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ZDARMA

VÍTĚZNÝ SNÍMEK — FOTOSOUTĚŽ PŘEPYCHY 2017

Foto: Monika Burešová „Kachní život v obci“

ROK FANTAZIE A VYNÁLEZŮ
Zvesela jen zvesela, praví němá tvář klauna. Kobylka poskočila vysoko, úroda bude
bohatá. Postní období zahájené masopustem skončilo, jaro je za dveřmi. Probudí
život a odhalí nám skryté tvary krásy obdivované umělci, laiky, techniky i nemravy:
tvary koně, ženy a lodě.
A to vše u nás máme. Stačí jen popustit
uzdu fantazie. Ta nám určitě v tomto roce
nebude chybět i díky připravovaným tradičním akcím a novinkám našich spolků
ve spolupráci s obcí, MŠ a ZŠ Přepychy,
s jednotlivci i podnikatelskými subjekty.

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017

Foto: Jozef Papík

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2018-02 ze dne 22. 2. 2018
Výpis z Usnesení 2018-02
Přítomno: 11 členů ZO, 11 občanů, zapisovatelka

Zahájení: 19:01 hodin, ukončení : 20:20

hodin

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:

1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
3. Bod 4 programu • Výsledek přezkumu
hospodaření obce Přepychy za rok 2017.
4. Bod 5 programu • Výsledek přezkumu
hospodaření Svazku obcí Dřížná za rok
2017.
5. Bod 6 programu • Rozpočtové opatření
č. 2/2018.
6. Bod 8 programu • Komplexní pozemkové úpravy.
7. Bod 12 programu • Informaci o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent
veřejného opatrovnictví.
8. Bod 13 programu • Informaci o odpadovém hospodářství.
9. Bod 14 programu • Informaci o Recyklohraní – ZŠ a MŠ Přepychy se umístila
ve sběru baterií na 1. místě v Královéhradeckém kraji.
10.Bod 15 programu • Kulturní akce
v obci.
11.Bod 16.5. programu • Informaci o pozvání do Prahy 28. 3. 2018 k prezidentu
republiky.
12.Bod 16.9. programu • Účast členů SDH
Přepychy na výstavě historické hasičské
techniky v Šamoríně 23. 6. 2018.
13.Bod 16.11. programu • Informaci o
jednání s vedením Senior centra Přepychy
čp. 21.

II. Schvaluje:

1. Bod 1 programu • Program jednání a
ověřovatele zápisu (11/0/0).
2. Bod 7 programu • Odměnu předsedy
kulturní komise s účinností od 1. 1. 2018
(11/0/0).
3. Bod 9 programu • Smlouvu o dílo
NZE-02/2018, výroba a montáž nového
zvonu do kostela sv. Prokopa v Přepychách. Zhotovitel ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK (10/0/1).
4. Bod 10 programu • Smlouvu o uspořádání hudební produkce, zpěvačka ELLA
– Eliška Machačová (11/0/0).
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5. Bod 16.1. programu • Dodatek č. 2/2018
ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. č. 2016/10842 (11/0/0).
6. Bod 16.2. programu • Dodatek č.
3/2018 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. č. 2016/10842 (11/0/0).
7. Bod 16.3. programu • Smlouvu o převodu podílu ve společnosti ČSAD Ústí
nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí
(11/0/0).
7. Bod 16.4. programu • Žádost o změnu
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (11/0/0).
8. Bod 16.6. programu • Vyhlášení záměru obce č. 1/2018 na prodej palivového
dřeva (11/0/0).
9. Bod 16.7. programu • Akci „Obnova
VO – II. etapa“, podání žádosti o dotaci a
pověření starostky obce k dalším jednáním (11/0/0).
10.Bod 16.8. programu • Účast v rámci
12. ročníku Českého varhanního festivalu
2018 (11/0/0).
11.Bod 16.10. programu • Přihlášku
do Svazu měst a obcí České republiky
(11/0/0).

III. Pověřuje:

Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 9 programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 10 programu.
Starostku obce k podpisu dodatku smlouvy dle bodu 16.1. programu.
Starostku obce k podpisu dodatku smlouvy dle bodu 16.2. programu.
Starostku obce k podpisu smlouvy dle
bodu 16.3. programu.
Starostku obce k dalším jednáním dle
bodu 16.7. programu.
Starostku obce k dalším jednáním dle
bodu 16.8. programu.
Starostku obce k dalším jednáním dle
bodu 16.10. programu.

IV. Neschvaluje:

Bod 11 programu • Žádost č.j. 146/2018 o
poskytnutí finančního příspěvku Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje z.s. (11/0/0).

Připomínky a informace :
1. Informace:
a) Volný byt č. 12 v DZU čp. 212.
b) Kniha o obci Přepychy bude realizována v roce 2020.
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2. Připomínky:

a) Návrh vytvořit schránku pro další generace a uložit ji ve věži kostela.
b) Starostka obce vyzvala zastupitele
k poskytnutí finančních darů na nákup
nového zvonu.
V Přepychách dne 23. února 2018
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce
Ing. Radek Šichan a Radek Tláskal
ověřovatelé zápisu

Obec Přepychy nabízí

K PRONÁJMU
BYT
v Domě zvláštního určení.
Plocha bytu 45 m2,
první nadzemní podlaží
bez výtahu.
Nájemné:
35 Kč/m2 + zálohy
za služby
Vytápění bytu elektrickými
přímotopy.
Žadatel pouze
z řad invalidních
nebo starobních důchodců
Bližší informace
na OÚ Přepychy
T: 494 628 111, 724 025 975
UPOZORNĚNÍ
PRO SPOLUOBČANY

RESPEKTUJTE ZÁKAZ
VYPALOVÁNÍ TRÁVY!
PÁLENÍ VĚTVÍ a LISTÍ
na soukromém pozemku

NAHLASTE PŘEDEM

na telefonní linku
950 520 600 nebo prostřednictvím vyplněného formuláře, který
naleznete na stránkách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Jan Chudý, velitel SDH Přepychy

Samospráva obce

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
ROK FANTAZIE
V PŘEPYCHÁCH

Po úspěšném roce Slívy,
ve kterém přepyšští získali
ocenění Vesnice roku KHK
2017, odstartoval letošní rok
v duchu vynálezů a fantazie.
A vyjeli plnou parou vpřed.
Do slova a do písmene. Výstavu modelů vláčků a papírových modelů navštívilo
během tří dnů více než 300
dospělých návštěvníků (nezaměňujme s tradiční historickou Přepyšskou burzou).
K tomu však musíme připočíst jejich dětský doprovod a
účast dětí ze škol a školek.
KraJ, Orlický týdeník

PODĚKOVÁNÍ

Na výstavě představil svého koníčka přepyšský modelář Petr Jakubec. Nedílnou
součástí akce byly modelářské dílničky
Modelářského centra z.s. z České Skalice, kde si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost. Výstavu doplnily papírové i jiné
modely.
Naše veliké poděkování za uspořádání této akce patří obětavým členkám
kulturní komise obce Přepychy, Jiřímu
Králíčkovi, Petru Netíkovi, Petru Jakubcovi, manželům Ivaně a Oldřichu Karličkovým z České Skalice, společnosti
SERVISBAL s. r. o., Muzeu papírových
modelů Police nad Metují, spolku ProPřepychy, ZŠ a MŠ Přepychy, manželům
Janě a Honzovi Krulichovým, kteří nám
bezplatně propůjčili prostory v TESONU pro uspořádání výstavy.
Věřím, že další připravovaná výstava
„OKOKLAMY“ se setká opět s velkým
zájmem dětí a jejich rodičů i prarodičů!
Zdeňka Seidelová, starostka

Základní škola a Mateřská škola v Přepychách
OZNÁMENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ - ZÁPIS,
Mgr. Jan Macháček, ředitel školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEPYCHÁCH
se uskuteční dne 10. 5. 2018 od 14:30 hod. -16:30 hod. v budově MŠ

„Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ si mohou vyzvednout zákonní zástupci v mateřské škole.

VEZMĚTE S SEBOU:

Rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněné „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, které musí být potvrzené od dětského lékaře.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘEPYCHÁCH

se uskuteční dne 11. 4. 2018 od 13 hodin v budově školy.
Zákonní zástupci obdrží pozvánky na určitou dobu. „Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání“ si mohou vyzvednout v mateřské škole.

VEZMĚTE S SEBOU:

Rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, občanský průkaz a vyplněné „Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání“.

strana 3

Přepyšský zpravodaj 2018/1

Ze života obce

Sbor dobrovolných hasičů Přepychy
KARNEVAL 17. 3. - zvítězila družina KARLA IV.
Tradiční akce přepyšských hasičů
provedla face lifte našim spoluobčanům. Kdo je kdo a s kým? Nakonec
ve všem udělal pořádek karlštejnský
purkrabí Ješek z Wartenberka (Vláďa
Zdeněk) na výzvu „své“ neteře Aleny.

I. místo obdržel Karel IV. se svou družinou. Zleva stojící: Renata Hrochová, Václav Hroch, Pavel
Zilvar, Jana Zilvarová, Michaela Růžičková, Jakub Zilvar. Klečící: Michal Zilvar, Markéta Hrochová.

II. místo v soutěži masek obdržela Mánička
s Hurvínkem na koloběžce. Václava Rejchrtová
a Jaroslava Chudá.

III. místo obdrželi (y) Přepyššstí rošťáci ve složení: Iva Macháčková, Zdeňka Seidelová, Věra Karlíčková, Jarmila Sejkorová, Anička Uhlířová, Jana Krulichová, Růža Geletová a Jana Zdeňková.

Poslové JARA.Ludmila Preclíková a Lída Zálišová.

Pravě probíhá
„SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“
Nazdobená vajíčka jsou vystavena a očíslována ve výloze fy TESON (obchod paní Karlíčkové).
HLASOVÁNÍ
Hlasovací lístky jsou k dispozici v obchodě u paní Karlíčkové, v potravinách u Nováka, na Poště Partner a OÚ.
Hlasovat můžete ve dnech

20. 3. - 31. 3. 2018
1 osoba = 1 hlas pro jedno vajíčko
Vyhlášení vítěze „NEJ“ vajíčko se uskuteční v neděli 1. 4. 2018 při akci Velikonoce na vsi (restaurace Katka).
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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V TISKU O PŘEPYCHÁCH
Orlický týdeník, autor Irena Voříšková
PŘEPYCHY – Největším úspěchem obce Přepychy v loňském roce bylo bezesporu vítězství a získání titulu Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017.
Oslavy a předávání cen se konaly v Přepychách v srpnu za účasti sedmi set hostů.
Dalším úspěchem bylo to, že ve spolupráci s Římskokatolickou farností Přepychy a spolkem PROVARHANY byla
zdárně dokončena obnova historických
varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách.
„Na sbírkovém kontě farnosti bylo díky
dárcům, dotaci Královéhradeckého
kraje a výtěžkům benefičních koncertů
za 24 měsíců shromážděno 1 364 tisíc
korun. Nová tradice - benefiční koncerty v kostele sv. Prokopa jsou - velmi
oblíbené, spolupráce se spolkem k nám
přivedla řadu světově známých umělců
a souborů.
Také naše zájmové spolky se významně
spolupodílejí na současném kulturním
a společenském životě, počet pořádaných akcí v naší obci se za poslední
dva roky téměř zdvojnásobil. Akce jsou
pořádány pro naše občany všech věkových kategorií,“ řekla starostka Přepych
Zdeňka Seidelová.

V oblasti investic se v Přepychách mohli
těšit loni z dokončení II. etapy stavebních úprav budovy MŠ – Energetické
úspory na objektu MŠ v obci Přepychy.
Náklady akce byly 6,7 milionu korun,
dotace EU ve výši 1,8 milionu korun.

Přepyšské osmičky
Letos chystají v Přepychách dokončení
oprav budovy MŠ třetí etapou – rekonstrukci rozvodů vody včetně rekonstrukce kuchyně. Zahájí také I. etapou
obnovu veřejného osvětlení.
„Čeká nás výstavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Přepychy
v Domcích, začneme budovat během letošního roku s cílem co nejdříve umožnit výstavbu nových rodinných domů.
V první etapě bude nabízeno celkem 16
parcel o minimální rozloze 1200 metrů
čtverečných. Dále provedeme kompletní výměnu oken, dveří a vrat na budově hasičské zbrojnice, ve spolupráci

s Římskokatolickou farností Přepychy
se budeme podílet na obnově dvou
historických zvonů z let 1545 a 1559.
Chceme je tak zachránit i pro příští generace. Dvojici zvonů doplníme novým
zvonem, který zůstane v majetku obce.
Na sbírkovém kontě již shromažďujeme
potřebné finanční prostředky,“ sdělila
Zdeňka Seidelová.
Letos si v Přepychách připomenou také
takzvané přepyšské osmičky – spjaté
s obcí a jejím okolím. To je vznik ČSR
1918, Generála Laudona a pruského
krále Fridricha II. 1758 - střet vojevůdců u Záhornice i sté výročí narození
přepyšského rodáka Karla Pšeničného a
také založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1878.
„V obci Přepychy v současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy,
v rámci kterých plánujeme vybudovat vodohospodářské stavby a zajistit
funkční protierozní opatření k zajištění
ochrany naší obce a ekologické stability
krajiny,“ dodala starostka Seidelová.
(voř)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem pracovníkům technických
služeb a Miroslavu Máslovi za dokončení náročného kácení dřevin v lokalitě „Ve
Skalách“.
Jedná se o druhou etapu, která byla navržena z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a stabilizace zvětrávající skály.
Zdeňka Seidelová

V lokalitě Ve skalách vzniká důstojné místo připomenutí památné bitvy generála
Laudona a pruského krále Fridricha II.
u Záhornice v roce 1758.
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FOTOSOUTĚŽ - PŘEPYCHY 2017
Slavnostní předání ocenění výhercům - 21. února 2018

VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
„Život v naší obci“
UMÍSTĚNÍ - KATEGORIE DOSPĚLÍ:
1. Miroslava Fryntová, snímek č. 2, Přepyšské písně vánoční, 57 hlasů
2. Renata Hrochová, snímek č. 1, Zimní odpoledne u sv. Prokopa, 45 hlasů
UMÍSTĚNÍ - KATEGORIE JUNIOŘI:
1. Monika Burešová, snímek č. 5, Kachní život v obci, 28 hlasů
2. Jaroslava Čtvrtečková, snímek č. 3, Přepyšské čertoviny, 19 hlasů
3. Simona Burešová, snímek č. 4, Přepyšské probuzení, 14 hlasů

Oceněné účastnice Fotosoutěže (zleva Jaruška Čtvrtečková, Monika Burešová, Simona Burešová a
Mirka Fryntová).

Děkujeme všem, kteří se fotosoutěže zúčastnili, ať jako soutěžící nebo hlasující.
Vyhlášení vítězů proběhlo 21. 2. na obecním úřadě, kde byly výhercům předány
pěkné ceny.
O dalším tématu nové fotosoutěže, budete včas informováni prostřednictvím PZ,
rozhlasu, infoletáčku a také na webu obce.
Jitka Čtvrtečková,
předsedkyně KK Přepychy

2. místo Renata Hrochová Přepychy, Zimní odpoledne u sv. Prokopa

Všechny zaslané fotografie mohou být použity
na propagačních materiálech obce.

1. místo Miroslava Fryntová, Přepyšské písně
vánoční
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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FOTOSOUTĚŽ PŘEPYCHY 2017
JUNIOŘI

1. místo Monika Burešová Přepychy, Kachní život
v obci (výřez)

Setkání účastníků fotosoutěže.

3. místo Simona Burešová Přepychy, Přepyšské probuzení

2. místo Jaroslava Čtvrtečková Přepychy, Přepyšské čertoviny

POZVÁNKA - našim seniorům
Posezení s Bohumilem KLEPLEM

Obec Přepychy si Vás dovoluje pozvat na

Přátelské setkání seniorů
do restaurace KATKA
v úterý 3. dubna 2018
od 17 hodin

Hosté: Bohumil KLEPL a Michal Herzán
Vystoupení dětí, občerstvení a volné povídání s přáteli
strana 7

Vážení senioři, obdrželi jste od nás pozvánku
s oddělitelným kuponem. Pokud naše pozvání
přijmete, vyplňte jméno a potvrďte účast podpisem. Oddělitelný kupon odevzdejte do

úterý 27. března 2018
v obchodě paní Karlíčkové, u Nováků, na Poště
Partner nebo vhoďte do schránky na Obecním
úřadě.
Děkujeme.

V případě nejasností se obracejte:
Telefon 724 025 975
Přepyšský zpravodaj 2017/4
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Generace Přepyšáků
ČTYŘI GENERACE ŽEN, tentokrát Z HORNÍHO KONCE PŘEPYCH
Tentokrát jsem se vydala za hlavní postavou 4 generací - paní Miloslavou
Kubíčkovou k autobusové zastávce na jízdním řádu je napsáno Přepychy,
na kopci.
Ta zde bydlí od roku 1956, od svatby
s manželem Josefem. Ten zemřel před
21 lety. Ale sama rozhodně není. Každý týden ji navštěvuje dcera Miloslava
s manželem, často vnučka i vnuk a radost má z pravnoučat od vnučky. Ty
jsou tři - a to Pepík (8let) a dvojčata Jana
a Jakub (téměř 6let)
V rodině rádi fotografují a proto poskytli foto z rodinných zásob sami.
Na první snímku jsou tři Miloslavy –
uprostřed paní Miloslava Kubíčková,
vlevo dcera Miloslava Muchová, vpravo
vnučka Miloslava Kacálková a na klíně
pravnučka Jana Kacálková.
Při rozhovoru jsem se dozvěděla, že
mají ve svém bohatém archivu dokonce zdokumentováno pět generací, tedy
přesně jsou to 4 generace žen a tu pátou
tvoří pravnuk Pepík.
Myslím, že se taky rádi podíváte na 8 let
starou fotku, kde je p. Kubíčková ještě se
svou matkou Antonií Novákovou, mezi
nimi vykukuje vnučka a vpravo sedí
dcera Míla s malým Pepíčkem.
Paní Kubíčková má spoustu fotografií a
tak není divu, že jí mladí nechávají vyrobit k výročím jako dárek fotoknihu.
Jestli přemýšlíte, čím udělat radost někomu v rodině, tak je to tip na pěkný a
trvalý dárek.
JJ

Společenská kronika duben – květen
Údaje jsou zveřejňovány dle zákona 101/2000 Sb. se souhlasem zde uvedených osob.

DUBEN:

Sejkora Jiří			
Otčenášková Milena
Čápová Věra		
Strážnická Jiřina		

čp.178		
čp.198		
čp.103		
čp.21		

80 let
70 let
84 let
87 let

KVĚTEN: Hodovalová Jaroslava

čp.175		
čp.32		
čp.111		
čp.105		
čp.200		
čp.139		
čp.12		
čp.212		

82 let
80 let
70 let
75 let
75 let
70 let
83 let
70 let

Nováková Marie		
Boháčová Libuše		
Pšeničný Karel		
Cigánek Karel		
Andrš Miroslav		
Chudý Jan			
Šefc Vladimír		
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Jan Krulich oslavil kulatiny. Jedním z mnoha gratulantů
byl Milan Burket.

Ze života obce

Místní skupina Českého Červeného kříže
PLES MS ČČK a dětský karneval
Víkend 20. a 21. ledna patřil příznivcům místní skupiny Červeného kříže, jehož členové připravili rovným dílem program pro dospělé i jejich ratolesti.
Z pátku do soboty hrála pro taneční páry kapela ZEUS, v neděli patřil parket
dětem a již tradičním průvodcům dětským karnevalem - Lídě Preclíkové a
Táně Cihlářové.
MS ČČK PŘEPYCHY má v současnosti
59 členů a 3 přispívající občany. Historie
sahá do roku 1959 a činnost spolku se
stala nedílnou součástí života při zajišťování zdravotních hlídek při společenských akcích, při charitativních sbírkách
použitého oblečení, osvětové činnosti
v oblasti i při pořádání akcí pro potěšní
nás všech.
V pátek 23. února se konala v Restauraci Katka Výroční schůze MS ČČK, která
schválila hospodaření za rok 2017 a plán
práce pro rok 2018. Ve vedení výboru
zůstavají: Ludmila Preclíková (předsedkyně), Táňa Cihlářová (místopředsedkyně) Miluše Vaňková (pokladník)
,Jaroslava Tomková (jednatel). Revizoři
Věra Karlíčková a Jaroslava Čtvrtečková. Transfuzní referent Mária Šmídová.

DĚTI A JEJICH RODIČE ZCELA ZAPLNILI SÁL V RESTAURACI KATKA V PŘEPYCHÁCH

Děkuji všem příznivcům ČČK, občanům a sponzorům za příspěvky do tomboly. Těším se na další spolupráci a setkání při společenských akcích. Ludmila Zálišová
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TANEČNÍ VEČER - MDŽ
9. 3. v Restauraci KATKA, pořádala MS ČČK
Místní skupina ČČK pořádala v pátek 9. března Taneční večer k MDŽ v restauraci Katka. Pro všechny bylo připraveno
překvapení - originální vystoupení souboru českých mužoretů ARTrosa z Hořic v Podkrkonoší, v čele s impresáriem
Václavem Žižkou. Vystoupení mělo obrovský úspěch! Děkujeme!
Nejen příznivci ČČK v Přepychách se
zúčastnili Tanečního posezení u příležitosti MDŽ. Stalo se milou tradicí, že každá z přítomných žen byla obdarována
perníkovým srdcem a přáníčkem.Tento
večer jsme se rozhodli obohatit kulturní
program mažorety neboli „mažoreťáky“,
protějšky krásných dívek pochodujících
v uniformě za zvuku hudby s příznačnou hůlkou.
A tak naše pozvání přijala taneční skupina ARTrosa - HOŘICE. Název však
neznamená zdravotní potíže, jak nám
vysvětlil jejich mluvčí a jež by většina
návštěvníků při jejich nástupu na sál
(taneční!) očekávala. Vznikl spojením
dvou slov: ART- pohyb, tanec a slova
ROSE - růže. Před tím než roztančili a
pobavili publikum, zkontrolovala si své
tanečníky dobrovolná sestra.
Věříme, že jste se spolu s námi pobavili
a už nyní přemýšlíme nad dalším takovým setkáním s vámi.
Ludmila Preclíková

SBĚR ŠATSTVA
(sbírka použitého oblečení)
Vše bylo řádně zaznamenáno. Paparazzi Lenka Čtvrtečková neunikla objektivu obecního kronikáře Vladimíra Zdeňka st.
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23. dubna 2018
od 14 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici
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PO MNOHA LETECH SE TU ZASE BRUSLILO
neděle 4. března v Přepychách

Mrazivé počasí poslední dekády února přiblížilo milovníkům dlouhých nožů a hokeje místa pro jejich radovánky. Namísto
cesty do Opočna na zimní stadion stačilo vyběhnout za branku a čtyři rybníky v Přepychách byly k dispozici. U svatého
Jána kroužily na oválu kolem ostrůvku malé Sáblíkové, opodál zkoušeli svůj um přepyšští Jágrové.

I na Faráku se rozléhal svist bruslí a údery puku.
Kluci hráli hokej s obrovským nasazením, jemuž
odpovídal výsledek: 3 zlomené hokejky, 3 utopené puky (1 puk úspěšně vyloven) , jedno naražené koleno a jedna ulomená brusle. Krasobruslařka Markéta Hrochová naštěstí pád přežila.
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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Zájezd na muzikál MÝDLOVÝ PRINC do Prahy
zájem o vstupenky předčil naše možnosti

Mýdlový princ a jiné hity zazněly v sobotu 10. března v divadle Broadway. A
my byli u toho! Naše výprava odjížděla v 9 hodin od hasičské zbrojnice. Po
procházce Prahou jsme se sešli v divadle, kde od 14 hodin začínalo představení.
Martin Dejdar, Ivana Jirešová, Václav
Kopta, Olga Lounová a další protagonisté předvedli excelentní výkon. Následoval dlouhý potlesk vestoje a přídavek.
Při závěrečné děkovačce dostal Martin
Dejdar dort k narozeninám.

Ve čtvrt na sedm jsme již byli všichni v autobusu a ujížděli k domovu. Za
klidnou jízdu děkujeme řidiči autobusu
panu Tomáši Jarkovskému.
Věřím, že se všichni „účastníci zájezdu"
těší na další akci!

SPOLUPRÁCE s našimi sousedy
na pozvání MO Svazu těleně postižených v Opočně za Tomášem Magnuskem

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Opočně uspořádala 3. února zájezd na předpremiéru filmu Kluci z hor a zajímavou
prohlídku Hereckého muzea „Viktorka „ v Ratibořicích. Děkujeme paní Rohlenové z Dárků Mila v Opočně za organizaci zájezdu
a panu režisérovi filmu Tomáši Magnuskovi za příjemně strávený den, a také za film, který v nás zanechal hluboké zážitky.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK Opočno-Přepychy
Z historie a současnosti chovu bažanta
Mezi nejnáročnější činnost myslivců v současnosti patří chov bažanta. Vyžaduje hodně času, náročné financování a také odbornost. Společné lovy
(hony) na drobnou zvěř jsou pak jednou z možností k posílení společenstevního života.
Úvodem je nutné uvést, že bažant obecný patří do naší krajiny zhruba od 14.
století. Tehdejší šlechta si touto zvěří
vylepšovala jídelníček. Později, s rozvojem palných zbraní to bylo zvýšení
možnosti lovů.

NUTNÉ Z HISTORIE:
Honitby té doby byly spravovány místní šlechtou. Bažant se choval převážně
v bažantnicích. „Řád o myslivosti z 28.
2. 1786“, účinný v celém mocnářství,
pak nově stanovil, že svrchované právo
myslivosti bylo považováno za právo
státu – byla omezena volnost lovu. Po
roce 1866 ( což bylo vydáním „Honebního zákona pro Čechy“ ze dne 1. 6.
1866) články státní správy získaly rozsáhlé pravomoci při uznávání honiteb
se vším, co k tomu přísluší, včetně vydávání povolenek k lovu. Dochází k možnosti tvoření společenstevních honiteb
při obcích (eventuelně i honebních společenstev).
Záleželo na tom, jestli se myslivost provozovala na pozemcích jednoho majitele( většinou dnešní tzv. honitby vlastní,
tedy režijní tj. např.: bažantnice a obory)
a nebo v honitbě společenstevní. Vrátíme-li se k naší krajině, dochází k rozšiřování bažanta z bažantnic do volné
přírody. Zatím co se v režijních honitbách se zvěří hospodařilo jako s obnovitelným přírodním zdrojem na vysoké
profesionální úrovni, ve společenstevních honitbách to v té době znamenalo
rozšíření možnosti málo kontrolovaného lovu.
Přesto bažant nalézá a osidluje krajinu,
která je pro něho z hlediska přírodních
podmínek vhodná.
Společenstevní honitby (převážně polní) tedy vznikaly při obcích. Z počátku
se tyto honitby většinou pronajímaly.
Honitba opočenská byla pronajímána
Velkostatku CM až do roku 1922 (a to
včetně honitby podzámecké). V roce
1922 až 1928 si ji pronajal Cyril Ondrák.
Poté se vrátila do nájmu CM až do roku
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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1948 (s výjimkou let německé okupace). V roce 1948 až 1954 si ji (590 ha)
pronajala Lovecká společnost Opočno.
Honitba čánecká (426 ha) byla pronajímána velkostatku CM pravděpodobně
od roku 1866 až do roku 1936. Poté si ji
pronajal Karel Holanec.
Přepychy byly začleněny k majetku
Colloredů v r. 1752. Honitba přepyšská (957 ha) existovala samostatně od
r. 1868. Do r. 1936 byla však (pravděpodobně po celou dobu) pronajímána
Velkostatku CM a poté si ji pronajal Jan
Němeček – t.č. Přepychy 106.
Po první světové válce Československá republika převzala právní úpravu
myslivosti z dob Rakouska-Uherska.
Ze strany správců „režijních“ honiteb a
také lesníků (např. ředitel velkostatku
CM Hugo Konias) bylo poukazováno
na „ubohý stav zvěře“ v honitbách společenstevních, kde se pouze loví. Prav-

dou je, že u společností se zvěř (hubena
lovem) již prakticky nevyskytovala.
Je stále více poukazováno na fakt, že
zvěř je nutno nejen lovit, ale i chránit.
Většina myslivců měla za to, že k vedení myslivosti je zapotřebí mít odborníky. Nejen z těchto důvodů vzniká 23. 4.
1923 Československá myslivecká jednota. Ta mimo jiné vydává i myslivecký
časopis. Nastává období, kdy se myslivci prokazatelně jako první zasloužili
o zákony vedoucí k ochraně přírody a
krajiny (tedy životního prostoru pro živočišstvo). Od tohoto období se angažovali v rozvoji myslivosti jako kulturní a
mravní hodnoty národa.
Dne 26. 12. 1924 se v Opočně v hotelu
Holub schází 38 zástupců honebních
výborů a majitelů samostatných (režijních) honiteb v okrese (opočenském),
aby projednali otázky řádné statistiky
společenstevních honiteb, stanovení
opatření nutných k zachování lovné
zvěře a řádného vykonávání práva myslivosti. Šlo zejména o témata: stanovení
doby lovu jednotlivých druhů, hubení
„škodné“, ochrana před pytláky, propagace myslivosti, myslivecké tradice atp.
Nebyla to jednání jednoduchá. Doby
lovu zvěře byly např. oficielně stanoveny
až v r. 1927

Zpět však k bažantům.
Důležité bylo, že přibližně od r. 1925 se
začíná bažant plošně přikrmovat v zásypech. Také se loví odchytem a vypouští
se v jiných lokalitách tzv. pro „výměnu krve“. Mezi spolky se vyměňuje po
desítkách. Likviduje se „škodná“ zvěř.

Odchovna MS v Čánce s části volier
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MYSLIVECKÝ SPOLEK Opočno-Přepychy
Z historie a současnosti chovu bažanta

Chovatel Ing. Nela Nedvědová

Chovatel Ing. Aleš Pícha ml.

V letech 1942-1948 se situace v myslivosti relativně stabilizuje i vlivem nových nařízení (např. nově vznikají myslivecké úřady se značnou pravomocí,
je povinné členství v ČMJ). Myslivecká
organizace (ČMJ) spoluzodpovídá za
odbornost ve výkonu práva myslivosti
a za další nařízení - např. v myslivecké kynologii). Stavy drobné zvěře se i
ve společenstevních honitbách zvyšují.
Odbornost myslivců je zabezpečena
(např. výukou, zkouškami, stanovením
správců honiteb). Ve společenstevních
honitbách se rozšiřuje chov bažanta a
to tzv. divoký, či přirozený – což je chov
ve volnosti. Znamenalo to zejména činnost vedoucí ke zlepšení přírodních
podmínek. Započalo se i vypouštění
kuřat bažanta (ale i koroptve), která se
líhla z vajíček ze zachráněných hnízd.
Líhlo se zejména pod slepicemi ( např.
„liliputky“).
Avšak v té době nastoupil rozvoj zemědělství a snaha o co největší zemědělskou produkci. Nutné zabezpečení
potravin, kterých bylo v důsledku války
málo ( příděly na lístky atp.). V naší krajině nastaly velké změny.
Již v roce 1950-51 myslivci upozorňovali, že v polních honitbách nastal
pokles stavu koroptví a bažantů. Tato
„první patrná vlna poškození životního prostředí“ se připisovala chemizaci.
Krajina přicházela zejména postupně o
hmyz vlivem aplikované chemie, takže
kuřata bažantů a koroptví přicházela
o potravu.

Zároveň však, a to ve stejném čase, rostly požadavky na zvyšování odstřelu bažantů z důvodů komerčních, representačních a bohužel i sportovně loveckých
(např. poplatkové hony pro cizince).
Myslivci v našich honitbách reagovali
v rámci svých možností (mimo starost o
životní prostředí zvěře) zaváděním tzv.
polodivokého chovu bažanta. To předpokládalo sběr vajec z ohrožených nebo
zničených hnízd a počátek líhnutí v líhních. Následně pak dost složité vypouštění kuřat do volnosti. Kuřata se vypouštěla zejména se slepicemi, perličkami
apod. V Opočně se poprvé líhlo v odchovnách slepic v Lišťovině v r. 1951.
V r. 1955 byla dána do provozu „koroptvárna“ na Švamberku (pan Tomeš).
V Přepychách pak bylo rozhodnuto přejít na polodivoký chov bažanta v r. 1960
(schůze 26. 3.). Pokračovaly výměny
dospělé zvěře. Nemalou práci znamenalo zabezpečení životního prostředí pro
vypouštěná kuřata zakládáním remízů,
osázením mezí atp. Šlo hlavně o získání
pozemků do „ tehdy tzv. trvalého užívání“. Např. „Prkenná bažantnice“ byla vysazována myslivci již v roce 1955 - 5,2
ha - a postupně přibylo dalších cca 25 ha
pozemků, o které se bylo nutno starat.
Tato veškerá snaha se vyplácela, ale již
neúměrně rostla potřeba práce. V honitbě opočenské (včetně čánecké) bylo
vypouštěno do volnosti 300 až 400 bažantů ročně, v honitbě přepyšské 200 až
500 ks ročně ( v r. 1980 dokonce 700 ks).
Byla v provozu odchovna v Opočně na
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mysliveckém domku a také na odchovně v Přepychách. Někteří myslivci prováděli v režii MS i líhnutí doma (např.
p. Archleb, Burket, u Švorců, u Trnovských atd.) V roce 1966 bylo vypušťeno
do volnosti 11 perliček. Chov koroptví
byl v té době jen náhodný, tak, jak se
podařilo získat vajíčka ( cca 10 – 30 ks
ročně). MS Opočno vlastnilo na práce
i traktor.
Postupem času však docházelo ke stále
větším ztrátám na zvěři a to zejména
v důsledku stoupající ochrany dravců
a šelem (na základě nových zákonů) a
také dále se rozvíjející zemědělskou činností (negativní změny v krajině). Vznikaly různé ochranářské aktivity a spolky
již i mimo mysliveckou organizaci.
Ještě v tomto čase stát rozvoj myslivosti
podporoval. Byly k disposici i zvláštní
fondy rozvoje myslivosti tzv. FRMZ I a
FRMZ II. K podpoře drobné zvěře se
docházelo k uznávání nových bažantnic
ve společenstevních honitbách. U nás
byla uznána 11. 1. 1982 a to „uznaná
bažantnice remízkového typu“ na 203
ha honitby MS Lány Přepychy. Následně v roce 1982 došlo ke sloučení honiteb
Opočno a Přepychy do dnešního stavu.
S pokračujícím rozvojem zemědělského
hospodaření se stav životního prostředí
zhoršoval celostátně. Aby se zabránilo
poklesům lovu, započal se i ve společenstevních honitbách prosazovat krotký (či umělý – volierový) chov bažanta.
Spočívá v chovu „chovného hejna“ drženého celoročně ve voliérách. Další fází
je sběr vajec, líhnutí v líhních. Kuřata
jsou umisťována do odchoven a velkých
voliér. Ve stáří od 10-ti týdnů jsou držena někdy až do dospělosti ve voliérách
a pak následně vypouštěna.
Jelikož to vše bylo a je složité a finančně náročné, centralizovala se produkce
vajec a líhnutí bažantíků do líhňařských

Právě dovezená bažantí jednodenní kuřata
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MYSLIVECKÝ SPOLEK Opočno-Přepychy
Z historie a současnosti chovu bažanta
středisek. Buduje se“ líhňařské středisko Dobruška“. V roce 1983 vzniká „rada
kooperace“. Z líhní se dodávají jednodenní kuřata do spolků. Pro myslivce
v okrese bylo povinností účastnit se budování tohoto střediska formou brigád.
U některých členů podomácku a na odchovně Přepychy a v Opočně na domku
se dále pokračovalo s kombinací polodivokého chovu a krotkého chovu.
V roce 1988 se započalo s výstavbou odchovny v Čánce. Postupně byly zakoupeny pozemky a s nemalým úsilím a finančními náklady postavena odchovna.
Vznikly tak prostory a zařízení pro jednodenní kuřata. Kapacita 2 000 ks. Dále
voliéry na cca 1 200 ks desetitýdenních
kuřat. Postupně se tedy chov bažanta
centralizoval do Čánky. V Opočně na
domku byl chov úplně zrušen. V Přepychách bylo zařízení odchovny pronajato. Již není k disposici žádný myslivecký
fond. Proto musí MS větší část kuřat
prodávat, aby se alespoň z větší části
zaplatila režie celkového chovu. V roce
1991-92 se zkoušelo mimo bažanta

BESEDA
bezpečnostní rizika

obecného chovat a vypouštět i bažanta
královského a v letech 1995 až 1997 vypouštět v Přepychách koroptve (500 ks.)
Vzhledem k výše uvedenému upadá
přikrmování bažantů i koroptví ve volnosti, protože v průběhu velké části
roku tam nejsou.

Současnost:
Kuřata od jednodenních až do 7 až 10-ti
týdnů stáří jsou v péči vybrané odborné
obsluhy. V roce 2017 to byl Ing. Pícha
Aleš ml. a Ing. Nedvědová Nela, kteří se
opakovaně úlohy zhostili na výbornou.
Starší kuřata jsou potom obsluhována
na základě rozpisu služeb a to jednotlivými členy MS.
Zákony prosazená ochrana šelem a hlavně dravců brání snahám o vypouštění
bažantů „pro obohacení přírody“. Krajina spěje k ekologicky nevyváženému
stavu. Příroda se velice mění a nadále
chudne.
Ing. Černý Jan
foto Karolina Černá

V sérii osvětových přednášek, pořádaných
v restauraci Katka, zvolila tentokrát obec téma
velice aktuální – Bezpečnostní rizika. O strukturách záchranného systému v naší zemi, náplni
jejich poslání a práce, reálných i možných rizicích i koncepcích jejich předcházení a likvidace
zasvěceně hovořil bývalý šéf Hasičského záchranného sboru ČR gen, v. v. Miroslav Štěpán.
Lze si jen přát, aby závažných situací, o nichž se
hovořilo, bylo co nejméně.

FOTO z roku 2017
U Krulichů
Dne 16. 12. 2017 se konala akce na sadě
(dvorku) u Krulichů „Ozdob a rozsviť
si vánoční stromek“. První společné
setkání dolejšáků bylo nad očekávání
úspěšné. Nejstarším účastníkem byla
paní Anna Hartmanová a nejmladší
Klárka Tomková a Tobiášek Hejzlar.
Ráda bych zmínila tuto skutečnost, vybrat termín pořádání jakékoli akce je v
Přepychách nadlidský úkol, stále se tu
něco děje. Nám se to skoro povedlo až
na malý zádrhel v této době měl hasičský sbor výroční schůzi, ale naše setkání
to nijak vážně neohrozilo.
Je pravdou, že jsme měli strach z nevyzpytatelného počasí, ale i to nám vyšlo. Bylo pěkně, asi i tam nahoře máme
dobré jméno. Pravděpodobně nad námi
drží ochrannou ruku naši dolejšáci:
Janča Krulichová, Luboš Zilvar, Václav
Jelen a ostatní. Děkujeme.
Setkání se nám vydařilo, příští rok do
toho jdeme znovu.
Za dámský klub Jana Krulichová st.
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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„Velevážená paní starostko. Udělíš nám povolení k reji našemu?“
MASOPUST - 10. února 2018

Tradice je třeba dodržovat - a to ctí i v Přepychách, obci, která v loňském roce
zvítězila v soutěži Vesnice Královéhradeckého kraje. Sobota 10. února zde
proto patřila masopustnímu veselí se vším, co k masopustu patří - maškarám,
průvodu, muzice, tanečku, zpěvu, ale i dobrému jídlu a pití.
Už kolem půl deváté ráno se začalo
prostranství u hasičské zbrojnice plnit místními i přespolními a další a
další stále přicházeli. Maškar dorazilo
na pětačtyřicet, což je pro obec s šesti
stovkami obyvatel úctyhodný počet.
Byli tu tradiční účastníci masopustního
průvodu – Masopust, kobyla i s jezdcem, medvěd s medvědářem i medvíďaty, smrtka, nevěsta se ženichem, leopardi či spíše leopardice, z říše šelem
dále vlk, z pohádky dorazila karkulka
a skřítek. Hrůzu naháněl kat, pro štěstí přišel kominík, byl tu také rychtář a
selka, vše dokumentoval fotograf, na
bezpečnost dbal policajt.
Jakmile odbila devátá hodina, došla
řada na oficiality. Všichni ztichli a s napětím naslouchali:
„Velevážená paní starostko! Staročeské maškary přišly, aby Vás pozdravily a poprosily Vaší milost, aby z moci
ouřední povolení jste uděliti ráčila k
návštěvě obce Přepyšské, tedy i čtvrtí
jejich – Junkovic, Sárska, Bukovek, Falkland, dále také ulic Farské, Hřbitovní,
Sálecké a dalších přilehlých, což království Vaše jest. Za to Vám průvod náš
může slíbiti, že se slušně bude chovati,
žen, panen a dívek nebude tůze škádliti
a pánům sousedům na majetku újmy

činiti. Jenom budem vejskati, zpívati,
tancovati, muzicírovati, aby ouroda bohatá byla, obilí vysoko rostlo, senioři se
z vysokých důchodů radovali a veselo bylo ve stavení přepyšských. Všem
Vám přejeme pěkné pobavení, vždyť je
to dobrého zdraví znamení. Táži se Tě
tedy, slovutná rychtářko - udělíš nám
povolení k reji našemu?“
To pronesl ke starostce obce Zdeňce
Seidelové sám Masopust. Vzápětí povolení s radostí uděleno bylo a na důkaz
toho „štempl“ na úřední glejt přistál.
Na oslavu souhlasu s konáním masopustu se ze všech stran ozýval výskot a
radostné výkřiky, které po chvilce „rozřízla“ rázná muzika. Čtveřice muzikantů zahrála pravou českou Škoda lásky,
takže tancoval každý, kdo mohl. A pak
se průvod vydal k prvnímu stavení. Panímáma nabídla maškarám koblížky, co
se rozplývaly na jazyku, zaručeně domácí voňavé klobásky a na „spláchnutí“
něco ostřejšího, určitě také z domácí
produkce.
Ti, kdo se s průvodem nevydali na
pouť Přepychami, našli útočiště u hasičů, kteří připravili tradiční zabíjačkové speciality – kroupy, prejt, jitrničky,
ovar, tlačenku i guláš, vše ve vynikající
kvalitě.
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Zkrátka v Přepychách to žije! Díky
spolku ProPřepychy, sboru dobrovolných hasičů a mnoha dalším lidem se
už osmý masopust opravdu vydařil.
Zdroj: Novinky.cz, EDa
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Přepyšský zpravodaj 2018/1

Ze života spolků

Za MODELY do PŘEPYCH
a od nás do Police a Hronova
Staletá hospoda, Přepychy - původní název budovy, ve které sídlí firma TESON a obchod paní Karlíčkové se na tři dny stane domovinou modelů vláčků
a papírových vystřihovánek. Obec Přepychy se ZŠ Přepychy a spolky zahajuje
projekt, který pro naše děti přiblíží svět vynálezů a umožní rozvíjet jejich fantazii, zručnost, trpělivost a získávat zábavnou formou nové poznatky.

Za papírovými modely do Police nad Metují
Nově modely vozů F1 od Zdeňka Smaženky

VÝSTAVA OKOKLAMY
KVĚTEN - ČERVEN
PŘEPYCHY
TIP NA VÝLET PRO ŠKOLY
I RODINY

Neváhejte navštívit neobvyklé Muzeum papírových modelů, které najdete v malebné Polici nad Metují.
Muzeum papírových modelů bylo založeno v Polici nad Metují v roce 2012. Po loňských Oslavách narozenin se v Muzeu začal realizovat projekt z grantu Euroregionu Glacensis s názvem „Tradice v Novém hávu“, u kterého se partnerem Muzea stalo
Muzeum dávného kupectví ve Svídnici. Díky tomu došlo k vytvoření nového osvětlení výstavních prostorů, vznikl třeba koutek pro maminky s přebalovacím pultem a
Muzeum získalo 3D tiskárnu nebo vyřezávací plotter. V expozici byly nainstalovány
nové interaktivní prvky pro malé návštěvníky a byl zřízen promítací sál a expozice je
doplněna o zvukové efekty. Všechny tyto věci můžete při návštěvě vidět a „osahat si je“.
Na začátku března pak byla dokončena poslední etapa grantového projektu, kterou
byla reinstalace stálé expozice. Během této akce bylo vyměněno a nově nainstalováno
zhruba 50 vystavených modelů a celkový počet exponátů nově činí 1 284! Mezi nejzajímavější patří třeba modely autoveteránů nebo architektury, které vyšly v časopise
ABC a byly slepeny před více jak 45 lety! Ale Muzeum nabízí samozřejmě i nejnovější
tvorbu současných autorů.
Od 10. března je přímo v expozici nainstalována výstava Havlíčkobrodského modeláře Zdeňka Smaženky, který se specializuje na lepení modelů vozů F1.
Expozice představuje práci 83 modelářů z České republiky, Polska a Slovenska. Je
rozdělena do jednotlivých sekcí, od architektury, přes modely vojenské, letecké nebo
vesmírné techniky, modely lodí až po například modely zvířat nebo sci-fi či fantasy.
Zvláštní zmínku si zaslouží unikátní dioráma polského mořského pobřeží s majáky.
Muzeum se prostě stalo místem, od kterého se nebudete moci odlepit.

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ JE OTEVŘENO
Všední dny: 9 - 11:30 a 12 - 15
Víkendy, svátky, školní prázdniny: 9 - 11:30 a 12 - 17
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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OKOKLAMY … tak se jmenuje úspěšná interaktivní výstava, kterou jsme
zapůjčili od hronovského Muzea Pod
čepicí. Výstavu připravujeme ve spolupráci s MŠ a ZŠ v Přepychách, spolky a
manželi Krulichovými na měsíc květen
a červen.
Výstava je zaměřená především na náš
zrak a dokazuje, že není vždy vše takové,
jak se zdá. Cylindrická zrcadla si pohrají
s perspektivou a odrazem, úžasné hračky zoetrope rozhýbají a oživí kreslené
obrázky. Předvedeme, jak funguje moire
a skanimace …
Tvořiví návštěvníci si budou moci řadu
zrakových klamů vyrobit a vyzkoušet.
Věříme, že vás výstava zaujme a přizve
k hrátkám i poznání návštěvníky všech
věkových kategorií (pro děti doporučujeme cca od 6 let – kdy už dokáží zrakové klamy lépe vnímat).

Ze života spolků

PŘIPRAVUJEME - OKOKLAMY

z Přepych s rodinou či se školou do Police a Hronova
Dalším naším partnerem se kterým jsme navázali spolupráci je Muzeum Pod Čepicí. Pokud zamíříte na výlet do Broumovského výběžku máte vystaráno o krásný výlet, ke kterému přispěje i nově otevřená expozice v prostorách uvedeného muzea. Ti, kteří nestihli zhlédnout loňskou výstavu v Hronově mají možnost reparátu - Okoklamy v Přepychách.

MUZEUM POD ČEPICÍ v Hronově
MIKRO x MAKRO aneb Na velikosti záleží

21. 4. – 30. 12. 2018
Interaktivní muzeum chytré zábavy v Hronově se od dubna do prosince 2018 promění v badatelnu s mikroskopy,
zajímavými fotografiemi a řadou překvapivých srovnání mikro a makrosvěta. Součástí bude i muzejní tvořivá dílna.

Více na: www.muzeumpodcepici.cz, tel.: 606 817 607
Otevřeno:

ÚT až PÁ: 14 — 17 hodin
dopoledne skupiny na objednání
SO a NE: 9 — 11:30, 13 — 17 hodin

PODPORUJEME ROZVOJ OBCÍ A VZDĚLÁNÍ DĚTÍ

Spolek ABAKUS,

autor projektu
Rodný kraj Františka Kupky

Z OPOČNA ZA VLÁČKY DO PŘEPYCH

Rok fantazie a vynálezů úspěšně zahájen
Prostory STALETÉ HOSPODY díky vstřícnému postoji majitelů a nadšení místních spolků a modelářů opět ožily.
I přesto, že máme v Opočně velké nádraží, kam se s dětmi občas
chodíme dívat na vlaky, jsme neodolali lákavému pozvání na výstavu modelů vláčků a papírových modelů do Přepych.
Dětem se výstava moc líbila. Nadšeně pozorovaly miniatury
vláčků, domečků, lidí a různé přírody.
Také je zaujaly všelijaké papírové modely. Hlavně dinosaurus,
kterému stačilo malé fouknutí, aby se mu rozpohybovala jeho
hlava. Spokojené byly i naše výtvarné dušičky, když mohly zasednou ke stolečkům s různými omalovánkami a vystřihovánkami.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli. A moc se těšíme, co dalšího naši přepyšští
sousedé vymyslí. Určitě se opět přijedeme rádi podívat.
Za kolektiv MŠ Opočno Eliška Chrtková
Přepyšský zpravodaj 2017/4
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VÁNOČNÍ HOSPODA
7. ledna - kostel sv. Prokopa / autor příspěvku Iva Francová

Živý Betlém sehrály děti z přepyšské farnosti, to je z Bolehoště, Čánky,
Mokrého a samozřejmě z Přepych,
v kostele sv. Prokopa dne 7. 1. 2018.
Bylo to společné dílo dětí a jejich rodičů, kteří se podíleli na zkouškách, výrobě kulis a kostýmů. Krásný příběh nechal oživnout betlémské postavy. Děti
připomněly všem přítomným podstatu
Vánoc, kdy LÁSKA přišla skrze Ježíše
Krista na tento svět. Za své herecké výkony byly všechny děti odměněny velkým potleskem.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Darovali jsme na pomoc lidem v nouzi

V Přepychách se koledníci sešli na faře, poté pořídili společný snímek u kostela sv. Prokopa a pod dohlednem vedoucích skupin: Davidem Tomkem, Eliškou Jelenovou, Michaelou Peřinovou, Vlastou Pasekou a
Ludmilou Zálišovou se vydali do Přepych a Záhornice.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky v Přepychách
a na Záhornici činil letos 33 182 Kč. Děkujeme všem malým králům za jejich
pěkné zpívání, a vám všem upřímně děkujeme za vaše finanční příspěvky.
Přepyšský zpravodaj 2018/1
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NAŠE STOPY V CIZINĚ
Od Hobitů po Albion - Vladimír Zdeněk st.
Kdybychom ještě v osmdesátých letech minulého století hledali v Přepychách
někoho s osobními zkušenostmi z Austrálie, Nového Zélandu nebo Anglie,
pravděpodobně se staneme objektem Státní bezpečnosti, nebo, v lepším případě, z nás budou chovanci psychiatrického ústavu. Ale dokladem toho, jak se svět
kolem nás proměňuje, je to, že s lidmi s takovými zkušenostmi, se můžeme dnes
v Přepychách běžně potkat. Toto je jeden z jejich příběhů.

LÁKAVÉ DÁLKY

try se opylují květy ručním pylovým sprejem, při zrání se odstraňují menší plody,
aby zůstala síla keře jen pro nejlepší úrodu, potom sběr, třídění a expedice kvalitního ovoce. Do Evropy putuje především
zelená odrůda, ale kiwi zde má i odrůdy
zlaté, růžové a mnoho dalších. Začátkem
léta přesun na jinou farmu, kde se pěstují
jablka. Místní farmáři jsou pečliví, na každém stromu musí být stejný počet plodů,
malé se odstraňují, aby opět dozrály jen ty
největší. Z našetřených peněz si Petra pořídila skromné auto a v letní přestávce se
vypravila na objížďku Jižního ostrova (NZ
je tvořen Severním a Jižním ostrovem
a několika malými ostrůvky). Cesta to
byla příjemná, protože v této části Země
je nejvíce slunečních dnů v roce na celé
planetě. Po návratu z cest opět na farmu,
kde mezitím jablka dozrála a nastala jejich
sklizeň. Po sklizni a před odletem domů
ještě návštěva ostrovů v Pacifiku (Samoa),
poznávání Severního ostrova NZ a návrat
zpět do Přepych.

VZHŮRU DO ANGLIE
Cestovatelské počiny Hanzelky a Zikmunda jsou neopakovatelné a ve své době
byly zcela výjimečné, ale v dnešní době
se sny o dálkách stávají realitou i mnoha
obyčejných Čechů. Když Petra Sejkorová
v krátkých návštěvách okusila cestování
do okolních evropských zemí, začala si plnit i svůj sen o skutečných dálkách. To, že
z Přepych do Wellingtonu (hlavní město
Nového Zélandu) je vzdušnou čarou 18
061km ji neodradilo a do „země Hobitů“
se vypravila. Měsíc dovolené, trávené na
svatbě českých přistěhovalců, rybařením
a poznáváním nádherné krajiny v ní zanechalo hluboké dojmy. Po návratu v roce
2013 si o rok později zažádala o pracovní
povolení a rok 2015 již prožila na Novém
Zélandu. Dočasným domovem se ji stala
farma v severním cípu Jižního ostrova, poblíž měst Motueka a Nelson. Při práci na
farmě poznávala, že není jednoduché, než
se lahodné kiwi dostane na pulty našich
obchodů. Na keřích, vysokých přes 2 mePřepyšský zpravodaj 2018/1

Doma, při surfování na internetu, zaujala Petru nabídka pracovního pobytu na
ovocnářských farmách v Anglii. Její zkušenosti, získané na Novém Zélandu a uvedené v odpovědi, přispěly možná k tomu,
že byla velmi ochotně přijata. Dvouměsíční práce (září-říjen 2015) v hrabství
Kent, kde pracovala jako první Češka
mezi skupinou polských a bulharských
česáčů jablek, jí umožnila strávit zbytek
roku další exotickou dovolenou. Singapur, Thajsko (Bangkok), Malajsie, Indonésie (Jáva, Bali) – země jihovýchodní
Asie otevřely náruč Petřině cestovatelské
vášni. Příjemné zážitky překryly i nehodu na skútru na jednom ostrovu, kdy se
„silniční lišej“ léčil dětským pudrem. Na
Štědrý den opět domů.
Většinu roku 2016 prožila pracovně opět
v Anglii. Ovocnářská farma překonává
naše zahrádkářské představy, neboť z jednoho konce farmy na druhý je asi 30 km.
Práce na chmelnici, protrhávání meru-
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něk, hrušek, švestek a jablek, sběr ovoce,
výsadba nového sadu, balení a expedice
ovoce – to vše tvořilo náplň každého dne.
Pracuje se v sobotu i v neděli a při této
práci nepotkáte žádného Angličana, vše
dělají zahraniční pracovníci.
Po přepyšských Vánocích na Štěpána opět
za starou láskou. Tentokrát na Novém Zélandu jazyková škola ke zdokonalení angličtiny.
Po malém oddechu v Přepychách opět
vzhůru do Anglie. Na farmě je asi 80 zahraničních pracovníků, převážně z Bulharska, s nimiž se, za 7 měsíců pobytu,
bulharsky docela slušně domluví. Protože i u nás je v této době silným zahraničně politickým tématem Brexit, nedá
mi, abych se Petry nezeptal, na názory
prostých Angličanů. „Zvláště zde, na
jihu Anglie probíhala intenzivní kampaň
proti imigrantům. Při referendu to bylo
významné téma a lidé přijímali výsledek
s euforií i nadšením. Když nastaly těžkosti
(zvyšování cen, nejasnosti o volném pohybu pracovních sil v rámci EU, odchody Poláků do Německa apod.) postupné
vystřízlivění. Zejména u farmářů, odkázaných právě na zahraniční dělníky. Ale i
prostí lidé hovoří stále více o neuváženém

Ze života spolků

NAŠE STOPY V CIZINĚ
Od Hobitů po Albion - Vladimír Zdeněk st.

Otevírání cyklosezony
z Kostelce do Přepych
Přepychy

kroku.“ Na závěr našeho rozhovoru kladu
Petře několik obecnějších otázek.
Motivace k cestování? Nejdříve zvědavost.
Po zkušenostech se ti svět zdá menší a
chceš poznávat dále. Zajímavé lidi, kulturu, styl života i krásnou přírodu.
A co lidé? Já vnímám Novozélanďany jako
„kiwi lidi“. Milí, přátelští. Hodně pracují
až do vysokého věku. Žijí skromně, nemají
mateřskou, důchody jsou malé. V Anglii
mají Češi docela dobrý zvuk (třeba na rozdíl od Poláků). Čechy vnímají jako zručné
a šikovné, pracovité, vtipné a mají krásné
ženy. Všichni znají Prahu, jako krásné historické město. Hodně jich Prahu navštívilo a chtějí se tam někdy znovu podívat. A
ještě jeden poznatek – vzájemné dohody
a smlouvy v Anglii (třeba pracovní), zde
skutečně platí a jsou zákonem.

Další cestovatelské plány? Teď v březnu a
dubnu plánuji cestu autem po Španělsku
a Portugalsku. Je tam zrovna taková tradiční poutní Svatojakubská cesta (asi 250
km), tak se chci připojit. Potom našetřit
něco pro další cestování na ovocnářské
farmě v Kanadě. A z Kanady vzhůru na
Aljašku.
Poselství druhým? Člověk se nemá bát plnit své sny. Začala jsem pozdě, bez větších
peněz, s chabou znalostí jazyka. To vše se
dá překonat a potom je odměnou přátelství s mnoha lidmi v cizích zemích, kteří
mají zájem i o nás. Uvědomuji si dnes více
sílu lidské pospolitosti, ale i pravdivost
starého českého přísloví „všude dobře,
doma nejlíp“.
Přejme Petře, ať jsou její stopy v cizích zemích, i u nás doma, viditelné a šťastné.

VZPOMÍNKA
k nedožitým 60. narozeninám
„Kdybychom si oči vyplakali a jako moře byl náš žal,
nikomu tím nepomůžem a život půjde dál …“
Dne 9. dubna 2018 uplyne 8 let plných smutku a bolesti, kdy nás navždy opustil pan Bohuslav Jiruška
z Přepych, zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby KHK. Zároveň si 29. dubna 2018 připomeneme jeho
nedožité 60. narozeniny.
Prosíme všechny, kdo ho měli rádi, o vzpomínku.
Děkují manželka Ilona, dcera Věrka, sestra Dáša s rodinou, tchyně, tchán a švagrová Renata s rodinou.
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Kostelec nad Orlicí
Trasa. Zdroj Mapy.cz

Trasa 21,5 km – 1:37 hod.
Rok se s rokem sešel, blíží se jaro a
s ním čas na provětrání bicyklů všeho
druhu. Dovolujeme si vás proto pozvat
k účasti na již třináctém ročníku akce
„Otevírání cyklosezony“ a přivítejme
tak společně jaro na kolech, tentokrát
dne 21. 4. 2018.
V letošním roce se cílem našeho výletu
stane kouzelné údolí Dřízna v Přepychách. Místo obklopené lesy, s neuvěřitelně silnou atmosférou. V údolí stojí
kaple s oltářem Panny Marie Lurdské,
přilehlou stráň lemuje křížová cesta,
do skály je vytesán Boží hrob. Místo
návštěvníky jakoby vítá, můžete v něm
přemýšlet, posedět v altánku, opéct si
buřty v připraveném ohništi. V každém
koutě je na co se dívat, co obdivovat.
U příležitosti akce pro vás bude v údolí
připraveno občerstvení z dílny místního
pana hostinského, živá hudba či nezbytné losování o ceny. Registrace na akci
začíná v 8 hodin v informačním centru v
Kostelci n. Orl., v 9 hodin odstartujeme.
Přijeďte pobejt do míst, kde nenajdete
civilizaci ani elektřinu, ale spoustu podobně naladěných lidí, přírodu a jaro ve
své nejkrásnější podobě.
Těšíme se vás
RTIC, o.p.s.
Přepyšský zpravodaj 2018/1

Ze života obce

ZVONY - sbírková konta
Benefiční koncerty na záchranu a obnovu zvonů v kostele sv. Prokopa

PROGRAM
BENEFIČNÍ KONCERTY

PŘEPYCHY
kostel sv. Prokopa

PÁTEK 23. BŘEZNA OD 18:30 HOD.

23. 3.
Smíšený pěvecký sbor Smetana HK
8. 4.
Chrámový orchestr Vysoké Mýto
18. 5.
Prague Cello Qaurtet
25. 5.
Noc Kostelů - Lukáš Koblása, hosté
14. 6.
ZUŠ Dobruška
13. 7.
Pavel Svoboda a Dagmar Pecková

Obec Přepychy vás zve na sborový koncert:

SMÍŠENÝ
PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Hradec Králové

sbormistr Jan Jiráček, varhany Radka Piskačová, sólo zpěv Jan Jiráček

BENEFIČNÍ

14. 9.
Pavel Šporcl
17 11.
ELLA (Eliška Machačová)
1. 12.
Staročeský advent - Jakub Hrubý
prosinec
J. J. Ryba - Česká mše vánoční

KONCERTY

na záchranu zvonů v kostele sv. Prokopa v Přepychách

Sbírka - NOVÝ ZVON pro kostel sv. Prokopa
majitel obec Přepychy
CENA DÍLA: 761 780 Kč včetně DPH

CENA DÍLA: 230 021 Kč včetně DPH

Dárce může zvolit formu finančního daru:
1) Anonymně, bez darovací smlouvy.

ÚČET ČÍSLO 182-1240141309/0800.
2) Poskytne finanční dar na základě darovací smlouvy podepsané v kanceláři
Obecního ůřadu Přepychy. Danou částku složí do pokladny obce nebo převede na
účet obce. Po schválení daru radou obce, je daná částka převedena na sbírkové konto „ZVON“. Dárce získá pamětní certifikát.

ÚČET ČÍSLO 1240141309/0800.
STAV SBÍRKOVÉHO KONTA „ZVON“ K 12. 3. 2018: 301 033,03 Kč
Přepyšský zpravodaj 2018/1

Sbírka- OPRAVA ZVONŮ
majitel farnost Přepychy
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Na opravu dvou historických zvonů
v kostele sv. Prokopa může dárce přispět na sbírkové konto, které bylo za
tímto účelem zřízeno.
Darovací smlouvu můžete uzavřít i v kanceláři Obecního úřadu v Přepychách.

ÚČET Č.: 35-1243470319/0800
STAV SBÍRKOVÉHO KONTA
K 12. 3. 2018: 22 840 Kč

Ze života obce

NAŠE ZVONY UMLKLY
slovo kronikáře obce Vladimíra Zdeňka st. a starostky obce
V úterý 27. února dopoledne naše zvony umlkly. Ale nebojte se, nejde o nějakou
předzvěst ani neodletěly do Říma. Po dlouhých letech byla tímto dnem zahájena
jejich rekonstrukce. Ne každý měl možnost vystoupat po prastarých strmých schodech do zvonice kostela sv. Prokopa, a proto vám následující kroky přiblížíme.

Největší zvon (z původní trojice) z Prázdná zvonová stolice největšího zvonu (z roku 1545), který
roku 1545 po demontáži pod zvo- se po montáži nové dřevěné hlavice s kovanými prvky vrátí opět
novou stolicí.
na své místo.

Demontáž zvonů od zvonové stolice a jejich
spuštění se probíhala pod odborným dohledem
firmy Manoušek.

RESTAUROVÁNÍ ZVONŮ VE VĚŽI KOSTELA SV. PROKOPA
Investor Římskokatolická církev Přepychy
NÁKUP NOVÉHO ZVONU
Investor Obec Přepychy

Ve věži kostela sv. Prokopa je vestavěná dřevěná (dubová) zvonová stolice pro dva
zvony vedle sebe. Další samostatná zvonová stolice se nachází ve špaletě východního
okna. Po první světové válce zde byly umístěny dva zvony odlité roku 1559 (zvon I)
a 1545 (zvon II). Roku 1931 k nim přibyl další zvon odlitý zvonárnou R. Manoušek a spol. Brno-Husovice. Dva velké zvony (zvon z roku 1545 a 1931) byly zavěšeny
v hlavní zvonové stolici, nejmenší zvon (z roku 1559) pak v okenní stolicové nástavbě.
Při rekvizici zvonů v roce 1942 byl střední nejmladší zvon odvezen a ve věži zůstaly
pouze oba renesanční zvony. Cílem projektu je restaurování a celková obnova dvou
historických zvonů. Původní zvony budou opatřeny novými dřevěnými hlavicemi
s kovanými prvky a novými čepy s výkyvnými valivými ložisky. Dále nově kovanými
srdci s uložením na kůži se šarnýry (kloubovými závěsy). Při montáži budou zvony
pootočeny. Po dobu restaurování zůstanou zvony na podlaze zvonice, výroba nových
součástí proběhne v dílně.
Stávající velký zvon z roku 1545 zůstane na svém místě v jižním poli hlavní zvonové
stolice, menší zvon z roku 1559 bude přemístěn do okenní nástavby a na jeho současné místo ve zvonové stolici přijde nový střední zvon. Ten bude včetně zvonového
příslušenství a montáže financován Obcí Přepychy.
Vzhledem k celkovému stavu zvonů a jejich historické hodnotě zůstanou oba renesanční zvony na příležitostné ruční zvonění, pravidelnou denní službu převezme nový
zvon vybavený moderním zvonicím strojem.
Restaurování původních zvonů a dodávku zvonu nového provede Zvonařství Manoušek, Praha – Zbraslav, jejím majitelem je Petr Rudolf Manoušek, vnuk původního dodavatele zvonu z roku 1931.
Věřím, že svou hojnou účastí na letošních benefičních koncertech podpoříte naši společnou snahu o záchranu kulturních památek a nákup nového zvonu. Ve spolupráci se
spolkem PROVARHANY pro Vás opět připravujeme bohatý kulturní program.
Děkuji Vám za podporu a těším se na společná setkání s milými hosty v kostele
sv. Prokopa.
Zdeňka Seidelová, starostka
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Nejmenší zvon (z původní trojice) z roku 1559
po demontáži uložen na podlaze zvonice.

Samostatná zvonová stolice ve špaletě východního okna. Zde bude jako poslední umístěn nejmenší zvon z roku 1559.
Přepyšský zpravodaj 2018/1

Ze života obce

AŤ VÁS TĚŠÍ KRÁSNÉ OBNOVENÉ DÍLO
poděkování jménem farníků
Kostel sv. Prokopa je po staletí symbolem obce a místem útěchy, rozjímání i
setkání nejen pro místní. Společnými silami, nejinak tomu bylo i v minulosti,
se nám daří uchovat jeho důstojný vzhled a život v něm.
Vážená paní starostko,
srdečně Vás zdravím a chci projevit velikou radost nad ukončením velkého díla - generální opravy varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Chci Vám, Vašim spolupracovníkům a členům obecního zastupitelstva z hloubi duše poděkovat i jménem farníků
za Vaši angažovanost od začátku tohoto díla, za Vaši vstřícnost, za Vaši neoblomnou
horlivost a aktivitu během celé akce. Děkuji Vám za celé provázení všech aktivit, všech
koncertů. Děkuji Vám za to, že jste využila své známosti a kontakty na to, aby byl tento
projekt podpořen z kraje i ministerstva. Ať Vás těší toto obnovené dílo, chci jménem
farníků i ve svém jménu poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o obnovu těchto varhan, ještě jednou poděkovat a vyprošuji Vám dobré zdraví, dobré vztahy
v rodině i na pracovišti, úspěchy ve Vašem povolání a Boží požehnání.
S úctou
P. Augustín Slaninka, CM, děkan
administrátor farnosti Přepychy

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ VARHAN 11. 3. 2018

královéhradeckým biskupem Mons. Josefem Kajnekem

TRADIČNÍ POUTNÍ
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH
2018

Bohoslužby se konají
v neděli od 14:30 hodin
6. května 2018
mši sv. celebruje
P. Jiří Pilz
13. května 2018
mši sv. celebruje
P. Jan Paseka
20. května 2018
mši sv. celebruje
P. Zdeněk Novák
27. května 2018
mši sv. celebruje
P. Kristián Libant, CM
12. srpna 2018
mši sv. celebruje
P. Ján Jakubovič, CM
7. října 2018
mši sv. celebruje
P. Ján Jančok, CM
Před každou mší svatou
je modlitba svatého růžence
a možnost přistoupit
ke svátosti smíření.
Po mši svaté
je mariánská pobožnost.

Po skončení slavnostní mše zahráli pánové Václav Uhlíř a Lukáš Koblása přítomným několik
krásných skladeb na opravené varhany
Přepyšský zpravodaj 2018/1

Restaurátor Ivan Bok předvedl tzv. „šlapání“ měchů. Zrestaurované tři měchy varhan umožňují,
že nástroj hraje i při výpadku elektrické energie.
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Soukromě i pobožnost křížové
cesty.

Kultura

ZUBNÍ POHOTOVOST

Rozpis služeb první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou na rok 2018

Předplaťte si jediné české noviny

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod.
24.3. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

25.3. MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

30.3. MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

739 046 899

31.3. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

1.4. MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

2.4. MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

7.4. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

8.4. MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

14.4. MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou

608 382 600

15.4. MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

21.4. MDDr. Matějková Denisa

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

22.4. MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

28.4. MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

29.4. MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

1.5. Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Tomáš Petrák

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

5.5. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

6.5. MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 783

8.5. MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

12.5. MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

13.5. MUDr Ptačovská Eva

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

603 933 466

19.5. MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

20.5. MUDr Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

26.5. MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

27.5. MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

2.6. MUDr. Sudová Simona s.r.o.

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 031

3.6. FSmile s.r.o.
MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

9.6. MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

10.6. Freemed s.r.o.
MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr. . Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

16.6. MUDr. Tomanová Libuše

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 542 102

17.6. FSmile s.r.o.
MDDr. Tomáš Jan

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

23.6. MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

24.6. Poliklinika Týniště nad Orl.
MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 781

30.6. MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

1.7. MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

5.7. Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

6.7. JB DENT s.r.o.,
MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

7.7. MDDr. Borůvková Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

8.7. MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

14.7. MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

15.7. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

21.7. MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

22.7. MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

739 046 899

28.7. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

29.7. MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330
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v regionu Orlických hor.
Již téměř 60 let přinášíme dění
z vašich obcí.
Součástí novin je sportovní příloha
o regionálním sportu.
Ke každému vydání obdržíte
ZDARMA magazín TV Pohoda.
Každé úterý dodání do schránky POŠTOVNÉ ZDARMA.
Předplatné Orlického týdeníku:
Orlický týdeník + TV Pohoda 20 Kč
Roční předplatné: 1 020 Kč
Půlroční předplatné: 520 Kč
Čtvrtletní předplatné: 260 Kč

INZERUJTE S NÁMI
v PŘEPYŠSKÉM ZPRAVODAJI
Patříme k nejčtenějším obecním
zpravodajům regionu.
Náklad 750 ks.
E: prepychy@prepychy.cz

HLEDÁME
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
AGE s.r.o.
Osvobození 448
517 71 České Meziříčí
Czech Republic
www.age.cz
T: +420 494 661 237
M: +420 602 287 289
F: +420 494 661 238
E: age@age.cz

Přepyšský zpravodaj 2018/1

Sport

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ

SK PŘEPYCHY
Martin Šnajdr, www.orlickytydenik.cz
PŘEPYCHY – Fotbalisté Přepych přezimovali na druhém místě OP II. třídy.
A s jakými plány jdou do jarní části? Na to jsme se zeptali asistenta trenéra SK
Přepychy Tomáše Rejzka.

S jakým cílem půjdete do jarní části?
Uhájit postavení na bedně a samozřejmě
pokusit se potrápit Javornici, ale mám
trochu dojem, že ji budeme trápit podobně, jako trápí pražská S Plzeň..

Proběhly změny v realizačním nebo
hráčském týmu, a jaké?
Realizační tým beze změn. Tam není co
zlepšovat. V poli jsme zatím nedoplnili
tak, jak velí naše ambice. Nejsem klidný.

Kdy jste začali s přípravou na jarní
část a jste s jejím průběhem spokojeni?
Začali jsme na umělé trávě v Dobrušce na konci ledna v kooperaci s kluky z
Opočna. Účast průměrná, pak ty mrazy,
chápete... Nehrajeme bundesligu

Kdo by měl být tahounem týmu?
Sázíme na tým.
Tipnete si vítěze a sestupující z OP II.
třídy?
Netipnu. Ale díky za nabídku.

Kolik přípravných zápasů a s jakými
výsledky jste odehráli?
Zatím jenom jeden – Doudleby 4:3. Generálku hrajeme proti Opočnu po uzávěrce tiskové konference před startem
okresního přeboru. Ale určitě vyhrajeme… 4 : 2 od oka.

ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 1 040 Kč
+ TV POHODA ZDARMA

KALENDÁŘ TERMÍNŮ SOBOTNÍCH TRHŮ

PŘEPYCHY 2018

Podorlické trhy - Motoristické burzy
AREÁL SK PŘEPYCHY

10. 3.

5. 5.

16. 6.

25. 8.

27. 10.

24. 3.

12. 5.

30. 6.

8. 9.

3. 11.

7. 4.

19. 5.

14. 7.

22. 9.

17. 11.

14. 4.

2. 6.

28. 7.

6. 10.

1. 12.

21. 4.

9. 6.

11. 8.

20. 10.

8. 12.

28. 4.
Začátky od 6 hodin. Rezervace do 7 hodin.
Přepyšský zpravodaj 2017/4
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Ve středu 14.3.2018 se sešly nejen místní ženy v restauraci Katka, kde nám
paní Tláskalová předvedla nejrůznější trendy velikonočního aranžování.
Zatímco se paní Tláskalová věnovala
jarním dekoracím ,ženy se pobavili při
kávě, či jiném moku. Poté si jarně naladěné zájemkyně domů odnesly zakoupené výrobky

Křížovka

VELIKONOCE ZA DVEŘMI - vybarvi si kuřátka
soutěž „PŘEPYCHOVÉ („NEJ“) VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

PRAVIDLA SOUTĚŽE
„NEJ“ VAJÍČKO
Nazdobená vajíčka jsou vystavena
a očíslována ve výloze budovy fy TESON

VELIKONOCE NA VSI

NA DVORKU u RESTAURACE KATKA v PŘEPYCHÁCH
neděle 1. dubna od 10 do 14 hodin

(obchod paní Karlíčkové)

„NEJ“ VAJÍČKO

Veřejnost prosíme o hlasování:
Hlasovací lístky budou k dispozici
na Poště Partner,
v obchodě u paní Karlíčkové,
v potravinách u Nováka,
a na Obecním úřadě Přepychy.

Hlasovat můžete 20. 3. - 31. 3. 2018.
1 osoba = 1 hlas pro jedno vajíčko
V neděli 1. 4. 2018 v rámci akce
„Velikonoce na vsi“ proběhne vyhlášení
vítěze nej vajíčko…

MLÁĎATA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
VÝROBKY Z PROUTÍ
UKÁZKA PLETENÍ BINOVAČKY a VÝROBY PÍŠŤALKY
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „NEJ“ VAJÍČKO, OBČERSTVENÍ

TAJENKA UKRÝVÁ příjmení novinře spjatého s naším krajem
luštíme s Orlickým týdeníkem
V dubnu by oslavil 110. narozeniny český prozaik a novinář se vztahem k Opočnu. Jeho příjmení skrývá tajenka.

Nápověda: KIM, YELL
Vyluštěnou tajenku zašlete na E: kulturnikomise@prepychy.cz do 2. 4. 2018.Vylosovaný výherce, který odpoví správně, získává čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku (duben-červen)
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ORLICKÝ TÝDENÍK NA ROK
JEN ZA 1 020 Kč
+ TV POHODA ZDARMA
Přepyšský zpravodaj 2017/4

Informace

KULTURA V PŘEPYCHÁCH
pozvánka k sousedům - Dobruška - Týniště nad Orlicí - Opočno
od 18:30 hodin, Obec Přepychy

23 / III

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Hradec Králové

Benefiční koncert na záchranu zvonů v kostele sv. Prokopa

od 10 do 14 hodin, areál u Restaurace Katka

1 / IV

VELIKONOCE NA VSI

Odemykání jara se zvířátky v Přepychách

od 17 hodin, Restaurace Katka, Obec Přepychy

3 / IV

Přátelské setkání seniorů
Hosté: Bohumil KLEPL a Michal Herzán
od 15 hodin, kostel sv. Prokopa, Obec Přepychy

8 / IV

Chrámový orchestr Vysoké Mýto

Benefiční koncert na záchranu zvonů v kostele sv. Prokopa

od 12 hodin, RTIC Kostelec nad Orlicí, Obec Přepychy

21 / IV

Zahájení cyklistické turistické sezony
OSIČINA / DŘÍZNA

POZVÁNKA OD PAVLA ŠTĚPÁNA

POZVÁNKA OD MILONĚ ČEPELKY

NEDĚLE 8. 4. od 20 hodin

LITERÁRNÍ ČTENÍ

ZTRATILI JSME STALINA

NEZNÁMÝ SMUTNÝ ŠPRÝMAŘ
EGON HOSTOVSKÝ

do KINA 70 Dobruška

do KND OPOČNO

Komedie je satirou o dnech, během nichž probíhá pohřeb tohoto „otce
národa“. O dnech, které ironicky zvýraznily všechny podoby šílenství, zkaženosti a nelidskosti totalitarismu. O dnech, v nichž mezi sebou bojují o
veškerou moc jeho pohrobci. Vše je založeno na skutečných událostech.

Pořad Olgy Hostovské-Castiellové a Miloně Čepelky
V SOBOTU 28. 4. od 19 hodn

KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHAL K SNÍDANI

se můžete setkat s Dr. Olgou Castiellovou-Hostovskou, vnučkou někdejšího náčelníka 6. okrsku Podkrkonošské Jiráskovy
župy sokolské Cyrila Ondráka, popraveného v roce 1942 za
pomoc československým parašutistům.

ČTVRTEK 19. 4. od 20 hodin

V sálku loutkového divadla v opočenském Kodymově národním domě bude vzpomínat na svého otce, spisovatele Egona
Hostovského, Ondrákova zetě, a níže podepsaný k tomu bude
číst ukázky z jeho díla.

SOBOTA 14. 4. 2018 od 14.30 hodin
Nenechte si ujít zážitek s Michalem NESVADBOU. Představení zábavnou
formou působí na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech a vynálezech.

HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli
hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana.

Jste srdečně zváni

Miloň Čepelka

NÁŠ PARTNER PRO TISK - UNIPRINT s. r. o.
Firma Královéhradeckého kraje roku 2017
GRATULUJEME
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