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Informace z  obecního úřadu

VÝPISY z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2022-03 ze dne 8. 3. 2022 a č. 2022-04 ze dne 5. 4. 2022

ZO dne 31. 8. 2022

Přítomno: 13 členů ZO, 2 občané
I. Bere na vědomí
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění dří-
vějších usnesení. 
3. Bod 5 programu • Informace o váleč-
ném konfliktu na Ukrajině.
4. Bod 8 programu • Zprávu komise pro 
hodnocení a posouzení žádostí pro pro-
dej pozemkových parcel v Lokalitě Z1 „V 
Domcích“, Přepychy.
5. Bod 10 programu • Informaci o nutnosti 
opravy střechy a komínu hasičské zbrojni-
ce čp. 125.
6. Bod 12 programu • Informaci o kultur-
ních akcích.
7. Bod 13.1. programu • Informaci o kupní 
smlouvě v lokalitě Z26, parc.č. 219/45.
II. Schvaluje: (pro/proti, zdržel se)
1. Bod 1 programu • Program a ověřovate-
le zápisu (13/0/0).
2. Bod 4 programu • Rozpočet obce Pře-
pychy na rok 2022 (13/0/0). 

Příjmy 35.500.000 Kč
Výdaje 48.100.000 Kč
Financování 12.600.000 Kč

ZŠ a MŠ Přepychy 650.000 Kč
Svazek obcí Dřížná 400.000 Kč
SK Přepychy 60.000 Kč 
Celková částka dotací 
nepřevyšující 50.000 Kč 
v každém jednotlivém 
případě činí 

230.000 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými 
prostředky. Závazným ukazatelem je para-
graf.  Zastupitelstvo obce zároveň schvalu-
je dotace:

3. Bod 6 programu • Finanční dar na hu-
manitární pomoc obyvatelům Ukrajiny 
ve výši 65.000,-Kč na konto Člověk v tísni 
(13/0/0).
4. Bod 9 programu • Kupní smlouva spo-
jená s ujednáním o zřízení předkupního 
práva na pozemkové parcely v lokalitě Z1 
„V Domcích“, Přepychy (12/0/1).
5. Bod 9.1. programu • Kupní smlouva 
spojená s ujednáním o zřízení předkupní-
ho práva na pozemkové parcely v lokalitě 
Z1 „V Domcích“, Přepychy (12/0/1).

6. Bod 9.2. programu • Žádost č.j. 254/2022 
o prodloužení termínu úhrady kupní ceny 
parcely č. 237/137 v lokalitě Z1 (12/0/1).     
7. Bod 9.3. programu • Žádost č.j. 
264/2022, odstoupení před podpisem 
kupní smlouvy parc.č. 237/127 v  lokalitě 
Z1 (13/0/0).
8. Bod 11 programu • Vyhlášení Záměru 
obce Přepychy č. 1/2022 (13/0/0).
9. Bod 13.2. programu • Smlouvu o při-
pojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladi-
ny 0,4 kV, číslo: 22_SOP_01_4121930150. 
Provozovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  
(13/0/0).

IV. Pověřuje starostku k podpisu
1. Kupních smluv dle bodu 9 a 9.1. progra-
mu.
2. smlouvy dle bodu 13.2. programu.

ZO dne 5. 4. 2022
Přítomno: 13 členů ZO, 2 občané
I. Bere na vědomí
3. Bod 4 programu • Informaci o akci 
„Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 „V 
Domcích“, Přepychy“.
4. Bod 5 programu • Zprávu komise pro 
hodnocení a posouzení žádostí pro pro-
dej pozemkových parcel  v Lokalitě Z1 „V 
Domcích“, Přepychy.
5. Bod 9 programu • Informaci o novém 
dodavateli energií pro objekty obce.
6. Bod 11 programu • Rozpočtové opatře-
ní č. 2022/001.
7. Bod 16 programu • Informaci o výši 
paušální platby na opatrovance a rok 
30.500,-Kč.
8. Bod 17 programu • Poděkování za dar 
na podporu včelaření, č.j. 328/2022.
9. Bod 18 programu • Informaci o ubyto-
vání a pomoci občanům Ukrajiny na úze-
mí obce.
10. Bod 19 programu • Informaci o kul-
turních akcích.
11. Bod.21 programu • Poděkování za do-
taci z rozpočtu obce 2022 pro MS Opočno 
–  Poděkování za dotaci z  rozpočtu obce 
2022 pro SK Přepychy.
II. Schvaluje (pro/proti, zdržel se)
1.  Bod 1 programu  • Program a ověřova-
tele zápisu (10/0/0).
2.  Bod 6 programu • Kupní smlouvy spo-
jené s ujednáním o zřízení předkupního 
práva na pozemkové parcely v lokalitě Z1 

„V Domcích“, Přepychy (10/0/0).
3. Bod 7 programu • Veřejnoprávní smlou-
vu č. 9/2022, dotace ve výši 100.000,-Kč, 
příjemce Sportovní klub Přepychy, z.s. 
(10/0/0).
4.  Bod 8 programu • Podání žádosti o 
dotaci z  dotačního programu Regenera-
ce brownfieldů pro podnikatelské vyu-
žití – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
z Národního plánu obnovy, akce „Výstav-
ba nové sportovní haly na pozemcích 
p.č. 132/1, 1174 a 981/61 v  Přepychách“ 
(10/0/0).
5. Bod 10 programu • Akci „Oprava stře-
chy a komínu budovy hasičské zbrojnice 
Přepychy čp. 125“ (10/0/0).
6. Bod 12 programu • Rozpočtové opatře-
ní č. 2022/002 (10/0/0).
7. Bod 13 programu • Dodatek č. 1 k ob-
chodní smlouvě č. 1/10020 k  odběru 
biologicky rozložitelného odpadu ze dne 
30.5.2011 (10/0/0).
8.  Bod 14 programu • Smlouvu o spo-
lupráci při přípravě a realizaci koncertů 
Dvořákova festivalu a provedení umělec-
kého výkonu, pořadatel BRAUNENSIS 
ART PRODUCTIONS s.r.o. (9/0/1).
9. Bod 15 programu • Rámcová smlouva 
o spolupráci v oblasti kultury a cestovní-
ho ruchu, pořadatel BRAUNENSIS ART 
PRODUCTIONS s.r.o. (9/0/1).
10. Bod 20.1. programu • Zprávu inven-
tarizační komise a výsledek inventarizace 
2021 (10/0/0).
11. Bod 20.2. programu • Podání žádosti 
o dotaci dle výzvy č. 12/2021 NPŽP akce 
„Změna topného systému v  budově ZŠ 
Přepychy čp. 69“ (10/0/0).
12. Bod 20.3. programu • Záměr obce Pře-
pychy č. 1/2022 (10/0/0).
13.Bod 20.4. programu • Kupní smlouvu 
na prodej pozemku parc. č. 14/2, díl „a“, 
o výměře 8 m2 v obci Přepychy,  k.ú. Pře-
pychy u Opočna (10/0/0).
14.Bod 20.5. programu • Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 22/2021 „Stavební úpra-
vy obecního úřadu, Přepychy“, dodavatel 
STATING s.r.o. (8/0/2).
15.Bod 20.6. programu • Smlouvu o pro-
vedení hudební produkce 5.7.2022,, de-
chová hudba Miločanka, z.s. (10/0/0).
III. Pověřuje starostku obce
 • k  podpisu Kupních smluv dle bodu 6 
programu.
 • k  podpisu Veřejnoprávní smlouvy dle 
bodu 7 programu.
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 • k podání žádosti o dotaci dle bodu 8 programu.
 • k dalšímu jednání ohledně opravy střechy a komínu ha-
sičské zbrojnice dle bodu 10 programu.
 • k podpisu dodatku č. 1 k obchodní smlouvě dle bodu 
13 programu.
 • k podpisu smluv dle bodu 14 a 15 programu.
 • k podání žádosti o dotaci dle bodu 20.2. programu.
 • k podpisu Kupní smlouvy dle bodu 20.4. programu.
 • k podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo dle bodu 20.5. 
programu.
 • k podpisu smlouvy dle bodu 20.6. programu.
IV. Ostatní:
Informace - Návrhy
• Myslivost – nemoc srnčí zvěře, nebezpečí prasečího 
moru 
• Festival dechových hudeb Karla Pšeničného 5.7.2022 – 
nutnost zvýšit vstupné 
• Večerní promítání 4.7.2022, film pro dospělé „Zátopek“, 
dětský film zatím není vybrán. Pohoštění zajistí bufet na 
hřišti 
• Toulavá kamera – starostka obce poděkovala Janu Ma-
cháčkovi za účast na natáčení a za mluvené slovo
• Zřídit sportovní komisi
• Údržba areálu SK Přepychy – zaměstnanec obce, který 
by měl tento areál na starosti

Pracovníci technických služeb pokáceli nevzhledné thuje v cen-
trální části obecního hřbitova. Po vytahání pařezů byla celá plo-
cha upravena, doplněna novou zeminou a oseta travinou. Ote-
vřená plocha se brzy po současných deštích zazelená.

TECHNICKÉ SLUŽBY
péče obce o pietní místo 

Základní  škola a mateřská škola Přepychy

ZÁPIS 
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

do mateřské školy

3. 5. 2022 od 15:30 do 17:00 hod 
v budově mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
si můžete stáhnout na stránkách školy 

www.skola.prepychy.cz nebo vyzvednout v MŠ

Doklady, které je zákonný zástupce 
povinen předložit při zápisu:

• vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
potvrzenou lékařem (nevyplňuje se na žádosti o přijetí  

dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

• rodný list dítěte

• průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad 
o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě 

osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

• doporučení školského poradenského zařízení (v případě 
dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

• doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci 

(v případě nepodrobení se očkování)

REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ
ve finále

Na budově obecního úřadu jsou dokončovány 
montáže podlah, sádrokartonových podhledů a 
pokládka dlažby ve 2. NP, provádí se montáž ko-
telny s tepelným čerpadlem, postupně se provádí 
výmalba dokončených místností včetně montáže 
nových svítidel. U vchodu z východní strany se 
buduje parkovací plocha. Vše probíhá dle har-
monogramu prací.
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Informace z  obecního úřadu

INTERIÉR
Nosná konstrukce je v interiéru přiznaná ve své přirozené materialitě. Vnitřní obklady stěn ze smrkových lamel s pod-
kladní odrazivou vrstvou vyplněnou minerální vlnou plní akustickou funkci. Výplně otvorů s dřevěnými rámy v barvě 
obkladů. Pružná sportovní podlaha s dvojitým roštem s vrchní vrstvou z jasanových palubkových dílců. Obklad stropu 
akustickými deskami z dřevité vlny. Přírodní linoleum v červenohnědé barvě na podlaze vstupního foyer, šaten a multi-
funkčního sálu. Keramická dlažba a obklady bílé barvy na WC a ve sprchách.  
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NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY - PRO MÍSTNÍ ŠKOLY, SPOLKY A VEŘEJNOST
z jednání zastupitelstva dne 5. dubna 2022

Dotace až 50 milionů korun

Na posledním jednání Zastupitelstva obce Přepychy dne 
5. dubna 2022 bylo mimo jiné schváleno podání nové žá-
dosti o dotaci na výstavbu tělocvičny z programu Minis-
terstva průmyslu a obchodu z Národního plánu obnovy 
- Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.
Obec Přepychy tak může získat až 100% uznatelných 
nákladů projektu, horní hranice je 50 mil. Kč.

Protože se v minulosti vyskytlo několik připomínek k pro-
jektu, požádala starostka obce Zdeňka Seidelová všechny 
zastupitele obce o vypracování písemných připomínek k 
projektu do 30. dubna 2022. Následně budou řešeny na spo-
lečné videokonferenci za účasti architektů.
Zadání obce Přepychy spočívá v prověření parcel st. 132/1, 
1174, 981/61 k. ú. Přepychy u Opočna [734705] pro účel 
novostavby tělocvičny. Primárním účelem stavby je zvýšení 
standardu tělovýchovy místní malotřídky. Tělocvična bude 
sloužit i místním sportovním spolkům, oddílům a veřejnos-
ti, pro halové sporty, sezónní tréninky a pro konání příleži-
tostných kulturních událostí. Parcela v současnosti zastavě-
ná srostlicí zdevastovaného původního hostince z přelomu 
19. a 20. století a nekvalitní přístavby z 90. let sousedí s vý-
znamným veřejným prostranstvím okolo Farského rybníka. 
Fasáda tělocvičny tak spolu s farou, kostelem a ovocným sa-
dem výrazně definují jeho atmosféru. Novostavbu je potře-
ba měřítkem i výrazem přizpůsobit vesnickému kontextu.

EXTERIÉR
Opláštění tělocvičny je navrženo s minimálními výrazovými 
prostředky, za použití materiálů s nízkými nároky na údržbu 
a pořizovací cenu. Průčelí orientované směrem k rybníku 
reaguje nepřímo na původní pravidelné členění východní 
fasády hostince. Vertikální členění dřevěnými sloupy nebo 
variantně širokými negativními spárami na menší pole s pl-
nými a transparentními výplněmi. Předložené materiálové 
varianty opláštění připouští diskuzi a rozhodnutí podložené 
precizními provozními a technickými argumenty na úrov-
ni vyššího stupně dokumentace, např. opláštění dřevěnými 
hranoly ze sibiřského modřínu s bezbarvou impregnací, pří-
padně opláštění vlnitými vláknocementovými deskami.

Přepyšský zpravodaj 2022/1



strana 5

Ze života obce

SLOVO STAROSTKY PŘEPYCH / СЛОВО МІСЬКОЇ ГОЛОВИ З PŘEPYCH
Zdeňky Seidelové

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
nemohu začít jinak, než aktuálním děním na Ukrajině. 
Nebudu se dlouze rozepisovat, jistě sami sledujete dě-
ní posledních dnů. Vypukl konflikt, se kterým nemáme 
a ani jsme nechtěli mít nikdy žádné zkušenosti. Bohu-
žel, je to skutečnost. Jde zde o hodně, o naši budouc-
nost, budoucnost našich dětí, svobodu, demokracii, 
mír v Evropě a ve světě!
Jsem Vám všem vděčná za ohromnou vlnu solidarity, 
která se zvedla na podporu Ukrajiny. Děkuji všem, 
kteří nějakým způsobem pomáhají. Ať to jsou sbírky 
pro ubytované – materiální i finanční, samotné uby-
tování, ale i výuka českého jazyka. Přeji Vám k tomu 
všem hodně sil!
V kontextu dění na Ukrajině se zdají ostatní záležitosti 
malicherné a druhořadé, nicméně je potřeba fungo-
vat dále. Vzhledem k příznivým klimatickým podmín-
kám letošní zimy bylo možné pokračovat v započa-
tých akcích.
- Akce „Stavební úpravy obecního úřadu Přepychy“ se 
blíží do svého finále.
- Práce na údržbě a úpravě zeleně na obecním hřbito-
vě jsou dokončeny.
V nejbližších dnech bude zahájena akce Infrastruktura 
Lokalita Z 1 „V Domcích“, Přepychy. Začíná se již navá-
žet, dnes tolik drahocenný, stavební materiál.
Covidovou dobu nahradila nová realita! Nicméně 
zvládneme to, musíme!
Hodně štěstí a ještě jednou díky! 

Vaše starostka, Zdeňka Seidelová

Шановні співгромадяни та дорогі сусіди! 

Я не можу почати інакше, ніж нинішніми 
подіями які відбуваються в Україні. Не буду довго 
вдаватися в подробиці, але я впевнена, що ви 
також спостерігаєте за подіями останніх 
днів. Виник конфлікт, з яким ми ніколи не мали 
і не хотіли мати жодного досвіду. На жаль, це 
факт. Йдеться про багато, про наше майбутнє, 
майбутнє наших дітей, свободу, демократію, 
мир у Європі та світі! 
Я вдячна вам усім за велику хвилю солідарності, 
яка піднялася на підтримку України. Дякую всім, 
хто як може, так і допомагає. Хтось збирає 
гуманитарну допомогу для гостей, хтось 
фінансову, хтось забезпечує  проживання, а 
також навчання чеської мови. Бажаю всім вам 
багато сил! 
У контексті подій в Україні, інші питання 
здаються дріб’язковими і другорядними, але не 
зважаючі на це потрібно жити далі. Завдяки 
сприятливим кліматичним умовам цієї зими 
вдалося продовжити розпочаті заходи. 
– Завершується проєкт «Будівельні перебудови 
Пржепишського міського управління». 
– Роботи з утримання та благоустрою міського 
кладовища вже завершені. 
Найближчими днями стартує проєкт 
«Інфраструктурний населений пункт Z 1 «В 
Будинках», в Пржепихах. Будівельний матеріал, 
який сьогодні так дорогоцінний, вже починають 
підвозити на майданчик. 
Епоху Covidu замінила нова реальність! Проте я 
впевнена, що ми і це переможемо, ми повинні це 
перемогти! 
Успіхів і ще раз дякую! 

Ваша міська голова Зденка Сейделова

Přepyšský zpravodaj 2022/1

Překlad do ukrajinštiny: Vladimír Ovdijenko
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NAPSALI O NÁS
DENÍK 67/21. 3. 2022, autor Jana Kotalová, redakčně zkráceno

Nový zdroj vody v Přepychách
Přepychy dodávají vodu ze Dří-
zenského údolí pro čtyři obce. 
Přišla však suchá léta, která za-
čala působit problémy, potok vy-
schl. Obec začala problém řešit, 
totiž nalézt a vybojovat si u pří-
slušných ministerstev nový zdroj 
vody. Zkušební vrt v blízkosti v 
současné době připravované lo-
kality pro bydlení ukázal, že mů-
že dát 8 litrů vody za sekundu, 
přičemž v Dříznách to byly 4 litry 
za sekundu. Před měsícem byl 
nově vybudovaný vodní zdroj 
zkolaudován. «Voda odsud bude 
hnána až do Dřízen. Kromě toho 
je za vodním zdrojem směrem  
k obci Mokré naplánována čistír-
na odpadních vod,» říká starost-
ka Zdeňka Seidelová.

Starostka Přepych: „Snažíme se, aby tu lidé zůstali.“

Informace z  obecního úřadu

Tři desítky let uplynuly od 
doby, kdy se v územním plá-
nu Přepych objevila nová zóna 
Z1 určená pro bydlení. Od té 
doby se stavělo v jiných lokali-
tách a záměr bytové výstavby 
v lokalitě Z1 se stále nedařilo 
realizovat, ale to se brzy změ-
ní. Mimochodem ta poslední 
zóna pro výstavbu 16 rodin-
ných domů, která byla zkolau-
dovaná na začátku loňského 
roku, má už číslo 26. 
„Je to další akce za 21,5 milionu korun bez daně. Navazuje na předchozí loka-
litu. Byla tu neudržovaná zahrádkářská kolonie, stromy jsme v zimě vykáceli, 
ještě bude třeba demontovat sloupky a bránu. Smlouva s dodavatel stavby 
byla podepsána v pondělí 14. března. Výstavba infrastruktury může být tedy 
zahájena,“ vysvětluje starostka Přepych Zdeňka Seidelová při prohlídce 
míst, kde v budoucnu nová zástavba vyroste. „Šířka ulice je 5,5 metru, což je 
na vesnici nadstandardní. Myslíme na to, aby odpovídala podmínkám provo-
zu i do budoucna. Na jedné straně bude chodník, na druhé parkování a zelená 
plocha se stromky. Nejmenší parcela má 1200 metrů čtverečních, ty největší 
- rohové mají až 1500," upřesnila. „Celkem jde o 19 parcel, k prodeji zbývají 
ještě čtyři. Vymezovat nové lokality pro bydlení v obcích, kde jsou staré statky 
a za nimi pole, není jednoduché. Měli jsme tu vybudovaný vnitřní trojúhelník 
zástavby rodinnými domy už v roce 1923, bydlely tam naše babičky. Když jsme 
dospěli, postavili jsme si domy okolo. Nyní tady budou stavět naše vnoučata. 
Máme štěstí, že tyto pozemky byly obecní. Snažíme se, aby tu lidé zůstali. Na 
předchozí lokalitu jsme měli dotaci na průmyslové zóny 13,5 milionu korun. V 
současné době už jedeme bez dotace." Na dotaz, proč obec nevyužila dotaci, 
nám staroska Zdeňka Seidelová sdělila: „Zažádali jsme o dotaci - jedná se 
o 80 tisíc korun na zasíťování jedné parcely. Vlastníci parcel by museli domy 
postavit a zkolaudovat do pěti let. V době pandemie zájem o parcely opadl, 
rostou úrokové sazby, lidé mají obavy zatížit rodinný rozpočet hypotékou. Zá-
roveň se obávali, aby dodrželi termín pro dokončení stavby. Z těchto důvodů 
se zastupitelstvo obce rozhodlo odstoupit od žádosti o dotaci ve výši 1 milion 
440 tisíc korun a zároveň prodloužilo dobu dokončení stavby na 10 let. Sa-
mozřejmě souběžně připravujeme i zázemí pro vzdělávání dětí nově přícho-
zích obyvatel. V sousedství  lokality Z1 a Z 26 je mateřská škola po kompletní 
rekonstrukci, která byla částečně financována z dotace. Udržitelnost projektu 
končí v roce 2024. Následně plánujeme propojit stávající budovu MŠ s přístav-
bou. Počítáme s novou třídou, která bude mít k dispozici hernu, ložnici a na 
jídlo budou děti chodit do společných prostor." 

Ne do muzea, ale za vitrínu umístili 
dobrovolní hasiči svůj skvost - histo-
rickou stříkačku. Tento kousek je plně 
funkční. V roce 1927 byl zakoupen od 
pojišťovacího spolku Novoměstského 
– Rychnovského. Veřejné vystoupe-
ní s touto stříkačkou se uskutečnilo 
na sjezdu hasičské župy Opočenské 
17. července 1927. „Sbor předvedl 
cvičení se svou stříkačkou na ruční 
pohon pomocí elektrického motoru 
poháněného ze sítě a pomocí trakto-
ru s přenosem hnací síly řemenem na 
alternátor vyrábějící elektrický proud 
pro elektromotor stříkačky. Tato tzv. 
"trojkombinace” umožňovala jakou-
koli záměnu poháněcí síly,“ připomí-
nají hasiči z Přepych. A aby ukázka za 
vitrínou byla kompletní, nechybí tu 
ani dobové uniformy a jako kuriozitka 
hasičské kolo.

Chlouba hasičů

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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Jak poznat, kde je pravda? Toť oříšek! 
Své by o tom mohl říct domestikova-
ný Přepyšák Michal - při tradičním 
masopustu v naší obci soudce s dese-
tiletou praxí. Ten má jasno: „Pravdu 
hledejme ve víně, pamatujme však, že 
je ukryta u dna!" Protože její hledání 
nestrpí odkladu, členové spolku Pro-
Přepychy nechtějí letos tratit čas přesu-
nem do sklípku na jižní Moravu a pod 
hladinu lahodného moku pohlédnou 
raději na vlastní půdě. Poznávání oče-
kávají záživné a poučné. Samozřejmě 
pod péčí Michalovou, který je nejen 
zkušeným someliérem, ale také maji-
telem vinotéky v Opočně.
Teď už jen aktuální upozornění regist-
rovaným zájemcům ze spolku ProPře-
pychy: PCR testy nepotřebujete, testy 
jaterní se naopak vřele doporučují.

KraJ

NAPSALI O NÁS
DENÍK 67/21. 3. 2022, autor Jana Kotalová

O společenský život v obci se starají především místní spolky. Tím nejmladším 
je spolek ProPřepychy s třináctiletou historií. «Původně občanské sdružení Pro-
Přepychy vzniklo 1. prosince v roce 2009. Hlavními zakladateli byli Honza Dušek 
a Honza Macháček, který zpívá v Opočence a má blízko k dechové hudbě. První 
akcí byl festival dechových hudeb, který je věnován zdejšímu rodákovi Karlu 
Pšeničnému a který se uskutečnil u kostela. Každý rok je uspořádán ve stejném 
termínu, což si i důchodci dobře pamatují - 5. července,» říká předsedkyně Jar-
mila Sejkorová. Jak připomíná, festival přivítal už řadu známých osobností, jako 
Karla Štědrého, Jiřího Helekala, Jiřího Štědroně, Yvettu Simonovou a dvakrát i 
Josefa Zímu. Nelze přitom nezmínit Miloně Čepelku, rodáka z nedalekého Po-
hoří, který k němu neodmyslitelně patří. Co rok, to unikátní kousky.  K festivalu 
dechovek se postupně přidaly další akce včetně Přepyšského kormidla. Podle 
Jarmily Sejkorové každý ročník překvapí: «Z dětských plavidel ráda vzpomínám 
na Smolíčka pacholíčka, měl i jelena, na Křemílka s Vochomůrkou, z dospělác-
kých masek to byla třeba Karkulka, která s sebou měla na palubě i vlka - vlčáka. 
Vždycky si říkám, že už se nedá nic vymyslet, a pokaždé se objeví nové unikátní 
kousky. Vždycky připravíme i něco pro děti, s rodiči například vyráběly ptačí 
budky, jsou tam poníci, vaří se tam kotlíkové gulášky a užijí si to všichni. V lis-
topadu pak pořádáme tematické plesy, letos bude na téma: Zpátky do lavic, a 
k vydařeným akcím na konci roku patří vánoční zpívání a rozsvěcení vánočního 
stromu.» Sem tam spolek láká i na výstavy, jedna z nich třeba pozvala do světa 
vláčků, jiná do starých časů - historických hraček, nádobí a řemesel. A spolek 
ProPřepychy se může pochlubit i turistickou známkou. 
Spolků v Přepychách působí hned několik a na některých akcích vzájemně spo-
lupracují, ať už mezi sebou či s obcí, kulturní komisí nebo se školou. Příkla-
dem je i masopust, který spolek ProPřepychy pořádá spolu s hasiči. „Máme 
44 členů, od těch osmnáctiletých až po pětasedmdesátníky. Hodně nám je ná-
pomocný Vláďa Zdeněk, který dělá i kroniku. Až bude hotová nová zástavba 
rodinných domů, snad získáme nové členy, kteří by mohli přinést nové nápady," 
doufá Jarmila Sejkorová. I když jak se zdá, dobré nápady spolku nechybí, a tak 
se místní mají brzy na co těšit: „Většinou jsme na jaře jezdívali do sklípků, letos 
jsme to pojali tak, že bychom sklípek přivezli do Přepych a připravili degustaci 
vín s vinařem."

Přepychy se baví přepychově

APRÍLOVÝ POZDRAV
In vino veritas

Po několika sklenkách vína, ač skvělého, se nám může zdát krásná korzárka trochu 
máznutá.

NA ZDRAVÍ  VÁM PŘIPÍJÍ

MICHAL PULTAR 

A SPOLEK PRO PŘEPYCHY.

VESELÉ VELIKONOCE
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VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ v lokalitě Z 26
Junkovice mění svou tvář

ZÁZRAKY MODERNÍ DOBY

Náš dům čp.182, v části obce nazývané lidově Junkovice, stavěli moji praro-
diče od roku 1926 do roku 1929. Nutno dodat, že proti dnešnímu stavu byl 
rozměr tehdejší stavby asi třetinový. Od té doby se svět pohnul a dokládá 
to i „malý zázrak“ z výstavby našeho malého sídliště. Myslím, že by se pra-
rodiče nestačili divit. Inspirován Helenou Třeštíkovou, pořídil jsem pro vás, 
malý časosběrný snímek jednoho stavebního dopoledne. Stavebníci Lenka 
Sejkorová a Honza Fencl řeší výstavbu svého nového domova další, netra-
diční metodou. Autor: Vladimír Zdeněk, kronikář

16. března 2022 - čas 6:00 hodin 16. března 2022 - čas 8:00 hodin

16. března 2022 - čas 10:00 hodin 16. března 2022 - čas 12:00 hodin

Aktuální foto uvedené hrubé stavby, pořízené z dronu Milanem Burketem.

LOKALITA Z1
podpis smlouvy

APRÍLOVÝ POZDRAV
z mateřské školy

V pondělí 14. března 2022 byla slav-
nostně podepsána smlouva se zástup-
ci zhotovitele akce INFRASTRUKTURA 
PŘEPYCHY LOKALITA Z 1 „V DOMCÍCH“. 
Zhotovitelem akce je „Společnost Pře-
pychy“, Kave Bau s.r.o. (Správce společ-
nosti) a MERIT Bau CZ a.s. (Společník/), 
obě společnosti se sídlem K Dolíčku 66, 
530 02  Pardubice – Nové Jesenčany, 
zastoupené Petrem Veselým a Ing. Ivo 
Muthsamem, jednateli společnosti.
Celková smluvní cena za zhotovení díla 
činí 21.705.141 Kč bez DPH. Celková ce-
na včetně 21 % DPH činí 26.263.221 Kč.
Stavba bude dokončena do 30. června 
2023.
Přejeme našemu dodavateli hodně 
zdaru a úspěchů, hlavně při opatřová-
ní potřebného materiálu! 

Poslyšte sousede, to jsem zvědavá, jest-
li jim tenhle domek v lokalitě Z 26  
V Domcích zkolaudujou.

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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NAPSALI O NÁS V ORLICKÉM TÝDENÍKU, autor článku Pavel Kumpošt
Sportovní naděje

Dnes vám představíme reprezen-
tantku České republiky, velmi talen-
tovanou stolní tenistku, čtrnáctile-
tou Vendulu ŠICHANOVOU. 

STOLNÍ TENISTKA Z PŘEPYCH
V kategorii mladších a nejmladších žákyň ji patřilo v ČR 1. místo. Mladičká Vendula 
hraje již delší dobu 1. ligu žen a nedávno dokonce nastoupila v Extralize! Zeptali 
jsme se, kdo a kdy ji ke stolnímu tenisu přivedl? „Ke stolnímu tenisu mě přivedl 
můj taťka a začal mě trénovat v první třídě, tedy v šesti letech.“ Jak Vendula tré-
novala a hrála v době, kdy bylo díky covidu dlouho vše zavřené? „Fyzičku jsem si 
udržovala pravidelným cvičením podle internetových instruktorů, dlouhými pro-
cházkami a hraním jiných sportů na zahradě s rodiči a bratrem Jakubem.“

Mistrovství Evropy
Posledního velkého turnaje, kterého se 
Vendula zúčastnila, bylo Mistrovství Ev-
ropy kadetů a kadetek v chorvatském 
Varaždinu. Na který svůj úspěch je Ven-
dula Šichanová hrdá a je tím největším? 
„Mým největším úspěchem je 1. místo 
v kategorii nejmladších žákyň na mezi-
národním turnaji v Linci 2018. Dalším je 
třeba 1. místo na žebříčku ČR v katego-
rii nejmladších žákyň (sezóna 2017/18) 
a mladších žákyň (sezóna 2019/20)

SEN se stal skutečností 
Kolik už má stolní tenistka z  Přepych 
doma medailí a pohárů? „Pohárů mám 
59 a medailí 86. Ale vystavených pohá-
rů v pokoji na čestném místě mám asi 
osmnáct.“ Kam by to až chtěla hráčka 
SK Dobré dotáhnout a kdo je pro ní 
vzorem? „Jednou bych si ráda zahrála 
ženskou extraligu. " (Rozhovor vznikl 
na konci září a v říjnu Vendula skuteč-
ně nastoupila k  prvním zápasům! A 
dokonce vyhrála!) Sportovní vzor žád-
ný nemám, snažím se hrát pro radost.“ 
Který další sport má Vendula oblíbený? 
„Zahraji si ráda volejbal, badminton, 
nebo jsi jdu zaplavat.“ A které vítězství 
uvízlo Vendule nejvíce v paměti? „Nej-
více si člověk pamatuje své první velké 
vítězství, což pro mě byla výhra na re-
publikovém turnaji v Praze v kategorii 
nejmladších žákyň.“

V LETOŠNÍ SEZONĚ DO PŘEPYCH S CYKLOMAPOU
malovaná dětmi pro děti

Obec Přepychy se také zapojila do 
projektu Ručně malovaná cykloma-
pa Rychnovsko. Nově bude umís-
těna v lokalitě „Ve skalách“. Svým 
půvabným zpracováním upoutá po-
zornost každého návštěvníka obce 
a dobře poslouží k jednoduché ori-
entaci. Právě v lokalitě „Ve Skalách“ 
často zastavují cyklisté a příjemné 
posezení využívají k odpočinku.

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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Život v obci

POSTOJ OBČANA JOSEFA CHUDÉHO
autor  Vladimír Zdeněk

Vážení občané Přepych, vážená paní starostko a ostatní představitelé obce
Jsme svědky pohnutých událostí v dnešním světě, kdy se rozhoduje o bytí či neby-
tí, o osudu slušných lidí a celých národů. Boj dobra se zlem je od začátku lidských 
dějin. Pamatuji se, kdy jsme po válce chodili do školy, začali jsme se učit dějepis, 
který byl za protektorátu zakázán. Hlavně to byly dějiny starého Řecka, které 
byly obzvláště pohnuté, a kde se rozhodovalo o tom, zda tehdejší začátky de-
mokracie přežijí. Obzvláště nás zajímal výklad učitele o bitvě u Thermopyl, kde 
spartský král Leónidas s 300 bojovníky čelil obrovské přesile barbarů z východu 
– Peršanům. Řekové zemřeli i s králem „jak zákony kázaly jim“, jak je napsáno 
na jejich hrobě. Pamatuji si, že jsme celý výklad učitele poslouchali se zatajeným 
dechem. A na mě to zanechalo dojem úcty na celý život. Vždycky jsem toužil 
tato místa navštívit a na mohyle, kde jsou pohřbeni, jim vzdát úctu. Bohužel to 
nebylo možné a dnes, kdy to není již žádný problém, jsem již stár.
Tyto události, které Vám píši, znáte, na vlastní kůži, kdy naši starší bratři z Vý-
chodu se snaží zničit a okupovat Ukrajinu a přerušit jejich pokus, dostat se mezi 
slušné národy. Ukrajinci trpěli pod Ruskem celá staletí, od Kateřiny Veliké, a 
hlavně za Stalina, kdy byl neuvěřitelný teror. Jejich snaha se nelíbila panu Pu-
tinovi, protože by byla zlým příkladem pro Rusy, kteří byli zvyklí na karabáč 
odjakživa. Svět demokratických velmocí nechal Ukrajinu v jejich zápase o přežití 
bohužel samotnou, a nedopadne to dobře. Místo diskuzí, které jsou nanic po-
třebuje Ukrajina zbraňové systémy proti letadlům a tankům. Ukrajinci píší do 
světových dějin novou kapitolu o hrdinství zlatým písmem.
Tyto události mně připomínají rok 1938, kdy jsme stáli proti silnému nepříteli a 
mocnosti pro nás nehnuly ani prstem. Jako malý hoch si vzpomínám, jak otec šel 
s námi večer spát a ráno, když jsem se probudil, byli všichni muži z vesnice pryč. 
Narukovali. Na rozdíl od nešťastných Ukrajinců to dopadlo relativně dobře, ale 
kdyby od začátku zasáhly velmoci, mohlo to dopadnout lépe. Ukrajina, vzdor 
svému hrdinství, zřejmě nevyhraje. Bude hodně uprchlíků, kteří si zaslouží naši 
pomoc. Jsou to Slované, křesťané a lidé slušní a pracovití. U nás by měli být vítá-
ni. Je dojemné, jak na výzvu prezidenta Ukrajiny od nás odjíždějí stovky mužů 
i žen, kteří jdou též do boje. Uvažujme o pomoci uprchlíkům. Navrhoval bych 
finanční sbírku i materiální pomoc. 
Já sám do sbírky přispěju finančně a jako materiální pomoc chci nabídnout vel-
mi slušný šatník po zesnulé manželce, kterého jsem se nechtěl vzdát, ale teď to 
daruji na dobrou věc. Naše dcera má známou Ukrajinku, která je zde provdána. 
Přijedou k ní příbuzní a já si pokládám za čest, že budu moci pomoci.

Gott strafe Rusii! (Bůh potrestá Rusko)
Josef Chudý

PS: Omlouvám se mocnostem za kritiku, ale zasahují opravdu pozdě.
Psáno druhý a třetí den invaze.

Začátkem letošního roku dovršil devadesáti let náš spoluobčan Josef Chudý 
z čp. 124. V Přepychách s námi žije od roku 1948, kdy jako šestnáctiletý při-
šel do rodiny svého strýce Josefa Chudého, který své vlastní děti, za smut-
ných a tragických událostí ztratil. Pro mladého Josefa se stal druhým otcem 
a svou pracovitostí i společenskou aktivitou, třeba když v těžkých dobách 
republiky působil 14 let jako obecní kronikář, byl pro něho vzorem. 
Také dnešní devadesátník Josef má za sebou těžký a namáhavý život v ze-
mědělství a ani dnes neztrácí zájem o události kolem nás. Proto nepřekva-
pilo, když nás požádal o zveřejnění svého stanoviska k aktuálnímu dění, do-
týkajícího se každého z nás. 
Postoj občana Josefa Chudého rádi uvádíme. Голубка розправляє крила і хоче на 

землі миру / Holubice roztáhla kříd-
la a žádá o mír / Marie Prymachenko 
(Ukrajinská malířka), rok 1982.

Z  KYJEVA DO PŘEPYCH 
S CUKREM Z ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ

Po ubytování v Přepychách přinesla 
děvčata i pytlík cukru, který s nimi 
údajně putoval celou cestu. Bylo pro ně 
velikým překvapením, že výrobní zá-
vod je od Přepych nedaleko. Společně 
jsme navštívili České Meziříčí.

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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KNIHOVNA U LENKY - KOPA SONETŮ
novinka od Miloně Čepelky v  naší knihovně

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD
ZŠ a MŠ - sběr použitých baterií

Drazí přátelé,
chtěli bychom Vám z  celého srdce poděkovat za spolupráci 
v loňském roce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a ak-
tivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití od-
padních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje 
kolektivní systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu 
prostředí a nám společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.
Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého 
z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných ba-
terií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýt-
vání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, 
tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně ode-
vzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou 
recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje. 
Moc si Vaší aktivity a spolupráce vážíme!
Jako poděkování si Vám dovolujeme zaslat Osvědčení o pří-
nosu pro životní prostředí za rok 2021. Dočtete se v něm, jaké 
množství odpadních baterií jste v minulém roce odevzdali a 
také přepočet na množství kovonosných druhotných surovin 
získaných jejich recyklací.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
A nezapomeňte, jsme tu pro Vás.

Za tým ECOBAT,
Helena Janouškovcová

 

 

Společnost 

ECOBAT s.r.o.  
 IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,  
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního 

systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů  
vydává osvědčení 

 

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Osvědčení se vydává pro 

ZŠ a MŠ Přepychy 69, Přepychy 
IČ: 75016524 

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru  
a následné recyklaci celkem 732 kg použitých baterií. 

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 542 kg kovonosných druhotných 
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů. 

 

RNDr. Petr Kratochvíl 
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.  

 
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.  

Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů. 

VESELÉ VELIKONOCE VÁM PŘEJE
Ilona Jirušková

Přepyšský zpravodaj 2022/1

SONET RYZE SOUKROMÝ
Co cigaret jsem vykouřil,
co alkoholů nasál,
taky jsem často kocouřil
a marnivě se kasal,
že ctihodná jsem jednička
a všeho světa pupek,
až zdolala mě Hanička.
Rozverný plavý cůpek,
co se jí houpal na zádech,
a pleť jak bílá rýže.
Ta nevinnost mi vzala dech.
Stres, jenž mě držel pod krkem,
s ní odháněl jsem úprkem.
Pryč od tlakové níže.

V pátek 1. dubna vyšla v 
nakladatelství ČAS útlá 
knížka Kopa sonetů od 
autora Miloně Čepelky. Je 
milá už od pohlazení, na-
tož pak při četbě. To není 
Apríl. O tom vás přesvěd-
čí sám vydavatel, který do 
Přepych zavítá 29. dubna. 
Knížku si u něho budete 
moci zakoupit. Netrpěli-
vým čtenářům ji zapůj-
číme v knihovně již nyní. 
Některé ze sonetů zhudeb-
nil Patrik Ulrich, režisér 
dokumentu Štace Miloně 
Čepelky, a poslechnout si 
je můžete v Dobrušce dne 
13. června. Pro zvídavé 
čtenáře otiskujeme ma-
lou, láskyplnou májovou 
ukázku.
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Ze života obce 

TÝDEN KOSTELŮ - POZVÁNKA DO KOSTELA SV. PROKOPA
Toulky přepyšskou historií

Společenská kronika  
březen, duben, květen

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu s platnou legislativou upravující zpraco-
vání osobních údajů a se souhlasem zde uvedených osob.

BŘEZEN
Josef Moravec  čp. 21  88 let
Jana Šplíchalová čp. 212  81 let

DUBEN
Ludmila Andršová čp. 21  80 let
Jiří Sejkora  čp. 178  84 let
Marta Remešová čp. 220  70 let
Věra Čápová  čp. 103  88 let
Anna Jelenová  čp. 113  70 let

KVĚTEN
Anna Hartmanová čp. 189  83 let
Marie Nováková čp. 32  84 let
Václav Hroch  čp. 183  80 let 
Marie Tláskalová čp. 37  70 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví a pohody.

Letos, v sobotu 11. června, se mohou 
opět milovníci historie a sakrálních 
památek seznámit na vlastní oči s 
místy zmiňovanými kronikářem Pře-
pych Vladimírem Zdeňkem v oblí-
bené příloze Přepyšského zpravodaje. 
Stopy, které nám v kostele sv. Prokopa 
naši předkové odkázali, a my jsme na 
jejich obnovu společně přispěli, opět 
před našimi zraky ožijí díky vyprávě-
ní a hudební ukázce našich průvodců. 
Od 9 do 11 hodin budete mít mož-
nost obdivovat Hanischovy varhany, 
zvony, křtitelnici ve tvaru obráceného 
zvonu z roku 1550, či tajuplné, dosud 
neprozkoumané, podzemní chodby 
do nichž se bezpečně spustíte s po-
mocí našich dobrovolných hasičů. O 
náhrobcích a erbech pánů z Přepych 
povypráví heraldik Petr Kropáček. 

„Kdybychom si oči vyplakali 
a jako moře byl náš žal, 
nikomu tím nepomůžem 

a život půjde dál …“

Dne 9. dubna 2022 
uplynulo 12 let plných smutku a bolesti, 

kdy nás navždy opustil pan 

BOHUSLAV JIRUŠKA 
zaměstnanec 

Zdravotnické záchranné služby KHK.

Prosíme všechny, kdo ho měli rádi, 
o vzpomínku.

Vzpomínají manželka Ilona, 
dcera Věrka Tóthová s rodinou, 

sestra Dáša s rodinou 
a švagrová Renata s rodinou.

VZPOMÍNKA  

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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PŘÍCHOD JARA S PŘEDŠKOLÁKY
Mateřská škola Přepychy

Zimní měsíce nám do školky přinesly spoustu nových her a zábavy. Už víme, jak se 
postarat o ptáčky v zimě, jak to chodí na zimních olympijských hrách, jak to dopad-
lo s Koblížkem, který utekl babičce a dědečkovi. Nezapomnělo se na masopustní 
období a s ním náš oblíbený karneval.
S paní Zimou jsme se jak se patří rozloučili a nyní už netrpělivě vyhlížíme jaro a  
s ním velikonoční radovánky.

Veselé Velikonoce 
přeje ZŠ a MŠ Přepychy

ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY Přepychy 
pro školní rok 2022/2023 

3. 5. 2022 od 15:30 do 17:00 hodin 
v budově mateřské školy

Ze života obce
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
krátké představení činnosti místní skupiny v roce 2022

V pátek 11. března 2022  se kona-
la výroční schůze MS ČČK, které 
se účastnilo 33 členů, 8 hostů a 5 
dárců krve. Během schůze proběhly 
volby výboru MS ČČK. Do výboru 
byly zvoleny  členky, které již v MS 
ČČK působí. Výbor MS ČČK zů-
stává tedy ve stejném složení členů, 
jako v minulých obdobích.

Dobrovolných dárců je u nás 28

Při výroční schůzi bylo odměněno 13 
dobrovolných dárců krve. Ráda bych 
poděkovala místnímu obecnímu úřadu 
za balíčky pro odměněné dárce. Celko-
vý počet dobrovolných dárců z naší ob-
ce je okolo 28. Někteří však v minulých 
letech nemohli ze zdravotních důvodů 
krev darovat. Přeji všem pevné zdraví, 
aby se mohli i nadále věnovat tak zá-
služné činnosti jako dárcovství krve, či 
plazmy. Zároveň se na naše spoluobča-
ny, kteří jsou dárci krve nebo plazmy a 
my o nich nevíme, obracím se žádostí, 
aby se nám přihlásili. Rádi bychom i 
vám poděkovali. Kontaktovat můžete  
předsedkyni MS ČČK L. Preclíkovou  
tel 605381357.

Posláním naší MS ČČK je:

Oblast zdravotní pomoci a pečovatel-
ství – je-li třeba, naše členky zajistí léky  
nemohoucím spoluobčanům, nákup a 
pomoc s domácností a hospodářstvím. 
Zde  evidujeme jako pečovatelku paní 
Jarmilu Uhrovou pro paní Marii Nová-
kovou. Děkujeme.

V měsíci březnu jsme pořádali taneč-
ní zábavu. K  tanci a poslechu hrála 
hudba „Duha Dobruška.“ I přesto, že 
kapacita sálu místní restaurace nebyla 
zcela zaplněna, vládla prima nálada a 
dobře jsme se bavili.

V tomto měsíci proběhla sbírka pou-
žitého ošacení ve spolupráci  s Diako-
nii Broumov. Na tuto sbírku navázala 
další sbírka pomoci, tentokrát zdra-
votního materiálu na pomoc Ukraji-
ně, ve které se válčí. Tímto bych ráda 
všem poděkovala za pomoc a solida-
ritu, je vidět, že osudy ostatních vám 
nejsou lhostejné. 

Přepyšský zpravodaj 2022/1

MS ČČK POŘÁDÁ

DĚTSKÝ KARNEVAL
24. dubna od 14 hodin

Restaurace Katka

Malá nápověda pro volbu masky:
„Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři."
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TAKÉ PŘEPYCHY POMÁHAJÍ LIDEM PRCHAJÍCÍM PŘED VÁLKOU
zdroj Rychnovský DENÍK, autor Dana Ehlová

Život v obci

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
krátké představení činnosti místní skupiny v roce 2022

V pátek 8. dubna proběhlo velikonoční aranžování, které jsme pro vás připravili 
ve spolupráci s květinářstvím JASMÍNA z Týniště nad Orlicí. Aranžováním 
provázela paní Hanka Dobešová.

„Nakonec začneme objíždět školy, abychom zajistili místo na gymnáziu a pro dvě 
mladší děti základní školu,“ vylíčila situaci starostka a dodala, že se skupinou už 
také absolvovala procházku do údolí Dřízna a krásné lokality Ve skalách.
Pro další uprchlíky se ubytování připravuje. Prostory nabídla místní římskokato-
lická farnost. K tomuto účelu se ve spolupráci s obcí narychlo adaptuje část příze-
mí fary, což je čp. 1 v Přepychách. Na vybavení místností byla vyhlášena sbírka, 
která proběhla 23. a 24. března. Dárci do hasičské zbrojnice přinášeli nábytek 
(postele, skříně a skříňky, stoly, židle), elektrospotřebiče, nádobí, deky, povlečení, 
ručníky, hygienické a čisticí prostředky. Seznam věcí byl zveřejněn.Zároveň lze 
poskytnout i finanční prostředky. Darovací smlouvy jsou k dispozici v kanceláři 
Obecního úřadu Přepychy.

Také Přepychy otevřely svoji náruč Ukrajincům prchajícím před válkou. Tři 
maminky spolu s třemi dětmi našly v minulém týdnu azyl v domě starostky 
obce Zdeňky Seidelové, která jim pomohla s vyřízením potřebných dokladů, 
včetně bankovního účtu.

Společně s vedením obce Přepychy připravily aktivní Ukrajinské ženy z Opočna 
výuku českého jazyka pro děti i jejich maminky. Protože se neví, jak dlouho zde 
budou muset zůstat, pro jejich život u nás, v zaměstnání a zejména pro děti ve ško-
lách bude znalost češtiny nezbytná. První setkání se uskutečnilo 1. 4. 2022. Další 
lekce budou vždy ve středu, začátek v 17 hod. v Restauraci Katka v Přepychách.

Výuka českého jazyka v Přepychách

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
do redakce zaslali:  Ing.  Jan Černý a Karolina Černá

Slavnostní schůzi zahájil a vedl předseda MS Mgr. Jan Macháček. Nejdříve 
uvítal pozvané hosty a to zejména starostku obce Přepychy Zdeňku Seidelovou, 
místostarostu města Opočna Václava Slezáka, předsedu honebního společen-
stva Ing. Zdeňka Pavlíka, plk. Ing. Luboše Bahníka a dále zástupce místních 
spolků např. SDH, ČČK, spolku ProPřepychy, ČM, jakož i přítomné rodinné 
příslušníky členů MS.

Ze života spolků

VÝROČNÍ ČLENSKA SCHŮZE 19. března 2022

Jednání proběhlo dle schváleného 
programu. Jednotliví členové výboru 
informovali ve svých zprávách o prá-
ci na svěřeném úseku. Zaujala zejmé-
na zpráva předsedy Jana Macháčka a 
mysliveckého hospodáře Aleše Píchy 
ml. V místě zasedání byly  vystaveny 
k posouzení trofeje ulovené zvěře a  
k nahlédnutí kroniky MS. 
Po schůzi následovalo občerstvení a 
večeře. Díky patří personálu pohos-
tinství za přípravu tohoto závěru.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 A 2021
Tato léta jsou navždy zapsána jako ob-
dobí covidových opatření ve společnos-
ti. Pandemie Covidu-19 hlavně v roce 
2020 omezila pochopitelně i naši práci. 
Některé běžné činnosti spolku byly ru-
šeny úplně nebo omezeny. Proto se také 
v tomto roce ani neuskutečnila výroč-
ní schůze. To nejnutnější zabezpečoval 
výbor. Konaly se pouze dvě výborové a 
dvě členské schůze. Přesto byly plněny 
plány lovu. Uskutečnily se plánované 
dva hony (ale bez tradičních setkání po 
jejich ukončení).
V roce 2021 se členská schůze sešla pět-
krát a výbor celkem devětkrát. Byl vo-
len nový výbor MS. Ten již řešil úkoly 
v odlovu zvěře, krmení bažantů a při-
krmování spárkaté zvěře. Dále organi-
zaci akcí pořádaných spolkem  (byly to 
pouze jarní zkoušky vloh a omezené 
sokolnické lovy). V dalším pak zabez-
pečení honů a brigádnickou činnost 
zaměřenou zejména na opravy mysli-
veckých zařízení.
Tato nejistá doba vyvolala i otázky 
o  dalším chovu bažantů. Jestli bude 

odbyt zvěře, jestli se dokážeme o bažan-
ty postarat, jestli se budou vůbec konat 
hony atd… V důsledku to znamenalo, 
že místo každoročního nákupu 2 000 
ks jednodenních bažantích kuřat (před 
rokem 2021) bylo zakoupeno  něco ko-
lem 300 ks kuřat a to již 8týdenních. 
Kapacita odchovny v Čánce tedy vyu-
žita nebyla. U bažantů se členové pra-
videlně střídali v krmení. Bylo i štěstí 
na velmi příznivé počasí. Když nastalo 
období honů, nemuseli jsme se za od-
chované bažanty absolutně stydět, ba 
naopak byli ve výborné kondici, Za to 
všem, kteří se podíleli na chovu pernaté 
zvěře patřil velký dík. Uspořádali se te-
dy 2 hony, kdy na každém bylo vypuš-
těno zhruba 130 bažantů. Při poslední 
leči nechyběla ani hodnotná tombola, 
na každý hon byl dodán 1 ks holé srnčí 
zvěře jako hlavní cena. 
Finanční situace spolku je stále dobrá 
(i když v  roce 2021 se hospodařilo se 
schodkem cca 60 tis. Kč.) V tomto bodě 
patří dík za  pomoc, které se nám do-
stává od samospráv Opočna a Přepych.

MS má dostatečný počet lovecky upo-
třebitelných psů podle ustanovení zá-
kona.
V  roce 1921 bylo uloveno 13 srnců,  
25 ks zvěře černé, 4 daňci, 8 lišek.
Bohužel i naší honitbě se nevyhnula 
papilomatoza u spárkaté zvěře, která 
byla zjištěna na několika kusech. Na 
základě fotografií z fotopasti nám bylo 
vydáno úřadem ŽP v Dobrušce povole-
ní k celoročnímu odlovu takto nemoc-
né zvěře. 
Úhyn zvěře – zejména pod koly aut:  
31ks srnčí zvěře (12 srnců, 12 srn, 7 
srnčat). Ochota aplikovat pachové 
ohradníky a optické plašiče u cest všeo-
becně upadá, protože zvěř si na ně zvy-
ká. Další důvod je, že silničáři zradidla 
likvidují při běžné údržbě krajnic.



strana 17 Přepyšský zpravodaj 2022/1

MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
do redakce zaslali:  Ing.  Jan Černý a Karolina Černá

Ze života spolků

 • Nákup a chov 500 ks bažantů na od-
chovně v Čánce a to opět osmitýden-
ních. Obrovskou neznámou v  chovu 
bažantů bude i enormní růst cen vstu-
pů – cena bažantů, krmiv, léčiv, ener-
gií. Aktuálně musíme pracovat s  tím 
co je, situace se každou chvíli mění. 
Takové výkyvy nepamatujeme. Na od-
chovně bažantů nás letos čeká spousta 
práce s opravami voliér. 
• Průběžná jednání s honebním spole-
čenstvem.
• Akce “Ukliďme Česko” – 2. 4. 2022 
• Pořádání jarních zkoušek vloh 7. 5. 
2022
• Rybářské závody „Zlatý karas”

K PLÁNŮM NA LETOŠNÍ ROK 2022

Každoročně sčítáme v  březnu zvěř v  naší honitbě. S  modernizací myslivosti 
se i u nás provádí lov černé a škodné zvěře i za pomoci nočního vidění a ter-
movize.Letošní CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ se bude konat 
v Dobrušce od 16. – 21. 4. 2022. Slavnostní zahájení 16. 4. od 9 hodin 
v Kulturním domě. 

DŮLEŽITÉ AKCE

• Pořádání 2-3 honů
• Opravy stávajících mysliveckých za-
řízení 
• Sokolnická akce
• Příprava na “obnovení”dětského dne 
( pravděpodobně v r.2023)
• S populací divokých prasat je situace 
složitá. Výskyt afrického moru prasat 
(AMP) se dále přibližuje k našim hra-
nicím, nárazníkové pásmo je již posu-
nuto až po silnici č. 14 v Dobrušce. 
Všichni doufáme, že rok 2022 bude 
úspěšný a že dobré výsledky našeho 
MS budou ku prospěchu všem. Mys-
livosti zdar!
Sestaveno na základě zpráv členů výboru.
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KOPANÁ
přepyšské fotbalové naděje a jejich trenéři

ZÁJEM O KOLEKTIVNÍ SPORTY DLE PRŮZKUMŮ UPADÁ. 
JAK JE TOMU U NÁS?

Zájem dětí o fotbal a sportování všeobecně dramaticky klesá. A přitom by 
každé dítě pro svůj zdravý růst potřebovalo 4-5 hodin tělesné aktivity den-
ně. Plácky, na kterých děti hrály fotbal, postupně mizí. Zájem o soužití obce 
ve spolcích uvadá. Lidé přestali tíhnout ke kolektivním sportům a věnují se 
individuálním. Tím se vytrácí sounáležitost tolik potřebná pro zdravý rozvoj 
společnosti.  Dle odborné analýzy vesnický fotbal v Česku skomírá z následu-
jících důvodů:  V obci se nenajde dost lidí, kteří by měli zájem se o klub starat 
a cestování za prací i školou ubírá volný čas na sport.
V Přepychách má kopaná slavnou tradici. O tom jsme psali v loňském zpra-
vodaji a vyzpovídali jsme naše fotbalové legendy Vaška Zemana a Jirku Ho-
vada. Z rozhovoru s nimi vyplynulo - ano doba se mění, ale mnohé je v na-
šich silách - vše je v lidech. Jak se daří výchova našich nejmladších fotbalistů 
jsme se zeptali jejich trenéra Milana Michla.

Milan s Tomášem věnují svůj volný čas dětem z naší obce

Společně s Tomášem Hejzlarem tré-
nujeme děti od září roku 2020. Vede-
me nejmenší fotbalisty ročník 2015 a 
mladší (7 dětí). Během sezóny se po-
hybují uprostřed tabulky. Na podzim 
loňského roku jsme ještě založili druž-
stvo mladší přípravky, aby děti moh-
ly pokračovat dál ve hraní. Jedná se o  
9 dětí ročník 2013, 2014. Bohužel v 
této kategorii už je konkurence větší 
a tak se výsledkově tolik nedaří. Přes 
zimu jsme trénovali jednou týdně v tě-
locvičně ve Voděradech a obě kategorie 
odehrály 3 halové turnaje. V sezóně 
trénujeme 2x týdně a ročník 2015 se 
účastní středečních turnajů a starší dě-
ti mají turnaje o víkendu.
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KOPANÁ
jak to vidí trenér Milan Michl

Hodil by se ještě jeden trenér
Tím, jak vedeme 2 kategorie, tak je to ča-
sově náročnější a nestíháme se individuálně 
věnovat těm úplně nejmenším. Hodil by se 
nám ještě jeden trenér, ale bohužel se do toho 
nikdo moc nehrne. Nejlepší je spolupráce s 
rodiči, kteří nějaký sport taky provozovali. Ji-
nak máme kolektiv rodičů dobrý. Pohyb dětí 
by měli zajišťovat hlavně rodiče a my bychom 
ho měli zdokonalovat.

Radost a spousta kamarádů
„Je vidět, že děti navazují nová přátelství, i když se předtím nikdy neviděly. Já sám jsem rád, že jsem kolektivní sport hrál, 
protože mi to přineslo spoustu kamarádů. A úplně nejdůležitější je, že mají děti ze sportu radost. Snad jsem Vám aspoň 
trochu přiblížil naši práci s malými dětmi," dodává na závěr Milan Michl.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘEPYCHY

KOPANÁ
Sportovní klub Přepychy - výroční schůze

KARNEVAL SDH 18. 3. 2017

KARNEVAL SDH 12. 3. 2022

APRÍLOVÝ POZDRAV
naše stálice

SDH Přepychy dementuje tvrzení 
zlých jazyků, že chlapíci u vstup-
ného vybírali daně již za Karla IV.!

V pátek 25.3.2022 proběhla výroční schůze SK Přepychy. 
Nejdůležitějšími body bylo řešení problému střechy skladu, 
kterou nám sebrala vichřice a nutnost provedení nákladných 
úprav technického stavu hlavního hřiště. V současnosti totiž 
jedno hřiště sdílí tři mládežnické týmy a dva týmy dospělých 
(dohromady 60 sportovců). S ohledem na přibývající počet 
dětí i kategorií a nutnosti provést zmíněné práce, nám v 
tomto vyšla vstříc obec Přepychy a navýšila SK roční dotaci 
o 40 tisíc Kč, za což vřele děkujeme. V roce 2022 plánuje-
me kompletní vymalování kabin, zvelebení okolí areálu tak, 
abychom v roce 2023 mohli oslavit 90 leté výročí založení 
našeho klubu. 

Tomáš Rejzek

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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MASOPUST 2022
v Přepychách 12. února  2022

V březnovém INFU jsme stručně popsali dění okolo letošního MASOPUSTU. Ač vzhledem k doznívajícím protiepidemickým 
opatřením nemohl být realizován v plném rozsahu, jak jsme byli ještě donedávna zvyklí, přesto radost a dobrá  zábava nechy-
běly. Těšíme se na příští rok na tradiční setkání s nefalšovanou zabíjačkou od našich hasičů a přikládáme několik fotografií.

Přepyšský zpravodaj 2022/1
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PŘEPYCHY V ZÁJMU ČESKÉ TELEVIZE
ČT1 odvysílala dokument o Dřízenském údolí - TOULAVÁ KAMERA 10. dubna 2022

Úvodní slovo reportáže:
O velikonočních svátcích věřící lidé na-
vštěvují poutní místa a křížové cesty. 
Vznikaly většinou v místech, kde se stal 
nějaký zázrak a poutníci u nich v čase 
Velikonoc v modlitbách přednášeli své 
prosby. Jedno takové se nachází v podhůří 
Orlických hor u obce Přepychy v krásném 
údolí Vojenického potoka.  Mariánské 
poutní místo Dřízna vzniklo díky jedi-
nému člověku, kaplanovi Aloisi Mádrovi 
na přelomu devadesátých let 19. století. 
Věnoval tomu všechen svůj život a i svoje 
peníze. Sám se dlouhého věku nedožil, 
zemřel ve svých 41 letech. Poutní místo 
ale žije dál.

Do naší obce opět zavítala koncem března paní Jitka Štěpánková z TV Metuje 
s.r.o., redaktorka pořadů české televize, se svým kolegou. Celá reportáž pro 
Velikonoční vysílání Toulavé kamery byla věnována našemu kaplanovi panu 
Aloisi Mádrovi. Velká část reportáže byla natočena v našem Dřízenském údolí, 
kde divákům přiblížili naše památky pan Mgr. Jan Macháček a pan P. ThLic. 
Augustin Slaninka, CM. Na závěr se natáčelo i u hrobu pana Aloise Mádra u 
kostela Sv. Prokopa. Počasí bylo krásné a sluneční paprsky umocňovaly filmové 
záběry v našem Dříženském údolí. Reportáž bude jistě pozvánkou k návštěvě 
tohoto krásného místa pro naše sousedy z blízka i daleka. Další reportáž z naší 
obce připravujeme.

VÝŠLAP NA OSIČINU 8. května od TESONU
Sejdeme se opět po třech letech na den přesně  

Radek Tláskal se svojí rodinou a kama-
rády pořádá letos opět „Výšlap na Osi-
činu“. Trasu plánuje každý rok jinou 
cestou, uvidíme, čím nás letos překva-
pí. Zakončení je vždy stejné. Končíme 
v Dříženském údolí, kde se všichni se-
sednou okolo ohniště a opékají si párky.
Sejdeme se 8. května ve 14 hodin od-
poledne před budovou TESON. Sebou 
párky a dobrou náladu!
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VÍTÁNÍ JARA 2022
9. dubna v Restauraci Katka, kulturní komise
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Poděkování Kulturní komise patří Ol-
ze Francové za krásná velikonoční va-
jíčka, paní Monice Jakicové s dcerou 
za výrobky z látky a klientkám Do-
mova Dědina za krásné velikonoční 
dekorace. Pletení pomlázek se tradičně 
ujali pánové Václav Slezák, Vladimír 
Zdeněk st., Luboš Bahník, svou koší-
kářskou práci předvedl pan Jiří Kyral. 
Čilé králíčky zapůjčil Václav Hroch a 
Tomáš Seidel vystavil exotická kuřátka. 

Jaro jsme uvítali v Přepychách v sobotu 9. dubna v místní Restauraci Katka. 
Děti si zde mohly vyzkoušet pletení pomlázek, zdobení vajíček, malování na 
látku a mnoho dalšího. Všichni se zajímali i o pletení košíků. K podtržení veli-
konoční atmosféry nechyběla ani živá kuřátka a malí králíčci.

Ti, kteří očekávali krásná žlutá kuřátka, byli překvapeni jejich černou barvou. 
Jednalo se totiž o velmi vzácný druh černé Cemanské slepice /Ayami cemani/. 
Tento druh patří mezi nejvzácnější druhy drůbeže. Indonésané věří v jejich 
magické síly a prastaré plemeno chovají k boji. Cemanské slepice mají černé i 
vnitřnosti, kosti, bělmo očí, ale takřka i krev. Zvláštní druh drůbeže má údajně 
i vysokou produktivitu vajec a dobré maso. Samozřejmě také černé. 



ZA KULTUROU DO PŘEPYCH
i do Opočna za varhanami s rodným listem z Přepych
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9 - 11 hodin 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KOSTELA sv. PROKOPA
v 18 hodin 
FLÉTNY V BAROKNÍ HUDBĚ
Jiří STIVÍN - � étny
Václav UHLÍŘ - varhany

11. 6. 2022

Žehnání varhan v klášterním kostele Narození Páně 
v Opočně  dne 23. 4. 2022 od 18 hodin.

Mši svatou celebruje J. E. Mons. Jan Vokál, 
biskup královehradecký. 

Následovat bude varhanní koncert Pavla Svobody.

TRADIČNÍ 
POUTNÍ BOHOSLUŽBY

V DŘÍZNECH
neděle od 14:30 hodin

1. května 2022 
mši sv. celebruje 

Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář

8. května 2022 
mši sv. celebruje 

Mons. Mgr. Ing. Zdeněk Novák

15. května 2022 
mši sv. celebruje 

Ján Jakubovič, CM, misionář 

22. května 2022 
mši sv. celebruje 
Mgr. Filip Foltán

29. května 2022 
mši sv. celebruje 

 PhDr. Mgr. Jiří Pilz

14. srpna 2022
mši sv. celebruje 

Branko Štefún, CM, misionář

9. října 2022
mši sv. celebruje 

Emil Hoffmann, CM, misionář

Před každou mší svatou se pomodlíme 
modlitbu posvátného růžence, 

budete mít možnost přijmout svátost smíření 
a po mši svaté se pomodlíme 

mariánskou pobožnost.
Srdečně vás zve

Římskokatolická farnost Přepychy u Opočna





KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁŘ - PODORLICKÉ TRHY

24. 4. od 14 hodin
Restaurace Katka

DĚTSKÝ KARNEVAL 
MS ČČK

29. 4. od 17 hodin
Restaurace Katka

PODVEČER S JOSEFEM PEPSONEM SNĚTIVÝM
Obec Přepychy
Knihovna U Lenky

30. 4. od 17 hodin
Areál SK

ČARODĚJNICE
Obec Přepychy

1., 8.,15., 22. a 29. 5. 
Dřízna od 14:30 hodin

MŠE SVATÉ
Římskokatolická 
farnost Přepychy

8. 5. 
Sraz u TESONU ve 14 hodin

VÝŠLAP NA OSIČINU
Radek Tláskal 
s rodinou

4. 6. od 7 hodin
Rybník u sv. Jána

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - ZLATÝ KARAS 
Myslivecký spolek
Opočno-Přepychy

10. - 11.6.
Litoměřice

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2022
SDH Přepychy

11. 6. od 9 do 11 hodin
kostel sv. Prokopa

TÝDEN KOSTELŮ
komentované prohlídky kostela a podzemí

Obec Přepychy
SDH Přepychy

11. 6. od 18 hodin
kostel sv. Prokopa

DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Jiří Stivín & Václav Uhlíř

Braunensis Art s.r.o., 
Obec Přepychy

18. 6. od 8 hodin
Areál SK

TRAKTOR DEN 
SDH Přepychy

18. 6.
Sraz u hasičárny v 8 hodin

CYKLOVÝLET 
Obec Přepychy

1. - 3. 7.
Areál SK

PŘEPYCHOVÝ POHOFEST - SRAZ ŠKODOVEK 
Sportovní klub
Obec

4. 7. od 18:30 a 20 hodin
Areál SK

 LETNÍ KINO 
Obec Přepychy

5. 7. od 14 hodin
Areál SK

PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
XII. ročník Festivalu dechových hudeb 

Obec Přepychy
ProPřepychy

30. 4. 11. 6. 3. 9.. 15. 10.
7. 5. 25. 6. 10. 9. 22. 10.

14. 5. 9. 7. 17. 9. 29. 10.
21. 5. 23. 7. 24. 9. 12. 11.

16. 4. 28. 5. 6. 8. 1. 10. 26. 11.
23. 4. 4. 6. 20. 8. 8. 10. 3. 12.

SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY - 2022 / začátky od 6 hodin

Vstupné do areálu: dospělí, důchodci + invalidé 10 Kč
Místenky prodejců (3,5 m): 150 Kč. Občerstvení a WC v areálu SK.
Informace: p. Šabatová: 727 877 533,  Miroslav Pavel: 774 652 855

Parkujte pouze 
na vyhrazených parkovištích.



8. ročník výtvarné 
a fotografické soutěže 

VESMÍR 
BEZ HRANIC 

Tradice a renomovaní 
partneři jsou zárukou 
kvalit soutěže určené ši-
roké veřejnosti. Neváhej-
te a ponořte se objevovat 
krásy vesmíru s Kni-
hovnou U Mokřinky v 
Mokrém. Více informací 
poskytne paní Dagmar 
Honsnejmanová.

KONTAKT: kronika.mokre@seznam.cz

Z regionu

Z POŠTOUNÍ SCHRÁNKY U MAXMILIÁNA
na rohu Kupkova náměstí a Zámecké ulice v Opočně

ŠANSONÁRIUM MILONĚ ČEPELKY
Dobruška 13. 6. od 19:30 hodin, Synagoga

Zhudebněné básně Miloně Čepelky 
zpívá šansoniérka Barbora Šampalíková 

za klavírního doprovodu autora hudby Patrika Ulricha.

Do naší poštouní schránky přichází spousta 
pozvánek z blízkého okolí i míst vzdálenějších. 
Rád se s vámi podělím. Propagační materiály 
k nim vám poskytne Poštouna U Maxmiliána.

Opočenské ŠANSONÁRIUM Miloně Čepelky 
bylo příležitostí pro setkání historických osobnos-
tí: Josefa Archleba z Dobrušky a doktora Johana 
Kittela z Pěnčína ležícího na pomezí Českého ráje a 
Jizerských hor. Společnou fotografií s účinkujícími 
symbolicky zahájili procházku Dobruškou nazva-
nou „Na návštěvě u Archleba s doktorem Kittelem" 
(leták s vyprávěním a mapkou Dobrušky obdržíte  
v Poštouně U Maxmiliána a IC v Dobrušce).

Z Nového  zámku v Kostelci nad Orlicí nám přišla pozvánka na výstavu od manažerky 
Ivony Jasníkové doplněná  fotografiemi Zdeňka Fabiánka. / www.zamekkostelecno.cz

VÝSTAVA V NAŠEM KRAJI OJEDINĚLÁ nejen svou nápaditos-
tí, ale především upřímností nepodléhající módnímu vlivu virtuální reality, 
která nás ochuzuje o přímý kontakt s předměty, cítit jejich teplo, vůni a mít 
možnost si je třeba potěžkat. ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM zapojení všech našich 
smyslů umožňuje. Při prohlídce výstavy se děti s rodiči mohou instalovaných 
artefaktů nejen dotýkat, ale dokonce si s  nimi i hrát. A právě hravost byla 
hlavním záměrem konceptu této unikatní výstavy, kterou připravili výtvarníci 
spřátelení s Divadlem bratří Formanů pod vedením ilustrátora a scénografa 
Matěje Formana. Pět set metrů čtverečních Galerie Kinský proměnili ve fan-
taskní a poetický svět divadelního a loutkového divadla, v němž se prolíná 
umělecké řemeslo s představivostí vystavujících tvůrců. 
Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku.



Jsme Česká regionální stavební firma, která nehledá problémy ale řešení. 
Provádíme výkopové práce při pokládkách vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektriky. Budujeme 

komunikace, provádíme terénní úpravy i demolice staveb. Máme zkušenosti se stavbami 
krajinného hospodářství (např. výstavba rybníku). Jsme firma s historií od roku 1993.

www.vv-stavebni.cz

Jaro a s ním spjaté Velikonoce jsou symbolem začátku nového období, 
obnovy a znovuzrození.

Přeji Vám úspěšnou pouť rozkvetlou cestou života. 
Milan Vik, jednatel společnosti

Foto: Mirka Fryntová


