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PROGRAM NALEZNETE UVNITŘ INFA

25. 5. od 9 do 11 hodin komentované prohlídky

31. 5. od 18 hodin koncert BRASS BAND



Informace obecního úřadu

OPATŘENÍ PO DOBU UZAVÍRKY silnice II/320

SVOZ POPELNIC
Po dobu uzavírky silnice II/320 Přepychy – Záhornice bude svoz po-
pelnic společností Marius Pedersen prováděn dle platného rozpisu. 
V případě, že stav stavby neumožní příjezd svozového vozu do dané 

lokality, budou připravené popelnice pracovníky technických služeb 
obce Přepychy ve spolupráci s pracovníky stavby svezeny k odvozu od-
padu mimo komunikaci ke kostelu a na Bukovkách, prázdné budou 

vráceny zpět. Pro tento případ dostali obyvatelé lokality samolepky 
s čísly popisnými pro označení popelnice, aby nedošlo k záměně.

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK
Rovněž poštovní listovní a balíkové zásilky budou doručovány denně 
v normálním provozním režimu. V případě znepřístupnění komu-
nikace budou objemné balíkové zásilky ukládány k převzetí na Poš-
tě Partner Přepychy.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Upravené jízdní řády jsou vyvěšeny na informační tabuli před pro-
dejnou Milan. Jsou rovněž k odběru na Poště Partner, kde získáte 
vysvětlující informace. Dopravci děkují za pochopení.

ÚŘEDNÍ HODINY V OBDOBÍ 13.  - 24. KVĚTNA
pondělí, úterý 

7:30 - 11:30 hodin

středa 

12:30 - 16:30 hodin

čtvrtek, pátek 

7:30 - 11:30 hodin



NOVÁ STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ - BIOODPAD

od 1. 6. 2019

LIŠŤOVINY (cesta nad Pieckovými) a před JAKEŠOVÝMI

Informace obecního úřadu

ODPADY

SVOZ ODPADŮ
PRO OBČANY PŘEPYCH ZDARMA

MOBILNÍ SVOZ

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

sobota 1. 6. 2018 

10:30 — 11:30 hodin

z parkoviště TESON

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, 

hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, 

staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní), monočlánky, elektropřístroje - radia, vysava-

če, pračky, sporáky, atd., ledničky, mrazničky, 

televizory, zářivky, výbojky 

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropří-

stroje, monočlánky a zářivky budou odebírány 

ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a 

neodebírejte žádné součásti.

SVOZ 

OBJEMNÉHO ODPADU

dne: 31. 5. - 3. 6. 

na parkovišti TESON čp. 66, 

na Bukovkách, u Mateřské školy



Naše pozvání přijala paní Renata Moravcová. Předsedkyně pobočky Sjed-

nocené organizace nevidomých a slabozrakých v Dobrušce a v Rychnově 

nad Kněžnou, zároveň předsedkyně celorepublikového Klubu držitelů vo-

dících psů, která za své aktivity získala titul Žena roku Královéhradeckého 

kraje pro rok 2017. Přišla o zrak  před 19 lety. Její vyprávění, jak těžké je 

,,rozkoukat se ve tmě“ všechny hluboce dojalo. 

„Děkujeme, Renatko, za to, že jste nám otevřela oči a že jsme si díky vám 

uvědomili, že máme veliký dar, který si ani neuvědomujeme. Dar vidět. A jak 

to vidím já knihovnice? Těšíme se na knižní vydání vašeho příběhu.“

KNIHOVNA U LENKY

Lenka Čtvrtečková

Vidět je podle mě zázrak, říká nevidomá Renata Moravcová

ŽIVOT VE TMĚ, beseda 11. dubna 2019

POZVÁNKA - VŮNĚ CHLEBA, beseda, 10. 6. od 18 hodin

V březnovém čísle INFA jsem 

vás informovala o knize, kterou 

vydalo nakladatelství Albatros. 

„Upečeno s láskou“. Je věnována 

milovníkům kváskového pečení. 

Její spoluatorka Ludmila Gott-

waldová z Očelic přijala naše po-

zvání a přijde si s námi o svém 

koníčku vyprávět do Knihovny 

u Lenky.

Ludmila Gottwaldová při besedě 

ve studiu rozhlasu



ARCHITEKTURA VENKOVA

výtvarné práce dětí  ZŠ a MŠ

Mezi vystavovanými pracemi místních žáků nechyběly ani zdařilé mode-

ly. Na snímku poutní místo Dřízenské údolí s kaplí Panny Marie Lurdské. 

S autory některých prací vás seznámíme v Přepyšském zpravodaji 2/2019. 

Nadšení dětí a přístup pedagogů ZŠ a MŠ inspiroval zástupce ProPřepychy.  

Vzpomínka na Přepychy pro účinkující na jubilejnímu festivalu dechových 

hudeb bude z dílny naší MŠ.

Výstavu prací studentů Fakulty architektury ČVUT jsme záměrně sppo-

jili s tvorbou dětí  ZŠ a MŠ a fotografi emi přepyšských dokumentaristů. 

Kronikář doplnil expozici fotografi emi Přepych z poloviny 20. století. 

Zaznamenali jsme tak současnou podobu Přepych v porovnání s minu-

lostí a s dětmi pohovořili o jejich představách života na venkově.  



8. května - vzpomínkový akt ke Dni vítězství  u 
11. ročník VÝŠLAPU NA OSIČINU

Super akce Radka a Věry Tláskalových přilákala letos další nové zá-
jemce o jarní přírodu a setkávání se s přáteli. Neofi ciálně jsme tak 
v Přepychách zahájili turistickou sezonu s pozvánkou do lokality Ve 
Skalách, výchozím bodem pro procházku poutním místem Dřízna. 



„Na středu jsme si již po jedenácté objednali krásné slunečné počasí a vyšlápli 

jsme si na rozhlednu Osičina. Mezi půl devátou a devátou hodinou ranní 

jsme se sešli v počtu kolem 60 místních a přespolních turistů u Tesonu, kde na 

nás čekala výborná opočenská zmrzlina, prohlédli jsme si výstavu architektu-

ry venkova v budově Tesonu a zapálili svíčky u pomníku padlých. 

Letošní trasa vedla kolem Obecního úřadu, Fary a dál směrem ke kruťárně 

do Dřízen. Trasu jsme si malinko prodloužili přes sousední vesničku Vojeni-

ce, kde jsme se před místní hospůdkou společně vyfotili. Podél silnice jsme se 

vydali k rozhledně, kde jsme opět doplnili do kroniky vtipný zápis a příjemně 

vyhládlí jsme zamířili ke kapličce, kde jsme roztopili ohniště a opékali buřtíky 

a jiné dobroty na ohni.

Výšlap se jako každý rok vydařil a myslím, že všichni už se těšíme na další 

ročník.“

Za pořadatele Věra Tláskalová

Pomníku padlým zahájil



KOUZELNÁ NOC FILIPOJAKUBSKÁ
Kulturní komise

Zleva stojící: Ilona Burešová, Jozef Papík, Andrea Seidelová, Ludmila Zálišová. Ji-

tka Čtvrtečková. Zleva sedící Radek Seidel, Radek Čtvrtečka. Ležící Lufi  Seidelová.

„Letí, letí babice, 

všude hoří hranice. 

Utíkejte všichni zpět, 

blíží se ježibab slet.“

Letošní slet přepyšských čarodějnic navštívilo okolo padesáti dětí. Při růz-

ných soutěžích, si vyzkoušely svoji zručnost a obratnost. Nechybělo tra-

diční opékání párků a samozřejmě i upálení čarodějnice, kterou vyrobily 

děti z přepyšské základní školy.

Děkujeme všem, kteří  se podíleli na organizaci této akce. 

M&M s.r.o. nabízí M&M s.r.o. nabízí 

KONTROLY A VYČIŠTĚNÍ KOMÍNŮKONTROLY A VYČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 
ČTVRTEK 6. ČERVNA 2019ČTVRTEK 6. ČERVNA 2019

Zájemci se mohou zapsat do seznamů umístěných na Zájemci se mohou zapsat do seznamů umístěných na 
Poště Partner a v prodejnách potravin do 31. 5. 2019. Poště Partner a v prodejnách potravin do 31. 5. 2019. 

Cena za jeden komín 400,- Kč. V případě velkého počtu Cena za jeden komín 400,- Kč. V případě velkého počtu 
zájemců fi rma dohodne telefonicky náhradní termín.zájemců fi rma dohodne telefonicky náhradní termín.



FLORIÁNSKÁ JÍZDA HASIČŮ

sobota 4. května

TENISOVÝ KURT

4. května - tradiční brigáda 

V sobotu 4. května dopoledne 

proběhla tradiční brigáda na teni-

sovém kurtu za veliké účasti všech 

přátel tenisu. Upravená plocha 

zve opět k přátelským utkáním 

všechny generace!

Floriánská jízda startovala z Vysokého Újezda přes Jílovice, Městec, Oče-

lice, Přepychy, Bolehošť a byla zakončena v Ledcích okrskovou hasičskou 

soutěží. Naši nejmenší hasiči soutěžili poprvé a umístili se na 2. místě.

Přijďte podpořit naše malé hasiče na Okresní dětskou soutěž PLAMEN 
24. - 26. května do Pohoří.



ZVÍŘÁTKA NA DVORKU

Kulturní komise

Na Bílou sobotu 20. dubna si kul-

turní komise obce Přepychy ve 

spolupráci s restaurací Katka, pro 

děti, rodiče a jejich prarodiče při-

pravila zábavný den „Zvířátka na 

dvorku“. Stejně jako vloni si děti 

mohly ve dvoře restaurace pro-

hlédnout a dokonce osahat posly 

jara. Největší zájem byl o malé 

králíčky.

Za kulturní komisi děkujeme 

všem, kteří nám na akci zapůjči-

li zvířátka, předváděli pletení z 

proutí, dětem za jejich vystoupení 

a MŠ Přepychy za výrobu Morany. 

Vzhledem k velkému počtu ná-

vštěvníků máme radost, že tako-

véto akce nejsou zbytečné, že dě-

lají radost a navozují tu správnou 

sváteční atmosféru.

AKTUÁLNÍ TERMÍN AKTUÁLNÍ TERMÍN 

CYKLISTICKÉHO VÝLETU NA KUKSCYKLISTICKÉHO VÝLETU NA KUKS
neděle 26. 5., sraz u hasičské zbojnice v 8 hodinneděle 26. 5., sraz u hasičské zbojnice v 8 hodin

termín pro přihlášky do 22. 5. na Poště Partnertermín pro přihlášky do 22. 5. na Poště Partner

POJEĎTE S NÁMI NA KUKS

Kulturní komise



FLORIÁNSKÁ JÍZDA HASIČŮ

sobota 4. května

TENISOVÝ KURT
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Floriánská jízda startovala z Vysokého Újezda přes Jílovice, Městec, Oče-

lice, Přepychy, Bolehošť a byla zakončena v Ledcích okrskovou hasičskou 

soutěží. Naši nejmenší hasiči soutěžili poprvé a umístili se na 2. místě.

Přijďte podpořit naše malé hasiče na Okresní dětskou soutěž PLAMEN 
24. - 26. května do Pohoří.



PŘEPYCHY 

TTraktorraktor
denden

sobota 22. 6. od 9 hod.
za fotbalovým hřištěm 

na burzovní ploše

III. ročník VÝSTAVY TRAKTORŮ SÉRIOVÉ VÝROBY I SAMO-

VÝROBY - od 11 do 15 hodin soutěže traktoristů (couvání vlast-

ním traktorem se zapůjčeným vlekem, manipulace břemenem 

s nakladačem UNHZ500) - PO 15. HODINĚ SPANILÁ JÍZDA 

PO PŘEPYCHÁCH A OKOLÍ - po 16. hodině vyhlášení vítězů 

soutěží -  PO 17. HODINĚ VOLNÁ ZÁBAVA, TANEC HUDBA, 

ZPĚV - OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN.

VSTUPNÉ: 

děti, vystavovatelé a ostatní s tělesnou výškou do 120 cm: zdarma

dospělí a nad 120 cm: 50 Kč

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE: Prezentace od 7 do 9 hod. 

Vystavovatelé mají vstup zdarma.

Nevídanou událost připravili Hasiči z Přepych.



OD SOUSEDŮ - Za Horou

Na Velikonoce tradičně                         Petr Žabokrcký

V kategorii hráčů hrajících krajské soutěže předávala starostka Přepych  

Zdeňka Seidelová krůtu za 1.místo Pavlu Ciborovi hájícího barvy KPST 

Hradec Králové. Na krásném 3.místě skončila a 3 proložky domácích vajec 

si odvezla Petra Šitinová (Čtvrtečková) z téměř domácího oddílu KPST 

Záhornice. Za zmínku stojí cenné 7. místo Pepy Kovaříčka a odměna v 

podobě domácího medu.

Kategorii hráčů hrajících okresní soutěže ovládl Pavel Šuták z Jasenné a 

odvezl si také krůtu. Na pomyslné bedně stál opět po Novoročním turnaji 

náš Petr Jarkovský, který si domů odvezl jako cenu domácího králíka. Jeho 

dceru Petru vyřadil v osmifi nále právě pozdější vítěz. Jen škoda, že další 

naši místní borci, trénující celý rok na Záhornici, nevyužili této možnosti 

konfrontace.

Protože se blíží konec sezony, popřejeme všem hodně zdraví a v září opět 

za zelenými stoly naviděnou. Nakonec veliké poděkování všem sponzo-

rům za hodnotné ceny.

Již poněkolikáté jsme uspořádali velikonoční turnaj ve stolním tenisu. 

Tentokrát pod patronací Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017 – 

obce Přepychy. Množství hodnotných cen přilákalo do herny ve Vodě-

radech kvalitní konkurenci z Královéhradeckého i Pardubického kraje

Horní řada zleva: Petra Šitinová, Roman a Jiří Kovaříčkovi, Petr Jarkovský, Jana 

Vaněčková, Radek Šichan, Vít Růžička. Dolní řada zleva: Aleš Pícha, Petr Žabokrcký, 

Jorgen Torres (Brazilie), Josef a Ondřej Kovaříček.



TÝDEN KOSTELŮ

komentované prohlídky od 9 do 11 hodin

HERALDICKÉ památkyHERALDICKÉ památky
25. května od 9 do 11 hodin

O NÁHROBCÍCH PÁNŮ Z PŘEPYCH A O NÁHROBCÍCH PÁNŮ Z PŘEPYCH A 
JEJICH ERBECH.JEJICH ERBECH.
Slovo: Petr KropáčekSlovo: Petr Kropáček Erb rytíře Rouse z Lipna

PODZEMÍ u faryPODZEMÍ u fary
25. května od 9 do 11 hodin

PROHLÍDKA PODZEMÍ.PROHLÍDKA PODZEMÍ.
Vchod u altánkuVchod u altánku
Občerstvení: stánek Restaurace KatkaObčerstvení: stánek Restaurace Katka

ZVONY ve věži kostelaZVONY ve věži kostela
25. května od 9 do 11 hodin

PROHLÍDKA ZVONŮ VE VĚŽIPROHLÍDKA ZVONŮ VE VĚŽI
Slovo: Vladimír Zdeněk, Zdeňka Sei-Slovo: Vladimír Zdeněk, Zdeňka Sei-
delová, Jan Škaldadelová, Jan Škalda
Ukázka zvonění všech tří zvonů.Ukázka zvonění všech tří zvonů.

HANISCHOVY varhanyHANISCHOVY varhany
25. května od 9 do 11 hodin

SETKÁNÍ S RESTAURÁTOREMSETKÁNÍ S RESTAURÁTOREM
Slovo: Ivan BOKSlovo: Ivan BOK
Hrají: Vl. Jelínek a L. KlobásaHrají: Vl. Jelínek a L. Klobása

BRASS BANDBRASS BAND
31. května od 18 hodin

KONCERT HUDEBNÍHO SOUBORUKONCERT HUDEBNÍHO SOUBORU
ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČRÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR
Zpěv: Tereza RůžičkováZpěv: Tereza Růžičková



FOTBALOVÍ TALENTI SK PŘEPYCHY NA SLAVII                       

„SPOLU JSME SILNĚJŠÍ“                                                                          za SK Přepychy Tomáš Rejzek

Z Přepych jsme vyrazili po obědě, abychom měli dostatek času prohléd-

nout si prostředí kolem stadionu, navštívit fan shop, mladí nejmenovaný 

fast food s hovězím a dospělí stihli kávu nebo tradiční klobásu a pivo. Na 

zápas jsme se dostali zadní brankou pro mládež a tady patří velký dík panu 

Hurychovi, účastníkovi turnaje u příležitosti 85 let založení SK Přepychy, 

který nám volný vstup obstaral. Usadili jsme se na místa, sledovali rozcvič-

ky obou týmů a netrpělivě čekali na úvodní hvizd. Slavie hrála lépe, ale do 

vedení šli hosté z Olomouce. Povbuzovali jsme mocně a ještě v prvním po-

ločase domácí vyrovnali do branky přímo pod námi. Radost byla veliká. 

V zápase jsme si zakřičeli gól ještě jednou, po celou dobu si užívali skvě-

lou atmosféru a do autobusu se vraceli usměvaví. Cesta zpátky byla veselá. 

Děti zpívaly slávistické hymny a fandili tak, jak se to naučily na zápasu. 

Sobota 27. dubna. Slavný den, ve který jsme se vydali s našimi talen-
ty za velkým fotbalem. Protože naši mladí hráči a hráčky předvádějí 
stále lepší výkony, poctivě trénují a dělají nám velkou radost, přišlo 
nám, že jako odměna a motivace do další práce je to ideální. 

Dospělý dozor bavili především pan 

Hovad a Zeman dlouhým repertoárem 

vtipů, později zpěvem. Cesta utekla 

rychle. Domů jsme přijeli po desáté 

večerní. Parkoviště u hřiště rozsvítily 

šály a kšiltovky, které si děti koupily, ale 

také spokojenost nás ostatních výletní-

ků, že vše dopadlo snad ještě lépe, než 

jsme doufali. Speciální poděkování pro 

pana Novotného, našeho šoféra a pana 

Zemana, který nám na cestu přispěl ne-

malou částkou.

Doufáme, že děti pochopí motto Slavie 

Praha ,, SPOLU JSME SILNĚJŠÍ" a když 

to bude platit i na hřišti, zanedlouho 

budou vyhrávat také. Jako jejich modly 

v sešívaných dresech dnes odpoledne 

na tom krásném stadionu.



KALENDÁŘ AKCÍ V PŘEPYCHÁCH
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12 / 6

od 9 - 11hodin, u kostela sv. Prokopa

ZAHÁJENÍ - TÝDEN KOSTELŮ

od 18 hodin, kostel sv. Prokopa

BRASS BAND

od 18 hodin, kostel sv. Prokopa

BENEFIČNÍ KONCERT ZUŠ DOBRUŠKA

5 / 7

od 14 hodin, areál SK

Festival dechových hudeb Karla Pšeničného
jako host vystoupí Josef Zíma

1/ 6
od 7 do 14:30 hodin, Rybník Dvorský

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ZLATÝ KARAS

22 / 6
od 9 hodin, areál SK

III. ročník TRAKTORDEN

19. května 2019 
mši sv. celebruje 

P. Tomáš Hoff mann
Úmysl: za rodiny a uzdravení vztahů 

v rodinách

26. května 2019
mši sv. celebruje P. Zdeněk Novák
Úmysl: za nemocné, trpící, opuštěné  
a za sílu pro ně spojovat své utrpení 

s Ježíšovým

18. srpna 2019
mši sv. celebruje 

P. Ján Jakubovič, CM
Úmysl: za církev a nová duchovní 

povolání z našich farností

6. října 2019
mši sv. celebruje 

P. Branko Štefún, CM
Úmysl: za poutníky a za všechny úmys-

ly, se kterými přicházejí

Bohoslužby se konají
v neděli od 14:30 hodin

TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH

1/ 6
od 15 hodin, Restaurace Katka

60 let od založení MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

10 / 6
od 18 hodin, Knihovna u Lenky

VŮNĚ CHLEBA - beseda s L. Gottwaldovou

26 / 5

v 8 hodin sraz u hasičské zbrojnice
přihlášky do 22. 5. na Poště Partner

CYKLISTICKÝ VÝLET NA KUKS

5 / 7
od 18:30 (pro děti) a od 20 hodin (pro dospělé), areál SK

PROMÍTÁNÍ FILMŮ (názvy upřesníme v PZ 2/2019

RODINNÝ FESTIVAL   RODINNÝ FESTIVAL   F O L K Á ČF O L K Á Č       V E S TOD OL E V E S TOD OL E 

     8. 6. 2019     8. 6. 2019
FOLK A COUNTRY OD 13 HODIN FOLK A COUNTRY OD 13 HODIN 

NA STATKU U OUBRECHTŮ V POHOŘÍNA STATKU U OUBRECHTŮ V POHOŘÍ


