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infoPŘEPYCHY

NÁVRAT Z VÝPRAVY NAŠICH ŠKOLÁKŮ
„VÝSTUP NA BRABENČÁK“

VRCHOL BYL POKOŘEN
Kopec „Brabenčák“ dostal své lidové pojmenování po řídícím učiteli Josefu 

Brabencovi, který působil na škole v Přepychách od roku 1901 až do roku 1929, 
kdy odešel do důchodu. Pod „vrcholem“ kopečku, v domě čp. 92 bydlel, a díky 
jeho popularitě, jako přísného ale spravedlivého kantora, nesou další generace 

v tom lidovém názvu jeho odkaz až do dnešních dnů.
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OPATŘENÍ VLÁDY PLATNÁ DO 21. 3. 2021
výběr - přehledně pro naše občany (více na www.prepychy.cz)

RESPIRÁTORY FFP2 ZAKOUPÍTE 
v prodejně U MILANA nebo na Poště Partner. 

Respirátory jsou baleny jednotlivě, cena 20 Kč za 1 kus.

CHIRURGICKÉ ROUŠKY, 
získané z Potravinové banky Hradec Králové, budou distribuovány 

NAŠIM SENIORŮM A VŠEM POTŘEBNÝM ZDARMA. 
Děkujeme Potravinové bance HK za skvělou spolupráci!

1. OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU
Pohyb osob se omezuje jen na okres trvalého pobytu. Pro cesty k  léka-
ři a na úřady mimo okres bude nutné čestné prohlášení či formulář. Za-
městnanci musí mít sebou potvrzení od zaměstnavatele, OSVČ musí mít 
doklad o zakázce. Nákupy jen v okrese. Procházky a pobyt na čerstvém 
vzduchu jen v katastru obce. 
Následující vzory prohlášení ve wordu nabízíme na www.prepychy.cz 
Čestné prohlášení o důvodu k opuštění místa trvalého bydliště • Doklad k dů-
vodu opuštění místa trvalého bydliště • Potvrzení zaměstnavatele pro cestu 
do místa výkonu práce • Nejčastější otázky k problematice Opatření vlády • 
Území katastru obce Přepychy

2. ZAVŘENÉ ŠKOLY
Budou uzavřeny všechny školy, mateřské školy a dětské skupiny.

3. OMEZENÍ MALOOBCHODU A SLUŽEB
Zavřeny jsou všechny obchody s výjimkou: prodejen potravin, pohon-
ných hmot, drogerie, lékáren, krmiva a potřeby pro zvířata, optiky, 
opravy vozidel, obchodů s tiskem a tabákem, provozoven k vyzvednutí 
zásilek, prodejen osiva a zahrádkářských potřeb, květinářství, servisů 
elektroniky a výpočetní techniky, pohřebních služeb, myček bez obslu-
hy, domácích potřeb, sběren surovin a kompostáren, taxislužeb.

4. ZPŘÍSNĚNÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST
V  prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 
veřejné dopravě a autobusové zastávce je povinný respirátor nebo nano-
rouška. V zastavěném území obce je třeba vždy nosit minimálně chirurgic-
kou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti. 
Textilní roušky a šátky nesplňují požadavky ochrany dýchacích cest.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VZKAZ A PROSBA OD NAŠICH ZDRAVOTNÍKŮ
Vážení spoluobčané našeho Královéhradeckého kraje,
obracíme se na Vás s následující informací a s ní související žádostí. Ka-
pacity našich nemocnic jsou na hranici možností. Chceme Vás požádat  
o to, abyste vy sami, bez ohledu na nyní nebo v budoucnu platná omezení, 
přistoupili k opatřením, která ochrání Vás i Vaše okolí před nekontrolova-
ným vývojem situace a těžkými dopady na zdraví a na celou společnost.
Děláme pro všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či 
jinými závažnými chorobami maximum možného. Neztěžujte to, prosím, 
nám ani našim nemocným svým neuváženým chováním. I Vy se můžete 
ocitnout mezi nimi.
Buďte, prosíme, rozumní. Pomozte nám dodržováním všech platných na-
řízení! 
• omezte cestování a setkávání větších skupin (i rodinných) na naprosto 
nezbytnou míru
• chraňte pomocí roušek či respirátorů nejen sebe, ale i své okolí
• dodržujte rozestupy a vyvarujte se velkých akcí, především těch, kde pa-
dají zábrany a infekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme v našich nemoc-
nicích jejich důsledky
• pečlivě si umývejte a desinfikujte ruce
• ke všem propagovaným „R“ (roušky, ruce, rozestupy), přidejte, prosíme,

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ „R“, tedy ROZUM.

Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží na přístu-
pu nás všech. Bez společného úsilí a rozumného přístupu všech to nepůjde.
V Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a 
Dvoře Králové dne 15. února 2021

Buďme k sobě ohleduplní.
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Sčítání začíná o půlnoci 
z 26. na 27. 3. 2021. 

Jednoduše se budete moci sečíst online. 
Elektronický sčítací formulář bude zpří-
stupněn na webu www. scitani.cz případně  
v mobilní aplikaci.
Pokud se do 9. 4. nesečtete prostřednictvím 
internetu, musíte vyplnit listinný formulář.

Jak se sečíst
www.scitani.cz (od 27. března do 9. dubna)
Sečíst se lze bezkontaktně prostřednictvím internetu online od 27. 3. 
do 9. 4., a to na webu nebo pomocí mobilní aplikace, kterou naleznete  
v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Listinné sčítání (od 17. dubna do 11. května) 
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací 
formulář. Získáte ho s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře,  popř. 
na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte 
nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obál-
ka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Koho se sčítání týká
Sečíst se musíte, pokud máte v České republice trvalý nebo přechodný 
pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit v případě, že vám byl udělen 
azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. 
Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej 
může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Kontaktní místa České pošty, s.p. - náš obvod

DOBRUŠKA Opočenská ulice 71 tel.: 954 251 801
Na kontaktních místech si můžete vyzvednout a také zde odevzdat lis-
tinný sčítací formulář. Pracovník kontaktního místa vám rovněž může 
odpovědět na případné dotazy.

Sčítací komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a 
Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných 
sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nese-
četli online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají po-
vinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (například 
občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře spolu 
s odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dosta-
ví v předem oznámeném termínu a čase, zazvoní na zvonek a vyčká na 
váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dosta-
nete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstup-
ních dveřích objektu). „Nebudete zrovna doma?“ Termín změnit nelze, 
ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín 
vám opět oznámíme. Termín a interval návštěvy komisaře můžete zjistit 
i telefonicky nebo osobně na kontaktních místech sčítání na vybraných 
pobočkách České pošty. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhle-
dávání sčítacích komisařů a kontaktních míst, na infolince 840 30 40 50 
nebo na úřední desce  a webových stránkách obecního úřadu.
Sčítací komisaři nepůjdou do domácností, které se kompletně sečetly on-
line a při sečtení správně vybraly ze seznamu svůj dům, respektive byt.
Pokud jste se jako domácnost nesečetli prostřednictvím elektronického 
sčítacího formuláře nebo se tímto způsobem sečetli jen někteří členové 
rodiny, komisař se vám pokusí doručit listinný sčítací formulář. Zejména 
z důvodu nedostatečného značení bytů však může v některých případech 
zazvonit na zvonek domácnosti, která se již sečetla online. V takových 
případech vás prosíme o pochopení. Komisaři stačí sdělit, že se vaše do-
mácnost již elektronicky sečetla.

Výsledky sčítání a získané informace slouží:
K přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury, plánování  dostup-
nosti služeb a zajištění veřejné správy.
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ZASTUPITELSTVO OBCE dne 2. 2. 2021 (zkráceno)
Přítomno: 13 členů ZO, 2 občané
Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
• Podání žádosti o dotaci pro projekt s názvem 2021 – 19 TI Přepychy do 
podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D063 Technická infra-
struktura (8/4/1).
 • Smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Jako investor a budoucí dárce Obec 
Přepychy, 517 32 Přepychy čp. 5, jako vlastník hlavního vodovodního řadu 
a budoucí obdarovaný Svazek obcí Dřížná, 517 32  Přepychy čp. 5.  Investor 
vybuduje  stavbu vodního díla v Lokalitě Z1 v Domcích Přepychy na po-
zemcích KN parc. č. 219/31, 1003/1, 233/12, 233/10, 233/13, 233/78, 233/45  
v k.ú. Přepychy u Opočna a na pozemku ZE 237/28 v k.ú. Přepychy u Opoč-
na a obci Přepychy (13/0/0).
• Poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,-Kč v souladu se žádostí č.j. 
61/2021 (13/0/0).
 • Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 10. 3. 2021 (13/0/0).
 • Smlouvu darovací. Dárce obec Přepychy, obdarovaný Svazek obcí Dříž-
ná, 517 32 Přepychy čp. 5, předmět daru vodovod v lokalitě Z26 Přepychy,  
v hodnotě  2.275.783,- Kč (13/0/0).
 • Dohodu o provedení práce – správa webu obce (12/0/1).
 • Dohodu o převodu podílu na oprávněných nákladech spojených s připo-
jením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu určeným 
právním předpisem. Převod části podílu ve výši 12.500,-Kč na 1 parcelu 
v lokalitě Z26 a prodej elektroměrového pilíře v hodnotě 7.042,50 Kč bez 
DPH na 1 parcelu. Nabyvateli se stávají vlastníci parcel v lokalitě Z26 Pře-
pychy (13/0/0).

SAMOSPRÁVA OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE dne 25. 2. 2021 (zkráceno)
Přítomno: 14 členů ZO, 3 občané
Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
• Rozpočet obce Přepychy na rok 2021 (14/0/0)
 Příjmy   14.710.000,-Kč
 Výdaje  18.430.000,-Kč
 Financování   3.720.000,-Kč
• Rozpočet obce Přepychy na rok 2021 je schodkový. Schodek rozpočtu 
bude kryt naspořenými prostředky minulých let. Závazným ukazatelem 
rozpočtu u příjmů i výdajů je paragraf, u daňových příjmů třída 1.
Neinvestiční příspěvek: ZŠ a MŠ Přepychy (550.000,-Kč)
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Neinvestiční příspěvek: ZŠ a MŠ Přepychy (550.000,-Kč)
Neinvestiční dotace: Myslivecký spolek (10.000,-Kč), SK Přepychy (60.000,-
Kč), SDH, Přepychy (30.000,-Kč), Český svaz včelařů (10.000,-Kč), ČČK 
RK (10.000,-Kč), Obchod paní Karlíčkové (40.000,-Kč), Potraviny Milan 
(40.000,-Kč), KPST Záhornice (5.000,-Kč), Agentura domácí péče České 
Meziříčí (10.000,-Kč), Domácí hospic setkání RK (10.000,-Kč), Sociální 
služby města Opočno – DD Jitřenka (10.000,-Kč), Farní charita Dobruš-
ka (5.000,-Kč), Kultura RK (5.000,-Kč), Svazek obcí Dřížná (400.000,-
Kč), DSO Vrchy (6.360,-Kč), MAS Pohoda Venkova (4.000,-Kč), DSOHP 
(4.459,-Kč), SMO (3.323,20 Kč), Město Opočno-přestupky (6.360,-Kč)
Investiční dotace: AHC a.s. Senior centrum: (50.000,-Kč)
Neinvestiční dary: Hospic Anežky České Červený Kostelec (10.000,-Kč), 
MgA. Patrik Ulrich – STUDIO INSPIRATIV (25.000,-Kč)
• Střednědobý výhled rozpočtu obce Přepychy 2022-2024 (14/0/0).
• Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Peder-
sen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec králové. (14/0/0). 
• Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) 
č. 2100275280053, s firmou ENERGO LaR s.r.o., Javornická 1051, Rych-
nov nad Kněžnou. (14/0/0).
• Investiční záměr s názvem „VÝSTAVBA NOVÉ SPORTOVNÍ HALY 
NA POZEMCÍCH  p.č. 132/1, 1174 a 981/61 V PŘEPYCHÁCH“. Předmě-
tem investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží 
(brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občan-
ská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné 
než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 
496/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů (12/0/2).
• Smlouva o potravinové pomoci s Potravinovou bankou Hradec Králové, 
z.s., Na Kropáčce 30/3, 500 03  Hradec Králové, výše příspěvku 5.000,-Kč 
na rok (14/0/0).
• Smlouvu o zřízení služebnosti č. 11010-094011 s firmou CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9,  (14/0/0).
• Akci „Přístavba Mateřské školy Přepychy“ (14/0/0).
• Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektric-
kých zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 
21_SOBS01_4121758416 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Dis-
tribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, částka 250.000,-
Kč (12/0/2).
• Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2019832/
VB/01 Přepychy, 219/31, lok. 16 RD – úprava TS, kNN (14/0/0).

SAMOSPRÁVA OBCE
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SAMOSPRÁVA OBCE

Děkujeme Miroslavu Máslovi, 
který se svým týmem pomohl 
pracovníkům technických služeb 
při kácení břízy u domu čp. 19. 
Sousedé budou na krásnou břízu 
rádi vzpomínat. 
Rozkvetlé jarní petrklíče před 
poštou nám všem udělají radost, 
zvláště v dnešních dnech! Děku-
jeme pracovníkům TS! 



9

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

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

Práce na opravě hrobu pana Kaplana Aloise Mádra již započaly. Při pro-
cházce ke kostelu se můžete pokochat pohledem na zářící pískovcovou 
desku s  nádherným křížem. Pracovníci Kamenosochařství pana Ing. 
Aleše Holance z Opočna demontovali původní díly a odvezli i pískovco-
vý podstavec včetně opaxitové desky, který bude po renovaci opět vrácen 
na původní místo.
Při této příležitosti děkujeme všem dárcům, kteří již přispěli na sbírkové 
konto Římskokatolické farnosti Přepychy, určené na opravu dvou hro-
bů v jejich správě. Na kontě je k uzávěrce tohoto INFA rovných 40 tisíc 
korun! Darovací smlouvy jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

ZASTUPITELSTVO OBCE POD ŠIRÝM NEBEM
Ve čtvrtek 25. února se sešlo patnáctičlenné Zastupitelstvo obce Pře-
pychy ke svému druhému letošnímu jednání opět pod širým nebem 
před budovou obecního úřadu. Program zahrnoval celkem 15 bodů. 
Všichni dostali materiály předem domů. Jen informace o vydání ko-
laudačního souhlasu na komunikaci Lokality Z26 byla pro všechny 
novinkou. Příští jednání se uskuteční pod širým nebem v nové Lo-
kalitě Z26. Projíždějící vozidla v centru způsobují hluk a jednání ruší.
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ZE ŽIVOTA OBCE

HODNOCENÍ ŠKOLY NA VÝBORNOU
Vážení spoluobčané,
v letošním školním roce se bohužel vlivem covidové pandemie situace ve 
školství nevyvíjí vůbec růžově a jistě sami sledujete dění ve společnosti. 
Snaha nás učitelů vrátit děti do škol zatím selhává a dle vývoje pandemie 
zatím vidím návrat dětí do školních lavic v nedohlednu.
Přesto buďme rádi, že jsme malotřídkou a tak přece jen do konce února 
mohli do školy chodit nejen žáci 1. a 2. ročníku, ale i ročníky s nimi spo-
jené, tedy 3. a 4. ročník. Doma tedy zůstávali pouze páťáci a ti se učili 
distančně, tj. formou vzděláváním přes počítače. Od 1. března, bohužel, 
vyučujeme všechny naše školáky distanční formou.
Výuka je to na jednu stranu zajímavá a podnětná. Umožňuje žákům a 
učitelům zdokonalení v používání ICT, ale má bohužel i svá úskalí: Vy-
držet u počítače několik hodin, udržet pozornost, poruchy na technice a 
internetu atd.
Mohu vás ale ujistit, že se snažíme dětem předávat vědomosti, jak jen to 
jde. I učitelé, kteří pracují distančně, musí věnovat přípravě daleko více 
času a používat vhodné pomůcky, aby byl vzdělávací proces  na požado-
vané úrovni. O tom, že to děláme vcelku dobře se nedávno přesvědčila i 
návštěva České školní inspekce, která naši práci hodnotila na výbornou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem učitelům a zaměstnancům školy, 
ale i dětem, že se statečně bijí s touto situací a zárověň chci poděkovat i 
rodičům, kteří se doma dětem jistě věnují při doučování a vysvětlování 
učiva. Věřím, že pandemii nějak překleneme a bude brzy lépe.
Chci poděkovat též všem vám, kteří jste nám pomohli se sběrem baterií  
v podzimní soutěži Recyklohraní. Přesto, že jsme měli školu částečně uza-
vřenou, podařilo se nám získat druhé místo v našem kraji a tím naše děti 
přispěly výrazně na zlepšení  životního prostředí.
Poslední poděkování věnuji pracovnicím a učitelkám v naší mateřské 
škole. Nechci nic zakřiknout, ale zásluhou těchto pracovnic, nastavením 
přísných hygienických pravidel a vzorného přístupu, nebyla doposud naše 
školka ohrožena pandemií a tedy uzavřena tak, jak se to stalo v mnoha 
jiných obcích.

Přeji vám všem pevné zdraví.
Mgr. Jan Macháček, ředitel školy
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ŽÁCI ZŠ A MŠ VÍTAJÍ JARO

GRATULACE - RECYKLOHRANÍ

Milí přátelé v Základní škole Přepychy,
těší mě, že vám mohu pogratulovat k úspěchu v Podzimní sběrové kam-
pani se soutěží zaměřené na sběr baterií. Díky dosaženému výsledku 
v podobě 159 kg odevzdaných baterií, jste se ve Královehradeckém  kraji 
umístili na 2. místě. Za to vám patří naše velké uznání a také odměna 
v podobě poukázek na nákup v řetězci prodejen Kaufland v celkové hod-
notě 1500 Kč.

Za Recyklohraní vám přeji pevné zdraví a pozitivní mysl.
Helena Šešinová

Naši školáci pod vedením Ivy Macháčkové opět vyzdobili výlohu jarním 
veselým motivem. Pestrobarevné ptactvo potěší nás všechny!

Děkujeme našim dětem a přejeme jim brzký návrat do školy!

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROODPADU,
BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ 

PROBÍHÁ DO KONCE BŘEZNA V ZŠ.
(přístřešek v areálu školy)



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

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

23
3/4

1/2

LOKALITA  Z1

1 023456789101112

rezerva
obec13 14 15 16 17 18

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY
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LOKALITA Z1
prodej 19 parcel

LOKALITA Z 26
výstavba RD zahájena



ZAHÁJENÍ PRODEJE 
ČERVENEC 2021

  REZERVACE MOŽNÁ OKAMŽITĚ
Bližší informace: www.prepychy.cz

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

Obec Přepychy letos zahájí výstavbu technické a dopravní in-
frastruktury Lokality Z1 V Domcích“ o 19 parcelách s výhle-
dem na zapadající slunce. Dojde k propojení obou nových lo-
kalit. Prodej stavebních pozemků bude zahájen ve II. pololetí 
tohoto roku. Parametry komunikace, odstavných parkovacích 
ploch i chodníků budou obdobné, jako v lokalitě Z 26.

Lokalita Z 1 „V Domcích“

Parcely v Lokalitě Z 26 „V Domcích“ jsou úspěšně zasíťovány a 
jejich majitelé zahájí výstavbu v letošním roce.

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

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
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PŘEPYCHY 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážená paní starostko, 
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za dárky z potravinové banky, 
konkrétně tedy za ovoce a zeleninu, kterou jste obdarovala klienty našeho 
střediska a celkově také za výbornou spolupráci nejen  s klienty, ale i pra-
covníky střediska Přepychy.
V současnosti se často mluví o náročné práci lékařů, zdravotníků i dalších 
profesích, která beze sporu náročnou je, ale i naši klienti prožívají neleh-
kou dobu. 
Dle doporučení raději zůstávají v bezpečí domova, nejsou tak v častém 
kontaktu se svými rodinami a i právě proto, je pro ně toto období plné 
obav, úzkosti a strachu z toho co přinesou další dny, týdny, měsíce…. 
Každá pozornost, úsměv a dobrý skutek klienty i nás pracovníky Domova 
Dědina velmi potěší a povzbudí do dalších dnů a další náročné práce. 
Je milé a příjemné, že na nás myslíte a nezapomínáte. Děkujeme. 

Za kolektiv Stanislava Smolová

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73  Opočno
www.domov-dedina.cz, opocno@domov-dedina.cz
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Vážená paní starostko,
velice si vážím Vaší podpory a nabídky pomoci v této pro nás všechny 
nelehké době. Také bych Vám chtěla poděkovat za dodávky ovoce a 
zeleniny do našeho zařízení. Musím říci, že leckdy to byl pro klienty 
i trošku kvíz, když hádali, co to je za ovoce či zeleninu. Za vše ještě 
jednou děkuji. 

S přáním hezkého dne Mgr. Libuše Fidlerová, AHC a.s.

Klienti a pracovníci Do-
mova Dědina – středisko 
Přepychy 4. 2. 2021.
Darované ovoce a zele-
nina zpestřily jídelníček 
klientů. Přípravy salátu i 
kompotu se chopilo hned 
několik šikovných rukou. 
Klienti Domova Dědi-
na nemohou nyní ven do 
přírody, příroda přišla za 
nimi domů a potěšila je 
chutí cizokrajného ovoce.

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73  Opočno
www.domov-dedina.cz, opocno@domov-dedina.cz
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OVOCE A ZELENINA PRO NAŠE OBČANY

Začátkem února nabídla Potravinová banka Hradec Králové naší obci 
k odběru ovoce a zeleninu k rychlé spotřebě. Jednalo se o ředkve, gra-
nátová jablka a mango. S Jirkou Mazáčem jsme přivezli celkem 385 kg 
ovoce a zeleniny. Druhý den pracovníci technických služeb rozdělili vše 
do tašek a rozvezli našim seniorům domů.
Dostali jsme několik poděkování! 
Mnozí možná konzumovali granátová jablka a mango poprvé, připojím 
proto několik informací.

Granátové jablko se poprvé objevilo na 
ostrově Sokorta u pobřeží Somálska. 
Jedná se o ovoce s aromatickými se-
meny sladkokyselé chuti. Konzumenty 
často odrazuje složitý přístup k samot-
ným semenům. Stačí však opatrně na-
říznout jablko, rozdělit ho na dvě polo-
viny a potom ručně opatrně oddělovat 
od dužniny jednotlivá šťavnatá tmavě 
červená semena, která svým tvarem 
připomínají naše české granáty. Kon-
zumujeme pouze semena! Trpělivost 
se vyplatí, semena jsou totiž bohatým 
zdrojem antioxidantů a vitamínů. Ob-
sahují hořčík, vápník, fosfor, měď, zi-
nek, mangan, protirakovinný selen, že-
lezo. Z vitamínů pak vitamín C, E, K, 
B6, B9 a vlákninu. Působí proti rakovi-
ně a virům, posilují imunitu, podporují 
krvetvorbu a omlazují!
Konzumujeme samostatně nebo je po-
užijeme do salátů, do koktejlů, může-
me jimi zdobit omáčky i poháry.

Granátové jablko
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Toto tropické ovoce pochází z jižní 
a jihovýchodní Asie. Je výtečným 
zdrojem vitamínů A, C, beta ka-
rotenu, draslíku a vlákniny. Plody 
jsou různé barvy, velikosti i tvaru. 
Můžeme konzumovat syrové i pou-
žít v naší kuchyni. 

OVOCE A ZELENINA PRO NAŠE OBČANY

Mango

Suroviny: 
1 ks cibule, sůl, dvě lžíce olivového 
oleje, 2 stroužky česneku, 600 g ku-
řecí prsa, 2 lžíce kari, 1 ks limetka, 
1 lžíce zázvoru /nejlépe čerstvý na-
sekaný/, 1 ks mango, ¼ l kokosové-
ho mléka /případně smetany/, jarní 
cibulka nebo semena granátového 
jablka na posypání.
Cibuli pokrájíme najemno a necháme spolu se lžící nasekaného zázvoru 
zesklovatět na oleji. Přidáme nasekaný česnek a kari. Chvíli mícháme. 
Zalejeme kokosovým mlékem, 400 ml vody, a osolíme. Maso nakrájíme 
na menší kousky a přidáme do omáčky. Vaříme do změknutí. Na závěr 
přidáme kousky oloupaného manga a necháme chvilku prohřát. Dochu-
tíme limetkovou šťávou. Podáváme s rýží. Posypeme cibulkou nebo jako 
v našem případě semeny granátového jablka. 

Dobrou chuť! Zdeňka Seidelová

Kuřecí kari s mangem a rýží
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Do 30. 4. 2021
MŮŽETE PŘISPĚT DO KASIČKY ON-LINE KOLEDA

www.trikralovasbirka.cz
na účet číslo 66008822/0800 

variabilní symbol 77705024

Celkový výsledek 354 475 Kč se určitě ještě změní, protože on-line kasič-
ka byla prodloužena do 30. 4. 2021 a každý den tam ještě něco přibývá. 
Skvělý výsledek na to, v jakých podmínkách jsme letos improvizovali. 
Díky společnosti Servisbal Obaly (panu Horčičkovi) a štědrým lidem se 
do stojanů podařilo posbírat víc, než kolik jsem si troufala představit.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Takže díky vám všem za spolupráci 
a těším se příští rok na osobní kole-
dování a setkání s vámi :-)
S úctou, a přáním pevného zdraví,
Jana Poláčková

MS ČČK U VĚRY KARLÍČKOVÉ
Členky ČČK využily nově upraveného 
vchodu do obchodu paní Věry Karlíčko-
vé, a vitrínu obohatily prezentací své mi-
nulé kulturně společenské činnosti.



SPOLKOVÝ ŽIVOT
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MS ČČK PŘEPYCHY PRO VÁS

Pandemie ovlivnila i návštěvy našich seniorů u příležitosti životního ju-
bilea. Velice nás to mrzí, neboť se na tato setkání těšíme. I přesto jsme  
v době, kdy panovala mírnější opatření stihli některá setkání uskutečnit. 
Pokud nebylo možné oslavence navštívit,  zajistila  předání dárkového 
balíčku p. Karličková v místním obchodě. Před vánočními svátky jsme 
25 občanům předali bonboniéru s přáním pevného zdraví.  

Do velikonočního čísla Přepyšského zpravodaje pro vás připravujeme 
ohlédnutí za rokem 2020. Přejeme vám pevné zdraví. Dbejme prosím 
opatrnosti, dodržujme daná nařízení a vzájemně si pomáhejme. 

Náš spolek je tu pro Vás. V případě, že budete potřebovat 
naši pomoc - neváhejte nás kontaktovat:

MS ČČK PRECLÍKOVÁ LUDMILA TEL.: 605 381 357

Místní skupina ČČK 

PROVEDE SBĚR TEXTILU A ŠATSTVA
v pondělí 22. března 2021 (předpokladáme)
v prostorách prodejny paní Věry Karlíčkové

v době od 14 do 17 hodin.
Prosíme o dodržování všech nařízení!
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CESTUJEME S LEGENDAMI H+Z
KNIHOVNA U LENKY

Cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund se letos v únoru dožil krás-
ných 102 let. S kolegou Jiřím Hanzelkou stali se nám před lety zprostřed-
kovateli poznání a částečně i pochopení cizích světů. Současníkům snad 
mohou jejich cestopisy připadat trochu starobylé, příliš tradiční, ale ony 
přesto nastavují zrcadlo nejen světu, nýbrž i nám. Ukazují, jak moc se 
od časů jejich cest do dneška všechno změnilo.  Tehdy jim jejich cesty 
leckdo asi záviděl, dnes jsou díky našemu relativnímu bohatství - a jiš-
těny komfortem západní civilizace - otevřeny komukoli. (Tedy pardon, 
budou otevřeny, pomine-li  koronavirová pandemie.)  Už jsou jen výji-
mečně dobrodružstvím hraničícím s hazardem, spíše se staly zajímavým 
obchodním artiklem.  
Zapomeňme na airbusy a zalistujme knihami našich cestovatelů, vče-
rejších i dnešních. Nechme se na křídlech fantazie unést do časů a míst 
ne tak dávných a dalekých, větrem z kvapíku překotné civilizace však 
zavátých. Pojďme do časů bez digitálu, kdy každé zmáčknutí spouště fo-
toaparátu musel autor snímku řádně zvážit, aby neplýtval. 
Příjemné snění spolu s přáním pevného zdraví vám i jubilantu ing. Zik-
mundovi přejí

knihovce Lenka Čtvrtečková a Jiří Králíček.

„Věřím, že poznání z mého života a ze společné práce 
s Jirkou Hanzelkou, podpořené přátelstvím a úctou, přispěje naší 

společnosti k lepšímu životu,“ řekl ing. Miroslav Zikmund.

P.S. Jeden z členů poroty soutěže o literární Cenu Hanzelky a Zik-
munda, organizované  jejich následovníky a přáteli, pány Horkým 
a Náplavou a stanicí Radiožurnál Českého rozhlasu (M.Č. – hýbej 
nosem, hádej, kdo jsem?), přinesl naší přepyšské knihovně několik 
nových knih z této soutěže, takže si je už můžete půjčovat.

KNIHA NA VÝLETY - ilustrované reportáže z cest po městech celé 
Evropy, tak jak je zaznamenali během pěti let táta s malou dcerou. 

NA VLNÁCH s Petrem Voldánem

MOJE CESTA HRDINŮ SNP, Václav Kerber

LEHCE NEUVĚŘITELNÉ PŘÍHODY Z HOR, Martin Úbl
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KNIHOVNA U LENKY

Měl jsem to štěstí na krátké setkání s panem Zikmundem v 90. letech minu-
lého století. I díky jeho přímluvě jsem mohl vystavit TATRU 805, se kterou 
oba dobrodruzi projeli v letech 1959-64 Asii a Oceanii, na výstavě historic-
kých vozidel v jízdárně zámku v Opočně v roce 1998. Jeho život plný touhy 
po novém poznání, přerušený příkořími, která nezměnila nic na jeho opti-
mistickém vnímání světa, budiž nám příkladem. J. K.

Jak se ten svět mění - dovětek: 
Zajímavé je, že podle slov pana Zikmunda byl svět v době jejich cesty 
do Afriky a Jižní Ameriky bezpečnější než počátkem 21. století. Nejinak 
tomu bylo při jejich cestě Asií a Oceánií na počátku 60. let minulého 
století. „V málokteré zemi jsme se cítili tak dobře a tak bezpečně jako  
v Iráku,“ dodal.

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

V naší knihovně nabízíme třídilný cestopis 
AFRIKA SNŮ A SKUTEČNOSTI

od autorů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky
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VELIKONOCE

Pohlednici Velikonoční pozdrav z Přepych od Petra Netíka, zakoupíte 
v Přepychách na Poště Partner, v Opočně v prodejně SOMIPO. (Více na 
www.nejty.com)

VELIKONOČNÍ VLÁČEK
Vyrobíme ho z plata na vajíčka tak, že vyřízneme jednu podélnou část. 
Kola uděláme z plátků korku nebo z knoflíků stejné velikosti. Kouř v ko-
míně je vypáraná vlna vhodné barvy a pasažéři jsou různé figurky - třeba 
bráška, táta s mamkou nebo babička a děda - z vyfouknutých vajíček. 
A „tradá“, nyní můžete vyjet do světa, třeba nad albem z dovolených. 

Šťastnou cestu.
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SPORTUJEME 
BÍLOU STOPOU A NA OBECNÍKU

Na zamrzlé hladině Obecníku, kterou pro naše bruslaře upravil 
Pepa Vostřez, se přes den proháněly hokejové naděje, s večerem 
„za umělého osvětlení“ je doplnili i jejich tátové.

Letošní bílý únor přál i běžka-
řům. V polích v okolí Přepych 
i v Dřízenském údolí si milov-
níci bílé stopy prošlápli svou 
cestu za zábavou a zdravím.
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Vážení Přepyšáci, 
čekají nás těžké tři týdny! Prosím 
Vás o dodržování všech požadav-
ků krizových opatření vlády. 
Věřím, že s nástupem jara a  hlav-
ně slunečných dnů se nám podaří 
vrátit do normálního života! Zále-
ží však na každém z nás!
Kdokoliv budete potřebovat naši 
pomoc, kontaktujte mne na tel. 
603 485 369, případně e-mail: 
zdenka.seidelova@prepychy.cz, 
prepychy@prepychy.cz!

Hodně zdraví a optimismu 
Vám přeje Zdeňka Seidelová.

POSLOVÉ JARA
ZAJÍC

Jiří Žáček

Skáče zajíc, hopky, hopky,
přes dvě louže, přes dvě kopky,

koukněte se-
zmizel v lese,

zbyly po něm jenom bobky.

ilustrace Jitka Tláskalová


