
infoPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2017

20. 1. od 20 hod. Společenský ples, hraje ZEUS Restaurace Katka ČČK

22. 1. od 14 hod. Dětský karneval Restaurace Katka ČČK

3. 2. od 18 hod. Výroční schůze ČČK Restaurace Katka ČČK
18. 2. od 20 hod. Hasičský bál, hraje ZEUS Restaurace Katka SDH

Kalendář akcí

ROK SE S ROKEM SEŠEL 
Rok se s rokem sešel a oba si společně 
připily na úspěchy a zdraví. Vzpomněly 
šťastných i krušných chvil, udělaly in-
venturu a čerstvě vládnoucí 2017 vplul 
do všedních dnů veselý, zatím si nepři-
pouštějící neúprosný fakt, že také on po 
dvanácti měsících předá štafetový kolík 
svému nástupci. To je nesmrtelnost času, 
to je nekonečnost, kterou prostá lid-
ská mysl nedokáže uchopit a ovšem ani 
ovlivnit. 
Co však ovlivnit můžeme, je naše ocho-
ta k rozdávání radosti, vzájemné úcty, 
velkorysosti a tolerance, které nás lidi 
spojují. Vzpomeňme na uplynulé krás-
né chvíle a podáním rukou si navzájem 
stvrďme přání všeho nejlepšího do na-
stávajících dnů všedních i svátečních. 
Jen tak se hezké představy stanou skuteč-
ností a oči dětí, plné očekávání radost-
ných chvil, neuroní ani slzu zklamání. 

Redakce

Úspěšný luštitel

VÍTĚZEM
v luštění křižovky uveřejně-
né v Přepyšském zpravodaji 
3/2016 je pan Zdenek Pavlík. 

Výherce získává předplatné 
Orlického týdeníku 

na I. čtvrtletí roku 2017. 

Znění tajenky: Nový zvon

GRATULUJEME.

Vánoční výlet dětí MŠ a ZŠ na zámek v Potštejně

Děti z mateřské školy navštívily 16. 12 zámek Potštejn. Zhlédly divadelní představení 
„Betlémský příběh“, prohlédly si zámecký Betlém s postavami v životní velikosti a pochut-
naly si na vánočním cukroví v zámecké cukrárně.

Vánoční zpívaní u kostela / 23. 12. 2016

Program tradičního zpívání obstaral pan Jan Macháček ve spolupráci s obcí Přepychy 
a spolkem ProPřepychy. Postavy Tří králů ztvárnili Denis Polák, Tonda a Jaroslav Jirkovi. 
S loučí Vladimír Zdeněk ml.

Zpráva z MŠ a ZŠ
Naši žáci opět vyhráli

Usnesení Zastupitelstva obce 
ze dne 12. 1. 2017, č. 2017-1

Regionální fi nanční centrum 
v Opočně

Přepychy společně 
na závěr roku 2016

Přepychy 2017
Slovo starostky

Přepyššstí nemyslí jen na sebe
Výtěžek Tříkrálové sbírky

OBSAH

Výroční schůze 
PROPŘEPYCHY

Sárinka s tatínkem Radimem.



Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2017-1

Samospráva obce

Aktuální stav • Záchrana varhan v Přepychách • Adopce píšťal 
Symbolická hodnota píšťal: 300, 500, 700, 1 000, 3 000, 5 000 Kč. 
Další informace: Obecní úřad Přepychy. T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz
Římskokatol. farnost - děk. Dobruška:  T: 494 623 083, E: dekanstvi@dobruska.cz

Sbírkové bankovní konto č. ú. 000019-1243470319/0800
Od počátku sbírky vloženo na účet k 1. 1. 2017                 812 219 Kč
Skutečné náklady na I. a II etapu k 1. 1. 2017                     767 060 Kč
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2017 určený pro III.etap                 45 159 Kč

Společenský život

V neděli 11. prosince uvedli v Kodymově 
národním domě ochotníci z Přepych po-
hádku Miloně Čepelky Krejčí, švec a skřít-
ci. V pohádce, která je prostoupena hud-
bou, zpěvem i verši, hrají lidé i maňásci. 
Na konci představení čekalo malé diváky 
překvapení, soubor přijela podpořit i sta-
rostka Přepych Zdeňka Seidelová a souse-
dům z Opočna rozdala za Přepyšáky malý 
dárek.

BT.

Česká mše vánoční „Hej, mistře, vstaň bystře“ od Jakuba Jana Ryby v podání souboru 
MUSICA BRAUNENSIS uzavřela úspěšný rok benefičních koncertů za zvuků rekostruo-
vaných Hanischových varhan.

VARHANY  získaly ztracený hlas / DĚKUJEME

Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“ 
je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo obce Přepychy dne 12. 1. 2017
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. • Kontrolu plnění dřívějších usnesení. 2. Bod 3 
programu • Rozpočtové opatření č.21/2016 (schválila starostka obce). 4. Bod 4 programu 
• Rozpočtové opatření č. 22/2016 (schválila RO). 6. Bod 5 programu • Potvrzení finanční-
ho vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2017. 7. Bod 7. programu • Rozpočet 
2017 – plán akcí. 8. Bod 8 programu • Územní studie Přepychy – lokality Z1 a Z26 – stano-
vení zadávacích podmínek. 9. Bod 10 programu • Informaci o akci záchrana varhan v kos-
tele sv. Prokopa v Přepychách. 10.Bod 11 programu • Plán kulturních akcí 2017.  11.Bod 
12 programu – ostatní •12.1. Rozhodnutí MěÚ Dobruška č.j. MUD 5029/2016 OM/PS 
– restaurování dvou zvonů ve věži kostela sv. Prokopa v Přepychách. • 12.4. Zprávy ze ZŠ a 
MŠ (1. místo v Recyklohraní v kraji, I. informativní schůzka s dodavatelem akce v MŠ, zápis 
do 1. ročníku ZŠ, chůva v MŠ).
II. Schvaluje: pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání a ověřovatele zápisu (14/0/0). 2.  Bod 6 programu 
• Uzavření Smlouvy o úvěru ve znění návrhu Smlouvy o úvěru č. 0438784479, která je  pří-
lohou č. 6 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva obce (14/0/0). Obsahem této smlouvy je 
kromě jiných ustanovení: 
Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 3.000.000,-- (slovy: Tři milony korun 
českých) na financování projektu s názvem „Energetické úspory na objektu MŠ v obci Pře-
pychy“ se  splatností do 31.12.2020. Způsob zajištění úvěru: Peněžité závazky vzniklé na 
základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze 
budoucími rozpočtovými příjmy obce Přepychy. Zastupitelstvo obce Přepychy  pověřuje 
starostku obce paní Zdeňku Seidelovou sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové 
dokumentace. 3. Bod 9 programu • Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2016 
k  plnění zakázky Výběrové řízení pro projekt: „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE 
V  DOMCÍCH-PŘEPYCHY“. Dodavatel Proxion s.r.o., Hurdálkova 156, Náchod 547 01 
(14/0/0). 4. Bod 12.2. programu • Souhlas s konáním veřejné sbírky na akci „Zakoupení 
nového zvonu s  příslušenstvím do kostela sv. Prokopa v  Přepychách“ a osobu pověřenou 
jednat ve věci sbírky – ZdeňkaSeidelová (14/0/0). 5.  Bod 12.3. programu • Sbírkové konto 
(peněžní fond) na akci „Zakoupení nového zvonu s příslušenstvím do  kostela sv. Prokopa 
v Přepychách“(14/0/0)

III. Pověřuje starostku obce:
• ke sjednání podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace dle bodu 6 programu. • 
k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu 9 programu. • jednat ve věci veřejné sbírky 
na akci „Zakoupení nového zvonu s příslušenstvím do kostela sv. Prokopa v Přepychách“

IV. Připomínky,  informace , dotazy:
• Sběr elektroodpadu. • Příští jednání ZO 16.2.2017. • Komunikace do obce Mokré není 
udržovaná  • Radlice na sníh • Rušení nočního klidu

Náklady na obnovu varhan III. (poslední) etapa                578 650 Kč
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2017 určený pro III. etapu               45 159 Kč

Naši „Skřítci“ v Opočně

Vladimír Zdeněk st. v roli ševce Machouleho.

Vánoce „U Katky“

Děti ze základní školy pod vedením svých 
třídních učitelů připravily i letos pro své 
nejbližší příjemné předvánoční představení, 
které navodilo sváteční atmosféru nadchá-
zejících dnů.

Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční 
rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Králíček. Foto: 
archiv Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík, Dana Ehlová.Registrace: MK ČR E 22540

Návrh rozpočtu obce 2017 je zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách obce.



Tipy kulturní komise
Z PŘEPYCH ZA KULTUROU

DOBRUŠKA

pondělí 23. ledna začátek od 19:30 hod., Společenské centrum - Kino 70
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

 Divadelní představení. Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském 
dobrodružství venkovana.

pátek 10. února 2017 začátek od 20 hodin, Kulturní dům
17. DIVADELNÍ - tentokrát ČERNOBÍLÝ PLES

pořadatel Divadelko Na štaflích
Netradiční ples bude tentokrát zcela věnován černé a bílé barvě a do 

celovečerního programu se mohou aktivně zapojit i všichni návštěvníci. 
V pěti ukázkách vystoupí pořádající divadelníci, kteří představí některé 

méně známé a možná až nečekané souvislosti černé a bílé barvy.
Vstupenky a informace / E: kzahradnikova@email.cz; M: 604 571 114.

neděle 22. 1. od 20 hodin, Společenské centrum - Kino 70
VŠECHNO NEBO NIC 

Česká filmová komedie. V hl. rolích: Táňa Pauhofová, Klára Issová. 

čtvrtek 26. 1. od 10 hodin, představení pro seniory
KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI

Premiéra dokumentárního filmu – ČR/Francie/Izrael. Jedinečný a intim-
ní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších

žijících mistrů fotografie. 

OPOČNO
pátek 10. 2. od 19 hodin

BLÁZINEC
Miroslav Táborský v horrorové komedii.  Jeden hrec - patnáct rolí.

BOLEHOŠŤ
sobota 4. února, začátek ve 20 hodin, KD Bolehošť

Prodej vstupenek v úředních hodinách v kanceláři OÚ Přepychy.
TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES OBCÍ

PŘEPYCHY 2017 - slovo starostky

Přání z redakce: „Přejme si do nového roku, abychom dokázali jeden druhému naslouchat.“

Vážení spoluobčané,
pohlédněme společně na uplynulé období a vykročme do roku 2017 s předsevze-
tími, jejichž splnění jsme si při silvestrovském přípitku slíbili.
Koncem roku 2014 jsme začali zdánlivými maličkostmi, které pro naši obec přinesli 
dobrou pověst: úklidem obce, tříděním odpadů (naše ZŠ se pravidelně umísťuje na 
předních příčkách v celorepublikové soutěži Recyklohraní), výsadbou nové zeleně, 
čištěním zanedbaných míst, z nichž například lokalita opukových skal ve směru od 
Záhornice se v roce 2017 stane odpočinkovou zónou a výchozím bodem pro všechny, 
kteří touží poznat okolí Přepych. To vše přináší pozitivní obraz obce pro návštěvníky 
i pro potenciální spoluobčany, kteří Přepychami zatím pouze projíždějí, ale v bu-
doucnu se možná budou podílet na jejím rozvoji. 
Naše priority
Za základ považujeme udržet mladé lidi v obci a vytvořit životní podmínky pro nově 
příchozí rodiny v duchu „moderní vesnice přívětivé pro všechny generace“. Usiluje-
me o propojení elánu mládí, zkušenosti středního věku a úcty ke stáří. S tím je spjata 
příprava parcel na bytovou výstavbu plánovanou v letech 2016 - 2020 a II. etapa re-
konstrukce mateřské školy. 
Úcta k práci našich předků nám není lhostejná o čemž svědčí i úpravava vašich do-
movů nebo společná péče o památky podpořená dary na opravu Hanischových var-
han nebo na sakrální památky. I tímto způsobem vzdáváme holt odkazu P. Aloise 
Mádra, jenž se zasloužil o znovuzrození slávy poutního místa Dřízna.
Tyto skutečnosti bereme na zřetel při svědomitém sestavování rozpočtu, aby vychá-
zel ze současných potřeb našich spoluobčanů, myslel na příští generace a zároveň 
respektoval finanční možnosti obce. 
Poděkování
O tom, že své děti vychováváte k úctě k hodnotám, které vytvořili druzí, i k solidaritě 
k potřebným, svědčí výsledek Tříkrálové sbírky i I. místo našich žáků ve sběru baterií. 
Za to patří dík vám všem, rodičům, učitelům, spolkům za nabídku volnočasových 
aktivit, i vám spoluobčanům, kteří našim dětem jdete příkladem. 
Opět se ucházíme o titul Vesnice roku. V roce 2016 jsme dosáhli, coby benjamínek 
soutěže, nečekaného úspěchu a získali Cenu hejtmana za koncepční rozvoj obce. 
Letos míříme výš, nejen kvůli metě na stupni vítězů, ale především pro lepší život 
v Přepychách.

Přijďte si vyzkoušet hokej
ZS Opočno, sobota 28. 1. od 14 hodin

Zažijte  s námi spoustu zábavy. Akce je určena pro děti ve věku 4–8 let 
a jejich rodiče. Pro všechny bez rozdílu dovednosti bruslení. Vezměte si 

s sebou základní vybavení – brusle, helmu, rukavice. Zve vás HC Opočno.



REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM OPOČNO
rozhovor s  Ing. Jaroslavem Pultarem, ředitelem projektu

Dne 29. 11. 2016 se za účasti vybraných starostů měst a obcí konalo v Opočně 
slavnostní zahájení provozu projektu Regionální finanční centrum.  Hypotéky, 
energie, investice, pojištění a právní ochrana občanů. Ředitele projektu Ing. 
Jaroslava Pultara jsme požádali o představení projektu.

Proč došlo k vytvoření projektu Regionální finanční centrum?
Jako vystudovaný ekonom celý život pracuji s financemi a také již 14 let jsem zastupitel 
v rodném Opočně. Jsem patriot a Orlické hory mám v srdci. Při své práci se setkávám 
s řadou nekalých praktik různých obchodníků a rádoby poradců, kteří se potulují po 
našem regionu a pod různými záminkami se dostávají do domácností občanů.  Jednou 
to jsou energie, jindy půjčky peněz nebo kontroly finančních produktů. Obce se brání 
umísťováním cedulí  - Zákaz podomního prodeje, ale bohužel to nestačí. Občané jsou 
často bezradní. Tak jsme si řekli, že s tímto nešvarem budeme bojovat přímo. 
Jak budete s nekalými praktikami bojovat?
Otevřeli jsme poradenské kanceláře v Opočně, v budově bývalého ředitelství nemocnice 
a také v Rychnově nad Kněžnou. Tam mohou občané přijít pro radu přímo. Mohou se 
doptat či objednat i telefonicky. Vše bezplatně. Ve spolupráci s obcemi budeme vydávat 
články, které srozumitelnou formou poskytnou občanům informace o novelách zákonů 
nejen z finanční oblasti. Chceme navázat na úspěšné besedy se seniory či studenty. Ve 
firmách seznamujeme zaměstnance s novinkami. Spouštíme i webové stránky, kde bu-
dou novinky umístěny a také tam občané najdou vše potřebné.
Kdo bude občanům radit a jaké informace dostanou?
Máme tým certifikovaných specialistů. Naši partneři – banky, investiční společnosti, 
pojišťovny – budou poskytovat řadu cenných informací, o které se rádi podělíme. Jak 
si spořit na penzi? Jak nejlépe zhodnocovat úspory? Jaké pojištění zdraví či majetku je 
správné? Jak ušetřit na energiích? Kde vzít dobrou hypotéku?  Navíc občanům nabízíme 
právní ochranu. Naše partnerská právní společnost EUCS s.r.o. pomáhá lidem např. při 
vymáhání nároků na pojišťovnách, chrání klienty před nekalými obchodními praktika-
mi a společně jsme schopni získat pro klienty zpět peníze, které vypadaly jako ztracené.
Co aktuálního z finanční oblasti lidi nejvíce zajímá?
Novela zákona, která se dotýká hypoték a je v platnosti od 1.12.2016.  Lidově řečeno – 
dochází ke zpřísňování podmínek pro poskytnutí hypotečních úvěrů - hypoték. Banky 
již nebudou poskytovat 100% ceny pořizované nemovitosti. Lidé budou muset stále více 
zapojovat své vlastní naspořené prostředky.  Navíc po období poklesu úrokových sazeb, 
začíná jejich růst, což povede ke zvyšování měsíčních splátek. Pokud lidé již uvažují  
o koupi, rekonstrukci či výstavbě nemovitosti neměli by otálet. Ti co již hypotéku mají, 
by se zase měli podívat do smlouvy, kdy jim končí termín fixace úrokové sazby a do-
jednat si nové podmínky, dokud jsou ještě zajímavé. Jde to až 1,5 roku před uvedeným 
termínem. Jak to udělat? Kterou banku vybrat? Co k tomu potřebuji? Kdo mi s tím 
poradí? To jsou přesně otázky, na které lidem nejčastěji odpovídáme. Stačí zavolat, nebo 
nejlépe nás přímo navštívit.

www.rfc-opocno.cz

Výroční schůze spolku PROPŘEPYCHY v sobotu 14. 1. 2017 v restauraci U KATKY. Na 
snímku: Jaroslav Preclík, Vladimír Zdeněk ml., Zdeňka Seidelová, Jarmila Sejkorová, 
Vladimír Zdeněk st., Jiří Sejkora.

PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET SPOLKU PROPŘEPYCHY 
NA ROK 2017

Sobota 25. 2  - MASOPUST
Ve spolupráci s SDH. Za výbor zodpovídá Jarmila Sejkorová. Rozpočet: 3 000 Kč

Středa 5. 7. - FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB Přepychy Karla Pšeničného
Za výbor zodpovídá Tereza Macháčková. Rozpočet: 35 000 Kč

ZÁJEZD
Upřesnění v průběhu roku. Zodpovídá Jarmila Sejkorová. Rozpočet: 10.000Kč

Sobota 19. 8. - ZÁVOD NETRADIČNÍCH PLAVIDEL „O Přepyšské kormidlo“
Za výbor zodpovídá Vladimír Zdeněk st. Rozpočet: 15 000 Kč

Sobota 18. 11. - TEMATICKÝ PLES „Mimozemšťané“, 
Za výbor zodpovídá Vladimír Zdeněk ml. Rozpočet: 8 000 Kč

Neděle 26. 11. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Ve spolupráci s OÚ. Za výbor zodpovídá Jiří Sejkora. Rozpočet: 3 000 Kč

Sobota 23. 12. - ZPÍVÁNÍ U KOSTELA
Společně se ZŠ. Za výbor zodpovídá Jaroslav Preclík. Rozpočet: 4 000 Kč

TOULKY PŘEPYŠSKOU MINULOSTÍ
Vedení pravidelné rubriky v Přepyšském zpravodaji. Zodpovídá Vlad. Zdeněk st.

Sobota 13. 1. 2018 - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Zodpovídá výbor. Rozpočet: 5 000 Kč

Ostatní výdaje
Administrativa a propagace:  4 000 Kč . Investice a dary: Nákup termo várnic: 
cca 5 000 Kč. Antivirový program do přenosného počítače: cca 2 000 Kč. Oprava 

kostelního zvonu: cca 2 000 Kč.

SE SPOLKEM PROPŘEPYCHY 
do roku 2017



Přišla zima. A letos kupodi-
vu se sněhem. Ale pozor! Sil-
nice z Přepych do Mokrého 
se v zimě neudržuje!
Evidovali jsme několik stíž-
ností na stav uvedené vozov-
ky. Stížnosti na údržbu silnic 
však nejsou oprávněné. Jezdí-
me po paměti a málokdo z nás 
si všímá umístěných doprav-
ních značek.
Při silném větru a sněžení 
bývá cesta zavátá. Nedoporu-
čujeme tam při takovém po-
časí vjíždět!

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Silnice z Přepych do Mokrého se v zimě neudržuje!

Výstražná dopravní značka na křižovatce u Šmídů.
Výstražná dopravní značka na křižovatce směrem 
od Mokrého do Přepych.

Obec Přepychy zakoupila sněhovou radlici za traktor, technické služby budou zajišťo-
vat průjezdnost místních komunikací.

Co byste doporučil našim občanům?
Aby se ve fi nancích vyhýbali rychlým rozhodnutím. Nabídka, kterou si musí občan zvo-
lit „teď hned“, není většinou ani zdaleka tak výhodná, jak vypadá. Aby se naučili říkat 
NE pochybným telefonním nabídkám na kontroly produktů. Banky na kontroly do do-
mácností prostě nechodí.  A také, v neposlední řadě, aby si nepůjčovali peníze na věci, 
které nutně nepotřebují. Cena za lákadla je bohužel příliš vysoká. Když budou občané 
potřebovat poradit, jsme tu pro ně připraveni.

V příštím čísle žhavé téma: Novela zákona o hypotékách
Redakce 

ZINEK

NIKL

OLOVO

OCEL

KOBALT

MANGAN

STŘÍBRO

KADMIUM

LITHIUM

MĚĎ

střešní okapy, kosmetika, popelnice

turbíny, příbory

autobaterie

kovové konstrukce

nástrojová ocel

barvení skla, keramiky a tkanin

šperky, mince, CD/DVD disky

akumulátory

dobíjecí baterie, sklokeramické varné desky

elektrické vodiče, chladiče

Zn

Ni

Pb

Fe

Co

Mn

Ag

Cd

Li

Cu

OSVĚDČENÍ
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RNDr. Petr Kratochvíl

jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.

Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

   Společnost odevzdala v roce 2016 k recyklaci celkem 

 Z tohoto množství bylo recyklací získáno 
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

pro společnost

Základní škola a mate ská škola P epychy
P epychy 69, I 75016524

707 kg použitých baterií.

460 kg kovonosných druhotných surovin,

MŠ a ZŠ opět vítězí ve sběru baterií

RECYKLOHRANÍ. Do sběru použitých baterií se zapojilo celkem 
891 školských zařízení, uskutečnili 1 261 svozů a sesbírali tak 57,3 tun 
baterií. Naše škola se v Královéhradeckém kraji umístila na I. místě. 
Děkujeme za skvělou reprezentaci Přepych.



Šestnáctá Tříkrálová sbírka.
V rekordních mrazech rekordní výsledek.

Tříkrálová sbírka se letos konala v  ČR po sedmnácté,v  Dobrušce, v Opočně 
a zúčastněných obcích po šestnácté. Je to největší dobrovolnická akce v  ČR 
a účastní se jí kolem 50ti tisíc koledníků a dalších dobrovolníků. TKS reprezen-
tuje solidaritu lidí s potřebnými, naší společnou snahu konat dobro, pomáhat 
bližnímu a nebýt lhostejný. Sympatické na ní je, že 65 % z vykoledovaných pe-
něz zůstává na účtu Charity v místě.
Opět se ukázalo, že v Dobrušce a všech zapojených obcích lidé Tříkrálovce věří 
a podle toho se chovají. Každým rokem se vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200 
nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho tisícikorun a  také dvoutisíco-
vek. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším přínosem je 
radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností. Přiná-
šejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také píší to na futra dveří K+M+B 
a znamená to Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu. Proto také neprak-
tikujeme anonymní pouliční  koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny 
domácnosti.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu OA, průměrně 
asi 180 000 Kč ročně, na další pomůcky do charitní půjčovny, přímou fi nanční 
pomoc lidem v nouzi a také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie. 
Před dvěma měsíci jsem se byla v Indii osobně podívat, jak tento projekt  funguje 
a mohu říct, že jsem 100% přesvědčená, že i tyto peníze jsou vynakládány správně 
a účelně.  Kdo by potřeboval pomůcku nebo službu osobní asistence, najde kontakt 
na www.dobruska.charita.cz

„Při letošní sbírce ani dvacetistupňový mráz 
neodradil malé krále vyrazit na svou pouť.“

V sobotu 7. ledna od 9 do 15,30 hodin koledovalo celkem 117 skupinek v Dobruš-
ce a okolních obcích. To je celkem i s obslužným personálem přes 500 lidí. Po ran-
ním požehnání v kostele sv. Václava se vydali na koledu. Obešli 3 200 domácností 
a snažili se nikoho nevynechat. Myslím si, že dobrý pocit  ze společné práce, která 
přinese užitek druhým, spojoval po celou dobu  všechny koledníky a dobrovolníky 
a naplnil je radostí.
Výtěžek TKS 2017 je rekordní a je o 41 651 Kč vyšší než loni. Vykoledovaná částka 
je 574 498 Kč.
Ráda bych Vám poděkovala za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých 
domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobr. skautům,  vedou-
cím skupinek, pánům farářům, tatínkům taxikářům, maminkách kuchařkám, 
školám za dobrou spolupráci, MÚ Dobruška patří dík za administrativní dohled 
nad průběhem sbírky , v  ostatních místech starostkám a starostům za pečetění 
a rozpečetěťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klo-
bas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky. 
Jménem Farní charity Dobruška vám všem do nového roku přeji hodně zdraví, 
optimismu a vzájemné lásky. 

Ing. Jana Poláčková, 
Farní charita Dobruška

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017                     574 498 Kč

DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin 179 477 Kč

VAL, Provoz 8 000 Kč

CHLÍSTOV 2 512 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 65 200 Kč

POHOŘÍ 20 216 Kč

SEMECHNICE                            8 889 Kč

MOKRÉ 6 754 Kč

TRNOV, Houdkovice                          17 086 Kč

BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty         21 384 Kč

PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky              22 592 Kč

PŘEPYCHY, Záhornice                                                                                  31 067 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou 12 545 Kč

DOBRÉ, Kamenice,Rovné,Hlinné,Spáleniště,Chmeliště 29 817 Kč

BYSTRÉ V O.H.                    14 540 Kč

JANOV  A TIS                8 480 Kč

OHNIŠOV               20 051 Kč

SNĚŽNÉ                  6 846 Kč

SEDLOŇOV                 7 624 Kč

DOBŘANY, Nedvězí         8 670 Kč

BOHDAŠÍN                 6 764 Kč

KOUNOV Šediviny 12 156 Kč

BAČETÍN Sudín                                  12 445 Kč

DEŠTNÉ V O. H.                       14 183 Kč

OLEŠNICE V O. H.                       7 472 Kč

TÝNIŠTĚ N. O.                      18 399 Kč

LÍPA N. O.                                            11 329 Kč


