
PŘEHLED AKTUALIT / ČERVEN 2022

infoPŘEPYCHY

Přejeme našim dětem k jejich svátku šťastnou budoucnost.

Děkujeme jim, učitelům i rodičům a prarodičům, 
za šíření dobrého jména přepyšské školy péčí o životní prostředí.

 

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět  
a jeho partneři společnosti Ecobat, Elektrowin a Veolia udělují 

 

v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním 
za školní rok 2021/2022, 

které v rámci Královéhradeckého kraje 
získává 

za 1. místo 

Základní škola                         
a mateřská škola 

Přepychy 
za 4578 bodů obdržených za sběr vysloužilého elektra baterií, 

mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za příkladné zapojení  
školy do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit. 

 

Hana Ansorgová  
ředitelka Recyklohraní, o. p. s.  

18. 5. 2022 
 

Celoroční hra je součástí projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů spolufinancovaného SFŽP ČR – NPŽP – 1/2021_6.1.A projekt č. 1210100048“  
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SAMOSPRÁVA OBCE
Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-05 ze dne 03. 05. 2022

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3. Bod 4 programu • Informaci o akci „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 
„V Domcích“, Přepychy“. 4. Bod 5 programu • Informaci o přípravě Směrnice 
pro prodej parcely č. 219/45 v Lokalitě Z 26. 5. Bod 6 programu • Informaci o 
předpokládaných daňových výnosech obce v roce 2022, 11.661,-Kč/občana. 6. Bod 
8 programu • Informaci o akci „Výstavba nové sportovní haly na pozemcích p.č. 
132/1, 1174 a 981/61 v Přepychách“. 7. Bod 9 programu • Informaci Ministerstva 
průmyslu a obchodu o předběžném doporučení žádosti do programu „Regenerace 
brownfieldů pro podnikatelské využití“. 8. Bod 10 programu • Informaci o akci 
„Přepychy, zdroj vody“. 9. Bod 11 programu • Informaci o výsledku přezkumu 
hospodaření obce za rok 2021. 10. Bod 12 programu • Rozpočtové opatření č. 
2022/003. 11. Bod 13 programu • Informaci o dotaci na zaměstnance v technických 
službách dle dohody s Úřadem práce. 12. Bod 14 programu • Informaci o vyhlášení 
voleb do zastupitelstev obcí 23.9.-24.9.2022. 13. Bod 15 programu • Informaci o 
schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přepychy 
u Opočna a na části k. ú. Očelice, Záhornice a Nová Ves u Voděrad. 14. Bod 16 
programu • Informaci o založení „Sportovní komise“. Předseda Tomáš Rejzek, 
členové: Ondřej Piskora, Ing. Josef Vostřez ml. 15. Bod 17 programu • Informaci o 
kulturních akcích. 16. Bod 18.1. programu • Informaci o vyhlášení Veřejné výzvy 
na obsazení pracovní pozice: Správce rozpočtu a účetní – úředník obce zařazený 
do obecního úřadu, Personální a mzdová účetní, referent – úředník obce zařazený 
do obecního úřadu – poloviční úvazek, Asistentka starostky a referent veřejného 
opatrovnictví – úředník obce zařazený do obecního úřadu. 17. Bod 18.2. programu 
• Informaci o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy 
obecního úřadu, Přepychy“. 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se 
1.  Bod 1 programu (hlasování v 19:04 hod.) • Program a ověřovatele zápisu 
(13/0/0). 2.  Bod 7 programu (hlasování v 19:15 hod.) • Podání žádosti o dotaci na 
akci „Pořízení nového dopravního automobilu“ (14/0/0). 3.  Bod 16.1. programu • 
Odměnu předsedy Sportovní komise, 1.000,-Kč/měsíc, od 4.5.2022 (12/0/2). 4.  Bod 
18.3. programu • Prodloužení termínu úhrady kupní ceny dle žádosti č.j. 477/2022 
(14/0/0). 5.  Bod 18.4. programu • Souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku 
parc. č. 233/50, k.ú. Přepychy u Opočna, dle žádosti č.j. 490/2022 (14/0/0).

III. Neschvaluje Pro/Proti/Zdržel se
1. Bod 10.1. programu • Poskytnutí příspěvku Svazku obcí Dřížná na akci „Osazení 
redukčních ventilů v obci  Přepychy – I. etapa“, ve výši 300.000,-Kč (6/4/4).

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
1.  Starostku obce k dalšímu jednání dle bodu 7, 18.3. a 18.4. programu.

Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 20:10 hodin
Přítomno: 13 členů ZO, od 19:10 hod. 14 členů ZO, 5 občanů



INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SAMOSPRÁVA OBCE
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„VÝZVA PRO DLUŽNÍKY MÍSTNÍCH POPLATKŮ“
Vyzýváme dlužníky, kteří neuhradili poplatek za psa 

a poplatek za komunální odpad, aby tak obratem učinili.
SPLATNOST POPLATKŮ:

Za psa 31. 3. 2022
Za komunální odpad 30. 4. 2022

Čištění komínů na tuhá, plynná i kapalná paliva na základě 
vyhlášky č. 34/2016 Sb.

CENA 600 Kč zahrnuje vyčištění komínu a vystavení dokladu 
o kontrole spalinové cesty. Zpráva platná na 12 měsíců pro rok 2022/2023.

Nejbližší kontrola v Přepychách proběhne 8. 6. 2022

Objednávat se můžete ve všední dny od 8 do 17 hodin
V sobotu a neděli pouze přes SMS

Kontakt:
Tel: 732 372 268 /  E- mail kominictviandel@gmail.com

Z důvodu stěhování do budovy obecního úřadu Přepychy čp. 5 

BUDE UZAVŘENA KANCELÁŘ 
OBECNÍHO ÚŘADU I POŠTA PARTNER

22. až 24. června 2022.
Normální provoz bude obnoven 

v pondělí 27. června 2022.

Děkujeme za pochopení.



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 pracovní-
kům úřadu, Pošty Partner i veřejnosti. 

Přijďte si prohlédnout zrekonstruované prostory.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
neděle 19. 6. 2022 

od 9 do 12 hodin 
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Projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU, PŘEPYCHY“ byl realizován za při-
spění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj



SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
po měsíci vychází opět náš zpravodaj. A přináší mnoho 
nových informací.
Společnost STATING s.r.o. předala řádně dokončenou 
stavbu v termínu dle smlouvy. Závěrečná kontrolní pro-
hlídka k vydání kolaudačního souhlasu je stanovena na 
7. června 2022. Naše velké poděkování patří stavbyve-
doucímu panu Kamilu Polákovi  za perfektně organi-
zovanou práci – stavět v dnešní době není jednoduchá 
záležitost. Stěhování techniky obecního úřadu i Pošty 
partner proběhne ve dnech 22. až 24. června, abychom 
se mohli společně těšit na slavnostní otevření v pondělí 
27. června 2022. Věřím, že nově zrekonstruované pro-
story budou dobře sloužit zaměstnancům i  veřejnosti. 
Do prázdninového období vstoupí Obecní úřad v novém 
a s novými pracovnicemi. Výběrová řízení na obsazení 
pracovních pozic “Správce rozpočtu a účetní”, “Perso-
nální a mzdová účetní, referent” a “Asistentka starostky 
a referent veřejného opatrovnictví” úspěšně proběhla. 
Novým pracovnicím chci popřát mnoho úspěchů v jejich 
funkcích a ubezpečit je podporou vedení obce. Zároveň 
děkuji odcházejícím. Kolektiv v čele s Janou Zilvarovou, 
která byla po dlouhá léta duší úřadu, za vydatné pomoci 
Jany Sýkorové a Ing. Věry Sivákové profesionálně zvládal 
náročnou agendu. Vážím si jejich nasazení v provizor-
ních podmínkách při rekonstrukci budovy úřadu. Práce 
je tu mnoho, a stále přibývají další a další legislativní 
požadavky. Děkuji Jiřímu Mazáčovi, který po dohodě 
odchází koncem června, za výbornou spolupráci. Přeji 
všem hodně úspěchů v práci i v osobním životě a věřím  
v další spolupráci ku prospěchu našich Přepych! 
Za šíření dobrého jména Přepych děkuji dětem naší ZŠ 
a MŠ a Tomáši Rejzkovi, který přes své pracovní vytížení 
přišel s nápadem na zřízení Sportovní komise a Sportov-
ní školičky.
Přeji vám krásné dny, pevné zdraví a dobrou náladu!

Vaše starostka Zdeňka Seidelová



SVOZ ODPADŮ
PRO OBČANY PŘEPYCH ZDARMA

18. června 2022

9:50 — 10:50 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, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky atd.
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 17. června - pondělí 20. června 2022
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

Vážení Přepyšáci,
využívám možnosti se s vámi 
prostřednictvím redakce Pře-
pyšského zpravodaje rozlou-
čit a popřát hodně úspěchů 
v osobním životě i v rozvoji 
obce, kterého jsem byl v po-
sledních letech účasten ve 
funkci vedoucího technic-
kých služeb.
Vážím si toho, že jsem se 
mohl společně s vámi podílet 
na vzhledu Přepych pod ve-
dením starostky obce Zdeň-
ky Seidelové. Ač jsme v ně-
kterých věcech neměli vždy 
shodný názor a její zarputi-
lost mě občas zlobila, musím 
s odstupem času uznat, že 
právě její oddanost obci, ne-
ústupnost ale i osobní štěd-
rost jsou základem většiny 
úspěchů a rozvoje Přepych. 
Po sedmi letech odcházím za 
prací, která je pro mě výzvou 
a možností dalšího profesní-
ho růstu. Děkuji vám všem, 
občanům, členům zastu-
pitelstva, spolkům i spolu-
pracovníkům v technických 
službách za společně strá-
vená léta ve vaší obci. Přeji 
vám, abyste v Přepychách 
žili šťastně.

Jiří Mazáč

Technické služby

Jiří Mazáč (vlevo) při instalaci dřevořezeb 
vojevůdců generála Laudona a krále Frid-
richa v lokalitě Ve Skalách. Rok 2018.
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SK PŘEPYCHY, text: Tomáš Rejzek
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA ZAHÁJILA ČINNOST

Činnost zahájila spor-
tovní školička. Nej-
menší sportovci mají 
velké nadšení. Hodně 
tomu pomáhá podpo-
ra rodičů i prarodičů, 
kteří chodí pravidelně 
fandit na tréninky. 

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

kontakt Josef Vostřez 604 242 491.

NOVINKA: 
Školička – pohybové hry pro nejmenší děti od 3 let

ve stejný čas, kontakt Tomáš Rejzek 606 606 702.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SK PŘEPYCHY - ROZPIS ZÁPASŮ - KOPANÁ

TÝMY PŘÍPRAVEK SK PŘEPYCHY

Všechny týmy přípravek, které Přepychy reprezentují v soutěžích OFS, 
si vedou statečně. 

Dospělí fotbalisté pokračují v zušlechťování areálu. Výsledky obou 
týmů dospělých neodpovídají možnostem, ani nasazení v zápasech a 
trénincích. Přijďte fandit. Fotbalistům chybí vaše podpora.

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.

Rozpis domácích zápasů všech týmů SK Přepychy

PŘIJĎTE NA FOTBAL
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ProPřepychy milovníkům dechovky

Hosté 12. ročníku Festivalu dechovýc hudeb
„PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO“

MILOČANKA
Dechová hudba Miločanka pochází z malebné slovácké dědinky Milotice  
u Kyjova. Chloubou této obce je nejen barokní zámek Milotice, ale také vinné 
sklepy Šidleny, a především láska k folkloru. Jedním z místních souborů, který 
se aktivně podílí na zachování tradic je právě dechová hudba Miločanka.

KAREL HEGNER S CIMBÁLOVOU KAPELOU
Spoustu zkušeností s muzikou, zpěvem, divadlem i učitelstvím už za svůj ži-
vot nasbíral Karel Hegner. Do Přepych se po několika letech opět vrátí, tento-
krát i s cimbálovou kapelou.

Léto je na dohled, proto se blíží i PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO (5. čer-
vence). Nemíním na nich ani letos chybět, a tak se těším, že se tam znovu 
setkám se spoustou věrných fanoušků české a moravské dechové hudby. 
I kdyby trakaře padaly! Na shledanou. Miloň Čepelka.



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Přepychy 5. 7. 2022 od 14 hodin, areál SK

JOSEF OPLT A IVANA BROŽOVÁ
Ivanka a Pepík – dvojice, která vám chce 
svými písničkami prozářit všední dny 
a navodit sváteční či veselou náladu. 
"Jsme tu pro vás, zpívejte si s námi."

OPOČENKA
Tradice, která nemůže v Přepychách 
chybět.

PRODEJNA 
MASA 

A UZENIN

www.farmatrebesov.cz

zvěřinové speciality

NABÍDKA Z TŘEBEŠOVA

T: 778 438 043



ZE ŽIVOTA OBCE

Konkrétní přínos žáků vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního pro-
středí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky žá-
kům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 17,18 tun. To je množství, které 
za rok pohltí 7 vzrostlých smrků. 
Nebylo nutné vytěžit 855,95 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se 
pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po 
dálnici D1 a to 33 krát.

Náš podíl na ochraně životního prostředí

Díky našim žákům Základní školy a mateřské školy Přepychy se můžeme za 
rok 2021 pochlubit sběrem elektroodpadu určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 1,46 t. Na každého žáka tak připadá 44,25 kg vy-
sloužilých spotřebičů. Svojí aktivitou, za přispění rodičů i prarodičů, se  žáci 
podílejí na zlepšení životního prostředí.



ZE ŽIVOTA OBCE

Základní a Mateřská škola Přepychy
Došlo také k úspoře 8 811,30 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdyby-
chom spustili cyklus myčky nádobí 8 812 krát.
Podařilo se recyklovat 840,53 kg železa. Toto množství recyklovaného železa 
by bylo možné použít pro výrobu 35 ks nových praček, bez nutnosti těžby 
železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 29,62 kg mědi, což by po-
stačilo pro ražbu 5 266 ks 1€ mincí, nebo 35,95 kg hliníku, který by stačil na 
výrobu 2 397 plechovek o objemu 0,33 l.

Mgr. Jan Macháček

DRAZÍ ŠKOLÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME. 
Vaší píle si váží zastupitelé obce i pracovníci základní a mateřské 
školy. Na závěr školního roku pro vás přichystali dárky. Redakce
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ZE ŽIVOTA OBCE

Sběr elektroodpadu - naše prvenství
VÝSLEDKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
Pořadí Název školy Body

1 ZŠ a MŠ Přepychy 4 578
2 ZŠ a MŠ  Libáň, okres Jičín 4 492
3 ZŠ, Hradec Králové, Habrmanova 3 897
4 ZŠ, České Meziříčí 3 502
5 ZŠ Trutnov, Komenského 3 376
6 Biskup gym., Církevní ZŠ, MŠ, ZUŠ Na Hradě, HK 3 319
7 Základní škola, Slatiny, okres Jičín 3 317
8 ZŠ a MŠ  Rybná nad Zdobnicí 2 725
9 ZŠ a MŠ, Albrechtice nad Orlicí 2 475

10 ZŠ a MŠ, Pecka, okres Jičín 2 170

V láskyplném máji jsme druhou květnovou neděli oslavili svátek věnovaný 
našim maminkám. Děti naší školky se na tento den připravily pod vedením 
našich učitelek. Naše školka se tak stala pokladnicí plnou srdíček. 

Mateřská škola a Den matek

V květnu jsme s dětmi zavítali i do Kodymova národního domu v Opočně 
na výchovný koncert. Formou pohádek nás žáci ZUŠ Opočno v režii literár-
ně-dramatického oboru seznámili s nástroji, na které zahráli jejich kamará-
di z hudebních oborů.
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ZE ŽIVOTA OBCE

Fotbalový turnaj Memoriál nstržm. Pavla Pražáka se konal již po 27. Dříve to byl 
turnaj východočeské policie, kde se účastnila ještě družstva ze Semil a Havlíč-
kova Brodu (vždy celkem cca 260 hráčů). Po rozdělení krajů v roce 2010 se jedná 
o společný turnaj Královéhradeckého a Pardubického kraje. Od roku 2000 se 
turnaj koná pravidelně v Přepychách, kde záštitu nad turnajem převzala obec 
Přepychy. Letošního ročníku se zúčastnila z Pardubického kraje 3 družstva:  
Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí, Chrudim se omluvila. Z Královéhradeckého 
kraje družstva: krajské ředitelství HK, územní odbor HK, Rychnov n. Kn., Jičín, 
Trutnov a Náchod. Tajemníkem a hlavním organizátorem turnaje je vždy Pře-
pyšák a nyní již bývalý zaměstnanec Policie ČR Rychnov n. Kn., Jan Škalda.
Letos si odváží putování pohár obce Přepychy tým UO PČR Hradec Králové, 
který ve finále porazil kolegy z Náchoda. Domácí Rychnov nad Kněžnou pro-
hrál  o třetí místo na penalty s Jičínem a skončil čtvrtý.
Slavnostního předání cen se zúčastnili: starostka obce Zdeňka Seidelová, za 
Policii ČR Rychnov nad Kněžnou ředitel plk.Ing. Vladimír Vach, za KŘ Králové-
hradeckého kraje náměstek pro SKPV plk. Mgr. Jiří Karásek, za KŘ Pardubic-
kého kraje náměstek pro ekonomiku Renata Kaňková a plk. Miloslav Houdek.

Nstržm. Pavel Pražák tragicky zahynul při 
dopravní nehodě 3. 1. 1992, kdy osobní vlak 
na přejezdu v Rychnově n. Kn. pod nemocni-
cí narazil do projíždějícího osobního vozidla 
policie, jedoucího pod výstražným zařízením. 
Vozidlo policie přejíždělo železniční přejezd, 
kde rovněž svítila červená světla. Při nehodě 
zemřel spolujezdec nadstrážmistr Pavel Pra-
žák, kterému v té době bylo 24 let a jeho man-
želka byla v šestém měsíci těhotenství. 

MEMORIÁL nstržm. PAVLA PRAŽÁKA

Moderátorem fotbalového klání byl aktivní příznivec SK Přepychy Petr Mach. 

Pohár v rukou kapitána vítěze. 
Foto Petr Reichl.



ZE ŽIVOTA OBCE
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KNIHOVNA U LENKY - POZVÁNKA

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

Foto archiv: Patrik Ulrich

Zhudebněné básně 
Miloně Čepelky. 

Zpívá šansoniérka 
Barbora Šampalíková 

za klavírního doprovodu 
autora hudby 

Patrika Ulricha.

Připravovaná kniha leteckých fotografií ČESKÉ HRADY A ZÁMKY Z NEBE 
- VÝCHODNÍ ČECHY, představí zajímavé a významné východočeské hrady a 
zámky z jiného pohledu - z ptačí perspektivy. Každý hrad i zámek bude v knize 
dokreslen pověstí, která se k němu vztahuje, čímž se stane pro čtenáře ještě 
poutavější. Ač v Přepychách hrad ani zámek nemáme, i my na vzniku knihy 
spolupracujeme a v naší knihovně určitě chybět nebude.
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VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD V OPOČNĚ
POZVÁNKA

PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO PARKU S VÝKLADEM
odborníka z Výzkumné stanice - VÚLHM Opočno

víkend 11. a 12. 6. 2022 
Před letohrádkem v 10 a ve 14 hodin. Vstup volný. Délka prohlídky: 1 hodina

PROJÍŽĎKY KOČÁREM TAŽENÝM KOŇMI 
v parku u letohrádku
sobota 11. 6. 2022

Provoz kočáru 10 - 15 hodin s plánovanou přestávkou 12:30—13:00 hodin.
Jízdné jednotné 50 Kč

VYSTOUPENÍ DĚTÍ HUDEBNÍCH OBORŮ ZUŠ OPOČNO
před letohrádkem v časech 9:30 a 13:30 hodin

neděle 12. 6. 2022 

Pokud zatoužíte po procházce krásnými zákoutími opočenského parku a 
dozvědět se něco víc o rostlinách, které při svých procházkách někdy mine-
te bez povšimnutí, jindy se u nich zastavíte s němým úžasem, nepromarněte 
příležitost a o víkendu 11. a 12. června zavítejte do opočenského parku. 
Čeká vás skvělý zážitek, vždyť nebude chybět ani kočár tažený párem koní. 
V Poštouně U Maxmiliána si zakoupíte suvenýr - NEJTYHO pohlednice.



TÝDEN KOSTELŮ
PŘ

EP
YC

H
Y 11. 6. 2022

9 - 11 hodin 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

KOSTELA sv. PROKOPA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
PODZEMNÍ CHODBY



OBEC PŘEPYCHY 
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍ KOMISÍ 

VÁS ZVE NA

CYKLISTICKÝ VÝLET
(6. ročník)

Sejdeme se: v 8 hodin 
u hasičské zbrojnice v Přepychách,
kde naložíme kola.

Vítáni jsou i turisté 
(možnost využít dopravu autobusem 
až na cílové místo a užít si procházku městskými lesy)

Trasa: do 20 km rovinatým terénem

S sebou: pláštěnku, dobrou náladu a dále vše, co každý uzná 
za vhodné

Návrat: 
odjezd autobusu z Hradce Králové v cca 15 hodin

Přihlášky: do 15. 6. 2022 na poště Partner Přepychy 
tel.: 602 542 909, 494 628 991 
email: jana.stepankova@prepychy.cz

V případě špatného počasí se výlet neruší!

v sobotu 18. června 2022

Cíl: 
Městské lesy Hradec Králové

mailto:jana.stepankova@prepychy.cz


TRADIČNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBY
V DŘÍZNECH

neděle od 14:30 hodin

14. srpna 2022
mši sv. celebruje 

Branko Štefún, CM, misionář

9. října 2022
mši sv. celebruje 

Emil Hoffmann, CM, misionář

Před každou mší svatou se pomodlíme modlitbu posvátného růžence, 
budete mít možnost přijmout svátost smíření 

a po mši svaté se pomodlíme mariánskou pobožnost.
Srdečně vás zve

Římskokatolická farnost Přepychy u Opočna
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POZVÁNKA DO PŘEPYCH
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

4. 6. 6. 8. 17. 9. 15. 10. 26. 11.

11. 6. 20. 8. 24. 9. 22. 10. 3. 12.

25. 6. 3. 9. 1. 10. 29. 10.

9. 7. 10. 9. 8. 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



SETKÁNÍ S UMĚNÍM VITRÁŽE
Návštěvník jdoucí Zámeckou ulicí v 
Opočně míjí před vstupem na Trčkovo 
náměstí zajímavou budovu zámecké mí-
čovny, po většinu roku zavřenou. Pokud 
by se mu snad náhodou poštěstilo do 
jejího vnitřního prostoru nahlédnout, 
shledá, že se ocitl v zajímavém interiéru.
Naposledy tomu bylo v roce 2019, kdy 
zde vystavoval svá díla amatérský sochař 
a řezbář Ladislav Cimrman. Po třech le-
tech se prostory míčovny dočkají další 
výstavy. Ta nám představí práci renomo-
vané opočenské firmy Vitraj glass pana 
Vítězslava Zilvara.  S jejími pracemi se 
setkáte v mnoha památkových objektech 
v celé republice, ať jsou to kostely, nebo 
třeba budova Senátu Parlamentu České 
republiky v Praze.
Technika vitráže, což je nejčastěji vý-
tvarně pojednaná skleněná výplň oken-
ních otvorů, nabyla asi největšího roz-
květu v gotice v souvislosti se stavbou 
katedrál. Dodnes obdivujeme úžasná 
díla tehdejších mistrů sklářů. Protože 
technologie neumožňovala vyrábět vel-
ké okenní tabule, bylo nutné jednotlivé 
části barevné mozaiky spojovat olově-
nými příčkami a rámečky. A právě tuto 
starou technologii, za použití moderních 
postupů, respektuje i tvorba odborníků 
opočenské firmy v čele s Vítězslavem 
Zilvarem. Jejich mistrovství a kumšt 
ostatně osvědčuje i licence Ministerstva 
kultury k restaurování kulturních pa-
mátek, kterou firma vlastní 25 let!
Umění vitráže i další technologie, před-
staví výstava přístupná po celý červen 
(mimo pondělí). K vidění budou hotové 
výrobky i ukázky výroby vitráží, v podá-
ní mistrů sklářů. 
Josef Ježek pro Poštounu U Maxmiliána



ZE ŽIVOTA OBCE
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POZVÁNKA DO PŘEPYCH



KULTURNÍ KALENDÁŘ

4. 6. od 7 hod.
Rybník Svatý Jan

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 - ZRUŠENO
Pro letošek z provozních důvodů zrušen.

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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