
PŘEHLED AKTUALIT / DUBEN - KVĚTEN 2022

infoPŘEPYCHY

To jsou čarodějnice z Přepych! 
O filipojakubské noci se jich na místní hřiště slétlo mnohem víc. 

Aby nikoho neuhranuly a plameny vatry aby nebezpečně 
nerozfoukaly, to pečlivě sledovali naši dobrovolní hasiči.
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ZE ŽIVOTA OBCE

POŠTA PARTNER - ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí		 7:30	–	11:30		 	

Úterý	 	 	–			 	 	 11:00	–	15:00

Středa	 	 7:30	–	11:30		 	

Čtvrtek			 –	 	 	 11:00	–	15:00

Pátek	 	 –		 	 	 12:00	–	16:00

Kontakty: 
tel. 494 628 991, 602 542 909, 

e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz

Z důvodu zástupu budou úřední hodiny Pošty Partner pro 
veřejnost upraveny v termínu od 16. května do 27. května 2022.

SRDÍČKO
Foto: Mirka Fryntová



SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
máme tu květen, jeden z nejhezčích měsíců v roce. Mě-
síc, kdy se můžeme naplno pustit do projektů, které  
v zimě kvůli počasí realizovat nelze.
Mám velikou radost, že byla zahájena výstavba tech-
nické a dopravní infrastruktury v Lokalitě Z1 „V Dom-
cích“. Staveniště bylo předáno 4. května. Nejprve bude 
provedeno sejmutí a odvoz ornice jako příprava pro ar-
cheologický průzkum. Po ukončení průzkumu mohou 
započít vlastní výkopové práce pro uložení kanalizač-
ního potrubí a vodovodů. V současné době evidujeme 
poslední dvě volné stavební parcely (s označením 0 a 18). 
Věřím, že se nám brzy podaří prodat i tyto pozemky.
V nejbližších dnech bude podána žádost o kolauda-
ci akce „Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy“. 
Zbývá provést montáž zábradlí, vnitřních dveří, cel-
kový úklid vnitřních prostor a finální úpravy okolních 
ploch. Byly připraveny patky pro montáž tří vlajkových 
stožárů v průčelí budovy. Akce se tak úspěšně blíží ke 
svému zakončení. Jistě vás bude všechny zajímat i pro-
vedení vnitřních úprav původní stavby. Zveme vás tedy 
k prohlídce v neděli 19. června 2022 v době od 9 do 
12 hodin. Následující pondělí 20. června započneme 
se stěhováním.
Připravujeme také generální opravu střechy hasič-
ské zbrojnice čp. 125 včetně opravy komínu. Stávající 
střešní krytina je provedena ze živičného šindele, který 
je značně poškozen. Bude provedena výměna za ple-
chovou střešní krytinu v odstínu antracit. Po opravě 
střechy budou provedeny nové střešní rozvody hromo-
svodů. Dále bude provedena oprava povrchové úpravy 
nadstřešní části komínového tělesa, protože je značně 
poškozena odmrznutím. Připravujeme dokumentaci 
pro výběr dodavatele. Věřím, že se nám oprava podaří 
uskutečnit ještě letos i při nedostatku plechů na trhu.
Tak si držme palce.
Přeji Vám krásný květen a pohodu do vašich životů.

Vaše starostka Zdeňka Seidelová
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ZE ŽIVOTA OBCE

VZPOMÍNKY STARÉHO KOLEDNÍKA
My, kluci z Junkovic, jsme tradici velikonočního koledování poctivě dodržo-
vali. Krásných vrbových proutků bylo od Dvorského rybníka až po Remízku 
nepočítaně a jejich „sklizeň“ na pletení „binovaček“ byla každoročním obřa-
dem. Velikonoční pochod vesnicí se soustřeďoval jednak do usedlostí, ukrý-
vajících druhé pohlaví naší věkové kategorie, ale také tam, kde bylo známo, 
že vedle vajíčka, obdarují koledníka i závratným finančním obnosem. Světe 
div se, ale za 5 Kč bylo tehdy i 10 Nanuků. Jistou destinací byla v tomto smy-
slu třeba fara, kde hospodyně Maruška od pana faráře Mandyse, vždycky 
nějakou korunku pro koledníka našla. K její světlé památce je třeba říci, že 
nedělala rozdílů a stejně obdarovala i ty méně věřící. 

I dnes, někteří po padesá-
ti, jiní i po sedmdesáti le-
tech tuto tradici dodržu-
jeme. Pravda, smyslem je 
již spíše přátelské poseze-
ní se sousedy, a také kon-
dice již nedovoluje delší 
výpravu do celé obce. 
Hlavně nás ale těší to, že 
štafetu tohoto zvyku, pře-
bírají i naše vnoučata.

Vladimír Zdeněk
Mladá garda

Stará garda



ZE ŽIVOTA OBCE

OBECNÍ ÚŘAD PŘEPYCHY V NOVÉM

Zrekonstruovaná budova obecního úřadu 
se otevře veřejnosti.

Obecní úřad v Přepychách se v červnu přestěhuje zpět do nově zre-
konstruovaných a rozšířených prostor. Moderně vybavené pracovi-
ště, rychle se rozvíjející obce, nabídne příjemné prostředí pracov-
níkům úřadu, Pošty Partnery i veřejnosti. Den otevřených dveří se 
uskuteční 19. června od 9 do 12 hodin.
Foto ze dne 6. 5. 2022 před finálním dokončením stavebních prací a ve-
řejného prostranství.

Přijďte si prohlédnout zrekonstruované prostory.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
neděle 19. 6. 2022 

od 9 do 12 hodin 
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VEŘEJNÁ VÝZVA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

Starostka obce Přepychy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 6 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice:

•	místo výkonu práce: Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy
•	pracovní poměr na dobu neurčitou
•	předpokládaný termín nástupu: ihned

Charakteristika pracovní pozice:
•	správa rozpočtu, účetnictví
•	veřejnoprávní smlouvy – příprava podkladů, příjem žádostí, vyúčtování 

smluv
•	dotace – komunikace s administrátorem dotace, sledování čerpání dotace, 

příprava účetních podkladů
•	odpadové hospodářství – roční hlášení
•	kanalizace – zpracování podkladů pro roční hlášení a kalkulaci
•	úřední deska – zveřejňování dokumentů souvisejících s agendou
•	záměr obce – zpracování návrhu záměru, evidence záměrů, zveřejnění

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:
•	fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická 

osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
•	dosáhla věku 18 let
•	je způsobilá k právním úkonům
•	je bezúhonná
•	ovládá jednací jazyk

Požadované kvalifikační předpoklady:
•	středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

SPRÁVCE ROZPOČTU A ÚČETNÍ
Úředník obce zařazený do obecního úřadu
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VEŘEJNÁ VÝZVA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
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Další požadované předpoklady:
•	orientace v legislativě související s požadovanou prací a schopnost její prak-

tické aplikace
•	znalost práce s výpočetní technikou
•	praxe ve veřejné správě výhodou
•	dobré organizační a komunikační schopnosti
•	spolehlivost, pečlivost, vstřícnost, ochota
•	morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
Způsob, termín a místo nástupu:
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup ihned, místo výkonu práce 

Obec Přepychy

Platové zařazení:
•	řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před-

pisů, a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů

•	10. platová třída
•	v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován 

osobní příplatek

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
•	 19. 5. 2022 do 15 hod

Náležitosti přihlášky:
•	jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová 
adresa, datum a podpis

•	životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech

•	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v 
zalepené obálce se značkou „Personální a mzdová účetní, referent – neo-
tvírat“ osobně nebo zašlete na adresu: Obec Přepychy, starostka Zdeňka 
Seidelová, Přepychy 5, 517 32  Přepychy



•	místo výkonu práce: Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy
•	pracovní poměr na dobu určitou – zástup 
•	předpokládaný termín nástupu: ihned

Charakteristika pracovní pozice:
•	personální a mzdová agenda
•	evidence obyvatel – správa programu, zápis změn, práce s registry atd.
•	legalizace a vidimace, Czech point
•	volby – příprava
•	bytové hospodářství – evidence žádostí o přidělení bytů, příprava nájem-

ních smluv atd.
•	pohřebnictví – evidence smluv, vyměření a výběr poplatků
•	pokladna, poplatky

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:
•	fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická 

osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
•	dosáhla věku 18 let
•	je způsobilá k právním úkonům
•	je bezúhonná
•	ovládá jednací jazyk

Požadované kvalifikační předpoklady:
•	středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
•	Další požadované předpoklady:
•	orientace v legislativě související s požadovanou prací a schopnost její prak-

tické aplikace
•	znalost práce s výpočetní technikou
•	praxe ve veřejné správě výhodou

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ, REFERENT
 Úředník obce zařazený do obecníhoúřadu – poloviční úvazek

VEŘEJNÁ VÝZVA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
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•	dobré organizační a komunikační schopnosti
•	spolehlivost, pečlivost, vstřícnost, ochota
•	morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě

Způsob, termín a místo nástupu:
•	pracovní poměr na dobu určitou, nástup ihned, místo výkonu práce Obec 

Přepychy

Platové zařazení:
•	řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů

•	9. platová třída
•	v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován osob-

ní příplatek

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
•	 19. 5. 2022 do 15 hod

Náležitosti přihlášky:
•	jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trva-

lého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, 
datum a podpis

•	životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech

•	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v za-
lepené obálce se značkou „Personální a mzdová účetní, referent – neotvírat“ 
osobně nebo zašlete na adresu: Obec Přepychy, starostka Zdeňka Seidelová, 
Přepychy 5, 517 32  Přepychy

VEŘEJNÁ VÝZVA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE



VEŘEJNÁ VÝZVA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

•	místo výkonu práce: Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy
•	pracovní poměr na dobu neurčitou 
•	předpokládaný termín nástupu: ihned

Charakteristika pracovní pozice:
•	asistentka starostky
•	opatrovnictví – komunikace se soudy, úřady, lékaři, správa majetku opatro-

vanců, udržování pravidelného kontaktu s opatrovanci a naplňování jejich 
potřeb

•	legalizace a vidimace, Czech point
•	spisová služba
•	úřední deska – zveřejňování dokumentů
•	zveřejňování informací o dění v obci

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:
•	fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická 

osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
•	dosáhla věku 18 let
•	je způsobilá k právním úkonům
•	je bezúhonná
•	ovládá jednací jazyk

Požadované kvalifikační předpoklady:
•	středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadované předpoklady:
•	orientace v legislativě související s požadovanou prací a schopnost její 

praktické aplikace
•	znalost práce s výpočetní technikou
•	praxe ve veřejné správě výhodou

ASISTENTKA STAROSTKY 
A REFERENT VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ 

Úředník obce zařazený do obecního úřadu
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VEŘEJNÁ VÝZVA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

•	dobré organizační a komunikační schopnosti
•	spolehlivost, pečlivost, vstřícnost, ochota
•	morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě

Způsob, termín a místo nástupu:
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup ihned, místo výkonu práce 

Obec Přepychy

Platové zařazení:
•	řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před-

pisů, a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

•	8. platová třída
•	v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován 

osobní příplatek

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
•	19. 5. 2022 do 15 hod

Náležitosti přihlášky:
•	jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová 
adresa, datum a podpis

•	životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech

•	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte 
v zalepené obálce se značkou „Asistentka starostky a referent veřejného 
opatrovnictví – neotvírat“ osobně nebo zašlete na adresu: Obec Přepychy, 
starostka Zdeňka Seidelová, Přepychy 5, 517 32  Přepychy

Bližší informace podá 
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Kontakt: tel: 603 485 369. e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v průběhu.
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ZE ŽIVOTA OBCE

Základní škola Přepychy vyhlašuje 
sběr papíru. Do konce měsíce května 
můžete přivážet pod školní přístře-
šek řádně roztříděný a svázaný papír.
I. kategorie – noviny a časopisy
svázat
II. kategorie – kartonové obaly
řádně sešlápnuté a svázané
III. kategorie – ostatní papír 
svázat nebo uložit do kartonu
Děkujeme Vám, že třídíte odpad!

Základní a Mateřská škola Přepychy

SBĚR PAPÍRU

DO ŠKOLKY PŘIŠLO JARO

Jaro je tu a o květy třešní, švestek 
a jabloní pečují včelky. Všude pří-
tomný bzukot svědčí o jejich pří-
tomnosti. Co všechno předchází 
opylení květů a stáčení chutného 
medu si vyzkoušeli naši předškolá-
ci coby včelaři.



ZE ŽIVOTA OBCE
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NÁVŠTĚVA SENIORŮ Z ROKYTNICE

Začátkem května k nám 
zavítala milá návštěva 
seniorů se starostou pa-
nem Petrem Hudouskem 
z Rokytnice v Orlických 
horách. Připravili jsme 
spolu s naším kronikářem 
Vladimírem Zdeňkem 
pro naše hosty projížďku 
obcí a procházku Dřížen-
ským údolím.

JARNÍ ÚPRAVA KURTŮ

Pěkného počasí v neděli 1. května využili tenisoví nadšenci k pravidelné jar-
ní úpravě tenisového kurtu. Sešlo se jich jako vždy hodně a práce jim šla od 
ruky. Válcování a utužení povrchu provedli pracovníci technických služeb.
Vedení obce plánuje výstavbu nových tenisových kurtů v blízkosti areálu 
SK Přepychy. U Základní školy bude následně vybudováno multifunkční 
hřiště pro sportovní vyžití našich dětí.

Vážená paní starostko, moc děkujeme za vřelé přijetí a za možnost seznámit 
se s Vaší obcí. Staráte se o Přepychy přepychově! 
S pozdravem Petr Hudousek, starosta města Rokytnice v Orlických horách



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SLET ČARODĚJNIC

V sobotu 30. dubna se slétlo 64 malých čarodějnic a čarodějů do areálu 
SK Přepychy, aby si vyzkoušeli své čarodějnické znalosti, jako je slalom 
na koštěti, lov pavouků nebo myší a mnoho dalších dovedností. Násle-
dovalo opékání buřtů a po skončení cvičných letů byl zapálen oheň.
Na příští slet se těší kulturní komise.

Děkujeme kulturní komi-
si za krásný a bohatý pro-
gram pro naše nejmenší, 
našim hasičům za dohled 
nad ohněm až do úplné-
ho vyhasnutí a bufetu 
paní Chudé na hřišti za 
skvělou spolupráci.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

V příjemném sobotním ránu přivítali všechny zúčastněné jak zástupci po-
řádajícího MS, tak sbor zkušených rozhodčích. Po úvodním slovu organi-
zátorů následovalo rozlosování psů do skupin a rozjezd do honitby.

Zkoušky vloh - lovečtí psi skládali zkoušky v Přepychách
V sobotu 7. května uspořádal Myslivecký spolek Opočno – Přepychy 
zkoušky vloh malých i velkých plemen loveckých psů. Ke zkouškám na-
stoupilo celkem 22 psů. Zkoušky vloh (ZV) patří sice mezi zkoušky bez 
přiznání lovecké upotřebitelnosti, ale mladí psi při nich prokazují vro-
zené vlohy a výsledky zkoušek slouží ke kontrole dědičnosti. Poskytují 
tak cenné informace chovatelům.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kn. Vás zve na výstavu

KOČÁRKY
Dětské a loutkové kočárky v letech 1860-1960

30. 4. - 30. 10. 2022
II. patro Kolowratského zámku v Rychnově n. Kn.

POZVÁNKA



V sobotu 7. května 2022 se 
uskutečnila tradiční Flo-
riánská jízda za účasti zá-
stupců všech jednotek SH 
ČMS SDH okrsku číslo 19. 
Start byl v Přepychách, ha-
siči uctili památku padlých 
v I. Světové válce kyticí ru-
dých růží. Dále pokračovali 
do všech obcí okrsku s květinami k pomníkům a slavnostní zakončení se 
konalo v sousedních Očelicích. Zde hasiče čekala okrsková soutěž spojená 
s oslavami 135. výročí založení SH ČMS SDH Očelice.

16

SDH - Floriánská jízda - Uctění památky padlých
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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NEJEN ZE ŽIVOTA OBCE

V době natáčení seriálu F. L. Věk jsem byla 
studentkou Střední průmyslové školy stroj-
ní v Novém Městě nad Metují. Naše studia 
začínala v roce 1968 a 20. srpna jsme odjeli 
společně s profesory na chmelovou brigádu. 
Druhý den ráno nás čekalo nemilé překva-
pení – invaze vojsk Varšavské smlouvy po ce-
lém území naší republiky. Následovala těžká 
doba normalizace. Nebylo možné svobodně 
vyjádřit svůj názor. Museli jsme se i rozlou-
čit s naším učitelem dějepisu... V této těžké 
době započalo natáčení seriálu F. L. Věk. 
Autor předlohy – Alois Jirásek byl nám stu-
dentům velmi blízký. Vždyť pocházel z na-
šeho kraje a psal hlavně o jeho významných 
osobnostech. F. L. Věk nám byl v  té době 
skvělým vzorem vlastence – člověka, který 
musel řešit různé problémy doby, ve které 
žil. A společně se svými přáteli to dokázali!
Několik našich spolužáků se aktivně zúčast-
nilo natáčení seriálu v řadách komparzu. Jiní 
si to alespoň z dálky nafotili, jako můj spolu-
žák Miroslav Holča.

Slavnostní připomenutí 50. 
výročí od otevření rodné-
ho domu českého vlastence 
Františka Vladislava Heka, se 
uskutečnilo na den přesně po 
padesáti letech za přítomnosti 
herců a pamětníků natáčení 
televizního seriálu F. L. Věk. 
O vtipnou vzpomínku na ži-
vot v Dobrušce před padesáti 
lety, se postarali členové míst-
ního spolku Divadélko Na 
štaflích. Návštěvníci slavnost-
ní akce se mohli projet histo-
rickým autobusem „erťák“  
z šedesátých let minulého sto-
letí.    (Zdroj:kulturadobruska.cz)

Foto: Tereza Pecenová

50 let od otevření rodného domku F. V. HEKA

VZPOMÍNKA ZDEŇKY SEIDELOVÉ

Zdeňka Seidelová a Miroslav Holča. KINO Dobuška 
Výstava dobových fotografií z natáčení seriálu F. L. Věk.
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ZE ŽIVOTA OBCE

KNIHOVNA U LENKY

V pátek 29. 4. se uskutečnilo odložené setkání s Jose-
fem Pepsonem Snětivým. Příjemný večer, spojený s 
promítáním filmového dokumentu Překvapivé Pře-
pychy z roku 2017, byl doplněn hudbou. Na závěr si pří-
tomní zakoupili knihy z nakladatelství Čas a dostali je i 
s věnováním.

UKLIĎME PŘEPYCHY

Do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se zapojili v sobotu 2. dubna 
i dobrovolníci z naší obce, kterým vzhled Přepych není lhostejný. Vy-
baveni igelitovými pytli a rukavicemi na sběr odpadu se sešli v 9 hodin 
před Potravinami Milan. A že bylo co uklízet o tom vypovídá přiložená 
fotografie. Akce se konala pod záštitou Aleše Píchy ml.



ZE ŽIVOTA OBCE
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KNIHOVNA U LENKY - POZVÁNKA

ŠANSONÁRIUM MILONĚ ČEPELKY
Dobruška 13. 6. od 19:30 hodin, Synagoga

KVĚTEN 2022
Výstavu naší kolegyně, knihovnice Dagmar Honsnejmanové 

z Knihovny U Mokřinky v Mokrém, můžete navštívit během května  
v Turistickém informačním centru Hradec Králové na Eliščině nábřeží.

Foto archiv: Patrik Ulrich

Zhudebněné básně 
Miloně Čepelky. 

Zpívá šansoniérka 
Barbora Šampalíková 

za klavírního doprovodu 
autora hudby 

Patrika Ulricha.



Po roce se mohla uskutečnit tradiční akce „Výšlap na Osičinu“. Poča-
sí přálo, v lese všechno kvete a bylo tam neobyčejně hodně pylu. Ale 
účastníkům „Výšlapu“ to zřejmě nevadilo. Všichni děkujeme Radkovi 
Tláskalovi a jeho rodině a těšíme se na příští setkání.

ZE ŽIVOTA OBCE
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TRADIČNÍ VÝŠLAP NA OSIČINU - 8. 5. 2022
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SK PŘEPYCHY - ROZPIS ZÁPASŮ - KOPANÁ 
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Turnaj předpřípravka středa 18.5.  od 16:30 hod.

Muži B sobota 28. 5.  od 10:00 hod. Javornice B

Muži A neděle 29. 5. od 17:00 hod. Doudleby n. Orl.

Muži B sobota 4. 6. od 10:00 hod. Slatina

Turnaj předpřípravka  středa 8. 6.  16:30 hod.

Muži A sobota 11. 6.  od 14:00 hod.  Solnice B

Turnaj mladší přípravka neděle12. 6. od 9:00 hod.

Tréninky mládeže úterý a pátek od 16:30.
Rádi přivítáme nové malé fotbalisty a fotbalistky 

kontakt Josef Vostřez 604 242 491

NOVINKA: 
Školička – pohybové hry pro nejmenší děti 3 roky a více 

ve stejný čas, kontakt Tomáš Rejzek 606 606 702

Rozpis domácích zápasů všech týmů SK Přepychy

14. 5 25. 6. 3. 9. 8. 10.. 26. 11.

21. 5 9. 7. 10. 9. 15. 10. 3. 12.

28. 5. 23. 7. 17. 9. 22. 10.

4. 6. 6. 8. 24. 9. 29. 10.

11. 6. 20. 8. 1. 10. 12. 11.

SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY - 2022 / začátky od 6 hodin

Informace:	p.	Šabatová:	727	877	533,		Miroslav	Pavel:	774	652	855





KULTURNÍ KALENDÁŘ

1., 8.,15., 22. a 29. 5. 
Dřízna	od	14:30	hod.

MŠE SVATÉ

4. 6. od	7	hod.
Rybník	u	sv.	Jána

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - ZLATÝ KARAS 

10. - 11.6.
Litoměřice

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 
2022

11. 6. od 9	do	11	hod.
kostel	sv.	Prokopa

TÝDEN KOSTELŮ
komentované	prohlídky	kostela	a	okolí

11. 6.	od	18	hod.
kostel	sv.	Prokopa

DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Jiří	Stivín	&	Václav	Uhlíř

18. 6. od	8	hod.
Areál	SK

TRAKTOR DEN	

18. 6. v	8	hod
Sraz	u	hasičárny.

CYKLOVÝLET
Městské	lesy	Hradec	Králové 

19. 6. od	9	do	12	hod.
Obecní	úřad	čp.	5

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka	zrekonstruovaného	objektu	OÚ

1. - 3. 7.
Areál	SK

PŘEPYCHOVÝ POHOFEST 
SRAZ	ŠKODOVEK 

4. 7.	od	18:30	a	20	hod.
Areál	SK

 LETNÍ KINO 

5. 7.	od	14	hod.
Areál	SK

PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO
XII.	ročník	Festivalu	dechových	hudeb	
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