.s.

Datum

Stupeň PD

Měřítko

Formát

08/2022

DIO

-

2xA4

Autor projektu

Kreslil

Kraj: Královéhradecký Okres: Rychnov nad Kněžnou Obec: Očelice

DIOZ - dopravní značení

Jaroslav Michek - 777 814 646

Akce:

Objednatel:

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Navržená přechodná úprava provozu řeší dopravní situaci při provádění opravy žel. nadjezdu po dopravní nehodě.
Dopravní značení je navrženo jako doplnění již schválené akce na II/298 Opočno, KRPH-92979/ČJ-2022-050706.
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V tomto termínu probíhá napojení stavby obchvatu Opočna (II/298) 
na stávající silnici II/304 - výjezd z Opočna směr Třebechovice p. O. 
Z tohoto důvodu došlo k úplné uzávirce silnice od benzinové sta-
nice k Čánce. 
Objízdná trasa na Třebechovice vede přes obec Přepychy.

UZÁVÍRKA OČELICE OD 18. 10. do 21. 10. 2022

V návaznosti na uzavírku silnice II/298 v úseku Čánka – Opočno bude 
provedena v době 

od 18. do 21. října 2022 

oprava železničního nadjezdu v obci Očelice. 

Objízdná trasa povede z Ledec po silnici III/28834 na Bolehošť, z 
Bolehoště po silnici III/30428, dále přes Přepychy po silnici II/304 
směrem k Mokrému po silnici III/29838, zpět do Očelic po silnici 
II/298 obousměrně. 

Délka objížďky cca 12 km.

ŘEPNÁ KAMPAŇ

KAMPAŇ POTRVÁ
AŽ DO 30. LEDNA 2023

Přepyšský zpravodaj 2022/3



SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

Informace z  obecního úřadu

Milí občané, vážení sousedé,
letní měsíce našim dětem utekly jako voda. Prvního září jsme ve škole přivítali společně všechny 
naše žáky, včetně našich prvňáků. Přeji všem naši dětem i pedagogům klidný a úspěšný školní rok 
2022/23!
Podobně jako prázdniny uplynuly velmi rychle i čtyři roky posledního volebního období a následo-
valy volby do Zastupitelstva obce Přepychy. Tentokrát se u nás o přízeň voličů ucházely dvě strany. 
Děkuji všem, kteří dorazili k volební urně a vyjádřili tak svůj názor na budoucí směřování našich 
Přepych. Mé velké poděkování patří především vám všem, kteří jste dali kandidátní straně Přepychy 
2026 podporu. Vaše hlasy pro naše uskupení či naše kandidáty nám tak přinesly zisk 9 zastupitel-
ských křesel z 15, a to je pro nás nejen nejlepší odměna za naši práci, ale zároveň i výzva a závazek 
do budoucna. Gratuluji všem zvoleným zastupitelům, nejen za naši stranu nezávislých kandidátů 
Přepychy 2026, ale také všem zvoleným zastupitelům kandidátní strany KDU-ČSL. Těším se na 
vzájemnou spolupráci s těmi, kteří mají zájem o rozvoj našich Přepych.
Přejme si, ať se nám společně podaří posunout Přepychy zase o kus dále. Přibližme si společně pro-
jekty, které jsou již realizovány a musíme je úspěšně dokončit a další, které pro Vás připravujeme. 
Právě se realizuje výstavba technické a dopravní infrastruktury Lokality Z1 v Domcích, ukončení 
stavby dle smlouvy do 30.6.2023. S tím souvisí prodej poslední stavební parcely v Lokalitě Z1 /před 
prodejem realizovat přeložku kanalizace a vedení NN/ a ještě dvou stavebních parcel v Lokalitě 
Z 26. Realizovat akce Oprava střechy a komínu hasičské zbrojnice Přepychy a Změna topného systé-
mu v budově Základní školy Přepychy. Realizovat přístavbu Mateřské školy – další jedno oddělení, 
udržitelnost projektu dle podmínek dotace MMR do září 2024. Dále realizace projektu Výstavba 
sportovní haly Přepychy, tato akce závisí na možnosti získání dotace od Ministerstva průmyslu a ob-
chodu z programu Národní plán obnovy / předpoklad 24 mil. Kč/. Musíme rovněž doplnit chybějící 
veřejné osvětlení v obci Přepychy – etapa III. Jedná se hlavně o VO v Bukovkách, včetně doplnění 
několika stožárů VO v obci. S tím je spojená oprava dvou stožárů VO po dopravních nehodách. 
Jednáme o umístění automatizovaného měření rychlosti v obci Přepychy, plánujeme opravy místních 
komunikací. Dále plánujeme obnovu a rozšíření sportovišť pro žáky ZŠ i širokou veřejnost, výstavbu 
krytých čekáren na našich třech zastávkách autobusů, montáž FVE na střechách hasičské zbrojni-
ce, Obecního úřadu, Základní školy i Mateřské školy pro dosažení maximálních úspor elektrické 
energie. Z mého pohledu je snad nejdůležitější ukončení Komplexních pozemkových úprav v obci 
Přepychy. Následně musíme uzavřít nové řádné smlouvy na pronájem obecních pozemků. Dalším 
krokem po schválení KoPÚ bude realizace Změny územního plánu, do kterého se zahrnou všechny 
změny plynoucí z KoPÚ, ale i všechny oprávněné požadavky našich občanů a podnikatelů. Realizo-
vat výstavbu akcí, plynoucích z nového územního plánu, kde se počítá s téměř 100% státní dotací. 
Jedná se zejména o akce: Podlažická nádrž, Dříženská nádrž včetně příjezdové cesty s ochrannou 
zídkou, výstavba nových důležitých komunikací a zejména výstavba Průlehu pro zadržení přívalo-
vých vod nad obcí.
Přeji Vám krásný podzim a těším se na osobní setkání, milí Přepyšáci.

Vaše starostka Zdeňka Seidelová
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Informace z  obecního úřadu

KOLAUDACE U NAŠICH SPOLUOBČANŮ v části Junkovice - LOKALITA Z 26
JUNKOVICE PO STO LETECH 

Když v  roce 1919 inicioval Josef Junek založení Stavebního družstva 
v Přepychách, asi netušil, jak se část obce, lidově nazývaná právě po něm 
– „Junkovice“, bude proměňovat po sto letech. Tehdy zde do konce tři-
cátých let vyrostlo 16 nových domků, v  letech padesátých pokračovali 
s výstavbou Urbanovi, a do konce minulého století následovala levá stra-
na od „Lidušky“, včetně mateřské školky. Na začátku nového tisíciletí byl 
ještě postaven areál Domova Dědina a potom stavební ruch na nějakou 
dobu v naší části obce ustal. 
Až po inženýrských přípravách, zabezpečených obcí, se 13. listopadu 
2019 „zakously“ stavební stroje do reálné výstavby nových rodinných 
domků. Dnes s uznáním sledujeme úsilí stavebníků, vytvářet si v našem 
sousedství nový, pěkný domov. Proto jsme rádi, spolu s rodinou Seiber-
tových, prožívali neformální okamžiky, kdy jim jako prvním bylo po ko-
laudaci předáváno starostkou obce číslo popisné 237.
Tak ať se tu Vám, spolu s námi, dobře žije.

Vladimír Zdeněk, kronikář

ROSTEME

ROSTEME - ROK 1953 ROSTEME - ROK 1993
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Ze života obce 

JUNKOVICE PO STO LETECH
Nová výstavba rodinných domů pokračuje

Pracovníci technických služeb zajišťují od 
začátku školního roku bezpečný přechod 
našich žáků přes silnici II/304 u budovy Zá-
kladní školy. 
Zejména v těchto dnech, při zvýšeném po-
čtu projíždějících vozidel je to pro ochranu 
našich dětí a seniorů velice důležité.

ROSTEME - ROK 2022

TECHNICKÉ SLUŽBY

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Společnost Silniční práce Kočnar s.r.o. pro-
vedla opravu propadlého kanálu na místní 
komunikaci poblíž ZŠ v Přepychách.

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
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Ze života obce 

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ…
první den ve škole

S nadějí, že letošní školní rok proběhne jen v lavicích, bez koronavirových di-
stancí, zahajoval jeho průběh, tradičně prvního září, ředitel Jan Macháček.

POPRVÉ VE ŠKOLNÍ LAVICI - NAŠI PRVŇÁCI“ Pozornost pedagogického sboru, 
přítomných rodičů i žáků byla po-
chopitelně zaměřena na nové školní 
přírůstky. Do prvního ročníku na-
stupovali tentokrát pouze chlapci.
Po důkladné předškolní výchově 
v Mateřské škole šlo o „ostřílené bor-
ce“ Dominika Váchu, Olivera Netí-
ka a Matouše Martince. Nástup do 
školy se tak obešel bez slziček a hoši 
se, viditelně bez ostychu, zapojili do 
nového kolektivu, tvořeného letos 
třiceti žáky. 
Staronovou posilou pedagogického 
sboru bude Drahomíra Urbanová, 
nově se do výuky zapojí i Terezka 
Macháčková.
Radostné a hravé učení přeje všem 
redakce Přepyšského zpravodaje

KAMARÁDKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Přepyšský zpravodaj 2022/3



PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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Ze života obce

Jablíčko se kutálelo...

Prázdniny utekly jako voda a začal no-
vý školní rok. I když máme za sebou te-
prve měsíc září, můžeme se pochlubit 
spoustou zážitků. Máme mezi sebou no-
vé kamarády, kteří si na čas strávený bez 
maminky a tatínka zvykli velmi dobře. 
Deštivé dny si zpříjemňujeme například 
pečením jablkových koláčků. Děti se do 
přípravy pustily se zájmem a radostí. Je 
vidět, že pečení je jejich oblíbenou čin-
ností nejen v dětské kuchyňce. Děti si 
pečlivě oloupaly jablíčka, nakrájely příbo-
rovým nožem a zabalily do listového těs-
ta. Dozlatova upečené koláčky si odnesly 
domů, aby si na nich mohly pochutnat s 
rodiči a sourozenci.

Recept na jablkové koláčky:
jablka
listové těsto
skořicový cukr

Jablíčko se kutálelo,
vůbec ho to nebolelo.
Podívej se jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se kutálí,
to jsme se mu nasmáli.

Když sluníčko přeje, vyrážíme s košíky do 
blízkého okolí. Nikdy se nevrátíme s prázd-
nou, košíky máme naplněné přírodninami. 

Přepyšský zpravodaj 2022/3
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SK Přepychy
naše naděje

Ze života spolků

PŘEDPŘÍPRAVKA

Fotbalisté předpřípravky za sebou mají 
první zápasy v  životě. Poctivě trénují a 
zlepšují se každým tréninkem jak v ko-
pání do míče tak obratnosti, házení, 
skákání a chvályhodně poslouchají své 
trenéry.

Foto z  dvojzápasu proti opočenských 
dětem. Výsledky pro trenéry nejsou dů-
ležitější než úsměvy malých sportovců.

Předpřípravka 4-6 let trénuje každé úte-
rý a pátek od 16:30 do konce října. Dál 
bude v plánu využívat halu ve Voděra-
dech jednou týdně přes celou zimu.

Mladší přípravce se tolik nedaří výsledko-
vě. Pro většinu z dětí je to první rok hraní 
na větším hřišti na velké branky a sbírají 
zkušenosti.

Trenéři Michl a Hejzlar k tréninku přistu-
pují s maximálním úsilím. V této kategorii 
nám dorůstá několik hráčů, kteří budou 
moci brzy přemýšlet o hraní fotbalu za 
okresní výběr.

Mladší přípravka trénuje rovněž úterý a 
pátky od 16:30 a trenéři rádi přivítají děti 
ve věkovém rozmezí 7-10 let.

Sezona této kategorii také končí říjnem a 
společně s PP budou malí fotbalisté přes 
zimu trénovat v hale ve Voděradech.

Mladší žáci jsou na tom podobně ja-
ko předpřípravka. V  další postupné 
kategorii jsou nováčky a sžívají se 
jak s  rychlejší hrou, staršími soupeři 
a musí podzimní část sezony pořád-
ně potrénovat. V tréninku makají na 
100 %. Při zranění jejich trenéra Pe-
py Vostřeze ml., který si při tréninku 
špatně vyhodnotil poměr dvou ve-
ličin - věku v  občanském průkazu a 
poměrnou možnost procentuálního 
sportovního nasazení oproti maximu 
z  devadesátých let minulého století 
– moc děkujeme rodičům, kteří teď 
s vedením tréninků aktivně pomáha-
jí Vaškovi Kánskému a Pepu zastupu-
jí. Velice si toho vážíme. Našemu šéf-
trenérovi mládeže přejeme brzské 
uzdravení! 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

MLADŠÍ ŽÁCI

Oba týmy dospělých se ve svých třídách pohy-
bují uprostřed tabulky. Šanci dostávají mladí 
hráči B týmu a někteří z  nich o víkendu cho-
dí ochotně hrát za oba dva týmy a to leckdy i 
v jeden den. Na jejich vývoji je to okamžitě vi-
dět. V obou týmech se mohou opřít o zkušené 
hráče a toto se projevuje už i v bodovém zisku 
Benfiky.

Podzimní část sezony vyvr-
cholí posvícenským utká-
ním Přepychy B proti Sol-
nici C  15. 10. 2022 od 15:30 
hodin, které bude zároveň 
posledním utkáním vete-
rána Tomáše Rejzka v  jeho 
kariéře.

DOSPĚLÍ POSVÍCENSKÉ UTKÁNÍ

Přepyšský zpravodaj 2022/3
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TR: Dopravu na zápasy vystřídal časem přeci jenom po-
hodlnější autobus, že ?

Jaroslav Čuda: Když Vít Rohlena ml. zajistil autobus od 
krajské zemědělské správy stal jsem se jeho řidičem. Au-
tobus byl tenkrát jediným zdrojem peněz pro Sokol. Jiné 
zdroje prakticky neexistovaly. Vít Rohlena st. zajistil ten-
krát pro zemědělce rekreaci na „Šíravě“. K té se váže jed-
na příhoda, na kterou nevzpomínám rád, ale dneska už ji 
beru s úsměvem. Jeli jsme tenkrát na to Slovensko a měli 
jsem zapůjčený přívěs na zavazadla. No a jak si to takhle 
šineme najednou koukám přívěs nikde ! My ho prostě ten-
krát dočista ztratili!

TR: Poslední otázka míří přímo na tělo. Jak vnímáte sou-
časný fotbal v Přepychách ?

Jaroslav Čuda: Pro fotbal v Přepychách dýchám. Když 
kluci prohrají, já prohrávám s nimi!

„Je neděle odpoledne a na přepyšském fotbalovém hřišti 
se právě odehrává další z mnoha fotbalových utkání naše-
ho mužstva. Hra plynule plyne, když se z hloučku domá-
cích fanoušků ozvou rázná slova: „Ty dneska zas hrajou! To 
zas do rána lágrovali v Montáně!" Věrným přepyšským fa-
nouškům nemusíme nikoho představovat. Jeho pronika-
vý hlas a trefné komentáře známe a milujeme snad všich-
ni! Nezasvěceným však musíme prozradit, že pod drsnou 
skořápkou se skrývá veliké přepyšské srdce „PŘEPYŠSKÉ 
FOTBALOVÉ LEGENDY - JAROSLAV „HERYS“ ČUDA

JAROSLAV „HERYS“ ČUDA

TR: Fotbal byl v Přepychách začátkem padesátých letech ještě 
v plenkách. Jste jedním z pamětníků těchto začátků, jak na ty-
to časy vzpomínáte?
Jaroslav Čuda: Na přepyšský fotbal mám krásné vzpomínky ! 
Dneska by mi ze současných hráčů těžko někdo věřil, že jsme jeli 
na zápas do Ohnišova na kolech. To by mi možná ještě věřili, ale 
že jsme jeli na jednom kole tři, přičemž jsme jeden vyrazil na kole 
a dva běželi. První nechal po pár kilometrech kolo opřené o sloup 
a vyrazil poklusem napřed. Opřené kolo si u sloupu vyzvedl druhý 
a když dojel prvního běžce zase nechal kolo u sloupu pro třetího ! 
No a tak jsme se vystřídali až do Ohnišova. Do Ohnišova jsme tak 
každý zhruba těch 10 km běžel a 5 km jel na kole. Tyto vzpomínky 
a taky na ty skvělé party kluků, mě budu vždycky těšit a přebijí 
všechny ty hořké prohry a některé sváry, které za tu dlouhou dobu 
vznikly.
TR: Po skončení hráčské kariéry jste se stal hned několikrát tre-
nérem mužského mužstva. Co se Vám vybaví při vzpomínce 
na svoji trenérskou dráhu ?

Jaroslav Čuda hráčskou kariéru zahájil v mužstvu žáků roku 
1952, které z počátku hrálo pouze přátelská utkání s muž-
stvy v okolí. V roce 1955 pokračuje v mužstvu dorostu, které 
hraje jednu sezónu okresní přebor Dobrušska. Následující 
sezónu se celé mužstvo stává mužstvem dospělých, které 
ale hraje pouze přátelská utkání a to až do roku 1962, kdy 
je mužstvo dospělých konečně přihlášeno do soutěže. Ve 
svoji hráčské kariéře byl vynikajícím útočníkem a později i 
brankářem. Po ukončení hráčské kariéry se stal trenérem, 
hospodářem, řidičem autobusu, ale hlavně celoživotním 
přepyšským fanouškem.

Jaroslav Čuda: Hrozně rád vzpomínám i na tyto éry pře-
pyšské kopané. První si vybavím generaci kolem Šabato-
vých, Horáčka, Štěcha, Kašpara, Prauseho, Josky Hrocha a 
dalších. V sobotu jsem vždycky musel nastartovat auto a ob-
jíždět zábavy v okolí, abych je vyhnal spát! Poté se mi hned 
vybaví skvělá parta, kterou jsem trénoval později. Tenkrát 
jsem trénoval hráče jako Bohouš Čtvrtečka, Ruda Kovaříček, 
Jirka Houser a mnoho dalších skvělých fotbalistů! Bohužel 
nám tenkrát unikl postup o pouhé dva body. V opočenské 
„Lišťovině“ nás tenkrát domácí udolali 1:0 a tyto dva ztra-
cené body nám nakonec k postupu chyběli. Nakonec ještě 
postoupilo zrovna to Opočno!
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SOBOTA 15.10. 13:00 MLADŠÍ ŽÁCI (České Meziříčí) sraz Přepychy 12:15

SOBOTA 15.10. 9:00 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (Doudleby, Černíkovice) sraz Přepychy v 8:30

SOBOTA 22.10. 9:00 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (ALBRECHTICE,Dobruška,Vamberk) sraz 8:30 v Albrechticích

NEDĚLE 23.10. 9:00 MLADŠÍ ŽÁCI (Borohrádek) sraz Přepychy 8:30

STŘEDA 26.10. 16:30 PŘEDPŘÍPRAVKA (MEZIŘÍČÍ, DOBRUŠKA) sraz Meziříčí v 16:00

SOBOTA 29.10. 9:00 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (Doudleby, Borohrádek, Vamberk) sraz Přepychy v 8:30

NEDĚLE 30.10. 10:00 MLADŠÍ ŽÁCI (Doudleby) sraz Přepychy 9:30

NEDĚLE 6.11. 13:30 MLADŠÍ ŽÁCI (Vamberk/Rokytnice) sraz bude upřesněno

ROZPIS - ZÁPASY MLÁDEŽE SK PŘEPYCHY, tučně domácí turnaj nebo místo konání

PŘEPYŠSKÉ POSVÍCENÍ NA HŘIŠTI
15.-17. 10. 2022

Sobota 15. 10. 2022 od 15:30 hodin / Fotbalové utkání SK Přepychy B - SK Solnice C
Neděle 16. 10. 2022 otevřeno od 14 hodin

Pondělí 17. 10. 2022 od 10 hodin - Zlatá hodinka s živou hudbou
Po všechny tři dny bohaté občerstvení zajištěno (posvícenská kachna a jiné pochutiny)

Praktické rybářské dovednosti si mladí rybáři osvojují v Přepychách

Rybářský kroužek se sídlem v Opočně je zájmová společenská organizace sdru-
žující mladé rybáře. Jejich cílem je především naučit děti jak rybařit; dále řádně 
plnit všechny úkony, které vycházejí z rybářského práva; chránit vodu a přírodu 
okolo vody. Také se podílejí na participaci v okresních a krajských rybolovných 
soutěžích. Spadá pod MO ČRS Opočno, ovšem praktické rybářské dovednos-
ti trénují u nás na rybníku v Přepychách. Rybářský kroužek je otevřený všem 
chlapcům a dívkám od 9-15 let, kteří mají zájem o tento nádherný sport.

Václav Mervert

SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI SPOLKY

Přepyšský zpravodaj 2022/3
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MYSLIVOST A PÉČE O PŘÍRODU
svatý Hubert a sokolníci v Opočně

Přepyšský zpravodaj 2022/3

S Mysliveckým spolkem Opočno-Přepychy si připomínáme svátek Hu-
berta. Inspirovala nás k tomu dřevořezba od myslivce Radka Křivky - 
Reliéf vidění sv. Huberta.

Hubert žil v 7. a 8. století a podle legendy byl mladíkem propadlým 
světským zábavám, především lovu. Jednou se na lovu setkal s bílým 
jelenem, který měl mezi parohy kříž. Toto zjevení způsobilo jeho obrá-
cení na křesťanství a později se stal dokonce biskupem. Z toho důvodu 
je zobrazován jako biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž jelen s 
křížem mezi parohy. Svatý Hubert se stal patronem myslivců.

PATRONEM MYSLIVCŮ JE HUBERT

V LISTOPADU ZA SV. HUBERTEM

Jako u všech svatých i svátek sv. Huberta připadá na den, kdy světec 
zemřel, protože tento den se považuje za „den narození pro věčnost“.

V případě Huberta je to 3. listopad, kdy se na různých místech konají 
svatohubertské jízdy, vlastně symbolický hon na lišku, kdy jezdec před-
stavující lišku má na rameni připevněný liščí ocas a ostatní jezdci jej 
„pronásledují“. Tato jízda zároveň znamená ukončení jezdecké sezony.

Jinde se zase konají svatohubertské slavnosti, v jejichž rámci se před-
staví třeba i lovečtí psi, sokolníci a připravují se zvěřinové speciality

Dřina, trpělivost, radost i celoživot-
ní láska, tak mluví o  své velké zá-
libě sami sokolníci. Jejich svátkem 
i  příležitostí k  setkání je tradiční 
akce v Opočně, které je nazýváno 
českou Mekkou sokolníků. 

Každá skupina pro ně má povolený 
jen určitý počet zvěře. Honitby ne-
jsou tak bohaté. Nevadí. „Nelovíme 
pro kořist, ale pro všechno to krás-
né při lovu," je mottem sokolníků. 
Návštěvníci akce se těší na atraktiv-
ní podívanou s opeřených dravců. 
Pozornost poutají také pokrývky 
hlav sokolníků. Tentokrát jsme se 
zaměřili právě na ně.

Zdroj: DENÍKY, foto Jna Kotalová

NEJEN DRAVCI ALE I POKRÝVKY HLAV SI ZASLOUŽÍ NÁŠ OBDIV

Před 55 lety vznikl Klub sokolníků.Zakládající listiny byly slavnostně podepsá-
ny 11. 11. 1967 právě v Opočně na zámku. Při této slavnostní akci bylo pořádá-
no první sokolnické, lovecké setkání, které se postupem času stalo každoroční 
významnou a reprezentační akcí s mezinárodní účastí. Nejinak tomu bylo i při 
letošním setkání, kdy sokolníci díky pochopení vlastníků honiteb opět proká-
zali svůj ušlechtilý vztah k přírodě prostřednictvím loveckého dravce. Poděko-
vání, které na slavnostním ukončení setkání sokolníků v Opočně zaznělo od 
jejich předsedy náleží i myslivcům a majitelům polností z Přepych..

Ze života spolků
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NA NÁVŠTĚVĚ V OPOČNĚ
Výstava i autogramiáda

Přepyšský zpravodaj 2022/3

Prozradíte něco o nové knížce, jak 
dlouho jste na ni pracoval, jak vznikala, 
čím jste se inspiroval?
Jmenuje se Deník haiku 4, a jak je z čísla 
patrné, je to už čtvrtý příděl tříveršových 
krátkých básniček, aforismů, lyrických 
střípků, dojmů a snad i myšlenek ve stylu 
starojaponské poetické formy, z níž vy-
znávám hlavně rozměr 5 - 7 - 5. Rozuměj-
te, že je to dohromady pouhých 17 slabik 
v uvedeném číselném rozvrhu, který mě 
baví dodržovat, protože nutí k vyjadřo-
vací kázni a úspornosti. Já jsem ovšem 
Čech, proto ty miniatury semtam dopl-
ňuji o zvučné české rýmy, což Japonci ne-
dělají. Inspirací je všecko okolo mne i ve 
mně: radost, vztek, rozčarování, obavy, 
naděje atd., jak se to v životě střídá.
Je za námi léto, jak jste relaxoval? Po-
býval jste v našem regionu?
Ano, léto jsem trávil většinou v Opočně, 
ale zpestřil jsem si ho občas výletem. 
Třeba na jih Čech na dechovkový festi-
val Kubešova Soběslav, už 27.ročník (ale 
předtím i na Přepychy Karla Pšeničného) 
nebo na jih Moravy za rodinou, do které 
se šťastně přiženil náš syn Joska z Klicpe-
rova divadla v Hradci Králové. Taky jsem 
se přichomýtl k televiznímu natáčení no-
vého dokumentárního cyklu Stopy Járy 
Cimrmana. V Havlíčkově Brodě a v Leto-

Na kus řeči s Miloněm Čepelkou
Miloň Čepelka oslavil v září své narozeniny. A to ve stejný den jako nejvýznam-
nější opočenský rodák František Kupka či držitel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. 
Otiskujeme rozhovor převztý z Orlického týdeníku, který vznikl  při poslední 
zářijové sobotě během autogramiády knížky Miloně Čepelky Deník haiku 4. 
Milého setkání před Poštounou U Maxmiliána se zúčastnila starostka Přepych 
Zdeňka Seidelová a za přepyšské spolky Lída Preclíková. Mezi gratulanty byl i 
senátor Jan Grulich, zástupci rodného Pohoří, Mokrého a Dobrušky.

hradě. Relaxace moc nebylo, ale nestěžu-
ju si, vždyť kdo chvíli stál, již stojí opodál, 
a kvůli tomu tady nejsme.
Jak jste oslavil narozeniny, jaký nejzají-
mavější dárek jste dostal?
Narozeniny se mnou zaplaťpánbůh moc 
nemávají, raději bych je pomíjel. Navíc 
nebyly kulaté ani půlkulaté, tak jaképak 
copak. Za nejhezčí dárek mám tu novou 
knížku a to, že jsem ji mohl houfku zá-
jemců před týdnem v sobotu podepsat 
na chodníku před Poštounou U Maxmi-
liána v Opočně. To byla nečekaná radost.
A co teď na podzim chystáte pro své 
příznivce, kde vás uvidíme, uslyšíme... ?
Nechci se rouhat jistotou, ale vynasna-
žím se být ještě všude tam, kde dosud, 
tj. v Divadle Járy Cimrmana, pravidelně 
v Country radiu v Knižní hitparádě a ve 
fejetonové řadě Pár minut pro M + M a 
nově od 7. října také v Českém rozhlase 
Hradec Králové v pořadu Desky, pásky, 
vzpomínky. Mrzí mě, že příliš rychle za-
pomínáme, co bylo a kdo byl, a proto bu-
du pamětníkům po deset týdnů za sebou 
nabízet melodie, jaké dnes už jen tak ně-
kde (spíš vůbec nikde) slyšet nemůžou. A 
vřazovat je do souvislostí. To každý pátek 
od 17:30 skoro po celou hodinu. K tomu 
všemu mi prosím držte palce. Děkuji..

Rozhovor připravila Irena Voříšková

V Ateliéru Renata v Opočně vystavují svá 
díla bratři Kociánové. Pro nás Přepyšáky 
je expozice o to zajímavější, že součástí 
jedné z plastik jsou píšťaly nahrazené při 
renovaci Hanischových varhan a příjem-
ný zážitek při prohlídce expozice umoc-
ňuje zvukový záznam pořízený během 
varhanního festivalu Vzkříšené varhany v 
kostele sv. Prokopa v Přepychách.

Chcete si poslechnout písničky, 
jaké už jen tak z rádií

 či z televizí nezachytíte? 
Pak vás zvu k pořadu 

Českého rozhlasu Hradec Králové. 

DESKY, PÁSKY, VZPOMÍNKY
Od 7. října 

každý pátek v 17:30 hodin. 

Občas tam zazní i jméno PŘEPYCHY, 

o tom nepochybujte. 
Miloň Čepelka.

Pozvánky
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Ze života obce

KONCERTY V KOSTELE SV. PROKOPA

V  sobotu  3.  září  zavítal  do  Pře-
pych,  jako  tradiční  festivalové 
destinace, opět Festival F. L. Vě-
ka.
V kostele sv. Prokopa vystoupil vy-
nikající houslista Jaroslav Svěcený a 
spolu s ním jeden z nejlepších čes-
kých akordeonistů Ladislav Horák.
Koncert nesl název Argentinské 
tango Astora Piazzoly. Pro poslu-
chače byl připraven nevšední záži-
tek v podobě zajímavé kombinace 
zvuku akordeonu a houslí. V našem 
kostele zněla emotivní argentinská 
tanga Astora Piazzolly a další sklad-
by. Posluchačsky velice atraktivní 
program byl plný temperamentní, 
lyrické a hlavně krásné hudby uzná-
vaného jihoamerického skladatele, 
od jehož smrti uplynulo 30 let a kte-
rý se již během svého života zařadil 
k nejhranějším autorům všech dob.
Návštěvníci koncertu ocenili i zají-
mavé průvodní slovo, jehož se ujal 
rodák z Hradce Králové - Jaroslav 
Svěcený.

Dana Ehlová

Setkání studentky s paní profesorkou

Když na školních srazech vzpomínáme na všechny možné zážitky, které nás tou 
krásnou, ale nelehkou dobou dozrávání provázely, nemůžou chybět ani vzpo-
mínky na výrazné postavy učitelského sboru. Mezi pedagogy, na které se svými 
spolužáky z vysoké školy s úsměvem vzpomínáme pokaždé, když se potkáme, 
patří i paní Libuše Horstová.
Tato energická dáma nás provázela hodinami hudební výchovy a rozhodně nás 
nešetřila. Byla přísná, ale spravedlivá. Budila respekt, ale zároveň nás občas bolela 
břicha od smíchu, když dávala k dobru rodinné historky se svým synem Járou...
Když jsem se v září dozvěděla, že paní Horstová se svým synem zavítá do Pře-
pych, velmi ráda jsem využila příležitosti a přivítala ji u kostela spolu s paní sta-
rostkou. Myslím si, že toto  setkání paní profesorku potěšilo minimálně stejně 
jako mě. Ukázala jsem jí naši školu a zavzpomínali  jsme na léta na univerzitě. 
Poté už jsme spěchali ke kostelu, kde už se chystal její syn, pan Jaroslav Svěcený, 
na další ze svých krásných koncertů.

Marie Pultarová

ARGENTINSKÉ TANGO 
V PŘEPYCHÁCH
Festival F. L. Věka

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2022 / 16 
Adam VIKTORA - Gabriela EIBENOVÁ

Český varhanní festival, jehož zakladatelem je Adam Viktora, usiluje o zlep-
šení postavení českých historických varhan, této nesmírně ohrožené evropské 
hodnoty, v očích široké veřejnosti. Historické varhany patří neodmyslitelně ke 
kulturnímu dědictví naší země, jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu 
dávno minulých dob.

Přepyšský zpravodaj 2022/3
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HUDEBNÍ FESTIVALY S TRADICÍ
pozvánka na Hudební festival F. L. Věka a poohlédnutí za festivalem Přepychy Karla Pšeničného

Přepyšský zpravodaj 2022/3

Festival F. L. Věka, který získal Trvalou 
záštitu Rady Královéhradeckého kraje na 
období 2022-2025, čímž se zařadil mezi 
nejvýznamnější kulturní akce na východě 
Čech, se blíží svému letošnímu závěru.
Třetí říjnovou neděli, 16. října, se usku-
teční koncert v Kodymově národním 
domě v Opočně. Posluchači se mohou 
těšit na klavírní koncert č. 2 f moll op. 
21 od Fryderyka Chopina v podání klaví-
risty Jana Simona a Heroldova kvarteta, 
které zahraje také smyčcový kvartet G 
dur op. 106 Antonína Dvořáka.
Dvanáctý ročník vyvrcholí v neděli 23. 
října ve Společenském domě v Solnici, 
kde vystoupí špičkový cimbálový orches-
tr Marka Baloga. Program koncertu bude 
protkán známými miniaturami skladate-
lů vážné hudby, jako je Let čmeláka od 
N. R. Korsakova, Nocturno cis moll od 
F. Chopina atd. Zazní i filmové melodie, 
mezi nimi hudba J. Williamse z filmu 
Schindlerův seznam a řada technicky 
náročných čardášů z repertoáru maďar-
ských a rumunských Romů z přelomu 19. 
a 20. století.
Oba koncerty začínají v 17 hodin. Vstu-
penky lze zakoupit na www.ticketportal.
cz nebo v místě koncertů.

Jan SIMON 
a Heroldovo kvarteto

Cimbálový orchestr
Marka BALOGA

ProPřepychy milovníkům dechovky.

Pátý červenec již tradičně v Přepychách rezervujeme pro konání našeho 
překrásného festivalu. Letos to byl již 12. ročník. Bohatý program letošního 
festivalu zahájila dechová hudba Miločanka, krojovaný soubor z Milotic u 
Kyjova, následovalo skvělé vystoupení pana Karla Hegnera v doprovodu 
Cimbálové kapely Aleše Smutného. Ovace nebraly konce a již byl na podiu 
pan Josef Oplt s paní Ivanou Brožovou. Závěr patřil naší milé Opočence.

V těchto dnech se již připravuje program na 13. ročník festivalu pro rok 
2023. Všichni se opět těšíme na pestrý a bohatý program a naše milé hosty!

Festival dechových hudeb 2022

Ze života spolků
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Ze života obce 

Společenská kronika  
září - říjen - listopad - prosinec

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

ZÁŘÍ
Josef Suchánek  čp. 48  70 let
Václav Fejtek   čp. 21  82 let
Mária Kroščenová  čp. 98  82 let

ŘÍJEN
František Kroščen  čp.98  81 let
Marie Klavzeková  čp. 220  75 let
Jiřina Saipová   čp. 220  85 let
Lenka Rohlenová  čp. 81  95 let

LISTOPAD
Václav Petera   čp. 191  70 let
Anežka Kučerová  čp. 86  86 let

PROSINEC
Miloslava Kubíčková  čp. 120  88 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.

Přepyšský zpravodaj 2022/3

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ u kaple Panny Marie Lurdské v Dřízenském údolí

Snad je to symbolické, že k vítání občán-
ků se již tradičně setkáváme v místech, 
kde Přepychy začaly psát své dějiny, kde 
naši předkové hledali a nalézali útěchu, 
zdraví, víru a smysl svého žití – v Dří-
ženském údolí.
Letos jsme společně přivítali naše nej-
mladší spoluobčany: Artura Fliegera, 
Eduarda Dubna, Dominika Poláka, Pat-
rika Martince, Jonáše Červinku a Davida 
Kristiána Hallu. 
V úvodu vystoupila s krásným progra-
mem skupina dětí ze ZŠ a MŠ Přepychy 
pod vedením Evy Hájkové. 
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Prima den pro děti i jejich rodiče

To letošní loučení s prázdninami jsme pojali velkolepě - do příprav zapo-
jily všechny spolky z naší obce. K místnímu spolku ČČK se přidaly zástup-
kyně z okresního spolku ČČK z Rychnova nad Kněžnou. Velké díky patří 
sponzorům, díky kterým jsme mohli děti odměnit pěknými cenami.

za MS ČČK Lída Preclíková

Milým hostem byla paní Moravcová se svou prezentací – život ve tmě. Dě-
tem předvedla nejrůznější pomůcky, které usnadňují život našim nevidomým 
spoluobčanům. Děti si vyzkoušely orientaci v prostoru a vnímání světa se za-
vázanýma očima. Členky spolku ČČK připravili pro děti 

několik sportovních disciplín, kde si 
mohli vyzkoušet své sportovní do-
vednosti. Zdravotní dotazy a zdra-
vověda pro děti byla nachystána ve 
stánku spolku ČČK z  Rychnova nad 
Kněžnou.

Pro děti bylo připraveno také spoustu tematických úkolů od dalších spolků 
z naší obce, které představily dětem jednotlivé spolky a jejich činnost.

Ze života spolků
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 27. 8. 2022 v Areálu SK Přepychy

Po té co si děti prošly a splnily nejrůznější úkoly na stanovištích spolků z naší 
obce, bylo připraveno pohoštění. Každý dětský návštěvník byl odměněn pár-
kem v rohlíku a limonádou.

Závěrem už snad jen poděkování všem spolkům za zapojení 
a připravený zajímavý program. Už nyní se těšíme na další 
setkání s dětskými návštěvníky a spolupráci se spolky.
Na samý závěr mi dovolte poděkovat jménem ČČK Diakonie 
Broumov za příspěvek občanů do sbírky použitého ošacení, 
která se uskutečnila 19. září a byla velice úspěšná. 

Lída Preclíková

Ze života spolků



O ZLATOU RAKETU VÍTA ROHLENY
Sportovní komise a amatérský tenisový klub Přepychy
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Sportovní komise a amatérský tenisový klub Přepychy na sobotu 10. 9. založily 
novou tradici. Tento den se konal I. ročník turnaje o Zlatou raketu Víta Rohleny. 
Turnaje se zúčastnilo 6 dvojic, které k sobě byly nalosovány podle výkonnosti. 
Nebyla nouze o vypjaté situace, nebyla nouze o krásné výměny a nebyla nou-
ze o legraci. 
První ročník turnaje vyhrála dvojice Prát J. ml. / Jarkovský, která byla v semifi-
nále jeden úder od vyřazení. Nejlepší hráčkou turnaje se stala po shodě všech 
týmů Petra Jarkovská. 
Děkujeme paní Serbouskové za krásné perníkové medaile, děkujeme obci za 
pomoc při organizaci a zázemí. Zvláštní poděkování patří Patriku Tataiovi. 
Prepyšskému tenisu třikrát nazdar! 

Tomáš Rejzek

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Prima den pro děti z Přepych a okolí

Jménem všech členů SK Přepychy vřele děkujeme ČČK za přijetí do party a 
možnost pomoct připravit dětem z Přepych a okolí takhle prima den. Myslím, 
že se nám povedlo nastavit laťku na příští rok velice vysoko. Díky samozřejmě 
i ostatním spolkům. Nikdy by mě nenapadlo, že tak různorodé zájmové spolky 
mohou připravit něco společně a navíc pro děti. Příští rok nashledanou v na-
šem areálu. 

Tomáš Rejzek

Přepyšský zpravodaj 2022/3

Ze života spolků



DRACI PATŘÍ NA NEBE
Kulturní komise

Ze života obce
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Draci patří na nebe
V neděli 25. září se již po 
7. konala tradiční akce 
„Draci patří na nebe“. Po-
časí nám opravdu přálo, a 
tak se na nebi prohánělo 
téměř 30 draků. Pro malé účastníky akce byla 
opět připravena výtvarná dílna, ve které si mohli 
vyrobit draka nebo vybarvit obrázky s podzimní 
tématikou. Ani v letošním roce nechyběly bram-
bory pečené v popelu, za které děkujeme rodině 
Šmídových. Drobné pohoštění ke kávě a čaji při-
pravily členky kulturní komise. Dětem chutnaly 
především zdobené perníčky od Lídy.
Děkujeme zaměstnancům technických služeb 
panu Řízkovi a panu Toráčovi za dopravu lavic a 
stanu. Těšíme se na další dračí slet.

Kulturní komise

Přepyšský zpravodaj 2022/3
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POZVÁNKA KULTURNÍ KOMISE
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Obec Přepychy pořádá

„Soutěž o nejpřepychovější 
a nejstrašidelnější dýni“

 Vydlabanou dýni + svíčku 
(nejlépe na baterii) přineste 

v NE, dne 30. října 2021 
mezi 15:00-17:00 hod. 

na travnatou plochu k rybníku 
Sv. Jána, kde dýni rozsvítíme a 

přidělíme ji hlasovací číslo.

Veřejnost prosíme o hlasování 
hlasovací lístky budou k dispozici 

na Poště Partner, 
v obchodě u paní Karlíčkové, 

v obchodě u Milana 
a na Obecním úřadě. 

Hlasujte do PÁ, 4.11. 2022. 
(1osoba = 1 hlas)

Vyhlášení proběhne na 
konci akce „V Přepychách se 
nebojíme…“ dne 5.11. 2022

Moc se těšíme 
na Vaše dýňově výtvory!

Pohádka v komnatách zámku v Opočně 
pro nejmenší návštěvníky a jejich rodiče 

O UKRADENÉM MĚŠCI
15. - 16. října 2022

Přepyšský zpravodaj 2022/3
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O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Fantazie stavitelů plavidel v Přepychách bez hranic, zdroj Rychnovský DENÍK

Třetí srpnová sobota patří v Přepychách neodmyslitelně závodu O přepyšské 
kormidlo. Vždyť netradiční plavidla brázdila hladinu rybníka Dvorský letos 
20. srpna již podvanácté - Milášek, K.O., Mise na Mars, Přijela pouť, Vidláci, 
Minecraft a Popelka, tak se nazývali startující v kategorii dětí, dospělé zastu-
povala Klobása na tácku, doplněná nezbytnou hořčicí i kečupem.

Už samotná pojmenování dávají jas-
ně najevo, že fantazie soutěžících je 
doslova bezbřehá, musí však být pod-
pořena šikovností a zručností tvůrců, 
v  neposlední řadě pak také sportov-
ním duchem při samotné plavbě.
Zatímco jedni sázejí při výrobě lodí 
na klasiku, druzí neváhají využít nej-
modernější technologie, což tentokrát 
beze zbytku prokázal tým plavidla 
Milášek. Pouťový kolotoč naopak vyu-
žil lidské síly – točil se na ruční pohon 
posádky a v ničem si nezadal s originá-
lem při nedávné Porcinkuli v Opočně. 

To Vidlákům na renovovaném Zetoru 
doslova a do písmene čouhala sláma 
z  bot (vlastně holínek). Jejich proti-
pólem byla krásná Popelka, která sice 
„osedlala“ hnědáka místo bělouše, ale 
z  kouzelného oříšku vytáhla v  cíli na 
břehu doopravdické princeznovské 
šaty. Do Přepych neváhaly dorazit ani 
dvě bojovnice slavné soutěže UFC, ob-
last vědy zastupovala posádka, jež se 
vydala raketou na Mars, na své si přišli 
i nadšenci světa počítačových her pro-
střednictvím Minecraftu. Potlesk obe-
censtva i vodníka, který je vítal v cíli, si 
zasloužili beze zbytku všichni.

Nejmenším patřilo i  loutkové divadlo 
ochotníků z Opočna.
Tak zase za rok: Ahooooj v Přepychách!

I když bohaté odměny a ceny, včetně 
tradičního kormidla, pořádající spolek 
ProPřepychy samozřejmě připravil, 
kdo dostal od poroty nejvíce bodů, 
kdo zdolal trať nejrychleji nebo kdo 
získal sympatie diváků, není až tak dů-
ležité.
Ti, kdo se nezapojili do bojů o kormi-
dlo, mohli prokázat výtvarný talent na-
malováním putovního kamínku nebo 
výzdobou tašky. 

Přepyšský zpravodaj 2022/3

Ze života spolků
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O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
střípky z historie kormidla

Přepyšský zpravodaj 2022/3

• Za 12. ročníků se na Dvorském ryb-
níku plavilo 104 kuriozních lodí
• Na stavbě plavidel se nejvíce podí-
lely rodiny: Zdeňkova (30 lodí); Tlás-
kalova (16); Sejkorova (15); Seidelova 
(10); Macháčkova (8). To je 76 % všech 
lodí.
• Nejvíce plavidel (11) se zúčastnilo při 
9. ročníku v roce 2019; nejméně v roce 
2012 při 2. ročníku – 6 plavidel. Prů-
měrně na jeden ročník – 8,7 plavidel.
• Náklady spolku ProPřepychy na 
všech 12 ročníků Kormidla činily cel-
kem 396 919 Kč, čistý zisk 105 413 Kč 
(tj. průměr 8 784, Kč na jednu akci)
• Jako jediná společenská akce v obci 
nebylo Kormidlo přerušeno ani v do-
bě pandemie.
• Za dobu konání se vypilo přibližně  
9 250 piv.
• V roce 2011 měla obec 582 občanů, 
z toho 273 mužů a 309 žen. K 31. 12. 
2021 měla 637 občanů, z toho 307 
mužů a 330 žen. To je nárůst počtu 
občanů o 9,5 %.
• Za 12 let konání Kormidla se naro-
dilo v Přepychách 76 dětí, 35 děvčat a 
41 kluků.

1. ročník 2011 – zvítězily DIVOŽENKY s Lenkou Sejkorovou a Terezkou Macháčko-
vou (63 bodů). 
Nezapomenutelná byla ale dvojice kumpánů, kterým se na dopolední burze ne-
podařilo prodat svůj polystyrénový výtvor a tak, posilněni tekutinou C2H5OH 
vypluli s MUCHOMŮRKOU na „rozbouřenou hladinu“ Dvorského rybníku. Obec 
plavidlo odkoupila, a ještě několik dalších let přinášelo radost dětem v MŠ.
2. ročník 2012 – zvítězila MIMINA Tomáše Rydla s rodinou (56 bodů). Pouze 6 
plavidel.
3. ročník 2013 – druhé vítězství dvojice Terezka Macháčková a Lenka Sejkorová s 
plavidlem KANIBALOVÉ (67 bodů). Oživením tohoto ročníku bylo plavidlo TYTA-
NYK Tomáše Seidela a jeho bandy (dosavadní rekord v počtu plavčíků na jedné 
lodi). Mistr světa v kanoistice Jiří Čtvrtečka nám věnoval svoji závodní loď.
4. ročník 2014 – vítězné plavidlo Robinson Crusoe v podání Denise Poláka a Lu-
káše Tláskala získalo 62 bodů.
5. ročník 2015 – zvítězili HAVAJŠTÍ TROSEČNÍCI pod vedením Vojty Vajsara (53 
bodů). Z obrazovky   televizoru TESLA zazářil Ondra Zdeněk. (Televizor plavbu 
nepřežil).
6. ročník 2016 – nezapomenutelná vítězná ČERVENÁ KARKULKA Filipa Tláskala, 
Miry Hájka a živého „vlka“ Rity. Ta byla v plovoucí posteli upravena jako babička a 
při plavbě prokázala stoický klid. Získali od poroty krásných 96 bodů. 
Protože původní putovní pohár byl již zaplněn štítky s vítězi (autor Radek Křivka), 
předali jsme ho do úschovy na Obecní úřad a s pomocí Radka jsme vytvořili a 
předali pohár nový.
7. ročník 2017 – došlo k zásadnější úpravě propozic. Byly vytvořeny dvě samo-
statné kategorie – děti do 15 let a dospěláci. Upravili jsme bodování času, který 
v naší soutěži nepovažujeme za tak důležitý (1-3 body), protože v našem závo-
du jde především o „srandu“. V kategorii dětí zvítězilo plavidlo PERNÍKOVÁ CHA-
LOUPKA Terezy Černé (96 bodů); v kategorii dospělých plavidlo LETEM SVĚTEM, 
kde vítězného hattricku dosáhly Terezka Macháčková a Lenka Sejkorová. Kuriozi-
tou byli plovoucí sobové, táhnoucí saně SANTA CLAUSE, v podání Ondry Zdeňka.
8. ročník 2018 – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ bylo vítězné plavidlo Terezky Černé, které zís-
kalo dosavadních rekordních 101 bodů. Scénu dospělých ovládli ASTERIX A OBE-
LIX s „galskými mořeplavci“ Filipem Tláskalem a Nikol Machovou. Obdiv diváků 
získal i KRAKONOŠ A TRAUTENBERK, Denise Poláka a Lukáše Tláskala.

Po založení spolku v roce 2010, úspěšném prvním ročníku festivalu decho-
vých hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“ konaného u kostela, a po neméně 
zdařilém obnovení tradice Masopustu 19. února 2011 jsme s Honzou Duškem 
přemýšleli o nějaké zábavě pro mladé i starší, která by život v obci, trochu 
recesním způsobem, dále oživila. Jeden z návrhů byl, vrátit se k „Přepyšské 
lávce“ ze sedmdesátých let, na kterou se ještě dlouho vzpomínalo. Zejména 
na tu, kdy vtipní organizátoři slibovali účast bratrů Pospíšilových (místo mno-
honásobných mistrů světa to byli nakonec starší bratři, pánové Pospíšilové z 
Přepych a Bolehoště). Vzhledem ke konkurenci „Ledecké lávky“ byl nakonec 
tento návrh opuštěn a zrodil se závod netradičních plavidel „O Přepyšské kor-
midlo“. Jako trvalý termín jsme zvolili předposlední sobotu v srpnu, kdy se 
s končícími prázdninami rodiče vracejí s dětmi z dovolené. Tak se v sobotu, 
24. srpna 2011 zrodila tradice Kormidla. Jeho letošní 12. ročník byl dokladem, 
že dobrý nápad a obětavá práce organizátorů i aktérů může dobrou tradici 
vytvořit i udržet. 

Střípky z historie „Kormidla“

Vzpomínka na vítěze a kuriozity

Malá statistika

Ze života spolků
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9. ročník 2019 – Matyas Seidel se sestrou Luisou představili plavidlo KAT MYD-
LÁŘ, ozdobené důmyslnými doplňky, které otec Radek vytvořil na 3D tiskárně. 
Denis Polák a Lukáš Tláskal postoupili do kategorie dospěláků a hned zvítězili s 
plovoucím obývákem SIMPSONOVI. Náš závod překročil hranice a přivítal i dva 
zahraniční účastníky, kanadské občany Bryana a Uliho na lodi ČERNÝ BŮH. Ori-
ginálním pohonem překvapil HRABĚ DRÁKULA, alias Vláďa Zdeněk ml. Tajuplný 
hrad poháněl rybářský vlasec, natažený a navíjený přes celý „Dvorák“ a diváci se 
o pohonu dlouho dohadovali. Mimochodem, Vláďa se jako jediný, zúčastnil se 
svými výtvory všech ročníků.
10. ročník 2020 – dětské kategorii vévodil KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA Terezky 
Černé a Kačky Fenclové. Aktuální téma COVID 19 připravil „zdravotnický perso-
nál“ Denis Polák, Lukáš Tláskal a Táňa Machová a zaslouženě zvítězil. S napětím a 
úsměvy očekávali diváci, zda se plavidlu DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, po-
háněný skupinou vorařů Pepou Markem, Jardou Preclíkem a Ondrou Zdeňkem 
podaří doplout do cíle. Podařilo se, a aplaus byl skutečně upřímný. Se zájmem 
dětí i rodičů se setkala rovněž doprovodná akce výroby ptačích krmítek, inicio-
vaná starostkou Zdeňkou Seidelovou.
11. ročník 2021 – ZE ZÁHROBÍ připlula Luisa Seidelová a z nebe se na hladinu 
Dvorského rybníku sneslo letadlo společnosti PŘEPYCHY AIRLINES s pilotem 
Lukášem Tláskalem, letuškou Táňou Machovou a pasažérem Denisem Polákem. 
Loňská výroba krmítek pokračovala výrobou ptačích budek. 
12. ročník 2022 – za princem spěchala s oříškem a botkou POPELKA s Janičkou 
Zdeňkovou, v kočáru taženém „věrným koníkem“, otcem Ondrou. V kategorii 
dospělých byl letos pouze jeden soutěžící, Adam Kottás z Prahy. Jeho KLOBÁSA 
NA TÁCKU doplula do cíle značně pošramocená. Snad se příští rok Přepyšští mo-
řeplavci s účastí polepší. Letos nás dlouho před závodem napínalo počasí, nako-
nec i tady byla tradice zachována, mračna odtáhla někam nad Rozkoš a slunko 
vysvitlo.

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
střípky z historie kormidla

Dvanáctiletá bilance netradiční zábavy, kterou Přepyšské kormidlo prokazuje 
nápaditost, smysl pro humor a kreativitu účastníků, je úspěšná. Poděkování patří 
„stárnoucím organizátorům“, stojícím za přípravou nebo ve stánku s občerstve-
ním, za pípou i u udírny. Vážíme si pomoci starostky, obce i Technických služeb. 
Objektivitu závodů zaručovalo více jak padesát osobností v porotách. O žaludky 
všech skvěle pečovala „gulášová parta“ kolem Radka Tláskala, Tomáše Seidela a 
Slávky Markové. Neúnavně nás připojoval do sítě osvědčený elektro mág Milan 
Burket a dobrou náladu podporovala i příležitostní kapela Honzy Macháčka. V 
neposlední řadě děkujeme všem stavitelům prapodivných plavidel, kde velkou 
roli sehrávají rodiče zúčastněných dětí. Vedle těch, na které jsem zapomněl, dě-
kuji i divákům, jejichž účast na této originální zábavě smysl naší práce naplňuje.
Do příštích ročníků, s mladými i staršími, dobrý vítr do plachet! 

Vladimír Zdeněk st.

Závěrem

Ze života spolků
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MILOSTIVÉ LÉTO II
Výjimečná příležitost jak se zbavit dluhů

Informace z  obecního úřadu

Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Vážená paní starostko,

od 1. září byla spuštěna 
druhá fáze tzv. „milosti-
vého léta“. Jedná se o je-
dinečnou možnost splatit 
exekuce bez úroků. Fyzic-
kým osobám, které mají 
dluh vůči státu a jiným ve-
řejnoprávním věřitelům 
vymáhaný soudním exeku-
torem, se otevírá možnost 
splnit svůj dluh zjednodu-
šeným a finančně výrazně 
méně nákladným způso-
bem. Pokud dlužník využije 
„milostivého léta“, věřitel 
sice ztrácí dosud nezapla-
cené příslušenství, bude 
mu však uhrazen původní 
dluh, který je často dlouho-
době nevymahatelný.

Jak jistě víte, „milostivé lé-
to“ proběhlo už v minulém 
roce a mohlo by se tak zdát, 
že se bude opakovat pravi-
delně. Na to není možné  
v žádném případě spolé-
hat, považujte proto tedy 
tuto příležitost za skutečně 
unikátní. Předpokládám, 
že v důsledku současné 
energetické krize a zvyšu-
jící se inflace je druhá vlna 
na místě a může pomoci 
především těm, kteří se do 
akce nemohli zapojit loni. 

Klíčové pro naplnění účelu 
a úspěchu celého projektu 
„milostivého léta“ je rozší-
ření informace o jeho koná-
ní mezi co možná největší 
počet lidí. Právě nedosta-
tek propagace byl zmiňo-
ván jako jeden z hlavních 
úskalí loňského „milostivé-
ho léta“. I nyní od nezisko-
vých organizací a dalších 
lidí z terénu slýcháme, že o 
výjimečné možnosti, jak se 
zbavit dluhů vůči veřejno-
právním věřitelům, se moc 
neví. A právě proto se obra-
cím na Vás.

Věřím, že starostové, kteří mají k lidem nejblíže, jim mohou nejlépe sdělit, jakou jedinečnou 
příležitost nyní mají. Prosím Vás proto o šíření této zprávy. Velice Vám děkuji za spolupráci.

S úctou
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

ministerstvo spravedlnosti ČR

Přepyšský zpravodaj 2022/3



MS ČČK PŘEPYCHY

připravuje ve spolupráci

s HANOU DOBEŠOVOU

KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA TÝNIŠTĚ N. ORL.

VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
25. 11. 2022 OD 18.00 HODIN

V RESTAURACI KATKA

Možnost tvoření do vlastních nádob
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
sledujte www.prepychy.cz

15. - 17. 10.
Restaurace Katka

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ
sobota 15. 10. od 17 hodin Taneční zábava

neděle 16. 10. od 11 hodin  Sousedské posezení
pondělí 17. 10. od 10 hodin Zlatá hodinka

Restaurace 
Katka

30. 10.
15 - 17 hod., u rybníku sv. Ján

SOUTĚŽ O NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ DÝNI
příjem a instalace vydlabaných dýní Obec Přepychy

5. 11.
od 17:00 Areál SK

STEZKA ODVAHY V PŘEPYCHÁCH SE NEBOJÍME
vyhlášení výsledků soutěže O nej..... dýni Obec Přepychy

11. 11.
od 17 hodin, Pomník Padlých PIETNÍ AKT Obec Přepychy

SDH

20. 11. 
od 20 hod., Restaurace Katka

Tématický ples
ZPÁTKY DO LAVIC ProPřepychy

25. 11. 
od 18 hod., Restaurace Katka ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ MS ČČK

27. 11. 
od 17 hod., U Tesonu ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Obec Přepychy

ProPřepychy

15. 10. 22. 10. 29. 10.

12. 11. 26. 11. 3. 12.

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

Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy 
a více podle kalendáře trhů.

Jednorázové vstupenky zakoupíte u pokladny osobně.

Začátky od 6 hodin. 

Rezervace prodejních míst do 7 hodin.

Občerstvení a WC v Areálu SK.

Využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK. 

Informace:
p. Šabatová: 727 877 533

Miroslav Pavel: 774 652 855

2. 12. 
od 17 hod., Restaurace Katka PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY KK

Obec Přepychy
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KALENDÁŘ PAMĚTNÍCI 2023
ve fotografiích Mirky Fryntové
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I V LETOŠNÍM ROCE PRO VÁS MIRKA FRYNTOVÁ PŘIPRAVILA 
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2023.


