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ČEZ DISTRIBUCE 
UKONČILA ZASÍLÁNÍ PAPÍROVÝCH OZNAMŮ

ZAREGISTRUJTE SE
NECHTE SE INFORMOVAT 
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY 
E-MAILEM NEBO SMS

Je to snadné. 

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2

Vyplňte: 

  EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování 
za elektřinu)

 Datum narození zákazníka / IČO 

 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale 
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni  
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

Sčítání zahájeno 

Sečtěte se online. Elektronický formulář 
je na webu www. scitani.cz. Pokud se do 
9. 4. nesečtete prostřednictvím internetu, 
musíte vyplnit listinný formulář.
Doručování listinných formulářů bude ob-
dobné jako u doporučené zásilky. O své 
návštěvě vás budou komisaři informovat 
vhozením termínu schůzky do schrán-
ky. Předání listin proběhne venku a s re-
spirátory. Formuláře nebudou vybírány 
zpět. Odevzdáte je v odpovědní obálce 
- poštovné zdarma, do kterékoli poštovní 
schránky. 
Sčítání je povinné pro všechny obyvatele 
České republiky, kteří mají v zemi trvalý 
pobyt. 

www.scitani.cz

Informace z  obecního úřadu

Přepyšský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Přepychy, tel/fax: 494 
628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 700ks, zdarma do vašich schránek. Uzá-
věrka příštího čísla: 28. 5. 2021. Redakční rada: Jitka Čtvrtečková, Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea 
Seidelová, Zdeňka Seidelová, Jiří Králíček. Sazba a grafika: Jiří Králíček. Tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n. 
Kn. Foto: archiv Obce Přepychy,.  Registrace: MK ČR E 22540

S touto novinkou vás seznámíme
 v dubnovém Přepychy - INFO.
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SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

Vážení občané, sousedé, milí Přepyšáci!
Blíží se čas Velikonoc, které všichni již po-

druhé prožijeme tak trochu jinak, než jsme 
byli doposud zvyklí. Věřím, že pro mnohé 
z nás bude tento sváteční čas možností za-
stavit se,odpočinout si, zajít si třeba s rodi-
nou do probouzející se přírody a čerpat sílu a 
energii do dalších dní.

Ovšem mnozí budou i o velikonočních 
svátcích v plném nasazení – zdravotníci, 
bezpečnostní složky, pracovníci v sociálních 
zařízeních, prodavači. Těm všem je zvláště 
v těchto dnech třeba opakovaně děkovat za 
jejich práci, protože současná situace na ně 
klade veliké nároky.

Odhodlání a optimismus nám dodává ne-
bývalá vlna solidarity, která se projevuje 
různými způsoby. Ráda bych za nás všech-
ny poděkovala Jitce Čtvrtečkové, ale i dal-
ším, za úžasné jarní pozdravy, které najdete 
pod zveřejněnými QR kódy. Dále děkuji Jitce 
Tláskalové, která přispěla svými velikonoční-
mi kresbami do našeho zpravodaje. Děkuji 
spolku ProPřepychy za finanční příspěvek na 
nákup velikonočních balíčků pro naše děti. 
Děkuji členkám MS ČČK za jejich obětavou 
práci a pomoc našim seniorům!

Vážení občané, přeji Vám, abyste prožili 
letošní Velikonoce se svými nejbližšími ve 
zdraví, v klidu a s přesvědčením i nadějí, že 
vše zlé brzy pomine a bude zase dobře!

Zdeňka Seidelová

Vážená paní starostko Zdeňko,
ráda bych touto cestou poděkovala za péči, kterou věnuješ nám 
důchodcům. Již poněkolikáte nám rozdáváš balíčky z potra-
vinové banky. Jsem přesvědčena, že mnozí starostové obcí této 
možnosti nevyužijí z důvodů organizačních, nebo práce navíc.
I když s Tebou v některých rozhodnutích nesouhlasím, vážím si 
Tvé snahy pomoci.
Ještě jednou děkuji za naši rodinu Tobě i všem zúčastněným, tj. 
zaměstnancům obce .

Jana a Jan Krulichovi

PODĚKOVÁNÍ

Obec Přepychy uzavřela 26. února 2021 Smlouvu o potravino-
vé pomoci s Potravinovou bankou Hradec Králové, z.s. Před-
mětem smlouvy jsou bezplatné dodávky trvanlivých potravin 
(těstoviny, mouka, cukr, rýže olej apod.), které PBHK dodá Obci 
Přepychy s cílem zajistit bezplatnou distribuci těchto potravin 
pouze potřebným osobám. V obci Přepychy máme asi 20 osob, 
převážně seniorů s nízkými příjmy. Obec Přepychy se zavázala 
k finanční podpoře činnosti Potravinové banky ročním příspěv-
kem 5.000,- Kč.
Byla tak rozšířena skvělá spolupráce s Potravinovou Bankou Hra-
dec Králové z.s., zahájená v roce 2020. Na odběru přebytkových 
potravin, určených k rychlé spotřebě, se uzavřením smlouvy nic 
nemění. Jedná se zejména o odběr ovoce, zeleniny a mléčných 
výrobků.
Navíc obec Přepychy odebrala 200 balení (50 ks v balení) jed-
norázových chirurgických roušek a 100 ks respirátorů FFP2 pro 
naše potřebné občany.

Na fotografii pracovníci PBHK, zleva: Přemysl Pistora a Mgr. Václav Pitucha

Informace z  obecního úřadu
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ŘIDIČI POZOR - MĚŘENÍ RYCHLOSTI
v katastru Obce Přepychy

Z Přepych (U Bukovek) do Záhornice Do Přepych od Záhornice Do Přepych od Nové Vsi

Do Přepych od Bolehoště Do Přepych od Opočna

Policie ČR schválila všechna požadovaná místa pro měření rychlosti v naší obci. Začátkem ledna jsme podávali 
naši žádost Městské policii Dobruška o rozšíření úseků měření rychlosti na čtyřech hlavních vjezdech do naší obce. 
Důvodem byla zvyšující se dopravní zátěž a nedodržování povolené rychlosti v obci.

Na příjezdu od Záhornice bylo v loňském roce přemístěno DZ začátek a konec obce 
až na hranici katastru k poslednímu RD čp. 218. V prostoru autobusové zastávky „Na 
Kopci“ ústí na hlavní silnici II/320 dvě místní komunikace. Vyjíždějící vozidla z těchto 
komunikací a chodci na přechodu jsou ohrožováni rychle vjíždějícími vozidly do obce, 
ale i vozidly vyjíždějícími z obce.
Podobná situace je i na silnici III/3201 ve směru od Nové Vsi. I zde došlo k přemístění DZ 
začátek a konec obce za poslední RD čp. 232. V nepřehledném úseku původní zástavby 
doposud nebyly vybudovány chodníky. Po úzké silnici se zde pohybuji místní obyvate-
lé, senioři z Domu zvláštního určení a klienti Domova Dědina. 

Největší provoz zaznamenáváme na silnici II/304 Týniště nad Orlicí – Opočno. V úseku od hřbitova směrem do 
středu obce se nachází přechod pro chodce, který využívají denně naši senioři při cestě na hřbitov. Vozidla vjíždě-
jící velikou rychlostí brzdí teprve u informačního radaru. Na tento úsek navazuje již měřený úsek u Základní školy 
s omezením rychlosti max. 30 km/h. 
Směrem od Opočna bylo v  souvislosti s  realizací stavby „Infrastruktura, Lokalita Z  26 „V Domcích“, Přepychy“ 
přemístěno DZ začátek a konec obce, které řidiči rovněž nerespektují. Hned na začátku původní zástavby  
u čp. 166 je autobusová zastávka „V Domkách“ s přechodem pro chodce, nedaleko je další přechod. Oba přechody 
jsou hodně využívány seniory, rodiči s dětmi a klienty Domova Dědina. V této části obce se nachází Mateřská škola 
a Domov Dědina.
Policie bude měřit na hlavních tazích silnice II/304 a II/320 při průjezdu obcí v obou směrech. 

NEVYKOLEDUJTE SI POKUTU

Prosím, dodržujte všichni předepsanou rychlost nejen při průjezdu naší obcí! Buďme ohle-
duplní k našim dětem, seniorům i ostatním řidičům! Děkuji Městské polici Dobruška za 
skvělou spolupráci! 

Zdeňka Seidelová, starostka

Informace z  obecního úřadu
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD
žáci MŠ a ZŠ ve sběru použitých baterií  opět na pomyslné bedně

Druh odpadu Množství Náklady obce za 
svoz a likvidaci

Bioodpad 185,890 t 89 838 Kč
Jedlý olej 0,071 t 605 Kč
Velkoobjemový odpad 17,830 t 24 047 Kč
Nebezpečný odpad 0,407 t 31 986 Kč
Směsný komunální odpad hřiště Přepychy 10 086 Kč
Směsný komunální odpad hřbitov Přepychy 17 621 Kč
Svoz kom. odpadu od jednotlivých majitelů svozových nádob 247 103 Kč

Stručný přehled o vyprodukovaném odpadu předaném k dalšímu 
využití nebo likvidaci v roce 2020 - Obec Přepychy

Mimo odměny poskytované za zajištění využití od-
padů z obalů  je společností EKO-KOM, a.s. poskyto-
vána odměna za zajištění zpětného odběru. Hodnotí 
se zajištění míst zpětného odběru a minimální do-
stupnost sběrné sítě. Za splnění těchto kritérií byla 
obci  Přepychy za rok 2020 poskytnuta odměna ve 
výši 18 168 Kč.

Druh odpadu Množství Náklady obce za 
svoz a likvidaci

Odměna za zajištění 
využití odpadů z obalů

Papír 12,638 t 79 819 Kč 22 149 Kč
Plast 24,263 t 227 949 Kč 126 532 Kč
Sklo 15,176 t 14 568 Kč 16 678 Kč
Kovy 4,110 t 1 816Kč 15 716 Kč
Nápoj. karton 0,256 t /v plastech/ 1 305 Kč

Náklady obce Přepychy za svoz a likvidaci celkem: 783 426 Kč

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD
žáci ZŠ a MŠ ve sběru použitých baterií  opět na pomyslné bedně

2.místo
v kraji

VE SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ

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

Redakce

Žáci ZŠ a MŠ Přepychy opět 
uspěli v  Podzimní sběrové 
kampani zaměřené na sběr 
baterií. Díky dosaženému 
výsledku v  podobě 159 kg 
odevzdaných baterií se umís-
tili v Královéhradeckém kraji 
na druhém místě.
Soutěž Recyklohraní po-
kračuje sběrem drobného 
elektra a baterií v areálu ZŠ 
do konce března!

Odměna EKO-KOM, a.s. 
za celkové množství odpadů 
předaných k dalšímu využití 
v roce 2020 činí celkem 200 548 Kč. Ohrazené stanoviště pro kontejnery  před čp. 122.
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OBECNÍ HŘBITOV PROCHÁZÍ ZMĚNOU

Na místním hřbitově v  Přepychách máme více 
než 600 hrobových míst. Vedení požadované 
evidence všech zákonných údajů, souvisejících 
s  jednotlivými hrobovými místy, je v  současné 
době, kdy máme k dispozici pouze papírový plán 
pohřebiště, velice náročné.

Pracovníci technických služeb ve 
spolupráci s  panem Miroslavem 
Máslem bezpečně a opatrně vyká-
celi dřeviny, postupně jsou odstra-
ňovány pařezy, uvolněné plochy bu-
dou upraveny a zatravněny. Některé 
dřeviny byly pouze pokráceny. Byly 
odstraněny i náletové dřeviny ros-
toucí v plotě sousedního pozemku.
Současně byly uklizeny i všechny 
předměty jako staré květiny, nádoby, 
sklo i nářadí okolo hrobových míst. 
Je třeba zde dodržovat pořádek. 
Věřím, že provedené úpravy s  při-
cházejícím jarem rozzáří naše krásné 
pohřebiště, a bude tak opravdu dů-
stojným a klidným pietním místem.

Zdeňka Seidelová, starostka

Obec Přepychy proto objednala vytvoření elektro-
nické databáze hrobových míst v  systému GRAMIS. 
Prvním krokem bude zaměření všech hrobových 
míst v souřadném systému S-JTSK a ke každému hro-
bovému místu bude pořízena kvalitní fotografická 
dokumentace. Všechna hrobová místa musí být označena evidenčním číslem, chybějící tabulky budou před foto-
grafováním na náklady obce doplněny. Dalším krokem bude vložení všech smluv a zákonných údajů ke každému 
hrobovému místu. Díky počítačovému programu GRAMIS budou všechny uložené dokumenty u každého hrobové-
ho místa snadno dohledatelné.
Celému procesu bude předcházet zhotovení podrobného leteckého snímku pohřebiště. Obec Přepychy proto v sou-
vislosti s plánovaným snímkováním přistoupila k dlouho odkládanému vykácení všech nevhodně vysázených dřevin 
na parcele 445/1 v katastrálním území Přepychy u Opočna, vše v souladu s občanským zákoníkem a Řádem veřejné-
ho pohřebiště v Přepychách, vydaným dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Elektronická databáze hrobových míst

Úprava a úklid

Pro všechny předměty z hrobů – věnečky, květiny, vyhořelé svíčky apod. 
jsou v  zadní části pohřebiště umístěny tři velkoobjemové kontejnery na 
komunální odpad z veřejného pohřebiště. Odpadkové koše u vchodu hřbi-
tova je nutno používat pouze na drobný odpad.

Informace z  obecního úřadu
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Ze života obce 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Pracovníci společnosti STEVA s.r.o. 
provedli opravu poškozeného oplo-
cení ČOV pro řadové domky u rybní-
ka Dvorský, hrazenou obcí Přepychy. 
Dle občanského zákoníku má poško-
zený právo na úhradu skutečné ško-
dy, kdy při určení výše škody na věci 
se vychází z její obvyklé ceny v době 
poškození s přihlédnutím zejména  
k jejímu stáří, vadám ale i případné-
mu zhodnocení. Kooperativa pojiš-
ťovna, a.s. na základě svého prove-
deného šetření stanovila výši škody 
včetně DPH na 71 610,- Kč. Z toho 
byla obci Přepychy odečtena spolu-
účast ve výši 1 000,- Kč.
Vzhledem k plánované výstavbě ro-
dinného domu na parcele č. 237/122 
v k.ú. Přepychy u Opočna obec Pře-
pychy podala žádost o přeložku pří-
vodního vedení NN a přesunutí roz-
vaděče NN do těsné blízkosti objektu 
ČOV na parcele 237/58. Výhledově 
bude přemístěno vedení splaškové 
kanalizační přípojky na hranice po-
zemku 237/122.

OPRAVA POŠKOZENÉHO OPLOCENÍ ČOV

JARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Pracovníci společnosti Zahradní architektura Pardubice provedli pravidelný 
jarní řez ovocných stromků vysázených podél silnice k Záhornici i k Opočnu 
a hlavně u silnice k Bolehošti.
Naše poděkování patří také panu Janu Macháčkovi, který se vzorně stará 
o naše ovocné stromy u Kostela Sv. Prokopa. Letos mu přijela na pomoc  
s prořezem plošina Technických služeb Opočno.

KAM PRO SADBOVOU 
ZELENINU?

Využijte možnosti nákupu: 
PRODEJNA 

CHOVATELSKÝCH 
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 
POTŘEB DOBRUŠKA,

 Pulická ulice, 
LUBOŠ SVOBODA.
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Ze života obce 

4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ
společenská kronika

TENTOKRÁT V RUBRICE „4 GENERACE PŘEPYŠÁKŮ" 
PŘEDSTAVUJEME RODINU FRYNTOVU

Společenská kronika  
prosinec, leden, únor

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

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

Anička má obě babičky nejen  
v jiném okrese, ale i kraji – proto 
se nemohly všechny ženy vyfotit 
společně, ale myslím, že takhle to 
také vyhovuje.

Pojďme si je představit: mimo 
Aničky mají ostatní ženy stejné 
jméno Miroslava. Všechny ta-
ké pocházejí z Vlašimi, kde té-
měř společně bydlely nedaleko 
vlašimského zámku. Maminku 
Aničky život zavál do Přepych, 
ale babička Mirka Vlasáková  
i prababička Miroslava Bžocho-
vá stále bydlí ve Vlašimi. Mladší 
babička často do Přepych jezdí 
na návštěvu za rodinkou dcery  
i Fryntovi zase několikrát do 
roka  navštíví prababičku. Tedy 
pokud to počasí, zdraví a různá 
omezení dovolí. Už se všichni 
těší na setkání, aby se mohli pro-
jít oblíbeným zámeckým parkem 
a společně se vyfotit do rodinné-
ho alba.

Tak ať to je už brzy.
Foto rodiny, text společně s JJ

Dnes si v G4 představíme úplně nejmladší obyvatelku Přepych. Je to Anička 
Fryntová, která se narodila letos 1. března. Bydlí se svými rodiči hned vedle 
mateřské školy – pro starší obyvatele připomínám, že dřív zde bydleli Bencovi 
a ještě dřív Janečkovi.

BŘEZEN
Moravec Josef   čp. 21  87 let
Šplíchalová Jana  čp. 212  80 let
Pavlík Zdenek   čp. 19  75 let

DUBEN
Sejkora Jiří   čp. 178  83 let
Čápová Věra   čp. 103  87 let
Martincová Zdenka  čp. 55  82 let
Švorc Jiří   čp. 117  70 let

KVĚTEN
Hartmanová Anna  čp. 189  82 let
Nováková Marie  čp. 32  83 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.
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ELEKTROVOZIDLA  NAŠLA UPLATNĚNÍ  V ULICÍCH SVĚTOVÝCH METROPOLÍ
Přepychy jsou v závěsu

VE ZNAMENÍ ZELENÉHO ELEKTRA

Svět postupně navyšuje podíl alternativních zdrojů na získávání potřeb-
ných energií. Tento vývoj se nevyhnul ani motorismu, Doslova rájem 
elektromobility jsou norská města. Každé třetí auto, které se v Norsku 
loni prodalo, bylo na elektrický pohon. Situaci nepodceňují ani města  
v sousedních zemích, ať už se jedná o Berlín, Budapešť či Varšavu. Oproti 
těmto metropolím Praha tahá za značně kratší konec. Jinak je tomu však 
u nás. Že se po Přepychách prohánějí elektrokola, na to jsme si již zvykli. 
V poslední době ale nastupují i automobily. Několik z nich má v nabídce 
i náš spoluobčan Broněk Kadlec. Nu, oni to jsou spíše mini automobily, 
ale i tyto „výhonky zeleného elektra“ stojí za představení.

elBLESK TIGER 
malý-velký elektromobil se spoustou 
prostoru 

Auto, které může parkovat kolmo 
k chodníku a zároveň má uvnitř 
spoustu místa. Díky zvýšenému po-
sedu je nastupování a vystupování 
úplná hračka. A pozor! vozidlo lze 
řídit  již od 16. let  s řidičským prů-
kazem kategorie A1.    elBlesk Tiger 
ujede na jedno nabití přes 100 km.  
A hlavně, těchto 100 kilometrů vás 
bude stát  méně než 20 Kč!  Dobíjí 
se z obyčejné zásuvky 230 V (stej-
ně jako váš telefon).  Pro pohodlné 
parkování máte k dispozici  barev-
nou  couvací kameru.  Hudbu ne-
bo film si přehrajete za pomoci 
dotykového panelu  rádia s MP4 
přehrávačem. Samozřejmostí jsou 
také  plně elektrická okna, topení, 
USB nabíječka telefonu, LED osvět-
lení, klimatizace a ABS. To vše již ve 
standardní výbavě. Cena cca 220. ti-
síc Kč. Bohužel, k řidiči se vejde jen 
jedna stopařka.

Elektročtyřkolka City S
městské autíčko pro mladé
Specifikace podobná jako u Tigra, 
jen mírně zmenšená verze.

Hyundayi Kona elektro
Pro „větší“ automobilisty máme 
ještě jednu zkušenost. Chalupář 
MUDr. Ondra Toman jezdí posled-
ní dva roky do Přepych z Poděbrad 
autem. 

O svých zkušenostech říká: „Mám 
najeto již 37 tisíc km a dosavadní 
pocity jsou skvělé. Naprosto tichá, 
pohodlná jízda, 150 kW umožňuje 
velmi rychlou jízdu, regulace příko-
nu nezatěžuje brzdy. 
Na 100 km „utratím“ 30 Kč. Běžně 
nabíjím z  normálních domovních 
rozvodů. Byl jsem s Konou na jed-
no nabití až v Drážďanech, dojezd 
je kolem 400 km, trochu to záleží 
na venkovní teplotě. Denně jezdím 
zcela bez jakýchkoliv závad, spoko-
jených 100 až 300 km“.

TESLA X
S dalšími zkušenostmi se s námi 
podělil Samuel Seidel: „Na našem 
trhu jsou dostupné desítky elek-
tromobilů. Čtyři z nich jsme měli  
s přítelkyní možnost si vyzkoušet. 
Prvním byl maličký Volkswagen eUP, 
druhým Peugeot 2008e, a přes lu-
xusní Teslu X (na obrázku) jsme se 
nakonec dostali k e-Golfu, který jsme 
si nakonec pořídili. Jsme z něj pořád 
nadšeni a máme už najeto skoro 
10.000 opravdu tichých km.
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Po zimě je třeba nabrat nových sil do 
času jarního. Bez ohledu na před-
sudky štíhlých a rady výživových 
poradců můžeme uznat, že energe-
tickou zásobárnou jsou i sladkosti. 
Na to, jak v plné síle do jara vykro-
čit, vybíráme několik námětů z re-
ceptáře jedné přepyšské babičky, se-
psaných počátkem minulého století.

Věříme, že třeba poetické Máslové ko-
láčky, Ořechové obloučky, Mouřenín-
ky nebo Ořechové hubinky mohou váš 
jarní stůl novým dezertem obohatit. A 
pro „suchary“, přidala babička před 
100 lety i Suchary. Tak dobrou chuť!

-redakce-

ZÁPISKY BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

Místní skupina ČČK Přepychy - ohlédnutí za rokem 2020
Náš spolek se rozrostl o čtyři nové členy

I letos, v pondělí 22. března, jsme zabezpečili ve spolupráci s Diakonií 
Broumov sbírku šatstva a textilu. Všem občanům děkujeme!

Loňský rok nás potrápil. Protiepidemická 
opatření měla dopad i na naši činnost. Nejen 
našim spoluobčanům jsme pomáhali dle svých 
možností: šili roušky, pomáhali při obstarává-
ní nákupů a zajištění léků. Museli jsme však 
zrušit některé tradiční společenské akce. 
Přesto jsme zvládli uspořádat již 20. spole-
čenský ples v prostorách Restaurace Katka, 
RetroMDŽ a dětský karneval. Vzhledem k to-
mu, že jsme počítali s vyšší účastí dětí, někteří 
kvůli nemoci nedorazili, zavezli jsme zbytek 
balíčků dětem do mateřské školy. Po domlu-
vě s paní učitelkou Evou Hájkovou navštívila 
děti sestra Preclíková a Cihlářová. Připravily 
si pro ně obrázkové karty k poznávání. Děti 
byly moc šikovné a odměnu si plně zasloužily. 
Na za závěr prázdnin jsme uspořádali oblíbené 
sportovní odpoledne pro děti. Při Přepyšském 
kormidle, pořádaném spolkem ProPřepychy, a 
fotbalových utkáních našich žáků jsme zajistili 
zdravotní dozor. Při něm se ve službě vystřída-
ly sestry Drahomíra Barvířová, Jaroslava Čtvr-
tečková a Ludmila Preclíková.
Šíření pandemie ovlivnilo i chod zdravotního 
kroužku. Ten byl vzhledem k vývoji úplně po-
zastaven.

Nezbývá nám nic jiného, než být silní a doufat v  lepší zítřky. Děkujeme 
všem, kteří nás podporují a nezištěně pomáhají i ostatním. Dbejme opatr-
nosti, dodržujme daná nařízení a vzájemně si pomáhejme. Náš spolek je tu 
pro Vás. V  případě potřeby pomoci nás neváhejte kontaktovat.
Přejeme pevné zdraví za MS ČČK 

Ludmila Preclíková, tel.: 605 381 357
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY

Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom Vám chtěli dát 
několik informací ohledně činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů v Přepy-
chách. Tato nelehká koronavirová doba 
zasáhle i naše hasiče. Již od listopadu 
není možno pořádat pravidelné výbo-
rové schůze každý první pátek v měsíci. 
Naši mladí hasiči se také nemohou se-
tkávat a připravovat se na každoroční 
soutěž PLAMEN.
Jako každý rok pořádáme v prosinci 
výroční valnou hromadu, která se též 
neuskutečnila a náhradní termín také 
nebyl. Nekonal se počátkem roku 2021 
tradiční hasičský ples, masopust ani 
maškarní karneval pro dospělé, což nás 
velice mrzí.
Možná jste si všimli na dveřích hasič-
ské zbrojnice, že v měsíci únoru zemřel 
dlouholetý starosta KSH Královéhra-
deckého kraje Jiří Orsák ve věku 75 let. 
Do té doby byl činný a věnoval se čin-
nosti dobrovolných hasičů. Zde v Pře-
pychách byl v minulých létech osobně 
několikrát. Čest jeho památce.
V letošním roce v měsíci červnu se ne-
bude konat ani výstava historické tech-
niky v Litoměřicích. Zde naše jednotka 
pravidelně vystavuje historickou stří-

kačku s traktorrem DEUTZ Jirky Kučery z Přepych, našeho kamaráda, kterému 
tímto děkuji za spolupráci. Mělo se jednat už o náhradní termín za loňský rok, 
který byl též kvůli pandemii posunut. Výstava se koná každé dva roky již 15 let a 
přepyšští hasiči nechyběli ani na jedné.
V současné době připravujeme vozidlo CAS 25 na pravidelnou technickou pro-
hlídku. Dostavíme se v termínu do 7. 5. 2021 a nebudeme využívat možnost 
nařízení EU posunout STK o deset měsíců. Další dvě vozidla budou následovat 
dle termínu. Toto bylo jen krátké zhodnocení SDH Přepychy v době omezení a 
nouzového stavu.
Dále bychom Vám všem chtěli popřát do dalšího období hlavně zdraví a ať se Vám 
koronavirus vyhýbá. Doufáme, že po Velikonocích, které určitě strávíme ještě 
doma, bude líp a alespoň trochu se rozběhne veřejný život v naší obci.

Za SDH Přepychy starosta Josef Marek a jednatel Jan Škalda

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Plaketa  Jana  Amose Komenského Janu Macháčkovi - 40 let kantořiny

Pan řídící, jak se u nás na venkově ří-
ká, chodil v letech 1963 - 1972 na ZŠ 
v Přepychách a ZDŠ v Opočně. Poslé-
ze studoval na Gymnáziu v Dobrušce 
a v letech 1976 - 1980 vystudoval Pe-
dagogickou fakultu v Hradci Králové. 
Po návratu ze základní vojenské služ-
by v Žilině zahájil svou dráhu kantora 
na ZDŠ v Českém Meziříčí. Od roku 
1989 vyučuje na Základní škole v Pře-
pychách a od téhož roku stojí v jejím 
čele. Na návrh zastupitelů obce byl u 
příležitosti Dne učitelů oceněn Plake-
tou J. A. Komenského.
K učitelství ho přivedly zkušenosti z ve-
dení zájmových a sportovních kroužků 
mládeže a bohaté zkušenosti v kulturní 
a společenské činnosti.

Rada obce ocenila ředitele školy Mgr. Jana 
Macháčka za práci ve školství. Ocenění 
mu předala starostka obce při jednání ra-
dy obce dne 24. 3. 2021

Zápis do ZŠ a MŠ se koná:

ZŠ 14. 4. 2021
MŠ 12. 5. 2021

Podrobnosti zveřejníme
na webu 

a na budovách škol.

Honza Macháček rád vzpomíná: 
„Mým vzorem a později i mysliveckým 
kolegou byl pan řídící učitel Václav Ře-
hák v Přepychách a pozdější kolegové, 
učitelé Marie Rathouská  a Václav Ma-
lý v ZDŠ Opočno a profesor Václav Čáp 
na gymnáziu. Od nich jsem se učil lásce  
k přírodě, dějinám, kultuře, preciznosti a 
zodpovědnosti."
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ZAHÁJENÍ PRODEJE 
ČERVENEC 2021

  REZERVACE MOŽNÁ OKAMŽITĚ
Bližší informace: www.prepychy.cz

E: prepychy@prepychy.cz T: 603 485 369

Obec Přepychy letos zahájí výstavbu technické a dopravní infrastruktury 
Lokality Z1 V Domcích“ o 19 parcelách s výhledem na západ slunce. Dojde 
k propojení obou nových lokalit. Prodej stavebních pozemků bude zahájen 
ve II. pololetí tohoto roku. Parametry komunikace, odstavných parkova-
cích ploch i chodníků budou obdobné jako v lokalitě Z 26.

Lokalita Z 1 „V Domcích“

Parcely v Lokalitě Z 26 „V Domcích“ jsou úspěšně zasíťovány a jejich majitelé 
zahájí výstavbu v letošním roce.

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY

PŘEPYCHY 
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JARNÍ POZDRAV Z PŘEPYCH
v historické fotografii a současné nahrávce

Již druhé Velikonoce strávíme bez řehtaček malých koledníků a prozpěvování těch starších.  I proto jsme pro zpestření připravili 
velikonoční pozdrav ve fotografii - Zvířátka na dvorku z 1. dubna 2018. O současný pozdrav se postarali naši reportéři, kteří 
zaslali své pozdravy, které si přehrajete prostřednictvím QR kodu nebo při zadání uvedených odkazů. 

JARNÍ POZDRAV OD DĚTÍ Z PŘEPYCH - VELIKONOCE 2021
Pásmo sestavila a zaslala Jitka Čtvrtečková. Účinkují: Verunka Zilvarová, Lufča Seidelová, Jiřík Král, Stelča 
Piskorová, Nelča Sýkorová, Kryštof a Majda Zdeňkovi, Toník a Maruška Pultarovi, Péťa, Ráďa, Jíťa, Jitka a Pája 
Čtvrtečkovy. Děkujeme dětem za spolupráci a rodičům za trpělivost.
Námět : Poštouna U Maxmiliána, Opočno
Jarní pozdrav naleznete i na www.prepychy.cz 
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VELIKONOČNÍ DEPO VLÁČKŮ Z VAŠICH OBÝVÁKŮ
Kvíz pro celou rodinu - odpovědi naleznete na www.prepychy.cz

V únorovém INFU jsme otiskli návod na vláček z prokladu na vajíčka. Fotografie na sebe nenechaly dlouho čekat. 
A že jste cestovali, svědčí rekvizity u vláčků. Doplnili jsme je otázkami různé obtížnosti pro předškoláky i jejich rodiče. 

Likérový vláček zaslali autoři podepsaní 
Lu a Le z Jun. Patrně od našich čtenářů 
z čínské provincie Jünan. 
Jaký je název stromu z této provincie, 
který roste i v zámeckém parku v Opočně?

Za medvídkem vyjel vláček z Opočna. 
Které hlavní město v Evropě má medvěda 
za symbol?

Kuřátko v mašince veze va-
jíčka. Hádej, hádej, hadači: 
Jsou vajíčka obarvená, nebo 
přírodní syrová?

Mašinfíra míří s přepyšským expresem vstříc 
hvězdným dálkám. 
Jak se jmenuje souhvězdí, 
které mu je domovinou?

Naši malí koledníci nejsou ani letos ochuzeni o koledu. Sic bez procházky obcí s pomlázkou od branky k brance a patřičnou 
básničkou. Jejich dospělí kamarádi na ně nezapomněli a obdarovali je prostřednictvím roznášky technických služeb. 

Poděkování a veselé Velikonoce vám všem přeje redakce.

Z Pohoří dojel vláček do města pod Eiffelovou 
věží. 
O které město se jedná?

Tento vláček jede asi do Brna. Zajíček-
-pasáček ze Slovácka veze na trh veliko-
noční vajíčka. 
Kolik veze vajíček?
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OKÉNKO AMATÉRSKÉHO METEOROLOGA
autor  Vladimír Zdeněk

S KARLEM SEIDELEM ZA POČASÍM

V posledních deseti letech, co vedu obecní kroniku, zapisuji v ní po-
drobná data o počasí v Přepychách. Ty údaje by nebylo možné zane-
chat potomkům bez pomoci zapáleného „meteorologa“ Karla Seidela. 
Karel totiž již 25 let pravidelně, a se svou vlastní strojírenskou přesností, 
zapisuje ranní a denní teploty, jasné a zamračené dny, bouřky, deště, 
nebo první sníh. 

Život v obci

Protože v dnešní koronavirové „do-
bě temna“ nelze příliš informovat o 
překotných událostech kulturních, 
sportovních ani společenských, 
nabízím pár postřehů, odvozených  
z Karlových dat. Vezmu to od loň-
ského roku dozadu. I z hlediska po-
časí byl rok 2020 zvláštní.  Ve třech 
zimních měsících klesla teplota 
pouze 15× pod bod mrazu, navíc 
jen minimálně, a ani jeden měsíc 
nebyl v průměru pod nulou. Nej-
nižší naměřená teplota v roce – 7 °C 
byla naměřena 2. ledna. V celém ro-
ce jsme se prakticky nedočkali sně-
hu. Tradičnímu Zpívání u kostela 
ladovská zima opět chyběla. Tomu-
to – před štědrovečernímu setkání 
– ale zabránily vloni jiné okolnosti.

Nejteplejším měsícem roku byl sr-
pen (průměr 21 °C), ale i celé léto 
bylo spíše pod desetiletým normá-
lem, jak v počtu tropických dnů a 
nocí, tak i z hlediska nejvyšší dosa-
žené teploty (31 °C). Vyšší byl výskyt 
bouřkových dnů (21), doprováze-
ných silnými nárazy větru.

Asi nejsilnější vichřice řádi-
la 10. července 2020, které 
padlo za oběť mnoho třeš-
ňových stromů v aleji od 
Přepych k Mokrému.
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OKÉNKO AMATÉRSKÉHO METEOROLOGA
autor  Vladimír Zdeněk

Skuteční meteorologové konstatují, 
že osm z deseti nejteplejších roků  
v zaznamenané historii Země nasta-
lo během posledního desetiletí. Pro 
narůstání teploty naší planety se ob-
jevila řada nejrůznějších vysvětlení. 
Podle jedněch jsou tyto jevy způso-
bené globálním oteplováním (někdy 
ne zcela přesně označovaným jako 
skleníkový efekt), přičemž se podle 
těchto názorů jedná jen o nevinnou 
předehru k tomu, co nás teprve čeká. 
Jiné zprávy zase tvrdí, že jde o při-
rozené výkyvy klimatu a že veškeré 
teorie o globálním oteplování jsou 
nezodpovědným tendenčním vý-
střelkem vědců a ekologů. 

Tyto úvahy ponechám vědcům (a exprezidentu Klausovi), ale musím  
z Karlova pětadvacetiletého pozorování uvést, že se i Přepychy v posled-
ních letech oteplují. Když se podíváte na přiložený graf, je to zřejmé. I 
přes dílčí výkyvy tendence průměrných teplot stoupá.

No vida, pak že je naše vesnice malá. Od Přepych jsme se přes počasí 
dostali až k Zeměkouli. Třeba i proto doufám, že tyto postřehy nebyly ve 
Zpravodaji zbytečně.

I v tomto čísle zpravodaje zůstaneme věr-
ni tématu cestopisů. Po vzpomínce na 
tvorbu pánů Zikmunda a Hanzelky při-
nášíme další zajímavý tip. Tentokrát na 
dobrodruha plavícího se po vlnách oceá-
nů, slavného českého mořeplavce Rudol-
fa Krautschneidera z nedaleké Lupenice. 
Přečíst si o něm můžete na pokračování 
v Orlickém týdeníku. Něco málo vám o 
něm poví i Miloň Čepelka na Country 
Radiu.

KNIHOVNA U LENKY
po světě s cestopisy

... klidné rádio do neklidné doby

PÁR MINUT PRO M + M,
pro Martina s Miloněm, 
19. a 20. 4.,18:30 až 19. hod.

U nás na FM 95,7 kHz
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY - PETR JAKUBEC
zapsal a za odpovědi děkuje: Vladimír Zdeněk st.

TVŮRCE ILUZÍ
Horskou krajinou přicházíte k nádraží, zaklíněnému mezi kop-
ci. Závory padají a kolem vás se prožene supící vláček, vezoucí 
turisty blíže k alpským vrcholkům. Na okolních loukách se pa-
sou ovečky, strmé skály u lesíka zdolávají horolezci. Skupina 
místních horalů v typických krojích vesele jódluje a podupuje 
v nedaleké zahradní restauraci. Okenice malebných dřevěných 
horských domků svítí do okolí záplavou rudých muškátů…

Tak takovou iluzi dokážou vytvořit šikovné ruce českého mode-
láře. Jedním z nich je i železniční modelář Petr Jakubec. Za že-
nou Jitkou přišel do Přepych v roce 1977. S jeho „modelařinou“ 
jsem se ale blíže seznámil až v roce 2018 na zajímavé výstavce 
hraček, modelů a jiných vzpomínek na mládí, připravené z ini-
ciativy Jirky Králíčka v prostorách bývalé Stoleté hospody. Petr 
Jakubec si zařazení do naší rubriky „Šikovné ručičky a hlavičky“ 
rozhodně zaslouží. 

„Jak to všechno s  těmi vláčky 
začalo?"
Na nádraží v Košťálově jsem měl 
svoje oblíbené místo, ze kterého 
jsem rád pozoroval provoz, který 
ve stanici probíhal. Modelové že-
leznici se věnuji od svých dvanácti 
let, kdy jsem viděl tuto zálibu u mé-
ho spolužáka Michala ze základní 
školy. Později jsem se pro ČSD také 
vyučil jako mechanik motorových 
lokomotiv. 

„Můžeš trochu přiblížit podsta-
tu železničního modelářství?"
Koníček je to časově docela nároč-
nější. Zručnost a velká trpělivost je 
jeho základem. Při stavbě modelo-
vého kolejiště je to práce někdy i na 
několik let. Záleží na jeho velikosti a 
složitosti daného motivu. Já pracuji 
s velikostí modelů TT, což je měřít-
ko 1:120.

„Věřím, že pro synky to muselo 
být úžasné a inspirující, ale co 
Jitka, kde to proboha máš?"
Prostorová náročnost na místo ne-
ní tak velká, protože kolejiště, kte-
rá mám, jsou koncipována tak, aby 
se nechala převážet autem. Jsou v 
bednách nebo zaklápěcí do skříně, 
která je jako kus nábytku a neruší 
vzhled místnosti.



Ze života obce

strana19
Přepyšský zpravodaj 2021/1

ŠIKOVNÉ RUČIČKY - PETR JAKUBEC
autor  Vladimír Zdeněk st.

„Já jsem modelářský laik, ale tvou 
precizní práci vnímám jako dokona-
lou. Co prezentace na veřejnosti?"
Spolupracuji se spolkem Malé vlaky, KŽM 
Hradec Králové a s modeláři z České Ska-
lice, se kterými se zúčastňuji výstav a kul-
turních akci po celé republice. (Choceň, 
Česká Skalice, Litomyšl, Hradec Králové, 
Ostrava, Nový Jičín, Kaplice, Hrádek nad 
Nisou, Kořenov nebo Pirna v Německu).

„Co děláš teď, v té divné době? A jaké výzvy máš před sebou?"
Před dokončením je modelová železnice, kterou stavím podle obrázku na 
krabičce od stavebnice domečků. Můj záměr postavit toto kolejiště je sta-
rý padesát pět let.

My určitě popřejeme Petrovi ještě hodně rozzářených dětských očí, potě-
šení široké veřejnosti i uznání odborníků.

Vladimír Zdeněk st.

Lili, vnučka našich věrných čtená-
řů, nám se svou maminkou zaslala 
výzvu k podpoře exotických zvířat 
v ZOO Dvůr Králové a připojila  
k tomu obrázek. Obojí s radostí otis-
kujeme:
„Pomozte mi dokázat, že můj obrá-
zek má smysl a pozvěte i vy zvíře na 
oběd.“ 

POMOZME ZOO
Koho pozvete na jídlo?

S podporou zvířátek z našeho dvor-
ku se k výzvě rádi přidáváme. A pro 
aprílovou náladu sdělujeme, že se 
k ní už připojil Jarda Hroch z Pře-
pych a pozval na oběd hrošíka libe-
rijského. Určitě se na menu rychle 
shodnou.
Přidejte se k Lili i vy a svou účten-
kou za pozvání vybraného zvířecího 
kamaráda se pak pochlubte na soci-
álních sítích! Budeme rádi, když při-
píšete #pozvizvirenaobed.

www.safaripark.cz/obed
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ZMĚNY V NAŠÍ FARNOSTI
Páter  Emil Hoffmann

Jsem vděčný Bohu, že po volbě nového provinciála koncem minulého roku nastaly 
určité změny a v tom kolotoči se našla i Dobruška. P. Alojz Šeliga, který tady zdárně 
působil dvanáct let jako kaplan, odchází do Loštic, z Loštic náš řádový spolubratr 
odchází do Lučence a z Lučence přišel k nám P. Emil Hoffmann za administrátora ve 
farnostech, které spravujeme. Dovolte, abych vám ho v krátkosti představil.

Páter Emil Hoffmann je knězem Misij-
ní společnosti sv. Vincence de Paul a od 
1. ledna 2021 byl ustanoven za správce 
farností Dobruška, Přepychy a Solnice. 
Tento kraj mu není neznámý, jelikož zde 
působil hned po kněžském svěcení v roku 
2003 jako dobrušský kaplan. 
Pochází z  farnosti Košice-Šaca, kterou 
spravovali kněží Misijní společnosti a 
právě proto se rozhodl následovat Kris-
ta jako kněz v  tomto řádu. Po noviciá-
tu v  Polsku nedaleko Krakova studoval 
na kněze v Spišské Kapitule v Spišském 
Podhradí. Po svěcení pět let působil 
v Dobrušce a blízkém okolí. V roce 2008 
byl představenými řádu vyslán do Špa-
nělska na postgraduální studia a v  roce 
2010 studia úspěšně ukončil získáním li-
cenciátu spirituální teologie. Po návratu 
byl čtyři roky spirituálem v semináři Mi-
sijní společnosti a pak zástupcem provin-
ciála, překladatelem a sekretářem. Vel-
kou výsadou a ctí pro něho byla možnost 
podílet se na procesu blahořečení Božího 
Služebníka Jána Havlíka v jeho diecézní 
fázi, což se podařilo v roce 2018. Potom 
následovala krátká zastávka ve farnosti 
Lučenec Rúbanisko, kde byl farářem do 
Silvestra 2020 roku. 
Díky studiím v  zahraničí se domluví 
španělsky, polsky, poradí si s angličti-
nou. Má misijní zkušenost z Hondurasu 
i z Chicaga v USA, kde zastupoval spo-
lubratry, znaje tři potřebné jazyky. Mezi 
jeho záliby patří hraní na kytaru, běžko-
vání, jízda na kole s větrem ve vlasech a 
procházky po horách. 
Páter Emil nám odkazuje: Nastupuji do 
nové služby v nelehké době omezení shro-
mažďování a sociálních kontaktů, ale 
doufám, že se s  vámi setkám na nějaké 
akci pořádané obcí nebo farností. Myslím 
na vás, přeji všechno dobré, pevné zdra-
ví, radost ze života a Boží požehnání“.

Augustín Slaninka

KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP Mons. JAN VOKÁL 
navštíví farnost Přepychy 9. května 2021

Život je neustálý pohyb a změna. Když se zadívám na šedesát pět let svého 
života, je to nádherná, přebohatá mozaika. Kněžské svěcení v r. 1978, potom 
různá působiště: kaplan v Topolčanech, Zlatých Moravciach, farář ve Vrbovém, 
služba spirituála v kněžském semináři a přednášení na fakultě, provinciál slo-
venské provincie Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul, znovu působení na 
fakultě a v semináři, farář největší bratislavské farnosti v Bratislavě - Ružinově 
a nakonec šest a půl roku v Dobrušce, v Přepychách, Opočně, v Solnici a oko-
litých vesnicích.
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POHLAZENÍ OD PANÍ HANY

Dobrý den, paní starostko, posílám ukázku ze své tvorby. Možná nás moje obrázky  
s přicházejícím jarem přivedou na jiné myšlenky plné optimismu v touze vytvořit 
něco pro radost ostatním. Snad tomu tak bude i u obrázku kapličky, který jsem do-
končila včera večer. Jako malý dárek k připomínce výročí donátora P. Aloise Mádra.

Malovat jsem začala v roce 
2017. Jako dárky pro trampské 
kamarády a kamarádky jsem 
navlékala náramky z dřených 
korálků s čínskou mincí pro 
štěstí. Postupně už každý ná-
ramek měl, a tak jsem zkusila 
něco jiného. 
První obrázek jsem namalovala 
kamarádce k narozeninám. Má 
rada levandule a  styl Provence.
Od té doby jsem namalovala 
přes 100 obrázků většinou po-
dle fotek. Několik jich je s té-
matikou Přepych.

Na obrázku je Kateřina Brutarová 
rozená Malá a stavení čp. 150 

Věřím, že dárky, které vyrobíme sami, i když nejsou dokonalé, potěší víc než 
drahé koupené. Teď je ani nekoupíme a malovat se dá skoro na všechno…na 
kameny, desku nařezanou ze starých dveří, šnečí ulity, vajíčka. Hodně tvůrčí 
ispirace i upřímné radosti obdarovaných přeje

Hana Mocová

VZPOMÍNÁME 170. výročí narození P. ALOISE MÁDRA

POUTNÍ EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
neděle 9. května od 14:30 hodin

Dřízenské údolí - Kaple P. Marie Lourdské
celebruje diecézní biskup Mons. Jan Vokál
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
autor:  Ing.  Jan Černý, foto: Karolina Černá

Mnoho nedostatků je i v diskutovaném ( ne)hospodaření s vodou v krajině.  
K těmto problémům lze přiřadit i současné snahy v souvislosti s adaptací před-
pisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Nejsou dořešeny záměry o 
společenské zemědělské politice EU, zajištění biodiverzity v krajině atp. Zdá 
se, že lidé jaksi zapomínají přemýšlet v souvislostech. Přitom sdílejí společný 
existenční prostor s tím, co vlastně ničí. 

Ještě tedy zpět k roku 2020:
O nejdůležitějších mysliveckých událostech průběžně informujeme v přehledu 
aktualit („Přepychy Info“), takže jen pro doplnění: 
Pan Ing. Aleš Pícha st. – náš jednatel - ve druhém funkčním období člen 
Okresního mysliveckého spolku v Rychnově nad Kněžnou (předseda mysli-
vecké komise) se stal krajským zastupitelem ČMMJ v nové myslivecké radě 
za region Královéhradecký, a to za okresy: Rychnov, Náchod, Trutnov, Jičín a 
Hradec Králové. (Bližší Info. v časopise Myslivost č.1/2021 str. 10 a 11).
Panu Ing. Janu Černému propůjčila ČMMJ Myslivecké vyznamenání I. 
stupně za zásluhy o myslivost. To zejména za dlouhodobou lektorskou činnost 
v oblasti myslivosti a životního prostředí.
 V  listopadu 2020 zemřel ve věku sedmdesáti dvou let pan Václav Burket  
z Čánky. Členem mysliveckého sdružení byl od r. 1978, kdy navázal na práci 
svého otce. Od r. 1985 člen výboru ( již po sloučení MS Čánka s Opočnem). 
Staral se o myslivecký úsek „Čánka“. V letech 1991 až 1996 pečoval s manžel-
kou o bažanty na odchovně v Čánce . Od r. 1993 byl ustanoven mysliveckou 
stráží. MS ztratilo dalšího pracovitého člena se znalostí zemědělské a myslivec-
ké problematiky, dobrého kamaráda a kolegu, který nám bude chybět. Čest 
jeho památce.

Naše země se nachází ve složité situaci. Zjišťujeme, že lidské žití v přírodě 
není zrovna optimální. Vznik a dopady kůrovcové kalamity byly přebity 
dobou koronavirovou. Mnozí se shodují na tom, že prapůvod těchto udá-
lostí musíme hledat u sebe, tedy u společenství lidí. Hospodaření v přírodě 
mnohdy nebere v úvahu přírodní zákony, resp. narušuje  přírodní rovnová-
hu a limity. Mimo jiné narůstá tlak lidí na krajinu. Potkáváme daleko víc 
motorkářů, čtyřkolkářů, jezdců na koních i svátečních turistů.

Lov v mysliveckém roce 
2020 

(dle údajů mysliveckého hospodáře):
Celkově bylo uloveno 9 ks zvěře čer-
né, 11 ks srnců - srny a srnčata neby-
ly loveny vůbec, protože (proti roku 
2017) se zdvojnásobil úhyn srnčí zvě-
ře. Zjištěný úhyn srnčího činil celkem 
42 ks. Důvody jsou zejména: rušení 
zvěře v důsledku turismu (což způso-
buje její migraci, tím oslabení kondice 
a náchylnost k chorobám), dále srážky 
srnčího s automobily a také šíření cho-
rob (např. nárůst zápalů plic, šíření 
střečkovitosti a papilomatozy ). Dále 
byly uloveny tři kusy dančí zvěře. Ze 
srstnaté bylo ještě uloveno 8 ks lišek a 
1 kuna. Z pernaté zvěře se lovil jen ba-
žant (to jen z umělého chovu) celkem 
v počtu 590 ks.

Do nového roku 2021:
27. února provedli myslivci povinné 
sčítání zvěře, a to dle stanovených pra-
videl. Jde o vybrané druhy.
 Na našich 1575 ha honitby bylo cel-
kem nasčítáno: 173 ks zvěře srnčí, 86 
ks zajíců, 40 ks koroptví a 42 ks ba-
žantí zvěře.
S  březnem přišel poslední měsíc my-
sliveckého roku 2020. Zároveň nás 
vítá první jarní den roku 2021 spolu 
s  počátkem astronomického jara. Ze 
zimovišť začínají postupně přilétat taž-
ní ptáci. Sledujeme průběh bažantího 

Ze života spolků
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
autor:  Ing.  Jan Černý, foto: Karolina Černá

toku, párkování koroptví, námluvy 
kachen. Můžeme také pozorovat tah 
sluk a husí a další četné projevy na-
stupujícího jara včetně již končícího  
honcování zajíců a kaňkování lišek.
Až na výjimky bude končit období 
přikrmování zvěře. Čeká nás vyklí-
zení krmelců, krmelišť a zásypů, a to 
včetně jejich nutné desinfekce. V ho-
nitbě je zapotřebí zachovávat přede-
vším klid a vhodným příkrmem k jaru 
ulehčit zvěři přechod na zelenou po-
travu. Důležité je mít přehled o zvěři, 
o její migraci a o jejím zdravotním sta-
vu. Nemalou snahu si vyžádají opravy 
mysliveckých zařízení. Stranou ne-

může zůstat ani výchova potřebných 
lovecky kvalifikovaných psů. 
Většina akcí, které předznamenají 
naši práci, zatím  není rozhodnuta. 
Druhotné věci budeme řešit až po 
zodpovězení otázek spojených s koro-
navirovou pandemií.  
Starosti nám působí vysoké ceny zvěře 
a nízké ceny zvěřiny. 
Totéž platí pro konání společenských 
akcí. Již v minulém roce nejvíce utrpě-
la vlastní spolková činnost. Hledají se 
nové způsoby komunikace.
V přírodě nyní stále dochází ke změ-
nám, které lze těžko předvídat.
Myslivci současně plní i povinnost 

dbát o zdravotní stav zvěře. Spolupo-
dílí se na opatřeních, které vedou k 
omezení nebezpečí různých onemoc-
nění, jako je například africký mor 
prasat (AMP), Aujezskyho nemoc, 
nebezpečí plynoucí z rozšíření ptačích 
chřipek, eventuelně i vztekliny a dal-
ších viróz. Narůstají počty zvěře posti-
žené střečkovitostí. Značnou hrozbou 
do budoucna je nárůst papilomatozy 
u spárkaté zvěře (hlavně u srnčí). Tuto 
chorobu způsobují papilomaviry.
Myslivci se aktivně podílejí na ochra-
ně přírody stanovením správných pra-
videl pro ochranu krajiny v našem ži-
votním prostředí.

Ze života spolků

POJĎME PRO PIVO - Velikonoční zelené 12°
PET lahev - 1 litr za 75,- Kč

Tradiční český ležák vařený na tři rmu-
ty z českého sladu a dvou druhů čes-
kého chmele. Pivo charakterizuje vyšší 
sladová plnost, tělnatost doplněná o 
střední chmelové tóny se středně vyso-
kou hořkostí a lehká kvasnicová chuť. 
Celý zážitek je doplněn přírodní zele-
nou barvou - rostlinným chlorofylem.

středa 31. března
od 16 do 16:50 hodin

u TESONU



Jsme Česká regionální stavební firma, která nehledá problémy ale řešení. 
Provádíme výkopové práce při pokládkách vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektriky. Budujeme 

komunikace, provádíme terénní úpravy i demolice staveb. Máme zkušenosti se stavbami 
krajinného hospodářství (např. výstavba rybníku). Jsme firma s historií od roku 1993.

www.vv-stavebni.cz

Jaro a s ním spjaté Velikonoce jsou symbolem začátku nového období, 
obnovy a znovuzrození.

Přeji Vám úspěšnou pouť rozkvetlou cestou života. 
Milan Vik, jednatel společnosti

Foto: Mirka Fryntová


