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PŘEHLED AKTUALIT / KVĚTEN 2017

To není APRÍL

Vážení čtenáři,
jaro sebou přináší zářivé louky plné žlutých pampelišek, rozkvetlé aleje ovocných
stromů a polibky zamilovaných. S jarem
jsou spjaty svátky sahající do dob pohanských, oslavující probouzející se život,
i svátky novodobé připomínající ukončení
II. světové války. Zmíněné dny jsou patřičně zvýrazněny v kalendáři a přinášejí nám
mimo oslav samotných i dny volna.
My však vzpomeneme dvou dnů, kterým
se nedostává takových výsad, ale přesto
do našeho kalendáře patří. Tradice toho
prvního je známa Evropanům po staletí
a slaví se 91. den v roce (pokud tento není
přestupný). Ten druhý významný den je
pouze náš, přepyšský. Jeho datum je plovoucí a tradice nese v tomto roce pohádkové číslo: třetí.
Jistě jste uhádli, které dny mám na mysli.
Je to 1. duben – Apríl, který vyznává celý
západní svět. A to s gustem a poťouchlostí nám lidem vlastní – někoho co nejlíp napálit. Za kolébku těchto aprílových
srandiček je považována Francie, kde je
tento den oslavován už od roku 1564, v
české kotlině od roku 1690. Ten druhý
den, tedy spíše odpoledne, slavíme pouze
v naší přepyšské kotlině. Příjemné posezení v Restauraci Katka se svými sousedy
a vzpomínkami propojujícími a oživujícími naše osudy nese název Setkání seniorů. A co mají oba dny společného? Veselou mysl a dobrou náladu. Úsměvy přátel
a nejbližších, vyvolané povedenými šprýmy či výkony oblíbených umělců, za to
určitě stojí. Úspěšnost vašich aprílových
žertů posoudit neumím. U Setkání seniorů smekám klobouk. Pořadatelé si zaslouží
stejný aplaus jakým publikum poděkovalo účinkujícím: Pavlíně Filipovské, Milušce
Voborníkové i našim mladým muzikantům a zpěvákům v režii Jitky Čtvrtečkové.

Kalendář akcí v Přepychách

Známky z Přepych

Pro štěstí

středa 17. 5. od 18 hodin, obecní knihovna

ANTARKTIDA
poutavé vyprávění doplněné promítáním s Václavem Pavlem
neděle 27. 5. od 7 hodin, Rybník u sv. Jána

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
neděle 4. června od 9:30 hodin, u hasičské zbrojnice

Aršík věnovaný SDH Přepychy.

NA KOLE DĚTEM
Malá zastávka pelotonu cyklotour v čele s Josefem Zimovčákem, výstava historických kol, dětský kolotoč, poníci a skákací hrad. Občerstvení.
pátek 9. 6. od 16 hodin, kostel sv. Prokolpa

BENEFIČNÍ KONCERT
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím JIŘÍM PAVLICOU

Aršík věnovaný spolku ProPřepychy

sobota 10. 6. od 9 - 12 hodin, u altánu

PROHLÍDKA PODZEMÍ
Kronikář obce Vladimír Zdeněk v roli kouče
zpěvu názorně předvádí Pavlíně Filipovské
správnou intonaci a artikulaci.

Slet čarodějnic u Dvorského rybníka
Aršík věnovaný tradičním zvykům

V dubnu jsme však byli svědky i mimořádné události v naší obci. Otevření Pošty
Partner. A protože k mimořádným událostem patří důstojné pamětní předměty,
tak i my jsme pro vás připravili suvenýr
- aršíky známek vydaných u příležitosti
jejího otevření. A jak jinak než v optimistickém duchu Roku Slívy. Nejedná se o
Apríl, ale o plnohodnotné známky našich
spolků a více či méně slavných rodáků ve
spojení s edicí cenin grafika Jiřího Slívy.
Ukázku známek, které si můžete zakoupit
na naší poště, přinášíme v tomto INFU.

Aršík k obnově zvonů kostela sv. Prokopa

Na hřišti si svůj kouzelný čas užívali čarodějnice i čarodějové všech generací.
Přepychy INFO vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční
rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Králíček. Foto: archiv Obce
Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík, Dana Ehlová. Registrace: MK ČR E 22540

Aršík k záchraně Hanischových varhan

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2017-06
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu •Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
3. Bod 4 programu • Rozpočtové opatření č. 3/2017 4. Bod 4.1. programu • Rozpočtové opatření č.
4/2017. 5. Bod 20 programu • odkládá se. 6. Bod 21 programu • odkládá se. 7. Bod 22 programu •
odkládá se. 8. Bod 23 programu • odkládá se. 9. Bod 24 programu • odkládá se. 10.Bod 26 programu
• ostatní • 26.1. Informaci o záštitě Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, nad benefičním koncertem souboru Hradišťan dne 9.6.2017, v kostele sv. Prokopa.
II. Schvaluje: pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu (hlasování v 19:10 hod.) • Program jednání a ověřovatele zápisu (13/0/0). 2. Bod
5 programu (hlasování v 19:20 hod.) • Žádost o dokoupení pozemku č.j. 213/2017 z důvodu změny
vlastníka (14/0/0). 3. Bod 6 programu • Smlouvu o prodeji pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u
Opočna, parc.č. 212/44 m) (176 m2), parc č. 212/44 n) (102 m2), dle záměru obce č. 4/2016. (14/0/0).
4. Bod 7 programu • Smlouvu o prodeji pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č.
212/43 k) (106 m2), parc č. 212/43 l) (20 m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 5. Bod 8 programu •
Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 212/42 (97 m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 6. Bod 9 programu • Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy, k.ú.
Přepychy u Opočna, parc.č. 212/41 (66 m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 7. Bod 10 programu •
Smlouvu o prodeji pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 212/40 d) (27 m2), parc
č. 212/40 f) (32 m2), parc.č. 212/40 e) (5 m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 8. Bod 11 programu
• Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 212/31 (36 m2), dle
záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 9. Bod 12 programu • Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy,
k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 212/32 (21 m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 10.Bod 13 programu • Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 212/33 (14
m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 11.Bod 14 programu • Smlouvu o prodeji pozemků v obci
Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 212/34 (6 m2), dle záměru obce č. 4/2016 (14/0/0). 12.Bod
15 programu • Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 219/28
(45 m2), dle záměru obce č. 8/2016 (14/0/0). 13.Bod 16 programu • Smlouvu o prodeji pozemku
v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 981/79 (87 m2), dle záměru obce č. 5/2016 (14/0/0).
14.Bod 17 programu • Smlouvu o prodeji pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č.
982/18 (9 m2), parc. č. 982/17 (20 m2), dle záměru obce č. 6/2016 (14/0/0). 15. Bod 18 programu •
Žádost o odkoupení pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 781/2 (40 m2), parc.č.
778/6 díl a) (311 m2), parc.č. 778/6 díl b) (77 m2) (14/0/0). 16. Bod 18.1. programu • Smlouvu o
prodeji pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 781/2 (40 m2), parc.č. 778/6 díl a)
(311 m2), parc.č. 778/6 díl b) (77 m2), dle záměru obce č. 9/2016 (14/0/0). 17. Bod 18.2. programu •
Smlouvu o nákupu pozemků v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc. č. 778/5 (33 m2) (14/0/0).
18.Bod 19 programu • Žádost o odkoupení pozemku v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 981/65 (40 m2) (14/0/0). 19.Bod 19.1. programu • Smlouvu o prodeji pozemku v obci Přepychy,
k.ú. Přepychy u Opočna, parc.č. 981/65 (40 m2), dle záměru obce č. 11/2016 (14/0/0). 20.Bod 25
programu • Členství v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a pověření starostky obce
k zastupování obce (14/0/0). 21.Bod 26.2. programu • Územní studii zastavitelných ploch Z1 a Z26
obec Přepychy, zakázkové číslo 08/17, březen 2017 (14/0/0).
III. Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy: • dle bodu 6 -17 programu. • dle bodu 18.1. programu. • dle bodu 18.2. programu. • dle bodu 19.1. programu. • dle bodu 25 programu.
Připomínky a informace: • Komplexní pozemkové úpravy. • Brigáda v obecním lese. • Benefiční
koncert ZUŠ Dobruška 26.4.2017. • Benefiční koncert Jiřího Stivína a Václava Uhlíře 13.5.2017. •
Pošta Partner + historie pošty. • Umístění sběrných nádob na olej a tuky v obci (05/2017). • Plánována
rozšířená rada obce v nově zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu. • Odkoupení pozemku u
Rejchrtových a návrh místního šetření.• Zachování cesty ke hřišti. • Nové stavební parcely. • Kontejnery v areálu SK Přepychy. • Průběh stavebních prací a barva oken v MŠ.
Zdeňka Seidelová - starostka, Mgr. Jan Macháček - místostarosta,
Jan Podzimek a Václav Kánský, ověřovatelé zápisu

Společenský život
Knižní novinky u Lenky - tip Miloně Čepelky

Známky z Přepych

S Baťou v džungli
Hlásím, že jsem propadl spisovatelce Markétě Pilátové a jejímu novému literárnímu výkonu, románovému vyprávění, vydanému nakladatelstvím
Torst: S Baťou v džungli. Už název alespoň trochu
informovaným naznačuje, že v něm jde o toho z
Baťů (pokračovatele díla nevlastního bratra Tomáše, tragicky zahynuvšího), o Baťu Jana Antonína,
který odešel z vlasti do jižní Ameriky, jmenovitě do
Brazílie, kde v džungli postavil a se svými spolupracovníky a s rodinou na ní doslova vyvzdoroval
malé náhradní Zlíny, když ten náš, který vznikl prací jeho rodu, byl mu ukraden a cynicky přezván na Gottwaldov. On sám byl
obviněn a v nepřítomnosti odsouzen. Později byl sice v celém rozsahu žaloby
rehabilitován, ale on dobře věděl, že každá taková náprava je pouze aktem
právním, jistě dobrým a potřebným, avšak vzhledem k obecnému povědomí
nepostačujícím. Markéta Pilátová se po podrobném studiu všech dostupných pramenů a po rozhovorech s Baťovou vnučkou Dolores snaží, seč je,
aby jeho osobnost a práci pomohla očistit od nánosů účelových lží, a daří se
jí to, protože píše tak, že kdo čte, nedokáže přestat a je do případu opravdu
zaujatě vtažen. Doporučuji.

Aršík ku příležitosti otevření Pošty Partner

Aršík věnovaný donátorovi poutního místa

VESNICE roku 2017
návštěva hodnotitelské komise 23. května
I v letošním roce se ucházíme o titul Vesnice roku. Členové komise
navštíví naši obec v úterý 23. května po desáté hodině. Pouhých
stodvacet minut budou mít naši
zástupci na představení výsledků společné práce. Sami uznáte,
že je to vzhledem k dění v naší
obci velmi krátká doba. Vše nelze
vyjádřit slovy a promítanou prezentací. Nic nenahradí skutečný
zážitek. Proto bych vás ráda požádala, abyste věnovali pozornost
svým předzahrádkám, truhlíkům
a květinové výzdobě, úklidu před
svými domy a podpořili nás tak
v našem společném úsilí. Děkuji.
Zdeňka Seidelová, starostka obce

Aršík věnovaný Mysliveckému spolku

Aršík věnovaný festivalu dechových hudeb

Aršík věnovaný MS Českého Červeného kříže

Tipy kulturní komise
Z PŘEPYCH ZA KULTUROU

Slovo Otce Augustína / kostel sv. Prokopa

MOKRÉ

23. května 2017, Čajovna u bludičky

Čajovna a střelecký OLYMPIONIK LADISLAV FALTA
DOBRUŠKA

Společenské centrum - Kino 70

SVĚT LOUTEK

Expozice je věnována odkazu řezbáře Jindřicha Adámka a výtvarníka a principála
dobrušského souboru Svět loutek Vladislava Balcara.
Výstava potrvá do 31. května a je otevřena v provozních hodinách kina.

26. - 28. května 2017, náměstí F. L. Věka

DOBRUŠSKÁ POUŤ

pouťové atrakce, výrobky drobných řemeslníků, bohaté občerstvení
Pátek 26. 5. od 17:30 hodin - Mažoretky Dobruška, skupina D-Rush Melounci - taneční skupina DDM Dobruška, od 19:30 hodin - Wanastowi
Vjecy Revival, od 21:00 Petr Kotvald

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

2. až 3.června 2017 od 18:00 do 23:00 hodin

22. mezinárodní týnišťský
SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA
OPOČNO

20. června 2017, Kodymův národní dům

KUPKA JAKO LEGIONÁŘ

Sobota 3. června - zájezd do pražského
Divadla Radka Brzobohatého.

„Drahoušku, toužím po tobě...“
Začátek představení od 15 hodin.
Společný odjezd autobusem
od hasičské zbrojenice je v 11 hodin.
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Prodej vstupenek na pracovišti pošty Partner
Informace - u paní Jany Štěpánkové.
Tel: 602 542 909, E: jana.stepankova@prepychy.cz

Benefiční koncert Vladimíra Jelínka, Lukáše Koblásy a žáků
varhanní třídy při ZUŠ v Dobrušce
Vážení hosté, milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych jménem farnosti Přepychy vzdal dík, úctu a hold paní starostce Zdeňce Seidelové a jejím
spolupracovníkům i představitelům obce za to, že při každodenních starostech, které jsou potřebné k chodu obce, nezapomínají ani na vzácný
šperk tohoto starobylého chrámu sv. Prokopa - na historické varhany. Nemyslím tu jen na jejich generální opravu, ale také na unikátní popularizaci
vážné hudby v našem chrámu za poslední dva roky. Velké díky vám. Je to
záslužná činnost, vždyť informační plakáty byly vylepeny na mnoha místech, a my jsme také ve farních ohláškách od Bílého Újezdu přes Dobré,
Pohoří, Dobrušku, Opočno, informovali o tomto koncertu a pěkný výsledek
vidíte vy sami. Z toho vyplývá, že je zapotřebí trpělivé práce při vzbuzování k vztahu k vážné hudbě. Velké díky za tuto důležitou osvětovou činnost.
Chci vám prozradit, že pan profesor Vladimír Jelínek, který je hlavním garantem dnešního koncertu, byl vybrán z České republiky jako jediný varhaník na
kongres do Vatikánu, kde byli varhaníci z celého světa. Slyšel jsem jeho hlas a
důležité výzvy z českého vysílání Vatikánského rozhlasu. Děkujeme vám, pane
profesore, že i když je vaše hlavní působiště v Praze, nezapomínáte ani na náš
kraj, vyvíjíte tu nádhernou vzdělávací činnost a probouzíte v mladé generaci lásku k varhanní hudbě. Dnes jsme mohli vidět, slyšet, cítit a zažít ovoce
vaší obětavé pedagogické činnosti. Byly to skvělé výkony, dojemně krásné.
Chci nám všem popřát, abychom se učili vnímat vážnou hudbu, meditativně
poslouchat geniálních umělců, vnímat je a jedinečným, osobitým způsobem
je zpracovávat. Přeji nám všem, aby tato vážná hudba obohacovala, zkrášlovala a uzdravovala náš život.

Brigáda na tenisových kurtech
neděle 30. dubna

Na fotografii zleva brigádníci: Monika Poláková, Lukáš Tláskal, Oliver Seidel, Věra
Tláskalová, Lucka Seidelová a Terezka Seidelová.

Brigády na tenisových kurtech se zúčastnilo jednadvacet vyznavačů bílého
sportu. Započítání jsou i elévové, kteří během brigády konzultovali poslední přípravy pro večerní slet čarodějnic.

Z jednání Svazku obcí DŘÍŽNÁ
24. 1., 16. 3. a 9. 5. 2017
Sídlo svazku: Přepychy čp. 5
Členské obce: Lično, Přepychy, Trnov, Voděrady
Předseda svazku: Zdeňka Seidelová, místopředseda: Bc. Michal Hejna
Shromáždění svazku
1) Bere na vědomí: rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/2016, plán akcí 2017,
informaci z jednání cenové komise (cena vody), další postup akce „Přepychy, zdroj vody“, informaci o opravě silnice druhé třídy, rozpočtové opatření č. 1/2017, informaci o komplexních pozemkových úpravách, informaci
o pronájmu stanu a pódia, varianty nouzového zásobení vodou
2) Schvaluje: dodatek č. 16 ke smlouvě o pronájmu majetku, smlouvu o
souhlasu s provedením stavby a geologických prací, dohody o provedení
práce, rozpočet na rok 2017 (příjmy 647 000,-Kč, výdaje 1 237 000,-Kč, financování 590 000,-Kč), nového člena kontrolní komise, trasa vedení optického
kabelu pro připojení stávající základnové stanice na pozemku p.č. 392 k.ú.
Vojenice, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
3) Pověřuje: předsedu svazku k založení účtu u ČNB
ZTRÁTY A NÁLEZY: Mobilní telefon dotykový • klíče od osobního automobilu ŠKODA • prsten • brýle • rukavice • mobilní telefon SAMSUNG.
Vlastník se může přihlásit v kanceláři obecního úřadu.

Nejen na vysokém kole v Přepychách
neděle 4. června

Kulturní komisi v Přepychách se podařilo přesvědčit organizátory akce
NA KOLE DĚTEM, aby peloton v čele s Josefem Zimovčákem na vysokém
kole projel s krátkou zastávkou i naší obcí v neděli 4. června. Orientační
čas průjezdu mezi 10 a 11 hodinou. Pro příjemnou pohodu jsme pro naše
nejmenší připravili od 9:30 hodin u hasičské zbrojnice malý dětský kolotoč, poníky a skákací hrad.
Veřejná cyklotour NA KOLE DĚTEM napříč celou Českou republikou, v čele
pelotonu s Josefem Zimovčákem na jeho vysokém kole, zamíří letos i do
našeho kraje. Právě zde se odehrají celkem tři z deseti etap této charitativní
tour na pomoc onkologicky nemocným dětem, která proběhne již osmým
rokem. Cyklisty z celé republiky společně s řadou dalších známých osobností přivítá hned několik zdejších obcí a měst, od Deštného v Orlických
horách přes Rychnov nad Kněžnou až po Českou Třebovou a Lanškroun. Do
společné cyklojízdy se můžete zapojit také, na část trasy, jednu etapu či si
projet celý region, anebo peloton přivítat v některém z míst jeho zastávek
či dojezdů!
Projekt můžete podpořit svou účastí v pelotonu nebo jeho finanční podporou
do veřejné sbírky na č.ú. 107 – 484410267/0100.
Více informací: www.nakoledetem.cz nebo na www.mojeorlickehory.cz.
Josefa Zimovčáka znají cyklisté po celém světě především díky jeho vytrvalým
jízdám na vysokém kole. Několikanásobný mistr světa i ČR absolvoval na vysokém
kole například závody Giro d´Italia, Vuelta a España, ale také celou trasu Tour
de France ve stejných dávkách jako profesionální závodníci. A právě on stojí
za charitativní a zároveň sportovní akcí, která se snaží podpořit onkologicky
nemocné děti, pomoci jejich rodinám, upozornit na tuto problematiku, ale také
šířit radost z pohybu a ze života!

Spolupořadatelem akce je Destinace Orlické hory a Podorlicko
(DSOHP). Naše obec je členem sdružení od 27. 4. 2017.

VÝŠLAP na OSIČINU / 8. 5. 2017
9. ročník

Základní škola

V pondělí 8. května 2017 jsme opět využili den volna při příležitosti
státního svátku a uspořádali tradiční, již 9. ročník „Výšlapu na Osičinu“.
Oproti předešlým rokům bylo počasí trochu chladnější, slunečno, 13 °C
s mírným větrem, pro nás ovšem nebylo zklamáním a nalákalo více než šedesát místních i přespolních účastníků a jejich psích mazlíčků.
Sraz byl tentokrát již v 9 hodin ráno před prodejnou u Krulichových, kde
jsme se občerstvili výbornou opočenskou zmrzlinou. Přepyšská mládež tradičně na zahájení Výšlapu zapálila svíčky u pomníku padlých a vydali jsme
se na rozhlednu. Zvolená trasa vedla vesnicí, kolem fary, směrem ke krůťárně a dál Dřízenským údolím na Vojenice.
Na Osičině jsme se občerstvili, ti nejstatečnější provedli výstup na rozhlednu, méně stateční se mezitím pokusili o vtipný zápis do Kroniky návštěv
a nasbírali podpisy všech účastníků akce.
Z rozhledny byla velká snaha sestoupit do údolí ke kapli Panny Marie Lurdské tou nejméně promáčenou cestou, kde nás čekalo příjemné posezení
a zasloužené občerstvení. Opekli jsme si buřty, klobásy a jiné dobroty na
ohni a společně poseděli a plánovali, jak vylepšíme příští kulatý - 10. ročník
Výšlapu, na který už teď všechny srdečně zveme.
Věra Tláskalová

Kdo má rád krásy přírody a umí se z nich
radovat, ten si jarní
měsíce jistě užívá plnými doušky.
Krásná květinová výzdoba naší obce jistě
potěší nejen místní
obyvatele, ale také
návštěvníky, kteří k
nám zavítají. A když
se k přírodě přidají
také pěkné nápady
a šikovné ruce, je to
radost dvojnásobná.
Děti ze školní družiny, pod vedením paní
učitelky Macháčkové,
vylepšily květináče u
obecního úřadu svými tématickými zápichy - v čase Velikonoc
jsme mezi květinami mohli zahlédnout látkové kraslice a na konci dubna
se mezi kvítky proplétaly malé čarodějnice.
Již nyní jsme zvědaví, čím nás žáci přepyšské základní školy překvapí příště.

Komplexní pozemkové úpravy
aktuální informace
Po šest dní měsíce dubna probíhalo zjišťování (šetření)
průběhu hranic pozemků a staveb za účasti majitelů
sousedících pozemků a členů jmenované komise Státního pozemkového úřadu. Hranice byly předem vytýčeny Společností GEODÉZIA CINDR s.r.o.
V pátek 12. května se konala schůzka sboru zástupců s
programem: odsouhlasení a návrh změny místního a pomístního názvosloví, jež jsou součástí řádného zpracování komplexní pozemkové úpravy. Dále byla podána zpráva o průběhu šetření staveb a seznámení s průběhem
zjišťování hranic pozemků na vnitřním a vnějším obvodu upravovaného území včetně návrhu změny obecní a
katastrální hranice. Se závěry z jednání sboru zástupců
KoPÚ Přepychy vás budeme informovat v červnovém
Přepyšském zpravodaji.

FLORIÁNSKÁ JÍZDA, neděle 7. 5. 2017
pietní akt u Pomníku obětem světové války

MYSLIVCI v PŘEPYCHÁCH
pozvánka a pomoc obci
Soutěž pro rybáře v lovu ryb „Zlatý karas“
sobota 27. května 2017
Zveme vás na XI. ročník soutěže Zlatý karas na břehu rybníku u sv. Jána.
Akce je určena pro kolegy rybáře i pro veřejnost. Pro účastníky je zajištěna myslivecká kuchyně a připravena bohatá tombola.

MS pomohlo obci s vysazením stromků

Již osmnáctou Floriánskou jízdou
uctili hasiči 19. okrsku památku patrona hasičů svatého Floriána. Vyjíždělo se v 9:45 hodin z Přepych
přes Bolehošť, Ledce, Vysoký Újezd,
Jílovice a Městec, kde místní občané připravili hasičům občerstvení.
Floriánská jízda, jejíž součástí bylo
připomenutí památky padlých za II.
světové války byla zakončena v Očelicích Okrskovou soutěží v požárním
sportu.
V Přepychách si členové SDH připomněli obětí válečných konfliktů. U památníku Obětem I. světové války společně s mladými hasiči položili květiny.
Připomeňme si u této příležitosti slova plk. Ing. Luboše Bahníka, která pronesl při příležitosti Dne veteránů 2016 a jež v současné neklidné době jsou
pro nás výzvou k zamyšlení nad hodnotami, které vyznáváme: „Neměli bychom zapomenout na nikoho z vojáků, kteří položili své životy v bojích II. světové války. Nejde jen o české a slovenské vojáky. Stejně tak naše vzpomínka patří
dalším vojákům národů, které bojovaly v této ještě hroznější válce, než byla ta
první. Vzpomeňme právě dnes na ty, kteří odcházeli potají z protektorátu, aby
se přes všechny překážky pustili do boje za svoje blízké, za jejich životy a svobodu. Mnozí z nich zaplatili tím nejcennějším, co měli, životem svým, nebo životy
svých blízkých.“
Sv. Florián - patron hasičů. Mučedník, jehož části relikvií se nacházejí v chrámu
sv. Víta, v katedrále v Olomouci, Kladně a nejblíže k nám v Jaroměři. V době
panování císaře Diokleciána byl vysokým vojenským úředníkem. Za svůj kladný
vztah ke křesťanství byl umučen. Svátek všech hasičů - Svatého Floriána se slaví
4. května.

Na brigádě 22. dubna byla odvedena dobrá práce při výsadbě stromků v
obecním lese. V současné době se MS mimo to stará i o tři založené remízky
v polních částech honitby.
Členy spolku ovšem nejvíce zaměstnává chov bažanta a vlastní obhospodařování honitby. Tam je práce nejvíce. Ne všude se s chovem bažanta v nových podmínkách vyrovnali. Patříme k těm, kteří chov bažanta umí.
V souvislosti s přikrmováním zvěře v době nouze je nuné zajištění krmiv
do krmelcú a zásypů v honitbě (stejné platí i pro bažanta na odchovnách).

Bezpečnost silničního provozu a péče o zvěř

V poslední době se také kolem cest rozmisťovaly pachové zábrany a odrazka. Je to z části účinná ochrana proti srážkám zvěře s motorovými
vozidly. Jde až o 350 ks zradidel. Do mysliveckých povinností patří také
pečovat o myslivecká zařízení a mít jich dostatečný počet. V honitbě je
přes padesát posedů a kazatelen, k pozorování a lovu zvěře, a přes šedesát
zařízení pro přikrmování a ochraně zvěře (boudy na krmivo, krmelce, krmelečky, zásypy atp).
Ing. Černý, kronikář
Redakčně zkráceno
Úplné znění otiskneme v červnovém Přepyšském zpravodaji

