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1 Obec Přepychy a její koncepční dokumenty 

Poloha a rozloha obce 

Obec Přepychy nalezneme v okrese Rychnov 

nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, 

přibližně 4 km jižně od města Opočno 

pod Orlickými horami v tzv. Orlické tabuli. 

Obec leží v nadmořské výšce 305 m.n.m. 

Celková výměra katastru obce je 936,6 ha.  

Historie obce 

Tradice osídlení obce sahá až do středověku, 

protože první písemná zmínka o obci Přepychy pochází z roku 1355. Dle dochovaných písemností 

z roku 1848 obec náležela opočenskému 

panství, avšak v následujícím roce, tedy 

1849, se Přepychy staly samostatnou obcí. Od roku 1960 obec patří do okresu Rychnov nad Kněžnou. 

Obec dnes 

K 1. 1. 2016 v obci žilo 629 obyvatel, z toho bylo 292 mužů a 337 žen. Průměrný věk obyvatel činil 

k tomuto datu 44 let, což je lehce nad celorepublikovým průměrem. Přepychy se můžou pochlubit 

velice pěkným obecním znakem a vlajkou. Dekret o udělení znaku a vlajky si paní starostka Zděňka 

Seidelová převzala dne 23. února 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Znak je inspirován 

historií obce, protože je navržen podle historické obecní pečetě. 

Přepychy leží na křižovatce silnic číslo 304 a 320 II. třídy. Z měst Opočno a Týniště nad Orlicí do vsi 

přijedeme po komunikaci číslo 304 II. třídy. Komunikace číslo 320 II. třídy vede z obce Libel přes 

sousední Voděrady a Záhornici. Přepychy spadají pod Dobrušku, která je obcí s rozšířenou 

působností. Obcí s pověřeným obecním úřadem je pro Přepychy město Opočno. 

Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou dopravou. Vlakové spojení se v obci nenachází, 

avšak okolní vesnice vzdálené do 6 km jím disponují. Nejbližší větší vlakové nádraží se nachází 

v Opočně, které je vzdálené necelých 6 km. 

V okolí Přepych se nachází dostatek pracovních příležitostí především technického zaměření. 

Největším zaměstnavatelem je ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny. Jako další významné zaměstnavatele v okolí 

můžeme považovat  PZP KOMPLET a.s. v Semechnicích, ASSA ABLOY Czech Slovakia, s.r.o. a Aqua 

servis a.s. v Rychnově nad Kněžnou, KBA – Grafitec s.r.o. v Dobrušce, Bohemilk a.s. v Opočně 

a mnohé jiné podniky v okruhu do 20 km. 

V obci převažuje původní vesnická zástavba, ale vznikají tu i nové stavby, které však nijak svým stylem 

nenarušují ráz obce, naopak jí dodávají modernější vzhled. 

Charakter krajiny v obci a jeho okolí je lehce svažitý. V okolí vesnice se převážně nachází krajina 

lučně-lesní s polními pozemky. Katastrálním území obce protéká Vojenický potok, na kterém bylo 

vybudováno několik rybníků, jsou to rybník Farský, U Jana, Dvorský a Obecní. 

První podoba územního plánu obce byla vypracována v roce 1997. V následujících letech proběhly 

změny v tomto plánu a to celkem čtyřikrát. Změny byly realizovány v letech 2001, 2009, 2012 a 2015. 

Obr. 1 – mapa s umístěním obce 
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Projektantem ÚP je Ing. Arch. Karel Novotný z Hradce Králové, digitální zpracování provedla 

společnost G Plus s.r.o. z Pardubic. Občané byli se změnami v územním plánu seznámeni na veřejném 

zasedání, kde měli možnost vznést na toto téma podněty a připomínky. ÚP byl schválen 

zastupitelstvem 10. 12. 2015.  

V květnu roku 2015 si obec nechala zpracovat Strategický rozvojový dokument obce na období 

2015 – 2020. Zpracovatelem byla Ing. Věra Tošovská, spol. DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. 

Přepychy jsou členem Dobrovolného svazku obcí Vrchy a Svazků obcí Dřízná. Zároveň obec působí 

v místní akční skupině MAS POHODA venkova. 

Rozpočet obce 
Obec v roce 2015 hospodařila čistě jen z vlastních prostředků bez jakýchkoliv úvěrů. V následujících 

tabulkách č. 1 - 5 je shrnut rozpočet obce Přepychy v roce 2015. Částky v tabulkách jsou uvedeny 

v Kč.  

Tabulka 1: Plnění rozpočtu  

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost  

Příjmy 7.860.000,00 Kč 12.003.520,00 Kč 12.079.430,58 Kč 

Výdaje 11.380.000,00 Kč     13.667.025,22 Kč 12.469.375,92 Kč 

Financování              3.520.000,00 Kč  1.663.505,22 Kč 389.945,34 Kč 

Zdroj: Obec Přepychy 
 
Tabulka 2: Příjmy rozpočtu v roce 2015 

Třída Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

1 Daňové příjmy 6.635.900,00 Kč 9.697.705,00 Kč 9.753.403,56 Kč 

2 Nedaňové příjmy     1.065.300,00 Kč    1.371.443,00 Kč   1.391.655,02 Kč 

3 Kapitálové příjmy         44.800,00 Kč     26.650,00 Kč     26.650,00 Kč 

4 Přijaté transfery     114.000,00 Kč 907.722,00 Kč 907.722,00 Kč 

 Celkem  7.860.000,00 Kč 12.003.520,00 Kč 12.079.430,58 Kč 

Zdroj: Obec Přepychy 
 

 

Tabulka 3: Výdaje rozpočtu v roce 2015 

Třída Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

5 Běžné výdaje 5.983.700,00 Kč 9.957.004,00 Kč 9.146.628,47 Kč 

6 Kapitálové výdaje      5.396.300,00 Kč    3.710.021,22 Kč  3.322.747,45 Kč 

 Celkem   11.380.000,00 Kč     13.667.025,22 Kč 12.469.375,92 Kč 

Zdroj: Obec Přepychy 
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Tabulka 4: Přijaté transfery v roce 2015 

Poskytovatel ÚZ Poskytnuto Kč Čerpání Kč Vratka Kč 

Krajský úřad  
Královéhradec. kraje 

           114.000,00  114.000,00 0,00 

Úřad práce  395.814,00  395.814,00 0,00 

- dotace ÚP 13101 287.060,00 287.060,00 0,00 

- dotace ÚP 13234 506.662,00 506.662,00  0,00 

Zdroj: Obec Přepychy 

Tabulka 5: Poskytnuté dotace a transfery v roce 2015 

Příjemce Poskytnuto Kč Vyčerpáno Kč Vratka Kč 

Město Opočno – přestupky   6.320,00  6.320,00 0,00 

DSO Vrchy  Trnov 6.320,00  6.320,00 0,00 

OS Pferda Rychnov n.Kněž. 10.000,00  10.000,00 0,00 

Agentura domácí péče České Meziříčí 10.000,00 10.000,00 0,00 

SK Vršovan Voděrady 6.000,00 6.000,00 0,00 

MAS Pohoda Venkova 4.000,00 4.000,00 0,00 

Sportovní klub Přepychy 100.000,00 100.000,00 0,00 

Český svaz včelařů, z.s. Přepychy 4.500,00 4.500,00 0,00 

Základní škola a mateřská škola Přepychy 480.000,00 480.000,00 0,00 

Zdroj: Obec Přepychy 
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Přehled čerpaných dotací v letech 2010 – 2016  

V následující tabulce č. 6 je uveden přehled čerpaných dotací a darů obce Přepychy za období 

od roku 2010 do 2016. Částky jsou v tabulce uvedeny v Kč.  

Tabulka 6: Přehled čerpaných dotací v letech 2010 – 2016 

 
ÚZ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Úřad práce 13101 143.121,00 287.060,00 290.872,00 95.558,00 434.344,40 704.771,60 
 

Úřad práce 13234 
 

506,662,00 127.000,00 300.256,00 
  

481.510,00 

Úřad práce 13013 770.693,00 
      

Územní plán 
obce 

invest. 
    

49.000,00 
  

Chodník a 
parkoviště 

invest. 
    

400.500,00 
  

Dotace MŠMT-
interakt. 
tabule 

33123 
     

285.513,60 
 

SFŽP-zateplení 
budovy ZŠ 

90877 
     

55.211,75 
 

FS- zateplení 
budovy ZŠ 

15835 
     

938.599,80 
 

Rozšíření stáv. 
místní 
komunikace 

 
107.200,00 

      

Obnova 
drobných sakr. 
staveb 

17027 105.287,00 
      

SFDI-Chodník 
Ve Skalách 

91628 960.977,92 
      

Dotace na 
volby 

89193 21.000,00 
      

Dar Cena 
hejtmana-
Vesnice roku 

 
25.000,00 

      

Dar na 
Benefiční 
koncert 
V. Hudeček 

 
20.000,00 

      

Zdroj: Obec Přepychy  
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2 Společenský život 

Společenský život v Přepychách je každoročně bohatší a přispívá k dobrým sousedským vztahům 

a příjemné atmosféře v obci. Na jeho tvorbě se rádi podílejí nejen místní občané, ale především 

místní spolky. Působí zde hned 6 aktivních sdružení, kterými jsou SH ČSM-Sbor dobrovolných hasičů, 

Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy, SK Přepychy, 

Místní skupina Českého červeného kříže Přepychy, 

sdružení ProPřepychy, z.s. a Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přepychy, o kterých si můžete přečíst 

více v příloze číslo 2. Zároveň také nesmíme opomenout 

ani kulturní komisi, která má velký podíl na 

společenském životě v obci. Jsou zde pořádány 

nejrůznější kulturní akce, ať již každoročně se opakující 

nebo jen jednorázového charakteru. Za již tradiční 

můžeme považovat obnovený masopust nebo taneční 

posezení k svátku Mezinárodního dne žen. Určitě 

nesmíme opomenout ani Benefiční koncerty, které jsou 

pořádány v kostele sv. Prokopa za účelem získání 

finančních prostředků na opravu historických varhan a renesančních zvonů. Více o konaných 

společenských akcích si můžete přečíst v příloze číslo 1, kde naleznete i kalendář kulturních akcí 

pro letošní rok. 

  

Obr. 3 – Přepyšské čertoviny 

Obec a občané dbají o zachování kulturního dědictví, fungují zde hned dvě sbírková konta na opravu 

kulturních památek. Prvním z nich je konto na opravu historických Hanishových varhan v kostele 

sv. Prokopa, které byly postaveny v roce 1872. Na této akci již třetím rokem úspěšně spolupracuje 

obec s Farností Přepychy a spolkem ProVarhany. S pomocí zmiňovaného spolku obec vyhlásila akci 

s názvem Adopce na záchranu píšťal, která má za cíl vybrat finanční prostředky na renovaci 

historických varhan v kostele sv. Prokopa, tato obnova byla rozdělena do tří etap. Na konci minulého 

roku byla úspěšně dokončena již druhá etapa tohoto projektu a při benefičním koncertu 27. prosince 

Obr. 2 – masopustní průvod 
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se renovované varhany představily v plné kráse. Na 

financování první a druhé etapy projektu bylo 

zapotřebí 767 060 Kč, které se podařilo získat již 

s pomocí zmiňované sbírky, příspěvku obce 

a Přepyšské farnosti, dotace z krajského programu 

Obnova historických varhan a věží a také 

z pořádaných benefičních koncertů, na kterých 

vystoupili špičkoví umělci. V letošním roce varhany 

čeká třetí závěrečná etapa obnovy, náklady činí 

578 650 Kč. Tato poslední etapa bude opět 

financována z několika zdrojů a to obcí, která ze 

svého rozpočtu na tuto akci uvolnila 100 000 Kč, 

Farností Přepychy, která do projektu vloží 80 000 Kč, také je 

opět zažádáno o dotaci od Královéhradeckého kraje a zbylá 

chybějící částka bude získána pomocí benefičních koncertů 

a darů. Na letošní rok je naplánováno hned 8 benefičních 

koncertů se vzácnými hosty. Účast přislíbili například 

muzikanti Jiří Stivín, Václav Uhlíř, Jaroslav Svěcený a Jiří 

Pavlica se souborem HRADIŠŤAN. Benefiční koncerty mají 

velice hezkou atmosféru a těší se hojné návštěvnosti nejen 

místních občanů. Na druhém sbírkovém kontu jsou 

shromažďovány peníze na obnovu renesančních zvonů 

v kostele sv. Prokopa. Oba zvony jsou kulturní památkou 

a Národní památkový ústav v Josefově doporučuje poskytnutí příspěvku z programu Restaurování 

kulturních památek Královéhradeckého kraje pro rok 2017, a však tato dotace nepokryje veškeré 

náklady. Projekt je opět financován z rozpočtu obce a místní farnosti, z příspěvků od dárců a také 

z výtěžků benefičních koncertů.  

K pestrému společenskému životu přispívá i obecní knihovna, která je provozována na náklady obce 

za podpory Královehradeckého kraje. Knihovna je pro čtenáře otevřena vždy každou středu 

a za registraci a členství se zde nic neplatí. Najdeme zde poměrně velké množství knih různých žánrů, 

které jsou pravidelně obměňovány. Pro návštěvníky je tu také k dispozici počítač s internetovým 

připojením. V předešlém roce zde byla vybrána nová knihovnice, která se snaží knihovnu přivést opět 

k životu a vytvořit v ní příjemné prostředí pro dospělé i děti. Do budoucna je v plánu digitalizace 

seznamu všech svazků nabízených knih, aby bylo možné do 

databáze nahlížet přes internet. Aktivity knihovny jsou 

zaměřené jak na dospělé, tak především na dětské čtenáře. 

Jsou zde organizovány přednášky, besedy a setkání s lidmi, 

kteří mohou návštěvníky obohatit svými znalostmi nejen 

o historii obce. Samozřejmě je myšleno i na děti, jsou 

plánovány návštěvy knihovny v rámci školní výuky, aby se děti 

seznámily s provozem knihovny a našly zálibu ve čtení. 

Do budoucna je také počítáno se čtením pro děti.  

Obr. 4 – Vánoční benefiční koncert 

Obr. 5 – Historické varhany v kostele 
sv. Prokopa 

Obr. 6 – Návštěva MŠ v knihovně 
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V loňském roce obec poprvé uspořádala fotografickou soutěž „Přepychy očima objektivu“. V soutěži 

byly vyhlášeny dvě kategorie, a to junioři (kategorie pro děti do 15 let) a dospělí. I letos je vyhlášena 

fotografická soutěž ve stejném duchu pod názvem „Život v naší obci“.  

V návaznosti na fotografickou soutěž obec vydala sérii šesti 

pohlednic, mezi kterými byly právě vítězné fotografie ze 

soutěže. Na pohlednicích nalezneme stavby charakteristické 

pro Přepychy, zakoupit je lze v místním obchodě a na Poště 

Partner.  

Od roku 2004 obec vydává pravidelný „Přepyšský zpravodaj“, 

který vychází vždy třikrát do roka a informuje místní občany 

o dění v obci. Ke zpravodaji je vydávána pravidelná příloha 

„Toulky Přepyšskou historií“, kde nalezneme zajímavá fakta o 

Přepyšské historii a úryvky z místní kroniky. Zpravodaj 

v tištěné podobě je na náklady obce dodán do poštovních 

schránek místních občanů. Obec se v loňském roce se svým 

zpravodajem zúčastnila soutěže zpravodajů Rychnovska, kde 

získala cenu zpravodajského portálu Orlický.net za druhé 

místo v kategorii obce.  

Od minulého roku je obcí také vydáván přehled aktualit obce 

s názvem „Přepychy info“, který také vychází v tištěné podobě. 

Tento informační letáček poskytuje nejčerstvější informace 

o aktivitách obce v předešlém měsíci. Současně v něm naleznete informace i o plánovaných 

kulturních akcích.  

Díky aktivnímu přístupu místního kronikáře pana Vladimíra Zdeňka st. je v obci stále vedena kronika, 

aby se nejdůležitější okamžiky z dění v obci dochovaly i pro budoucí generace. V návaznosti na obecní 

kroniku je v příštím roce v plánu vydat knihu o obci Přepychy.  

  

Obr. 7 – Výtěžný snímek 
fotografické soutěže 
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3 Aktivity a spolupráce občanů 

Občané velmi rádi pomáhají při organizaci a realizaci kulturních akcí, které pak v hojném počtu 

i navštěvují. Místním se krásně podařilo svoji pěknou 

obec probudit opět k životu a mohou s hrdostí říct, že 

kulturní život v obci je rok od roku bohatší a bohatší. 

Také se rádi dobrovolně zapojují do prací ve prospěch 

obce při zvelebování své vesničky a jejího okolí. Nebojí se 

přidat svoji ruku k dílu i při nutných opravách na 

obecním majetku. Důkazem toho jsou například práce na 

revitalizaci místních skal a jejich okolí, likvidace starých 

dřevin a pomoc při výsadbě zeleně, údržbě a opravě 

tenisových kurtů.  

V neposlední řadě se také někteří občané zapojují i do výchovy místních dětí, pro které pořádají 

sportovní, ale i vědomostní kroužky. Nejen místní děti 

předškolního, ale i školního věku mají možnost 

navštěvovat různé zájmové kroužky, kde mohou rozvíjet 

své znalosti a pohybové dovednosti. Nejen předškoláci 

mohou navštěvovat kroužek fotbalový, který rozvíjí jejich 

fyzické schopnosti, ale i sportovního ducha a týmovou 

spolupráci. K dispozici je také kroužek hasičský, který 

vychovává malé hasiče, ze kterých se jednoho dne 

mohou stát i profesionálové. Děti školou povinné mohou 

využít kroužku mladého zdravotníka či přírodovědce. 

Nejen pro holčičky je tu kroužek taneční a tenisový. 

Pro rozvoj svých jazykových dovedností mohou malé i větší děti využít kurzů Angličtiny, které se 

konají v nové jazykové učebně v místní mateřské škole. Děti z obce nejen v rámci navštěvovaných 

kroužků, ale i během školní výuky, a také ve svém volném čase nacvičují různá vystoupení 

k příležitosti vítání občánků, nebo srazu seniorů.  

Od roku 2015 v obci působí kulturní komise, která zaštiťuje kulturní akce pořádané obcí. V loňském 

roce například uspořádala pálení čarodějnic, Draci patří na nebe, V Přepychách se nebojíme, letos je 

nově plánován cyklus besed v obecní knihovně. Také se zasloužila o zavedení tradice vítání občánků 

v Dřízenském údolí, protože toto místo má pro uvedení malých špuntíků mezi občany kouzelnou 

atmosféru. V neposlední řadě má velkou zásluhu na konání benefičních koncertů na záchranu 

historických varhan a zvonů v kostele sv. Prokopa. Nesmíme opomenout ani konání zájezdů na 

divadelní představení do divadla Radka Brzobohatého v Praze. Kulturní komise zajišťuje veškeré 

organizační a administrativní činnosti spojené s těmito akcemi. Kromě přípravy kulturních akcí, se 

také aktivně zapojuje do přípravy Přepyšského zpravodaje a měsíčního info letáku. Členové ČČK 

místní občany k příležitostem jejich osobních jubileí, jako jsou výročí svatby a kulaté narozeniny, 

aby za obec předali blahopřání a drobné dárky.   

  

Obr. 8 – Lokalita zvaná „Ve skalách“ 

Obr. 9 – Mladí hasiči 
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4 Podnikání v obci 

V obci má své sídlo přes 140 podnikatelských subjektů, dle právní formy zde mají převahu živnostníci.  

Zemědělci 

V současné době se v obci nacházejí tři subjekty zabývající se zemědělstvím. V první řadě v obci 

působí Zemědělské družstvo Přepychy, které se zabývá zemědělskou výrobou, zpracováním 

a prodejem zemědělských výrobků a dalšími činnostmi souvisejícími se zemědělskou výrobou. 

Druhým zemědělským subjektem působícím na území obce je společnost VOSPOL, s.r.o., která 

se specializuje na živočišnou i rostlinnou výrobu. V chovu hospodářských zvířat se specializuje 

na vyšlechtěné dojné krávy, disponuje chovnou stanicí pro prasata či ekologickým chovem slepic. 

Z rostlinné výroby se zabývá především potravinářskou pšenicí, sladovnickým ječmenem a krmným 

prosem. Majitel této společnosti pan Ing. Vostřez každý rok pořádá rybářské závody na rybnících, 

které má pronajaté od obce. Více se o této akci dočtete v příloze č. 1 této charakteristiky. Posledním 

podnikatelem v zemědělství je Ing. Aleš Pícha, jehož činnost je zaměřena do oblasti živočišné 

i rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství. Tento zemědělský podnikatel aktivně 

spolupracuje s obcí a patří mu velký dík za pomoc při revitalizaci aleje podél silnice z Přepych směrem 

na Bolehošť. V rámci své podnikatelské činnosti propůjčil obci zcela zdarma svou mechanizaci 

a zaměstnance, kteří provedli kompletní likvidaci starých stromů podél zmiňované silnice. 

Zároveň se v obci nachází i několik soukromých včelařů, které sdružuje místní organizace Českého 

svazu včelařů, která působí i v okolních obcích. Myslivci a rybáři jsou zastoupeni místním 

Mysliveckým sdružením Opočno-Přepychy, tato organizace se také stará o místní rybník sv. Ján, 

na kterém každý rok pořádá rybářské závody „Zlatý karas“. Tento spolek chce obci pomoci při obnově 

obecního lesa. Během letošního jara bude uspořádána brigáda na výsadbu nových stromků.  

Nezemědělci 

Z nezemědělských oborů podnikání má v obci své sídlo společnost CentralPlast s.r.o., která se zabývá 

výrobou plastových bazénů a příslušenstvím. Z řad živnostníků tu můžeme nalézt například 

kovoobrábění Miloše Zilvara, truhlářství Jiřího Hojného, restauraci Katka či kadeřnictví Radky 

Vymetálkové. 

Cíle pro turisty 

Obec může svým návštěvníkům nabídnout 

kromě již zmiňovaného barokního kostela sv. 

Prokopa také jedno velice pěkné místo 

v nedalekém údolí Vojenického potoka. 

Mariánské poutní místo Dřízna vzniklo na konci 

19. století díky kaplanovi Aloisi Madrovi, 

kterému je v údolí věnován pomník. Do tohoto 

údolí se z obce Přepychy vydáme po žluté 

turistické trase z místa zvaného „Ve skalách“, 

kde si pohodlně můžeme zaparkovat svůj 

automobil na nově vybudovaném parkovišti. Obr. 10 – Kaple Panny Marie Lurdské 
v Dřízenském údolí  
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V údolí nalezneme nejstarší kříž, který se v okolí obce nachází. Od roku 1839 zde stojí litinový gotický 

kříž s božím tělem, který se nachází vedle kapličky z kamenů, která zastřešuje místní studánku zvanou 

„Křížovka“ a má napodobovat Lurdskou kapli. Dominantou údolí je kaple Panny Marie Lurdské, kde se 

konají bohoslužby a také se zde vítají noví Přepyšští 

občánci. V údolí se také nachází křížová cesta se 14 

zastaveními, která má znázorňovat poslední okamžiky 

života Ježíše Krista. Křížová cesta je zakončena božím 

hrobem vytesaným ve skále, který má připomínat 

z mrtvých vstání Ježíše Krista. Turisté toto malebné 

údolí mohou navštívit kdykoliv během roku, avšak 

nejkrásnější je v jarních měsících. Každoročně se tu 

konají mše pod širým nebem a také je zde zakončena 

akce „Výšlap na Osičinu“, která je pořádána panem 

Radkem Tláskalem a každý rok se těší hojnější účasti. V 

obci a jejím blízkém okolí nalezneme i další drobné 

sakrální památky, které jsou všechny ve velmi hezkém udržovaném stavu, protože v předešlých 

letech prošly rekonstrukcí.   

Pokud při toulkách okolní krajinou a návštěvě místních památek dostanete hlad nebo jen chuť 

na něco dobrého či kávu, můžete využít služeb místní restaurace Katka, kterou naleznete v centru 

obce. V prostorách této restaurace jsou pořádané různé kulturní akce ať už obcí nebo spolky, které 

slouží především pro setkávání místních občanů a udržování dobré sousedské atmosféry.  

  

Obr. 11 – Studánka „Křížovka“ a litinový 
gotický kříž v Dřízenském údolí  
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5 Péče o stavební fond a obraz vesnice 

Historická zástavba 

Původní zástavba obce je situována v údolí Vojenického potoku, který tvoří hlavní osu zastavěného 

území. V centu obce se dochovaly objekty lidové architektury a drobné sakrální památky, které 

vytváří venkovskou atmosféru.  Nejvýznamnější stavební dominantou návsi je původně gotický kostel 

sv. Prokopa z roku 1355, který byl později přestavěn do renezančního stylu a svoji nynější barokní 

podobu získal v roce 1934. Kostel je po rekonstrukci omítek, která proběhla v roce 1993. Nyní je 

ve velmi pěkném udržovaném stavu. V současné době se obec za pomoci spolku  ProVarhany snaží 

zachránit historické Hanischovy varhany v tomto kostele. V letošním roce proběhne třetí a zároveň 

závěrečná etapa tohoto projektu. Kostel je veden jako kulturní památka České republiky. 

Na území obce se také dochovalo několik roubených stavení a poměrně značné množství drobných 

sakrálních památek, které doplňují historický ráz obce. Obec se o všechny tyto stavby stará a všechny 

již má po rekonstrukci. 

Nová zástavba 

Nová výstavba, která vzniká v obci, se musí řídit aktuálním Územním plénem, který řeší komplexní 

urbanistický návrh rozvoje obce. Budoucí výstavba je omezena na předem vymezené zastavitelné 

plochy. Územní plán reguluje míru zastavění pozemku, podlažnost staveb, způsob jejich uspořádání 

na parcele, způsob zastřešení, využití přírodních materiálů a nerušících barev zástavby tak, aby 

nenarušovala stávající ráz obce, včetně jeho historického jádra. Zástavbové studie jsou konzultovány 

s architektem, který daný územní plán 

zpracoval. Obec nemá vlastní stavební 

komisi, veškeré záležitosti proto řeší 

Městský úřad Opočno, odbor výstavby. Na 

novou výstavbu je v obci vyčleněna 

lokalita „V Domkách“ na parcelách Z26 

a Z1 na kraji obce směrem na Opočno, 

celkově by se mělo jednat o 35 parcel. 

V současné době se řeší infrastruktura pro 

stavební parcely. Stavební povolení 

pro výstavbu nové dopravní a technické 

infrastruktury by mělo nabýt právní moci 

do letošního září a na jaře příštího roku by 

měla být nová ulice dokončena.  

  

Obr. 12 – Plán nové ulice „V Domkách“ 
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6 Občanská vybavenost obce 

V obci nalezneme základní prvky občanské vybavenosti, jako jsou obecní úřad, mateřská a základní 

škola, obchod a mnohé jiné.  

Mezi základní prvek občanské vybavenosti rozhodně patří i pobočka České pošty. O zřízení pošty 

v Přepychách se zasloužil v roce 1903 Matěj 

Plichta, stávající pobočka pošty v budově 

obecního úřadu slouží místním občanům od 

roku 1991. Bylo by velmi jednoduché poštu 

zrušit, ale zastupitelé obce Přepychy si moc 

dobře uvědomují, jak je pobočka pošty a 

stávající směrovací číslo pro místní občany 

a podnikatele důležité, a tak se pustili do 

nového projektu ve spolupráci s Českou 

poštou. Jedná se o zřízení pobočky „Pošty 

Partner“. Na základě smlouvy s Českou 

poštou se od 1. 4. 2017 stala 

provozovatelem poštovních služeb obec Přepychy. Provoz bude částečně hrazen Českou poštou 

a větším podílem z rozpočtu obce Přepychy. Na konci měsíce března proběhla rekonstrukce 

provozovny pošty, která již byla hrazena obcí. Česká pošta zdarma dodala nové základní vybavení 

pošty. Poštovní úřednice, která působí na nově vzniklé poště je nyní zaměstnancem obce Přepychy, 

v případě její nemocí nebo čerpání dovolené musí mít obec vyškoleného pracovníka, který provoz 

pošty zvládne.  

Základní školu nalezneme v centru obce u hlavní cesty ze směru z Opočna na Týniště nad Orlicí. Jedná 

se o takzvanou malotřídku, ve které se učí žáci 1. až 5. ročníku. Budova školy je z roku 1832, 

v nedávné době prošla rekonstrukcí a je ve velmi pěkném stavu.  

Mateřská škola je umístěna na kraji obce směrem na Opočno ve velmi klidné lokalitě nazývané 

„V Domkách“. Jedná se o takzvanou jednotřídku, kde všechny děti různých věkových kategorií 

navštěvují jednu třídu. V současné době budova mateřské školy prochází rozsáhlou modernizací. 

V roce 2015 byla revitalizována zahrada MŠ a proběhla rozsáhlá rekonstrukce i uvnitř budovy, která 

zvýšila komfort pro děti a jejich pedagogy. V letošním roce je plánovaná druhá fáze oprav mateřské 

školy, jejím cílem je značná energetická úspora na provozu školy. V rámci této etapy proběhne 

výměna oken a dveří, zateplení obvodových zdí budovy a střechy včetně její rekonstrukce. Dále bude 

změněn zdroj vytápění včetně otopné soustavy.  Na tento projekt byla podána žádost o dotaci 

do Operačního programu životní prostředí. 

V obci také nalezneme budovu hasičské zbrojnice se sborem dobrovolných hasičů. V letošním roce je 

plánovaná rekonstrukce této budovy. Konkrétně je chystána výměna výjezdových vrat a rekonstrukce 

stávající čekárny a veřejného telefonu. Tyto prostory budou zrušeny a na jejich místě bude 

vybudována expozice pro historickou hasičskou pojízdnou stříkačku. V budově hasičské zbrojnice se 

nachází také obecní knihovna, která již byla zmíněna. 

Obec také vlastní bytový dům s obecními byty, který byl vystavěn v roce 2003. Tento dům je určen 

pro občany se zdravotním postižením nebo v seniorském věku. Zároveň se v klidné části obce nachází 

Senior Centrum Přepychy, které poskytuje pobytové sociální služby. V obci také působí „Domov 

Obr. 13 – Poštovní úřednice na nové Poště 
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Dědina, což je zařízení poskytující pomoc lidem s mentálním či kombinovaným postižením. 

V návaznosti na tato zařízení a na základě rozhodnutí okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou je 

obec Přepychy opatrovníkem dvaceti tří klientů žijících v těchto domovech. Pro zajištění agendy 

spojené s opatrovnictvím má obec od 1. 3. 2017 referentku veřejného opatrovnictví, která zajišťuje 

veškerou agendu spojenou s opatrovanci. Na zřízení tohoto nového pracovního místa obec dostala ze 

státního rozpočtu účelovou dotaci ve výši 29 000 Kč na jednoho opatrovance za rok. 

Nedílnou součástí občanské vybavenosti tvoří i objekty určené ke sportu. Zde se obec pyšní 

sportovním hřištěm, které bylo vybudováno již v roce 1949. O jeho údržbu se stará místní spolek 

SK Přepychy a kromě fotbalových zápasů se v jeho areálu pořádají venkovní společenské akce 

a místní trhy. V centru Přepych je také dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami pro malé děti.  

Inženýrské sítě v obci 

V obci jsou samozřejmě rozvedeny všechny základní inženýrské sítě, jako jsou elektrická energie, 

obecní vodovod, splašková kanalizace. Na síť elektrické energie a obecní vodovod jsou napojeny 

veškeré objekty nacházející se v obci. Na splaškovou kanalizaci je v obci napojeno zhruba 80% 

objektů. V letošním roce je naplánováno čištění současné kanalizace a její digitalizace, aby byly 

známy veškeré přípojky, které do kanalizace ústí. Čištění odpadních vod je zajištěno domácími 

čističkami odpadních vod, případně dočasnými septiky. Do budoucna je plánována rekonstrukce 

obecního vodovodu a splaškové kanalizace. Již je vypracována projektová dokumentace Obecní 

kořenové čističky.  

Obecní komunikace prošly v minulých letech opravami, a tudíž jsou v dobrém stavu. V roce 2012 

navíc proběhla za podpory dotace Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova 

rekonstrukce chodníků a parkoviště v obci. V loňském roce byla rozšířena komunikace v lokalitě 

„V Domkách“ o parkovací plochu. 

Nakládání s odpady 

V obci je zajištěn svoz komunálního dopadu, za který občané platí paušální poplatek. Také je zde 

zřízeno celkem osm sběrných míst na tříděný odpad, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby na 

papír, sklo, plast, tetrapakové obaly a bioodpad. Protože obec chce svým občanům stále poskytovat 

lepší a kvalitnější služby, od letošního května jim nabídne novou možnost ve třídění odpadu, a tak 

budou sběrná místa doplněna o nádobu na oleje a tuky z domácností.  

Na sběru bioodpadu obec spolupracuje s městem Opočnem. V centru obce jsou pak umístěny dva 

velké kontejnery na železo a bioodpad. Každý rok se obec snaží zakoupit další velký kontejner určený 

na bioodpad. Zároveň obec dvakrát za rok zajišťuje svoz nebezpečného a objemného odpadu. 

Úspora energií 

Z projektů, které mají uspořit energii, je již zahájena II. etapa rekonstrukce mateřské školy, která zde 

byla již zmíněna. Dále bude instalováno nové úsporné veřejné osvětlení v lokalitě zvané „Bukovky“. 

V rámci úspor energie budou sloučeny elektroměry u budov vlastněných obcí a to konkrétně 

u čp. 125 – Hasičská zbrojnice a čp. 5 – Obecní úřad. Do budoucna je v plánu velká rekonstrukce 

obecního úřadu, půjde především o zateplení budovy a výměnu zdroje tepla. Zároveň bude 

vybudován nový archiv a prostor pro obecní knihovnu, a také se vymění okna, aby budova opět měla 

venkovský charakter.  
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7 Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

Stěžejními dokumenty pro obnovu a údržbu veřejného prostranství a zeleně v obci a jejího okolí 

jsou Rozvojový strategický plán obce a  Územní plán obce. O pořádek nejen v obci, ale i v blízkém 

okolí se starají obecní technické služby, které využívají možnosti výpomoci osob vykonávajících 

veřejně prospěšné práce. Svůj podíl na pěkném vzhledu obce mají z velké míry i místní občané, kteří 

se starají nejen o své domy, ale rádi pomohou i na veřejných prostranstvích, například s likvidací 

starých dřevin nebo při nové výsadbě. Pěkným příkladem mnohou být i místní rybníky, které mají 

v nájmu Myslivecký spolek, pan Vostřez a pan Tláskal, kteří je pravidelně zarybňují a vzorně se starají 

o jejich břehy a blízké okolí.  

Od roku 2015 je v obci prováděna rozsáhlá obnova veřejné zeleně, protože mnoho místních keřů 

a stromů bylo již přestárlých, anebo nebyly vysazeny na vhodném místě. Hodnocení veřejné zeleně 

a návrh ošetření a kácení stromů v obci bylo 

zadáno odborné firmě Zahradní architektura 

Pardubice s.r.o. Na základě doporučení této 

firmy byla zahájena první etapa obnovy 

veřejné zeleně v obci a jejím blízkém okolí. 

V rámci první etapy bylo vysazeno dvacet 

osm stromů a keřů a dvanáct metrů živého 

plotu. V loňském roce se obec zaměřila 

především na revitalizaci ovocných alejí 

kolem cest v okolí obce, protože ovocné 

aleje byly vždy pomyslnou vstupní bránou 

do obce. Jejich nová kapitola se začala psát s 

realizací projektu „Stromořadí“, v rámci kterého byla obnovena třešňová alej podél silnice z Přepych 

směrem na Bolehošť. Stávající stromy byly vykáceny a na jejich místě byla vysázená za pomocí 

dendrologické firmy nová třešňová alej čítající 220 stromků v délce 1,0 km. Tento projekt je 

kompletně financován mimo 

rozpočet obce, protože celá akce je 

realizována skupinou místních 

podnikatelů. Velkou zásluhu na 

revitalizaci aleje má zemědělský 

podnikatel Ing. Aleš Pícha, který 

zapůjčil obci svou mechanizaci 

a pracovníky, kteří zlikvidovali staré 

stromy. Stavební firma STODER 

připravila jamky pro sazenice 

nových stromků. JUDr. Josef Duben 

daroval opěrné kůly k novým 

stromům. To nejdůležitější, a to 220 

nových stromků třešní, zakoupila 

paní starostka Zdeňka Seidelová takzvaně z vlastní kapsy. Během loňského podzimu byl osázen další 

šesti set metrový úsek této cesty za pomoci spolku ProPřepychy. Spolek zakoupil a vysadil 120 nových 

stromků švestek. V práci, která vrací krajině původní smysl a pramení ze zdravého patriotismu, budou 

Obr. 14 – Alej podél silnice na Bolehošť 

Obr. 15 – Výsadba nové aleje 
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v Přepychách pokračovat i na dalších úsecích ve směru na Mokré a Novou Ves. Pro bezpečnost 

místních občanů a spokojenost návštěvníků údolí Dřízna se obec v rámci obnovy přírodních prvků 

zaměřila i na místní skalní stěny podél silnice II/320. Vlivem působení povětrnostních vlivů se 

vytvořily nebezpečné kamenné bloky, které hrozily samovolným pádem. Zvětralé části skalního 

masivu byly odstraněny.  Následně byl skalní masiv zajištěn a okolní terén vyčištěn, upraven a nově 

zatravněn. V loňském roce byla získána dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury na výstavbu 

chodníku a parkovací plochy v této lokalitě a zároveň byl projekt s názvem „Ve skalách“ zrealizován. 

Nyní tato lokalita nabízí zajímavou klidovou zónu nejen pro turisty. S obnovou veřejné zeleně bude 

pokračováno i v letošním roce, například osázením travnaté ploch v oblasti zvané „Ve skalách“ 

stromky, keříky a ze starého kmene stromu je vytvořen přírodní „truhlík“ se skalničkami. 

Děti a ekologie 

V rámci ekologické výchovy dětí se místní škola zapojila do projektu Recyklohraní, což je školní 

recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků 

v oblasti třídění a recyklování odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií 

a použitých drobných elektrozařízení.  

V podzimním vyhodnocení soutěže v roce 2015 se ZŠ Přepychy umístila na 3. místě v kategorii škol 

s největším množstvím odevzdaných baterií v přepočtu na žáka, a to s 11,09 kg, a zároveň v kategorii 

absolutního množství na 5. místě s 388 kg odevzdaných baterií. Žáci se snažili i v roce 2016 

a v podzimním kole se opět umístili mezi nejlepšími. Tentokrát byli v přepočtu sebraných kg na žáka 

nejlepšími sběrači v rámci Královéhradeckého kraje. Škola v soutěžení pokračuje i letos a opět míří 

vysoko. 

Děti ze ZŠ sbírají také léčivé rostliny a učí se je tak lépe poznat. Byliny se suší na školní půdě, koncem 

května a během června je celá škola provoněná vůní bylin. 
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8 Péče o krajinu 

Z pohledu dělení půdy v katastru obce se v Přepychách nachází nejvíce půdy zemědělské.  Druhým 

nejvíce zastoupeným druhem je půda lesní. Podrobný přehled struktury pozemků je uveden 

v následující tabulce. 

Tabulka 7: Struktura pozemků v katastru obce 

Obec Celková výměra (ha) 
Zemědělská půda 

celkem 
Nezemědělská půda 

celkem 

Přepychy 936,6 675,19 261,46 

Dělení půdy v katastru obce Přepychy 

Zemědělská půda Nezemědělská půda 

Orná 
Zahrady, 

sady 
TTP 

Lesní 
pozemky 

Vodní 
plochy 

Zastavěné 
plochy 

Ostatní  
plocha 

611,04 21,04 41,43 201,87 1,41 17,20 40,93 

Zdroj: Český statistický úřad 

V letošním roce bylo zahájeno řízení o komplexních pozemkových změnách v katastrálním území 

Přepychy u Opočna, které je 

nezbytným podkladem pro 

územní plánování a rozvojové 

programy území. Zpracovatelem 

těchto změn je firma Sdružení 

GEO-DEZIE CINDR s.r.o., Česká 

Třebová. Pozemkové úpravy mají 

za cíl důslednou ochranu 

zemědělské půdy jako výrobního 

prostředku, ochranu kvality vody, 

zvýšení její retence v krajině 

a minimalizaci povodňových škod 

a také obnovit vztah lidí 

k zemědělské půdě. Na těchto 

pozemkových úpravách obec 

spolupracuje se všemi vlastníky dotčených pozemků, a zároveň také s lesnickými a zemědělskými 

subjekty v rámci přesunu strategických pozemků. Výsledkem pozemkových úprav bude obnovený 

digitalizovaný katastr nemovitostí s optimálním uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy 

k jednotlivým pozemkům. Úvodní jednání všech účastníků řízení se uskutečnilo 31. 3. 2017, kde byli 

účastníci seznámení s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.  

Obec je zároveň vlastníkem 1,8 ha místního lesa, ve kterém bylo provedeno vykácení přibližně 

¾ porostu. Letos v něm bude provedena nová výsadba ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Opočno-

Přepychy. V rámci vodohospodářských a protipovodňových záměrů byly vytvořeny dva projekty 

na poldry na místních vodních plochách. Jejich realizace je plánována v příštích letech. Zároveň jsou 

v rámci protipovodňových opatření v okolí obce vymezeny pásy, kde není dovoleno obhospodařování 

orné půdy a místo ní se zde nachází travní porost. 

Obr. 16 – Úvodní jednání k pozemkovým úpravám 
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V katastru obce se nachází několik malých sakrálních 

objektů v podobě pomníků, křížků nebo sousoší, které již 

byly všechny opraveny pomocí různých dotací, za přispění 

obce ze svého rozpočtu a pomocí darů místních občanů. 

O všechny památky a jejich okolí se pečlivě starají 

pracovníci technických služeb obce. Za zmínku stojí socha 

sv. Jana na hrázi obecního rybníka, sousoší Kalvárie před 

místním kostelem, Pomník Cyrila a Metoděje naproti škole 

a mnoho dalších křížků, které svědčí o bohaté historii 

Přepych. Nejvýznamnější památky se nachází v údolí 

Dřízna, které již neodmyslitelně patří k historii obce. Toto 

údolí je také vyhlášeno lokálním biocentrem. Celý areál 

tohoto poutního místa je nově opraven.  

V loňském roce byla provedena revitalizace aleje podél 

silnice II. třídy číslo 304 směrem na obec Bolehošť. Byly 

vysázeny mladé stromky třešní a švestek. Již v předchozích 

letech byla zahájena pod dendrologickým dohledem 

revitalizace místní zeleně. Obnovou prošla zahrada místní 

mateřské školy, prostranství před kostelem sv. Prokopa, ulice zvaná „Ve skalách“ a v neposlední řadě 

poutní místo Dřízna.  

  

Obr. 17 – Pomník Cyrila a Metoděje 
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9 Připravované záměry 

Obec má v plánu uskutečnit do roku 2020 několik investičních akcí a bude maximálně usilovat 

o získání dotačních prostředků na realizaci těchto projektů. 

Specifický cíl 
Předpokládané 

období realizace 

Předpokládané 
náklady 

projektu (v tis. 
Kč) 

Financování 

Osázení obecního lesa 2017 30 Rozpočet obce 

Dopravní značení 2017 50 Rozpočet obce 

Čištění kanalizace a její 
digitalizace 

2017 300 Rozpočet obce 

MŠ čp. 167 - Nákup pračky + 
matrace do dětských postýlek 

2017 50 Rozpočet obce 

MŠ čp. 167 - II. etapa 2017 6 600 Rozpočet obce, dotace 

Kniha o obci Přepychy 2018 50 Rozpočet obce 

Nákup zvonu do kostela sv. 
Prokopa 

2018 250 
Rozpočet obce, 
sbírkové konto 

III. etapa renovace 
historických varhan v kostele 
sv. Prokopa 

2017 578 
Rozpočet obce, dotace, 

sbírkové konto 

Rozšíření obecního rozhlasu 2017 15 Rozpočet obce 

Obecní vlajka 2017 19 Rozpočet obce 

Oplocení sportovního hřiště 
Přepychy 

2017 50 Rozpočet obce 

Nátěr veřejného osvětlení 2017 30 Rozpočet obce 

Rozšíření veřejného osvětlení 
do lokality zvané „Bukovky“ 

2017 150 Rozpočet obce 

Obnova nátěru oplocení 
hřbitova 

2017 15 Rozpočet obce 

Průkazy energetické 
náročnosti budov pro obecní 
budovy 

2017 25 Rozpočet obce 

Bytová výstavba lokalita „V 
Domkách“ – projektová 
dokumentace 

2017 470 Rozpočet obce 

Odpadové hospodářství - 
zakoupení kontejneru na BIO 
odpad 

2017 37 Rozpočet obce 

Revitalizace veřejné zeleně 2017 20 Rozpočet obce 

Obnova stromořadí 2017 0 Sponzoři 

Stavební úpravy a opravy 
hasičské zbrojnice 

2017 390 Rozpočet obce 

Přestavba zastávky v hasičské 
zbrojnici 

2017 140 Rozpočet obce 

Sloučení elektroměrů 2017 5 Rozpočet obce 

Stavební úpravy budovy OÚ - 
Projekt 

2017 50 Rozpočet obce, dotace 



Přepychy soutěž Vesnice roku 2017 
 

21 
 

10  Informační technologie 

Obecní úřad pro sdělování nejnovějších aktuálních informací hojně využívá místního rozhlasu, který 

lze považovat za nejrychlejší sdělovací prostředek. Je zde využíván jak pro sdělení běžných informací, 

tak pro oznámení nějaké mimořádné situace, například v případě hrozící povodně nebo jiného nejen 

živelného nebezpečí.  

Pokud místní občané zmeškají hlášení obecního rozhlasu, je zde také možnost si obsah posledního 

hlášení přehrát po zavolání na telefonní číslo 732 405 387. Pokud některý z obyvatel Přepych ví, 

že pravidelně v době hlášení obecního rozhlasu není doma, a přesto ho jeho obsah zajímá, tak si 

obsah těchto hlášení může nechat pravidelně zasílat na svůj soukromý email. Stačí si tuto službu 

objednat na emailové adrese: jana.sykorova@prepychy.cz.  

Obec také používá pro sdělování aktuálních informací svým občanům internetové stránky s adresou 

www.prepychy.cz, které mají od konce dubna loňského roku novou podobu. Nový web obce je velmi 

přehledný s pěkným moderním designem. Tento web je stále pravidelně aktualizován, aby poskytoval 

nejnovější informace o dění v obci, ale zároveň aby umožňoval pohled i do historie a přinášel 

vzpomínky na to, co se v obci událo v posledních letech. Na hlavní stránce návštěvník nalezne vždy 

aktuální informace o budoucím, současném i minulém dění v obci. Nalezneme zde záložku Obec, kde 

se nachází veškeré informace týkající se struktury obce, obecního úřadu, kontakty, obecní tiskopisy 

ke stažení, veřejné vyhlášky a opatření, informace o obecní knihovně, odpadech a mnohé další. 

Oblíbenou sekcí jsou i rozsáhlé fotogalerie z kulturních akcí pořádaných obcí. Web také nabízí stručný 

pohled do Přepyšské historie. V záložce Historie a památky si uživatelé mohou přečíst úryvky 

z kroniky obce, prohlédnout si místní památky nebo shlédnout historické pohlednice. V záložce 

organizace a spolky se můžeme dočíst nejen o činnosti místních spolků, ale například i zajímavosti 

z jejich historie. Na webu je elektronicky zveřejněna obecní deska, obecní zpravodaj a kalendář 

kulturních akcí.   

Pro občany, kteří nedisponují vlastním připojením k internetu, je k dispozici počítač s internetovým 

připojením v obecní knihovně, kde si web své obce můžou v klidné a příjemném prostředí pročíst.  

V návaznosti na webové stránky je vydáván obecní zpravodaj, který přináší shrnutí důležitých 

informací, nejrůznější reportáže z akcí konaných v obci nebo například zápis ze zasedání obecního 

zastupitelstva.  

 

  

mailto:jana.sykorova@prepychy.cz
http://www.prepychy.cz/
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Příloha 1- Společenský život v obci 

Slibovaný podrobnější popis kulturních akcí 

Kulturní život v Přepychách je každoročně zahajován společenskými plesy místních spolků. Nejprve 

má reprezentační ples MS ČČK, který je hned druhý den 

následován karnevalem pro děti pod taktovkou tohoto 

spolku. Obě tyto akce mají hojnou návštěvnost místními 

i přespolními. Na loňském karnevale děti v nejrůznějších 

převlecích tančily, soutěžily a pomohly pejskovi a kočičce, 

kteří zábavné odpoledne provázeli, umíchat a upéct dort.                                                                                              

K novodobé historii Přepych neodmyslitelně patří 

i masopust. V letošním roce již posedmé prošel průvod 

masek obcí. Tuto akci každoročně pořádá místní spolek 

ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů Přepychy. Ráno v den masopustního průvodu se všechny 

masky sejdou u hasičské zbrojnice, kde je 

již nachystána ochutnávka zabijačkových 

pochoutek a lidových nápojů. Následně 

se masky vydají na pochod obcí, a pokud 

má některý z občanů zájem o to, aby ho 

průvod navštívil u něho doma, tak na 

plot svého domu vyvěsí leták s nápisem 

„Vítejte“ a masopustní průvod ho poctí 

svojí návštěvou. Když rodina průvod 

pohostí, muzikanti jim zahrají tradiční 

lidové písně a maškary vyzvou hospodyni 

k tanci. Celý průvod je zakončen 

u hasičské zbrojnice, kde pokračuje 

masopustní veselí.  

Na závěr února se již tradičně koná hasičský ples, který se uskutečňuje v místní restauraci Katka a těší 

se hojné účasti nejen hasičů. 

Ke dni mezinárodního dne žen je pořádáno Taneční posezení k MDŽ, které každoročně organizují 

členky MS ČČK. Protože před pěti lety si tyto ženy řekly: „Proč neslavit MDŽ? Proč se ochuzovat 

o příležitost společně se pobavit?“ Proto se v místní restauraci Katka tato akce letos uskutečnila již po 

páté. Každoročně je doprovázena kulturním programem a příjemnou hudbou, která přítomné vybízí 

k tanci. V letošním roce pozvání přijaly sestry Chaloupkovy, které přítomné pobavily svým skvěle 

připraveným tanečním vystoupením.  

K měsíci dubnu již tradičně patří pálení čarodějnic, v obci Přepychy se této akce ujala kulturní komise. 

Akce se uskutečňuje na místním hřišti SK Přepychy, kde se již tradičně pálí velká vatra s čarodějnicí. 

Pro děti jsou připravovány různé soutěže, za které jsou odměňovány sladkostmi. Je zde také možnost 

si s dětmi opéct špekáčky u malého ohniště a samozřejmě je tu pro malé i velké čaroděje 

a čarodějnice zajištěno občerstvení. 

Obr. 18 – Dětský karneval 

Obr. 19 – Přepyšský masopust 
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Pravidelně osmého května pořádá rodina Radka Tláskala jarní pochod „Výšlap na Osičinu“. V roce 

2016 se ho zúčastnilo rekordních sedmdesát účastníků. 

V květnu místní SDH Přepychy organizuje, anebo pomáhá s organizací sousedním obcím, Okresní 

soutěže mladých hasičů Plamen, které se účastní až 500 dětí z okolních sdružení. Již tradiční 

víkendová akce vybízí malé hasiče k přirozené soutěživosti a týmové spolupráci k dosažení co 

nejlepšího výsledku, a zároveň k zapojení se do prospěšné společenské a záchranné činnosti 

i v budoucnu. 

Protože děti jsou naší budoucností a Přepyšští si to velice dobře uvědomují, tak pravidelně pořádají 

akce s názvem „Děti mají svátek“  ku příležitosti mezinárodního dne dětí. V loňském roce kulturní 

komise zajistila návštěvu cirkusu se cvičenými zvířátky. 

Místní kostel sv. Prokopa se každoročně zapojuje do celostátní 

akce Noc kostelů, při které jsou ve večerních hodinách pro 

návštěvníky otevřeny prostory, které nejsou při běžném 

provozu k vidění. V loňském roce byl večer věnován místním 

varhanám a jejich obnově a jako host zde byl houslista Jaroslav 

Svěcený, který krásný večer obohatil svým hudebním 

vystoupením.  

Obec Přepychy má opravdu bohatou historii, ke které 

neodmyslitelně patří i místní podzemní chodby. V předešlém 

roce bylo podzemí poprvé zpřístupněno veřejnosti při akci 

s názvem „Prohlídka podzemí“. V rámci této akce bylo 

secvičeno maňáskové divadlo na motivy pohádky Miloně 

Čepelky Krejčí, švec a skřítci, jehož děj se odehrává v prostorách 

místních skal. Tato akce měla mezi veřejností velký úspěch, a 

proto je návštěva podzemí plánována i na letošní rok. 

V obci se každoročně konají i dvě rybářské události, 

kterými jsou Zlatý karas a rybářské závody. Myslivecký 

spolek v loňském roce uspořádal jubilejní desátý ročník 

rybářských závodů „Zlatý karas“ a i v letošním roce se 

chystá toto klání zorganizovat. Tato soutěž se koná 

u rybníku Svatý Jan a loví se zde kapři, karasi, plotice 

a okouni. Samozřejmě na soutěži je zajištěno občerstvení, 

kde lze ochutnat tradiční mysliveckou kuchyni. Každý ze 

soutěžících rybářů dostane alespoň malou cenu. 

Obdobnou akcí s o trochu delší historii jsou Rybářské 

závody, které pořádá pan Ing. Vostřez na rybnících Farský 

a Obecní. Tyto závody jsou dvoudenní, první den předvedou své dovednosti dospělí a druhý je 

věnován dětským závodníkům. I zde jsou pro všechny účastníky připraveny hodnotné ceny.   

Nejen pro místní občany v důchodovém věku obec pořádá Festival dechových hudeb, kdy se během 

svátečního odpoledne na podiu vystřídá několik kapel a svými skladbami vybízejí návštěvníky nejen 

k poslechu, ale i k tanci. V loňském roce na této akci byla pokřtěna nová obecní vlajka a obecní znak.  

Obr. 20 – Prohlídka podzemí 

Obr. 21 – Rybářské závody 
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Léto je přímo stvořené pro stanování a tak i obyvatelé Přepych každoročně stanují u rybníku 

Dvorský. Jedná se o víkendovou akci určenou nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Na břehu rybníku si 

Přepyšští postaví stanové městečko a tráví zde víkend se svými sousedy a dětmi. Během dne jsou 

pořádány různé sportovní aktivity nejen pro děti. Večery jsou určené pro společné klábosení a třeba 

i nějaký ten tanec. 

V letních měsících se nejen místní občané můžou aktivně zúčastnit soutěže O přepyšské kormidlo, 

anebo mohou jen přihlížet a bavit se nad výkony soutěžících posádek, protože kreativitě plavidel 

a posádek se meze nekladou. Tato soutěž je již každoročně od roku 2011 pořádána na místním 

Dvorském rybníku. V soutěži jsou hodnoceny tři kategorie – design plavidla, zdolávání připravené 

trati a kreativita posádek. Do hodnocení posádek se mohou zapojit i přítomní diváci, kteří udělují 

cenu sympatie. Tato nevšední akce se každoročně těší hojné účasti diváků a zaručuje příjemné 

a zábavné odpoledne pro všechny věkové kategorie.  

Loučení s létem se tu již každoročně pořádá poslední srpnový víkend, jako zakončení velkých 

prázdnin. Tato akce, která je určena hlavně 

dětem, má být vrcholem letních prázdnin nejen 

pro místní. Je to odpoledne plné her a soutěží 

pro děti. Pro úspěšné soutěžící je připraveno 

mnoho cen a dárků a všechny děti dostanou 

diplom za účast, aby to i těm neúspěšným nebylo 

líto a odnesly si hezkou vzpomínku na tento den. 

V rámci zábavného odpoledne je zajištěno 

občerstvení nejen pro malé účastníky, 

ale především pro jejich dospělý doprovod.   

Protože podzimní čas patří drakům a strašidlům, 

tak se kulturní komise v Přepychách rozhodla pro 

organizaci dvou nových podzimních akcí nejen pro místní děti. Nejprve proběhla drakiáda s názvem 

„Draci patří na nebe“, kde kromě pouštění donesených 

draků bylo možné si pochutnat na dobrůtkách od 

místních členek kulturní komise a také ochutnat pečené 

brambory v popelu, které neodmyslitelně k podzimu 

patří. Děti si také mohly nakreslit svého dráčka 

a společně vytvořily velkého draka do místní knihovny, 

který na ně bude dohlížet při výběru knih. V rámci 

dušičkového víkendu proběhla strašidelná stezka pro děti 

„V Přepychách se nebojíme“. Pro děti byla nachystána 

strašidelná stezka s různými strašidelnými příbytky 

a bytostmi. Na jednotlivých zastávkách této stezky děti plnily nejrůznější úkoly. Strašidelného večeru 

se zúčastnilo téměř 60 dětí, na které na konci čekala výborná dýňová polévka a teplý čaj. Obě tyto 

akce se velice vydařily a v obdobném duchu se plánují i letos.  

V listopadu se také již tradičně koná tematický ples, který pořádá spolek ProPřepychy. V loňském 

roce s názvem „V Říši zvířátek“. Realizační tým opět nezklamal a různých druhů exotických 

Obr. 22 – Loučení s létem 

Obr. 23 – Draci patří na nebe 
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i domácích zvířat se po sále prohánělo nepřeberné množství. Tematický večer se opravdu vydařil, 

zpívalo se a tančilo skoro až do rána. 

Závěr roku patří vánočním svátkům a k nim bezesporu patří rozsvícení vánočního stromu první 

adventní neděli a Zpívání u kostela večer před Štědrým dnem, které je doprovázeno živým 

betlémem. 

Nesmíme zapomenout ani na benefiční 

koncerty, které se již třetím rokem konají 

v kostele sv. Prokopa, které se staly nedílnou 

součástí projektu záchrany historických 

Hanischových varhan. Na těchto koncertech 

vystupují nejen žáci z okolních základních 

uměleckých škol, ale především špičkoví umělci 

z řad českých hudebníků. V loňském roce 

Přepychy poctil svou návštěvou například známý 

houslista Jaroslav Svěcený s Michaelou 

Káčerkovou, houslista Václav Hudeček 

s cembalistou Martinem Hrochem. Na letošní rok je plánováno hned 8 benefičních koncertů, na které 

opět dorazí významné osobnosti české hudební scény.    

Obec Přepychy je v širokém okolí také známá díky konání již tradičních Podorlických a motoristických 

trhů. První Přepyšská burza se uskutečnila v roce 1985. Od tohoto roku se trhy konají pravidelně, 

vždy minimálně 1x až 3x do měsíce, dle aktuálního ročního období. Trhy se stále těší oblibě široké 

veřejnosti, i když již ne v takové míře jako na konci osmdesátých let minulého století. 

V obci se také konají jednorázové události, jako například oslavy 660 let od první písemné zmínky 

o obci Přepychy. Na letošek je například plánováno vzpomínání na Generála Laudona, který se svou 

armádou v roce 1758 táhl přes Přepychy a okolí. V příštím roce kulatého výročí se plánuje odhalení 

jeho sochy, kterou připravují obci darovat dva místní občané. 

Většina zmiňovaných akcí je podpořena z rozpočtu obce. 

Tabulka 8: Přehled plánovaných akcí v obci pro rok 2017: 

Měsíc Název akce Pořadatel 

Leden 

Tříkrálová sbírka Charita Dobruška 

Výroční schůze PP 

Společenský ples ČČK MS ČČK 

Dětský karneval MS ČČK 

Únor 

Výroční schůze ČČK MS ČČK 

Společenský ples obcí Obec 

Hasičský bál SDH 

Masopust SDH, ProPřepychy 

Březen 

Malířská rodina Mánesů Obecní knihovna, Kulturní komise 

Taneční posezení k MDŽ MS ČČK 

Karneval pro dospělé SDH 

Duben Přednáška MUDr. Ondřej Toman MS ČČK 

Obr. 24 – Benefiční koncert 
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Setkání seniorů Obec, Kulturní komise 

Benefiční koncert ZUŠ Dobruška Obec, Kulturní komise 

Pálení čarodějnic Obec, Kulturní komise 

Sbírka ošacení MS ČČK 

Květen 

Výšlap na Osičinu Radek Tláskal 

Floriánská jízda SDH 

Mše svatá v údolí Dřízna Farnost 

Benefiční koncert Jiří Stivín a Václav Uhlíř Pro Varhany, Obec, Kulturní 
komise 

Rybářské závody „Zlatý Karas“ MS 

Červen 

Děti mají svátek MS ČČK 

Noc kostelů-benefiční koncert Hradišťan & Jiří 
Pavlica 

Pro Varhany, Obec, Kulturní 
komise 

Prohlídka podzemí Obec, Kulturní komise 

Výstava traktorů SDH 

Červenec 

Festival dechových hudeb Obec, ProPřepychy 

Rybářské závody Ing. Vostřez 

Benefiční koncert Pro Varhany, Obec, Kulturní 
komise 

Vzpomínka Generála Laudóna Mgr. Macháček, Obec 

Letní hasičská noc SDH 

Srpen 

Stanování u rybníka Radek Tláskal 

Mše svatá údolí Dřízna Farnost 

O přepyšské kormidlo ProPřepychy 

Loučení s prázdninami MS ČČK 

Září 

Vítání občánků Obec, Kulturní komise 

Benefiční koncert Obec, Kulturní komise 

Sbírka ošacení MS ČČK 

Draci patří na nebe Obec, Kulturní komise 

Říjen 

Mše svatá v údolí Dřízna Farnost 

Benefiční koncert Pro Varhany, Obec, Kulturní 
komise 

Posvícení Iva Kadlecová 

Zdravotní přednáška MS ČČK 

Listopad 

V Přepychách se nebojíme Kulturní komise, Obec 

Pietní akt Obec, SDH 

Adventní aranžování MS ČČK 

Benefiční koncert Pro Varhany, Obec, Kulturní 
komise 

Tematický ples „Mimozemšťané“ ProPřepychy 

Rozsvícení vánočního stromu Obec, ProPřepychy 

Prosinec 

Přepyšské čertoviny Kulturní komise, Obec 

Zpívání u kostela ProPřepychy, Základní škola 

Benefiční koncert Pro Varhany, Obec, Kulturní 
komise 

Zdroj: Obec Přepychy 
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Příloha 2 - spolky v obci 

Pár slov k místním spolkům. 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách vznikl na začátku roku 1880 a v této době čítal 35 členů. 

V období mezi lety 1887 a 1999 úspěšně zasahoval u 37 požárů. V současné době má sbor 95 členů. 

Hasiči příkladně spravují svůj majetek, na opravách a zvelebování hasičské techniky a zbrojnice úzce 

spolupracují s vedením obce, která každý rok vyčlení část rozpočtu pro SDH Přepychy. V loňském roce 

natřeli stožár na sušení hadic za požární zbrojnicí. Na letošní rok je plánovaná rekonstrukce prostoru 

čekárny a veřejného telefonu, který bude sloužit jako výstavní místo pro historickou hasičskou 

stříkačku, se kterou SDH jezdí na výstavy historické hasičské techniky. 

Hasičský sbor pořádá každoročně několik pravidelných kulturních akcí. Za zmínku stojí únorový ples, 

březnový karneval pro dospělé a letní hasičská noc. Místní hasiči také organizují okrsková kola 

hasičských soutěží a okresní kolo soutěže Mladých hasičů Plamen, při kterých spolupracují i s dalšími 

spolky z obce. Společně se sdružením 

PROPŘEPYCHY obnovili tradici pořádání 

Masopustu s průvodem masek po vesnici 

a ochutnávkou zabijačkových pochoutek 

v hasičské zbrojnici. 

Během školního roku v místní hasičárně 

probíhá hasičský kroužek pro děti, který se 

koná vždy dvakrát v týdnu. Děti z tohoto 

kroužku se účastní hasičských soutěží.  

Kromě družstva mladých hasičů a družstva 

žen má sbor i výjezdovou jednotku 

zařazenou jako JPO V. Z větších požárů, na 

jejichž likvidaci se sbor v poslední době podílel, stojí za zmínku požár cukrovaru v Českém meziříčí. 

Sportovní klub Přepychy 

Sportovní klub Přepychy byl založen v roce 1933 

a začínal svá první utkání na hřišti „U hrušky“ nad 

Přepychami. Postupem času se hřiště stalo 

nevyhovující a tak si sportovní klub v roce 1949 

vybudoval nové, pracovalo se na něm v době 

volna. Na hřišti nebyly ani kabiny, ani přívod vody 

či elektrického proudu. O čtyři roky později se 

zakládá mužstvo žáků a v roce 1959 mužstvo 

dospělých. V roce 1983 je po průběžných 

modernizacích hřiště plně dovybaveno 

a osvětleno. Díky tomu je možno hřiště využívat 

i pro místní zábavy a stává se víceúčelovým. 

I mužstva jdou výkonnostně kupředu. I. Mužstvo postupuje v roce 1980 do třídy B a v roce 1999 

dokonce do třídy A. Žáci rovněž slaví úspěchy a v roce 1995 vyhrávají Okresní přebor. Mužstva 

Obr. 25 – SDH Přepychy 

Obr. 26 – Malí Přepyšští fotbalisté  
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úspěšně reprezentují svou obec dodnes a mimo to se aktivně podílejí na pořádání vybraných 

kulturních akcí.  

Místní skupina Českého červeného kříže Přepychy 

Místní skupina ČČK Přepychy byla založena počátkem června roku 1959 a čítala dvacet členů. 

V současnosti má místní skupina ČČK 64 členů. Hlavním úkolem skupiny bylo vždy získávání nových 

bezpříspěvkových dárců krve. Další náplní spolku je každoroční sbírka použitého oblečení pro další 

účely, kterou spolek organizuje od roku 1996 nejméně dvakrát do roka.  Členky každoročně dělají 

zdravotní dozor na různých akcích, které se v obci konají. Sestry v loňském roce zajišťovaly zdravotní 

dozor při fotbalových utkáních, na akcích SDH, při festivalu dechové hudby nebo při soutěži 

O přepyšské kormidlo.  

Dále spolek od svého založení pravidelně pořádá různé kulturní akce pro děti, ale i dospělé, které se 

staly již tradicí. Například společenské plesy, maškarní karneval pro děti, „děti mají svátek“ na den 

dětí, sportovní odpoledne pro děti na závěr prázdnin, dále pak různé zdravotní přednášky. 

Vedle těchto záslužných činností vede místní ČČK i kroužek mladých zdravotníků, který se koná 

během školního roku. Děti jsou v kroužku proškoleny v základech poskytování první pomoci, 

procvičují obvazové techniky, umělé 

dýchání a základy zdravého životního 

stylu. Malí zdravotníci se se svými 

nabytými vědomostmi pravidelně 

zúčastňují soutěží, kde se umisťují na 

pěkných místech. V loňském roce 

vyhráli okresní kolo v Rychnově nad 

kněžnou a postoupili do krajského 

kola. Dále se učí poznávat léčivé 

byliny, které společně sbírají, účastní 

se výletů a táborů.  

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy 

Současný myslivecký spolek vznikl sloučením honiteb a členů bývalé Myslivecké společnosti Opočno-

Čánka a Mysliveckého sdružení LÁNY v Přepychách a to dne 12. 03. 1982. V současné době má MS 

30 členů a hospodaří v revíru o výměře 1575 ha. Revír se rozkládá v katastrálním území obcí Opočno, 

Přepychy, Čánka, Dobříkovec a jeho hranice nekopírují hranice katastru. Dnes již není hlavní činností 

spolku lov zvěře. Současní myslivci dnes mají za cíl více o ochranu volně žijících živočichů a to hlavně 

snahou o co nejzdravější životní prostředí. Jde zejména o zvýšení potravní nabídky např. zakládání 

zvěřních políček a biopásů, přikrmováním v době nouze, zabezpečení klidu v honitbě zejména v době 

hnízdění a vyvádění mláďat. Velké úsilí věnují myslivci vypouštění uměle odchovaných mláďat do 

přírody. Myslivecký spolek každoročně organizuje zkoušky vloh pro lovecké psy. Propůjčuje honitbu 

k sokolnickým lovům, které se tradičně váží k činnosti myslivců na Opočensku. Pořádá „myslivecké 

dny“. V roce 2007 poprvé pořádalo soutěž pro rybáře tzv. „Zlatý karas“, která se v Přepychách stala 

již tradicí. 

Obr. 27 – Mladí zdravotníci 
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Spolek ProPřepychy z.s. 

ProPřepychy, z.s. je nezisková organizace schválená Ministerstvem vnitra České republiky. Občanské 

sdružení ProPřepychy bylo založeno 1. 12. 2009, v lednu 2016 se organizace přejmenovala na 

ProPřepychy, z.s.. Primárním cílem tohoto spolku je rozvoj kulturního a společenského života v obci 

Přepychy. Tento spolek zaštiťuje organizaci mnoha akcí pro místní obyvatele, ale i širokou veřejnost. 

Za zmínku stojí například průvod masek při únorovém masopustu, podílení se na pořádání festivalu 

dechových hudeb K. Pšeničného. Plně v jejich režii jsou tyto každoročně se opakující akce: 

O Přepyšské kormidlo, tematický ples, rozsvícení vánočního stromku a zpívání u kostela. V loňském 

roce byl hlavním sponzorem druhé etapy revitalizace zeleně kolem silnice II. třidy 304. Spolek zde 

vysázel 120 stromků švestek. 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přepychy 

Český svaz včelařů je zapsaný spolek, jehož členy jsou chovatelé včel a příznivci včelařství. Spolek byl 

založen koncem roku 1905. V současné době základní organizace přepychy 

sdružuje 56 členů, kteří chovají 639 včelstev.  Nejmladšímu členovi je 17 let, 

nejstaršímu 86 let. V obvodu ZO Přepychy chová včely ještě 6 dalších chovatelů 

z jiných ZO a také dva neorganizovaní včelaři. Celkem na území ZO Přepychy 

působí 64 včelařů a chovají 749 včelstev. Do obvodu Základní organizace ČSV 

Přepychy patří k 1. lednu 2017 tato katastrální území: Přepychy, Záhornice, 

Zádolí, Trnov, Houdkovice, Voděrady, Nová ves, Vojenice, Vyhnanice, 

Ježkovice, Bolehošť, Ledce, Klášterec n. D., Městec n. D., Vysoký újezd a Očelice.  
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