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infoPŘEPYCHY

TRADIČNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 
PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO 

PONDĚLÍ 5. ČERVENCE 2021 OD 14 HODIN
Vystoupí dechové hudby 

Veselka, Bludověnka a Opočenka, host Miloň Čepelka



Milí sousedé,
ráda bych s vámi na těchto řádcích sdíle-
la svou radost z postupného, ale opatrné-
ho rozvolňování všech vládních nařízení.
Díky tomu se mohou uskutečnit pravi-
delně Podorlické trhy i dlouho plánované 
jarní a letní akce!
Přepychy přivítají ve čtvrtek 10. června 
2021 peleton Cyklotour s Josefem Zimov-
čákem „NA KOLE DĚTEM“. Spolu s na-
šimi hasiči a zástupci všech spolků i míst-
ními podnikateli je uvítáme v 16:35 hod. 
u hasičské zbrojnice v Přepychách. Přijď-
te je pozdravit spolu s námi a povzbudit 
je tak v jejich úsilí. Vždyť získávat takto 
finanční prostředky na podporu onkolo-
gicky nemocných dětí je velice záslužná 
akce!
Přijďte všichni! Cyklistům připravíme 
malé pohoštění, zdrží se jen patnáct mi-
nut. K  tomu jim zahrají naši Streyci. A 
po odjezdu cyklistů bude malý koncert 
pokračovat pro nás všechny.
Další pořádanou akcí bude Přepychový 
Pohofest v areálu SK Přepychy ve dnech 
2. až 4. července. Letos u nás uvítáme po-
prvé sraz vozů ŠKODA z celé naší repub-
liky. Přijďte si prohlédnout auta našich 
dědečků a babiček. Mají pro návštěvníky 
připravený i bohatý program.
A nakonec 4. července večer připravuje-
me Letní kino s Honzou Duškem. Honza 
si pro nás tentokrát připravil film ŠAR-
LATÁN a přiblíží nám jeho spojitost 

SLOVO STAROSTKY
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SAMOSPRÁVA OBCE

s naším regionem. Od 18:30 hodin začneme filmem pro děti. V pondělí 
5. července bude následovat tradiční Festival dechových hudeb „PŘE-
PYCHY KARLA PŠENIČNÉHO“, odložený 11. ročník. Vystoupí na něm 
přední hudební skupiny a jako hosta uvítáme našeho příznivce Miloně 
Čepelku.
Před všemi akcemi probíhá tradiční úklid celé obce. Technické služby 
společně s paní Drahomírou Barvířovou sečou, odvážejí trávu, zametají. 
Hlavní komunikace zamete technika Správy silnic. Všem moc děkujeme. 
Ráda bych požádala i vás všechny – prosím, přispějte drobným úklidem 
v nejbližším okolí vašich domovů! Vyzdobte svá okna a vchody květina-
mi, upravte předzahrádky, posečte trávu, někde i kopřivy!
Ať Přepychy dostojí svému krásnému jménu! Mějme vše „přepychově“ 
uklizené!
Děkuji Vám a těším se na setkání s Vámi všemi na pořádaných akcích!

Vaše starostka, Zdeňka Seidelová

SLOVO STAROSTKY

Zastupitelstvo obce dne 29. 4. 2021
(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2021-03)

Zasedání zastupitelstva obce proběhlo v altánku před farou.
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Zastupitelstvo obce dne 29. 4. 2021
(Výpis z Usnesení ZO Přepychy č. 2021-03)

ZASTUPITELSTVO OBCE (Přítomno: 12 členů ZO, od 17:09 hod. 13 členů 
ZO, od 17:45 hod. 14 členů ZO, 2 občané)
I. Bere na vědomí:
Bod 5 programu • Informaci o akci „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“.  
Bod 6 programu • Informaci o akci „Infrastruktura – Lokalita Z1 „V Domcích“, 
Přepychy“. Bod 9 programu • Informaci o pronájmu nebytových prostor v bu-
dově TESON čp. 66 pro potřeby obecního  úřadu v době rekonstrukce budovy 
OÚ čp. 5. Bod 13 programu • Rozpočtová opatření č. 2021/001, 2021/002. Bod 
14 programu • Zprávu Finančního výboru. Bod 15 programu • Zprávu Kont-
rolního výboru. Bod 16 programu • Informaci o plánovaných akcích (trhy, stez-
ka pro děti, bohoslužby). Bod 18 programu • Informaci o umístění ZŠ Přepychy 
na 1. místě ve sběru malých použitých elektrospotřebičů v Královéhradeckém 
kraji.
II. Schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
Bod 7 programu (hlasování v  17:15 hod.) • Projektovou dokumentaci akce 
„VÝSTAVBA NOVÉ SPORTOVNÍ HALY NA POZEMCÍCH p.č. 132/1, 1174 a 
981/61 V PŘEPYCHÁCH“ (12/0/1). Bod 8 programu • Smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 25.000,-Kč, účel natočení dokumentu (13/0/0). Bod 10 
programu • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/2021 
(13/0/0). Bod 11. programu • Záštitu obce – akce „Na kole dětem“, 10.6.2021. 
Finanční dar ve výši 5.000,-Kč a zajištění pohoštění pro účastníky peletonu 
(13/0/0). Bod 17. 1. programu • Předložený návrh nového uspořádání pozem-
ků LV 10001 KoPÚ Přepychy u Opočna a pověřuje starostku k jeho podpisu. V 
případě aktualizace návrhu pověřuje starostku obce k podpisu aktualizovaného 
návrhu uspořádání pozemků LV 10001 KoPÚ Přepychy uOpočna (13/0/0).
II. Neschvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
Bod 12. programu • Poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí, z.s. Praha 
8, v souladu se žádostí  č.j.306/2021 (13/0/0).
III. Pověřuje:
1. Starostku obce k podpisu smlouvy dle bodu 8 programu.
2. Starostku obce k podpisu smlouvy dle bodu 10 programu.
3. Starostku obce k podpisu návrhu dle bodu 17.1. programu.

Buďte k sobě ohleduplní.



SVOZ ODPADŮ
PRO OBČANY PŘEPYCH ZDARMA

12. června 2021

10:10 — 11:10 hodin z parkoviště TESON
Vybírané nebezpečné odpady:

oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, 

odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní), monočlánky, elektropřístroje - radia, vysavače, 
pračky, sporáky, atd., ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky 
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístro-
je, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na 

zpětný odběr. Nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti!

pátek 11. června - pondělí 14. června 2021
na parkovišti TESON, u mateřské školy, 

lokalita Bukovky u střediska AQUA SERVIS

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! 
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! 

VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! 
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, 

ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
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ZE ŽIVOTA OBCE

TECHNICKÉ SLUŽBY

Pracovníci technických služeb 
intenzívně pracují na úklidu 
travnatých ploch. Letos totiž 
roste tráva přímo před očima. 
Některé plochy v obci se sečou 
již potřetí.

LOKALITA VE SKALÁCH
Přepyšské skály přepychově kvetou! Veliké poděkování patří naší cha-
lupářce, paní Haně Šafářové!
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STAVBY ZAPOČALY

Na parcele 219/37 
(lokalita Z26) man-
želů Seibertových 
vyrostla první zá-
kladová deska bu-
doucího domu. Sen 
nového bydlení do-
stává první reálnou 
podobu.

Ani majitel parcely 
219/47 Zdeněk Lu-
kášek dále nečekal a 
štafetu nové výstavby 
bezprostředně pře-
vzal. Zatímco Seiber-
tovým tvoří pozadí 
dům Zemanových na 
horizontu, jemu „kry-
jí záda“ domky míst-
ních starousedlíků.
Klidnou a spokojenou 

stavbu všem!

Třetí stavební povolení obdrží 
v nejbližších dnech stavebníci 
Dominik Horníček a Lucie Tvr-
díková. Budou stavět na první 
parcele od silnice k Opočnu č. 
219/49. Také jim přejeme hodně 
úspěchů a radosti při výstavbě 
jejich nového společného do-
mova u nás v Přepychách!

Těšíme se na nové sousedy!
Vizualizaci svého budoucího domova 
nám zaslali manželé Svobodovi. 



Slavnost cele-
broval biskup 
královéhradec-
ký, Mons. Jan 
Vokál. Pozvání 
k  účasti při-
jal také Josef 
Mádr, potomek 
bratra Aloise 
Mádra z  páté-
ho pokolení. 
Součástí akce 
bylo i požehnání vloni stylově opravené kapli, jejíž náročnou obnovu 
v hodnotě téměř 1,2 milionu korun zajistilo díky podpoře Ministerstva 
pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje vedení obce v čele se sta-
rostkou Zdeňkou Seidelovou.
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VÝROČÍ NAROZENÍ P. ALOISE MÁDRA

Blankytně modrá obloha, 
pod ní kaple se zčásti stej-
ně modrou fasádou, údolí 
zalité sluncem a spousta 
svátečně oblečených lidí, 
včetně církevních hodnos-
tářů. To bylo nedělní odpo-
ledne 9. května v údolí Dří-
zna u Přepych. V ten den si 
Přepychy připomněly jednu 
z  největších osobností své 
historie.

Konalo se zde setkání na počest zakladatele známého poutního místa 
s  kaplí Panny Marie Lurdské a křížové cesty, velice osvíceného muže 
Aloise Mádra, který se narodil před kulatými 170 lety v nedalekém Boh-
dašíně. Právě on vtiskl v roce 1888 části Dřízenského údolí nezaměnitel-
né kouzlo genia loci jak pro věřící, tak pro lidi bez víry. Dnes je jen stěží 
pochopitelné, že v podstatě jediný člověk financoval většinu nákladů – 
3 328 zlatých 72 krejcarů na kapli a 2 000 zlatých na křížovou cestu.
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A  protože v  Přepychách 
nedělají nic napůl, neza-
pomněli ani na renovaci 
hrobu pátera Mádra, který 
se dožil pouhých 41 let a je 
pochován na starém hřbi-
tově u kostela sv. Prokopa.
„Obnovu místa posledního 
odpočinku této osobnosti 
podpořily Přepychy 10  tis. 
Kč, více než 35 tisíc věnova-
li naši občané,“ připomněla 
se zjevným uspokojením 
v hlase Zdeňka Seidelová.

Na snímku: Zdeňka Seidelová, 
Josef Mádr, v podřepu Libuše 
Hrochová.

Kytice červených růží na hrobě byla poděkováním vzácné osobnosti, jež 
toho pro Přepychy stihla vykonat tolik, že se nesmazatelným způsobem 
navždy zapsala do zdejších dějin. Bohatý Mádrův život pak navíc mapuje 
čerstvě vydaný almanach nazvaný Tré vzácných drahokamů.

Dana Ehlová, Rychnovsky.denik.cz

Účastníci slavnostního setkání darovali na opravu hrobů přepyšských farářů 
2 028 Kč.



10

ZE ŽIVOTA OBCE

Všichni vážení účastníci velkolepé slávy 
u kaple Panny Marie Lurdské v Dřízen-
ském poutním údolí.
Je nám ctí, že všechno to snažení „o kapli 
jako v novém hávu“ bylo završeno osla-
vou výročí P. Aloise Mádra - toho, který 
se právě o toto poutní místo nejvíce za-
sloužil. Jsme rádi, že jsme mohli přispět. 
My, kteří jsme «Opravu kaple Panny Ma-
rie Lurdské“ prováděli, musíme poděko-
vat za spolupráci a „osobní“ statečnost 
při zajišťování finančních prostředků v 
rozsahu, který si kaple určitě zasloužila, 
paní starostce Zdeňce Seidelové, ale také 
„naší“ paní Líbě Hrochové za nezbytnou 
stavařskou provázanost s obecní správou.
V naší praxi se často setkáváme s pracemi 
něčím „stavařsky“ zajímavým nezřídka 
i ojedinělým. Tato poutní kaple zejména tím, že stojí v údolí uprostřed 
lesů, kam se dostává jen zřídka slunce, kde je trvale nadměrná vlhkost a 
z toho plynoucí řasy a plísně. Při rekonstrukci byla provedena kompletně 
nová střecha vč. výměny a impregnace krovu, nový hromosvod, opravy 
vnějších omítek kaple, pískovcových prvků, vstupních dveří a nově byl 
proveden okapový chodník vč. řešení odvodu dešťových vod. Na lokální 
opravy omítek, zejména říms, byly použity speciální renovační stěrky a re-
novační stěrka s výztužnými vlákny. Proti biotickému napadení povrchu 
fasády řasami byl použit v několika vrstvách speciální sanační prostředek 
FungoFluid. Jako fasádní nátěr ve značně  komplikovaném prostředí byl 
vybrán vysoce paropropustný minerální nátěr s   fotokatalytickou reakcí 
NanoporColor, aktivně samočistící zvlášťě odolný proti znečištění  s pří-
davkem zvýšené protiplísňové přísady.
Tolik za zhotovitele díla.

Se zdvořilým pozdravem 
Václav Hynek

DUŠÍ S VÁMI

„To víte, že mi je líto, že 
jsem nemohl být fyzicky 
účasten při poutní  eucha-
ristické slavnosti“ ... v tak 
lidsky příjemném a proslu-
něném prostředí.
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Milá paní starost-
ko. Včerejší den 
byl krásný a lidem 
se velmi líbil. Díky 
Vám všem za úsilí, 
které věnujete odka-
zu našich předků i za 
Vaše dobře připra-
vené přijetí u kaple 
Panny Marie, u kos-
tela  sv. Prokopa i na 
obecním úřadě. 

PODĚKOVÁNÍ OTCE SLANINKY

TRADIČNÍ 
POUTNÍ BOHOSLUŽBY

V DŘÍZNECH
neděle od 14:30 hodin

30. května
mši sv. celebruje 

P. Mgr. Zdeněk Novák 
probošt a farář a opočenský rodák

15. srpna
mši sv. celebruje 

P. Ján Jakubovič, CM
misionář

Letošní deštivé jarní 
měsíce našemu Dří-
zenskému údolí příliš 
nesvědčí. Snad pouze 
v potoce je vody dosta-
tek pro všechny žíznivé 
tvory. Ale cesta u Kaple 
a v okolí Studánky Kří-
žovky je rozbahněná. 
Proto se vedení obce 
rozhodlo znovu opravit 
povrch cesty a doplnit 
nově dovezeným štěr-
kem. Technické služby 
provedou nutné úpra-
vy, jakmile to dovolí 
počasí. 
Prosíme Vás všechny 
o strpení. Cesta okolo 
křížové cesty je v katas-
tru obce Vojenice.
Děkujeme za spolupráci 

a pochopení.



ZE ŽIVOTA OBCE

12

PO DVOU LETECH OPĚT S DECHOVKOU
Obec Přepychy ve spolupráci se spolkem ProPřepychy pořádá
XI. ROČNÍK  FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB 
PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO 
Pondělí 5. července 2021. od 14 hodin

Účinkují dechové hudby:
VESELKA, BLUDOVĚNKA, OPOČENKA a host MILOŇ ČEPELKA

KINO POD ŠIRÁKEM, areál SK Přepychy
Neděle 4. července od 18:30 hodin
PROMÍTÁME PRO DĚTI - název filmu upřesníme

Neděle 4. července od 20 hodin
ŠARLATÁN
Film Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli je strhující životopisné 
drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na po-
zadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele 
Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s 
prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvý-
znamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člo-
věk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitel-
ným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými 
si ani doktoři nevědí rady.

NÁVRAT DO NORMÁLU

ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ AKCE 
V AREÁLU SK PŘEPYCHY
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NÁVRAT DO NORMÁLU PRO ŠTAMGASTY

RESTAURACE KATKA
Naše otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 17:00 – 22:00
Středa 17:00 – 22:00

Čtvrtek zavřeno
Pátek 17:00 – 22:00

Sobota zavřeno
Neděle 17:00 – 20:00

Možnosti otevřít pro veřejnost 
prostory venkovní gastronomie 
využila i naše restaurace KATKA. 
Manželé Kadlecovi zahrádku pod 
stříškou vkusně upravili a první 
(plně očkované) hosty již přivítali. 
Spolu se štamgasty věříme, že se 
již brzy všichni dočkáme i plného 
provozu. 

I KATKA ROZVOLŇUJE

TATARÁK
Pátek 28. 5. 
od 17 hodin
Jaký si to uděláš, 
takový to máš!

Objednávky přijímáme na 
mobilu 775 300 230.
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V měsíci srpnu snad již bude pro 
všechny více volnosti. Na konci 
prázdnin, 21. srpna se přijďte všich-
ni pobavit ke Dvorskému rybníku. 
Stejně jako my budete překvapeni, 

co všechno může po rybníku plout. Nejen Titanic nebo piráti, ale třeba 
Perníková chaloupka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, nebo sobí spřežení se 
Santa Klausem. Dospěláci tomu říkají závod netradičních plavidel O Pře-
pyšské kormidlo, které pro vás připravuje již 11 let spolek ProPřepychy. 

DĚTI ZVOU NA SKŘÍTKY A KORMIDLO

Poslední květnový týden se děti v Mateřské škole staly na chvíli pra-
covníky reklamních agentur, malými tvůrci a návrháři. Zadání dvou 
„pracovních“ úkolů znělo jasně. 

Pozvěte své kamarády, rodiče a sou-
sedy na vycházku zábavnou a po-
učnou stezkou v krásném prostředí 
Dříženského údolí, kterou připravi-
la kulturní komise obce. V květnu a 
červnu je vezměte na zdravý vzduch 
do přírody a dejte jim zapomenout 
na ty virové potvůrky. 

1. HURÁ ZA SKŘÍTKY

2. O PŘEPYŠSKÉ 
KORMIDLO
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Pro oba úkoly platilo, že fantazii se meze nekladou. 
A naše děti opět prokazují, že mají nápaditosti na 
rozdávání. S pomocí svých pedagogických mana-
žerek, nebo spíše kouček, ozdobily nejedlé korpusy 
dortů vtipnou a nevšední dekorací, propagující zmí-
něné akce. Jejich zdařilé výtvory nás budou repre-
zentovat na Maxmiliánovu dětském dni, v Poštou-
ně U Maxmiliána v Opočně v sobotu 29. 5. od 14 
hodin. Na akci vás srdečně zveme jménem spolku 
ABAKUS.

-ZDE-

DĚTI ZVOU NA SKŘÍTKY A KORMIDLO

v sobotu 21.8.2O21
od 14:OOh
na Dvorském rybníku
(u hřiště SK) v Přepychách

PŘIPRAVTE POSÁDKY A PLAVIDLA VČAS
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Opět k nám zavítá peloton cyklistů 
vedený mistrem světa v jízdě na vy-
sokém kole Josefem Zimovčákem.  
I vy se můžete jízdy zúčastnit a pod-
pořit onkologicky nemocné děti.
Naší obcí projede peloton 10. červ-
na. Od 16:35-16:50 je u hasičské 
zbrojnice plánováno setkání s jeho 
účastníky. 

V PŘEPYCHÁCH 10. ČERVNA

Starostka Zdeňka Seidelová, Josef Zi-
movčák a chirurg Pavel Pafko. Rok 2017.
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S JOSEFEM ZIMOVČÁKEM

Rodným krajem Františka Kupky — 10. až 12. června 2021

NA KOLE DĚTEM

OBEC TRNOV OBEC PŘEPYCHY

PODPOŘTE NÁS
čtvrtek 10. 6. 2021

PŘEPYCHY, 16:35 - 16:50 hodin - u hasičské zbrojnice 

TRNOV / HOUDKOVICE, 17:05 - 17:20 hodin - Galerie H 

pátek 11. 6. 2021
RYCHNOV N. KN. (start i cíl), 8:00 - 16:00 hodin 

Letovisko Studánka (RK) / Neratov/ Olešnice v Orlických horách / 
Deštné v Orlických horách / Rychnov n. Kn.

Celá trasa: www.nakoledetem.cz

přání Josefa Zimovčáka postouna.cz/nakoledetem



STK naší techniky
Členové výjezdové 
jednotky připravo-
vali všechna tři vo-
zidla na pravidelnou 
STK prohlídku, kte-
rá u vozidla s právem 
přednosti musí být 
provedena každých  
12 měsíců. U vozidla 
Š 706 (cisterna) došlo 
k znehodnocení naf-
ty, která v nádrži je dlouho, jelikož se nestačí obměňovat. Při demontáži a 
čištění nádrže bylo zjištěno její prorezivění. Proto byla zakoupena nádrž 
na naftu nová a vyměněna. Vozidlo STK prošlo.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ZPRÁVY OD NAŠICH HASIČŮ

V sobotu 22. 5. 2021 se uskutečnilo školení strojníků hasičských jed-
notek, kterého se zúčastnily jednotky SDH Přepychy a SDH Voděrady. 
Praktická část proběhla u rybníka sv. Jana. Za nepříznivého počasí se 
zkouška odbornosti podařila splnit a ukončit závěrečným testem.

Všem zúčastněným děkujeme. Josef Marek starosta SDH Přepychy.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

STK naší techniky 

Vozidlo VW transportér též pro-
šlo STK počátkem měsíce května. 
Ve středu 26. 5. 2021 přistavujeme 
k STK vozidlo AVIA. Toto vozidlo 
udržet v technickém stavu je velký 
problém, hlavně emise.
Na obměnu tohoto vozidla AVIA 
byla podána žádost o dotaci na 
podporu hasičů z obecního úřadu, 
kde dotační program pro hasiče 
upřednostňuje dodávkové vozidlo 
FORD. Čekáme na výsledky dota-
ce. Předpokládáme, že letos to asi 
nebude, ale věříme, že se dočkáme 
v příštím roce.  

ZPRÁVY OD NAŠICH HASIČŮ

Srdečně zdravíme!
Naše činnost byla z objektivních 
celospolečenských opatření utlu-
mena. Teda alespoň stručně:
Předběžný termín členské schůze 
je zatím stanoven na 3. 6. 2021.  
Podle požadavků OMS v Rychno-
vě by u nás měly proběhnout tra-
diční zkoušky loveckých psů a to 
vloh ohařů a malých plemen dne  
5. 6.2021. 
V současnosti je možno provozo-
vat individulení lov v rámci záko-
na - k tomu mají členové možnost.

Karolína a Jan Černí

MYSLIVECKÝ SPOLEK OPOČNO-PŘEPYCHY



Hřbitovy jsou mís-
tem našeho posled-
ního odpočinku ale 
i nepsanou kronikou 
života v obci. Mno-
hé události a osudy 
místních obyvatel ne-
stačili kronikáři za-
znamenat. Možná jim 
ani nepřipadaly v da-
ném čase zajímavé. O 

to více mohou prozradit zapomenuté náhrobky, především na starých 
hřbitovech zrušených dekretem císaře Josef II. roku 1784 (dekretem zru-
šil městské hřbitovy, hrobky v kostelech a klášterech. Z hygienických 
důvodů měly být zřízeny nové hřbitovy mimo města a obce). Ne jinak 
je tomu v Přepychách na starém hřbitově u kostela sv. Prokopa, kde se 
pohřbívalo do roku 1925. Ale o tom s kronikářem obce Vladimírem 
Zdeňkem a heraldikem Petrem Kropáčkem až příště - v prázdninovém 
vydání Přepyšského zpravodaje. 
PS.: v tomto pojednání neopomeneme ani nástupce P. Aloise Mádra: fará-
ře, oba Františky, Honců a Mandyse.
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZÁHADY NÁHROBNÍCH KAMENŮ
a následovníci P. Aloise Mádra

Obnovu hrobu pánů 
Františka Honců a 
Františka Mandyse za-
jistí Kamenictví Aleše 
Holance z Opočna.
Nabídková cena činí 
49 887 Kč včetně DPH.
Zbývá nám zajistit fi-
nanční prostředky ve 
výši 27.616 Kč (stav ke 
dni 26. 5. 2021).



PRO OBČANY PŘEPYCH JE VSTUP ZDARMA 
STAČÍ PROKÁZAT, ŽE BYDLÍM V PŘEPYCHÁCH
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SE SKŘÍTKY ZE SKAL DŘÍZENSKÝM ÚDOLÍM
Milé děti,
děkujeme vám za krásné domečky, které jste nám v Dřízenském údolí po-
stavily.  Moc se nám líbí a udělaly nám obrovskou radost. Navíc vypadají 
velmi pohodlně, a proto je v nejbližší době určitě vyzkoušíme.

Vám, kteří jste naši stezku prošly a zá-
ludné úkoly vyřešily, jsme poslali ma-
lou odměnu.
Vy, kteří jste ještě nenašly čas anebo 
neměly odvahu a stezku neprošly, máte 
ještě šanci do 30. 6. 2021. Vyplněnou 
soutěžní kartu můžete potom vhodit 
do schránky na obecním úřadě. Neza-
pomeňte na ni napsat kontaktní údaje, 
odměna Vás nemine.
Vaši skřítci Kokolín, Bobolín a Šoušolín 



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

UPRAVENÁ LOKALITA VE SKALÁCH
JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘEPYCH 
ATRAKTIVNÍM VÝCHOZÍM BODEM 
PROCHÁZEK DŘÍZENSKÝM ÚDOLÍM.

Příjemné zážitky s přicházejícím létem přeje Milan Vik, jednatel společnosti.



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.

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 ProPřepychy, Jozef Papík, Dana Ehlová. Registrace: MK ČR E 22540
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10. 7. 11. 9. 16. 10. 4.12.
24. 7. 18. 9. 23. 10.

PODORLICKÉ TRHY HOBBY BURZY

SOBOTNÍ TRHY OTEVŘENY 
AREÁL SK PŘEPYCHY

KALENDÁŘ
2021


