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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Služby pro veřejnost
Pošta Partner v plném provozu
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek
Pátek		

7:30 – 11:30		
7:30 – 11:30 		
7:30 – 11:30		
7:30 – 11:30 		
7:30 – 11:30		

12:00 – 17:00
12:00 – 13:00
12:00 – 17:00
12:00 – 13:00
12:00 – 15:00

Odpadové hospodářství, úhrada poplatků,
prodej upomínkových předmětů a turistických známek,
rezervace a předprodej vstupenek, výlep plakátů.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí
Středa		

7:00 — 11:30		
7:00 — 11:30		

12:00 — 17:00
12:00 — 15:00

Prosíme občany, aby dodržovali platná hygienická opatření.
Buďme k sobě ohleduplní.

DNE 3. KVĚTNA ZAHAJUJE PROVOZ
KNIHOVNA U LENKY
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Milí sousedé,
čas letí a bude tu květen! Konečně bude teplo a budeme trávit více času
venku na zahrádce nebo na procházce v přírodě! Naše děti budou již navštěvovat školu i školku v normálním režimu, otevřou se brány našich
tolik žádaných Podorlických trhů, sportovci opět zahájí tréninky.
To nejhorší snad máme všichni za sebou a můžeme se opět věnovat našim
plánům a projektům!
Vedení obce připravuje výstavbu technické a dopravní infrastruktury
v Lokalitě Z 1 a s tím spojený prodej stavebních parcel. Těší nás velký
zájem mladých rodin o budoucí bydlení u nás v Přepychách.
Letos zahájíme plánovanou rekonstrukcí budovy Obecního úřadu čp. 5.
Připravujeme i demolici budovy čp. 3 (bývalé ENCO) a následnou výstavbu multifunkční budovy s tělocvičnou. Podmínkou zahájení této akce
je získání dotace od Státního fondu podpory investic.
V nejbližších dnech bude uzavřeno návrhové řízení Komplexních pozemkových úprav. Blížíme se do finále. Následovat bude schvalovací proces
nadřízených orgánů.
Pozadu nezůstává ani Svazek obcí Dřížná. V minulých dnech byla zahájena výstavba vodního díla, název akce „Přepychy, zdroj vody“. Jedná se
o nepatrnou budovu osazenou vodárenskou technologií, ovšem s obrovským významem pro nás všechny! Budeme připraveni na případné sucho
příštích let!
Závěrem bych chtěla poděkovat naší Kulturní komisi za přípravu a realizaci dobrodružné stezky. Formou zábavy tak motivují děti k procházce
v přírodě spolu se svými rodiči!
Přeji vám všem krásné a pohodové jarní dny!
Zdeňka Seidelová, vaše starostka
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APLIKACE ČESKÁ OBEC PRO PŘEPYCHY
.....naše obec na dlani
Aplikace zabere minimální místo v paměti zařízení - má velikost 4,56
KB. Na nové události vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek.
Naše obec využívá pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o aktuálním dění v obci: uzavírky, kulturní a sportovní akce apod.
Aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit a vyhledat Přepychy. Potom už vám budou
automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací
lišty vašeho telefonu. Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes Google Play
nebo App Store. Video návod naleznete na www.prepychy.cz.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ČESKÁ OBEC - aktuální informace o své obci i okolí
Tato aplikace zajistí občanům českých obcí, městských částí a měst
rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své
obci, ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde
mají svou chalupu atd. Projektový manažer České Obce David Jedlinský nám zodpověděl následující otázky.
K čemu aplikace občanům slouží?
Dosud jste získavali informace prostřednictvím zpravodaje, na webových stránkách obce, městským rozhlasem, e-mailem. Aplikace Česká
Obec je přímo propojena s obecním úřadem, a tak vám poskytne aktuální informace. Najdete zde důležité kontakty, pracuje s obrázky, videi,
textem i externími odkazy. Zároveň spolupracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu. Máte možnost sledovat i jiné obce, města, městské části zapojené do projektu Česká Obec, a to jednoduchým přidáním
další obce v mobilní aplikaci.
Jak je možné začít mobilní aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod
ke stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním
rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo
odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na
tom, která obec má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a
přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec,
kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec,
zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
Po instalaci aplikace zkontrolujte, že máte v Nastavení telefonu – aplikace – zapnuta upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec!
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SAMOSPRÁVA OBCE

STAVBA DOMŮ ZAHÁJENA
Před 98 lety postavil Josef
Junek první dům čp. 176,
kterým byla zahájena výstavba obecní části Nové
domky, později nazývané
místními jako Junkovice.
Téměř po sto letech zahájili
ve čtvrtek 22. dubna 2021
manželé Simona a Martin
Seibertovi prvními výkopy
stavbu rodinného domku
v navazující lokalitě, kterou
obec Přepychy pro majitele
stavebních parcel připravila. Po mnoha letech se
začínají naplňovat záměry,
poskytnout zejména mladší
generaci možnosti vlastního bydlení, a tím ve svém
důsledku ovlivnit příznivě
demografický rozvoj obce.
Tak nejen Seibertovým, ale
i dalším stavebníkům přejeme naplnění jejich snu
o pěkném bydlení a do budoucna i spokojené soužití
mezi námi.

Stavební práce započaly i na parcele
Zdeňka Lukáška.
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SAMOSPRÁVA OBCE

LOKALITA Z 26 JE PŘIPRAVENA

OSVĚTLENÍ – NAŠE REKLAMA
Po technické úpravě elektroměrového sloupku bylo
zapnuto veřejné osvětlení v nové lokalitě.
Za dne se zde návštěvníkům i budoucím obyvatelům nabízí krásný výhled na Krkonoše.
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Technické služby vyčistily lokalitu „Ve Skalách“ od spadlého kamene, vyřezaly náletové
dřeviny, uklidily okolí cesty
vedoucí k Horce, expedovaly
1,7 t papíru, nahradily stromky poškozené zemědělskou
technikou nebo při dopravních nehodách u silnice k Bolehošti novými. Děkujeme.
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NAŠE DĚTI O KOLEDU NEPŘIŠLY.
O ROZVOZ SE POSTARALY TECHNICKÉ SLUŽBY,
O OBSAH TAŠEK OBEC PŘEPYCHY
SPOLEČNĚ SE SPOLKEM PROPŘEPYCHY.
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ZE ŽIVOTA OBCE

PŘIPRAVUJEME SPORTOVIŠTĚ
Naši sportumilovní spoluobčané nedočkavě vyhlížejí dne, kdy opět
poměří svůj um a fyzičku se soupeři. SK Přepychy i parta nadšených
tenistů se pustily do příprav svých sportovišť.

Na kurtu opuštěný a nedočkavý Libor
Hájek prohlásil: „Brzy přijde posila.
Až nám to povolí, tak si zahrajem
dvouhru, potom čtyřhru a až bude
napečeno, navařeno a uklizeno tak i
smíšený debl.“

Foto Mirka Fryntová
září 2020

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá
odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi
vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli. Pokud
jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.
27. 3.- 11. 5. Sčítání online na scitani.cz
Elektronický formulář je na webu www. scitani.cz. Přihlásíte se pomocí osobního dokladu, přes el. identitu nebo datovou schránku.
17. 4. – 11. 5. Sčítání pomocí listinného formuláře
Formulář obdržíte s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
popř. na kontaktních místech sčítání. Formuláře odevzdáte v odpovědní obálce - poštovné zdarma, do kterékoli poštovní schránky.
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ZE ŽIVOTA OBCE

PŘEPYŠSKÉ ŠKOLSTVÍ ZVLÁDÁ TESTOVÁNÍ
Od počátku pandemie patří mezi vážné komplikace zabezpečování
výuky na školách. Rodiče školáků si postupně zvykali na pojmy prezenční a distanční výuka, na zvládání elektronických aplikací, nebo
na shánění respirátorů malých rozměrů. Nová řešení a přístupy vyvstávaly ze dne na den především před pracovníky škol.

Nebývalou radost dětí z opětovného návratu do tříd, radost
z přímého setkávání se spolužáky,
kalila obava z povinného testování. Je na místě poděkovat všem –
vedení a pracovníkům Základní a
mateřské školy, rodičům, dětem,
obci, babičkám i dědečkům, že se
tyto náročné úkoly v Přepychách
zvládly. U těch nejmenších zpočátku občas nějaká slzička ukápla,
ale i oni si počínají statečně a nepříjemné testování zvládají.
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ZE ŽIVOTA OBCE

Vážení přátelé,
díky Vám je svět zelenější! Tím, že jste se ve Vaší škole zapojili do sběru
baterií, pomáháte přírodě hned dvakrát. Předně jste umožnili, že z vybraných baterií prostřednictvím recyklace získáme kovonosné suroviny,
a tím šetříme zdroje nerostných surovin. Zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující
ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.
Moc si Vaší aktivity a spolupráce s Vámi vážíme!
Spolu s poděkováním si Vám dovoluji zaslat osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2020.
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ZE ŽIVOTA OBCE

OSVĚDČENÍ

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZA ROK 2020
pro

ZŠ a MŠ Přepychy 69
IČ:75016524

Tato škola odevzdala v roce 2020 k recyklaci celkem 529 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 344 kg kovonosných druhotných surovin,
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Osvědčení vydal ECOBAT s.r.o., provozovatel kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů.

Je na něm uvedeno množství Vámi odevzdaných baterií a zároveň přepočet na kovonosné suroviny, které jsme z nich získali recyklací.
DÍKY VÁM jsme tyto suroviny nemuseli těžit v přírodě. Naše zdroje jsou
omezené a každá taková úspora má velký smysl.
Osvědčení je ve formátu A4 a stačí ho vytisknout na běžné barevné tiskárně. Budeme jen rádi, když si OSVĚDČENÍ vystavíte u Vás ve škole.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
A nezapomeňte, jsme tu pro Vás.
Za tým ECOBAT Alice Kyselová
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SBĚR DROBNÉHO ELEKTROODPADU
Tentokrát se to opravdu
vydařilo! Jarní úklid v garážích, komorách i půdách
pomohl našim žákům základní školy soustředit
velké množství tohoto
odpadu pod přístřeškem.
A nebyly to jen televize,
mikrovlnné trouby nebo
vysavače. Objevila se tam
i historická pračka.
Nevěřili byste, ale ta hromada „elektro – pokladů“ přilákala i nezvané
hosty. Díky všímavosti našich občanů a včasného zásahu pana ředitele
vše zůstalo na dvoře školy. Soutěž bude pokračovat i příští školní rok.
Pokud nemáte doma místo, přivezte veškerý elektroodpad před hlavní
vchod do budovy ENCO.
Děkujeme, že třídíte!

Spol. AUDIS BUS s.r.o.
Soukenická 242, Rychnov n/ Kn

PŘIJMEME ŘIDIČE AUTOBUSU PRO TURNUSY:
Rychnovsko, Novoměstsko, Trutnovsko
Pracovní doba: 38,75 hod. týdně. Nárok na dovolenou 5 týdnů.
Základní hodinová sazba: 140 Kč/hod. + příplatky a odměny
dle mzdového předpisu.
Bonusy: příspěvek 500 Kč na penzijní nebo životní pojištění
(po odpracování 1. roku), zaměstnanecké jízdné pro rodinné
příslušníky, zimní a letní stejnokroje.
Kontakt: Pavel Vrba, dispečer
Audis Bus s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
T: 494 533 737, M: 735 102 081, E: pavel.vrba@transdev.com
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OD NAŠICH ČTENÁŘŮ
Rozhodla jsem se sdělit vám několik
poznatků k Přepyšskému zpravodaji.
V Přepychách jsem prožila téměř půl
století. Byla to nejlepší léta mého života. S manželem a dětmi jsme rádi
chodili do přírody, zejména do kouzelného Dřízenského údolí. Prožívali jsme tu pěkné chvíle v přátelském
soužití. V každém vydání zpravodaje
se mi vracejí vzpomínky na léta prožitá u vás. Na každé další vydání se
těším nejen já, ale řada dalších vašich příznivců.
Dojala mě příhoda, když jsem předávala zpravodaj rodině Švorcových.
Malý vnouček Toník na mě volal „Přepychy, Přepychy“. A natahoval
ručku. Při každém setkání se to opakuje. Těší se a čeká, že mu nesu
další vydání. Stejně tak mě mile potěšila paní starostka, když mi osobně předala pozvání na kulturní akci, která se měla konat pro rodáky.
Dojalo mě, že se mnou stále počítáte i když jsem byla „naplavenina“.
Fandím vám a sleduji, jak se vám daří ve zvelebování obce, kulturním,
společenském a sportovním vyžití. Přeji všem pevné zdraví, pohodu a
hodně elánu do dalších dnů.
Ivana Žaludová
PS: Dík patří i poštouníkovi Poštouny U Maxmiliána v Opočně, který
nám zpravodaj doručuje.

KOLEM TICHÉ A DIVOKÉ ORLICE

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko,
v níž je zastoupena naše obec, připravila novou
IMAGE brožuru turistické oblasti. Najdete v ní TOP
místa pro výlety kolem Orlice. Než si ji však budete
moci osobně vyzvednout v informačním centru v
Opočně stáhněte si ji HNED TEĎ pomocí QR kódu.
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ÚSMĚVY DOBY PANDEMICKÉ
Všechny ty nezbytné doby karantén a omezení vzájemného setkávání
prožíval asi každý z nás různě. Co nás ale všechny v těchto náročných
dobách spojovalo, bylo to, že jsme jako důležitý prostředek komunikace s blízkými a přáteli, všichni bez rozdílu, používali mobil. Naše
děti nám do nich stahovaly různé ty WhatsAppy, učily nás „chatovat“ a od SMS přecházet na MMS. A jak je v české kotlině dobrým a
prospěšným zvykem, létaly vzduchem i zprávičky a snímky humorné a nevšední. Přinášely do „blbé nálady“ záblesky nadhledu a tolik
potřebného a chybějícího úsměvu. Několika ukázkami ho chceme
předat i vám. Snad ještě poznámka – vše je staženo z mobilů občanů
přepyšských. Vladimír Zdeněk st.
Archeologové objevili písmo
Slovanů používané v dávných
dobách. Jeho význam se zatím
nepodařilo rozluštit.

„Nechci se chlubit,
ale moje novoroční předsevzetí
plním na 100 %.
V hospodě jsem letos ještě nebyl.“
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V PŘEPYCHÁCH 10. ČERVNA
Opět k nám zavítá peloton cyklistů
vedený mistrem světa v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem.
I vy se můžete jízdy zúčastnit a podpořit onkologicky nemocné děti.
Naší obcí projede peloton 10. června. Od 16:35-16:50 je u hasičské
zbrojnice plánováno setkání s jeho
účastníky.
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Starostka Zdeňka Seidelová, Josef Zimovčák a chirurg Pavel Pafko. Rok 2017.
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MÁJOVÍ OSLAVENCI s TROCHOU HISTORIE
Květen má ve svém rejstříku spoustu jmen,
se kterými se v běžném životě setkáme
jen málokdy. Přesto jsou všeobecně známá. Třeba tři zmrzlí chlapíci: Pankrác,
Servác, Bonifác. Ruku na srdce – kolikrát jste s některým z nich slavili svátek?
U Květoslava je tomu jinak. To je totiž Florián (lat. flora = květ). Svátek má
4. května. S našimi hasiči, kteří ho mají za
svého patrona, jste slavili určitě. Tradiční
Floriánskou jízdu si nikdy nedali ujít.
Tento světec žil na přelomu 3. a 4. století po Kristu. Ač měl vysoké postavení v římské armádě, zastal se křesťanů při jejich pronásledování za císaře Diokleciána. Byl za to zatčen, mučen a utopen v řece. S jeho jménem
je spjato pořekadlo „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je
nám dán - svatý Florián“.

Foto: Mirka Fryntová

Přemysl uzmul v občanském kalendáři svátek dne 16. května původnímu oslavenci Janu
z Nepomuku – mučedníku pro věrnost a mlčenlivost. Zatímco s Přemyslem si vybavíme
statného oráče, který padl do oka kněžně Libuši, zakladatele rodu, jehož panování v Čechách
ukončila vražda (dodnes neobjasněná) posledního mužského potomka Václava III. roku 1306
v Olomouci, Jana Nepomuckého vnímáme jako
učence a kněze, kterého dal král Václav IV.
v roce 1393 umučit a tělo svrhnout z Karlova
mostu do Vltavy. Podle legendy (historiky však
zpochybněné) odmítl prozradit, z jakých hříchů
se mu zpovídala královna Žofie. Roku 1729 byl
Jan Nepomucký svatořečen a je dnes patronem
kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů a mlynářů.
Vzýván je za mlčenlivost, proti nebezpečí hrozící od vody, za ochranu mostů. I proto se s jeho
sochami potkáváme hlavně u řek, říček, potoků
a rybníků. Nejblíž například u našeho přepyšského rybníka, který nese jeho jméno.
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NEKONEČNÝ VESMÍR
Výtvarná a fotografická soutěž Knihovny U Mokřinky - Mokré

Foto: Mirka Fryntová

Budeme mít své želízko v ohni? Zúčastněte se 7. ročníku soutěže pro děti
a mládež do 18 let. Uzávěrka: 30. 6. 2021. www.knihovna.obecmokre.cz

TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBYV DŘÍZNECH
neděle od 14:30 hodin

23. května

2. května

mši sv. celebruje
P. Emil Hoffmann, CM

mši sv. celebruje

Mons. Mgr. Jan Paseka

administrátor farnosti Přepychy

generální vikář
a moderátor diecézní kurie

9. května

30. května

mši sv. celebruje
Mons. Jan Vokál, JU.D.

mši sv. celebruje
P. Mgr. Zdeněk Novák

biskup královéhradecký

probošt a farář a opočenský rodák

16. května

15. srpna

mši sv. celebruje
P. Ján Jakubovič, CM

mši sv. celebruje
P. Mgr. Jiří Pilz
nemocniční kaplan a dobrušský rodák
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KNIHOVNA U LENKY

VYBRÁNO ze schránky Poštouny U Maxmiliána
Vážení spoluobčané, tentokrát jsem pro vás vybrala zajímavé tipy od
našich přátel z Opočna. Myslím, že místa, kde mnozí z nás navštěvovali základní školu popř. dojížděli za zaměstnáním, stojí za procházku.
Doporučení od spolku „Senioři z Opočenska, jehož jsou členy i někteří
Přepyšáci, stojí také za zváženou, obvzlášť v dnešní době cestování po
Česku. Lenka Čtvrtečková, knihovnice
Senioři z Opočenska doporučují SENIOR PAS
Nevíme, zda máte seniorpasy, pokud ne, mrkněte na následující řádky a
zdarma se zaregistrujte. Je to jednoduché. Senior karta bude doručena do
vaší poštovní schránky.
SENIOR PAS je určen pro občany 55+, kteří rádi aktivně tráví volný
čas. Držitelé karet Senior pas získají kromě slev na zboží či služby také
nespočet tipů na výlety, návštěvy galerií a muzeí a různé kulturní akce.
Např. v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 50 %, v Optice INERO
v Dobrušce obdržíte slevu 10 %, na akci Ovčácké dny v Ratibořicích je
pro držitele karet vstup zdarma. Více na: www.seniorpasy.cz.
ZNÁMKY A POHLEDNICE
Pro zpestření velikonočních
svátků a jarních procházek
Opočnem připravil spolek
ABAKUS ve spolupráci s obcemi Rodného kraje Františka
Kupky, za podpory společnosti
SERVISBAL OBALY Dobruška, výstavu zvětšenin známek
a pohlednic ilustrátorů z našeho kraje. Nechyběly ani naše
přepyšské - připravované na
rok 2021.
Na ukázku otiskujeme pozvánku do Přepych na tradiční
Přepyšské kormidlo, která ozdobila okno v Zámecké ulici.
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KNIHOVNA U LENKY

VZPOMÍNKA NA P. ALOISE MÁDRA

Děti z mateřské školy došly na své procházce až ke kostelu a navštívily i
nově opravený hrob P. Aloise Mádra.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli Římskokatolické farnosti Přepychy na opravu dvou hrobů. Do uzávěrky tohoto Info zpravodaje bylo
vybráno celkem rovných 45.000,- Kč. Sbírka pokračuje! Pánové František Honců a František Mandys si zaslouží naši tichou vzpomínku a
finanční pomoc na opravu jejich pomníku. Darovací smlouvy jsou k dispozici v kanceláři OÚ.

TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBA V DŘÍZNECH

POUTNÍ EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
neděle 9. května od 14:30 hodin
Dřízenské údolí - Kaple P. Marie Lourdské
mši svatou celebruje

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU. D.
biskup královéhradecký
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SE SKŘÍTKY ZE SKAL DŘÍZENSKÝM ÚDOLÍM
Milé děti,
my skřítci z přepyšských skal – Kokolín, Bobolín a Šoušolín, jsme si pro
Vás připravili na následující dva měsíce (květen a červen) dobrodružnou
stezku plnou informací a úkolů nedalekým Dřízenským údolím.
Při procházce tímto údolíčkem narazíte celkem na 10 úkolů (10 stanovišť),
nad kterými je potřeba se zamyslet, případně se podívat na internet nebo
se poradit s rodiči. Nejsou to úkoly těžké, určitě je zvládnete i vy, kteří ještě
nechodíte do školy. Na konci stezky se dozvíte, proč se nám tady ve skalách
tak dobře žije. A nebojte se, bude i odměna! Na Vás všechny, kteří donesete správně vyplněnou kartičku na obecní úřad v úřední dobu nejpozději
do 2. července 2021, čeká dáreček.
Co budete potřebovat:
1. mapku stezky – to abyste věděli, kudy vede cesta a kde úkoly hledat
2. soutěžní kartičku – ta je součástí mapky, do ní budete zapisovat řešení
úkolů
3. tužku – tak jako jasně :-), jinak byste neměli čím zapisovat :-), případně
mobilní telefon, se čtečkou QR kódů.
Mapku se soutěžní kartičkou si můžete vyzvednout na Obecním úřadě
v Přepychách, v prodejně potravin u Milana, v prodejně u paní Karlíčkové, na Poště Partner a na rozhledně Osičina.
Přejeme Vám hodně štěstí, krásné počasí a plno energie.
Vaši skřítci Kokolín, Bobolín a Šoušolín :-)
A na závěr: Prosíme, dodržujte pravidla chování v přírodě. Stezka vede po
lesních stezkách, někde i s mírným převýšením.
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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

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
KREJČÍ, ŠVEC A SKŘÍTCI
PŘEPYCHY 11. 6. 2016

Máj plný lásky a pochopení přeje Milan Vik, jednatel společnosti.

SOBOTNÍ TRHY OTEVŘENY
AREÁL SK PŘEPYCHY

Rezervování míst lze zakoupit minimálně na 2 trhy a více
podle kalendáře trhů.
Jednorázové vstupenky lze zakoupit u pokladny osobně.
Začátky od 6 hodin. Rezervace prodejních míst do 7 hodin.
Občerstvení a WC v Areálu SK.
K parkování využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK.
Informace:
p. Šabatová: 727 877 533
Miroslav Pavel: 774 652 855
Vstup pouze za použití ochranných roušek.
Dodržujte veškerá hygienická opatření a pokyny pořadatelů.
PODORLICKÉ TRHY

1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.

5. 6.
12. 6.
26. 6
10. 7.
24. 7.

KALENDÁŘ
2021

HOBBY BURZY

7. 8. 25. 9. 30.10.
21. 8. 2. 10. 13.11.
4. 9. 9. 10. 27.11.
11. 9. 16. 10. 4.12.
18. 9 23. 10.
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