
Minulý rok je již minulostí. Zemřela řada našich občanů, kteří spoluvytvářeli podobu naší
obce. Připomínaly se „osmičkové roky“ a udála se řada událostí - zajímavých, či k zamyš-
lení.

• U Ženevy byl spuštěn největší urychlovač
světa, kde se částice hmoty na kruhové dráze
dlouhé 27 km prohánějí rychlostí světla. Projekt,
kde pracují stovky vědeckých pracovníků, má
vést k vyřešení dostatku energie pro budoucnost.
Někteří mají strach, že při pokusech vznikne
„mini černá díra“, která začne polykat okolní
hmotu (věřme, že to dobře spočítali). Při hledání
„ztracené hmoty vesmíru“ byla ve vzdálenosti
27.000 světelných let od Země (uprostřed Mléčné dráhy) objevena černá díra o velikosti
4 mil. Sluncí - ta nás časem spolkne určitě.

Svět v důsledku otřesů na finančním trhu USA zažívá největší finanční zemětřesení za
posledních 80 let. Hluboká recese se začíná šířit do celého světa. Na pokraji bankrotu se
ocitly již celé státy – Island a Kalifornie v USA. Některá přijatá opatření jsou jak z dob
„zatracovaného socialismu“.Jak říkají znalci poměrů: „Socialismus pro bohaté. Výnosy
jsou soukromé, rizika zajištěna daňovými poplatníky“.

Cena ropy se v červenci 2008 vyšplhala až na 147,27 dolarů za barel (159 l), v prosinci
2008 (po finanční krizi) klesla na 43,77 dolarů za barel. Bohužel stav zásob je konečný
(nejnovější prognóza z roku 2008 je optimistická = 200 roků).
• Finanční krize má i vedlejší nepříznivé efekty – recyklovaný odpad (papír, plasty), který
se vyvážel hlavně do rozvojových států je neprodejný a začínají se po Evropě tvořit hory
odpadu .
• Drahý vývoz naší „západní demokracie“ do některých zemí se nedaří. Většina občanů
Afganistánu či Iráku si již cizí armády nepřeje. Tamní novinář Zaidi hodil po americkém
presidentovi dvě boty se slovy: “Tohle je polibek na rozloučenou od Iráčanů, pse.
“Byl zadržen policií a zmlácen (zlomená ruka, žebra), hrozí mu patnáct let vězení (na 1000
právníků mu nabízí zastupování). Je s podivem, že se neozvali naši ochránci lidských práv,
kteří kritizují rázné kroky radnic proti neplatičům a vandalům či ruský postoj v Gruzii.
• Obchodní spor ruské plynárenské společnosti Gasprom s Ukrajinou má za následek
omezení dodávek zemního plynu. Vytváří krizovou situaci na Slovensku a Bulharsku
(závislost 100% ) a je varováním i pro ČR (80% ).
• Ve Sbírce zákonů bylo za rok 2008 zveřejněno 8.264 stran zákonů a vyhlášek.
• Zákon o městské policii byl několika novelami vylepšen – měření rychlosti na daném
úseku musí být povoleno a řádně vyznačeno. Pokuty považuje řada právníků za těžko
vymahatelné - některé obce čekají na další novelu.
• Obec Brtnice získala na sochu medvěda Brtníka ze státního rozpočtu na rok 2009 částku
1.000.000,-Kč. Je to porce z „medvěda“ (mimořádné peníze obcím). Po zhotovení se stane
nejen symbolem místní obce, ale i Parlamentu, který takto často neúčelně rozhazuje peníze.
• Stát – Letiště Praha koupil od společnosti Penta 77 ha pozemků v ceně téměř 4 miliardy
korun. Většina těchto pozemků byla v roce 2003 vydána Pozemkovým fondem za cenu 11,-
Kč/m (dnešní cena je přes 5.000,-Kč/m ).
• Státní rozpočet skončil na konci roku dluhem 19,5 miliardy korun (nejmenší od roku
1997 – 15,7 miliardy). Bylo proto zarážející, že při rekonstrukci vlády stávajícího ministra
financí Miroslava Kalouska (za rok 2008 vyhodnocen nejlepším ministrem financí z nově
přijatých států EU) chtěli někteří odvolat.

Širší souvislosti :

•

•
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Místní problematika:

Závěrem si přejme :

• Ve dnech 1. a 2. srpna 2008 proběhly oslavy „130 let
přepyšských hasičů“. Na pořadu byl i slavnostní pochod
obcí, pěkně se nám vykračovalo. Snad jen škoda, že k naší
obci dosud nepatří dvě čísla popisná na Nové Vsi – trasa by
byla delší, srovnali bychom si pěkně krok (jak na vojně).
Naše historická stříkačka z roku 1909 dopravila vodu
z dolního konce obce až na kopec k Záhornici do vzdále-
nosti 1025 m s převýšením 42 m. Výkon byl uznán - jsme
v “české knize rekordů“. Byl vydán almanach „130 let SDH
Přepychy“ a DVD video „obec Přepychy“. Český rozhlas
Hradec Králové vysílal pořad „rozhlas na cestách – obec
Přepychy“.

V říjnu 2008 proběhly krajské i senátní volby. Minister-
stvo vnitra nám zaslalo pokyny v jazyce slovenském
a polském. S kandidáty do Senátu – Domšová Václava,
Antl Miroslav - jsme mohli hovořit při oslavách hasičů.
Peřinová Drahomíra měla přednášku o alergiích, kterou
pořádal místní Červený kříž. Poslancem se stal M.Antl.

Proběhl seminář pro naše poslance na téma „komplexní
pozemkové úpravy“. Byla zodpovězena řada dotazů
a některé pochybnosti vyvráceny. Pokud chceme mít
retenční nádrž Podlažice, protipovodňovou ochranu
v Domkách a další smysluplná vylepšení – komunikace,
remízky = nezbývá než požádat o KPU a k tomu je
zapotřebí dostatek podpisů vlastníků pozemků (minimálně
na 51% výměry). Při tom se provádí digitalizace a revize
právních vztahů (opomenutá dědictví, zástavy,..). KPU se
provedou ve všech obcích.Otázkou je :“Bude dostatek
financí i za 15 let ? “

Zloději a vandalové pokračují v devastaci. Někdo zcela
zdemoloval suché WC na rozhledně Osičina. Ze hřbitova
(při nasvíceném kostelu) byly odvezeny čtyři staré
náhrobní desky, dříve umístěné v podlaze kostela. Z aleje
stříbrných smrků u hřbitova si někdo k vánocům uřízl dva
vršky.

Na začátku roku 2009 čeká naše poslance rozhodování
o rozpočtu na rok 2009.V roce 2008 byly příjmy uspoko-
jivé. Uvidíme, jak velký dopad bude mít celosvětová recese
v tomto roce. Připravují se potřebné podklady pro jednot-
livé akce (dokumentace, rozpočty, stavební povolení) :

- kořenová ČOV
- výměna oken a zateplení budovy školy s novou fasádou
- chodník k Záhornici
- celková oprava rybníku Obecník
- zastřešení vstupu na poštu + vestibul obecního úřadu
- opěrná zeď s odpočívadlem u Škaldových (řeší pouze

část zborcené zdi)
Soupis realizovaných akcí v roce 2008 bude uveden

v příštím čísle Zpravodaje až bude schválen „závěrečný
účet obce za rok 2008“.

Našim rodinám - zdraví a spokojenost. Spolkům - dostatek
aktivních členů. Podnikatelům - trvale udržitelný stav
podnikání. Obecnímu zastupitelstvu a úřadu – dobré
nápady a správná rozhodnutí, aby každý náš občan mohl
říci: “V Přepychách je mi dobře “ (nejen kocour Leon).
Ještě vzkaz našim politikům a poslancům: “Neblbněte
a domluvte se !“

•

•

•

•

•

Josef Petera , starosta obce

V dubnu letošního roku by oslavil své 91. narozeniny můj
otec, Karel Pšeničný. Narodil se 5. dubna 1918 zde,
v Přepychách. Otec jim
zemřel, když mu byly
4 roky, takže dětství
prožil s matkou a svými
sourozenci Anežkou
a Josefem, ve značné
chudobě. Maminka byla
zemědělskou dělnicí,
znovu se neprovdala
a přitom musela splácet
hypotéku na domek.
Táta přesto na svá mladá
léta velice rád vzpomínal
a Přepychy mu na celý
život přirostly k srdci.
Dráhu hudebníka začal
jako žák 4.třídy obecné školy ve studiu na housle a klarinet
u pana Laciny, krejčího a muzikanta z Přepych.
Po absolvování třetí třídy Měšťanské školy v Opočně, byl
v roce 1932 přijat do Vojenské hudební školy v Praze,
kterou úspěšně absolvoval v roce 1934 a nastoupil službu
jako vojenský hudebník u Pěšího pluku v Chebu a později
v Šaštíně na Slovensku (mezi Břeclaví a Senicou).
Po rozpuštění československé armády v roce 1939 se vrátil
do rodné obce a působil zde jako kapelník místní dechové
hudby a soukromý učitel hudby. Často zastupoval v kostele
místního varhaníka.
V roce 1942 se oženil s přepyšskou rodačkou Marií
Grohovou. Postupně spolu měli 4 děti a zůstali spolu do
konce života.
V roce 1943 byl totálně nasazen na práci v Německu, kde
byl i několik měsíců uvězněn jako politicky nespolehlivý.
Po ukončení 2.světové války se vrátil domů a již v červnu
1945 nastoupil službu v nové československé armádě jako
výkonný hudebník 4.pěšího pluku Prokopa Holého
v Hradci Králové. Během vojenské služby v Hradci
Králové absolvoval dirigentský kurz, který vedli vynikající
vojenští kapelníci Jindřich Praveček a Jan Fadrhons. Po
jeho ukončení byl povýšen do důstojnické hodnosti a od
roku 1948 působil jako dirigent vojenské hudby v Hradci
Králové.
Počátkem padesátých let se stal kapelníkem vojenské
hudby v Bruntále, kde působil téměř 3 roky. V roce 1953
byl povolán jako učitel hudby do Vojenské hudební školy
v Liberci, kde učil celkem 5 roků. Na podzim 1958 byl
ustanoven dirigentem Ústřední hudby ČSLA a byl pověřen
řízením 3. skupiny.
Vystudoval při zaměstnání dirigentské oddělení pražské
konzervatoře pod vedením profesora Dr. Václava
Smetáčka. Po reorganizaci ÚH-ČSLA v roce 1963, na dva
samostatné orchestry, se stal zakládajícím kapelníkem nově
vzniklé Posádkové hudby Praha. Toto těleso mělo
65 vojenských hudebníků z povolání. Během velmi krátké
doby začal orchestr dosahovat znamenitých výsledků.



Nahrával pro Československý rozhlas, televizi, gramo-
fonové závody atd. Často koncertoval v zahraničí a přitom
vzorně plnil i vojenské povinnosti. Otec zde úspěšně
působil 12 let, až do odchodu na zasloužený odpočinek.
Do důchodu odešel v hodnosti podplukovníka v roce 1975.
Z muzikanta, dirigenta, kapelníka a velitele se postupně stal
i hudebním skladatelem a instrumentátorem pro velké
dechové orchestry. Napsal řadu pochodů, polek, valčíků,
mazurek i sólových instrumentálních skladeb. Mnohé
z nich byly inspirovány zdejším krajem (např. Dřízeňské
údolí, Lesní studánka, Veselá parta – původně Parta
Přepyšáků, Opočenka, atd.). Pro vojenské hudby upravil
směsi lidových písní, Velkou směs písní Karla Hašlera,
Františka Kmocha, předehru k Verdiho opeře Nabucco-
nodosor a celou řadu děl našich i světových skladatelů.
Jako důchodce trávil většinu času v rodné obci, houbařil,
opracovával samorosty a zveleboval chalupu. Muzikantsky
se ale plně věnoval dechové hudbě „Opočenka“. Tato
kapela získala pod jeho vedením pevný základ svých
budoucích úspěchů. Nahrála několik desítek skladeb pro
Československý rozhlas v Hradci Králové. I její první
magnetofonová kazeta, která byla natočena v roce 1995 má
v záhlaví uvedeno: „Věnováno památce Karla
Pšeničného“. Otec stál naposledy za dirigentským pultem
při koncertu „Opočenky“ na nádvoří zámku v Opočně dne
19.7.1990. Po krátké těžké nemoci zemřel v opočenské
nemocnici 12.11.1990.
Karel Pšeničný leží svůj věčný spánek na pražském
hřbitově v Kobylisích, kde je pochován společně se svojí
celoživotní oporou – manželkou Marií, která jej následo-
vala na věčnost o tři léta později.
Sám jsem, jako vojenský hudebník – sólista, s otcem
mnohokrát účinkoval a tak mohu potvrdit, že moji
kolegové, hudebníci, jej uznávali nejen jako vynikajícího
muzikanta a dirigenta, ale i jako skromného, pracovitého
a dobrého člověka, který nesmírně miloval svůj rodný kraj
a svou rodinu. Proto měl také hodně přátel, kteří na něho
s úctou vzpomínají. Karel Pšeničný - syn

Jmenuji se NOKIA 6300. Vyrobili mě
v továrně na mobilní telefony a potom
mě převezli do obchodního střediska
v Hradci Králové. Jednou, bylo to pondělí, před Vánoci,
přišli do tohoto obchodu nějací lidé z Přepych a dlouhou
dobu si mě prohlíželi. Když pak byl večer, tak ten pán a paní
si mě vzali, zaplatili mě a odešli. Potom jsme jeli po dálnici,
až jsme dojeli do Přepych. Tady mě zabalili a schovali mě
do šuplíku. Teprve na Štědrý den mě malý Pepík rozbalil.
Potom mě Pepík využíval, jak jen to šlo. Jednou mě vzal do
školy a ukazoval klukům, co všechno umím. Uměla jsem
toho hodně, až do té doby, než mi upadla paměťová karta.
Pak jsem už neuměla nic. Později jsem přestala fungovat
úplně, a proto mě Pepík donesl naposledy do školy.
Když jsme došli do školy, která se zapojila do celostátní hry
recyklohraní, vhodil mě do kontejneru na elektrospotřebiče
za ostatními, stejně poškozenými spotřebiči. Nyní už
netrpělivě čekáme, než ten kontejner odvezou do skladu
pro recyklaci, kde nás asi rozeberou, rozšrotujou a vyrobí z
nás zase nové.

Už se těším na nový displej a nové jméno ...
Samuel Seidel   8 let,

Počet obyvatel: 598
Průměrný věk - muži 38 let

- ženy 47 let
Narození: 6
Úmrtí: 11
Přistěhování: 7
Odstěhování: 25
Sňatek: 4
Rozvod: 0
Počet vidimací a legalizací (ověření): 192
Počet vydaných rozhodnutí v rámci správního řízení: 8

I letos, tak jako po minulé roky, Vás navštívily tři králové
ve dnech 9. - 10. 1. 2009. V mrazivé zimě, kdy všechno
ptactvo utichlo, Vám ve Vašich domovech zazpívaly děti,
a znova jste se přesvědčili, že krásnější je darovat než

přijímat. Radost z darování, to je to, co Vám navždycky
zůstane. Děkujeme všem, kteří měli odvahu a dobrou vůli
přispět k organizaci a hezkému rekordnímu výsledku
letošní Tříkrálové sbírky.

Přepychy 14 639,-
Voděrady 13 359,-
Houdkovice 5 704,- s. Monika, Přepychy



Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2007 včetně zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření.
3. Plnění rozpočtu obce ke dni 31.8.2008.
4. Informaci o školství a informaci o přihlášení školy do soutěže „recyklohraní“.
5. Informaci o volbách 17.10.-18.10.2008.
6. Informaci o komplexních pozemkových úpravách.
7. Informaci o zvýšení ceny nájemného od 1.ledna 2009.

1.Odprodej pozemků
a) parcela číslo 849/1 trvalý travní porost výměra 890 m dle GP 249-318/2008

- prodejní cena 40,-Kč/m , výsledná částka bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru
- účel: výstavba rodinného domku
- forma prodeje: smlouva o smlouvě budoucí (prodej po předložení stavebního povolení)

b) parcela číslo 1112/10 ostatní plocha výměra 19 m
parcela číslo 777/7 ostatní plocha výměra 24 m

prodejní cena 35,-Kč/m , výsledná částka bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru
účel : zaměření skutečného stavu

2. Pronájem pozemků k realizaci stavebních parcel a smlouva o smlouvě budoucí na odprodej pozemků
v lokalitě „Domky II.“- firma Stavební a bytová výstavba s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02
Pardubice, IČO : 47452111. (Prodejní cena 40,-Kč/m ).

3. Zadání Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Přepychy podle § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Souhlasí s Vyhodnocením požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání Změny č.2 územního plánu
sídelního útvaru Přepychy vypracovaném Ing. Radkou Jiráskovou, odbor výstavby Městského úřadu Dobruška
ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Josefem Peterou dne 26.8.2008.

5. Základní vnitřní směrnice obce Přepychy.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2008 (dotace z Úřadu práce Rychnov n. Kněž., přesun DSO Vrchy):

• příjmy + 41.973,-Kč, výdaje + 41.973,-Kč, financování 0,-Kč
Rozpočtové opatření č. 6/2008 (dotace z Úřadu práce Rychnov n. Kněž.):

příjmy + 44.550,-Kč, výdaje + 44.550,-Kč, financování 0,-Kč
Rozpočtové opatření č. 7/2008 (dotace z Úřadu práce Rychnov n. Kněž, přesun DSO Vrchy):

příjmy + 44.550,-Kč, výdaje +44.550,-Kč, financování + 0,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 8/2008 (dotace z Úřadu práce, dotace na volby, dotace na CZECH Point)
příjmy + 126.550,-Kč, výdaje +126.550,-Kč, financování + 0,-Kč.

Rozpočtové opatření č. 9/2008 (nutné úpravy a přesuny)
příjmy + 451.950,-Kč, výdaje +512.220,-Kč, financování + 60.270,-Kč.

1. Starostovi obce svolat Radu obce Přepychy ve středu dne 8.10.2008 od 18.00 hod. na obecní úřad. Důvod –
přidělení bytu č.16 v domě zvláštního určení čp.212.

2. Starostovi obce urgovat objednávku u firmy RUND Jaroměř na dodávku kontejnerů na sklo.

1. Informace o cenových nabídkách – osvětlení pomníku padlých, altánu u fary a lokality u hřiště.
2. Požadavek p. Otčenáška na dodávku 1-2 fůr hlíny k bytovce čp. 198 (dokončení skalky) - dohodnuto s Ing. Píchou.
3. Návrh na opravu břehu rybníků – započítat do rozpočtu 2009.
4. Informace pana Miroslava Otčenáška o ukončení členství v KSČM ke dni 30.9.2008 na vlastní žádost.

Pozvánka: 18.9.2008 – 2.10.2008, Záměr obce Přepychy č.4/2008 o prodeji pozemku : 18.8.2008 – 2.9.2008

V obci Přepychy dne  3.10.2008

Ing. Josef Petera Mgr. Jan Macháček
starosta obce místostarosta

I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:

III. Ukládá:

Připomínky a informace:

Úřední deska:

2

2

2

2

2

2

-
-

•

•

•

•

Miroslav Andrš Miroslav Otčenášek
ověřovatel  zápisu ověřovatel  zápisu



Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Plnění rozpočtu 2008.
3. Informaci o školství (p. Macháček).
4. Zprávu kontrolního výboru (p. Sejkora).
5. Zprávu finančního výboru (p. Burket).
6. Informaci o bytu č. 5 čp. 212.

Rozpočtové opatření č. 10  (přesun DSO Vrchy, P 0,-Kč, V 0,-Kč, F 0,-Kč).
Rozpočtové opatření č. 11  (dotace ÚP, P + 43.815,- Kč, V + 43.815,- Kč, F 0,-Kč).
Rozpočtové opatření č. 12  (P + 374.000,- Kč, V + 169.650,- Kč, F – 204.350,- Kč).
Příspěvek  SK Přepychy  33.000,- Kč (doprava 6.000,- Kč + nafta 27.000,- Kč).
Příspěvek občanskému sdružení Libri Dobré 3.500,- Kč.
Pravidla rozpočtového provizoria 2009.

7. Nákup pozemků (účel - kořenová ČOV), evidence PK, cena 9,-Kč/m (zaokrouhleno na stovky)
parcela č. 237/12 výměra 3049 m
parcela č. 237/17 výměra 3007 m

8. Prodej pozemku, cena 10,- Kč /m  (zaokrouhleno na stovky)
parcela č. 233/22 výměra 640 m

9. Prodej pozemku, cena 35,-Kč/m  (zaokrouhleno na stovky)
parcela č. 1097/3 výměra 86 m
Směna pozemků (účel – komunikace)
parcela č. 137/3 výměra 214 m LV 10001
parcela č. 1097/2 výměra 212 m LV 10001
za  parcela č. 141/4 výměra 421 m
Členy školské rady (období 2008 – 2011):
Jana Štěpánková, Přepychy 102 – za zřizovatele
Ivana Macháčková, Přepychy 114 – za pedagogické pracovníky
Petr Mach, Záhornice 28 – za zákonné zástupce nezletilých žáků (volby 19. 11. 2008).
Podání žádosti o dotaci z POV na opravu rybníku „Obecník“ ve výši 900.000,- Kč (prostřednictví firmy  Dabona
Rychnov nad Kněžnou).
Přijetí pracovníků z  ÚP od 1. 1. 2009  do 31.12.2009 (p.Kyral, p.Provazníková, p.Suchánková, p. Šverák).
Prodloužení pracovní smlouvy do 30.4.2009 (p.Kadlec).

Zastupitelstvo obce pověřuje RO ke schválení rozpočtových opatření v závěru roku 2008.
Pověřuje starostu obce k jednání u HZS RK (situace byt č. 5 čp. 212).

Připomínka k nefunkčnímu světlu VO u čp. 212.
Nesvítí VO u čp. 60, nesvítí hodiny na čp. 125, bliká VO u čp. 108.
Dotaz na zastřešení vstupu pošty.

Pozvánka: 18.11.2008 – 25.11.2008,
Záměr obce Přepychy č. 5/2008 3. 18. 11. 2008
Záměr obce Přepychy č. 6/2008 – 5. – 19.11. 2008

V obci Přepychy dne  26. 11. 2008

I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:

III. Ukládá:

Připomínky a informace:

Úřední deska:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.

11.

12.

13.
14.

1.
2.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

– –

Ing. Josef Petera Mgr. Jan Macháček
starosta obce místostarosta

Jan Škalda Jiří Štěpánek
ověřovatel  zápisu ověřovatel  zápisu

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

Náklad: 300 ks, -

Uzávěrka příštího čísla: 30. 4. 2009
Tisk novin: reklama, Opočno

ZDARMA

rege

možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové



Zastupitelstvo obce Přepychy

Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
Informaci o stavu rozpočtu k 30.11.2008
Stížnost č.j. 252/08, ze dne 20.11.2008.
Informaci o předpokládané výši vodného od 1.1.2009.
Informaci o stavu CZECH Point na obecním úřadu.

Rozpočtové opatření č. 13  (přesun DSO Vrchy + dotace z ÚP, P 36.450,-Kč, V 36.450,-Kč, F 0,-Kč).
Rozpočtové opatření č. 14  (nutné přesuny). V rámci RO č.14 se navyšuje příspěvek ZŠ o 30.000,-Kč.
Bezúplatný převod nemovitostí (komunikace) i s podmínkami stanovenými ve smlouvě č. Př. 224/07.
Převodce: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 500 02  Hradec Králové.
Ceník úhrad nákladů za poskytnutí informací.
Záměr obce odprodat pozemek par.č. 560/12, kat. území Mokré u Opočna. Prodejní cena minimálně 6,-Kč/m .

1. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí Př. 224/07 s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
V úterý 16.12.2008 od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici jednání RO. Předmětem jednání budou náklady na vytápění
(palivo+mzdové náklady) a náklady na elektřinu v MŠ čp.167 a ZŠ čp. 69.
Pověřuje starostu obce k provedení místního šetření (+ 2) v čp.212- na základě stížnosti č.j. 252/08, ze dne
20.11.2008. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.
Starostovi obce zajistit v jarních měsících 2009 výsadbu nového vánočního stromu u hasičské zbrojnice.

Dotaz na financování topení v MŠ.
VO – nesvítí u čp.60 a čp.138, bliká u čp.108.
Dotaz na vánoční výzdobu v obci.
Dotaz na stav zakázky – pamětní tabulky „povodně 1998“.

Pozvánka:  2.12.2008 – 11.12.2008

V obci Přepychy dne 11.12.2008

I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:

III. Ukládá:

Připomínky a informace:

Úřední deska:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

2.

3.

4.

2

Ing. Josef Petera Václav Kánský Josef Marek
starosta obce ověřovatel  zápisu ověřovatel  zápisu



Ekologická výchova na škole
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu

. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých
elektrozařízení, baterií a obalů.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé
generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu je naše škola vybavena sběrnými
nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby
poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny
v základní škole a mateřské škole.

Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon,
elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač) a baterie a akumulátory.

Naši žáci se zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných
či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace
odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné
úkoly získává naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit
různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog
odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na

.

Rodiče a občané, i Vy se můžete do zapojit. Máte-li
doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče,
věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem
pomůžete získat body na nákup odměn.

Recyklohraní

Recyklohraní

www.recyklohrani.cz

Recyklohraní

K 20. lednu 2009 jsme již sebrali více jak 400 kg baterií a na 50 kg elektroodpadu. Informace
můžete získat na nástěnce OÚ Přepychy či kontaktovat školu na čísle 494 628 215.

Mgr. Jan Macháček



Vážení spoluobčané,
o víkendu 10. a 11. ledna 2009 se uskutečnila již poosmé
Tříkrálová sbírka, kterou organizujeme na Dobrušsku od roku
2002. Pořadatelem této celostátní sbírky je Charita ČR. Dá se
říci, že sbírka oživila dávnou tradici koledování na Tři krále a
stala se neodmyslitelnou součástí života v tomto regionu.
Po uplynulých zkušenostech je jisté, že TKS na Dobrušsku,
Opočensku a v okolních obcích získala Vaši důvěru
a prostřednictvím jí chcete pomáhat druhým ...
Výtěžek sbírky má každoročně stoupající tendenci, což je moc
dobré, ale daleko cennější je fakt, že se kolem ní „točí“ čím
dále víc lidí ochotných pracovat celý víkend na pomoc
druhým, bez nároku na vlastní slávu a popularitu. Na výsledku
té letošní sbírky se podílelo přes 250 osob.
Všechny spojoval po celou dobu dobrý pocit ze společné
práce, která pomůže druhým, a naplnil je radostí ze společně
dobře vykonaného díla.

Na Dobrušsku a Opočensku koledovalo 62 skupinek
(3 králové + vedoucí s charitní pokladničkou) a celkově se
posbíralo 320 tis. Kč. Při první sbírce v roce 2002 to bylo 129
tis. Kč.

Motto Tříkrálové sbírky 2009 již tradičně zní:

Z vybrané částky se vrátí k místnímu použití 65 %. Zbytek je
rozdělen takto: 15 % diecézní charity, 10 % humanitární
pomoc, 5 % sekretariát, 5 % režie sbírky.
Záměrem dobrušské charity je opět pomoc rodinám a lidem
v nouzi na Dobrušsku a zdravotně postiženým lidem.
Z těchto peněz také postupně doplňujeme a vybavujeme
charitní půjčovnu zdravotně technických pomůcek.
Zájemci o jakoukoli zdravotně technickou pomůcku z naší
půjčovny se mohou obrátit na tel. č. 732 914 855.
Děkujeme všem lidem dobré vůle za vlídné přijetí koledníků
při sbírkách v uplynulých sedmi letech, děkujeme všem
dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům
farářům, starostům a úředníkům za administrativní dohled nad
průběhem sbírky a všem ostatním, kteří přispěli ke zdaru
sbírky.

PŘEJI VÁM VŠEM JMÉNEM VŠECH KOLEDNÍKŮ
A ORGANIZÁTORŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY KRÁSNÝ
APOŽEHNANÝ NADCHÁZEJÍCÍ ROK .

POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS
I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA

Ing. Jana Poláčková
Farní charita Rychnov n. Kn. - pobočka Dobruška

Blahopřejeme k životnímu jubileu!

Září 2008

Říjen 2008

Listopad 2008

Prosinec 2008

Leden 2009

Únor 2009

Škalda Josef čp. 196 81 let
Kamodiová Mária čp. 21 88 let

Uhlíř Vladimír čp. 11 85 let
Rohlenová Lenka čp. 81 81 let

Chladná Josefina čp. 21 95 let
Dobáková Emilia čp. 21 94 let
BendíkováAnna čp. 21 83 let

Jelenová Božena čp. 53 86 let
Voltr Josef čp. 68 75 let
Otčenášková Věra čp. 76 86 let
Ončáková Terezia čp. 21 81 let
Faltová Věra DD Opočno 84 let

Škaldová Drahomíra čp. 196 75 let
Kašparová Jiřina čp. 91 84 let
Gáborová Elena čp. 21 83 let

Kalousová Irma čp. 27 85 let
IzákováAnna čp. 21 88 let
Pecková Helena čp. 21 83 let
Bonková Juliana čp. 21 82 let

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, se souhlasem zde uvedených osob.

pořádané Charitou České republiky
ve dnech 10. a 11. ledna 2009 a zajišťované
farními charitami v obcích

DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
Mělčan, 113 074 Kč
VAL, CHLÍSTOV 6 706 Kč
OPOČNO vč. Čánky a Dobříkovce 47 606 Kč
POHOŘÍ 11 383 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky a Studánka 15 609 Kč
PŘEPYCHY 14 639 Kč
VODĚRADY 13 359 Kč
HOUDKOVICE 5 704 Kč
OČELICE 8 082 Kč
DOBRÉ, Kamenice,Rovné,Hlinné 20 162 Kč
BÍLÝ ÚJEZD,Hroška, Roudné 12 95 Kč
SEMECHNICE 6 788 Kč
BAČETÍN 7 025 Kč
TRNOV 4 082 Kč
DEŠTNÉ V O. H. 6 022 Kč
BYSTRÉ V O.H., JANOV,DOBŘANY 21 478 Kč
KOUNOV 2 363 Kč
SEDLOŇOV 1 858 Kč
BOHDAŠÍN 1 975 Kč

Chábor, Běstvin, Dolů

CELKEM 320 870 Kč

Dne 25. ledna 2009 uplynuly 2 roky od úmrtí jedné z nej-
významnějších osobností současné české vědy, vedoucího
vědeckého pracovníka České akademie věd, univerzitního
profesora , který
přispěl svými objevy na poli protinádorové imunity k
vývoji mnoha léků na podporu boje s nimi. Získal nesčetná
ocenění na mezinárodním i českém vědeckém poli.

Prof. RNDr. Miloslava Pospíšila, Dr.Sc.

MUDr. Ondřej Toman - syn. Přepychy 186.


