Sraz účastníků je u hasičské zbrojnice v 8:30 hodin, kde místní hasiči připraví pro účastníky
Masopustu zabíjačkové speciality!

1 0 . 2.

od 9:00
h

pátek 19. 1. od 20 hodin, Restaurace Katka

SPOLEČENSKÝ PLES ČČK
hraje skupina ZEUS
neděle 21. 1. od 14 hodin, Restaurace Katka, Místní skupina ČČK

DĚTSKÝ KARNEVAL

ROK KULATÝCH VÝROČÍ

PŘEPYCHY - OSMIČKY
spjaté s obcí a jejím okolím

pátek 9. 2. od 18 hodin, Restaurace Katka,

NEJEN O BEZPEČNOSTNÍCH RIZIKÁCH
beseda s Miroslavem Štěpánem

sobota 10. 2. od 8:30 hodin, u hasičské zbrojnice, SDH a ProPřepychy

MASOPUST
pátek16. 2. od 18 hodin, Restaurace Katka, Místní skupina ČČK

VÝROČNÍ SCHŮZE ČČK
sobota 17. 2. od 20 hodin, Restaurace Katka, SDH

HASIČSKÝ PLES

RYBOVA MŠE
22. 12. 2017
Vážená redakce,
dovoluji si vám poslat několik
amatérských fotek z vánočního koncertu, které pořídil
můj syn. Byl to jeden z nejkrásnějších koncertů díky
vašemu kouzelnému kostelu,
atmosféře, jaká tam vznikla,
pohostinnosti a skvělé organizaci. Dík patří také panu
dirigentu Václavu Lepšovi,
zpěvákům a orchestru. Nebylo moc času na zkoušení,
a přesto vedl celý koncert s
klidem a přehledem. Pokud
mohu mluvit za kolegy ze
sboru, všichni byli nadšeni.

Na snímku s hudebníky Jan Macháček, iniciátor vánočního koncertu organizovaného ve spolupráci s kulturní
komisí obce.

o
f
PŘEPYCHY in
PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2018

Kalendář akcí v Přepychách

Děkuji zá krásné přijetí a ať
vám vydrží i v novém roce
elán a nadšení.
Ing. Jiří Střítecký

VZNIK ČSR
1918

GENERÁL LAUDON A FRIDRICH II.

1758 — střet vojevůdců u Záhornice

OSOBNOSTI
KAREL PŠENIČNÝ
*5. 4. 1918 - 12. 11. 1990

ZALOŽEN SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
1878

Dalo by se říci, že nás čeká rok plný oslav, přípitků, proslovů a více či
méně okázalých akcí. V celé české kotlině i v té naší přepyšské. A což
teprve v rodinách, kde datum narození jejich členů končí osmičkou.
Tak to bude vůbec mazec.
Do nového roku vám přejeme, aby byl úspěšný a šťastný. Aby výročí byla
příležitostí k přátelským setkáním a díky nim i dalším krokem k uskutečnění naší vize: „Přepychy - moderní a zdravá vesnice přívětivá pro všechny generace.“
Věříme, že k tomu přispějeme i my v přepyšském zpravodaji poskytováním informací o všech minulých i budoucích akcích. Pořadatelům,
kteří věnují svůj volný čas pro radost nás ostatních, přejeme spokojené
návštěvníky, příznivé počasí a příjemný pocit ze skvěle odvedené práce
pro spoluobčany.
Redakce
PS. Symbol stuh jsme si vypůjčili od České obce sokolské. Je malou připomínkou XVI.
všesokolského sletu, který se koná počátkem července 2018 v Praze.

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2017-15
Zastupitelstvo obce Přepychy č. 2017-15 ze dne 21.12.2017

Přítomno : 11 členů ZO, od 19:06 hod. 13 členů ZO, 9 občanů, zapisovatelka
Zahájení : 19:03 hodin, ukončení : 20:05 hodin

I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 3. Bod 7 programu • Oznámení o upuštění od dražby cenných papírů, č.j.
943/2017. 4. Bod 13 programu • Žádost Města Opočno o poskytnutí finančního daru, č.j.
933/2017. 5. Bod 14.2. programu • Kolaudační souhlas MŠ Přepychy. 6. Bod 14.4. programu • Rozpočtové opatření č. 22/2017. 7. Bod 14.5. programu • Přehled přijatých dotací.

II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu (hlasování v 19:03 hod.). • Program jednání a ověřovatele zápisu (10/0/1).
2. Bod 4 programu (hlasování v 19:09 hod.) • Střednědobý výhled rozpočtu obce Přepychy
na období 2019-2021 (13/0/0). 3. Bod 5 programu • Rozpočet obce Přepychy na rok 2018:
Příjmy: 11.000.000,-Kč • Výdaje: 11.100.000,-Kč • Financování: 100.000,-Kč. Rozpočet
obce na rok 2018 je schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými prostředky
minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf, u daňových příjmů třída 1.
Příspěvky a dary neinvestiční: ZŠ Přepychy (500 000 Kč), Sbor dobrovolných hasičů Přepychy
(10 000 Kč), ČČK Rychnov nad Kněžnou-MS Přepychy (10 000 Kč), Myslivecký spolek
Opočno-Přepychy (10 000 Kč), Sportovní klub Přepychy (50 000 Kč), Základní organizace
českého svazu včelařů (4 000 Kč), Klub přátel stolního tenisu Záhornice (6 000 Kč), Svazek
obcí Dřížná (400 000 Kč), Orlické hory a Podorlicko (4 368 Kč), DSO Vrchy (6 320 Kč), Místní
akční skupina POHODA venkova (4 000 Kč), Pferda, z.ú., Rychnov n.Kněž. (10 000 Kč),
Agentura domácí péče České Meziříčí (10 000 Kč), Domácí hospic Setkání, o.p.s., Rychnov
n.Kněž. (10 000 Kč), Oblastní charita Červený Kostelec (10 000 Kč), Královéhradecký kraj –
dopravní obslužnost (40 000 Kč – předpoklad), Městský úřad Opočno-přestupky (6 280Kč)
(13/0/0). 3. Bod 6 a 6.1.programu • Výši odměny neuvolněných zastupitelů a výborů od
1.1.2018 - místostarosta 1.300,-Kč/měs., člen rady obce 300,-Kč/měs., předseda finančního
výboru 300,-Kč/měs., předseda kontrolního výboru 300,-Kč/měs., neuvolnění zastupitelé 0,Kč/měs., členové výborů 0,- Kč/měs. Při souběhu funkcí se odměny sčítají. S účinností od
1.1.2018 mají zastupitelé obce nárok na vyplácení cestovních náhrad a na úhradu nákladů
na školení. Uvolnění zastupitelé mají dále nárok na příspěvek na stravování, a to ve stejné
výši a za stejných podmínek jako zaměstnanci obce (13/0/0). 4. Bod 8 programu • Smlouvu
o smlouvě budoucí darovací, číslo stavby 35965 se Správou silnic Královéhradeckého kraje,
příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996
(12/0/1). 5. Bod 9 programu • Smlouvu o právu provést stavbu č. 95965 „II/320 Přepychy –
Záhornice“, investor Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70889546 (13/0/0). 6. Bod 10 programu • Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 953 068 na zajištění
svozu a odstraňování komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek
TKO a dalších služeb v odpadovém hospodářství obce s účinností od 1.1.2018, uzavřená
s Marius Pedersen, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920 (13/0/0). 7.
Bod 11 programu • Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 953068 na zajištění svozu a odstraňování
komunálního odpadu s účinností od 1.1.2018, uzavřená s Marius Pedersen, Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920 (13/0/0). 8. Bod 12 programu • Projektovou
dokumentaci „Výměna oken, dveří a vrat na budově čp. 125 Hasičská zbrojnice Přepychy“.
Podklad pro žádost o dotaci MMR (13/0/0). 9. Bod 14.1. programu • Smlouvu o uzavření
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo 17_SOBS01_4121357575. • Provozovatel distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. Úhrada
částky 200.000,-Kč (13/0/0). 10.Bod 14.3. programu • Program rozvoje obce Přepychy na

Společenský život

DO ROKU 2018 v PLNÉ KRÁSE
Naše varhany zazní letos poprvé v plné kráse, a to je především díky Vám, všem
dárcům ať už z řad našich občanů, rodáků, příznivců, spolků či podnikatelů z našeho okolí, podpoře Královéhradeckého kraje a spolupráci se spolkem PROVARHANY, která k nám přivedla a přivádí umělce, kteří našim koncertům získali a získávají to nejlepší jméno mezi příznivci vážné hudby.
A protože benefiční koncerty v Přepychách nebyly a nejsou pouze prostředkem
získání finančních prostředků na obnovu varhan, ale především symbolem sounáležitosti a úcty k odkazu našich předků, hmotným i duchovním, byla tak založena tradice, ve které budeme rádi pokračovat i v budoucnu.
I v letošním roce připravujeme pro Vás řadu mimořádných koncertů. Věřím, že se
opět všichni sejdeme a budeme společně sdílet zážitky z umění Mistrů hudby!
Starostka Zdeňka Seidelová

ZPÍVÁNÍ U KOSTELA , 23. 12. 2017

POZVÁNKA
MO STP Opočno
pořádá zájezd
do Ratibořic
na předpremiéru filmu

režiséra Tomáše Magnuska

SOBOTA 3. února
Program:
prohlídka muzea herectví
beseda s režisérem filmu Tomášem
Magnuskem
předpemiéra filmu
oběd
návrat kolem 15 hodin
Odjezd z Přepych v 9 hodin
autobusová zastávka: Junkovice,
hasičská zbrojnice
CENA ZÁJEZDU 340 Kč
(včetně dopravy, oběda
a vstupenky do muzea a kina
Přihlášky na Poště Partner Přepychy
do 28. 1. 2018.
T: 602 542 909, 494 628 991

Občas se zdá, že čím jsme starší, i čas ubíhá rychleji. Zvláště to platí o období
mezi vánočními svátky. Vždyť letos jsme si ani nepovšimli, že jsme se na „Zpívání
u kostela“ sešli již podesáté. Ano, již v roce 2008 se z iniciativy Jendy Macháčka
s podporou Honzy Duška tato dobrá tradice zrodila. Po založení sdružení ProPřepychy v roce 2009 se i ono k organizaci připojilo. Dnes je již vánoční punč, připravovaný ženami spolku, podle receptu babičky Duškové, pověstný. Štafetu Josefa
a Marie v živém Betlému převzali po starší generaci Filip Tláskal s přítelkyní. Rovněž starší králové předali žezla Lukáši Tláskalovi s Jarkem a Toníkem Jirkovým.
Před Štědrým dnem byli i návštěvníci štědří. Dar ve výši 6 652 Kč bude využit
k organizaci kulturních a společenských akcí spolku a oživování tradic v naší obci.

Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem
v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně
postiženého strýce se svým synovcem, které
osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo silné pouto. Snímek
je konfrontací dvou hlavních, charakterově
bezelstných protagonistů s těmi, kteří svou
bezelstnost dávno ztratili a řídí se převážně
tím, co jim může přinést prospěch, a to často
za jakoukoliv cenu.
Přepychy INFO vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111,
E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 400
ks. Vychází 8x do roka. Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková
a Jiří Králíček. Foto: archiv Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík. Registrace: MK ČR E 22540

PŘEDŠKOLÁCI BABIČKÁM
čtvrtek 21. 12. 2017
VÁNOCE NAŠICH BABIČEK
Děti s učitelkami mateřské školy připravily předvánoční posezení nejen pro
své babičky, jak by se mnozí díky názvu domnívali, ale i pro dědečky a sourozence. Krátká vystoupení, společná výroba vánočních ozdob, vzpomínky na
Vánoce v dětství prarodičů a jejich vyprávění vytvořily příjemnou atmosféru
blížících se Vánoc. Na závěr vystoupení proběhlo poděkování paní starostce
za podporu MŠ a byla předána kytice.
Atmosféru současných Vánoc i těch babičkami vzpomínaných poznamenal
čas. Jedno však mají společné. Krásné chvíle strávené se svými nejbližšími.
Hodně zdraví a radosti z Vašich dětí Vám přejí do nového roku zaměstnanci
mateřské školy.
Eva Hájková

TIPY KULTURNÍ KOMISE

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2017-15
období let 2018-2022 (13/0/0). 11.Bod 14.6. programu • Projektová dokumentace „Oprava
veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa I.“ (13/0/0).

III. Pověřuje starostku obce k podpisu:

smlouvy o smlouvě darovací dle bodu 8 programu • smlouvy dle bodu 9 programu • dodatku
č. 5 dle smlouvy č. 953 068 dle bodu 10 programu. • dodatku č. 2 smlouvy č. 953068 dle bodu
11 programu. • smlouvy č. 17_SOBS01_4121357575 dle bodu 14.1. programu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - POPLATKY
Poplatek za psy, stočné 2017, komunální odpad 2018
a pronájem zahrad bude v kanceláři Pošta Partner
Přepychy vybírán v těchto dnech:
Pátek 26. ledna od 8 do 18 hodin
Sobota 27. ledna od 8 do 12 hodin

POPLATEK ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
NÁDOBA 110 a 120 l

Kč/rok

3 380 Kč
2 788 Kč
2 520 Kč
1 898 Kč
1 575 Kč
1 014 Kč
510 Kč

1 svoz

52 65 Kč
41 68 Kč
36 70 Kč
26 73 Kč
21 75 Kč
13 78 Kč
6 85 Kč

Četnost

A
B
C
D
E
F
G

Svoz

Bližší informace a přihlášky v kanceláři Pošty Partner.

Kč/rok

V sobotu 10. 3. Odjezd v dopoledních hodinách

1 svoz

Zájezd do Divadla Broadway
MUZIKÁL MÝDLOVÝ PRINC

Četnost

Kulturní komise Přepychy vás zve na

Svoz

Vstupenky v předprodeji na Poště Partner

NÁDOBA 240 l

A
B
C
D
E
F
G

52
41
36
26
21
13
6

130 Kč
136 Kč
140 Kč
146 Kč
150 Kč
156 Kč
170 Kč

6 760 Kč
5 576 Kč
5 040 Kč
3 796 Kč
3 150 Kč
2 028 Kč
1 020 Kč

POPLATEK ZA PSA: V souladu s vyhláškou č. 1/2016, o místním poplatku ze psů činí poplatek za jednoho psa 100 Kč, za
druhého a každého dalšího psa 200 Kč.

STOČNÉ: (5,-Kč/m3), dle skutečné spotřeby.
PRONÁJEM V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII: 100 Kč/díl a rok.
Žádáme občany o ohleduplnost a dodržení termínů vyhrazených k výběru poplatků! Děkujeme.

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PREZIDENTSKÝCH
VOLEB v PŘEPYCHÁCH - prvních pět kandidátů
PRVNÍ KOLO
PREZIDENTSKÝCH

VOLEB
2018
12. - 13. 1. Miloš

ZEMAN

Jiří
DRAHOŠ

Pavel
FISCHER

Michal
Marek
HORÁČEK HILŠER

Celkem

38,6 %

26,6 %

10,23 %

9,18 %

8,84 %

KH kraj

36,45 %

27,16 %

10,56 %

10,04 %

9,2 %

Okres RK

38,01 %

26,11 %

10,11 %

10,28 %

9,22 %

Přepychy

32,34 %

31,35 %

9,90 %

9,57 %

10,23 %

Volební účast v Přepychách byla těsně pod celorepublikovým průměrem: 59,4 %. U volební urny David Tomek s dcerou Aničkou.

REKAPITULACE PRVNÍHO KOLA VOLEB V PŘEPYCHÁCH:

Celkový počet voličů 514, počet vydaných úředních obálek 305, platné hlasy 303. Účast 59,4 %.
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty: Miloš Zeman 98, Jiří Drahoš 95, Pavel
Fischer 31, Michal Horáček 30, Marek Hilšer 29, Mirek Topolánek 14, Jiří Hynek 5, Vratislav Kulhánek 1, Petr Hannig 0

DRUHÉ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB:
26. ledna (od 14 do 22 hodin) a 27. ledna (od 8 do 14 hodin) 2018

Hlasovací lístky nebudou roznášeny do domácností, ale obdržíte je přímo
ve volební místnosti.
Žádost o voličský průkaz (hlasujete mimo místo trvalého bydliště): Osobně, poštou, datovou schránkou. Způsoby podání žádosti o voličský průkaz
zůstávají stejné jako před prvním kolem, máte na to ale méně času. Osobně
můžete požádat o vydání voličského průkazu do středy 24. 1. do 16 hodin.
Lhůta pro doručení písemné žádosti končí 19. 1. 2018.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
na prvním místě. Největ- DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Doma- 200 195 Kč
ším přínosem je radost šína, Mělčan,Chábor, Běstvin, Dolů
a poselství, které přiná8 123 Kč
šejí malí králové lidem VAL, Provoz
2 272 Kč
do jejich domácností. Chlístov
Přinášejí přání zdraví a OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce
75 202 Kč
požehnání pro celý rok.
POHOŘÍ
19 712 Kč
Přání také píší to na futra
11 487 Kč
dveří K+M+B znamená SEMECHNICE
Bůh chraň tento dům, Mokré
6 056 Kč
žehnej tomuto domu.
TRNOV, Houdkovice
19 918 Kč
Proto také nepraktikuje26 535 Kč
me anonymní pouliční BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty
koledování, ale poctivě PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
26 381 Kč
se snažíme obejít všech- PŘEPYCHY, Záhornice
33 182 Kč
ny domácnosti. V celém
13 347 Kč
našem obvodu koledo- OČELICE, Městec n. Dědinou
32 571 Kč
valo v sobotu 130 sku- DOBRÉ, Kamenice,Rovné,Hlinn,
pinek. Výtěžek TKS 2018 Spáleniště,Chmeliště
je rekordní – 664 724 Kč. BYSTRÉ V O.H.
16 095 Kč
O 90 tis. Kč víc než loni.
JANOV A TIS
9 150 Kč
Velice děkuji všem lidem
21 924 Kč
za to, jakým způsobem OHNIŠOV
koledníky přijímáte ve SNĚŽNÉ
6 410 Kč
svých domovech, děkuji
SEDLOŇOV
9 020 Kč
všem dárcům, dětem a
9 390 Kč
jejich rodičům, skautům, DOBŘANY, Nedvězí
vedoucím skupinek, pá- BOHDAŠÍN
7 020 Kč
nům farářům za požeh- KOUNOV Šediviny
12 887 Kč
nání králům, tatínkům
16 183 Kč
taxikářům, maminkách BAČETÍN Sudín
18 386 Kč
kuchařkám, školám za DEŠTNÉ V O. H.
dobrou spolupráci, měst- OLEŠNICE V O. H.
8 734 Kč
ským úřadům za admiTÝNIŠTĚ N. O.
38 061 Kč
nistrativní dohled nad
16 483 Kč
průběhem sbírky, v ostat- LÍPA N. O.
ních místech starostkám CELKEM
664 724 Kč
a starostům za pečetění
a rozpečetěťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství
Klobas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky. Další mimořádné poděkování patří čtyřem přátelům z holandského
Ter Aaru (partnerské město Dobrušky), kteří významně pomohli s celou organizací akce.
Jménem Farní charity Dobruška Vám všem do nového roku přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.
Ing.Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

DAROVALI JSME NA POMOC LIDEM V NOUZI
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.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA HASIČŮ
sobota 16. 12. 2017, hasičská zbrojnice
Valnou hromadu zahájilo vystoupení mladých hasičů a poté začal oficiální program: zpráva velitele, pokladníka, kontrolní a revizní komise a volba
delegátů na Shromáždění představitelů SDH. Za dlouholetou a obětovou
činnost byla oceněna řada členů.
V druhé části programu se účastníci seznámili s připravovanými akcemi pro
rok 2018, které SDH pořádá nebo se na nich podílí s ostatními spolky v obci.
Jan Škalda

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.

SEDMNÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
VE SLUNEČNÉM TEPLÉM POČASÍ REKORDNÍ VÝSLEDEK

Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po osmnácté, na Dobrušsku po sedmnácté. V ČR se jí účastní každoročně kolem 60 tisíc dobrovolníků a loni
přesáhla poprvé 100 mil. Kč. Tahle sbírka v sobě ale nese hlubší rovinu
než pouhé shromažďování peněz…..je vlastně velkým řetězcem dávání.
Na počátku při narození Ježíše, to byli mudrci, kteří se přišli poklonit narozenému Králi a přinesli mu velké dary…..v těchto dnech to byly tisíce dobrovolníků, kteří dávají svůj čas a síly, aby roznesli po domovech radostnou
zprávu o narození Ježíše Krista, dalším, kdo dává jsou všichni lidé, kteří otevírají dveře i srdce a dávají dar ve prospěch Charity, aby mohla pomáhat…..
nakonec jsou to všichni zaměstnanci Charity ČR, kteří obdarovávají službou
nemocné a seniory. A jsou největšími poskytovateli sociálních služeb v naší
zemi. 65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky. Je to každoročně cca 350 000 Kč. Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální
službu osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní půjčovny,
přímou finanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme peníze na projekt
Adopce na dálku do Indie.
Opět se ukázalo, že v Dobrušce, Opočně, Týništi a okolních obcích lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Každým rokem se vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200 Kč nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho
tisícových a dvoutisícových bankovek. O výtěžek samozřejmě jde, ale není

Bylo mu pět, když hasiči vzpomínali půlstoletí od založení spolku. Vladimír Uhlíř, nejstarší
člen SDH Přepychy. Na výroční schůzi hasičů věnoval svým kamarádům historickou hasičskou přilbu s trubkou. Krásný dárek z rukou přepyšského rodáka k blížícím se oslavám 140
let SDH Přepychy. Na snímku se starostou Josefem Markem a velitelem Janem Chudým.

INFORMACE K FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽI
„Život v naší obci“ - HLASOVÁNÍ
Soutěžní fotografie na téma „Život v naší obci“ byly nainstalovány v obchodě u paní Karlíčkové.
Hlasovat můžete na našich webových stránkách www.prepychy.cz
nebo přímo v obchodě u paní Karlíčkové pomocí hlasovacích lístků,
které je možné si vyzvednout a
vyplněné odevzdat přímo v prodejně až do 31. ledna.

OBNOVA ZVONŮ v kostele sv. Prokopa
Projektem obnovy historických zvonů pokračujeme v záchraně památek
v kostele sv. Prokopa. Tomuto projektu předcházela řada jednání a vypracování posudků. Z vyjádření Mgr. Petra Váchy z Národního památkového
ústavu v Praze vyjímáme: „Menší zvon z r. 1559 / odhadovaná hmotnost 385
kg/ je v lepším stavu než zvon velký. Vytlučení věnce nepřesáhlo 5% a nevykazuje vylámání kovu ani výraznější nerovnosti. Velkým zvonem z roku 1545
/odhadovaná hmotnost 1 130 kg/ se zvoní namáhavě. Zvon byl nadměrně
vytloukán nevhodnou elektrifikací, hlavně však nevhodnou úpravou srdce
navařením tvrdého materiálu. Zvon je vhodné pootočit, aby srdce bilo do
nevytlučeného místa věnce. Zvony by měli být opatřeny novými dubovými
hlavami s vysokým nástavcem (převýšením střední části) probranými konkávními oblouky. Tento tvar odpovídá historické podobě hlav ze 16. století.
Srdce zvonů budou zhotovená nově. Budou zhotoveny nové šarnýry (pohyblivé závěsy) pro zavěšení srdcí. Zvon velký bude zavěšen na nynějším
místě v jižním poli hlavní zvonové stolice. V sousedním poli bude zavěšen
zvon nový gis¹. Měl by mít hlavu stejného provedení jako zvony historické.
Zvon z roku 1559 bude zavěšen do stolice ve východním okně, vrátí se na
své původní místo. Historickými zvony, které jsou kulturními památkami,
by se mělo zvonit ručně. Funkci pravidelného denního vyzvánění bude mít
zvon nový, který bude vybaven elektropohonem“.
Opravu obou historických zvonů provede na základě uzavřené smlouvy
pan Petr Rudolf Manoušek z Prahy do konce listopadu 2018. Cena díla dle
smlouvy 222 350 Kč včetně DPH.

FINANČNÍ SBÍRKA NA OBNOVU DVOU HISTORICKÝCH ZVONŮ
Římskokatolická farnost Přepychy, která je majitelem obou historických
zvonů, pořádá finanční sbírku na obnovu těchto dvou zvonů. Číslo sbírkového konta u České spořitelny a.s. 35-1243470319/0800. Darovací smlouvu
můžete uzavřít i v kanceláři obecního úřadu v Přepychách. Farnost zároveň
podává žádost o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje
z dotačního programu Obnova památkového fondu.
Podle archivních materiálů zde po první světové válce byly dva zvony v ladění fis¹, ais¹, odlité r. 1545 a 1559 Václavem Farářem Konvářem. K nim v roce
1931 odlila zvonárna R. Manoušek & spol. Brno-Husovice další zvon gis¹/792
kg. Při rekvizici zvonů v roce 1942 bel střední-nejmladší-zvon odvezen, bohužel se již nevrátil. Zastupitelstvo obce schválilo koncem loňského roku
nákup zvonu nového dle původního z r. 1931, tímto způsobem se vrátí původní melodický trojakord fis-gis-ais v sekundovém ladění. Zvon zůstane
v majetku obce. Cena nového zvonu bude cca 620 tis. Kč včetně DPH, cena
nezahrnuje vybavení novým zvonícím strojem včetně elektroinstalace, novou dubovou hlavu, dopravu a práce ve věži. Nový zvon bude ve věži umístěn letos, na počest 100. výročí vzniku naší samostatné republiky.
Vzhledem k tomu, že zákonná úprava neumožňuje obci přijetí daru na zakoupení zvonu bez souhlasu samosprávy, jsou nutné následující kroky, než
se darovaný obnos objeví na účtu sbírkového konta.

POSKYTNUTÍ DARU NA ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZVONU
• Podpis DAROVACÍ SMLOUVY v kanceláři Obecního úřadu v Přepychách
• Odeslání FINANČNÍHO DARU na účet obce u České spořitelny a. s.:

1240141309 / 0800
• SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DARU radou obce Přepychy
• PŘEVEDENÍ OBNOSU na sbírkové konto „Zvon“ (administrativní úkon obce)

O aktuálním stavu sbírkovéko konta vás budeme průběžně informovat na
www.Prepychy.cz a v Přepyšském zpravodaji
Na speciálním sbírkovém kontě obce Přepychy u České spořitelny a.s. bylo
ke dni 10. 1. 2018 soustředěno 280 986 Kč.

Z VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU ProPřepychy
12. 1. 2018 / již 43 členů
Když 30. 12. 2009 vzniklo sdružení ProPřepychy, možná ani těch prvních
16 nadšenců v čele s Honzou Duškem netušilo, že se toto dobrovolné uskupení pevně ukotví v kulturním a společenském životě obce. Dnes má spolek 43 členů a na své výroční schůzi mohl dokumentovat pestrou činnost
v roce 2017. Oživení tradice Masopustu, rodinná zábava u Kormidla, nápadité listopadové Plesání, Vánoční setkávání nebo další veřejně prospěšné
akce se stávají novou, dlouhodobou tradicí Přepych. O stoupajícím zájmu
veřejnosti o činnost spolku svědčí i to, že na zmíněnou výroční schůzi přišlo
37 hostů.
I do letošního roku je plán bohatý a dle dosavadních výsledků, i další spoluprací s obcí i ostatními organizacemi, jsou záruky jeho realizace. Věříme, že
dobrou zábavu přinese třeba tematický večer Řemeslo má zlaté dno, plánovaný na 24. listopadu.
Tak ať se v roce 2018 daří.

Za spolek Vladimír Zdeněk, st.
PS: Přírodní plátek s rozinkami a bramborem připravený Ivou Kadlecovou byl dle
názoru účastníků vynikající.

PŘEDPLAŤTE SI
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Jediné noviny v regionu Orlických hor.

Jediné noviny v regionu Orlických hor.

Součástí novin je sportovní příloha o regionálním sportu.
Noví předplatitelé získají ZDARMA první výtisk.
Ke každému vydání obdržíte
ZDARMA magazín TV Pohoda v hodnotě 10 Kč.
Každé úterý dodání až do schránky – poštovné ZDARMA.
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Jsme s vámi již téměř 60 let.
Regionální zpravodajství pohledem čtenářů,
nasloucháme lidem.
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Předplatné Orlického týdeníku:
Orlický týdeník + TV Pohoda
20 Kč
Roční předplatné:
1 020 Kč
Půlroční předplatné:
520 Kč
Čtvrtletní předplatné – SIPO: 260 Kč

A-PRESS s.r.o, Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Tel.: 494 533 933, E-mail: info@orlickytydenik.cz
Dárkové poukazy na předplatné k zakoupení v redakci Orlického týdeníku.
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Obec Mokré a Knihovna u Mokřinky
srdečně zvou na
slavnostní křest knihy:
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„Obec Mokré – Zajímavá data
v dějinách i současnosti
1390- 2016 a půl“
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE VÁS ZVE NA
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Paličkované krajky

Paličkované krajky

pro začátečníky i pokročilé

pro začátečníky i pokročilé

od 1. února 10 lekcí po 2 hodinách
vždy ve čtvrtek 17:00 – 19:00
v Sokolském domě v Opočně Kupkovo náměstí č.p. 134

od 1. února 10 lekcí po 2 hodinách
vždy ve čtvrtek 17:00 – 19:00
v Sokolském domě v Opočně Kupkovo náměstí č.p. 134

Informace + přihlášky na tel: 724 067 838
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