
Znění tajenky: 
DVACETOSM PROCENT

Od 1. dubna provozuje naše obec po-
bočku pošty zvanou Partner. Slavnostní 
přestřižení pásky proběhlo za účasti ve-
řejnosti  a vystoupení dětí ZŠ v pondělí 
3. dubna. Bylo to na knop,  jak se u nás 
říká, ale díky dodavatelským firmám  
a obětavé práci pracovníků technických 
služeb a pracovnic obecního úřadu, kte-
ré po celou dobu rekostrukce úřadovny 
a části kanceláří obecního úřady musely 
pracovat v improvizovaných stísněných 
podmínkách, jsme vše zvládli. 

„Díky Poště Partner zachováme 
poštovní služby v obci a vytvoříme 
kontaktní místo pro občany i mimo 

úřední hodiny obce.“
Úřadovna poslouží pro lepší komfort ob-
čanů i v případě úhrady obecních po-
platků, prodeje upomínkových před-
mětů se vztahem k naší obci, rezervaci 
a předprodeji vstupenek kulturních 
akcí i pro příjem výlepu plakátů.

infoPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / DUBEN 2017Kalendář akcí v PřepycháchRok Slívy 

obšťastní úspěšné luštitele

Karneval pro dospělé / 18. 3. pořádal SDH

Přepyšské sousedky ala Babovřesky připíjí na naše úspěchy. 

POŠTA - poštovní zásilky, obecní poplatky 

Přepychy 5, PSČ 517 32
OTEVÍRACÍ DOBA

Po: 8:30-10:30; 13:00-17:00
Út: 8:30-10:30
St: 8:30-10:30; 13:00-17:00
Čt: 8:30-10:30

Pá: 8:30-10:30; 13:00-15:00
Kontakt: Jana Štěpánková
T: 494 628 991 
M: 602 542 909
E: jana.stepankova@prepychy.cz

 pondělí 24. 4. od 14  do 18 hodin v hasičské zbrojnici
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ - MS ČČK

středa 26. 4. od 18 hodin, kostel sv. Prokopa v Přepychách
BENEFIČNÍ KONCERT

účinkují Vladimír Jelínek a Lukáš Koblása s hosty

neděle 30. 4. od 18 hodin, sraz u rybníku Dvorský,
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

pálení od 20 hod. areál SK

sobota 6. 5. od 11 hodin
FLORIÁNSKÁ JÍZDA

sobota 6. 5. od 15 hodin, restaurace Katka
SETKÁNÍ SE SENIORY

účinkují: Pavlína Filipovská a Miluška Voborníková

pondělí 8. 5. od 9 hodin, sraz u TESONU
VÝŠLAP NA OSIČINU

sobota 13. 5. od 16 hodin, kostel sv. Prokolpa
BENEFIČNÍ KONCERT s Jiřím Stivínem a Václavem Uhlířem

středa 17. 5. od 18 hodin, obecní knihovna
ANTARKTIDA

poutavé vyprávění doplněné promítáním s Václavem Pavlem

Přepychy INFO vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, 
E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční 
rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seide-
lová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Králíček. Foto: archiv Obce 
Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík, Dana Ehlo-
vá. Registrace: MK ČR E 22540

V Přepyšském zpravodaji č. 1/2017 
ukrývala tajenka podíl počtu sliv v Pře-
pychách z celkového počtu v Okrese 
opočenském při sčítání stromů 1. května 
1935. V okrese, který čítal 47 obcí, bylo 
celkem 7 038 stromů sliv. Z toho v Přepy-
chách úctyhodných 1 271 stromů. 
„Děkujeme panu Františku Geletovi, který 
nám poskytl archivní materiály, ze kte-
rých jsme číselné podklady použili.“ 

Výhercům blahopřejeme. 

Předplatné Orlického týdeníku na dru-
hé čtvrtletí 2017 získávají: 
Věra Lochmanová, Týniště nad Orlicí
Petr Jakubec, Přepychy

PŘEDPLATNÉ 
ORLICKÉHO TÝDENÍKU

Ideální dárek v úterý 
do vašich schránek

Ke každému vydání obdržíte
TV POHODA ZDARMA

Roční předplatné: 1 040 Kč
Půlroční předpatné: 520 Kč

Čtvrtletní předplatné: 260 Kč



Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2017-05

Samospráva obce Společenský život

POVÍDÁNÍ u LENKY / Knižní novinky

Co nového v knihovně
K měsíci knihy, který jsme oslavili v březnu, dostala naše knihovna dárek. Sa-
mozřejmě knížky určené pro naše čtenáře. V Přepyšském zpravodaji zmiňo-
vané Překvapivé osudy od Pavla Taussiga, knihu Sedmiletá válka v Evropě od 
Františka Stellnera a obsáhlou publikaci - národopisnou encyklopedii Lidová 
kultura Čech, Moravy a Slezka.

Povídání u Lenky pro všechny generace
O místech kde žijí tučňáci
Pokračování cyklu Povídání u Lenky jsme naladi-
li podle not Pankráce, Serváce a Bonifáce. Téma je 
jasné - ANTARKTIDA. Poutavé vyprávění ornitologa  
i cestovatele Václava Pavla o kontinentu na jižním pólu pyš-
nícím se nejnižšími  teplotami na naší planetě,  klesajícími 
i na -80°C s větry dosahujícími rychlosti až 300 km/h., vás 
určitě zaujme i díky doprovodným fotografiím. 
Srdečně vás, i naše juniory a děti, zveme do knihovny ve 
středu 17. 5. od 18 hodin. A protože v Přepychách máme 
Rok Slívy, tak vás stylově pohostíme..., jak jinak než slíváky.

Lenka Čtvrtečková, Jozef Papík a kulturní komise

Šťastné setkání po roce
Společenské centrum v Dobrušce uvedlo hru Ředitelská lóže se Stanislavem 
Zindulkou a Aloisem Švehlíkem. Využili jsme příležitosti a mistrovi, se kterým 
jsme loňský rok strávili příjemné odpoledne při Setkání se seniory, popřáli za 
Přepyšáky hodně úspěchů.

Kulturní komise Přepychy 
si Vás dovoluje pozvat na 

Cyklistický výlet 
do pevnostního 
města Josefova

Kdy: sobota 20. 5. 2017
Sejdeme se:
Cyklisté u hasičské zbrojnice v Přepy-
chách v 8:30 hod.
Kdo si s námi nechce otestovat svoji 
cyklistickou vitalitu, může se do Josefo-
va dopravit vlastním autem. Prohlídka 
je předběžně zamluvena na 12 hod. 
Necyklisté (vlastní doprava): sraz na 
bastionu I., Okružní 34, Josefov v 11:45 
hod.
S sebou: teplé oblečení (v podzemí je 
konstantní teplota 10°C), baterku a dob-
rou náladu. 
Návrat: každý si určí sám.
Trasa: přibližně 20 km, v případě blou-
dění i delší . Pro případ vyčerpání za-
jištěno doprovodné vozidlo.
Registrace:Prosíme všechny zájem-
ce, aby nahlásili svoji účast na poště 
v Přepychách do 17. 5. 2017, abychom 
stihli vybavit lékárničku 
Mokrá varianta: V případě špatného 
počasí se výlet neruší, dopravu si každý 
zvolí sám a sraz bude na místě v Jo-
sefově.

Plán trasy s upřesněným pro-
gramem otiskneme v květnovém 

čísle Přepychy INFO.

Zastupitelstvo obce Přepychy dne 11. 4. 2017
I. Bere na vědomí :
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2.  Bod 3 programu • Kontrolu plnění dřívějších 
usnesení. 3. Bod 4 programu • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy 
za rok 2016. 4. Bod 5 programu • Rozpočtové opatření č. 2/2017. 5. Bod 6 programu • 
Informaci o Provozovateli pošty Přepychy. 6.  Bod 9 programu • Informaci o průběhu akce 
„Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy“. • Schůzka rodičů a vedení obce ve 
středu 12.4.2017 od 15:15 hod. 7.  Bod 10 programu • Informaci o změně termínu setkání 
seniorů, sobota 6.5.2017 od 15:00 hod. 8.  Bod 11 programu • Informaci o mobilním svozu 
nebezpečného odpadu 17.6.2017 (parkoviště u TESONU) a svozu objemného odpadu 16.6.-
19.6.2017 (parkoviště u TESONU a u MŠ). 9.  Bod 14.5. programu • Informaci o zrušení 
pevné linky v budově hasičské zbrojnice.

II. Schvaluje : pro / proti / zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání a ověřovatele zápisu (14/0/0). 2.  Bod 7 programu 
• Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.8603346080 pro pojištění podnikatelských rizik, Ko-
operativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha (14/0/0). 3.  Bod 8 programu • 
Smlouvu č. 1016/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury na rok 2017 a protokol o převodu finančních prostředků nevyčerpa-
ných v r. 2016 k čerpání do r. 2017, akce Chodník „Ve Skalách“ Přepychy,  částka 209.022,08 
Kč (14/0/0). 7.  Bod 10 programu • Dodatek ke smlouvě o zprostředkování uměleckého 
pořadu č. 02/017. Zprostředkovatel: Agentura ARIANA, Kosmická 747/21, 149 00 Praha 
4 – Háje, IČ: 10049550, zajištění pořadu na setkání seniorů „Včera neděle byla-Pavlína Fili-
povská“, změna termínu (14/0/0). 8.  Bod 12 programu • Vyhlašuje Záměr obce č. 1/2017 o 
prodeji pozemku na základě žádosti č.j. 185/2017 (14/0/0). 9.  Bod 13 programu • Vyhlašuje 
Záměr obce č. 2/2017 o prodeji pozemku na základě žádosti č.j. 186/2017 (14/0/0).  10.Bod 
14.1. programu • Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí 
ENERGO LaR  s.r.o., Javornická 1501, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25253191, číslo 
smlouvy 1600275280750 (14/0/0). 11.Bod 14.2. programu • Účastnickou smlouvu na zajiš-
tění pevné telefonní linky pro Poštu Prtner (14/0/0). 12.Bod 14.3. programu • Souhlas s plá-
novanou trasou telekomunikačního vedení (parc.č. 1107, k.ú. Přepychy u Opočna) v rámci 
akce „CG4C_RYCH_RKYPR_OK“. Optický kabel pro připojení stávající základnové stanice 
na pozemku p.č. 392 k.ú. Vojenice (14/0/0). 13.Bod 14.4. programu • Smlouvu o poskytnutí 
služeb, zajištění vývozu odložených olejů a tuků výhradně rostlinného původu. Provozova-
tel: Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČ: 16539184 (14/0/0).

III. Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy :
• dle bodu 7 programu. • dle bodu 8 programu. • dle bodu 10.1. programu. • dle bodu 14.1. 
programu. • dle bodu 14.2. programu. • dle bodu 14.4. programu.

Připomínky a informace :
1.  Informace : • Příští jednání ZO 20.4.2017. • Vítací tabule obce. 
2.  Připomínky : • Havarijní stav autobusové zastávky 
3. Dotazy: • Odkoupení pozemku • Nové světlo VO • Zápis do I. Ročníku ZŠ Přepychy, zápis 
do MŠ Přepychy • Průběh stavebních prací a barva oken v MŠ

Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce

Ing. Radek Šichan, Radek Křivka, ověřovatelé zápisu



Tipy kulturní komise
Z PŘEPYCH ZA KULTUROU

MOKRÉ
středa 19. 4. od 17 hodin, Čajovna u bludičky

NOZOMI Hradec Králové 
Prezentace oddílu s tradičními sporty japonského bojového umění

DOBRUŠKA
čtvrtek 20. 4. od 19:30 hodin, Společenské centrum - Kino 70

PŘES KOSTI MRTVÝCH 
Polský film režisérky Agniezsky Holland. Děj se odehrává v malé osadě na česko-

-polském pohraničí, kde se v rychlém sledu stane několik záhadných vražd bez 
jasně vysvětlitelné logiky či motivu.

neděle 14. 5. od 15 hodin, Dvorek u Rodného domku F. L. Věka
IVO JAHELKA

Vystoupení zpívajícího pravníka.

OPOČNO
Pátek 5. 5. od 10 hodin, Ateliér Renata

MÁJOVÝ RŮŽOVÝ DEN
Pohodový den nejen pro ženy a matky. Přátelské posezení u kávy a zá-

kusku. Ochutnávka růžového vína. Rezervace na tel. 775 350 901

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
čtvrtek 20. 4. od 19 hodin, Kulturní centrum

KONCERT EVY PILAROVÉ

CO JE NOVÉHO V PŘEPYCHÁCH

Sobota 3. června - zájezd do pražského

 Divadla Radka Brzobohatého.

„Drahoušku, toužím po tobě...“
 Začátek představení od 15 hodin.

Společný odjezd autobusem od hasičské zbrojenice je ve 
11 hodin.

info
Rezervace vstupenek na pracovišti pošty Partner 

Informace  - u paní Jany Štěpánkové. 
Tel:  602 542 909, E: jana.stepankova@prepychy.cz

SPLNĚNO - díky obci zůstane pobočka pošty v Přepychách zachována

Pošta v Přepychách působí již více než sto let. C. k. poštovní úřad tu byl zřízen 
v roce 1903 na žádost místního starosty Matěje Plichty. 
První jednání o změně provozovatele pošty proběhlo za účasti starostky Pře-
pych a manažera České pošty 1. dubna 2016. Pobočka České pošty v Přepy-
chách naposledy fungovala v pátek 24. března 2017 a vzápětí začaly náročné 
a do nejmenšího detailu naplánované stavební úpravy. „Řemeslníci to mají 
naplánované na minuty. Snad všechno dopadne,” prohlásila v den zahájení 
bouracích prací Zdeňka Seidelová, která průběžně dohlížela na postup prací 
a spolu s celým obecním úřadem neváhala přiložit ruku k dílu při závěreč-
ném úklidu zrekonstruovaných prostor. A dopadlo to. Po roce od prvního 
jednání, 1. dubna 2017, zahájila činnost  pošta Partner  Přepychy.

Zdroj: Novinky.cz , Dana Ehlová

ZAHÁJENO - Energetické úspory na objektu MŠ 
Dne 1. 3. 2017 byla zahájena zatím největší akce roku 2017 „Energetické 
úspory na objektu MŠ v obci Přepychy“. Práce postupují dle smluvně potvr-
zeného harmonogramu dodavatele a budou ukončeny k 30.10. 2017.
Hlavní část stavebních úprav, zejména uvnitř budovy, bude provedena  
v době letních prázdnin. Vzhledem k rozsahu akce však musí být některé prá-
ce prováděny za provozu. Děkujeme rodičům i personálu MŠ za pochopení.



Výroční schůze Mysliveckého spolku Opočno-Přepychy. 

Výroční schůze spolků 
Myslivecký spolek a Sportovní klub

SPORTOVNÍ KLUB PŘEPYCHY
Dne 31. března bilancovali na výroční členské schůzi svou činnost naši 
sportovci. Schválili rozpočet na rok 2017 a představili hlavní cíle činnosti:
- vybudování přístřešku při vstupu do areálu
- úklid starých nevyhovujících konstrukcí a revitalizace zeleně v areálu SK
- příprava k obnovení obnovení činnosti činnosti mládežnických družstev 
počínaje přípravkou. Základním úkolem je získání dostatečné základny po-
čtu dětí včetně trenérů.
Zveme vás na fotbalový turnaj policistů Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje „Memoriál nstržm. Pavla Pražáka“ 
středa 3. května 2017 areál SK

MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
Výroční členská schůze se konala v sobotu 25. 3. 2017 v restauraci Katka. 
Na programu bylo vyhodnocení činnosti včetně finančního hospodaře-
ní spolku za rok 2016 a schválení rozpočtu na rok 2017. Pasován na lovce 
dančí a mufloní zvěře byl Aleš Pícha ml., dále byli pasovaní Tomáš Zelený  
a Lukáš Kňourek na lovce mufloní zvěře, nejlepším lovcem lišek se stal Vác-
lav Burket.“
Více o činnosti spolku otiskneme v Přepyšském zpravodaji 2/2017.

Poděkování - Jarní prázdniny na farmě 

Potěšila nás zpráva od našich čtenářů. Jsme rádi, že vám přinášíme v našem 
čtvrtletníku Přepyšský zpravodaj i v Přepychách INFO tipy, které vás nezkla-
mou. Rádi otiskujeme poděkování adresované naší redakci a připojujeme 
fotografii spokojené žokejky. Zároveň nás těší, že podnikatelům, kteří to my-
slí vážně s rozvojem služeb v souladu se životním prostředím v Přepychách 
a okolí, můžeme zveřejněním o jejich aktivitách napomáhat. 
„Děkujeme za skvělý tip na Farmu Baronka v Malé Záhornici ve vašich novi-
nách. Byli jsme se tam podívat a opravdu to stálo za to. Vstřícnost, profesionali-
ta a zážitek pro dceru v podobě jízdy na koni. Můžeme jedině doporučit.“

Rodina Rabenseifnerova

Torzo zastřešeného podia pamatovalo slavné přepyšské tancovačky v osmdesátých le-
tech minulého století. Dnes je již minulostí.

Komplexní pozemkové úpravy
Setkání vlastníků 31. 3. 2017

Na úvodní jednání všech účastníků bylo do restaurace Katka pozváno 293 
účastníků. Zúčastnilo se 156 vlastníků, popř, pověřených zástupců. Na jed-
nání byl ustanoven sbor zástupců ve složení: Ing. Aleš Pícha st., Ing. Josef 
Vostřez st., Jiří Štěpánek, Jana Havlová, Leonhard Colloredo-Mansfeld, Eva 
Myšáková (Státní pozemkový úřad) a Zdeňka Seidelová (starostka obce Pře-
pychy. Náhradníkem byl zvolen Ing. Petr Šmída.



Stačí kuchyňský olej doma slévat do PET lahví 
a poté uzavřené PET láhve vhazovat do nádob 
na sběr použitého oleje. V obci bude rozmís-
těno, na stávající stanovištích kontejnerů pro 
tříděný odpad, celkem 8 nádob. Nádoby jsou 
černé barvy a opatřeny nápisem TUKY a OLEJE 
s otvorem na PET láhev.
Upozorňujeme, že oleje nesmí být vhazo-
vány ve skleněných lahvích, pouze v řádně 
uzavřených PET lahvích a musí se jednat 
pouze o olej KUCHYŇSKÝ, nikoliv AUTOMO-
BILOVÝ.

NOVINKY v třídění odpadu
Použité oleje rostlinného původu

Náš partner v Roce Slívy
autor kresleného humoru

Doufáme, že alespoň malé pohlazení a úsměv na tváři vám vyloudil 
obrázek otištěný v minulém čísle Přepyšského zpravodaje pod ná-
zvem DUEL. Autor je výtvarník a básník Jiří Slíva, který v tomto roce 
oslaví své sedmdesáté narozeniny. Starý název Přepych používaný  
v rakouských mapách - slívová vesnička - ho natolik zaujal, že ve 
svém nabitém kalendáři hledá volný termín pro návštěvu naší obce a 
setkání s občany.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ve dnech 16 - 19. 6. 2017 / pro občany zdarma

Nádoba na použité oleje rostlinného původu z domácností
Další odpadní surovinou, pro kterou se obec Přepychy rozhodla zajistit 
sběrná místa, je kuchyňský olej. Ten životnímu prostředí rozhodně ne-
svědčí. Téměř v každé domácnosti je běžné, že se zbytek oleje od vaření 
vyleje do odpadu. To má ale katastrofální následky. Po vylití do kanaliza-
ce se v trubkách usazují nečistoty a oleje se dostávají do přírody. Přepá-
lené oleje se totiž řadí mezi těžko vstřebatelné nečistoty.

VZPOMÍNKA
společenská kronika

POUŽITÉ 
TUKY A OLEJE

ROSTLINNÉHO 
PŮVODU

nábytek - matrace - linoela - koberce - dřevotřísky - kočárky - objemné 
hračky sportovné potřeby (lyže)

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! 
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU A VYČKEJTE 

NAŠEHO PŘÍJEZDU! ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY!

Roky tak tiše plynou, 
jak klidné řeky proud,
jen bolest v srdcích trvá 
a nedá vzpomenout. 

Dne 9. dubna uplynulo 15 let, 
co nás navždy opustil 
pan Václav Kašpar. 

Stále s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

 Mobilní svoz objemných odpadů

SBÍRKA POUŽITÉHO OBLEČENÍ
pondělí 24. 4. 2017

Místní skupina Českého Červeného kříže 
pořádá 
Sbírku použitého ošacení
pondělí 24. dubna v době od 14 do 18hodin
Hasičská zbrojnice



HOLČENČÍ KOLEDA
výjimečná tradice našeho krásného kraje

V Orlických horách a jeho podhůří se příchozí podivují tomu, že tu čtrnáct 
dní před Nedělí velikonoční chodí holčičky i ženy na dívčí koledu. Tento 
folklorní fenomén se tu tradičně udržuje převážně na vesnicích, jinde ho 
znají pouze na jihovýchodní Moravě.
Ani v Přepychách tomu není jinak. Náhodní návštěvníci naší obce byli pře-
kvapeni, když viděli děvčata koledovat s pomlázkami, někde i ženy s vařeč-
kami, samozřejmě ozdobenými pentlemi. Možná se domnívali, že usilujeme 
o prvenství Přepych v oblasti feminizace. 
Na Zelené pondělí vyrází po vsi kluci všech generací na odvetu. V tomto 
případě poněkud halasněji. Uchovávané tradice jsou důkazem upřímné ko-
munikace mezi spokuobčany. Věřme, že přetrvají i do dalších generací.

Malá ispirace pro koledníky.
Velikonoční koleda zaznamenaná 

etnografem PhDr Rudolfem Zrůbkem:
 „Svatý Petr dřímá,
hoď nám flaši vína.
Abychom se napili,
pánaboha chválili,

rozkoše koše 
hoď nám půl groše
na cejnovou misku 

hoď nám po penízku. 
A ta paní předobrá 
koledy nám podala.

Zaplať jí to svatý Petr, 
svatý Ján,

naposledy Pán Bůh sám.“

Na snímku koledující trojice holek Piskorových a náhodný cyklista vyšlehaný knihovnicí 
Lenkou.

ÚKLID v Mateřské škole
druhá etapa rekonstrukce MŠ zahájena

Druhá etapa rekostrukce MŠ byla zahájena za běžného provozu. Koor-
dinace prováděných úprav s termíny jednotlivých dodavatelů, provozní 
dobou školy a termíny čerpání finančních prostředků stanovených úvěro-
vou smlouvou je náročná. Přes veškerou snahu mohou nastat výjimečné 
krátkodobé situace omezující zažitý chod školy. Vážíme si proto pochope-
ní rodičů i improvizace personálu školky v nestandartních podmínkách.

Ač koště a smeták vyvolávají v dub-
nu představy blížících se čarodějnic, 
tak tentokrát tomu bylo jinak. Po 
bouracích pracích předcházejících 
výměně oken se usadil v interiéru 
školky prach. A tady našly své uplat-
nění zmíněné smetáky ale i hadry 
a kbelíky, kterými se maminky i ba-
bičky vybavily, aby společně se za-
městnanci mateřské školy prostory 
uklidily. 

PODĚKOVÁNÍ  STAROSTKY
Velmi si vážím obětavé pomoci všech, kteří se podílejí při mimořádných úklido-
vých pracích spojených s realizací druhé etapy rekonstrukce MŠ, zejména pra-
covnicím školky. I přes veškerou snahu o minimální omezení chodu MŠ přiná-
šejí některé stavební úpravy krátkodobé snížení komfortu poskytování služeb 
pro naše nejmenší. 
Děkuji všem rodičům za pochopení a spolupráci, která je nezbytná pro zdárné 
a rychlé ukončení úprav vedoucích k větší spokojenosti dětí i jejich rodičů.

Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy

Na snímku Hanka Zilvarová, Renata Machová a Jiřinka Weberová.


