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Babí léto je za námi, Dušičky se svým uplakaným počasím nezůstaly nic dlužny své pověsti. A tak si my děti postupně zvykáme na
teplé oblečení, aby až přijde ta opravdová zima, a věřme, že bude
s krásnou sněhovou pokrývkou, jak se na závěr roku sluší, jsme nezapomínaly na čepici a rukavice, uměly si zavázat šálu a řádně zapnout bundu až ke krku. A ještě před tím přijde i Mikuláš s čertem
a andělem. Tedy možná pouze na distanc. A možná nepřijde vůbec,
protože by čertovi čouhal jazyk stejně z pod roušky a Mikulášovi by
překážela přes vousy. Nevadí, však oni si poradí. Aspoň čerti nikoho
z našich kámošů - rošťáků nevezmou do pekla.
Vaši kamarádi z MŠ

Zastupitelstvo obce dne 29. 10. 2020
(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2020-15)

ZASTUPITELSTVO OBCE (Přítomno: 12 členů ZO, 1 občan)
I. Bere na vědomí:
3. Bod 4 programu • Informaci o krizových opatřeních v předstihu . 4. Bod
5 programu • Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“.
5. Bod 5.3. programu • Informaci o zahájení akce „Přepychy, 219/31, lokalita
16 RD – úprava TS, kNN, zhotovitel VČE – montáže a.s. 6. Bod 6 programu
• Žádost č.j. 780/2020 o zřízení skateparku. 7. Bod 7 programu • Rozpočtové
opatření č. 2020/010 a informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu obce. 8.
Bod 8 programu • Regenerace Brownfieldu Přepychy – demolice budovy čp. 3.
9. Bod 10 programu • Informaci o technické a dopravní infrastruktuře - Lokalita
Z1. 10.Bod 13 programu • Informaci o kulturních akcích. 11.Bod 15 programu
• Informaci o komplexních pozemkových úpravách.
II. Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
2. Bod 5.1 programu • Žádost č.j. 761/2020. Souhlas se zřízením zástavního
práva ve prospěch věřitele financujícího koupi pozemku parc. č. 219/49
v obci Přepychy, k. ú . Přepychy u Opočna (12/0/0). 3. Bod 5.2. programu •
Žádost č.j. 784/2020. Prodloužení termínu úhrady kupní ceny pozemku parc.
č. 219/35 v obci Přepychy, k. ú. Přepychy u Opočna do 31.12.2020. Souhlas
se zřízením zástavního práva ve prospěch věřitele financujícího koupi pozemku
parc. č. 219/35 v obci Přepychy, k. ú. Přepychy u Opočna (12/0/0). 4. Bod 7
programu • Ukončení čerpání úvěru na akci „16P lokalita Z 26 „V Domcích“,
Přepychy“. Podmínka ukončení čerpání: do 15.12.2020 budou na účet obce
připsány finanční prostředky z prodeje alespoň dvou z následujících parcel č.
219/35, 219/42, 219/43 a 219/48 v lokalitě Z 26 (12/0/0). 5. Bod 7.1. programu
• Pravidla rozpočtového provizoria (12/0/0). 6. Bod 8.1. programu • Budova
čp. 3 – následné využití jako multifunkční budova, tělocvična ZŠ (12/0/0). 7.
Bod 8.2. programu • Podání žádosti o dotaci na akci „Multifunkční budova“
(12/0/0). 8. Bod 9 programu • Projektovou dokumentaci akce „Stavební úpravy
budovy Obecního úřadu Přepychy 5, 517 32 Přepychy“ (11/1/0). 9. Bod 9.1.
programu • Podání žádosti o dotaci z programu MMR na akci „Stavební úpravy
budovy Obecního úřadu Přepychy 5, 517 32 Přepychy“ (11/1/0). 10. Bod 10.1.
programu • Stavební výkresová dokumentace „Lokalita Z1“ (10/1/1). 11.Bod
10.2. programu • Podání žádosti o dotaci na akci „Lokalita Z1“ (10/0/2). 12.Bod
11 programu • Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje na akci
„Nákup vozidla SDH pro 8 osob“ (12/0/0). 13.Bod 12 programu • Podání žádosti
o dotaci z Královéhradeckého kraje na akci „Oprava střechy hasičské zbrojnice“
(12/0/0). 14.Bod 14.1. programu • Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého
kraje na akci „Práce s mládeží SDH“ (12/0/0). 15.Bod 14.2. programu • Akce
„Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa III – doplnění (12/0/0).
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16.Bod 14.2.2 programu • Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava veřejného
osvětlení v obci Přepychy – etapa III – doplnění (12/0/0). 17.Bod 15 programu
• Příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Přepychy na rok 2021 ve výši
550.000,- Kč (12/0/0).
III. Pověřuje starostku obce: k dalšímu jednání:
• s ČS a.s. ve věci ukončení čerpání úvěru dle bodu 7 programu.
• a podání žádosti o dotaci dle bodu 8.2., 9.1., 10.2., 11, 12, 14.1., 14.2.2. programu.

Vážená paní starostko,
děkuji Vám za Potravinovou banku Hradec Králové za ocenění naší spolupráce ve zpravodaji obce. Jsme rádi, že jsme Vám mohli pomoci a pokud
bude možnost, opět se Vám ozveme. Velmi nás poděkování ve Vašem zpravodaji potěšilo. Přeji Vám hezký den a ať se daří.
Za Potravinovou banku Hradec Králové Přemysl Pistora
Buďte k sobě ohleduplní.

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.
Zakoupit ho můžete v Přepychách na Poště Partner, v Opočně v Poštouně
U Maxmiliána (na rohu Kupkova náměstí a Zámecké ulice ve všední dny
od 10. do 23. prosince od 10 do 12 a od 16 do 17 hodin).
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DOČASNÉ OMEZENÍ PROVOZU
Služby pro veřejnost:

od 30. 11. — 7. 12. 2020
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek
Pátek		

7:30 – 11:30 		
7:30 – 11:30 		
zavřeno
7:30 – 11:30		
7:30 – 11:30 		

zavřeno
zavřeno
12:30 – 16:30
zavřeno
zavřeno

od 8. 12. — 12. 12. 2020
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

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!
Kontakty:
tel. 494 628 991, 602 542 909,
e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz
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KULTURNÍ AKCE
JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY
sledujte www.prepychy.cz
„To je sice pravda, ale přepyšské děti o svou mikulášskou nadílku nemohou přijít,“ řekli si společně zástupci samosprávy
obce, Spolku ProPřepychy a představitelé odborového svazu Mikulášů a čertů. Obec přispěje Mikulášům na nadílku
10 000 Kč a spolek ProPřepychy celkem 5 000 Kč. Jménem
našich dětí všem děkujeme.
Na základě mimořádného opatření dochází
k dočasnému omezení úředních hodin pro veřejnost.

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍHO ÚŘADU V PROSINCI

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

Úřední hodiny se stanovují v tomto rozsahu:
		
Pondělí
12:00—17:00
		
Středa
7:00—12:00
V případě naléhavého řešení konkrétních záležitostí
je nutné se domluvit telefonicky předem
s příslušným zaměstnancem úřadu.
Kontakty:
tel. 494 628 111, 724 025 975, starostka obce 603 485 369
e-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz
DS: afrbw8w
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ČAS ADVENTU
Vážení Přepyšáci,
když jsme v loňském roce
slavnostně vítali rozsvěcením
vánočního stromu nadcházející advent, nikdo z nás netušil, že nový rok 2020 přinese
do naší země, společnosti a
nakonec i obce obrovskou
nepříjemnost v podobě virové epidemie Covid 19, která
prakticky zasáhne celý svět,
naše rodiny, přátele.
Tradice vzájemného setkávání, které jsme v posledních
letech u nás v obci založili a
rozvíjeli, jsou letos bohužel
omezeny na minimum a tak
mi tedy alespoň touto cestou
dovolte, abych vám do nadcházejícího adventu popřála
jménem celého zastupitelstva
obce hodně zdraví a pohody
a rodinného štěstí a zároveň
vyslovila přání, aby se advent
stal symbolickým očekáváním příchodu konce všech
nepříjemných omezení a nařízení a my se tak mohli opět
scházet při společenských akcích v družné zábavě a vzájemném porozumění.
Děkujeme Milanu Burketovi a Jiřímu

Zdeňka Seidelová, Dolejšímu za krásnou výzdobu našehovánočního stromu!
starostka obce
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KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ
Kaple v Dřízeňském údolí se dala do
gala před významnou událostí - 170
lety od narození svého mecenáše
P. Aloise Mádra, které vzpomeneme
v roce 2021. Byla to náročná a zároveň nutná oprava. A že oprava byla
svěřena do správných rukou svědčí i
ocenění spolupracující firmy z Opočna. Firma Ing. Václav Hynek zvítězila
v soutěži Firmy roku 2019, kterou vyhlašuje Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje v kategorii
Živnostník. Gratulujeme.
-red-

Při opravě střechy kaple byly využity nejnovější technologie. Byly instalovány mřížky pro zajištění samovolného větrání prostoru pod střechou
a dřevo řádně ošetřeno speciálním nátěrem.
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INFRASTRUKTURA LOKALITA Z 26

Práce vrcholí. Zbývá napojit hlavní vodovodní řad a přepojit tři poslední domy ve stávající ulici V Domcích na nově zbudovaný vodovodní řad. Napojení bude provedeno do 9. prosince 2020. Následovat bude
generální úklid celé nově zbudované ulice včetně chodníků a parkovacích zálivů zametacím vozem a spláchnutím nečistoty kropícím vozem.

Pracovníci společnosti KAVE Bau s.r.o. nyní rozvážejí zeminu a upravují okolní terén okolo nově zbudované komunikace a chodníků. Ve
čtvrtek 26. listopadu nastoupili pracovníci společnosti Zahradní architektura Pardubice, s.r.o. k osázení lokality stromky. Bylo vysázeno celkem 13 kusů habrů obecných Fastigiata (Carpinus betulus ´Fastigiata´).
Jedná se o sloupovitou variantu habru, který je velice elegantní, odolný,
otužilý a poměrně rychle rostoucí.
V nejbližších dnech bude podána žádost o kolaudaci. Pro naše nové sousedy, kteří již pilně připravují stavební dokumentaci svých rodinných
domů pro zahájení stavebního řízení povolení stavby, to bude od nás
pěkný dárek pod vánoční stromeček 2020.
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REKONSTRUKCE VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE
V souvislosti se zapojením nového vedení v Lokalitě Z 26 přistoupil
ČEZ k celkové rekonstrukci ulice V Domcích od transformátoru až
k nové lokalitě. Název jejich akce: „Přepychy, 219/31, lok.- 16RD –
úprava TS, kNN“. Stavbu provedli pracovníci společnosti VČE – montáže, a.s., Pardubice. Děkujeme za rychlé provedení a uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Kolaudace stavby se uskuteční
do konce roku.

Připojeno!
Elektrifikace nového stavebního pozemku
V Domcích byla v průběhu listopadu vedena
zemním kabelem od transformátoru u Lidušky, po levé straně ulice k Mateřské škole, až
na staveniště. Současně s tím, bylo v souladu
s novými normami, vyměňováno nadzemní
připojení levostranných domů, za připojení
zemním kabelem. S každou stavbou jsou pochopitelně vždy nějaké komplikace, ale zdejší
obyvatelé činnost „minibagrů“, dalších mechanizmů, jednorázovou odstávku proudu i
zhoršení průjezdní situace vydrželi, a dílo se
podařilo. Dnes je již připojeno a všem zručným pracovníkům dodavatele
můžeme za jejich ohleduplnou práci poděkovat. V příštím roce se zájmem
očekáváme, jak se, s nástupem stavebníků nových rodinných domků, bude
měnit vzhled „našich Junkovic“. Věříme, že jejich příchodem mezi nás,
trochu omládneme.
Vladimír Zdeněk
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INFRASTRUKTURA LOKALITA Z1
Zastupitelstvo obce plánuje v dalším období dostavbu infrastruktury
Lokality Z 1 V Domcích dle Územní studie, schválené v roce 2017. Dojde tak k napojení dokončované lokality Z 26 se západní lokalitou Z 1.
Infrastruktura představuje 18 nových parcel, další parcela za řadovými bytovkami bude upravena rovněž pro výstavbu rodinného domu.
Celkem můžeme mladým rodinám nabídnout 19 pěkných parcel s
výhledem na zapadající slunce. Za Mateřskou školou si obec rezervuje
pozemek pro její dostavbu, která se plánuje na rok 2024. V rámci výstavby Lokality Z 1 bude vybudováno dostatečně velké parkoviště pro
personál MŠ i rodiče.
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INFRASTRUKTURA LOKALITA Z1
Parametry komunikace, odstavných parkovacích ploch i chodníku budou obdobné, jako v lokalitě Z 26.
Stavební výkresová dokumentace se dokončuje a připravuje se podání žádosti o stavební povolení. Budeme tak připraveni pro případné podání
žádosti o dotaci, pokud bude vyhlášena.
Po dokončení výstavby Lokality Z 1 se plánuje generální oprava obou
stávajících vnitřních místních komunikací včetně chodníků V Domcích.
Původní komunikace od čp. 199 až k hlavní sinici II/304 bude při rekonstrukci rozšířena.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI - ETAPA III
Ve dvou etapách bylo v celé obci Přepychy rekonstruováno veřejné osvětlení. Původní stožáry byly nahrazeny novými a osazeny svítidly Philips.
V obci bylo využito celkem 4 typů svítidel produktové řady UniStreet s
různým světelným výkonem a optikou směřování toku světla. Pátým typem jsou pak instalovaná přechodová světla. Různé konfigurace svítidel
umožňují svítit efektivně (pouze tam, kam je potřeba) a s minimálními
náklady na elektrickou energii. Použitá svítidla jsou pro další úsporu
energie dále vybavena moduly „DynaDimmer“, díky kterým je v pozdních nočních hodinách (zhruba 24:00 až 4:00) snižována intenzita osvětlení. Přestože je stmívání okem téměř nepostřehnutelné, snižuje spotřebu
energie v daném čase o celých 50%. Příkon soustavy veřejného osvětlení v
Přepychách se významně snížil. A to i přesto, že nyní svítíme více.
Zbývá doplnit nové veřejné osvětlení v místech, kde dodnes našim obyvatelům chybí. Jedná se zejména o ulici v lokalitě „Bukovky“, dále potom
osvětlení uličky od křižovatky k Domu zvláštního určení čp. 212 a jako
poslední osvětlení uliček okolo řadovek v blízkosti rybníku Dvorský.
Připravuje se stavební výkresová dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení, následně podání žádosti o dotaci.

OPOČNO
Kupkovo náměstí čp. 135
(Zámecká vinotéka vedle Lahůdek)
Příjem i výdej zásilek.
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OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním jednání stavební
výkresovou dokumentaci na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY
OBECNÍHO ÚŘADU PŘEPYCHY 5, 517 32 PŘEPYCHY“ a podání
žádosti o dotaci. V současnosti se dokončuje dokumentace pro podání
žádosti o stavební povolení. Žádost o dotaci na MMR ČR musí být
podána do 21. prosince 2020.

Stavební úpravy budovy obecního úřadu zahrnují kompletní rekonstrukci střechy, v podkroví tak budou vybudovány další místnosti. S tím je
spojená přestavba schodiště. Celá budova bude zateplena, budou instalována nová okna a vstupní dveře, nově vybudovaný vstup na OÚ bude
zpřístupněn i pro vozíčkáře. Celá budova bude vytápěna tepelným čerpadlem, které bude napojeno na novou topnou soustavu. Současné dva elektroměrové rozvaděče budou sjednoceny do jednoho odběrného místa.
Cílem stavebních úprav je především získání nových prostor a snížení
energetické náročnosti původní stavby.

PODORLICKÉ TRHY - SK PŘEPYCHY
ZRUŠENO DO KONCE ROKU 2020
Kalendář Podorlických trhů na rok 2021
zveřejníme v Přepyšském zpravodaji 4/2020 - prosincové číslo.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

Vídáme je každý den. Naši pracovníci technických služeb zametají, hrabou, uklízejí listí. To přináší každý podzim. V době Dušiček se věnují
hlavně úklidu obecního hřbitova, každý týden uklízejí okolo kontejnerů
na tříděný odpad. Děkujeme všem pracovníkům technických služeb za
jejich obětavou práci téměř za každého počasí! A přejeme hodně zdraví
a sil do zimních měsíců.

NÁŠ SMRK SE OBLÉKL DO SVÁTEČNÍHO

Majitel plošiny Milan Pilc nám každoročně se svou technikou pomáhá
při strojení vánočního stromu.
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ŠPATNÁ KVALITA SIGNÁLU
PRO MOBILNÍ TELEFONY V OBCI
Možná jste ji již zahlédli. Naši starostku, jak telefonuje, třeba i v dešti, na
travnaté ploše před úřadem. Řekli jste si, asi to nemá nikdo slyšet…Ale
důvod je prozaičtější. V Přepychách se ztrácí signál pro mobilní telefony.
Paní starostka oslovila společnost O2 se žádostí o řešení dostatečného
signálu pro budovu obecního úřadu. Výsledkem byla nabídka dodávky a
montáže zesilovací antény pro tuto budovu – cena mírná – 71 tis. Kč. Ale
ozvali se další obyvatelé naší obce, kteří rovněž nemají signál. A pochlubili se, že také dostali podobné nabídky na dodávku zesilovačů na svoje
nemovitosti.
Starostka tedy požádala Společnost O2 o komplexní řešení signálu v celé
obci. Zdeňka Seidelová totiž říká: „Projela jsem Tibet i Nepál a všude jsem
se dovolala. A tady se nemohu dovolat na obecním úřadě v Přepychách!“
Pokud máte podobnou zkušenost, napište na prepychy@prepychy.cz a
uveďte Vaše jméno a lokalitu, kde nemáte signál, případně uveďte svého
mobilního operátora. Všechny Vaše připomínky k signálu budou využity
pro další jednání s operátory.
Věříme, že se najde řešení ke spokojenosti nás všech!
- red-

KALENDÁŘ ZUŠ OPOČNO

Opočenská hudební škola byla otevřena 1. listopadu 1940 a od té doby
slouží dětem nejen z Opočna, ale i z širokého okolí. Vztah k umění zde
získávají také děti z Přepych - stejně jako před nimi jejich rodiče a prarodiče. Pro všechny, kdo mají k ZUŠ Opočno blízko, máme tip na hezký
vánoční dárek. Týdenní stolní kalendář, který škola k 80. výročí připravila.
K prohlédnutí je na: www.opocno.cz – život ve městě – aktuality.
Cena:100 Kč. Prodej: ZUŠ Opočno, pondělí a středa od 11 do 17 hodin.
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Vážení spoluobčané,
již od jara nás všechny trápí virová pandemie a bojujeme s ní, jak jen to jde. Vše se tak
nějak kolem nás změnilo, ale přes všechna
omezení, zákazy a příkazy jde život dále a
věřím, že brzy bude vše zase v normálu.
Také my ve školách jsme se museli přizpůsobit situaci, a když to nejde jinak, tak učíme naši mládež s pomocí moderní techniky,
takzvanou distanční formou. Jinými slovy
vše špatné pro něco dobré. Mnozí z nás učitelů objevujeme nový technický svět a jeho
možnosti a zároveň rozvíjíme své dovednosti, podobně jako naši žáci a jejich rodiče či
prarodiče.
Dovolte mi, abych tímto způsobem poděkoval v tento předvánoční adventní čas všem dětem a jejich rodičům a prarodičům za trpělivost a
ochotu spolupracovat a vzdělávat se novým způsobem. Také děkuji všem
kolegyním a kolegům ve škole základní i mateřské, kteří trpělivě pracují
s dětmi a připravují se na distanční výuku, abychom společným úsilím
zvládli všechny vzdělávací cíle.
Přeji všem klidný a nerušený advent, hezké Vánoce a pevné zdraví.
Mgr. Jan Macháček, ředitel školy
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„Soutěž o nejpřepychovější
a nejstrašidelnější dýni“

Přepychy U sv. Jána 2—13. 11. 2020
Sraz si dalo 15 dýní od 11 dětí
a skupinka dýní z MŠ
vše pod dohledem Matyldy a Alfonze.

V letošním roce to měl být 4. ročník soutěže. Z důvodu epidemiologické situace
jsme však byly nuceny soutěž zrušit. Přesto se několik krásných dýní na travnatém prostranství u rybníku sv. Jána sešlo a dělaly tak radost nejen dětem.
Těžko říct, která z dýní sklidila největší úspěch, protože originální a nápadité
byly všechny. Celou dobu na dýně dohlíželi duchové Matylda a Alfonz.
Děkujeme všem autorům krásných dýní. Jako malé poděkování dostali pamětní list a drobnou odměnu. Postupně se nám podařilo dohledat všechny
autory, až na jednoho, ten je stále anonymní a dosud se nám nepřihlásil.
Kulturní komise
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ČESTNÝ OBČAN PŘEPYŠSKÝ
V roce 2021 oslavíme 170. výročí od narození Čestného občana Přepych, pana Kaplana Aloise Mádra, zakladatele našeho poutního místa
v Dříženském údolí. V Praze jsou významné osobnosti pohřbívány na
Vyšehradě, u nás má pan Kaplan klidné místo posledního odpočinku
podél jižní stěny kostela sv. Prokopa.
Náhrobní desky notně poškodil „zub
času“. A nejinak je tomu i u hrobu P.
Františka Honců a P. Františka Mandyse na obecním hřbitově. Obec Přepychy
nabídla pomoc a spolupráci Římskokatolické farnosti Přepychy při zajištění
opravy obou hrobů. Ing. Aleš Holanec
vypracoval nabídku na generální opravu obou hrobů, celková cena 91.644,Kč včetně DPH. Římskokatolická
farnost Přepychy, zastoupená panem
ThLic. Augustínem Slaninkou, CM, nabídku akceptovala a objednala provedení opravy obou hrobů v roce 2021.
Obec Přepychy přispěla základní částkou 10 tis. Kč. Přispět můžeme všichni,
vítána bude každá i sebemenší částka.
Farnost připravila podepsané darovací
smlouvy, které jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Jsou možné dvě
varianty. Můžete přinést darovanou
částku hotově a dostanete darovací
smlouvu, nebo podepíšete darovací
smlouvu s následným převodem darované částky z Vašeho účtu.
Samostatné sbírkové konto nebylo zřízeno, proto je nutné darovat prostřednictvím smlouvy.
Předem všem dárcům děkujeme.
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VOJEVŮDCI NIKDY NESPÍ
Lucie ještě noci neupila a naši vojevůdci střežící lokalitu Ve skalách si
tak společně s námi mohou užívat „světla ramp“, které vytváří přímo
pohádkovou divadelní atmosféru. Děkujeme za instalaci osvětlení Milanu Burketovi a technickým službám.

NAŠE OBEC JE VESELEJŠÍ I DÍKY VÁM
Přepychy prozářily nové fasády domů
Nové fasády domů jsme si zadokumentovali.
Nyní otiskujeme
fotografii jednoho z nich,
dům čp. 108.
V Přepyšském
zpravodaji se k
proměně naší
obce vrátíme.
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KNIHOVNA U LENKY
za kulturou v naší obci na distanc
Vážení čtenáři,
28. října, jsme oslavili Den české státnosti. V této nelehké době je více než
nutné si připomenout, že jsme se jako národ vždy dokázali v těžkých chvílích semknout a znovu postavit na nohy. Česká televize uvedla slavnostní
díl pořadu Interview ČT 24 s hostem Pavlem Šporclem. Sám k pozvání řekl:
„S velkou ctí jsem toto pozvání přijal. Na každém koncertě ve světě s hrdostí
říkám, odkud jsem, hovořím o tradici české kultury, o jejích výjimečných
osobnostech. A abych o tom jen nemluvil, složil jsem Variace na píseň Kde
domov můj pro sólové housle a velmi často je na koncertech hraji".

Společně s Pavlem Šporclem si připomeňme i
Den české státnosti 28. října. Odkaz na variace
písně Kde domov můj v podání Pavla Šporcla
naleznete na přiloženém QR kódu.

Svatý Martin nedostál pranostiky
Svatý Martin nepřijel na bílém koni, svatomartinská husa se Svatomartinským vínem byly letos podávány v úzkém rodinném kruhu. I proto
si dovolím malé humorné ohlédnutí z naší knihovny. Jak vidí dnešního
oslavence Martina autor veršů Jan Beran ve svém Jmenináři?
MARTIN
Faktem je, že na Martina
házena je věčná špína
že prej touží každé ženě
věnec ukrást neprodleně
a že je snad jenom pro ně
schopen uštvat svého koně
Též nemá rád, když má soka
tuhle jeden u potoka
když se snažil dobýt ženu
vedl ranní hygienu
a Martin mu plný záště
ukrad půlku jeho pláště

Ale když má dojít k boji
Martin nikdy neobstojí
je to jeho stránka stinná
že se zhlédnul v láhvi vína
ale jen tak mezi námi
všechno jsou to hloupé fámy.
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KNIHOVNA U LENKY
za kulturou v naší obci na distanc
Letošní koncerty byly přeloženy na rok 2021. Zprostředkovali jsme
však malé inprovizované setkání s houslistou, který nás v loňském roce
svým uměním potěšil. Nevšedním zážitkem bude pro vás kniha Můj
život (nejen) s houslemi, kterou si můžete zapůjčit v naší knihovně, při
dodržení požadovaných hygienických předpisů.
Zápůjčka je možná po telefonické domluvě na tel: 737 925 155

Pavel Šporcl je umělec, který toho
pro popularizaci klasické hudby
udělal víc než kdo jiný. Oproti jiným
mistrům dokázal skvěle propojit klasickou hudbu a kvalitní zábavu pro
širší publikum.
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V rozhovoru, který s ním vedl
známý moderátor Václav Žmolík, sledujeme jeho první hudební
krůčky, dospívání na konzervatoři, léta strávená v USA, raketový
vzestup po návratu, symbolizovaný pověstným šátkem a modrými
houslemi, nahrávky v prestižních
světových katalozích, pedagogickou a charitativní činnost. Můžeme obdivovat šíři a žánrovou
pestrost jeho repertoáru, stejně
jako zasvěcený pohled na velikány
houslové minulosti, a Pavla uvidíme také jako syna, manžela a otce.
Nechybí ani vyprávění o tom, jak
tráví volný čas, jak bydlí, jak naplno prožil koronavirovou dobu
a čeho by rád dosáhl v budoucnu. Stojí před námi člověk, jemuž
není nic lidského cizí, který však
současně dokázal jít svou cestou
a obětovat vytčenému cíli vše, co
mohl. Pavlovu osobní a otevřenou
výpověď obohacují pohledy osobností, které zásadně ovlivnily jeho
soukromý i profesní život.

ZE ŽIVOTA OBCE

ŽENY, BUDOU VÁNOCE...
Blíží se Vánoce a našim babičkám, matkám a ženám nastává čas
pečení voňavého cukroví. Vyhledávají se recepty, probíhá jejich „sousedská burza“, listuje se v odborných knihách. Každá žena se snaží přijít na vánoční stůl s něčím zajímavým a originálním. V naší
rodině pečlivě uchováváme poznámkové bloky, do kterých babička
před 100 lety trpělivě zapisovala všechny ty návody na pečení oulů,
věnečků, rohlíčků, dortíků a dalších laskomin. Jako inspiraci jeden
doslovně uvádím. Berte to i jako hold a poděkování všem přepyšským
„předvánočním“ ženám.

Boží milosti

½ kg mouky, 13 dkg
másla, 10 dkg cukru,
4 žloutky, 4 lžíce bílého vína a pomerančová
kůra. Vše se dohromady uhněte, dle potřeby
se přidá trochu mléka,
aby bylo těsto vláčné,
vypracuje se a rozválí
a vykrajují se čtverečky, které se smaží na
rozpáleném a převařeném másle. Usmažené
se posypou cukrem a
skořicí.
-zde-
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BETLÉMY V OPOČNĚ
Víte, jak si můžete prosvětlit a zpříjemnit letošní pošramocenou předvánoční náladu? Jeden způsob vám připravil Spolek ABAKUS, Senioři
z Opočenska a partneři z obcí Rodného kraje Františka Kupky ve spolupráci s podnikateli – obchodníky. Ti půjčili své výlohy pro betlémy výtvarníků našeho kraje. Od 12. prosince až do konce roku 2020 si můžete
při procházce městem prohlédnout papírové i dřevěné betlémy.
POŠTOUNÍ KNÍŽKA MAXMILIÁNA V PRODEJI
Spolek Abakus se Spolkem ProPřepychy, knihovnou U Mokřinky v
Mokrém, obcí Sedloňov a statkem U Oubrechtů v Pohoří pro vás připravily překvapivou nabídku: Poštouní knížku od Maxmiliána pro rok
2021. V brožurce se dočtete o našich rodácích i výročích, na které v Rodném kraji Františka Kupky v příštím roce vzpomeneme. Ilustrace jsou
od našich příznivců – Petra Netíka–Nejtyho a Jarmily Haldové. Výtěžek
z prodeje bude věnován na dveřnice „Poštouny U Maxmiliána“ (to jsou
dřevěné okenice na dveře). Tu hodláme v dubnu roku 2021 otevřít a prostřednictvím výsledků tvůrčí práce místních autorů tak oživit dobré duchy tradičního buditelského střediska.
OTEVÍRACÍ DOBA POŠTOUNY
U MAXMILIÁNA (na rohu Kupkova náměstí a Zámecké ulice)
Poštouna U Maxmiliána bude otevřena od 10. do 23. prosince ve všední dny od 10 do 12 a od 16 do 17
hodin. Mimo uvedené časy podle
toho, jak se poštouník vyspí.
Zatím nabízíme: Nástěnný kalendář
Obce Přepychy, Poštouní knížku
Maxmiliána pro rok 2021, vánoční
pohlednice od Petra Netíka a Jarmily Haldové a Přepyšský zpravodaj.
Příjemný adventní čas plný víry
v sebe (s podezřením, že Blaničtí
rytíři hned tak nevyjedou) přeje za
všechny partnery
Jiří Králíček a Spolek ProPřepychy
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sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz
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