I STROMY MAJÍ DUŠI - revitalizace aleje u silnice II. 304
Dobrá zpráva: Náprava zanedbaného stavu aleje začala. Staré,
nemocné a nedostatečnou péčí
poškozené stromy nahradilo
stromořadí třešní, jehož výsadba započala 7. března. Celá akce
v hodnotě 290 tisíc korun je realizována sponzorsky. Následovat
bude podzimní výsadba švestek
až k lesu.

Kalendář akcí
16. 4. od 15 hod. Setkání seniorů

o
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PŘEPYCHY in

PŘEHLED AKTUALIT / BŘEZEN 2016
Restaurace Katka

Kulturní komise

Do Divadla Radka Brzbohatého v Praze s kulturní komisí:

MUZIKÁL CYRANO
sobota 23. 4. 2016 od 19 hod.

Cena vstupenky do divadla 400,-Kč.
Odjezd autobusu bude upřesněn dle zájmu o návštěvu muzea voskových figurín.

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

Únor ve znamení masopustu
SDH a ProPřepychy
Masopust se stal v Přepychách tradiční akcí. Díky nadšení našich spolků za zájmu obyvatel prošel
s hudebním doprovodem Pavla Plašila a jeho kolegů průvod masek obcí. Starostka na tento
den propůjčila maškarám klíč od obce. O tom, že jsou v dobrých rukách, neměla pochybnost.

Předseda Poslanecké sněmovny udělil znak a vlajku Přepychám
PŘEPYCHY – PRAHA Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, úterý 23. února 2016. Tento den se zapsal do historie
malé obce v podhůří Orlických hor. Starostka obce Zdeňka Seidelová společně
s místostarostou Janem Macháčkem převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka dekrety o udělení
symbolů obce. (Orlický týdeník, 1. 3. 2016)

Vážení spoluobčané, neskrývám upřímnou radost ze zájmu tištěných i elektronických medií, včetně rozhlasu, o dění
u nás. Nejinak tomu bylo i v případě
udělení symbolů obci. Je o nás slyšet. To
je dobře.
Schválení znaku podvýborem PSP ČR
pro heraldiku není pouze oficialitou, ale
svědčí o sebevědomí a samostnosti naší
obce. A to ve všech oblastech.
Výrobu obecního znaku a vlajky, včetně
dalších potřebných náležitostí, jakými
jsou třeba rukavice pro vlajkonoše, jsme zadali renomované firmě. Slavnostní svěcení
praporu, jednoho ze symbolů obce, připravujeme s kulturní komisí na léto a spojíme
ho s festivalem dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného.
V našem znaku se nám společně, díky anketě, které jste se v loňském roce zúčastnili,
podařilo zachytit jak historii Přepych, tak současnost s budoucností. Obraz čisté a přívětivé obce pro všechny generace. Zračí se v něm připravovaná alej třešní od hřbitova
při cestě k Bolehošti, kterou realizujeme za velkorysé podpory sponzorů. Finanční
náklady jsem pokryla s partnery z podnikatelské sféry tak, aby nebyl zatížen rozpočet
obce. Tímto si jim dovoluji poděkovat za podporu. Malebné okolí naší obce umocňují
skály, do kterých zasadil děj rozhlasové hry o Přepychách Miloň Čepelka. Naši ochotníci ji využili pro nastudování maňáskového divadla. Kulisy již malují děti základní
školy pod dohledem paní učitelky Marie Pultarové. Voda v patě znaku je symbolem
života a čistoty. Péči o životní prostředí i třídění odpadů se budeme věnovat i nadále.
Rozmístili jsme proto po obci další malé kontejnery na nápojové kartony. Zároveň
v našem měsíčním přehledu aktualit PŘEPYCHY Info přinášíme poradnu o třídění
odpadu. Tentokrát na téma: „Nápojové kartony“. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Selfíčko od malého Tadeáška, který se již těší na MASOPUST 2017.
Rej masek sledoval z náručí své babičky Ludmily Preclíkové. Společné foto s ním si nechal
pořídit i Masopust - Vláďa Zdeněk ml.
Děkujeme našim spolkům a jejich členům za zdařilou akci. Kulturní komise.

Přeji vám, s malým předstihem, příjemné prožití velikonočních svátků a pomlázku
bez zbytečných karambolů.
Zdeňka Seidelová, starostka obce

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce č. 2016-02, ze dne 4. 2. 2016 schvaluje: pro / proti / zdržel se
2. Bod 4 programu • Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě, čp.167. Provozovatel: ČEZ Distribuce (13/0/0).
3. Bod 5 programu • Pozemkové úpravy v k.ú. Přepychy. Připojení žádosti Obce Přepychy
k žádosti Katastrál. úřadu Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov n Kn. (13/0/0).
4. Bod 6 programu • Smlouva o umožnění realizace opatření se Správou silnic Královéhradeckého kraje, výsadba třešňové aleje (10/0/3).
5. Bod 8 programu • Výpověď smlouvy č.578317 ze dne 3.10.2007 na odběr elektřiny,
dodavatel Bohemia Energy a oslovení dalších dodavatelů za účelem výběru nového dodavatele. Ukazatel: cena a zaručená doba této ceny (13/0/0).
6. Bod 10 programu • Žádost č.j. 52/2016 spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1. Připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2016 (10/0/3).
7. Bod 13.2. programu • Mobilní svoz nebezpečných odpadů v obci (13/0/0).
8. Bod 13.3. programu • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové. Období 13.12.2015-10.12.2016, částka 36.404,-Kč (12/0/1).
9. Bod 13.6. programu • Pojistnou smlouvu č. 8603239625 pro pojištění podnikatelských
rizik se společností • Kooperativa, Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ: 47116617 (12/0/1).
10. Bod 13.8. programu • Záměr obce č. 1/2016, prodej palivového dřeva (13/0/0).
Zastupitelstvo obce č. 2016-03, ze dne 3. 3. 2016 schvaluje:
2. Bod 4 programu (hlasováno v 19:15 hod.) • Rozpočet obce Přepychy 2016 (15/0/0)
Příjmy: 8.870.000,-Kč • Výdaje: 11.970.000,-Kč • Financování: 3.100.000,-Kč
Rozpočet obce na rok 2016 je schodkový. Schodek bude kryt naspořenými prostředky
minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf, u daňových příjmů třída 1.
Příspěvky investiční: • ZŠ Přepychy (160.000,-Kč)
Příspěvky neinvestiční: • ZŠ Přepychy (480.000,-Kč+11.160,-Kč-plavání bude hrazeno z
účtu obce formou příspěvku) • Myslivecký spolek Opočno-Přepychy (10.000,-Kč) • Sportovní klub Přepychy (100.000,-Kč) • Sbor dobrovolných hasičů Přepychy (25.000,-Kč) •
Základní organizace českého svazu včelařů (4.000,-Kč) • DSO Vrchy (6.320,-Kč) • MAS
Pohoda Venkova (4.000,-Kč) • Klub přátel stolního tenisu Záhornice (6.000,-Kč) • Pferda,
z.ú., Rychnov n.Kněž. (10.000,-Kč) • Agentura domácí péče České Meziříčí (10.000,-Kč)
• Domácí hospic Setkání, o.p.s., Rychnov n.Kn. (10.000,-Kč) • Královéhradecký kraj- dopravní obslužnost (36.404,-Kč) • Městský úřad Opočno-přestupky (6.320,-Kč).
3. Bod 7 programu • Organizace výběrového řízení na zhotovitele akce CHODNÍK „VE
SKALÁCH“ PŘEPYCHY. Zadání organizace výběrového řízení na zhotovitele akce firmě
DABONA s.r.o., Rychnov n.Kněž. (12/0/3).
4. Bod 8 programu • Zadávací dokumentaci na akci „Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu na p.p.č. 233/44, k.ú. Přepychy u Opočna“ (15/0/0).
5. Bod 9 programu • Zadávací dokumentaci na akci „Obnova drobných sakrálních staveb
v obci“ (15/0/0).
6. Bod 10 programu • Žádost č.j. 119/2016, Hospic Anežky České Červený Kostelec, příspěvek ve výši 4.000,-Kč (14/0/1).
7. Bod 11 programu • Smlouva o dílo s firmou AGRO CS a.s., čp.265, 552 03 Říkov,
laboratorní služby, odběr a rozbor vzorků odpadních vod (15/0/0).
8. Bod 14.3. programu • Žádost o bezúplatný převod majetku-vozidla pro SDH Přepychy
(15/0/0).

Společenský život

Přepychy v tisku

Služby domácího hospice na Rychnovsku
Domácí hospic nabízí systém podpory rodinám, které v domácím prostředí pečují
o své těžce nemocné blízké v poslední fázi
jejich života.

ADOPCE PÍŠŤAL
Mezi dárci na záchranu varhan
jsou jednotlivci i celé rodiny především z Přepych, ale i okolních obcí,
dále místní podnikatelé, zastupitelé
a také zájmová sdružení působící
v obci. Jak spolek ProPřepychy, tak
Sbor dobrovolných hasičů i místní
spolek Českého červeného kříže.

děkovný list

Domácí hospic Setkání, o.p.s., je zdravotnické zařízení, které nabízí své služby nevyléčitelně nemocným a jejich příbuzným, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk poslední období života prožil důstojně, měl
čas na své nejbližší a na rozloučení. Tým zdravotníků (lékaři a sestry) je připraven
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu vyrazit do terénu ke svým pacientům až do vzdálenosti 30 km od Rychnova nad Kněžnou. Podmínkou pro přijetí do péče je ochota
rodiny celodenně o pacienta pečovat. Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět
nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních
chvílích života nezůstane osamocen.
Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí hospic také psychosociální služby
nevyléčitelně nemocným, jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují. Poradna pomáhá
zajistit potřebné podmínky k péči o umírající v domácím prostředí - např. sociální
příspěvky, kompenzační pomůcky, psychologickou a duchovní péči. Poradna nabízí psychosociální služby také lidem v krizové situaci, jimž byla sdělena závažná
diagnóza nebo prognóza. Tato služba je poskytována ambulantně v Rychnově nad
Kněžnou, klientům domácího hospice také v jejich domácím prostředí. Služba sociální poradny je poskytována zdarma.
Pokud prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých těžké období při péči o nevyléčitelně nemocného blízkého, můžete nás kontaktovat telefonicky na: 733 694 162
nebo osobně na adrese Domácí hospic Setkání, Javornická 1501, Rychnov nad
Kněžnou. Více informaci najdete na www.hospicrychnov.cz.

V posledních dnech organizátory
záchrany velmi potěšily nečekané zprávy od dárců z měst a míst
mnohem vzdálenějších, které dorazily na Obecní úřad..
První přišla z Vamberka a je v ní
uvedeno: „Ráda bych adoptovala jednu píšťalu do varhan vašeho
kostela. Pokud máte volnou píšťalu
v hodnotě 5 000 Kč, tak mi ji, prosím, zamluvte. Pokud již nemáte
píšťaly v této hodnotě, mohu adoptovat jakékoli jiné v jiných částkách
tak, aby to celkem bylo za 5 000 Kč.”
Další dvě štědré dárkyně jsou až

z Moravy,
konkrétně
z Velkých varhan
za podíl
na obnově
historických
Mgr. Andrea Kolaříková
Karlovic
a Halenkova.
Ani
vzdálev
kostele
sv.
Prokopa
v
Přepychách
ředitelka Domácího hospice Setkání

Aktuální stav • 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 regionu a nabídnout zájemcům tzv.
adopci píšťal. Děkujeme za podporu.

nost dvou set padesáti kilometrů od
Přepych je neodradila od snahy pomoci zachránit královský nástroj na
kůru kostela sv. Prokopa krásnými
částkami 3 a 5 tisíc korun.

Vlastimil Láznička
adopce
atd.
zdroj:www.novinky.cz

Symbolická hodnota píšťal: 300, 500, 700, 1 000, 3 000, 5 000 Kč.
thlic. Augustín slaninka, CM
Další informace: Obecní úřad Přepychy. T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz
Římskokatolická farnost Přepychy
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. 1. 2016:

200 695 Kč

Stav sbírkového konta ke dni 29. 2. 2016:

229 695 Kč

již máme

30%

Zdeňka seidelo
starostka obce Pře

