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MS ČČK Přepychy

srdečně zve

na společenský podvečer 

s hudbou a překvapením nejen pro ženy.

Pátek 8. 3. od 18 hodin v Restauraci Katka.

PS: MANŽELA VEZMĚTE S S EBOU

PŘEPYCHYPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / ÚNOR - BŘEZEN 2019

pořádá MS ČČK taneční posezení 

MDŽMDŽ

88.. 33..
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Z jednání zastupitelstva obce

ZASTUPITELSTVO OBCE Č. 2019-01 (17. 1. 2019)
Přítomno: 15 členů ZO, 9 občanů, zapisovatelka

Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro/proti /zdržel se):
· Výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu 2019 
(15/0/0).
· Záměr obce č. 7/2018 (15/0/0).
· Prodej nemovitosti Přepychy čp. 18, včetně pozemku p.č. st. 122 – 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 982/14 – zahrada v obci 
Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna, zapsané na LV 1000 (15/0/0).
· Opravu studánky Křížovky v Dřízenském údolí (15/0/0).
· Projektovou dokumentaci „Oprava veřejného osvětlení v  obci 
Přepychy – Etapa II“ (15/0/0).
· Obec se zapojí do akce „Vlajka pro Tibet“ jejím vyvěšením dne 
10. 3. 2019 (15/0/0).

ZASTUPITELSTVO OBCE Č. 2019-02 (21. 2. 2019)
Přítomno: 13 členů ZO, od 19:05 hod. 14, od 18:15 hod. 15, 
8 občanů, zapisovatelka

Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro/proti /zdržel se):
· Rozpočet obce 2019 (14/0/0).
Příjmy            18.810.000 Kč
Výdaje           19.586.000 Kč
Financování          776.000 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými prostředky minulých let.
Příspěvky a dary neinvestiční:
ZŠ Přepychy (500.000 Kč), Sbor dobrovolných hasičů Přepychy 
(10.000 Kč), ČČK MS Přepychy (10.000 Kč), Myslivecký spolek 
Opočno-Přepychy (10.000 Kč), Sportovní klub Přepychy (50.000 
Kč), ZO Českého svazu včelařů (10.000 Kč), Klub přátel stolního 
tenisu Záhornice (5.000 Kč), Svazek obcí Dřížná (400.000 Kč), 
Orlické hory a Podorlicko (4.347 Kč), DSO Vrchy (6.320 Kč), 
Místní akční skupina POHODA venkova (4.000 Kč), Svaz měst 
a obcí (3.323,20 Kč), Pferda, z.ú., Rychnov n. Kn. (10.000 Kč), 
Agentura domácí péče České Meziříčí (10.000 Kč), Domácí hospic 
Setkání, o.p.s., Rychnov n. Kn. (10.000 Kč), Oblastní charita 
Červený Kostelec (10.000 Kč), Kultra Rychnov n. Kn. (5.000 
Kč), Spolek F. L.Věka Dobruška (10.000 Kč), Královéhradecký 
kraj – dopravní obslužnost (20.000 Kč – předpoklad), Městský 
úřad Opočno-přestupky (6.400 Kč- předpoklad). Obchod paní 
Karlíčkové (60.000,-Kč), Potraviny Milan (60.000,-Kč). V obou 
případech příspěvku je předpoklad, že z 50 % bude pokryt dotací 
Královéhradeckého kraje v rámci podpory venkovských prodejen.
· Smlouvu o provedení uměleckého výkonu, MgA. Pavel Šporcl, 
koncert 6.12.2019 v kostele sv. Prokopa (15/0/0).
· Dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování poradenství 
uzavřené s fi rmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. (15/0/0).
· Obřadní místo – parc.č. 239/8 v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u 
Opočna, areál SK Přepychy, rozšíření usnesení č. 2018-03 ze dne 
29.3.2018 (15/0/0).



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

· Stavební dokumentaci na akci „Oprava kaple panny Marie Lurdské 
v Přepychách“ (15/0/0).
· Smlouvu příkazní k provádění odborných činností a prací v oblasti 
bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany (15/0/0).

ZASTUPITELSTVO OBCE Č. 2019-03 (28. 2. 2019)
Přítomno: 13 členů ZO, od 19:05 hod. 14, 4 občané, 1 host, zapisovatelka

Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro/proti /zdržel se):
· Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Přepychy 
u Opočna s  podmínkou, že návrh bude projednán s  jednotlivými 
vlastníky pozemků (14/0/0).
· Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Oprava veřejného 
osvětlení v obci Přepychy – Etapa II“ (14/0//0).
· Komisi pro hodnocení nabídek včetně náhradníků, akce „Oprava 
veřejného osvětlení v obci Přepychy – Etapa II“. Komise: Jan Podzimek, 
Ing. Jiří Sejkora, Václav Kánský. Náhradníci: Jitka Čtvrtečková, DiS., 
Tomáš Seidel, Tomáš Rejzek (14/0/0).
· Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 
číslo 2016/10842 (14/0/0).

PŘÁNÍ sousedkám z Přepych

 Naše milé manželky, maminky, babičky, prababičky, slečny, 

členky přepyšských spolků (obzvláště místní skupiny ČČK, 

která letos slaví 60. výročí založení), zkrátka milé přepyšské 

ženy, přeji Vám vše nejlepší k blížícímu se Mezinárodnímu dni 

žen. I když to tak někdy nevypadá, vážíme si všeho, co pro 

nás děláte. Víme, že to nemáte v dnešním uspěchaném světě 

jednoduché se zabezpečením svých rodin, s domácími pracemi 

a jinými povinnostmi, a proto díky Vám.

Za muže z Přepych

Jan Macháček, místostarosta

POZVÁNKA 

NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Restaurace Katka, čtvrtek 28. 3. 2019 od 19 hodin.



OPRAVA STUDÁNKY „KŘÍŽOVKA“

Lidé si opravdu vší-

mají! Několik ob-

čanů a návštěvníků 

Dříženského údolí 

nás kontaktovalo 

ohledně demontova-

né mříže ze studán-

ky „Křížovka“. Na 

vině však nejsou zlo-

ději, ale restaurátor. 

Pan Tomáš Petr se 

ujal restaurátorských 

prací hned začátkem 

roku, aby byly práce 

dokončeny do konce 

dubna. V květnu se 

schází široká veřej-

nost k slavnostním 

mším před kaplí 

Panny Marie Lurd-

ské.

Rovněž dřevořezba panny Marie je v dílně pana Radka Křivky. Sklo 

bylo odstraněno, dřevo bylo napuštěno na ochranu před vlhkostí.

Místní skupina Českého červeného kříže pořádá

SBÍRKU OŠACENÍ
PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY

V PROSTORÁCH PRODEJNY u paní Věry Karlíčkové

Pondělí 1. dubna 

od 14 do 16:30 hodin



INFORMACE Z OBCE

V loňském roce jsme byli svědky 

ohrožení násady ryb v Rybníku 

u sv. Jana. Vzhledem k relativně 

vysokým teplotám v listopadu a 

zabahnění rybníka docházelo k 

ohrožení ryb udušením. 

Při vysoké vrstvě bahna totiž do-

chází ke zpomalení provzdušňová-

ní aktivního bahna a tak i ke zpo-

malení uvolňování živin do vody. 

Tím dochází i ke zhoršení jakosti 

vody a k zanášení žaber ryb jem-

ným bahnem. 

Z tohoto důvodu jsme provedli 

první pomoc - provzdušení prou-

dem vody ve spolupráci s našimi 

hasiči. Následoval výlov, vypuš-

tění rybníka a jeho odbahnění. 

Ryby byly přemístěny do rybníku 

Dvorský.

Odbahnění bylo hrazeno z prostředků obce. Díky zapůjčení techniky k 

odvozu bahna od soukromého podnikatele Aleše Píchy došlo k urychlení 

odvozu bahna a s tím i k úsporám na nákladech za pronájem bagru. 

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA 

INFORMACE O AKCI „II/320 PŘEPYCHY – ZÁHORNICE“.

Od 20. května bude započata rekonstrukce vozovky Přepychy - Záhor-

nice (od křižovatky u Tesonu, čp. 66). Plánovaná doba uzavírky je do 6. 

10. Uzávírka komunikace bude rozdělena na tři etapy. Harmongram prací 

je ve spolupráci se správcem komunikace upřesňován. Bližší informace o 

jednotlivých etapách a z nich vyplývajících omezeních otiskneme ve zpra-

vodaji 1/2019.

Současně proběhne v daném úseku oprava veřejného osvětlení, oprava vo-

dovodu a části kanalizace, vybudování oboustranné zastávky autobusů s 

přechodem pro chodce před domem čp. 150 na konci lokality Ve Skalách.

PŘEDPLAŤTE SI



MASOPUST v Přepychách v sobotu 9. února 2019

Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Přepychy 

Vzorný servis Technických služeb, poskytujících zázemí v přípravě ma-

sek, rekordní počet lahůdkových jitrnic vytvořených kulinářským hasičem 

Honzou Škaldou a mizejících z pultu v rekordním čase, rekordní počet 35 

tradičních i nápaditých masek, statečná kapela Pavla Plašila, vyhrávající za 

pravidelného občerstvování od rána až do pozdního odpoledne, tanečky 

ženicha s hospodyňkami v navštívených domech, akce fotoateliéru Jardy 

Preclíka, zachycující pomyslné záběry bujarého veselí, originální klaun Bri-

an až z daleké Kanady, pokoušející se pochopit český folklor, štědrá pohos-

tinnost mnoha přepyšských, nekompromisnost soudce Pultara při výběru 

„domovních daní“ nebo aktivita policajtů při udělování vtipných pokut. A 

také večer, který proměnil hasičskou zbrojnici v taneční parket a rozjařené 



setkání sousedů. Večerem zněly písně prostonárodní, středního proudu, 

hašlerky, semtamfóry i tóny hudeb dechových. Tak, jak to na správné lido-

vé veselici chodí.

Tak takový byl kolorit 9. ročníku, dnes již tradičního Přepyšského Maso-

pustu. Snad jediné co letos pokulhávalo, bylo počasí. Ale ani to, dobrou 

zábavu a tradici nezkazilo.

PS: Pokuty byly udělovány provinilcům za následující delikty:

Požadoval referendum o připojení obce Přepych do obce Dobříkovec (přitěžu-

jící okolnost má kladný vztah k Brexitu)

Na přechodu u sv. Jána ohrozil bezohlednou jízdou rodinu pana Kačera (při-

těžující okolnost: Vykřikoval „Uhni , Donalde, nebo Ti načechrám peří!“

a spolku ProPřepychy



KNIHOVNA U LENKY VÁS ZVE NA BESEDU

s autory knihy „Místa zrychleného tepu“

Zkušení cestovatelé a spisovatelé Oto-
mar Dvořák a Josef Pepson Snětivý 
dostáli v knize Místa zrychleného tepu 
předsevzetí odkrývat zejména onu 
„skrytou krásu“. Ta je někdy málo vi-
ditelná proto, že se nachází ve stínu 
památky či pozoruhodnosti mnohem 
věhlasnější. Jindy z prostého důvodu, že 
ji musíme hledat pod zemí. A ještě jin-
dy nám po ní bohužel (a zatím!) zbývají 
jen skrovné zbytky, které bychom mohli 
snadno přehlédnout.

Sami k tomu říkají: „Právě taková místa si podle nás zaslouží po-

zornost – nejen proto, že jim zatím nebyla věnována; ale hlavně 

jsou nádherná a výjimečná. Druhým kritériem výběru byl náš sub-

jektivní pocit, že jsme v lokalitě, která na nás obzvlášť silně působí. 

Ať už malebností, nebo něčím, co jinde nenajdeme, jindy zase uni-

kátním rázem… a někdy i temnými stránkami zdejších historic-

kých událostí. Náš tep citelně zrychlil. 

V této publikaci propátráme pochmurné tajemství obce s nezvyk-

lým názvem Pičín, kde dnes nacházíme dvojici málo známých pa-

mátek, a odskočíme si do nedalekého Komárova za ženou sice vý-

jimečnou, nikoli však v pozitivním slova smyslu. Poté zjistíme, že 

v Praze lze za jeden den navštívit dvě Zlaté uličky, a během pěšího 

výletu objevíme nezapomenutelná místa v sousedních oblastech 

Břevnova a Střešovic. 

A na závěr se spolu s laskavým a poučeným průvodcem Miloněm 
Čepelkou, spisovatelem a hercem Divadla Járy Cimrmana, vydá-
me nejen po malebném (a tajemném!) Opočně, ale také do neda-
leké obce Přepychy. 

Ta je zatím českým cestovatelům málo známá, ale až se seznámíte 
s tím, jaké zajímavosti se skrývají například ve zdejším podzemí 
nebo jaká dobrota z vlastních zdrojů tu odmění hladového turis-
tu, určitě budete souhlasit, že Přepychy stojí za výlet.“ 

Beseda s promítáním filmů v Restauraci KATKA

26. března od 18. hodin



Pozvánka na přednášku do Mokrého

KAMBODŽA, LAOS, THAJSKO 
Cestovatelé Alena a Jirka Márovi představí v pestré 

projekci vám představí chrámy, exotickou přírodu i život 

obyčejných lidí. v Indočíně.

6. 4. od 15 hodin ve Společenském klubu

EXEKUCE, DLUHY a jejich řešení 

přednáška i poradenství 14. 5. v Dobrušce

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška vás zve na přednáš-

ku s možností individuálních dotazů na téma „Exekuce, dluhy“ JUDr. Ing. 

Martina Štiky, který působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a jako 

přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je spoluautorem od-

borné právní monografi e Soudní exekuce. V rámci 13. ročníku celojustiční 

soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii Talent roku.

Téma bude prezentováno srozumitelným jazykem tak, aby posluchači po-

chopili podstatu exekučního řízení a jeho specifi ka a odnesli si praktické a 

užitečné informace a rady. V úvodu dojde k představení institutu soudního 

exekutora a jeho užitečnosti pro společnost. Posluchači se dozví, jaká je 

právní úprava s důrazem na základní předpis, jaká je struktura včetně ty-

pických zaměstnanců exekutorského úřadu. Velmi užitečné bude popsání 

celkového procesu od půjčení peněz až k exekuci. Budou vysvětleny aspek-

ty exekučního řízení, tzn. zahájení exekuce, vymezení účastníků, doručo-

vání písemností, důsledky nepřevzetí zásilky a také jak soudní exekutor 

zjišťuje majetek, jak jej postihuje a jak probíhá návštěva soudního exekuto-

ra v místě trvalého pobytu. Přednáška je zdarma.

Zájemci o tuto akci mohou již dopředu zasílat e-mailem své dotazy k 
danému tématu na adresu: socialni@mestodobruska.cz.

Beseda se soudním exekutorem 

JUDR. ING. MARTINEM ŠTIKOU

Společenské centrum Kino 70, Dobruška

14. 5. od 15 hodin. Možnost individuálních dotazů. 



KNIHOVNA U LENKY

informace 

Kniha od vydavatelství Albatros , 
Upečeno s láskou je určena všem 
milovníkům kváskového pečení. 
Začátečníkům i pokročilým. 
Je primárně věnovaná kvásku a 
chlebu. Teprve pak i slanému kvás-
kovému pečivu a dobrotám, kte-
rými tohle pečivo můžete naplnit 
nebo ochutit. Na  264 stranách 
jsme se snažily obsáhnout nejen 
popis výroby kvásku nebo chleba, 
ale nabízíme i spoustu vyzkouše-
ných rad, postupů a receptů.

Spoluautorka knihy je Ludmila 

Gottwaldová z Očelic. Na úvod své 

knihy napsala:

Někteří lidé, k nimž se řadím, zasvětili část svého života učení jemnému umě-

ní pekařskému. Bylo napsáno obrovské množství skvělých knih o chlebu a 

pekařině. Ve skutečnosti mnoho pekařek (pekařů), které znám, vnímá pečení 

chleba jako spirituální záležitost, jež je spojuje se základními silami života. 

Vcelku s nimi souhlasím. Stejně jako jiné kvašené potraviny i chleba využívá 

živých tvorů. A o ty je potřeba pečovat.

Kvásek může být uchovávaný po celý lidský život, nebo předáván po generace. 

Vezměte s láskou kvásek a stvořte si chleba svých snů.

ČÍTANKA A SLABIKÁŘ PŘEPYCH 

V DUCHU UČITELE NÁRODŮ -  ŠKOLA HROU.

Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Přepychy a místních spolků připravuje spolek 

ABAKUS a Obec Přepychy publikaci o historii a současnosti Přepych,, 

která poslouží k výuce  předškoláků, oživení vzpomínek pamětníků i 

představení  života v naší obci ve 21. století. Součástí čítanky bude oblíbe-

ná příloha Přepyšského zpravodaje „Toulky přepyšskou minulostí“

Dne 13. února se sešli na žádost starostky obce zástupci  spolků na infor-

mativní schůzce, při níž byli seznámeni se záměrem a s harmonogramem 

realizace. V případě, že vlastníte fotografi e, dokumenty či jiné zajímavosti 

vztahující se k historii Přepych, a chcete se snimi podělit  prostřednictvím 

připravované knihy, kontaktujte nás na: jiri. kralicek@abakus-eu.com Do-

kumenty za Vaší přítomnosti oskenujeme popř. ofotíme.

Za autorský kolektiv: Vladimír Zdeněk st., Zdeňka Seidelová, Jan Macháček, 

Jiří Králíček (vedoucí autorského kolektivu)



PŘEDJAŘÍ

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy

Myslivci v pronajaté honitbě ještě stále průběžně přikrmují zvěř  - 

zejména spárkatou. Dbají, aby předkládané krmivo usnadnilo zvěři 

přechod na zelenou paši. Dbají na to, aby zvěř měla v revíru klid. 

Jestliže je spárkatá zvěř nucena často měnit stávaniště, slábne a je ve-

lice náchylná k chorobám. Zdravotní stav pak ovlivní následně i sa-

motný chov zvěře – zejména jarní úhyny. Při nedostatku klidu také 

stoupá možnost tzv. škod zvěří např. na lesních porostech.

Z kalendáře spolku:

2. února 2019 byl zahájen OMS kurz adeptů myslivosti, letos jako 

MS máme jednoho nového uchazače

14. února 2019 proběhla tzv.  „předvýroční“  členská schůze MS 

v pohostinství Katka

2. března 2019 myslivci na základě předpisu krajského úřadu uzavře-

li jarní sčítání zvěře v honitbě

23. března 2019 se uskuteční výroční členská schůze MS

Naši členové se účastní i nejbližších akcí OMS ČMMJ, např. okresní 

výstavy trofejí – letošní zahájení je 20. 04. 2019 v Dobrušce, a dále 

pak např. jarního svodu loveckých psů 28. 04. 2019 v Tutlekách.  

Ing. Jan Černý



Pyžamový ples

skupina Streyci u Katky

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZO Přepycchy

výroční schůze 3. února 2019

V pátek 1. února se v  místním 

pohostinství Katka uskutečnil 

„Pyžamový ples“, jehož pořada-

telem byla jmenovaná restau-

race a hudební skupina Streyci. 

Přítomných cca 60 návštěvní-

ků domácích a z  okolních obcí 

(i ze spřátelené obce Přepychy 

u Přelouče ) si užilo báječný 

večer při muzice a několika zá-

bavných soutěžích. Poděkování 

patří všem zúčastněným, kteří 

předvedli své vkusné a vtipné 

noční róby a též všem sponzo-

rům, kteří věnovali soutěžícím 

hodnotné ceny. Věříme, že příští 

rok se tato zábavná akce zopaku-

je a to s ještě větší účastí.   

Členové druhého nejstaršího  činného spolku v Přepychách, založen byl roku 

1905 místním učitelelem Josefem Králíčkem, se sešli v Restauraci Katka. Zhod-

notili rok 2018 a představili plán pro příští období. O jejich činnosti přineseme 

více v Přepyšském zpravodaji 1/2019.



MÍSTNÍ SKUPINA ČERVENÉHO KŘÍŽE

veřejná výroční schůze 15. února

Dětský karneval

Na výroční schůzi byli oceněni dárci krve. A nejen o nich, ale i o plánu pro ten-

to rok a činnosti MS ČČK v Přepychách vás budeme informovat v Přepyšském 

zpravodaji 1/2019.

O záslužné činnosti Místní skupiny ČČK věnované všem generacím svědčí nejen 

tento snímek a úvodní strana Infa, ale především nezištná činnost členů po dobu 

60 let od založení v červnu 1959.



SPOLEK PROPŘEPYCHY

veřejná výroční schůze 25. ledna

PLÁN ČINNOSTI SPOLKU PROPŘEPYCHY NA ROK 2019

Masopust – ve spolupráci s SDH - část k zajištění průvodu - v sobotu dne 

9. února 2019

Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného – 10. ročník v pá-

tek dne 5. července 2019 

Zájezd pro členy a spolupracovníky spolku – Předpokládaný termín 5. 

dubna 2019

Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“ – 9. ročník v sobo-

tu 24. srpna 2019

Tematický ples (téma upřesníme) – v sobotu 16. listopadu 2019 

Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s Obecním úřadem v neděli 

1. prosince 2019

Zpívání u kostela – společně se ZŠ – v pondělí 23. prosince 2019

Toulky přepyšskou minulostí  - vedení pravidelné rubriky v Přepyšském 

zpravodaji -  Zodpovídá Vladimír Zdeněk st.

Veřejné výroční schůze spolku je i vítanou příležitostí k setkání spolků i zástupců 

samosprávy obce. Na snímku stojící zleva - Jan Škalda (jednatel SDH Přepychy), 

Tomáš Rejzek (SK Přepychy), Jitka Čtvrtečková (předsedkyně kulturní komi-

se), Radek Křivka (Myslivecký spolek Opočno-Přepychy), Jan Macháček (mís-

tostarosta obce), Iva Macháčková (ZŠ a MŠ Přepychy), Ludmila Preclíková (MS 

ČČK), Milan Burket. Sedící zleva výbor spolku ProPřepychy: Jaroslav Preclík, 

Jiří Sejkora, Jarmila Sejkorová, Vladimír Zdeněk st., Tereza Macháčková, Vla-

dimír Zdeněk ml.



PLACENÁ INZERCE

2 vozu 

skodanejmix.cz

MATRIX a.s.

www.matrix-as.cz



KALENDÁŘ AKCÍ V PŘEPYCHÁCH

březen - duben

Přepychy INFO. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává OÚ Přepychy, T: 494 

628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 400 ks. Vychází 8x do roka. Re-

dakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Krá-

líček. Foto: archiv Obce Přepychy, Lenka Čtvrtečková, Jozef Papík. Registrace: MK ČR E 22540

8 / 3

13 / 4

16 / 3

od 18 hodin, Restaurace Katka, MS ČČK

Taneční posezení k MDŽ

od 15 hodin, Restaurace Katka, 

SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ
promítání historických fi lmů

od 20 hodin, Restaurace Katka, SDH Přepychy

KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ

8 / 4
Soutěž o NEJ VELIKONOČNÍ DEKORACI
příjem výrobků Teson, čas upřesníme

26 / 3
od 18 hodin, Restaurace Katka

MÍSTA ZRYCHLENÉHO TEPU
Beseda s autory knihy a promítání fi lmu. Prodej knih.

12 / 4
od 15 hodin, Restaurace Katka, Obec Přepychy

SETKÁNÍ SENIORŮ

PODORLICKÉ 

TRHY
a

HOBBY BURZY
areál SK Přepychy

začátek od 6 hodin

BŘEZEN

9. 3. 23. 3.

DUBEN

6. 4. 13. 4. 20. 4.

27. 4.

KVĚTEN

4. 5. 11. 5. 18. 5.

25. 5.

ČERVEN

8. 6. 15. 6. 29. 6.

ČERVENEC

13. 7. 27. 7.

SRPEN

10. 8. 24. 8.

ZÁŘÍ

7. 9 21. 9.

ŘÍJEN

5. 10. 19. 10. 26. 10.

LISTOPAD

2. 11. 16. 11. 30. 11.

PROSINEC

7. 12.

11 / 4
od 17 hodin, Restaurace Katka

Beseda „ŽIVOT VE TMĚ“ s paní Moravcovou

20 / 4

Restaurace Katka

ZVÍŘÁTKA NA DVORKU
a vyhodnocení soutěže NEJ VELIKONOČNÍ DEKORACE

30 / 3
od 9 -11 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1 / 4
od 14 do16:30 hod., prodejna u Věry Karlíčkové, MS ČČK

SBÍRKA OŠACENÍ PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY

15 / 3
od 17 hodin, Bufet na hřišti, SK Přepychy

VÝROČNÍ SCHŮZE SK PŘEPYCHY

5 / 4
ZÁJEZD DO MORAVSKÉHO SKLÍPKU
Bližší informace u Jarmily Sejkorové


