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ZDARMA

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI JDOU PŘÍKLADEM

První dny po návratu do mateřské školy po vynucené pauze. Život se začíná vracet do původních
kolejí. Investiční stavby pokračují a nové se připravují. Tak je tomu nejen na zahradě MŠ, ale i ve
správě naší obce. Více v našem zpravodaji.

Samospráva obce

VÝPIS z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2020-08 ze dne 28. 5. 2020 a č. 2020-09 ze dne 18. 6. 2020
Výpis z Usnesení ZO č. 2020-08
ze dne 28. 5. 2020
I. ZO bere na vědomí:
Informaci o průběhu akce „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“ a zprávu
komise pro prodej pozemkových parcel
pro RD – Lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“.
Informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
Informaci o Poště Partner Přepychy.
Rozpočtové opatření č. 2020/003.

II. ZO schvaluje: (pro/proti/zdržel se):
Závěrečný účet obce Přepychy za rok 2019
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Přepychy, a to bez výhrad (14/0/0).
Účetní závěrku obce Přepychy za rok
2019. Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a
to bez výhrad (14/0/0).
Prodloužení termínu k podpisu Kupní
smlouvy s ujednáním o zřízení předkupního práva na koupi pozemkové parcely
č. 219/43, k.ú. Přepychy u Opočna na základě žádosti č.j. 383/2020, a to o 30 dnů
(14/0/0).
Prominutí
penalizačních
poplatků
z pozdní platby při prodeji pozemkových
parcel v lokalitě Z 26, z důvodu mimořádných opatření vlády (14/0/0).
Kupní smlouvu spojenou s ujednáním o
zřízení předkupního práva na pozemkovou parcelu v lokalitě Z 26 „V Domcích“,
Přepychy, kupní cena 750,-Kč bez DPH
za 1 m2, parc. č. 219/35, výměra 1611 m2
(14/0/0).
Dodatek č. 001 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení – lokality k distribuční soustavě č. 17_SOBS01_4121357575,
provozovatel ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
cena 12.500,-Kč (14/0/0).
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20POVU1- 0035 na projekt „Přepychy-oprava místních komunikací“, neinvestiční dotace ve výši 303.000,-Kč. (14/0/0).
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 20RRD10-0021, na projekt „Podpora
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provozu prodejny v obci Přepychy – Věra
Karlíčková“, neinvestiční dotace ve výši
20.000,-Kč. (14/0/0).
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20RRD10- 0022, na projekt „Podpora
provozu prodejny v obci Přepychy – The
Manh Dinh“, neinvestiční dotace ve výši
20.000,-Kč. (14/0/0).
Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu, účinkující Martin Hroch, koncert
8.11.2020, cena 17.000,-Kč včetně DPH
(13/0/1).
Zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na období 2021-2027
(14/0/0).
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. číslo 2016/10842,
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IČ: 47114983 (14/0/0).
Změnu dopravního značení u bytovky
Přepychy čp. 198 (12/0/2).
Smlouvu o výpůjčce s Římskokatolickou
farností Přepychy, 517 32 Přepychy 1, ,
věžní hodiny „ELEKON“ (14/0/0).
III. ZO neschvaluje (pro/proti/zdržel se):
Neposkytnout příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z.s., (14/0/0).

Výpis z Usnesení ZO č. 2020-09
ze dne 18. 6. 2020
I. ZO bere na vědomí:
Informaci o akce „16P – lokalita Z 26 „V
Domcích“, Přepychy“.
Zprávu komise pro prodej pozemkových
parcel pro RD – Lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2019832/VB/01, název
stavby: Přepychy, 219/31, lok.16RD-úprava TS,kNN. Budoucí oprávněná ČEZ
Distribuce, a.s., číslo smlouvy SoBS VB_
ČEZd_0035.
Žádost Správy silnic Královéhradeckého
kraje č.j. 450/2020 o bezúplatný převod
pozemků pod silnicí II/320.
Informaci o akci „Oprava kaple Panny
Marie Lurdské v Přepychách“.
Informaci o akci „Přepychy-oprava místních komunikací“.
Informaci o komplexních pozemkových
úpravách.
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Informaci o digitální technické mapě ČR.
Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok
2019.
Účetní závěrku Svazku obcí Dřížná 2019.
Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 981/61, č.j. 464/2020.
Předpokládané daňové výnosy obce pro
rok 2020.
Poděkování za poskytnutí finančního
příspěvku na podporu včelařství.
Informaci o kulturních akcích.

II. ZO schvaluje: (pro/proti/zdržel se):
Kupní smlouvy spojené s ujednáním o
zřízení předkupního práva na pozemkové parcely v lokalitě Z 26 „V Domcích“,
Přepychy, kupní cena 750,-Kč bez DPH
za 1 m2, parcely č. 219/47, 219/48 a 219/49
(13/0/0).
Vyhlášení záměru obce Přepychy č.
1/2020, darování pozemků v obci Přepychy (13/0/0).
Bezúplatný převod části pozemku dle GP
č. 386-43/2019 označené jako díl „b“ o výměře 57 m2 oddělený z původní pozemkové parcely č. 1112/1 a části pozemku dle
GP č. 386 43/2019 označené jako díl „e“ o
výměře 16 m2 oddělený z původní pozemkové parcely č. 1112/26 v k.ú. a obci Přepychy u Opočna z majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce Přepychy.
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného
zákaz zcizení převáděných nemovitých
věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne právních
účinků vkladů vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o
dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej
nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne. Obdarovaný můžepředmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce (13/0/0).
Příkazní smlouvu o výkonu technického
dozoru investora na akci „Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách“
(13/0/0).

III: Doporučení
Stanovit hlídku pro případné záplavy –
hlídat hladiny rybníků, ucpané mříže u
Štefanidesových, sledovat a hlásit stav.
Vyčistit příkopy od „Horky“.

Ze života obce

VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY - LOKALITY Z 26 V DOMCÍCH
pilot Radek Seidel, foto Andrea Seidelová

Výstavba infrastruktury akce 16
P – lokalita Z 26 „V Domcích“,
Přepychy probíhá dle harmonogramu. Do ukončení stavby nám
zbývá necelých devatenáct týdnů.
Jsou dokončeny vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, uloženy
vsakovací objekty, i přes nepřízeň počasí se pracuje na uložení
obrovských betonových šachet
kanalizačního vedení. Elektrické
rozvody NN zajistí dodavatel společnosti ČEZ Distribuce. Současně bude provedena rekonstrukce
stávajících el. přípojek RD od čp.
199 až po čp. 158., společnost
CETIN provede protlak pod silnící II/304 a uloží své sítě v měsíci
červenci a srpnu.
Všechny nabízené parcely v této
lokalitě již mají schváleny své nové budoucí majitele. Zbývá podepsat poslední tři kupní smlouvy.
Noví majitelé jsou vesměs mladé
rodiny s dětmi. Čeká nás v nejbližší době rozšíření kapacity Základní školy a mateřské školy v Přepychách.
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SLOVO STAROSTKY
"PŘEPYCHY - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ"
Vážení spoluobčané,
od pondělí 22. června se opět uvolňují některá opatření přijatá v souvislosti s pandemií
nemoci covid -19. Otevřou se koupaliště,
můžeme pořádat hromadné akce do 1 000
lidí, od července snad již odložíme roušky…
Opatření vlády v souvislosti s jarní pandemií
mají obrovský dopad na naši ekonomiku, na
zaměstnance i zaměstnavatele, ale i na rozpočty obcí. Předpokládané daňové výnosy
v roce 2020 klesnou pro naši obec o více
než 28 %. Předpokládaný propad ve výši
2.758.000,- Kč by měl být kompenzován
při částce 1 200,- Kč na obyvatele částkou
764.000,- Kč.
Zejména v této době musíme podpořit i naše
místní stavební firmy a zadat jim naše zakázky pro podporu a restart ekonomiky. Nezrušili jsme tedy žádnou z plánovaných akcí
a budujeme a opravujeme podle plánu.
Přeji Vám všem krásné letní dny, pěknou dovolenou, dětem příjemné prázdniny a věřím,
že po prázdninách se vrátíme již všichni do
normálního běžného života!
Zdeňka Seidelová
PŘEPYCHY
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V měsíci červnu 2020 byly opraveny místní komunikace v Přepychách. Opravy provedla společnost STRABAG a.s., odštěpný
závod Praha, oblast Hradec Králové. Cena
díla je 713 645 Kč, Královéhradecký kraj
poskytne naší obci neinvestiční dotaci ve
výši 303 tisíce Kč.
Děkujeme zastupitelům KHK za významnou finanční podporu našeho projektu právě v této době! Dále děkujeme všem pracovníkům společnosti STRABAG a.s., zejména
stavbyvedoucímu panu Ing. Zbyňkovi Pernicovi za skvělé provedení naší zakázky!
PAVEL HEČKO, radní - regionální rozvoj
Jsem velice rád, že Královéhradecký kraj
může být Vaším partnerem při realizaci Vašeho záměru a společného zájmu na rozvoji
regionu pro zachování kvalitního a dobrého
místa pro život v našem kraji.
Děkuji Vám za Vaší obětavou práci, přeji
mnoho úspěchů při realizaci Vašeho projektu
a těším se na další spolupráci.
Přepyšský zpravodaj 2020/2
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Ze života obce

INFORMACE OÚ
Oprava chodníků v obci Přepychy
OPRAVA CHODNÍKŮ
V OBCI PŘEPYCHY
Obec Přepychy opravila chodník
u čísla popisného 47. Chodník,
který stavěl kdysi pan František
Krušina s partou šikovných přepyšáků, vykazoval již značné poškození.
Dále byl opraven vjezd u čísla
popisného 178 a kanál u čp. 31.
Dodavatelem opravy byla společnost STRABAG a.s.
Cena díla 224.359,- Kč Kč včetně
DPH.

KACHNÍ RODINKA
Naše paní kachna letos vyvedla
mladé na ostrůvku rybníka Sv.
Jan. Má jich celkem sedm. Malá
kachňata si ráda pochutnají na
zbytcích chleba nebo rohlíků!
Pamatujte na naše kachny a nevhazujte staré pečivo do popelnic! Doneste je raději k rybníkům. A co nesežerou kachny, na
tom si pochutnají ryby v našich
vodách.

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 srpna a září.

Objednávky je možné provést do 31. 7. 2020 v prodejnách potravin paní Karlíčkové,
U Milana a na Poště Partner.
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INFORMACE OÚ
oprava hasičské zbrojnice čp. 125
V rozpočtu obce Přepychy pro
rok 2020 byla zahrnuta i oprava budovy hasičské zbrojnice.
Bude se natírat nově fasáda.
Nátěrům předcházelo tlakové
mytí povrchu fasády od prachu a plísní. Poškozená místa
a uražené rohy byly opraveny.
Rovněž budou natřeny všechny
dřevěné podhledy střechy.
Jarní vichřice poškodila střechu
na mnoha místech. Podrobné
snímky z dronu ukázaly utržení
téměř stovky šindelů na různých
místech a poměrně značné poškození obložení komínu.
Při plánované opravě bude tedy
nutno opravit i střechu a komín.
Zhotovitel akce je KERSON
spol. s r.o., stavbyvedoucí pan
Ing. Václav Mňuk.

BUXUSY V NAŠÍ OBCI NAPADL PARAZIT
nezbytné odstranění všech poškozených keříků na hřbitově
Zavíječ zimostrázový - škůdce
na buxusech, zdevastoval keře
i na našem hřbitově. Rostliny
se nedaly dle informací Ing. Jany Kulhánkové ze Zahradní Architektury Pardubice zachránit,
proto je pracovníci technických
služeb odstranili.
Postupně odstraníme všechny
poškozené keříky a budeme o
tom informovat vlastníky příslušných hrobových míst.
Pracovníci technických služeb
začali po předchozí dohodě
s vlastníkem hrobky hned za
vstupní brankou. Prostor bude
zatravněn.
Housenky zavíječe zimostrázového dorůstají délky až
5 cm. Okusují nejen listy buxusu, ale i zelenou kůru. Při přemnožení může dojít k holožíru.

Přepyšský zpravodaj 2020/2

Škůdcem napadané buxusy

Současný stav
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INFORMACE OÚ
Oprava Kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách
Projekt má za cíl prostřednictvím oprav dosáhnout zachování významné památky, která zde
stojí již 130 let, obnovit kouzlo
oblíbeného poutního místa a
zatraktivnit toto místo pro návštěvníky. Celé dřízenské údolí,
jemuž vévodí kaple, je častým
cílem turistů a poutníků a slouží
k setkávání lidí při různých kulturních a církevních akcích.
Stavební práce dle dokumentace zahrnují opravu střechy, která je v havarijním stavu, spočívající ve výměně
střešní krytiny a opravě tesařských
konstrukcí. Dále opravu fasády, odvedení dešťových vod, nový nátěr vstupních dveří a ochranných mříží, ošetření a impregnace křížku na průčelí a
dále všech pískovcových prvků.
Vzhledem k tomu, že veškeré prvky a
materiály jsou původní, tedy 130 let
staré, a k místu, kde se kaple nachází
(lesní prostředí), kde stavba trpí dvojnásobně více, byla již oprava neodkladná.
Dodavatelem akce „Oprava kaple
Panny Marie Lurdské v Přepychách“ je
KERSON spol. s r.o., cena díla včetně
DPH je 928 900,- Kč. Při odkrytí poškozeného místa střechy se ukázalo, že
je třeba vyměnit celý dřevěný krov, ve
střeše za štítem bude proveden nový
střešní výlez. Na tuto změnu bude
schválen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na nejbližším jednání zastupitelstva.
Akce bude spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z
programu dotace na individuální
účel 20RGI02 a z dotačního programu MMR DT G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
117D8210G3469.
Před vlastním zahájením oprav byla
pokácena za pomoci navijáku statná
jedle, která ze sousedního pozemku
ohrožovala pádem naši kapličku. Děkujeme Mírovi Máslovi a jeho kolegovi Radimovi Štěpánovi za jejich skvělou spolupráci.
Zdeňka Seidelová

TRADIČNÍ POUTNÍ
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH 2020
neděle od 14:30 hodin

16. srpna 2020
mši sv. celebruje
P. Zdeněk Novák

11. října 2019
mši sv. celebruje
P. Ján Jakubovič

Z výšky lešení se pracovníkům otevírá nádherný a
nezvyklý výhled do našeho údolí, kterým se jistě kochal i pan Alois Mádr!

Další finanční prostředky na opravu kapličky
jsou získávány z darů občanů a firem na tuto
akci. Celkem tak bylo získáno již 70 tisíc Kč!
Pokud se rozhodnete pomoci nám Vaším darem,
pište na prepychy@prepychy.cz, nebo volejte na
494 628 111.
Děkujeme.
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INFORMACE OÚ
úklid obce ve spolupráci technických služeb a Správy silnic KHK

Úklid obce ve spolupráci technických služeb Přepychy a Správy silnic Královéhradeckého kraje, obvod
Dobruška. Děkujeme za skvělou spolupráci!

VANDALISMUS V NAŠI OBCI A NEUKÁZNĚNÍ SPOLUOBČANÉ

Pracovníci technických služeb uklidili a posekali trávu po celých Přepychách. Měli za úkol vše stihnout do příjezdu Spanilé jízdy cyklistů do Přepych. Přes nepřízeň počasí a častý déšť všechno stihli. Patří jim za to
moje veliké poděkování!
A při tom museli ještě obrousit počmáranou novou žlutou fasádu budovy
Základní školy, kterou poškodil neznámý vandal. A nebo přebrat skleněný
odpad v kontejneru u prodejny Milan. Přes výrazné označení, že se tam
nesmí vhazovat porcelán a keramika, se tam neustále tento materiál objevuje. Že by v Přepychách byl někdo, kdo neumí číst? A nebo nepozná,
že jeho WC mísa není skleněná?
WC MÍSY jsou velkoobjemový odpad a tento je odvážen dvakrát ročně na
náklady obce!
ELEKTROODPAD – ledničky, pračky, počítače, vysavače a podobně
soustřeďujeme v budově ENCO. Je potom hromadně odvážen k likvidaci.
Bližší informace na tel. 603 485 369.
Zdeňka Seidelová, starostka
Přepyšský zpravodaj 2020/2
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad v Přepychách nabízí občanům

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

9. a 10. ČERVENCE
Objednávky vývozu jsou přijímány
U paní Karlíčkové, U Milana, na Poště Partner do 30. června 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

OBJEDNÁVKA VÝVOZU ODPADNÍCH VOD:
Na den (nehodící se škrtněte):

9. července 2020		

10. července 2020

Objekt čp. ………….. Čas mé přítomnosti (od – do)…………………………………..
Jméno a příjmení………………………………...........................................................
telefon……………………………………
e-mail…………………………………………
podpis:……………………………………….
Objednávku možno zaslat na mail: jana.stepankova@prepychy.cz
strana 9

Přepyšský zpravodaj 2020/2

Ze života obce

INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst.
3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do
31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do
uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994),
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 metr od krajního
vedení.
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno
ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v
blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9
energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné
látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro
elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí
blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jinémpředpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poPřepyšský zpravodaj 2020/2
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loze byly všechny jejich části mimo
ochranné pásmo vedení, a musí být
zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo
jiné objekty v ochranných pásmech
nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré
pozemní práce, při kterých by byla
narušena stabilita podpěrných bodů
(sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény,
reklamy, ukazatele apod. pod, přes
nebo přímo na stožáry elektrického
vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž
se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body
č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení
(zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí
jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí
zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným
termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o
zaizolování části vedení.

Ze života obce

INFORMACE z OBECNÍHO ÚŘADU
ochranná pásma nadzemních vedení
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných
zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující
provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky
nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz

POZOR NA OCHRANNÁ PÁSMA
NA POZEMKU!

Záměr výstavby rodinného domu, bazénu nebo garáže, či výsadby stromoví může
zkomplikovat výskyt ochranného pásma technické nebo dopravní infrastruktury.
Jejich existenci nemůžeme ovlivnit, ale mohou být pro řešení budoucího objektu
zásadní. Dochází jimi k omezení vlastnického práva a mohou výrazně zasahovat do
konkrétního řešení.
Vždy se předem informujte o rozsahu ochranného pásma pro:
-

Nadzemní i podzemní elektrické vedení a transformátory

-

Vodovody

-

Kanalizace

-

Vodní toky

-

Optické sítě

-

Plynovody

-

Silnice

-

Lesy

Pokud se zjistí, že je daný pozemek zatížen ochranným pásmem nebo břemenem, je vhodné u stavebního úřadu či správce sítí ověřit, jaká omezení, nároky
a opatření ke konkrétnímu ochrannému pásmu se vztahují k Vašemu záměru a
jaké kroky lze pro jeho řešení učinit.
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Ze života obce

SPANILÁ JÍZDA OPOČNO - PŘEPYCHY
Novinky.cz, autor Dana Ehlová

OPOČNO, ulice Na Olivě, 1. května 1971. Zprava: Zdeněk POPELKA, Zbynda URBAN, Miloš KOPECKÝ, Zdeněk ZILVAR,
Petr ŠTRAUCH, Luboš BAHNÍK, Vítězslav ZILVAR, Vladimír VÁVRA, Zbyněk RINGEL, Vladimír DOLEK, Jan JAKL. Paní
vpředu s kabelkou - Jaroslava IZÁKOVÁ, rozená Čtvrtečková čp. 160, Přepychy.

Výsledkem setkání účastníků tour Na kole dětem
a spanilé jízdy cyklistů z Opočna do Přepych
byla pomoc dětem
Spanilá jízda cyklistů z Opočna a okolí, kteří v 70. letech patřili
ke špičce v naší republice, směřující do krásné lokality Ve skalách u Přepych, vyvrcholila 19. června kolem půl sedmé večer
předáním finančních darů Josefu Zimovčákovi, zakladateli
nadačního fondu Na kole dětem.
Cyklisté TJ Spartak Opočno, jejichž setkání zorganizoval spolek Abakus,
patřili před půl stoletím k nejlepším. Oddíl založil a od úspěchu k úspěchu
vedl Zbyněk Urban, na jehož počest se spanilá jízda také uskutečnila. Ke
sportu je ovšem vedl i jejich učitel Miroslav Dolek.
Jména jako Zdeněk Zilvar, Vladimír Dolek, Vladimír Vávra, Honza Jakl a
další figurovala tehdy pravidelně v popředí výsledkových listin. Vzory jim
přitom byli velice populární vítězové Závodu míru Vlastimil Moravec a Jan
Smolík s velkými vazbami k regionu pod Orlickými horami.
Jan Smolík přijel skupinu podpořit osobně, nechyběl ani současný mistr
republiky František Sisr.
Přepyšský zpravodaj 2020/2
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Symbol míru, bílou holubici z chovu
mistra Evropy v chovu holubů Jaroslava Valáška ze Semechnic, vypustil Jan Smolík - absolutní vítěz Závodu míru 1964.

Ze života obce

SPANILÁ JÍZDA OPOČNO - PŘEPYCHY
„Je skvělé, když se lidé setkají a společně šlápnou do pedálů pro radost sobě i ostatním."

Pořadatelé akce děkují za doprovod peletonu cyklistů a zajištění jeho bezpečného dojezdu do Přepych dvoučlenné hlídce dopravního inspektorátu, územní
odbor Rychnov n. Kn. a dvoučlenné hlídce Městské policie Dobruška.

U startu a cíle spanilé jízdy byli
účastníci 11. ročníku tour Na kole
dětem – Josef Zimovčák a olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, Rychnovsko zde
zastupoval Drahoslav Chudoba,
který by v budoucnu rád hájil zájmy
regionu i v Senátu.
Jako první se vydal na trasu handbiker Michal Šiška. V přepyšských
skalách uvítali cyklisty místní občané v čele se starostkou Zdeňkou
Seidelovou. Právě ona vložila do
symbolické poštovní schránky finanční dary obce Přepychy, svůj a
majitele firmy Servisbal Obaly Ladislava Horčičky na podporu projektu
Na kole dětem. Jezdec na vysokém
kole Josef Zimovčák během poděkování řekl: „Nadační fond je mé největší vítězství – sportovní, možná i
životní. Jezdím na kole a pomáhám.
Přitom dodržuji čtyři P – pomoc dětem, partnerství, poznání krásy naší
vlasti a pohyb. Finance jsou určeny
pro děti, které skončí onkologickou
léčbu. My jim platíme rekondičně-relaxační pobyty. Za dobu fungování fondu jsme už věnovali zhruba
14 milionů korun.“
Z Přepych si 19. června odvážel
2 tisíce od obce, 10 tisíc od starostky
a 5 tisíc od Ladislava Horčičky.

„BYLO PRO MĚ VELKOU CTÍ, STÁT SE SOUČÁSTÍ SPANILÉ JÍZDY OPOČNO - PŘEPYCHY. JE VŽDY
SKVĚLÉ, KDYŽ SE LIDÉ SETKAJÍ A SPOLEČNĚ ŠLÁPNOU DO PEDÁLŮ PRO RADOST SOBĚ I OSTATNÍM."
Za krásné přijetí a pomoc dětem děkuje a vše dobré přeje Josef Zimovčák

Legenda cyklistiky Jan Smolík
s mistrem ČR Františkem Sisrem.

Zleva: Jan Smolík, František Sisr, Vladimír Vávra, Zdeňka Seidelová,
Oldřich Hofman, Jiří Králíček, Kateřina Neumannová a Josef Zimovčák.
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Ze života spolků

CYKLISTICKÝ VÝLET DO RATIBOŘIC

Kulturní komise

Déšť, bouřky, přívalové deště, … tak zněla předpověď počasí na neděli 7. června. Ani ta nás však neodradila a všic
k hasičské zbrojnici, kde na nás již čekal autobus společnosti Alpin Tour. Sešli jsme se v hojném počtu 41 osob. Povi
těnky a pro turisty deštníky. V 9 hod. jsme vyjeli směr Česká Skalice, kde byl začátek naší cyklistické a turistické tra
trasa dlouhá asi 11 km, turisté se vydali přímou cestou do Babiččina údolí (cca 4 km).

Přepyšský zpravodaj 2020/2
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chni nahlášení účastníci dorazili
vinnou výbavou byly hlavně plášasy. Pro cyklisty byla připravena

Ze života spolků

První zastávka cyklistů byla na rozhledně Žernov. Většina z nás neodolala a
rozhlednu „vyšlápla“. Odměnou byl krásný výhled do okolí. Posilněni svačinkou
jsme se vydali ke zřícenině hradu Rýzmburk. Z přilehlého altánu se nám naskytl výhled do údolí. Po chvíli jsme dorazili ke splavu, který okamžitě obsadily
naše malé „Viktorky“. Jeden odvážlivec si u splavu dokonce zaplaval. Někteří
výletníci se zúčastnili zamluvené prohlídky zámku Ratibořice nebo se vydali do
Hereckého muzea Viktorka. Poobědvali jsme v restauraci u muzea a pomalu
se vydali na parkoviště k zámku, kde na nás čekal autobus. Příjemným zakončením byla procházka v zámeckém parku, odpolední káva a pro děti zmrzlina
či jiné pochutiny.
Navzdory děsivé předpovědi počasí nám nepršelo a dokonce svítilo sluníčko.
Déšť nás zastihl až na cestě k domovu. Ale to nám nevadilo, protože jsme seděli v suchu v autobusu.
Děkujeme všem účastníkům zájezdu za odvahu a za to, že to nevzdali.
Těšíme se na příští rok.
Děkujeme společnosti ALPIN TOUR za bezpečný převoz našich výletníků.
Kulturní komise
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Život v obci

SVÁTEK CYRILA A METODĚJE

5. července si připomeneme příchod Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863

CYRIL a METODĚJ
Na poutníka Metoděje
štěstěna se stále směje
na chudáka Cyrila
by i jazyk plazila
Stal se chudák cizím stínem
pletou si ho s Konstantinem
Jan Beran, Jmeninář

Pomník Cyrila a Metoděje
V roce 1880 byl zavezen rybníček před školou, struze
byl dán nový směr a nákladem okresu byl postaven
pod silnicí mostek. Na takto upraveném prostranství
bylo umístěno sousoší
Cyrila a Metoděje, které bylo 27. června téhož roku
zdejším farářem Antonínem Flesarem slavnostně
vysvěceno. Je tomu již 140 let co oba bratři
ze Soluně dohlížejí, přes cestu na distanc,
na vzdělávání mládeže v místní škole.

PODĚKOVÁNÍ VÁCLAVU CHUDÉMU

Koncem května odešel do starobního důchodu pan Václav Chudý, pracovník společnosti AQUA SERVIS a.s.
Známe ho všichni velmi dobře – obětavý, pracovitý a
svědomitý člověk. Jako provozní montér „Střediska Přepychy“ zajišťoval a opravoval naše vodovody a technická zařízení již od roku 1979.
Nejprve jako provozní montér vodovodů, následně na
pozici střediskáře společnosti VčVAK, která byla v roce
1994 přejmenována na AQUA SERVIS, a. s., Rychnov
n. Kn.. Poslední rok předával svoje zkušenosti novému
pracovníkovi Janu Kratochvílovi.
Za všechny občany obcí sdružených ve Svazku obcí
Dřížná panu Chudému ze srdce děkuji za jeho skvěle
a řádně odvedenou práci a do zaslouženého důchodu
přeji hodně štěstí, pevné zdraví a vždy úsměv na tváři!
Zdeňka Seidelová, Předsedkyně Svazku obcí Dřížná.

Přepyšský zpravodaj 2020/2

Společenská kronika
červen, červenec, srpen
ČERVEN
Kašparová Marie

čp. 65		

86 let

ČERVENEC
Voltrová Vlasta

čp. 68		

81 let

SRPEN
Janečková Miloslava čp. 21		
Špaček Václav		
čp. 213		

92 let
82 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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POZVÁNKA -ANeJ
zajíček a ZVÍŘÁTKA
ZÁKLADNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA NA DVORKU
Kulturní
naši
žácikomise
vystavují v Sedloňově

Obec Sedloňov a Spolek ABAKUS spojily své síly a u příležitosti 150.
let pošty v Sedloňově uspořádaly výstavu papírových poštovních
schránek, které ozdobily děti, amatérští výtvarníci i profesionálové.
Do tvorby se zapojily i děti naší ZŠ a MŠ, Spolek ProPřepychy (jehož
schránka slouží jako poutač na Přepyšské kormidlo) i účastnice Přepyšského plenéru.

Petr Netík - Nejty
Opočno

Jitka Tláskalová
Opočno

Přepyšský plenér
kolektivní práce

Dáša Honsnejmanová
Mokré

Alena Prosečová
Přepyšský plenér

Schránka Aleny Galianové a originální
poštovní obálky - kolektivní práce účastnic Přepyšského plenéru - posloužily při
předání finančního daru Nadaci Josefa
Zimovčáka.

Pavel Matuška
Třebechovice

Veronika Zdeňková
ProPřepychy

Jarmila Haldová
Sedloňov

Výstavka poštovních schránek je v prostorách
vstupní chodby Obecního úřadu Sedloňov
a je přístupná denněv úředních hodinách obce.
strana 17

Ředitel naší ZŠ Jan Macháček a Adam
Zilvar s poštovními schránkami nesoucími motiv naší obce. Výtvory našich dětí
jsou součástí expozice věnované 150 letům pošty v Sedloňově. Výstava je v Galerii Jarmily Haldové na Obecním úřadě
v Sedloňově a potrvá do konce července.
Přepyšský zpravodaj 2020/2
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY A HLAVIČKY
autor Vladimír Zdeněk

My Češi jsme spíše racionální a pragmatičtí a tento národní rys nás mnohdy zavádí k vlastnímu podceňování, k pocitu malosti, nebo zbytečné
skromnosti. Ve světě nás ale také znají jako výborné improvizátory, kutilské nadšence, šikovné řemeslníky i chytré hlavičky. Šikovní lidé žijí i mezi
námi. Některé z nich chceme představovat i v pravidelné rubrice našeho
Zpravodaje.

VESELÝ ŘEZBÁŘ
Jeho dílna je plná dlát, pilek, hoblin a
neopakovatelné, krásné vůně dřeva.
Když se s rodinou přistěhoval v roce
2003 do Přepych, brzy jsme poznali,
že jde o veselého chlapíka, který nezkazí žádnou legraci. O něco později
jsme poznali i jeho šikovné ruce. Vyučil se truhlářem, ale k možnostem,
jak ze dřeva vykouzlit krásné věci
mu napomohl akademický malíř Jiří
Kodym. Pro místní hasiče vykouzlil
jejich patrona, sv. Floriána, ve Dřízenském údolí zase repliku madony s dítětem, podle předlohy, která
zde byla od sedmileté války. Jako
zanícený myslivec vytvořil nespočet

Přepyšský zpravodaj 2020/2

podkladů pro trofeje, vyzdobil pažby
mnoha loveckých zbraní a řadu reliéfů s mysliveckou tématikou. S jeho
pracemi se můžeme setkat ale také
na oltáři žambereckého kostela, na
ozdobě varhan v kostele Panny Marie v Opočně, v dřevořezbě biskupa
Gorazda v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje v Praze (známé poslední útočiště výsadku Anthropoid).
Nejraději pracuje s lípou a ořechem.
O lípě říká: „Je tvrdá, ale houževnatá“; o dubu „Je tvrdý, ale často se zlomí“ a o ořechu „Je prostě ušlechtilý“.
Tak Radku Křivko, ať Tvé šikovné ruce
ještě dlouho nezahálejí.
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ PRO PSÍ DOMOV V LUKAVICI

Psí domov Lukavice je soukromé zařízení, přijímá psy nalezené, toulavé a týrané. Dováží je okolní města a obce, se kterými mají smlouvu. Zvýšil se počet psů ve vyšším věku, kteří jsou hůře umístitelní.
Vzniklo občanské sdružení PES SENIOR. Finančních prostředků je
však málo, vítaná je jakákoliv pomoc, finanční i materiální.
Bližší informace na www.utuleklukavice.cz, č.ú. 1240671369/0800.
Naši mladí hasiči uspořádali v hasičské zbrojnici sbírku krmení a
psích dobrot a pamlsků. Pod vedením Mileny Brandejsové shromáždili několik desítek kilogramů konzerv a granulí, nechyběly ani misky
a vodítka pro potřeby útulku.
Sbírku pak děti slavnostně předaly vedení útulku v sobotu 13. června 2020. V doprovodu Miloslavy Markové, Mileny Brandejsové a Josefa Marka si děti prohlédly všechny pejsky, s některými se i prošly
na procházku.
Děkujeme všem dárcům za Vaše dary pro Psí domov Lukavice!
Milena Brandejsová
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SPOLEK PROPŘEPYCHY slaví jubileum
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO - 22. srpna 2020

KDO BUDE VÍTĚZEM JUBILEJNÍHO 10. ROČNÍKU?
MIMINA
Tomáš Rydlo a spol

v sobotu 22. 8. 2020
od 14 hodin
na Dvorském rybníku

2012
ROBINSON CRUSOE
Denis Polák a Lukáš Tláskal

VÍTĚZOVÉ DEVÍTI ROČNÍKŮ ÚSPĚŠNÉHO KLÁNÍ

2011

2014
KANIBALOVÉ
Terezka Macháčková a Lenka Sejkorová

DIVOŽENKY
Lenka Sejkorová
a Terezka Macháčková

Přepyšský zpravodaj 2020/2
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SPOLEK PROPŘEPYCHY slaví jubileum
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO - 22. srpna 2020

2015

2016

HAVAJŠTÍ TROSEČNÍCI
Vojta Vajsar a Adélka Rydlová

2017

ČERVENÁ KARKULKA
Filip Tláskal, Míra Hájek a vlk

2019

2018

LETEM SVĚTEM
Terezka Macháčková
a Lenka Sejkorová

ASTERIX A OBELIX
Filip Tláskal
a Nikol Machová

SIMPSONOVI
Lukáš Tláskal a Denis Polák

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Areál SK
29. srpna
od 16 hodin
strana 21
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POZVÁNKA NA ZÁMEK OPOČNO
Andrea Seidelová
Potřebujete dobít energii, myšlenky přenést z reality jiným
směrem, alespoň na chvíli hodit starosti za hlavu a zároveň se
obohatit zajímavým kulturním zážitkem? Na státním zámku
v Opočně na prázdninové měsíce chystáme zajímavý program
zaměřený na dospělého i dětského návštěvníka.
Těšíme se na Vás
Andrea Seidelová, DiS, PR pracovník SZ Opočno

www.opocno.cz, www.facebook.com/zamekopocno

PRÁZDNINOVÉ AKCE ROKU 2020 NA STÁTNÍM ZÁMKU OPOČNO
Měsíc červenec a srpen

s edukativní výstavou „Strašidla království Českého“.
Jak vypadá třeba takový vodník nebo bílá paní, to jistě ví
i malé děcko, ale co třeba bazilišek? Přijďte si je prohlédnout k nám na zámek.
Dále po dobu letních prázdnin na arkádovém nádvoří
zámku, k výročí 100 let od narození jeho Excelence ThLic. Karla Otčenáška, O.S.L.J., PaedDr. h. c., rodáka
z Českého Meziříčí, politického vězně, 23. biskupa královéhradeckého a osobního arcibiskupa instalujeme volně
přístupnou výstavu. Celý projekt „Století Karla Otčenáška“ pořádá spolek Saeculum, z.s. (lat. století) za podpory
Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého
kraje.

4. až 6. července

provoníme zámecké komnaty nespočetným množstvím
květinových vazeb z růží v duchu klasicismu. Jedná se již
o 11. ročník „Svátků růží“ na opočenském zámku, který
se každým rokem těší velkému zájmu veřejnosti. Letos poprvé při této akci budete moci navštívit historické interiéry
zámku vlastním tempem, pouze za dohledu kustodů.

Mons. Karel Otčenášek a opočenská rodačka Naděžda Kavalírová při udělení ocenění Osobnost Rodného kraje Františka
Kupky. Mariánský kostelík, 24. června 2007. Ocenění uděluje
významným osobnostem spajatým s Rodným krajem Frantika
Kupky Spolek ABAKUS.

11. července

„Lovecká tradice a opočenský zámek“ – Zajímá Vás, jaké je to na zámku večer? Máme pro Vás připravené noční

prohlídky bez průvodce s ochutnávkou dobových zvěřinových specialit za doprovodu lesního rohu dne 11. 7.
od 19 do 22 hodin. Opět, stejně jako u růží, si expozici projdete dle vlastního časového rozvrhu. Ve 20 hodin
v zámecké tabulnici na vás čeká přednáška o honu a lovu na Opočensku.

Ve středu 15. července

15. 7. 2020
ZÁMEK OPOČNO
Více informací: www.opocno.cz, www.facebook.com/zamekopocno
Přepyšský zpravodaj 2020/2
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zveme všechny odvážné na divadelní
komedii v podání divadla Nymburk,
známý příběh Oscara Wilda, pod širým nebem, na zámeckém nádvoří,
s opravdovými herci a živým strašidlem - Strašidlo cantervillské.
V hlavních rolích: Martin Zounar,
Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka
Sršňová, Lukáš Toman Paclt, Dorota
Paulik, vokální trio Přelet M.S. a další, v režii Jaroslava Kříže. Lístky mimo
jiné v předprodeji na pokladně zámku
již nyní.

Z regionu

POZVÁNKA NA ZÁMEK OPOČNO
Andrea Seidelová

Prázdninové akce roku 2020 na SZ Opočno
1. a 2. srpna

29. srpna

Vás správce sbírek zavede do zámeckého depozitáře – tato nabídka je pro
omezený počet osob a na rezervaci.

V samotném závěru srpna si Vás dovolíme pozvat v rámci „Hradozámecké noci“ do letního kina – promítneme film režiséra Jana Schmidta z roku
1982, Smrt talentovaného ševce.
Detektivní příběh není asi třeba nijak
podrobně představovat. Kapitán Exner přijíždí trávit dovolenou do městečka Opolná. Nejvíce záběrů bylo
natočeno právě na našem zámku,
v parku, ve městě Opočno a v blízkém
okolí, jako např. v Pekle u Nového
Města nad Metují. Zahráli si v něm
Opočeňáci: Josef Wydra, Josef Krejča,
a Luděk Stančík. Přijďte zavzpomínat!
Poznáte kdo je na snímku?

8. a 9. srpna

V dubnu jsme byli nuceni zrušit velmi oblíbené prohlídky zámku po místech, kde běžně návštěvníky neprovádíme, jedná se o prostory stříbrnice,
kuchyně, přípravny jídel, spojovací
chodbu (s návštěvou oratoře), která
propojuje zámek s letohrádkem. Podařil se nám najít nový termín a prohlídky s názvem„Opočno opačně"...,
budou 8. a 9. srpna. Doporučujeme
rezervaci.

FESTIVAL F. L. VĚKA 2020. Desátý ročník festivalu se uskuteční v období od 13. září do 1. listopadu. Nabídne špičkové české i zahraniční
interprety v oblasti klasické hudby, symfonický orchestr i crossoverové projekty. Reflektováno bude 700. výročí města Dobrušky.
13. 9. Dobruška,
kostel sv. Václava

27. 9. Dobruška,
kostel sv. Václava

18. 10. Opočno,
obrazárna zámku

Zahajovacího koncertu festivalu se ujme
špičkové uskupení hráčů na žesťové nástroje pod vedením trumpetisty Marka
Zvolánka.

Sopranistka Helena Hozová je respektovanou interpretkou hudby období Baroka a
klasicismu, spolupracuje například se souborem Collegium 1704. V Dobrušce uvede
mimo jiné slavné Mozartovo Alleluja.

IrvineEpoque

Helena Hozová – soprán
Komorní orchestr
Barocco sempre giovane
Jiří Vejvoda – moderátor, předání Ceny

25. 10. Nové Město nad Metují,
zámek

CZECH BRASS

19. 9. Deštné v Orlických horách,
kostel sv. Máří Magdalény
Gustáv Beláček je sólistou Národního divadla v Bratislavě. Za doprovodu profesora
Hudební akademie v Krakově přednese
program s důrazem na tvorbu Antonína
Dvořáka.

Gustav Beláček – bas
Waclaw Golonka– varhany
20. 9. Přepychy,
kostel sv. Prokopa
První dáma české violy Kristina Fialová se
spojí s opraveným varhanním nástrojem
v Přepychách. Doprovod na královský nástroj zajistí Michaela Káčerková, absolventka Vysoké hudební školy v Lipsku.

Kristina Fialová – viola
Michaela Káčerková – varhany

Festivalu F. L. Věka

4. 10. Opočno, KND
Recitál mezzosopranistky a slavné operní
pěvkyně Dagmar Peckové s renomovaným
klavíristou Miroslavem Sekerou představí
mimo jiné hudbu českých autorů.

Dagmar Pecková – mezzosoprán
Miroslav Sekera – klavír
11. 10. České Meziříčí,
kostel sv. Kateřiny
Recitál světově uznávaného houslisty a
koncertního mistra České filharmonie.

Josef Špaček – houslový recitál
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Irvin Venyš – klarinet
Epoque Quartet

Vítězka mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro, cukrářka a členka České
filharmonie Kateřina Javůrková přednese
za doprovodu vynikajícího skladatele a
klavíristy Adama Skoumala nejen klasický
repertoár, ale i soudobou tvorbu.

Adam Skoumal – klavír
Kateřina Javůrková – lesní roh
1. 11. Solnice,
Společenský dům
Velmi úspěšný crossoverový projekt Felixe
Slováčka jr., slavných filmových melodií
s doprovodem klasického orchestru.

Anna a Felix Slováčkovi
Komorní filharmonie Pardubice

Přepyšský zpravodaj 2020/2

Ze života
Kultura
spolků

Krásná hudba v kostele sv. Prokopa v Přepychách 20. září 2020
a X. ročník Festivalu F. L. Věka (autor článku Dana Ehlová)

První dáma české
violy míří do Přepych

Jubilejní X. ročník Festivalu F. L. Věka
bude! To je pro příznivce krásné hudby
a festivalu jistě velice pozitivní zpráva.
Desátý ročník se uskuteční od 13. září
do 1. listopadu. Pestrá dramaturgie
zahrnuje devět koncertů špičkových
českých i zahraničních interpretů v oblasti klasické hudby, dále symfonický
orchestr i crossoverové projekty.
Slavnostní zahájení proběhne v neděli
13. září a ujme se ho špičkové žesťové
sdružení Czech Brass. Cena festivalu

bude udělena 27. září před koncertem sopranistky Heleny Hozové a komorního orchestru Barroco sempre
giovane, který bude moderovat Jiří
Vejvoda. Dále se posluchači mohou
těšit na vítězku mezinárodní hudební
soutěže Pražské jaro Kateřinu Javůrkovou (lesní roh), na první dámu české
violy Kristinu Fialovou nebo na festivalový návrat mezzosopranistky a slavné
operní pěvkyně Dagmar Peckové. Mezinárodní hudební scénu budou reprezentovat sólista Národního divadla
v Bratislavě Gustáv Beláček a varhaník
Waclaw Golonka, profesor Hudební
akademie v Krakowě.
Přepychy se mohou těšit na první
dámu české violy Kristinu Fialovou,
která se spojí s opraveným varhanním
nástrojem v kostele sv. Prokopa. Doprovod na královský nástroj zajistí Michaela Káčerková, absolventka Vysoké
hudební školy v Lipsku.
Také letos pozvou organizátoři posluchače do nových prostor - 11. října
je na programu premiérový koncert
v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí v podobě recitálu světově uznávaného houslisty Josefa Špačka.
Velmi úspěšným crossoverovým projektem Felixe Slováčka jr. slavných
filmových melodií s doprovodem klasického orchestru desátý ročník Festivalu F. L. Věka vyvrcholí. Stane se tak
1. listopadu ve Společenském domě v
Solnici.

20. 9. Přepychy, kostel sv. Prokopa
Kristina Fialová – viola
Michaela Káčerková – varhany
Přepyšský zpravodaj 2020/2
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Kandidát na senátora
DRAHOSLAV CHUDOBA
RYCHNOV N. K./REGION – Do podzimních senátních voleb v obvodě č. 48 Rychnov nad Kněžnou se jako nezávislý kandidát zapojí
i známý odborník na vodárenství a podnikatel Drahoslav Chudoba.
„Zajímám se o vodu i zemědělství, komunikuji se starosty v regionu,
jsem v kontaktu s lesníky i hydrology. Opouštím podnikatelské aktivity
a chci se soustředit na boj proti suchu. Mám zcela konkrétní plán,
jak zajistit vodu pro náš kraj,“ vysvětluje Drahoslav Chudoba důvody
svého rozhodnutí.

Tisíc podpisů pro kandidaturu

Podpisy pro svou kandidaturu začal Drahoslav Chudoba sbírat v červnu. K tomu, aby mohl kandidovat, jich potřebuje tisíc. V plánu má objet
všechna velká města regionu a vysvětlit svůj záměr co nejvíce lidem.
„Chci se věnovat tomu, čemu rozumím. A měl by to tak dělat každý. Dvě
desítky let se aktivně podílím na veřejných projektech. Vím, jak na stavby a rozvoj regionu získat finance, a to nejen ve vodárenství. Jsem přesvědčen, že z pozice senátora lze mé vize realizovat především rychleji.
Mám pocit, že všechno příliš dlouho trvá,“ doplňuje důvody kandidatury
Chudoba. Jeho Plán proti suchu se soustředí na několik bodů.
Drahoslav Chudoba se kromě boje proti suchu soustředí také na úctu
k tradicím či na spolkovou činnost. Dlouhodobě se angažuje v charitativních a veřejně prospěšných projektech. Společně s režisérem populárních pohádek Anděl Páně Jiřím Strachem se snaží o opravy zchátralých podorlických kostelů, aktivně je zapojen do výroby nových varhan
pro Katedrálu sv. Víta v Praze, z pozice předsedy Hospitální nadace
Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu pomáhá především domovům důchodců po celé ČR se zajištěním dezinfekcí a ochranných
prostředků.
„Pomoc potřebným, a to nejen lidem, ale třeba právě i kostelům, mě
dlouhodobě naplňuje. Chci také podporovat aktivity lidí ve spolcích, bez
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nich společenský život v menších
městech a na vesnici zanikne,“ vysvětluje svůj postoj Chudoba.
Kampaň senátorského kandidáta
se bude soustředit především na
osobní setkání s voliči. Do voleb
hodlá osobně navštívit každou
obec svého volebního obvodu.
„Pro mě je naprosto zásadní,
abych se osobně setkával se
svými voliči. Kampaň bude zcela
transparentní. Už nyní jasně říkám, že do ní hodlám vložit určitý finanční obnos a každá koruna
bude transparentně doložená,“
dodává k průběhu kampaně Drahoslav Chudoba.
Drahoslav Chudoba je známý jako
spoluautor obnovení Východočeské vodárenské soustavy, jejíž páteř spojuje vodovodním potrubím
Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Podílel se také
například na projektu nové lanové
dráhy na Sněžku. Před nedávnem
se stal koordinátorem pracovní
skupiny Voda pro Podorlicko, která si dala za cíl realizovat do roku 2030 koncepci trvale dostupné
kvalitní vody pro celý podorlický
region.
„Koncepce vodárenské infrastruktury u nás v regionu není dotažená
do konce tak, jako jinde. Což nás
může v budoucnu dohnat. Je proto
nejvyšší čas s tím něco dělat. To
by měl být v Senátu jeden z mých
hlavních úkolů,“ říká Chudoba.

Přepyšský zpravodaj 2020/2
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Voda pro Podorlicko
DRAHOSLAV CHUDOBA - kandidát na senátora

Přepyšská zákoutí

Rodák z Rychnova
Drahoslav Chudoba vyrůstal od dětství se svým jednovaječným dvojčetem v Rychnově nad Kněžnou a v nedaleké Javornici u babičky. Svůj
region by neměnil. Velmi rád na tuto dobu vzpomíná. Dětská a pubertální léta prožíval v rychnovském pivovaru, kde oba rodiče pracovali.
Připadal si jako jeden z hrdinů Poláčkovy knihy Bylo nás pět, když s
kamarády válčil proti Habrovákům na vorech na vodě. Nyní žije nedaleko Rychnova nad Kněžnou se svou ženou a dvěma dospělými dcerami.
Svůj volný čas tráví na statku v Javornici, který přestavěl s rodinou ze
stavení po babičce v krásný penzion. Ke statku patří také malá farma s
ovcemi, koňmi a skotem.
„Jsem zvyklý pracovat rukama, rekonstrukce statku v Javornici je moje
životní dílo. Vždycky jsem si sem utíkal „odpočinout z kanceláře své
firmy,“ usmívá se při vzpomínce Drahoslav Chudoba.

INFOBOX
• Projekt připojení všech částí regionu na Východočeskou vodárenskou
soustavu
• Získání několika miliard korun z evropských, národních i krajských
zdrojů na 80 km potrubí
• Přivedení vody v kojenecké kvalitě v objemu až 500 l/s z vysokomýtského „podzemního jezera“ a Polické pánve
• Prosazení šetrného zemědělství pro lepší vsakování vody, používání
hnoje, výsev víceletých plodin
• Důraz na zadržení vody v krajině: financování vysázení listnatých stromů, vznik retenčních nádrží a rybníků, zlepšení hospodaření s vodou
• Dotace na aquabagy pro města, dotace na kapénkové závlahy pro
domácnosti, využití „šedé“ vody z koupelen
PR článek

Přepyšský zpravodaj 2020/2
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Před úřadem nám opět rostou modráci a zahrádky září rozkvetlými květinami!

Kulturní kalendář

PODORLICKÉ TRHY - 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.
Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Areál SK, od 10 hodin

27 / 6

8. 8.
22. 8.
5. 9.
19. 9.
3. 10.

17. 10.
24. 10.
31. 10.
14. 11.
28. 11.

Areál SK, od 9 hodin

Pořádá SDH Přepychy

18. -19. / 7

5. 12.

Pořádá SK Přepychy

ZRUŠENO
V. ročník - TRAKTOR DEN
18 / 7

Červeně zvýrazněná data jsou nové termíny trhů 2020.

27. 6.
4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.

SPORTOVNÍ DEN S FOTBALEM

Rybník Obecník a Farský od 7 hodin

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pořádá Ing. Vostřez

Zbrojnice SDH od 20 hodin
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PŘEPYŠSKÁ NOC U HASIČSKÉ
ZBROJNICE
Pořádá SDH Přepychy

Informace: p. Šabatová: 727 877 533, Miroslav Pavel: 774 652 855

Rybník Dvorský

7. - 9. / 8.
22 / 8

STANOVÁNÍ U RYBNÍKA
PEPOVÉ SOBĚ

Rybník Dvorský od 14 hodin

O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Pořádá ProPřepychy

Areál SK od 16 hodin
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Pořádá ČČK

SK Přepychy zve všechny své současné
i bývalé hráče a příznivce fotbalu na

Sportovní den
s fotbalem
Akce se koná tuto

sobotu 27. června
na fotbalovém hřišti v Přepychách

Připraven je doprovodný program a hry pro děti. Herní nadšenci si můžou vyzkoušet svůj um i ve hře Fifa
na velké obrazovce.

PROGRAM:
od 10.00
utkání dětských týmů
od 13:30
utkání týmu dospělých
od 17.30
utkání veteránů SK Přepychy – TJ Spartak Opočno
Vstupné dobrovolné.
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VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH VOZŮ
ZA JARNÍ CENY

Vozy jsou ilustrativní

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky našich skladových vozů
s garancí prověřené historie a technického stavu.
Při koupi vyzkoušeného vozu z programu ŠKODA Plus využijte tyto benefity:

+
Úrok
s financovanou
hodnotou
do 200 000 Kč

+
Benefit ve výši
30 000 Kč

+
Výkupní bonus
10 000 Kč za vůz
značky ŠKODA

skodaplus.cz
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
MATRIX a.s.
Lipovka 142, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
Email: autocentrum@matrix-as.cz
matrix-as.cz

+
Prodloužená
záruka zdarma

+
Povinné ručení
za 1 000 Kč ročně
s Generali Českou
pojišťovnou

Servisní
prohlídka zdarma

