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– energetické firmy a státní regulaèní úøady nám pøes média sdìlily pøipravované navýšení cen 
energií a regulovaného nájemného. Dùvodem asi bude potøebný èas na „trávení“ a výpoèet 

2rodinných rozpoètù. Obec bude moci navýšit stávající nájemné 16,78 Kè/m  o 12,1 % .
– vrcholí støet dvou „vìdecky“ podložených 
energetických koncepcí „jaderné“ a „zelené“. Zatím 
stávající vývoj dává za pravdu našemu prezidentovi 
Václavu Klausovi :“Koèírovat stávající nepøíznivý 
vývoj Zemì byrokratickými rozhodnutími nejde.“ 
Zámìrem obce je zateplit nìkteré obecní budovy, 
zvážit možnost využití tepelných èerpadel (bude 
zkušenost s tepelnými èerpadly u budov Domovu 
Dìdina).
– nacházíme se na vrcholu hospodáøské expanze s 
nízkou mírou nezamìstnanosti (okresní do 3 % ), má 
za následek nedostatek stavebních i projekèních 
kapacit. Bylo dobøe, že jsme vèas hlavní akce zadali a na zaèátku roku byly i realizovány. 
– prezident republiky Václav Klaus vyhlásil na 17. a 18.øíjna 2008 krajské a senátní volby.
I my, poslanci obce, jsme pod kontrolou našich obèanù. Do konce èervna 2008 byly radními 
podány prohlášení ke støetu zájmù.
– poslanci Parlamentu i Senátu nezahálejí,již máme ve Sbírce zákonù schválených 265 pøepisù 
(3.848 stran). I my v obci musíme obnovit nìkolik obecních vyhlášek.
– Døevo-produkt Znojmo vyhlásil odmìnu 20.000,-Kè za nalezení odcizené odvozní soupravy 
TATRA 815-2 Z 28210 6x6.1(tel. 602 519 493 ). Bude pøibývat sledovacích kamer a vìznic pro 
tyto zlodìje. V naší obci již nìkolik krádeží bylo a objevil se další nešvar - sprejeøi. Rodièe pozor : 
Za nezletilce odpovídáte vy  a cena oprav fasád je veliká !
– v Èínì zaèínají velkolepé olympijské hry (letecky tam a zpìt za 20.000,-Kè) ,které svìtu 
potvrdí, že tato kumunistická zemì dosahuje mimoøádných ekonomických úspìchù. I naši 
fotbalisté SK Pøepychy pøekvapili – udrželi se v okresním pøeboru . 
Obecní úøad s našimi poslanci prùbìžnì kontrolují stav vìcného plnìní rozpoètu, který je 
odrazem našich finanèních možností. Ze souèasného dìní :
- díky Úøadu práce,který zajistil „evropské peníze“, máme 5 zamìstnancù, kteøí zde budou 
pracovat do 30.listopadu 2008  na zkrácený úvazek 6 hodin
- v cenì 190.000,-Kè se podaøilo zakoupit zahradní techniku – samochodný rieder k seèení 
trávy  a  køovinoøez (obnova)
- pokraèuje nátìr oplocení høbitova, na zeleno
- dìtské høištì v centru obce u èp. 200 je hojnì navštìvováno. Provádíme pravidelné kontroly 
technického stavu. Žádáme rodièe,aby pøi návštìvách areálu se svými dìtmi si i oni ohlídali tento 
areál.
- u pozemkù pokraèuje „dání do poøádku“ – zamìøování a vlastnické pøesuny (nákup èi prodej)
- byla zahájena diskuse k investicím (stanovení poøadí dùležitosti, finanèní možnosti) ÈOV, 
bytová výstavba, vodní nádrže, komunikace, ….
- novì instalovány vývìsní skøíòky u prodejny potravin „Domov Dìdina“ a „Kultura a sport“. 
Již jsou prùbìžnì vyplnìny aktualitami. Dle finanèních možností se provede instalace skøíòky na 
budovì základní školy a obnova stávající „úøední desky“ .
- u pøíležitosti 10. výroèí povodní 23. èervence 1998 na Rychnovsku probìhlo nìkolik 
vzpomínkových akcí (Rychnov, Dobruška). Letos koneènì bude mít i naše obec na nìkolika 
místech pamìtní tabulku pøipomínající tuto událost.
- k dispozici jsou vizitky obce Pøepychy (došla zásoba z roku 2007) s tradièním seznamem  
„SOS 2008“ – kam volat v nouzi.  Aktuálnost telefonních èísel provìøila paní úèetní.
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Orlickým horám a Podorlicku, a to jak v programech 
rozvoje, tak v propagaci a dalších aktivitách.

Prezidenta Václava Klause jsem nevolila, avšak 
respektuji jej jako prezidenta Èeské republiky. Snažila 
jsem se prosadit pøímou volbu. Stále si totiž myslím, že 
každý obèan naší republiky by mìl mít právo si sám volit 
svého prezidenta (popø. starostu èi hejtmana).

To je obhajoba základních tezí mých slibù pøed 2. kolem 
senátních voleb pøed šesti lety. Je nyní na vašem zvážení, 
zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na mých 
webových stránkách www.domsova.cz se o mé senátní i 
mimosenátní èinnosti dozvíte podstatnì více.

Vìøte, že jsem si stále vìdoma odpovìdnosti vùèi vám, 
volièùm, a proto se snažím svùj mandát vykonávat podle 
svého nejlepšího vìdomí a svìdomí. Jsem stále nestraník, 
ale pøesto straním: slušnosti, èestnosti, poctivosti, 
odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé 
rozhodování závisí na svobodì, jak té vnitøní, tak i té 
kolem mne, na mém svìdomí, smysluplnosti života, práce 
a zejména na potøebì domluvit se a spolupracovat.

Na podzim se pokusím svùj senátorský mandát obhájit. 
Kandiduji jako nestraník za SNK ED, s podporou malých 
støedových stran – Strana zelených (SZ), Volba pro mìsto 
(VPM), Unie svobody (US), Strana pro otevøenou 
spoleènost (SOS), LiRA a Hnutí za harmonický rozvoj 
obcí a mìst. 

Jsem pøesvìdèena o tom, že Senát odvádí kus dobré a 
poctivé práce, není zbyteèný a zaslouží si vìtší pozornost. 

Mìl by být protiváhou pøíliš 
zpolitizované Poslanecké 
snìmovnì. Proto pøijïte 
volit! Nedopus�te, aby se 
volby staly záležitostí jen 
velkých politických stran a 
tudíž: „Nevolte levou ani 
pravou, volte srdcem a 
hlavou!“

Vaše senátorka 
Václava Domšová

- realitní a stavební firmy sondují jaký je zájem o bydlení 
v naší obci , pak se teprve rozhodne o bytové výstavbì

Co tedy zbývá do konce roku :
- projektová dokumentace a stavební povolení na zateplení 

a výmìnu oken budovy základní školy
- stavební povolení k výstavbì chodníku s parkovištìm 

k Záhornici s odboèením do Døížeò
- rekonstrukce kanalizace v trase budoucího chodníku 

k Záhornici (èást v cenì 200.000,-Kè)
- terénní úprava veøejného prostranství pod Dvorákem,

ve Skalách a u èp.91
- vyklizení a obnova obecního bytu è. 5 v èp. 212 
- dosyp hlíny k vyrovnávání travnatých ploch - postupné 

rozšiøování vhodných ploch k využití zakoupeného riederu
- schválení zmìny územního plánu è. 2 (sportovní areál + 

bytová výstavba Bukovky)
- betonová podlaha skladu uhlí v mateøské škole
- poøízení studie k øešení „malých povodní“ v místní èásti 

Domky
- podání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav 

(bude-li dostateèná podpora vlastníkù pozemkù – nad 50 % 
výmìry) 

- oslavy „130 let hasièù “ , které budou v sobotu 2. srpna 2008 
Vyšel almanach a DVD 

 Petera Josef, starosta

Vážení a milí volièi!

Mùj šestiletý mandát senátorky Parlamentu ÈR, ke kterému 
jste možná i vy pøispìli svým hlasem, letos na podzim 
konèí. Dovolte tedy, abych vám alespoò krátce složila 
závìreèný úèet.

Pøed 6ti lety jsem vám slibovala, že v Praze budu hájit 
zájmy venkova a toho jsem se snažila držet. Venkovská 
problematika byla a je mou hlavní prioritou a možná i proto 
jsem se stala pøed ètyømi lety pøedsedkyní Stálé komise 
Senátu pro rozvoj venkova, stejnì jako místopøedsedkyní 
Spolku pro obnovu venkova ÈR. Jsem ráda, že i mou 
zásluhou se zaèalo vážnì pracovat napø. na zmìnách 
rozpoètového urèení daní obcí apod. Starostové obcí a mìst 
nejen v mém volebním obvodu byli a jsou mými hlavními 
partnery a je mi potìšením s nimi spolupracovat.

Slibovala jsem, že budu dohlížet na to, aby Parlamentem 
ÈR neprocházely špatné a nedomyšlené zákony. Vìøte, že i 
to jsem se snažila, ale… Netušila jsem, že zdravý selský 
rozum a logika vìci v Praze pøíliš nefunguje a stranická 
kázeò je nade vše.

Ústavních stížností jsem se svými kolegy spolupodepsala 
hned nìkolik, napø. ve vìci výše zmiòovaného 
rozpoètového urèení daní, odblokování církevních 
pozemkù, vytìsnìní drobných akcionáøù a dalších. Tím byl 
vytvoøen zejména potøebný tlak na to, aby se vìci zaèaly 
øešit.

Nejen tím, že jsem 14 let pøedsedkyní Dobrovolného 
svazku obcí Region Orlické hory, jsem se snažila pomáhat 

Závěrečný účet senátora

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

Náklad: 400 ks, ZDARMA - možno vyzvednout 
na OÚ, v obchodì potravin, v obchodì p. Karlíèkové

Uzávìrka pøíštího èísla: 31. 10. 2008
Tisk novin: regereklama, Opoèno
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Závěr školního roku v naší škole
Vážení spoluobèané,
chtìl bych Vás touto cestou opìt po roce informovat o 
sportovních rybáøských závodech „ Zlatý karas“, které 
probìhly v sobotu dne 31. kvìtna na rybníce u Sv. Jana. 
Poøadatelem tìchto závodù bylo, tak jako v loòském roce, 
Myslivecké sdružení Opoèno - Pøepychy. Za krásného 
jarního dne probìhly závody pøi úèasti 56 závodníkù. 
Pøipomenu, že závod spoèívá v souètu délek nachytaných 
ryb. Nejdelší rybu chytil letos Aleš Pícha mladší a mìøila 
58 cm. Celkem bylo uloveno 15 210 cm ryb! A jak dopadly 
výsledky:
Celkovým vítìzem se stal pan Radek Carda z Opoèna, který 
v souètu nachytal úctyhodných 1 169 cm ryb. V tìsném 
závìsu a tedy na druhém místì se umístila nejúspìšnìjší žena 
sleèna Diana Frohlichová z Hradce Králové, které se 
podaøilo bìhem 5 hodin závodu nachytat 1 077cm ryb. Tøetí 
místo patøí panu Zdeòkovi Dernerovi z Týništì nad Orlicí s 
celkovým souètem 992 cm. Všichni zúèastnìní lovci byli na 
závìr odmìnìni hodnotnými cenami, které vìnovali 
poøadatelùm sponzoøi. Nelze zapomenout i na kvalitní 
obèerstvení a zázemí pro návštìvníky a závodníky, které 
poøadatelé pøipravili.

Závìrem mi dovolte podìkovat všem, kteøí se o zdárný 
prùbìh této spoleèenské události zasloužili. Pøedevším chci 
podìkovat všem sponzorù za hodnotné ceny, firmì Vospol a 
MS Opoèno - Pøepychy za zajištìní kvalitního obèerstvení, 
manželkám myslivcù za vzornou obsluhu a hlavnì pak panu 
Paštikovi z Opoèna za vynikající menu, které pro 
návštìvníky pøipravil. Nesmíme zapomenout i na pana 
Kuèeru, který griloval kvalitnì krùtu a dík patøí i Obecnímu 
úøadu Pøepychy, který nám poskytl zahradní nábytek a 
veškeré technické zázemí.

Na konec mi dovolte podìkovat panu Pavlu Pšeniènému, 
který na svá bedra vzal nejvìtší tíhu odpovìdnosti, celé 
závody pøipravil po stránce organizaèní a s celou svou 
rodinou je zabezpeèil tak, že se všichni závodníci už tìší na 
pøíští roèník.

Mgr. Jan Macháèek

Vážení obèané,
dovolte mi, abych v krátkosti shrnul dìní v naší škole 
v uplynulém školním roce.

Školní rok 2007-2008 byl pro naši školu mezníkový, nebo� 
se v nìm poprvé vyuèovalo v prvním roèníku podle našimi 
pedagogy vytvoøeného školního vzdìlávacího programu, 
který jsme nazvali „Uèíme se pro sebe.“ Tento program byl 
vytvoøen podle nejmodernìjších trendù školství a vìøíme, 
že se v našich venkovských podmínkách uplatní.

Školu navštìvovalo 27 dìtí z Pøepych a okolí. Úkoly, které 
jsme si na poèátku roku vytýèili, jsme splnili. Bìhem roku 
pracovaly naše dìti nejen ve škole, ale zapojily se i do 
èinnosti místních kroužkù a mnozí navštìvují i ZUŠ 
v Opoènì.

Velký dùraz je v poslední dobì kladen na výchovu 
k ekologickému chápání svìta a tak i my nezùstáváme 
v pozadí. Na škole probìhly dva ekologické dny, které byly 
zamìøeny na úklid v obci a sbìr plastù. S výsledky jsem Vás 
již seznámil v minulém èísle. V jarních mìsících nás 
navštívili sokolníci se svými opeøenými dravci a tak si dìti 
mohly na vlastní oèi prohlédnout a vlastní rukou sáhnout na 
nádherné ptáky z naší pøírody. Velice úspìšnou akcí byly i 
dvì pøednášky paní Ing. Jirkové ze Záhornice na téma 
„Den lesa“ pøímo v prostøedí našich krásných lesù.
Nezaháleli jsme ani po stránce kulturní a naše dìti 
navštívily nìkolik výchovných koncertù, divadelních 
pøedstavení a kabaretù.

Také po stránce sportovní se dìti èinily a úspìšnì jsme se 
zúèastnili školních pøeborù ve vybíjené, atletice a fotbalo-
vého McDonald cupu.

Tradiènì se naše mládež zapojuje do sbìrové èinnosti. 
Letos jsme nasbírali opìt velké množství starého papíru, 
ale svou zásluhu na tom máte i Vy obèané, kteøí nás v této 
èinnosti podporujete.

Významnou èinností našich dìtí je sbìr léèivých bylin. 
Letos byla aktivita obzvláštì veliká. Pøes zimu se dìti 
vìnovaly sbìru pomeranèové kùry. Na jaøe pak tradiènì 
sbìru kopøiv, sedmikrásky a èerného bezu. Velikou zásluhu 
na zvýšení aktivity mìla letos paní Zdena Seidelová, která 
sponzorovala soutìž ve sbìrové aktivitì a dìti byly na 
závìr roku odmìnìny nádhernými cenami. Chtìl bych 
touto cestou paní Seidelové podìkovat za sebe i za dìti! 
Na závìr školního roku jsme absolvovali tradièní školní 
výlet , tentokrát do westernového mìsteèka „Šiklùv mlýn „ 
u Zvole a žáci 3., 4. a 5. roèníku se zúèastnili poznávacího 
zájezdu do Prahy.

Všichni žáci naší školy prospìli a pøeji jim pìkné 
prázdniny! Dvì žákynì odcházejí studovat na gymnázium 
do Dobrušky, tøi žáci do ZŠ Opoèno a jedna pravdìpodobnì 
do Potštejna. Od záøí nám nastoupí do 1. tøídy 8 prvòáèkù.
Na závìr chci podìkovat všem zamìstnancùm ZŠ a MŠ za 
dobrou práci, obecnímu úøadu za finanèní zabezpeèení 
provozu a celé veøejnosti za podporu.

 Mgr. Macháèek Jan



PŘEPY ŠSKÝ ZPRAVODA J                                               3 / 08        s t r a na 4

Zpráva místní skupiny ČČK 
na výroční schůzi konané dne 7.3.2008

Uplynul rok a opìt se scházíme na VÈS naší skupiny. Od té 
minulé, která se konala 2.3.2007 za úèasti 30 èlenù a 5 hostí, 
odešly z našich øad 2 èlenky, sestra Hrochová Jiøina 
a  Šabatová Anna. K dnešnímu dni má skupina 86 èlenù z toho 
12 mužù a 74 žen v prùmìrném vìku 53 let díky tøem novým 
mladým èlenùm, kterým budou na dnešní schùzi pøedány 
èlenské legitimace. Naše øady posílili Ing. Roman Kocour, 
Jindøiška Kocourová a Lenka Sejkorová.

Desetièlenný výbor ve složení s. Preclíková - pøedsedkynì, 
Cihláøová - místopøedsedkynì, Kašparová - pokladní, 
Hartmanová - jednatelka, Tomková - hospodáøka, Slováková- 
referent trans. stanice, Šmídová- branná ref., Marková - 
kulturní ref., Karlíèková, Vaòková - revizorky, se scházel s 
výjimkou prázdnin pravidelnì 1x  za mìsíc, neodkladné 
záležitosti byly øešeny podle potøeby. Èlenkou Oblastního 
spolku je s. Škaldová Drahuše.

Hlavním úkolem ÈÈK je získávání dárcù krve. Potìšitelné je, 
že pøes celostátní pokles dárcù se v naší obci daøí jejich poèet 
udržovat a získávat nové bezpøíspìvkové dárce krve, v roce 
2007 to byli dva noví dárci, Hejzlar Tomáš a Kocourová 
Jindøiška. K odbìrùm se dostavilo 25 dárcù, èást z nich až 
nìkolikrát roènì. Jedná se o následující obèany Pøepych : 
Hejzlar Tomáš, Hrochová Libuše, Jakubec Aleš, Jelen Jan, 
Jirušková Vìra, Karlíèek Vincenc, Ing. Kocour Roman, 
Kocourová Jindøiška, Kullová Zdenka, Macháèek Václav, 
Ing. Pohlová Tereza, Preclík Jaroslav, Preclíková Ludmila, 
Rejchrt Jaromír, Rejchrt Jan, Ing.Seidel Radek, Seidel Tomáš, 
Škalda Jan ml., Škrabáková Lenka, Šmída Zdenek st., Šmída 
Zdenek ml., Študent Tomáš, Tláskalová Vìra, Záliš Martin, 
Zdenìk Vladimír, Zilvar Miloš. Støíbrnou plaketu 
Dr. Janského za 20 bezplatných odbìrù obdržel v roce 2007 
pan Rejchrt Jan. Výbor dìkuje všem za dar nejcennìjší, dar 
krve. Pozornosti, které Vám budou na dnešní schùzi pøedány 
opìt vìnuje obecní úøad jako podìkování za Vaši záslužnou 
èinnost, záchranu zdraví a životù spoluobèanù. Velice si 
Vašeho pøístupu vážíme a pøejeme všem dárcùm hodnì 
úspìchù v pracovním i osobním životì a stálé zdraví, abyste 
mohli v dárcovství i nadále pokraèovat. Zároveò opìt žádáme 
dárce, kteøí se dostavují k odbìrùm mimo hromadné svozy, 
aby se laskavì nahlásili s.Slovákové, nebo nìkteré èlence 
výboru. Velice by nás mrzelo, kdyby došlo k opomenutí 
nìkterého z dárcù. Pozornosti pro nì pøipravují s.Slováková a 
Karlíèková.

Ve skupinì jsou 4 zdravotní sestry, 1 zdravotník a 15 
dobrovolných sester. Dobrovolné sestry Preclíková, 
Cihláøová a Ètvrteèková Lenka zajiš�ovaly zdravotnický 
dozor pøi poøádání soutìže mladých hasièù Plamen, která se 
konala v naší obci. Bylo ošetøeno nìkolik drobnìjších 
poranìní. Doplnìny byly lékárnièky, které jsou podle potøeby 
k dispozici po dohodì i na dalších akcích v obci. Nabízené 
lázeòské pobyty pro seniory v Bohdanèi a Vyšných 
Ružbachách byly zveøejnìny ve vývìsní skøíòce, jako i 
termíny dìtských táborù do Chorvatska. O tyto nabídky nebyl 
v naší obci zájem.

Kulturní akce zapoèaly 13.ledna Spoleèenským plesem, 

pokraèovaly Dìtským karnevalem 14.ledna. Na uspoøádání 
akcí a jejich prùbìhu se podílely s.Preclíková, Vaòková, 
Geletová, Kašparová, Karlíèková, Slováková, Šmídová, 
Tomková, Hartmanová, hudbu na Dìtský karneval zajistil 

bratr Cihláø František a Zdenìk Vladimír, který 
zorganizoval soutìže pro dìti. Další akcí 

byly pøednášky. 21.bøezna Jarní výzdoba, 
kde pøedvedla paní Kábrtová 56 
posluchaèùm ukázku jarní a velikonoèní 
výzdoby bytù. Vánoèní aranžování 
28.11. paní Kvasnièkové a Jelínkové na 

téma Pohádka vánoc – doba ledová za 
úèasti 55 pøepyšských obèanù bylo spojeno 

s prodejem rostlých kvìtin.

4.prosince byla uspoøádána beseda sl.Marie Burketové o 
Novém Zélandu, která poutavým zpùsobem s obrazovými a 
faktickými ukázkami pøiblížila 70 úèastníkùm jak místním, 
tak z okolních obcí, tamní zpùsob života a krásy pøírody.

Sbìr staršího obleèení byl provádìn ve dvou termínech, a to 
16.4. a 15.11. 2007 a podíleli se na nìm s.Kašparová, 
Preclíková, Slováková, Slovák Zd.ml. a Hartmanová. Za 
každý provedený sbìr dostala naše skupina dìkovný dopis 
od DIAKONIE Broumov, která sbìr organizuje. Podìkování 
patøí všem, kdo pøispìli na tuto akci pro humanitární úèely. 
Tento sbìr plánujeme i pro letošní rok, termíny budou 
upøesnìny.

Oblastní setkání èlenù Èerveného køíže 20.11. v Potštejnì s 
návštìvou zámku a prodejní výstavy ruèních prací s vánoèní 
tématikou se zúèastnily s.Karlíèková, Tomková, Kašparová 
a Jelenová Marcela.

Na vyznamenání za èinnost v Èeském èerveném køíži byly za 
naši skupinu Oblastnímu spolku navrženy s.Cihláøová, 
Preclíková a Škaldová. Jako nejstarší èlenové MS 
s.Hofmanová, Otèenášková Vìra, Uhlíø Vladimír, 
Kalousová, Kašparová Jiøina a Vanìèková Zdenka, která je 
èlenkou ÈK již od roku 1944 z Opoèna.

V prùbìhu roku jsou zasílána blahopøání èlenùm  k 70.,75., 
80. a dalším narozeninám. Jménem Obecního úøadu 
navštìvují všechny pøepyšské obèany uvedeného vìku 
s.Kašparová a Slováková.

Každoroènì pøed Vánoèními svátky pøedáváme malé 
pozornosti všem pøepyšským obèanùm od 80, v letošním 
roce až do 92 let, jednalo se o 72 obèanù. Návštìvy 
v Domovì dùchodcù provedly s.Kašparová a Slováková, 
v obci s.Preclíková, Cihláøová, Karlíèková a Tomková.

Peèovatelská služba probíhá celoroènì formou sousedské 
výpomoci jako je obstarání nákupù apod.

Na závìr chceme podìkovat všem, kdo se zapojují do 
èinnosti skupiny, v prvé øadì všem dárcùm krve, 
zdravotníkùm, sestrám i dobrovolným, obèanùm, kteøí 
pøispívají na èinnosti finanènì i dárky do tomboly na plesy, 
pracují s dìtmi a všem, kdo se na èinnosti podílejí a úèastní se 
poøádaných akcí.

Rádi uvítáme do skupiny nové, hlavnì mladé èleny, kteøí 
budou v èinnosti ÈÈK v naší obci nadále pokraèovat.

Za ÈÈK s.Hartmanová



PŘEPY ŠSKÝ ZPRAVODA J                                               3 / 08        s t r a na 5

Po násilném uzavøení klášterù v padesátých letech 
dvacátého století a následném pøestìhování sester a 
øeholníkù do rùzných objektù po celém území tehdejšího 
Èeskoslovenska vznikly internaèní domovy. Sestry byly 
využívány jako levné pracovní síly pøevážnì v obtížných 
sociálních provozech (napø. v péèi o mentálnì a tìlesnì 
postižené), dále v prùmyslu a v zemìdìlství. Postupnì 
zestárly a jelikož mìly zakázáno pøijímat mladé øeholnice, 
které by zajistily péèi o starší sestry, dostala péèi o nì na 
starost Èeská katolická charita. 

Do Pøepych pøišly sestry vincentky 1.10.1984, aby tady 
mohly založit komunitu a zároveò domov pro starší sestry, 
které se nedokážou o sebe postarat.

Usnesením vlády vznikly domovy ústavního typu pro 
církevní osoby s nepøetržitým provozem. Poskytují 
komplexní služby (ubytování, stravování, rehabilitaèní 
péèi, pomoc s hygienou) øeholnicím a duchovním. 
Øeholnice mohou díky tìmto domovùm zùstávat ve svých 
komunitách, na které jsou zvyklé, a pøitom mají trvalou 

péèi odpovídající jejich zdravotnímu stavu. 
Obyvatelùm je obdobnì jako v domovech pro seniory 
poskytována péèe podle jejich stavu. Dùležitým prvkem 
je možnost duchovního uplatnìní obyvatel domovù.

Sestry, pøestože se kvùli svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopny se o sebe zcela postarat, jsou zvyklé na 
pravidelný duchovní život. V domovì se dennì slouží mše 
svatá. Proto je v našem domovì velmi dùležitá kaple, aby 
mohly obyvatelky i nadále žít plnohodnotným životem 
modlitby, což je pro nì ve stáøí dùležitý zpùsob jejich 
životního poslání.

Dìkujeme všem, kteøí nám pomáhají naplòovat cíl a 
poslání našeho domova, kterým je poskytovat sestrám 
prostor, aby se mohly podle svých schopností a možností 
co nejvíc a nejkvalitnìji zapojovat do života a dìní ve 
spoleènosti v souladu s jejich vlastním zamìøením a 
individualitou, aby mohly plnì rozvíjet svou vlastí 
identitu a zároveò reflektovat aktuální stav spoleènosti, 
aby i závìr svého života mohly prožívat aktivnì, radostnì 
a smysluplnì.

 s. Monika Vámošová, Pøepychy 

Charitní domov 
pro řeholní sestry Přepychy
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2008−03 ze dne 10.6.2008

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení.
2. Informaci o ZŠ a MŠ Pøepychy (p.Macháèek)
3. Vìcné a finanèní plnìní rozpoètu k 31.5.2008
4. Zprávu finanèního výboru (p.Burket)
5. Zprávu kontrolního výboru (p.Škalda)
6. Návrh zadání „Zmìna è.2 územního plánu sídelního útvaru Pøepychy“
7. Informaci o komplexních pozemkových úpravách
8. Informaci o investièní výstavbì – potøeby a možnost
9. Závìreèný úèet Dobrovolného svazku obcí Vrchy vèetnì zprávy o výsledku hospodaøení svazku za rok 2007
10. Stížnost nájemníkù DZU èp.212, è.j. 121/08, ze dne 6.6.2008, která byla doruèena dne 10.6.2008
11. Informaci ÈÈK Pøepychy o dùvodech ukonèení èinnosti kroužku pro dìti

II. Schvaluje:
1. Závìreèný úèet obce Pøepychy za rok 2007 vèetnì zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2007 

s vyjádøením souhlasu s celoroèním hospodaøením obce „bez výhrad“.
2. Odprodej pozemkù :

2 2 - par.è. 233/40  výmìra   28 m orná pùda - par.è. 233/35  výmìra 296 m orná pùda
2 2 - par.è. 233/36  výmìra 292 m orná pùda - par.è. 233/37  výmìra 285 m orná pùda
2- par.è. 851/5  výmìra   84 m zahrada, dle GP 238-429/2008

2    - prodejní cena 35,-Kè/m , výsledná èástka bude zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru 
3. Rozpoètové opatøení è.2/2008 (dotace z Královéhradeckého kraje, pøesun DSO Vrchy):

- pøíjmy + 50.000,-Kè, výdaje + 50.000,-Kè, financování 0,-Kè
   Rozpoètové opatøení è.3/2008 (dotace z Úøadu práce Rychnov n. Kn.):

- pøíjmy + 36.450,-Kè, výdaje + 36.450,-Kè, financování 0,-Kè
Rozpoètové opatøení è.4/2008 (pøesuny rozpoètu + úpravy):
- pøíjmy + 62.350,-Kè, výdaje +106.715,-Kè, financování + 44.365,-Kè.

2 24. Pøijetí daru – pozemkù (chodník u èp.91)  par.è. 76/2, výmìra 32 m  + par.è. 777/1 díl b, výmìra 188 m , 
dle GP è.242-147/2008.

III. Ukládá:
1. Starostovi obce doøešit situaci v DZU èp.212, byt è.5:

a) informovat hygienu a vyžádat kontrolu v domì
b) zjistit u Okresního soudu Rychnov n.Kn. v jaké fázi vyøízení je  žaloba podaná dne 21.5.2008, 
    spisová znaèka 4 C 181/2008 
c) zjistit u které organizace se hlásí rušení noèního klidu (policie ?)
d) zjistit, zda obec mohla požádat o pøedání zdravotní dokumentace na hygienu pøi infekèním 
    onemocnìní nájemníka

2. Starostovi obce, aby nejpozdìji do pátku 13.6.2008 znovu kontaktoval Ing. Tmìje (zaplavené sklepy v lokalitì „domky“)

V obci Pøepychy dne 11.6.2008

Ing. Josef Petera, starosta obce     Mgr. Jan Macháèek, místostarosta      
Václav Kánský, ovìøovatel  zápisu Milan Burket, ovìøovatel zápisu 

Úøední deska:
Pozvánka : 29.5.2008 – 10.6.2008
Závìreèný úèet obce Pøepychy za rok 2007 : 22.5.2008 – 10.6.2008
Zámìr obce Pøepychy è.2/2008 o prodeji pozemku : 24.4.2008 – 8.5.2008
Zámìr obce Pøepychy è.3/2008 o prodeji pozemkù : 24.4.2008 – 8.5.2008

Pøipomínky a informace:
1. Pøipomínka k pracovní náplni zamìstnancù obce pøijatých z Úøadu práce.
2. Pøipomínka k opakovanì zaplaveným sklepùm v lokalitì „domky“ pøi silném dešti.
3. Informace o dezolátním stavu lávky u høištì v lokalitì „domky“.
4. Dotaz na termín opravy VO v obci.
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Závěrečný účet Obce Přepychy 
za rok 2007 − výňatek

Název a sídlo: Obec Pøepychy, 517 32  Pøepychy èp. 5
IÈO: 00275280
Právní forma: obec
Kód okresu: 524
Kód obce: 134708
IÈ ZÚJ: 576689
Kód katastru Pøepychy: 734705
Hospodáøská èinnost: ne
Plátce DPH: ne
Zøízená pøíspìvková organizace: 
Základní škola a mateøská škola Pøepychy
Starosta - uvolnìný: Ing. Josef Petera
Místostarosta - neuvolnìný: Mgr. Jan Macháèek
Úèetní obce: Jana Zilvarová

Poèet obyvatel k 31.12.2007: 624

Orgány obce:
Zastupitelstvo obce (volební období 2006-2010): 15 èlenù
Rada obce: 5 èlenù
Výbory: kontrolní (3 èlenný), finanèní (3 èlenný)

Poèet bytù v majetku obce: 23

Pronájem nebytových prostor : 3 smlouvy
1. prostory v hasièské zbrojnici èp. 125
2. prostory v budovì obecního úøadu èp. 5
3. kanceláø obecního úøadu èp. 5

Pronájem pozemkù: 4 smlouvy + zahrádkáøská kolonie

Hrobová místa  
- pozemek par.è. 445/1, výmìra 8039 m2
- poèet hrobových míst 600

Vyhlášky obce (platné)

Opatøení obce

Naøízení obce

Veøejnoprávní smlouva
1. Mìsto Opoèno, 517 73  Opoèno, ze dne 27.6.2003  – 

projednání pøestupkù
2. Mìsto Dobruška, 518 01  Dobruška, 

ze dne 22.10.2007– zajištìní služeb mìstské policie

Smìrnice
1. Organizaèní øád obce Pøepychy, ze dne 20.3.200.
2. Vnitøní platový pøedpis obce Pøepychy, platný od 

1.1.2007
3. Základní vnitøní smìrnice, schválilo ZO Pøepychy 

dne 6.3.2003, zápis è.2003-01
- pøíloha è.4, smìrnice 1/, schválilo ZO dne 
22.9.2004, zápis è.2004-05

    - pøíloha è.5, smìrnice 1/, schválilo ZO dne 5.1.2005, 
zápis è. 2005-01

    - smìrnice è.2/- majetek, schválilo ZO dne 
11.10.2006, zápis è.2006-04 a byla zrušena 
smìrnice o úètování majetku ze dne 6.3.2003

   - pøíloha è.1, smìrnice 8/, stavební komise, schválilo 
ZO dne 22.9.2004, zápis è. 2004-05

    - smìrnice è.9, cestovní náhrady, schválilo ZO dne 
22.9.2004, zápis è.2004-05.

Ceník pronájmu, prodeje a služeb
- schválilo ZO Pøepychy dne 14.12.2006, zápis 
è.2006-06
- dodatek è.1 schválilo ZO Pøepychy dne 19.6.2007, 
zápis è.2007-04, s úèinností od 19.6.2007.

VÝKAZ  Fin 2-12 M  k 31.12.2007
Plnìní rozpoètu:

Pøíjmy

Výdaje

Financování

Pøijaté dotace
Krajský úøad Královéhradeckéh kraje :   74.190,-Kè
Úøad práce , ÚZ 13101 : 275.119,-Kè

 Poèet Prùm.vìk Narození Úmrtí Pøihlášení Odhlášení Sòatek Rozvod 
Muži 270 39 3 2 12 4   
Ženy 354 47 1 6 47 7   
       2 1 
 

Èíslo Název Úèinnost Schváleno Zápis 
è. 

9/97 O schválení územního plánu sídelního útvaru 
Pøepychy 

1.6.1997 RO 
13.5.1997 

97-04 

10/97 O místních poplatcích 1.11.1997 ZO 
15.10.1997 

97-05 

11/97 O volném pobíhání zvíøat 1.11.1997 ZO 
9.10.1997 

97-05 

 Právo petièní-zásady pro pøijímání a 
vyøizování 

23.9.1997 23.9.1997  

1/2001 O výši koeficientu danì z nemovitosti 27.12.2001 20.11.2001 01-06 
1a/2002 O místním poplatku za provoz 

shromažïování 
15.11.2002 31.10.2002 2002-

06 
3a/2002 o místních poplatcích-dodatek k užívání 

veøejného prostranství 
31.10.2002 31.10.2002 2002-

06 
4/2002 O systému shromažïování,sbìru,pøepravy,..-

odpady 
16.11.2002 31.10.2002 2002-

06 
 

Èíslo Název Úèinnost Schváleno Zápis è. 
1/2003 Úprava výše nájemného 1.7.2003 RO 22.5.2003 03-05 
2/2003 Úprava výše ceny za pronájem hrobového 

místa 
1.1.2004 RO 

10.12.2003 
03-05 

1/2004 Úprava ceny stoèného 1.12.2004 ZO 22.9.2004 04-05 
 

Èíslo Název Úèinnost Schváleno Zápis è. 
1/2002 Øád veøejného pohøebištì 29.8.2002 RO 29.8.2002 02-05 
1/2003 Zajištìní finanèní kontroly 1.11.2003 ZO 24.9.2003 2003-04 
 

 Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost k 31.12.2006 
Pøíjmy 5.000.000,-Kè 5.463.239,00 Kè 5.871.166,49 Kè 
Výdaje 4.145.000,-Kè 5.325.500,00 Kè 5.008.383,56 Kè 
Financování -  855.000,-Kè   -137.739,-Kè -  862.782,93 Kè 

 

Tøída Název Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 
1 Daòové pøíjmy 3.888.000,00 4.015.000,00 4.419.821,95 
2 Nedaòové pøíjmy 1.017.810,- 1.078.930,00 1.082.035,54 
3 Kapitálové pøíjmy               0,-               0,-               0,- 
4 Pøijaté transfery      94.190,-    369.309,00    369.309,00 
 Celkem 5.000.000,00 5.463.239,00 5.871.166,49 
 

Tøída Název Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 
5 Bìžné výdaje 3.330.000,00 4.639.780,00 4.398.107,96 
6 Kapitálové výdaje    815.000,00    685.720,00    610.275,60 
 Celkem 4.145.000,00 5.325.500,00 5.008.383,56 
 

Tøída Název Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 
8 Financování -855.000,- -137.739,- -862.782,93 
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Jak dál s energiemi?
Dennì se doèítáme (doslýcháme) 
o zvyšování nárokù na energie: 
v Rakousku se lyžuje pøevážnì na 
umìlém snìhu (u nás je doháníme),
 s miliony vyrobených aut chtìjí jezdit 
a spotøebovávat energii, aè narùstají 
stížnosti na hluk, prach, exhalace. 
Zatím se tím z pøíslušných èinitelù nikdo mnoho 
nezabývá, aè je nejvyšší èas. Je možné øešení jen nárùstem 
použitelné energie? Jak dlouho? Nároky prudce stoupají, 
ale pak je potøeba omezit zdroje. Pokud by to bylo pouze 
zvyšováním cen, pak by dvìma tøetinám obèanù, co 
nedosahují prùmìrného platu, bylo znemožòováno slušnì 
žít. Tedy používat elektøinu v domácnostech, autem zajet 
k lékaøi, na nákup, èi do zamìstnání nedostupných 
veøejnou dopravou. Je tedy jiné øešení? Limity v 
dosavadních cenách pro bìžnou spotøebu, nìkolika-
násobné ceny pro nadlimity. Nástroje k tomu musí mít 
vláda, nemùže se jich zbavovat jako tøeba privatizací 
ÈEZu. Pøíklady z autoprovozu : pøi propagaci obchodních 
aktivit ujedou s tréòákem 5000 km mìsíènì, tedy 20x vìtší 
spotøeba proti bìžné domácnosti. Mezi krajskými mìsty 
jezdí vlak pravidelnì každou hodinu tam a zpátky, k tomu 
nìkolik zrychlených. Pøesto z pohodlnosti jezdí po 
Hradubické tisíce aut s jedním èlovìkem. Øešení není jen 
ve zlevòování železnice, ale i v nadlimitních cenách 
benzinu. Stovky mìst i vesnic požadují silnièní obchvat, 
což by s dálnicemi potøebovalo nìkolik státních rozpoètù 
a další tisíce ha pozemkù odepsaných ze zemìdìlské 
výroby. To musí zùstat jen ve formì zbožných pøání.

Nemusí mì nikdo podezøívat z ideologických názorù. 
Problémy s energiemi nastanou pøi jakémkoli politickém 
spektru. Otázkou zùstává, jak se budou øešit, buï 
asociálnì rozvíráním nùžek mezi chudými a bohatými, 
nebo rozumnými zásahy ve prospìch obèanù.

V Opatovicích nad Labem 18.3.2008
                   Ing. Jan Tikal

Pøijaté transfery 
Obec Trnov pøíspìvek na žáky:  20.000,- Kè

Poskytnuté transfery 
Mìsto Opoèno – pøíspìvek na žáky:  60.600,- Kè
Mìsto Žamberk – pøíspìvek na žáka:    2.340,- Kè
Mìsto Opoèno – pøestupky:    1.000,- Kè
DSO Vrchy:  24.921,- Kè
Svazek obcí Døížná:  80.000,- Kè

HODNOCENÍ
V roce 2007 tvoøily pøevážnou èást pøíjmù daòové pøíjmy, 
pøíjmy z pronájmu bytù a pøíjem z prodeje døeva (topol).
Výdaje – oprava chodníku ( 125.184,60 Kè), oprava 
ciferníku vìžních hodin (101.102,50 Kè), oprava kabin SK 
(92.516,50 Kè), oplocení SK (169.648,50 Kè), nákup 
pozemkù (351.820,-Kè), nákup kontejnerù na plasty 
(43.341,-Kè), pokácení topolù (86.790,-Kè), nákup 
kopírky do ZŠ (54.709,10 Kè), pøíspìvek narozeným 
obèánkùm (20.000,-Kè), dary obyvatelstvu u pøíležitosti 
jubilea ( 27.169,50 Kè), splacený krátkodobý úvìr 
(248.519,74 Kè), splátky dlouhodobých úvìrù (346.040,-
Kè).

Pøezkoumání hospodaøení
Na základì žádosti Obce Pøepychy ze dne 17.5.2007 
provedl Krajský úøad Královéhradeckého kraje 
pøezkoumání hospodaøení za rok 2007 v souladu s 
ustanovením § 42, zákona è.128/2000 Sb., ve znìní 
pozdìjších pøedpisù.
Dílèí pøezkoumání hospodaøení obce Pøepychy bylo 
vykonáno dne 5.11.2007, závìreèné pøezkoumání dne 
19.5.2008.

Závìr
Pøi pøezkoumání hospodaøení podle § 10 odst.2 zákona 
è.420/2004 Sb., o pøezkoumání hospodaøení územních 
samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí nebyly 
zjištìny chyby a nedostatky.

Sídlo: 517 32  Pøepychy èp. 69
IÈO: 75016524
Øeditel: Mgr. Jan Macháèek (jmenován dne 16.12.2002, 
è.j.356/02, s úèinností od 1.1.2003)
Datum vzniku: 1.1.2003 (schválilo ZO Pøepychy dne 
18.7.2002, zápis è.2002-04).
Poèet zamìstnancù v ZŠ: 5
Poèet zamìstnancù v MŠ: 4
Školská rada (tøí èlenná) – funkèní období 3 roky

Závìreèný úèet schválilo zastupitelstvo obce na svém 
jednání dne 10.6.2008, zápis è.2008-03.

– 

Příspěvková organizace 
Základní škola  a mateřská škola Přepychy
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Vysokým obsahem bílkovin živoèišného pùvodu – pes 
je masožravec, proto na prvním místì ve složení by mìlo 
být uvedeno maso (nejlépe sušené) nebo masová 
mouèka.
Neobsahuje rostlinné oleje – tuky rybí a kuøecí jsou pro 
psa nejpøínosnìjší.
Kvalitou vstupních surovin – suroviny použité pro 
výrobu pro našeho psa vhodného krmiva jsou v 
potravináøské kvalitì. To je dùležité z hlediska obsahu 
hormonù, pesticidù, plísní, tìžkých kovù apod.
Všechny suroviny jsou jasnì urèeny – na etiketì se 
nedoètete nic neøíkající údaje typu: „vedlejší rostlinné a 
živoèišné produkty“ nebo „ obiloviny“, z èehož nevíte, 
co vlastnì svému psu dáváte.
Neobsahují chemické konzervanty, umìlá barviva, 
zchutòovadla – zdraví prospìšné granule obsahují 
konzervanty pøírodní – smìs vitamínù C a E nebo 
rozmarýn, které mají pøíznivý vliv na zdraví psa. Na-
rozdíl od chemických konzervantù, které mohou být 
potenciálními rakovinotvornými látkami.
Napø. pøi výrobì jedné kanadské znaèky granulí se 
používá speciální technologie, kdy se v prùbìhu výroby 
nìkolikrát odsaje vzduch z granulí. Díky èemuž potom 
nedochází k oxidaci, èili nežádoucímu pùsobení kyslíku, 
èili ke zmìnì k horšímu. Granule jsou hutné. Pro 
zajímavost zkuste ponoøit do vody granuli této znaèky a 
jakoukoliv jinou granuli. Výše uvedená granule klesne 
dolù avšak granule jiné znaèky, nadnášená vzduchem, 
zùstane na hladinì.
Obsahují probiotika a prebiotika – èemuž musí být 
uzpùsobena i výroba granulí, protože teplota nad 40°C je 
nièí.
Obsahují vlákninu – která pomáhá pohybu støeva pøi 
trávení, støevo èistí a brání tak hnilobným procesùm, 
které mohou být pøíèinou rakovinného bujení. Vzhledem 
k obsahu vlákniny, proto není vždy malinké „hovínko“, 
kterým se chlubí nìkteøí výrobci, to nejlepší. Vláknina 
objem „hovínka“ zvìtší. Nicménì kvalitu krmiva a jeho 
vysokou stravitelnost poznáme na konzistenci výkalù, 
které jsou dobøe formované.
Obsahují další pøírodní zdraví prospìšné látky – 
výtažky z korýšù a mìkkýšù (kloubní výživa), borùvky 
èi výtažek z jader hroznového vína (antioxidaèní 
úèinek), extrakt z juky (podpora metabolismu, snížení 
zápachu trusu).
Vìnujte prosím pozornost výbìru krmiva pro Vašeho 
psa! Nespokojte se s údaji, které Vám jsou 
pøedkládány v reklamì a zjistìte si více informací o 
krmivu, které dáváte Vašemu kamarádovi. Bude 
Vám za to vdìèný a odmìnou pro Vás bude jeho 
spokojenost, zdraví a zlepšení jeho vzhledu.

Ing. Vìra Siváková
tel: 777 857 631, e-mail: vera.sivakova@seznam.cz

www.krmivo-sivakova.com

Kam s odpady?
 Druh odpadu Likvidace 

Využitelné Tyto  odpady je možné dále 
zpracovat , napø. papír, lepenka, 
sklo, p lasty (PET lahve, folie, 
kelímky), kovy (p lechovka, 
hliník), kompostovatelný 
kuchyòský a zahradní odpad atd. 

Odpady ukládat do  sbìrných nádob k  tomu 
urèených  (plasty, pap ír,sk lo), kompost na 
zahradì 

Objemné Odpady, které  se nevejdou  do 
popelnice,  napø. starý nábytek, 
koberce,  linolea,  umyvad la,   
toalety, kuchyòské linky,   drobný 
stavební odpad  atd . 

Odpady ukládat do  velkoobjemových 
kon tejnerù 

Nebezpeèné Tyto  odpady mají nebezpeèné 
vlastnosti, proto  se nesmí 
vyhazovat do  popelnice , napø. 
léky, záøivky, výbojky, 
akumulátory,  galvanické èlánky 
(baterky), lednièky,  mraznièky, 
barvy, lepidla, oleje a nádoby 
jimi zneèištìné,  
elektrotechn ika-  p øi  sbìru   
nebezpeèného odpadu nebo 
v prodejnách  oznaèených   
„ZPÌTNÝ ODBÌR“  

Odpady odevzdat pøi sbìru nebezpeèného 
odpadu, p øípadnì léky odevzdat v lékárnì, 
drobné e lektro odevzdat  v prodejnách 
oznaèených „ZPÌTNÝ ODBÌR“,     pøi  
nákupu velkých elek trospotøebièù  
napø.lednice, mrazák,praèka, sporák   je  
prodejce povinen  p øevzít  výmìnou starý 
spotøebiè  nebo  zajistit jeho odvoz od  
zákazn íka, popø. sdìlit zákazníkov i místo 
zpìtného odbìru, kde  od nìho bude  
elektrozaøízení  zdarma odebráno   *  

Ostatní Odpady, které  zbydou po  
vytøídìní všeho, co je možné dále 
využít, napø. zneèištìné-mastné  
obaly od  potrav in,  voskový papír, 
textil, porcelán, žárovky, popel, 
zbytky masa a kostí atd . 

Odpady ukládat do  popeln ic 

 
* u zpìtného odbìru elektrozaøízení se musí jednat o kompletní  
výrobky  tzn. nefukèní èi  porouchané, ale musí obsahovat  pláš� 
zaøízení, motor......   V pøípadì, že výrobek není kompletní je  
nutné jej  odevzdat  pøi  sbìru nebezpeèného odpadu

Co patøí do tøídìného odpadu k recyklaci ?

 ANO NE 

Papír Krabice,lepenka,karton,kanceláøský papír, sešity, 
noviny, èasopisy, letáky 

Voskový papír, kopírák, mokrý a 
zneèištìný papír, obvazy a jiné 
hygienické potøeby 

Plast Sáèky, folie, kelímky, plastové nádoby a lahve, 
PET lahve, krabièky a jiné výrobky z plastu 

Plastové nádoby od olejù a 
chemikálií, plastové trubky, 
podlahové krytiny, mastné a 
zneèištìné obaly 

Sklo Sklenìné lahve od nápojù, sklenìné nádoby, 
tabulové sklo 

Sklenìné lahve od chemikálií, 
zrcadla, drátìné sklo, autosklo, 
keramika, porcelán 

Kov Plechové obaly, víèka, obaly z barevných kovù  
 
Druh odpadu Uložení  

CD nosièe Popelnice 
CD-plastový obal Kontejner na plasty 
Elektrotechnika-poèítaèe, televize, telefony, 
kabely 

Nebezpeèný odpad nebo zpìtný odbìr 

Gumy, zahradní hadice Pneumatiky- pøi sbìru nebezp.odpadu 
Hadice- velkoobjemový kontejner 

Hygienické potøeby- pleny, kapesníky Popelnice 
Chemikálie,motorové oleje a barvy Nebezpeèný odpad 
Plasty,plastové sáèky a tašky Kontejner na plasty 
Keramika Velkoobjemový kontejenr na su� 
Porcelán Velkoobjemový kontejenr na su� 
Zrcadla Velkoobjemový kontejenr na su� 
Kovové obaly, železný šrot Kontejner na kov 
Koberce Velkoobjemový kontejner 
Alobal Popelnice 
Léky Lékárna nebo nebezpeèný odpad 
Linoleum Velkoobjemový kontejner 
Nábytek Velkoobjemový kontejner 
Nápojové krabice, nápojové kartony  (vymyté) Kontejner na plasty 
Obleèení Popelnice, popø.velkoobjemový kontejner 
Pneumatiky Nebezpeèný odpad 
Polystyren Popelnice 
Papír Sbìr papíru v ZŠ 
Karton-tvrdý papír Sbìr papíru v ZŠ 
Zahradní odpad Kompost 
Potraviny Kompost,popelnice 
PVC-novodur trubky, hraèky, misky, podlahové 
krytiny 

Plasty, objemné odpady do objemného 
odpadu 

Stavební su� Velkoobjemový kontejner na su� 
 

Je rozumné vybírat krmivo 
pro psa podle reklamy? 
Podle mé zkušenosti chovatele nikoliv. 
Jak poznat skutečně kvalitní krmivo pro psa? 
Čím se takové krmivo vyznačuje?

Na obecním úøadu je možnost zakoupit popelnici plastovou 
(900,-Kè) a jednorázové pytle na odpad (55,-Kè/ks).



Blahopøejeme k životnímu jubileu!

Duben
Sejkora Jiøí èp. 178 70 let
Tauchmanová Božena èp. 99 70 let
Bahník Zdenìk èp. 184 80 let
Èuda Jaroslav  èp. 187 82 let

Kvìten
Ježková Jaroslava èp. 18 80 let
Plašilová Anna èp. 212 93 let
Uhlíøová Zdeòka èp. 11 81 let
Vanìèková Zdeòka èp. 49 82 let
Èavarová Veronika èp. 21 84 let
Kuèmínová Andela èp. 21 88 let
Jelenová Bedøiška èp. 109 75 let

Èerven
Rohlena Jaroslav èp. 81 88 let
Peterová Marie èp. 191 80 let
RNDr. Petera Jiøí èp. 177 87 let
Fanèovièová Petronela èp. 21 92 let
Timková Anna èp. 21 82 let

Èervenec
Zábojníková Anna èp. 21 84 let
PharmDr.Peterová Jarmila èp. 177 84 let
Bejrová Hilda èp. 212 86 let
Kukuèková Margita èp. 21 80 let
Nemšovská Štefánia èp. 21 85 let

Srpen
Kuricová Vincencia èp. 21 82 let
Giertlová Mária èp. 21 83 let
Škvrnová Marta èp. 172 81 let
Hofmanová Rùžena èp. 2 89 let

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

ZPRAVODAJ                                               3 / 08      s t r a na 10

Společenská kronika

PŘEPY ŠSKÝ 

S−O−S KAM VOLAT
Dùležitá telefonní èísla  2008
SOS 112
Hasièi 150
Policie 158
Mìstská policie 156
Zdravotnická záchranná služba 155
Pohotovost – dispeèink (24 hod.) 494 535 444
Pohotovost dìtská (SO-NE) 494 502 343
Pohotovost dospìlí (SO-NE) 494 502 290
Pohotovost zubní (SO-NE) 494 502 207
Nemocnice Rychnov n.Knìž. 494 502 111
Nemocnice Opoèno 494 674 211

ÈEZ – zákaznická linka 840 840 840
Poruchy :   elektrický proud 840 850 860

     voda (dílna Záhornice) 494 628 141
728 668 744

                  telefon (tech.podpora) 800 184 084
                  plyn 1239

Mìstský úøad Opoèno 494 668 331
Mìstský úøad Dobruška 494 629 580
Mìstský úøad Rychnov n. Knìžnou 494 509 111

Informaèní centrum Opoèno 494 668 111
Informaèní centrum Dobruška 494 629 581
Informaèní centrum Rychnov n. K. 494 539 027

Finanèní úøad Dobruška 494 671 111
Finanèní úøad Rychnov n. Kn. 494 505 111

Psychiatrická léèebna Havlíèkùv Brod 569 478 111

Pátek 1.8.2008
19:00 h. - Slavnostní schùze s pøedáním ocenìní
Sobota 2.8.2008
  8:00 h. - Sraz èlenù
10:00 h. - Položení vìnce na høbitov a  k památníku
10:00 h. - Otevøení výstavy v hasièské zbrojnici a v základní škole
11:00 h. - Sraz sborù
13:00 h. - Prùvod a slavnostní jízda techniky

- Seøazení techniky k ukázkám
- Vystoupení mažoretek
- Slavnostní projev starosty obce, starosty SDH Pøepychy a pozvaných hostù
- Pokus o zápis do Knihy rekordù-dálková pøeprava vody nad 1000 metrù
  s pøevýšením provedený historickou støíkaèkou z roku 1909
- Ukázka techniky (historická technika, souèasná technika)
- Zásah mladých hasièù

19:30 h. - Letní hasièská noc

V prùbìhu oslav je zajištìno obèerstvení v okolí hasièské zbrojnice za doprovodu harmoniky.


