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Slovo starosty
• K obhájení napadení Iráku „posloužilo“ 987 záměrných lží současné americké administrativy
(bylo zpětně vyhodnoceno nezávislou institucí v USA).Tyto dezinformační metody by se neměly
uplatňovat ve „velké“,ale i v té naší místní „malé“ politice. Někteří naši občané si představují, že
aniž obhájí své názory před našimi poslanci, obecní záležitosti se budou řídit podle jejich (z)vůle.
• V roce 2007 v ČR bylo vyrobeno 932.016 osobních
a lehkých užitkových vozidel. Porovnáme-li to s počtem
obyvatel ,kterých je 10.325.900 – je to omračující údaj!
Za této situace, kdy je na silnicích „přeautováno“
a rychlost v naší obci měří městská policie Dobruška,
nám někteří řidiči chtějí dokázat, že mají rychlá auta,
se kterými umí jezdit. Bohužel opak je pravdou – neumí
a jsou bezohlední .
• Sníh již dávno zmizel a při jízdě po silnici se nám
ukazuje krajina v celé „nahotě“, než zase vše zakryje
zeleň – v příkopech plastové lahve či celé pytle
s neznámým obsahem. V lesích matrace, pneumatiky –
chybí jenom kovy, které se zpeněžují ve sběrnách. Snad se těšit (?) až ministr Bursík prosadí
zálohování PET lahví 3,-Kč/kus -zmizí jako kovy a začnou se přehrabovat staré skládky. Žáci naší
školy již druhým rokem provedli jarní sběr odpadků z příkopů. Foto dokumentace umístěná v oknech
školy upoutala mládež i dospělé – díky tomuto zjištění bude (po schválení zastupiteli) u budovy ZŠ
instalována trvale vývěsní skříňka. Díky „novým zásobám“ bude sběr pokračovat . Za rok 2007 jsme
v krajské soutěži Čistá obec v třídění odpadů v kategorii 500 – 5.000 obyvatel obsadili 33. místo
(v roce 2006 – 120.místo ) .
• Zvyšování cen plynu má za následek úbytek jeho odběratelů. S tímto problémem se potýká řada obcí
(budou vracet dotace). Starosta obce Telnice: “Dnes litujeme toho, že 15 milionů korun na
plynofikaci od sponzorů jsme nedali na výstavbu domova důchodců.“ Jaký je zájem v Přepychách?
Na obecním úřadě máme od občanů předáno 32 žádostí o plyn .V roce 2000 bylo při průzkumu
dotazníky 36% zájemců.
• V Česku se postupně zvyšuje rozloha lesů, v současnosti je 2.637.290 ha, tvoří 33,4 % . Jak říkají
odborníci :“Zelená uklidňuje !“ V katastru obce máme řadu pěkných vzrostlých stromů, které se
sázely před dvaceti i více roky. Pokud i Ty, občane, chceš za dvacet let obdivovat krásu vrostlých
stromů a keřů u svého obydlí – neváhej a sázej teď na jaře 2008 ,obec již s výsadbou začala .
• Pokud si nemůžete na něco vzpomenout – nezoufejte ! Kanadským vědcům se náhodou při jiném
výzkumu podařilo objevit v mozku místo,kde stačí ťuknout – a už si podrobně vzpomenete na události
staré několik desetiletí. Po dohodě našich poslanců budou v naší obci obnoveny „filmové neděle“.
Dvakráte ročně shlédneme současnost i minulost místního dění zachycenou na videu .
Je tu začátek dubna 2008 a již jsme stihli udělat několik akcí :
- Zatrubení vodoteče a dokončení opravy rybníčku Šabaťák, v ceně 672.412,-Kč. Konečně tak po
letech zmizely betonové roury umístěné na parkovišti v centru obce .
- U čp.22 kamenný plot , v ceně 66.164,-Kč + vstupní brána s brankou, v ceně 60.000,-Kč. Podařilo
se tak ukončit přední část oplocení areálu.
- Oprava veřejného osvětlení v Domkách, před dokončením (v ceně 310.000,-Kč)
- Pokladna ve sportovním areálu, před dokončením. V roce 2007 se dokončilo oplocení s kamennou
zídkou a bránou v ceně 211.417,-Kč. Nyní bude po letech i obsluha pokladny ukryta před nepřízní
počasí.
- Máme zpracovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení pro chodník v úseku Kašparovi
– odbočka Dřížna (délka 161 m), v ceně 17.850,-Kč. Geodetické zaměření nás stálo v roce 2007
5.950,-Kč. Po 40ti letech se tak dokončí záměr rozšíření silnice k Záhornici včetně chodníku.
- Zakoupení nové videokamery, v ceně 30.000,-Kč. Bylo poděkováno panu Ježkovi, který po dlouhá
léta kamerou zachycoval dění v obci. Náměty nyní mohou organizace i občané sdělovat přímo
„novému“ kameramanovi panu Andršovi, který nám připraví dvě „filmové neděle“ ročně.
Petera Josef, starosta
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Ekologická výchova na místní škole
Motto: Příklady táhnou.........
Vážení spoluobčané,
chci Vás v krátkosti seznámit s problematikou ekologické
výchovy na naší škole. Již několik let bojuje naše obec
s problémem všude přítomných plastů a nebezpečným
odpadem, který se stává celosvětovým problémem. Dlouhá
léta jsme tiše (někteří občané i hlasitě) trpěli nevzhledné,
přeplněné kontejnery na prostranství před školou.
V loňském roce konečně zastupitelstvo přistoupilo na
řešení umístit kontejnery do lokalit obce tak, aby byly
využívány pouze našimi občany a ne náhodně projíždějícími a většinou dost nevychovanými cizími osobami.
Můžeme konstatovat, že se věc vcelku (až na několik málo
případů a připomínek) podařila a nevzhledný nepořádek
z obce zmizel. Potud tedy vše chvály hodné ........
V nedávné době jsem se zúčastnil v Týništi nad Orlicí
posledního rozloučení s jedním z našich občanů a cestou do
výše jmenovaného města jsem se nestačil divit, co vše je
možné zahlédnout jako „okrasu“ v příkopech kolem
silnice. Nebyl jsem sám, kdo si této hrůzy všiml a tak jsem
navrhl našim dětem ve škole v rámci ekologické výchovy,
že pomůžeme obci a hlavně přírodě od produktů, které
rádoby „pán tvorstva“ po sobě nechává právě mladé
generaci.
Dne 25. února jsme tedy ve spolupráci s panem
Miroslavem Otčenáškem, který zapůjčil na akci své
vozidlo a vlek, vyrazily do přírody a do obce. Malé dětí (1.a
2. ročník) s kolegyněmi učitelkami a paní školnicí prošly
obcí a nasbíraly plné dva pytle odpadků za 2 hodiny. Já se
staršími dětmi a panem Otčenáškem jsme vyčistili cestu od
„Klabaláku“ po Přepychy s bohatým úlovkem 5 pytlů
plastů, lahví, železa, pneumatik a jiného svinstva, které se
povalovaly na příkopech a v lese.
Po krátké svačině jsme společnými silami vyčistili příkop
od „Mokerské váhy“ po hřiště s výsled-kem :7 plných pytlů
a ještě něco navíc ve vleku.
Shrnuto a podtrženo: Naše děti pomohly za dopoledne
přírodě od 14 pytlů! velice nebezpečného odpadu, několika
pneumatik a množství papírů, které my dospěláci bez studu

do přírody vyhazujeme.
Na víc jsme už neměli síly a začalo nám také pršet.
Druhý den ještě podobným způsobem pomohli přírodě
naši zastupitelé panové Otčenášek s manželkou
a Podzimek na silnici k Bolehošti a podařilo se jim naplnit
opět vrchovatě celý vlek odpadky.
Co říci závěrem. Ekologická výchova na škole je
nedílnou součástí výchovy mladé generace a snažíme se k
ní přistupovat s dětmi zodpovědně. Navíc zajišťujeme pro
občany i sběr starého papíru, ale to, co jsme viděli,
nasbírali a shromáždili v pondělí 25. února 2008 předčilo

naše nejčernější očekávání. Domnívám se, že s ekologickou výchovou bychom měli především začít
u dospělých, nezodpovědných občanů, kteří si asi říkají :
„Však on to někdo uklidí!“
Věřím, že naše budoucí generace, kterou dnes
vychováváme v naší škole, už bude vědět, že myslet na
budoucnost zdravého člověka a přírody se vyplácí. Pak
snad motto z úvodu mého článku bude mít pouze
přívlastek ....kladné!
Mgr. Jan Macháček
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Nebezpecný odpad
Zúčastněte se sběru nebezpečných odpadů
z Vašich domácností.
Pojízdná sběrna firmy RUND Jaroměř bude v naší obci
přistavena
Dne: sobota 10.května 2008
Doba sběru: 10.00 – 11.00 hod.
Místo přistavení: parkoviště u TESONU
Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií,
staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva,
olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, televizory,
lednice, atd.
Žádáme občany, aby odpad předávali
přímo obsluze sběrny.
Chraňte své životní prostředí před nebezpečnými látkami!

RUND − poplatek
za svoz odpadu 2008
Dle sdělení zástupců firmy RUND Jaroměř nebude
v letošním roce vybírán poplatek za svoz komunálního
odpadu na rok 2008 v kanceláři Obecního úřadu Přepychy
jako v minulých letech. Občanům zašle firma RUND
složenky. Důvodem je malý počet občanů, kteří přišli
poplatek zaplatit.

Zamyšlení, zastavení
Při každodenním shonu, co se kolem nás děje, bychom se
měli občas zamyslet, a na chvíli se zastavit.
Nedávno jsme zažili přírodní katastrofu zvanou Emma.
Napáchalo to dosti škody v různých oblastech naší republiky.
V Přepychách to dopadlo příznivě až na nějaké menší škody.
Denně se stává dosti dopravních nehod, úrazů, havárií,
přibývá nemocí. A přece můžeme pomoci. Jsme tu my, dárci
krve, kteří se sejdeme vždy po 3 měsících na autobusové
zastávce. Jezdí nás 9-11. Přijede autobus, nastoupíme. Pánové
radí řidiči, kudy jet do Opočna, Očelic, Bolehoště, kde
zastavit. V Hradci Králové vystupujeme. Na transfúzní stanici
projdeme kartotékou, odběrem, prohlídkou u lékaře. V
čekárně před odběrem se posilníme čajem, aby nám krev lépe
tekla. Při odběru 500 ml krve si s námi povídá sestra, která nás
tak trochu hlídá, aby nám to dobře teklo, abychom neomdleli.
Vládne tu milá atmosféra. Potkáváme se s ostatními našimi
dárci, kteří jeli auty. Někteří dárci dávají krev i v jiných
městech, z důvodů zaměstnání či studií. Po odběru se vracíme
domů, všichni máme dobrý pocit, že jsme pomohli, že nás
někdo potřebuje. Strávili jsme pěkné dopoledne, pohovořili,
probrali různé záležitosti a těšíme se za 3 měsíce na viděnou.
Je nás dosti dárců. Číslo 26, kteří darovali v roce 2007 krev, je
pěkné. Myslím si, že Přepychy se mají čím pochlubit. A že
jsme na naše dárce pyšní! Všem dárcům přeji pevné zdraví,
aby mohli nadále pokračovat v krásném poslání. Dar krve je to
nejcennější.
Ludmila Preclíková, ČČK
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Príspevek na péci
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA, ODBOR
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE
DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE
Příspěvek na péči je vyplácen podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, tento zákon byl novelizován
zákonem č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů.
Změny platné od 1. 1. 2008 – příjemce příspěvku na
péči je povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností písemně ohlásit den nástupu k pobytu ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče (např. v nemocnici,
léčebně dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebně,
lázních aj.). Výplata příspěvku se v těchto případech
zastaví, pokud pobyt v uvedeném zařízení trvá po celý
kalendářní měsíc. Příslušnému obecnímu úřadu je potřeba
též ohlásit den ukončení pobytu a výplata příspěvku se
obnoví. V případech, že povinnost tohoto oznámení
nemůže splnit příjemce příspěvku na péči, pak tuto
povinnost plní osoba nebo poskytovatel zajišťující péči.
Dále upozorňujeme příjemce příspěvku na péči na
povinnost písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností do 8 dnů změny
poskytovatele pomoci.
Zároveň upozorňujeme, že přestože to zákon
vysloveně neukládá, je potřeba úřadu, který vyplácí dávku
příspěvek na péči, nahlásit i úmrtí pečované osoby.
Úmrtím oprávněné osoby vstupují do dalšího řízení
pečující osoby v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v § 16
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Příjemce příspěvku na péči je, dle § 21 zákona č.
108/2006 Sb.,
také povinen ohlásit příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny ve
skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho
výši nebo výplatu (rozumí se změna bydliště, změna
pečující osoby, pobyt v nemocnici, odchod do domova
důchodců aj. ).
Za rok 2007 Městský úřad Dobruška, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví vyplatil na dávkách sociální péče,
příspěvek na péči, 40 175 000 Kč, celkem byl vyplacen
749 osobám.
Ing. Ivana Matoušová, vedoucí OSVZ

O zpravodaji
Vydává: Obecní úřad Přepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz
Náklad: 350 ks, ZDARMA - možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové

Uzávěrka příštího čísla: 31. 7. 2008
Tisk novin: regereklama, Opočno
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Velikonocní aranžování

Jaroslav Kríž − malír

Ve středu 5.března 2008 uspořádal ČČK Přepychy
velikonoční aranžování v pohostinství Katka. Paní Milena
Kábrtová seznámila přítomné s trendy letošních Velikonoc.
Pro letošní rok nebyly „in“ slepice a husy, ale žáby.
Aranžmá, květiny i další doplňky bylo možné zakoupit po
skončení akce.
V úterý 11.března 2008 jsme měli možnost shlédnout
velikonoční aranžování v místním charitním domě. Paní
Marcela Kalousová a slečna Veronika Hlaváčková nám
dokázaly, že k pěkné velikonoční dekoraci nepotřebujeme
nákladné věci, ale vystačíme si s proutím a vajíčky.
Velikonoční aranžmá doplnily sestřičky hudební produkcí,
která sklidila velký úspěch, a také pěkným vyprávěním
o velikonočních zvycích a objasněním, co představují
některé velikonoční symboly, např. zajíc, …. Pro přítomné
bylo připraveno i pohoštění.

Narodil se 12.10.1934 v Přepychách u Rychnova nad
Kněžnou. Je členem Syndikátu výtvarných umělců,
Sdružení malířů Praha, Jednoty výtvarných umělců
a zakladatelem výtvarné skupiny Tolerance 95. Studoval
výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v Praze
1958-62 (prof.C.Bouda, J.Bureš, K.Lidický) a na FF UK
v Praze 1966-71. Je autorem koloristických lyrickoexpresivních krajin z prostředí venkova ze středních
a jižních Čech.

Obě akce byly velmi pěkné a inspirativní. Již nyní se
těšíme na další aranžování.

V letech 1974-94 působil jako docent Ústavu výtvarné
tvorby fakulty architektury ČVUT v Praze. Vystavuje od
roku 1962, uspořádal 30 samostatných výstav.
Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma
i v zahraničí (MG Týn nad Vltavou, Gallery SKLO
vAtlantě a jinde.)

V posledních deseti letech vytváří krajiny-IKONYvotivní obrazy jako vyjádření životní jistoty a pohody,
výtvarné básně oslavující věčný řád, harmonii a víru.
Přirozená barevnost přechází do expresivity jasných
červení a žlutí v kontrastu s temně zelenou, hnědou až
černou. Křížova tvorba je inspirována ikonami dávného
středověku.

Výstava obrazů

13.3. – 19.4. 2008

Nové knihy v místní knihovne

Galerie KORUNA
Rokitanského 169
Svatojánské náměstí
V Kopečku

Tomáš Rejl

Hradec Králové

Josefov ve starých pohlednicích

Olga Mertlíková

Otevřeno:

Ve městě u tří řek

František Černý

Můj Einstein

John Brockman

Po-Pá 10-18 hod.,
So 11-16 hod.

Nikola Tesla

Marc J.Seifer

Mozek a jak ho cvičit

David Gamon-Allen Bradgon

Tajemné podzemí VII.

Miloš Štraub

Tajemné podzemí VIII.

Miloš Štraub

Hradec Králové-histor.pohlednice

Telefon : 495 513 009

Výzva obcanum
Vážení občané, dovoluji si vás srdečně pozvat na obecní zastupitelstva. Nejsou tak nudná, jak si myslíte. Příkladem
může být zrovna třeba to poslední z 12.3.2008. Jeden místní nadaný herec ve svém třicetiminutovém monologu
(mimochodem ho po sobě neuměl ani přečíst a jeho vyjadřování se omezilo na slovo komunikace, které použil
osmnáctkrát) zkritizoval všechny a všechno. Vůbec mu přitom zjevně nevadilo, že my tady žijeme ve větší či menší
pohodě od narození, ale s jeho příchodem před cca patnácti lety nastaly v jedné části Přepych, ale nejen tam, samé
problémy. No tak na Vás jsme zrovna čekali! Vážený komiku, nejdříve si udělejte pořádek sám u sebe, tam si myslím, že
máte ještě dosti značné rezervy a nebo se nechte zvolit a pak můžete radit a rozhodovat daleko lépe než my. Vy jste nám
dal kupu otázek a já doufám, že na ně pan starosta odpoví. Na příštím zastupitelstvu se budu ovšem zase ptát já. Některé
úryvky z monologu : … „starosta je partyzán“ … „starosta je škůdce, měli byste ho odvolat“… „jak může být
zastupitelstvo usnášeníschopné, když všichni chlastáte pívo?“ … „komunikace, komunikace, komunikace ta chybí!“
M.O.
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Narízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj c. 03/2008
mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

varroázy včel
v katastrálním území Královéhradeckého kraje
Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel ve všech katastrálních územích Královéhradeckého kraje, organizované i
neorganizované v Českém svazu včelařů. Varroáza včel je nebezpečná nákaza způsobená roztočem Varroa destructor dříve
označovaným jako Varroa Jacobsoni. Roztoč napadá včelí plod – nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, a rovněž dospělé
včely. Roztoč může být přenášečem virových, bakteriálních a plísňových onemocněních včel a včelího plodu.
3

Celé znění tohoto nařízení je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Milí mariánští ctitelé, turisté a výletníci!
Nacházíte se na starém posvátném místě, které se dříve jmenovalo Křížovka, podle kříže, který tu odnepaměti stával.
V minulosti byl několikrát obnoven, až v roce 1883 nechal zdejší kaplan, důstojný pán Alois Mádr pořídit železný kříž
v gotickém stylu, který byl odlit v huti ve Slezsku. Na místě dnešní lurdské jeskyňky od pradávna vyvěrá pramen čisté
vody, které někteří lidé připisují zázračná uzdravení. Ku příležitosti 40.výročí panování císaře Františka Josefa I.
v roce 1889 byla na tomto místě postavena kaple, která byla zasvěcena Panně Marii Lurdské. Od tohoto času se toto
pěkné malebné údolí začalo nazývat Dřízna a stalo se posvátným poutním místem. Ve stráni nad údolím se od roku 1891
nachází 14 kapliček Křížové cesty ukončené Božím hrobem vytesaným ve skále. Stavbou byl pověřen pan Josef Krejčík
z Prahy. Celý areál byl postaven z darů věřících a z iniciativy již zmiňovaného přepyšského kaplana, kterému zde věřící
z úcty postavili pomník. Na přelomu 20. a 21. století byla panem Janem Ježkem z Bolehošťské Lhoty zhotovena moderní
socha Panny Marie Sedmibolestné. Od roku 2001 se v jižním cípu areálu nachází dřevěný altánek postavený
z prostředků Svazku obcí. U příležitosti Mariánského roku 2003 byl celý areál, mimo kaple, zrenovován a doplněn
krytým podiem, kde jsou slouženy slavnostní mše svaté.
Na závěr odkaz a přání našich předků:
- aby toto posvátné místo vybudované
usilovnou prací a obětavostí místních
věřících nepustlo, ale naopak bylo stále
zvelebováno
- aby celému kraji přinášelo požehnání
a na přímluvu Matky Boží, pomocnice
křesťanů, bylo nevyčerpatelným zdrojem
milostí pro duši i tělo.

Milí poutníci, drazí prátelé!
Chcete se tělesně zotavit a načerpat duchovní sílu?
Navštivte poutní místo v krásném lesním prostředí
v Dříznech ve farnosti Přepychy.

V tomto roce 2008 Vám nabízíme následující program:
4. května
11. května
18. května
25. května
17. srpna
5. října

(v neděli) v 14:00 hod. slavnostní mši svatou celebruje
(v neděli) v 14:00 hod. slavnostní mši svatou celebruje
(v neděli) v 14:00 hod. slavnostní mši svatou celebruje
(v neděli) v 14:00 hod. slavnostní mši svatou celebruje
(v neděli) v 14:00 hod. slavnostní mši svatou celebruje
(v neděli) v 14:00 hod. slavnostní mši svatou celebruje

P. Emil Hoffmann, CM
P. Leopold Paseka
Mons. Josef Socha, generální vikář
Ing. Mgr. Zdeněk Novák
P. Pavol Bazár, CM
P. Vincent Zonták, CM

Před každou mší svatou je modlitba svatého růžence a možnost přijmout svátost smíření. Po mši svaté je mariánská
pobožnost. Soukromě i pobožnost Křížové cesty. Srdečně Vás všechny zveme!Přijděte a udělejte radost naší nebeské
Matce Panně Marii i sobě!
Římskokatolická farnost Přepychy u Opočna
Správce farnosti a farní pastorační rada
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Usnesení Zastupitelstva obce Prepychy
č. 2008-01 ze dne 21.2.2008
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o ZŠ a MŠ Přepychy (p.Macháček).
3. Výroční zprávu policie ČR za rok 2007 ze dne 14.2.2008.
4. Výroční zprávu Městské policie Dobruška za rok 2007 ze dne 15.1.2008.
5. Informaci o plánu akcí na rok 2008.
6. Informaci o plánovaném podpisu smlouvy dne 27.2.2008 na Pozemkovém fondu Rychnov n. Kněžnou
7. Informaci o místním šetření u čp.137, které proběhlo dne 15.února 2008 (další místní šetření proběhne po 15.březnu
2008).
II. Schvaluje:
1. Účast obce Přepychy v projektu SHČMS – Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově,
Na Struze 30, 541 01 Trutnov, pod názvem „Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje“ v rámci
„Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko v letech 2007-2013“.
2. Nákup pozemků, účel – vybudování kořenové ČOV
evidence PK,
par.č. 237/10, výměra 3032 m2
par.č. 237/11, výměra 2994 m2
2
- cena 9,-Kč/m .
3. Směnu části pozemků – po zaměření stavby retenční nádrže Podlažice bude směněno cca 50 m2
evidence PK,
par.č. 249, výměra 3802 m2
par.č. 250/1, výměra 8485 m2 na LV 10001 – obec
a Smlouvu o budoucí smlouvě směnné.
III. Ukládá:
1. Starostovi obce oslovit firmu RUND Jaroměř a zajistit svoz nebezpečného odpadu v roce 2008.
2. Písemně informovat paní Marii Jiráskovou, Přepychy čp.212 o místním šetření, které bude provedeno dne 3.března 2008
v 8.30hod. Místní šetření provedou : Ing. Josef Petera, Miroslav Otčenášek, Jan Podzimek.
V obci Přepychy dne 22.2.2008
Ing. J. Petera - starosta obce, Mgr. J. Macháček - místostarosta , V. Hroch - ověřovatel zápisu, J. Jelen - ověřovatel zápisu
Úřední deska :
Pozvánka : 12.2.2008 -21.2.2008
Záměr obce Přepychy – pozemky : 6.2.2008 – 21.2.2008
Připomínky a informace :
1. EKO-den v ZŠ dne 25.2.2008 ( návrh zdokumentovat obecní kamerou).
2. Bliká VO u čp.193.
3. Žádost o včasné oznámení zahájení stavby kořenové ČOV (Ing. Pícha).
4. Upozornění na nutnou změnu Územního plánu (cesta u retenční nádrže par.č.1004).
5. Informace k umístění panelů u hřbitova a k úpravě prostranství u hasičské zbrojnice (Ing. Pícha).
6. Připomínka ke stání policejního vozu v křižovatce pod čp.159
(omezení průjezdu).
Dotazy :
1. Umístění altánů v obci (p. Otčenášek).
2. Pokácení akátu u rybníku sv. Ján (p. Otčenášek).
3. Odpojení dodávky elektřiny v bytě č.5, čp.212 (p. Otčenášek).
4. Úklid příkopů + nabídka pomoci (p. Otčenášek, p. Podzimek).
5. Kanál u čp.193 – žádost o upřesnění termínu zahájení prací
(p. Rejchrt).
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Usnesení Zastupitelstva obce Prepychy
č. 2008-02 ze dne 12.3.2008
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o ZŠ a MŠ Přepychy (p.Macháček).
3. Informaci o místním šetření v čp.212, byt č.5, které proběhlo dne 3.března 2008 a následně dne 12.března 2008.
4. Informaci o stavu pozemků v obci (starosta obce).
5. Informaci o problematice výstavby retenčních nádržích Dřížna a Podlažice (starosta obce).
6. Dopis pana Jiřího Hojného, Přepychy čp.28 ze dne 10.3.2008, č.j. 71/08 a ústní sdělení pana Hojného k problematice
zatrubení, které přednesl v diskuzi.
II. Schvaluje:
1. Rozpočet obce Přepychy na rok 2008: příjmy
5.300.000,-Kč,
výdaje
5.300.000,-Kč,
financování
0,-Kč. (viz.příloha)
Rozpočet zahrnuje: příspěvek pro DSO Vrchy - plynofikace
(18.000,-Kč),
- cestovní ruch
(40.668,-Kč)
příspěvek Svazku obcí Dřížná
(40.000,-Kč),
příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ Opočno - 17 žáků (74.630,-Kč),
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Přepychy (350.000,-Kč),
příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ Přepychy - 6 žáků (24.000,-Kč),
přijatá dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
(84.510,-Kč),
investiční akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – domky+k hřišti“ (310.000,-Kč).
2. Rozpočtový výhled na rok 2009 : příjmy 5.200.000,-Kč, výdaje 5.200.000,-Kč.
Rozpočtový výhled na rok 2010 : příjmy 5.800.000,-Kč, výdaje 5.800.000,-Kč.
Rozpočtový výhled na rok 2011 : příjmy 5.200.000,-Kč, výdaje 5.200.000,-Kč. (viz.příloha)
3. Rozpočtové opatření č.1/2008 (dotace z Úřadu práce RK 12/07) : příjmy + 10.800,-Kč, výdaje + 10.800,-Kč.
4. Dokumenty ke stočnému :
a) Všeobecné obchodní podmínky odvádění odpadních vod.
b) Reklamační řád.
c) Koncept smlouvy „Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v Přepychách“.
III. Ukládá:
1. Starostovi obce sepsat dodatek č.2 k nájemní smlouvě s paní Marií Jiráskovou, Přepychy čp.212, byt č.5 na dobu určitou
do 15.dubna 2008.
V obci Přepychy dne 13.3.2008
Ing. J. Petera - starosta obce, Mgr. J. Macháček - místostarosta
M. Otčenášek - ověřovatel zápisu, J. Podzimek - ověřovatel zápisu
Úřední deska:
Pozvánka : 27.2.2008-12.3.2008
Návrh rozpočtu obce Přepychy na rok 2008 : 26.2.2008-12.3.2008
Rozpočtový výhled na období 2009-2011 : 26.2.2008-12.3.2008
Připomínky a informace :
1. Informace o EKO dni v ZŠ.
2. Návrh vyzvat sousední obce k pomoci při úklidu příkopů od odpadků.
3. Informace o počtu odevzdaných přihlášek (plynofikace).
4. Výzva Zastupitelstvu obce k odvolání starosty (p.Hojný).
5. Připomínka ke špatné úpravě veřejného prostranství „ve skalách“ (u silnice k Záhornici)- terénní
úpravy+zeleň.
6. Připomínka ke stavu veřejného prostranství u obecního úřadu – plocha rozježděna traktorem a dalšími vozidly.
7. Nesouhlas s umístěním kontejnerů na sklo a plasty u obchodu potravin (p.Novák).
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Rozpocet obce Prepychy na rok 2008
Příjmy
Název §
Paragraf Položka Rozpočet v Kč
DPFO, závislá činnost
1111
950.000,DPFO, sam. Výd.činnost
1112
130.000,DPFO, kapitál.výnosy
1113
64.000,DPPO
1121
1.103.000,DPPO – obec
1122
40.000,DPH
1211
1.680.000,Poplatek ze psů
1341
6.800,Poplatek za užívání veř.prostr.
1343
1.000,Poplatek ze vstupného
1344
15.000,VHP-odvody
1351
10.000,Správní poplatky
1361
25.000,Daň z nemovitostí
1511
440.000,Neinv.dotace –KÚ HK
4112
84.510,Dotace od obcí-Trnov, žáci ZŠ
4121
24.000,Silnice
2212
5.000,Odpadní vody
2321
100.000,Knihovna
3314
1.000,Kultura
3399
5.000,Bytové hospodářství
3612
519.000,Pohřebnictví
3632
10.000,Komunální služby
3639
34.000,Odpadové hospodářství
3722
20.000,Nebezpečný odpad
3725
20.000,Požární ochrana
5512
7.200,Místní správa
6171
1.000,Finanční operace
6310
4.490,Celkem
5.300.000,Financování
Položka Název
Rozpočet v Kč
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček - 262.000,8115
Financování
+262.000,Celkem
0,Zůstatek ZBÚ k 31.12.2007
Zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2007

Výdaje
Název §
Pěstební činnost
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní komunikace
Pitná voda
Odpadní vody
Průtočné nádrže
MŠ
ZŠ
Příspěvek ZŠ Opočno
Příspěvková organizace
Knihovna
Kronika
Zachování hodnot …
Zpravodaj
Záležitosti kultury
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Plynofikace
Komunální služby
Pozemky
Nebezpečný odpad
Svoz komun.odpadů
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Místní správa
Finanční operace
Pojištění
DPPO obec
Celkem

Paragraf
1031
2143
2212
2219
2310
2321
2333
3111
3117
3118
3119
3314
3319
3326
3349
3399
3419
3612
3631
3632
3633
3639
3699
3721
3722
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399

Rozpočet v Kč
10.000,40.668,80.000,30.000,40.000,220.000,640.000,90.000,80.000,74.630,350.000,26.000,50.000,2.000,15.000,65.000,110.000,346.000,400.000,20.000,18.000,365.000,200.000,10.000,55.000,350.000,160.000,655.000,660.000,62.702,35.000,40.000,5.300.000,-

562.038,94 Kč
793.200,-Kč

Rozpočtový výhled Obce Přepychy na období 2009 – 2011 (v Kč)
V souladu s ustanovením § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Příjmy
Třída Název
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1
Daňové příjmy
4.400.000,- 4.400.000,- 4.400.000,2
Nedaňové příjmy
700.000,700.000,700.000,3
Kapitálové příjmy
0,0,0,4
Přijaté transfery
100.000,100.000,100.000,Přijatý úvěr – akce ZŠ
600.000,Celkem
5.200.000,- 5.800.000,- 5.200.000,Výdaje
Třída Název
5
Běžné výdaje
6
Kapitálové výdaje
8
Splátka úvěrů
Celkem

Rok 2009
4.238.000,700.000,262.000,5.200.000,-

Rok 2010
3.500.000,2.000.000,300.000,5.800.000,-

Rok 2011
4.738.000,100.000,362.000,5.200.000,-

Kapitálové výdaje:
Rok 2009 – chodník k Záhornici
Rok 2010 – zateplení + fasáda ZŠ
Předpokládané splátky úvěrů:
Rok 2009: Úvěr DZU 200.000,22/2 BJ
62.000,Rok 2010:Úvěr 22/2 BJ
Úvěr ZŠ

62.000,238.000,-

Rok 2011: Úvěr 22/2 BJ 62.000,Úvěr ZŠ
300.000,Splatnost úvěrů:
Čp.212 DZU 20.10.2009
Čp.22/2 BJ
20.4.2014
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II. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ V PŘEPYCHÁCH 2008
• • • ZLATÝ KARAS • • •
Závody dospělých:

sobota 31. května 2008
Startovné 150 Kč, počet
Program:
6.15 - 6.45
6.55
7.00 - 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 13.00
14.00

míst omezen na 50.
prezentace
povoleno vnadění
1. poločas
přestávka
2. poločas
vyhlášení výsledků

Pravidla závodů:
Závodník smí lovit pouze ze svého vylosovaného stanoviště. Chytat lze jen na
jeden prut s jedním návazcem - Ostatní pruty musí být připraveny pouze směrem
od vody za závodníkem! Návnady a nástrahy dle rybářského řádu.
Lovící jsou povinni mít u sebe podběrák a vyprošťovač háčku. Počítají se ryby
chycené pouze v hlavové části. Všechny ulovené ryby se po změření vracejí zpět
do vody. Závodník zdolává rybu SÁM bez cizí pomoci.

PORUŠENÍ PRAVIDEL SE TRESTÁ VYLOUČENÍM ZE ZÁVODU !!!

Bodování: 1 cm = 1 bod
Zlatý karas: 100 bodů
Charakter revíru: Místo - Přepychy, rybník Svatý Jan
1 průtočný rybník, hloubka od 0,5 do 1,5 metru
ryba - kapr, plotice, karas, okoun, lín, cejn, amur

Závody se konají za každého počasí.
Občerstvení zajištěno - Myslivecká kuchyně.
KAŽDÝ ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ MS OPOČNO - PŘEPYCHY
Předprodej v OPOČNĚ:

Paštika Miloš • tel. 604 893 869
Pšeničný Pavel • tel. 723 440 860
E-mail: psenicny.pavel@seznam.cz

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Informace obecního úradu
Jako každoročně upozorňujeme občany, kteří dosud
neuhradili místní poplatky, aby tak učinili v nejbližší době.
1. Poplatek za psy (dle Vyhlášky č.10/1997, o místních
poplatcích)- splatnost do 31.3. V případě, že si občan
pořídí nového psa nebo pes uhyne, je povinnost tuto
skutečnost hlásit na Oú.
Výše poplatku : 50,-Kč za prvního psa, 100,-Kč za
každého dalšího psa, 100,-Kč za psa určeného k hlídání
objektů.
2. Stočné (dle Nařízení obce Přepychy č.1/2001, úprava
ceny stočného)
Dle platného Nařízení č.1/2001 je cena stočného
4,-Kč/m3. Na základě podkladů z firmy AQUA SERVIS
Rychnov nad Kněžnou je občanům stočné vyúčtováno.
3. Odpady (dle Obecně závazné vyhlášky obce Přepychy
č.1a/2002).
Hrobová místa ( dle zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů)
Máte sepsanou smlouvu o nájmu hrobového místa?
Udělali jste dobře - máme nízké ceny (někteří nájemci si
předplatili i na 50 let)
- vyhnuli jste se prokazování vlastnictví
- vlastnictví hrobového příslušenství je předmětem
dědictví.
Nemáte sepsanou smlouvu o nájmu hrobového místa?
Neděláte dobře - hrobové místo je volné pro další zájemce
- do „Vašeho“ hrobu nesmíte nikoho pohřbít (k pohřbení je
třeba souhlasu provozovatele)
- hrobové příslušenství bude vyklizeno.
Pozn.: na základě rozhodnutí Rady obce Přepychy ze dne
5.února 2008, zápis č.2008-01, jsou od 1.března 2008
v nabídce hrobová místa, na která není sepsána smlouva
o nájmu hrobového místa. Odklízení hrobového
příslušenství z volných hrobů (odvoz na skládku a
odprodej) bude prováděno průběžně dle pracovní kapacity
technických služeb.

Paumer a Mašínové
podlí vrazi nebo hrdinové?
Musím říci, že je pro mne zarážející, s jakou suverenitou se
premiér zhostil udělení čestné plakety bratrům Mašínům.
Skutečně pro pád komunismu udělali tolik, aby byla jejich
zásluha oceněna? Já se domnívám, že nikoliv. Tito impotentní
machři místo toho, aby útočili na představitele režimu –
počínaje okresními tajemníky přes vysoké představitele
armády a policie a konče samotným prezidentem
Gottwaldem, kde by dopad jejich vražd byl daleko silnější a
působivější, střílejí pokladníka, kterému seberou milion. Za
ten si pak nakoupí motocykly. Věru pádná zbraň proti režimu.
Dále střílejí na hasiče, který z popisu své práce jde hasit stoh,
jimi zapálený, protože hasič rovná se přisluhovač režimu, tak
je nutné ho odstranit. Tak to jsou ty jejich hrdinské činy. V
konfrontaci s ozbrojeným člověkem to už je jiná. Tady si už
nedovolí střílet přímo. Radši policistu omámí chloroformem,
a sváží ho a pak ho „hrdinsky“ jako dobytek podříznou. Zabití
zajatce je vždy surový, zbabělý, mimořádně odsouzeníhodný
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čin, který se nazývá všude v civilizovaném světě vraždou.
Každý z nás se někdy pral a tak ví o různých nepsaných
zákonech. Třeba, že se do ležícího soupeře nekope a útok
proti němu se zastavuje. Nebo, že se útočníkovi nestřílí do
zad, atd. Toto Mašínové, vychovávaní otcem ve vojenském
duchu, neznali? Jak jsem již naznačil – vraždili nedůležité a
zaskočené jednotlivce a to velmi brutálním způsobem.
Přeskočme nyní do přítomnosti k podobnému případu.
Seržant americké armády byl potrestán vězením za to, že v
Iráku zabil neozbrojeného civilistu. Důvod? Zdál se mu
podezřelý. Nebylo nic platné vysvětlování, že jsou vojáci
vystaveni enormnímu tlaku a každodennímu stresu. Přímo
před očima umírají jejich kamarádi díky fanatickým
sebevrahům. Tady se dá vysvětlit a třeba i pochopit
zmáčknutí kohoutku zbraně a následný omyl. Ne však v
promyšlené řezničině Mašínů a jejich antikomunistickému
gangu. Topolánek však se svým názorem není sám. Šéfka
Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová si
dokonce rázně po stalinsku myslí, že když se holt kácí les,
létají třísky. Nebo jak jinak si vyložit její slova, že při
mašínovské anabázi „se staly zlé věci“, leč „ty jsou vyváženy
obrovskou myšlenkou útěku za svobodou…“? Co je,
probůh, na myšlence útěku tak obrovského? A co učinili
Mašínové pro svobodu potom? Nic, zhola nic. Nevadí,
důležitá je příprava budoucnosti výchovou mladé generace.
A tak člen mašínovské osvobozenecké armády Milan Pauer
objíždí školy. A studenti podle něj prý chápou, že
„komunismus nebyl dobrý“. I to, že naopak bylo nutné (a
dobré?) zabíjet.
Prý u nás vládne demokracie. Ale já odmítám takovou
demokracii, ve které jsou okrádáni slepci, občané tělesně
postižení, kde novodobí vládní bandité olupují
zdravotnickými poplatky a doplatky ty nejchudší a ještě si to
nechávají posvětit zákonem, který je protiústavní. Odmítám
demokracii, ve které se představitelé ODS na jedné straně
pokoušejí zakázat parlamentní stranu s až pětinovou
podporou voličů a na straně druhé povolují s čím dál větší
četností pochody a srazy neonacistů a ještě se tomu smějí do
obrazovky. Odmítám demokracii, ve které je právo
nevynutitelné. Odmítat? To nestačí! Chtělo by to bojovat,
vykonat nějaký čin. Ale jak, jakými prostředky? Pan
Topolánek nám to jasně vzkázal – jakýmkoliv. Podlými,
řeznickými, zbabělými, surovými a pak se prostřílet na
východ. Vždyť za dvacet let přijde jiný Topolánek a já budu
chtít taky medaili. Vyznamenání se udělují za zásluhy, které
jedinec vykonal pro společnost. Za hrdinství, které
v nějaké formě prospělo národu nebo jinému člověku, ale
nemyslím si, že by se mělo udělovat za to, pokud člověk
uteče a ještě při tom umírají lidé. Arogantní Topolánku,
hrdinové neutíkají, hrdinové trpí, ale Vy o tom asi nic nevíte.
Vy jste si přeci splnil jen svůj sen. A jaký sen tam máte dál?
Vyznamenat nějakého nacistu? A proč ne? Ve Vašem pojetí to
jsou také hrdinové, vždyť bojovali proti komunismu.
Začínám se upřímně děsit Vašich snů.
Definice terorismu dle FBI : „Terorismus je nezákonné
použití síly a násilí proti osobám či majetku se záměrem
zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo či jeho
určitou skupinu, a tím dosáhnout politických nebo
společenských cílů.“
Miroslav Otčenášek
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Kontrolní dny v DPS

Spolecenská kronika

Dne 3.3.2008 v 8:30 se vypravili zástupci obce spolu s
členy městské policie Dobruška na kontrolu bytu
problémové obyvatelky DPS. Po velmi dlouhém a složitém
vyjednávání, kdy bylo použito i psychologické lsti, jsme
byli konečně vpuštěni dovnitř. Ovšem stav bytu předčil i
naše nejčernější představy. Jedním slovem skládka.
Obrovská, smradlavá skládka všeho možného. Zařízení
bytu úplně zničeno, stěny špinavé, elektrická energie
odpojena. Na místě byla pořízena fotodokumentace, ze
které se mi ještě dnes zvedá žaludek. Snad největší problém
bylo používání svíček a propan-butanové lahve mezi
hořlavými materiály. Je až s podivem, že paní nic
nezapálila. Hned na místě jí byly uloženy některé úkoly.
Okamžitý zákaz používání svíček a propanbutanové lahve
patřil mezi ně. Při pohledu na paní nájemnici bylo ale všem
jasné, že žádný z uložených úkolů nesplní, proto jsme
dohodli další kontrolu za týden.

Blahopřejeme k životnímu jubileu!

Leden
Kašparová Jiřina
Peterová Anežka
Vostřezová Eva
Gáborová Elena

čp.91
čp.156
čp.82
čp.21

83 let
75 let
75 let
82 let

Únor
Kalousová Irma
Izáková Anna
Hovad Jan
Pecková Helena
Bonková Juliana

čp.27
čp.21
čp.40
čp.21
čp.21

84 let
85 let
80 let
82 let
81 let

Březen
Živčicová Pavlína
Bugárová Mária
Fakjačová Amalia
Brandejsová Miluška
Virtová Marie
Ptáčková Marta
Pšeničná Olga

čp.21
čp.21
čp.21
čp.43
čp.212
čp.212
DD Opočno

83 let
86 let
91 let
82 let
75 let
80 let
83 let

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

ČČK Přepychy pořádá
Dne 12.3.2008 v 7:00 probíhá další kontrola, tentokrát
za účasti poradce pro romskou otázku a sociální věci pana
Matyse z Dobrušky. Tentokrát se do bytu dostáváme bez
problémů. Stav bytu je ale oproti minulému týdnu
nezměněn. Paní uklízet nechce, pomoc OU odmítá (ukradli
bychom jí peníze). Kupodivu ale na můj návrh na ukončení
nájemní smlouvy do jednoho měsíce reaguje kladně.
Dne 17.3.2008 ráno přijíždějí dva pracovníci OU,
vyzbrojeni ochrannými pomůckami, pomoci paní
nájemnici s úklidem. Jsou však tvrdě odmítnuti. Následuje
dohoda, že když paní prodloužíme smlouvu do 30.4.2008,
úklid zabezpečí sama. Nájemníci DPS, těšte se! Vypadá to,
že již brzy budete mít po problému. Tuto záležitost jsem si
vzal jako osobní závazek.
M.O.

v pondělí 5. května 2008
od 14 do 18 hod. v hasičské zbrojnici.

Informace SDH Prepychy
Ve dnech 31.5. - 1.6.2008
proběhne v Přepychách
okresní soutěž
mladých hasičů
„PLAMEN“

