
ZPRAVODAJ
PŘEPYŠSKÝ 
Několik vět úvodem

Èas je neúprosný. Pokud ètete tyto øádky 
– máte v rukou nový Zpravodaj èíslo 
2010-03 . Opìt jsme se dozvìdìli pøíznivé 
i znepokojující  informace:
• 

•  

•  

•  

•  

• 

•  

Z 50ti hodnocených mìst Èeska se 
dozvídáme, že se nejlépe žije v našem 
krajském mìstì Hradec Králové (na 
2.místì se ocitá Praha). A jak, že se žije 
v naší obci? Obèanská vybavenost (škola, 
školka, hospoda, kostel, høbitov, ...) je na 
dobré úrovni. Spoleèenské organizace 
(hasièi, fotbalisti, myslivci, rybáøi, èervený køíž) máme dostateènì aktivní. Prostory pro 
kulturní vyžití jsou sice omezené (chybí pùvodní sál), ale pro vìtší akce máme k dispozici 
prostorný stan (s maximální plochou 10 x 28 m). Naším problémem je nedostatek 
pracovních míst v obci a  blízkém sousedství (Týništì, Opoèno, Dobruška). Následkem toho 
se èást mladé populace po studiích do rodné obce již nevrací. Z 222 obydlí je 48 trvale 
neobydlených.

Do „super støeženého“ objektu generálního štábu èeské armády v Praze si nerušenì 
otevøeným oknem vlezl muž a po dobu jedné hodiny se zde volnì procházel. Naše obec po 
nìkolika zjištìných pokusech vniknutí do budov zajistila elektronické zabezpeèení školy 
a obecního úøadu. Pøi posledním vloupání nám nezvaný zlodìj rozbil na høbitovním domku 
dvoje dveøe, ukradl plotové dílce a hrabal se v uskladnìném prádle paní Jiráskové. 
Opìtovným obydlením høbitovního domku zajistíme ostrahu høbitova ??

Stát omylem uvedl na internetu seznam 380 jmen svých aktivních agentù. I my pøi práci 
pracujeme s dvojími informacemi – u jednìch máme povinnost je zveøejnit (zákon 
o svobodném pøístupu k informacím), u druhých je utajit (zákon o ochranì osobních údajù). 
Není to jednoduché - všichni víme, jak ukecanými jsme my, poslanci!

Stát hospodaøí s deficitním rozpoètem, dluh již dosáhl 1,246 bilionu korun. Naše obec má 
dluh u Èeské spoøitelny 227.000,-Kè. Na opravu komunikací a støechy MŠ máme schválen 
úvìr 1,2 mil. korun s úrokem 3,7% .

V dùsledku špatného hospodaøení i sport nemá potøebné peníze. MS 2009 v lyžování  stálo 
2 mld. korun , i tak zùstaly dluhy ve výši 108 mil. korun. Sazka aréna v pražské Libni pøišla 
na 8 mld. korun, celkem ale 14 mld. korun (splácení úvìru). Naše obec si váží aktivity SK 
Pøepychy a pomáhá nepøímo dobudováním sportovního areálu, který má ve vlastnictví. 
Pøímá podpora je pøimìøená. Tìžko mùžeme vyslyšet hlasy: “Fotbalistùm kupte dva 
hráèe!“ Pozn.: Položka “nákup hráèù“ není uvedena v èíselníku úèetnictví! 

Na polích místo obilí a kukuøice vyrùstají po Èesku podivné konstrukce – zatím je to 
10.000 fotovoltaických elektráren. U obce Vepøek na ploše 80 ha v cenì pøes 2 mld. korun 
stojí 9. nejvìtší na svìtì. Následkem toho bude nárùst cen elektøiny o 10 – 20%. I v naší obci 
mìlo být na ploše 1 ha toto zaøízení (nebude protože stávající územní plán s tím 
nepoèítal).Naše obec dlouhodobì sleduje jednotlivá místa odbìru elektøiny (kWh i koruny) 
a na základì doporuèení odborníkù provádí nìkterá opatøení  s cílem uspoøit.

Za rok 2009 bylo na tísòových linkách 112 a 150 pøes 4 miliony telefonátù. Z toho je 70 % 
zlomyslných !! Naše obec již nìkolik let nabízí obèanùm „SOS kartu – 2.strana vizitky 
obce“ , kde je øada dùležitých ovìøených telefonních èísel.

Ve dnech 15. a 16. øíjna 2010 budou komunální volby. V 18ti obcích, kde nikdo nepodal 
kandidátku, se volit nebude. (na Rychnovsku – Chleny a Borovnice).
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Letošní pøepyšské kulturní léto zahajoval 5. èervence 
2010 úplný nováèek – Festival dechových hudeb 
Pøepychy Karla Pšenièného. Ve spolupráci Obecního 
úøadu a Obèanského sdružení ProPøepychy jsme organizací 
festivalu chtìli pøipomenout našeho významného rodáka, 
dirigenta vojenských hudeb a skladatele K. Pšenièného st. 

Po delším rozhodování bylo jako dìjištì festivalu 
zvoleno prostranství pøed kostelem, u vkusnì 
zrekonstruovaného rybníku Obecòák. Myslím, že toto 
rozhodnutí bylo dobré a celý prostor vytvoøil festivalu, 
s pomocí vydaøeného poèasí, pøíjemnou kulisu. Do pøíprav 
se vedle „ostøílených dobrovolníkù“ zapojila i øada 
mladých lidí, tøebaže hudební náplò festivalu neznìla 
zrovna v jejich rytmu a tóninì. Na organizaèní zabezpeèení 
jsme získali i finanèní podporu hejtmana Královéhradec-
kého kraje. S podporou všech tìchto zainteresovaných, 
které nelze jednotlivì vyjmenovávat, ale kterým patøí 
podìkování, mohly dechovky Opoèenka, Valanka 
i moravská Krumsiòanka ukázat své umìní, potìšit poèetné 
diváky kvalitní hudbou i lidovým zpìvem.  Zpestøení 
pøineslo i vystoupení opoèenských mažoretek 
a zaèínajícího autora, textaøe a skladatele Patrika Ulricha 
z Pardubic.

Pøestože v tìchto dnech státních svátkù probíhala øada 
kulturních a spoleèenských akcí, pøekvapila úèast zájemcù 
o dechovou hudbu, kteøí pøijeli i z širokého okolí. 
Z Velichovek vypravili dokonce zájezdový autobus. 
Pøiznám se, že jsme s takovým zájmem a úèastí nepoèítali 
a prùbìžnì jsme improvizovali s rozšíøením kapacity 
hledištì. Došlo tak tøeba i na školní tìlocvièné a šatnové 
lavice. Myslím, že to ale pohodu a zážitek divákù pøíliš 
nenarušilo.

Ostatnì, podívejme se ještì na názory nìkolika pøímých 
aktérù:

Hostili jsme dechovky

Ve støedu 8. záøí 2010  se konalo (asi) poslední jednání našeho zastupitelstva:
Provedla se bilance dokonèovaných akcí -  zateplení základní školy, vstup na poštu, instalace nových hodin na 

hasièské zbrojnici. Na øíjen je zajištìn dodavatel celkové opravy støechy MŠ, dokonèí se oprava komunikací k mlýnu a 
k domu zvláštního urèení. 

Zajiš�uje se pøíprava dalších akcí – opìrná zeï nad cestou do Døížen (musí být stavební povolení) + chodník 
s parkováním u silnice k Záhornici ( již vydáno stavební povolení).

Jaká je nabídka do voleb v naší obci? Máme 4 volební strany s plnou kandidátkou - 60 . (V roce 2006 byly 4 volební strany - 
59 kandidátù). Zájem obèanù o jednání zastupitelstva je malý. Byl by proto prospìšný spoleèný pøedvolební mítink, kde by 
60  kandidátù èelilo dotazùm od 385 volièù. I když se tento pomyslný mítink neuskuteèní  – pøijïte k volbám a zvolte si své 
zástupce! Pokyny k volbám (zaslané Ministerstvem vnitra) máme pro vás i v jazyce polském a slovenském,.

•   

•  

   Petera Josef, starosta

Miloò Èepelka:  „Opoèenku, tu znám, Valanku znám také, 
ale všechny kapely byly skvìlé, lidé byli skvìlí, poèasí bylo 
skvìlé, co chceme více. Jenom aby skuteènì ta tradice 
založena byla a aby to fungovalo každý rok.“

 

Karel Pšenièný ml.:  „Bájeèný, jednoznaènì bájeèný, 
neèekal jsem, že se tady sejde tolik lidí. Bylo to na zkoušku, 
první roèník, jsem z toho nadšený. Kapely mìly opravdu 
velice dobrou úroveò a myslím si, že mùj tatínek, jestli je 
tam nìkde v tom muzikantském nebi, tak se mu to líbilo 
také.“
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Mgr. Jan Macháèek: „ Vìøil jsem, že Karel Pšenièný je 
natolik známý, lidé z okolí ho znali, znali se osobnì, tak si 
pøišli poslechnout jeho skladby. Ne že bych oèekával 
takový úspìch, ale dopadlo to výbornì.“

Zdaøilý prùbìh festivalu, spokojenost divákù i pochvala od 
zúèastnìných hudeb je pro nás motivací pro pokraèování a 
vytvoøení nové tradice. Máme první zkušenost i nové 
námìty pro obohacení pøíštího roèníku festivalu i celého 
kulturního léta v roce 2011.

Vladimír Zdenìk st.

Poznámka: Internetoví uživatelé si mohou videoreportáž 
z festivalu prohlédnout na linku: 

http://www.youtube.com/watch?v=GL2evWNoIdM&feature=player_embedded

II. roèník charitativního fotbalového turnaje médií RTA 
Cup 2010 skonèil o druhém èervencovém víkendu 
v Pøepychách na Rychnovsku. Dvoudenní program 
pøipravila regionální televize RTA Východní Èechy. Pátek 
byl ve znamení regionálních kapel, sobota patøila 
fotbalovému turnaji známých osobností a veèer pøedvedla 
strhující show hudební skupina Queenie, která dokázala, 
proè je nejlepším Queen revivalem v Evropì. 

Samotný fotbalový turnaj svedl na trávník hráèe poøádající 
RTA, TV Nova, Èeské televize, TV Prima, Slovenské 
televize, motoristické televize Sport 5, týdeníku 
Našeadresa, místní tým Rozzuøený hlemýžï Pøepychy, 
starou gardu FC Hradec Králové a mužstvo generálního 
partnera turnaje spoleènosti Assa Abloy CZ/SK, výrobce 
zamykacích systémù znaèky FAB. 

Do finále se nakonec probojovala Našeadresa a Rozzuøený 
hlemýžï Pøepychy. Dramatický zápas nakonec rozhodly 
až pokutové kopy. II. roèník RTA Cupu vyhráli hráèi 
týdeníku Našeadresa. 

Na tøetím místì se umístili bývalí ligoví hráèi FC Hradec 
Králové. Kompletní výsledky turnaje jsou v pøiloze tiskové 
zprávy. 

„Turnaj byl skvìle zorganizovaný, všechno navazovalo 
a klapalo. Jsem rád, že jsem se mohl zúèastnit. Dìkuji 
televizi RTA,“ øekl bezprostøednì po finále bývalý 
reprezentant Ivo Ulich, který nastoupil za Našíadresu. 
Chválou nešetøil ani známý seriálový herec Josef Pejchal: 
„Skvìlé høištì, skvìlí lidé, skvìlý turnaj, skvìlá RTA!“ 

Cílem celého turnaje bylo pøispìt Základní škole 
v Pøepychách na nákup multimediální tabule. „V tuto chvíli 
mùžeme øíct, že jsme na multimediální tabuli vydìlali 
zhruba 70 tisíc korun. Pøesné èíslo budeme znát po 
kompletní vyúètování celé akce,“ øekl šéfredaktor RTA 
Východní Èechy Jan Dušek.

Jan Dušek, šéfredaktor RTA Východní Èechy: „Chtìl 
bych touto cestou podìkovat všem partnerùm RTA 
Cupu 2010. Bez jejich pomoci by se celý turnaj nemohl 
uskuteènit. Generálním partnerem RTA Cupu 2010 
byla spoleènost Assa Abloy CZ/SK, výrobce 
zamykacích systémù znaèky FAB. Dìkuji všem 
hráèùm, kteøí se turnaje zúèastnili. Velké díky patøí 
také lidem z Pøepych. Byli to oni, kteøí s organizací RTA 
Cupu 2010 nejvíce pomáhali.“

Generální partner turnaje: Assa Abloy CZ/SK, výrobce 
zamykacích systémù FAB

Mediální partneøi: Radio Èerná hora, Orlický týdeník, 
internetový server Orlický.net

Partneøi: Stavební spoleènost RGS Lukavice, pivovar 
Pernštejn, Hotel Holub Opoèno, AW Domy s.r.o., 
tiskárna Uniprint, Michal Fanta, Dobruška.net, PZP 
Semechnice, Abrus PoháryRTA Cup 2010, II. ročník chari−

tativního fotbalového turnaje
9. – 10. července 2010 v Přepychách na Rychnovsku 
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Koneèné poøadí RTA Cupu 2010, 10. èervence 
2010, Pøepychy
1. Našeadresa.cz
2. Rozzuøený hlemýžï Pøepychy
3. FC Hradec Králové
4. Assa Abloy CZ/SK
5. TV Nova
6. RTA
7. Èeská televize
8. Sport 5
9. TV Prima
10. Slovenská televize

Nejlepší brankáø Pavel Šplíchal, RTA
Nejlepší hráè Tomáš Hejzlar, RH Pøepychy
Nejlepší støelec David Kárník, Našeadresa, 21 branek

Rozlosování turnaje
Skupina A    Skupina B
Èeská televize TV Nova
Slovenská televize TV Prima
RTA Sport 5
Rozzuøený hlemýžï Pøepychy Našeadresa.cz
FC Hradec Králové Assa Abloy 
CZ/SK

9:00 Èeská televize - Slovenská televize  2 : 1
TV Nova - TV Prima  6 : 0

9:25 RTA - Rozzuøený hlemýžï Pøepychy  2 : 3
Sport 5 - Našeadresa.cz  3 : 2

9:50 Èeská televize - FC Hradec Králové  0 : 3
TV Nova - Assa Abloy CZ/SK  0 : 2

10:15 Slovenská televize - Rozzuøený hlemýžï 
Pøepychy  1 : 6
TV Prima - Našeadresa.cz  0 : 12

10:40 FC Hradec Králové - RTA  5 : 3
Assa Abloy CZ/SK - Sport 5  1 : 0

11:05 Èeská televize - Rozzuøený hlemýžï 
Pøepychy   1 : 4
TV Nova - Našeadresa.cz  2 : 2

11:30 Slovenská televize - RTA  0 : 8
TV Prima - Sport 5  0 : 5

11:55 Rozzuøený hlemýžï Pøepychy - FC 
Hradec Králové  3 : 5
Našeadresa.cz - Assa Abloy CZ/SK  4 : 2

12:20 Èeská televize - RTA  3 : 4
TV Nova - Sport 5  2 : 1

12:45 Slovenská televize - FC Hradec Králové 1 : 4
TV Prima - Assa Abloy CZ/SK  0 : 4

Finálové zápasy
13:30 9. -10.místo

Slovenská televize - TV Prima 2 : 6
7. - 8. místo 
Èeská televize - Sport 5 2 : 0

14:00 1.semifinále
FC Hradec Králové - Našeadresa 1 : 5

Rybářské závody

2.semifinále
Rozzuøený hlemýžï - Assa Abloy 4 : 1

14:30 5. - 6. místo 
RTA - TV Nova 5 : 3

15:00 3. - 4. místo 
FC Hradec Králové - Assa Abloy 3 : 1

15:30 FINÁLE 
Rozzuøený hlemýžd - Našeadresa 4 : 4

         pokutové kopy 8:9

Vážení spoluobèané,
byl jsem vyzván, abych Vás touto cestou seznámil 
s výsledky rybáøských závodù, konaných ve dnech 24. 7. – 
25. 7. 2010 na Obecním a Farském rybníce v Pøepychách.
V sobotu 24. 7. 2010 se do naší obce sjela spousta rybáøù 
a rybáøek ze širokého okolí, aby se zúèastnili rybáøských 
závodù dospìlých. Pøi prezenci, která zaèala v 5:30, 
si každý vylosoval svá soutìžní místa. Samotný závod, 
rozložený do dvou poloèasù, byl odstartován v 7:00 
odbitím kostelních hodin. Každý z poloèasù trval 
2,5 hodiny. Všichni rybáøi si vylosovali svá místa tak, že se 
vystøídali na obou rybnících. Cílem bylo ulovit co nejvìtší 
poèet ryb, které byly mìøeny a jejich délky následnì 
zapsány do úlovkových lístkù. Namìøené centimetry 
se následnì pøemìnily na body, pøièemž 1cm = 1 bod. 
Nejèastìji lovenou rybou byl kapr, lín, amur, plotice, perlín. 
Navzdory pomìrnì chladnému a deštivému poèasí, které 
o ètvrtém prázdninovém víkendu panovalo, byly ryby 
opravdu pøi chuti. Dùkazem byla skuteènost, že po seètení 
všech výsledkù se ulovilo neuvìøitelných 926 ryb o celkové 
délce 193,42 metrù.

1. místo Horváth Milan, Sezemice 1 393 bodù
2. místo Klapka Petr, Týništì nad Orlicí 1 110 bodù
3. místo Klapka Lukáš, Týništì nad Orlicí       894 bodù
4. místo Mrveèka Patrik, Týništì nad Orlicí    864 bodù
5. místo Bureš Pavel, Týništì nad Orlicí    804 bodù

Pøed zahájením závodu byla vyhlášena tipovací soutìž, 
ve které šlo o uhodnutí, nebo alespoò o co nejpøesnìjší 
odhad poètu bodù, které budou staèit na celkové prvenství. 
Nejpøesnìji tipoval Roman Mikulík, který s trochou 
nadsázky tipoval 1400 bodù. Nejvìtší ulovenou rybou byl 
kapr o délce 77 cm, kterého ulovil Petr Kalus. 
Po vyhlášení výsledkù se po dohodì s rybáøi uskuteènil od 
16:00 rok od roku oblíbenìjší odpolední „srandazávod“, 
který je zpestøením sobotního odpoledne. Právo na start má 
v tomto pøípadì prvních 20 umístìných rybáøù 
v dopoledním závodì, které doplní pøítomní rybáøi 
i nerybaøí startující na divokou kartu. Loví se pouze 
na Obecníku. Ryby se v tomto pøípadì nemìøí. Vyhrává 
závodník s nejvìtším poètem chycených ryb. Letos 
se o vítìzství pøetahoval Oldøich Dvoøák s Petrem Chválou. 
Nakonec se z vítìzství radoval Petr Chvála. Tøetí skonèil 
Michal Brodský.
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V nedìli, jak je zavedeným pravidlem, se bøeh Obecního 
rybníku stal rybáøským rájem pro dìti. Pravidla a hodno-
cení ulovených ryb byla stejná jako v sobotu. Také mladí 
rybáøi si vedli velmi zdatnì. Za ètyøi hodiny chytání, které 
bylo rozdìleno do dvou poloèasù, ulovili 179 ryb o celkové 
délce 36, 26 metrù. Všem zúèastnìným se podaøilo chytit 
rybu! 

1. místo Tobolka Daniel, Hradec Králové   529 bodù
2. místo Chvála Jan, Sezemice   459 bodù
3. místo Dernerová Veronika, Týništì nad Orlicí   396 bodù
4. místo Nýè Mates, Týništì nad orlicí   367 bodù
5. místo Dolejší Radim, Èánka   348 bodù

Nejdelší ulovenou rybou byl i v nedìli kapr. Š�astným 
lovcem se stal Honza Chvála, který si kromì druhého místa 
odvezl domù i obrovský zážitek, když po urputném boji 
zdolal 71 cm dlouhého šupináèe. 
Závìrem bych chtìl podìkovat obci Pøepychy, všem 
sponzorùm, známým a kamarádùm, kteøí se podílejí na 
organizaci závodù. Zároveò také všem úèastníkùm, kteøí se 
i za takového poèasí sešli v hojném poètu s vynikající 
náladou. 

S pozdravem  Ing. Josef Vostøez ml.

Loučení s létem
Poslední prázdninovou sobotu pøipravily èlenky 
Èerveného køíže Pøepychy odpoledne plné soutìží 
a zábavy pro dìti a rodièe. Zasoutìžit a pobavit se pøišlo 
24 dìtí. „Tety“, které byly zároveò pøísnou porotou, 
pøedvedly, jak by mìly jednotlivé disciplíny vypadat a za to 
sklidily zasloužený potlesk. Na soutìžící èekalo  shazování 
plechovek, slalom s míèkem na lžíci, hod na cíl, skákání 
v pytli a nechybìly ani chùdy, které se nìkterým 
odvážlivcùm zalíbily natolik, že tuto disciplínu absolvovali 
i dvakrát. Pøesto nejlepší chùzi na chùdách pøedvedl pan 
Preclík. Jakmile mìly dìti splnìny všechny soutìžní úkoly, 
a pøevzaly si sladké odmìny, rozdìlily se do dvou družstev 
a pøedvedly svou sílu pøi pøetahování lanem. Aby nebyly 
menší dìti v nevýhodì, zapojila se i teta Táòa. Když 
si všichni dostateènì zasoutìžili a vybili pøebyteènou 
energii, pøedala teta Dráža  diplomy a teta Lída rozhodila na 
høištì bonbóny, na které se dìti hned vrhly. A na závìr bylo 
pøipraveno slíbené pohoštìní - opeèené párky a limonáda. 
Podìkování patøí všem organizátorkám, hodným tetám - 
Lídì, Dráže, Márii, Jitce, Milušce, Terezce,…. Dìkujeme 
a tìšíme se na další akci! A co vzkázat tìm, kteøí nepøišli
-pøíští léto si pøijïte také zasoutìžit, urèitì nebudete litovat.

Jana Zilvarová

O zpravodaji
Vydává: Obecní úøad Pøepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

Náklad: 300 ks, ZDARMA - možno vyzvednout 
na OÚ, v obchodì potravin, v obchodì p. Karlíèkové

Uzávìrka pøíštího èísla: 31. 12. 2010
Pøíspìvky pøedávejte v elektronické podobì nebo na 
datových nosièích.
Design a tisk novin: regereklama, Opoèno



Komunální volby

Kroužek malých zdravotníků

Týden vzdělávání dospělých

Vážení spoluobèané

Již za necelý týden se konají komunální volby, tj. volby do 
obecních zastupitelstev.

I u nás v Pøepychách se budeme rozhodovat, kdo se bude 
podílet na chodu obce a jakým smìrem se bude v pøíštích 
ètyøech letech naše vesnice ubírat.

Dovolte mi, abych touto cestou pøedstavil jedno z nìkolika 
uskupení, které se bude ucházet o Vaše hlasy. Jedná se 
o Sdružení nezávislých kandidátù.  Na naší kandidátce 
najdete patnáct jmen, které tvoøí pestrou smìsici lidí. Jsou 
zde jak zkušení „harcovníci“, kteøí mají s komunální 
politikou nemalé zkušenosti, tak i lidé, kteøí jsou noví, 
neokoukaní a plní elánu udìlat nìco pro obec.

Každý èlen kandidátky je pøipraven ujmout se práce 
spojené s funkcí zastupitele. A� už je na kandidátní listinì 
na místì prvním èi patnáctém a není tudíž na kandidátce jen 
do poètu.

Snad každý èlen našeho sdružení se snaží svým zpùsobem 
uplatòovat se v èinnosti spojené s naší obcí a� už je 
souèasným èlenem zastupitelstva èi nikoliv. Jedná se 
o pùsobení v rùzných dobrovolných spolcích, a podílení se 
na kulturních èi sportovních akcích konaných v rámci naší 
obce.

A co je naším cílem a co chceme dokázat?

Vytvoøení podmínek pro to, aby v naší obci chtìli žít mladí 
lidé s dìtmi, vytvoøení stavebních parcel, snaha získávat 
peníze z programù Evropské unie, cílené a šetrné nakládání 
s tìmito prostøedky, zlepšit komunikaci mezi zastupiteli 
a obyvateli Pøepych, zapojení všech zastupitelù do èinnosti 
v obci, podpora místních spolkù a sdružení. 

Pokud jste tedy s nìèím nespokojeni a chcete nìjakou 
zmìnu, budeme rádi, když oznaèíte køížkem nìkterého 
z našich kandidátù, který splòuje Vaše oèekávání, a dáte 
šanci našemu Sdružení nezávislých kandidátù.

Na závìr chci jen øíct, že a� už se ve volbách rozhodnete 
jakkoliv a dáte svùj hlas komukoliv, vìøím, že to bude ku 
prospìchu a užitku naší obce, ve které všichni spoleènì 
žijeme a chceme žít spokojenì i v budoucnu.

Vladimír Zdenìk jun.

Již tøetím rokem funguje v naší obci kroužek ÈÈK, minulý 
rok ho navštìvovalo 9 dìtí. Schùzky probíhají pravidelnì 
jednou týdnì v družinì místní školy. 
Náplní kroužku je nauèit dìti základní vìdomosti o první 
pomoci a jejím poskytování. V hodinách se však dozvìdí 
i nìco málo o oborech se zdravotnictvím souvisejících 
a spoustu dalších informací nezbytných k pochopení 
základních principù.         
Jednou roènì se malí zdravotníci zúèastòují okresního kola 
soutìže ÈÈK v první pomoci, kde si vyzkouší poskytování 
první pomoci simulací skuteèných situací, v níž je 

Od 8. do 12. listopadu 2010 se v 
Královéhradeckém kraji uskuteèní 
Týden vzdìlávání dospìlých. Tento 
roèník organizaènì zabezpeèují úøady 
práce v Královéhradeckém kraji, tedy
i Úøad práce v Rychnovì nad Knìžnou. 
Mottem letošního roèníku Týdnù 
vzdìlávání dospìlých je heslo 

„Vzdìláváním ke zvyšování produktivity“.
Hlavním cílem této významné celorepublikové akce je 
motivace potenciálních úèastníkù celoživotního 
vzdìlávání, vzdìlavatelù a zamìstnancù k úèasti ve vzdìlá-
vání dospìlých.
Pro obèany všech vìkových kategorií, a� zamìstnané nebo 
nezamìstnané, kteøí mají chu� se vzdìlávat, mají chu� uèit 
se novým vìcem, nebo si jen chtìjí zpøíjemnit den 
zajímavou pøednáškou, pracovníci Úøadu práce 
v Rychnovì nad Knìžnou ve spolupráci s dalšími 
organizacemi pøipravili opravdu zajímavý program. 
Mùžete se tìšit na pøednášky, dny otevøených dveøí, 
semináøe, ukázkové hodiny kurzù a mnoho dalšího – a to 
vše zcela zdarma. Tyto akce se uskuteèní ve vlastních 
prostorách jednotlivých institucí. Nìkteré instituce však 
nemají vlastní prostory natolik velké, aby pojaly vìtší poèet 
lidí, proto pro tento úèel uvolní vlastní prostory i úøad 
práce. 
Program se v souèasné dobì vytváøí, ale již nyní mùžeme 
prozradit, že se do programu zapojí mnoho vzdìlávacích, 
ale i zájmových institucí. Jsou mezi nimi napø. o.s. Péèe 
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nezbytná, napøíklad poskytování PP pøi autohavárii. 
Hlavním cílem našeho spoleèného snažení je nauèit dìti 
samostatnému poskytování PP, pochopení základních 
souvislostí v oboru a schopnosti poradit si i v improvizo-
vaných podmínkách. Protože se jedná o mladší školní vìk 
preferuji pøedevším princip škola hrou :-) 
Kroužek bude pokraèovat i letos každý pátek od 14:00 
do 15:00. Do dalšího roku pøeji dìtem hodnì úspìchù 
v hodinách i na soutìži.

Jana Kudrnová
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o duševní zdraví, Agapé, o. s. – obèanská poradna,  Pferda 
o.s., knihovny, mateøská centra, OKO – vzdìlávací 
a rozvojové centrum, sdružení Splav, domy dìtí a mládeže, 
Bazén v Rychnovì nad Knìžnou, autoškoly, støední školy a 
další. Dny otevøených dveøí budou probíhat v øadì institucí, 
napø. v Kinì 70 v Dobrušce, v Podorlickém vzdìlávacím 
centru v Dobrušce a v mnoha dalších zaøízeních. 
V rámci Týdnù vzdìlávání se pøedstaví také Úøad práce 
v Rychnovì nad Knìžnou. Obsah jednotlivých semináøù 
a pøednášek se bude týkat napø. informací o službách úøadu 
práce, dovedností nutných k úspìšnému hledání 
zamìstnání, moderních informaèních zdrojù, job clubù, 
rekvalifikací, osobní dokumentace – životopisù, 
motivaèních dopisù atd.
Dále pøipravujeme setkání u kulatého stolu zástupcù 
významných firem z regionu, øeditelù støedních škol 
a výchovných poradcù. 
Sledujte tisk a výlepní plochy, již brzo se dozvíte podrobný 
program pro náš okres. Vìøíme, že si v bohatém programu 
Týdnu vzdìlávání dospìlých vybere opravdu každý. 
Všichni jste srdeènì zváni!
V pøípadì jakýchkoli dotazù nás neváhejte kontaktovat na 
níže uvedená telefonní èísla.
Lada Doležalová, DiS., tel. 950 159 283
Mgr. Nadìžda Martincová, tel. 950 159 231

Humanitární sbírka

Článek do novin

Bohužel jsme už podruhé letos museli uspoøádat 
humanitární materiální sbírku na pomoc zaplaveným 
oblastem. Prostøedky vybrané od našich obèanù pøi sbírce 
dne 11.8.2010 putovaly do obce RASPENAVA. Finanèní 
pomoc ve výši 11.200,-Kè, kterou darovali místní 
obyvatelé pøi humanitárních sbírkách 24.5.2010 
a 11. 8. 2010,  jsme odeslali na pomoc do Chrastavy.
Dìkujeme všem obèanùm za pomoc. Je vidìt, že nám 
neštìstí jiných není lhostejné, že se snažíme pomoci, a to se 
cení. Všem patøí dík!!

Ludmila Preclíková, pøedsedkynì ÈÈK

Dlouho jsem sliboval pøispìt do Pøepyšského zpravodaje 
èlánkem, který by zpestøil jeho obsah, aby stále nepøinášel 
jen statistické údaje nebo pøehled o hospodaøení obce. 
Chtìl bych tímto vyzvat i vás spoluobèany, aby jste se sami  
pøíspìvky podíleli na obsahu zpravodaje, jehož podoba je 
výsledkem pøedevším jedné osoby, a to Jany Zilvarové. 
Vím s jakými obtížemi získává do každého èísla pøíspìvky 
od jednotlivcù, ale i organizací a spolkù pùsobících 
v Pøepychách. A pøitom prezentace jejich èinnosti se mùže 
stát pravidelnou a jistì ètenáøsky vdìènou èástí obsahu 
každého vydání. Záleží jen na nás, jakým si ho "udìláme" 
a jestli bude životaschopný.
Vìøím v to, že bude následovat podobu celé vesnice, která 
v poslední dobì zaznamenala mnohé zmìny k lepšímu 
(obecní rybník, škola, veøejná zeleò).
Ty nejvìtší promìny obce jistì probíhají pod taktovkou 
obce, pøesto každý z nás mùže mít podíl na celkovém 
vzhledu. Pøi každé mojí cestì do zahranièí si všímám toho, 
jak upravená jsou mìsta nebo vesnice, a� je to na západ, 
sever, jih nebo východ od našich hranic. Urèitì i vy na 
svých dovolených obdivujete záplavu muškátù alpských 
stavení, dokonalý trávník anglických návsí nebo malebnost 
ulièek ve støedozemí. A�  se mi kdekoliv líbí sebevíc, vždy 
se domù vracím rád a pøemýšlím, èím bychom se mohli 
v zahranièí inspirovat. Chtít ale dosáhnout podobných 
výsledkù v našich konèinách by vyznìlo spíše jako 
karikatura, tak jako mnohé snahy stavebníkù o neotøelou 
architekturu, ze kterých místo skvostu vzešly jen domy 
s hanlivou nálepkou "podnikatelské baroko". Jde spíš
 o poznání a pochopení vazeb, jaké mají lidé jinde ve svìtì 
k místu kde žijí. Mìl jsem možnost poznat místa, kde se 
nedìlá velký rozdíl ve vynaložené péèi na veøejné místo 
stejnì jako soukromé. Èasto ani nepostøehnete hranici mezi 
tím co je zahrada a co už veøejnì pøístupné místo. Lidé rádi 
nechávají nahlédnout kolemjdoucí do svých zahrad a zájem 
o jejich "výtvor" je vyloženì tìší.
Nevyzývám k tomu, abychom odstraòovali oplocení, to by 
každé druhé hlášení místního rozhlasu oznamovalo 
zatoulaného psa, a možná by se také ztrácelo více vìcí, jak 
jsme tomu bohužel v poslední dobì svìdky! Jde mi jen o to, 
abychom odstraòovali ty pomyslné ploty v naší mysli, které 
striktnì oddìlují obecní od našeho majetku.
Bude-li nám na srdci ležet vzhled veøejných prostranství 
stejnì jako vlastní zahrady, mùže se naše vesnice jednou 
stát inspirací pro ostatní ale hlavnì místem, na které 
budeme pyšní, a kam se vždycky budeme rádi vracet 
z našich cest.                                  Zdraví vás David Tomek

Korálkování – šperky 
støeda 17.11.2010 v 18:00 hod. 

v restauraci Katka 

Aranžování – adventní, 
předvánoční čas 

termín konec listopadu (bude upøesnìno), 
tentokrát nás navštíví paní L. Tláskalová

Kalendář akcí ČČK



Návštěva z Japonska

Co je to ORIGAMI ?

Životní styl = zdraví,krása

Pondìlí 13.záøí zaèalo v pøepyšské škole jako každý jiný 
školní den, jen žáèci  (a vìøím, že nejen oni) byli celí 
netrpìliví, protože oèekávali návštìvu z Japonska. Do naší 
školy zavítala na návštìvu KAORI TAKAHASHI 
z Hirošimy. Velmi milá a pøíjemná kadeønice z Japonska, 
které je 24 let,  se rozhodla studovat angliètinu a cestovat po 
Evropì. Na jedné ze svých cest se seznámila s paní 
Zdeòkou Seidelovou a pøijala její pozvání k návštìvì 
Pøepych. Ve škole  Kaori  pozdravila dìti, od kterých 
dostala na památku obrázek s pøepyšským kostelem, 
prohlédla si školu a byla tak hodná, že ukázala, jak se skládá 
tradièní japonské ORIGAMI. Vysvìtlila dìtem, že její 
jméno v pøekladu znamená „Krásná vùnì“ nebo také 
„Princezna na nebi“ a na památku se nám podepsala. 
Pro dìti i uèitele byla návštìva milým zpestøením všedního 
dne.                                                              Jana Zilvarová

Japonské umìní skládání rozlièných motivù z papíru (oru - 
skládat, kami – papír).
Pøedpokládá se, že vzniklo pøibližnì v 9. století, když zprvu 
mìlo své místo pøi náboženských obøadech a výzdobì 
šintoistických svatyní.
Jako široce rozšíøená zábava se zaèíná objevovat až v 17. stol. 
a jeho obliba výraznì stoupá následující dvì století.
Popularita origami v Japonsku je obrovská. Skládat z papíru se 
uèí dìti už v mateøské školce. Maskoty zimních olympijských 
her v Naganu vytvoøil jeden z nejvìtších mistrù tohoto umìní 
Joseph Wu. Ovšem nejvìtším dokladem toho, co pro Japonce 
origami znamená, je pomník dìtským obìtem atomové bomby 
v Hirošimì - Dìvèátko skládající jeøába (orizuru). Byl 
vytvoøen podle dívenky Sadako Sasaki , trpící v dùsedku 
ozáøení leukémií, která se podle staré japonské legendy 
snažila poskládat tisíc papírových jeøábù, aby se uzdravila; 
nemoc však byla rychlejší. 
Nejlepší pøítelkynì povìdìla Sadako starou japonskou 
legendu, která øíká, že každému, kdo složí tisíc papírových 
jeøábù (origami), se splní jedno pøání. Sadako mìla pøání, aby 
se uzdravila. Posledních 14 mìsícù svého života strávila 
v nemocnici a za tu dobu složila pøes 1 300 papírových jeøábù. 
(Jiná verze tohoto pøíbìhu øíká, že se jí podaøilo složit pouze 
644 papírových jeøábù, a tak její pøátelé pro ni složili ostatní, 
aby jich mìla vysnìných 1 000) . Zemøela ve vìku 12 let.
Zdroj : Wikipedia
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Dnešní téma: Péèe o ple�, aneb  co jsme 
si neøekli v minulém èísle. Každý by se 
mìl o svou ple� starat ́ ´tøífázovì,, co tím 
myslím.Ráno i veèer podle typu pleti 
použít na vlhkou pokožku ple�ovou vodu 
èi mléko a krouživými pohyby umýt ple� 
jako mýdlem. Opláchnout vodou 
a osušit. Nebojte se vody z vodovodu , jen 
velmi malé procento lidí s ní má problémy. Dále na 
namoèený (tím ušetøíte až 2/3) kosmetický tampón nastøíkáme 
tonikum a celý oblièej, krk i dekolt ošetøíme . Tím se nám 
zaènou stahovat naše póry a ple� již neutíráme. Dále vklepeme 
èi lehce vmasírujeme ráno hydrataèní krém s ochranným 
faktorem a veèer noèní krém. Pokožku zbyteènì nevypínáme 
vše provádíme lehce. Na závìr vklepeme ráno oèní gel /pùsobí 
pomaleji a chrání oèní okolí po celý den/, veèer oèní krém 
/pùsobí rychleji a zachytí regeneraci pokožky , to je od 24  do 
4 hodin . Protože pokožka okolo oèí je podstatnì slabší než 
jinde na oblièeji vìnujte této oblasti svou péèi pøípravky, které 
jsou pro to vyrobeny. Sice toto ošetøení vypadá složitì ,ale je to 
pouze 3 minuty ráno a 3 veèer.  Starejte se o sebe pánové pro 
své zdraví a my ženy a� jsme i krásné a a� naši muži jsou  
na nás pyšní a mají co obdivovat a dobývat . Ty tam jsou èasy, 
kdy nám staèilo mýdlo a indulona. To co staèilo našim 
pøedkùm, již skuteènì nestaèí nám.
 Každý z vás je jedineèný. Mìjte rádi i sami sebe.       
 ------------------------------------------------------------------------
Další dva cviky , jak zvládat ranní vstávání a pøipravit tìlo na 
celodenní zátìž.
3/ Ve výdechu se pøedkloníme a tìlo necháme vlastní vahou 

viset dolù/podle našich možností/. Stojíme na celých 
chodidlech.

4/ Dlanì položíme na zem a s nádechem suneme jednu nohu 
co nejdále do zadu. Potom druhou nohu. Vždy dle našich 
možností.

Jeden aforismus na závìr: Chceš-li být š�astný, nesrovnávej.
                                          Chceš-li být š�astný, neobviòuj.
Pøípadné dotazy a námìty posílejte na e-mail adresu: 
libuse.hrochova@seznam.cz
Nejèastìjší, èi nejzajímavìjší dotazy vyberu a odpovím 
v nìkterém dalším pokraèování.
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2010−02 ze dne 24.6.2010

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení.
2. Informaci o vìcném a finanèním plnìní rozpoètu 

k 31.5.2010 (zateplení ZŠ, vstup na poštu, oprava kanali-
zace ke høbitovu, oprava komunikací „ke mlýnu a k DZU)

3. Informaci o jednání kontrolního výboru (vymáhání dluhu 
z poškozeného bytu è. 5 v DZU, zamìstnávání    
pracovníkù VPP, výmìna zaøízení v bytech)

4. Informaci o jednání finanèního výboru
5. Informaci o závìreèném úètu DSO Vrcha za rok 2009

II. Schvaluje:
1. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene k pozemku p.è.1110 – 

právo prùchodu a prùjezdu vlastníkù pozemkù p.è.  817/1, 
817/2, 817/3 a 817/4, st. p. è. 150 a domu èp.115

2. Závìreèný úèet obce Pøepychy vèetnì zprávy o výsledku 
pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2009 s vyjádøením 
souhlasem s celoroèním hospodaøením „bez výhrad“

3. Pøípravu akce oprava komunikací „ ke mlýnu“ a k DZU
4. Opravu opìrné zdi ke Døzínùm v hodnotì do 200.000,- Kè
5.  Rozpoètové opatøení è. 1/2010
     pøíjmy           + 244.000,- Kè
     výdaje           + 244.000,- Kè
     financování                 0,- Kè
6. Budoucí nákup pozemku p. è. 232 o výmìøe 1166 m2 

(evidence PK) – cena 25,- Kè/m2
7. Nevyèerpanou èást pøíspìvku obce na provoz ZŠ z roku 

2009 ve výši 3.217,38 Kè ponechat ZŠ na rok 2010

III. Ukládá:
1. Oslovit firmy Strabak, SUS, Stavitelství Vamberk – cenová 

nabídka na opravu komunikací
2. Pro další jednání zpracovat dokumentaci + ceny zvýraznìné 

dopravní znaèení u ZŠ, zrcadlo v Domkách, nákup mìøièù 
rychlosti (po vyhodnocení zaøadit do rozpoètu)

3. Provìøit nacenìní opravy balkonu ZŠ (cena cca 300000 Kè)
4. Pøi výmìnì zaøízení v obecních bytech tuto výmìnu 

posoudit komisí, doplnit zápisem, popø. vyjádø. odborníka
5. Upozornit písemnì majitele pozemkù na oøezání stromù 

u cesty do Døízeò- konzultovat s MìÚ – ŽP

Pøipomínky a informace :
1. Firma RUND zanikla a pøešla pod firmu Mariu Pedersen, 

obec uzavøela novou smlouvu o svozu odpadù, 
pro obèany se nic nemìní

2. Termín konání komunálních voleb je vyhlášen 
na 15.-16. øíjna 2010, poèet poslancù 15 zùstává

3. Problematika chodníku v Domkách-propady cesty 
a chodníkù, obnovit prosakování

4. Problematika ve skalách- dráty od rozhlasu – na opravì se 
nepracuje, návoz hlíny

5. Koøenová ÈOV – rozpoèet na 16 mil. Kè, chybí souhlasy 
vlastníkù

6. Mytí automobilù na høbitovì
7. Poseèení trávy na pøíkopech u cesty k Mokrému - oslovit 

SUS
8. Mìøení rychlosti v obci  mìstskou policií
9. Seèení ploch v obci – po dobu nemoci pracovníka VPP 

oslovit jiné obèany
10. Napuštìní rybníkù – propouští stavidla, nutná oprava

Úøední deska:
Pozvánka: 27.5. - 24.6.2010, Závìreèný úèet: 27.5. - 24.6.2010

Ing. Josef Petera , starosta obce,                                                                                                
Mgr. Jan Macháèek,místostarosta  
Miroslav Otèenášek, Miroslav Andrš - ovìøovatelé zápisu 

V Pøepychách dne 8.7.2010

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2010−03 ze dne 9. 6. 2010

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č. 2010−04 ze dne 8. 9. 2010

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení.
2. Informaci o chystané opravì kanalizace v úseku ke høbitovu
3. Informaci o opravì vodovodního øádu pøed èp. 114
4. Informaci o festivalu dech. hudeb „Pøepychy K. Pšenièného“ 
5. Informaci o RTA CUPu
6. Informaci o pøijímacím øízení do ZŠ a MŠ
7. Informaci o studii o komplexním protipovodòovém opatøení 

v obci zpracovanou firmou Agroprojekce s.r.o. Litomyšl
8. Informaci o stavu pøíprav budoucí koøenové ÈOV

II. Schvaluje:
1. Dodavatele na zateplení školy – firmu STATING s.r.o.
2. Plnou moc právníkovi k zastupování obce pøi vymáhání 

dluhu za byt èp. 5 v èp. 212
3. Prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok v èp. 167
4. Koncepci využití (altán, skalka, živý plot,…) pozemku 

pøilehlého k bytovému domu è. 198 (par. È. 982/3 o výmìøe 
981m2) jeho spoluvlastníkùm na dobu neurèitou                                          

5. Smlouvu o výpùjèce se Správou silnic HK – vybudování 
chodníku k Záhornici

6. Nákup poulièních hodin na hasièskou zbrojnici
7. ZŠ a MŠ mohou pøijmout vìcné dary od sponzorù do výše 

1.000,- Kè bez dalšího schvalování ZO a RO

III. Neschvaluje:
1. Pronájem rybníku „Dvorský“ jinému nájemci-žadateli

Pøipomínky a informace:
1. Posekání pøíkopu v okolí cesty od Opoèna
2. Od 14. 6. 2010 budou pravidelné schùzky zastupitelù, 

kteøí budou vyhodnocovat práci zamìstnancù  na VPP
3. Odkládání nepatøièných vìcí do kontejnerù na plasty 

(napø. maso, pleny apod.) – bude výzva obèanùm a 
uveøejnìn èlánek ve zpravodaji a rozhlasové relaci    

4. Návrh sdružit elektromìry v hasièské zbrojnici
5.  V RO vyhodnotit návštìvnost v obecní knihovnì

Úøední deska: Pozvánka: 27.5.2010 - 9.6.2010

Ing. J. Petera , starosta obce, Mgr. J. Macháèek, místostarosta  
Ing. Jiøí Sejkora, Václav Kánský - ovìøovatelé zápisu

V Pøepychách dne 23.6.2010

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení – dokonèeny schválené 

prodeje pozemkù
2. Informaci o vìcném a finanèním plnìní rozpoètu 

k 30.8.2010 – dokonèeno zateplení ZŠ + oprava balkonu,
podlaha na pùdì ZŠ, pokraèují práce na vstupu na poštu, 
pøíští mìsíc se zaène s pracemi na opravì støechy MŠ, musí 
být revize na dìtské høištì + vývìska s provozním øádem, 
dokonèeno osvìtlení altánu, instalace hodin na požární 
zbrojnici, instalace 3 zrcadel na nepøehledných výjezdech 
z místních komunikací, opraveno znaèní pøechodu u ZŠ, 
podpìrná zídka u cesty do Døízeò – musí být zamìøení, 
projekt – realizace v pøíštím roce, zveøejnìna vyhláška 
na vybudování chodníku smìrem k Záhornici, probìhne 
oprava komunikací „ke mlýnu“ a k DZU, realizace proti-
povodòových opatøení u bytovek 

3. Informaci o závìreèném úètu DSO Døížná za rok 2009 
vèetnì zprávy o pøezkoumání hospodaøení za rok 2009
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Blahopøejeme k životnímu jubileu!

Srpen 2010
Hofmanová Rùžena èp.2 91 let
Jirmanová Rùžena èp.199 81 let

Záøí 2010
Škalda Josef èp.196 83 let
Krošèenová Maria èp.98 70 let

Všem jubilantùm pøejeme pevné zdraví a dostatek 
životního elánu a optimizmu a ještì hodnì spokojených 
a š�astných let v naší obci.

Tyto údaje jsou zveøejòovány v souladu se zákonem 
è.101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù , se souhlasem 
zde uvedených osob.

Společenská kronika

4. Informaci o zaèátku školního roku v ZŠ a MŠ 
(v ZŠ 41 žákù, v MŠ 27 dìtí) 

5. Informaci o komunálních volbách 15. a 16. øíjna 2010 – 
v obci jsou 4 strany po 15ti kandidátech

II. Schvaluje:
1.  Rozpoètové opatøení è. 2/2010 vèetnì navýšení o investièní 

pøíspìvek DSO Døížná ve výši 25.000,- Kè na zhotovení 
vodovodní pøípojky s hydrantem v lokalitì „ke krù�árnì“
pøíjmy                   + 225.000,- Kè
výdaje                   -  483.628,- Kè
financování            - 258.628,- Kè

2.  Odprodej stavební parcely par. C. 237/122 „ U Dvoráku“- 
výmìra 1.352 m2 v cenì 40,- Kè/m2 firmì Stating s.r.o. 
(forma - smlouva o smlouvì budoucí, závazné podmínky: 
prùzkum zájemcù do 31.3.2011, stavební povolení pøedložit 
do 31.3.2012– text smlouvy schválí  Rada obce)

3. Koupi pozemku vèetnì platby danì z pøevodu nemovitosti  
parc. è. 245 o výmìøe 4.294 m2  v cenì 10,- Kè/m2 

    - „ retenèní nádrž Podlažice“
4.  Pøijetí úvìru ve výši 1.200.000,- Kè u ÈS a.s. poboèka 

Náchod na financování oprav místních komunikací 
a na opravu støechy MŠ

5. Uzavøení smlouvy o spolupráci s MìÚ Opoèno 
o bezplatném vylepování plakátù

III. Ukládá:
1. Starostovi obce  projednat s majiteli èp. 10 oøezání 

borovice, která brání ve výhledu pøi výjezdu na hlavní 
   silnici od høbitova
2. Starostovi obce pøipravit do jednání Rady obce cenovou 

nabídku na instalaci mìøièù rychlosti,
3. Starostovi  zaslat písemné upozornìní obèanovi na volné 

pobíhání ovcí

Pøipomínky a informace :
1. V období vegetaèního klidu obec na svých pozemcích 

zajistí oøez stromù (vìtve pøesahující do chodníkù 
a místních komunikací).

2. Informovat pøedchozí zájemce o parcelu è. 237/122, 
že smlouva o smlouvì budoucí pozbyla úèinnostik 31.7. 2010

3. Výhledovì øešit pøístøešek na papír v ZŠ
4. Problematika obnovy majetku DSO Døížná – drobné opravy 

hradí AQUASERVIS   
5. Na køižovatce u „Martincových instalovat zrcadlo 
6. 13.9. dojde k pøedání bytu è. 5 v DZU èp. 212 novému 

nájemci – smlouva uzavøena na 1 rok
7. Pøipomínka k výsledkùm voleb (špatné sèítání) – 

za výsledky odpovídá volební komice
8. Dokonèit seèení ve skalách
9. Upozornit majitele nákladních automobilù, aby neparkovali 

na obecních pozemcích v kopci – rozježdìn terén

Úøední deska:
Zámìr: 20.8. - 8.9.2010, Pozvánka: 31.8. - 8.9.2010

Ing. J. Petera, starosta obce,  Mgr. J. Macháèek, místostarosta
Václav Kánský, Táòa Cihláøová -  ovìøovatelé  zápisu 

V Pøepychách dne 15. záøí 2010

Vhozením odpadu 
do kontejneru to nekončí!

Co se s odpady dìje poté, co je vyhodíte do barevných 
kontejnerù? Co všechno vzniká z roztøídìných odpadù? 
Neznáte odpovìï? Podívejte se dále a možná budete 
pøekvapeni.
Veškerý odpad nejdøíve putuje na specializované tøídící linky. 
Doposud nebyl vynalezen žádný spolehlivý automatický 
stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše 
nejdøíve tøídí ruènì. Tøídìní každého odpadu má jasná 
pravidla.

Papír
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, èasopisy, 
kanceláøský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenku, kartón a papírové obaly (napø. sáèky). Složení všech 
tìchto druhù papíru se liší, a proto na tøídící lince dochází 
k roztøídìní na jednotlivé druhy. Dotøídìný papír se potom 
lisuje do balíkù a odváží se k dalšímu zpracování. 
Z vytøídìného papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, 
sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíèka nebo toaletní papír. 
Papír je možné recyklovat až sedmkrát!
Sklo
Kontejner na sklo mùže být zelený i bílý. Do bílého kontejneru 
patøí èiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. 
I sklenìný odpad je pøed dalším zpracováním ruènì 
pøedtøídìn. Rozdìlené støepy pak putují na speciální 
automatickou linku, kde lidskou práci pøebírá poèítaè. Ten 
zajistí vysokou èistotu vytøídìného skla tak, aby už nic 
nebánilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze 
recyklovat témìø do nekoneèna. Ze sklenìného odpadu 
vznikají nejèastìji nové lahve na minerálky nebo pivo.
Plasty
PET láhve od nápojù (samozøejmì sešlápnuté), výrobky 
a obaly z plastù, kelímky, sáèky, fólie a polystyrén - to vše patøí 
do žlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí dùsledným 
tøídìním a recyklací. Jejich následné použití je velmi 
rozmanité. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají 
jako výplò zimních bund a spacákù nebo se pøidávají do 
takzvaných zátìžových kobercù. Z fólií (sáèkù a tašek) 
vznikají nové fólie a rùzné pytle. Polystyren slouží k výrobì 
speciálních cihel. Zbylá smìs plastových odpadù se lisuje do 
balíkù a odváží se do závodu na recyklaci smìsných plastù. 
Tam vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, 
zatravòovací dlažba, protihlukové stìny u dálnic apod.
„Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak peèlivì 
odpad roztøídí každá z domácností. Pokud totiž sklo, papír, 
nebo plasty, skonèí v popelnici na komunální odpad, je jeho 
další recyklace témìø vylouèena,“ doplnil Tomáš Pešek, 
regionální manažer spoleènosti EKO-KOM, zabývající 
se tøídìním a recyklací odpadu. 
Další informace o tøídìní odpadù v Královéhradeckém kraji 
najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt: 
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz


