
PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN - ÚNOR 2023

infoPŘEPYCHY
TŘI KRÁLOVÉ, 
přinášející do našich domovů radost a boží požehnání, 
na chvilku v klidu spočinuli. 
A není divu, vždyť za zpěvu koled vybrali od Přepyšáků 
dar v úctyhodné výši 

36 000 korun.
Děkujeme všem malým králům a jejich doprovodu 
za pěkné koledování 
a vám všem za finanční příspěvky.



tel. 491 433 158 fax. 491 487 785
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
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DŮLEŽITÁ INFORMACE 
K PRODEJI STAVEBNÍCH PARCEL 

V LOKALITĚ Z 1 „V DOMCÍCH“, PŘEPYCHY.
Obec odstoupila od žádosti o dotaci z programu 
Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. 

PODMÍNKY PRO STAVEBNÍKY BYLY ZJEDNODUŠENY!

LOKALITA Z1
z 19 parcel zbývají poslední dvě

pozemek s označením MŠ je rezervován na přístavbu mateřské školy 
plánovanou na rok 2024

LOKALITA Z 26
výstavba RD zahájena

DRAHÉ BYDLENÍ VE MĚSTECH?

POJĎTE K NÁM DO PŘEPYCH!
Obec Přepychy zahájila v červnu 2022 výstavbu technické 

a dopravní infrastruktury Lokality Z 1 „V Domcích“ 

o 19 parcelách s výhledem na západ slunce.

Cena 1.350,- Kč bez DPH za 1 m²

www.prepychy.cz, E: prepychy@prepychy.cz T: 603 485 369

MŠ15*

parcela 15* - viz Slovo starostky
VOLNÉ PARCELY K 1. 2. 2023



SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé, zdravím Vás 
již v novém roce 2023!
Na přelomu roku si přejeme, aby nadcházející 
rok byl lepší než ten minulý. Po téměř ročním 
válečném konfliktu na blízké Ukrajině je letos 
naše přání o to naléhavější. Nechť se vyplní!
Nadcházející období nebude snadné. Nejen vá-
lečný konflikt, ale také energetická a inflační 
krize budou témata, před kterými neutečeme 
a se kterými budeme muset pracovat. Nicmé-
ně i v tomto případě věřím, že je zvládneme a 
bude možné se věnovat též ostatním běžným 
záležitostem, včetně nových investičních akcí a 
dalšího vyváženého a udržitelného rozvoje naší 
obce.
V loňském roce jsme zahájili výstavbu tech-
nické a dopravní „Infrastruktury v Lokalitě Z 1  
V Domcích, Přepychy“. Výstavba je nyní v zim-
ním období přerušena. Stavba bude dokončena 
do konce června 2023. V současné době nabízí-
me k prodeji dvě stavební parcely s číslem osm-
náct a nula. A jednáme s vlastníkem parcely 
s číslem patnáct o zpětném odkupu. Po úhradě 
a vložení zakoupené parcely do Katastru nemo-
vitostí bude naše nabídka stavebních pozemků 
rozšířena i o tuto parcelu. Současné zvyšování 
nákladů a cen hypotečních úvěrů na zajištění 
výstavby nových rodinných domů tvoří často 
nepřekonatelnou překážku pro zájemce o nové 
bydlení.
Ráda bych touto cestou poděkovala za skvělou 
spolupráci všem pracovníkům obecního úřadu 
Přepychy, všem zastupitelům, členům všech ko-
misí, pracovníkům ZŠ a MŠ Přepychy, všem na-
šim spolkům i našim spolupracujícím firmám a 
těším se na spolupráci v novém roce 2023!
Přeji Vám vše dobré, pevné zdraví a mnoho ži-
votní pohody do Vašich domovů!

Zdeňka Seidelová
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Při úhradě poplatku za svoz komunálního odpadu  vám bude vydána nová 
svozová známka. 
Všechny poplatky je možné uhradit i převodem z účtu. Prosíme všech-
ny zájemce o platbu převodem, aby kontaktovali přímo pracovnici Pošty 
Partner Janu Štěpánkovou. 
KONTAKT:
E: jana.stepankova@prepychy.cz 
Na základě vaší žádosti vám bude zaslán přehled všech poplatků s uvede-
ním částky a příslušných variabilních symbolů. 
Na Poště Partner zakoupíte i elektronickou dálniční známku.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za psy, komunální odpad a stočné můžete uhradit na po-
bočce Pošty Partner Přepychy v úředních hodinách.

 PROVOZOVATEL POŠTY PARTNER -  517 32 PŘEPYCHY
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

Naše Pošta Partner 
pro spoluobčany nabízí více služeb než Česká pošta
Naše Pošta Partner poskytuje služby občanům i mimo provozní dobu vy-
mezenou smlouvou s Českou poštou. Po celou pracovní dobu si můžete  
u paní Jany Štěpánkové vyřídit následující záležitosti: 
Odpadové hodpodářství / Úhrady obecních poplatků 
Prodej upomínkových předmětů, pohlednic a turistických známek se 
vztahem k naší obci  
Rezervaci a předprodej vstupenek kulturních akcí 
Příjem a výlep plakátů
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VOLBY PREZIDENTA ČR - 1. kolo
A. Babiš 32,18 %;  P. Pavel 30,45 %;  D. Nerudová 17,24 %

P. Fischer 7,47 %; J. Bašta 6,03 %; M. Hilšer 3,44 %; T. Zima 2,01 %;  K. Diviš 1,14 %

Volební účast: 67, 57 % (celkem 348 odevzdaných hlasů)

5

JAK JSME U NÁS VOLILI

VOLBY PREZIDENTA ČR - 2. kolo
Petr PAVEL 52,09 % (187 hlasů), 

Andrej BABIŠ 47,91 % (172 hlasů)

Volební účast: 69,22 % (celkem 359 odevzdaných hlasů) 

Zveme vás na veřejné jednání 
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 

středa 8. února 2023 od 18 hodin
Restaurace Katka

Program veřejného zasedání ZO je zveřejněn 
na webových stránkách a úřední desce obecního úřadu.

(Program byl upřesněn až po uzávěrce INFO Přepychy)



ZE ŽIVOTA OBCE

Z důvodu opravy komunikace na hrázi rybníka Broumar v Opočně bu-
de tento úsek vozovky uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa 
z Opočna do Semechnic (a opačně) povede přes naši obec. Dbejte 
zvýšené pozornosti na bezpečnost s ohledem na velký provoz.

POZOR - OBJÍŽĎKA
KOMUNIKACE  HRÁZ U BROUMARU UZAVŘENA

DOBA UZAVÍRKY
13. 3. 2023 - 8. 10. 2023

DETAIL UZAVÍRKY

OPOČNO

PŘEPYCHY

SEMECHNICE

Broumar
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PŘÁNÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH
Poslední týden v lednu jsem 
se potkala s dětmi z naší ma-
teřské školy. Děti mne požá-
daly o výstavbu malého sva-
hu v blízkosti MŠ pro zimní 
sáňkování nebo pekáčování. 
Slíbila jsem, že předám jejich 
požadavek našim projektan-
tům. Snad naleznou vhodnou 
plochu k vytvoření bezpečné-
ho svahu pro zimní radován-
ky našich nejmenších.

Zdeňka Seidelová

PRONÁJEM OBECNÍ HOSPODY
od 1. 4. 2023 

Sportovní areál v Semechnicích
centrum tradičních sportovních a kulturních akcí

2 000 Kč/měsíc bez energií
Kapacita: vnitřní prostory 50 osob, venkovní stan 250 osob
Vybavení: výčepní zařízení, stoly, židle, průmyslová myčka, velkofor-
mátová televize.
Bližší informace: E: semechnice@semechnice.cz, T: 494 668 241. 
Po domluvě bude organizována prohlídka místa pronájmu.

Informace k ukončeným komplexním pozemkovým úpravám
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Změna ve vlastnických právech k pozemkům je důvodem pro podá-
ní nových daňových přiznání k dani z nemovitostí. Daň z nemovitostí 
se v tomto případě přiznává v lednu 2023 u příslušného správce daně 
(finančního úřadu). Pokud jste tak ještě neučinili, podejte co nejdříve!
K daňovému přiznání doporučujeme přiložit kopii doručeného roz-
hodnutí včetně přílohy č. 1. Toto rozhodnutí je nabývací listinou k 
vašim nemovitostem uvedeným v příloze č. 1.



8

ZE ŽIVOTA OBCE

PORUCHA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V pondělí 23. ledna 2023 navštívil naši 
obec a kostel sv. Prokopa zhotovitel na-
šeho zvonu sv. Jiří z roku 2018 pan Petr 
Rudolf Manoušek. Provedl na zvonu 
a zvonovém příslušenství pravidelnou 
revizi. Nebyla shledána žádná závada.

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 nastala poru-
cha na veřejném osvětlení v celé obci 
Přepychy mimo Lokalitu Z26. Následu-
jící den se podařilo závadu lokalizovat. 
V pondělí byl proveden výkop a vadná 
spojka kabelu byla nahrazena novou. 
Vlhkost, vnikající vadnou spojkou, však 
poškodila i přívodní kabel. Následnou 
výměnu kabelu provedli pracovníci 
Technických služeb města Opočna. 
Děkujeme jim za skvělou spolupráci a 
našim obyvatelům za pochopení.

ZVON sv. JIŘÍ LETOS OSLAVÍ 
5. NAROZENINY

U kávy jsme si pak společně s Vla-
dimírem Zdeňkem a Janem Škal-
dou zavzpomínali na naši cestu do 
holandského Astenu, kde jsme byli 
přítomni odlévání našeho zvonu.

Zdeňka Seidelová
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Do Síně slávy doberského tenisu přibyl další 
pohár. Zleva Sazimová, Blašková, Koďousko-
vá a Šichanová

PŘEVZATO Z ORLICKÉHO TÝDENÍKU
Fialky s Vendulou Šichanovou bronzové v Českém poháru!
Poslední stolnětenisovou 
vrcholnou akcí roku 2022 
byl pro doberské fialky 18. 
prosince finálový turnaj 
Českého poháru družstev 
mužů a žen. Zápasy se 
odehrály ve sportovní hale 
Kliměška v Kutné hoře a 
do semifinále soutěže žen 
byly přímo nasazeny celky 
Hodonína a Moravského 
Krumlova. Další dva týmy 
SK Dobré a MH Ostrava si 
účast vybojovaly v před-
chozí fázi poháru.

BISTRO NA HŘIŠTI SK PŘEPYCHY
T: 775 199 139 / František Cihlář

OTEVŘENO
ÚT 16—22
PÁ 16—23
SO 16—23

Nabízíme: soukromé akce, narozeniny, menší svatby, 
abiturientni srazy, firemní akce, pohřební hostiny.

Vnitřní kapacita 35 míst. V letních měsících možnost 
venkovního sezení. Zajistíme výzdobu - i květinovou, občerstvení 

v podobě specialit z grilu a udírny a teplé i studené kuchyně.

9
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SK PŘEPYCHY 
zimní příprava mládeže SK Přepychy

Všechny kategorie mládeže SK se v lednu účastnily zimní halové ligy 
OFS. Mladší přípravka už si stihla vyzkoušet zbrusu novou sportovní ha-
lu v Dobrušce. Předpřípravka hraje svou soutěž ve Voděradech a mladší 
žáci odehráli první kolo v hale Romana Šebrleho v Rychnově n. Kn.
Výbor SK se v prosinci dohodnul na spolupráci s novým pronajímatelem 
bistra na hřišti Františkem Cihlářem a stanovil datum konání oslav 90 
let založení klubu na 24. 6. 2023. Podrobný program přineseme v dalším 
vydání Přepyšského zpravodaje.

Autor příspěvku Tomáš Rejzek
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Malí králové přinesli do domovů přání 
zdraví a pokoje po celý rok. Přání psa-
né nad dveře K+M+B: „Bůh chraň tento 
dům, žehnej tomuto domu“. Celkem bylo 
v  našem území zapečetěno 162 poklad-
niček. Hlavní koledovací den dětí byl v 
sobotu 7. ledna 2023 na Dobrušsku ve 26 
spádových obcích. Letos jsme vyslali do 
terénu 145 skupin (tzn. 580 koledujících).
Jen pro zajímavost připomenu. V  roce 
2020 se vykoledovalo rekordních 802 000 
Kč, v roce 2021 se online a do statických 
pokladniček posbíralo 354 tis. Kč. Letos 
se vykoledovalo rekordních 996 291 Kč.
Peníze z TKS jsou používány na sociál-
ní službu Osobní asistence, na pomůcky 
do charitní půjčovny a přímou pomoc 
lidem v tísni. 
Děkuji vám za to, jakým způsobem ko-
ledníky přijímáte, děkuji všem dárcům, 
dětem, jejich rodičům, vedoucím skupin, 
dobrovolnicím v  kuchyni, pánům fará-
řům za požehnání.
Jménem Farní charity Dobruška i jmé-
nem svým vám všem do nového roku 
přeji hodně zdraví, optimismu a vzájem-
né lásky.

Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška

Nejvyšší číslo vaší solidarity v historii Tříkrálové sbírky!

Tříkrálovou sbírku jsme letos na 
Dobrušsku pořádali po dvacátédruhé 
a jsme moc rádi, že opět v normálních 
podmínkách bez žádného omezení. 
Této největší sbírky se účastní každo-
ročně tisíce dobrovolníků.

V Přepychách koledovaly čtyři skupi-
ny za doprovodu vedoucích: Daniely 
Pasekové, Vlastimila Paseky, Petra 
Kubíčka a Davida Tomka.
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Drazí Přepyšáci, 
děkuji všem, 
kteří se podíleli na letošní 
úspěšné Tříkrálové sbírce! 
S úctou 

Zdeňka Seidelová,
starostka obce

V JUNKOVICÍCH LONI VE DVOU
LETOS VE ČTYŘECH

36 053 Kč
z PŘEPYCH

Patrně, aby na dolním konci Přepych 
srovnali manko v počtu králů za rok 2022, 
absolvovali letos královskou misi rozrůs-
tajícími se Junkovicemi ve čtyřech. A že to 
3 + 1 král zvládli na výbornou, s roztomi-
lostí sobě vlastní, svědčí výše vašich darů.
Tak opět za rok s nápisem K+M+B na 
vchodových dveřích.

-redakce-

2022

2023



13

DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, 
Chábor, Běstvin, Dolů

276 510 Kč

VAL, Provoz 10 854 Kč
Chlístov 3 605 Kč
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 102 856 Kč
POHOŘÍ 29 791 Kč
SEMECHNICE 20 586 Kč
Mokré 9 452 Kč
TRNOV, Houdkovice, Záhornice 42 744Kč
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 35 092 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 39 014 Kč
PŘEPYCHY 36 053 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou 18 820 Kč
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 44 863 Kč
BYSTRÉ V O.H. 21 725 Kč
JANOV  A TIS  10 945 Kč
OHNIŠOV, Zákraví 32 159 Kč
SNĚŽNÉ 8 602 Kč
SEDLOŇOV 16 111 Kč
DOBŘANY, Nedvězí 9 710 Kč
BOHDAŠÍN 9 046 Kč
KOUNOV Šediviny 18 579 Kč
BAČETÍN Sudín 23 689 Kč
DEŠTNÉ V O. H. 24 232 Kč
OLEŠNICE V O. H. 17 675 Kč
TÝNIŠTĚ N. O. 94 351 Kč
LÍPA N. O. 26 927 Kč
ON-LINE (on line kasička, QR, VS) k 19. 1. 2023 12 300 Kč
CELKEM 996 291 Kč

ZE ŽIVOTA OBCE

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
OPOČNO-PŘEPYCHY

BILANCE ROKU 2022

V roce 2022 jsme investovali nemalé finance do chovu bažantí zvěře. Bo-
hužel náklady během roku několikanásobně narostly v důsledku války 
na Ukrajině, a tak se snažíme dohnat ekonomické ztráty i jinými akcemi.

Po menší odmlce jsme uspořádali rybářské závody na rybníce Sv. Ján, kam 
byla zvána i veřejnost. Tuto akci navštívilo mnoho zájemců a pochvalovali 
si nejen bohatou tombolu, ale hlavně myslivecké menu, které jsme nabídli a 
které připravil mistr kuchařský pan Miloš Paštika.
Myslivecký rok též obsahuje i péči o zvěř, myslivecká zařízení pro odlov 
spárkaté zvěře, ale i péči o voliéry pro chov bažantů. Naši myslivci se zhostili 
všech brigád na výbornou a zařízení mohou sloužit dále svému účelu. 
Náš spolek také pořádal jarní svod loveckých psů a i účastníci této akce byli 
spokojení s organizací i zabezpečením celé okresní akce.



Milan Vik, jednatel společnosti.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
OPOČNO-PŘEPYCHY

V  letním období se naši členové 
zúčastnili i akce „Loučení s prázd-
ninami“. Dětem ukázali výcvik lo-
veckého psa, učili je střílet ze vzdu-
chovek na terč, výcvik dravců před-
vedli sokolníci a všem přítomným 
byl nabídnut myslivecký guláš.
V říjnu využili naši honitbu již tra-
dičně sokolníci se svými svěřenci 
(orly, sokoly). V  závěru roku pro-
běhly tři společné hony na drobnou 
zvěř. Bylo uloveno 258 ks bažantů.
I když  je průběh zimy mírný, přesto naši členové pravidelně docházejí do 
lesa a přikrmují spárkatou zvěř, aby nestrádala a byla v dobré kondici.
V této souvislosti opětovně děkujeme za finanční podporu od obce Pře-
pychy a města Opočna – tedy za dotace, které jsou věnovány právě na ne 
zcela levná krmiva pro zvěř. Dále bych chtěl poděkovat všem našim příz-
nivcům, honcům, společenským organizacím, které s námi spolupracují a 
též zaměstnancům Restaurace Katka, kteří nám zajišťují společné akce po 
stránce stravování .
Myslivci se hlásí k ochraně přírody a budou se i nadále aktivně podílet na 
stanovení správných pravidel pro ochranu krajiny v našem životním pro-
středí. 

Mgr. Jan Macháček, předseda MS Opočno-Přepychy

Přejeme vám všem pevné zdraví a hlavně mír v roce 2023!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
OPOČNO-PŘEPYCHY



16

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

ZE ŽIVOTA OBCE

Dne 21. 12. 2022 navštívili žáci naší zá-
kladní školy Senior centrum v Přepy-
chách, aby místní klienty potěšili a po-
bavili několika scénkami a písničkami 
v předvánočním čase. V závěru svého 
vystoupení zazpívali spolu s  klienty 
krásné české koledy. Za své výkony by-
li odměněni zaslouženým potleskem a 
snad se podařilo naše občany trochu 
potěšit a „pohladit“ na duši. Děti by-
ly odměněny sladkostmi a odcházely 
s  dobrým pocitem, že udělaly něco 
dobrého pro starší spoluobčany. 

Mgr. Jan Macháček, ředitel školy

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ V SENIOR CENTRU
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
POCHVALA ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI KOLEKTIVU ZŠ a MŠ

Dne 18. 1. 2023 proběhla v naší škole kontrola dodržování hygienických 
předpisů v  rámci školního stravování. Pracovnice Krajské hygienické 
stanice v Rychnově nad Kněžnou Ivana Tichá se zaměřovala především 
na výdej jídel, mytí nádobí, měření teploty teplých pokrmů, osobní a 
provozní hygienu, evidenci HACCP, značení alergenů a podobně. Mohu 
s radostí konstatovat, že provoz školní jídelny v mateřské škole i výdejny 
v základní škole je v těchto kontrolních oblastech bezchybný. Mé podě-
kování patří tedy všem zaměstnancům školního stravování, ale též i pro-
zíravosti obecního úřadu, který nešetřil nemalými prostředky na řádné 
vybavení obou provozoven v naší příspěvkové organizaci.

Mgr. Jan Macháček

 NA NÁVŠTĚVĚ U DVANÁCTI MĚSÍČKŮ VE ŠKOLCE
Příchod Kašpara, Melichara a 
Baltazara odstartoval nový rok 
v naší školce. Hned poté jsme 
se ocitli v pohádce O dvanácti 
měsíčkách, kde si děti na vlast-
ní kůži vyzkoušely, jaké neleh-
ké úkoly dostala Maruška od 
své nevlastní sestry a macechy. 
Koncem ledna nám přálo poča-
sí a my mohli pilně trénovat na 
zimní olympiádu. A jaké me-
daile si děti odnesly? Samozřej-
mě zlaté. 
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MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEPYCHY

 K SVĚTOVÉMU DNI OBEZITY

Využijte

ZDARMA

 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - 6.3.

MĚŘENÍ
  

PŘEDNÁŠKA - 9.3.

REGISTRACE NUTNÁ  BEZ DLOUHÉHO ČEKÁNÍ

OPOČNO ORDINACE JDE-TO
 OPOČNO KODYMŮV NÁRODNÍ DŮM

OMEZENÝ POČET REGISTRACE NUTNÁ

VYZKOUŠEJTE KLIDNÉ A EFEKTIVNÍ CVIČENÍ PROTI BOLESTI, KTERÉ JE
VHODNÉ PRO KAŽDÉHO.

OPOČNO SOKOL

7.3.
9.3.

URČÍ HODNOTY SVALŮ, TUKU, VODY A KOSTÍ VE VAŠEM TĚLE.

OPOČNO KODYMŮV NÁRODNÍ DŮM

OBEZITA ANEB JAK Z TOHO VEN - Dopady na zdraví a jak to uchopit jinak.

PROGRAM

REGISTRACE NA: 737 669 223 

18:00

Využijte příležitosti zúčastnit se u příležitosti 

Světového dne obezity akce, která vám po-

může nastartovat změnu životního stylu  

a zorientovat se v otázkách diet, pohybu  

a hubnutí. Přednášku pro vás připravila  

výživová terapeutka Zuzana Chadimo-

vá ve spolupráci s odborníky společnosti 

STOB (STop OBezitě) a organizace STOBklub.

srdečně zve na přednášku 
nutriční terapeutky Bc. Zuzany Chadimové

HRAVĚ I ZDRAVĚ VE STRAVĚ, 
ANEB ČEHO SE VYVAROVAT

Pátek 3. března 2023 
od 17 hodin 

BISTRO NA HŘIŠTI

Po dvouleté odmlce pořádala 
Místní skupina Českého Červe-
ného kříže společenský ples a dět-
ský karneval. Příjemnou plesovou 
sousedskou náladu umocnila bo-
hatá tombola. Děkuji všem příz-
nivcům a sponzorům za dary do 
tomboly. Velice si toho vážíme. 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 

Následující den jsme se sešli s našimi 
nejmenšími na dětském karnevale. 
Potěšil nás velký zájem o společně 
strávené chvíle. Jsme rádi, že v dneš-
ní době se ještě děti umí pobavit, za-
tančit si a zasoutěžit. Děkuji členům 
za pomoc s organizací obou akcí. 

Těším se na setkání s vámi při výroční členské schůzi 17. 2. 2023 od 18 hodin 
v Restauraci Katka. Lída Preclíková
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I po stu letech nastavuje Jaroslav Hašek 
humorným románem Osudy dobrého 
vojáka Švejka zrcadlo všem těm nesmy-
slům plynoucích z neukojených tužeb 
mocipánů a mocidam (ať jsme i zde gen-
derově vyváženi) přesvědčených o své 
důležitosti a neomylnosti, kterou je vět-
šina společnosti zpočátku opojena, ač ve 
svém důsledku odporuje všemu živému.

KNIHOVNA U LENKY

Nespoutaný bohém a milovník hos-
pod zemřel 3. ledna 1923. 

GENIÁLNÍ JAROSLAV HAŠEK

Znalec Haškova díla Radko Pytlík
Připomeňme si velikána české literatury, jehož legendární román byl přeložen 
do 60 jazyků, společně s literárním historikem, spisovatelem a znalcem Haš-
kova díla PhDr. Radko Pytlíkem.  Pan doktor byl skutečný znalec  díla nejen 
Haškova, ale i Hrabalova. Pro milovníky senzací dodávám: je otcem herce a 
hudebníka Vojty Dyka. A protože nechtěl, aby jeho děti byly „pytlíci”, pone-
chal jim jméno matky, majitelky nakladatelství Emporius Věry Dykové.  
A nyní s dr. Pytlíkem zpět k Haškovi: „Jaroslav Hašek byl především vzdělaný 
novinář a intelektuál, velmi důmyslný spisovatel evropského charakteru, a je 
škoda, že si nedovedeme plně uvědomit, co v jeho díle je. Současné politice by 
Haškovo dílo prospělo. To, jak Hašek dovedl odhalit prázdnotu frází, sloganů 
a klišé, které se užívaly už tehdy, bude působit velmi inspirativně i dnes. Pokud 
si uvědomíme souvislosti.” Tolik Radko Pytlík, který náš svět opustil 31. ledna 
loňského roku v požehnaném věku 93 let.
Na závěr slovy Josefa Švejka
„Poslušně hlásím, že ani Hašek ani Radko Pytlík nemluvili jen tak do větru. To 
máte třeba volby. Čím větší blbost, tím větší úspěch. To sem znal jednoho z Králov-
ských Vinohrad, kterej v hostinci u pana Zvěřiny založil Stranu mírného pokroku 
v mezích zákona. Že to bylo, jářku, před více než sto 
lety? To jo, ale vůbec to nevyprchalo. Ani kousek blbosti 
nešlo nazmar. To se samo sebou rozumí, blbost je věčná. 
Vono je to všecko zaprotokolováno v Haškově knize Dě-
jiny strany mírného pokroku v mezích zákona.”

Jiří Králíček, tč. poštouník 
U Maxmiliána na rohu Kupkova náměstí v Opočně
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Radko Pytlík věnoval Jaroslavu Haškovi mnohé publikace: např. monogra-
fii Náš přítel Hašek a dobrý voják Švejk, Haškův životopis Toulavé house a 
Kniha o Švejkovi. Knihy Radko Pytlíka a Jaroslava Haška si zapůjčíte v naší 
Knihovně u Lenky.

KNIHOVNA U LENKY

KNIHOVNA U LENKY a OBEC PŘEPYCHY
vás zvou na společnou oslavu životního jubilea 

JOSEFA PEPSONA SNĚTIVÉHO

POCTA NAŠEMU KRAJI
31. března 2023 od 17 hodin v Restauraci Katka
Tipy na výlety, film s Miloněm Čepelkou, muzika, četba.

Během akce lze zakoupit knihy J. P. Snětivého a Miloně Čepelky.
Vstupné dobrovolné.
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SPOLEK PROPŘEPYCHY, z.s. 
XII. výroční členská schůze za rok 2022

Masopust ve spolupráci s SDH, 11. února 2023 
FDH Přepychy Karla Pšeničného ve spolupráci s OÚ, 5. července 2023 
Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“, 19. srpna 2023
Tematický ples na téma „Veselé barvičky“, 25. listopadu 2023
Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s OÚ, 3. prosince 2023
Zpívání u kostela ve spolupráci se ZŠ, 23. prosince 2023

Plán činnosti na rok 2023

Spolek, který po více než desetiletí obohacuje společenské vyžití v naší obci, 
má v současnosti 45 členů. Výroční schůzi, která se konala dne 6. 1. 2023 v 
Restauraci Katka, zahájil a řídil Vladimír Zdeněk ml. V úvodu přivítal sta-
rostku obce Zdeňku Seidelovou, místostarostu obce a předsedu Mysliveckého 
spolku Jana Macháčka, předsedkyni MO ČČK Lídu Preclíkovou, zástupce 
SDH Jana Škaldu a Jaroslava Rejchrta, za Český svaz včelařů Janu Kruli-
chovou a další podporovatele spolkové činnosti. Zprávu o činnosti spolku 
přednesla Jarmila Sejkorová, zprávu o hospodaření podala Iva Macháčková. 
Revizní zprávu předložil Jiří Sejkora.

MASOPUST - AKTUÁLNÍ INFORMACE 
Součástí INFO zpravodaje je volně vložená pozvánka 

pro Masopustní průvod. 
V případě souhlasu ji 11. února ráno viditelně vyvěste. 

V 8:30 hodin před hasičskou zbrojnicí zahájíme Masopust udělením práva. 
Poté masky vyjdou na svou pouť po Přepychách.
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SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY -  začátky od 6 hodin

11. 3. 29. 4. 10. 6. 2. 9. 14. 10.

25. 3. 6. 5. 17. 6. 9. 9. 21. 10.

1. 4. 13. 5. 8. 7. 16. 9. 28. 10.

8. 4. 20. 5. 22. 7. 23. 9. 11. 11.

15. 4. 27. 5. 5. 8. 30. 9. 25. 11.

22. 4. 3. 6. 19. 8. 7. 10.

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.

11. 2. od 8:30 hodin 
u hasičské zbrojnice

MASOPUST
SDH 

ProPřepychy

17. 2. od 18 hodin 
Restaurace Katka

VÝROČNÍ SCHŮZE MS ČČK MS ČČK

25. 2. od 20 hodin 
Restaurace Katka

HASIČSKÝ PLES SDH

3. 3. od 17 hodin 
Bistro na hřišti SK

HRAVĚ I ZDRAVĚ VE STRAVĚ
aneb čeho se vyvarovat

MS ČČK

10. 3. od 18 hodin 
Restaurace Katka

TANEČNÍ VEČER 
U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ

MS ČČK

11. 3. od 20 hodin 
Restaurace Katka

KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ SDH



akce proběhne
v sobotu

11.2. 2023

zahájení

v 8:30h

u hasičské zbrojnice

v Přepychách

od 9:00h
Masopustní průvod obcí
s živou hudbou

Od 17:00h živá hudba k tanci i poslechu
v prostorách hasičské zbrojnice občerstvení zajištěno

Na místě je možné zakoupit nejrůznější zabijačkové
pochutiny, jako domácí jitrničky, kroupy, tlačenku aj...


