
PŘEHLED AKTUALIT / KVĚTEN 2020

infoPŘEPYCHY

Není divu, že Přepychy vždycky vzbuzovaly a stále vzbuzují ve svých 
návštěvnících dojem velkého sadu. Na všech přístupových cestách jsou 
aleje ovocných stromů. Ty, které dosloužily, nahradila samospráva obce 
se starostkou Zdeňkou Seidelovou novými. V měsíci lásky si proto u 
nás místo pro polibek pod rozkvetlou třešní vybíráme z bohaté nabídky.

Jiří Králíček

NAŠE NOVÉ TŘEŠNĚ v aleji od Týniště



Milí sousedé Přepyšáci, 
nakupujte s rouškou, konzumujte bez. Koronavirová omezení se s přichá-
zejícím létem rozvolňují a to je prima. Tak, jako zmrzlina od Janči, která 
sice za štítem vypadá jak chemik při pokusu, ale k výbuchu nedojde. Vyšle-
haný kornout osvěžující zmrzliny je předzvěstí návratu do normálu. 
Rozbíhají se Přepyšské trhy, ožily tenisové kurty a naši předškoláci se vrá-
tili do mateřské školy. Očekávané kriterium Mistrovství ČR a SR je sice 
zrušeno, ale o cyklistiku nepřijdete. Zavítají k nám účastníci benefiční-
ho závodu Na kole dětem, naši reprezentanti dnes již polozapomenutého 
Závodu míru i týmy handicapovaných cyklistů prvního non-stop závodu  
2 222 km v limitu 111 hodin. O tom všem se dočtete v našem malém zpra-
vodaji Přepychy INFO. A jak jsme zachraňovali naše hospody? To až příště 
- v červnovém Přepyšském zpravodaji. 

Zdeňka Seidelová
starostka obce

PS: Před prvním olíznutím zmrzliny doporučujeme sejmout roušku.

Samospráva obce



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkouš-
ce, jaká nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se  
v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru 
k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych 
poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako pří-
slušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci  
v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a 
institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým 
jsme mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuk-
nutím epidemie. 
Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a pře-
devším za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému 
zvládnutí epidemie.
S úctou

Jiří Štěpán

Poděkování



OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Obecní živnostenský úřad Dobruška, tel. 606 650 344

Od 11. 5. 2020 do 07. 6. 2020 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za 
měsíc duben ve výši 500 Kč/den.

Info o programu najdete na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/
zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Elektronická žádost zde: https://osetrovne.mpo.cz/zadost/

- pokud bude žádost odesílána poštou, je třeba obálku označit 
„fpdub“

- povinnou přílohou žádosti je OPĚT potvrzení o uzavření školy 
nebo mateřské školy

Pobočka České spořitelny v Opočně zůstane natrvalo uzavřena.

Bankomat na adrese Kupkovo náměstí 247, pro výběr hotovosti a 
zadávání příkazů k úhradě zůstává k dispozici.

Osobně budete obslouženi v pobočce Dobruška, nám. F. L. Věka 
26 (tel. 956 736 220) v otevírací době:
pondělí až pátek
9.00–12.30, 13.30–16.00

Své účty a finance můžete pohodlně spravovat i v internetovém 
bankovnictví. Pokud nevíte, jak na to, volejte na bezplatnou tele-
fonní linku 800 207 207. 

Pobočka České spořitelny 
v Opočně

ZRUŠENA

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA PSY, ODPADY, 
STOČNÉ A ZAHRÁDKY 

JE MOŽNÁ AŽ DO 30. 9. 2020! 
Prosíme občany, aby nechodili platit osobně na obecní úřad 
nebo poštu Partner a upřednostňovali bezhotovostní platby. 
Bližší informace k  bezhotovostní platbě Vám sdělí referent 
pošty Partner Přepychy na tel. čísle  494 628 991, 602 542 909.

Samospráva obce



ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY

čtvrtek 28. května od 19 hodin 
v Restauraci Katka

Služby pro veřejnost jsou omezeny do 31. 5. 2020

Pondělí 8:30 – 10:30 
Úterý  8:30 – 10:30 
Středa     13:00 – 16:00 
Čtvrtek 8:30 – 10:30 
Pátek  8:30 – 10:30 

Od 1. 6. 2020 Pošta Partner v plném provozu

Pondělí 7:30 – 11:30  12:00 – 17:00 
Úterý  7:30 – 11:30   12:00 – 13:00 
Středa  7:30 – 11:30  12:00 – 17:00 
Čtvrtek 7:30 – 11:30   12:00 – 13:00 
Pátek  7:30 – 11:30  12:00 – 15:00 

INFORMACE K PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH 
VĚCÍ NA ROK 2020

Vzhledem k okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními 
proti koronaviru je možné daň zaplatit v pozdějším termínu.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva 
financí ČR na našich webových stránkách.

www.prepychy.cz

Samospráva obce



Zastupitelstvo obce dne 15. 4. 2020
(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2020-06)

Přítomno: 14 členů ZO, 5 občanů
I. Bere na vědomí:
Bod 4 programu • Krizová opatření. Bod 5 programu • Informaci o akci „16P 
– lokalita Z 26 „V Domcích, Přepychy“. Bod 6 programu • Informaci o prodeji 
parcel v lokalitě Z 26. Bod 9.1. programu • Informaci ze ZŠ a MŠ Přepychy. Bod 
9.2. programu • Poděkování spolku ProPřepychy. Bod 9.3. programu • Infor-
maci o občanské iniciativě na podporu místních restaurací. Bod 9.4. programu 
• Poděkování místním prodejnám.
II. Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
Bod 6.1. programu • Prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy – pozemková 
parcela č. 219/43, č.j. 309/2020. Termín prodloužen o 30 dnů (14/0/0). Bod 6.2. 
programu • Odstoupení od smlouvy na koupi pozemkové parcely č. 219/47, č.j. 
318/2020 (14/0/0). Bod 7 programu • Zadávací dokumentaci pro výběrové říze-
ní na výběr dodavatele akce „Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách“. 
Podmínkou realizace akce je získání dotace. (9/3/2). • Bod 7.1. programu Komisi 
pro hodnocení nabídek včetně náhradníků. Složení komise: Jan Podzimek, Mgr. 
Jan Macháček, Zdeňka Seidelová. Náhradník: Ing. Jiří Sejkora (14/0/0). Bod 8 
programu • Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výběr dodavatele akce 
„Přepychy – oprava místních komunikací“ (14/0/0). Bod 8.1. programu • Komisi 
pro hodnocení nabídek včetně náhradníků. Složení komise: Jan Podzimek, Mgr. 
Jan Macháček, Zdeňka Seidelová. Náhradník: Ing. Jiří Sejkora (14/0/0).

Pracovníci technických služeb pečovali o vzhled naší obce i v době vládních 
opatření souvisejících s bojem proti koronaviru.



Přítomno: 12 členů ZO, od 17:05 hod. 13 členů ZO, 1 občan
I. Bere na vědomí:
Bod 4 programu • Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek akce 
„Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Přepychách“. Bod 5 programu • Zprávu ko-
mise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek akce „Přepychy – oprava místních 
komunikací“. Bod 6.2. programu • Rozpočtové opatření č. 2020/001 a 2020/002.
II. Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
Bod 4.1. programu • Dodavatele akce „Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Pře-
pychách“. KERSON spol. s r.o., Dobré, cena 767.686 Kč bez DPH (10/0/3). Bod 
4.2. programu • Smlouvu o dílo na akci „Oprava kaple Panny Marie Lurdské v 
Přepychách“. Dodavatel KERSON spol. s r.o., Dobré (10/0/3). Bod 5.1. progra-
mu • Dodavatele akce „Přepychy – oprava místních komunikací“. STRABAG a.s., 
Odštěpný závod Praha, nabídková 589.789,09 Kč bez DPH (13/0/0). Bod 5.2. 
programu • Smlouvu o dílo na akci „Přepychy – oprava místních komunikací“. 
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha (13/0/0). Bod 6.1. programu • Dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo č. 008/2019, akce „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“, 
dodavatel „Společnost Přepychy“, správce společnosti KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 
65, 530 02  Pardubice – Nové Jesenčany. Nová cena o dílo celkem 15.442.988 Kč 
bez DPH (10/0/3).

Zastupitelstvo obce dne 28. 4. 2020
(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2020-07)

ZASTUPITELSTVO POD ŠIRÁKEM, převzato Novinky.cz

Všechno je jednou poprvé, říká úsloví, které v  dnešní koronaviro-
vé době platí víc než kdy jindy. Určitě si na něj vzpomněli i členové 
obecního zastupitelstva v Přepychách na Rychnovsku, když obdrželi 
pozvánku na zasedání s místem konání na prostranství před OÚ.

Zastupitelé jednali ve středu 15. dubna z důvodu bezpečnosti a ochrany 
před koronavirem pod širým nebem. Stalo se tak poprvé a ne naposledy.
Starostka Zdeňka Seidelová popsala sled událostí v tomto roce následovně: 
„Jednání musí být veřejná, scházíme se proto s našimi občany, kterých bývá 
okolo patnácti až dvaceti, v místní restauraci Katka. Na letošním lednovém 
zasedání jsme se mimo jiné všichni podrobně seznámili s návrhem rozpočtu 
na rok 2020. A na posledním „předkoronavirovém“ zasedání 27. února byl 
rozpočet schválen. Musím dodat, že to bylo naše veliké štěstí. Další jednání 
zastupitelstva, avizované na 17. března, se na základě mimořádných opat-
ření vlády muselo zrušit z důvodu uzavření restaurace. Proto jsme napláno-
vali nové jednání na 25. března v budově hasičské zbrojnice. To však muselo 
být rovněž zrušeno. Zkusili jsme třetí termín 2. dubna, rovněž bezvýsledně.“



ZASTUPITELSTVO OBCE POD ŠIRÁKEM, autor Dana Ehlová

A co následovalo?
„Rozhodli jsme se tedy uspořádat videokonferenci. Využila jsem schopností 
mladších kolegů v zastupitelstvu, takže mám od té doby u počítače nain-
stalovanou kameru, příslušný program pro řízení a přenos videokonference 
jsme si rovněž s kolegy vyzkoušeli. V následujících dnech však došlo k urči-
tému uvolnění a usnesením Vlády ČR č. 388 ze dne 6. dubna 2020 bylo do-
poručeno konání jednání zastupitelstva v otevřeném prostoru,“ pokračovala 
starostka Přepych.
Zdeňka Seidelová krátce nato velice akčně, jak je jí ostatně vlastní, využila 
možnosti a svolala jednání zastupitelstva na středu 15. dubna na veřejné 
prostranství před obecním úřadem.
„Zastupitelé obdrželi podklady předem elektronicky. Schvalovali jsme za-
dávací dokumentace pro výběrová řízení na dvě akce. Domníváme se, že 
naši ekonomiku v  této době podrží hlavně stavebnictví a stavební firmy 
musí dostat naše zakázky,“ uvedla žena v čele Vesnice Královéhradeckého 
kraje roku 2017 s tím, že se konkrétně jedná o opravu kaple Panny Marie 
Lurdské a místních komunikací.
Na závěr jednání pak přišly na řadu i příjemné body: „Poděkovala jsem 
spolku ProPřepychy za iniciativu a finanční účast na přípravě 98 kusů veli-
konočních balíčků s koledou pro naše děti do 15 let. A další občanská inicia-
tiva vzešla od jednoho zastupitele: Přepyšáci i přespolní příznivci se skládají 
na pomoc našim dvěma restauracím. Shromáždili již přes dvacet tisíc korun 
a slavnostně se bude tento dar od občanů předávat v pondělí 20. dubna,“ 
pochlubila se Zdeňka Seidelová.

Samospráva obce



VZÁJEMNÁ POMOC

Děkujeme všem, kteří nám pomohli v době nedostatku hygienických prostředků 
s jejich zajištěním. Reportáž otiskneme v červnovém zpravodaji obce.

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

POTRAVINY PRO NAŠE SENIORY PODĚKOVÁNÍ:
Vážení pracovníci potravinové 
banky!  Naši senioři Vám všem 
moc děkují a jsou vděční, že si 
na ně někdo vzpomněl! Da-
rované potraviny přišly všem 
velmi vhod. 

Za samosprávu obce, 
starostka Zdeňka Seidelová

Vážená paní starostko,
moc nás těší, že jsme jim ale-
spoň takto udělali radost. Dě-
kujeme Vám za zprostředko-
vání a ochotu pomoci. 
Přeji hodně úspěchů

Přemysl Pistora
Potravinová banka HK

Z Potravinové banky v Hradci Králové 
jsme obdrželi potraviny, které posloužily 
našim spoluobčanům, kteří se vlivem 
opatření proti pandemii ocitli ve špatné 
situaci. Podmínkou byla distribuce 
občanům ZDARMA.



Black Buřiňos pro Přepyšáky

Hoši z Black Buřiňos vyrazili na svou trasu po Přepychách v 15 hodin od 
Domu zvláštního určení se zastávkou u Zeleného domku Domova Dě-
dina k nádvoří Senior Centra Přepychy. Zastávka pro širokou veřejnost 
byla na prostranství před Zmrzlinou u Janči. Poslední štace byla u Žluté-
ho domku. Cestou hoši zahráli i našemu Karlu Pšeničnému. A nebylo to 
naposledy. Další hudební vystoupení budou následovat!
Skvělé kulturní vystoupení pro nás ve spolupráci s Black Buřiňos připra-
vil Honza Dušek.  Děkujeme našim hasičům za zapůjčení auta s řidičem 
Petrem Chudým.

Zdeňka Seidelová

V pondělí 27. dubna převzaly Přepychy symbolickou štafetu od 
Dobrušky a přivítaly na svém území „pojízdný cirkus“ s pány v čer-
ných buřinkách, tentokrát i nezbytných rouškách. Po Rychnově nad 
Kněžnou a Borohrádku projela naší obcí kapela Black Buřiňos, aby 
potěšila všechny v době koronaviru.



Obnoven provoz mateřské školy / Jan Macháček, ředitel školy

S úsměvem pod rouškou korony

O tom, že u nás v Přepychách jsme přes veškerá vládní nařízení, která jsme 
samozřejmě respektovali, neopomenuli tradic, svědčí následující snímky 
z jednoho dvorku v Junkovicích. Čarodějnice přilétly na koštěti pouze  
v rámci rodiny a koledníci vyšlehali pouze své sestry, maminky a babičky. 
Obec a spolek ProPřepychy dětem koledu obohatily malým dárkem.

Od 11. 5. 2020 byl u nás, 
dle rozhodnutí Rady Obce 
Přepychy, opět obnoven 
provoz mateřské školy. 
Provozní doba byla z bez-
pečnostních, hygienických 
a personálních důvodů 
upravena a zkrácena o 
jednu hodinu (=8 hodin). 
V současné době navště-
vuje MŠ průměrně 15 dětí 
denně, o které je postará-
no dle platných hygienic-
kých podmínek v  rámci 
pandemie koronaviru.



PŘEPYCHY VE ZNAMENÍ CYKLISTIKY

75 LET OD KONCE VÁLKY
Symbolem míru se stala bílá holubice. 
Věrně doprovázela i účastníky Závo-
du míru, který se jezdil v takzvaném 
východním bloku pravidelně od roku 
1948. Nejprve v Československu a Pol-
sku, v padesátých letech se přidala 
Německá demokratická republika a 
hlavními městy závodu se tak staly Pra-
ha-Varšava-Berlín. Jednalo se o největší 
amatérský cyklistický závod, který však 
v roce 2007 z finančních důvodů zanikl.
Absolutním vítězem, držitelem žlutého 
trikotu, se v roce 1972 stal Vlastimil 
Moravec, rodák ze Spů u Dobrušky.
Jeho úspěch motivoval mé vrstevníky  
k zájmu o cyklistiku. Pod vedením uči-
tele tělocviku na ZDŠ v Opočně Mirka 
Dolka a cyklisty Zbyndy Urbana vznikl v 
Opočně cyklistický oddíl. Jeho členové se 
stali úspěšnými závodníky nejen v mlá-
dežnických kategoriích, ale i ve vrcholo-
vé silniční cyklistice dospělých. Tuto část 
INFA proto věnujeme cyklistice - minu-
losti i současnosti - jejíž symbolem zů-
stává mírové poselství bílé holubice.

Jiří Králíček 

PROGRAM SETKÁNÍ VETERÁNŮ CYKLISTIKY 19. 6. 2020
17:30 hodin, Opočno Kupkovo náměstí: sraz účastníků Spanilé jízdy 
z Opočno do Přepych. Vzpomínka na Vlastimila Moravce.

18:00 symbolický start pelotonu s cílem Přepychy Ve skalách

18 :30 hodin - vzpomínkový program Ve skalách s hosty: olympij-
skou vítězkou v běhu na lyžích a cyklistkou Kateřinou Neumanno-
vou, Janem Smolíkem a účatníky Závodu míru pionýrů z roku 1972  
z cyklistického oddílu TJ Spartak Opočno. Občerstvení zajištěno.

SPANILÁ JÍZDA
SETKÁNÍ VETERÁNŮ
19. června 2020
OPOČNO - PŘEPYCHY
Spolek ABAKUS, TriClub 
Dobruška s obcemi Přepychy, 
Mokré a Sedloňov Vás zvou 
na setkání s cyklistickými 
veterány - účastníky Závodu 
míru. Účast přislíbil držitel 
Žlutého trikotu z roku 1964 
Jan Smolík. Setkání proběhne 
za účasti sportovců DUKLY 
včele s Kateřinou Neumano-
vou a zástupců Cyklotour Na 
kole dětem (cyklista na vy-
sokém kole Josef Zimovčák 
a handicapovaný triatlonista 
Michal Šiška).

PICASSOVA HOLUBICE MÍRU



První non-stop etapový závod 2222 kilometrů v limitu 111 hodin se 
zapojením handikapovaných sportovců projede, dle současných pro-
pozic, ve dnech 28. 7. - 1. 8. i naší obcí.

Účastníkem minulých ročníků v dresu 
Nadace ČEZ byl i místostarosta Pohoří 
Jiří Oubrecht, který nás na připravova-
nou akci upozornil. Zda se i letos zů-
častní jako doprovod handicapované-
ho Havajského IRON-MANA Michala 
Šišky, není jisté. Jisté však je, že jeho 
účast zajistil na setkání cyklistických 
veteránů dne 19. 6. v Opočně a v Pře-
pychách v lokalitě Ve skalách.

Se členy cyklistického oddílu při TJ SPARTAK OPOČNO 
vzpomeneme 70. léta s legendou JANEM SMOLÍKEM
Pátek 19. června v lokalitě Ve skalách.

Pamětníci, poznáte své bývalé spolužáky, a je mezi nimi i jeden Přepyšák, na sním-
ku z oslav 1. máje v Opočně v roce 1971?

PŘEPYCHY VE ZNAMENÍ CYKLISTIKY

NAŠÍ OBCÍ PROJEDE PELOTON ZÁVODU 2222 KM 
OKOLO ČESKA



Mistrovství v silniční cyklistice letos nebude

 ŠKODA AUTO MISTROVSTVÍ V SILNIČNÍ CYKLISTICE 2020 – Spo-
lečné mistrovství České a Slovenské republiky neproběhne v plánovaném 
termínu 18. – 21. června 2020. 
„Mezinárodní cyklistická unie prodloužila zákaz pořádání závodů do kon-
ce června a zároveň nám doporučila nový termín konání šampionátu. Ten 
by podle UCI mohl proběhnout 22. a 23. srpna. V současné době však není 
jistota ohledně uvolnění nařízení, která limitují organizaci sportovních 
akcí a proto je téměř nereálné sportovní akce v tomto termínu uspořádat,“ 
vysvětlil člen Komise silniční cyklistiky ČSC Vladimír Vávra.

Cyklistický šampionát jehož trasa měla vést i přes Přepychy, avizovaný  
v Přepyšském březnovém zpravodaji, se letos neuskuteční. Na násle-
dujících řádcích přinášíme vyjádření nejpovolanějších.

Kromě vyjádření Komise je důležité i 
stanovisko organizátora ŠKODA AUTO 
MISTROVSTVÍ V SILNIČNÍ CYKLIS-
TICE 2020 z HK cyklo. „Nový termín je 
jedna věc, druhou je soubor různých fak-
torů, které s organizací souvisí. Přesto, 
že dva měsíce před konáním šampionátu 
byly přípravy v pokročilé fázi, tak vzhle-
dem k převážně logistickým komplikacím 
nebude možné tuto akci v nově navrženém 
termínu uspořádat. Z důvodu epidemie 
koronaviru nastaly komplikace i ohledně 
pozastavení plnění od velké části sponzorů 
a partnerů. Jejich podpora je spolu s pří-
spěvkem Královéhradeckého kraje a města 
Opočna klíčová pro organizaci závodů. 
Máme i nadále zájem mistrovství zorgani-
zovat, a proto jsme ČSC nabídli variantu 
uspořádání této akce v roce 2021. To vše 
však bude teprve předmětem dalších jed-
nání,“ vysvětlil ředitel ŠKODA AUTO 
MSC 2020 Miloš Židík.

Ředitel ŠKODA AUTO Mist-
rovství v silniční cyklistice Miloš 
Židík jr.

ZÁJEM O MISTROVSTVÍ TRVÁ - VE HŘE JE ROK 2021



BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška pro vás ve 
spolupráci s Iuridicum Remedium, z. s.  připravil další ročník jednodenní 
bezplatné mobilní advokátní poradny v Dobrušce, která bude spočívat v 
individuálním právním poradenství v oblasti dluhů, exekucí, bydlení, 
zaměstnání. Cílem mobilní právní pomoci je zajistit pro občany (50+) 
možnost individuální osobní konzultace s advokátem.  
Díky vstřícnému přístupu manželů Horákových z Centra pro všechny 
generace se konzultace uskuteční v prostorách centra nad restaurací 
Jelen (nachází se zde RC Sedmikráska a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 
24, Dobruška - vchod od občerstvení U Sedmikrásky).  
Na konzultaci navazuje další možná právní pomoc, která bude 
poskytována prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně. 
Občané, kteří budou mít zájem o tuto bezplatnou individuální advokátní 
pomoc, mají možnost objednání konzultace na telefonním čísle 
776 703 170. Službu je možné využít i bez předchozího objednání. Na 
neobjednané zájemce o pomoc se však nemusí dostat řada, přednost 
budou mít občané objednaní. 
MÍSTO:  Centrum pro všechny generace Dobruška (za restaurací Jelen) 
DATUM: 5. června 2020 od 10 do17 hod. (poslední klient v 16:30 hod.)
O případné změně termínu vás budeme informovat. 
Bližší informace vám sdělí: 
Ing. Mgr. Simona Dolková  606 743 984
Bc. Kristýna Hanzlíčková    777 418 284
NA KONZULTACI SI S SEBOU PŘINESTE POTŘEBNÉ DOKUMENTY, 
KTERÉ SE K VAŠEMU PROBLÉMU VZTAHUJÍ. 

Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt 
nebo účet?
Přemýšlíte o řešení dluhů osobním bankrotem?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?



KNIHOVNA U LENKY

Zemřel Ten, který vede. 
Čestný náčelník indiánského kmene Kikapú (Kickapoo) a muž, který 
hovořil sedmnácti jazyky, zemřel po dlouhé nemoci ve věku 89 let. 

Jeho knihy, ve kterých barvitě líčil život a rituály domorodých kmenů 
Ameriky či Oceánie, ovlivnily celé generace čtenářů. Mnozí s nimi vy-
růstali, v mnohých probudil zájem o cestování a poznávání, o studium, 
o pochopení jinakosti. Miloslav Stingl, uznávaný etnograf, cestovatel 
a autor literatury faktu, zemřel v pondělí 11. května v nedožitých de-
vadesáti letech.

Lenka Čtvrtečková a Jiří Králíček

První autorizovaná biografie cesto-
vatelské legendy Miloslava Stingla. 
Kniha získala cenu Magnesia Litera 
2017 za nakladatelský čin. V naší 
knihovně si ji můžete zapůjčit od 
1. července 2020.

RESTAURACE 
KATKA OTEVŘENA

Od 25. 5. s obsluhou
i uvnitř restaurace.

PONDĚLÍ
10:30 – 13:30

ÚTERÝ 
10:30 – 13:30, 17:00 – 22:00

STŘEDA
10:30 – 13:30, 17:00 – 22:00 

ČTVRTEK
10:30 – 13:30

PÁTEK
10:30 – 13:30, 17:00 – 22:00

SOBOTA
16:00 – 20:00

NEDĚLE
16:00 – 20:00

KNIHOVNA OTEVŘENA:
pondělí od 15 do 18 hodin



BRIGÁDY NA TENISOVÝCH KURTECH

Brigáda na kurtu: Filip Tláskal, Lukáš Tláskal, Radek Šichan, Jakub Šichan. Ruku 
k dílu přiložily i Věra Tláskalová a Lucia Seidelová za pomoci dětí.

POZNÁŠ SVÉHO SOUSEDA?
JEN KROK STRANOU

... od 27. 4. na nové adrese

Kupkovo náměstí čp. 135 
(vedle Lahůdek)

V dubnovém čísle INFO Přepychy jsme 
vám položili otázku, zda podle očí poznáte 
svého souseda. 

Správná odpověď:
A - Maruška(st.) a Toník Pultarovi
B - Renata a Václav (ml.) Hrochovi
C - Anička Kovářová
D - svatý Jan Nepomucký
E - Jarmila Sejkorová
F - Anička Uhlířová
Ze správných odpovědí jsme vylosovali 
výherce, který si vyzvedne sladkou od-
měnu v Zámecké vinotéce a Zásilkovně u 
paní Zuzany Chadimové v Opočně.

Výherce: Marie Burketová, Přepychy



VODA PRO PODORLICKO

Vznikla pracovní skupina Voda pro Podorlicko. Využije „jezera” pod-
zemní vody k zásobování rizikových oblastí. Na Rychnovsku je sku-
pina složena ze starostů, ředitelů vodáren, hydrogeologů, zemědělců 
a lesníků. Jejím cílem je zajištění dostatku pitné i užitkové vody pro 
celou oblast podorlického regionu.

 „Tento kraj se trápí suchem už řadu let 
a zatím nepřichází řešení. Chceme připojit region 
na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu 
a konkrétními kroky zadržet vodu v krajině,” 
vysvětluje koordinátor skupiny Drahoslav Chudoba.

Skupina má 20 členů. Kromě starostů obcí v ní působí také hydrogeolog 
Svatopluk Šeda, šéf Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivos-
ti v Opočně Jiří Novák, ředitel Správy lesů šlechtického rodu Colloredo-
Mansfeldů v Opočně Ladislav Šimerda a dále několik místních zeměděl-
ců a lesníků. Tito odborníci se budou scházet pravidelně jednou měsíčně, 
aby připravili potřebné podklady a ty dále předali Královéhradeckému 
kraji, Ministerstvu zemědělství či Ministerstvu životního prostředí.
„Beru to jako výzvu. Dvacet let se věnuji vodohospodářským projektům ve 
spolupráci s různými obcemi. A zároveň jsem zemědělec a myslivec a boj 
proti suchu beru jako součást svojí profese. Postupnými kroky pracovní sku-
pina docílí toho, abychom Rychnovsko a celé Podorlicko zásobili vodou,“ 
uvádí iniciátor projektu Drahoslav Chudoba. Rozhovor s ním přineseme 
v prázdninovém Přepyšském zpravodaji.

Jiří Králíček



TRADIČNÍ POUTNÍ 
BOHOSLUŽBY

V DŘÍZNECH 2020
neděle od 14:30 hodin

24. května 2020 
mši sv. celebruje 

P. Benedikt Machalík

31. května 2020 
mši sv. celebruje 

P. Jiří Pilz

16. srpna 2020 
mši sv. celebruje 
P. Zdeněk Novák

11. října 2019 
mši sv. celebruje 
P. Ján Jakubovič

Vážení čtenáři,
rozhlížíme se po světě a objevujeme 
krásy a příběhy ve vzdálených kra-
jích. A což takhle se porozhlédnout 
u nás doma. Tedy spíše za rohem. 
Opočenský zámek se probouzí a že  
v této sezonně bude mít co nabíd-
nout je nasnadě. Funkci PR (vztahy  
s veřejností) zastává Andrea Seidelo-
vá, kterou jsme vyzpovídali pro červ-
nové číslo Pepyšského zpravodaje. 
Nyní krátká pozvánka.

DEN PARKŮ A ZAHRAD
6. a 7. ČERVNA
Tento rok je významný pro opočen-
ský  zámecký park. Od jeho založení 
tehdejším majitelem panství Josefem 
II.  knížetem Colloredo-Mannsfeldem 
uplynou již dvě staletí. Přijměte naše 
pozvání 6. a 7. června v rámci „ Dnů 
parků a zahrad“ ke komentované pro-
hlídce, procházce naším parkem, vše 
za odborného výkladu paní RNDr. 
Jarmily Martincové z Výzkumné sta-
nice v Opočně. Sejdeme se po oba dva 
dny dopoledne v 10 hodin a odpoledne 
ve 14 hodin před letohrádkem. Dále 
v souvislosti s parkem můžete dne  
6. června navštívit v zámecké tabulni-
ci přednášku paní Jindřišky Svobodové 
ze spolku Centrum slezského norika 
na téma „ Péče o park a krajinu ve  
21. století za využití koňské síly“. 
Na obě akce  je vstup volný.

Andrea Seidelová

POZVÁNKY



TRADIČNÍ PŘEPYŠSKÉ TRHY VÁS VÍTAJÍ
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Aktuální opatření 
Vstup pouze za použití ochranných roušek.

Dodržujte veškerá hygienická opatření a pokyny pořadatelů.
Dodržujte vzájemné rozestupy 2 metry.

23. 5. 27. 6. 8. 8. 17. 10. 5. 12.
30. 5. 4. 7. 22. 8. 24. 10.

6. 6. 11. 7. 5. 9. 31. 10.
13. 6. 18. 7. 19. 9. 14. 11.
20. 6. 25. 7. 3. 10. 28. 11.

PODORLICKÉ TRHY HOBBY BURZY

Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více 
podle kalendáře trhů.

Jednorázové vstupenky lze zakoupit u pokladny osobně.
Začátky od 6 hodin. Rezervace prodejních míst do 7 hodin.

Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK. 

AREÁL SK PŘEPYCHY

Informace:
p. Šabatová

727 877 533
Miroslav Pavel

774 652 855

KALENDÁŘ
Červeně zvýrazněná data jsou nové termíny v kalendáři trhů 2020.


