
infoPŘEPYCHY
PŘEHLED AKTUALIT / ÚNOR 2016

Základní a mateřská škola v Přepychách  patří ke stálicím  
v TOP clubu nejúspěšnějších sběračů použitých baterií, v rámci 
projektu  Recyklohraní. Opět to prokázaly v podzimní sběrové 
kampani. Naše děti vytřídily v průměru 11 kg baterií na žáka 
(dohromady 304 kg). V Královéhradeckém kraji se umístili na 
I. místě, celorepublikově se v konkurenci 858 školských zařízení 
umístili na 4. místě. 
Radost tak udělali zastupitelům obce i starostce Zdeňce Seidelové, 
pro které je životní prostředí obce prioritou. 
Ředitel školy Jan Macháček dodává: „Jsem toho názoru, že je nutné 
vést děti k zodpovědnému chování, kam sběr obnovitelných surovin 
bezpochyby patří. V tomto případě jsem byl až překvapen aktivitou, 
kterou děti vyvinuly, a jsem rád, že jsme dosáhli takového výsledku. 
Ostatně sběr baterií nepřímo zapadá i do výuky. Děti si zopakují  
jak baterie fungují a proč je potřebná jejich recyklace. Z každých 
100 kilogramů vybraných baterií bude recyklací získáno přibližně 
65 kilo kovonosných druhotných surovin. Ty budou opětovně vyu-
žity při výrobě  nových produktů, například pozinkovaných popel-
nic či střešních okapů.“
Za svou snahu ZŠ obdrží nádobu Ecocheese  ve VIP designu a CD 
Daniela Bárty s jeho podpisem.

Gratulujeme!
Redakční rada

Za zdravé Přepychy pro příští generace

I.
MÍSTO


Třídíme 
odpad 
a naše děti 
jdou 
příkladem. 

PLASTY
u prodejny
za MŠ
Šabaťák
kopec- u  čp. 121
bytovky u rybníku Dvorský
hřiště SK
parkoviště u Jakešových
parkoviště u DZU čp. 212
TŘÍDÍME ODPAD
SKLO BAREVNÉ
u prodejny
za MŠ
Šabaťák
kopec- u  čp.121
bytovky u rybníku Dvorský
hřiště SK
parkoviště u Jakešových
parkoviště u DZU čp. 212
SBĚRNÁ MÍSTA
KOV
parkoviště TESON
u dílny čp. 230
V NAŠÍ OBCI
PAPÍR
u prodejny
za MŠ
Šabaťák
kopec- u  čp.121
bytovky u rybníku Dvorský
hřiště SK
parkoviště u Jakešových
parkoviště u DZU čp. 212

6. 2. od 8.30 h. Masopust Hasičská zbrojnice SDH a ProPřepychy

12. 2. od  18 h. Výroč. schůze ČČK Restaurace Katka MS ČČK

20. 2. od 20 h. Ples SDH Restaurace Katka SDH Přepychy

Kalendář akcí

V lednu jsme schůzovali  a rozdávali radost
Výroční schůze ProPřepychy / Karneval a ples MS ČČK

ProPřepychy příštím generacím - Děkujeme.

Do Divadla Radka Brzbohatého v Praze s kulturní komisí:
MUZIKÁL CYRANO
sobota 23. 4. 2016 od 19 hod.

možnost návštěvy muzea voskových figurín 
Bližší informace přineseme v březnovém čísle PŘEPYCHY-info

Objednávky můžete posílat na: 
E: kulturnikomise@prepychy.cz,T: 494 628 111

Od 1. 1. 2016 je občanské sdružení ProPřepychy spolkem. Nové stanovy schválil výbor na 
výroční schůzi a při této příležitosti předali členové spolku starostce obce a členům kulturní 
komise milý dar - kolébku pro slavnostní chvíle vítání občánků. 

Tradičně velký zájem z řad rodičů s dětmi, ale i prarodičů, byl o dětský karneval pořádaný 
MS ČČK. Na děti čekaly nejen sladkosti a soutěže, ale také překvapení. Navštívil je pejsek s 
kočičkou, aby společně „upekli dort“. O hudební doprovod celé akce se postaral Milan Burket. 



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.

Výpis z Usnesení zastupitelstva obce 
Přepychy č. 2016-01, ze dne 7. 1. 2016

Samospráva obce

VÝZVA pro občany, kteří dosud neuhradili POPLATKY:
Úhradu můžete provést v ÚŘEDNÍ HODINY:

pondělí od 7 do 17 hodin
středa od 7 do 15 hodin

Aktuální stav • Záchrana varhan v Přepychách • Adopce píšťal 
Varhany mají 666 píšťal, z nichž každá potřebuje „pomoc“. Dovolujeme si proto oslovit veřej-
nost a podnikatelskou sféru obce i regionu a nabídnout zájemcům tzv. adopci píšťal. Symbolic-
ká hodnota píšťal: 300, 500, 700, 1 000, 3 000, 5 000 Kč. Děkujeme za podporu.
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:    770 000 Kč
Stav sbírkového konta ke dni 31. 12. 2015:          116 995 Kč
Stav sbírkového konta ke dni 31. 1. 2016:         200 695 Kč

již máme

26%

Společenský život

Slovo starostky

Přítomno: 14 členů ZO, 22 občanů, účetní-zapisovatelka
Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu  • Určení zapisovatele. • Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Bod 3 programu • Složení slibu nového člena zastupitelstva – Radek Křivka.
3. Bod 4 programu • Rozpočtové opatření č.20/2015 (schválila RO).
4. Bod 6 programu • Rozpočet obce 2016 – plán akcí.
5. Bod 7 programu • Rozpočtové opatření č. 21/2015 (schválila starostka obce).
6. Bod 8 programu • Rozpočtové opatření č. 22/2015 (schválila RO).
7. Bod 11 programu • Zahájení pozemkových úprav v katastru obce Přepychy.
8. Bod 12 programu • Informace o podání žádostí o dotaci: a) Rozšíření stávající 
místní komunikace o parkovací plochu; b) CHODNÍK „VE SKALÁCH“ PŘEPYCHY;  
c) Obnova drobných sakrálních staveb v obci; d) Oprava historických varhan v kostele 
sv. Prokopa (žadatel Římskokatolická farnost Přepychy).
9. Bod 14 programu • Informaci o čerpání příspěvků místních spolků z rozpočtu obce 
2016. Výzva spolkům k podání žádosti obci.
10. Bod 15 programu • Informace o záruční opravě obecního bezdrátového rozhlasu.
11. Bod 16 programu • Informaci o kulturních akcích v roce 2015.

II. Schvaluje: *(počty hlasů u jednotlivých bodů jsou uváděny v pořadí: pro - proti - zdržel 
se
1. Bod 1 programu (p. Křivka nehlasuje do složení slibu zastupitele) • Program jednání 
a ověřovatele zápisu (13 – 0 – 1).
2. Bod 5 programu • Záměr obce č.11/2015 na prodej palivového dřeva (14 –0 –0).
3. Bod 9 programu • Dodatek č. 1 Plánu inventur na rok 2015 (14 – 0 – 0).
4. Bod 10 programu • Myslivecký spolek Opočno – Přepychy- dočerpání příspěvku 
roku 2015 v roce 2016 ( 14 – 0 – 0).
5. Bod 13 programu • Žádost č.j. 10/2016 o umístění dopravního zrcadla ve směru  
k Záhornici (13 – 0 – 1).

Připomínky a informace:
Informace:  •  Kořenová ČOV.
Připomínky: • Propadající se kanál „U Lidušky“.• Nerovnost komunikace u MŠ. • Úhyn 
ryb v rybníku sv. Ján. • Obecní hřbitov – zaměstnanci technických služeb šlapou při 
úklidu po hrobech,  ulomený roh obložení hrobu. • Úklid ostrůvku rybníku sv. Ján - při 
zamrznutí rybníku.  •  Dosypat štěrk u „konírny“ u „Dvořáku“.
Dotazy: •  Bytová výstavba „Mladé Přepychy“.

Vážení spoluobčané,
titulní strana v našem měsíčníku patří právem žákům naší mateřské a základní školy a spolku 
ProPřepychy. Velmi si vážím jejich snahy o rozvoj obce i nepostradatelné podpory zastupitelstva 
v úsilí o „Zdravé Přepychy pro všechny generace“.
Žáci MŠ a ZŠ se dlouhodobě umísťují na čele soutěže Recyklohraní. Ukazují tím, že dobrý vztah  
k životnímu prostředí přijali za vlastní a není to jen jednorázový zápal s jepičí délkou života. 
Jsem přesvědčena, že štafetu po svých starších spolužácích převezmou do příštích let nejen bu-
doucí prvňáčci, kteří byli s rodiči u zápisu, ale i jejich  nástupci - předškoláci v mateřské škole. 
Úspěch dětí je především vaší zásluhou, milí rodiče a prarodiče, to vy je k třídění odpadů v do-
mácnosti vedete, stejně jako pedagogický sbor naší školy. Vždyť nejde jen o čisté a zdravé životní 
prostředí, šetříme tím i svoje kapsy. Výše plateb za svoz komunálního odpadu je přímo závislá 
na objemu odpadních nádob a na častosti odvozu jejich obsahu. Zatímco vy byste za netříděný 
obsah zaplatili, tak za tříděný odpad obci (a tedy nám všem) firma EKO-KOM naopak zaplatí. 
V roce 2015 to bylo 103 355 Kč.
Velkorysý dar spolku ProPřepychy je výmluvným symbolem úcty k životu a prostředí, v němž ten 
život prožijeme. Díky za tento dar zdůrazním jménem svým i za kulturní komisi při slavnostním 
vítání občánků  v měsíci září.
Jsou i další dobré zprávy. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projed-
nal a vydal svolení, že můžeme užívat oficiální znak obce. V únoru letošního roku o tom v Praze 
převezmeme příslušné listiny.
Společně s našimi partnery budeme v roce 2016 pokračovat v obnově varhan v kostele sv. Prokopa. 
Za necelých padesát dní se nám podařilo získat  na sbírkové konto víc než 200 000 korun. Píšťaly 
varhan adoptovali dárci místní, z okolních obcí i vzdálení rodáci. Je mou milou povinností podě-
kovat zde prostřednictvím našeho měsíčníku nejen za sebe, ale i za všechny zastupitele obce i za 
naše partnery - za Římsko-katolickou církev, děkanství Dobruška, a za spolek PROVARHANY. 
K událostem v naší obci, spolkovému životu i k práci samosprávy se věnujeme podrobněji textem 
i obrazem v květnovém vydání. Přeji vám všem hodně úspěchů a těším se nashledanou u hasičské 
zbrojnice při tradičním masopustním reji masek.

Zdeňka Seidelová, starostka

Ve čtvrtek 28. 11. 2016 
se uskutečnil zápis 

do 1. třídy základní školy. 
Na podzim usedne 
do školních lavic 
sedm prvňáčků.

„Přesilovku“ hrají děvčata. 
Chlapci nastupují ve třech.

Z očí do očí, ale s úsměvem. 
Díky našim spolkům trávíme společně 
volný čas. Karneval pořádal MS ČČK.


