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od hasičské zbrojnice



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

poplatky na rok 2019

POŠTA partner

zajišťuje od 25. 1. 2019 
prodej 

svozových známek pro sběr 

komunálního odpadu 

(Svozové známky za rok 2018 platí do konce ledna 2019.)

příjem plateb 

za stočné, 

pronájem v zahrádkářské 

kolonii,

a poplatků za psy. 
Stočné: 5 Kč bez DPH, 5,75 Kč s DPH / m3

Poplatek za psy: 100 Kč / 1 psa, 200 Kč / každého dalšího psa

Pronájem zahrádkářské kolonie 100,-Kč za díl.

Využijte nabídky 

prodloužené pracovní doby ve dnech:

pátek 25. ledna 2019  

7:30 - 11:30 hod. 12 – 18 hod.

sobota 26. ledna 2019 
8 – 11:30 hod.



Cena pro vodné v Kč za 1 m3 od 1. 1. 2019
Vodné

bez DPH včetně 15 % DPH

35,30 40,60

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

poplatky na rok 2019

Všechny poplatky je 

možné uhradit převodem z Vašeho účtu.

V případě zájmu o úhradu převodem z účtu kontaktujte: 

Janu Štěpánkovou

(pracovnice Pošty Partner)

 e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz. 

Na základě Vaší žádosti Vám bude zaslán přehled všech poplatků 

s uvedením částky a příslušných variabilních symbolů.

Svozové známky za rok 2018 platí do konce ledna 2019.

Poplatky za svoz komunálního odpadu: 

O výši poplatků rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání 

po uzávěrce Přepychy-INFO dne 17. 1. 2019.

Provozovatelem vodovodní sítě je 

společnost AQUA SERVIS od níž ob-

držíte vyúčtování včetně potřebných 

údajů k provedení platby.



TŘÍDÍME KOMUNÁLNÍ ODPAD

Toaleta není odpadkový koš

Spousta z nás si stále neuvědomuje, že toaleta není odpadkový koš a 

tím, že do záchodu, ale i do kuchyňského dřezu vylijeme tuky z pánví 

a hrnců, vyhodíme zbytky jídel, dámské hygienické potřeby, vlhčené 

ubrousky apod., problém nekončí, ale ve skutečnosti teprve začíná. 

Změnit takové chování má za cíl dlouhodobý projekt DOODPADU. 

Bližší informace na www.doodpadu.cz.

Do dřezu a záchoda nevyhazujte hygienické potřeby:  jednorázové 

pleny • kosmetické a odličovací vlhčené ubrousky • tampony, dámské 

vložky • vatičky na čištění uší, atd.

Co mohou způsobit: ucpání kanalizace • mohou ucpat a poškodit čer-

padlo ČOV • Celkově způsobují náročnou likvidaci v čistírně odpadních 

vod. Dodatečně se z odpadní vody mechanicky odstraňují.

HYGIENICKÉ POTŘEBY 

PATŘÍ DO SMĚSNÉHO ODPADU, LAICKY ŘEČENO DO KOŠE

Do dřezu a záchoda nevyhazujte kuchyňský odpad: zbytky jídel • 

zbytky ovoce a zeleniny • rozmělněné zbytky z kuchyňských drtičů od-

padu • sáčky s čajem a zbytky turecké kávy

Co mohou způsobit: Vážné problémy nejen v kanalizační síti, ale i při 

čištění odpadních vod a jejich následném vypouštění zpět do přírody.

KUCHYŇSKÝ ODPAD 

PATŘÍ DO KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD, MÁTE-LI MOŽNOST 

TAK NA KOMPOST

Do dřezu a záchoda nevylévejte tuky a oleje: použité fritovací oleje • 

zbytky tuků po smažení • motorové oleje

Co mohou způsobit: Z tuku se vytvoří hrudky, které na sebe a postup-

ně nabalují další příměsi, ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují son-

dy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy brání volnému prů-

toku odpadní vody a jejich odstraňování je velmi náročné.

KUCHYŇSKÉ OLEJE PŘELIJTE DO PLASTOVÉ LAHVE 

A ODNESTE DO KONTEJNERU NA POUŽITÉ TUKY A OLEJE

MOTOROVÉ OLEJE PŘELIJTE DO PLASTOVÉ LAHVE 

A ODEVZDEJTE 

JAKO TŘÍDĚNÝ ODPAD PŘI SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU



TOALETA NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ

Bližší informace na www.doodpadu.cz.

Do dřezu a záchoda nevylévejte chemikálie: staré barvy • ředidla

lepidla • domácí i zahradní chemii • nespotřebované léky

Co mohou způsobit: V kanalizaci vytváří prostředí, které může ohrozit 

zdravotní stav všech vodních živočichů. V čistírně odpadních vod nebo 

septiku mohou tyto látky mít toxický účinek na bakterie, které čistí od-

padní vodu.

CHEMIKÁLIE A ZBYTKY LÉKŮ 

JE MOŽNÉ ODEVZDAT PŘI SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

KE SBĚRU NESPOTŘEBOVANÝCH LÉKŮ 

JSOU TAKÉ OPRÁVNĚNY VŠECHNY LÉKÁRNY.

Látky, které je nutno do odpadní vody vypouštět s určitým omeze-

ním: odpadní vody z pračky • odpadní vody z myčky nádobí • odpadní 

vody z ručního mytí nádobí nebo podlah • čistící prostředky používané 

v koupelnách a WC

Co mohou způsobit: Jedná se o odpadní vody, které obsahují zejména 

tenzidy a fosfor, látky negativně ovlivňující biologický stupeň.

Je nutno zabránit souběhu vypouštění těchto odpadních vod z různých 

zdrojů a rozložit zejména praní rovnoměrně v průběhu celého týdne (ze-

jména po dovolené). Dbejte na správné minimální dávkování pracích a 

čistících prostředků.



Vánoční besídka žáků a pedagogů ZŠ  Přepychy

21. prosince - restaurace Katka

 Někteří žáci předvedli svůj um i 

na hudební nástroje, na které se učí 

v  ZUŠ Opočno. V  závěru celého 

vystoupení zazpívaly děti společně 

známé i méně známé vánoční kole-

dy, které s nimi nastudovaly paní uči-

telky ve škole. O úspěchu celé akce 

svědčí dlouhotrvající potlesk přítom-

né veřejnosti. Poděkování patří všem 

pedagogům, kteří připravili celý pro-

gram, a dále zaměstnancům restau-

race Katka, neboť dětem zabezpečili 

domácí prostředí, a v  neposlední 

řadě všem zúčastněným žákům za 

příjemně strávené dopoledne. 

Vedení školy přeje všem občanům 

příjemné prožití nového roku 2019! 

V pátek 21. 12. 2018 připravili žáci zdejší školy vánoční besídku pro 
veřejnost a pro děti z  mateřské školy. Pečlivě nacvičené pásmo se 
skládalo z pohádkových scének (O Koblížkovi, O Palečkovi, O třech 
kůzlátkách, O kouzelném prstenu).



DĚTSKÝ DISCO

NEDĚLE 20. 1. OD 14 HOD, RESTAURACE KATKA, MO ČČK



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Přepychách a Záhornici 

darovali jsme 30. 455 Kč

Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po devatenácté, účastní se jí ka-
ždoročně přes 60 tisíc dobrovolníků, objem vykoledovaných peněz je v 
celé republice přes 100 mil. Kč. 

Při letošní TKS koledovalo s sobotu 5. ledna v obvodu Farní charity 

Dobruška 129 skupinek. 

65 % Z VYKOLEDOVANÝCH PENĚZ SE VRACÍ DO DOBRUŠKY

Peníze ze sbírky používáme na sociální službu OA, na nákup dalších po-

můcek do charitní půjčovny, přímou fi nanční pomoc lidem v nouzi a také 

posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie, na školství. V roce 

2018 jsme z peněz pořídili třetí charitní auto, které je využíváno osobními 

asistentkami při terénní službě a také půjčovnou pomůcek.

Lidé sbírce věří a podle toho se chovají. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 

100 Kč. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším 

přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové do mašich do-

mácností. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dve-

ře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle 

K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Me-

lichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus 

mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.



DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, 

Chábor, Běstvin, Dolů 

192 056 Kč

VAL, Provoz 8 746 Kč

CHLÍSTOV 2 748 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 81 030 Kč

POHOŘÍ 19 330 Kč

SEMECHNICE 11 634 Kč

MOKRÉ 7 918 Kč

TRNOV, Houdkovice, Záhornice 22 750 Kč

BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 26 719 Kč

PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 26 595 Kč

PŘEPYCHY, Záhornice 30 445 Kč

OČELICE, Městec n. Dědinou 12 018 Kč

DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 37 245 Kč

BYSTRÉ v Orlických horách 17 277 Kč

JANOV a TIS 9 077 Kč

OHNIŠOV, Zákraví 24 581 Kč

SNĚŽNÉ 7 407 Kč

SEDLOŇOV 11 465 Kč

DOBŘANY, Nedvězí  8 610 Kč

BOHDAŠÍN 7 111 Kč

KOUNOV, Šediviny 14 238 Kč

BAČETÍN, Sudín 16 349 Kč

DEŠTNÉ v Orlických horách. 20 000 Kč

OLEŠNICE v Orlických horách 10 632 Kč

TÝNIŠTĚ nad Orlicí 48 221 Kč

LÍPA nad Orlicí 18 642 Kč

CELKEM 692 844 Kč

Děkuji Vám za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domo-

vech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, 

pánům farářům za požehnání v kostelích, všem dobrovolníkům zajišťují-

cím zázemí pro koledníky a rozvozy dětí do potřebných  míst, starostkám 

a starostům za pečetění a rozpečetěťování pokladniček.Jménem Farní cha-

rity Dobruška i jménem svým Vám všem do nového roku přeji, hodně 

zdraví, optimismu a vzájemné lásky. 

Ing. Jana Poláčková
(redakčně zkráceno)



Výbor spolku „ProPřepychy, z. s.“ 

si Vás dovoluje pozvat na
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v pátek 25. ledna 2019 od 19,00 

hodin do restaurace Katka.

SPOLEK PROPŘECHY

veřejná výroční schůze 25. ledna

PROGRAM SCHŮZE A STRUČNÁ REKAPITULACE 
ČINNOSTI SPOLKU ZA ROK 2019

Bilancování činnosti spolku v uplynulém roce

Podařilo se uskutečnit tradiční akce (Masopust; Zájezd na Moravu; Festival 
dechových hudeb; Kormidlo; Řemeslo má zlaté dno; vánoční akce).  Zapo-
jili jsme se i do dalších obecních aktivit (Generál Laudon jede skrz vesnici; 
Strom svobody; Den válečných veteránů, výstava Modelů a OKOKLAMY). 

Volby výboru

Končí tříleté volební období a připravuje se volba výboru na další období

Plán na rok 2019

Tradiční akce (Masopust- 9. února.; Festival – 5. července; 

Kormidlo – 24. srpna; Tematický večer – 16. listopadu; vánoční akce…)

Zájezd na Moravu – asi 5. dubna

Dary a příspěvky v roce 2019

Financování dopravy výletu dětí z Mateřské školy

Příspěvek na opravu střechy kaple ve Dříznech

Hospodaření

Výsledky hospodaření vytvářejí dobré předpoklady pro realizaci letošních 

akcí.

PF 2019PF 2019
Vám přeje ProPřepychy, z. s.Vám přeje ProPřepychy, z. s.



MASOPUSTNÍ MANUÁL
PRO PŘEPYŠSKÉ HOSPODYŇKY

Milí přepyšáci, přátelé, sousedi, kamarádi,

přicházíme opět s  rejem maškar a hudbou do obce i vašich domovů. 

Dovolte nám připomenout, pro lepší masopustní orientaci. několik 

poznámek. 

Vše vypukne v sobotu 9. února 2019 v 8:30 hodin u hasičské zbrojnice. 

Zde již budou k  dispozici zabíjačkové pochoutky a lidové nápoje. 

Maškary v  čele s Masopustem požádají starostku o souhlas s bujarým 

veselím. Maškarní průvod s hudbou projde nejbližší okolí kolem hasičské 

zbrojnice a potom pokračuje na dolní konec obce do Junkovic. Vrací se 

zpět za rybníkem Sv. Jána a od Zmrzlinového plácku u školy se přesune 

transportem na Záhornický kopec. Zde pokračuje masopustní pochůzka 

z  kopce ke kostelu, s  odbočkami do bočních uliček, zpět k  hasičské 

zbrojnici. 

Zájem o návštěvu masek ve vašem domě potvrďte vyvěšením oznámení 

(DOSTANETE) na venkovním plotě. V takto označeném domě Masopust 

rodinu pozdraví, hospodyně si může přát skladbu doprovodných 

muzikantů a maškarami bude vyzvána k  tanci. Taneční rej doprovází 

skotačení a veselí ostatních maškar. Je vhodné nalít maškarám něco na 

zahřátí (druh nápoje ponecháme na nápaditosti hostitelů) a nabídnout 

něco drobného k  zakousnutí. Odmítnut nebude ani drobný fi nanční 

dar (domovní daň, zvaná Babišík), použitý na další prospěšné kulturní 

akce v obci. Tím jste dostáli tradici a v tomto roce budete mít bohatou 

úrodu a hodně zlaťáků. Po „návratu“ odolných částí průvodu pokračuje 

v hasičské zbrojnici volná zábava. 

Na masopustní setkání se těší

Spolek ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů.



Myslivecký spolek Opočno-Přepychy

Ukončení společných lovů na drobnou zvěř

Dne 30. 12. 2018 pořádal MS 

Opočno-Přepychy poslední 

ze tří honů (společných lovů 

na drobnou zvěř). První dva 

hony byly určeny zejména 

pro osobní hosty členů a MS. 

Z drobné zvěře se lovil jen ba-

žant (z  vlastního chovu MS). 

Ostatní drobná zvěř se pro 

nedostatek v honitbě nelovila. 

Poslední hon byl určen jen pro 

vlastní členy -  jako ukončení 

sezony lovu drobné zvěře. 

Zahájení honu začínalo vždy 

nástupem střelců (lovců) a 

honců. To pod vedením ve-

doucích honu a trubače. Ne-

zastupitelnou roli mají pso-

vodi. Všichni byli seznámeni 

s organizací lovu, s počty jed-

notlivých lečí. To včetně zdů-

raznění bezpečnosti (zejména 

střelby) a nutné dodržení káz-

ně při lovu.

Po každé jednotlivé leči se pro-

váděla výlož ulovené zvěře. 

Hony byly ukončovány výřa-

dem, kde se podle tradic vzdá-

vá pocta ulovené zvěři.

Hony jsou současně spole-

čenskou mysliveckou událos-

tí. Všichni se sejdou nakonec 

v pohostinství na obědě.  Po-

dle mysliveckých zvyklostí zde 

pak probíhá další program, 

jako je například volba a de-

korace „ krále honu“. Při vol-

né zábavě se probíraly zážitky 

z lovů a i jiné události. Součás-

tí zábavy byla vždy i tombola. 

Jan Černý a Karolína Černá 



HEJ MISTŘE - 22. 12. v kostele sv. Prokopa

ZPÍVÁNÍ U KOSTELA - tradičně 23. prosince

Veliké poděkování Ing. Václavu Lepšovi a všem hudebníkům a zpěvákům. Vá-

noční koncert se pro nás všechny stal nezapomenutelným zážitkem!

Na Zpívání u kostela se těšíme celý rok! Děkujeme Honzovi Macháčkovi, účin-

kujícím a spolku ProPřepychy za příjemně strávené chvíle v předvánočním čase.



VÁNOCE 

V DOMOVĚ DĚDINA

Obyvatelé domova Dědina v Přepychách také oslavili vánoce společně 
se zaměstnanci a vedením ústavu. Besídka spojená s rozdáváním dárků 
proběhla v „zeleném i žlutém domku“ v Přepychách již 20. prosince 2018.

Vzpomínalo se i na stěhování do 

Přepych. Vždyť to je již více než 

11 let (květen 2007), kdy se k nám 

obyvatelé Domova Dědina přistě-

hovali!

Spokojený rok 2019 

a hodně zdraví přeje redakce PZ

Vzhledem k vyššímu věku uži-

vatelů odjíždí k rodinám na  

svátky čím dál méně klientů, 

proto se pracovníci domova  

snaží vytvořit tu pravou vánoč-

ní atmosféru v zařízení.

Jen několik z nich má to štěstí, 

že stráví vánoční čas u rodin 

nebo je příbuzní potěší svou ná-

vštěvou zde.

Při povídání u napečeného cuk-

roví a voňavého punče si mnozí 

pochvalují život a dění v naší 

obci a velmi se těší  na zážitky 

i další  spolupráci v roce  2019.

Stanislava Smolová



Turnaj o pohár starostky obce Přepychy

oddíl KPST Záhornice

Petr Jarkovský - vítěz Turnaje o pohár 

starostky obce Přepychy

Náš  oddíl stolního tenisu KPST Záhornice si pro tento turnaj pronajal 
sportovní halu ve Voděradech. Protože se očekávala velká účast hráčů, 
oslovili jsme i okolní obce pro zajištění cen a podařilo se ! Vstříc nám vyšla 
především obec Přepychy a její paní starostka. Pozadu nezůstala ani obec 
Voděrady, která také věnovala ceny pro nejlepší.

Téměř padesátka hráčů od Žamberka po Poděbrady  byla rozdělena do 
3 výkonnostních kategorií. V  té nejsilnější se sešla skutečná kvalita hráčů 
z krajských soutěží. Potěšující bylo, že se do této kategorie přihlásili i 3 borci 
z našeho A týmu, aby se zkusili s těmi nejlepšími poměřit a myslím, že se 
nemusí vůbec stydět za své předvedené výkony. Za bezkonkurenčními hráči 
Ciborem (HK) a Nedomlelem (Jaroměř), skončili na 3. místě naši  Petra 
Šitinová (Opočno, dědeček pochází z Přepych – Václav Čtvrtečka) a Jiří Ko-
vaříček (Trnov, děda je vlastně také přepyšský rodák).

Druhá nejsilnější kategorie se stala kořistí hostů z Nového Města n. M. a 
Žamberka (Ducháč, Provazník a Duben).

Poslední kategorie nám přinesla největší úspěch. Po těžkých bojích se pro-
kousal skvělými výkony náš hráč Petr Jarkovský (Přepychy) až do fi nále, kde 
si lehce poradil s Tomášem Hejdukem z Hradce Králové. 3.místo vybojoval 
Bohumil Vilímek (České Meziříčí). Další naši borci Aleš Pícha, Petr Žabo-
krcký, David i Víťa Růžičkovi, ani Petra Jarkovská mezi osmičku nejlepších 
nepronikli.

Tradičně se všichni vždy těší na vložený turnaj čtyřher. Nově složená dvojice 
Jiří Kovaříček - Lukáš Nedomlel prošla hladce celou soutěží a jednoznačně 
vybojovala poháry za 1.místo.

Krásné poháry s množstvím dalších cen, na nichž se podíleli i fi rmy z Pře-
pych (Vospol, soukromý zemědělec Pícha nebo pohostinství Katka) a obecní 
úřad pro osmičku nejlepších předávala p. starostka obce Přepychy Zdeňka 
Seidelová. Pro nás pořadatele bylo radostné sledovat nadšené odjíždějící 
hráče se slibem, že na Velikonoční turnaj 20. dubna přijedou zase velmi rádi.

Za KPST Záhornice Mgr. J. Kovaříček

Pořadatel: Klub přátel stolního tenisu (KPST) Velká  Záhornice. Telefon - ředitel turnaje: 731 602 693

Termíny: leden - duben (25.1., 22.2., 29.3., 26.4.), září – listopad (27.9., 25.10., 29.11.), vždy poslední pátek v měsíci.

Místo konání: sál obecního úřadu na Velké Záhornici se 3 stoly

Ředitelství turnaje: ředitel a vrchní rozhodčí: Sláva Vrátný, zástupce vrchního rozhodčího: P. Žabokrcký, J. Kovaříček

Přihlášky budou přijímány vždy na místě, v každý hrací den, nejpozději do 17. hod. Do 17:30 hod. jen po telefonu 

nebo přihlášce předem. Hraje se od 17:30 hodin. Pozdější příjezd pouze po dohodě s ředitelem turnaje. 

Grand Prix 2019Grand Prix 2019
Turnaje pro dvouhry registrovaných (pouze hráči hrající nejnižší soutěž), především pro neregistrované  hráče a hráčky. 

PŘEDPLAŤTE SI
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18 / 1

20 / 1

26 / 1

od 20 hodin, Restaurace Katka

PLES ČČK

od 14 hodin, Restaurace Katka

DĚTSKÝ KARNEVAL

od 20 hodin, Bolehošť

SPOLEČENSKÝ PLES OBCÍ

3 / 2

9 / 2

15 / 2

23 / 2

Restaurace Katka

VÝROČNÍ SCHŮZE VČELAŘI

od 8:30 hod., U has. zbrojnice, pořádá SDH a ProPřepychy

MASOPUST

od 18 hodin, Restaurace Katka

VÝROČNÍ SCHŮZE ČČK

od 20 hodin, Restaurace Katka

HASIČKÝ PLES

25 / 1
od 19 hodin, Restaurace Katka

VEŘEJNÁ VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU PROPŘEPYCHY

SPOLEČENSKÉ CENTRUM - KINO 70 DOBRUŠKA

BOHEMIAN RHAPSODY
MIMOŘÁDNÁ PRÁZDNINOVÁ PŘEDSTAVENÍ

PÁTEK 1. 2. 15:00 a v 17:30 hodin

1 / 2
od 20 hodin, Restaurace Katka a Streyci

PYŽAMOVÝ PLES

NABÍDKA DNE

ZABÍJAČKA
od 8:30 hodin 

u

HASIČSKÉ ZBROJNICE
(SDH PŘEPYCHY)

SBOR 

DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ
pro Vás připravil 

zabíjačkové pochoutky 

a lidové nápoje.

SPOLEK 

PROPŘEPYCHY 
organizuje maškarní 

průvod s hudbou, 

který projde obcí Přepychy. 

Maškary, 

které mají dostaveníčko 

od 8:30 hodin u hasičské 

zbrojnice, požádají v čele 

s Masopustem starostku 

obce o souhlas 

s bujarým veselím. 

Přijďte mezi nás.

SDH Přepychy 

a ProPřepychy z. s.

9. února


