
K novodobé historii Přepych neodděli-
telně patří přepyšský masopust. Už po-
sedmé projde letos průvod masek obcí, 
aby maškary navštívily a obšťastnily svou 
přítomností sousedy, kteří je na oplátku 
pohostí. Vše probíhá pod taktovkou míst-
ních spolků ProPřepychy a sboru dobro-
volných hasičů. 
Pokud chcete, aby ani vás 25. února prů-
vod neminul, označte své obydlí cedul-
kou VÍTEJTE, kterou naleznete v příloze. 
A vězte, že i taneček bude!

„Kde a proč se Masopust zrodil?“

To je tisíciletá historie, během níž lidé po-
znávali zákonitosti vlivu přírody na jejich 
život. Rok tak získal předěly různých ob-
dobí, které slavili či uctívali.
Od okamžiku zimního slunovratu se zno-
vu začal prodlužovat den a už 6. ledna 
nám Tři králové donesli období nové – 
masopust neboli fašanky, svátky, vrcho-
lící o masopustním pondělí a úterý (letos 
vychází na 28. února a v roce 2018 na 
13. února), přesně čtyřicet dní před Veli-
konocemi.  V tyto dny můžete ještě na ně-
kolika místech vidět masopustní průvod 
masek, který končí velkou masopustní 
zábavou a hodováním.
Zatímco Vánoce byly obdobím očekávání a pokání, masopust je rozpustilý 
a veselý, plný voňavých dobrot, pálenky a zabíjaček. Masopust nás provádí 
na rozverné notě od zimy až po začátek tolik očekávaného jara.
Pokud si chcete sami vypočítat datum začátku masopustu nebo Velikonoc, 
vyhledejte si v kalendáři první úplněk po prvním jarním dnu, tedy  21. břez-
nu. Hned následující pátek po úplňku začínají Velikonoce - období maso-
pustu si vymezíte tak, že od Velikonoc odečtete již zmiňovaných čtyřicet dní 
a najdete Popeleční středu, která je koncem masopustu a začátkem půstu.

infoPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / ÚNOR 2017Kalendář akcí v PřepycháchVE SKALÁCH

Koncem loňského roku 
byl dokončen chodník 

s parkovištěm 
v lokalitě Ve Skalách.

Společenský ples a Dětský karneval ČČK / 20. a 22. 1.

Dětský karneval s průvodci - králíky - Lídou Preclíkovou a Táňou Cihlářovou - pobavil 
sál plný dětí, místních i přespolních, jednak soutěžemi, ale i tancem. 
Nejinak tomu bylo o dva dny dříve při Tradičním plese ČČK. Příjemnou zábavu navo-
dila skupina ZEUS, která často hrála na přání tanečníků. Bohatá tombola obšťastnila 
téměř každého, proto děkujeme všem dárcům, kteří se zasloužili o pestrou nabídku cen.

MASOPUST - rozpustilý svátek radosti 

Masopust  9. února roku 2013
U Hrochů na dvorku
zapíjeli ponorku.
Žádná tam však nebyla,
Renče by se líbila. 

sobota 18. února od 20 hodin, Restaurace Katka
HASIČSKÝ BÁL

Hraje ZEUS, pořádá SDH Přepychy.

sobota 25. února od 8:30 hodin, sraz u hasičské zbrojnice
MASOPUST

Pořádá SDH a spolek ProPřepychy.

8. března od 18 hodin, obecní knihovna
MALÍŘSKÁ RODINA MÁNESŮ
Besedou provází Mgr. Jitka Tláskalová.

11. března od 18 hodin, Restaurace Katka
TANEČNÍ POSEZENÍ K MDŽ

Obohaceno kulturním programem. Pořádá ČČK.

18. března, od 20 hodin, Restaurace Katka
KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ

Pořádá SDH Přepychy.

11. a 25. března od 6 hodin, areál SK Přepychy
SOBOTNÍ TRHY

Pořádá SK Přepychy. Kompletní kalendář  trhů 2017 otiskneme v PZ 1/2017.
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Život v naší obci - soutěž pro fotografy
Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2017-03

Samospráva obce Společenský život

DO KNIHOVNY ZA LAUDONEM I MÁNESY

Zastupitelstvo obce Přepychy dne 16. 2. 2017
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu• Kontrolu plnění dřívějších 
usnesení. 3. Bod 10 programu • Smlouvu – projekt vodovod. Bod se přesouvá na další 
jednání. 4. Bod 11 programu • Smlouvu – projekt kanalizace. Bod se přesouvá na další 
jednání. 5. Bod 12 programu • Informaci o výsledku výběrového řízení na pozici účetní. 6. 
Bod 13 programu • Informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na pozici zaměstnance Poš-
ta Partner. 7. Bod 16 programu • Komplexní pozemkové úpravy, dohledání vlastníků. 8. 
Bod 17 programu • Předání zadání Územní studie Přepychy – lokality Z1 a Z26 k návrhu 
ÚS. 9. Bod 18 programu • Polední přestávku na obecním úřadu v době 11:30-12:00 hod. 
10. Bod 20 programu • Kulturní kalendář obce 2017. 11. Bod 22 programu – ostatní
 • 22.1. Dopis č.j. 92/2017, odkoupení pozemku parc.č. 237/122 v k.ú. Přepychy. • 22.2. Zá-
kon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 12. Bod 23 programu • Pozvá-
ní- ples SDH Přepychy 18.2.2017, Masopust 25.2.2017. • Upozornění na nevhodný odpad 
v kontejneru na bioodpad. • Příští jednání zastupitelstva obce 16.3.2017.     

 II. Schvaluje: pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání a ověřovatele zápisu (12/0/0).2. Bod 4 programu 
• Rozpočet obce Přepychy na rok 2017 (hlasování v 19:15 hod. 14/0/0)
• Příjmy   10.230.000,-Kč
• Výdaje  15.920.000,-Kč
• Financování   5.690.000,-Kč
• Rozpočet obce na rok 2017 je schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými 
prostředky minulých let a dlouhodobým úvěrem. Závazným ukazatelem rozpočtu je pa-
ragraf, u daňových příjmů třída 1.
• Příspěvky a dary neinvestiční: • ZŠ Přepychy (500.000,-Kč), • Myslivecký spolek Opoč-
no-Přepychy (10.000,-Kč),  • Sportovní klub Přepychy (50.000,-Kč), • Sbor dobrovolných 
hasičů Přepychy (10.000,-Kč), • Základní organizace českého svazu včelařů (4.000,-Kč), • 
DSO Vrchy (6.320,-Kč), • MAS Pohoda Venkova (4.000,-Kč), • Klub přátel stolního tenisu 
Záhornice (6.000,-Kč), • Pferda, z.ú., Rychnov n.Kněž. (10.000,-Kč), • Agentura domácí péče 
České Meziříčí (10.000,-Kč),  • Domácí hospic Setkání, o.p.s., Rychnov n.Kněž. (10.000,-
Kč), • Královéhradecký kraj - dopravní obslužnost (38.152,-Kč), • Římskokatolická farnost 
Přepychy (100.000,-Kč), • Městský úřad Opočno-přestupky (6.280,-Kč) (14/0/0). 3. Bod 5 
programu • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přepychy na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Příjemce Královéhradecký kraj, Pivovarské náměs-
tí 1245, 500 03 Hradec Králové, částka 38.152,-Kč (14/0/0). 4. Bod 6 programu • Aktu-
alizace směrnice upravující zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu č. 7/2016 (14/0/0). 5. Bod 7 programu • Akci „Přestavba budovy Obecního úřadu 
Přepychy čp.5“ (14/0/0). 6. Bod 8 programu • Dodavatele akce „Vybavení nových prostor 
budovy OÚ Přepychy“. Dodavatel: SAMEK TRUHLÁŘSTVÍ-INTERIÉRY s.r.o., Praha, cena 
75.800,-Kč bez DPH (14/0/0). 7. Bod 9 programu • Smlouvu o zprostředkování umě-
leckého pořadu č. 02/017. Zprostředkovatel: Agentura ARIANA, Praha, zajištění pořadu na 
setkání seniorů „Včera neděle byla-Pavlína Filipovská“, cena 11.000,-Kč (14/0/0). 8. Bod 14 
programu • Jmenování velitele výjezdové jednotky – Ondřej Piskora (14/0/0). 9. Bod 15 
programu • Systém náležité péče obce Přepychy dle nařízení EU č. 995/2010, směrnice č. 
1/2017 (14/0/0). 10. Bod 19 programu • Přihlášku do soutěže Vesnice roku (13/0/1). 11. 
Bod 21 programu • Žádost č.j. 37/2017 o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. Vyvěšení  vlajky na OÚ dne 10.3.2017 (10/0/4).

III. Pověřuje starostku obce k podpisu smluv:
• dle bodu 5 programu. • dle bodu 8 programu. • dle bodu 9 programu.

TIP MILONĚ ČEPELKY
Mám před sebou knihu Generál Laudon a jsem za to rád, protože o tomto 
muži se v souvislosti s maršálkem Radeckým zmiňujeme v Divadle Járy Cimr-
mana ve hře České nebe a protože také vím, že jeho vojska táhla v roce 1758 
krajem mého východočeského domova přes Týniště nad Orlicí, Přepychy  
a Opočno. Bude se tam na to v příštím roce vzpomínat. On ovšem zanechal 
mnoho stop i jinde. Na zámku v Bečvárech například. Tam ne jako válečník, 
nýbrž jako majitel panství a zámku. O jeho životě a o spoustě jiných historic-
kých skutečností z 18. století se dočtete v monografii historiků Pavla Běliny  
a Jiřího Kaše, kterou vydalo nakladatelství Paseka. Však oba jmenovaní autoři 
jsou i spoluautory mnohovazkového díla téhož nakladatelství, na které jsem 
už dříve opakovaně upozorňoval - Velkých dějin zemí Koruny české - a to je 
dobré doporučení i pro tuto osobnostní studii.
Navíc nesmím pominout fakt, že za podrobným popisem generálových osu-
dů, samozřejmě spojeným s co možná objektivním posouzením celé jeho 
osobnosti a významu (jak císařovna Marie Terezie, tak její syn a následník 
Josef II. si Laudona velice vážili), je sice stručnější, ale zato obrazově bohatě 
zdokumentovaný druhý díl knihy, nazvaný Laudonův bečvárský pobyt v kon-
textu výtvarné kultury. To by případní zájemci, zvláště pak milovníci malířství 
a sochařství, měli vědět, neboť leccos z tamních zámeckých pokladů si v knize 
prohlédnou. Černobíle i barevně. „Generál Laudon jede skrz vesnici,“ vzdejme 
mu četbou o něm opožděný hold. 
Knížku Generál Laudon si můžete zapůjčit v naší knihovně. A budete mít náskok 
v přípravě na rok 2018, kdy uplyne 260 let, co přes naši obec ustupoval generál 
Laudon před pruským králem. PS: Honza Macháček s generálem Laudonem mají 
pro rok 2018 již na pruského krále políčeno. 

MÁNESOVÉ V KNIHOVNĚ - 8. března od 18 hodin
Zveme Vás na povídání o malířské rodině Mánesů, ze které vzešly výrazné 
osobnosti českého výtvarného umění 19. století. 
Rodinu Mánesů nám představí Jitka Tláskalová.
Na setkání se těší Lenka, Jozef  a členové kulturní komise.

Foto z loňské drakiády. Možná tam byl nějaký přepyšský Mánes, který naši obec proslaví.

Chcete se zúčastnit soutěže? 
Zašlete fotografii v příloze:
E: soutez@prepychy.cz
Do zprávy uveďte:
název fotografie
svoji adresu a jméno 
kategorii (junioři - dospělí)

Pravidla a vyhodnocení:
Pořadatel: 
Obec Přepychy a KK obce za-
stoupená Jitkou Čtvrtečkovou.
Téma: 
aktuální foto související s příro-
dou v obci a jejím okolím
Kategorie: 
junioři do15 let, dospělí 16-99 
let
Podmínky: 
Ze soutěže jsou vyloučeni čle-
nové kulturní komise.
Fotografie zasílejte v elektro-
nické podobě: 
1. 3.–30. 9. 2017
Hlasujte na:
www.soutezprepychy.cz
od 1. 10.–31. 10. 2017

Vyhodnocení a zveřejnění ví-
tězných fotografií: 
listopad 2017 

Výherci obdrží hodnotné ceny.
Souhlas k užití fotografií: 
účastník dává souhlas k užití 
fotografiií s jménem autora pro 
potřeby obce Přepychy.



Tipy kulturní komise
Z PŘEPYCH ZA KULTUROU

DOBRUŠKA

pátek 21. února 2017 začátek od 19:30 hodin, 
Společenské centrum - Kino 70

ROŠÁDA
Divadelní společnost Frída Brno uvede divadelní představení Rošáda. 

V hl. rolích: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák 
a Marika Procházková. 

sobota 18. 2. od 17:30 hodin, neděle 19. 2. od 15 hodin
Společenské centrum - Kino 70

ANDĚL PÁNĚ 2 
Úspěšná česká rodinná pohádka od režiséra J. Stracha. 

čtvrtek 23. 2. od 10 hodin
 Společenské centrum - Kino 70

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

neděle  26. 2. od 17:30 a 20 hodin, neděle 5. 3. v 17:30 hodin
 Společenské centrum - Kino 70

BÁBA Z LEDU
Česká dramatická komedie od režiséra a scénáristy B. Slámy.

OPOČNO
ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ 2017

Přihlášku si můžete vyzvednout v informačním centru v Opočně.
 Kurzovné činí 1.200 Kč (11 lekcí). Cena gardenky je 300 Kč.

 Uzávěrka přihlášek je v pátek 31. března 2017. 
Zahájení kurzu je v sobotu 9. září 2017 v 19 hodin v KND

Třímilionový úvěr pro nejmladší generaci

Ing. Pavel Stránský, zástupce České spořitelny a.s. a starostka obce Zdeňka Seidelová 
při podpisu úvěrové smlouvy. Úvěr ve výši tři miliony korun bude použit na dofinan-
cování akce „Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy“.

CO JE NOVÉHO V PŘEPYCHÁCH 
autor článku: Michal Sedláček, Orlický týdeník
PŘEPYCHY – Nestává se často, aby byl někdo na rozhovor připraven  
s takovou důkladností jako starostka Přepych Zdeňka Seidelová. V její 
kanceláři na novinářskou návštěvu čekaly podle témat seřazené a vy-
skládané smlouvy a projekty. Ke všemu uváděla přesná čísla a nastí-
nila jasnou vizi o směřování obce. Zastupitelstvo obce je za polovinou 
svého volebního období, a tak jsme si s ní povídali o věcech minulých  
i o plánech do budoucna.
Kladete důraz na vzhled obce. Podle vašich slov máte před sebou dva velké 
projekty. Rok 2017 tedy bude ve znamení velkých investic...
„Přesně tak. Zatím největší akcí letošního roku bude dokončení rekonstrukce 
mateřské školy v hodnotě 6,6 milionu korun. Budova se bude zateplovat, vymění 
se okna, stejně jako topný systém, nově budeme vytápět tepelným čerpadlem. 
Budova se již nijak nerozšíří co do kapacity, ale zabezpečíme energeticky úspor-
ný provoz. V současné době je školka plně obsazena osmadvaceti předškoláky. 
Pro zajištění této akce bude obec čerpat třímilionový úvěr. Smlouva na poskyt-
nutí úvěru již byla slavnostně podepsána. V plánu je také rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. Dále se chystáme na rozšíření bytové výstavby, která je pro obec velmi 
důležitá, protože populace Přepych stárne a dlouhou dobu zde nebyly žádné 
volné stavební parcely. Zpracovává se územní studie, kterou připravuje firma 
Proxion z Náchoda. Celkově se bude jednat o pětatřicet parcel. Rádi bychom, 
aby stavební povolení pro výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury 
nabylo právní moci do letošního září. Na jaře roku 2018 pak chceme dokončit 
výstavbu nové ulice včetně technických sítí a zájemci budou moci stavět.“

Dne 24. 1.  2017 vyšel v Orlickém týdeníku rozhovor se starostkou naší obce 
pod názvem: „Na Přepychy čeká ještě spousta práce“. Část rozhovoru, kte-
rý se týká aktuálního dění - podpisu úvěrové smlouvy - přinášíme v tomto 
INFU. Celé znění rozhovoru otiskneme v Přepyšském zpravodaji 1/2017.

DATUM ČAS

sobota 18. 2. 15:15—16:30

středa 22. 2. 16:15—17:15
sobota 25. 2. 15:15—16:30

ŠKOLA 
BRUSLENÍ 
V OPOČNĚ



Výroční schůze ČČK. Na snímku zleva Dráža Prátová, Ludmila Preclíková, Miluška 
Vaňková, Věra Karlíčková, Jaroslava Tomková, Táňa Cihlářová.

Výroční schůze spolků ČČK a  ZO ČSV

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VČELAŘŮ V PŘEPYCHÁCH 
Dne 5. února 2017 bilancovali na výroční členské schůzi svou činnost 
včelaři ze Základní organizace Přepychy.
Do obvodu Základní organizace ČSV Přepychy patří k 1. lednu 2017 tato 
katastrální území: Přepychy, Záhornice, Zádolí, Trnov, Houdkovice, Voděra-
dy, Nová Ves, Vojenice, Vyhnanice, Ježkovice, Bolehošť, Ledce, Klášter n. D., 
Městec n. D., Vysoký Újezd a Očelice. 
Základní organizace sdružuje 56 vlastních členů, kteří chovají 639 včelstev. 
V obvodu ZO Přepychy chová včely ještě dalších 6 chovatelů z jiných ZO a to 
v počtu 105 včelstev a konečně zde působí i 2 neorganizovaní včelaři, kteří 
ale mají jen 5 včelstev. Celkem na území ZO Přepychy působí 64 včelařů  
a chovají 749 včelstev.
Kompletní zprávu, kterou nám zaslal předseda ZO, Ing. Miroslav Štěpán,  otiskne-
me v Přepyšském zpravodaji 1/2017. Dozvíte se o hustotě zavčelení, činnosti ZO  
i věkové skladbě členů ZO včelařů v Přepychách.

SLOVO STAROSTKY
Velice si vážím  nezištné práce členů našich spolků. Děkuji dobrovolní-
kům, kteří bez nároku na odměnu obohacují život naší obce svojí ne-
zastupitelnou péčí o zdraví a životní prostředí. Zejména činnost našich 
včelařů zůstává stále nedoceněna. 
Přeji jim v jejich spolkové činnosti mnoho úspěchů.

Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Výroční členská schůze se konala v pátek 3. 2. 2017 v restauraci Katka. 
Na programu bylo vyhodnocení činnosti včetně finančního hospodaření 
spolku za rok 2016, poděkování dárcům krve a volba nového výboru spol-
ku. Zároveň členové spolku i hosté byli seznámeni s plánem činnosti a sou-
visejícím rozpočtem pro rok 2017.
Zprávu o činnosti na rok 2017  otiskneme v Přepyšském zpravodaji 1/2017

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SBĚRU ŽÁDOSTÍ
Výrobcům, řemeslníkům a drobným podnikatelům našeho regionu

oznamujeme, že Certifikační komise pro udělování značky 
ORLICKÉ HORY originální produkt®

zasedá dne 2. 3. 2017.

Certifikační zásady a kritéria včetně žádosti v elektronické podobě získáte 
na www.regionalni-znacky.cz nebo www.pohodavenkova.cz

Příjem žádostí do 18 hodin dne 28. 2. 2017 na adrese:
MAS POHODA venkova, z.s. , P.O. Box 37, 518 01 Dobruška 

Kontaktní údaje: 
mas@pohodavenkova.cz nebo mobil +420 602 114 007 
Luboš Řehák, regionální koordinátor značení výrobků

HLEDÁME TOMOVI NOVÝ DOMOV
Staršímu kříženci, který skončil ná-
hle v útulku, hledáme nový domov, 
kde prožije krásný a klidný psí dů-
chod. Majitel si vážně poranil nohu 
a už se o Toma nebude schopen 
postarat. Osmiletý Tom je chytrý, 
milý a hodný pejsek. Byl zvyklý 
spát doma a chodí rád na procház-
ky. Ale hlavně byl zvyklý být pořád 
s pánem, takže mu je teď opravdu 
smutno. Jiné psy ani jiná zvířata ne-
zná, na lidi je hodný a má je rád.
Hledáme mu nový domov v  Přepychách nebo blízkém okolí, kde by 
mohl mít stejné podmínky, na které byl celý život zvyklý. 
Zájemci, prosím, pište na e-mail: prepychy@prepychy.cz nebo volejte 
na tel.: 603 485 369.

JARNÍ PRÁZDNINY s KOŇMI
27. 2. —3. 3. 2017

FARMA Baronka v Malé Záhornici
Péče o koníky • Cvičení na koni • Vycházky s koňmi 

Hry v lese • Pobyt na statku
Více informací naleznete na www.farmabaronka.cz



NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH
O tom že pozitivní publicita přináší své ovoce, není pochyb. O to více 
nás těší, že se o naší obci dozvědí i posluchači rozhlasu. S radostí otis-
kujeme přepis rozhlasového vysílání Pár minut na Country Radiu pro 
M+M. 
Mluvené slovo Miloň Čepelka. 
„Hurá, jsme tady, pěkně s Martinem Žákem zdravíme, dobře naladěni. Mám 
dnes radost z toho, co jsem na sklonku minulého roku objevil a o čem už vím, 
že to není ojedinělé jen tam, kde jsem byl odjakživa doma a kam se stále rád 
vracím, tedy na Opočensku, na okraji okresu Rychnov nad Kněžnou. Baví mě 
číst takřečený místní tisk, jehož náplň obsahovou, výtvarnou, grafickou vytvá-
řejí šikovní dobrovolníci, profesionálové i amatéři. Loni a v předchozích letech 
tam vyhlásili soutěž, který zpravodaj, které noviny získají největší přízeň čtená-
řů. Některý skončí první, jiný uprostřed přihlášených, ale ono nejde ani tak o to, 
kdo vyhraje, důležitější je, jak se o výhru všude snaží. 
Znám tři zpravodaje z obcí skoro sousedních. Například v Mokrém (to má 144 
obyvatel) si ho vzala na starost místní knihovna, nazvaná poeticky U Mokřinky, 
v níž je duší všeho dění paní knihovnice Dagmar Honsnejmanová, v Pohoří (693 
obyvatel) a v Přepychách (629 obyvatel) jsou to okruhy čilých lidí kolem starosty 
Krafky a starostky Seidelové. Znám je a mám stále větší úctu ke všemu, co bě-
hem jen několika let dokázali a o čem si každý může v jejich novinách přečíst, ať 
už vycházejí pravidelně nebo jen občasně. 
V těch nenápadných vesničkách se pořád něco děje, a - to je přirozený vývoj, 
kde se něco děje, kde s tím začne třeba jen hrstka lidí, dříve či později se k nim 
přidají další, a do stále většího počtu sousedů jako by se vléval nový život, chuť 
do života, které je třeba mladým a o to víc seniorům, co své zájmy užuž vzdávali, 
a najednou se v nich znovu probudily a oni jsou ochotni chodit na přednášky 
o hvězdách, na besedy se zajímavými odborníky, přispívat na obnovu kostel-
ních varhan, účastnit se soutěžního pečení koláčů, být hrdi na dechový festival 
a jinde zas na nový krásný dům obecního úřadu a hasičské zbrojnice, postave-
ný v tradičním venkovském stylu, radovat se z obnovy mariánského poutního 
místa atakdále atakdál. Když si pár čísel takových zpravodajů přečtete, tak vás 
pověstná blbá nálada, pokud vás přepadla, natuty a nabeton přejde. A proto 
radím, zajímejte se o místní tisk. Zatímco hogofogo denní noviny vás deptají 
aférami a zločiny a celou smečkou strašidel, ten malonákladový, územně ohra-
ničený, tvořený však s láskou, dokáže pocity méněcennosti, bezmoci a strachu 
zahánět.
Pan Miloň Čepelka je čtenářem našeho zpravodaje, proto si ho dovo-
lujeme oslovit touto cestou: „Velice si vážíme Vaší přízně, kterou nám 
projevujete  i na rozhlasových vlnách, a těšíme se na shledanou na fes-
tivalu  dechových hudeb, kde jste po léta naším milým hostem.“

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání pro děti v  posledním roce před 
nástupem do základní školy povinné. To znamená, že dítě, které dosáhne 
v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 pěti let, bude ve školním roce 2017/2018 
plnit povinnou předškolní docházku v  mateřské škole. Zákonný zástupce 
je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápisy do 
mateřských škol se konají v období od 2. do 16. května 2017, přesný termín 
zápisu do mateřské školy v Přepychách zveřejní ředitel školy s dostatečným 
předstihem. 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech, kromě dnů školních prázdnin. Podmínky pro uvolňování 
dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich nepřítomnosti ve vzdělávání stanovuje 
školní řád jednotlivých mateřských škol. Školský zákon umožňuje plnění 
povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem. Jinými způsoby 
vzdělávání jsou:
• individuální vzdělávání dítěte;
• vzdělávání v přípravné třídě ZŠ nebo v přípravném stupni ZŠ speciální;
• vzdělávání v zahraniční škole. 
Jiný způsob vzdělávání je povinen zákonný zástupce oznámit řediteli 
spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU 
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v  němž má dítě zahájit povinnou školní docházku 
(dříve to bylo v  době od 15. ledna do 15. února). K  zápisu letos půjdou 
rodiče, resp. zákonní zástupci, s dětmi, které se narodily v rozmezí od 1. září 
2010 do 31. srpna 2011. 
V  Přepychách se bude konat zápis ve čtvrtek 6. dubna 2017. Bližší 
informace naleznete průběžně na nástěnce v MŠ a ZŠ, případně na 
www.prepychy.cz., kde bude vše upřesněno v průběhu měsíce března.
Informace pro rodiče zvažující u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) 
dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze 
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

JARNÍ PRÁZDNINY V OPOČNĚ A PŘEPYCHÁCH 

pondělí 27. února—pátek 3. března 2017

Změny ve školském zákonu
Informace pro budoucí prvňáky



Zásadní změny v poskytování hypotečních úvěrů v roce 2017!
Chystáte se vzít si hypotéku? Končí Vám fixace úrokové sazby? Nevíte, 
která banka je ta správná? Co Vás v roce 2017 tedy čeká. Novela zákona  
o spotřebitelských úvěrech z prosince 2016 řadu zaběhnutých věcí změnila.

Konec hypoték bez částečných vlastních peněz. Dle nového zákona totiž 
banky přestaly poskytovat tzv. 100procentní hypotéky. Půjčit si můžeme 
pouze 95 procent odhadní ceny nemovitosti a od dubna 2017 bude ještě 
hůř, hranice klesne na 90 procent odhadní ceny. 
Mnozí lidé se domnívají, že jim banka půjčí částku, za kterou se nemovitost 
prodává. To ovšem také není pravda. Banka se totiž řídí podle odhadní 
ceny nemovitosti, která je mnohdy až o několik stovek tisíc korun nižší její 
prodejní cena.
Postupné zvyšování úrokových sazeb. Prognóza České národní banky 
hovoří o růstu úrokových sazeb (což se promítne i do cen hypoték)  
v polovině roku 2017.  Pokud chcete řešit v dohledné době svoje bydlení, 
určitě není dobré to odkládat.
Pokud již v současné době  hypoteční úvěr splácíte, tak je vhodné novou 
fixaci úrokové sazby řešit včas. A to již 1,5 roku dopředu, před výročním 
dnem, ještě za stávajících výhodných úrokových podmínek.
Ukončení tzv. bezpříjmových hypoték. Klienti měli možnost čerpat 
prostředky bez doložení výše příjmu. Tato možnost končí.
Mnoho lidí si také myslí, že stačí jednoduše přijít do banky a za půl hodiny 
je hypotéka schválená. Omyl. Žadatel totiž musí dokládat nejrůznější 
výpisy a doklady. Také zaměstnavatel musí zájemci o úvěr potvrdit výši 
příjmů. Tomu všemu ještě předchází získání odhadu nemovitosti nebo 
složení rezervační zálohy.
Zařídit a oběhat si vše kolem hypotéky je velmi náročné. Podpisem úvěrové 
smlouvy proces zdaleka nekončí. Dále je třeba například sjednat pojištění, 
vyřídit zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí, kontrolovat všechny 
smlouvy nebo zařídit úschovu peněz.
U nákupu či prodeje nemovitosti je velice důležité mít správně nastavené 
kupní smlouvy. Zda není nemovitost zatížena věcným břemenem, zda na 
nemovitost není uvalena exekuce či zástavní právo jiných věřitelů. Také 
složení finanční zálohy může znamenat pro kupujícího značné riziko. 
Pokud některou z výše uvedených věcí řešíte nebo se chystáte řešit, jsme 
připraveni vám poradit a pomoci s administrativou. 
Úspěšný rok s dobrou hypotékou přeje Ing. Jaroslav Pultar.

KAND s.r.o. 
518 01 Dobruška / Opočenská 431
www. kand. cz

KONTAKT: 
Renata Hrochová, T: 494 621 112, E: hrochova@kand.cz

INZERCE

PALETÁŘE - ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
Požadujeme: ÚSO, řidičské oprávnění na VZ vozíky - praxe vítána, řidičský 

průkaz sk. B, výpis z rejstříku trestů
Nástupní plat 16 000 Kč

ÚDRŽBÁŘE POTRAVINÁŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Požadujeme. ÚSO strojního zaměření nebo elektro se znalostí vyhl. 50/1978 Sb. 

¶6., řidičské oprávnění na VZ vozíky výhodou, samostatnost, pečlivost, iniciativa, 
řidičské oprávnění skupiny B

Nástupní plat 21 000 Kč

VÝROBNÍ DĚLNÍKY
Nástupní plat 14 000 Kč

Nabízíme benefity: 5 dní k dovolené na zotavenou navíc, 3 dny placeného 
osobního volna, firemní akce, zaměstnanecké benefity, příspěvek na penzijní 

připojištění, práce v dobrém kolektivu.

Možnost přivýdělku během pracovního týdne i v sobotu nejen pro: 
STUDENTY, MAMINKY NA MD, DŮCHODCE

Celoroční smlouva na DPP. Nutný potravinářský průkaz. U studentů splněna 
podmínka 18 let.

 Odměnu nabízíme od 75 Kč/hod.

Úklid nás baví

Uklízíme rodinné domy, byty, kanceláře
Běžný úklid - Mytí oken - Praní - Žehlení

Jsme moderní ženy, které se rády postarají o Vaši domácnost

Renata Rydlová Šnajdrová
Přepychy 201, 517 32

T: 731 471 503

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST 
BRIGÁDNÍCI

REGIONÁLNÍ FINANČNÍ CENTRUM OPOČNO

www.rfc-opocno.cz


