
PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2021

infoPŘEPYCHY

VESELÁ MYSL - PŮL ZDRAVÍ.

LEDEN NÁM NADĚLIL SNĚHOVOU PEŘINU,
DĚTEM PŘINESL ZIMNÍ POVYRAŽENÍ 

A U NAŠÍ ŠKOLY ROZESMÁL LÍPU.
VÍTEJTE V NOVÉM ROCE.



OBECNÍ ÚŘAD
Vyřizování a příjem agend od klientů 

bude i nadále probíhat bez omezení elektronicky či telefonicky. 

Úřední hodiny pro veřejnost:
  Pondělí 12:00—17:00
  Středa   7:00—12:00

V případě naléhavého řešení konkrétních záležitostí 
je nutné si domluvit schůzku telefonicky předem, 

Kontakty: 
tel. 494 628 111, 724 025 975, starostka obce 603 485 369

e-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz
DS: afrbw8w

Pondělí	 8:30	–	10:30		 	 13:00	–	17:00
Úterý	 	 8:30	–	10:30	
Středa		 8:30	–	10:30		 	 13:00	–	17:00	
Čtvrtek	 8:30	–	10:30	
Pátek	 	 8:30	–	10:30		 	 13:00	–	15:00

Na poštu vstupujte jednotlivě!
Kontakty: 

tel. 494 628 991, 602 542 909, 
e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz

Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční rada: Vladi-
mír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková, Zdeňka Seidelová a Jiří Králíček. 
Foto: archiv Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík, Dana Ehlová. Registrace: MK ČR E 22540
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SAMOSPRÁVA OBCE

DO ROKU 2021 VYKROČME SPRÁVNOU NOHOU
přeje redakce Přepyšského zpravodaje

Buďme	k	sobě	ohleduplní.

Milí sousedé,
tak jsme konečně překročili práh a zabouchli dveře za těžkým rokem 2020 
s vírou, že ten nový bude lepší. Přejeme si všichni, abychom se v něm opět 
mohli bez omezení navštěvovat, aby děti chodily zas pravidelně do školy, 
abychom se zase mohli smát nebo se dojímat v divadlech a na koncertech, 
aby se smělo fandit sportovcům na hřištích a stadionech a nakupovat aby-
chom mohli na venkovních trzích. 
V roce 2021 nás čeká jedno významné výročí, 170 let od narození P. Aloise 
Mádra, který svůj krátký život zasvětil nezištně nejen našim předkům, ale 
i vzhledu obce a jejímu okolí. Nemalé peníze a energii věnoval především 
vybudování poutního místa v Dřízenském údolí. Byl významnou osob-
ností tehdejší doby nejen v Přepychách. Jeho vůle a víra budiž nám v této 
nelehké době příkladem.
Naše spolky i kulturní komise se připravují, až PES ministerstva zdravot-
nictví poleví. Měsíc leden, a patrně i únor, strávíme však ještě s omezení-
mi. I proto jsme pro vás připravili toto číslo INFA v pojetí trochu rozver-
nějším. Snad vám vzpomínky i fotogalerie z akcí pořádaných v minulosti 
přinesenou zpátky jejich vůni, veselí a ducha sounáležitosti. Na rozdíl od 
mladších generací, které udržují kontakt s okolním světem prostřednic-
tvím sociálních sítí, jsou ti starší z nás odkázáni spíše na tradiční dorozu-
mívání. Proto jim trochu straníme a otiskujeme stránku navíc - připomín-
ku všeuměla, který se svou prací zapsal především v Českém Meziříčí, ale 
své přátele měl i v naší obci. Jeho všestranná činorodost ho přivedla až na 
televizní obrazovky.

Hodně zdraví a elánu vám přeje redakce Přepyšského zpravodaje.
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OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID 19
Od 15. ledna 2021 byla zahájena registrace k očkování občanů starších 
80 let. Od 26. ledna se mohou přihlašovat zdravotničtí pracovníci, kteří 

doposud nebyli očkováni.

REGISTRACE K OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ PROSTŘEDNICTVÍM 
CENTRÁLNÍHO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:

 registrace.mzcr.cz nebo doporučujeme crs.uzis.cz
Na těchto adresách také najdete aktuální informace k očkování.

PŘIHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ VE DVOU KROCÍCH
Prvním krokem je registrace,

na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí Vám SMS zpráva s ově-
řovacím kódem PIN 1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o osobě 
(jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťov-
ny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.

V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého 
praktického lékaře. Máte tak výjimku z  registrace přes centrální 
rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás 
očkování zajistit. Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, 
abyste provedli registraci sami a nemáte nikoho, kdo by Vám s registra-
cí pomohl, můžete se obrátit pro pomoc na infolinku 1221. 

Občané s trvalým bydlištěm v Přepychách se mohou obrátit se svou žá-
dostí o pomoc na Obecní úřad Přepychy tel. 494 628 111, 724 025 975, 
603 485 369, E-mail: prepychy@prepychy.cz .

Druhým krokem je rezervace. 
Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, ob-
držíte zvací SMS zprávu s kódem PIN 2. Po zadání tohoto kódu prove-
dete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo 
má k dispozici volné dávky vakcíny.

Rezervaci termínu očkování 
je po registraci možné provést na odkazu:

 reservatic.com/ockovani
Bez zvací SMS není rezervace možná.

mailto:prepychy@prepychy.cz
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PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ
Formát A4, vychází 4× za rok, náklad 800 ks

PŘEPYCHY INFO
Formát: 13 x 21 cm, vychází 8× za rok, náklad 500 ks

Sleva za 4 opakování: 20%
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Sleva za 4 a více opakování: 20%
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Celá strana 19×26 cm 2 200 Kč
½ strany 19×13 cm 1 150 Kč
¼ strany 9,5×13 cm 600 Kč
1/8 strany 9,5×6,5 cm 310 Kč
Ostatní formáty 6 Kč/cm2

Celá strana 11×18 cm 600 Kč
½ strany 11×9 cm 320 Kč
¼ strany 5,5×9 cm 170 Kč
Ostatní formáty 5 Kč/cm2

CENÍK INZERCE 2021
PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ a PŘEPYCHY INFO

Příjem inzerce: prepychy@prepychy.cz, tel. 494 628 111, 603 485 369

Přepyšský zpravodaj a Přepychy INFO je bezplatně k dostání v Infor-
mačních centrech v Opočně a Dobrušce. V Opočně v Ateliéru Renata, 
Zámecké vinotéce a Lahůdkách na Kupkově náměstí.

OPOČNO
Kupkovo náměstí čp. 135 

(Zámecká vinotéka vedle Lahůdek)
Příjem i výdej zásilek.

Společenské, kulturní a sportovní akce jsou zveřejňovány zdarma.



Sněhová pokrývka dělá letos radost našim 
dětem, vodohospodářům i zemědělcům. 
Pracovníci našich technických služeb jsou 
na zimní sněhové srážky připraveni. Se 
svou zimní technikou vzorně projíždějí 
naše chodníky a místní komunikace. V je-
jich práci jim však často překážejí špatně 
zaparkovaná auta. Auta na chodnících i 
na ulicích jsou překážkou pro naši sněho-
vou techniku.
Žádáme majitele vozidel, aby v případě 
sněhových přeháněk nechávali svá auta 
na svých pozemcích nebo na centrálním 
parkovišti u Tesonu. Děkujeme. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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TECHNICKÉ SLUŽBY

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
LOKALITA Z 26 A Z 1 PŘEPYCHY

Obec Přepychy podala 2. prosince 2020 žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu k užívání stavby vodního díla na akci „Vodovod a splašková ka-
nalizace; Infrastruktura Přepychy lokalita Z 26 V Domcích“. Kontrolní 
prohlídka dokončené stavby vodního díla se uskutečnila 26. ledna 2021.
Ve stejném termínu byla podána i žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání stavby „ Infrastruktura Přepychy – Komunikace Z 26, Stavební 
objekty SO 01 – Komunikace a SO 02 –Kanalizace“. Termín kontrolní 
prohlídky zatím nebyl stanoven.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO ZÁJEMCE O PARCELY V LOKALITĚ Z 1.
Obec Přepychy podala 14. ledna 2021 žádost o stavební povolení na akci 
„Infrastruktura Přepychy lokalita Z 1 „V Domcích“ – SO 12 Kanalizace a 
SO 13 Vodovod“. 
Rovněž byla podána žádost o stavební povolení na akci „Infrastruktura 
Přepychy – Komunikace lokality Z 1“.
Podání žádosti o dotaci MMR ČR bude schvalovat Zastupitelstvo obce 
Přepychy na svém jednání 2. února 2021.
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Vážená

Obec Přepychy
Pod Dříznami a Oborou

Naše milá obci,
děkujeme Ti za pozornost, kterou jsi nám, v tom letošním podiv-
ném roce, věnovala. Říkáme-li nám, máme na mysli nás, dříve na-
rozené. Náš „hardware“ je pravda, již trochu zastaralý a systému 
5G již zcela neodpovídá, ale náš „software“, obohacený o životní 
zkušenosti, ještě může být ku prospěchu. Třeba proto, aby nás i na-
dále těšil posekaný palouk u sv. Jána, noví sousedé z nových domů 
v našem okolí, zvuk zvonů a varhan našeho kostela, nebo droboti-
na ze školky, cupitající pod našima okny. Aby se nám žilo dobře, ve 
vzájemné sousedské pospolitosti. Třeba tak, jak nám to nakreslila 
naše pětiletá vnučka.   

Jana a Vladimír Zdeňkovi
V Přepychách, O Vánocích 2020

ZE ŽIVOTA OBCE
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V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE 
aneb TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

„Máme pokladničky, které u nás nikde jinde nenajdete,“ prohlásila se 
zjevnou radostí v hlase ředitelka Farní charity v Dobrušce Jana Poláč-
ková, která je v těchto dnech v jednom kole.
Protože se epidemii koronaviru zatím nedaří zastavit a nouzový stav dál 
trvá, nemohli se v sobotu 9. ledna vydat skupinky tří králů s pokladnič-
kami za lidmi s otevřeným srdcem v celém regionu.
Přesto se našli tací, kteří nenechali organizátory na holičkách. Jako 
správný krizový manažer se projevil majitel společnosti Servisbal La-
dislav Horčička, když už začátkem prosince nabídl dobrušské charitě 
pomoc ve formě výroby unikátních kartonových stojanů se zásobníky 
na cukry, kalendáříky a především „trezorem“ na finanční příspěvky. 
Od slova k činu nebylo vůbec daleko - pokladničky jsou na světě a právě 
v těchto dnech začínají plnit svoji funkci.
„Dostali jsme padesát stojanů, které plánujeme rozmístit do veřejných 
budov a obchodů (v Dobrušce například prodejny Sázava, Coop, Penny 
market, Marta nebo knihovna a kostel sv. Václava, na sedmi místech také 
v Opočně) a dále po 1 až 2 kusech v obcích, kde každoročně organizujeme 
Tříkrálovou sbírku,“ upřesnila Jana Poláčková s tím, že dárci do nich 
mohli přispívat až do 24. ledna. Další možností je samozřejmě zaslání 
příspěvku bankovním převodem.

Dana Ehlová

I letos jsme podpořili tradiční 
Tříkrálovou sbírku. Poklad-
ničky byly v naší obci umís-
těny na Poště Partner, v pro-
dejně potraviny U Milana,  
v prodejně Věry Karlíčkové 
a v kostele sv. Prokopa. Sčí-
tání proběhlo 24. ledna 2021 
v kanceláři Obecního úřadu. 
Naši občané vyjádřili svou 

solidaritu částkou 
14 445,- Kč. 

Všem dárcům děkujeme!
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OBEC / ROK 2015 2020 2021
Bačetín 6 443 21 183 5 441
Bílý Újezd 16 022 32 092 1 4890
Bohdašín 6 788 7 799 2 380
Bystré 12 321 18 904 nesečteno

Deštné v O. h. 9 287 20 367 9 184
Dobré 27 517 40 687 12 269
Dobruška 163 497 215 515 72 327
Dobřany 7 531 9 425 9 276
Chlístov 3 265 1 451
Janov 7 345 8 563 5 000
Kounov 8 061 14 856 nesečteno

Lípa nad Orlicí 10 827 22 178 8 682
Mokré 6 410 4 578
Očelice 11 217 14 352 5 990
Ohnišov 14 379 28 211 7 204
Olešnice 8 141 10 871 3 829
Opočno 60 702 85 927 35 671
Podbřezí 18 688 32 687 18 316
Pohoří 15 654 23 691 6 947
Přepychy 27 997 28 822 14 445
Sedloňov 6 992 13 700 7 077
Semechnice 11 563 15 598 3 250
Sněžné 4 890 8 038 nesečteno

Trnov 11 870 33 739 5 918
Týniště n. Orl. 16 269 76 207 5 806
Val 10 929 9 247 803
CELKEM 494 930 802 334 260 734

Děkujeme 
za podporu 

Tříkrálové sbírky 
2021

Do 30. 4. 2021
MŮŽETE 
PŘISPĚT 

DO KASIČKY
ON-LINE KOLEDA

www.
trikralovasbirka.cz

na účet číslo 
66008822/0800 

variabilní symbol 
77705024

Po uzávěrce INFO Pře-
pychy nám byly Farní 
charitou Dobruška po-
skytnuty dílčí výsledky 
Tříkrálové sbírky 2021 
(u některých obcí neby-
lo sečteno). 
Díky vstřícnosti dob-
rovolníků charity vás 
můžeme informovat o 
aktuálním stavu sbír-
ky s porovnáním s lety 
minulými. 
Vážíme si jejich práce 
a přejeme jim hodně 
elánu a úspěchů i do 
příštích let.
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ZA OBROVSKÉ NASAZENÍ PATŘÍ PARTNERŮM UZNÁNÍ.
VELKÝ DÍK MÍŘÍ I DO PŘEPYCH!

Situace posledních týdnů v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19. 
ovlivňuje i chod České pošty. Její pobočková i doručovatelská síť musí 
zůstat v provozu i při vyhlášení nouzového stavu. V rámci legislativy 
plošně zajišťuje služby pro stát a zároveň plní svou celospolečenskou roli. 
„Takovou situaci, jaká nyní panuje v  souvislosti s  šířením koronaviru, 
Česká pošta dosud nezažila. Aktuálně jsme reagovali na vyhlášená opat-
ření a počty nemocných zaměstnanců. Vše zvládáme relativně dobře, byť 
za velikého nasazení všech zaměstnanců. 
Pětinu z celé pobočkové sítě dnes již tvoří „Pošty Partner“. Chci poděkovat 
všem provozovatelům, že i v tomto, opravdu nelehkém období, dělají vše 
pro to, aby lidé nepřišli o možnost využívat služby pošty.  Za to jim patří 
veliký dík. Čím dál více se ukazuje, že občané chtějí i jiné služby, než jen 
ty poštovní, a že vybudování centra služeb je správnou cestou pro udržení 
kvality života v obcích. Lidé pak budou mít plnohodnotnou možnost si 
svou záležitost vyřídit osobně, aniž by byli nuceni někam cestovat. A to je 
důležitý a zásadní přínos této partnerské spolupráce.

Přeji nám všem hodně sil a především zdraví v tomto roce“!
Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby

(Redakčně zkráceno)

Letos v dubnu to budou již čtyři roky, kdy obec převzala místní po-
bočku České Pošty a provozuje ji jako Poštu Partner. Náklady za rok 
2020 byly celkem 429 383 Kč, výnosy za provedené služby pro Čes-

kou Poštu celkem 
189 926 Kč. Rozdíl 
je hrazen z rozpoč-
tu obce. Daří se 
nám tak pracovat v 
duchu našeho před-
sevzetí – budovat 
obec přívětivou pro 
všechny generace.

Zdeňka Seidelová

ČTYŘI ROKY POŠTY PARTNER



ZRCADLA U LIDUŠKY

Řidiči z  dolního konce obce, ale i rodiče, vozící děti do Mateřské 
školy mohou potvrdit, jak složitý byl výjezd na hlavní silnici „U 
Lidušky“. To je od letošního roku již minulostí. Po předcházejících 
připomínkách občanů zde byla na požadavek obce instalována sou-
stava zrcadel, která výrazně zlepšila výhled. Za všechny uživatele 
této místní komunikace chceme toto opatření ocenit. -vzd-

ZE ŽIVOTA OBCE
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Vyměňte svůj starý kotel za tepelné čerpadlo. 

VYUŽIJTE KOTLÍKOVOU DOTACI 
v únoru 2021. 

Dotace 120 000 Kč
Nezávazná osobní návštěva v místě realizace. Cenová kalkulace.

Kompletní instalace, profesionální montáž a servis. 

Volf-heating s.r.o.
Na Poříčí 412, 518 01  Dobruška

Miloš Volf , T: 727 811 805, E: info@volf-heating.cz
www.volf-heating.cz
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KNIHOVNA U LENKY

Tři přátelé vlakem jedou
domluvit se nedovedou
hádají se jako vždycky
kdo je správně gramaticky

První: Já nevidím háček
ať se každý posměváček
snaží dobýt Evropu
za Husa já nekopu

Druhý: Můj háček je stálý
Třetí: Ten můj nezahálí!
Když mu éčko s pádem zmizí
en mu přestane být cizí.

Druhý zase: Dům je zděný
tak nač jakékoli změny
háčkovat já dovedu
jako vodák - vepředu.

Hádají se hodnou chvíli
vtom se ozve: Přistoupili!
Zdeněk, Zděnek, ba i Zdenek,
všichni jedou bez jízdenek.

TROCHU VERŠŮ K SVÁTKU 
OSLAVENCŮM NA PAMÁTKU

MILENA
Nevyslovím o Mileně
jinačí než milá slova
vzdávám hold té milé ženě
neprodleně a pak znova

Nemiluji zdrobněliny
přesto pravím nad sklenkou
když chci slova změnit v činy:
Mílo, buď mou milenkou!

?
ZDENEK

?

Knihovna U Lenky nabízí svým čtenářům možnost 
zapůjčení knihy po předchozí telefonické domluvě 

v souladu s hygienickými pokyny. 

V případě zájmu nás kontaktujte:
 Lenka Čtvrtečková 737 925 155, Lynn71@seznam.cz

JMENINÁŘ  - Jan Beran
Ilustrace Standa Berkovec
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Letos kroky v rytmu tanga, či ve 2/4 taktu maděru, známou spíše pod názvem 
polka, si v Restauraci Katka nezatančíme. Naši hasiči, jak vidno, nezahálejí a 
nacvičují kreativní figury. Jak pilně trénovali předvedou na bále v roce 2022, 
vznášejíc se bravurně nad parketem místního hostince. Letos nám posílají ale-
spoň pozdrav s přáním příjemné zábavy v kruhu své rodiny, hodně zdraví a 
elánu do roku 2021.        -red-

HASIČSKÝ BÁL NA DISTANC
příprava na StarDance U KATKY 2022

Vážení občané, sousedé, přátelé,
letos jsme měli vstoupit do druhého desetiletí oživených tradic přepyšského 
Masopustu. Těšili jsme se na přípravu zabíjačkových pochoutek, na ná-
vštěvu vašich domovů s roztančenými maskami, těšili jsme se na společnou 
radost a zábavu. Ze známých důvodů zůstáváme ale ještě i v letošním roce 
o společné setkávání na našich akcích, ochuzeni. Z hasičské zbrojnice se 
letos nebude linout vůně ovaru a jitrniček, neuslyšíme veselé tóny tradiční 
Plašilovy kapely, nepotěší nás barvitý průvod s veselou chasou. Tak tedy 
příští rok nashledanou při Masopustu a letos alespoň malé poohlédnutí.

Sbor dobrovolných hasičů a Spolek ProPřepychy

MASOPUST...

Pohlednici zakoupíte v prodejně SOMIPO, Opočno
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Posíláme malou vzpomínku z  té loňské bujarosti (před dobou K), 
s  pevnou vírou, že tu svízel překonáme a Přepychy se ke všem těm 
příjemným událostem opět navrátí.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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ZE ŽIVOTA OBCE

STEJNÝ KOPEC - STEJNÉ POVYRAŽENÍ

Letos nám příroda dopřála sněho-
vou nadílku a okolnosti způsobily, 
že stráně v okolí obcí ožily lyžníky 
i sáňkaři jak tomu bylo v minu-
losti. Bez vleků a skipassů pěšky 
do kopce a pak šupem dolů. A tak 
starší generaci bezděky vytanuly 
vzpomínky na zimní radovánky, 
když na stejném kopci žáci místní 
školy dováděli před šedesáti lety 
pod dohledem paní učitelky Anež-
ky (mezi přáteli Neši) Peterové.
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ZE ŽIVOTA OBCE

NA KOPEČKU POD LESEM
Nevelké návrší pod Kamínkem, ale kolik nám, „dolňákům z Junkovic“, po-
skytlo zimních radovánek. Stačily dřevěné lyže s bambulkou na špici, pytel 
nacpaný slámou, nebo třeba i lopata-uhelka. Módním výstřelkem byly sáně 
s beranama a sedačkou.
Vzpomněl jsem si na to, když jsem do těchto míst, ztěžka a udýchán, kráčel, 
konečně vyprošeným sněhem, za svými vnoučaty. I přes velkou námahu 
jsem byl rád, že při vší té koronavirové patálii, prožívaly děti i dnes, z toho 
sněhu a malého kousku hrbolaté domoviny stejnou radost a nadšení, jako 
já, někdy před sedmdesáti lety.  

Vladimír Zdeněk st.

POZNÁTE JE ?



VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
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P. ALOIS MÁDR
* 9. 11. 1851 - † 31. 10. 1892

Trvalou stopu na malebném vzhledu Přepych zanechalo do dnešních 
dnů působení kaplana Aloise Mádra ve zdejší farnosti v letech 1875 až 
1892. Právě z jeho iniciativy, nadšení i finančních darů bylo Dřízenské 
údolí, toto přírodní charismatické místo, citlivě ozdobeno fragmenty 
sakrálních památek, které celkový dojem a charakter poutního mís-
ta umocnily. Vedle vonící a dýchající přírody to je studánka Křížov-
ka s památným křížem, skalní Kristův hrob, Křížová cesta, a zejména 
kaple Panny Marie Lurdské.
V tomto roce oslavíme 170. výročí od narození kaplana Aloise Mádra, Čestného 
občana Přepych.

Vladimír Zdeněk, ilustrace Petr Netík



KŘIŽOVKA
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Tajenka skrývá jméno potomka české spisovatelky.
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ZE ŽIVOTA OBCE

UKOULEME SI PĚKNÉ LÉTO

Pranostika praví: Když se 
dobře staví sněhuláci, bude 
pěkné léto. 
Tak vzhůru do toho. Sníh 
nám seslalo samo nebe a 
před obecním úřadem, kde 
se vzal tu se vzal polír pře-
pyšáků-sněhuláků. Základy 
máme. Přiložmě ruce k dílu, 
věřme pranostice a ukoule-
me si pěkné léto. 
Svá díla vyfoťte, pokud mož-
no s autory, a zašlete je na 
prepychy@prepychy.cz. 
Fotografie otiskneme v břez-
novém čísle Přepyšského 
zpravodaje. Tužte se přátelé, 
sněhové plastiky mohou mít 
různé podoby: klasického 
tříkulového sněhuláka, po-
stav masopustního reje či 
Marie Terezie dělající společ-
nost vojevůdcům Ve skalách.

Vítěze odměníme nezbytnými doplňky garderóby sněhuláků dle mód-
ních trendů sezóny zima 2021 - 22. Mimo hrnec, kbelík, uhlí i koště 
přidává starostka bonus - plato vajec na vyšlehání bílku při oblevě. 

Máte-li splín na srdci pusťte si přání, které naleznete 
pod odkazem: 

postouna.cz/prani-h
Pobaví Vás 

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA 
s MILONĚM ČEPELKOU.
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PRO PAMĚTNÍKY

PŘEMEK PODLAHA SE NESTAČIL DIVIT

Většina lidí zná hodně lidí. A na každého také pořád čekají nová a nová 
seznámení, u kterých, když k nim dojde, je nám divné, že nepřišla už 
dřív. Vždyť jsme s tím novým kamarádem nebo kamarádkou po léta 
žili blízko sebe, dokonce jsme měli jiné společné známé, a přesto o sebe 
zavadíme až na stará kolena. 
Takhle jsem přišel -a nedivte se, že vám to říkám, snad to bude zajímavé 
i pro vás - takhle jsem přišel k Pepíku Škodovi. Dnes žije v Pardubicích, 
ale pochází z Českého Meziříčí. Něco si v souvislosti se mnou usmyslel, 
že bych mohl splnit, a protože jeho švagrová, to věděl, byla kdysi mou 
spolužačkou, zavolal mi. Také aby mi od ní vyřídil poslední pozdrav. V 
našem věku jsou poslední pozdravy a loučení na pořádku víc než často. 
Setkali jsme se a on vyprávěl, co všecko kdy nejen činil, ale taky učinil. 
Dodělal. Zařídil. Například vydupal doslova ze země v Českém Meziříčí 
kino, do kterého pak mířili diváci z širokého okolí, protože dokázal, že 
promítalo nejčerstvější novinky. To nebylo tak snadné! Ale taky s něko-
lika podobnými nadšenci postavili z bývalé drůbežárny kuželkárnu a 
páni kluci si v ní potom cvičili svaly. Navzdory výsměchu vědy hledá a 
nachází také s proutkem v ruce vodní prameny a sám kopal a stavěl stud-
ny. Kvůli tomu se stal nakrátko slavným, když ho v hloubce osmi metrů 
zasypala hlína a kamení. Zachránili ho hasiči, ale trvalo jim to. Smlsly si 
na tom noviny a dostal se i do televizních zpráv. A co do zpráv! Přihlásil 
se tam do soutěže Deset stupňů ke zlaté - to bude sice pomalu už půl 
století a podle fotografií ho poznáte, až když pozornost hodně zvýšíte, 
ale co myslíte? Vyhrál! Přemek Podlaha se nestačil divit a mladičká Jana 
Paulová, kterou mu dali za televizní jakobymanželku, ještě víc. Ale byl 
také kopačem hrobů, po polích rozstřeloval hnůj, nadšeně včelařil, řídil 
traktor - zkrátka všeuměl. A při více než stu odběrech daroval lékařům 
50 litrů své krve. A v Pardubicích v takzvaném Seniorcentru na něj ne-
dají dopustit, protože je i čilým organizátorem některých programů na 
jejich schůzkách. 
Letos mu bude osmdesát a zkrátka klobouk dolů před takovou všestran-
nou neúnavností. Příležitostí setkávat se s ním je málo, ale ač je Škoda 
(Josef), není to škoda, je to vždycky zážitek. A je dobré mít na paměti, že 
takových je naštěstí plná země. 

Miloň Čepelka, PÁR MINUT PRO M+M, 
Country radio 11. ledna 2021



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

22

Přemek Podlaha, Jan Rosák a Václav Pro-
kop. Natáčení ČT o tepelných čerpadlech. 

Před několika dny proběhla českým rozhlasem připomínka 80. výro-
čí od úmrtí významného českého technika, průmyslníka a vynálezce 
Františka Křižíka. Narodil se jako jediný syn venkovského ševce a po-
sluhovačky. Ve dvanácti letech odešel na studia na tehdejší jedinou čes-
kou reálku v Praze, kterou vystudoval, avšak pro nedostatek finančních 
prostředků nedokončil maturitou. Přesto byl díky svému nadání přijat 
na pražskou techniku (ČVUT) jako mimořádný posluchač. Proslul vy-
nálezem obloukové lampy se samočinnou regulací, zdokonalil elektrické 
tramvaje, sestrojil i elektromobil.
Vraťme se ale k jeho obloukové lampě. Její zdokonalení patentoval v roce 
1880. Zkonstruoval jednoduché elektromagnetické zařízení, které po-
mocí dvou cívek a železných jader udržovalo stálý elektrický proud 
v lampě. 
A proč to zde zmiňuji? Obloukovou lampu mi připomenul pan Miloň 
Čepelka svou vzpomínkou na Pepu Škodu, se kterým jsem se poprvé 
setkala v roce 1969 v promítací kabině kina v Sokolovně v Českém Me-
ziříčí. Jako průmyslováka mne nesmírně zaujala technika promítání fil-
mů. Zdroj světla v projektoru tvořila právě oblouková lampa. Uzavřená 
lampová skříň byla od mechanické části oddělena pro vznikající velmi 
vysoké teploty, musela být vybavena intenzivním odvětráváním, proto-
že spaliny hořících uhlíků byly velmi toxické. I po počátečním seřízení 
uhlíků bylo třeba průběžně kontrolovat hoření oblouku.
Žijeme v  době obrovského tech-
nického pokroku. Staré obloukové 
projektory nahradila digitální pro-
mítací technika. Vodu ze studní již 
nemusíme pracně pumpovat, vodo-
vod v  Přepychách máme již 70 let! 
Kotle „Brutar“ nahradily elektrické 
bojlery, na střechách máme fotovol-
taické elektrárny, jezdíme na ele- 
ktrokolech, využíváme mobilní te-
lefony, internet….  

ŽIJEME V DOBĚ 
OBROVSKÉHO TECHNICKÉHO POKROKU
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Změnily se i zdroje vytápění v našich domovech. Hodně jich je v Pře-
pychách vytápěno elektřinou přítopně, některé plynem, ale mnozí již 
topí tepelným čerpadlem. V naší obci je již 17 objektů takto vytápěno, 
nejstarší tepelné čerpalo „vzduch – voda“ je v Přepychách od roku 1997. 
Mimochodem i zde tenkrát natáčel svou reportáž Přemek Podlaha.
Tepelné čerpadlo jsme si ve svém domě před pětatřiceti lety neuměli 
představit. Topné soustavy byly samotížné, aby nebyly závislé na dodávce 
elektrické energie. Ta se před rokem 1989 pro její nedostatek plánovaně 
vypínala. Po revoluci nahrazovaly kotle na tuhá paliva elektrokotle.
Vytápění tepelným čerpadlem je v porovnání s přímotopným nebo ply-
novým výhodnější. Nyní můžete pro výměnu kotle využít nového do-
tačního programu Královéhradeckého kraje. Se získáním dotací Vám 
pomohou přímo i dodavatelské montážní firmy.
Přeji Vám hodně úspěchů v  zavádění technického pokroku do Vašich 
domovů!

Zdeňka Seidelová

Cílem programu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
v Královéhradeckém kraji III.

Příjem žádostí o přidělení pořadového čísla 1 až 500 se koná 
24. 2. 2021 od 10 hod. do 13 hod.

Datum zahájení el. příjmu žádostí o podporu 25. 2. 2021 v 10 hod.

Datum ukončení el. příjmu žádostí o podporu 8. 3. 2021 do 10 hod.

Předmět podpory:
Výměna stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na 
pevná paliva v domácnostech s ručním přikládáním za:

KOTEL POUZE NA BIOMASU - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 
TEPELNÉ ČERPADLO

Bližší informace na www.kr-kralovehradecky.cz

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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Máte zájem o ekologický, úspor-
ný a bezobslužný zdroj vytápění a 
ohřevu teplé vody? Potom je te-
pelné čerpadlo PZP tou správnou 
volbou. 

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM V KAŽDÉM 
OKAMŽIKU VYHODNOCUJE 
ENERGETICKOU ÚČINNOST 

JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ 
A VOLÍ PROVOZNÍ REŽIM TAK, 

ABY SNÍŽIL NÁKLADY 
NA MINIMUM. 

Díky připojení na internet máte 
kdykoli a kdekoli pod kontrolou, 
jak tepelné čerpadlo funguje. 
Změnit nastavení můžete během 
okamžiku na služební cestě či na 
dovolené před návratem domů.

Společnost PZP HEATING a.s. je 
významný český výrobce a doda-
vatel tepelných čerpadel na čes-
kém i zahraničním trhu. Více než 
25 let jdeme vlastní cestou vývo-
je, inovací a originálních řešení. 
Ve vývojovém a zkušebním cent-
ru neustále vznikají nové modely 
tepelných čerpadel tak, aby před-
stavovaly to nejlepší pro Váš dům. 

TEPELNÁ ČERPADLA ZNAČKY 
PZP JSOU ZNÁMA PŘEDEVŠÍM 

PRO SVOJI VYSOKOU KVALITU A 
SPOLEHLIVOST. 

Spokojenost a důvěra našich 
zákazníků je založena nejen na 
realizaci optimálního řešení, ale 
především na následném dlouho-
dobém partnerství.

PZP HEATING a.s.
Dobré 149, 517 93  Dobré
Česká republika
Tel: +420 494 664 203
E-mail: info@pzpheating.cz
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz


