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PŘEPYCHY in
PŘEHLED AKTUALIT / ŘÍJEN 2020

Nástěnný kalendář
Přepychy 2021
v prodeji
(více na str. 4)

Zastupitelstvo obce dne 1. 10. 2020
(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2020-14)

ZASTUPITELSTVO OBCE (Přítomno: 10 členů ZO, 5 občanů)
I. Bere na vědomí:
Bod 4 programu • Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Bod 5 programu • Informaci o rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna
termínu ukončení akce do 31. 3. 2021. Bod 8 programu • Rozpočtové opatření
č. 2020/008, 2020/009. Bod 9 programu • Informaci o volbách. Bod 10 programu • Informaci o kulturních akcích. Bod 11.2 programu • Informaci o usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 958.
II. Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
2. Bod 4.1 programu • Prodloužení termínu úhrady kupní ceny pozemku
parc. č. 219/48 dle žádosti č.j. 710/2020 (10/0/0). 3. Bod 6 programu • Žádost
č.j. 697/2020. Prodloužení termínu úhrady kupní ceny pozemku parc. č. 219/42
do 31. 12. 2020, odpuštění úroků z prodlení za pozdní úhradu kupní ceny do
31. 12. 2020, souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch věřitele (10/0/0).
4. Bod 7 programu • Komplexní pozemkové úpravy. Návrh nového uspořádání
pozemků pro LV č. 10001, k. ú. Přepychy u Opočna v rámci KoPÚ Přepychy u
Opočna (10/0/0). 5. Bod 11.1.programu • Plán inventur 2020 a inventarizační
komise (10/0/0). 6. Bod 11.3. programu • Servisní smlouvu č. 490201709 programového vybavení na 5 let (10/0/0).
III. Pověřuje starostku obce k podpisu:
• návrhu nového uspořádání pozemků pro LV č. 10001, k.ú. Přepychy u Opočna
dle bodu 7 programu. • Servisní smlouvy č. 490201709 programového vybavení
dle bodu 11.3 programu.
IV. Ostatní
• Starostka obce poděkovala panu Vladimíru Zdeňkovi za spolupráci při přípravě poselství budoucím generacím uloženého pod střechou kaple P. M. Lurdské.
• Poděkování starostky obce účetním – kontrola z krajského úřadu na čerpání
dotací poskytnutých v letech 2018, 2019.
• Možnost získání dotace na nákup nového hasičského vozidla za stávající.
• Po ukončení stavebních prací v Junkovicích je plánována oprava stávající komunikace.

Buďte k sobě ohleduplní.
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Samospráva obce
Vážení Přepyšáci,
konec října a začátek listopadu bývá kvůli sychravému počasí spojen s naší zádumčivostí. Přirozeně. Je to čas Dušiček. V mlhách, deštích a chladu zahřeje nás však vzpomínka na naše předky.
Navštěvujeme je na místech jejich posledního
odpočinku, zamýšlíme se jak nad jejich dávnými
radostmi, tak nad úskalími jejich životních osudů. Připomínáme si, co všechno překonávali, aby
si mohli užít, často jen nakrátko, spokojené krásné
chvíle. Oni to zvládli! A my je při vzpomínce můžeme uctít a poděkovat, že díky nim jsme na světě.
Nepodléhejme depresivní náladě ze současného
stavu společnosti. Pomíjejme běsnění senzacechtivých medií i s jejich rekordními daty. Pochopme, že po dlouhé době bezstarostnosti a hojnosti
přichází čas vyzývající nás, abychom pouvažovali
také nad smysluplností našich životů. Soustřeďme se na práci. Její výsledky nás upokojí. Cílem je
přece příjemné a důstojné životní prostředí nejen
pro nás tady a teď, ale i pro naše děti, současné i
budoucí.
Buďme k sobě ohleduplní, zodpovědní, nepanikařme, hýčkejme v sobě dobrou mysl, naději a
vzájemnou lásku - a všechny nástrahy překonáme. Berme obtížnou situaci jako výzvu, protože
ona to výzva je. A pracujme dál na naší společné
vizi – Přepychy, moderní vesnice pro všechny generace.
PS: Ve shodě s redakční radou přidávám
k zamyšlení několik citátů z knížky Miloně
Čepelky Deník haiku 3. Pokud vás zaujmou,
můžete si ji půjčit v naší knihovně.
Zdeňka Seidelová, starostka obce.

Úsměv potěší,
i kdyby jen v zrcadle
do vlastních očí.

Kdo dřív a kdo víc?
Ta honba za rekordy
nás pozabíjí.
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Hlemýžď v zahradě
pravil s úlevou: Váš dům
bych neunesl.

Samospráva obce

PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ MEZI TOP 20
v ČESKÉ REPUBLICE

V soutěži Radničních listů roku 2020 získal náš zpravodaj významné
ocenění. V celostátní konkurenci se umístil v kategorii obcí do 2 000 obyvatel mezi TOP 20 na skvělém patnáctém místě.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ PŘEPYCHY 2021
Cena kalendáře 190 Kč

Dvanáct měsíců - dvanáct fotografií od naší spoluobčanky Miroslavy
Fryntové zachycujících rok v naší obci. Podklady, které nám nezištně poskytla, umožnily tisk kalendáře formátu A3 - pěkného vánočního dárku
pro všechny, kteří nosí v srdci Přepychy.
Obec Přepychy vydala kalendář v omezeném nákladu. Zakoupit ho můžete na Poště Partner.
Autorce fotografií děkujeme. Rozhovor s ní otiskneme v prosincovém
Přepyšském zpravodaji.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

JAK SE VOLILO U NÁS

Volební místnost byla tradičně v družině základní školy. Tentokrát za
přísných protikoronavirových hygienických opatření. Volební komise
pracovala ve složení (zprava): Dana Ježková, Mária Šmídová, Karel Pšeničný, Milan Burket, Jaroslav Preclík, Radek Křivka. Svého poslání se členové komise zhostili i v této komlikované situaci svědomitě. Roušky na
tváři určitě nepřidaly na pohodlí. Není to jednoduché, sedět do večera do
deseti hodin a čekat na případného voliče. Ale naše dobrá parta si poradila i díky chutným obědům a večeřím, které dodala Restaurace Katka.
Ve volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje zvítězila v Přepychách koalice Spolu pro kraj - ČSSD a Zelených s lídrem
kandidátky, dosluhujícím hejtmanem
Jiřím Štěpánem. V klání kandidátů na
senátora u nás získal v obou kolech
nejvíce hlasů Mgr. Jan Grulich před
senátorem JUDr. Miroslavem Antlem.

Hejtman Královéhradeckého kraje
Martin ČERVÍČEK (ODS), brig. gen., v. v.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

volební účast v KHK 38,84 %, v Přepychách 40,45 %
Voliči v seznamu 487 - Vydané obálky 197 - Platné hlasy 191
Strany a koalice jsou seřazeni dle výsledků v KHK
1. Koalice ODS, STAN, Východočeši 		
v Přepychách 		
30 hlasů		

23,35 %
15,70 %

2. ANO 2011 					
v Přepychách 		
37 hlasů		

22,04 %
19,37 %

3. Česká pirátská strana			
v Přepychách 		
14 hlasů 		

14,41 %
7,32 %

4. Spolu pro kraj - ČSSD, Zelení 		
v Přepychách 		
43 hlasů		

8,82 %
22,51 %

5. Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran.		
v Přepychách 		
33 hlasů		

8,32 %
17,27 %

6. Koalice TOP 09, HDK, LES
		
v Přepychách 		
4 hlasů 		

7,84 %
2,09 %

7. Svoboda a př. demokracie (SPD)		
v Přepychách 		
9 hlasů		

5,45 %
4,71 %

8. Komunistická str.Čech a Moravy 		
v Přepychách 		
10 hlasů		

4,51 %
5,23 %

9. Trikolóra hnutí občanů 			
v Přepychách 		
8 hlasů 		

3,09 %
4,18 %

10. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 		
v Přepychách 		
2 hlasy

0,97 %
1,04 %

11. ROZUMNÍ - Petr Hannig
		
v Přepychách 		
1 hlas			

0,73 %
0,52 %
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

I. KOLO VOLEB DO SENÁTU PČR, obvod č. 48
volební účast 38,84 %, v Přepychách 39,22%

Voliči v seznamu 487 - Vydané obálky 191 - Platné hlasy 188
1. JUDr. Miroslav ANTL
v Přepychách
2. Mgr. Jan GRULICH
v Přepychách
3. Mgr. Jana DREJSLOVÁ
v Přepychách
4. Drahoslav CHUDOBA
v Přepychách
5. Ing. František MENCL
v Přepychách
6. PaedDr. Josef LUKÁŠEK
v Přepychách
7. Vladimíra LESENSKÁ
v Přepychách
8. Mgr. Jiří MATOUŠEK, MPA
v Přepychách

10 275 hlasů
45 hlasů
9 472 hlasů
49 hlasů
7 369 hlasů
22 hlasů
2 686 hlasů
31 hlasů
2 500 hlasů
13 hlasů
2 491 hlasů
13 hlasů
2 436 hlasů
8 hlasů
1 629 hlasů
7 hlasů

26,44 %
23,93 %
24,37 %
26,06 %
18,96 %
11,70 %
6,91 %
16,48 %
6,43 %
6,91 %
6,41 %
6,91 %
6,26 %
4,25 %
4,19 %
3,72 %

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PČR, obvod č.48
volební účast 18,39 %, v Přepychách 25,31 %

Voliči v seznamu 486 - Vydané obálky 123 - Platné hlasy 123
Senátorem se stal Mgr. Jan GRULICH
člen TOP 09
Celkem získal 11 432 hlasů, tj 59,62 %
V Přepychách získal 70 hlasů, tj. 56,91 %

Na postu senátora končí JUDr. Miroslav ANTL
člen ZA OBČANY
Celkem získal 7 733 hlasů, tj 40,34 %
V Přepychách získal 53 hlasů, tj. 43,08 %
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

PODĚKOVÁNÍ SENÁTORU ANTLOVI
Senátor Miroslav Antl obhájil svůj post po dvě volební období. Ve třetích
senátorských volbách se umístil sice na skvělém, ale ve sportovním žargonu nepostupovém, druhém místě.
Mirku, děkujeme Ti za podporu a zájem, který jsi po celé dvanáctileté období věnoval svobodnému spolkovému životu v naší obci a všem občanům
naší vlasti v pozici předsedy Ústavně-právního výboru Senátu PS ČR.
Přejeme Ti hodně úspěchů v rodinném i pracovním životě. Na našich akcích v Přepychách jsi vždy vítán jako kamarád Mirek.
Za SDH Přepychy a SK Přepychy
Jan Škalda a Miroslav Pavel.

JUDr. MIROSLAV ANTL
„Děkuji za milé poděkování. Tímto se s regionem i s Přepyšskými loučím
a všem 53 voličům děkuji za jejich podporu...!" :-)
Miroslav Antl

Nově umístěný radar u silnice II/320
na vjezdu do obce
od Záhornice je preventivním opatřením pro řidiče. Upozorňuje na dodržení
povolené rychlosti
před
přechodem
pro chodce a nebezpečným křížením s
místní komunikací.
Děkujeme Milanu
Burketovi a pracovníkům technických
služeb za instalaci.

RADAR OD ZÁHORNICE
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE - LOKALITA V DOMCÍCH
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhovělo žádosti Obce Přepychy o prodloužení termínu realizace akce pro projekt s názvem „16P – lokalita Z
26 „V Domcích“, Přepychy“ ze současného termínu 16. 11. 2020 na nový
31. 3. 2021. Důvodem byl pozdní nástup zhotovitele projektu kabelového
vedení NN ČEZ Distribuce, které je realizováno současně se stavbou, zapříčiněný časovou prodlevou na straně investora ČEZ Distribuce ve fázi
přípravy realizace akce. Přípravy projektů nových obyvatel to zásadně
neovlivní, v nejbližší době očekáváme první stavební povolení na RD.
INFORMACE - ZVÝŠENÍ HLADIN TOKŮ

Vzhledem k vydatným dešťům a následnému zvýšení hladin rybníků
udržovali pracovníci technických služeb volný průtok vody v odtokových
šachtách a nastavovali stavidla dle aktuální potřeby.
Dne 16. října vystoupala hladina rybníku sv. Ján do své maximální výše
a voda odtékala i přetokovými kanály.
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Samospráva obce

VZKAZ BUDOUCÍM
POKOLENÍM
O kritickém stavu střechy Kaple
Panny Marie Lurdské a průběhu oprav, na něž přispěli naši
spoluobčané částkou 71 tis. Kč,
jsme Vás informovali. Před odstraněním lešení jsme umístili
pod střechu kaple vzkaz příštím generacím. Ve vodotěsné
schránce jsou chráněny artefakty naší doby umístěné v dřevěné kazetě od řezbáře Radka
Křivky. Zapečetění schránky
historickým pečetidlem se
ujal společně se starostkou obce Zdeňkou Seidelovou kronikář obce
Vladimír Zdeněk.
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Samospráva obce
Vážení občané,
využíváme příležitosti, kdy je nákladem obce Přepychy rekonstruována
střecha a vnější fasáda kaple v Dříženském údolí, zasvěcené před 131 lety
Panně Marii Lurdské, a zanecháváme zde pro budoucí pokolení malou upomínku z naší doby. Chceme tím připomenout, že i před vámi tu žili lidé,
kterým nebyla lhostejná jejich minulost ani hodnoty, které vytvořili naši
předci.
Své obce si vážíme a na její minulost i přítomnost jsme hrdí. V posledních
letech zkrásněly. Udržujeme pravidelně veřejné prostory, upravili jsme příjemné místo v lokalitě Ve Skalách s Laudonem a Friedrichem, zdejší poutní
Dříženské údolí, vysadili jsme třešňovou a švestkovou alej při silnici k Bolehošti, obnovili sakrální památky, které zdobí naši obec. S pomocí darů občanů jsme vysokým nákladem zajistili opravu historických varhan v kostele
sv. Prokopa a v jeho věži osadili nový zvon sv. Jiří, náhradou za zrekvírovaný v roce 1942. Rekonstrukcí a opravou prošla základní a mateřská škola,
které jsou pro nás hrdou připomínkou dlouholeté vzdělávací tradice Přepych. Bylo rekonstruováno veřejné osvětlení v celé obci, provedena generální
oprava budovy hasičské zbrojnice. Letos dokončujeme výstavbu technické
a dopravní infrastruktury na severním okraji obce V Domcích pro novou
zástavbu šestnácti rodinných domů mladých rodin, našich nových obyvatel. Navazovat na ni bude další lokalita pro devatenáct nových rodinných
domů.
Máme pestrý a hodnotný kulturní, sportovní a společenský život, podporovaný dobrovolnými spolky s letitou tradicí (hasiči, včelaři, myslivci, fotbalisté, místní skupina ČČK) i těmi mladšími (spolek ProPřepychy). O Přepychách je dobré povědomí i v širším okolí. V roce 2017 byla naše obec
oceněna titulem Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017.
Předáváme vám naše poselství ve složitém období celosvětové pandemie
způsobené koronavirem COVID -19. Jsme rádi, že tato pohroma naše občany zatím nezasáhla a věříme, že si s ní lidstvo poradí.
Přejeme vám šťastný, spokojený a po všech stránkách bohatý život v naší
drahé obci, život bez válečných konfliktů, bez nemocí a živelných pohrom.
Věříme, že i pro vás, naše nástupce, budou Přepychy dobrým místem pro
život, obcí přívětivou pro všechny generace.
V Přepychách dne 28. září 2020
Zdeňka Seidelová,
starostka obce Přepychy.
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PROTIKORONAVIROVÁ OPATŘENÍ
v naší obci

Služby pro veřejnost jsou omezeny do odvolání.
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek
Pátek		

8:30 – 10:30 		
8:30 – 10:30
8:30 – 10:30
8:30 – 10:30
8:30 – 10:30 		

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Na základě mimořádného opatření dochází k dočasnému

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
OBECNÍHO ÚŘADU

Vyřizování a příjem agend od klientů bude i nadále probíhat bez
omezení elektronicky či telefonicky. S ohledem na uvedené opatření
bude budova OÚ mimo stanovené úřední hodiny uzavřena.

Úřední hodiny se stanovují v tomto rozsahu:
		
Pondělí
12:00—17:00
		
Středa
7:00—12:00
V případě naléhavého řešení konkrétních záležitostí je nutné
se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem úřadu.
Kontakty:
tel. 494 628 111, 724 025 975, starostka obce 603 485 369
e-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz
DS: afrbw8w
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PODORLICKÉ TRHY - SK PŘEPYCHY
PŘI RESPEKTOVÁNÍ
PROTIKORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ
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.
V TABULCE UVEDENÉ TERMÍNY JSOU BEZ ZÁRUKY.
Vzhledem k opatřením vlády sledujte aktuální informace na:
www.prepychy.cz
24 .10.

31. 10.

ZRUŠENO

ZRUŠENO

14. 11. 28. 11.

5. 12.

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

OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK
S platností od 19. 10. 2020 budou regionální autobusové
linky provozovány v režimu „letních prázdnin“
(bez turistických a cyklobusových spojů).

Spojení je dostupné na www.idos.cz
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SVOZ ODPADŮ

PRO OBČANY PŘEPYCH ZDARMA

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

sobota 31. října 2020
10:40 — 11:40 hodin z parkoviště TESON
Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty,
odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné)
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní), monočlánky, elektropřístroje - radia, vysavače,
pračky, sporáky, atd., ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti!
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY,
ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

pátek 30. října - pondělí 2. listopadu 2020
na parkovišti TESON, na Bukovkách,
u Mateřské školy
NA STANOVIŠTÍCH POUŽÍVEJTE ROUŠKY A RESPEKTUJTE ROZESTUPY.
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Obec Přepychy pořádá

„Soutěž o nejpřepychovější
a nejstrašidelnější dýni“

Předání dýní:
pondělí 2. listopadu 2020

mezi 15. a 17. hodinou u rybníku Sv. Jána
Hlasování:
2. – 6. listopadu 2020
Hlasovací lístky budou k dispozici
na Poště Partner, na Obecním úřadě,
v obchodě u paní Karlíčkové
a v obchodě U Milana.
1 osoba = 1 hlas.
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KNIHOVNA U LENKY
Setkání se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou

Knihy spisovatelky Radky Třeštíkové jsou oblíbenou četbou naší
knihovny. I proto bylo setkání s touto autorkou při u příležitosti
Dobrušské filmové klapky velkým zážitkem.
Největšího ohlasu zatím dosáhla svou třetí
knihou „Bábovky" a která se stala literární
událostí roku 2016. Mimořádně úspěšný
byl i následující román s detektivní zápletkou „Osm" a další kniha „Veselí".
Beseda Radky Třeštíkové s diváky dobrušského kina předcházela celorepublikové
premiéře filmu Bábovky Společně s režisérem Rudolfem Havlíkem, producentem
Petrem Erbenem a hercem Petrem Hesem
poutavě vyprávěli o zážitcích z natáčení.
Přijďte si do naší knihovny vybrat k přečtení některé z knih této autorky mezi nimiž naleznete i tu nejoblíbenější, která se
stala předlohou uvedeného filmu..
Lenka Čtvrtečková
16

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

KNIHOVNA U LENKY PŘEDSTAVUJE
Věci třeba i malé rozměrem,
ale velké nápadem a obsahem,
nepřicházejí na počkání.
Trvalo dlouhých osm let, než
se autor opět stal (jak sám
sebe nazval) „slovosvodem“,
a zrodil se následník Deníku
haiku 2. Tento počin je dnes,
stejně jako „jednička“, beznadějně vyprodán. Což dosvědčuje, že Miloň Čepelka došel
zaslouženého obdivu a uznání nejen jako cimrmanolog,
tvůrce sonetů a jiných básní
v řeči vázané i volné, jako
prozaik, dramatik, textař i
příležitostný zpěvák…

Z toho, co vidí,
musí hned všecko mít jen
úplný blbec.
Není nad víno,
pro mě svádivější než
jabko Evino.
Kukačka v lese.
Jak hezky česky kuká,
ač je vetřelec.
Jen si tak ležím,
vnímám, co se kde šustne,
nevstávám. Just ne!
Byl skvělý stavař,
jeho vzdušné zámky jsou
k nepřekonání.

KNÍŽKU SI MŮŽETE
ZAPŮJČIT V KNIHOVNĚ
NEBO
ZAKOUPIT V PRODEJNĚ
SOMIPO V OPOČNĚ.
Kulisy se mění, ale podstata zůstává: tři
řádky v rozměru pět-sedm-pět slabik, a
v nich okouzlení životem pozemským
i tím, co je (doufejme a věřme) za ním,
světem, přírodou, ženami… Autorovy
pocity – někdy sladké, někdy hořké,
jindy nabité emocemi, a pak zase zklidněné až rezignované – sdílejte s ním,
jak je libo: od začátku, od konce, či napřeskáčku.
17

INFORMACE ŠKOLY

NEUKLÁDEJTE STARÝ PAPÍR
V PŘÍSTŘEŠKU U ŠKOLY.
Upozornění pro rodiče žáků - Papír ukládejte pouze do obecních kontejnerů umístěných na osmi stanovištích v obci. Děkujeme, že třídíte.
Do školy posílejte pouze monočlánky a baterie, drobný elektroodpad.

Základní škola ve středu 14. října ztichla. Třídy i chodby jsou prázdné.
Na chodbách září poslední podzimní obrázky našich žáků… Věříme
všichni společně, že je brzy doplní aktuální listopadové!
Přejeme našim žáčkům i učitelům hodně úspěchů v distanční výuce! Myslíme při tom i na rodiče!
18

INFORMACE ZE ŽIVOTA OBCE

UDRŽOVAT TRADICE a DRŽET POSPOLU

Ve středu vyhlásila Restaurace Katka nabídku na prodej posvícenského
menu přes ulici. Naši spoluobčané nabídky využili a objednali si přes 150
porcí, které si 18. října v potravinových boxech odnesli k nedělnímu obědu.

Tradice je tradice. A představa posvícení bez kachny spláchnuté sklenkou
piva pokulhává. A tak, ač v současnosti zejí restaurace prázdnotou, ta
naše hospoda - „Restaurace Katka“ - dodala posvícenskou pohodu přímo
do našich domovů. Vyšla vstříc především seniorům a připravila tradiční
posvícenské menu přes ulici. Výběr: kachna, knedlík, zelí, případně řízek
Pavlišov. A k tomu nezbytné „točené“ do PET lahve. A nechyběla ani
malá pozornost k odpolední kávě - sáček s posvícenskými koláči.
Děkujeme naší Ivě Kadlecové a jejímu kolektivu za posvícenské menu.
Redakce

MS ČČK Přepychy vyhlašuje
mimořádnou pomoc všem
starším spoluobčanům
v době mimořádných opatření.

POMOC
PŘI OBSTARÁVÁNÍ
NÁKUPŮ

V PŘÍPADĚ ZÁJMU
NÁS KONTAKTUJTE!
Lída Preclíková
tel. 605 381 357

A ZAJIŠTĚNÍ
NEZBYTNÝCH LÉKŮ.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

MLADÍ HASIČI
V sobotu 10. 10. 2020 jsme se zúčastmili zahajovacího „Závodu požárnické všestranosti“ v Bystrém v Orlických horách. Mladí hasiči se umístili na krásném 13. místě z 24 družstev. Všem zúčastněným moc děkuji.
Děkuji i našim příznivcům za podporu.
Hana Marková

Výjezdová jednotka SDH Přepychy
Dne 2. 10. v 19:56 hod. byl naší výjezdové jednotce vyhlášen poplach
z důvodu hořící slámy na poli za hřbitovem. Jednotka vyjela téměř okamžitě po vyhlášení a požár úspěšně zdolala. Tímto děkuji všem zasahujícím hasičům. Hlavně ale děkuji všímavé občance Přepych za zpozorování a ohlášení požáru.
Ondřej Piskora, velitel

Zastupitelstvo Obce Přepychy
zasedá v hasičské zbrojnici
Vedení obce Přepychy využije prostory hasičské zbrojnice k jednání Zastupitelstva obce Přepychy v době mimořádných opatření vlády. Uskuteční se za účasti veřejnosti ve čtvrtek 29. října 2020, začátek v 19:00
hodin. Nebudou podávány žádné nápoje, účast pouze v rouškách.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy
SOKOLNICKÉ SETKÁNÍ OPOČNO 2020
Současná koronavirová pandemie a s ní související opatření způsobily
v provozu myslivosti zásadní změny. Nejvíce utrpěla spolková činnost,
dodržování mysliveckých tradic a změny v hospodaření.
Rozebírat v této zprávě současné problémy v myslivosti není zcela na
místě. Přesto nutno uvést, že veškeré společenské akce spolku Opočno
-Přepychy byly letos postupně zrušeny. Jedinou výjimkou byla tradiční
účast na pořádání sokolnického setkání..
Program byl ochuzen o doprovodné akce, kterými se
sokolníci tradičně prezentují veřejnosti. Odpadly
slavnostní nástupy na nádvoří zámku v Opočně,
výřady, prezentace loveckých dravců na Vodětínském kopci atd. Byly povoleny pouze vlastní lovy
v loveckých skupinách.
Vlastního setkání se přesto
zúčastnilo téměř sto sokolníků a to i ze zahraničí –
např. z Belgie, Nizozemí,
Chorvatska, Polska atd.
Myslivecký spolek Opočno-Přepychy vyšel i tentokrát sokolníkům
vstříc. Dodal jim přes dvacet bažantů z vlastního chovu. K lovům poskytl honitbu, nutné doprovody a služby. Naši honitbu navštívily tři skupiny:
8. října vedl loveckou skupinu pan Vyskočil a to od Přepych k Remízu.
Dne 9. října v Lánech a na Chrástkách lovili orli. Družinu tradičně zaváděl pan Pšeničný s manželkou a 10. října za vedení pánů Zeleného a
Brandejse lovili opět sokolovití dravci od Přepych k Remízu.
V honitbě MS Opočno-Přepychy bylo uloveno 14 bažantů a 4 zajíci.
Celá myslivecká veřejnost doufá, že takto zúžený program sokolnických
setkání v Opočně byl poslední a že se vše v dalším roce napraví.
Foto: p. Vyskočil a Zelený
Ing. Jan Černý
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KULTURA

VEŠKERÉ KULTURNÍ AKCE
JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY
sledujte www.prepychy.cz

Toto opatření se netýká soutěže
O nej........ Dýni
(viz. informace na straně 15)
ZPÁTKY DO LAVIC
„Vzhledem k současné epidemiologické situaci ruší spolek ProPřepychy zábavný tematický večer „Zpátky do lavic“, plánovaný na 14. listopadu 2020.
Všem zájemcům se omlouváme a věříme, že „v lepších časech“ se budeme
na všech našich tradičních společenských akcích opět radostně setkávat.“
ProPřepychy z.s.

Drazí žáci, sympatizant Přepych, člen Spolku Abakus, Karel Steiner vám poslal z Francie pozdrav. Netřeba překládat.
22

OPOČNO
Kupkovo náměstí
čp. 135
(vedle Lahůdek)
Příjem
i výdej zásilek.

INFORMACE ZE ŽIVOTA OBCE

VZÁJEMNĚ SI POMÁHAT
starostka obce neprodleně využila podané ruky
Dopis ze dne 20, října
Vážená paní starostko,
Tento týden začaly opět, tak jako na jaře, svozy čerstvých potravin z projektu
Mléko a ovoce do škol.
Můžeme vašim seniorům nabídnout krásná jablka (červenožlutá) a žluté
sladké papriky. Papriky jsou balené v bednách po 5 kg, jablka máme ve velkém koši, obojího máme velké množství. Můžeme také nabídnout bílé jogurty
Danone Activia. Napište zdali byste měli zájem a o kolik kterých potravin.
Přeji hezký den
Mgr. Václav Pitucha, vedoucí pracovník

Naše paní starostka nepsala, ale konala. Ve středu 21. října společně s Jiřím
Mazáčem, vedoucím technickým služeb,
osobně odebrala pro naše seniory: 355
kg ovoce a zeleniny včetně 160 kg chlazených mléčných výrobků, které budou
poskytnuty potřebným zdarma.
Děkujeme pracovníkům potravinové
banky a zároveň otiskujeme fotoreportáž.
Redakce
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Pečuj doma nabízí pomoc lidem, kteří pečují o seniora,
o blízkého nemocného člověka, případně o duševně či zdravotně
znevýhodněného, nebo o dítě, které vyžaduje domácí péči.

Nabízí poradenství
na telefonu 704 607 850,
na e-mailové adrese kralovehradecky@pecujdoma.cz ,
po dohodě i osobně, a to i ve venkovních prostorách,
v Dobrušce, v Rychnově nad Kněžnou a v HradciKrálové.
Využít můžete také online kurzů a podpůrných skupin

na www.pecujdoma.cz

najdete praktické informace a videa, jak pečovat doma
o vašeho blízkého.
Pokud jste jako pečující v mimořádné situaci,
je možné domluvit se na poradenství i osobně v naší obci.
Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční rada:
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