Fotografie naleznete
na
www.soutezprepychy.cz

Cena veřejnosti
Hlasovat můžete na
webu i v obchodě paní
Věry Karlíčkové. Výstava fotografií potrvá do
konce května

Přepychy očima objektivu

Příjem fotografií
ukončen

1. 6. od 13-17 h. Dětský den

rest. KATKA

ČČK

5. 6. od 10 h.

Dětský den /Show se zvířátky

hřiště SK

Kult. kom.

10. 6. od 15 h.

NOC KOSTELŮ
Jaroslav Svěcený - housle
Michaela Káčerková - varhany
PhDr. Petr Koukal - přednáška
o varhanách a jejich obnově

kos. sv. Prokopa Kult. kom.

11. 6. od 9-12 h. Přepyšské podzemí

o
f
PŘEPYCHY in

PŘEHLED AKTUALIT / KVĚTEN 2016

Kalendář akcí

kos. sv. Prokopa Kult. kom

Vzácný host Stanislav Zindulka a výstup na Osičinu
Na pozvání kulturní komise přijel do Přepych Miloň Čepelka a jeho host Stanislav Zindulka. V plně obsazeném sále restaurace Katka se před kulisou přepyšského kostela představili
i naši mladí milovníci „kumštu“: Matyas Seidel, Jakub Šichan, Jaruška Čtvrtečková, Jituška
Čtvrtečková, Péťa Čtvrtečková, Vendulka Šichanová a Louisa Philippa Seidel.

Duben i začátek května nám přinesly, jak
to v životě chodí, chvíle krásné i ty méně
štastné, sváteční i okamžiky všední.
Zalétali jsme si na koštěti, vzpomenuli
obětí válek a našim matkám poděkovali za jejich péči. Setkali jsme se s našimi
seniory společně s Miloněm Čepelkou
a Stanislavem Zindulkou. Věřím, že se
vám s našimi hosty líbilo stejně, jako jim
u nás. S velikým překvapením, ale o to
s větší úctou, jsem od nich převzala dar
na obnovu našich varhan. Na sbírkový
účet zaslali svůj honorář a ještě k tomu
přidali.
Bohužel tak to chodí, že zatímco jedni
s láskou a obdivem dávají, jiní bezostyšně berou. Nejinak tomu bylo i v případě
zlodějíčků, kteří se obohatili na úkor nás
všech a odcizili dvanáct stromků třešní
v nově vysázené aleji, které brzy nahradíme novými. Reakce na sebe nenechala
dlouho čekat na sociálních sítích. Nejen
že veřejnost krádež odsoudila s anbídkou pomoci k nápravě, ale rozeběhla se
i snaha viníka vypátrat. To, co je na této
smutné události cenné, je skutečnost, že
nejsme lhostejní ke svému okolí a společně hájíme a pečujeme o výsledky práce
nás všech, aby naše obec byla přívětivá
a zanechala krásné vzpomínky ve všech,
kteří tudy třeba jen projíždějí.

Cena odborné poroty
Rozhodne porota ve
složení:

Hugo Švec, Ing. Jiří Petera,
Robert Galiana, Jan Povýšil
a Jitka Čtvrtečková.
Do soutěže amatérských
fotografů jsme obdrželi
úctyhodný počet snímků.
Více než padesát fotografií
se uchází o vaši přízeň.

8. ročník výšlapu na Osičinu od Tláskalů byl, co se týká účasti, rekordním. Krásné jarní
počasí přilákalo i přespolní - Mokeráky i turisty z Opočna. Téměř 90 aktérů výšlapu,
účastníci mše a turisté tak zaplnili prostranství u kaple Panny Marie .

Malé čarodějnice měly v MŚ generálku 28.
dubna. Tedy včetně učňů čarodějů, čehož je
důkazem i náš snímek pořízený fotopastí. Na
fotografii je Lucka Kunrtová a Jirka Král.

Na vesnici se 634 obyvateli, která se
vrací ke své rozkvetlé tradici ovocných
stromů, jsme už společně dokázali hodně, a to i mimo rozpočet obce. I proto
jsme v letošním roce podali přihlášku
do soutěže Vesnice roku. Bude na nás,
jak uspějeme v této soutěži. Hodnotící
komise navštíví naši obec v červnu letošního roku. Snažme se o to, aby úprava našich domovů i jejich okolí zanechala příjemný dojem.

Výsledky svědčí o tom, že se umíme
postarat sami o sebe a využít rozumně
všech nabídek, které nám stát nabízí. Tak
je tomu i ve věci zachování pošty. V současné době jednáme s Českou poštou,
s. p. o zřízení Pošty Partner - Přepychy.
Obec se stane smluvním partnerem České pošty s.p. a pro své občany zachová
potřebné služby. Tato forma spolupráce
byla jednomyslně schválena zastupiteli Přeji vám krásné májové dny a děkuji
obce. Daří se nám také získavat dotace i všem za spolupráci.
nové spolupracovníky.
Zdeňka Seidelová, starostka

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2016-05
I. Zastupitelstvo obce Přepychy ze dne 5. 5. 2016 bere na vědomí:
3. bod 4 programu • Rozpočtové opatření č.4/2016 – dotace z úřadu práce. 4. bod 7 programu • Inspekční zprávu ZŠ a MŠ Přepychy. 5. bod 8 programu • Výsledek kontroly Krajského
úřadu KHK – výkon přenesené působnosti. 6. bod 9 programu • Žádost o dotaci „Obnova drobných sakrálních staveb v obci“, žádost podána 28. 4. 2016. 7. bod 10 programu.•
Žádost o dotaci „Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy“, podána 15. 4. 2016.
8. bod 11 programu • Oznámení o zahájení řízení – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přepychy u Opočna. 9. bod 12 programu • Vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí, čp.167- budova MŠ. 10. bod 13 programu • Vyrozumění
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, čp. 228 - kabiny SK. 11. bod 16 programu
• Žádost č.j. 305/2016 o zřízení přístupu k pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č.234/7
v k.ú. Přepychy. 12. bod 17 programu • Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření stávající místní komunikace
o parkovací plochu na p.p.č. 233/44, k.ú. Přepychy“. 13. bod 19 programu • Informaci ze
Svazku obcí Dřížná. 14. bod 20 programu • Informaci o likvidaci zvětralých skalních bloků,
lokalita „Ve skalách“ k Záhornici. 15. bod 21 programu • Informaci o podání přihlášky do
soutěže „Vesnice roku“. 16. bod 22 programu • Informaci o setkání seniorů 16. 4. 2016. 17.
bod 23 programu • Informaci o dokončení I. etapy obnovy stromořadí, zahájení II. etapy.
18. bod 24 programu • Informaci o výtěžku benefičního koncertu na záchranu varhan dne
28. 4. 2016 (22.580 Kč). 19. bod 25 programu • Informaci o přípravě benefičního koncertu
u příležitosti „Noci kostelů“. 20.bod 26 programu - ostatní. 26.1. • Výlukový jízdní řád na
trase Přepychy-Dobruška a zpět. 26. 5. • Poděkování zastupitelům obce a místním spolkům
za finanční dar na záchranu varhan v místním kostele. Předání děkovných listů. 21. bod 27
programu • Informaci o místním šetření 2. 5. 2016 – žádosti o pronájem a využití pozemků.
II. Zastupitelstvo obce Přepychy ze dne 5. 5. 2016 schvaluje: pro / proti / zdržel se
2. bod 5 programu • Projekt Pošta Partner a pověření starostky obce k dalším jednáním
(15/0/0). 3. bod 6. programu • Smlouvu se závodním lékařem. (15/0/0). 4. bod 15 programu • Žádost o využívání části pozemku č.j. 284/2016. Pozemek parc. č. 217 a 219/10 v obci
Přepychy, k.ú. Přepychy (14/0/1). 5. bod 18 programu • Dodavatele stavby a smlouvu o dílo
na akci „Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu na p. p. č. 233/44, k. ú.
Přepychy“. Dodavatel: KERSON spol. s r.o., 517 93 Dobré (14/0/1). 6. bod 26. 2. programu •
Žádost č.j. 329/2016 o úpravu vjezdu k rodinnému domu Přepychy čp.30 (13/0/2). 7. bod 26.
3. programu • Výsledek inventarizace obce k 31.12.2015 (15/0/0). 8. bod 26. 4. programu •
Žádost č.j. 331/2016 Agroprojekce Litomyšl, „Vojenický potok-odstranění nánosů“ (15/0/0).
9. bod 27 programu • Obnovení původní cesty – vjezd do čp.67, pozemek parc.č. 981/1,
žádost č.j. 189/2016 (13/0/2).
III. Zastupitelstvo obce Přepychy ze dne 5. 5. 2016 neschvaluje:
1. bod 14 programu • Zamítnutí žádosti č.j. 499/2015 o odkoupení pozemku (13/0/2).
IV. Zastupitelstvo obce Přepychy ze dne 5. 5. 2016 pověřuje starostku obce k podpisu:
Smlouvy dle bodu 5 programu (15/0/0). • Smlouvy dle bodu 6 programu (15/0/0). • Smlouvy dle bodu 18 programu (14/0/1).
V. Informace / Dotazy / Připomínky: Příští jednání zastupitelstva 2. 6. 2016. • Fotosoutěž –
56 soutěžících, hlasování prodlouženo do 3. 6. 2016. • Poděkování kulturní komisi, Radku
Tláskalovi a Tomáši Seidelovi za organizaci „Čarodějnic“. • Chodník „V Domcích“- informace SÚS KHK. • Opravy vodovodu a čerpací stanice Dřížna. / Místní šetření „Ve skalách“
12. 5. 2016. • Opěrná zeď Dřížna. • Chodník „V Domcích“ – časté havárie vodovodu. • Akce
pro mladé. • Zateplení MŠ – harmonogram prací a krytí nákladů finančními prostředky.
• Maňáskové divadlo. / Materiály na jednání ZO elektronicky. • Výsadba veřejné zeleně
u bytovky čp.198.

Společenský život

Dotace

Přepychy se blýskly další beneficí
Skvěle zvládnutá organizace ze strany obce, zajímavá dramaturgie, pozoruhodné
výkony interpretů a výtěžek 22 580 korun - to jsou základní fakta benefičního koncertu žáků ZUŠ Dobruška vedených Vladimírem Jelínkem a Annou Vrbovou, který
proběhl 28. dubna v Přepychách.
Velmi nadějně zaplněný kostel sv. Prokopa v Přepychách dával krátce před 18. hodinou
velkou naději, že také druhý benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen na obnovu zdejších varhan, bude z tohoto pohledu opět úspěšný.
Organizátory jistě potěšilo i to, že vedle desítek obyvatel Přepych a okolních obcí podpořili obnovu královského nástroje svojí účastí také radní Královéhradeckého kraje Josef
Lukášek, starosta Dobrušky Petr Lžíčař a Šárka Škrabalová, starostka Opočna.

Druhá etapa rekonstrukce MŠ
V letošním roce jsme požádali o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí ze SFŽP na druhou etapu
rekonstrukce MŠ, která bude zahrnovat celkové zateplení budovy, výměnu
oken, výměnu topné soustavy a topného zdroje, nucené větrání s rekuperací. Celkové náklady akce 8 mil. Kč,
dotace 40% z uznatelných nákladů.

děkovný list

Novinky. cz, Dana Ehlová, redakčně zkráceno
Poděkování, o které se s vámi rádi podělíme. Otiskujeme ve zkrácené verzi.

Milí přátelé,
zdravím Vás všechny a těžko naleznu slova tak mistrně jako paní Dana Ehlová ve svých
povzbuzujících článcích, ale vyjádřím se bezprostředně a od srdce. Dojmy z večera a jeho
perfektní organizační přípravy, do níž se tedy paní starostka zakousla, i naší hudební produkce, byly pro mě, Aničku Vrbovou i naše žáky následující: je to pocta do takové akce jít,
můžeme se jen a jen radovat. A to bychom koukali, jak i v Praze koukali ;-) , co že se to
v malé východočeské obci díky společnému úsilí podařilo a ještě podaří. Z našeho koncertu
měl radost i pan profesor Jaroslav Vodrážka, vynikající varhanní improvizátor, dnes již
téměř šestaosmdesátiletý pán, poslední léta žijící nedaleko...
Sám jsem si přál už dlouho pro Přepychy alespoň něco udělat. To víte, jsou od r. 1984 jaksi
součástí mého života a poslední dva roky je též díky přepyšskému Seniorcentru můj otec
zdravotně i vnitřně v tak stabilním stavu. Když pak mé působení v Dobrušce odstartovalo
v souvislosti s tehdy ještě žijící maminkou a i po její smrti díky našemu úspěšnému založení
alespoň malé líhně varhaníků - varhanní třídy ZUŠ - pokračovalo i dále, přepyšská touha se
mně stále vkrádala do hlavy. Ani nevím, kolik již je to let od koncertu na kdysi do té doby
jen sporadicky opravovaných Hanischových varhanách za doby Patera Bazára...

Velice si vážím Vaší podpory vedoucí k obnově královského nástroje. za
S úctou Vladimír Jelínek

Chodník „Ve skalách“
Na akci jsme požádali o dotaci ze
SFDI. Řešíme tak současnou nebezpečnou a nevyhovující dopravní
situaci v obci podél silnice II/320.
Zmíněná komunikace je značně využívána pěšími i silniční dopravou.
Vybudování chodníku s parkovištěm
zlepší dopravní dostupnost odloučené části obce a přispěje ke zvýšení
bezpečnosti našich obyvatel i turistů
mířících do údolí Dřízna nebo na
rozhlednu Osičina.

Sakrální památky
V plném proudu je obnova drobných
sakrálních památek. Na její druhou
etapu jsme získali dotaci z MMR.
Do konce letošního roku tak budou
opraveny všechny památky ve vlastnictví obce.

podíl na obnově historických varhan
Kraj rozdělil peníze na kulturu
v kostele
sv. Prokopa v Přepychách

Na renovaci pěti historických varhan
jde 770 tisíc korun. Letos se dostalo na kostelní nástroje v Rokytnici
Aktuální stav • Záchrana varhan v Přepychách • Adopce píšťal
v Orlických horách, Dolní Kalné,
Symbolická hodnota píšťal: 300, 500, 700, 1 000, 3 000, 5 000 Kč.
Červeném Kostelci, Jičíně a PřepyDalší informace: Obecní úřad Přepychy. T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz
chách.
Římskokatolická farnost - děkanství Dobruška: T: 494 623 083,
Byli jsme řádně připraveni a se žáE: dekanstvi@dobruska.cz
thlic. Augustín slaninka,
Zdeňka seidelov
dostíCM
jsme uspěli. Sbírkové konto
Přepychy
starostka obce Přepy
bude
bohatší o 230 tisíc korun.
Děkujeme zaŘímskokatolická
podporu. farnost

Vlastimil Láznička
adopce atd.

Sbírkové bankovní konto č. ú. 000019-1243470319/0800
Předpokládaná fin. částka na obnovu varhan: 770 000 Kč
Stav sbírkového konta ke dni 31. 3. 2016:

260 495 Kč

Stav sbírkového konta ke dni 30. 4. 2016:

317 021 Kč

41%

