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VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2020-16 ze dne 16. 12. 2020

Výpis z Usnesení ZO č. 2020-16 
ze dne 16. 12. 2020

I. ZO bere na vědomí:
Informaci o krizových opatřeních CO-

VID-19
Rozpočtové opatření č. 2020/011 a 

2020/012.
Zprávu Kontrolního výboru.
Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 

„V Domcích“, Přepychy“.
Informaci o kolaudačním souhla-

su, akce „Kabelové vedení nn – IV-12-
2019832 Přepychy“.

Informaci o kontrolní prohlídce do-
končené stavby vodního díla v  lokalitě 
Z26 dne 26.1.2021.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 
výši 500.000,-Kč z  MMR ČR na akci 
„Oprava kaple  Panny Marie Lurdské 
v Přepychách“.

Informaci o komplexních pozemko-
vých úpravách.

Oznámení o výši pojistného plnění 
z  pojistné události č. 4203058169, po-
škození čistírny odpadních vod u čp. 
208, výše plnění 70.610,-Kč.

Informaci o kulturních akcích.
Zprávy z kontroly dotací poskytnutých 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Žádost o poskytnutí příspěvku č.j. 

962/2020 z rozpočtu obce 2021. Žadatel: 
Farní charita Dobruška.

Informaci o plánované schůzce za-
stupitelů – multifunkční hřiště v  obci, 
upřesnění požadavků a priorit.

II. ZO schvaluje: (pro/proti/zdržel se):
Program a ověřovatele zápisu (10/0/0).
Žádost č.j. 914/2020 o prodloužení ter-

mínu úhrady kupní ceny pozemku par-
c.č. 219/48 obci Přepychy, k. ú. Přepychy 
u Opočna do 31.3.2021. Dále souhlasí 
s odpuštěním smluvní pokuty (10/0/0).

Smlouvu o zřízení zástavního práva 
k nemovitostem (10/0/0).

Revokaci usnesení č. 2020-15 ze dne 
29.10.2020, bod č. 7 programu, podmí-
něné ukončení čerpání úvěru na akci 
„16P lokalita Z 26 „V Domcích“, Pře-
pychy“ (10/0/0).

Ukončení čerpání úvěru ČS, a.s. na 
akci „16P lokalita Z 26 „V Domcích“, 
Přepychy“ (10/0/0).

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene pozemkové služeb-
nosti inženýrské sítě č. 1017C20/43. Bu-
doucí povinný: ČR – Státní pozemkový 
úřad, budoucí  oprávněný: Obec Pře-
pychy (10/0/0).

Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 953 068 na 
zajištění svozu a odstraňování komu-
nálního odpadu včetně separace a od-
vozu využitelných složek TKO a dalších 
služeb v odpadovém hospodářství obce 
platný od 1. 1. 2021, dodavatel: Marius 
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09  
Hradec Králové (9/0/1).

Ceník svozu komunálního odpadu 
v  obci Přepychy platný od 1. 1. 2021 
(9/0/1).

Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 953068 na 
zajištění svozu a odstraňování komu-
nálního odpadu pro objekty obce platný 
od 1.1.2021 (9/0/1).

IV. Pověřuje starostku obce
- k podpisu Smlouvy o zřízení zástav-

ního práva 
- k  dalšímu jednání s ČS a.s. ve věci 

ukončení čerpání úvěru a k  podpisu 
související úvěrové dokumentace.

- k  podpisu Smlouvy o smlouvě bu-
doucí. 

- k podpisu dodatku č. 8 ke Smlouvě 
č. 953 068. 

- k podpisu dodatku č. 5 ke Smlouvě 
č. 953068. 

- k podání žádosti o dotaci z progra-
mu KHK na podporu provozu prodejen 
v obci.

- k podpisu dodatku k licenční smlou-
vě č. 90916. 

- k organizaci schůzky ohledně upřes-
nění požadavků na multifunkční hřiště 
v obci.

Podání žádostí o dotaci z dotačního 
programu Královéhradeckého kraje v 
roce 2021, dotační program 20RRD10, 
„Podpora provozu prodejen na venko-
vě“ (10/0/0).

Dodatek k  licenční smlouvě č. 90916, 
Triada, spol. s  r.o., U Svobodárny 
1110/12, 190 00 Praha 9, rozšíření pro-
gramového vybavení (10/0/0).
III. ZO neschvaluje: 

Realizaci pumptrackové dráhy v obci. 
Bod se přesouvá na další jednání.

Skvělý dárek 
pro Přepyšáky

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 
2021

S MOTIVY PŘEPYCH 
FORMÁT 42 x 29 cm

Autorka Miroslava Fryntová 

ZAKOUPÍTE 
NA POŠTĚ PARTNER.

PŘEDVÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA



Ze života obce

strana 3
Přepyšský zpravodaj 2020/4

INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU  

Na základě mimořádného opatření dochází 
k dočasnému omezení úředních hodin pro veřejnost.

ÚŘEDNÍ HODINY 
OBECNÍHO ÚŘADU V PROSINCI

Vyřizování a příjem agend od klientů 
bude i nadále probíhat bez omezení elektronicky či telefonicky. 

S ohledem na uvedené opatření 
bude budova OÚ mimo stanovené úřední hodiny uzavřena. 

Úřední hodiny se stanovují v tomto rozsahu:
  Pondělí 12:00—17:00
  Středa   7:00—12:00

V případě naléhavého řešení konkrétních záležitostí 
je nutné se domluvit telefonicky předem 

s příslušným zaměstnancem úřadu.

Kontakty: 
tel. 494 628 111, 724 025 975, starostka obce 603 485 369

e-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz
DS: afrbw8w

Obecní úřad je uzavřen pro veřejnost 
od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

VÝŠE POPLATKU ZA SBĚR a SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU od 1. 1. 2021

Zastupitelstvo obce 
Přepychy na svém 
jednání dne 16. 12. 
2020, zápis č. 2020-
16 schválilo cenu za 
sběr a svoz komunál-
ního odpadu.

POPLATEK ZA PSA

Počet psů  poplatek
1. pes   100 Kč
2. a další pes 200 Kč

STOČNÉ 2020

5,- Kč / m3 + DPH
Dle skutečné spotřeby.

PRONÁJEM POZEMKU V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII

100 Kč / 1 díl pozemku (na rok)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
NA ROK 2021 JE VOLNĚ VLOŽENOU PŘÍLOHOU 

PŘEPYŠSKÉHO ZPRAVODAJE 4/2020
KALENDÁŘ NALEZNETE I NA:

www.prepychy.cz

mailto:prepychy@prepychy.cz
mailto:zdenka.seidelova@prepychy.cz
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ÚVODEM O OBSAHU  ZPRAVODAJE
KraJ

Lucie noci upila, ale dne nepřidala. Jeden by řekl, tma jako v pytli a živáčka 
abys pohledal. Pravda, bohatý společenský život, na který jsme si v Přepy-
chách v posledních šesti letech navykli a začali ho brát jako samozřejmost, 
utichl. Mnozí mají mylný pocit, že se tu nic neděje. Škarohlídi si přiloží polín-
ko: „Na ulicích, v parčíku u Svatého Jana a na hřišti je pusto." Podle nich je 
to tak všude. Nikoliv přátelé. Tento zpravodaj je důkazem, že v Přepychách 
se žije, ne že ne. V tomto období hlavně předvánočními přípravami. Nelenili 
jsme a společně s kronikářem obce nahlédli pootevřenými dveřmi do ně-
kterých domácností a odhalili úzkostlivě střežená tajemství. Nemíním tím 
pohled do obýváků, neřkuli, to už vůbec ne, do ložnic, ale do lůna rozkoše 
našich chutí - do kuchyní. Že se mají naše hospodyňky - cukrářky čím po-
chlubit, posuďte sami.
Brzy vzpomeneme na vznik nejmladší části Přepych – Junkovic, oficiálně 
zvané V Domkách. Sto let uplyne od doby, kdy zde Stavební družstvo pod 
vedením Josefa Junka započalo výstavbu prvních rodinných domků. Získa-
lo 11 stavebních parcel o výměře 15 462 m2, na kterých se začalo stavět  
v roce 1923. „To byl začátek Junkovic a zaslouží si pořádný mejdan“, praví 
kronikář Vláďa Zdeněk. A starostka obce dodává: „Nyní máme v Lokalitě  
Z 26 celkem 16 stavebních parcel o výměře 20 232 m2, vše kompletně za-
síťováno a připraveno pro naše nové spoluobčany k výstavbě jejich domovů. 
A za dveřmi je plánovaná žádost o dotaci na vybudování inženýrských sítí  
v lokalitě Z1, která bude mít 19 parcel o celkové výměře 24 661 m2.  Noví 
zájemci o bydlení v Přepychách by mohli začít s výstavbou právě v roce 
2023!“
Pěkný dárek k oslavám 100 let Junkovic, které se ze současných 28 čísel 
popisných rozrostou do konce roku 2025 na 44 a počet obyvatel se zvýší 
na téměř dvojnásobek.
Tak vidíte, přátelé. I přesto, že letos strávíme vánoční čas především  
v rodinném kruhu, v naší obci je stále rušno. Více se dočtete v našem zpra-
vodaji. Na silvestrovské stránce poněkud rozverněji pojatém.

Vážení sousedé a příznivci Přepych, 
přejeme vám hodně zdraví do roku 2021, ať každý sám i všichni spo-
lečně prožijeme příjemné sváteční dny a kéž jsme k sobě v roce 2021 
laskaví a ohleduplní.

-red-

V letošním roce jsme několikrát za-
znamenali v našem kontejneru na 
sklo vyhozené malé skleněné svícny 
a misky. Je mi líto, že to někdo sype 
do kontejneru a nenabídne to třeba 
Domovu Dědina nebo škole…
Několik kousků se nám podařilo za-
chránit a nyní nám slouží pro advent-
ní výzdobu!

ZS

PF 2021

ZACHOVALÉ A PĚKNÉ 
VĚCI DO POPELNICE 

ANI KONTEJNERU 
NEPATŘÍ

Lucie se neopila a 100 let Junkovic
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SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

PF
2021

JA
RO

LÉTO

PODZIM

Z
IM
A

Vážení občané, sousedé, milí Přepyšáci!
Letošní rok byl ve všech ohledech zvláštní! 

Pandemie neznámého coronaviru nás pře-
kvapila v jarních měsících, deštivé léto pů-
sobilo problémy zemědělcům i stavbařům, 
komplikovalo dětem prázdninový program. 
S podzimem přineslo alespoň radost našim 
houbařům.

Naše investiční akce byly řádně dokončeny. 
Byla opravena Kaple panny Marie Lurdské  
v Dříženském údolí, dokončena výstavba 
akce „16P – Lokalita Z 26 V Domcích, Pře-
pychy“, kolaudace infrastruktury a vodovodu 
s kanalizací proběhnou začátkem roku 2021.

Byli jsme nuceni zrušit většinu kulturních 
akcí i společných setkání. A jako bychom 
se zastavili před semaforem na červenou. 
Možná je to proto, abychom se zamysleli 
nad svým přístupem k našemu okolí, k na-
šim sousedům, našim seniorům, našim zdra-
votníkům a všem lidem, kteří potřebují naši 
pomoc!

A mezi ně patří určitě i onkologicky nemoc-
né děti!

Při našem setkání s panem Josefem Zimov-
čákem 19. června tohoto roku u nás „Ve Ska-
lách“ jsme se domluvili na partnerství pro-
jektu Na kole dětem 2021. Obec Přepychy 
bude ve dvanáctém ročníku tohoto sportov-
ního projektu zastávkovou obcí během osmé 
etapy ve čtvrtek 10. června 2021. Společně 
se všemi našimi spolky přivítáme účastníky 
peletonu u hasičské zbrojnice a připravíme 
jim malé občerstvení! Mezi aktivními účast-
níky cyklojízdy nebudou chybět významné 
osobnosti, úspěšní sportovci a známé tvá-
ře. Osobním příkladem předávají nám všem 
svůj odkaz: „My, kdo máme štěstí, že jsme 
zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají 
méně“. A to letos platí snad ještě více, než 
kdy jindy!

Buďme silní, pomáhejme si navzájem!
A věřím, že nový rok 2021 nám dá na se-

maforu zelenou! A pojedeme dál na plný plyn!
Hodně zdraví, pohody a optimismu přeje 

Zdeňka Seidelová
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INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU  

V úterý 16. prosince jsme rajčata z Potravinové banky z Hradce Králové 
rozvezli do Senior Centra, Domova Dědina a pro seniory do Domu zvlášt-
ního určení čp. 212. Další potraviny jsme expedovali opět zdarma v úterý 
22. prosince na adresy všech seniorů starších 60 let včetně novoročního 
přání od obecního úřadu Přepychy. O dovoz z Hradce Králové se postarali 
společně s paní starostkou místostarosta Jan Macháček a Eliška Jeleno-
vá. Pracovníci technických služeb pomohli děvčatům z Obecního úřadu 
s plněním tašek a rozvezli je našim občanům. Děkujeme pracovníkům  
Potravinové banky Hradec Králové.
Přejeme všem hodně zdraví do nového roku a věříme, že se sejdeme na 
tradičním setkání seniorů v roce 2021 opět v restauraci Katka!

POTRAVINY PRO NAŠE SENIORY

BEZPEČNOST PROVOZU

Pracovníci Dopravního značení Ná-
chod s.r.o. koncem prosince nainsta-
lovali ještě chybějící zrcadla v lokalitě 
„Zastávka BUS Na kopci“, dále na 
výjezdu z ulice od MŠ na hlavní sil-
nici „U Lidušky“, obnovili některé již 
zrezivělé značky např. na vjezdu na 
polní cestu k Čánce. Pozor dávejte 
hlavně na nové dopravní značení na 
výjezdu ze zemědělského podniku. 
Nově jsou umístěny dopravní značky 
STOP! Vodorovné dopravní značení 
bude dokončeno v jarních měsících 
při vyšších denních teplotách.



Návštěvníci Přepych často ho-
voří uznale o změnách, kterými 
prochází vzhled naší obce. Vedle 
úprav veřejného prostoru a kul-
turních památek se do nových 
kabátů oblékají i naše domy. A 
protože současná doba je trochu 
„uškobrtaná" vydejme se naší obcí 
na stránkách Přepyšského zpravo-
daje pod názvem Nová tvář obce 
aneb Přepychy v novém kabátě..
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STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU
Informace OÚ

V pátek 18. prosince 2020 podala Obec Přepychy žádost o dotaci na Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR z Programu 117 D 821 Podpora obnovy a rozvoje 
venkova.
Náklady akce celkem dle rozpočtu 12.492.177,- Kč. Požadovaná dotace 
9.204.223,- Kč.  Výše dotace byla vypočítána jako 80 % z celkových uzna-
telných výdajů vč. DPH. Vlastní zdroje investora budou činit 3.287.954,- Kč.
Předpokládané zahájení akce 1.5.2021, dokončení akce 31.12.2022.
Energetická třída budovy je G – mimořádně nehospodárná. Koncem roku 
2014 bylo provedeno alespoň provizorní zateplení stropu volně položenou 
čedičovou vatou v půdním prostoru. Při stavebních úpravách dojde k cel-
kovému zateplení obvodových stěn a střechy, při současné výměně oken a 
vstupních dveří.
Stavební úpravy spočívají dále v kompletním odstranění stávající a vybudová-
ní nové střechy včetně krovů, zbourání stávajícího a vybudování nového zá-
dveří, které bude nově přístupné i pro osoby s omezenou schopností pohybu 
po nově vybudované rampě. Nová topná soustava bude vytápěna tepelným 
čerpadlem. Nově budou zřízeny elektrické rozvody.
V rámci stavebních úprav dojde také ke změnám v interiéru obecního úřa-
du – z původního skladu bude vytvořena technická místnost pro umístění 
prvků topné soustavy. Stávající schodiště bude vybouráno a nahrazeno no-
vým, místnost archivu bude přebudována na WC pro invalidy. V současnosti 
nevyužitý půdní prostor bude přebudován na kancelář a skladové prostory. 
Prostory pošty zůstanou beze změn.
Před budovou bude rozšířena zpevněná plocha sloužící k parkování.

PŘEPYCHY 
V NOVÉM KABÁTĚ
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PŘEPYCHY, ZDROJ VODY
Investorem akce - Svazek obcí Dřížná

PŘEDVÁNOČNÍ PROCHÁZKA NAŠÍ OBCÍ

PŘEPYCHY 
V NOVÉM KABÁTĚ

VODOVOD
Obec Přepychy má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dřížná, jehož provozova-
telem je společnost AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Z tohoto skupinového vodovodu jsou dále zásobovány 
obce Záhornice, Malá Záhornice, Zádolí, Vojenice, Voděrady, Ježkovice, Radostovice a Uhřínovice.
Zdroje „Dřízna“ – dvě širokoprofilové studny o zaručené vydatnosti 4,0 l/s jsou situovány jižně od obce Přepychy v 
údolí Vojenického potoka. V extrémně suchém období lze ještě využít pomocný vrt PR-1 o vydatnosti 0,6 – 0,8 l/s. Jako 
posilující zdroj vody byl v roce 1973 proveden průzkumný vrt PY -1 v Přepychách v prostoru u hřiště, který vykazoval 
vydatnost 8,0 l/s. Pro nastalý nedostatek vody v roce 2015 bylo rozhodnuto o napojení dalšího zdroje. Pro špatný tech-
nický stav vrtu PY-1 bylo koncem roku 2017 přikročeno k vyhloubení průzkumného vrtu PY–2 na parc. č. 237/6 v k.ú. 
Přepychy u Opočna, v blízkosti původního vrtu PY-1. Hloubka nového vrtu je 57 m, vydatnost 8,0 l/s.
Bude vybudována úpravna vody jako přízemní nepodsklepený objekt s plochou střechou, bude obsahovat technologie 
pro úpravu vody pro odstranění dusičnanů. Vlastní vrt bude mimo jiné doplněn manipulační šachtou a napojen pro-
pojovacím řadem na stávající vodovodní síť. Přípojka elektro bude napojena na nové kabelové rozvody ČEZ Distribuce 
Lokality Z 26. Přístupová komunikace včetně obratiště bude zpevněna štěrkem.

Investorem akce je Svazek obcí Dřížná. Výstavba bude zahájena v březnu 2021. Byla podána žádost o poskytnutí 
státní finanční podpory v rámci programu MZe 129 302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro 
veřejnou potřebu II. Cena díla celkem 5.742.939,- Kč bez DPH. Předpokládaná výše dotace 3.446 tis. Kč. Zhotovitelem 
akce je společnost V+V s.r.o., stavební a obchodní firma.
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Zástupci našeho Sboru dobrovolných hasi-
čů v Přepychách se zúčastnili Slavnostního 
setkání všech hasičů okresu Rychnov nad 
Kněžnou. Součástí slavnostního aktu, který 
se konal 6. září, bylo žehnání nového okres-
ního praporu. Za náš sbor se zúčastnila 
skupina členů pod vedením starosty Jose-
fa Marka, jako vlajkonoši pak bratři Josef 
Barvíř, Jaroslav Preclík a Tomáš Hašek. Od 
hejtmana Jiřího Štepána jsme dostali pa-
mětní stuhu za pomoc při jarní pandemii 
„Covid 19“

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ VŠECH HASIČŮ OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
žehnání praporu Okresního sdružení hasičů v Rychnově nad Kněžnou

NAŠI HASIČI DĚTEM

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Přepychách se rozhodl  
v době mikulášské, kdy nebylo možno ani povoleno srocování 
osob, obdarovat alespoň maličkostí všechny naše děti do páté 
třídy.
Balíčky sladkostí připravila Míla Brandejsová s manželem Pe-
trem a  Petrem Chudým. Dne  5. 12. 2020 přesně, místo Miku-
láše, všichni tři balíčky rozvezli všem dětem po vesnici za což 
jim děkujeme.

Zároveň výbor Sboru dobrovolných hasičů  
v Přepychách přeje všem spoluobčanům pří-
jemné a klidné prožití svátků vánočních a 
do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví  
v této složité době.

Jan ŠKALDA
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MIKULÁŠ PRO HODNÉ, ZLOBIVÉ I ROZPUSTILÉ DĚTI

Milé děti,
jistě pochopíte moje překvapení, když mi zazvonil telefon a já na něm 
našla zprávu od Mikuláše. Opravdu! Byla to tedy zpráva od odborového 
svazu Mikulášů a čertů, kteří pověřili jednoho Mikuláše, aby s námi vše 
potřebné probral. Požádal mě o předání jeho vzkazu:
Vážená paní starostko,
i my, Mikulášové musíme zareagovat na situaci ohledně Covidu – 19. Bo-
hužel proto letos děti nebudeme moci navštívit. Předejte jim prosím vzkaz 
a zařiďte dárky. Děkuji.
To byl tedy vzkaz od odborového svazu Mikulášů a čertů.
Blíží se Vánoce. Pilně se učte a snažte se pomáhat rodičům. Mamince 
třeba při pečení a tatínkovi při ujídání. Jistě jim tím oběma uděláte radost. 
Nezapomínejte ani na svoje babičky a dědečky, i oni budou rádi, když si 
na ně vzpomenete, promluvíte si s nimi a vyrobíte jim třeba nějaký dáre-
ček. Co myslíte, potěšilo by Mikuláše, kdyby vás při takových činnostech 
viděl? Já myslím, že určitě ANO. A příští rok až na něho s jeho družinou 
budete čekat, se nebudete muset bát, že vás Čert bude chtít strčit do 
pytle. Třeba pak přimhouří oko i nad letošními prohřešky.
Posílám vám mnoho pozdravů. A nepřejezte se.

Zdeňka Seidelová

Milé děti,
máte velké štěstí. Čerti letos tresta-
jí lidi, kteří nedodržují karanténu, a 
proto neměli čas předat mi seznam 
s vašimi prohřešky. Anděl mě však 
kontaktoval a jako každý rok vás 
chválí. 
Máte i druhé štěstí. Jaké? Obec spo-
lu se Spolkem ProPřepychy vám zaří-
dí a předá dárečky. O ně tedy nepři-
jdete, ale neznamená to, že jste byly 
všechny hodné. Básničku řekněte 
letos rodičům a oni vám na oplátku 
řeknou, v čem se máte polepšit. Až si 
někdy budete venku hrát nebo sáň-
kovat, můžete mi zamávat k obloze. 
Uděláte mi tak velkou radost. 

Váš Mikuláš

Mezi dětmi, kterým Mikuláš poslal 
svůj vzkaz prostřednictvím paní sta-
rostky byl i Adam. Poctivě si ho pře-
četl a byl překvapen. Za nadílku, kte-
rou zajistily společně Obec Přepychy 
a Spolek ProPřepychy moc děkuje.

Přepyšský zpravodaj 2020/4
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MIKULÁŠ PRO DĚTI Z PŘEPYCH 

Poděkování obecnímu úřadu a spolku ProPřepychy přinesla osobně na úřad 
Viktorka Kopová. Připojila dárek - pěkný obrázek s atmosférou Vánoc.

Moc děkujeme za Mikulášskou na-
dílku. To vzkazují všem, kteří na na-
dílce podíleli - anděl a čert: Adélka a 
Karolinka Seibertovi

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hurá, tak takto vypadá ten sníh...

Nikoho letos asi nepřekvapilo, že 11. listopadu sv. Martin na bílém ko-
ni nepřijel. Tvrzení některých senzacechtivých jedinců, že i tam „nahoře“ 
mají karanténu, se nesetkalo s pochopením odborné ani laické veřejnosti. 
Vždyť zima bez sněhu nás v posledních letech provází dost pravidelně. 
Ale jakoby se „ti nahoře“ chtěli alespoň dětem nějak odvděčit, konečně se 
i Přepychy, 3. prosince do bílého hávu oblékly. První sníh, k radosti dětí, 
z nichž některé, ty z Mateřské školy, viděly tento úkaz možná poprvé. 
Tak ještě trochu té ladovské poezie i na Vánoce a Nový rok.

PŘEDVÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA

Přepyšský zpravodaj 2020/4
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4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ
společenská kronika

TENTOKRÁT V RUBRICE „4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ" PŘEDSTAVUJEME RODINU KÁRNIKOVÝCH

Společenská kronika  
prosinec, leden, únor

PROSINEC
Kubíčková Miloslava  čp. 120  86let

LEDEN
Baláž Milán   čp. 21  70 let
Andršová Blanka  čp. 139  70 let
Křivková Anna  čp. 212  80 let
Vostřezová Eva  čp. 82  88 let

ÚNOR
Jelen Josef   čp. 121  80 let
Vrbová Jana   čp. 21  75 let  
Bareš Karel   čp. 138  75 let 
Zilvarová Květoslava  čp. 170  87 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upravující zpracování 
osobních údajů a se souhlasem zde uvedených osob.

„Přejeme jim i ostatním členům rodiny hodně zdraví a pohody."

O foto čtyř generací jsem požádala na kopci 
rodinu Kárníkových.
Paní Jana se do Přepych přistěhovala za man-
želem Jaroslavem Kárníkem v roce 1988. Jeho 
rod v čp. 130 žije patrně od roku 1889.
Fotografie je z letošního vítání občánků ve 
Dříznech, kde se při respektování hygenic-
kých opatření mohla konečně sejít širší rodina.
Nejstarší generaci rodu zde zastupuje mamin-
ka Jany, paní Růžena Přerostová, která sem 
jezdí – pokud to situace dovolí – i se svojí dru-
hou dcerou Jiřinou (na fotu vlevo) až z Nového 
Jičína. S dcerou si často telefonuje (v 81 letech 
používá i WhatsApp) a ráda ji v Přepychách 
navštíví - zrovna tak i vnučku Barboru, pra-
vnoučata Veroniku a nyní i Daniela, nejmlad-
šího člena rodu.
Také jim přejeme hodně zdraví a aby se přes 
velkou vzdálenost a různá omezení mohla ro-
dina často setkávat.

Foto a text: BK, JJ

PŘEPYCHY 
V NOVÉM KABÁTĚ

PF 2021
Za MS ČČK Lída Preclíková
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Miloň Čepelka nejen o Přepychách
Knihovna U Lenky

Jmenuje se Přepychy a už jsem o ní 
mluvil, když se před třemi lety stala 
Vesnicí roku Královéhradeckého kra-
je. Je obdivuhodná. Nebo líp: lidé v 
ní jsou obdivuhodní. Ovlivněni čilou 
paní starostkou a obecním zastupitel-
stvem neusnuli na vavřínech, pořád se 
u nich něco děje. 
Těší je, že se u nich na místě zvaném 
V Domcích zakupují noví sousedé. 
Bude tam 16 domků pro mladé ro-
diny a v plánu je dalších 19. Ti noví 
už o Přepychách hodně vědí, proto je 
láká tam žít. Co nevědí, prozradím. 
Například že Přepyšský zpravodaj zís-
kal v soutěži Radničních listů první 
místo v okrese Rychnov nad Kněžnou 
i v celém kraji a celostátně byl patnác-
tý! Nebo že v poutním místě Dřízna 
opravili kapli Panny Marie Lurdské a 
pod její střechu vložili v dřevěné ka-

... klidné rádio do neklidné doby

O NAŠÍ VESNICI NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH

PÁR MINUT PRO M + M,
pro Martina s Miloněm, vysíláno 7. a 8. prosince 2020
Hezký večer, posloucháte Country radio, a to je dobře. Před pár týdny jsem 
tady podával dobrou zprávu o malé vsi Mokré blízko mého rodiště ve vý-
chodních Čechách a slíbil jsem povyprávět ještě o jedné, Mokrému jen asi 
pět kilometrů vzdálené. Vlastně blízké.

zetě (zhotovené místním řezbářem a 
ozdobené historickou pečetí) vzkaz 
příštím generacím. Kromě jiného 
tam uvedli, že v kostele sv. Prokopa 
opravili historické varhany a na věž 
zavěsili nový zvon sv. Jiří, že opravili 
a zvelebili základní i mateřskou školu, 
zasadili nové stromové aleje. A že se  
u nich mají k světu spolky - hasiči, 
myslivci, včelaři, fotbalisté, pracuje 
tam místní skupina Českého Červe-
ného kříže, mají spolek ProPřepychy, 
v létě pořádají každoroční festival de-
chových hudeb a na jednom z rybní-
ků zábavný vodácký závod netradič-
ních plavidel o Přepyšské kormidlo, 
jezdí do pražských divadel a chodí 
na koncerty vážné hudby v místním 
chrámu. Pro děti se letos konal už pá-
tý ročník podzimní drakiády, bratří se 
s družební obcí Přepychy u Přelouče, 

na hřišti pořádají Podorlické trhy, vy-
daly fotografický repre-kalendář Pře-
pychy 2021, vyhlásili soutěž o nejpře-
pychovější a nejstrašidelnější dýni, pět 
dní v týdnu u nich funguje pošta... 
Všechno se jim do vzkazu budoucím 
nevešlo a ani já všechno do pár minut 
nevtěsnám, ale je ohromující, kolik 
toho pod značku jedné vesnice s pár 
sty obyvateli patří. Kde jsou stesky, 
že se venkov vylidňuje? Že tam není 
kultura? - Kde mají co nabídnout, ne-
ní nač žehrat. 
A pozor, tuhle chválu si u mě namou-
duši neobjednali. Jen předávám, co 
vidím a slyším. Aby pochyby o rčení 
„příklady táhnou", že platí jen o těch 
špatných, přebil trumf příkladů dob-
rých. Určitě i přepyšských. 
Najděte si je: www.prepychy.cz.

ROZZÁŘENÉ VÁNOČNÍ PŘEPYCHYRelace s Miloněm Čepelkou 
můžete slyšet na Country radiu: 
PÁR MINUT PRO M+M
v pondělí
někdy mezi 18:30 až 19:00 hod.
v úterý 
vždy mezi 18:30 až 19:00 hod.
KNIŽNÍ HITPARÁDA
ve čtvrtek 
vždy mezi 18:30 až 19:00 hod.
v sobotu 
vždy mezi 7:30 až 08:00 hod.
v neděli 
vždy mezi 19:30 až 20:00 hod.

U nás na FM 95,7 kHz



strana 14

Ze života spolků

Přepyšský zpravodaj 2020/4

KIDS GLADIATOR RACE S PŘEPYŠSKOU ÚČASTÍ
V duchu barona Coubertina

Louisa Philippa z Přepych se v letošním roce, který nebyl hromadným sportům příliš nakloněn, 
zúčastnila 3 dětských závodů Kids Gladiator Race. Tento závod není jen o běhu, je to závod plný 
překážek a nástrah, které je nutné během cca kilometrové trasy překonat. Pro každou věkovou  
kategorii je jiná délka trasy, zpravidla od 1 km pro nejmenší až po 8 km pro dospělé. Louisa se 
pravidelně a s elánem již několik let účastní těchto závodů. Letos se zúčastnila zimního trojboje 
Winter Triumphalis  Kids Gladiator Race. V lednu se závodilo v překrásném prostředí Josefovské 
pevnosti, v únoru v Lanškrouně a poslední, původně březnový závod v Hradci Králové, byl postupně rušen a posou-
ván, až to nakonec dopadlo a závod se uskutečnil 6. prosince v areálu koupaliště Stříbrného rybníka.
Děti při registraci dostanou startovní čip v podobě náramkových hodinek, startují po jednom v časovém intervalu  
20 vteřin. Zmiňovaným elektronickým čipem označí na turniketu čas startu a nakonec si odčipnou průběh cílem.

Poslední závod v Hradci Králové, byl dlouhý přes 1 km se 
14 překážkami, které každý mladý závodník musel zdolat. 
Pokud překážku mladý gladiator nepřekonal, čekal ho „han-
dicap“ v podobě dalšího fyzicky méně, ale časově více, ná-
ročného úkolu.

Na startu se fotí děti usměvavé vymydlené a na konci 
máte problém toho svého gladiátora poznat. Na těchto 
závodech je nejdůležitější, že každý závodník, který pro-
běhne cílem, získá krásnou medaili, aby to nebylo něko-
mu líto.
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Ten, kdo vymýšlí trasu, děti rozhodně 
nešetří! V zimním počasí se děti bro-
dí bahnem, skáčou do vody, lezou po 
čtyřech, šplhají na laně, běží podze-
mím ve tmě apod.

Nejeden rodič v dnešní době moc dob-
ře ví, jak je těžké to své dítko urvat od 
počítače, tabletu, mobilu, televize a 
toto je dobrý tip, jak toho svého po-
tomka zábavnou cestou motivovat ke 
zdravému pohybu na zdravém vzdu-
chu, a to vše ve sportovním duchu 
přeneseného citátu francouzského 
pedagoga a historika Pierra de Cou-
bertina: „Není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se!“ 

Průběh soutěže můžete vidět pro-
střednictvím QR kodu v úvodu článku.

KIDS GLADIATOR RACE S PŘEPYŠSKOU ÚČASTÍ
V duchu barona Coubertina

RECEPT NA VÁNOČNÍ PUNČ
PF 2021

Vážení spoluobčané, přátelé,

posledních deset let jsme se v čase Vánočním těšili na příjemné setkává-
ní s vámi. U našeho ztepilého živého stromu, nebo pod siluetou kostela  
sv. Prokopa, při tónech koled, oživlého Betlému a sousedského povídání, 
v předvečer Štědrého dne. Vzhledem k letošní absenci 
těchto společných zážitků přijměte 
prosím, jako malý dárek pod 
stromeček, recept na náš 
proslave- ný vánoční 
punč.

Dávka cca na 5l punče
0,4 l pomerančového džusu

šťáva ze 4 citronu
0,5 kg cukru

2,5l vody
Přivést do varu

Přidat přiměřeně skořice a hřebíčku
V závěru přidat 2,5l vína a 0,5l rumu, krátce přejít varem a odstavit

Pomeranč nakrájet na měsíčky a přidávat do poháru

Zbývá už jen popřát lepší dny roku příštího.
Spolek ProPřepychy

PŘEDVÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk

PŘEPYŠSKÉ CUKRÁŘKY
Asi v každé české vesničce najdeme nejednu pokračovatelku Magdaleny 
Dobromily Rettigové. Zatímco v amerických filmech často vidíme, že do 
plesu oblečená dáma hledá v luxusně vybavené kuchyni, na čem a jak 
usmažit mužíčkovi vajíčka se slaninou, česká (i moravská a slezská) žena 
vykouzlí kulinářské cokoliv na čemkoliv. Staleté tradice snad poznamenaly 
i genetiku našich žen. V naší rubrice chci několika přepyšským vzdát hold. 
Jejich šikovné ručičky doložím na cukrářském Olympu, kterým je pečení a 
zdobení dortů. 

Paní Marie
Pečení sladkostí má v rodině dlouhou 
tradici, kde se pro rodinu peklo velmi 
často. Zdobení dortů odkoukala od 
tety Marie (dědovy sestry) a někdy ve 
dvaceti se pustila do vlastních výtvo-
rů. Preferuje kvalitní a domácí surovi-
ny, často používá kakao, černou kávu, 
rum a máslové krémy, nemá ráda ná-
hražky. Polevy čokoládové, nebo bílé 
cukrové. V základním zpracování se 
drží spíše klasických postupů, ale ve 
zdobení, na které se vždy těší, může 
uplatnit svou fantazii. Tu projevila 
třeba v soutěži pardubického rádia 
v roce 1998, když s velikonočním dor-
tovým vajíčkem vyhrála první cenu, 
spojenou se zájezdem do Španělska 
pro 2 osoby. Její rodina má ale nejra-
ději stáčený rumový dort. Nedivíme 
se, vždyť se na jeho výrobu spotřebu-
je půl litru Rumu (dnes Tuzemáku). 

Výrobky šikovných rukou Marušky 
Burketové jsou tradiční ozdobou tom-
boly hasičských plesů, společenských 
událostí a jubileí přátel a známých.

PŘEPYCHY 
V NOVÉM KABÁTĚ

PŘEDVÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA

Život v obci
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk

Knihovnice Lenka
S velikou úctou vzpomíná Lenka na svou babičku, Marii Čtvrtečkovou. 
Jak v rovině lidské, tak také v tom, co ji naučila při pečení sladkostí. Zkou-
šela to s ní již od 15 let, ale po jejím odchodu s větším pečením na chvíli 
přestala. K návratu ji inspiroval přítel Pepa a jeho připomínka: „…babička 
ti dala něco do vínku, tak to nezahazuj!“ Nakonec i z Pepy udělala svého 
kreativního pomocníka. S úsměvem říká, že na pečení má nejraději umý-
vání nádobí, když už je vše hotovo. Vzápětí ale dodává, že je úžasné, když 
svými výtvory udělá lidem radost. Za nejkurioznější považuje poschoďo-
vý dort do tomboly, pro vítěze krajů Jižní Moravy v Břeclavi. 

 Spolu s Pepou se nebojí výzev a pustí se odhodlaně třeba 
do fotbalového hřiště, pivního soudku, nebo květů růžiček, odkoukaných 

od babičky. I proto si Lenka Čtvrtečková přeje, 
aby umění její babičky nebylo zapomenuto.

Její děda rád fotil, a tak nebylo divu, 
že se o své první snímky pokoušela již 
asi v 7 letech. Ten první pokus ale ne-
dopadl nejlépe. Na všech třiceti sním-
cích byly její prsty, které zapomněla 
před objektivem. Ale každý začátek je 
těžký. Žila v malebném kraji pod Bla-
níkem, plném zajímavých a tajemných 

OBJEKTIV MIRKY FRYNTOVÉ -  KALENDÁŘ  PŘEPYCHY 2021
autor  Vladimír Zdeněk

míst, a proto ji záliba ve fotografování vedla právě do přírody. Lidi fotí jen výji-
mečně a má k tomu pěknou průpovídku: „Lidé se tváří, ale příroda je přírodní“.
Když se někdy před 8 roky provdala do Přepych, také zde našla fotogenickou 
krajinu i místa, prostoupená historií. Od počátku ji potkáváme někdy s man-
želem Jindrou a později synem Jakubem, ale zpravidla vždy, s fotoaparátem 
na krku. I když fotí pro vlastní potěšení, nevyhýbá se ani účasti v soutěžích. 
Nejdříve ve Středočeském kraji, naposledy třeba uspěla ve fotosoutěži obce 
„Očima objektivu“, s fotografií lávky, nazývané v Přepychách trochu tajuplně 
„Pepové sobě“. 
Rodičům, kteří žijí na Vlašimsku, připravuje každoročně k Vánocům nebo jubi-
leím rodinná fotoalba. Letos chtěla nějakou změnu, a protože se rodičům při 
častých návštěvách Přepychy také líbí, vytvořila zdařilý kalendář, zachycující 
přepyšská přírodní zákoutí ve čtyřech ročních obdobích. Snímky pořizovala asi 
3 roky, začínala podzimem, problém byl se sněhem, ale původní nápad se po-
stupně rozvíjel až k výsledné, povedené podobě. Kalendář zaujal i její okolí, 
a tak ho využije obec k nejrůznějším prezentačním záležitostem, a také pro 
občany bude pěknou připomínkou míst, ve kterých žijí.
Mirka má do budoucna, jako každý mladý člověk, řadu přání. Některá jsou do-
cela skromná. Třeba, aby konečně zažila v Přepychách trochu Ladovské zimy, 
se sněhem a rampouchy, a mohla nafotit rozmanitou podobu přepyšských lavi-
ček a míst, které je obklopují. 
Přejeme Mirce pevnou ruku a dobré oko při zachycení obyčejných věcí, jejichž 
poezii nám svými snímky odhaluje.
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk

Paní Slávka
Šikovné ručičky má Slávka v širokém 
spektru gastronomie. Poradí si s do-
mácí zabíjačkou, přípravou zvěřiny, 
nakládáním zelí nebo pečením dor-
tů. Její výtvory neodmyslitelně patří 
k tombole hasičských plesů, kterou, 
jako dlouholetá členka sboru a man-
želka starosty SDH, pravidelně dorty 
zásobuje. 
Od útlého mládí se dívala mamince 
pod ruce, obdivovala, jaká krása se 
dá vytvořit a sama také při pečení 
pomáhala. Dnes peče pro rodinu, kde 
je v oblibě dort s máslovým krémem 
a pařížskou šlehačkou, nebo pro přá-
tele a známé, kde se dle jejich přání, 
nebojí originálních řešení. Třeba pro 
kamaráda pana Veverku upekla k na-
rozeninám dort jako pařez, na kte-
rém seděla veverka. Jejím „dortovým 
snem“ je zdobení tvarovaným kara-
melem (pavučinou). Vyhlášené jsou 
ale i její zákusky a tradiční vesnické 
pečivo, s kterým, v kategorii kynu-
tého těsta, zvítězila na Koláčkobraní 
v Pohoří. 

Slávka Marková je prostě zdatnou 
představitelkou „vesnického 

cukrářského umění“ a je potěšitelné, 
že k němu dovedla i dceru Hanku, 
která si tento sladký obor zvolila 

i za své povolání. ROZZÁŘENÉ VÁNOČNÍ PŘEPYCHY
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Paní Jana
Zárukou pokračování tradic cukrářského pečení v našich rodinách je to, že 
se do této bohulibé záliby zapojují i mladší generace. Takovým příkladem 
může být třeba Jana Chudá. První dort upekla asi před 18 lety, k naroze-
ninám svého syna a první úspěch ji vedl k dalším pokusům. Podobně jako 
starší kolegyně dbá na kvalitní klasické suroviny, ale při zdobení jde s tren-
dem marcipánových polev a figurek. Hlavně děti jsou unešené, když najdou 
na dortech marcipánové postavičky svých hrdinů. O zdobení Jana říká:“…
každému dortu je třeba vtisknout duši“. Sleduje nové postupy a moderní 
pomůcky, které práci usnadňují, ale zároveň umožňují dále rozvíjet vlastní 
kreativitu. Do budoucna by chtěla vyzkoušet třeba cukrářské stříkací pisto-
le (tzv. airbrush) k výrobě duhových dortů, nebo zakomponovat květiny do 
želatiny. 
Za svůj největší úspěch a uznání považuje to, že svými výtvory udělá radost 

mnoha lidem ve svém okolí, kteří se k ní rádi vracejí a dále ji doporučují. 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor  Vladimír Zdeněk

Vážení čtenáři.
Snad budete souhlasit s tím, že je dobře, že jsme v této chmurnější „pande-
mické době“ zvolili do naší rubriky právě „sladké šikovné ručičky“. Je dobré 
si právě nyní uvědomovat, že jsou kolem nás i věci přívětivé, i lidé, kteří je 
pokračováním této vesnické tradice a v zájmu naší lepší nálady, napomáhají 
vytvářet.

PŘEDVÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA
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SLOVO OTCE SLANINKY
Boží požehnání do roku 2021

Vyrůstat z hlubokých a zdravých kořenů, 
to má velký smysl a význam pro budoucnost.
Dovolte mi, abych začal tak trochu osobně. Šedesát let jsem žil na Slovensku, 
převážně v Bratislavě. Měl jsem mnoho kontaktů na Univerzitě Komenského, 
v diecézi a také v sociální oblasti. Po pádu socializmu jsem jako provinciál 
Misijní společnosti asistoval při založení mnoha charitativních děl na Ukra-
jině, na znovuobnovení třiceti pěti charitativních spolků (tzv. konferencí) po 
celém Slovensku, při založení šesti center Spolků křesťanské lásky. Stál jsem při 
vzniku De paul Slovensko, které pomáhá více než dvě stě třiceti bezdomovcům 
denně. Pocházím z velké rodiny, mám osmdesát dva nejbližších příbuzných. 
A najednou jste v šedesáti letech života vytrženi z tohoto prostředí. Máte žít, 
tvořit v úplně cizím světě, bez předcházejícího zázemí. Je to náročná zkuše-
nost, ale také zajímavá, jedinečná a obohacující: vytržení i s kořeny. Chtěl bych 
vám všem připomenout, abyste měli radost z toho, že jste tady v tomto kraji, 
v Přepychách zakořeněni, že tady máte své kořeny. Chci vám pogratulovat, a to 
nejen představitelům obce a vašim zastupitelům, ale všem vám, že máte zájem 
o zvelebování historických míst a památníků, např. varhan, zvonů, upravili 
jste Dřízenské údolí, udělali generální opravu kaple v Dříznech. To všechno 
jsou znaky, že milujete svou historii a máte v úctě své kořeny. I tím, že slavíte 
Vánoce, které se tady v Čechách slaví již více než tisíc sto let od dob cyrilo-
-metodějských, vstupujete hluboko do historie.

Poselství Vánoc.
Je otázkou, jak Vánoce slavíme. Nezůstáváme jen na povrchu? Nezůstali jsme 
jen u rozsvíceného stromečku, dárků, dobré večeře v rodinné pohodě a u televi-
ze? Je toto skutečné poselství Vánoc? 
Když byl univerzitní profesor, neurolog a psychiatr židovského původu Viktor 
Frankl v koncentračním táboře, dozvěděl se smutnou zprávu: nejen manželka, 
ale i rodiče, děti a mnozí jeho nejbližší příbuzní zahynuli v táborech. Právě 
na tomto místě, v koncentračním táboře, přichází k velmi důležitému zjištění. 
Právě tam dozrálo jeho přesvědčení, že všechno má smysl. Přicházeli za ním 

totiž mnozí psychicky nemocní paci-
enti, kterým nemohl pomoci žádnými 
chemickými preparáty, ani léky, proto-
že ztratili smysl života. Cesta k uzdra-
vení vedla přes objevení smyslu života, 
skrze setkání s  transcendentnem – s 
Boží skutečností.  A tito lidé přicházeli 
k uzdravení právě touto cestou.
A Vánoce? Nevypovídají snad právě o 
tomto poselství? Ježíš přichází na tuto 
zem, aby nám zjevil ty nejdůležitější 
zprávy. Odevzdává nám nejdůležitější 
pravdy, o které se nezajímají jiní živo-
čichové, ale právě jen člověk. Pravdu 
o Bohu, o člověku, pravdu o smyslu a 
cíli lidského života, pravdu o věčném 
životě. Ježíš Kristus z Nazareta, jehož 
narození slavíme, nám zjevil, že Bůh 

není jenom nějaká energie, síla, ani 
zákonodárce nebo nějaký policajt, 
který nás chce nachytat, ale že Bůh je 
milující bytost, která má s námi nád-
herný plán. Náš život není důsledkem 
náhody, ani výsledkem omylu, ale má 
hlubší smysl. Nejenom motýl, květina, 
voda a slunce, ale i lidský život má hlu-
boký smysl. A to nejenom život mla-
dého člověka, ale i toho starého, nejen 
zdravého, ale také nemocného. Nejen 
život, ale rovněž smrt má velký smysl. 

Vykročme na nové cesty
činorodé lásky a solidarity. 
Chci nám všem popřát, abychom bě-
hem tohoto mimořádného adventu a 
Vánoc vstoupili do své hloubky, do 
svého srdce, abychom se tam setkali s 
Autorem všeho řádu, s Autorem kaž-
dé krásy a harmonie. Přeji nám všem, 
abychom se přiblížili i k našim blíz-
kým, k našim bližním, protože: „hlu-
bina je člověk a jeho srdce propast“.   
Celý život se můžeme přibližovat k ji-
ným lidem a objevovat jejich hloubku 
a vnitřní tajemství, bohatství a krásu. 
Přeji nám všem, abychom se v budou-
cím roku 2021 neřídili logikou zisku, 
nýbrž služby, nikoli plýtvání přírod-
ních zdrojů, nýbrž péče a pozornosti 
k přírodě jako přívětivého domu pro 
všechny. Kéž bychom v této speciální 
době vykročili na nové cesty činorodé 
lásky a solidarity v hledání globální a 
autentičtější odpovědi na chudobu a 
nerovnost, zejména v této klíčové fázi 
světových dějin. Kéž bychom v  no-
vém roce neodkládali dobré skutky, 
které bychom mohli učinit dnes. Mo-
hou to být malá gesta: jednoduchý 
projev dobroty, malý projev spravedl-
nosti, pouhý telefonát, úsměv, vzpo-
mínka – mohlo by se totiž stát, že  
k nim nebude jiná příležitost. 
K tomu vám do celého nového roku 
2021 vyprošuji Boží požehnání.

Augustín Slaninka, CM, 
děkan
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Ze života obce

MYSLIVCI z MS OPOČNO-PŘEPYCHY PŘEJÍ DO ROKU 2021
autor: Ing. Jan Černý

Ze současného mysliveckého života stručně:
Rok  2O2O  se zapisuje jako období celosvětové pandemie způsobené virem 
Covid-19. Většina akcí, které jsme původně plánovali, byla zrušena. Součas-
ná situace má významný dopad na výkon práva myslivosti v naší honitbě. 
Investice do bažantí zvěře (tedy nákup dvou tisíc jednodenních kuřat na ja-
ře) začala být přítěží. Podařilo se ještě plánovaně prodat as 1 000 ks kuřat 
v deseti týdnech stáří, tak jak bylo plánováno. O další bažanty v průběhu 
roku u odběratelů přestal být zájem. Nezbylo, než se o celý zbytek postarat 
neplánovaně až do dospělosti (to tedy s finanční ztrátou).
V této souvislosti opětovně děkujeme za finanční podporu od obce Přepychy 
a města Opočna – tedy za dotace. Krmiva pro zvěř nejsou lacinou záležitostí.
Kvalifikace psů z výkonu si naši chovatelé zajišťovali převážně v jiných okre-
sech, kde se „termínově dařilo.“ Zákon o potřebných počtech lovecky kvali-
fikovaných psů jsme dodrželi.
Podařilo se postavit několik posedů a kazatelen důležitých pro pozorování 
zvěře. Byl opraven a doplněn potřebný počet přikrmovacích zařízení pro zvěř.
Individuální lovy nebyly touto situací příliš poznamenány. Ovšem ceny zvěři-
ny na základě nízkého zájmu u odběratelů klesly. Hon na bažanty pro zvané 
hosty se za dodržení hygienických opatření podařilo uskutečnit 12. prosin-
ce. Lovilo se v Prkenné bažantnici, v Bašových dolech a ve Skále Přepychy. 
Bylo uloveno celkem 254 bažantů. Další hon dne 19. 12. byl již bez poslední 
leče. Opět se musíme držet mimo společenské místnosti.
V pohostinství Katka na základě žádosti OMS na jaře proběhly zkoušky 
adeptů myslivosti. Také jsme za jistých opatření pomohli sokolníkům při re-
alizaci setkání sokolníků na Opočně.  

Nejvíce však utrpěla vlastní spolková činnost. 
Výsledky roku budou jistě hodnoceny až o výroční schůzi spolku. Rok 2020 
je vyjímečný. V přírodě dochází ke změnám, které lze těžko předvídat. My-
slivci plní i společenskou poptávku v rámci opatření vedoucích k omezení 
nebezpečí různých (zejména virových) onemocnění, jako je například africký 
mor prasat (AMP), nebezpečí  plynoucí z rozšíření ptačích chřipek, eventuel-
ně i vztekliny a i dalších chorob. 
V průběhu října tohoto roku se na „bruselské půdě“ vyjednávalo o nové 
podobě Společné zemědělské politiky Evropské unie na následující obdo-
bí. Po zemědělcích se zejména chce samozřejmě stále produkce kvalitních, 
zdravotně nezávadných krmiv a potravin, udržitelná produkce dřeva a jiné 
biomasy. Za stejně zásadní je považována ochrana přírody a krajiny, po-
sílení ekosystémů, adaptace krajiny na klimatickou změnu, ochrana půdy 
před degradací, obnova vodního režimu krajiny a také zajištění odpovídající 
biodiverzity.

Myslivci se hlásí k ochraně přírody a budou se aktivně po-
dílet na stanovení správných pravidel pro ochranu krajiny  
v našem životním prostoru.

Myslivci z MS Opočno-Přepychy přejí všem zdraví 
a spokojenost do roku 2021.
Zejména pak těm, kdo k přírodě a jejím tvorům 
přistupují s pokorou a respektem.
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31. prosince

NĚCO ZARUČENÝCH ZPRÁV NEJEN NA SILVESTRA
Pro malé rozptýlení a pobavení na závěr letošního roku a pro dobrou náladu v roce 2021 jsme vám vybrali něco moudra 
ze století předminulého a od dvou výrazných výtvarníků našeho kraje. Roztomilé pohádkové postavičky Jarmily Haldové 
ze Sedloňova se na této stránce setkávají s  komiksovými obrázky Petra Netíka z Opočna, stejně jako v Poštouní knížce 
pro rok 2021, ze které jsou sem převzaty. (Brožurka je ke koupi na Kupkově náměstí v Opočně v Poštouně U Maxmiliána.)  
A když jsme zmínili Opočno - navštivte ulice a uličky okolo Kupkova náměstí. Ve výlohách a oknech nám tam místní 
nabízejí pohlazení pohledem na hezké betlémy.  Pozvánku k nim vložila do výlohy u Jany Krulichové  i obec Přepychy.
Obrázky glosuje Vláďa Zdeněk st.

Na přelomu předminulého a minulého století zesílila propagace koupelí, 
koupelen a hygieny. V první polovině 20. věku k ní přispěl i Jaroslav 
Brutar, muž s přepyšskými kořeny, vynálezem stejnojmenného kotle  
BRUTAR.  

Ke vzdělaným ženám se v 19. století obracela populárně na-
učná literatura zdravovědná. Podle Kodyma patří ke správné 
životosprávě pravidelné koupele. Doporučoval dvě týdně a 
radil také častější mytí vlasů, jejich česání a kartáčování. Ženy 
je v té době nosily dlouhé, zaplétané ve vrkoče a uzly. Nemyly 
si je ze strachu z nachlazení a prý i kvůli přesvědčení, že odér 
nemytých ženských vlasů přitahuje muže. Když Kodym zvá-
žil i tento důvod, rezignoval: „U ženských je to však s vymýváním 
hlavy poněkud těžké, ačkoli těm by bylo při jejich dlouhých vlasech 
promývání snad ještě potřebnější. Ať dělají, co mohou.“

ŽENY A HYGIENA 
podle opočenského rodáka Filipa Stanislava Kodyma 

(Právě on asi vynálezce Brutara inspiroval.)

No toto! Nemravy!
Mobil a různé ty wocapy (či jak se tomu říká) nám můžou pořádně 
zamotat hlavu. Mnohým i pěkně zavařit nebo zas pobavit, a tak 
nezbývá než rada: Přimhuřme nad tím oči (nezavírat docela!) a za 
asistence našich šikovnějších potomků se seznamujme s technologiemi 
21. století. Ať nám něco neuteče!

Na kole nebo pěšky?
S rouškou nebo bez?
KDO DŘÍVE a KDO LÉPE?
POZDRAV ZE SEDLOŇOVA,
jak jinak než od ilustrátorky 
páně Lukáškových 
Pohádek z Orlických hor 
Jarmily Haldové, prostřednictvím 
Poštouny U Maxmiliána.

Co pan Brutar asi netušil:
Jak utopit blondýnu? Dáte na dno vany zrcadlo.

Dle Výnosu Samosprávy Obce Přepychy můžou na Dvorském rybní-
ku současně plout piráti z Karibiku, Indiáni i Perníková chaloupka. 
Tedy prý, říkali U Katky. Někteří.

Přepyšský zpravodaj 2020/4
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Nápověda: AHO, APO, KOKU

Rozsah stránek našeho zpravodaje neumožňuje předat veškerá poselství. Chce-
me vám zprostředkovat přání od našich přátel „naživo"(jméno jednoho z nich 
skrývá tajenka), a proto jsme požádali poštouníka z Poštouny U Maxmiliána v 
Opočně a s jeho svolením přetiskujeme některé QR kódy z Poštouní knížky pro 
rok 2021. Kódy na daná přání, jež budou v uvedený den aktivována, odkazují.

PŘEDVÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA

PŘÁNÍ PŘEPYŠSKÝM OD NAŠICH PŘÁTEL
prostřednictvím virtuální poštouní schránky U Maxmiliána.

„Jak na to? 
Sdělení skryté pod kódy si za pomoci mobilních telefonů, 
případně za asistence svých šikovnějších potomků, může-
te vyzvednout a přehrát. Hodně úspěchů při seznamování 
s technologiemi 21. století všem přeje" 

Maxmilián, novátor ze století 19.

Přepyšský zpravodaj 2020/4
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12 MĚSÍCŮ 
S MIRKOU FRYNTOVOU


