Kalendář akcí
14. 4. v 19 h.

MUDr. Ondřej Toman
přednáška: Hrudní páteř

o
f
PŘEPYCHY in
PŘEHLED AKTUALIT / DUBEN 2016

Restaurace Katka

ČČK Přepychy

16. 4. od 15 h. Setkání seniorů

Restaurace Katka

Kultur. komise

28. 4. od 18 h. Benefiční koncert žáků
ZUŠ Dobruška

kostel sv. Prokopa

Kultur. komise

„A je to“, říká gesto Markéty Hrochové na snímku. A
mně nezbývá než souhlasit. Mám pro Vás dobré zprávy.

30. 4. od 18 h. Čarodějnice

u rybníku Dvorský

Kultur. komise

Upravená alej k Bolehošti si svým vzhledem našla své
obdivovatele dokonce i mimo východní Čechy, v obci
Vítkov na Opavsku. Společnost PRP nám dodala sponzorsky aktivátor půdy. Děkuji touto cestou za podporu
Ing. Petrtýlovi z PRP Technologies i Ing. Kadlečkovi z
Osevy Uni Choceň a věřím, že se brzy společně setkáme,
u nás v Přepychách, na některé ze společenských akcích.

Do Divadla Radka Brzbohatého v Praze s kulturní komisí:

MUZIKÁL CYRANO
sobota 23. 4. 2016 od 19 hodin

Cena vstupenky 400,-Kč. Prodej na obecním úřadě v úředních hodinách.
Odjezd autobusu ve 14 hodin od hasičské zbrojnice

JARO v Přepychách
oslavy a vzácný host Stanislav ZINDULKA
Na pozvání kulturní komise přijede do Přepych čerstvý držitel Ceny Thálie, herec
Stanislav Zindulka. Společně s Miloněm Čepelkou, který účast vzácné návštěvy
zprostředkoval, se zúčastní našeho tradičního setkání seniorů.

Dárci nás podporují i ve sbírce na obnovu varhan a pokud úspěšně získáme dotaci z Královéhradeckého kraje,
tak budeme jen krůček od kýženého cíle.
Dobrou zprávu jsme obdrželi i k žádosti o dotaci: „Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu.“
Jedná se o osm běžných parkovacích míst a jedno parkovací místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností
pohybu. Věřím, že parkoviště ze zámkové dlažby zlepší
průjezdnost k mateřské škole i komfort parkování pro
obyvatele V Domcích a návštěvníky Domova Dědina.
Rozpočet na akci je 214 tisíc Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dotaci ve výši 107 tisíc Kč.
V březnu naše ženy všech generací poctily svou návštěvou restauraci Katka, sdělily si novinky, vyhodnotily
přístup našich protějšků k všedním starostem a chodu
domácnosti, připily si na zdraví a určitě se dobře bavily.
Přeji jim hodně zdraví a vitality. Svátek věnovaný ženám si určitě zaslouží.

Dobrá zpráva:
Živiny do půdy pro nově zasazené
třešně ve stromořadí jsme získali
díky společné aktivitě PRP Technologies a Osevy Uni Choceň.
Ing. Ivan Petrtýl, zástupce společnosti PRP GmbH, nám sdělil:
„Ve svém bydlišti, Vítkově, jsem
zastupitelem a dovedu ocenit
práci, která vrací krajině původní
smysl a pramení ze zdravého patriotismu.“

I Vám přeji hodně úspěchů a s našimi seniory se těším
na shledanou s Miloněm Čepelkou a Stanislavem Zindulkou.
Zdeňka Seidelová, starostka

Taneční odpoledene u příležitosti Mezinárodního dne žen pořádala MS ČČK.

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2016-04
I. Zastupitelstvo obce Přepychy ze dne 7. 4. 2016 bere na vědomí:

3. Bod 4 programu • Rozpočtové opatření č.2/2016 – dotace z úřadu práce. 4. Bod 16 programu • Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova drobných sakrálních staveb v obci“. 5. Bod 19 programu • Žádost
o zpevnění komunikace parc. č. 849/2 a vybudování pouličního osvětlení č.j. 193/2016. 6.
Bod 20 programu • Kolaudační souhlas pro užívání změny stavby budovy MŠ v Přepychách
čp.167. 7. Bod 21 programu • Informaci o plánovaném setkání seniorů 16.4.2016. 8. Bod 22
programu • Koncert žáků ZUŠ Dobruška pod vedením Vladimíra Jelínka v kostele sv. Prokopa. 9. Bod 23 programu-ostatní • 23.1. Svoz nebezpečných odpadů 11.6.2016 od 10:30 do
11:30 hod., objemný odpad od 10.6. do 13.6.2016. • 23.2. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015. • 23.3. Kontrola OSSZ za období 1.5.2013-29.2.2016. • 23.4.
Informaci ze Svazku obcí Dřížná. • 23.5. Informaci o projektu Pošta Partner. • 23.6. Informaci městského úřadu Dobruška – zabezpečení sobotních trhů. • 23.10. Informaci o opravě
kanálů v obci. • 23.11. Informaci o nestabilních blocích ve skalách směrem k Záhornici. •
10. Bod 24 programu • Informaci o vandalismu v obci (poničený altán). • Informaci o stavu
sbírkového konta na akci „Záchrana varhan v kostele sv. Prokopa“. • Informaci o provozování kanalizace.

Zastupitelstvo obce Přepychy ze dne 7. 4. 2016 schvaluje: pro / proti / zdržel se

2. Bod 5 programu • Rozpočtové opatření č.3/2016 - příspěvek (14/0/0). 3. Bod 6 programu
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2016, Sportovní klub Přepychy, Přepychy
čp. 228, 100.000,-Kč a pověření starostky k podpisu smlouvy (14/0/0). 4. Bod 7 programu •
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2016, SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Přepychy, 25.000,-Kč a pověření starostky k podpisu smlouvy (14/0/0). 5. Bod 8 programu
•Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2016, Myslivecký spolek Opočno-Přepychy, 10.000,-Kč a pověření starostky k podpisu smlouvy (14/0/0). 6. Bod 9 programu •
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2016, Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přepychy, 4.000,-Kč a pověření starostky k podpisu (14/0/0). 7. Bod 10 programu •
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2016, KPST Záhornice, 6.000,-Kč a pověření starostky k podpisu (14/0/0). 8. Bod 11 programu • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace č. 6/2016, Oblastní charita Červený Kostelec, 10.000,-Kč a pověření starostky k podpisu (14/0/0). 9. Bod 12 programu • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2016,
PFERDA z.ú. Rychnov n. Kn., 10.000,-Kč a pověření starostky k podpisu (14/0/0). 10. Bod
13 programu • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 8/2016, Domácí hospic
Setkání, o.p.s. Rychnov n. Kn., 10.000,-Kč a pověření starostky k podpisu (14/0/0). 11. Bod
14 programu • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 9/2016, Mgr. Zuzana Luňáková České Meziříčí, 10.000,-Kč a pověření starostky k podpisu (14/0/0). 12. Bod 15 programu
• Poskytnutí investiční dotace z POV 2016 na akci „Rozšíření stávající místní komunikace
o parkovací plochu na p.p.č. 233/44, k.ú. Přepychy“, výše dotace 107.200,-Kč a pověřuje starostku obce k dalším jednáním a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (14/0/0). 13. Bod 17
programu • Smlouvu o dílo na realizaci akce „Obnova drobných sakrálních staveb v obci“
a pověřuje starostku k podpisu. Podmínkou realizace akce je získání dotace (14/0/0). 14.
Bod 18 programu • Vyhlašuje záměr č. 3/2016 o využívání pozemku v souladu se žádostí
č.j. 189/2016 (14/0/0). 15. Bod 23.7. programu • Darovací smlouvu, Kultura Rychnov n.
Kn., s.r.o., knihy, hodnota daru 10.000,-Kč (14/0/0). 16. Bod 23.8. programu • Záměr obce
Přepychy – obnova stromořadí po obou stranách silnice II/304 v délce cca 600 m - II. etapa
(14/0/0). 17. Bod 23.9. programu • Přihlášku do soutěže Vesnice roku (14/0/0).

Informace • Dotazy • Připomínky:

Příští jednání zastupitelstva 5. května 2016 • Bytová výstavba „Mladé Přepychy“ OMNIA
TRADING • Oprava lampy veřejného osvětlení u Lidušky • Využití areálu MŠ – dětské
hřiště pro veřejnost • K opravě cesty „Na Bukovkách“ z rozpočtu obce.

Společenský život

Ochrana před znečištěním vody ve vodovodu
Jedním z hlavních úkolů provozovatele vodovodu je zajistit nezávadnou kvalitu
vody. Kontrola se provádí v souladu s právními požadavky, resp. četnost odběrů
vzorků je i vyšší. I díky rekonstrukcím úpraven vody a dalších objektů provedeným v posledních letech se daří zajistit dodávku pitné vody na vysoké úrovni.

Červený kříž
Přepychy 4. 4. 2016. MS ČČK Přepychy pořádala sbírku použitého
ošacení pro humanitární účely.

V poslední době se však objevuje problém znečištění pitné vody ze strany odběratelů vody. Zvyšuje se počet vlastních zdrojů vody, které jsou využívány k částečnému zásobení nemovitostí. Proti tomu nelze nic namítat, pokud jsou dodrženy
postupy zabraňující ohrožení kvality vody ve veřejném vodovodu. Tyto postupy
– technické provedení rozvodu vody v nemovitosti - však nejsou často dodrženy.
Zákon o vodovodech a kanalizacích řeší danou problematiku následovně.
Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napoje-za podíl na obnově historických varhan
ných vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného v kostele sv. Prokopa v Přepychách
zdroje vody než je vodovod pro veřejnou potřebu. Samotné propojení cizího
zdroje vody s veřejným vodovodem může být postihnuto ve správním řízení
pokutou do 100 000 Kč. Např. situace, kdy mezi rozvodem vody s „vlastní vodou“
a z veřejného vodovodu je ventil, se považuje za propojení a může být sankcionováno. Náklady v případě znečištění pitné vody ve vodovodu nese viník.

Vlastimil Láznička
adopce atd.

Existuje technické řešení, které může nebezpečí kontaminace vody ve vodovodu
Na snímku: Mária Šmídová, Ludvodou z cizího zdroje omezit, a to instalace zpětné klapky na vodovodní přípojmila CM
Preclíková, Marie Kašparová,
thlic.
Augustín
slaninka,
Zdeňka seidelo
ku. Ta umožní dodávku vody do nemovitosti, ale zabrání zpětnému toku vody
Římskokatolická farnost
Přepychy
starostka obce Pře
Anna
Hartmanová.
do veřejného vodovodu. Obec Přepychy, jako první z obcí sdružených ve Svazku Dřížna, zajistila pro odběratele pitné vody z věřejného vodovodu ochranu tzv.
zpětnou klapkou, aby ochránila své spoluobčany před konzumací vody znečištěné
nezodpovědným uživatelem veřejného vodovodu. Díky racionálnímu řešení, které
navrhla starostka obce a spolupráci s dodavatelem AQUA SERVIS, a.s., došlo ke
snížení nákladů na montáž zpětných klapek do vodoměrů z předpokládaných 180
tisíc Kč na 12 650 Kč. Tato částka je hrazena z rozpočtu Svazku obcí Dřížná.
zdroj: AQUA SERVIS, a.s.
redakčně zpracoval: KraJ

Aktuální stav • Záchrana varhan v Přepychách • Adopce píšťal
Symbolická hodnota píšťal: 300, 500, 700, 1 000, 3 000, 5 000 Kč.
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
Děkujeme za podporu.

Sbírkové bankovní konto č. ú. 000019-1243470319/0800
Předpokládaná fin. částka na obnovu varhan: 770 000 Kč
Stav sbírkového konta ke dni 29. 2. 2016:

229 695 Kč

Stav sbírkového konta ke dni 31. 3. 2016:

260 495 Kč

již máme

34%

PŘÍBĚHY ADOPCE PÍŠŤAL
Pan Josef Ježek ze Sedloňova, podpořil naši sbírku 2 000 Kč se slovy:
„Je obtížné na malé obci sehnat finanční prostředky, obzvlášť v takové výši, jaká je potřeba na obnovu
varhan v kostele sv. Prokopa. Víra
Vašich dárců ve zdar sbírky mně natolik oslovila, že jsem na tuto bohulibou výzvu rád přispěl.“
Některé píšťaly nesou dokonce jméno dětí narozených v tomto roce.
Dárci, ač v Přepychách již nebydlí,
je adoptovali na počest zrození nového života i jako vzpomínku na
své předky, kteří v naší obci žili.

