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infoPŘEPYCHY

„Přepychy jsou kouzelné místo s kouzelnými lidmi. 
Je radost se k Vám vracet!“

Václav Hudeček



SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
s nastupujícím podzimem opět vzrůstá počet 
onemocnění covid-19, rychle roste i počet hos-
pitalizovaných. Začala platit přísnější opatření. 
Náš Královéhradecký kraj zatím není tolik po-
stižen, ale je třeba zvýšit proočkovanost všech 
našich obyvatel. K získání kýžené kolektivní 
imunity by mělo proočkování dosáhnout ales-
poň 80 %. A to se nám v naší obci stále nedaří.
Chtěla bych Vás proto všechny poprosit o zajiš-
tění očkování svého i svých blízkých. Učiňte tak 
pro zdraví své i ostatních. Centrální systém re-
gistrací je zpřístupněn pro osoby starší 12 let. 
Registrované osoby jsou v systému řazeny po-
dle data jejich registrace. Registrace prostřed-
nictvím praktických lékařů je zpřístupněna pro 
osoby starší 12 let, které nejsou registrovány 
na očkovacích místech.
Registrace na posilující třetí dávku je pro všech-
ny osoby starší 12 let, po uplynutí 6 měsíců od 
data ukončení předešlého očkování. Očková-
ní posilující dávkou se doporučuje především 
seniorům, občanům s chronickým onemocně-
ním, pracovníkům ve zdravotnictví a pracovní-
kům v sociálních službách. Seznam očkovacích 
míst naleznete na www.ockoreport.uzis.cz.
Osobně nabízím pomoc všem, kteří nemají 
možnost se sami zaregistrovat, případně zajis-
tím i dopravu do očkovacího centra v Rychno-
vě nad Kněžnou. Tato nabídka platí pro obča-
ny Přepych, kontaktovat mne můžete osobně 
nebo na tel. 603 485 369.
Děkuji Vám všem za Váš odpovědný přístup 
k očkování! Udělejme všichni společně za co-
ronavirem tečku!

Přeji Vám všem hodně zdraví.
Vaše starostka, Zdeňka Seidelová
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SAMOSPRÁVA OBCE

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
K PRODEJI STAVEBNÍCH PARCEL 

V LOKALITĚ Z 1 „V DOMCÍCH“, PŘEPYCHY.

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

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

23
3/4

1/2
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rezerva
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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 technické a dopravní infrastruktury 
Lokality Z1 V Domcích“ o 19 parcelách s výhledem na západ slunce. Lhůta 
pro příjem žádostí se prodlužuje do zapsání poslední kupní smlouvy na pro-
dej pozemkové parcely v lokalitě Z1 do KN.



Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy  č. 2021-10 ze den 14. 10. 2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3. Bod 5 programu • Informaci o Územním rozhodnutí akce „Oprava VO – etapa 
III“. 4. Bod 6 programu • Informaci o komplexních pozemkových úpravách. 
5.  Bod 7 programu • Rozpočtové opatření č. 2021/010. 6. Bod 8 programu • 
Informaci o volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021. 7. 
Bod 9 programu • Informaci o kulturních akcích. 8. Bod 10.2. programu • 
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Přepychy za rok 2021. 9.  Bod 
10.3. programu • Zprávu z  dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí 
Dřížná za rok 2021. 10. Bod 11 programu • Informaci ze školství.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
1. Bod 1 programu (hlasování v  19:03 hod.) • Program a ověřovatele zápisu 
(12/0/0). 2. Bod 4 programu (hlasování v  19:10 hod.) • Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00  Praha 9, IČ: 04084063 (12/0/1). 3. Bod 6.1. programu • Aktualizovaný 
návrh nového uspořádání parcel pro Obec Přepychy – LV 10001 k.ú. Přepychy 
u Opočna (13/0/0). 4. Bod 10.1. programu • Zplnomocnění k zastupování člena 
Svazu měst a obcí ČR na XVIII. Sněmu konaném ve dnech 21. a 22.10.2021. 
Zmocněnec Obec České Meziříčí (13/0/0).
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Starostku obce k podpisu smlouvy dle bodu 4 programu.
• Starostku obce k podpisu aktualizovaného návrhu dle bodu 6.1. programu.
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I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3. Bod 6 programu • Rozpočtové opatření č. 2021/011 a 2021/012. 4. Bod 7 
programu • Informaci o kulturních akcích. 5. Bod 8.1. programu • Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy“. 6. Bod 
8.2 programu • Zprávu komise pro hodnocení a posouzení žádostí pro prodej 
pozemkových parcel  v Lokalitě Z1 „V Domcích“, Přepychy.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
1. Bod 1 programu • Program a ověřovatele zápisu (14/0/0). 2. Bod 4 programu 
• Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele akce „Infrastruktura Přepychy 
Lokalita Z1 „V Domcích“ (11/0/3). 3. Bod 5 programu • Dodatek č. 11 ke 
Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2016/10842 (14/0/0). 4. Bod 
8.3. programu • Kupní smlouvu spojenou s ujednáním o zřízení předkupního 
práva na pozemkovou parcelu  v lokalitě Z1 „V Domcích“, Přepychy (12/0/2).
III. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu:
• zadávací dokumentace pro výběr dodavatele akce dle bodu 4 programu.
• dodatku č. 11 smlouvy dle bodu 5 programu.
• kupní smlouvy dle bodu 8.3. programu.

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2021-11 ze dne 26. 10. 2021

SAMOSPRÁVA OBCE
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ZE ŽIVOTA OBCE

Se skupinou turistů z evangelického tábora JAK v Bělči nad Orlicí jsme 
12. srpna navštívili Přepychy. Paní starostka Seidelová a pan Burket nám 
ochotně ukázali kostel, varhany a nový zvon. Seznámili nás s historií a sou-
časností obce včetně kouzelného Dřízeňském údolí. Děkujeme jim za pro-
cházku malebnou vesnici a za čas, který nám věnovali.

Romana Čunderlíková, evangelická farářka v Kolíně.

Patrně z  důvodu umístění ka-
merových systémů u většiny sta-
novišť s odpadními nádobami se 
vozí zbytky z  krádeží do našich 
lesů. V minulých dnech nám byla 
nahlášena černá skládka na kraji 
lesa při silnici k Bolehošti. Po lese 
byly rozházeny plastové obaly od 
kabelů. Děkujeme pracovníkům 
TS za úklid lesa a odvoz plastů. 

Opět černá skládka u Přepych

Poděkování

„DÍKY PŘEPYŠSKÉMU ZPRAVODAJI“
Zvukový záznam naleznete pod přiloženým QR 
a na: prepychy.cz/milon-cepelka-nahravka/
Přepis otiskneme v Přepyšském zpravodaji 4/2021

Pár minut s Martinem a Miloněm - Na vlnách Country Radia



ZE ŽIVOTA OBCE
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Předmětem plnění této veřejné zakázky 
jsou stavební úpravy budovy, ve které síd-
lí obecní úřad Přepychy a Pošta Partner. 
Stavební úpravy spočívají v kompletním 
odstranění stávající a nasazení nové stře-
chy včetně krovů, zbourání stávajícího a 
vybudování nového zádveří, které bude 
nově přístupné i pro osoby s omezenou 
schopností pohybu po nově vybudované 
rampě a šikmé invalidní plošině. 

Stavební úpravy 
obecního úřadu, Přepychy

Projekt „Stavební úpravy obecního 
úřadu, Přepychy“ je realizován za 
přispění prostředků státního roz-
počtu ČR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Stavební úpravy se týkají výměny otopné 
soustavy (nově bude budova vytápěna te-
pelným čerpadlem) a nových silnoprou-
dých rozvodů. Dále budou zabudována 
nová okna a budova bude celkově zateple-
na. Změny dozná i interiér úřadu – z pů-
vodního skladu bude vytvořena technická 
místnost pro umístění prvků topné sou-
stavy, stávající schodiště bude nahrazeno 
novým, místnost archivu bude přebudo-
vána na WC pro invalidy. V současnosti 
nevyužitý půdní prostor bude přebudován 
na kancelář a skladovací prostory. Prostory 
pošty zůstanou beze změn. Zvenku bude v 
blízkosti přístupové rampy rozšířena zpev-
něná plocha sloužící k parkování.

Koncem října obdržela obec 
Přepychy Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace. Poskytova-
telem dotace je Ministerstvo 
pro místní rozvoj, z progra-
mu 11782 – Podpora rozvoje 
regionů 2019+ nám bude po-
skytnuta dotace v max. výši 
9.204.223,- Kč. 
Dodavatel: STATING s.r.o., 
Hradec Králové, smluvní 
cena zakázky 10.299.876,- Kč 
bez DPH.
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U báze kmene byl silně obrostlý, kmen o průměru 92 cm vydával při poklepu 
zvuk dutiny. Ze šesti kosterních větví byly tři zcela suché. Vzhledem ke stavu 
stromu, jeho poloze, frekvenci pohybu osob, dopravě a ohrožení majetku v jeho 
blízkosti, bylo rozhodnuto o jeho pokácení, které provedl  Miroslav Máslo s tý-
mem spolupracovníků. Bylo nutné použít plošinu pro ořez koruny stromu před 
kácením. Děkujeme panu Miroslavu Máslovi a jeho týmu spolupracovníků za 
skvěle provedenou práci. Poděkování patří rovněž všem pracovníkům tech-
nických služeb. Ihned po kácení bylo vše dokonale uklizeno včetně vyfrézová-
ní pařezu. Jako náhrada dožilého stromu bude vysazena nová lípa srdčitá, 
vzrostlý strom s výškou kmene 220 cm. Výsadbu provede odborná firma Za-
hradní architektura Pardubice.

ZE ŽIVOTA OBCE

Vedení obce přistoupilo k  pokácení lípy srdčité (Tilia cordata), rostoucí 
v blízkosti kamenné zídky u kostela sv. Prokopa. Strom ve stáří cca 120 let 
byl shledán jako nevitální a dožilý.

Technické služby - kácení lípy
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VÝSLEDEK VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PŘEPYCHY (8. - 9. 10. 2021)

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 89 platných hlasů
ANO 2011    77 platných hlasů
PIRÁTI a STAROSTOVÉ  34 platných hlasů
Svoboda a př. demokracie (SPD)  29 platných hlasů
Česká str. sociálně demokrat.  24 platných hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy  21 platných hlasů
PŘÍSAHA Roberta Šlachty  13 platných hlasů
Trikolora Svobodní Soukromníci  10 platných hlasů
Volný blok      9 platných hlasů
Strana zelených      5 platných hlasů
Otevřeme ČR normálnímu životu    3 platných hlasů
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL    2 platných hlasů
Uvádíme pouze strany, které v našem obvodě získaly hlasy.

Děkuji zúčastněným voličům za vysokou účast v letošních volbách. Děkuji členům volební 
komise za jejich čas, který věnovali nám všem a za rychlé z pracování volebních výsledků. 
Děkuji vedení ZŠ za poskytnuté volební prostory a moje poděkování patří i pracovníkům 
technických služeb za nastěhování i úklid volebního mobiliáře. Hlavně chci poděkovat naší 
Janě Zilvarové za celou organizaci letošních voleb.

Zdeňka Seidelová

Počet voličů: 518 / Počet vydaných obálek: 322 
Volební účast 62,16 % / Počet platných hlasů 316 (98,14 %)

Pořadí a název strany            Počet platných hlasů
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ZE ŽIVOTA OBCE

Před pár dny jsme oslavili 
již 103. výročí od vzniku 
samostatného Českoslo-
venska, našeho prvního de-
mokratického státu. Tento 
den nám připomíná naše 
lípa, slavnostně vysazená  
v říjnu 1920. Oslavy vzni-
ku Československé repub-
liky připadají na 28. říjen. 
Toho dne roku 1918 však 
ještě o převratné události 
věděl málokdo. Rakousko-
-uherský návrh k jednání 
o příměří vyvolal v Praze 
lidové pozdvižení a živelné 
vyhlášení státu. K němu se 
připojili politici Národní-
ho výboru, kteří dokázali 
zajistit mírný průběh revo-
lučního dne. T. G. Masaryk 
byl však ve Spojených stá-
tech a o událostech neměl 
tušení.

MASARYKŮV ODKAZ
Povinnosti k sobě
Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, 
jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, 
ale nedělají si nic z toho, že oni sami 
a tolik jiných žijí jenom položivotem, 
bez obsahu, bez lásky, bez radosti.
Povinnosti k lidstvu a nekonečnu
Je-li moje duše nesmrtelná, je nesmrtelná už v tomto životě; ne až po smrti, 
již teď, v tomto, v každém okamžiku, a já jsem povinen zachovati ji čistou 
a zdokonalit ji v sobě všemi přívlastky dobra, vědění a umění; 
nic neodkládat pro nějakou věčnost vzdálenou.

Oslava národní hrdosti



ZE ŽIVOTA OBCE

10

Obyvatelé Domu zvláštního 
určení čp. 212 Přepychy srdeč-
ně děkují obci Přepychy v  čele 
s  paní starostkou, že zajistila 
z Potravinové banky hodnotné 
balíčky s potravinami, které by-
ly dne 27. 10. 2021 rozdány mezi 
obyvatele DZU 212.
Děkujeme a vážíme si této po-
moci.

Za obyvatele DZU Lenka Bílá

Koncem letošního září se Potravinová banka Hradec Králové, z.s. sta-
la součástí celorepublikového projektu řetězce Albert s názvem „Milion 
porcí od Alberta“. Díky tomu mohou zprostředkovat mnoho čerstvých 
potravin klientům v nouzi v našem kraji. Na základě uzavřené smlouvy 
s PBHK jsme mohli dovézt a rozdat balíčky potravin i našim potřebným 
občanům Přepych.

V  rámci této akce byly naplánovány cel-
kem tři závozy potravin. Jedná se zejména 
o jogurty, smetany, uzeniny, ovoce, zeleni-
nu ale i maso. První závoz se uskutečnil 
5. října, druhý 26. října a třetí se plánuje 
na první týden v  listopadu. Pro pracovní-
ky potravinové banky je to náročné. Albert 
dodá najednou několik desítek palet zboží. 
Je třeba vše roztřídit, napočítat a připra-
vit pro předání smluvním odběratelům. 
Ti přijíždějí v  předem přesně stanoveném 
čase k  odběru jeden po druhém. Potravi-
nová banka nemá pro tyto závozy dosta-
tečnou skladovací kapacitu, vydává zboží 
do pozdních večerních hodin. Od začátku 
letošního roku odebrala obec Přepychy od 
Potravinové banky Hradec Králové více než 
3,5 t potravin. Bylo to hlavně začátkem ro-
ku, kdy byly uzavřeny školy.
Děkuji všem pracovníkům Potravinové 
banky Hradec Králové, panu Přemyslu 
Pistorovi a panu Mgr. Václavu Pituchovi 
za jejich poskytovanou pomoc našim obča-
nům a za skvělou spolupráci. 
Děkuji i vedoucímu technických služeb Jiří-
mu Mazáčovi, který se mnou pro potraviny 
do Hradec Králové zajíždí a následně za-
jistí rozvoz potravin jednotlivým občanům.

Zdeňka Seidelová

PODĚKOVÁNÍ

Potravinová banka Hradec Králové
pomáhá lidem v nouzi
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Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé 
tak chodili i na posvícení, která se konala v okolních obcích. Nejen z důvodů 
návštěvy příbuzných či známých. Prodejem různého zboží mohli něco utržit 
a díky slavnosti se jim naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku 
od práce. Tím, jak se lidé bavili, tak pracovní morálka upadala, až císař Fran-
tišek Josef II. roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení 
v jeden čas. Tím chtěl sjednotit oslavy v celé zemi a termín stanovil na neděli 
po svátku sv. Havla. Poslušní poddaní toto nařízení přijali velice nadšeně. 
Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské 
posvícení“ a mimo nich dál i svoje místní posvícení.
Tradiční Přepyšské posvícení bývá o dobrém jídle i pití. Pečená kachna 
s knedlíkem a zelím, smažený řízek s bramborovým salátem, svíčková i ří-
zek Pavlišov, dobré pivo a samozřejmě posvícenské sváteční koláče. A k tomu 
všemu skvělá hudba v útulně vytopené restauraci Katka nebo Na Hřišti.
Jako každoročně nás letos navštívili přátelé z Přepych u Přelouče, s panem 
starostou Janem Havlíkem jsme poseděli při poslechu hudební skupiny 
Streyci s Honzou Macháčkem.
Děkujeme za příjemné posezení a již se těšíme na další plánované akce! 
Jen závěrem dodám, že pouť se slaví na svátek patrona kostela, u nás sv. 
Prokopa, kterému je kostel zasvěcen.

Jako vlastně všechny historické svátky, i posvícení je původně slavnost cír-
kevní. Znamenala oslavu vysvěcení nového kostela. Panovník, šlechta či 
obec kostel vystavěli, zástupci církve posvětili a spravovali. Každoročně 
se potom na paměť dne, kdy kostel začal sloužit církvi, slavilo posvícení. 

ZE ŽIVOTA OBCE

Přepyšské havelské posvícení
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V příjemné domácí atmosféře proběhla beseda s Miloněm Čepelkou a re-
žisérem dokumentárního filmu Štace Miloně Čepelky Patrikem Ulrichem. 
Nechyběl dort od místních ani květina od opočenských Sokolů paní Hance.

ZE ŽIVOTA OBCE

Štace Miloně Čepelky
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ZE ŽIVOTA OBCE

V novele Pokrývač, kterou vydalo Naklada-
telství ČAS k jeho pětaosmdesátým naroze-
ninám, se Miloň Čepelka ohlíží do dob husá-
kovské normalizace, kdy si lidé s uměleckými 
ambicemi v tzv. šedé zóně namlouvali, že přes 
všechny strachy a úhybné manévry mají své 
životy pod kontrolou. Příběh s podtitulem 
Obrazy ze života ing. Řezníčka, vyprávěný s 
ironickým nadhledem, je autorovým holdem 
češtině, slovně i stylisticky tak rozmanité.

Eva Hudečková, VESELICE
Nikým a ničím neomezená tvůrčí svoboda 
Evě Hudečkové umožnila vytvořit naprosto 
jedinečné dílo, je to strhující příběh, u které-
ho nebudete potřebovat záložku, protože ho 
přečtete jedním dechem.
Známý filosof a spisovatel Vladislav Dudák 
o knize napsal: Veselice se odehrává jakoby mimo 
konkrétní čas a konkrétní místo, i když autorka 
pečlivě pracuje s reáliemi. Toto nepostižitelné, znejis-
ťující prostředí temných pomezních hor a polomagic-
kého města Orlice uprostřed nich, místa s pradávnou 

a velkolepou historií, z níž ale nejintenzivněji přetrvaly prožitky minulých křivd, se stá-
vá strhujícím jevištěm. Jevištěm umožňujícím vyniknout charakteru postav v klasickém, 
ale originálně pojatém dramatu – střetu závisti, zloby, mstivosti a lidské lhostejnosti s 
dobrotou srdce, láskou, touhou po poznání a tvoření a nezištnou obětavostí.
Slova manžela autorky Václava Hudečka: Veselice je dechberoucím příběhem, kte-
rý odkrývá nejhlubší tajemství lidské duše, je prubířským kamenem charakterů hlavních 
hrdinů vydaných napospas šílené hře na život a na smrt.

V měsíci září vyšly dva nové knižní tituly, jejichž autoři byli v říjnu 
našimi vzácnými hosty. Obě knížky samozřejmě obohatily nabídku  
v Knihovně u Lenky. 

Miloň Čepelka, POKRÝVAČ

Knihovna u Lenky
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Pojmenování desátého měsíce roku je 
odvozené od říje jelení zvěře. Započala 
hlavní lovecká sezona naší zvěře vyso-
ké. Veškerá vegetace se připravuje na 
zimu.
Předchozí měsíce jsme zejména opra-
vovali myslivecká zařízení v honitbě. 
Také bylo nutno na zimu zajistit do-
statek krmiv pro přikrmování zvěře v 
době nouze. Souběžně s tím probíhal i 

lov spárkaté zvěře a zvěře černé. Stále platí nebezpečí šíření chorob, zejména 
afrického moru prasat (AMP). Početní stavy černé zvěře je zapotřebí stále 
snižovat. AMP je smrtelné onemocnění, které postihuje domácí a divoká 
prasata. Lov srnců byl ukončen 30. 9. Holá zvěř se loví dál v souladu s cho-
vatelskými zásadami. 
Nástup podzimu je letos opět provázen diskuzemi kolem nového myslivec-
kého zákona, dále i o „národním seznamu“ nežádoucích druhů živočichů v 
naší přírodě a o jiných souvisejících názorech. 

Na den 29. 9. svolal předseda na myslivecký domek v Opočně členskou 
schůzi. Zejména šlo o shrnutí dosavadní práce a prodiskutování nových in-
formací. 
Plánované opravy krmných a loveckých zařízení byly provedeny. 
Na odchovně v Čánce je ve voliérách 300 ks bažantů. 
K tomuto dni je uloveno 7 ks zvěře černé, 10 srnců, 6 lišek a 2 nutrie. 
S hony na drobnou zvěř se v naší honitbě počítá tentokrát pouze se dvěma 
termíny (předběžně 18. 12. 2021  a  22. 01. 2022).
 Členové MS souhlasí s obnovením a uspořádáním „rybářského dne“(před-
poklad v termínu 4. 6. 2022).
Ing. Pícha informoval o budoucím záměru vybudování „poldrů“ v honitbě. 
54. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí ( OPOČNO 6.-10. říj-
na 2021). Centrem veškerého dění bylo tradičně Opočno. Letos jsme sokol-
níkům zvěř neprodávali jako v minulosti. Lovecké skupiny mimo orlů měli 
zvěř svoji a do honitby si ji vypouštěli sami.

NÁSTUP PODZIMU 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Čtvrtek 7. října - Loveckou skupinu s 8 dravci provázel honitbou (okolí pře-
pyšského remízu) pan Radek Křivka.
Pátek 8. října - Na území naší honitby v lánech a u Dobříkovce lovilo 10 orlů 
a 1 jestřáb. Skupinu provázeli manželé Pšeniční. Orli ulovili jednoho zajíce.
Sobota 9. října - Lovy s doprovodem pana Křivky v okolí remízu u Přepych.

Ing. Jan Černý

SPOLUPRÁCE SE SOKOLNÍKY V HONITBÁCH

Dne 2. 10. 2021 se konalo školení první pomoci pro dob-
rovolné sestry MS ČČK a členy hasičů. Děkujeme lektorce 
Aleně Duškové, povoláním záchranářce Královéhradecké-
ho kraje, za úžasnou přednášku obohacenou poznatky z 
praxe. Společně jsme si obnovili své znalosti a získali nové 

informace. Děkujeme místnímu OÚ za financování školení. 
Dovoluji si vás pozvat na Vánoční aranžování, které je plánované na 24. 11. 
2021 od 17 hodin v Restauraci Katka.  
Mrzí nás, že se nepodařilo obnovit chod zdravotního kroužku pro děti 
z místní ZŠ. V případě, že vaše děti mají zájem o kroužek - kontaktujte nás 
na email : ludmilazalisova@seznam.cz nebo iticka@centrum.cz a domluvte 
si termín pro konání kroužku, který by dětem vyhovoval. 
Více informací o činnosti místní ČČK uvedeme v Přepyšském zpravodaji. 

za členky MS ČČK Ludmila Preclíková 

Místní skupina Českého Červeného kříže

mailto:iticka@centrum.cz
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Vážení spoluobčané, dne 
24. října 2021 se v pohos-
tinství „Katka“ v  Přepy-
chách uskutečnila výroční 
členská schůze  Základní 
organizace Českého sva-
zu včelařů v  Přepychách. 
Při této příležitosti došlo 
k  udělení čestného uzná-
ní dvěma členům ZO 
za dlouholetou činnost 
ve včelařské organizaci. 
Jednalo se o přítele Ing. 
Miroslava Štěpána ze Zá-
hornice, který 38 let vy-
konával funkci předsedy 
ZO (1982 – 2020) a přítele 
Zdeňka Urbana z  Vodě-
rad, který 25 let zastával 
funkci jednatele (1995 – 
2020). Za jejich obětavou 
práci bych jim chtěl ještě 
jednou poděkovat.

Př. Ing. Josef Vostřez 
předseda

30. 10. 13. 11. 27.11. 4. 12.

SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY

KALENDÁŘ 2021

Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více podle kalendáře trhů.
Jednorázové vstupenky lze zakoupit u pokladny osobně.

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

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ V PŘEPYCHÁCH



V pátek 8. října 2021 se zaplněný kostel sv. Prokopa v Přepychách dočkal 
další mimořádné události. Koncertoval zde jeden z nejlepších českých 
houslistů Václav Hudeček, v doprovodu cembala Martina Hrocha.

17

Obecenstvo odměnilo hudební-
ky zaslouženým potleskem a po 
ovacích ve stoje museli provést 
ještě přídavek. Přepyšské kon-
certy lákají obecenstvo i z širšího 
okolí. Václav Hudeček v krátkém 
poděkování na závěr napsal do 
kroniky: „Přepychy jsou kouzelné 
místo s kouzelnými lidmi. Je ra-
dost se k Vám vracet!“  

ZE ŽIVOTA OBCE

Václav Hudeček a Martin Hroch 
zahráli pro Přepychy
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Na fotografiích Miroslavy Fryntové 
se vracíme ke skončenému turnaji 
okresních fotbalových výběrů U12 
KFS HK, který se 28. 9. 2021 usku-
tečnil na hřišti v Přepychách. Před 
početnou kulisou diváků byly vidět 
velice kvalitní výkony jak týmové, 
tak individuální. Bodový rozestup 
mezi druhým a pátým týmem byl 
nakonec jen dva bodíky. 
Celý turnaj ovládl OFS Náchod.
Neztratil jediný bod. Vrchol celo-
denního vystoupení náchodských 
nastal po skončení turnaje, kdy se 
kluci na prosbu trenéra, bez výjim-
ky, rozeběhli a posbírali po areálu 
veškeré neuklizené odpadky. To 
člověk sleduje s otevřenou pusou. 
OFS Náchod prostě zvítězil v Pře-
pychách na celé čáře, přestože i 
ostatním výběrům patří uznání a 
díky za reprezentaci svých okresů. 
Za pořádající OFS Rychnov nad 
Kněžnou děkuji domácím pořada-
telům z řad A týmu: Růžovi, Tuky-
mu, Čombemu a Fousovi za super 
práci, týmu Hospody na hřišti v 
sestavě Chudý,  Chudá, Rejchrtová, 
Kullová za skvěle zvládnuté občer-
stvení včetně osmdesáti obědů pro 
výpravy, technickým službám obce 
za pomoc při zušlechtění areálu a 
rozhodčím Jindáčkovi a Broulíkovi 
potažmo komisi rozhodčích OFS 
RK za pomoc ,,za pět dvanáct!“ 

Za SK Přepychy a OFS RK,
Tomáš Rejzek

OFS NÁCHOD zvítězil V PŘEPYCHÁCH na celé čáře

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ



Přestože výsledky prepyšských mužstev dospělých nejsou dobré, bylo se na 
hřišti na co dívat. V září jsme uspořádali turnaj okresních výběrů KFS. 

KOPANÁ MUŽSTVA DOSPĚLÝCH

SK Přepychy A
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Poznáte je? Bývalí spoluhráči a dnes mecenáši Přepyšského fotbalu. Ost-
řížím zrakem sledují výkony svých následovníků. Celou fotografii včetně 
krátkého rozhovoru s nimi otiskneme v Přepyšském zpravodaji 4/2021.

SK Přepychy B

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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NAŠE MLÁDEŽ NÁM DĚLÁ RADOST

Velkou radost nám dělá naše mlá-
dež. Přibývá gólů,  přibývá výher. 
Dík za práci s mládeží náleží To-
máši Hejzlarovi, Mílovi Michlovi, 
Pepovi Vostřezovi a Vaškovi Kan-
skému! Děkujeme všem rodičům,  
kteří nám svěřili své děti a jim svůj 
čas. Děti trénují nejen fotbal, ale i 
obratnost, rychlost a spolupráci v 
kolektivu. K dnešnímu dni má SK 
Přepychy kolem osmdesáti aktiv-
ních hráčů,  z toho více než polo-
vinu nezletilých, tři týmy mládeže 
a dva týmy dospělých. Rádi přiví-
táme další mladé fotbalisty, fotba-
listky, ale také fanoušky! Už jste 
viděli hrát naší předpřípravku? To 
stojí za to! Přijďte nám fandit i na 
jaře! 

Foto: Mirka Fryntová a archiv SK

BENFICA TÝM - BRAVO, KLUCI!

Náš nově vzniklý 
Benfica tým, který 
dokázal ve své prv-
ní sezoně fantastic-
ky přehrát Olešnici 
7:0, se po skončení 
sezony ujal revita-
lizace nově vykli-
zené buňky a chys-
tá se tak do vlastní 
staronové kabiny v 
klubových barvách 
SK. Bravo, kluci! 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Předpřípravka
Mladší přípravka



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 … 

O Vaši přízeň v soutěži o nejkrásnější dýni usiluje každoročně mnoho 
tvůrců. Navštivte navečer travnatou plochu u rybníka sv. Ján, prohléd-
něte si rozzářené dýně a následně některé z nich věnujte svůj hlas. Hlaso-
vací lístky jsou k dispozici v našich obchodech, na Poště Partner i na OÚ.
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6. 11.
od 17 hod.,
Areál SK

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

Obec

10. 11.
od 18 hod., 

Restaurace Katka

Týden dobrých skutků
RADIM FIALA

Obec 
Knihovna

11. 11.
od 17 hod., 

Pomník Padlých
PIETNÍ AKT Obec

SDH

16. 11.
od 18 hod., 

Restaurace Katka

Týden dobrých skutků
NAĎA KONVALINKOVÁ

Obec
Knihovna

19. 11.
od 18 hod., 

Restaurace Katka

Týden dobrých skutků
LENKA TERMEROVÁ

Obec 
Knihovna

20. 11. 
od 20 hod., 

Restaurace Katka

Tématický ples
ZPÁTKY DO LAVIC

ProPřepychy

24. 11. 
od 17 hod.

Restaurace Katka
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ MS ČČK

27. 11. 
od 16 hod., 

Restaurace Katka
PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY Obec

28. 11. 
od 17 hod., 
U Tesonu

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Obec
ProPřepychy

22. 12.
od 18 hod.

kostel sv. Prokopa

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
JAKUBA JANA RYBY

Obec

23. 12.
od 17 hod.

Altán u kostela
ZPÍVÁNÍ U KOSTELA ProPřepychy

ZŠ a MŠ

23. 12.
od 18 hod.

Restaurace Katka
POSEZENÍ S HUDBOU

ProPřepychy
Restaurace 

Katka

KULTURNÍ KALENDÁŘ



OBEC PŘEPYCHY 
vás zve na přátelské posezení 

 

TTÝÝDDEENN  DDOOBBRRÝÝCCHH  SSKKUUTTKKŮŮ  
 

Středa 10.11.2021 od 18:00 hod. 
RRAADDIIMM  FFIIAALLAA  

(herec, Ordinace v růžové zahradě, Polda) 

 
Úterý 16.11.2021 v 18:00 hod. 

NNAAĎĎAA  KKOONNVVAALLIINNKKOOVVÁÁ  
(herečka, Doktoři z Počátků, Vyprávěj ) 

 
Pátek 19.11.2021 v 18:00 hod. 

LLEENNKKAA  TTEERRMMEERROOVVÁÁ  
(herečka, Modrý kód, Doktoři z Počátků) 

 
Místo konání: Restaurace Katka, Přepychy 34 

Vstupné: 100,- Kč za každý večer 
 

Výtěžek z akcí bude věnován dětským domovům 
Nechanice, Jaroměř a Broumov 

 
Info: janyr@centrum.cz 

Změna programu vyhrazena 
Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční rada: Vladi-
mír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková, Zdeňka Seidelová a Jiří Králíček. 
Foto: archiv Obce Přepychy, spolek SK Přepychy, Jozef Papík, Mirka Fryntová. Registrace: MK ČR E 22540



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


