
PŘEHLED AKTUALIT / SRPEN - ZÁŘÍ 2022

infoPŘEPYCHY

My už nejsme malé děti,
v září jdeme do školy,

dostaneme slabikáře, budem dělat úkoly.
Foto: Veronika Zdeňková, spolek ProPřepychy



Z důvodu zástupu 
budou úřední hodiny

POŠTY PARTNER 
pro veřejnost upraveny: 

5. 9. – 16. 9. 2022 
Pondělí: 7:30 – 11:30

Úterý:              11:00 – 15:00

Středa:  7:30 – 11:30

Čtvrtek:            11:00 – 15:00

Pátek:              12:00 – 16:00

Děkujeme za pochopení.
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SAMOSPRÁVA OBCE

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-08 
ze dne 17. 8. 2022
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 19:50 hodin
Přítomno: 10 členů ZO, 4 občané
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3. Bod 6 programu • Oznámení o pokračování územního řízení o umístění 
stavby. 4. Bod 8 programu • Rozpočtové opatření č. 2022/008. 5. Bod 10 
programu • Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  
8.  Bod 11 programu • Informace o kulturních akcích. 9. Bod 12.1. programu 
• Zpráva nezávislého auditora – výkazy EKO-KOM 2021. 10. Bod 12.3. 
programu • Národní plán obnovy – Výzva programu Regenerace brownfieldů 
pro podnikatelské využití.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
1.  Bod 1 programu • Program a ověřovatele zápisu (10/0/0). 2. Bod 4 programu 
• Prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny č.j. 767/2022 (10/0/0). 3. Bod 5 
programu • Prodloužení lhůty pro úhradu kupní ceny č.j. 779/2022 (10/0/0).  
3.  Bod 7 programu • Smlouva o dílo na servis zdvihacího zařízení – plošiny 
č: 22 (10/0/0). 4. Bod 9 programu • Rozpočtové opatření č. 2022/009 (10/0/0). 
5. Bod 12.2. programu • Instalace automatizovaného měřícího systému bez 
obsluhy k zaznamenání okamžité rychlosti ( 8/1/1).
III. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce:
1. k podpisu smlouvy dle bodu 7 programu.
2. k podání žádosti o umístění AMS dle bodu 12.2. programu.
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pátek 23. září od 14 do 22 hodin 
sobota 24. září od 8 do 14 hodin

Volební místnost: Základní škola Přepychy čp. 69, družina

1. Spojení do volební místnosti: 728 078 287

2. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 20. září 2022

4. Počet členů Zastupitelstva obce Přepychy: 15

5. Registrované kandidátní listiny v obci Přepychy:
- KDU-ČSL
- Přepychy 2026

6. Voličem je občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má 
v  obci trvalý pobyt, občan jiného členského státu EU, který nejpozději  
24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý pobyt nebo registrovaný přechod-
ný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Volič musí 
ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným 
občanským průkazem, platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průka-
zem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

7. Způsob hlasování:
a) Volič označí křížkem pouze jednu volební stranu
b) Volič označí křížkem kandidáta, pro kterého hlasuje. Nejvýše lze označit   

15 kandidátů.
c) Volič může kombinovat oba způsoby. Označí křížkem jednu volební stra-

nu a dále označí křížkem další kandidáty z  dalších kandidátních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivým kandidátům a z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů ZO

8. Přenosná volební schránka:
- o přenosnou volební schránku může požádat volič před zahájením voleb 

obecní úřad a v průběhu voleb volební komisi.



Navrhující strana - KDU-ČSL
1. Petr SÝKORA / 45 let, OSVČ projektant, Přepychy
bez politické příslušnosti
2. Václav KÁNSKÝ / 53 let, OSVČ ve stavebnictví, Přepychy
KDU-ČSL
3. Ing. Radek ŠICHAN / 48 let, lesní inženýr, Přepychy
bez politické příslušnosti
4. Jan PODZIMEK / 71 let, důchodce, Přepychy
bez politické příslušnosti
5. Ing. Michal ZILVAR / 26 let, jednatel, Přepychy
bez politické příslušnosti
6. Ondřej PISKORA / 37 let, seřizovač robotů, Přepychy
bez politické příslušnosti
7. Jitka ČTVRTEČKOVÁ, DiS. / 41 let, učitelka mateřské školy, Přepychy
bez politické příslušnosti
8. Květa PETEROVÁ / 45 let, administrativní pracovnice, Přepychy
bez politické příslušnosti
9. Jiří KRÁL / 44 let, OSVČ ve včelařství, Přepychy
bez politické příslušnosti
10. Šárka SMETANOVÁ / 40 let, mateřská dovolená, Přepychy
bez politické příslušnosti
11. Václav KÁNSKÝ / 26 let, student VŠ, Přepychy
bez politické příslušnosti
12. Kristýna PISKOROVÁ / 39 let, učitelka mateřské školy, Přepychy
bez politické příslušnosti
13. Pavel ZILVAR / 54 let, dispečer výroby, Přepychy
bez politické příslušnosti
14. Josef JELEN / 75 let, důchodce, Přepychy
KDU-ČSL
15. Václav PETERA / 69 let, důchodce, Přepychy
KDU-ČSL



Navrhující strana - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
PŘEPYCHY 2026
1. Zdeňka SEIDELOVÁ / 69 let, OSVČ, Přepychy
bez politické příslušnosti
2. Mgr. Jan MACHÁČEK / 65 let, ředitel ZŠ a MŠ, Přepychy
bez politické příslušnosti
3. Radek TLÁSKAL /48 let, ekonom, Přepychy
bez politické příslušnosti
4. Miroslav ANDRŠ / 51 let, technický pracovník, Přepychy
bez politické příslušnosti,
5. Tomáš SEIDEL / 50 let, OSVČ, Přepychy
bez politické příslušnosti
6. Ing. Jiří SEJKORA / 61 let, invalidní důchodce, Přepychy
bez politické příslušnosti,
7. Kamil POLÁK / 45 let, stavební technik, Přepychy
bez politické příslušnosti
8. Ing. Jana JIRKOVÁ / 50 let, TH pracovník, Přepychy
bez politické příslušnosti,
9. Mgr. Tereza MACHÁČKOVÁ / 33 let, učitelka ZŠ, Přepychy
bez politické příslušnosti
10. Josef MAREK / 59 let, řidič, Přepychy
bez politické příslušnosti
11. Ing. Roman KOCOUR / 55 let, voják z povolání, Přepychy
bez politické příslušnosti
12. Ing. Petr KOVÁŘ / 44 let, TH pracovník, Přepychy
bez politické příslušnosti
13. Libuše HROCHOVÁ / 67 let, stavební technik, Přepychy
bez politické příslušnosti
14. Andrea SEIDELOVÁ, DiS. / 46 let, PR pracovník, Přepychy
bez politické příslušnosti
15. Jaroslav PRECLÍK / 65 let, dělník, Přepychy
bez politické příslušnosti



Samoobslužné výdejní místo 
Zásilkovna

je v Přepychách od 1. září 2022 umístěno 
u provozovny 

Thomas - velkoobchod s.r.o., čp. 34



SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovolte mi sdílet s Vámi můj osobní pohled na období 
posledních osmi let.
Před volbami v roce 2014 jsme společně s několika teh-
dejšími zastupiteli došli k závěru, že naše obec nevzkvé-
tá, tedy alespoň z našeho pohledu. Rozhodla jsem se ten-
krát jen nepřihlížet, ale přiložit ruku k dílu.
Tak silný mandát, jaký jsme následně obdrželi ve vol-
bách, mne osobně velmi překvapil. Vedení naší obce 
představovalo pro nás obrovskou výzvu. Přijali jsme ji 
s velkým respektem, jelikož jsme náhle měli v rukách 
možnost činit i zcela zásadní rozhodnutí, mající vliv na 
chod a vývoj naší obce. Naše odhodlání a energie, s ja-
kou jsme tenkrát začínali, se brzy promítla pozitivně do 
nejrůznějších oblastí života v naší obci.
Mnohé věci se nám podařilo zrealizovat, u některých 
jsme i přes veškerou naši snahu, zvolit to správné řešení, 
prozatím neuspěli.
Po celou dobu našeho působení ve vedení obce jsme měli 
jediný cíl - vytvořit obec přívětivou pro všechny genera-
ce. A to se nám, myslím, průběžně daří.
Je to díky odhodlané činnosti všech členů Zastupitelstva 
obce Přepychy i členů Rady obce. Všem patří mé veliké 
poděkování, i když jsme neměli vždy stejný názor na ně-
které řešené problémy.
Nyní, bohatší o několik let zkušeností, víme, do čeho jde-
me. Starost o obec je totiž ve svém základu práce jako 
každá jiná, jen je mnohdy složitější a možná i náročněj-
ší, avšak vždy je zajímavá a naplňující.
Mnohé se nám již podařilo uskutečnit, ale mnohé musí-
me ještě úspěšně dokončit.
A to je ten hlavní důvod, proč máme chuť se naší obci 
věnovat i nadále.
Přeji Vám šťastnou volbu Vašich kandidátů v letošních 
zářijových volbách do Zastupitelstva obce Přepychy.

Vaše starostka Zdeňka Seidelová



ZE ŽIVOTA OBCE
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Ve dnech 7. a 8. září 
2022 bude realizován 
překop silnice u čp. 100 
na výjezdu z obce Pře-
pychy směrem k Nové 
Vsi. Důvodem je ulože-
ní nového kabelového 
vedení NN pro novo-
stavbu na parc. č. 97/2 
pod stávající vozovku, 
původně plánovaný 
protlak nebylo možné 
provést.
Počítejte v těchto dnech 
s objízdnou trasou přes 
Záhornici, Vojenice, 
Voděrady a Novou Ves. 

UZAVÍRKA V PŘEPYCHÁCH 7.–8. 9. 2022

Pro zvyšování bezpečnosti silničního provo-
zu, ostatních účastníků provozu a to obzvláš-
tě chodců, byla ZO schválena akce „Instalace 
automatizovaného měřícího systému bez ob-
sluhy k zaznamenání okamžité rychlosti“.
Městská policie Dobruška nabídla obci Pře-
pychy spolupráci při vytipování nejvhodněj-
šího místa pro umístění tohoto zařízení.
První stanoviště bylo navrženo na přechodu 
pro chodce před budovou Základní školy čp. 
69, kde je rychlost omezena v obou směrech na 
30 km/hod. Měření prokázalo takřka 600 pře-
stupků v obou směrech při osmihodinovém 
měření. Nejvyšší naměřená rychlost 84 km/h.
Po vyhodnocení nejvhodnějšího stanoviště 
bude následovat podání řady žádostí různým 
orgánům.

AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI



Vážení dárci, 
prosíme, aby vše co darujete, bylo funkční. To znamená především 

funkční zipy u bund, mikin a ostatních oděvů, funkční zipy a kolečka 
u kufrů, tašek a batohů. Nefunkční zapínání nejsme schopni opravit. 

Děkujeme!

SEZNAM VĚCÍ, KTERÝMI MŮŽETE PŘISPĚT DO SBÍRKY

	Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)

	Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

	Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek)

	Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené do krabic

	Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří

	Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)

	Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie)

	Čisté koberce, předložky…

	Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové

	Menší elektrospotřebiče 

	Hygienické potřeby, drogistické zboží

	Časopisy, noviny, knihy

	Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky …)

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, NÁDOBÍ V KRABICÍCH

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME

	ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů

	nábytek

	znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
19. září od 14 do 16 hodin

prodejna paní Karlíčkové, pořádá MS ČČK PŘEPYCHY
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ZE ŽIVOTA OBCE

NOVÉ UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU NA KOV

TECHNICKÉ SLUŽBY

Plot u základní školy září novotou, stejně tak novým nátěrem opatřené zá-
bradlí balkonů na Domě zvláštního určení čp. 212. Všechny zelené plochy 
jsou řádně udržovány. Pracovníci TS posekali i ostrůvek u Sv. Jána.

Kontejner na kov byl umístěn 
před budovou ENCO čp. 3.
Je možné do něj vhazovat i stlače-
né nápojové plechovky a konzer-
vy, kovové uzávěry a víčka, alobal 
a hliníková víčka, prázdné hliní-
kové obaly. Nevhazujte obaly od 
nebezpečných látek, olejů apod., 
baterie nebo elektroodpad.



HRANIČNÍ SPOR TRČKŮ Z LÍPY 
S KLADSKÝM HRABSTVÍM
10. září 2022 od 17 hodin, zámecká tabulnice

Historik a vysokoškolský pedagog PhDr. Ondřej Tikovský 
představí krajinu Orlických a Bystřických hor, která byla 
po více než jedno století předmětem sváru mezi pány na 
Frymburku a Opočně a držiteli panství Homole v Kladsku. 
Společně s přednášejícím odhalíme pravá i falešná hraniční 
znamení, budeme sledovat pohraniční půtky, naslouchat vý-
povědím svědků či přihlížet rituálu tzv. mezního soudu. 

Z OPOČNA

ZÁMEK OPOČNO 
PALMOVÝ SKLENÍK 
 
4.—30. září 2022 
 
10:00—16:00 hod.  
(mimo pondělí) 
 
4. září v 16:00 hod. 
zahájení výstavy  
 
 
WWW.ZAMEK-OPOCNO.CZ 

JITKA  
TLÁSKALOVÁ 

 

PRŮŘEZ  
TVORBOU 

 
OPOČENSKÁ AUTORKA PŘEDSTAVÍ 

TAPISÉRIE A GRAFICKÉ  
A SCÉNOGRAFICKÉ PRÁCE. 

                   
                  
 



ZE ŽIVOTA OBCE
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KNIHOVNA U LENKY - ČESKÁ POEZIE

UKÁZKY:
Že se tak ježíš,
to tě neopravňuje
zcizit to Jméno.
---
Kat se rozkatil,
syn se potatil, rozum –
ach, ten potratil.
---
Z ořechu padá
za listem list. Zkouším číst,
leč je to vlašsky.
---
Byl z Orlických hor.
Ty na jeho žal výškou
ne a ne stačit.

DENÍK HAIKU 4
Miloň Čepelka
Zrychlila doba? Kdo ví... Ale Miloň Čepelka, ale-
spoň pokud jde o poetickou formu v  této knize, 
zrychlil bezesporu. Mezi druhým a třetím svaz-
kem čekali haikumilové dlouhých osm let, a teď na 
čtvrtý jen dvě. A je to dobře. Znovu se mohou po-
nořit do magické triády pět-sedm-pět a nahlédnout 
do básníkovy duše mezi rozletem a úsporností.
Mění se doba? Opět to není jisté. Ovšem měníme 
se my, a je to přirozené. Už svatý Augustin říkal: 
„Jací jsme my, taková je doba.“ V Deníku haiku 4 
ubylo nymf – a zůstala ta jediná, věrná a milují-
cí průvodkyně. Ubylo střídání nálad, a zůstala na 
první počtení možná temnější, přesto optimistic-
ká; a víra, že nás Bůh ani dobří lidé nenechají na 
holičkách. A snad ubylo i soukromých postřehů ve 
prospěch veřejných – leč kdo autorovu tvorbu zná, 
ten se nemusí obávat, že by snad pro lidstvo zapo-
mínal na člověka.
„Vnímejte, čtěte, přemýšlejte… a žijte!“ – jako by 
nám říkal básník, který se jistě neloučí nadlouho. 
Ani vy se s Deníkem haiku 4 nelučte po prvním 
přečtení. Vychutnejte si ho podruhé, objevíte nové 
tóny a vrstvy. (Doslov J. P. Snětivého)

DENÍK HAIKU 4
S obrázky Jiřího Hovorky  vyjde v říjnu. 
Své důstojné místo nalezne i v naší knihovně.

Sbírka Deník haiku 4 (2022) je jeho šestnáctým počinem v Nakladatelství ČAS. 
Předcházely mu autobiografická kniha Skok sem, skok tam (2019), povídkové 
sbírky Svědectví inspektora Toufara /a jiné povídky/ (2011), A jestli neumřel… 
/a jiné povídky/ (2013) a Monology k živým i mrtvým (2016), novely Nebožtík 
na rynku (2017) a Pokrývač (2021), příběh pro děti  Děda jménem Nuel (2019) 
a básnické sbírky Mandel sonetů (2010), Deník haiku 2 (2012), Druhý mandel 
sonetů (2013), Třetí mandel sonetů (2014), Mandel sonetů (a jeden za odměnu) 
(2016), Čtvrtý mandel sonetů (2018), Deník haiku 3 (2021) a Kopa sonetů (2022).
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ZE ŽIVOTA OBCE

KNIHOVNA U LENKY - POZVÁNKA

Talkshow Tomáše Magnuska
S režisérem na cestách

Takový je název setkávání režiséra To-
máše Magnuska s jeho hosty, které se 
bude natáčet pro televizi a rozhlas.
Hosty budou známí i začínající herci, 
ale i jeho přátelé. Jedno z filmových 
zastavení se uskuteční v KINĚ 70  
v Dobrušce 6. září od 10 hodin. Vstup-
né je 150 Kč. 
Srdečně vás zveme na setkání s Ivan-
kou Devátou, Václavem Vydrou, Libuší 
Švormovou, Petrou Řehořkovou, Danie- 
lou Kovářovou, Martinem Krausem, 
Gabrielou Gašpárovou a Adélkou Do-
bešovou.

Za produkční tým Míla Rohlenová

SVÁTEK
SENIORŮ

Královéhradecký kraj zve na

15. 9. 2022
od 12:00 hodin na Pivovarském náměstí

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka 
a náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

*změna programu vyhrazena

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ARTROSA / FOLKLÓRNÍ SOUBOR KVÍTEK 
/ JAZZ ART BAND / MARTIN RŮŽA S DOPROVODEM / ŽESŤOVÝ 
SOUBOR A MALÁ DECHOVKA ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ / 
SOKOLKY "VĚRNÁ GARDA" / CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

vstup

zdarma

K pozvání se připojuje i osmi-
letá Adélka Dobešová z Olo-
mouce, která po procházce 
s rodiči Dřízenským údolím 
navštívila Poštounu U Maxmi-
liána v Opočně. Na svém kon-
tě má desítku dětských rolí ve 
filmech TV Prima a TV Nova. 



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO

Třetí srpnová sobota patří v  Pře-
pychách neodmyslitelně závodu 
O  přepyšské kormidlo. Vždyť ne-
tradiční plavidla brázdila hladinu 
rybníka Dvorský letos 20. srpna již 
podvanácté - Milášek, K.O., Mise 
na Mars, Přijela pouť, Vidláci, Mi-
necraft a Popelka, tak se nazývali 
startující v  kategorii dětí, dospělé 
zastupovala Klobása na tácku, dopl-
něná nezbytnou hořčicí i kečupem. 
O konečném pořadí rozhodovala 
odborná porota i diváci. Hodnocen 
byl vzhled plavidla a jeho posádky i 
samotný styl jízdy.

KONEČNÉ POŘADÍ (bodové ohodnocení) - kategorie do 15 let
Název plavidla kapitán / plavčík design čas styl celkem

1. POPELKA Janička Zdeňková
Ondra Zdeněk

40 3 49 92

2. VIDLÁCI Nikol Henychová 
a spol.

46 3 40 89

3. PŘIJELA POUŤ Terezka Černá 
Kačka Fenclová

37 2 47 86

4.  MILÁŠEK Luisa Seidel
 Matyas Seidel

41 2 33 76

5. MINECRAFT Kryštof Zdeněk
Toník Pultar

37 2 35 74

6. MISE NA MARS Magda Zdeňková
Vláďa Zdeněk

37 2 32 71

7. K.O. Maruška Pultarová 
Anička Zdeňková

35 3 32 70

KONEČNÉ POŘADÍ (bodové ohodnocení) - dospělých
Název plavidla kapitán design čas styl celkem

1. KLOBÁSA NA TÁCKU Adam Kottás 42 2 33 71



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Fantazie stavitelů plavidel nezná hranice

Upřené zraky na rozbouřenou hladinu Dvoráku svědčí o mimořádném klá-
ní borců, kteří na svém plavidle proplouvají vytyčenou trasu na čas. Jakou 
podívanou připravili místní nadšenci  pod dohledem nestora dobré zábavy 
Vladimíra Zdeňka st. naleznete v zářijovém Přepyšském zpravodaji.

SYMPATIE DIVÁKŮ - POŘADÍ
Název plavidla kapitán / plavčík Kč

1. K.O. Maruška Pultarová / Anička Zdeňková 1 755,-
2. MILÁŠEK Luisa Seidel / Matyas Seidel 1 674,-
3. VIDLÁCI Nikol Henychová a spol. 1 162,-
4.  MINECRAFT Kryštof Zdeněk / Toník Pultar 890,-
5. POPELKA Janička Zdeňková / Ondra Zdeněk 460,-
6. MISE NA MARS Magda Zdeňková / Vláďa Zdeněk 425,-
7. PŘIJELA POUŤ Terezka Černá / Kačka Fenclová 200,-
8. KLOBÁSA na tácku Adam Kottás 135,-

Do hodnocení plavidel mohli promluvit i diváci. Výše finančního obnosu 
darovaného do pokladničky s přiděleným číslem plavidla byla bodovým 
hodnocením veřejnosti v soutěži SYMPATIE DIVÁKŮ. Vybraná finanční 
částka bude použita na činnost spolku ProPřepychy, především na zabezpe-
čení dalších akcí pro děti.



LOUČENÍ

S PRÁZDNINAMI

Tuto akci již tradičně pro naše děti a jejich rodiče připravuje naše MS ČČK. 
V posledních několika letech jim přišli na pomoc naši hasiči. A letos se  
k nim připojily všechny naše spolky a další hosté. Společně tak všichni při-
pravili bohatý program na celé sobotní odpoledne. A děti s rodiči i praro-
diči si tak přišly na své.
Není divu, u hasičů je čekalo plnění různých úkolů, velký zájem byl o vá-
zání uzlů, některé děti hned od začátku pokukovaly, kdeže bude letos zase 
ta nádherná pěna. Stanoviště MS ČČK nabízelo hned několik úkolů, mimo 
jiné skákání v pytli, prolézání tunýlkem, zkouška obratnosti.
Opodál bylo stanoviště Knihovny u Lenky. Lenčiným hostem byla tento-
krát paní Renata Moravcová z Dobrušky s vážnou poruchou zraku. V krát-
kosti přítomné seznámila se svým životem ve tmě. Děti měly možnost vy-
zkoušet si chůzi s bílou orientační holí, nalévat vodu do hrníčku, to vše se 
zakrytýma očima.

sobota 27. 8. 2022



PŘEPYŠSKÉ SPOLKY SPOLEČNĚ
k všestranné dovednosti našich dětí

Trenéři SK Přepychy připravili pro 
děti řadu sportovních úkolů, jako tře-
ba střelbu na branku, překážkový běh. 
Pro některé děti to bylo první setkání  
s opravdovým trenérem i míčem a vě-
říme, že nebylo poslední.
Rybářské nahazování návnady na cíl 
také děti velice nadchlo, některé na 
tomto stanovišti byly i dvakrát. Jednou 
na cestě k myslivcům a potom na zpá-
teční cestě.
Myslivci měli stanoviště až na západní 
straně hrací plochy. Potřebovali totiž 
zajistit bezpečné zázemí pro střelbu ze 
vzduchovky, výstavu dravců sokolníků 
a činnost při výcviku loveckých psů. 
Nechyběla ani ochutnávka skvělých 
gulášů, výstavka zbraní nebo expozice 
panelů s informacemi o našem chráně-
ném ptactvu a dalších zajímavostech.
Celý okruh uzavíral spolek ProPře-
pychy. Připravil si pro děti plnění 
mnoha zajímavých úkolů s několika 
chytáky.
Na závěr si děti vyzvedly v bufetu na 
hřišti malé pohoštění – párek v rohlíku 
a dostaly od pořadatelů pěkné ceny.
Děkuji všem spolkům za skvěle připra-
vený program a sponzorům za dárky 
pro děti.  
Přeji všem dětem, hlavně našim třem 
prvňákům, šťastné zahájení nového 
školního roku 2022/23. Zvládejte všech-
ny úkoly a překážky ve škole stejně, 
jako tu poslední prázdninovou sobotu 
na našem hřišti!

Zdeňka Seidelová, starostka
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SK PŘEPYCHY - rozpis zápasů

III. TŘÍDA

3. 9. 17:00 sobota FO Křovice SK PŘEPYCHY

11. 9. 16:30 neděle SK PŘEPYCHY TJ SOKOL Voděrady

17. 9. 16:30 sobota TJ Baník Vamberk B SK PŘEPYCHY

24. 9. 10:00 sobota SK PŘEPYCHY TJ SOKOL Žďár nad Orlicí

1. 10. 16:00 sobota AFK Častolovice B SK PŘEPYCHY

9. 10. 15:30 neděle SK Dobré SK PŘEPYCHY

IV. TŘÍDA

4. 9. 17:00 neděle SK PŘEPYCHY B TJ SOKOL 
Slatina nad Zdobnicí

11. 9. 10:00 neděle TJ SOKOL 
Javornice B

SK PŘEPYCHY B

18. 9. 16:30 neděle SK PŘEPYCHY B TJ SOKOL Kostelecká Lhota B

24. 9. 16:30 sobota TJ START 
Olešnice v O. h.

SK PŘEPYCHY B

2. 10. 16:00 neděle SK PŘEPYCHY B 1. FC Rokytnice v O. h.

8. 10. 15:30 sobota SK FC Labuť 
Rychnov n. Kn.

SK PŘEPYCHY B

15. 10. 15:30 sobota SK PŘEPYCHY B Sportovní klub Solnice C

22. 10. 10:00 neděle SK PŘEPYCHY B TJ FC Roveň

Aktuálně jsme na 5. místě se 4 body.
Po sobotním (27. 8.) vítězství 7:1 na hřišti TJ Velešov Doudleby n. O. se náš 
A tým usadil na pátém místě se ztrátou 4 bodů za prvním AFK Častolovice 
B. Střelci branek: Lemfeld Martin, Michl Milan, Lukeš Roman, Ulich Matěj, 
Lukášek Miroslav, Michl Milan, Tomín Martin.

Po 4. kole jsme na 10. místě se 3 body. 
Sobotní (27. 8.) prohra 3:1 na hřišti TK Čermná n. O. pro náš B tým zna-
mená ztrátu 3 bodů na TK Čermná (3. místo v tabulce). Střelec branky: 
Koudelka Viktor.



SPOLEČENSKÝ  ŽIVOT

3. 9. 10. 9.. 17. 9. 24. 9. 1. 10 8. 10.

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

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

SK PŘEPYCHY - fotbalové naděje

TRENÉŘI A KONTAKTY
Sportovní školička 3-6 let:
J. Prat, T. Rejzek (606 606 702) a kvůli velkému zájmu nově i zkušený a vy-
nikající trenér mládeže Petr Mach. 
Připravka 9 let a mladší 
T. Hejzlar (608 300 188) a M. Michl. 
Žáci 13 let a mladší:
J. Vostřez (604 242 491) a V. Kánský. 

DÁT SI GÓL JE SUPER POCIT.
Nábor mladých sportovců proběhl na Loučení s prázdninami v sobotu  
27. 8. na fotbalovém stadionu v Prepychach. Děti si vyzkoušely co všechno se 
dělá na fotbalovém tréninku a že je to nejen legrace,  ale dát gól i super pocit! 
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ARGENTINSKÉ TANGO v kostele sv. Prokopa

Argentinské tango Astora Piazzolly
V sobotu 3. září zavítá festival do již tradiční destinace – Přepych. Pro po-
sluchače je připraven nevšední zážitek v podobě zajímavé kombinace zvu-
ku akordeonu a houslí. V kostele sv. Prokopa zazní emotivní argentinská 
tanga Astora Piazzolly v podání známého houslisty Jaroslava Svěceného a 
jednoho z nejlepších českých akordeonistů Ladislava Horáka. Posluchač-
sky velice atraktivní program plný temperamentní, lyrické a hlavně krás-
né hudby uznávaného jihoamerického skladatele, od jehož smrti uplynulo  
30 let a který se již během života zařadil k nejhranějším autorům všech dob, 
přiblíží průvodním slovem rodák z Hradce Králové Jaroslav Svěcený.
Vstupenky jsou k dispozici v celostátní prodejní síti Ticketportal nebo  
on-line na www.ticketportal.cz. V prodeji budou i v místě koncertu.

3. 9. od 17 hod.
kostel sv. Prokopa

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Ladislav HORÁK & Jaroslav SVĚCENÝ

10. 9. od 10 hod.
Údolí Dřížná - Kaple PM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

19. 9. od 14 do 16 hod.
prodejna paní Karlíčkové

SBÍRKA OŠACENÍ

20. 9. od 19 hod.
kostel sv. Prokopa

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Adam Viktora & Gabriela Eibenová

25. 9. od 14 hod.
Areál SK, tréninková plocha

DRACI PATŘÍ NA NEBE...

9. 10. od 14:30 hod.
Poutní místo Údolí Dřížná

MŠE SVATÁ
mši sv. celebruje Emil Hoffmann, CM

KULTURNÍ KALENDÁŘ



12. ročník Festivalu F. L. Věka 2022

3. 9. 2022

PŘEPYCHY

akordeon
Ladislav Horák

housle
Jaroslav Svěcený

kostel sv. Prokopa od 17 hodin

VSTUPNÉ 300 Kč. Vstupenky zakoupíte na místě před koncertem.



„Vítr fučí, vítr skučí – 
pojďte pouštět draky!
Každý spěchá na kopeček 
a já běžím taky.
Ať si vítr jak chce skučí, 
ať se mraky mračí, 
vypustíme nad Přepychy 
celou letku dračí.“

Obec Přepychy Vás zve na akci

„Draci patří na nebe…“

neděle 25. září 2022 
ve 14 hodin na tréninkové ploše SK Přepychy
S sebou: draka a dobrou náladu

TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH

9. října 2022 od 14:30 hodin
mši sv. celebruje 

Emil Hoffmann, CM, misionář
Před každou mší svatou se pomodlíme modlitbu posvátného růžence, 

budete mít možnost přijmout svátost smíření 
a po mši svaté se pomodlíme mariánskou pobožnost.

Srdečně vás zve
Římskokatolická farnost Přepychy u Opočna



ZA DOBRÝMI FILMY DO DOBRUŠKY

DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2022
pátek 16. září od 18 do 23 hodin v Pivovaru Dobruška

sobota 17. září od 9 do 24 hodin v SC-KINO 70
neděle 18. září od 9 do 12 hodin v SC-KINO 70
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ČESKÝ VARHANNÍ 
FESTIVAL  2022 / 16

soprán

Gabriela Eibenová 
Vstupné dobrovolné

Koncert se koná pod záštitou starostky Obce Přepychy Zdeňky Seidelové.

PŘEPYCHY

varhany 

Adam Viktora 

kostel sv. Prokopa od 19 hodin

20. 9. 2022


