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„Haló, pane, 
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VÝPISY z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2021-08 ze dne 31. 8. 2021 a č. 2021-09 ze dne 23. 9. 2021

Samospráva obce

Přítomno: 15 členů ZO, 5 občanů

Zahájení: 19:00 hod., ukončení: 19:40 
hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
3.  Bod 4 programu • Rozpočtové opatření 
č. 2021/008.
4.  Bod 5 programu • Informaci o akci „In-
frastruktura – Lokalita Z1 „V Domcích“, 
Přepychy“.
5.  Bod 7 programu • Informaci o kultur-
ních akcích.
6.  Bod 8.2.programu • Oznámení o pří-
slibu prostředků formou dotace v rámci 
programu Brownfieldy.
7.  Bod 9 programu • Informaci ze školství.
II. Schvaluje: (pro/proti, zdržel se)
1.  Bod 1 programu • Program a ověřovate-
le zápisu (15/0/0).
2.  Bod 6 programu • Komisi pro přijímání 
žádostí o prodej stavebních parcel „Loka-
lita Z1 „V Domcích“, Přepychy“ a náhrad-
níci (15/0/0).
3.  Bod 8.1. programu • Smlouvu příkaz-
ní o zajištění výkonu činnosti TDS, koor-
dinátora BOZP a autorského dozoru na 
projekt „Stavební úpravy obecního úřadu, 
Přepychy“. Dodavatel Dabona s.r.o., Soko-
lovská 682, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, 
IČ: 64826996 (11/0/4).
4.  Bod 8.3. programu • Pověřuje starostku 
obce k jednání s Českou spořitelnou a.s. ve 
věci zajištění čerpání úvěru (11/0/4).
5.  Bod 8.4. programu • Smlouvy o dodáv-
ce vody pro odběrná místa obce. Dodava-
tel AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněž-
nou (15/0/0).
III. Pověřuje:
1.  Starostku obce k podpisu smlouvy dle 
bodu 8.1 programu.
2.  Starostku obce k jednání s ČS a.s. dle 
bodu 8.3. programu.
3.  Starostku obce k podpisu smluv dle 
bodu 8.4. programu.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

pátek 8. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Volební místnost:
Základní škola Přepychy, čp. 69 – družina

Telefonní spojení do volební místnosti: +420 601 200 136

Hlasovací lístky
Obdrží voliči nejpozději 5. října 2021.

Voličem je občan ČR, který alespoň 9. října 2021 dosáhne 18 let a má v obci 
trvalý pobyt. Volič prokáže ve volební místnosti svou totožnost a státní 

občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. 
/ Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. / Volič dodržuje stanovená hygienická opatření 

(ochrana nosu a úst, dezinfekce, dodržuje rozestupy), 
dodržuje pokyny okrskové volební komise. 

ZO dne 31. 8. 2021 ZO dne 23. 9. 2021

Přítomno: 12 členů ZO, od 19:11 hod. 
13 členů ZO, od 19:16 hod. 14 členů ZO, 
4 občané
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 20:00 
hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
Bere na vědomí:
3.  Bod 4.2. programu • Aktualizovaný ná-
vrh nového uspořádání parcel pro Obec 
Přepychy – LV 10001 k.ú. Přepychy u 
Opočna.
4.  Bod 5 programu • Rozpočtové opatření 
č. 2021/009.
5.  Bod 7 programu • Informaci o akci „In-
frastruktura – Lokalita Z1 „V Domcích“, 
Přepychy“.
6.  Bod 6.1. programu • Registraci akce 
v programu 11706- Podpora bydlení MMR 
ČR na akci „2021-19 (18) TI Přepychy“.
7.  Bod 7 programu • Zprávu komise pro 
hodnocení a posouzení žádostí pro pro-
dej pozemkových parcel v  lokalitě Z1 „V 
Domcích“, Přepychy.
8.  Bod 10 programu Informaci o akci „Sta-
vební úpravy obecního úřadu, Přepychy“.
9. Bod 11 programu • Informaci o akci 
„Výstavba nové sportovní haly na pozem-
cích parc. č. 132/1, 1174 a 981/61 v Přepy-
chách“.

10.Bod 12 programu • Informaci o vol-
bách do poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR 8.-9.10.2021.
11.Bod 13 programu • Informaci o kultur-
ních akcích.

II. Schvaluje: (pro/proti, zdržel se)
1.  Bod 1 programu (hlasování v  19:08 
hod.) • Program a ověřovatele zápisu 
(12/0/0).
2. Bod 4.1, programu (hlasování v  19:18 
hod.) • Aktualizaci plánu společných zaří-
zení pro KoPÚ Přepychy u Opočna, vyho-
toveného 7/2021 (8/0/6).
3.  Bod 8. programu • Kupní smlouvy spo-
jené s  ujednáním o zřízení předkupního 
práva na pozemkové parcely v lokalitě Z1 
„V Domcích“, Přepychy (12/0/2).
4.  Bod 9 programu • Prodloužení lhůty 
pro prodej pozemkových parcel v lokalitě 
Z1 „V Domcích“, Přepychy do zapsání po-
slední kupní smlouvy do katastru nemovi-
tostí (12/0/0).
5.  Bod 14.1. programu • Smlouvu o zří-
zení místa zpětného odběru v rámci pro-
jektu „Zelená obec“. REMA Systém, a.s., 
IČ: 64510263, 140 00 Praha 4, Budějovická 
1667/64 (14/0/0).

III. Pověřuje starostku obce 
k podpisu
1. smluv dle bodu 8 programu.
2. smlouvy dle bodu 14.1. programu.



Akce „PŘEPYCHY, ZDROJ VODY“ 
se blíží k zdárnému dokončení. V sou-
časné době jsou realizovány terénní 
úpravy okolo objektu úpravny, terén je 
vyvýšen a urovnán, pokládá se zatrav-
ňovací dlažba. Objekt ÚV je osazen 
technologií úpravy vody. Byl instalován 

tel. 491 433 158 fax. 491 487 785
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
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LOKALITA  Z1

1 023456789101112

rezerva
obec13 14 15 16 17 18

LOKALITA Z1
zahájen prodej 19 parcel

LOKALITA Z 26
výstavba RD zahájena

PRODEJ ZAHÁJEN
Cena 1.350,- Kč bez DPH za 1 m²

Bližší informace: www.prepychy.cz
E: prepychy@prepychy.cz T: 603 485 369

Obec Přepychy letos zahájí výstavbu tech-
nické a dopravní infrastruktury Lokality 
Z1 V Domcích“ o 19 parcelách s výhledem 
na západ slunce. Lhůta pro příjem žádos-
tí se prodlužuje do zapsání poslední kup-
ní smlouvy na prodej pozemkové parcely  
v lokalitě Z1 do KN.

Lokalita Z 1 „V Domcích“

Parcely v Lokalitě Z 26 „V Domcích“ jsou 
úspěšně zasíťovány a jejich majitelé již 
zahájili výstavbu rodinných domů. Dojde  
k propojení obou nových lokalit. Parame-
try komunikace, odstavných parkovacích 
ploch i chodníků bude u lokality Z1 obdob-
né, jako v lokalitě Z 26.

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY

PŘEPYCHY 

INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ                                        Zdeňka Seidelová, předseda svazku

elektroměr. Následovat bude montáž 
oplocení a dvou vjezdových bran o šíři 
3 600 mm. Vzhledem k prováděným 
Komplexním pozemkovým úpravám  
došlo v projektu k úpravě provedení pří-
stupové komunikace. Bude realizována 
ve dvou etapách, v I. etapě bude zhoto-
ven úsek od obce k budoucí úpravně, 
ve II. etapě (po dokončení KoPÚ) bude 
dokončen průjezd k budoucí úpravně 
vody v úseku sjezdu ze stávající polní 
cesty k propustku a odbočení k ÚV. 
Akce je realizována za podpory Minis-
terstva zemědělství z programu Podpo-
ra výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací 
II, dodavatelem stavby je společnost  
V + V s. r. o., stavební a obchodní firma, 
Rychnov nad Kněžnou.

Další letošní velkou akcí je „VÝMĚNA 
VODOVODU JEŽKOVICE“. Jedná se  
o výměnu starého poruchového páteř-
ního litinového řadu v délce 175 m a 
rozvodného vodovodního řadu o délce 
254 m. Vodovod se nachází uprostřed 
obce Ježkovice a je jím dodávána voda 
dále pro obce Ostašovice a Radostovi-
ce. Výměna vodovodů se uskutečnila 
bezvýkopovou technologií a celá akce 
bude v nejbližších dnech řádně ukon-
čena, dodavatelem je společnost AQUA 
SERVIS a. s.
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SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

 

Informace z  obecního úřadu

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
konec září pro nás znamená vstup do podzimních měsíců roku. Příroda se začíná 
přestrojovat do pestrých barev, sklízíme švestky, jablka i zeleninu z našich zahrá-
dek, pole v okolí jsou sklizena a nově oseta.
Všechny kulturní akce se nám podařilo uskutečnit bez vážných omezení. Ráda 
bych Vás všechny pozvala na koncert pana Václava Hudečka a pana Martina 
Hrocha, který se uskuteční v den voleb 8. října 2021 v kostele sv. Prokopa v Pře-
pychách. Koncert se v minulém roce nemohl konat a domluvili jsme se na ná-
hradním termínu. Předprodej vstupenek byl zahájen na Poště Partner Přepychy.
A když je řeč o volbách, prosím Vás, přijďte dát svůj hlas těm, kterým důvěřujete! 
Na každém z nás záleží!
Byla podepsána smlouva s dodavatelem akce „Stavební úpravy obecního úřadu, 
Přepychy“ a následně předáno staveniště. Na připravovanou výstavbu technic-
ké a dopravní infrastruktury v Lokalitě Z1 se dokončuje zadávací dokumen-
tace pro výběr dodavatele. Zároveň byl 6. září 2021 zahájen příjem žádostí  
o koupi stavebních parcel. Evidujeme deset žádostí, které byly schváleny společně 
s předloženými kupními smlouvami při posledním jednání Zastupitelstva obce 
Přepychy. V nabídce zbývá ještě devět stavebních parcel. Jejich cena se odvíjí od 
stanovené ceny 1 350,- Kč/m² bez DPH. Pozitivní zprávou je, že mezi zájemci  
o koupi stavebních parcel jsou většinou mladí lidé.
Na další připravovaný projekt na akci „Výstavba nové sportovní haly na po-
zemcích p.č. 132/1, 1174 a 981/61 v  Přepychách“ jsme od Státního fondu 
podpory investic získali příslib na dotaci v  programu „Brownfield“ ve výši 
15 536 048,- Kč. Vzhledem k celkové výši potřebných finančních prostředků 
ve výši 38 840 120,- Kč vč. DPH budeme muset hledat nový dotační program, 
ze kterého bude možné získat větší finanční podporu.
K úspěšnému uzavření se blíží Komplexní pozemkové úpravy Přepychy u Opoč-
na. Byly započaty koncem roku 2017. Děkuji všem spolupracujícím pracovníkům 
Státního pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, pobočky Rychnov nad 
Kněžnou a zodpovědnému projektantovi Ing. Petru Gallovi a zpracovateli panu 
Martinovi Gallovi za jejich nelehkou práci právě v době coronavirové pandemie.
Po úplném schválení KoPÚ a zapsání všech změn do Katastru nemovitostí nás 
čeká výstavba důležitých společných zařízení, kterými budou cesty nebo vodní 
nádrže. (viz. mapka na str. 5)
Přeji Vám všem hodně zdraví, optimismu a hlavně šťastnou volbu Vašich kan-
didátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021!

Vaše starostka, Zdeňka Seidelová

Přepyšský zpravodaj 2021/3

Děkujeme pracovníkům technických 
služeb za skvělý úklid našeho Dříženské-
ho údolí před zářijovými akcemi. Všich-
ni přítomní vzdávali hold jejich práci.
Dále děkujeme za úklid posekané trávy  
v naší třešňové a švestkové aleji směrem  
k Bolehošti. Naše poděkování patří i 
paní Drahomíře Barvířové za poctivé se-
kání velkých ploch.
Vždyť Přepychy musí dostát svému jmé-
nu a být vždy vzorně uklizené!

-Redakce- 

TECHNICKÉ SLUŽBY

PODORLICKÁ RALLY

PODORLICKÁ RALLY je součástí Čes-
komoravského poháru v rally (ČMPR), 
neoficiální mezinárodní mistrovství 
České republiky v amatérské rally. Pro 
jezdce bez licence i s licencí. Tato soutěž 
se koná na Opočensku a Rychnovsku.
Letos se konala se ve dnech 3. a 4. září.  
A právě v sobotu 4. září jsme měli mož-
nost pozdravit účastníky Rally při jejich 
přejezdu přes Přepychy a zavzpomínat si 
na slavnou éru Trabantů a Škodovek.
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SCHVÁLENÁ AKTUALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 
PRO KoPÚ PŘEPYCHY u OPOČNA, vyhotovená 7/2021

Informace z  obecního úřadu

Přepyšský zpravodaj 2021/3

k. ú. Čánkak. ú. Mokré

k. ú. 
Očelice

k. ú. Opočno p. O. h.

k. ú. 
Záhornice

k. ú. Vojenice

k. ú. Nová Ves

k. ú. Bolehošť
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Informace - Inzerce

POTRAVINÁŘSKÁ FIRMA 
KAND s.r.o. DOBRUŠKA

přijme do svých řad

VÝROBNÍ/HO DĚLNICI/NÍKA
Požadujeme

SOU nejlépe potravinářského 
směru, praxe v potravinářství výhodou, 

potravinářský průkaz, spolehlivost, 
pečlivost, ochotu učit se novým věcem.

Náplň práce
Obsluha potravinářských strojů a zařízení

Místo výkonu práce
Dobruška

dvousměnný provoz
pondělí-pátek

Nabízíme
25 dní dovolené

Příspěvek na stravné, penzijní připojištění, 
zajímavá a různorodá práce 

v dobrém kolektivu.

Dále přijímáme na tuto pozici brigádníky 
na DPP, možnost domluvy směn. Práce 

vhodná i pro důchodce na nepravidelnou 
výpomoc.

Zájemci se můžou hlásit na: job@kand.cz
Bližší info tel.: 494 621 112 p. Hrochová

Vinotéka

Nová stáčená vína
vinařství Šoman dolní dunajovice

zdravá výživa

čokolády
káva s sebou

a sušené plody

najdete nás na Kupkově nám. 135 Opočno
otevřeno:
po-út 13-17h

st-čt 10-12 a 13-17h
pá 10-12 a 13-19h

so 10-12hTěšíme se na Vaši návštěvu a přízeň.
Noví majiteléMaruška a Michal Pultarovi

Restaurace Katka Přepychy

Staročeské posvícení
Sobota 16.10. od 20hod taneční zábava 

Pondělí 18.10. od 10hod, taneční zábava od 16h.
 

Zlatá hodinka

Sousedské posezení
Neděle 17.10.  otevřeno  od 11hod. 

Staročeské posvícení

MS ČČK PŘEPYCHY
POŘÁDÁ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
V pondělí 4.10. 2021

od 14:00 hod. – 16:00 hod.
hala prodejny p. Karlíčkové

mailto:job@kand.cz
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Ze života obce 

OCENĚNÍ ZA PÉČI O HISTORICKÉ PAMÁTKY
1. místo  v kategorii rekonstrukce historického objektu pro naši kapli Panny Marie Lurdské

KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ OZDOBILA ZÁMEK ŠTIŘÍN

Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií 19. ročníku soutěže Fasáda 
roku 2021 se uskutečnilo na zámku Štiřín 28. 8. 2021. Pravidla pro při-
hlášení splnilo 197 objektů, ze kterých odborná porota v každé ze 4 vyhlá-
šených kategorií vybrala 3 finalisty. Při vstupu na zámek byla připravena 
prezentace všech 12 finalistů. O pořadí tak rozhodovala i veřejnost.

Bohumil KUCHAŘ - „architekt z Vinohrad“

V červencovém INFU jsme vzpomenuli našeho rodáka, 
významného architekta Bohumila Kuchaře. Následně jsme 
obdrželi od pana Václava Hynka z Opočna doplňující in-
formace, za něž děkujeme a rádi ve zkrácené podobě otis-
kujeme.
Bohumil Kuchař studoval u prof. arch. Kotěry, «Škola archi-
tektury Akademie výtvarných umění» v Praze (1911 – 14), byl 
jeho přímým žákem a je absolventem této ve světě uznávané 
vysoké umělecké školy. Jeho spolužáky byly osobnosti "světo-
vé architektury: Josef Gočár, Jan Letzel či Otakar Novotný.  
A proč z Vinohrad? Inu - Na svatbě své sestry Anežky Kucha-
řové, nar. 15. 11. 1885,  svědčil 25. 11. 1911, když se provdala 
v Přepychách za Jindřicha Vojtěcha a podepsal se jako archi-
tekt, Královské Vinohrady, Chorvatská 1399, Praha.
Pozornost si zaslouží skutečnost, že již ve věku 31let samo-
statně projektoval v Praze v jedné z nejbohatších čtvrtí té 
doby! Poctivý přístup k zakázkám patrně okoukal od svého 
otce - zručného truhláře.

Ukázka stavby navržené Bohumilem Kuchařem. 
Rodinný dům postavil roku 1914 Václav Pilc.
Pod Kaštany 57/5, Bubeneč, Praha

Ze srdce blahopřejeme, vážený pane Ing. Václave Hynku a děkujeme Vám i 
celému kolektivu za skvěle odvedenou práci! Děkujeme Vám i jménem pana 
Aloise Mádra, kterému všichni společně plníme jeho v roce 1890 vyslovené 
přání: „První přání záleží v tom, aby toto posvátné místo, které usilovnou sna-
hou a všeobecnou obětavostí bylo zbudováno, nezpustlo, ale spíše během času 
ještě hledělo se zvelebiti“!

Cenu převzal za zúčastněné Václav 
Hynek, stavební a obchodní firma ze 
Semechnic. Investorem akce byla Obec 
Přepychy, projektantem Libuše Hro-
chová z Přepych.



ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Základní škola v Přepychách
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Ze života obce

VÝZVA ŽÁKŮ ZŠ PŘEPYCHY K OBČANŮM

Prosíme, pomozte nám ve sběrové aktivitě a zbavte se 
nepotřebných nebo nefunkčních drobných elektrospo-
třebičů a baterií. Jsme zapojeni do celostátní soutěže Re-
cyklohraní a můžete nám s tím pomoci. Do 18. října 2021 
můžete svůj elektroodpad a baterie donést do školy ne-
bo je nechat na školním dvoře pod přístřeškem.
Sbírá se jen drobné elektro = fény, lampičky, malá rádia, 
kulmy, varné konvice apod. a všechny druhy monočlánků 
a plochých baterií.
Nenoste televize, počítače, ledničky, mrazničky, monito-
ry, autobaterie!!! To nám nevezmou.

Děkujeme za pomoc!

Letošní školní rok byl zahájen opět za přísného do-
držování všech epidemiologických opatření. Pozi-
tivní pro nás všechny je, že do prvního ročníku na-
stoupilo jedenáct prvňáčků.
Paní starostka Zdeňka Seidelová popřála všem žá-
kům, jejich rodičům, a všem pedagogům hlavně 
normální průběh školního roku s pravidelnou do-
cházkou do školy bez vážných epidemických opat-
ření. Všichni si přejeme, aby děti i jejich učitelé ve 
školách nemuseli zažít podobný školní rok, jako 
byl ten minulý! Všechny děti dostaly pohlednice, 
vydané k prvnímu školnímu dni. S pozdravy od dě-
tí byly odeslány na adresy jejich babiček a dalších 
blízkých.
Hodně úspěchů a samé jedničky v tom novém škol-
ním roce! A všem hodně zdraví!

- Redakce -

Středa 1. září - sváteční den nejen pro Lindu a Samuela ale i pro jedenáct prvňáčků
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY

Ze života spolků

Hasiči v neděli 19. září uctili památku 
dvou hasičů jednotky SDH obce Ko-
ryčany, zesnulých při výbuchu rodin-
ného domu v Koryčanech. V neděli 
byly na budovách HZS po celé ČR 
vyvěšeny černé vlajky symbolizující 
smutek nad tragickou ztrátou těch-
to dvou kolegů. V pravé poledne, po 
celé ČR, vyjela technika HZS ČR před 
hasičské stanice se zapnutým vý-
stražným světelným zařízením a je-
jich osádky nastoupily v zásahovém 
oděvu k uctění památky zesnulých 
hasičů minutou ticha. Náš SDH Pře-
pychy se rovněž připojil. 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Přepychy uspěl se svou žádostí o po-
skytnutí dotace z letošního Dotační-
ho fondu Královéhradeckého kraje. 
Získal dotaci ve výši 25.000,- Kč na 
účely v programu 21RRDU51 - Pod-
pora činnosti kolektivu mladých ha-
sičů sboru dobrovolných hasičů. By-
ly zakoupeny nové stoly a židle pro 
vybavení společné klubovny. Obec 
Přepychy dotovala potřebné finanční 
prostředky na nákup zařízení částkou 
ve výši 30.000,- Kč.
Přejeme našim malým hasičům a 
jejich vedoucím příjemně strávené 
společné chvíle v nově zařízené spo-
lečné klubovně! 

Podpora mladých hasičů

Hasičská svatba

Uctění památky tragicky
zesnulých kolegů

Hanka Marková, od 11. 9. 2021 Haš-
ková, se věnuje spolu s Milenou 
Brandejsovou mladým hasičům již 
hezkou řádku let.  V den sňatku pro-
kázala spolu s manželem Tomášem, 
též dobrovolným hasičem v Přepy-
chách, zručnost při hašení drobného 
svatebního požáru založeného kole-
gy - místními hasiči.
Do manželství přejeme novomanže-
lům štěstí, zdraví, lásku a vzájemné 
pochopení.
Věříme, že práce s mladými hasiči 
Hanku neopustí.

Jan Škalda, jednatel SDH Přepychy
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Ze života obce

CO NOVÉHO V BABÍM LÉTĚ
Knihovna U Lenky - Z poštouní schránky U Maxmiliána

Bylo mi asi tak deset let, když jsem se platonicky zamilova-
la. Moji rodiče odmalička dbali na mé dobré vzdělání, a tak 
mi před spaním pouštěli na magnetofonu nahrávky před-
stavení Divadla Járy Cimrmana. Při poslechu Hospody Na 
mýtince jsem se nemohla nabažit zvučného hlasu jedné  
z postav. A což teprve, když se hrabě Zeppelin dal do zpě-
vu! Byla jsem nadšená, když jsem zjistila, že majitel toho 
okouzlujícího témbru je někdejší spolužák a soused mého 
otce Miloň Čepelka. „Nastoupil jsem po něm jako pomoc-
ník v knihovně, když odešel na gymnázium,“ vzpomínal 
táta a dodával, „bylo jasné, že on jediný z nás je předurčen 
pro uměleckou dráhu. Zatímco my jsme hráli zaháněnou, 
Miloň pospíchal s houslemi do hudební školy.“
Bývalí spolužáci se začali častěji potkávat až v nedávných 
letech, o prázdninách v Opočně. Když jsem začala psát, 
měla jsem tu troufalost požádat pana Čepelku, který je 
sám plodným autorem, aby se stal kmotrem jedné z mých 
knížek, jež se odehrává ve městě nápadně podobném 
Opočnu. Vděčím mu také za laskavé rozhlasové recenze 
mých literárních počinů a vždycky je mi velkou ctí, když 
se v Opočně sejdeme i s jeho skvělou paní Hanou na pár 
slov u zákusku, kávy nebo sklenice vína. 
Těším se na další taková milá setkání a oslavenci ze srd-
ce přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a neutuchající 
inspiraci. Nám ostatním přeji, aby jeho libozvučný hlas 
přinášel radost dalším a dalším posluchačům, divákům a 
návštěvníkům koncertů, tak jako jeho knihy nosí radost 
velkým i malým čtenářům. 

Pavla Horáková

Pavla Horáková je spisovatelka a překladatelka, držitelka ceny 
Magnesia Litera 2019 za román Teorie podivnosti. Zanedlou-
ho, přesně 14. října, vyjde její další kniha - SRDCE EVROPY.
Existuje rčení „každý správný Vídeňan má českou babičku“. Ale ne-
platí třeba i opak, že každý správný Čech má babičku vídeňskou? Nebo 
aspoň vídeňskou prababičku? Pavla Horáková objevila na Slovácku pa-
měti sepsané její prababičkou, a ty se zčásti staly námětem její nové knihy. 
A hledáním odpovědi na otázku, kdo si dělá ambice být srdcem Evropy. 
A proč? 
Spisovatelce, která se hrdě hlásí k našemu kraji (viz. druhý díl 
její trilogie o Hrobařících – „Hrobaříci v podzámčí“), držíme 
palce, aby i tato její práce (vydává Argo) byla úspěšná a stala se 
nejpřekládanější knihou současné české literatury.

SRDCE EVROPY
KNIŽNÍ NOVINKA PAVLY HORÁKOVÉ

23. září, tedy v den 85. narozenin Miloně Čepelky, byl do-
kument uveden v  hlavním programu festivalu Zlatá Praha 
na Nové scéně Národního divadla. Regionální premiéry se 
uskuteční 1. 10. v Dobrušce, 2. 10. v Pohoří, 3. 10. v Opočně.

12. října od 18.00 hodin
v sále Restaurace Katka v Přepychách 

ČT2 uvede dokument v prosinci u příležitosti 55. výročí 
založení Divadla Járy Cimrmana. 

Přepyšský zpravodaj 2021/3

Foto: Pavla Horáková, Opočno, Zámecká míčovna 2019
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
Spolek ProPřepychy 

Milý pane Miloni Čepelko, blahopřejeme Vám k Vašemu jubileu a přejeme 
hodně a hodně zdraví! Děkujeme Vám za Vaši pravidelnou účast na Festivalu 
dechovek, za besedy se žáky naší ZŠ, za rozhlasovou pohádku „Krejčí, švec a 
skřítkové“, jejíž děj jste zasadil do našich skal a za povídání o naší obci a kraji 
na Country rádiu. Těšíme se na další milá setkání s Vámi.

11. ročník opět roztleskal areál SK Přepychy

Když nahlédneme do Wikipedie nalezneme  
u Miloně Čepelky spousty profesí, ale už tam 
nenaleznete, že je především kamarád, s lás-
kou k rodnému kraji, s celoživotním nadhle-
dem a humorem, který ho provází od dětství. 
Což je patrné z přiložené fotografie z dětství. 
Víte kolik je v naší republice Miloňů? 208 
exemplářů. To je chráněný druh. A jeden  
z nich je náš. Narodil se sice v Pohoří, duší je 

Opočeňák, ale dechovka ho táhne do Přepych. 
Festival Přepychy Karla Pšeničného, s trochou 
pýchy, ten my umíme a velkou zásluhu na tom 
má, dnes již Čestný občan Přepych, Miloň 
Čepelka. 
Děkujeme za Vaši přízeň, pane Čepelko,  
a přejeme Vám i manželce Hance hodně zdra-
ví a štěstí.
Spolek ProPřepychy se spolkem ABAKUS

Vzácný výskyt Miloňů v Čechách

Přepyšský zpravodaj 2021/3
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PŘEPYCHY

HUDEČEK
HROCH

Václav

Martin housle

cembalo

8. 10. 2021
od 18. hodin v kostele sv. Prokopa

Vstupné 250 Kč
Předprodej vstupenek: Pošta Partner Přepychy

T: 494 628 991, E: jana.stepankova@prepychy.cz
Koncert se koná pod záštitou starostky Obce Přepychy Zdeňky Seidelové.

Paní starostka obce Přepychy pozvala členy našeho 
spolku Senioři z Opočenska na nádherný koncert,  
pořádaný v rámci projektu Vzkříšené varhany v kos-
tele sv. Prokopa v Přepychách. Téměř 20 účastníků 
prožilo sobotní podvečer plný hudby. Z Přepych od-
jížděli nadšeni a spokojeni. 
Děkujeme moc paní starostce Zdeňce Seidelové za 
milé pozvání a krásný hudební zážitek.

Senioři z Opočenska

PODĚKOVÁNÍ

Ze života obce

KONCERTY V KOSTELE SV. PROKOPA

Ojedinělý program Královéhradeckého kraje „Obno-
va historických varhan“ je vyhlašován od roku 2008. 
Za 13 let na obnovu historicky a umělecky cenných 
varhan vyplatil Krajský úřad 17 191 000 Kč, celkem 
bylo proinvestováno přes 40 941 450,- Kč. Úspěšně 
se zdařilo zachránit již 52 nástrojů. V r. 2017 dokončil 
kompletní restaurování dvoumanuálového mechanic-
kého nástroje, postaveného A. Hanischem v r. 1874 v 
našem kostele sv. Prokopa, varhanář Ivan Bok z Kr-
nova. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 416 000 
Kč, dotace Královéhradeckého kraje 390 000 Kč. Ná-
stroj se často používá i ke koncertním účelům a přispí-
vá tak k obohacení kulturního života obce i širokého 
okolí. V rámci Českého varhanního festivalu vystou-
pili pan Adam Viktora s paní Gabrielou Eibenovou. 
Naše varhany se staly součástí i letošního cyklu Vzkří-
šené varhany Královéhradeckého kraje, vystoupili u 
nás pan Václav Uhlíř a pan Jakub Hrubý. Filmový i 
zvukový záznam na www.vzkrisenevarhany.cz
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Společenská kronika  
říjen - listopad - prosinec 

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

ŘÍJEN

Jana Zdeňková  čp. 182  70 let
Jiřina Saipová   čp. 220  84 let
Lenka Rohlenová  čp. 81  94 let

Listopad

Jan Martinec   čp. 55  84 let
Anežka Kučerová  čp. 86  85 let

Prosinec

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

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.

Sobota 11. září 2021 zůstane 
navždy významným a radost-
ným dnem pro novomanžele 
Hanu a Tomáše Haškovi. Svo-
bodné a dobrovolné bylo jejich 
rozhodnutí, které je přivedlo 
společně se svými blízkými i 
přáteli do našeho Dříženského 
údolí, aby zde své osudy spojili 
v manželství, nerozlučné pou-
to dvou lidí.
„Láska má mnoho podob,
ale jedno mají všechny společné,
když cítíš v srdci lásku,
tak se zdá všechno báječné.“
Do společného života přejeme 
našim novomanželům Haško-
vým hodně štěstí a optimismu!

Zdeňka Seidelová

PREMIÉRA PRO ODDÁVAJÍCÍ POD DOHLEDEM PANNY MARIE
Hanka s Tomášem si řekli své „ano“

Barevné květy lahodí oku 
a díky včelám nám život osladí.

Z našich zahrad a polí
Krása kolem nás

Jedna včela vytvoří za celý svůj život asi 
9 gramů medu. K nasbírání a vytvoření 
0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj 
život. K vyprodukování 0,5 kg medu 
včely navštíví přibližně dva miliony 
květů. K nasbírání suroviny pro 0,5 kg 
medu musí včely vyletět asi 1600x z úlu 
a při každé cestě nalétají více než 10 km.
Včely z jednoho úlu (jedno včelstvo) 
navštíví denně přes 225 000 květů, jed-
na včela navštíví až několik tisíc květin. 

-Redakce-

Přepyšský zpravodaj 2021/3



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KOUZELNÉM PROSTŘEDÍ DŘÍZENSKÉHO ÚDOLÍ

Ze života obce

Snad je to symbolické, že k vítání občánků se již tradičně setkáváme v místech, kde Přepychy začaly psát své dějiny a kde mocná 
příroda díky svým silným pramenům dobré vody probouzí život. V místech, kde naši předkové hledali a nalézali útěchu, zdraví, 
víru a smysl svého žití – v Dříženském údolí.
Letos jsme společně přivítali naše nejmladší spoluobčany: Jasmínu Rejzkovou, Lindu Tóthovou, Annu Fryntovou, Bronislava 
Myslivce, Klaudii Hallovou, Adama Váchu, Kateřinu Kadlecovou, Jáchyma Jelena, Ondřeje Roubala a Annu Jelenovou.
V úvodu vystoupila s krásným programem skupina dětí ze Základní školy pod vedením Marušky Pultarové. Následovalo 
vystoupení našeho váženého kronikáře pana Vladimíra Zdeňka, který znovu připomněl dějiny Dříženského údolí i to, že me-
dailonky, které naši noví občánci každoročně obdrží v upomínku, jsou zhotoveny podle dřevořezby Panny Marie, umístěné u 
Studánky Křížovka, vyřezané místním řezbářem Radkem Křivkou. Závěrem proběhlo společné focení oslavenců a jejich rodičů.
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Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, pohody a radosti. Prožijte své životy ve štěstí!
Zdeňka Seidelová, starostka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KOUZELNÉM PROSTŘEDÍ DŘÍZENSKÉHO ÚDOLÍ

Ze života obce 



DRACI PATŘÍ NA NEBE
Kulturní komise

Ze života obce

Na provázku visí drak, vyletěl až do oblak. Stoupá stále výš a výš, že ho sotva uvidíš. Na letošní drakiádě opravdu draci 
vzlétli vysoko do oblak, protože konečně krásně foukal vítr. Toho využilo víc jak 30 dětí, které si přišly se svými rodiči a 
prarodiči užít nedělní odpoledne. Zpříjemnit si ho mohly pečenými brambory a jablky.                              Kulturní komise

Přepyšský zpravodaj 2021/3 strana 16
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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 31. 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, 5.11. 2021. 
(1osoba = 1 hlas)

Vyhlášení proběhne na konci 
akce „V Přepychách se 

nebojíme…“ dne 6.11. 2021
Moc se těšíme 

na Vaše dýňově výtvory!

Kdy:    6. listopadu  2021 od 17:00 hod. 
Kde:   fotbalové hřiště Přepychy 
S sebou:    hrneček na čaj a dobrou náladu 

Obec Přepychy ve spolupráci s kulturní komisí  
Vás zve na akci 

Na konci akce proběhne vyhlášení vítěze o nejkrásnější dýni … 
Vydlabané dýně + svíčku přineste v NE, dne 31. 10. 2021  mezi 15:00 - 17:00 
hod. na travnatou plochu k rybníku Sv. Jána, kde budou vystaveny. 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.  
Hlasovat můžete do 5. 11. 2021. 

Na konci akce proběhne  
vyhlášení vítěze o nejkrásnější dýni … 

Soňa Polová rozšířila svůj sortiment a otevřela 
novou prodejnu
DÁRKOVÉ A ŽERTOVNÉ PŘEDMĚTY
Zámecká 62, Opočno

PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, KNIHY
Nádražní 245, OPOČNO

Prodejna v Nádražní ulici u Restaurace Praha 
nabízí i nadále školní a kancelářské potřeby

Přepyšský zpravodaj 2021/3
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HLADINU RYBNÍKU ROZČEŘILO KOUZELNÉ SLUCHÁTKO I BOEING 
Zdroj: Rychnovský deník

Je sobota odpoledne a u Dvorského rybníku v Přepychách je pořádně rušno. 
Na svůj závod s časem i šikovností ovládnout neobvyklé plavidlo čekalo na bře-
hu sedm neobvyklých posádek.

Do poroty měl zasednout ně-
kolikanásobný mistr světa v jíz-
dě na vysokém kole Josef Zi-
movčák, zdravotní stav mu však 
nedovolil přijet. Role jednoho 
z  porotců se ale ujal režisér a 
herec Tomáš Magnusek.
Akci pořádá spolek ProPře-
pychy a letošní ročník byl již 
jedenáctý. Za ty předchozí se tu 
vystřídalo už 89 posádek netra-
dičních plavidel.
Indiány i  s  totemem, posád-
ku s  rakví ze záhrobí s  pádlem 
"okrášleným" lebkami nebo 
obří pastičku na myši s Rambo 
myšákem a myškou Minnie už 
záhy povzbuzovali diváci v  je-
jich plavbě, v níž závodníci svá-
děli boj O  Přepyšské kormidlo. 
Bylo třeba doplout až k  bójce, 
obeplout ji a zpátky ke břehu, 
kde konečný čas určil hlas zvon-
ce. Soutěž netradičních plavidel 
byla však nejen o  rychlosti, za 
jakou dokázali urazit určenou 
trasu, ale také o  designu, kde 
byla konkurence skutečně vy-
rovnaná. Závodilo se v dětských 
i dospělých posádkách.

v sobotu 21.8.2O21
od 14:OOh
na Dvorském rybníku
(u hřiště SK) v Přepychách

Oko mnnohých mořských vlků spočinulo na ladných křivkách mořských pan-
nen, které nastavovaly své tělo posledním hřejivým slunečním paprskům lou-
čícího se léta.



Ze života obce

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Přepyšské aerolinky na vodě

„Letadlo je z polystyrenu, dělali jsme ho celkem asi čtyři dny," prozradil kapitán Pře-
pyšských aerolinek, kterého na palubě doprovodila letuška s  lahví šampaňské-
ho a skleničkou i pasažér vracející se zřejmě z Havaje, soudě podle květinového 
věnce kolem krku. Ve vodě se plácala i velká mořská víla, své plavidlo dokonce 
se Sfingou a pyramidami se snažily dostat do cíle egyptské mumie a rybníkem 
ujíždělo skutečně jako utržené velké kouzelné sluchátko s Machem a Šebestovou.

Jak na Velké pardubické. I na našich 
tribunách nebyla nouze o slušivé po-
krývky hlavy.

Pro zaručení objektivity zasedala porota bez zástupců Přepych ve složení: Vladi-
mír Vávra, Kateřina Vošlajerová, Tomáš Magnusek, Jitka Tláskalová, Jiří Oubrecht.
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KNIHOVNA U LENKY
byla jsem u natáčení i při promítání na Filmovém festivalu Houdkovice 2021

„Stáří není pro sraby“ je nový film, který natočil režisér a scénaris-
ta Tomáš Magnusek. I v Přepychách je tento režisér znám z besed 
či z poroty Přepyšského kormidla. Teprve třetí veřejná produkce 
filmu byla v Houdkovicích. Pro Přepyšáky zajimavá tím, že si ve 
filmu zahrál jeden z místních - Jozef Papik a navíc i jeho kočičky. 
Před filmem byla připravena beseda s herci Ladislavem Ondře-
jem a Janem Kuželkou. Z produkčního týmu přijeli Lída Rýdlová, 
Jana Sedláčková, Josef Plašil a režisér Tomáš Magnusek. Vtipné 
historky střídaly i zajímavé informace: ve filmu se při práci se-
tkaly tři generace Dejdarů, zahráli si zde i autoři knihy, dle kte-
ré byl psán scénář. Beseda rychle utekla a následovalo focení a 
autogramiáda. Poté přišlo překvapení od hereček malých rolí, 
které připravily „Vyhodnocení fimového festivalu Houdkovice 
2021“ sranda akcí. Hlavní hereckou hvězdu festivalu přivezlo 
auto Ford Mustang, které si ve filmu též zahrálo a je ozdobeno 
vlastnoručním podpisem E. Fittipaldiho. Ve večerních róbách se 
prošly skorohvězdy po červeném koberci v apartních botičkách 
zn. Gumáky. Hlavní cenu „Houdkovickou renetu“ nečekaně zís-
kal Tomáš Magnusek za nejlepší film. Pak se již na plátně objevil 
očekávaný film. 

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
již na konci léta myslíme na kamarády opeřence

Doprovodný program tvořila dětská 
dílnička pro šikovné děti. Byly připra-
veny stavebnice ptačích budek pro 
hnízdění sýkorek, špačků, rehků nebo 
stavebnice čmelákovníků. Děkujeme 
našim přátelům „truhlářům“ Radku 
Křivkovi, Lukáši Krafkovi, Kamilovi Fal-
tovi a pracovníkům našich TS, kteří 
nám stavebnice připravili a dodali.

v sobotu 21.8.2O21
od 14:OOh
na Dvorském rybníku
(u hřiště SK) v Přepychách

Nevíte si někdy rady při sběru hub? Navštivte již X. ročník houbařské výstavy v Týništi 
nad Orlicí, která se uskuteční v sobotu 9. října 2021 v Restauraci U Dubu v době od 10 
do 16 hodin. Své zkušenosti a rady předají zkušení mykologové, nabídnou ochutnávku 
houbových specialit i soutěže pro děti.
V loňském roce bylo vystaveno více než 310 různých druhů hub! Vstupné dobrovolné.

Za houbami U Dubu
houbařská výstava
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY 
zapsal a za odpovědi děkuje: Vladimír Zdeněk st.

Zapálený konstruktér — Václav Rathouský

Ze života obce

I když v našem bezprostředním okolí nebylo v minulosti gigantických prů-
myslových komplexů, jako třeba na Plzeňsku nebo Ostravsku, byly zde si-
ce menší, ale přesto velmi úspěšné firmy a podniky. Kvantitu nahrazovaly 
důmyslem, vynalézavostí a poctivým strojírenským řemeslem. Nejeden 
sedlák vzhlížel s obdivem k mlátičkám a jiným polním mechanizmům, vy-
ráběným v továrně Václava Zimy v Opočně. 

Jako kluk jsem při listování prvore-
publikovým Pražským ilustrovaným 
zpravodajem (posílala ho pražská teta 
na polepování tátových truhlářských 
výrobků) obdivoval obrázky nejrůz-
nějších hamerlesek, lankasterek, ne-
bo pistolí, z opočenské továrny DUO 
Františka Duška. Není divu, že z tohoto 
podhoubí vzešel i náš rodák, kterého 
chci představit.

Narodil se v rolnické rodině Rathouských v čp. 32, kde je tento rod uváděn 
od roku 1843. Dnes zde žije jeho sestra Marie Nováková. Více než k samotné-
mu zemědělství, táhlo to mladého Václava k nejrůznějším mechanismům a 
strojům. Vzhledem k tehdejším poměrům mu, ani přes dobré školní výsled-
ky, nebylo umožněno studium na odborné průmyslovce v Pardubicích, kde 
by uspokojení svých osobních zájmů a předpokladů mohl naplnit. V tehdy 
povinném posudku z obce bylo uvedeno, že je vzhledem k rolnickému půvo-
du, takové studium pro něho nevhodné. Naštěstí dobré zázemí pro rozvíje-
ní svých zájmů a schopností nalezl v závodu TOS Opočno, kam nastoupil po 
skončení Zemědělské školy. Teprve zde získal solidní základy, a jeho řemeslný 
talent, v kolektivu zkušených nástrojářů, se mohl dále rozvíjet. Jak sám říká, 
byla to pro něho obrovská škola, poznal práci na soustruhu, fréze i dalších 
strojích. Již zde začal vymýšlet i nejrůznější výrobní přípravky, které práci 
urychlovaly a zpřesňovaly.
Také v Přepychách byl v mládí velmi aktivní. Cvičil v Sokolu, s kamarády Jose-
fem Lacinou nebo bratry Kubičkovými hodně sportoval. Od kolegy v TOSu, 
který dostal poukaz na nákup motocyklu (tehdy běžný přídělový systém), 
odkoupil svou první „mašinu“, kterým byla Zetka 125 cm3. Spřízněnou duši, v 
zájmu o motocykly, měl zejména ve Václavu Andršovi čp. 123. Společně pro-
jížděli Orlické hory, vyjeli na Praděd a na motorkách dojeli i do Tater. Zkuše-
nosti z provozu a vylepšování motocyklů ho postupně přivedly až k silničním 
závodům. V roce 1952 přišla vojna a ta ho mohla zavést na zcela jinou životní 
dráhu. Asi vzhledem ke svým jezdeckým zkušenostem a schopnostem byl 
zařazen do speciální jednotky GŠ (Generální štáb) v Praze, která měla i úzké 
napojení na ATK (Armádní tělocvičný klub). Povšimli si jeho sportovních před-
pokladů, běhal přespolní běhy a střední tratě, 800 m uměl pod 2 minuty. Ve 
hře byla i možnost trvalého vstupu do armády a působení v armádním atle-
tickém sportu. Před výběrovými přebory v Houšťce přišlo ale vážné zranění 
kotníku a atletická kariéra skončila. 
Po vojně nastoupil do ČSAO Hradec Králové (Československé automobilové 
opravny). Zde si dodělal průmyslovku a vzdělával se i jako samouk. V práci 
obráběče využíval předcházejících zkušeností z Opočna, pokračoval ve vývo-

ji zlepšovacích návrhů při opravách 
vaček a jiných součástí, zejména pro 
známé české automobily T 87. Kvalit-
ní práci odvedl třeba při opravě mi-
nisterského vozidla Zdeňka Nejedlé-
ho (tehdejší ministr školství). Nebylo 
divu, že si jeho zručnosti v ČSAO po-
všiml i ředitel Beneš, který umožnil 
jeho karierní růst až do funkce mistra 
motorárny. Vedení opraven postup-
ně tolerovalo i jeho „vedlejší zájem“ 
o vývoj motocyklů. Souběžně s tím 
pokračoval jako jezdec v silničních 
závodech, získal i vyšší třídu (zá-
vodnickou licenci), později si zajel i 
Velkou cenu v Brně. Po nějaké době 
ho ale začalo stále více přitahovat 
konstruktérské řemeslo. Až neuvěři-
telné, z dnešního pohledu, je vyprá-
vění Václava Rathouského o vzniku 
jeho motocyklistické prvotiny. Zá-
kladem inspirace byl německý stroj 
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY  A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk st.

Zapálený konstruktér — Václav Rathouský
DKW 350, který v té době vyhrál mistrovství světa. Nebyly u nás v té době 
žádné potřebné věci, chyběly karburátory, ložiska, kliky, ráfky, ale „české ru-
čičky a hlavičky“ si s tím dokázaly poradit, a na konstrukci náročný tříválec 
nakonec vznikl. Jeho prvotina se bohužel do dnešních dnů již nezachovala. 
Z nastoupené cesty už neustoupil a všechny jeho pozdější konstrukce nesly 
pečeť vlastní práce a vlastních nápadů. Stvořil legendární dvouválcovou 175, 
zasazenou do rámu „Zetky“, stále něco vylepšoval a zlepšoval. Když v roce 
1962 nastoupil do ČSAO další nadšenec a talentovaný jezdec Zbyněk Havrda, 
vytvořili velmi perspektivní dvojici. 
Při ekonomickém uvolnění v šedesátých letech se v ČSAO, v zájmu reklamy 
závodu a díky pochopení ředitele Ing. Maixnera rozhodlo o vytvoření divize, 
vyrábějící závodní motocykly AHRA (Autoopravny HRAdec Králové – v Pře-
pychách se omylem říkalo, že je to s přesmyčkou zkratka Havrda, Rathouský). 
Protože v republice nebyl závodní motocykl obsahu 50 cm2, který měl ka-
tegorii v mistrovství Evropy, přišla chvíle pro ručičky a hlavičku Václava Rat-
houského. 

Konstruktér Václav Rathouský  
s vodou chlazenou padesátkou  
v roce 1971
Vpravo: Václav Rathouský na 
Ahře 50 na trati hořického okru-
hu

A jak to již v Česku bývá, ani příprava nového stroje se neobešla bez problé-
mů. S nadhledem a mírnou ironií vypráví konstruktér o nedostatcích kvalit-
ních materiálů a součástí, které bylo nutné překonat. Třeba první zkušební 
padesátka měla ráfky kol od kárky z přívěsu, pro některé důležité součástky 
se díky známostem se slévači přidávaly při tavbě osvědčené díly kvalitních 
tatrováckých motorů. Výsledkem bylo, že s některými prototypy, s teoretic-
kou možností jízdy do 60 km/hod., jezdili rychlostí i 150 km/hod. AHRA 50 
z dílny Václava Rathouského a v rukách Zbyňka Havrdy získala v roce 1971 
titul mistra ČSSR a jako jediný československý motocykl dokázala proniknout 
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Ze života spolků

ŠIKOVNÉ RUČIČKY  A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk st.

Přepyšský zpravodaj 2021/3

DVANÁCT MĚSÍCŮ OBJEKTIVEM MIRKY FRYNTOVÉ
KALENDÁŘ PŘEPYŠSKÉ LAVIČKY 2022

Jedna z prvních "padesátek" AHRA

Zapálený konstruktér — Václav Rathouský

Poslední "stopětadvacítka" AHRA

Nejsem odborník, proto se nebudu do jejich popisu pouštět a „motorističtí 
fajnšmekři“ si je dnes mohou na internetu dohledat. Chtěl jsem jen připome-
nout našeho rodáka Václava Rathouského, jehož celoživotní práce zanechala 
stopy nejen v historii motoristického sportu, ale v širším smyslu i stopu v tra-
dici řemeslných zručností a nápaditosti. 
Za dlouhý, ale příjemný rozhovor s ním mu chci touto cestou také poděko-
vat. Název této rubriky jsem nezvolil náhodně. Jak jinak než jako Zapálený 
nazvat člověka, který ještě ve svých devadesáti letech pokračuje ve stavbě 
repliky svého prvního motocyklu, který se nezachoval. Tak hodně zdraví při 
jeho dokončení.

Za tři měsíce oslavíme 
Silvestra a starý kalen-
dář vyměníme za nový.
Naše Mirka Fryntová. 
přišla, stejně jako v mi-
nulém roce, s nabídkou 
překrásných žánrových 
fotografií pro tisk na-
šeho obrázkového ka-
lendáře. Mirce děkuje-
me a Vás budeme včas 
informovat o zahájení 
prodeje na Poště Part-
ner. Zakoupený kalen-
dář je vhodný vánoční 
dárek pro vaše blízké.

Sloganem "Zastav se a vnímej" láká destinace Orlické hory a Podorlicko turisty do našeho kraje. My doplňujeme: „Posaď 
se a kochej se krásou Přepych, ať jsi poutník či místní." Tolik úvodem k půvabnému kalendáři fotografií Mirky Fryntové. 

mezi nejlepší stroje mistrovství světa v nejslabší objemo-
vé třídě. Stala se nejúspěšnějším malolitrážním závodním 
motocyklem v naší historii. Nápaditost a zručnost kon-

struktéra tím nekončila. Přicházely další modely a poku-
sy. Stroje jednoválcové, dvojválcové, v objemových tří-
dách 125 cm3, 250 cm3, nebo i kuriozní 80 cm3.
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HROBKA - střípky z historie
kronikář Vladimír Zdeněk st.

PARVA DOMUS - MAGNA QUIES MALÝ DŮM - VELKÝ ODPOČINEK

Po zahradních úpravách na přepyšském hřbitově se z bývalého „buksusového 
houští“ zřetelněji objevila výstavná hrobka, kolem které jsme často procháze-
li bez povšimnutí. Při pátrání po její historii uvedu nejdříve hlubší souvislosti 
a události.

Ve dvacátých a třicátých letech minu-
lého století vlastnil usedlost čp. 38/39 
v Přepychách Jaromír Holanec. Byl to 
syn místního řídícího učitele, veterán 
1. světové války, absolvent důstojnické 
školy, poručík ve výslužbě, který zde 
po odchodu z armády začal hospodařit. 
Po volbách v roce 1928 se stal staros-
tou Přepych, ale když onemocněl TBC, 
této funkce se v roce 1931 vzdal. Ani 
v hospodaření se mu nedařilo, živnost 
neudržel a byl nucen ji prodat. Odstě-
hoval se do Valu, kde 7. 5. 1931 zemřel.
Tím kupujícím byl Antonín Štefan, ma-
jitel továrny na cikorku „ŠTEFANKA“ 
v Bučicích u Čáslavi. (Cikorka je pra-

žený drcený kořen čekanky, a je použí-
vaná jako náhražka kávy. Na rozdíl od 
kávy však cikorka neobsahuje kofein, a 
tudíž je vhodná i pro děti a kojící matky. 
Jak barva, tak aroma je kávové). Nový 
majitel přestavěl v letech 1931-32 used-
lost do dnešní podoby. (Starší známe 
jako Statní statek nebo sídlo JZD). 
V roce 1935 koupil Antonín Štefan od 
farnosti na hřbitově 30 m2 a postavil 

hrobku pro sebe a svou rodinu. Do 
jejího průčelí nechal latinou vepsat 
výstižnou moudrost: MALÝ DŮM – 
VELKÝ ODPOČINEK. Podle Knihy 
hrobní zde byla jako první pochována 
jeho manželka Anna Štefanová, která 
zemřela 29. září 1934 ve věku 32 let. 
Antonín Štefan později usedlost prodal 
a odstěhoval se do Ostroměře (obec  
u Hořic), kde v roce 1960 zemřel a byl 
rovněž v této hrobce uložen. Vedle ně-
ho je v hrobce pochována jeho druhá 
manželka Anna Svobodová, rozená 
Cejpová z Přepych, její matka Kateřina 
Cejpová a ze starého hřbitova u kostela 
sv. Prokopa sem byly přeneseny ostatky 

Josefa Svobody a Václava Cejpa. V kro-
nikách je poslední záznam o rodině 
Štefanových z roku 1938. To, když pře-
pyšská mládež zorganizovala postavení 
pomníku Antonínu Švehlovi (česko-
slovenský politik, který se stal předse-
dou tří československých vlád, před-
sedou agrární strany a hospodařil na 
statku v Hostivaři), zabezpečil Antonín 
Štefan na své náklady parkovou úpravu 
a kované oplocení celého parčíku.
U Štefanů pracovala paní Lacinová. Ta 
a její potomci a příbuzní se o hrobku 
do dnešních dnů starají. V tomto po-
pisu mi chybí časový sled ukončení 
pobytu Štefanových v Přepychách i 
souvislosti převodu majetku usedlosti 
čp.38/39 k rodině Havlíčkových, kte-
ří jsou současnými majiteli. Pokud by 
někdo z pamětníků další podrobnosti 
znal, rád tuto historii obohatím, proto-
že jak usedlost, tak i hrobka, k bohaté 
historii Přepych patří.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cekanka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hra%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kofein
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9ho_a_malorolnick%C3%A9ho_lidu
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Ze života obce

OBNOVA HROBU NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ

Návštěva hřbitova v Přepychách
Pokaždé, když jedeme přes obec Pře-
pychy, tak se stavíme na místním hřbi-
tově a na kněžský hrob dáme květiny 
a zapálíme na něm svíčku. Zde po-
hřbený pater František Mandys byl to-
tiž strýcem naší maminky, a proto se 
o něm u nás mluvilo jako o strýčkovi. 
Hrob se mi vždy zdál celkem v pořád-
ku, ale letos v květnu jsem byla nemi-
le překvapena, v jakém stavu kněžský 
hrob byl, vypadal celkově zanedbaný 
a byla na něm také rozbitá lucernička. 
Při rozhovoru se sestrou jsme se shod-
ly na tom, že je to smutné, ale oprava 
bude jistě finančně náročná, a proto 
jsem se rozhodla, že prozatím zkusím 
pomník vyčistit a nechám vyměnit lu-
cerničku. Chtěla jsem zjistit, kdo má 
hrob v nájmu, abych nezpůsobila ně-
jaký problém, a tak jsem zavolala na 
Obecní úřad paní starostce, která mi 

OBNOVA HROBU ČÍSLO 1 NA OBECNÍM HŘBITOVĚ V PŘEPYCHYCHÁCH
Začátkem září byla dokončena celková rekonstrukce hrobu vlevo za vstupem do hřbitova, posledního místa odpočin-
ku dvou významných osobností našich Přepych, pana Faráře Františka Honců (*25. 7. 1866, †15. 6. 1946) a pana 
Faráře Františka Mandyse (*15. 5. 1912, †19. 3. 1972). Rekonstrukci hrobu, která zahrnovala demontáž stávajícího 
žulového kříže se soklem a dvou epitafních desek, jejich renovaci a zpětnou montáž na nově dodané díly hrobu ze 
světlé žuly, provedla firma Kamenosochařství, Ing. Aleš Holanec. Celková cena opravy 49 887,- Kč vč. DPH. Na opra-
vu hrobu byla ve spolupráci Římskokatolické Farnosti Přepychy a Obce Přepychy uspořádána sbírka, všem štědrým 
dárcům srdečně děkujeme. Hrob bude znovu požehnán po skončení odpolední mše v Dříženském údolí v neděli  
10. října 2021.

sdělila, že shodou okolností právě pro-
bíhá sbírka na celkovou opravu hrobu 
kněží – P. Františka Honců a P. Fran-
tiška Mandyse, našeho strýčka. Mě-
la jsem z toho velkou radost, a proto 
jsem hned také slíbila finanční příspě-
vek, zavolala jsem sestře a dohodly 
jsme se, že oslovíme naše příbuzné a 
požádáme je též o přispění na opravu 
hrobu. Docela rychle se nám podařilo 
chybějící částku na provedení opravy 
vybrat a koncem června byl finanční 
dar paní starostce předán.
Paní starostce Zdeňce Seidelové 
chceme vyjádřit velké poděkování za 
zorganizování sbírky a zajištění opravy 
kněžského hrobu a samozřejmě také 
děkujeme i všem dárcům, kteří na 
opravu jakkoliv přispěli.

Za rod Mandysových, Chvojenec 
Ludmila Štrosová

Původní stav hrobu
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
sledujte www.prepychy.cz

8. 10.
od 18:00, Kostel sv. Prokopa KONCERT - VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH Obec Přepychy

12. 10.
od 18 hod., Restaurace Katka

ŠTACE MILONĚ ČEPELKY - promítání filmu
beseda s režisérem filmu a Miloněm Čepelkou Obec Přepychy

16. - 18. 10.
Restaurace Katka STAROČESKÉ POSVÍCENÍ Restaurace 

Katka

31. 10.
15 - 17 hod., u rybníku sv. Ján

SOUTĚŽ O NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ DÝNI
příjem a instalace vydlabaných dýní Obec Přepychy

6. 11.
od 17:00 Areál SK

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

10.11.
od 18 hod., Restaurace Katka

Týden dobrých skutků
RADIM FIALA

Obec Přepychy
Knihovna

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

SDH

16. 11.
od 18 hod., Restaurace Katka

Týden dobrých skutků
NAĎA KONVALINKOVÁ

Obec Přepychy
Knihovna

19. 11.
od 18 hod., Restaurace Katka

Týden dobrých skutků
LENKA TERMEROVÁ

Obec Přepychy
Knihovna

20. 11. 
od 20 hod., Restaurace Katka

Tématický ples
ZPÁTKY DO LAVIC ProPřepychy

27. 11. 
od 16 hod., Restaurace Katka PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY Obec Přepychy

28. 11. 
od 17 hod., U Tesonu ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Obec Přepychy

ProPřepychy

ŘÍJEN

LISTOPAD

2021

SOBOTNÍ TRHY  AREÁL SK PŘEPYCHY

2. 10. 23. 10. 13.11.
9. 10. 30.10. 27.11.

16. 10. 4.12.

KALENDÁŘ 2021
Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více 

podle kalendáře trhů.
Jednorázové vstupenky lze zakoupit u pokladny osobně.

Začátky od 6 hodin. Rezervace prodejních míst do 7 hodin.
Občerstvení a WC v Areálu SK.

K parkování využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK. 
Informace:

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

Ze života obce
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CO NOVÉHO NA ZÁMKU V OPOČNĚ
Andrea Seidelová, PR pracovník SZ Opočno

Pohádkové představení v zámeckých 
komnatách pro nejmenší návštěvníky a 
jejich rodiče
Pohádkové prohlídky zavedou děti i do-
spělé na zámek, kde místní sloužící spo-
lečně s čertem a vodníkem bojují proti 
nástrahám, které jsou jim kladeny do 
cesty. Aby vše dobře dopadlo, určitě bu-
dou potřebovat pomoc samotných dětí. 
Ty se v každé místnosti zámku nejen se-
známí s částí děje pohádky, ale budou do 
děje i přímo vtaženy.
Rezervace doporučena!

54. Národní setkání sokolníků 
6. – 9. 10. 2021

Mimořádné prohlídky běžně nepřístup-
ného druhého patra zámku včetně před-
stavení plánu jeho budoucího využití pro 
chystané návštěvnické trasy.
Rezervace doporučena!

Za nezpřístupněnými exponáty jedné  
z nejvýznamnějších sbírek v ČR se správ-
cem depozitáře. Pouze na rezervaci!

Správcem depozitáře komentovaná pro-
hlídka tzv. orientální zbrojnice před je-
jím zrušením a rozptýlením exponátů po 
zámku v rámci návratu expozic do jejich 
původní podoby.  Pouze na rezervaci!

Otevírací doba zámku v říjnu: 
soboty a neděle 9.00 - 14.45 hod. 

Pro předem objednané skupiny je 
prohlídka možná ve všední dny 

(mimo pondělí) 
9.00 - 11.30  / 12.30 - 14.45

Otevřeno je o státních svátcích.

Aktuální informace naleznete: 
zamek-opocno.cz.

Rezervace vstupenek:
 tel.: 494 668 216, opocno@npu.cz

Poslední příležitost pro pamětníky
V průběhu měsíce října mají návštěvní-
ci poslední možnost zhlédnout expozici 
zámku v podobě, na kterou byli po dlou-
há léta zvyklí. 
Během zimního období proběhne rein-
stalace sbírek podle dobových fotografii 
a v sezoně roku 2022 se otevře  pro ve-
řejnost nový návštěvnický okruh-druhé 
patro zámku. 

https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/75905-54-narodni-sokolnicke-setkani
https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/75905-54-narodni-sokolnicke-setkani
mailto:opocno@npu.cz


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

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

www.vv-stavebni.cz

Pestrý podzim plný štěstí a radosti
Vám přeje

Milan Vik, jednatel společnosti

Foto na titulní stránku kalendáře Lavičky - Přepychy 2022. Mirka Fryntová


