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infoPŘEPYCHY

MASOPUSTEM jsme  zahájili předjarní rej plný veselí.
Přijďte pobejt mezi nás a přivítat jaro 

v Restauraci KATKA v Přepychách. 

5. 3. 2022 PLES MS ČČK
12. 3. 2022 KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ 

s místními hasiči
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SAMOSPRÁVA OBCE
Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-02 ze dne 16. 2. 2022

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3. Bod 4 programu • Informaci o akci „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 „V 
Domcích“, Přepychy“. 4. Bod 4.3. programu • Zprávu komise pro hodnocení 
a posouzení žádostí pro prodej pozemkových parcel v  Lokalitě Z1 „V Domcích“, 
Přepychy. 5.  Bod 5 programu • Informaci o komplexních pozemkových úpravách. 
6. Bod 7 programu • Informaci o přípravě návrhu rozpočtu obce 2022. 7. Bod 8 
programu • Informaci o kulturních akcích. 8.  Bod 9.1. programu • Dodatek č. 1 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově TESON čp. 66. 9. Bod 9.2. programu 
• Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu věci movité (trezor v kanceláři OÚ).

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se 
1. Bod 1 programu • Program a ověřovatele zápisu (14/0/0). 2. Bod 4.1. programu 
• Aktualizace Směrnice č. 2/2021, pravidla pro prodej pozemkových parcel pro RD 
Lokalita  Z1 „V Domcích“, Přepychy (12/0/2). 3. Bod 4.2. programu • Odstoupení 
od Kupní smlouvy ze dne 11.10.2021, pozemková parcela č. 237/135 a 233/62, žádost 
č.j. 110/2022 (14/0/0). 4. Bod 4.4. programu • Kupní smlouvy spojené s ujednáním 
o zřízení předkupního práva na pozemkové parcely v lokalitě Z1 „V Domcích“, 
Přepychy, parc.č. 237/127, 237/138, 237/136, 237/135 a 233/62, 233/50 (12/0/2). 5.  
Bod 4.5. programu • Dodatky č. 1 ke Kupním smlouvám spojeným s ujednáním 
o zřízení předkupního práva na pozemkové parcely v  lokalitě Z1 „V Domcích“, 
Přepychy, parc.č. 237/133 a 233/57, 237/109 a 233/59, 237/78, 233/53, 233/52, 237/101 
a 233/60, 237/134 a 233/61, 237/139, 237/137 (12/0/2). 6. Bod 5.1. programu • Návrh 
priorit pro budoucí investiční akce po uzavření KPoÚ. Nejedná se o pořadí, pouze 
o seznam. Priority: Podlažický rybník VN1+VC 29 s parkovištěm, Ochranný průleh 
OP1 nad domovem, VC 20A – cesta do Dřízen po úroveň hráze, VC 1A cesta k ČOV, 
Protipovodňová hráz Dřízna VH2, HC 7 + VC 5 – cesta k letišti a podél katastrální 
hranice Očelic (14/0/0). 7. Bod 6 programu • Dohodu o poskytnutí jednorázové 
slevy z  ceny služby. Zhotovitel Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09  
Hradec Králové, IČ: 42194920 (14/0/0). 8. Bod 7.1. programu •Příslib úvěru u České 
spořitelny a.s. na dofinancování akce „Infrastruktura – Lokalita Z1„V Domcích“, 
Přepychy“ (10/0/4). 9. Bod 7.2. programu • Dodatek č. 1 Smlouvy o kontokorentním 
úvěru č. 1240141309/21 u České spořitelny a.s. (12/0/2). 10. Bod 7.3. programu • 
Smlouvu o zřízení spořícího účtu u České spořitelny a.s. dle nabídky ze dne 15. 2. 
2022 (14/0/0).

III. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
 • k podpisu Kupních smluv dle bodu 4.4. programu.
 •  k podpisu Dodatků č. 1 Kupních smluv dle bodu 4.5. programu
 •  k podpisu dohody dle bodu 6 programu.
• k jednání s Českou spořitelnou a podpisu příslušné dokumentace dle bodů 7.1., 7.2. 
a 7.3. programu.



ZE ŽIVOTA OBCE

SBĚRNÁ MÍSTA TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Ve snaze uvolnit prostor 
u prodejny „U MILANA“, 
bylo přemístěno sběrné 
místo na tříděný odpad 
na nově upravenou plo-
chu za objektem Restau-
race Katka. U prodejny 
byl zatím ponechán kon-
tejner na sklo.
Hlavní povinností kaž- 
dého původce odpadů 
je zejména předcházení 
vzniku odpadů a jejich 
řádné třídění. Naším 
společným cílem je sni-
žovat celkové množství 
komunálního odpadu, 
pokud se nám to nepoda-
ří, bude poplatek zvýšen.



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

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
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LOKALITA  Z1

1 023456789101112

rezerva
obec13 14 15 16 17 18

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
prodej 19 parcel

LOKALITA Z 26
výstavba RD zahájena

DRAHÉ BYDLENÍ VE MĚSTECH?

POJĎTE K NÁM DO PŘEPYCH!
Obec Přepychy zahájí v březnu 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

VOLNÉ PARCELY K 26. 2. 2022



SLOVO STAROSTKY
Milí sousedé,
máme tu konec února a s ním nové číslo našeho INFA.
Náš spolek ProPřepychy překonal všechny své obavy 
a rozhodl se uspořádat tradiční Masopust, který jsme 
byli nuceni v minulém roce zrušit. Moc děkujeme! Ote-
vřel tak náš letošní kulturní kalendář, do kterého když 
nahlédneme, vidíme tam mnoho připravených akcí. 
Začátkem března to bude taneční zábava, pořádaná 
naší MS ČČK. Hned následující týden se uskuteční 
karneval pro dospělé, pořádaný našimi hasiči. Máme 
všichni možnost při hudbě, výborné večeři a skvělém 
pivu nebo vínu přijít na chvíli na jiné myšlenky! Přijď-
te, určitě si to všichni zasloužíme!
Plánujeme mnoho dalších kulturních akcí, kde se spo-
lečně setkáme a společně si je užijeme. Některé jsou 
tradiční. No a některé budou pro Vás malé překvapení.
Začátkem každého roku, letos to bude na jednání  
8. března, schvaluje Zastupitelstvo obce Přepychy roz-
počet na nový hospodářský rok. Finanční situace obce 
je letos, díky velkému zájmu o prodej stavebních par-
cel v Lokalitě Z1, příznivá. Návrh rozpočtu je v těchto 
dnech vyvěšen na úřední desce obce, pro bližší infor-
mace přijďte na veřejné jednání zastupitelstva.
Mimo plánované akce bude muset obec přistoupit i  
k některým neplánovaným. Čeká nás generální opra-
va střechy hasičské zbrojnice, poničené vichřicí v mi-
nulých dnech.
Nevzdáváme se ani naděje na výstavbu nové sportov-
ní haly v programu Brownfield nebo jiném programu, 
připravovaném pro příští období. Naše školní děti, 
všichni sportovci i naši občané by si to po letech určitě 
zasloužili. A dětí a mladých lidí bude u nás brzo při-
bývat. Věřím, že se nám novou sportovní halu podaří 
postavit a bude sloužit nám všem. Je to krásný projekt, 
který zde chyběl.
Přeji Vám všem pohodový březen, plný klidu a míru!

Zdeňka Seidelová
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZAJÍMAVOSTI Z LOKALITY Z 26
Rychle, šetrně a moderně, aneb mini fejeton laika
Ve stavebnictví se v průběhu času stále více uplatňují nové a moderní prv-
ky. Od došků a šindelů na střechách jsme přešli, přes pálenou hlínu, třeba 
až k tomu, že je na střeše zeleň, nebo odpočinková zóna. Základy domů 
neklademe již kámen po kameni, ale pojízdné monstrum nám to vylije 
betonem najednou za malou chvíli. Bednění nestloukáme hřebíky, ale po-
užijeme třeba to, kterému ti dnešní stavaři-frajeři, říkají „ztracené“. Když  
o tom před několika lety přede mnou hovořili, myslel jsem, že jim ho ně-
kdo ukradl. Já, který se při svých prvních „chalupářských rekonstrukcích“ 
divil, proč mi opadává naházka, než mi junkovičtí odborníci řekli, že mu-
sím dát do malty vápno, tedy já mám ke stavařům respekt a úctu. I to je 
jeden z důvodů, kromě těch kronikářských, proč bedlivě sleduji výstavbu 
našeho nového sídliště. A je to podívaná zajímavá a poučná. Začátkem 
roku nás na dolním konci zaujala dřevěná konstrukce na parcele 219/49, 
při okraji silnice k Opočnu. Stavebníci Dominik Horníček a Lucie Tvrdíková 
zde právě jeden z moderních prvků stavebnictví použili. Sedl jsem k počí-
tači, a vedle mnoha odborných popisů, které ponechám odborníkům, zněl 
jednotný hlas: „Dřevostavba je energeticky úsporná, ekologická a kvalitní 
varianta bydlení, která je velmi oblíbená pro svoji rychlou realizaci.

Parcela 219/49 - Konec roku 2021 Parcela 219/49–Leden 2022

Parcela 219/49–Únor 2022 Ilustrační foto jedné realizované 
dřevostavby
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZAJÍMAVOSTI Z LOKALITY Z 26 
Jsem přesvědčen, že návrat k přírodním materiálům není žádná nostalgie, 
ale spíše moudré poučení z minulosti, jak starou zkušenost spojit s novým 
poznáním a novými technologiemi.

Tak přeji v krátké době spokojené bydlení.
Vladimír Zdeněk

LOKALITA Z 1 „V DOMCÍCH“

V měsíci březnu budeme předávat staveniště zhotoviteli akce „Infrastruk-
tura Přepychy lokalita Z1 „V Domcích“. Pracovníci technických služeb vy-
káceli zbytek ovocných stromů na ploše bývalé zahrádkářské kolonie.
Svoz dřevní hmoty 
na hranice pozem-
ku, velkokapacitní 
drcení dřevního od-
padu a jeho násled-
ný odvoz zajistila 
společnost VOSPOL 
s.r.o. Děkujeme za 
skvělou spolupráci! 
Následovat bude 
demontáž oplocení 
a plocha tak bude 
připravena pro no-
vou výstavbu.



ZE ŽIVOTA OBCE
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ŠKODY PO VICHŘICI
Ve čtvrtek 17. února se 
naší obcí prohnala vich-
řice. Způsobila celodenní 
výpadek elektrické ener-
gie a řadu materiálních 
škod. Zlomený strom u 
silnice k Opočnu odstra-
nili po dohodě se Správou 
silnic Královéhradeckého 
kraje pracovníci technic-
kých služeb.

Šindelová střecha na budově hasičské zbrojnice byla silně poškozena po 
celé ploše. Škoda a následná oprava se řeší jako pojistná událost.

Ještě hůře dopadla 
střecha pomocné bu-
dovy v areálu SK Pře-
pychy. Silný vítr odnesl 
plechy několik desítek 
metrů daleko. Také ve-
dení SK Přepychy řeší 
škodu z pojištění ma-
jetku. Naštěstí nebyl 
nikdo zraněn.
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Z OKOLÍ

KUDY OD NÁS DO DOBRUŠKY V ROCE 2025

Opočno by se mělo do-
čkat i druhé části obchva-
tu. Po první etapě, která 
obchází město ze severní 
strany, byla zprovozněna 
na podzim roku 2020, se 
začne pracovat na tra-
se zbylé části nejpozději 
v  únoru letošního roku. 
Stavba potrvá tři roky a 
naváže na předchozí eta-
pu od kruhové křižovatky 
U Jordánku, odsud vznik-
ne nová spojnice s  výpa-
dovkou na Třebechovice 
pod Orebem a Hradec 
Králové.
Zdroj:  kr-kralovehradecky.cz/

Místo napojení komunika-
ce z Přepych na obchvat 
Opočna.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Poděkování

Chceme proto poděkovat všem, 
kteří k organizaci a té radosti po-
mohli. Paní starostce a Technic-
kým službám za vzornou přípra-
vu zázemí, asi třiceti maskám za 
nápaditost a vytrvalost, osobité 
hudbě Pavla Plašila, podtrhující 
celý kolorit slavnosti. Těší nás le-
tošní velké zapojení dětí do průvo-
du, které je příslibem udržení této 
tradice. Chceme poděkovat také 
rodinám, které nás do svých do-
movů přijaly a štědře občerstvily. 
Díky Markovým za skvělé domácí 
uzené a věnečky, Kárníkovým za 
bezkonkurenční koblížky, Marii 
Novákové, Preclíkovým, Burke-
tovým a všem ostatním za každo-
roční pozornost, nebo za životo-
dárný hovězí vývar s (tenisovými) 
knedlíčky u Zdeňkových.

Díky, a za rok zase nashledanou.
Spolek ProPřepychy

O konání letošního Masopustu jsme vedli dlouhé diskuse, ale nakonec se 
veselý průvod masek na bujarou cestu vesnicí vydal. Jsme přesvědčeni, že po 
dlouhém společenském strádání, zaviněném pandemií, to bylo rozhodnutí 
dobré, a alespoň trochu radosti a optimismu do obce přineslo.

od 9:00h
Masopustní průvod obcí
s živou hudbou

v sobotu 12.2. 2022
zahájení v 8:30h

u hasičské zbrojnice
v Přepychách

od 17:00h
živá hudba k tanci i poslechu

v prostorách hasičské zbrojnice
občerstvení zajištěno

Akce proběhne za stávajících opatření proti Covid-19 nařízené vládou ČR - více informací naleznete na :
h�ps://covid.gov.cz/opatreni/kultura/omezeni-konani-pouti-podobnych-tradicnich-akci
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DO NAŠICH ZAHRÁDEK SE TLAČÍ  JARO

PŘEDJAŘÍ
Kde se tu tak rychle vzalo?

Zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude.

Zima končí, jaro je tu.
Všude kolem moře květů.
Bílá s žlutou jim všem velí,

lákají si k sobě včely.

Vítáme tě, jaro, tady,
už spěcháme do zahrady

sluníčka si užívat.
Máme po něm všichni hlad!

Neznámý autor

Sníh pomalu taje,
venku to ještě klouže,

rampouchy velké jak krápníky,
se proměňují v louže.

Sněhuláci tají,
naposled zimě zamávají,

z dálek už se vrací,
k nám domů tažní ptáci.

Jaro už se blíží – já už ho vyhlížím.
Srdce se nedočkavě chvěje,

ať už roztají závěje!
A pod nimi, ať z hlíny

vyraší sněženky květ bílý.
Jana Bönschová

VÍTÁME TĚ, JARO

Ve spolupráci s kulturní 
komisí pro Vás připravujeme 

akci „Vítání svátků jara“. 
V Restauraci Katka se děti 
zapojí do malování vajíček, 

pletení pomlázek, či navštíví 
velikonoční dílničku. 

Termín včas oznámíme.

VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

9. 2. 2022 oslavil náš nejdéle slouží-
cí člen SDH Přepychy Josef CHUDÝ 
90. narozeniny. Při této příležitosti 
mu za náš sbor pogratulovali sta-
rosta SDH Josef Marek, jednatel Jan 
Škalda a členové Vincenc Karlíček a 
Václav Macháček. 
Přejeme oslavenci hodně zdraví do 
dalších let. 

Za SDH, jednatel Jan Škalda 

Místní skupina 
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

pořádá
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

v pondělí 7. 3. 2022
od 14 do 16: 30 hodin

Hala prodejny p. Karličkové

VÁLEČNÝ KONFLIKT NA UKRAJINĚ
Vedení obce Přepychy doufá v rychlé zastavení válečného konfliktu 
na Ukrajině a návratu k diplomacii. Tento konflikt nepříliš daleko od 

našich hranic nemůže nechávat nikoho z nás lhostejným. 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce,

 aby na svém zasedání 8. března 2022 schválilo finanční dar 
na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny.

Veřejná finanční sbírka na pomoc 
Červeného kříže Ukrajině, organizuje ČČK

Číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 1502
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ZE ŽIVOTA OBCE

KNIHOVNA U LENKY

430 let od narození učitele národů

Před rokem jsem dostal od přítele Li-
bora Pařízka z Rychnova nad Kněž-
nou knížku, kterou napsal spolu s 
Martou Hricovou. Útlounkou, ale 
hutnou v textu a s mnoha dokumen-
tárními fotografiemi. Malý pomní-
ček postavený tomu, jehož jméno jí 
dává název - Jiří Potůček-Tolar, ra-
diotelegrafista skupiny Silver A. Jsou 
v ní vlastně jen fakta faktoucí a z nich 
plynoucí úcta k hrdinovi, který tu na světě byl jen dvaadvacet let, ale stačil 
zahýbat jeho dějinami, jak to zdůrazňuje motto ke knížečce: „I krátký čas 
života je dostatečně dlouhý k dobrému a statečnému životu." To je jeden dů-
vod, proč na ni chci upozornit. Ale je i důvod druhý, ne tak samozřejmý, 
jenž si však zaslouží být řečen: knížečku vydala obec Břasy, do které byl  
v roce 1982 při územní reformě začleněn Potůčkův rodný Vranov u Roky-
can. Tomu říkám osvěta, tomu říkám kultura: Nečekejme, až za nás něco 
udělají jiní, udělejme to sami! Vydejme o svém statečném rodákovi, jehož 
provází naše hrdost i smutek, vděčnost a obdiv, vydejme o něm knížečku. 
Pamětní desku u nás má, knížka bude její sestrou. Vždyť z minulosti roste 
nejen dnešek, ale i zítřek. Celý dlouhý sled zítřků. Komu čest, tomu čest, 
paměť a její opatrování je naše povinnost. A tak dnes touto poznámkou 
děkuju nejen Liboru Pařízkovi, že mi knížku dal, ale stejně tak břasským, 
že ji vydali. Nemuseli, ale - udělali to.

Miloň Čepelka, Pár minut pro M+M, Country radio (redakčně zkráceno)

Soukromý badatel Libor Pařízek ve stu-
diu Českého rozhlasu Hradec Králové.

Z minulosti roste nejen dnešek, ale i zítřek

Březen je měsícem čtenářů s významným datem spja-
tým s jednou z největších osobností české kultury  
17. století - 28. března 1592 se v Nivnici u Uherského 
Brodu narodil Jan Ámos Komenský. 
Knížka Kláry Smolíkové S Komenským do komiksu je 
příběh spolužáků, který se odehrává během dne strá-
veného únikovou hrou. Pátrání v místnostech je za-
vršeno vyřešením hádanky, nalezením klíče s komik-
sovými příběhy ze života Jana Amose Komenského.
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5. 3.
od 20 hodin

TANEČNÍ ZÁBAVA
Restaurace Katka

MS ČČK

11. 3.
 od 18 hodin

VÝROČNÍ SCHŮZE MS ČČK
Restaurace Katka

MS ČČK

12. 3. KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
Restaurace Katka

SDH

8. 4. JARNÍ ARANŽOVÁNÍ
Restaurace Katka

MS ČČK

24. 4.
od 14 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Restaurace Katka

MS ČČK

Bude upřesněno VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA
Restaurace Katka 

Obec

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
areál SK Přepychy

Obec

KULTURNÍ KALENDÁŘ



12. 3. 30. 4. 11. 6. 3. 9.. 15. 10.
26. 3. 7. 5. 25. 6. 10. 9. 22. 10.

2. 4. 14. 5. 9. 7. 17. 9. 29. 10.
9. 4. 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
Sledujte aktuální informace: www.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 SK Přepychy, Jozef Papík, Mirka Fryntová. Registrace: MK ČR E 22540

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

Mši svatou celebruje J. E. Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký. 
Následovat bude varhanní koncert Pavla Svobody.



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

Milan Vik, jednatel společnosti.


