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ZDARMA

Děda jménem

Nuel

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY
Snad každý, kdo navštěvoval základní školu dávno před
rokem 1989, spojuje si březen se souslovím Měsíc knihy.
A pamatuje si tituly knih v té době hlavně doporučované,
překládané z ruštiny: Timur a jeho parta, Neználek, Čuk
a Gek. A Pavlík Morozov, který udal vlastní rodiče policii,
a tak měl být vzorem i dětem našim, aby se také staly soudruhy, bezmezně oddanými komunismu. Semínko takto
zaseté sice vzklíčilo, ale brzy si našlo vlastní cestu na světlo
boží, soudruhy neplánovanou. A tak se již tři čtvrtě století
v knihovnách a školách slaví fenomén, který dává lidem
možnost získávat nové znalosti a rozšiřovat si slovní zásobu, aby k sobě měli blíž. Vždyť právě slovo umí zachytit
prchavé vzpomínky a s nimi spojenou zkušenost. KNIHA,
pojem a jev ověřený staletími, je tu stále.

V Přepychách jsme měsíc věnovaný knihám a jejich čtenářům zahájili kvůli pracovní vytíženosti našeho milého
hosta s předstihem. A jak jinak než ve škole, při besedě
s ukázkou četby z útlé knížky „Děda jménem Nuel“ od
Miloně Čepelky s ilustracemi Petra Netíka. Aby ukázka
získala na pravdivosti, adoptoval Miloň Čepelka alias
děda Nuel jednoho z žáků naší školy za svého vnuka a četli
spolu. Jen chvilku, ale byla to správná volba, a tak s chutí
říkám: „Honzo, byl jsi skvělej!”
Jiří Králíček
Vzhledem k mimořádným událostem
sledujte aktuální informace na www.prepychy.cz

Samospráva obce

INFORMACE OÚ

Vážení spoluobčané,
vzhledem k opatřením souvisejícím k zabránění šíření
viru koronavir mezi populací
dochází k omezení společenských akcí a zbytných služeb.
Věnujte proto pozornost informacím na webových stránkách obce a hlášení obecního úřadu. Informace uvedné
v tomto zpravodaji, vzhledem
k jeho uzávěrce 15. března,
mohou být do doby distribuce
již aktualizovány.
Příjem objednávek na

KOMINICKÉ
PRÁCE
prováděné

V PŘEPYCHÁCH
6. - 7. DUBNA
Vyčištění komína a zpráva
Cena: 400 Kč.

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE
Zároveň vás upozorňujeme na objednávkové formuláře, které
jsou vloženy do zpravodaje. Slouží pro objednání služeb hlavně pro naše seniory.

KOMINICKÉ PRÁCE,
ODBĚR VZORKŮ VYPOUŠTĚNÝCH VOD
A VÝVOZ ODPADNÍCH VOD.
Vyplněné objednávkové formuláře, v případě zájmu o nabízené služby, vhoďte do sběrných schránek označených: Příjem
objednávek - služby 2020. Schránky jsou umístěny na Poště
Partner, v prodejně paní Karlíčkové a prodejně U Milana.
S ohledem na virovou epidemii doporučujeme možnost zaslání objednávky prostřednictvím e - mailu na adresu:
jana.stepankova@prepychy.cz, prepychy@prepychy.cz

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME DO 30. 3. 2020
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 23. 3. - 13. 4. 2020
MALÁ ZÁHORNICE - SEMECHNICE
Komunikace bude uzavřena. Oprava proběhne na dvě etapy: 1) od Malé Záhornice ke Kruhovce, do Stevy a DŽV. 2) od Stevy a DŽV k obci Semechnice.

Revize kotlů
provádíme od výrobce
OPOP a spotřebiče bez
identifikace domácí výroby.
Cena: 1.000,- Kč.
Revize kotlů je prováděna na
spotřebiči, který je předem
vyčištěn a není v provozu.
Příjem objednávek na

ODBĚR VZORKŮ
VYPOUŠTĚNÝCH VOD
VÝVOZ ODPADNÍCH
VOD
ZE ŽUMP A SEPTIKŮ
Bližší informace se dočtete na
stránkách 9 - 12 Přepyšského
zpravodaje)
Přepyšský zpravodaj 2020/1
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Ze života obce

POMOC
PŘI OBSTARÁVÁNÍ
NÁKUPŮ
A ZAJIŠTĚNÍ
NEZBYTNÝCH LÉKŮ.

MS ČČK Přepychy vyhlašuje
mimořádnou pomoc všem
starším spoluobčanům
v době mimořádných opatření.
Pomoc při obstarávání
potřebných nákupů
a zajištění nezbytných léků.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU
NÁS KONTAKTUJTE!
Lída Preclíková

tel. 605 381 357

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2020-02 ze dne 27. 2. 2020
ZO SCHVÁLILO (pro/proti/zdržel se):
» ROZPOČET OBCE 2020 (11/0/1).
Příjmy 		
37. 000. 000,-Kč
Výdaje		
37. 200. 000,-Kč
Financování
200. 000,-Kč

Rozpočet obce Přepychy na rok 2020 je
schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt
naspořenými prostředky minulých let a
částečným čerpáním úvěru. Závazným
ukazatelem rozpočtu u příjmů i výdajů je
paragraf, u daňových příjmů třída 1.
» Příspěvky a dary neinvestiční: ZŠ Přepychy (500.000 Kč), Sbor dobrovolných
hasičů Přepychy (10.000 Kč), MS ČČK
Přepychy (10.000 Kč), Myslivecký spolek
Opočno-Přepychy (10.000 Kč), SK Přepychy (50.000 Kč), Český svaz včelařů z.s.
Přepychy (10.000 Kč), KPST Záhornice
(5.000 Kč), Svazek obcí Dřížná (400.000
Kč), Orlické hory a Podorlicko (4.459 Kč),
DSO Vrchy (6.370 Kč), Místní akční skupina POHODA venkova (4.000 Kč), Svaz
měst a obcí (3.323,20 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), Obchod paní
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Karlíčkové (20.000, Kč), Potraviny Milan (20.000 Kč), Kultura Rychnov n. Kn.
(5.000 Kč), Spolek F. L. Věka Dobruška
(10.000 Kč), DD Jitřenka Opočno (10.000
Kč), Městský úřad Opočno-přestupky
(6.370 Kč předpoklad).
»Střednědobý výhled rozpočtu obce Přepychy na období 2021-2023 (12/0/0).
»Pověření rady obce ke schvalování rozpočtových opatření (12/0/0).
» Poskytnutí příspěvku obci Bublava
ve výši 1.000 Kč jako projev solidarity
(12/0/0).
» Kupní smlouvu spojenou s ujednáním o
zřízení předkupního práva na pozemkovou parcelu č.. 219/43 o výměře 1201 m2
v lokalitě Z 26 „V Domcích“, Přepychy,
Kupní cena 750 Kč bez DPH za 1 m2
(13/0/0).
» Smlouvu o spolupráci při zajištění vybudování připojení k veřejné telekomunikační síti společnosti CETIN a.s.. Dodavatel
CETIN a.s.. Vybudování a zprovoznění
Komunikační přípojky na pozemcích parc.č. 219/31, 1003/1, 233/12, 233/10, 233/13,
233/45, 233/44 v katastrálním území Přepychy zapsané na LV 10001. Výše příspěvku 98.000 Kč (13/0/0).
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Ze života obce

NOUZOVÝ STAV A KRIZOVÉ OPATŘENÍ PRO ÚZEMÍ ČR
Informace z obecního úřadu, více na www.prepychy.cz
Vážení spoluobčané, po vyhlášení Nouzového stavu 14. 3. 2020
Vláda ČR přistoupila k zavedení krizového opatření od 16. 3.
do úterý 24. 3. (do 6 hodin) na celém území České republiky
s cílem omezení styku obyvatel avšak s možností péče o své
prarodiče a rodiče. Do 24. března platí zákaz volného pohybu
po celé ČR s některými výjimkami: cesta do zaměstnání nebo
nutná cesta za rodinou, návštěva lékaře či obstarání základních
životních potřeb. Co přesně tedy smíme a co ne?

SMÍM NA ULICI?

Neopouštějte své domovy až na výjimky, mezi které patří: cesta do zaměstnání nebo nezbytná cesta za rodinou a
blízkými osobami. Lidem je dovoleno si
dojít na nákup potravin, léků, kosmetiky
a jiných zdravotních pomůcek. V neodkladných záležitostech můžete navštívit
lékaře a vyřídit si nezbytné úřední záležitosti. Úřady musí omezit úřední hodiny na maximálně 3 hodiny v pondělí a
ve středu.

KDE MOHU NAKOUPIT?

Nakupovat můžete v obchodech s potravinami, s drogerií, v lékárnách nebo
u čerpacích stanic. V provozu zůstávají
internetové obchody, květinářství, zahrádkářské potřeby, pohřebnictví, autoservisy a stanice technické kontroly. Hobby markety budou fungovat pouze pro
živnostníky a podnikatele. Povoleno je
také využívání nezbytných bankovních a
poštovních služeb.
Lidé by měli dbát, aby při kontaktu s
ostatními osobami ve veřejných prostorách měli odstup nejméně dva metry a
upřednostňovali platby kartami.
Původní výjimku ztrácejí a nyní zůstavají zavřeny prodejny elektro.

K LÉKAŘI

Ordinace obvodních lékařů navštěvujte jen v nezbytných případech. Recepty
budou lékaři zasílat prostřednictvím
sms nebo mailem, nebudou prováděny prohlídky hypertoniků a diabetiků a
preventivní prohlídky.
Pracovně lékařské prohlídky a prohlídky na řidičský průkaz jen po předchozí
domluvě. Nemocní nesmí vstupovat do
čekárny v době pro objednané bez předchozí telefonické domluvy. Neschopenku lze vystavit i ukončit vzdáleně.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

MŮŽU DO RESTAURACE?

Ne. Výjimku mají stravovací provozovny, které neslouží veřejnosti, např. závodní jídelny, stravování poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb a podobně. Zákaz se také nevztahuje na prodej
mimo provozovnu stravovacích služeb.
Jde třeba o provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
jídla s sebou bez vstupu do provozovny.
Restaurace Katka zůstává pro
veřejnost uzavřena. Předem objednané obědy vydá do jídlonosičů.
Nabízí možnost

ROZVOZU JÍDEL
PO PŘEPYCHÁCH ZDARMA.
Objednávky
na telefonu 775 300 232
a emailu bronekkadlec@gmail.com

MIMOŘÁDNÁ
OPATŘENÍ V NAŠÍ OBCI
Rada obce Přepychy rozhodla o
dočasném částečném omezení
osobního kontaktu s klienty a o:

UZAVŘENÍ

OBECNÍHO ÚŘADU

Vyřizování a příjem agend od klientů
bude i nadále probíhat bez omezení
elektronicky a telefonicky. V mimořádně naléhavých případech budou
záležitosti řešeny individuálně za
dodržení preventivních opatření.
Toto rozhodnutí je účinné od 17. 3.
2020 do odvolání.

Provoz podatelny pro nezbytně
nutná podání:
Pondělí: 14 - 17 hodin
Středa: 12 - 15 hodin
Telefon: 494 628 111, 724 025 975
E: prepychy@prepychy.cz
Telefon starostka: 603 485 369
E: zdenka.seidelova@prepychy.cz

UZAVŘENÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Toto rozhodnutí je účinné od 13. 3.
2020 do odvolání

OMEZENÍ
AUTOBUSOVÝCH LINEK
S platností od 16.3.2020 budou veškeré
autobusové linky provozovány v režimu
„letních prázdnin". Spojení je dostupné
na www.idos.cz. V případě dotazů volejte na Call centrum IREDO 491 580 333.

CO SPORT A ZÁBAVA

Vláda už dříve zakázala návštěvy ve
vnitřních i venkovních sportovištích.
Na zdravotní procházku je možné vyjít.
Ideálně pouze s lidmi, s kterými žijete. A
je třeba u toho dodržet co možná největší odstup od ostatních lidí. Tudíž do lesa
nebo do parku smíte.

CO HROZÍ KDYŽ NEDODRŽÍM KARANTENU
Pokuta až 3 miliony korun. Kromě toho
vláda schválila návrh ministryně spravedlnosti, podle kterého je šíření koronaviru trestným činem.
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POŠTA PARTNER
Provoz pošty je omezen:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:30 - 10:30 hodin
8:30 - 10:30 hodin
13 - 17 hodin
8:30 - 10:30 hodin
8:30 - 10:30 hodin

Telefon: 494 628 991, 602 542 909
E: jana.stepankova@prepychy.cz
Toto rozhodnutí je účinné od 17. 3.
2020 do odvolání.
Z důvodu ochrany zaměstnance
Pošty Partner Přepychy žádáme
občany, aby poštu navštěvovali jen
v nezbytně nutných případech na
nezbytně nutnou dobu. Na poštu
vstupujte jednotlivě!

Ze života obce

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

žáci MŠ a ZŠ ve sběru použitých baterií opět na pomyslné bedně
Stalo se již tradicí, že naši žáci se v posledních letech umisťují ve své kategorii na předních příčkách v soutěži sběru použitých baterií. Není to však samozřejmostí, jak by se
možná na první pohled zdálo. Cílevědomá osvěta ze strany pedagogů a podpora ze
strany rodičů i prarodičů přináší své výsledky. A to nejenom v uvedené „disciplíně",
ale i ve vzhledu obce. Gratulujeme našim žákům a jejich učitelům a vám všem děkujeme, že třídíte odpad. Vaše ohleduplné zacházení s odpady přináší i nemalé finanční
prostředky zpět do obecní pokladny.
Redakce

Stručný přehled o vyprodukovaném odpadu předaném k dalšímu
využití nebo likvidaci v roce 2019 - obec Přepychy
Druh odpadu
Papír
Plast
Sklo
Kovy
Nápojový karton

Množství
11,212 t
22,284 t
16,446 t
7,540 t
0,288 t

Náklady obce za Odměna za zajištěsvoz a likvidaci
ní zpětného odběru
66 801 Kč
17 941 Kč
205 634 Kč
119 799 Kč
13 867 Kč
18 072 Kč
2 200 Kč
28 833 Kč
/v plastech/
1 469 Kč

1.místo
v kraji

3.místo
v republice

VE SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ

Žáci MŠ a ZŠ z Přepych se ve
své kategorii umístili na 1. místě v Královéhradeckém kraji a
na 3. místě v rámci celé České
republiky. Ke skvělou výsledku
bylo zapotřebí odevzdat 14,37
kg použitých baterií na žáka.

Mimo odměny poskytované za zajištění zpětného odběru hodnodnotí společnost EKO-KOM i vzdálenost a dobrou dostupnost
sběrné sítě v obci Přepychy. Za splnění těchto kriterií byl obci Přepychy poskytnut za rok
2019 bonus ve výši 17 836 Kč.

Odměna EKO-KOM a.s.
za rok 2019 za třídění
odpadu činí celkem:
203 950 Kč

Kontejner na sklo byl po generální opravě umístěn zpět na stanoviště
u prodejny Potraviny Milan.

Druh odpadu

Množství

Bioodpad
Jedlý olej
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Směsný komunální odpad TS Přepychy /likvidace čp. 36/
Směsný komunální odpad hřiště Přepychy /obecní akce/
Směsný komunální odpad hřbitov Přepychy
Svoz kom. odpadu od jednotlivých majitelů svozových nádob

Náklady obce za
svoz a likvidaci
129,2 t
57 668 Kč
0,135 t
100 Kč
31 255 Kč
12 117 Kč
27 328 Kč
738 Kč
28 204 Kč
179 703 Kč

Náklady obce Přepychy za svoz a likvidaci celkem: 625 615 Kč
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INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU
zdroj MAFRA, autor Radomír Machek, redakčně zkráceno

UZAVÍRKY TRASY
víkendového okruhu

Cyklistické hvězdy
od soboty
(od 7 hodin)
KREUZIGER, ŠTYBAR,
do neděle
(do 21 hodin)
SAGAN a další Ve Skalách
Závod s podobným lákadlem v našem kraji už dlouho nebyl. Pokud se
nestane nic mimořádného a Peter Sagan, jedna z nejzářivějších hvězd
světového cyklistického nebe, dohromady skloubí svůj náročný program,
který před nedávnem odtajnil, bude to v červnu příštího roku v Opočně a
v jeho okolí nádherná podívaná!
Pojede se tam totiž společné mistrovství Česka a Slovenska, kterého se
Sagan v posledních letech pravidelně účastnil. Nejinak by tomu mělo být
i v červnu letošního roku.

V předstihu upozorňujeme na
změny v dopravě, které budou cyklistický závod provázet. Uvedená
opatření mohou být dotatečně aktualizována, proto před konáním
závodu věnujte pozornost informacím uvedeným v květnovém
INFU Přepychy.

AUTOBUSOVÉ SPOJE
Během trvání závodů bude v daný
den platit jiný jízdní řád.

PÁTEK A ČTVRTEK
18. a 19. června

Opočno - Autobusové nádraží
bude ve čtvrtek i pátek v Podzámčí (BOHEMILK).
Přepychy - zastávka u Hasičské
zbrojnice.

OMEZENÍ DOPRAVY
OBČANŮ PODÉL TRASY
VÍKENDOVÉHO OKRUHU

STOUPÁNÍ DO SKAL MŮŽE ROZHODNOUT
Sagan, trojnásobný mistr světa, zdaleka
nebude na červnovém šampionátu jediným hvězdným borcem.
Stejně jako ta předcházející i letošní mistrovství dá fanouškům v Královéhradeckém kraji možnost vidět v jednom pelotonu největší cyklistické hvězdy obou
zemí. O Peteru Saganovi už řeč byla, ve
hře ale budou i další jezdci elitních týmů
World Tour: Roman Kreuziger, Zdeněk
Štybar či Jan Hirt a s nimi pod Orlické
hory zamíří téměř čtyři sta dalších cyklistů a cyklistek z obou zemí.
Pro některé to bude generálka na Tour
de France a další významné závody, pro
jiné půjde o první vrchol sezony. V okolí
Opočna se totiž bude mimo jiné bojovat
o nominaci na olympijské hry v Tokiu.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Šampionát bude mít tradičně dvě části.
Začne časovkami a vyvrcholí víkendovými závody s hromadným startem.Celý
program bude probíhat přímo v Opočně
a okolí. Časovky se pojedou 18. června
z Opočna do Třebechovic pod Orebem
a zpět. O mistrovské dresy v závodě s
hromadným startem budou cyklisté závodit na dvanáctikilometrovém okruhu
v okolí Opočna. Muži ho v neděli 21.
června absolvují šestnáctkrát.
Na trati je jedno prudší stoupání v Přepychách v lokalitě Ve Skalách, které
může výrazně ovlivnit průběh závodu.
Zde bude umístěno jedno ze stanovišť
televize, velkoplošná obrazovka a občerstvení. Průběh závodu bude živě vysílat
ČT Sport.
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NIKDO NEVYJEDE
OD SVÝCH NEMOVITOSTÍ
ANI NEPROJEDE
KE SVÝM NEMOVITOSTEM
V DOBĚ ZÁVODŮ

SOBOTA
20. června od 7 – 17 hod.
NEDĚLE
21. června od 9 – 18 hod.
Občané obce Přepychy mohou
odstavit svá vozidla na trávníku
u kostela a obecního úřadu.
Povolenku na parkování obdrží
do svých schránek.

Ze života obce

INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU
uzavírky a objížďky 18. - 21. 6. 2020
AUTOBUSOVÉ SPOJE Během závodů bude v daný den platit jiný jízdní řád.

Opočno - Autobusové nádraží bude ve čtvrtek i pátek v Podzámčí (BOHEMILK).
Přepychy - zastávka u Hasičské zbrojnice.

ČASOVKA JEDNOTLIVCI 18. 6.
OBJÍŽĎKA PŘEPYCHY - OPOČNO, DOBRUŠKA

UZAVÍRKY
18. a 19. 6.
PŘEPYCHY
A OPOČNO
Trasa
Opočno – Polánky

VE ČTVRTEK
18.6.

uzavřený úsek
objízdná trasa
objízdná trasa

uzavřena

od 7do 21:30 hod.
Trasa okolo
Kupkova náměstí
Opočno
(dětský okruh)

V PÁTEK
19.6.
uzavřena

od 15 do 20 hod.

ČASOVKA JEDNOTLIVCI 18. 6., TRASA OPOČNO - POLÁNKY

SVOZ
ODPADŮ
19. 6.
Svoz odpadů proběhne
dle svozového plánu

V PÁTEK 19. 6. 2020
Žádáme občany, aby
do pátečního večera
uklidili všechny svozové nádoby z chodníků.
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(do 21 hodin)

do neděle

(od 7 hodin)

od soboty

víkendového okruhu

UZAVÍRKY TRASY

VÍKENDOVÝ OKRUH 20. - 21. 6. 2020
OBJÍZDNÉ TRASY: HRADEC KRÁLOVÉ, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, TŘEBECHOVICE

uzavřený úsek, okruh
objízdná trasa ze směru od a do HK
objízdná trasa od a do Týniště
objízdná trasa od a do Třebechovic

Ze života obce

NOVELA ZÁKONA O VODÁCH
Z pohledu zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je jeho současná změna zákonem č. 113/2018 Sb. po dlouhé době zase
jednou z těch zásadních. Za celou dobu platnosti se jedná o čtvrtou takto důležitou změnu. Co tedy novela zákona o
vodách účinná dnem 1. 1. 2019 přináší?
Novela má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadmí vody z jejich
žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun.
Pokutu budou moci úředníci uložit i v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zákonem požadované doklady, a to ve výši
až 20 tisíc korun.
Novela zákona o vodách se dotýká všech našich občanů a firem!
Uschovávejte od 1. 1. 2019 doklady k vývozu a zneškodnění odpadních vod z jímek a kalů ze septiků i ČOV.
Novelou vodního zákona s účinností od 1. 1. 2019 dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu odpadní vody ze žumpy.
Novela č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé
budou muset dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod od 1. 1. 2021 za dva roky zpětně.

CO JE TO JÍMKA, CO SEPTIK A CO DOMOVNÍ ČOV
JÍMKA NA ODPADNÍ VODY
(tzv. žumpa)
Nepropustná nádrž (beton, plast),
ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být
vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí
prosakovat, nebo samovolně vytékat.
Z toho vyplývá, že odběr pitné vody
pro domácnosti v takovém případě
musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky.
Dle zákona o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu
odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět
pouze provozovatel čistírny odpadních
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno
jméno toho, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních
vod, datum odvozu, název osoby, která
odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní
vody zneškodněny“.
Splaškové odpadní vody se v žumpě
akumulují, po naplnění akumulačního
prostoru musí být žumpa vyprázdněna

a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa
není zařízením způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod
(není čistícím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění
nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení.
Znamená to tedy od 1. 1. 2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat
pro případnou kontrolu.

SEPTIK
Nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo
3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování
kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny
odpadní vody těmito způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci
se nachází volná výusť do vodního toku.
(Podmínky vypouštění do obecní kanalizace stanovila obec Přepychy v kanalizačním řádu, který je uveden na webových stránkách obce www.prepychy.cz)
2) Do povrchových vod – vodního toku,
rybníka apod. ať už přímo, nebo pomocí
kanalizace neznámého vlastníka, která
se historicky v obci nachází, za předpokladu, že má povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 38, zákona o vodách.
3) Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy, za předpokladu, že má
povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 38 zákona o vodách a splní poža-
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davky Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových
nebo podzemních vod musí mít platné
povolení k vypouštění odpadních vod.
Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku
podle § 116 odst. 1b) nebo správního
deliktu podle § 125 a odst. 1 písm. b).

DOMOVNÍ ČOV
(čistírna odpadních vod)
ČOV je zařízením, ve kterém dochází
k čištění odpadních vod. V oblasti biologického čistírenství se v současné době
používají dva procesy: Aerobní procesy přeměny organických látek probíhají
za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve
vodě. Většinou se však nejedná o čistě
aerobní proces, protože tam, kde vznikají vločky aktivovaného kalu (shluky
mikroorganismů) dochází i k anerobním
procesům. Procesům, při kterých organismy využívají místo vzdušného volného kyslíku kyslík vázaný v molekule, například vody. Toto se však děje převážně
v septicích.
Na účinnost čistícího postupu domovních čistíren všech výrobců má zásadní
vliv správné dimenzování kapacity a
charakter znečištění přitékající odpadní vody a jeho působení (toxicita) na
mikroorganizmy. Čisticí prostředky lze
z hlediska toxicity rozdělit na dvě skupiny – na přípravky s obsahem chloru
a na ostatní. Zásadní doporučení je
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Ze života obce

NOVELA ZÁKONA O VODÁCH
jednoznačné, nepoužívat přípravky
s obsahem chloru, jako např. SAVO,
DOMESTOS apod. Přípravky obsahující
kyselinu fosforečnou (FIXINELA) jsou
podstatně méně škodlivé pro mikroorganismy.
Pro efektivní a bezporuchový chod
ČOV je nutné průběžně vykovávat stanovené úkony obsluhy a údržby a dodržovat předepsané časové intervaly
v souladu s Návodem k používání ČOV
(Provozní řád). Bez pravidelné kontroly provozu a údržby zařízení čistírny
nelze garantovat její dlouhodobý stabilní provoz a dosažení stanovených
odtokových parametrů.
Údržba ČOV spočívá mimo jiné v čištění nátokové první komory dle potřeby a 1× až 6× ročně (odčerpání
přebytečného kalu k externímu zneškodnění v souladu s platným provozním řádem ČOV (obdrželi majitelé
ČOV při montáži) při množství kalu
vyšším než 600 ml/l.

PASPORT KANALIZACE
Pro plnění všech legislativních požadavků musí vedení obce zajistit
v roce 2020 vypracovaní Pasportu
kanalizace. Bude provedeno geodetické zaměření průběhu všech tras
kanalizace včetně výustí v souřadnicích, zaměření výšek, změření DN,
určení materiálu, technického stavu
apod. Zástupci společnosti IKKO Hradec Králové s.r.o. navštíví všechny
nemovitosti v obci a na místě budou
zjišťovat skutečný stav zařízení k odkanalizování a předčištění odpadních
vod. Vlastní práce na pasportizaci začnou v březnu 2020. Doporučujeme
všem majitelům žump, septiků i ČOV,
aby využili nabídky odvozu odpadních vod ke zneškodnění odbornou
firmou AQUA SERVIS a.s. v termínech
8. a 9. dubna, dále 16. a 17. dubna
2020. Hromadné odvozy budou prováděny pravidelně dvakrát ročně. O
termínu podzimních odvozů Vás budeme včas informovat.
Odběr a rozbor vzorků vypouštěných
vod zajistí po hromadném objednání
společnost AGRO CS, a.s.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

JAKÉ POVINNOSTI MÁ MAJITEL DOMU,
KTERÝ POUŽÍVÁ JÍMKU, SEPTIK NEBO ČOV
Především zneškodňovat odpadní vody v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění žumpy nechat včas vyvézt odpadní vody na čistírnu odpadních vod, kde jsou
vody v souladu se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté
majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole.
Odčerpání přebytečného kalu k externímu zneškodnění v souladu s platnou
legislativou se provádí vždy při množství kalu vyšším než 600 ml/l nebo dle
platného provozního řádu. Septik i ČOV se tak musí jednou či několikrát za rok
vyvézt stejným způsobem jako u žumpy, ponechá se pouze malé množství kalu.
U septiku a ČOV by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem
vzorku, pro zjištění účinnosti čištění, resp. souladu sledovaných parametrů dle
Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace.
Všechny způsoby zneškodnění odpadních vod však vyžadují udržovat tyto
stavby v dobrém technickém stavu!
Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní?
Jestliže vlastník doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními
vodami.
Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun.

POZOR NA LÁTKY, KTERÉ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO
VYPOUŠTĚT DO ODPADNÍCH VOD
· silné kyseliny a louhy
· minerální oleje
· regenerační prostředky z domácích změkčovačů
· barvy, laky a ředidla
· čistící a desinfekční přípravky s biocidním účinkem (zejména na bázi
chloru např. SAVO)
· prací a mycí prostředky s obsahem fosfátů
· přípravky s obsahem peroxidu vodíku
· pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, v pevné nebo rozmělněné formě
· odpady z drtičů odpadů
· jedlé tuky a oleje
· mechanické nečistoty (plastové a gumové produkty, textil, zdravotní a
hygienické potřeby -  vložky, tampony, vlhčené ubrousky).

PŘIPRAVME SE NA LÉTO - ZADRŽUJME DEŠŤOVOU VODU
Česko vysychá. Už teď je jasné, že na léto chybí zásoby spodní vody. Nedostatek sněhu v Česku bude komplikací pro přírodu i pro obyvatele. Sníh nepřišel a
pokud nebude chladné a deštivé jaro, bude voda chybět. Připravme se na léto.
Zadržujme dešťovou vodu ze svodů pro zalévání a podobně.
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Obecní úřad v Přepychách nabízí občanům

VÝVOZ ODPADNÍCH VOD
ZE ŽUMP, SEPTIKŮ A ČOV.
Vývoz odpadních vod se uskuteční v těchto termínech

8. a 9. DUBNA, 16. a 17. DUBNA
Objednávky vývozu jsou přijímány
U paní Karlíčkové, U Milana, na Poště Partner do 30. 3. 2020.
Vývoz zajišťuje firma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Vývoz bude prováděn automobilem s obsahem cisterny 10 m3 a 7 m3. Dosah hadic 30 m.

Cena obsahuje výkon na místě, likvidaci odpadních vod a vyčištění
jímky tlakovou vodou. Doprava bude rozpočítána mezi zákazníky.
« Doprava: 44 Kč / km » « Výkon na místě (nakládka, vykládka): 295 Kč / ¼ hod. »
« Čištění přípojek: 410 Kč / ¼ hod. » « Likvidace odp. vody 1m3: od 60 do 360 Kč (dle hustoty) »
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH. Na každého zákazníka bude účtován výkon na místě dle
skutečnosti (min. 2 x čtvrth. výkonu na místě). Celkový počet najetých km (včetně dopravy do
Přepych a zpět) bude rozúčtován mezi všechny zákazníky. V případě opakovaného naplnění
cisterny jedním zákazníkem bude účtováno dle skutečnosti (doprava, výkon na místě).

Bližší informace k vývozu poskytne Bc. Jiří Petřík, T: 728 154 733

HROMADNÝ ODBĚR VZORKŮ
VYPOUŠTĚNÝCH VOD A JEJICH ROZBOR
zajistí společnost AGRO CS a.s.

Kontakt: Tel.: 491 457 161, 491 457 148 E-mail: agrocs.lab@agrocs.cz
Adresa: Zkušební laboratoř AGRO CS a.s., č. p. 265, 552 03 Říkov
Laboratoř provádí: odběry vzorků, rozbory, poradenství, akreditované analýzy
Cena odběru a rozboru jednoho vzorku cca 750 Kč včetně DPH. Cena se odvíjí od počtu
odebíraných vzorků v celé obci.

Odběry se budou provádět během května, případně června.
Objednávky je možné provést do 30. 3. 2020 v prodejnách potravin paní Karlíčkové,
U Milana a na Poště Partner.

Ze života obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

CO OČIMA NEVIDÍME
MŠ v Přepychách

UPOZORNĚNÍ
PRO ODBĚRATELE VODY
AQUA SERVIS SPOUŠTÍ DRUHOU VLNU
ZAVÁDĚNÍ ZÁLOH NA VODNÉ
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné na pravidelné měsíční
částky zavádíme placení záloh na vodné. Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem vody), zálohy se nedotknou velkoodběratelů, kteří mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční
vyúčtování. Zálohy bude možné platit buď trvalým příkazem z účtu nebo
prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa SIPO.

V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na skutečnost, že v období 2020 – 2024 dojde postupně v jednotlivých
lokalitách ke snižování odečtů až na 1x ročně. Kdo nebude mít
sjednán režim zálohových plateb, bude muset počítat s jednorázovou finanční zátěží. S ohledem na možnost zálohových plateb nebudeme v případě dlužných částek přistupovat na režim
splátkových kalendářů.
Současně s umožněním zálohových plateb probíhá aktualizace odběratelských smluv z důvodu splnění nových legislativních požadavků daných
novelou č. 275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
Při pravidelném odečtu vodoměru Vám náš odečítač předá nebo vhodí
do schránky potřebný formulář s průvodním dopisem.
Jestli máte zájem o sjednání zálohových plateb, nemusíte čekat na návštěvu našeho zaměstnance, ale můžete navštívit webové stránky společnosti
AQUA SERVIS www.aquark.cz. Pod záložkou ZÁKAZNICKÝ SERVIS / ZÁLOHOVÝ SYSTÉM PLATEB najdete bližší informace a oba formuláře, jak pro
přistoupení k platbě záloh, tak pro změnu stávající smlouvy. Formuláře si
můžete vyzvednout a vyplněné odevzdat i na Poště Partner v Přepychách.
Pracovnice Pošty Partner Vám případně poradí, jak žádost vyplnit.

Pro další informace či schůzku nás kontaktujte:
na tel.: 494 539 111 nebo na tel. 702 226 422,
případně napsat na e-mail: zalohy@aquark.cz.

NAŠE DOPORUČENÍ
Ve svém vlastním zájmu si zaveďte sami evidenci a pravidelně si každý
měsíc odepisujte stav vodoměru. Jedině tímto způsobem můžete zjistit
náhlé zvýšení spotřeby a musíte hledat příčinu.
Může to být protékající nádržka WC, kapající kohoutek, prasklá trubka ve
zdi, nejčastěji však protékající pojistný ventil bojleru. Pokud tak neučiníte,
může se stát, že vaše faktura za roční období bude v řádu desetitisíců. A to
vám hrozí právě při odečtu pouze jednou za rok!
Přepyšský zpravodaj 2020/1
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„Je čas plískanic, podivné
zimy a rýmy.
Jak se rýma a
nemoci šíří, co
je způsobuje a
je čisté vše, co
čisté vypadá?
Existuje i to,
co není vidět?
Proč si umýváme ruce po toaletě, proč
je potřeba zakrývat si ústa při kašli?
Společně nahlédneme do mnohonásobně zvětšeného světa na to, co všechno nevidíme očima. Budeme zkoumat
zvětšovacími skly, ale i pod opravdovým mikroskopem vzorky, muší nohu,
cukr, koření, mechy, lišejníky, slupku
cibule či něco ještě úplně jiného. Děti se
dozví, proč je důležité dodržovat hygienu, zakrývat si při kašli pusu, smrkat,
mýt si ruce, proč se někdy musí dělat u
paní doktorky výtěr třeba z krku a kam
pak ten výtěr putuje. Hlavní myšlenkou
tohoto programu je, aby si děti uvědomily, že existuje svět, který očima nevidíme, ale který přesto velmi aktivně
existuje a ovlivňuje naše zdraví.“
Vypůjčil jsem si v úvodu, nabídku výukového programu pro MŠ a ZŠ, kterého jsem měl možnost se zúčastnit. I když
mezi mnou a dětmi naší školky byl rozdíl
sedmdesáti let, musím přiznat, že mě i s
dětmi tato akce velmi zaujala, byla poučná i hravá. Paní Hana Adamcová z Kurzů pro všechny, se skvělou znalostí dětského vnímání, přibližovala neviditelný
svět kolem nás i lepší pochopení častých
příkazů nás „dospěláků“, dodržovat prosté hygienické zásady. Pod lupou nebo
mikroskopem prohlížely děti detaily své
ranní snídaně, doslova zíraly na to, kolik
nečistoty je na běloskvoucí polystyrénové destičce nebo za nehty. Jiná skupinka
se při hře Pexeso seznámila mimoděk se
zvětšeninami bakteriálních, nebo jiných
„potvor“, zobrazených na hracích kartách. Nevím, nakolik byla ta zajímavá
hodina motivována korona virem (paní
Hana vede tento program již 2 roky),
ale jedno vím jistě. Kdyby tu s námi byl
moudrý pan Ámos, určitě by ho potěšilo
naplnění jeho představy „Škola hrou“. I
když šlo jen o školu mateřskou.
Vladimír Zdeněk

Ze života obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA
Veselo bylo v Mateřské škole, v pátek 21. února. Nápaditost rodičů i dětí vykouzlila malé rytíře, princezny, kočičky, policajty, superhrdiny, smrťáky a jinou "havěť".
Na karnevalový rej dohlížela ostražitá ohnivá víla Eva se svým personálem.

AUTORSKÉ ČTENÍ s MILONĚM ČEPELKOU

Přepyšský zpravodaj 2020/1
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Součástí rozvoje dětského myšlení a chápání je i
rozvoj čtenářských schopností a dovedností dětí.
Stalo se již tradicí, že každoročně zvou učitelé do
naší školy k besedě autory knih, aby se s nimi děti
seznámily a dozvěděly se, jak se takové knihy dělají,
a co vedlo autory k jejich sepsání.
Loni navštívil naší školu autor Pohádek z Orlických
hor pan Josef Lukášek a letos to byl vzácný host
pan Miloň Čepelka, známý pedagog, konferenciér, herec, který k nám do Přepych rád zajíždí. Pan
Čepelka přiblížil dětem své dětství, které prožíval
v Opočně a seznámil je i s knihou Děda jménem
Nuel, ve které své dětské zážitky zachytil. Následovala autogramiáda a beseda. Touto cestou chci Miloňovi a Jirkovi Králíčkovi poděkovat, že nám toto
setkání umožnili.
Mgr. Jan Macháček

Ze života spolků

MASOPUST
Masopust v Přepychách žádal vrchnost o povolení průvodu už podesáté; foto Věra Fina

K novodobé historii naší obce neoddělitelně patří masopust. Už podesáté prošel průvod masek Přepychami, aby obšťastnily svou přítomností sousedy, kteří
je na oplátku pohostili.
Masopust v Přepychách začal brzy, už
za ranního kuropění. Účastníci průvodu v maskách a muzikanti se shromáždili u hasičské zbrojnice, kde krátce po
půl deváté požádal Masopust o povolení
průvodu vrchnost, v tomto případě starostku obce Zdeňku Seidelovou.
Ta nejenže s radostí kývla, ale svůj souhlas stvrdila štemplem a vlastnoručním podpisem. Vzápětí vypuklo veselí,
muzikanti hráli, masopustníci zpívali
a tancovali. Pak ale Masopust zavelel a
průvod se vydal na dlouhou cestu, aby
navštívil všechny čtvrtě obce - Junkovice, Sársko, Bukovky, Falklandy a také
ulice Hřbitovní, Farskou, Sáleckou a
všechny ostatní části. Všude pozdravili
Přepyšský zpravodaj 2020/1

své sousedy, zazpívali jim. Na oplátku je
panímámy pohostily různými laskominami, zhotovenými podle osvědčených
receptů, pantátové měli pro změnu připravené tekuté „posilňovače“ všech druhů i barev.
A protože k masopustu neodmyslitelně
patří nejen masky, ale také masem vonící dobroty, postarali se místní hasiči o
poražení čuníka a výrobu zaručeně domácích jitrniček, tlačenky i zabíjačkové
polévky zvané prdelačka.
K dobré náladě a všeobecnému veselí
přispěl člen místního spolku dobrovolných hasičů - v roli zpěváka a hráče na
pilu - Jirka Strach.
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MASOPUST OČIMA DIVÁKA
Náš masopust navštívila se svojí rodinnou i Věra Fina, která poskytla svoje fotografie pro tuto dvoustranu. Pokud její zážitek je
shodný s atmosférou vyzařující ze snímků, tak věříme, že si sobotu
u nás parádně užila.
Kdo je Věra Fina? Žena, která rozdává svým pohledem na svět
NADĚJI onkologickým pacientům a pacientům v remisi. Sama
prodělala toto závažné onemocnění, a proto si dovede vážit krásy
života a šťastných okamžiků, které si společně dokážeme nadělit.
Věra Fina obdržela za své úsilí nominaci prestižní ceny MOSTY
2018 pořádané Národní radou osob se zdravotním postižením.
Získala pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje, jako
významné osobnosti za pomoc druhým. Nyní je nominována na
Cenu Olgy Havlové a na Cenu Evropské unie Altiera Spinelli.
Mnozí jste ji měli možnost poznat, jako autorku Kouzelného kalendáře při jeho žehnání, na závěr koncertu Pavla Šporcla v kostele
sv. Prokopa.
Přejeme ji hodně úspěchů v jejích charitativních aktivitách a alespoň těmito pár řádky chceme podpořit její nezlomný optimismus
v myšlence: Zkusme dělat svět lepší.
Jiří Králíček
Více o jejích aktivitách, knížkách, obrázcích, výstavách a projekttu
SAD NADĚJÍ naleznete na www.jeliman.net
Tradice staročeského masopustu se tu ctí, rozvíjí a předává z
generace na generaci. Pestrá směsice masek toho byla důkazem
- medvědi přišli i s medvídětem, fotograf přivedl učně, sněhulák
malé sněhule, ctihodná sestra a milosrdný bratr dorazili dokonce s miminem v kočárku.
A zatímco veselý průvod pod taktovkou členů ze spolku ProPřepychy putoval od domu k domu, hasiči otevřeli svoji základnu pro „civilisty“, kteří si pochutnávali na voňavých zabíjačkových specialitách.
Spolek ProPřepychy oslavil malé jubileum. Jeho činnost obohacuje obci již
deset let. Ostatně stál spolu s místními
dobrovolnými hasiči u znovuzrození
tradice přepyšského masopustu právě
před výše zmiňovanými deseti lety.
První impuls k založení spolku vzešel
od Honzy Duška, který se snažil oživit
kulturu a společenský život v Přepychách.
Mezi hlavní akce spolku patří festival
dechových hudeb "Přepychy Karla
Pšeničného, který se pravidelně koná
počátkem července. Naopak na závěr
prázdnin si mladí užijí víkend na rybníku Dvorský při recesní akci - přehlídky netradičních plavidel „O přepyšské kormidlo".
Oblibě tanečních párů všech generací
se těší listopadový tématický ples, letos na téma „Zpátky do lavic".
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SPOLEČENSKÝ PLES ČČK
Restaurace Katka 17. ledna 2020

Tak jako již tradičně i v letošním roce jsme uspořádali a společně s Vámi se
pobavili na Společenském plese a dětském karnevale. Tímto bych ráda poděkovala všem příznivcům za příspěvky do tomboly. Již nyní se těšíme na další
setkání spolu s Vámi. Doufáme, že stejně povedené a zábavné.
Pořadatelé MS ČČK

Přepyšský zpravodaj 2020/1
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POZVÁNKA
- NeJ zajíček
Místní
skupina
ČČK a ZVÍŘÁTKA NA DVORKU
Kulturní komise
karneval
pro děti a Mezinárodní den žen

NEČEKÁME, AŽ POMŮŽE NĚKDO JINÝ
61 let bohaté činnosti MS ČČK v Přepychách
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Duší karnevalů pro děti a zárukou zábavy
jsou Táňa Cihlářová a Lída Preclíková. I jim
patří přání, které naši muži předali s kytičkou ženám u příležitosti MDŽ:
Posílám k MDŽ první jarní květy,
pohoda a štěstí pro Tebe v nich letí.
Ať se Ti splní každý Tvůj sen,
přeji Ti ze srdce v dnešní den žen!

Přepyšský zpravodaj 2020/1
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Český svaz včelařů, z.s., ZO Přepychy
výroční schůze 2. 2. 2020, Restaurace Katka
Ve stopatnáctém roce existence včelařského spolku v Přepychách se konala v
neděli dne 2. února 2020 výroční členská schůze Základní organizace Českého
svazu včelařů, coby pokračovatele spolku včelařů.

Dlouholetému předsedovi Miroslavu Štěpánovi poděkoval jeho nástupce, nově zvolený předseda Josef Vostřez ml., Zdeněk Urban (první zleva), Jana Nejmanová a
Jiří Král.
Spolek dnes sdružuje 61 včelařů, kteří
zazimovali na podzim loňského roku
731 včelstev. Na území spolku pak ještě
včelaří 5 cizích včelařů (z jiných základních organizací). V současné době území spolku tvoří tyto vesnice: Přepychy,
Záhornice, Zádolí, Trnov, Houdkovice,
Voděrady, Vojenice, Nová Ves, Vyhnanice, Ježkovice, Bolehošť, Ledce, Očelice, Klášter n. D., Vysoký Újezd a Městec.
Včelaři hodnotili uplynulý rok a to především z pohledu výnosů, které se pohybovaly v průměru kolem 14 kg medu
ze včelstva. Ale také sdíleli velké obavy
o stavy včelstev, které jsou v poslední
době decimovány především varroázou,
nemocí způsobenou roztočem Varroa
Destruktor a podpořenou klimatickými
změnami o kterých již zřejmě nemůže
být pochyb. Krátká a suchá jara i horká
a suchá léta včelám neprospívají.
Letošní výroční schůze byla po pěti
letech volební a tentokrát s velkou obměnou ve vedení spolku. Na vlastní
žádost skončili: po 38 letech ve funkci
předsedy př. Ing. Miroslav Štěpán a po
25 letech ve funkci jednatele př. Zdeněk
Urban. Byl zvolen nový výbor ve složení: př. Ing. Josef Vostřez - předseda, př.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Jiří Král – jednatel, př. Jaroslav Martinec
– místopředseda, př. Jana Nejmanová –
pokladní, př. Petr Kašpar a Zdeněk Urban – členové. Dále byla zvolena nová
kontrolní komise ve složení: př. Jana
Krulichová, Miloslav Vomáčka a Václav
Petera.

Činnost spolku pod vedením Miroslava Štěpána ocenila starostka obce
Zdeňka Seidelová.
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Za důvěrníky (jakási prodloužená ruka
mezi výborem a včelaři v jednotlivých
vesnicích) byli zvoleni tito členové: Ing.
Petera Jiří, Petera Václav, Vomáčka Miloslav, Novák Miroslav, Kovaříček Tomáš, Preclík Josef, Urban Zdeněk, Bc.
Hejna Michal, Pinkas Jiří, Štech Miroslav a Klimeš Josef.
Na schůzi byla také oceněna velmi dobrá spolupráce s obcemi, především s
mateřskou obcí Přepychy v čele se starostkou p. Zdeňkou Seidelovou a dále
pak s obcí Trnov v čele se starostkou p.
Petrou Hartmanovou a s obcí Voděrady v čele se starostou p. Bc. Michalem
Hejnou. Velmi si vážíme jejich podpory, zvláště na úseku podpory zdravotní
péče o včely.
Schůze proběhla, tak jako i v minulosti, v klidné a srdečné pohodě v restauraci Katka v Přepychách. Na závěr bylo
všem poděkováno za péči o včely, jako
významného prvku našeho životního
prostředí a popřáno hodně dobré mysli
a rodinné pohody v celém novém roce
2020 a především pak zdraví jak členům
spolku, tak jejich včelám.
Miroslav Štěpán
Historický včelín v Králově Lhotě na
obrázku národopisce Josefa Korejze
Blatinského z poloviny 20. století.

Ze života spolků

4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ

tentokrát u Sejkorů na dolním konci
O dnešní foto 4 generací jsem požádala paní Jarmilu
Sejkorovou. Myslím, že ji všichni znáte, protože se
účastní dění v obci a je předsedkyní spolku ProPřepychy.
Do Přepych se přistěhovala za manželem Jiřím Sejkorou
v roce 1987 z nedalekého Lična.
Spolu vychovali dvě dcery – starší Petru, tzv.
světoběžnici a mladší Lenku, prý spíš zase rodinný typ.
Na snímku vidíme paní Jarmilu Sejkorou s dcerou
Lenkou, vnučkou Kačenkou a maminkou Annou
Bašovou, která žije v Ličně a letos se dožívá 83 let. Je
to jedna ze tří prababiček malé Kačenky a to má ještě i
tři pradědečky. To má málokdo! Mé vnučce nechtěli ve
škole věřit, že má prababičku jednu.
Celé široké rodině přejeme hodně zdraví a pohody.
Foto rodina, text JJ

Společenská kronika
březen, duben, květen
BŘEZEN
Moravec Josef		
Moravcová Jarmila
Šumová Jana		
Lukešová Jana		

čp. 21		
čp. 21		
čp. 213
čp. 16		

86 let
75 let
81 let
70 let

DUBEN
Sejkora Jiří		
Čápová Věra		
Martincová Zdenka
Čtvrtečková Jana
Chudá Marie		

čp. 178
čp. 103
čp. 55		
čp. 42		
čp. 12		

82 let
86 let
81 let
75 let
81 let

KVĚTEN
Hartmanová Anna
Burket Milan		
Hodovalová Jaroslava
Nováková Marie
Makulová Žofia
Chudý Jan		

čp. 189
čp. 147
čp. 175
čp. 32		
čp. 213
čp. 12		

81 let
70 let
84 let
82 let
70 let
85 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..
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VENDULA ŠICHANOVÁ V ROCE 2019

nasazená republiková jednička neztratila na cestě za zlatem ani set
Naprosto suverénním způsobem ovládla žebříčkový turnaj mladších žaček ve
stolním tenise v Havířově turnajová jednička Vendula Šichanová. Hráčka SK
Dobré, rodačka z Přepych, neztratila ani set a zaslouženě dosáhla na zlato.
Gratulujeme!

HODNOCENÍ TRENÉRA
Takzvané žebříčkové turnaje mládeže
České republiky jsou vzájemným soubojem nejlepších 24 hráčů a hráček jednotlivých kategorií z celkového hodnocení
prvních tří republikových turnajů sezony.
„Vendula Šichanová nastoupila jako nasazena jednička. Tento turnaj bývá vždy
velice psychicky náročný, častokrát se stane, že vysoko postavená hráčka prohraje
i s papírově slabší, což se několikrát stalo
i tentokrát. Netýkalo se to ale Vendulky,
která bez zaváhání prošla celým turnajem
a neztratila ani set. Tím potvrdila svoji dominanci v kategorii mladších žákyň. Její
poctivý a svědomitý přístup jak v tréninku,
tak v zápasech je perfektní. Jen tak dále,“
doplnil hodnocení druhý z trenérů mládeže Břetislav Štieber

EUROMINICHAMPS 2019
Vendula Šichanová se s českou výpravou
zúčastnila v termínu 15. – 22. srpna ve
sportovním centru regionu Alsaska přípravného kempu před turnajem Eurominichamps spolu s výpravami Francie, Japonska, USA a Belgie. Tréninkový kemp
probíhal pod vedením francouzských
trenérů z celostátního programu vyhledávání talentů Damiena Loiseau, Stéphane Huclieze a Guillaume Simonina.
Čeští hráči a hráčky měli opět možnost
vyzkoušet si způsob přípravy svých vrstevníků ve Francii.
Program byl v první části kempu velmi náročný, každý den hráči absolvovali dva tréninky po 3 hodinách zaměřené na zvýšení tréninkových objemů, úderovou jistotu,
podání a jeho příjem. Druhá polovina kempu byla zaměřena již více na ladění směrem
k turnaji, takže se naše reprezentace věnovala více kombinacím s podáním, dále byly
pravidelně zařazovány tréninkové sety. Naši hráči a hráčky nakonec zvládli náročný
program bez větších potíží a dokázali se tak kvalitně připravit na turnaj Eurominichamps.
Turnaj Eurominichamps má složitý a náročný kvalifikační klíč. V kategorii děvčat byla
kvalifikace hrána ve třech stupních, též ve skupinách, a to první stupeň ve čtyřčlenných
skupinách, kdy hráčky na 1. – 3. místě postoupily do dalšího stupně a druhý a třetí stupeň ve tříčlenných skupinách, kdy hráčky na 1. a 2. místě postoupily do dalšího stupně.
Z kvalifikace postupovalo do hlavní soutěže v každé kategorii 32 hráčů a hráček, kteří
dále hráli progresivním k. o. systémem o konečné umístění. Ostatní hráči a hráčky byli
postupně zařazováni do soutěže útěchy, která byla hrána též v několika stupních, kdy
nejlepších osm hráčů a hráček dohrávalo též o konečné umístění.
Do závěrečné části nedělního programu o konečné umístění v hlavní soutěži i v soutěži útěchy se nakonec probojovalo sedm českých hráčů a hráček. V kategorii žákyň
ročníku 2007 byla blízko k postupu i Vendula Šichanová. V souboji o postup do hlavní
soutěže s Němkou Hübgenovou prohrávala již 0:2 na sety, následně 7:9 v pátém setu,
dokázala vyrovnat a vybojovat vedení 10:9. V koncovce bohužel prohrála 10:12. V soutěži útěchy nakonec obsadila 11. místo (celkově 43. místo), když prohrála pouze dvě
koncovky v pátých setech.

GRATULACE VŠEM JOSEFŮM
a vzpomínka na legendu

Od svého kamaráda, moderátora a motoristického redaktora jsem obdržel knížku
s trefným názvem Jmeninář. Rýmovaček
se skvěle zhostil poeta Jan Beran a "ulítlých" ilustrací jmenovaný Standa.
Na každé jméno naleznete básníčku včetně obrázku. U příležitosti svátku Josefa si
dovoluji na těchto stránkách věnovaných
sportu vzpomenout legendy naší kopané
právě skrzevá tvorby obou autorů.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Zdali jste znali Josefa,
zlatého hráče UEFA?
Já znal ho vlastně jenom trochu
vím, že má na Julisce sochu
Byl to hráč podle mého gusta
znali jste Pepu Masopusta?
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Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy

Výroční členská schůze v Restauraci Katka 29. února 2020
Pro členy mysliveckého spolku slavnostní událost. Byly přítomny i manželky a
přítelkyně členů. Jako ostatně každý rok byli pozváni hosté. Zasedání se mimo
jiné zúčastnili: starostka obce Přepychy Zdeňka Seidelová, starostka města
Opočna Šárka Škrabalová, dále pak zástupci MS Heřmanice, MS České Meziříčí, MS Očelice. Dále zástupci dobrovolných hasičů z Přepych, zástupce ČČK
Přepychy a zástupci z. s. ProPřepychy. K dobré náladě přispěla i večeře připravená ze zvěřiny.
Výroční zpráva předsedy o činnosti myslivců v roce 2019 a plán na rok 2020.
Předseda poděkoval všem podporovatelům myslivosti, zejména pak oběma starostkám obcí. Součástí této zprávy byla i informace o kynologii. Členové MS v roce
2019 zakoupili štěňata loveckých psů a to dva křepeláky, jednoho jezevčíka, jednoho gordonsetra a jednoho pointra. Budou je připravovat na zkoušky z lovecké
upotřebitelnosti.
Předseda MS pan Radek Křivka informoval o lovu a o provozování myslivosti v
současné době a to s přihlédnutím na legislativní změny v myslivosti, na výskyt
AMP a ostatní šířící se choroby zvěře.

Následovala diskuze. Většinou se vyjadřovali hosté, kteří zejména informovali o svých mysliveckých aktivitách. Na podiu byly vystaveny trofeje spárkaté zvěře srnčí ulovené v roce 2019.

Plán činnosti stanovený na rok 2019 byl (až na některé drobné práce) splněn.
V roce 2019: MS má zařízení vybavené na chov bažantů a to ve vlastní budově
odchovny v Čánce. Nakupuje ročně cca 2000 ks jednodenních kuřat. Z hlediska
financí je chov podmíněn prodejem části kuřat ve věku 6 až 10 týdnů. Další tržby
MS byly hlavně z prodeje zvěřiny a z akcí pro veřejnost. Finanční prostředky získané z prodeje zvěře a zvěřiny byly použity na nákup krmiv. Také na stavbu a údržbu
volier a ostatních mysliveckých zařízení. Dále pak na úhradu nájmů, léčiv (včetně
potřebné veterinární péče), úhrady služeb (přepravné a poplatky), příspěvky na psy
a režii MS.
V hospodářském roce 2019 bylo v honitbě uloveno: 10 ks zvěře černé, 11 ks srnčí
– k tomu ovšem nutno přičíst 21 ks úhyn (zejména pod koly aut), 4 ks dančí zvěře,
293 bažantů, 16 lišek, 1 kočka, 1 nutrie.
Na veškerou činnost bylo odpracováno členy více než 2 100 hodin (zejména na
krmení zvěře v honitbě, na odchovnách, na budování a údržbě mysliveckých zařízení). Pan Grulich spravuje nadále „myslivecký domek“ v Opočně, který i zapůjčujeme ke konání akcí ostatním spolkům - zejména v Opočně.
Nutno připomenout, že MS pořádá každoročně akce i pro veřejnost:
V květnu se v honitbě - na základě požadavku OMS Rychnov nad Kněžnou – konají
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Závěrem oficielní části schůze bylo provedeno
slavnostní předání plaket Ing. Píchovi Aleši
ml. „ liškobijec“ a Ing. Píchovi Aleši st. „bijec
zvěře černé“. Poté následovala volná zábava.

tradičně zkoušky vloh ohařů a malých
plemen (letos 9. 5.).
V tomtéž měsíci byla pořádána zejména
pro rybáře a veřejnost soutěž v lovu ryb
„Zlatý karas“. Od této tradice pro letošní rok ustupujeme. Bude asi nahrazeno
„dětským dnem“. Zřejmě v Přepychách
u rybníku sv. Jana Nepomuckého.
Ve dnech 7. až 10. 10. 2020 bude opět
honitba propůjčena sokolníkům v rámci „Sokolnických lovů v Opočně“.
Ing. Černý Jan

Ku dni 29. 2. 2020 měl myslivecký
spolek 29 řádných členů, jednoho
člena ve zkušební době a tři adepty
myslivosti, kteří se účastní kurzu o
první lovecký lístek.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Ze života obce

Krásná hudba v kostele sv. Prokopa v roce 2020

předprodej vstupenek na Poště Partner v Přepychách, T: 494 628 991, 602 542 909
BOHUŠ MATUŠ, pátek 24. dubna od 18 hodin
vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek na Poště Partner od 17. 2. 2020

Po základní škole studoval vojenskou školu v Liptovském Mikuláši, později se
vyučil kominíkem. Jeho pěvecké začátky se odehrávaly v Brně, kde navštěvoval
pěvecký soubor Kampanela v čele se sbormistryní paní Markétou Jedličkovou.
Studoval na konzervatoři v Brně a pokračoval na konzervatoří Jaroslava Ježka
v Praze. Účinkoval v divadle Semafor, v Hudebním divadle Karlín a hostoval
také ve Státní opeře. K filmu Filipa Renče a Zdeňka Zelenky Rebelové (2000)
nazpíval hlavní mužskou roli (Stín katedrál, Já budu chodit po špičkách). Další
zkušenosti získával postupně na muzikálových scénách.

HRADIŠŤAN, sobota 23. května od 19 hodin
vstupné: 400 Kč
Předprodej vstupenek na Poště Partner od 1. 4. 2020

Hradišťan & Jiří Pavlica je hudební seskupení s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem byla lidová tradice. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu - houslista a hudební
skladatel Jiří Pavlica.
Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa.

VÁCLAV HUDEČEK, neděle 8. listopadu od 17 hodin
vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek na Poště Partner od 1. 9. 2020

Václav Hudeček zahájil svoji cestu mezi mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na
koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel
legendární David Oistrach a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970
až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl jeho žákem. Hudečkovo sympatické
vystupování a styl jeho hry okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Houslový
virtuos se systematicky stará o pomoc nastupující české interpretační generaci
každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích.

V průběhu roku 2020 se uskuteční v kostele sv. Prokopa v Přepychách tradiční koncerty ve spolupráci se spolky F. L. Věk a
Český varhanní festival.
5. září od 17 hodin

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL ADAM VIKTORA
20. září od 17 hodin

KONCERT V RÁMCI X. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU F. L. VĚKA

X. ročník MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO
FESTIVALU F. L. VĚKA / 1. 9. - 31. 10. 2020
Festival F. L. Věka je významnou kulturní akcí celého regionu.
Díky názvu festivalu si připomínáme osobnost Františka Vladislava Heka (1769 – 1847), dobrušského rodáka, vlastence a
hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí i od Wolfganga
Amadea Mozarta. Hekovu autobiografii použil Alois Jirásek
ve slavném románu F. L. Věk, který zfilmovala Česká televize.
Přepyšský zpravodaj 2020/1
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Z regionu

SVATOVÍTSKÉ VARHANY SE ROZEZNÍ DÍKY DŘEVU Z ORLICKÝCH HOR
autor Dana Ehlová, DENÍKY.cz, redakčně zkráceno

Kardinál Dominik Duka a člen dozorčí rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Drahoslav
Chudoba z Bělé v Orlických horách při kontrole realizace zakázky výroby varhan pro Svatovíckou katedrálu, které zůstanou ve vlastnictví státu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
výtěžek sbírky na Dobrušsku dosáhl rekordní výše
Celkem 802 334 korun, to je výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou
Dobruška v sobotu 11. ledna v tomto městě, ale i v Opočně, Týništi nad Orlicí a
dalších čtyřiadvaceti obcích. Sbírka ovšem nejsou jen dětští koledníci a dospělí
s pokladničkami, ale také dobrovolníci, bez nichž by se uspořádání tak rozsáhlé
akce nemohlo uskutečnit. Patří k nim řidiči, kteří odvezou děti do vzdálenějších
míst, maminky, co napečou dobroty, jež po návratu králů z terénu rychle mizí ze
stolů. Všichni do jednoho jsou podepsáni pod radostným a historickým výsledkem. Konečná částka signalizuje, že potřební lidé opět nezůstanou bez pomoci.
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Projekt Svatovítské varhany v lecčems
připomíná stavbu Národního divadla
spojenou s mottem Národ sobě.
I na nástroj do nejvýznamnějšího českého církevního chrámu přispěly tisíce
neznámých lidí, významné osobnosti,
velké firmy a instituce. Začátkem listopadu loňského roku nastala v dílně španělského mistra varhanáře Grenzinga
v El Papiolu nedaleko Barcelony historická chvíle a varhany se pod rukama
varhaníka Josefa Kšicy poprvé veřejně
rozezněly.
Premiérový koncert a prohlídku varhan
si vychutnal také člen dozorčí rady projektu Drahoslav Chudoba: „Znalci tvrdí,
že se jedná o světový unikát, nádherný
nástroj. Varhany, které váží 38 tun, jsme
si prohlédli. Měli jsme možnost vidět i
dílnu varhanáře Grenzinga, dělají tam
neskutečné věci. Jsou to vynikající odborníci.“
Nyní se projekt dostává do další důležité
fáze - tisíce píšťal a dalších součástí čeká
přesun do Prahy. S přípravami na stavbu
varhan přímo v katedrále souvisí úpravy
kruchty tak, aby unesla budoucí značné
zatížení. „Už jen zvuková kapacita může
mít vliv na statiku katedrály. Je nutné
vyztužit kruchtu, na které bude nástroj
stát. Odborníci se shodli, že by mělo
být použito dřevo,“ uvedl Drahoslav
Chudoba a pak odhalil tajemství jedné
z hmatatelných českých stop na svatovítských varhanách, stopy pocházející z
kraje pod Orlickými horami: „Členové
správní a dozorčí rady se shodli, že je
nutné shánět dřevo. Jsem opravdu rád,
že nás vyslyšel starosta Liberka a obecní zastupitelstvo záměr schválilo. Díky
tomu bude dřevo do katedrály právě z
našeho regionu. Nedávno jsme dostali
výpis materiálu a pan hajný vybere stromy, které bude třeba skácet.“
Den D nastal v sobotu 7. března. „Na
přípravě dřeva se podíleli myslivci z místního spolku. Ruku k dílu přiložili i přepyšští hasiči prostřednictvím jejich člena
režiséra Jiřího Stracha. Pro naši obec a
celý náš region to byl významný počin.
Vždyť dodávat dřevo do katedrály sv.
Víta na Pražském hradě se neděje každý
den. Věřím, že si to budou pamatovat i
naše děti a vnuci,“ dodal iniciátor celé
akce Drahoslav Chudoba.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Ze života spolků

SPOLEK PROPŘEPYCHY slaví jubileum
Spolek ProPřepychy - 10 let od založení
Na výroční schůzi spolku jsme připomenuli první kulaté jubileum. Dne 1. ledna
2020 uplynulo 10 let od založení spolku. Ponecháme dojmy a zážitky z našich
akcí kritickému oku jejich návštěvníků a ukážeme rozsah dosavadní činnosti za
uplynulé období řečí čísel. Musím říci, že mě některé údaje desetileté statistiky
překvapily.

2013

DEKÁDA SPOLKU V ČÍSLECH,
Výdaje: 1 328 538 Kč
Příjmy : 1 479 214 Kč
Saldo : 150 676 Kč
(Na rozdíl od rozpočtu ČR jsme
ani jeden rok nehospodařili se
záporným výsledkem)

2014
Investice: 101 063 Kč
(I k využití obcí a ostatními spolky. Zvuková aparatura; projektor; stánky; thermovárnice;
note book)
Turistické známky „Poutní místo
Dřízna“ – prodáno 535 ks
Tak snad nám ta bilance, spolu
s vámi, vydrží i do dalších let.

2015

2010

2011
Naše dary: 143 771 Kč
(Stromky k Bolehošti; varhany;
zvon; interaktivní tabule a výlety
pro MŠ; kolébka pro vítání občánků apod.)

2016

2012

Přepyšský zpravodaj 2020/1
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Ze života spolků

SPOLEK PROPŘEPYCHY slaví jubileum
10 let od založení

2018

Počet společenských akcí : 75
Počet účastníků – cca 17 000
(Masopust; Zájezdy na Moravu;
Festival K. Pšeničného; O přepyšské kormidlo; Tematické večery;
Rozsvícení stromu; Výstavky ve
Stoleté; Zpívání u kostela; spoluúčast na jubilejních akcích obce
apod.)

2017
2019

KNIHOVNA U LENKY
knižní novinka - Opočeňák z Pohoří
Vážení čtenáři. Přináším vám dva tipy z naší knihovny. Měsíc březen je ve znamení knihy a s ním spjatou Noc s Andersenem, která letos připadá na pátek 27. března. My vzhledem k našim možnostem, nebudeme v Knihovně u Lenky bivakovat,
ale přicházíme s následující nabídkou: Společně s Obcí Přepychy nabízíme besedu s Josefem Pepsonem Snětivým, známým
ze setkání s Otomarem Dvořákem, autorem knihy Místa zrychleného tepu. Dále s novinkou Opočeňák z Pohoří.

Novinka - Opočeňák z Pohoří.

Beseda s Miloněm Čepelkou a autorkou knihy Opočeňák z Pohoří Martinou Hlaváčkovou. „Využití odborné metody orální historie doplněné o studium dostupných pramenů
a literatury k dějinám Opočna, resp. Podorlicka v době od třicátých do šedesátých let 20.
století umožnilo Martině Hlaváčkové vytvořit poutavý obraz formování jednoho pozoruhodného lidského a uměleckého osudu v sepětí s jeho rodným krajem."

strana 25

V naší knihovně si můžete vypůjčit i knížku
pojednávající o životě a díle Miloně Čepelky.
Tentokrát z pohledu studentky Martiny Hlaváčkové z Opočna:
"Kniha Martiny Hlaváčkové je ohlédnutím za
dětstvím a mládím básníka, textaře, rozhlasového redaktora a člena-zakladatele Divadla
Járy Cimrmana – Miloně Čepelky. Příběh tohoto „Opočeňáka” narozeného roku 1936 v nedalekém Pohoří autorka zpracovala na základě
záznamů rozhovorů, které s Miloněm Čepelkou
vedla při přípravě své kvalifikační práce, obhájené na Univerzitě Pardubice. Pro účely této publikace byl celek původního textu výrazně upraven
a v aktuální podobě protagonistou autorizován.
Přepyšský zpravodaj 2020/1

Ze života spolků

PLES HASIČI
Restaurace Katka 15. února 2020
Místní hasiči pořádali týden po masopustu 15. 2. tradiční hasičský ples
v Restauraci Katka. Všichni hasiči se zúčastnili plesu ve svých uniformách. A účast byla skvělá. K tanci a poslechu hrála hudební skupina
„Pohoda“ z Rychnova nad Kněžnou. Jako každý hasičský ples byla velmi bohatá tombola.
Touto cestou bych chtěl poděkovat místním občanům za přispění do
bohaté tomboly a našim kuchtičkám za pečení krásných dortů (p. Burketové, Markové, Čtvrtečkové a Chudé Janě).
Jan Škalda

ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ FLORIÁNSKOU JÍZDU
PÁTEK 8. KVĚTNA - U POMNÍKU PADLÝCH, PŘEPYCHY
OBEC PŘEPYCHY NABÍZÍ K PRODEJI POSLEDNÍ VOLNÉ PARCELY
V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad v Přepychách. T: 603 485 369

10
1
2

Poslední
volné parcely:
1.
2.
10.

Parcelní číslo 219/49 o výměře 1283 m²
Parcelní číslo 219/48 o výměře 1504 m²
Parcelní číslo 219/35 o výměře 1611 m²
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Kulturní kalendář

O
N
E
Š

Restaurace Katka od 17 hodin

25 / 3 PRVNÍ POMOC - KURZ PRO MAMINKY MALÝCH DĚTÍ

Z RU

Pořádá MS ČČK.

26 / 3

27 / 3
30/ 3
3/4

11/ 4

PODORLICKÉ TRHY

JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ N O
E
Š
U
ZR
Soutěž o „NEJ“ velikonočního zajíčka
O
N
E
Š
U
R
Z
O
N
SBÍRKA POUŽITÉHO OBLEČENÍ
E
Š
U
R
Z
NO
SETKÁNÍ SENIORŮ
E
Š
Z RU
O
N
E
ZVÍŘÁTKA NA DVORKU
Š
Z RU
Restaurace Katka od 17 hodin

Beseda se saxofonistou, zpěvákem, skladatelem, textařem.
Pořádá Obec Přepychy.
Příjem dekorací v budově Tesonu od 14 do 18 hodin.
Pořádá Obec Přepychy.
Prostory prodejny p. Karlíčkové od 14 do 16:30 hodin
Pořádá MS ČČK Přepychy.

Restaurace Katka od 15 hodin

s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou
Rezervováno pro seniory Přepych. Pořádá Obec Přepychy.
Restaurace Katka od 13 do 17 hodin

Vyhlášení výsledků soutěže o „NEJ“ velikonočního zajíčka
Pořádá Obec Přepychy.
Restaurace Katka od 18 hodin

22 / 4 NAŠE STOPY V CIZINĚ

přednáška manželů Krulichových

24/ 4
29/ 4
30/ 4

Pořádá ČČK Přepychy
Kostel sv. Prokopa od 18 hodin

KONCERT BOHUŠ MATUŠ

Předprodej vstupenek - Pošta Partner. Pořádá Obec Přepychy.
Areál SK Přepychy

2. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
6. 6.

13. 6. 22. 8.
27. 6.
5. 9.
11. 7. 19. 9.
25. 7. 3. 10.
8. 8. 17. 10.

24. 10.
31. 10.
14. 11.
28. 11.
5. 12.

AREÁL SK PŘEPYCHY
Rezervování míst lze zakoupit
minimálně na 2 trhy a více
podle kalendáře trhů.
Jednorázové vstupenky lze zakoupit
u pokladny osobně.
Začátky od 6 hodin.
Rezervace prodejních míst do 7 hodin.

INFORMACE:

p. Šabatová - 727 877 533
p. Bareš - 728 279 854
p. Preclík - 604 822 949
Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte
vyhrazené parkoviště v areálu SK.

SE SAXOFONEM
O KNIHÁCH

Turnaj v kopané. Pořádá Policie ČR.
Areál SK Přepychy od 18 hodin

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ZR

Pořádá Obec Přepychy.

2/ 5
8/5

FLORIÁNSKÁ JÍZDA

O
N
E
UŠ

Pořádá ProPřepychy.

Pořádá SDH.

BESEDA s hudebníkem,
textařem a nakladatelem

Sraz u Tesonu v 9 hodin

VÝŠLAP NA OSIČINU

Pořádá Radek Tláskal a spol.
Areál SK Přepychy od 13 do 15 hodin

16 / 5 VOJENSKÁ HISTORIE - KVH z Dobrušky
Pořádá Obec Přepychy.

23/ 5

7. 3.
21. 3.
4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.

HOBBY BURZY

27. ročník - Memoriál nstržm. Pavla Pražáka

ZÁJEZD NA MORAVU

8/5

KALENDÁŘ SOBOTNÍCH TRHŮ

JOSEF
PEPSON SNĚTIVÝ
O náhradním termínu konání
akce budete včas informováni

Kostel sv. Prokopa od 19 hodin

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Pořádá Obec Přepychy.

strana 27

Přepyšský zpravodaj 2020/1

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Přepychy, tel/fax: 494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 700ks,
zdarma do vašich poštovních schránek. Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2020. Redakční rada: Jitka Čtvrtečková, Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Zdeňka Seidelová, Andrea Seidelová,
Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. Kn. Foto: archiv Obce Přepychy, Jozef Papík a Lenka Čtvrtečková. Registrace: MK ČR E 22540

Přepyšský zpravodaj 2020/1

strana 28

