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infoPŘEPYCHY

I LETOS SE STALY PŘEPYCHY MÍSTEM SETKÁNÍ 
MILOVNÍKŮ DECHOVÉ HUDBY. 

O ZPESTŘENÍ PROGRAMU SE VŠAK POSTARALO USKUPENÍ 
JINÉHO HUDEBNÍHO ŽÁNRU - KAREL HEGNER 

S CIMBÁLOVOU KAPELOU.
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SAMOSPRÁVA OBCE
Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-07 ze dne 27. 06. 2022

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.  Bod 4 programu • Informaci o akci „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 
„V Domcích“, Přepychy“. 4.  Bod 8 programu • Zprávu komise pro hodnocení a 
posouzení žádostí pro prodej pozemkových parcel v  Lokalitě Z1 „V Domcích“, 
Přepychy. 5.  Bod 10 programu • Informaci o akci „Stavební úpravy budovy 
obecního úřadu, Přepychy“.  8.  Bod 11 programu • Informaci o akci „Výstavba 
nové sportovní haly na pozemcích p.č. 132/1, 1174 a 981/61“. 9.  Bod 14 
ProgramuInformace k  výběrovému řízení na dodavatele akce „Oprava střechy a 
komínu Hasičské zbrojnice Přepychy“. 10.  Bod 18 programu • Rozpočtové opatření 
č. 2022/006, 2022/007. 11.  Bod 19 programu • Informaci o kulturních akcích.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se 
2.  Bod 5 programu (hlasování v 19:10 hod.) • Záměr obce Přepychy č. 2/2022, prodej 
pozemkové parcely č. 14/3 v obci Přepychy,  k.ú. Přepychy u Opočna (12/0/0). 3.  Bod 
6 programu • Kupní smlouvu na prodej pozemku v obci Přepychy, k.ú. Přepychy 
u Opočna, parc.č. 14/3, (12/0/0) 3.  Bod 7 programu • Záměr obce Přepychy č. 
03/2022, prodej pozemkové parcely č. 219/45 v  obci Přepychy, k.ú. Přepychy u 
Opočna, Lokalita Z26 (10/0/2). 4.  Bod 9 programu • Kupní smlouvu spojenou s 
ujednáním o zřízení předkupního práva na pozemkovou parcelu v lokalitě Z26 
„V Domcích“, Přepychy (10/0/2). 4.  Bod 12 programu • Akci „Oprava pomníku 
padlých v 1.sv.válce (11/0/1). 5.  Bod 13 programu • Podání žádosti o dotaci na akci 
„Oprava pomníku padlých v 1. sv. válce (11/0/1) 7.  Bod 15 programu • Zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení akce „Změna topného systému v  budově ZŠ 
Přepychy č.p. 69“ (10/0/2). 9.  Bod 16 programu • Smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu Josef Chlup, na akci 5.7.2022 (12/0/0). 10.Bod 17 programu • Plán rozvoje 
sportu obce Přepychy 2022-2026 (12/0/0). 11.  Bod 20.1. programu • Dodatek č. 3 
k pojistné smlouvě  Kooperativa pojišťovna, a.s., (12/0/0). 12.  Bod 20.2. programu • 
Smlouvu o archeologickém dozoru (10/0/2).

III. Neschvaluje Pro/Proti/Zdržel se
Dodavatele akce „Oprava střechy a komínu Hasičské zbrojnice Přepychy“(5/0/7).

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce:
1.  k podpisu smlouvy dle bodu 6 programu.
2. k podpisu smlouvy dle bodu 9 programu.
3. k podání žádosti o dotaci dle bodu 13 programu.
4. k podpisu smlouvy dle bodu 16 programu.
5. k podpisu dodatku dle bodu 20.1. programu.
6. k podpisu smlouvy dle bodu 20.2. programu.

Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 19:50 hodin
Přítomno: 10 členů ZO, od 19:09 hod. 12 členů ZO, 4 občané



SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
začíná nám srpen, druhá polovina letošních prázdnin. 
Červenec byl v Přepychách bohatý na kulturní progra-
my. Měli jsme možnost opět si zblízka prohlédnout vozy 
ŠKODA na jejich srazu POHOFEST a zavzpomínat si 
na dobu naleštěných „felicií a oktávek“, projíždějících 
kdysi naší obcí. Následovala výstavba stanů a pódia na 
Festival dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“. 
Moje poděkování patří všem našim hasičům, členům 
spolku ProPřepychy i dalším občanům, kteří nám se 
stavbou stanů a následně i s jejich bouráním a odvozem 
pomohli.
V předvečer festivalu jsme v našem letním kině měli 
možnost shlédnout filmové novinky – pro děti Tajemství 
staré bambitky 2 a večer film Zátopek. Druhý den jsme 
v dešti dokončovali přípravy pro uvítání hostů festivalu. 
Naštěstí vydatné srážky neodradily návštěvníky ze širo-
kého okolí, přijelo jich přes tři sta. A štěstí nám přálo, půl 
hodiny před zahájením festivalu déšť ustal. Všem nám 
byl odměnou nádherný hudební zážitek z vystoupení 
našich hostů. Děkuji všem členům spolku ProPřepychy a 
Honzovi Macháčkovi za skvělou organizaci festivalu. A 
již se všichni těšíme na další, již 13. ročník! 
Koncem července nás pozvali hasiči na Přepyšskou letní 
noc k hasičské zbrojnici. Bylo krásné posedět s přáteli u 
piva za doprovodu skvělé hudby. 
O posledním víkendu se konal již 19. ročník rybářských 
závodů, který pořádá Ing. Pepa Vostřez s celou rodinou. 
Moc děkujeme všem!
V srpnu pro nás spolek ProPřepychy připravuje již.  
12. ročník závodu netradičních plavidel „O Přepyšské 
kormidlo“. Všichni jste srdečně zváni! Společně budeme 
obdivovat kreativní plavidla i jejich posádky, posedíme  
s hudbou a čeká nás skvělé uzené i guláš! 
Na poslední prázdninovou sobotu již tradičně připadá 
akce pro naše děti „Loučení s prázdninami“ v areálu 
SK Přepychy. Letos poprvé se na jeho přípravě a reali-
zaci budou podílet společně všechny naše spolky! Z toho 
mám velikou radost! 

Vaše starostka Zdeňka Seidelová



• Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky  
z automobilů)
• Všechny druhy obuvi včetně gumáků
• Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
• Gumové/ nafukovací hračky
• Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
• Zahradní hadice
Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
• BATERIE VŠECHNY DRUHY – při spalování/drcení by mohlo dojít 
k výbuchu!
• Silně znečištěné plasty 

S pozdravem Pavel Fiala, obchodní zástupce

Vážení občané,
v poslední době jsme stále častěji upozorňová-
ni spalovnou, do které odvážíme výmět z třídící 
linky plastů, na nevhodný v  některých přípa-
dech i nebezpečný obsah.

DO NÁDOB NA PLASTY 
NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:

Nové sběrné místo na tříděný odpad v Lokalitě Z 26 „V Domcích“.



Vývoz odpadních vod se uskuteční v termínech

17. a 18. SRPNA
Objednávky vývozu jsou přijímány 

U paní Karlíčkové, U Milana, na Poště Partner 
do 15. srpna 2022.

Vývoz zajišťuje firma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n./Kn
Vývoz bude prováděn automobilem 

s obsahem cisterny 10 m3 a 7 m3. Dosah hadic 30 m.

Cena obsahuje výkon na místě, likvidaci odpadních 
vod a vyčištění jímky tlakovou vodou. 

Doprava bude rozpočítána mezi zákazníky.
« Doprava: 55 Kč / km » 

« Výkon na místě (nakládka, vykládka): 325 Kč / ¼ hod. »
« Čištění přípojek: 475 Kč / ¼ hod. » 

« Likvidace odp. vody 1m3: 68 Kč, 170 Kč, 400 Kč (dle hustoty) »

Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH. Na každého zákazníka bude 
účtován výkon na místě dle skutečnosti (min. 2 x čtvrthodina 

výkonu na místě). Celkový počet najetých km (včetně dopravy 
do Přepych a zpět) bude rozúčtován mezi všechny zákazníky. 
V případě opakovaného naplnění cisterny jedním zákazníkem 

bude účtováno dle skutečnosti (doprava, výkon na místě).

Bližší informace k vývozu poskytne 
Bc. Jiří Petřík, Tel.: 728 154 733

Obecní úřad v Přepychách nabízí občanům 
VÝVOZ ODPADNÍCH VOD 

ZE ŽUMP, SEPTIKŮ A ČOV.



ZE ŽIVOTA OBCE

„Zdroj vody, Přepychy“ byl uveden do provozu. Nepracuje na plný výkon, 
přesto dochází ke zvýšení tlaku ve vodovodním řadu. Svazek obcí Dříž-
ná schválil dodávku a montáž redukčních ventilů pro zajištění bezpečného 
provozu vodovodu.

Redukční ventil se stává po napojení 
nového zdroje vody v  Přepychách ne-
postradatelnou součástí vodovodních 
přípojek rodinných domů v  lokalitě „V 
DOMCÍCH“. Snižuje vstupní tlak pit-
né vody z  vodovodu na daný výstupní 
tlak do domovních rozvodů. Odbornou 
montáž provedou pracovníci společnosti 

AQUA SERVIS a.s., který je provozovatelem vodovodů obcí sdružených ve 
Svazku obcí Dřížná. Budou naše občany postupně kontaktovat.
Ke stávajícím nemovitostem bude dodávka a montáž hrazena z  rozpoč-
tu Svazku obcí Dřížná. Zde musím poděkovat všem sdruženým obcím 
Přepychy, Voděrady, Trnov a Lično za finanční příspěvek na tuto akci.

Zdeňka  Seidelová, předseda svazku

INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SAMOSPRÁVA OBCE

3

Pozemkový úřad zahájil řízení o provedení KoPÚ v k.ú. Přepychy u Opočna 
dne 5. 5. 2016, z  podnětu Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje, 
pracoviště Rychnov nad Kněžnou z důvodu upřesnění přídělů. Zároveň bylo 
řízení o KoPÚ zahájeno na základě podnětu  pozemkového úřadu, který 
shledal úpravy jako opodstatněné vzhledem k  tomu, že se jedná o území 
zemědělsky intenzivně využívané a nové uspořádání pozemků zabezpečí 
přístup všech vlastníků, vyrovnání hranic a vytvoří podmínky pro racionální 
využití a ochranu a tvorbu krajiny.
Nyní se celý proces blíží k úspěšnému zakončení. Zpracovaný návrh KoPÚ 
odsouhlasili vlastníci 100% výměry řešených pozemků. Pozemkový úřad 
následně vydal rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (1. rozhodnutí). 
Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ byla v katas-
trálním operátu ke všem řešeným pozemkům vyznačena plomba, která bude 
platná až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv (2. rozhodnutí). Mezi 1. a 2. rozhodnutím musí zpraco-
vatel vyhotovit digitální katastrální mapu řešeného území, která bude před-
ložena katastrálnímu pracovišti ke schválení. Rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv (2. rozhodnutí) se bude zapisovat do katastru 
nemovitostí v den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15. den vyvěšení 
na úřední desce).
A toto datum bude velice důležité pro všechny vlastníky a nájemce země-
dělské půdy. Dosavadní nájemní vztahy k předmětným pozemkům, kterých 
se rozhodnutí týká, zanikají po nabytí právní moci II. rozhodnutí k 1.říjnu 
běžného roku (§ 11 odst. 8 zák.č. 139/2002 Sb.). Vzhledem k tomu, že nabytí 
právní moci II R nastane po 30.9.2022, poběží v tomto případě dosavadní 
nájemní vztahy podle sjednaných smluv až do 30.9.2023. 
O předpokládaném termínu ukončení KoPÚ budeme informovat naše ob-
čany neprodleně po vyvěšení druhého rozhodnutí na úřední desku. 

Zdeňka Seidelová

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
v katastrálním území Přepychy u Opočna
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ZE ŽIVOTA OBCE

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Děkujeme paní Veronice Zdeňkové a spolku ProPřepychy. Paní Veronika 
nám fotila společné foto a skupinky a spolek je pro děti vyvolal zdarma. Fot-
ky s názvem společné foto, skupinky, jsou zveřejněny také na našich strán-
kách. Přeji krásné léto. 

Za kolektiv MŠ Eva Hájková

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 30. 6. 2022 byl ukončen ve škole, slavnostním předáním vysvědčení, 
školní rok 2021/22, za přítomnosti všech pedagogů , starostky obce paní 
Zdeňky Seidlové a kronikáře obce pana Vladimíra Zdeňka.
Ředitel školy v krátkosti zhodnotil průběh roku a poděkoval žákům, pe-
dagogům a zaměstnancům školy za svědomitou práci a upozornil ale i na 
nedostatky v chování a vzdělávání, na jejichž odstranění se škola zaměří v 
dalších letech.
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dále byla vyhodnocena i celoškolní soutěž ve sběru elektra, bylin a pome-
rančové kůry a nejlepším sběračům byly předány hodnotné ceny, které vě-
novala starostka obce a zakoupila  škola. Mezi nejlepšími sběrači jsou v elek-
tru Terezka Seidelová, Kája Machová a Ondra Wéber, v bylinách pak Luisa P. 
Seidel, bratři Josef a Kryštof Vostřezovi a  Anička a Jakub Kovářovi.

Ředitel školy se dále rozloučil s páťáky, kteří odcházejí na jiné školy a popřál 
jim hodně úspěchů. Tři žákyně přecházejí na gymnázium v Dobrušce, jedna 
žákyně do ZŠ Pulická v Dobrušce a jeden žák na ZŠ v Opočně.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Závěrem mi dovolte poděkovat všem přátelům a rodičům, kteří školu pod-
porují, zaměstnancům obce a hlavně paní starostce za celoroční podporu. 
Věřím, že příští školní rok, můj zřejmě po 34 letech poslední rok ve škole, 
bude stejně úspěšný jako ten letošní. V září nastoupí do školy 3 noví prvňáci 
a škola bude mít 30 žáků.

Mgr. Jan Macháček

ZA ZÁBAVOU A POUČENÍM NA ZÁMEK

Naši školáci si v druhé polovině prázdnin jistě zaslouží odpočinek od škol-
ních povinností. Přesto se domníváme, že trocha toho opakování z oblasti 
vlastivědy jim napomůže plynule vstoupit do nového školního roku. Na 
opočenském zámku to umějí zábavnou formou. Otiskujeme malou po-
zvánku z oficiální nabídky SRPEN NA ZÁMKU V OPOČNĚ.

Až do konce prázdninového měsíce srpna srdečně zveme k návštěvě pokra-
čující výstavy v zámecké studniční věži (tzv. hladomorně) – „ERBOVNÍ 
BESTIE“. Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku. Dále můžete navštívit 
výstavu fotografií „PAMÁTKY A JEJICH OSUDY – RYCHNOVSKO“ a 
výstavu keramiky a obrazů paní SONI TOUCOVÉ. Poslední dvě výstavy 
jsou s volným vstupem a jsou umístěny v prostorách na druhém nádvoří..

S prázdninami se letos rozloučíme formou celorepublikové akce „HRA-
DOZÁMECKÉ NOCI“. Dne 27. srpna proběhnou na opočenském zámku 
„HRANÉ NOČNÍ PROHLÍDKY“. Vtipný příběh tří aktérů – rakouského 
ministra zahraničí Klemense Václava Metternicha, pruského krále Frid-
richa Viléma III., ruského cara Alexandra I. a jejich blízkých vás přenese  
v čase a učiní z vás svědky doby roku 1813, éry napoleonských válek.

Ani zámecký skleník nezůstane v srpnových dnech opomenut. V běžně ne-
přístupných prostorách palmového skleníku probíhá do 10. srpna VÝSTA-
VA FOTOGRAFIÍ PAVLA ŠTĚPÁNA: Dobrušsko, jeho okolí a maďarské 
město Ábrahámhegy a KRAJEK JANY PEICHLOVÉ. Od 11. srpna na tuto 
výstavu naváže VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LENKY OUŘADOVÉ.

PROVOZNÍ DOBA ZÁMKU V SRPNU: 
úterý až neděle 9–17 hodin (začátek poslední prohlídky v 17:00)
Zámecký park je otevřen od 6 do 20:30 hodin.
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PŘEPYCHY V ROČENCE NA KOLE DĚTEM
ZE ŽIVOTA OBCE

Pan Josef Zimovčák, vedoucí projek-
tu NA KOLE DĚTEM, navštívil opět 
Přepychy. Nedávno dokončil se svým 
velikým kolektivem přátel a sponzo-
rů letošní cestu napříč republikou Na 
KOLE DĚTEM 2022 a již zahájil pří-
pravu trasy na příští rok.
Jako poděkování dovezl našim spol-
kům a do knihovny knihu NA KOLE 
DĚTEM 2021. Jsou tam pěkné foto-
grafie od nás z  Přepych. Účastníkům 
cyklotour se tu líbilo, a proto jsme se 
domluvili na podpoře této akce zamě-
řené na pomoc onkologicky nemoc-
ným dětem i v roce 2023. V roce 2021 
zajistil Nadační fond Josefa Zimovčáka 
na rekondiční a léčebné pobyty dětí, i 
díky našemu příspěvku, 2 159 977 Kč. 

Na snímku Josef Zimovčák se zástupci našich spolků v roce 2021. Společnými 
silami jsme připravili pro zastávku peletonu skvělou atmosféru. Restaurace 
Katka připravila řízečky, k posezení zahrála skupina Streyci a zástupci všech 
našich spolků přispěli do sbírky. Přijel i Poštouník z Opočna.



ZE ŽIVOTA OBCE
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KNIHOVNA U LENKY - POZVÁNKA

Při stěhování obecního úřadu se mezi šanony 
objevily i tři díly encyklopedie Technické pa-
mátky. Paní starostka je předala naší knihov-
ně. Asi znáte mnoho zámků, hradů či klášterů 
v naší republice, ale na technické památky se 
doposud soustředila pouze vědecká odborná 
literatura.
Tato encyklopedie je však určena především 
běžným čtenářům. Technické památky růz-
ných oborů jako je architektura industriál-

ních staveb, doprava, elektrotechnika, hornictví, hutnictví, výroba kerami-
ky a porcelánu, knihařství, lázeňství, potravinářství, sklářství, slévárenství, 
strojírenství, textilnictví, vodohospodářství, vojenství a třeba i poštovnic-
tví jsou doplněny různými zajímavostmi. Najdeme zde stáčírny minerál-
ních vod, pivovary, skleníky, vodárny, přehrady, hvězdárny. Vždy se jedná 
o unikátní stavby jak po stránce technologické i umělecké jedinečné, tak 
dotvářející atmosféru určité lokality.
V knize najdete mnoho dobových fotografií, stručný popis historie a hospo-
dářského vývoje daného oboru. Je dobré si připomenout zručnost a důvtip 
našich předků, historii a vývoj techniky.

Lenka Čtvrtečková

TECHNICKÉ PAMÁTKY
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ProPřepychy milovníkům dechovky

12. ročník Festivalu dechovýc hudeb
„PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO“

Bohatý program letošního fes-
tivalu zahájila dechová hudba 
Miločanka, krojovaný soubor 
z Milotic u Kyjova, následovalo 
skvělé vystoupení pana Karla 
Hegnera v doprovodu Cimbá-
lové kapely Aleše Smutného. 
Ovace nebraly konce a již byl 
na podiu pan Josef Oplt s paní 
Ivanou Brožovou. Závěr patřil 
tradičně naší milé Opočence.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Milé setkání – vzpomínka
Ráda si připomínám nedávné 
pondělní odpoledne, kdy mne ne-
čekaně překvapili svou návštěvou 
manželé Kadlecovi a Andršo-
vi. Společně jsme strávili krásné 
odpoledne. Tímto bych jim ráda 
poděkovala. Taktovýchto příjem-
ných setkání by mělo být více. Je 
milé, že v této uspěchané době se 
najde čas na chvíli popovídání a 
zastavení se.

Děkuji 
S pozdravem Marie Kašparová

14. 8. od 14:30 hod.
Údolí Dřížná

MŠE SVATÁ

20. 8. od 14 hod.
Rybník Dvorský

Závod netradičních plavidel
„O PŘREPYŠSKÉ KORMIDLO“

27. 8. od 14 hod.
Areál SK

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
zábavné odpoledne pro celou rodinu

3. 9.  od 17 hod.
kostel sv. Prokopa

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Ladislav HORÁK & Jaroslav SVĚCENÝ

10. 9. od 10 hod.
Údolí Dřížná - Kaple PM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

19. 9. od 14 do 16 hod.
prodejna paní Karlíčkové

SBÍRKA OŠACENÍ

20. 9. od 19 hod.
kostel sv. Prokopa

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Adam Viktora & Gabriela Eibenová

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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SPOLUPRÁCE V OBCI

V posledních dnech zasáhly ce-
lou Českou republiku nezvykle 
vysoké denní i noční teploty. 
V některých řekách i rybnících 
došlo k  hromadnému úhynu 
ryb. Ryby se kvůli nedostatku 
kyslíku vlivem tropických veder 
ve vodě doslova dusí. Teplo totiž 
nahrává růstu sinic, které v noci 
spotřebovávají kyslík. Ten ale 
potřebují i ryby. Proto naši čle-
nové SDH navečer preventivně 
provzdušňovali vodu ve všech 
našich rybnících. Předešli jsme 
tak možnému úhynu a ryby pře-
čkaly nejhorší období beze ztrát.
Děkujeme všem členům SDH za 
jejich pomoc.

Zdeňka Seidelová

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM HASIČŮM

HASIČSKÁ LETNÍ NOC
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POHOFEST lákal na rarity mezi auty

Nejslavnější, nejbláznivější i nejkrásnější – všechny tato přídomky byste 
mohli přiřadit k modelům Škodovky, které se sjely o víkendu na Pohofest 
do Přepych. Šlo o 12. ročník srazu všech přátel Škoda. Škodovky vyrazily 
také na spanilou jízdu, které předcházela výstava v Opočně, a v Přepy-
chách nechyběla ani burza dílů. Srazu se zúčastnilo 231 vozidel. 

Zdroj: Deníky, 4. 7. 2022 -kja-

V areálu zaplněném automobily byly k vidění i skutečné skvosty – třeba nej-
slavnější český kabriolet Škoda Felicia Cabrio, jedna z nekrásnějších a nej-
vzácnějších Škod historie – Škoda 1100 MBX či Fellicia Fun – nejbláznivější 
model Škoda historie. Pozornost poutal i raritní dvousedadlový Prcek.

DĚKUJEME PŘEPYŠSKÝM ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI. 
Za pořadatele Ondřej Václavovič (Ondra Krupi).
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, sobotní závod dospělí

10

Do role pomocníků a roz-
hodčích nominoval Pepa 
Vostřez nejmladší členy ro-
diny a jejich kamarády.

Vítězové 19. ročníku v kate-
gorii dospělých. 

Všichni účastníci dostali mi- 
mo jiné již tradiční dárek - 
dvoužloutková vajíčka.



ZE ŽIVOTA OBCE
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, nedělní závod dětí

V neděli si účastníci vyměnili role a k prutům zasedli Ti nejmenší, za 
vydatné pomoci rodičů. Pepa Vostřez všem rozdal pohlednice Přepych a 
vyzval děti k odeslání pozdravů babičkám a strýčkům. Pro všechny byly 
připraveny pěkné ceny.
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NA DVORÁKU TRADIČNĚ NETRADIČNĚ

12 . závod
netradicních

plavidel

Spolek ProPřepychy Vás srdečně zve na

V sobotu
2O.8. 2O22
od 14:OOh

na Dvorském rybníku
(u hřiště SK) v Přepychách

Registrace pro závodníky probíhá
nejdéle do 18.8. 2022 do 24:00h
na tel.č.: 725 284 020 nebo
na e-mail: woloda28kelt@seznam.cz
(zde získáte i propozice)

vstupné dobrovolné
občerstvení zajištěno

Hodnotné věcné ceny pro dvě
kategorie závodníků
- kategorie s dětmi do 15ti let včetně
- kategorie starší 16ti let

Putovní pohár
Poháry a medaile
cena Sympatie diváků aj.

REGISTRACE PLAVIDEL 
do 18. 8. 2022 do 24:00 hod.
na T: 725 284 020 nebo 
E: woloda28kelt@seznam.cz

KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ
- s dětmi do 15 let včetně
- starší 16 let

SMYSL ZÁVODU
Závod organizuje spolek „ProPře-
pychy“, jako formu loučení mlá-
deže mladého, středního a se- 
niorního věku s létem. Smyslem 
akce je též získávání prostředků 
na další činnost spolku, směřující 
k nejmladší generaci.

ÚČASTNÍCI ZÁVODU
Účastníci se zavazují respektovat 
propozice závodu. Účast je na 
vlastní zodpovědnost závodní-
ků, u mladistvých souhlas rodičů. 
Pořadatel nenese za materiální či 
jinou újmu odpovědnost. Star-
tovné je zdarma.

PODMÍNKY ZÁVODU
Závodí se na vlastnoručně vyro-
bených či upravených plavidlech 
s vlastním nebo přírodním ekolo-
gickým pohonem (pádla, plach-
ty, solární panely). Povolen není 
pohon, k nemuž by měli výhrady 
aktivisté Greenpeace. Na kaž-
dém plavidle je minimálně 1 člen 
posádky. Maximální počet není 
omezen. Každé plavidlo musí mít 
osobitý název. Vzhledem k veli-
kosti vodní plochy je stanovena 
maximální délka a šírka plavidla 
na 10 m. Hloubka ponoru plavi-
dla je ponechána na inteligenci 
závodníků. Plavidla startují jed-
notlivě. Po startu absolvují plav-
bu do středu vodní plochy s obe-
plutím středové bójky a do cíle.



LOUČENÍ

AREÁL SK PŘEPYCHY 
sobota 27. 8. od 14 hodin

| SKÁKÁNÍ V PYTLI | HOD MÍČKEM 

| STŘÍLENÍ NA BRANKU 

| MYSLIVECKÝ KOUTEK S PŘEKVAPENÍM

| KOUPÁNÍ V PĚNĚ

| JÍZDA V HASIČSKÉM AUTĚ

| KVÍZY A VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

S PRÁZDNINAMI



NA ODPOLEDNE 
PLNÉ ZÁBAVY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

VÁS ZVE
MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

| RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ

| SOUTĚŽE PRO NEJMENŠÍ 

| POZNÁVACÍ VČELAŘSKÝ KOUTEK

| ZÁVOD V BĚHU 

ve spolupráci se Sportovním klubem Přepychy,
SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Přepychy,

Obcí Přepychy, ProPřepychy, z.s.,
Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Přepychy 

a Mysliveckým spolkem Opočno – Přepychy.

| ODMĚNA ZA SPLNĚNÍ ÚKOLŮ 

| SPOUSTA LEGRACE



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

20

SPOLEČENSKÝ  ŽIVOT

6. 8. 10. 9.. 1. 10. 22. 10. 26. 11.

20. 8. 17. 9. 8. 10. 29. 10. 3. 12.

3. 9. 24. 9. 15. 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



12. ročník Festivalu F. L. Věka 2022

3. 9. 2022

PŘEPYCHY

akordeon
Ladislav Horák

housle
Jaroslav Svěcený

kostel sv. Prokopa od 17 hodin



Z OKOLNÍCH OBCÍ

22

POZVÁNKA DO OPOČNA

PŘEDSTAVENÍ KURZU ZDRAVÉHO HUBNUTÍ

Trápíte se dokola s hubnutím a přibíráním? Nejste spoko-
jen/a se svým tělem?

Dne 13. 9. 2022 od 18 hodin v Kodymově národním 
domě proběhne představení kurzu zdravého hubnutí. 

Samotný kurz proběhne v Opočně v termínu  5. 10. -7. 12. 2022
Během přednášky se dozvíte nejen filosofii společnosti STOB, ale výhody, 
které přináší pouze skupina.
Získáte informace, jak celý kurz probíhá, co vám během jeho průběhu 
STOB nabízí a jak vás k dosažení cíle podpoří. Zjistíte také více o lektorce, 
která vás bude celým kurzem provázet.
Přednáškou vás provede Nutriční terapeutka Bc. Zuzana Chadimová, in-
struktorka zdravého cvičení a lektorka STOBu.
Akce probíhá za spolupráce knihovny Opočno. Vstupné je zdarma.

www.stob.cz/cs/kurz-zdraveho-hubnuti-v-opocne
www.jde-to.cz/

https://www.stob.cz/cs/kurz-zdraveho-hubnuti-v-opocne
https://www.jde-to.cz/


Festival Renesance Opočno
WORKSHOPY, KONCERTY, PŘEDNÁŠKY 

A DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

22.-27. 8. 2022
pondělí 22. 8. 2022 v 19:00 / Mariánský kostelík 

KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM A HOSTÉ
Modlitba hudbou – vliv italské renesance aneb pocta Heinrichu Schützovi k 350. výročí úmrtí. 

Účinkují Krkonošské Collegium Musicum a soubory EnRe a La Bilancetta. Vstupné 100 Kč.

úterý 23.8. 2022 13:00–16:00 / Trčkovo náměstí 
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI 

POD VEDENÍM ALEŠE A JIŘÍHO KOCIÁNOVÝCH
Téma výtvarné dílny: Sochy a budovy Trčkova náměstí. Pro děti ve věku 9–12 let.  

Kapacita omezena (max. 15 dětí). 
Přihlášky e-mailem na estid@seznam.cz  nebo telefonicky na čísle 603 278 498.

úterý 23. 8. 2022 v 19:00 / Mariánský kostelík
VÝVOJ EVROPSKÉ KALIGRAFIE

Přednáška Daniela Korába nás provede vývojem evropského písma v období raného novověku.
Vstupné dobrovolné.

středa 24. 8. 2022 ve 20:00 / Mariánský kostelík
MARTA TÖPFEROVÁ – LATIN TRIO

Latin trio zpěvačky Marty Töpferové, chilského písničkáře Alejandra Soto Lacoste 
a argentinského multiinstrumentalisty Gaba Naase se věnuje bohaté tradici 

latinskoamerických písní. Na programu zazní latinskoamerické a autorské písně.  
Vstupné – předprodej v Informačním centru Opočno 200 Kč, na místě 250 Kč.

čtvrtek 25. 8. 2022 v 19:00 / Mariánský kostelík
CANTAR ALLA VIOLA

FERNANDO MARÍN (ŠPANĚLSKO)
NADINE BALBEISI (USA/JORDÁNSKO)

Program oživuje hudbu, která vzkvétala během přechodného období pozdní renesance 
a raného baroka. Vstupné 100 Kč.

pátek 26. 8. 2022 v 19:00 / Mariánský kostelík
KONCERT STUDENTŮ

Koncert účastníků kurzu sólového zpěvu a hudebního ansámblu. Vstupné dobrovolné.

sobota 27. 8. 2022 v 17:30 / obrazárna Státního zámku Opočno
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ

Vyvrcholení celého festivalu v podobě společného komponovaného programu, 
určeného taneční, pěvecké a ansámblové třídě. Vstupné dobrovolné.



Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční rada: 
Vladimír Zdeněk, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková, Zdeňka Seidelová, Tomáš Rejzek a Jiří Králíček. 
Foto: archiv Obce Přepychy, spolek SK Přepychy, Jozef Papík, Mirka Fryntová. Registrace: MK ČR E 22561

ČESKÝ VARHANNÍ 
FESTIVAL  2022 / 16

soprán

Gabriela Eibenová 
Koncert se koná pod záštitou starostky Obce Přepychy Zdeňky Seidelové.

PŘEPYCHY

varhany 

Adam Viktora 

kostel sv. Prokopa od 19 hodin

20. 9. 2022


