
infoPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016

Vážení spoluobčané,
s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a ko-
mise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních 
informací obce Přepychy. Nejen, že vám chceme přiblížit práci 
vámi zvolených zastupitelů, v letošním roce plánujeme konání 
veřejných zastupitelstev v kratších intervalech, ale chceme vás 
seznamovat také s činností  našich spolků. K některým tématům 
se budeme vracet v  Přepyšském zpravodaji, jehož vydání plánu-
jeme na počátek června, konec září a prosince.
Doufám, že tento měsíčník aktualit přispěje k vaší větší infor-
movanosti o dění v obci a především pro starší generaci bude 
vhodnou alternativou za internet, který není všude k dispozici.
Přeji vám všem v roce 2016 hodně zdraví a štěstí, krásných spo-
lečných zážitků, podobných tomu z  neděle 27. 12. na benefič-
ním koncertě Štěpánských koledníků, kdy jsme zaplnili kostel 
sv. Prokopa do posledního místa a zároveň podpořili obnovu 
varhan.

Zdeňka Seidelová  
starostka

666 PÍŠŤAL VARHAN 
z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. 

ADOPTUJME JE.

Napsali o nás / Zdroj: Novinky.cz
Vánoční koncert v Přepychách překonal očekávání v ná-
vštěvnosti i štědrosti lidí.
Mimořádně vysoká návštěvnost, velká štědrost účastníků  
a spousta hudby – to byly základní atributy vánočního kon-
certu Štěpánských koledníků v Přepychách. Výtěžek 24 095 
korun z dobrovolného vstupného byl poukázán na sbírkové 
konto a bude použit na opravu zdejších varhan.

Vážená paní Seidelová,
dnes jsem se neplánovaně zúčastnila svátečního koncertu v kos-
tele v Přepychách a byla jsem nadšená výběrem skvělé hudby  
a potěšená pospolitou atmosférou. 
Ráda bych při této příležitosti věnovala finanční dar na opravu 
varhan ve výši 1 000 Kč a měla „svoji“ píšťalu. Částku pošlu na 
sbírkové konto u ČS s mým jménem ve variabilním symbolu. 
Se srdečním pozdravem a přáním úspěšného roku 2016 Vám  
i celé obci

 Světla Jelenová (býv. Čmolíková)



Výpisy z Usnesení zastupitelstva obce 
Přepychy č. 2015-13, ze dne 10. 12. 2015

Samospráva obce

Přítomno členů ZO : 13, od 19.10 h. - 14, od 19.20 h. - 15, 22 občanů, účetní- zapisovatelka
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu • Kontrola minulých usne-
sení.   3. Bod 4 programu •  Věcné a finanční plnění rozpočtu. 4. Bod 5 programu •  Roz-
počtové opatření č.17/2015 (schválila RO 19.11.2015). 5. Bod 6 programu • Rozpočtové 
opatření č. 18/2015 (schválila RO 26.11.2015). 6. Bod 7 programu • Rozpočtové opatření 
č. 19/2015 (dotace ÚP, schválila starostka obce). 7. Bod 9 programu • Žádost o finanční 
příspěvek Místní akční skupina POHODA Venkova, z.s., Val 26, 518 01  Dobruška, na rok 
2016, č.j. 693/2015. 8.  Bod 15 programu • Informaci o vložení stavby čp.228 (kabiny SK) 
na Katastrální úřad Rychnov n.Kněž. 9.  Bod 17 programu • Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje k návrhu Územního plánu Přepychy ze dne 9. 9. 2015 pod značkou 
23833/UP/2015/Sm. 10.Bod 18 programu • Informace o bytové výstavbě parc.č. 237/122 
„Mladé Přepychy“. 11.Bod 20 programu • Informaci o prodeji areálu čp 38 a čp. 39 Přepychy. 
12.Bod 23 programu • Stížnost č.j. 718/2015 • Žádost o poskytnutí příspěvku Farní charitě 
Dobruška, č.j. 719/2015.  
II. Schvaluje: *(počty hlasů u jednotlivých bodů jsou uváděny v pořadí: pro - proti - zdržel se
1. Bod 1 programu • Program jednání a ověřovatele zápisu (13–0–0). 2. Bod 8 programu 
• Radu obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření roku 2015 (15–0–0) 3. Bod 
10 programu • Smlouvu o výpůjčce, akce CHODNÍK „VE SKALÁCH“, Správa silnic Krá-
lovéhradeckého  kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové, IČ: 
70947996 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy (13–0–2). 4. Bod 11 programu – vy-
puštěno 5. Bod 12 programu • Záměr č. 9/2015 na prodej pozemků (15–0–0). 6. Bod 13 
programu • Záměr č. 10/2015 na prodej pozemků (15–0–0). 7. Bod 14 programu • Kupní 
smlouvu – prodej části pozemku parc.č. 14/2 (30 m2) a pozemku parc č. 18/4 (20 m2) v obci 
Přepychy, k. ú. Přepychy u Opočna a pověřuje starostku k podpisu smlouvy (15 –0–0). 8. Bod 
15 programu – vypuštěno, záměr nebude vyhlášen. 9. Bod 16 programu • Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku, Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Přepychy, se sídlem 517 32  Přepychy čp.5,IČ: 70807639 (15–0–0). 10. Bod 17 programu • 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhodnocením stanovisek, námitek a připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Přepychy vypracovaném dne 19.8.2015 a 12.11.2015 odborem 
rozvoje města MÚ Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem (15–0–0). Zastupitelstvo 
obce Přepychy příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5  písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává Územní 
plán Přepychy formou opatření obecné povahy po ověření podle § 54 odst. 2) stavebního 
zákona, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského 
úřadu (15–0–0). 11.Bod 19 programu • Bourání části budovy čp. 36 Přepychy (13–0–0). 
12.Bod 21 programu • Žádost o finanční dar na opravu historických varhan v kostele sv.Pro-
kopa v Přepychách. Výše daru 60.000,-Kč, žadatel: Římskokatolická farnost Přepychy, 517 32  
Přepychy čp.1, IČ: 60885131 (15–0–0). 13.Bod 22 programu • Zajištění vlastních prostředků 
z rozpočtu obce 2016 ve výši 2,5 mil. Kč na akci Chodník Ve skalách - Přepychy. V případě, 
že obec nezíská dotaci, nebude akce realizována  (9–0–6).

Poplatek za svoz komunálního odpadu 2016 a místní poplatky za 
psy, pronájem pozemků a stočné můžete uhradit v kanceláři OÚ:

středa 20. 1. od 8 do 15 hodin • čtvrtek 21. 1. od 8 do 15 hodin
pátek 22. 1. od 8 do 18 hodin • sobota 23. 1. od 8 do 12 hodin

Zároveň Vám bude vydána známka na svoz odpadu 2016.



Záchrana varhan v Přepychách • Adopce píšťal
Varhany mají 666 píšťal, z nichž každá potřebuje „pomoc“. Dovolujeme si proto oslovit 
veřejnost a podnikatelskou sféru obce i rtegionu a nabídnout zájemcům tzv. adopci 
píšťal. 
Symbolická hodnota píšťal: 300, 500, 1 000, 3 000, 5 000 Kč (odvíjí se od jejich délky). 
Příspěvky na adopci lze poukázat na sbírkové bankovní konto u České spořitelny  
č. 000019-1243470319/0800 nebo předat v hotovosti na obecním úřadu v Přepychách 
a na děkanství v Dobrušce. 
Na základě finančního daru obdrží dárce smlouvu a vybere si ze seznamu konkrétní 
píšťalu, popř. mu bude přidělena.
Každý zachránce získá na důkaz adopce grafický děkovný list s uvedením jména, 
typu píšťaly a výše daru. V případě souhlasu bude po dokončení opravy jeho jméno 
zveřejněno na seznamu dárců v prostorách sv. Prokopa.
Další informace:
Obecní úřad Přepychy. T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz
Římskokatolická farnost - děkanství Dobruška: 
T: 494 623 083, E: dekanstvi@dobruska.cz

Sbírkové bankovní konto č. ú. 000019-1243470319/0800
Předpokládaná fin. částka na obnovu varhan: 770 000Kč
Vstupné z koncertu Štěpánští koledníci:            24 095 Kč
Obec Přepychy:                                                      60 000 Kč
Zdeňka Seidelová:                                                  30 000Kč
Adoptované píšťaly: 3 dárci - 300Kč, 2 dárci - 500Kč
Stav sbírkového konta ke dni 31. 12. 2015 byl 115 995 Kč

již máme

15%

Společenský život

Poděkování  - Štěpánští koledníci
Zdravím do Přepych,
ještě jednou děkujeme za milé přijetí a skvělou atmosféru při benefičním koncertě ve 
vaši obci. Věříme, že i vy jste byli spokojeni, a těšíme se na případnou budoucí spoluprá-
ci.  Za celou kapelu přeji občanům obce a celému jejímu vedení pevné zdraví a pokojný  
a láskyplný rok 2016.

S přáním všeho dobrého,
Martin Novák, kapelník ŠK

děkovný list

za podíl na obnově historických varhan
v kostele sv. Prokopa v Přepychách

Zdeňka seidelová
starostka obce Přepychy

thlic. Augustín slaninka, CM 
Římskokatolická farnost Přepychy

Vlastimil Láznička
adopce atd.

Potvrzeno. 
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený zahraje v Přepychách.
Další benefiční koncert se uskuteční ve spolupráci se spolkem PROVARHANY v rámci 
Noci kostelů 10. června 2016 tentokrát s  vynikajícím houslistou Jaroslavem Svěceným..



9. 1. 2016 Výr. schůze ProPřepychy Rest. Katka ProPřepychy

15. 1. 2016 Ples ČČK Rest. Katka MS ČČK

17. 1. ve 14 h. Dětský karneval Rest. Katka MS ČČK

Kalendář akcí

Výherci  soutěží ze zpravodaje č.3/2015 
Výhercům blahopřejeme!

Přepychy v detailech - na fotografii je okno vodárny s výhledem do 
Dřízenského údolí.
Jako první správně odpověděl Aleš Jakubec a obdržel dárkové balení 
Dřízenské vody v originálním silvestrovském provedení.
Tajenka křížovky: Úkol pro dnešek - záchrana minulosti
Výherci předplatného Orlického týdeníku jsou Zdeněk Kyral a Marie 
Pultarová

Svůj autogram zanechal dosud neznámý
„milovník autokrosu“ v Dřízenském údolí

Vodné v Kč/m3  na rok 2016 AQUA SERVIS RK)* 40,60 s DPH
Stočné v Kč/m3 na rok 2016 Obec Přepychy )* 5,- s DPH

Ceny vodného a stočného zůstávají stejné

)*Pozn.: Občané platí vodné AQUA SERVISU Rychnov nad Kněžnou, ale stočné hradí 
obci (vlastníkovi kanalizace).



Regionální Deník společně s Českým rozhlasem už několik týdnů 
představuje sbory dobrovolných hasičů, které se přihlásily do soutěže 
Dobráci roku. Štěstí měli i naši hasiči, kteří byli vylosováni a zúčast-
nili se hlasovací soutěže. 
Hasičské jednotky mají díky tomuto projektu možnost získat titul v jedi-
nečné soutěži a vyhrát velkolepou show s hudebním programem. Jak se 
umístí „naši“ záleželo i na vás, zda jste poslali svůj hlas.
K tématu se vrátíme v prvním čísle Přepyšského zpravodaje v rubrice 
„Napsali o nás“. Nyní alespoň malou ochutnávku z DENÍKU:

Dobráci roku - Hasiči z Přepych figurují v České knize  rekordů
Obec Přepychy, kterou najdeme nedaleko Opočna, má 634 obyvatel. 
Český Rozhlas společně s Rychnovským deníkem vyrazil na závěr roku 
2015 přímo do místní hasičárny.
„Hasičský sbor v současnosti čítá celkem 107 členů, od tří do devadesáti 
dvou let. Máme tu družstvo mužů, žen a také dětí. Ve sboru jsme dali 
dohromady také družstvo veteránů. “ svěřuje se velitel hasičů v Přepy-
chách Jan Chudý.
„Děti se schází v Přepychách jednou týdně, a to i přes zimu. V létě pak 
trénují častěji. Nejmladšímu hasiči jsou v našem sboru teprve tři roky,“ 
prozradil jednatel místního sboru Jiří Sejkora.

Celý záznam Českého rozhlasu ze setkání s hasiči v naší obci nalezne-
te na: www.prepychy.cz

Z natáčení v hasičské zbrojnici. Foto: Jiřina Mužíková

HASIČI Z PŘEPYCH  
na vlnách Českého rozhlasu 
a stránkách DENÍKU



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
INFORMACE PRO OBČANY 
A MAJITELE POZEMKŮ V KATASTRU 
OBCE PŘEPYCHY 
Z důvodu nejasných přídělů nelze provést digitalizaci map katastrálním úřa-
dem, proto bude provedena komplexní pozemková úprava.
V rámci pozemkové úpravy bude navrženo rozšíření, případně úprava cestní sítě, 
protipovodňová opatření, protierozní a ekologická opatření.
Následně budou navrženy nové hranice pozemků, které budou projednávány 
s jednotlivými vlastníky. To umožní řešení rozdílu mezi stavem v terénu a evi-
denčním stavem v katastru nemovitostí. 
Pozn. – přesun pozemků začne nejdříve v roce 2018, dokončení se předpoklá-
dá do konce roku 2020.
Výsledkem tohoto projektu Státního pozemkového úřadu, jehož cena představuje 
zhruba 6 mil. Kč, bude obnova mapy a vznikne nová digitální mapa.


