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O co jim šlo?
Z monogramu, který je uveden pod tímto článkem (uveřejněn v květnovém vydání
Přepyšského zpravodaje) si jsem celkem jistá, že článek napsal pan komunista
Otčenášek.
Takže, „vážený“ pane Otčenášku, co říct a neurazit…?
Byl jste zvolen do zastupitelstva a proto mě překvapuje, že ačkoli máte k naší petici
fyzicky nejblíže, zřejmě jste její
text nečetl. Pozorně si přečtěte
její znění. Jestli Vám není jasné,
proti čemu a ne komu je petice
vedená, vysvětlím. Nesouhlasili
jsme proti cestě, která mimo jiné
měla být široká 6 m a měla být
„ukrojená“ z pozemku MŠ.
(Nemusíte mít strach, že nám
byly podrobnosti o tomto
záměru utajeny, plány jsme
viděli a ty bývají většinou
v jakémsi měřítku a skutečný
rozměr se z nich dá vyčíst
i pomocí pravítka, pokud nejsou
Letecký pohled na mateřskou školu
údaje kótovány.)
Je pravda, že dětem, tedy MŠ byl slíben, jako náhrada
pozemek větší, ale fakt, že jim „ukrojíte“ část
pozemku zrovna pod okny, kde vlastně veškeré dění
ve školce probíhá, to myslím neřeší. S vybudováním
Vydává:
Obecní úřad Přepychy
svahu za školkou by to ovšem také nebylo tak horké.
tel.: 494 628 111
Když uvážím jak dlouho trvalo navezení nového písku
fax: 494 628 986
do pískoviště a to se jednalo pouze o přemístění kupy
e-mail: prepychy@atlas.cz
písku z bodu A do bodu B na pozemku MŠ.
www.prepychy.cz
A na druhou stranu vše je o penězích. Na veřejném
jednání zastupitelstva padlo také několik vět o téměř
Náklad: 200 ks
havarijním stavu budovy MŠ. Jaký byl závěr?
do každé domácnosti
Na rekonstrukci nejsou a ani nebudou v budoucnosti
ZDARMA
peníze, takže soudím, že ani na přemístění dětského
hřiště by se peníze nenašly. Ještě pak jednu větu,
Toto číslo vyšlo:
kterou si neodpustím, ve většině obcí a měst, pokud to
6. října 2005
jenom trochu jde, je snaha omezit dopravu okolo škol,
školek a podobných zařízení.
Uzávěrka příštího čísla:
Znovu opakuji, petice je jistě k nahlédnutí
30. listopadu 2005
na OÚ Přepychy a opravdu v ní nešlo o boj proti
stavbě ústavu sociální péče.
Sazba a tisk zpravodaje:
Na jednání zastupitelstva jste ihned reagoval na petici
regereklama
otázkou, zda je pod peticí podepsán některý z vašich
w w w. v i z i t k y. c o m
našich poslanců. Ať přemýšlím, jak přemýšlím,
Nádražní 460, Opočno, 494 667 569
... pokračování na straně 2
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nepřicházím na to, proč jste tuto otázku položil. Jsem
ženská a mám proto asi jiné myšlenkové pochody:-).
I kdyby tam některý z poslanců podepsán byl, v dnešní
době se takovému projevu říká „svoboda slova“…
Další nejasnost, kterou se vám pokusím vysvětlit.
Strašně jste se prý divil (ale to mám pouze
z reprodukce), proč jsou na petici podepsaní lidé, kteří
v Přepychách nebydlí. Takže znovu opakuji, petice
hájila školku a tudíž děti, kteří do ní docházejí
a nebojovala proti stavbě ústavu sociální péče. Stavte se
v MŠ a oni Vám tam jistě ukáží, kolik dětí do ní dochází i
z okolních vesnic a to i z těch, které patří k Opočnu.
Budete se pak divit ještě víc. A právě za tyto děti se
podepsali jejich rodiče. To, že manžel prohlásil, že
kdyby mu někdo dal vybrat ze dvou stavebních
pozemků, určitě by se rozhodl pro pozemek jinde než u
ústavu, to je pouze názor. A není to jen jeho názor.
A hlavně je to takové to myšlení ještě vryté z minulé
doby, kterou vy tady vlastně zastupujete. Víc nemá
smysl vysvětlovat, protože pochybuji, že pochopíte „co
tím chtěl básník říci“…
To, co tady celou dobu řeším bylo pouze pro vaši
informaci, aby jste nezůstal úplně mimo. Cesta k ústavu
sociální péče totiž povede z jiné strany, ale o to se
zasloužil úplně někdo jiný…
Váš příspěvek do Přepyšského zpravodaje beru
s úsměvem, mimochodem, já vás, ani nikdo jiný z naší
rodiny, také nevolila…
Dost jsme se nasmáli, nad větami, kterými se navážíte
a urážíte pana Šmída. Spíš to vypadá jako nějaká závist
z Vaší strany, protože žádný problém jste neřešil. Ale to
už je na vás a ve vás…, po tom mi nic. Na druhou
stranu, říká se, že smích prodlužuje život, tak proč se
nepobavit.
Ještě jednu poznámku k vašemu druhému článku,
nemusel jste za poznáním jezdit tak daleko, až do
Rudoltic, stačilo navštívit České Meziříčí nebo
Semechnice, kde se staví i rodinné domky…
S pozdravem Seidelová Andrea

Vážení spoluobčané,
reaguji na článek v Přepyšském zpravodaji 1/05 pana
poslance M.O., který v příspěvku „O co jim šlo?“ dost
nevhodně spojil petici proti cestě přes pozemek
mateřské školky (cesta naštěstí nebude) s mými dotazy,
které s peticí neměli nic společného.
Budu reagovat na předposlední odstavec příspěvku,
kde mne už v první větě povýšil na postavu
zastupitelstva ačkoliv členem zastupitelstva nejsem
a nikdy jsem nebyl. Dále se diví, že jsem se neptal, jak
bude cesta široká, jestli bude asfaltová či betonová, jestli
tam bude zeleň nebo plot. Tyto údaje jsem na rozdíl od
něj věděl. Ptal jsem se kolik tam bude lidí, abych
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poukázal na to, že tam mohly stát čtyři rodinné domky
s minimálně stejným počtem osob, což starosta
v návaznosti na dotaz paní Krulichové „vtipně“
okomentoval, že by se tam stejně nevešly když tam
bude ústav!
Na vysvětlenou mého dotazu - jestliže ústav sociální
péče zabere plochu čtyř průměrných parcel, kde měly
stát čtyři rodinné domy a každý si jistě spočítá, kolik
tam mohlo žít osob, tak v tom takový přínos pro obec
nevidím. Spíše v tom všem vidím „nechuť“
zastupitelstva připravit stavební parcely pro
plánovanou výstavbu rodinných domů. Jistě to není
jednoduché, ale myslím, že jste si toho byli snad
všichni (míním zastupitele) vědomi, když jste se psali
na kandidátky, že bude třeba taky něco dělat pro
rozvoj obce. A tento ústav je toho dokladem nemusíte
dělat skoro nic, většinu si zařídí investor (sítě, přípojky,
úřady, finance) tak proč toho nevyužít. Nakonec
za každého nového spoluobčana nám přeci půjdou do
rozpočtu peníze, viz. argumentace starosty o přínosu.
Na to, jak budou odděleni či hlídáni jsem se neptal
a že tam mohly stát dvě bytovky jsem taky neřekl.
Proto bych chtěl poslance M.O. poprosit, aby si příště
dělal poznámky nebo aby raději nikoho necitoval,
když „neudrží“. Prostě aby nepsal nic co není pravda
a jinému nepodsouval to, co nikdy neřekl.
Nesmím si odpustit poznámku k narážkám na pana
Šmídu, resp. zaměstnavatele jeho manželky.
Z doslechu vím, že zaměstnavatelem poslance M.O.
je potažmo jistá mezinárodní organizace (NATO),
proti které jeho strana tak zásadně a nekompromisně
vystupovala (i hlasovala).
Když už, tak ještě něco k druhému článku od stejného
autora „Dočkají se zázraku i Přepychy“ - asi těžko.
Žádný zázrak sám nepřijde!!! Vše je v lidech. Podívejte
se do okolních vesnic. Jinde to jde: České Meziříčí,
Semechnice, ... A to je jen nejbližší okolí.
Např. Semechnice, v současné době 10 nových
stavebních parcel (okamžitě prodaných). Na vesnici,
kde je 370 obyvatel je to úctyhodné. Na tuto akci
si obec vzala úvěr 4 mil. Kč. Další věc, kterou dokázali,
je kulturní stánek na hřišti v ceně 2,5 mil. Kč, který
částečně hradili z dotace, úvěru a rozpočtu a který
si postavili svépomocí. Mimochodem info pro rodiny
s dětmi - nekouří se tam a je tam dětské hřiště!
Pro obec, která má 9 zastupitelů a starostu, který
je neuvolněný (věnuje se funkci ve svém volném čase)
s rozpočtem 2,8 Kč to je velice pěkná vizitka a zaslouží
si určitě nejen ode mne slova uznání. Poslanci,
starosto, vezměte si z nich příklad! Jinde to jde! Vždyť
jenom naše zastupitelstvo a místní správa ročně ukrojí
přes 1,5 mil. nepochopitelných korun. Tak malá obec
a tak drahé vedení!
Na závěr bych vše shrnul: mezi rodinnými domy
preferuji rodinné domy.
R.S.
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ZUBNÍ POHOTOVOST - rozpis služeb 2.pololetí 2005
ordinační hodiny: sobota , neděle , svátek
datum
28.09.
01.10.
02.10.
08.10.
09.10.
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
28.10.
29.10.
30.10.
05.11.
06.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
03.12.
04.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
01.01.

jméno lékaře
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Lehký Bořivoj
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta

08,00 - 12,00 hod

adresa ordinace
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno, tel.: 494 667 154
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
dr.Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice, tel.: 494 596 732
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 202, tel.: 494 596 174
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
R.Drejsla 619, Dobruška, tel.: 494 621 665
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
Potštejn 317, tel.: 494 546 544
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice

Čipové karty školní autobus
Častým tématem k diskuzi několika posledních jednání zastupitelstva obce Přepychy byl odjezd ranního
„školního“ autobusu (v 7.17 hod.). Studenti dojíždějící na Gymnázium do Dobrušky museli ve většině případů využít
spoj v 6.13 hod. nebo řešit dopravu individuálně, aby byli ve škole včas.
Na obecním úřadu se uskutečnila dvakrát schůzka rodičů se zástupcem firmy OREDO Hradec Králové a byla
řešena problematika odjezdu „školního“ autobusu. A výsledek jednání ? Místo malého autobusu jezdí autobus velký
a jede až do Dobrušky ke Gymnáziu. Odjezd z Přepych má být v 7.20 hod., bohužel často je ještě v 7.25 hod
na zastávce. Pro studenty Gymnázia se více méně nic nevyřešilo. Slíbená změna by měla nastat od prosince letošního
roku. Tak uvidíme.
Ale teď to nejdůležitější! Firma OREDO doporučila všem, kteří využívají ranní autobus
(týká se to především dětí dojíždějících do školy), aby si zakoupili „čipové karty“ z důvodu rychlejšího odbavení.
Pořizovací cena karty je 95,-Kč, dobíjí se v hodnotě od 100,-Kč do 1.000,-Kč. Karta je přenosná a při jejím použití má
cestující 5 % slevu z jízdného. Žádosti jsou k vyzvednutí na obecním úřadu. Smutné je, že kartu
v současné době využívá pouze 6 žáků (a jsou spokojeni).
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Co nám vypadlo z ALMANACHU „650 let obce Přepychy“.
Zemědělské družstvo Přepychy
Jednotné zemědělské družstvo Přepychy bylo založeno v roce 1957. Od té doby prošlo složitým
vývojem. Před rokem 1989 bylo tehdejší JZD prosperujícím podnikem a velkou měrou ovlivňovalo život
v obci. Bylo zde zaměstnáno mnoho lidí, řešilo se společné stravování, bydlení pro mladé rodiny a JZD
se podílelo na mnoha investičních akcích. Zejména v posledním období vybudovalo celou řadu moderních
provozů.
V roce 1992 byla na základě Zákona schválena „transformace“ (přeměna) na Zemědělské družstvo
Přepychy. Transformační zákon byl nakloněn společnému hospodaření, jako tomu bylo doposud. Přesto
jsme se snažili v rámci možností zachovat to dobré - velkovýrobní charakter zemědělské výroby,
který umožňuje využití strojů a vybudovaných hospodářských budov. V družstvu pracovalo mnoho
šikovných a obětavých lidí, kteří své práci rozuměli. Zvolili jsme takový způsob hospodaření, který dovolil
postupné vyrovnání s majetkovými nároky u všech oprávněných osob na základě transformačního zákona.
S odstupem času můžeme říci, že tyto záměry se daří plnit. Zdaleka ne tak rychle, jak jsme
si představovali. Velkou měrou k tomu přispěly změněné podmínky pro zemědělství. Přesto výroba byla
udržena a to díky obětavosti těch, kteří si pole, stroje a budovy vzali do nájmu, případně je odkoupili.
Se svými pracovníky se potýkají s nízkými nákupními cenami a nezájmem o zemědělskou produkci, a to
na úkor nízkých mezd a šetřením kde to jde.
Na území ZD Přepychy hospodaří Ing. Aleš Pícha, Ing. Josef Vostřez, paní Kroová-Hrudíková a pan
Jiří Hovad. Všichni jako soukromí zemědělci bojují s obtížemi zemědělské výroby i vnějšími vlivy, proti
kterým jsou často bezbranní. Příkladem může být minulý rok, kdy všichni dosáhli mimořádných výsledků
v rostlinné i živočišné výrobě. Přesto ekonomický přínos byl obrácený, protože daleko více vzrostly ceny
vstupů a ještě se stala zemědělská produkce neprodejnou.
Vstup do Evropské unie však zaznamenal první krůčky ke stabilizaci zemědělství za cenu nutnosti
dodržovat a plnit mnoho nařízení a předpisů. Každý musí uznat, že pole jsou v pořádku, zlepšil se pořádek
v provozech. Je to dáno profesionální úrovní uvedených soukromých zemědělců. Lze si přát, aby s úrovní
výroby postupovala i ekonomická stabilita a zemědělství plnilo stejné poslání, jaké vidíme v sousedních
státech směrem na západ.
Ing. Zdenek Pavlík
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Usnesení zastupitelstva obce Přepychy č.2005-03 ze dne 27. 4. 2005
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Odpověď na petici občanů obce Přepychy ohledně plánované komunikace přes pozemek mateřské školy v souladu
se zákonem č.85/1990 Sb.
3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2004.
4. Výsledek hospodaření za I.Q 2005.
II. Schvaluje:
1. Závěrečný účet Obce Přepychy za rok 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přepychy za rok
2004 (bez výhrad).
2. Odprodej pozemků: par.č. 233/16 část (příjezdová část)
( PK 233/4)
Kupující : Ústav sociální péče pro dospělé Opočno, Kupkovo nám.132, 517 73 Opočno.
Prodejní cena: 40,-Kč/ m2 (vlastnický podíl:1/2 Obec, 1/2 paní Urbánková, domluvená prodejní cena
40,-Kč/m2 + 40,-Kč/m2) 80,-Kč/ m2 (vlastník Obec Přepychy)
3. Nákup pozemku, evidence PK par.č. 737/2 15 m2, pozemek v Dřížnách (studánka).
4. Bezúplatné nabytí a darování pozemků : Obec Přepychy, 517 32 Přepychy a Královéhradecký kraj, Wonkova
1142, 500 02 Hradec Králové (Správa a údržba silnic Rychnov n.Kněž.)
- darování pozemku Královéhradeckému kraji, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
(Správě a údržbě silnic)
par.č. 1004 výměra 1164 m2 (silnice k Mokrému),
- bezúplatné nabytí pozemku Obec Přepychy par.č. 212/9 výměra 1223 m2 (veřejné prostranství).
5. Rozpočtové opatření č.1 a č.2 dotace z Úřadu práce Rychnov n.Kněž.
6. Smlouvu o výpůjčce v rámci projektu „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí“ k umístění informačních
tabulí s údaji o obci.Půjčitel Obec Přepychy, vypůjčitel Svazkem obcí Dolní Bělá, se sídlem
v Ličně, par.č. 981/1 ( u hasičské zbrojnice), par.č. 212/2 (u hřiště).
V obci Přepychy dne 28.4.2005
Úřední deska : Pozvánka : 11. - 27. 4. 2005, Závěrečný účet Obce Přepychy za rok 2004 : 11. - 27. 4. 2005
Závěrečný účet DSO Vrchy za rok 2004: 11. - 27. 4. 2005, Záměr obce odprodej pozemků par.č. 233/16, 233/17:
11. - 27. 4. 2005
Připomínky a informace :
1. Žádost naplnit rybník „Šabaťák vodou - dokončit stavidlo.
2. Žádost o dokončení opravy rybníku „Šabaťák“- druhá polovina břehu.
3. Připomínka k odkrytému příkopu před čp.76.
4. Bliká veřejné osvětlení.

Usnesení zastupitelstva obce Přepychy č. 2005-04 ze dne 18. 5. 2005
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o oslavách „650 let obce Přepychy“.
3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Dřížná“ za rok 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2004.
II. Schvaluje :
1. Vzdání se práva na převod. Obec Přepychy nebude uplatňovat právo na převod k pozemku ve vlastnictví státu
par.č. 233/39
kat.území Přepychy
LV 10002
orná půda,
který vznikl z pozemku par.č. 233/2 dle PK, na základě geometrického plánu č. 207-5/2005, potvrzeného
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov n.Kněž., dne 27.4.2005.
V obci Přepychy dne 19.5.2005
Úřední deska : Pozvánka (záměr) : 3. - 18. 5. 2005, Závěrečný účet DSO Dřížná : 11.4.2005 -27.4.2005
Připomínky a informace :
1. Dotaz na otvírací dobu rozhledny Osičina.
2. Připomínky k nedořešení odjezdu „školního autobusu“.
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Usnesení zastupitelstva obce Přepychy č.2005-05 ze dne 14. 7. 2005
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu.
3. Vyhodnocení oslav 650 let obce Přepychy.
II. Schvaluje :
1. Rozpočtové opatření č.3 a č.4.
2. Vzdání se práva na převod pozemku ve vlastnictví státu, par.č. 233/34, orná půda,
LV 10002 (Obec Přepychy nebude uplatňovat právo na převod k uvedenému pozemku).
3. Spisový řád.
III. Ukládá :
1. Starostovi obce : předat písemné oznámení majitelům pobíhajících psů ( opakující se stížnosti občanů ).
2. Dořešit odjezdy školního autobusu.
V obci Přepychy dne 15.7.2005
Úřední deska: Pozvánka: 5. - 14.7.2005
Připomínky a informace:
1. Připomínky a návrhy k umístění dětského koutku.
2. Připomínky k umístění kontejnerů v obci.
3. Žádost upravit terén v domkách ( výkop pro veřejné osvětlení).

Statistika obce Přepychy 2005
Rok
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Věk
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Muži
1
1
6
9
6
5
14
21
20
22
19
18
18
33
20
19
15
11
10

Ženy
6
12
28
32
12
13
16
18
19
22
17
11
20
30
26
12
14
5
5

Počet obyvatel k 9.8.2005:
596 občanů ( muži 268, ženy 328 ).
Křestních jmen 169
Počet příjmení 303

Společenská
kronika
Blahopčejeme k životnímu jubileu

Duben
Anna Šabatová
Anna Pavlíková
Květen
Anna Plašilová
Zuzana Poliaková
Marie Brandejsová
Veronika Čamarová
Františka Hlaváčková
Jan Chudý
Andela Kučmínová
Červen
Zdeněk Slovák
Jaroslav Rohlena
Petronela Fančovičová
Červenec
Eleonóra Kováčová
Marie Vaňková
Anna Zábojníková
PhMr.Jarmila Peterová
Hilda Bejrová
Štefánia Nemšovská
Srpen
Anna Kramárová
Mária Giertlová
Marie Šabatová
Růžena Hofmanová
Magdalena Ondrušková
Josef Vostřez

čp.181
čp.19

88 let
85 let

čp.212
čp.21
čp.72
čp.21
čp.21
čp.12
čp.21

90
75
85
81
84
70
85

čp.162
čp.81
čp.21

75 let
85 let
89 let

čp.21
čp.12
čp.21
čp.177
čp.212
čp.21

86
84
81
81
83
82

let
let
let
let
let
let

čp.21
čp.21
čp.155
čp.2
čp.21
čp.70

81
80
90
86
82
84

let
let
let
let
let
let

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

let
let
let
let
let
let
let

