
Březen 2007 je tu! Máme několik měsíců po komunálních volbách. Z 58 kandidátů, které
nabídly 4 volební strany, občané
vybrali 15 poslanců, z toho je 7 nových
tváří. Již se rozkoukali a pustili se do
řešení problematiky obce ... . Často se
jedná do pozdních večerních hodin.
Druhá Topolánkova vláda získala od
Parlamentu důvěru, a tak se konečně
bude vládnout i v Praze.

• K 31.12.2006 proběhla inventari-
zace - obec má majetek za 42 123 754,- Kč. Počet obyvatel je 581. V minulém roce se
narodilo 12 dětí, poslední Lukáš Kunrt to stihl na Silvestra.

• Bilancují i společenské organizace – hasiči,myslivci,červený kříž,sportovci. Jejich činnost
je pro naši obec záslužná. Jsou v očekávání, že je doplní „mladá krev“ s novými nápady
a elánem.

• Proběhla tříkrálová sbírka (již pátá) s výnosem 11 433,50 Kč (2006 – 13.027,-Kč).
• Policie nás informovala o kriminalitě v obci a okolí za rok 2006. Bdělost občanů by měla

být nadále. Zloději nedají pokoj – někomu zmizelo kus hliníkové střechy, ze stavby odtáhli
míchačku i s kabelem, jinému ustřihli 400 m drátů el. přípojky, obci odnesli kanalizační
mříže (již začínáme přivařovat), ze hřbitova mizí pískovcové sochy či kovové příslušenství
hrobů. Podezřelé osoby je již možno prověřovat ve veřejně přístupné databázi celostátně
hledaných osob (10000). K dohledání budou dle jména, bydliště či podoby na www.mvcr.cz

• Přestupková komise, při MěÚ Opočno, pro naši obec řešila za rok 2006 4 přestupky
(2005-3). Náklady jsou pro nás 500,-Kč/ jeden přestupek .

• V soutěži “čistá obec“ (množství vytříděného odpadu
na jednoho obyvatele) jsme obsadili 239. místo ze 320
soutěžících. Jak dopadli sousedé: Voděrady 3., Bolehošť
10., Lično 13., Opočno 156.

• Krizová či kritická situace může nastat kdykoliv – proto
na vizitkách naší obce máte S-O-S - Kam volat 2007,
k volnému odběru na OÚ .

• Na Podlažicích, kde má být obnoven původní rybník –
retenční nádrž, se provedla těžba dřeva (topolu).
Bilance je příznivá – prodáno 334 m3 , příjmy 289 359
Kč, výdaje 81 984,-Kč. Nyní se provádí odklizení větví.
Podařilo se odkoupit (směnit) poslední pozemky, které
bránily dokončit stavební řízení, které zajišťuje
pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou. Po dokončení
bude stavba předána obci k provozování.

• Dominanta obce – kulturní památka, kostel sv. Prokopa.
V minulých letech byla provedena generální oprava
omítek za 556.340,-Kč a 2.414 brigádnických hodin
zdarma (1993) + výměna hodinového stroje v ceně
82.614,-Kč (1994) + nasvětlení v ceně 110.000,-Kč
(1999). Po letech budou firmou Elekon Vyškov obno-
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vaného syna. Nebylo mu však dopřáno prožít klidný
a šťastný život uvnitř rodiny, v kruhu přátel, nemohl se
věnovat ani sportu ani mnohým zálibám.Aty byly četné
– měl široko sahající zájmy a mnoho přátel mezi
biology a lékaři, ale i v uměleckých kruzích.

Svůj život se rozhodl prožít jako skromný, pilný
a neúnavný dělník vědy a postupně i kapitán jedné
z jejích vlajkových lodí. Neznal oddechu, nerozlišoval
dny a noci, pracovní a sváteční dny. Za vytyčenými cíli,
a byly to cíle odvážné, ambiciózní a obtížné, šel
nekompromisně, neúnavně, bez ohledu na hmotný
prospěch. Pracoval bohužel i na úkor vlastního zdraví.

Milan byl nejen významný československý vědec,
ale i vědec uznávaný na evropském kontinentu a za
oceánem. A jeho pobyty v cizině nebyly turistickými
výlety, ale ohnisky intenzivní práce, plamenných
diskuzí, přednášek. Všude, kam přijel, získal pro svou
nezištnou a přátelskou povahu mnoho spolupracovníků
i osobních přátel. Profesor Pospíšil daleko přesáhl
horizont v laboratoři zahrabaného badatele, jeho
biologické a medicínské vzdělání se propojilo
a umožnilo mu modelovat biologické pokusy směrem
k řešení lidských závažných chorob, k problémům
diagnostiky a léčby neplodnosti žen a mužů, infekčních
onemocnění a zhoubných nádorových onemocnění.
Nikdy nezapomenu na chvíle, kdy přede mnou
vytyčoval vize, jak jeho oblíbenou přirozenou imunitu
a buněčné přirozené zabíječe využít k likvidaci
vražedných nádorových buněk. Na tomto poli
spolupracoval se špičkovými odborníky doma
i v zahraničí, ze svých kolegů a žáků vytvořil zálohy,
které teď, když už bojovat nemůže, ponesou dál jím
vztyčený prapor.

Drahý příteli, zasloužil bys, aby toho bylo řečeno
mnohem víc. Ty sám by sis to však nepřál. Ale ještě mi
musíš dovolit před všemi a za všechny říci, žes vyoral
hlubokou brázdu a osil ji dobrým zrnem. Věřím, že ze
vzešlé úrody bude mít prospěch hodně dalších vědců,
lékařů i trpících lidí.

Pan Miloslav Pospíšil zemřel nečekaně dne 23. ledna
2007 v Praze. Pohřeb byl v pátek 9. února 2007. Po mši
v chrámu Páně sv. Prokopa v Přepychách byl uložen do
rodinné hrobky. Z Prahy přijel plný autobus jeho přátel
a spolupracovníků, kteří se s ním chtěli rozloučit.

Život skončil …, ale jeho vyšlápnutou cestou vědy
půjdou další … .

veny všechny ciferníky věžních hodin v ceně 102 000,-Kč (poslanci již předběžně schváleno dofinancování ke sbírce farního
úřadu).

• Byly předjednány některé „priority“ rozpočtu na rok 2007 (výše rozpočtu 5 000 000,-Kč) – sklad na uhlí v MŠ + instalace
dětského koutku (kolotoč,houpačky se skluzavkou) u čp. 200 + nové osvětlení tříd ZŠ + dokončení opěrné kamenné zdi
ve sportovním areálu + zrušení stávajícího sběrného místa tříděného odpadu uprostřed obce a nahrazení třemi (dávejte
náměty na místa !) + brána s brankou před čp. 22 + rekonstrukce veřejného osvětlení v Domkách a u Dvoráku .

• Dokončují se dvě budovy Ústavu sociální péče pro dospělé Opočno. Slavnostní otevření proběhne začátkem května 2007
(V Českém Meziříčí se otvíralo 9. února 2007).

• Stavějí a opravují své domy i naši občané. K této bohulibé činnosti jim přejeme dostatek zdraví, elánu a finančních
prostředků .

Petera Josef, starosta

Nad hrobem profesora Miloslava Pospíšila, DrSc
a vzácným renesančním člověkem, nenahraditelným přítelem.

Místo a datum narození: Hradec Králové, 21. 2. 1933

Vzdělání: Lékařská fakulta, JEP, Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
Asistent na katedře imunologie,
Institut mikrobiologie ČSAV Praha

Postgraduální studium
1971-1989 Jmenován vědeckým pracovníkem

Hostující vědecký pracovník,
Institut lékařské genetiky, Universita di Torino, Itálie
Basél Institut for Imunology, Švýcarsko

1989 Hostující vědecký pracovník,
Lékařská fakulta, Universita v Cambridge, Anglie

1990 Hostující vědecký pracovník, Institut anatomie
a biologie, centrum pro výzkum rakoviny

Hostující profesor, Katedra biomedicíny,
Universita v Pise, Itálie

Získání akademického titulu Doktor věd DrSc.

1997 Docent Imunologie Přírodovědecká fakulta KU v Praze

Vedoucí laboratoře přírodní imunity,
oddělení imunologie a gnotobiologie
Institut akrobiologie, CAV Praha

2003 Získání titulu profesor na Univerzitě Karlově (Praha)

Ocenění :
Medaile J.E.Purkyně, CzechAsad.Sci., Prague
Cena ČSAV
Medail of Ben Gurion, Univ.of Beer Sheva, Israel

1965-1967

1970-1971

1990

1995

1993-2003

1989
1990
1996

Vědecké společnosti: Česká imunologická společnost, Česká společnost pro
mikrobiologii, Česká společnost J.E.Purkyně, Mezinárodní společnost
rozvojové a srovnávací imunologie, Společnost přírodní imunity.

Vědecký zájem: Výzkum imunního systému buněk, imunopatologie
a protiinfekční imunity, onkologická imunologie a imunoterapie.

Milan miloval své rodiče a svůj rodný kraj. V přírodě se cítil šťastný. Na stěně
své laboratoře měl obrázek milovaného loveckého psa, jak mne poučil,
českého fouska. Založil vzorovou rodinu, měl úspěšnou manželku a talento-

Profesor RNDr. Miloslav Pospíšil, DrSc.
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Ministerstvo zemědělství nechce pokutovat ty, kdo se
dodatečně přihlásí k odběru vody

Rekapitulace základních faktů týkajících se povolení
k odběru podzemních a povrchových vod:

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem
životního prostředí připravuje metodický pokyn pro vodo-
právní úřady a Českou inspekci životního prostředí, jak
postupovat v případě žadatelů o nové povolení k odběru
povrchových či podzemních vod, kteří doposud vodu
z těchto zdrojů odebírali bez platného povolení. Žádné
plošné kontroly studní v České republice ministerstvo
zemědělství nechystá. Lze předpokládat, že sankce se udělí
jen ve výjimečných případech.

Intenzivně probíhající kampaň o zániku vybraných
platných povolení k odběru či vypouštění vod k 1.1.2008
významně zvýšila povědomí podnikatelů, živnostníků či
soukromých osob o způsobu regulace nakládání s vodou.
Řada lidí si nyní chce na své doposud nepovolené odběry
pořídit platná povolení, neboť si tím garantují také určitou
ochranu. Tito žadatelé se však obávají případného
sankcionování ze strany správních orgánů.

Ministerstvo zemědělství se opakovaně vyjádřilo, že žádné
plošné kontroly nechystá a že sankce nejsou v případě
těchto žadatelů na místě. V tomto smyslu bude spolu s
Ministerstvem životního prostředí instruovat správní
orgány – tedy vodoprávní úřady a Českou inspekci
životního prostředí - o postupu, který bude využívat všech
ustanovení vodního zákona i zákona o přestupcích (popř.
též zákona stavebního) umožňující osvobození od sankcí.

• Nepodnikatelé, majitelé studny, kteří odebírají vodu
pro individuální potřebu domácnosti a jejichž studna
byla postavena před rokem 1955, žádné povolení
k odběru mít nemusí a studnu nikam nehlásí.

Nepodnikatelé, majitelé studny, kteří odebírají vodu pro
individuální potřebu domácnosti a jejichž studna byla
postavena po roce 1955, by povolení mít měli.

Pokud takové povolení mají, je rozhodující jeho text.
Pokud odběr slouží za účelem individuálního zásobování
domácnosti pitnou vodou či je použita jiná formulace
vyjadřující stejný účel, nemusí dělat nic a studnu nikam
nehlásí. V případě opačné formulace by si měli povolení
nechat prodloužit, a to nejpozději do 1. července letošního
roku, nebo mohou kdykoliv požádat o vydání povolení
nového.

Pokud žádné povolení nemají, pak by o něj měli dodatečně
zažádat na místně příslušném pověřeném obecním úřadě
(vodoprávní úřad). Kontroly, zda toto povolení mají, budou
probíhat, tak jako dosud, pouze namátkově.

•

Informace Ministerstva zemedelství
Pozor !!! Účel individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou zahrnuje i zalévání zahrady, mytí
automobilu, napájení zvířat apod.

•

•

•

Nepodnikatelé, majitelé studny, která byla postavena
po 1. lednu 2002 a mají k ní veškerá potřebná povolení,
nemusí dělat vůbec nic a studnu nikam nehlásí.

Nepodnikatelé, odebírající vodu z potoka, řeky nebo
rybníka pro vlastní potřebu povolení nepotřebují,
pokud odebírají vodu jenom konví nebo kýblem.
Pokud vodu odebírají pomocí čerpadla nebo jiného
technického zařízení, měli by mít platné povolení. To si
zároveň mohou nechat nejpozději do 1.7.2007 prodlou-
žit, protože toto povolení k 1.1.2008 zaniká.
Nezanikají povolení vydaná po 1. lednu 2002. Ta platí
i nadále. Prodloužení povolení zajistí místně příslušný
pověřený obecní úřad (vodoprávní úřad). Pokud takové
povolení nemají vůbec, pak by o něj měli dodatečně
zažádat na tomtéž úřadě.

Podnikatelé či obce odebírající vodu z jiného zdroje
než z veřejného vodovodu by měli mít na odběr
podzemní či povrchové vody platné povolení. To si
zároveň mohou nechat nejpozději do 1.7.2007
prodloužit, protože toto povolení k 1.1.2008 zaniká.
Nevztahuje se to však na ty, kteří mají povolení vydaná
po 1. lednu 2002. Ta platí i nadále. Prodloužení
povolení zajistí místně příslušný vodoprávní úřad
(obecní úřad obce s rozšířenou působností). Pokud
takové povolení nemají vůbec, pak by o něj měli
dodatečně zažádat na tomtéž úřadě.

Táňa Králová, tisková mluvčí MZe

Výzva pro zapomnětlivé čtenáře
Žádáme místní čtenáře, kteří mají již dlouhou dobu

(rok 2004, 2005) vypůjčené knížky z místní knihovny,
aby je neprodleně vrátili!



V neděli po obědě jsem se šel projít a podívat se, v jakém stavu se nachází příroda v okolí naší krásné obce. Hned za vsí,
směrem k Nové Vsi, jsem se ujistil, že příroda se pomalu probouzí a jaro je tu ... .
Po chvíli chůze mne však zarazilo, že v příkopě tu a tam vidím různé barvy, které mi k přírodě nějak nesedí (modrá, červená,
oranžová ap.). Začal jsem si tedy všímat více příkopů a s hrůzou jsem zjistil, že jsou plné předmětů, které se zde válí pohozené
nazdařbůh. Cestou ke Klabaláku jsem napočítal obrovské množství těchto produktů rádoby inteligentního tvora (= člověka)
a to rozhodlo. Hned v pondělí jsem vyhlásil pro naši školičku „ekologický den“, a to na středu 7. března. Vyrazili jsme s dětmi
do okolí Přepych s cílem pomoci přírodě. Původně jsem zamýšlel spolu se svými kolegyněmi, že zvládneme za dopoledne
vyčistit celé okolí Přepych, ale velice jsem se mýlil.
Malé děti (1. a 2. ročník) prošly s paní učitelkou Fabiánovou a Macháčkovou Přepychami a okolím sportovního hřiště
a výsledkem jejich sběru byl vrchovatý pytel odpadků, které se válely v obci, v okolí prodejen, odpadkových košů a také po
příkopech u sportovního hřiště. Protože jsme netušili, že bude „úroda“ tak značná a děti měly jen jeden pytel k dispozici,
musely po jedné hodině svou činnost ukončit.
Vyšší ročníky (3. – 5. ročník) za mého doprovodu vyčistily příkop směrem k Nové Vsi s tímto výsledkem: čtyři a půl pytle
odpadu za 2 hodiny !!!
Obsah byl fascinující: plastové láhve všeho druhu (prázdné i poloprázdné), polystyrén, železo, dráty, krabice od mléka
a cigaret, igelitové pytle a různé obaly, koberce, skleněné láhve, plechovky a vrcholem jedna zdechlá slepice zabalená úhledně
do igelitové tašky!
Co k tomu dodat. Já osobně vidím, že tato akce (určitě ne poslední) bude mít vliv na zúčastněné děti, které si uvědomily
(alespoň doufám), co všechno člověk dokáže udělat nejen pro přírodu, ale také jak ji svým lajdáctvím ničit.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vyzvat všechny Vás, kteří chcete
zachovat pro budoucí generace krásnou přírodu
v okolí naší historické obce a není Vám lhostejné
zdraví budoucích generací, abyste byli všímaví
a nebáli se poukázat na všechny ty, kteří nám všem
škodí nejen tím, že pálí plasty v kamnech, že vyvá-
žejí popel na pole pod rouškou tmy, že vytvářejí
soustavný nepořádek ve středu obce kolem
kontejnerů a jinými způsoby zaneřáďují obec.
Nebojme se společně proti takovýmto lidem
vystoupit. My ve škole děláme vše proto, abychom
děti naučili žít ekologicky a zdravě v souladu
s přírodou, ale bohužel příklady táhnou.

Mgr. Jan Macháček

Ekologický den na škole
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Ekologická likvidace
Nabídka ekologické likvidace vysloužilé kancelářské
techniky a vyřazených elektronických zařízení chráněnou
dílnou (možnost náhradního plnění).

To vše za Vás ekologicky zlikviduje naše chráněná dílna
v souladu se zákonem o odpadech (185/2001 Sb.) a vysta-
víme potvrzení o likvidaci pro Vaši účtárnu. Jedná se
o nebezpečný odpad jehož likvidaci smíme provádět
na základě povolení Krajského úřadu Hradec Králové,
Odbor životního prostředí.

Odvoz materiálu po dohodě zajistíme.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:

Počítače+příslušenství, monitory, tiskárny, kopírky,
kalkulačky, faxy, telefony, radiopřijímače, kávovary,
mikrovlnné trouby, elektrické nářadí a další el. zařízení.

SAN Opočno s.r.o., Hradecká 211, 517 73 Opočno
tel.: 777 641 514, e-mail : sanopocno@seznam.cz



I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:

Připomínky a informace:

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu k 30.9.2006.
3. Lesní těžbu „Podlažice“ - topoly. O firmě bude jednat rada obce dne 13.10.2006.
4. Záměr na odkoupení pozemků :

parcela č. 250/1, část, evidence PK
parcela č. 250/2, část, evidence PK.

5. Zprávu kontrolního výboru.
6. Zprávu finančního výboru + výsledek veřejnosprávní kontroly v ZŠ Přepychy.
7. Informaci o činnosti ZŠ.
8. Dopis, ze dne 23.9.2006, č.j. 153/06, doručeno dne 25.9.2006.

Stanovisko ZO se nemění. V pátek 13.10.2006 na jednání rady obce bude domlu-
vena schůzka - termín, čas, účastníci.

1. Rozpočtová opatření :
- č.7/2006 (příjmy - 3.000,-Kč, výdaje + 5.580,-Kč, financování + 8.580,-Kč)
- č.8/2006 (příjmy + 6.271,-Kč, výdaje + 6.271,-Kč, financování 0,-Kč)
- č.9/2006 (příjmy + 118.840,-Kč, výdaje + 118.840,-Kč, financování 0,-Kč)
- č.10/2006 (příjmy + 55.109,-Kč, výdaje + 55.109,-Kč, financování 0,-Kč)
2. Prodej pozemků :

parcela č. 910/5 výměra 1697 m2 (směna)
parcela č. 902/2 výměra 262 m2

3. Nákup pozemků (směna) :
parcela č. 617/8 výměra 1300 m2, parcela č. 1091/3 výměra 34 m2

4. Prodej pozemků :
parcela č. 910/6 výměra 467 m2, parcela č. 902/3 výměra 106 m2

5. Pronájem pozemků - v Lánech (zemědělská činnost) :
parcela č. 399 výměra 6222 m2, evidence PK
parcela č. 400 výměra 658 m2, evidence PK
ZO schvaluje pronájem podmíněně. Podmínka: smlouva o věcném břemenu
na průjezd do objektu čp. 22 - komunikace.

6. Bezúplatný převod od Pozemkového fondu :
a) Domky „za hřbitovem“ :

parcela č. 617/5 výměra 340 m2, vlastnický podíl 1/3
parcela č. 581/1 výměra 2259 m2, evidence PK
parcela č. 581/2 výměra 68 m2, evidence PK

b) Pod stavbami - komunikace ve vlastnictví obce, u řadových bytovek :
parcela č. 217/7 výměra 427 m2
parcela č. 212/11 výměra 1147 m2

c) Bytová zástavba „domky II“ :
parcela č. 233/35, parcela č. 233/36, parcela č. 233/37, parcela č. 233/40

d) Bytová výstavba „u Dvoráku“, upřesněno GP: parcela č. 212/1, evidence PK
e) Bytová výstavba „domky II.“, dodatek k žádosti ze dne 26.1.2000 :

parcela č. 237/38, evidence PK, část dle GP.
7. Údržba rybníku „sv.Jana“ a přilehlého okolí .
8. Směrnici pro evidenci a účtování majetku (č.2) - s platností za účetní období 2006

a zároveň ZO ruší původní směrnici č.2.
V obci Přepychy dne 18.10.2006

1. Informace
- komunální volby 20.10.-21.10.2006
- výpadky el. proudu v zadní ulici
- sečení v MŠ - opět nalezeno železo v trávě.

2. Dotazy
- úprava výše nájemného
- automat na hřbitovní svíce.

Usnesení zastupitelstva 2006−04 ze dne 11.10.2006 Informace
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Nahlížení do katastru
a průběh řízení

nahlizenidokn.cuzk.cz

Stát připlácí
na telefonování

Informace jsou poskyto-
vány zdarma. Aplikace je
dostupná na internetových
stránkách:

Na této internetové stránce
naleznete informace :

o parcelách
o budovách a bytových
jednotkách
o průběhu řízení na kata-
strálních pracovištích.

Sociálně slabším a zdra-
votně postiženým přispívá
vláda na telefonování.
Podle jejího rozhodnutí ze
dne 14. 6. 2006 bude posky-
tovat mobilním operátorům
za tuto službu finanční
kompenzaci. Slevu lze
uplatňovat u některých
operátorů již od 1. ledna
2007. Slevu dostanou obča-
né, kteří si o ni požádají.
Bude stačit, když navštíví
nejbližší prodejnu daného
operátora a vezmou s sebou
níže uvedené doklady.
U žádného z operátorů se
příspěvek nevztahuje na
všechny tarify, ale omezení
není mnoho. Telefonica
příspěvek a slevu přiznává i
pro internetové připojení
Internet Expres a sledování
své internetové televize.

lidé s nízkými příjmy
nebo zvláštními sociál-
ními potřebami
držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P
lidé uznaní za bez-
mocné, lidé pečující
o nezletilého (jejich
péče nahrazuje péči
rodičů), který je drži-
telem průkazu ZTP či
ZTP/P.

-
-

-

a)

b)

c)

Kdo má nárok na státní
příspěvek :

Výňatek z Rychnovského deníku,



6. Způsob volby předsedy a členů kontrolního a
finančního výboru - veřejná volba.
7. Volba členů kontrolního výboru :

- předseda: Ing. Jiří Sejkora (11 hlasů)
- členové: Jan Škalda (14 hlasů)

Jiří Štěpánek (13 hlasů)
8. Volba členů finančního výboru :

- předseda: Milan Burket (14 hlasů)
- členové: Táňa Cihlářová (14 hlasů)

Radek Tláskal (14 hlasů)
9. Výše odměny pro nově zvolené ZO : měsíční
odměna pro místostarostu a členy RO prozatím
zůstává ve stejné výši jako v předchozím volebním
období (300,-Kč/měs.- člen RO, 1.300,-Kč/měs.-
místostarosta), a to s platností od 2.11.2006.
10. Úvěr u České spořitelny a.s. :

- využití úvěru: provozní výdaje
- výše úvěru: 400 000,-Kč
- doba splatnosti: 1 rok
- ručení: budoucími příjmy.

1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
Ing. Josefa Peteru k jednání s Českou spořitelnou a. s.
a k podpisu úvěrové smlouvy.

- plné kontejnery na hřbitově
- vypnout vodu na hřbitově z důvodu nízkých teplot
- dotaz na dokončení rozpracovaných akcí a především
akcí, na které obec získala dotaci

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu k 30.11.2006.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru + výsledek veřejno-

správní kontroly v ZŠ Přepychy.
5. Informaci o činnosti ZŠ a MŠ.
6. Návrh zahrnutí do rozpočtu 2007: 50.000,-Kč

na zařízení ZŠ.
7. Informaci k rozpočtu 2007:

- příspěvek DSO Vrchy 18 000,-Kč
- příspěvek DSO Dřížná 80 000,-Kč.

8. Informaci o místním šetření s Pozemkovým fondem
Rychnov nad Kněžnou (parcely-řadovky), které se
uskuteční dne 20.12.2006, od 14.00 hod. Jednání se
zúčastní: Ing. Josef Petera, Mgr. Jan Macháček,
Josef Marek.

9. Informaci – problematika pozemků, převody
od státu,…

10. Informaci o možnosti zapůjčení radaru od MěÚ
Dobruška – z důvodu zvýšení bezpečnosti v obci.

11. Informaci o volném bytu v domě zvláštního
určení, čp. 212.

12. Informaci o požadavku na zřízení „Národnostního
výboru“.

III. Ukládá:

Připomínky a informace:

I. Bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Přepychy

V úvodu bylo zvoleným členům zastupitelstva obce
předáno osvědčení o zvolení a zvolení členové
zastupitelstva obce složili slib dle § 69 odst. 2 zákona
o obcích č.128/2000 Sb.

Určený zapisovatel: Jana Zilvarová
Určení ověřovatelé zápisu:
Jana Štěpánková, Milan Burket
Jednání řídil: Václav Hroch,
po zvolení Ing. Josef Petera

Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Zprávu předsedkyně okrskové volební komise (paní
Romana Otčenášková) o průběhu a výsledku voleb do
zastupitelstva obce Přepychy.

1. Volební komisi ve složení: předseda- Romana
Otčenášková, členové - Miloslava Marková, Jan
Škalda ml.
2. Způsob volby orgánů obce - tajné volby.

3. Volba starosty (tajná)
1.kolo: Ing. Josef Petera (13 hlasů)

Mgr. Jan Macháček (1 hlas)
Ing. Jiří Sejkora (1 hlas)

4. Volba místostarosty (tajná)
1.kolo: Mgr.Jan Macháček (9 hlasů)

Jan Podzimek (2 hlasy)
Miroslav Otčenášek (4 hlasy)

5. Volba členů rady obce (tajná)
1.kolo: Miroslav Andrš (1 hlas)

Josef Jelen (1 hlas)
Václav Kánský (5 hlasů)
Josef Marek (6 hlasů)
Miroslav Otčenášek (9 hlasů)
Jan Podzimek (9 hlasů)
Ing. Jiří Sejkora (1 hlas)
Jan Škalda (3 hlasy)
Jiří Štěpánek (3 hlasy)

2.kolo: Václav Kánský (3 hlasy)
Josef Marek (5 hlasů)
Jana Štěpánková (7 hlasů)

3.kolo: Josef Marek (6 hlasů)
Jana Štěpánková (9 hlasů)

I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:

Zvolen Ing. Josef Petera

Zvolen Mgr. Jan Macháček

Zvoleni: Miroslav Otčenášek
Jan Podzimek

Nikdo nebyl zvolen

Zvolena: Jana Štěpánková

Zvolení členové RO:
Miroslav Otčenášek, Jan Podzimek, Jana Štěpánková

Jana Štěpánková (7 hlasů)

Usnesení 2006−05 ze dne 2.11.2006

Usnesení 2006−06 ze dne 14.12.2006
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13. Informaci o propojení vodovodu Dřížná –
Dobruška ( přes Zádolí ).

14. Jednání rady obce proběhne v polovině ledna 2007.
Termín bude upřesněn.

1. Rozpočtová opatření:
- č.11/2006 (příjmy + 16.065,-Kč,
výdaje + 16.065,-Kč, financování 0,-Kč)
- č.12/2006 (příjmy + 16.109,-Kč,
výdaje + 16.109,-Kč, financování 0,-Kč)
- č.13/2006 závěrečné rozpočtové opatření.

2. Rozpočtové provizorium na rok 2007
Rozpočet obce Přepychy na rok 2007 nebude
schválen před 1.lednem rozpočtového roku, a proto
budou schválena pravidla rozpočtového provizoria
(§ 13, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů).

- obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující
provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládaní rozpočtových
prostředků
- poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci
ve výši příspěvku poskytnutého v daném období
předchozího roku ( 100.000,-Kč),
- hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv
- celková výše výdajů nepřesáhne částku 1500000 Kč
(průměrná část výdajů za I. čtvrtletí účetního období
2004, 2005, 2006 ).

3. Podání žádosti o dotaci z Krajského programu
obnovy venkova na rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci v roce 2007

4. Inventarizační komise:
- hlavní inventarizační komise:
(tvořena předsedy dílčích komisí) M. Otčenášek, J.
Podzimek, J. Škalda, J. Štěpánek, J. Štěpánková,
M. Burket
- Základní škola a mateřská škola:
M. Otčenášek - předseda, Mgr. Macháček,
Ing. Sejkora, J. Jakubcová
- budova Oú (čp. 5) a sklad CO:
J. Podzimek – předseda, J. Jelen, J. Zilvarová
- budova hasičské zbrojnice, čp. 125:
J. Škalda - předseda, T. Cihlářová, J. Marek
- čp. 22, sklady a ostatní:
J. Štěpánek - předseda, Ing. Petera, J. Čtvrtečka
- dům zvláštního určení, čp. 212:
J. Štěpánková – předseda, M. Andrš, I. Kánská
- inventura pokladny, cenin, pohledávek, závazků:
M. Burket - předseda, V. Hroch, J. Zilvarová

5. Nákup pozemků (retenční nádrž) :
parcela č. 250/1 výměra 8485 m2
parcela č. 250/2 výměra 1018 m2

6. Ceník – pronájem majetku, prodej, služby.
7. Pověření starosty obce Ing. Josefa Petery

k zastupování obce ve svazcích :
- Svazek obcí Dřížná, 517 32 Přepychy 5
- Dobrovolný svazek obcí Vrchy, Trnov č.p. 32.

II. Schvaluje:

V období rozpočtového provizoria:

8. Pronájem pozemků ( evidence PK ) :
parcela č. 244/1 výměra 3464 m2
parcela č. 244/2 výměra 878 m2
Účel – zemědělská činnost.

9. Úřad práce :
- prodloužení pracovní smlouvy – jednání
s Úřadem práce Rychnov nad Kněžnou
- uzavření pracovní smlouvy – jednání s Úřadem
práce Rychnov nad Kněžnou.

10. Dofinancování výdajů na výměnu ciferníku
věžních hodin (o dotaci zažádá vlastník). Cenová
nabídka od firmy ELECON, s.r.o. Vyškov ve výši
176 000,-Kč, možná dotace 50 %.

11. Zrušení kontejneru na železo. Sběr zajistí SDH
Přepychy.

1. ZO Přepychy pověřuje starostu obce:
- podat žádost stavební komisi při Oú Přepychy.

Důvod: oprava přístřešku skladu na uhlí u ko-
telny MŠ

- dojednat schůzku s Ing. Záleským, firma
OREDO. Důvod: odjezd ranního „školního“
autobusu

- jednat s firmou RUND Jaroměř o možnosti svozu
kontejnerů na plasty a na sklo – kontejnery budou
rozmístěny po obci

- jednat s firmou EKO-KOM o pronájmu kontej-
nerů na sklo (cca 4 ks)

- upozornit firmu SKANSKA (stavba ÚSP
Opočno) na úklid nepořádku na komunikacích –
výjezd ze stavby

- zajistit alespoň provizorní osvětlení na vánoční
strom v obci.

1. Informace
- nabídka pro občany- za symbolickou cenu 50,-Kč

jsou k odklizení větve z topolu
2. Dotazy

- znečištění komunikací při výjezdu ze stavby ÚSP
Opočno (firma SKANSKA)

- řešení nedoplatků
- hráz Dřížná
- vánoční osvětlení v obci.

3. Připomínky :
- k těžbě topolů na „Podlažicích“ rozježděná louka
- upozornění, aby při nakládce dřeva nedošlo

k poškození komunikace

III. Ukládá :

Připomínky a informace :

Podekování
Děkujeme všem občanům (voličům), kteří dali našemu
sdružení nezávislých kandidátů „Ženy pro obec“ své
hlasy.

Za sdružení: Jana Kulichová
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V roce 2006 bylo na Obecním úřadu Přepychy provedeno
celkem 223 ověření.

Vidimace (ověření kopie):
nutné předložit originál listiny, která má být ověřena
nelze provést ověření listiny, kde jsou podpisy
a razítko v černé barvě (možná záměna s kopií)
vidimace se neprovede v případě, že jedinečnost listiny
nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský
průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský
průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz
o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký
lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka
nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky,
geometrický plán, rys nebo technická kresba
je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána
v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-
li ověřující osoba jazyk, v němž je listina napsána, musí
být přiložena tlumočnická doložka, jinak nelze listinu
ověřit
poplatek: 30,- Kč za stránku

Legalizace (ověření podpisu):
žadatel o ověření podpisu předloží platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad
je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném
než českém nebo slovenském jazyku, musí být v každém
případě přiložen překlad soudního znalce, i když osoba,
která ověřování provádí, cizí jazyk ovládá
poplatek : 30,- Kč za podpis.

(dle vyhlášky obce č.10/96, o míst-
ních poplatcích)
Roční sazba poplatku:
a) za jednoho psa 50,- Kč
b) za každého dalšího psa 100,- Kč
c) za psa určeného k hlídání objektů (u podnikatelů)

100,- Kč
Držitel psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15ti dnů
vznik poplatkové skutečnosti. V této lhůtě je rovněž
povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku. Poplatková povinnost vzniká za psa staršího tří
měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se
poměrná část, nejméně však 20,- Kč.
Splatnost poplatku: 31. března každého roku.

(dle vyhlášky obce č.10/96,
o místních poplatcích)
Sazba poplatku:

5% z úhrnné částky vybraného vstupného
po dohodě s poplatníkem lze stanovit pevnou
částku.

Z veřejně prospěšných akcí (sportovní, taneční zábavy,
divadelní představení) se poplatek neplatí.

-
-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

a)
b)

JZ

Poplatek za psa

Poplatek ze vstupného

Vidimace a legalizace

Místní poplatky

Poplatník (pořadatel) umožní obecnímu úřadu provedení
kontroly-předložení potřebných dokladů.

(dle
vyhlášky obce č.10/96, o místních poplatcích a
vyhlášky obce č.3/2002)

Sazba:
a) skládka materiálu 1,-Kč/m2 a den
b) stánek prodejní+služby, do 15 m2 50,-Kč/den

nad 15 m2 100,-Kč/den
stánek prodejní+služby, v době konání trhů

100,-Kč/den
c) umístění reklamy s plochou do 1m2 100,-Kč/den

s plochou nad 1 m2 1000,-Kč/den
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa :

pro osobní vozidla 50,-Kč/měsíc
pro ostatní (BUS,…) 200,-Kč/měs.

Doba a rozsah užívání veřejného prostranství je předem
domluvena na obecním úřadu.
Osvobození:

fyzické osoby, které provádějí výstavbu a údržbu
staveb (na základě stavebního povolení nebo
ohlášení)
fyzické a právnické osoby na nezbytně nutnou dobu
(maximálně 3 dny) při vykládce materiálu (uhlí,
stavební materiál)
další případná osvobození jsou na rozhodnutí rady
obce.

(nařízení obce č.1/2004)
S platností od 1. prosince 2004 činí výše stočného
4,-Kč/m3.
V lednu běžného roku zažádá obecní úřad firmuAQUA
SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou o zaslání výpisu,
kde je u jednotlivých odběrných míst uveden počet
odčerpaných m3 a následně je občanům vyměřen
poplatek. Poplatek je vybírán za předcházející
kalendářní rok.
Splatnost: 30. dubna běžného roku.

(nařízení obce č. 2/2003)
S platností od 1. ledna 2004 byla výše nájemného
upravena takto :
a) pronájem hrobového místa 3,-Kč/m2 /rok
b) služby spojené s nájmem 7,-Kč/m2 /rok.

Minimální plocha hrobového místa činí :
a) dětský hrob nebo hrob na urny 1 m2
b) jednohrob 2 m2
c) dvouhrob 4 m2

Dle zákona č.256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, § 25(1)
vzniká nájem hrobového místa na základě smlouvy
o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem
pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva
o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši
nájemného a výši úhrady za služby s nájmem spojené.

Splatnost: poplatek je splatný předem na celou dobu trvání
nájmu. Délku nájmu lze dohodnout s provozovatelem
(nemůže být kratší než stanovená tlecí doba).

3.

a)

b)

c)

4.

5.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Stočné

Hrobová místa



6.

7.

Pronájem pozemků

Odpady

Na základě smlouvy o pronájmu. Výše nájmu
stanovena ve smlouvě.

(dle obecně závazné vyhlášky č. 1a/2002)
Sazba poplatku: 250,- Kč za osobu a kalendářní rok,
v případě rekreačních objektů bez trvalého bydlení
250,- Kč/budovu/rok.
Osvobození: domácnosti, které prokáží likvidaci
komunálního odpadu o objemu minimálně 1,1 m3
(12 popelnic = á 110 l, 1 kontejner = 1100 l)
oprávněnou organizací.
Splatnost: 31. března následujícího roku.

Na obecním úřadu je možné zakoupit pytle na odpady
(55,-Kč/ks) nebo plastové popelnice (755,-Kč/ks).
Smlouvu na svoz odpadu s firmou RUND Jaroměř lze
sepsat na obecním úřadu.

Poplatky jsou vybírány v souladu se zákonem, vyhláškou
nebo nařízením obce. Obec Přepychy vede podvojné
účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. . Účetním obdobím
obce je kalendářní rok. Veškeré poplatky a pohledávky jsou
počátkem roku řádně předepsány a dlužníci evidováni.
Výběr poplatků podléhá kontrole finančního a kontrolního
výboru. Z jednání výborů jsou pořizovány zápisy. Předseda
výboru po provedení kontroly informuje zastupitelstvo
obce o zjištěných skutečnostech.
Poplatky, které nejsou uhrazeny do 31.12. běžného roku
jsou ze zákona inventarizovány.
Poplatek mohou občané uhradit přímo na úřadu, převodem
nebo složenkou.
Pozor na platby ke konci roku – k 31.12. běžného roku
musí mít obec ze zákona stav pokladny 0,-Kč. Zůstatek
pokladny je uložen na běžný účet obce, pokladna
vyúčtována a uzavřena. Po uzavření pokladny již není
možné převzít hotovost.

Pracovní doba na obecním úřadu :

Úterý 7.00 – 15.00 hod.

Čtvrtek 7.00 – 14.00 hod.
Pátek 7.00 – 14.00 hod.

Důležité problémy lze řešit, po domluvě
s panem starostou, mimo pracovní dobu
(tel./fax : 494 628 111, mobil : 724 025 975)

Pondělí 7.00 – 17.00 hod. – úřední den

Středa 7.00 15.00 hod. – úřední den–

JZ
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Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007.

Kterých ŘP se výměna týká:
ŘP vydány v období 1.7.1964-1986
ŘP vydány v období 1987-1991
ŘP vydány v období 1992-1993

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
předejdu dlouhému čekání na úřadu
budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě

Kolik mě to bude stát?
výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
na příslušném pracovišti obecního úřadu s rozšíře-
nou působností dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazy ( pro občany naší obce -
Městský úřad Dobruška, odbor dopravy)

Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20
dní (dle počtu žádostí)

Kde najdu více informací?
(stránky Ministerstva dopravy)

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

- www.mdcz.cz

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně hovoří jasně: právnické
či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek
na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření
proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak,
aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou
povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství
- včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro
bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění
povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku
a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení
tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad
požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být
lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým
jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000
Kč. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem
ohlásit na operační a informační středisko příslušného HZS
kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá
protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit
zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým
požárům.
Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona
o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné

Statistika obce za rok 2006
Počet obyvatel k 31.12.2006 581 (muži 260, ženy 321)
Počet narození 12
Přistěhování 8
Odhlášení 24
Úmrtí 13

Ridicské prukazy

Pozor na pálení odpadu
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uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných
materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Při rozdělání ohně je proto třeba vždy dodržovat základní
bezpečnostní pravidla:

• Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo
k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny),
při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné
hasební látky.
Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se,
že nemůže dojít k opětovnému vznícení.
Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě,
v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí.
Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny,
Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného
HZS kraje.

Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné
normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech
nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno
vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická osoba
může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč, právnické
osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do výše 500
000 Kč. Každoročně bohužel dochází k případům, kdy při
vypalování trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění. Nehledě
na značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý
požár může snadno způsobit.
Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte
a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.
V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit
velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami,
mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život.

Hasiči Královéhradeckého Kraje :
- Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 510 600, 494 510 601

- Dobruška, tel.: 494 623 595.

•
•

•

•

•

•

Firma Ladislav RUND Jaroměř oznamuje:

bude v kanceláři Obecního úřadu v Přepychách
vybírat poplatky za komunální odpad na rok 2007.

Zástupci firmy RUND poskytnou informace a
zodpoví případné dotazy k činnosti firmy.

ve čtvrtek dne 29. března 2007
v době od 16 hod. do 18 hod.

V uvedenou dobu je možné zaplatit poplatky obce:
za psa, stočné, odpady, zahrádky, hroby.

Poplatek za komunální odpad

Tríkrálová sbírka 2007

Spolecenská kronika

(pořádána Charitou České republiky ve dnech 6.-7. 1. 2007)

Dobruška, Křovice, Pulice, Domašín, Mělčany, Chábory 116 211 Kč
Běstviny, Doly, Val, Opočno, Čánka, Dobříkovec 39 256,50 Kč
Pohoří 9 598 Kč
Podbřeží, Lhota u Dobrušky,Studánka 15 778 Kč
Přepychy, Záhornice, Vojenice 11 433,50 Kč
Voděrady 10 371,50 Kč
Houdkovice 9 750 Kč
Očelice 9 781,50 Kč
Dobré, Kamenice, Rovné, Hlinné 20 007 Kč
Bílý Újezd, Hroška, Masty, Roudné 11 762 Kč
Semechnice 3 650 Kč
Bačetín 4 379 Kč
Trnov 2 463 Kč
Deštné v Orl. horách 5 434 Kč
Bystré v Orl. horách, Janov 8 633 Kč
Celkem 278 508 Kč

Září 2006

Říjen 2006

Listopad 2006

Prosinec 2006

Leden 2007

Únor

Březen

Romančaková Anna čp.21 82 let
Kamodiová Mária čp.21 86 let

Uhlíř Vladimír čp.11 83 let

Bublavá Emilia čp.21 85 let
Chladná Josefina čp.21 93 let
Dobáková Emilia čp.21 92 let
Kučerová Anežka čp.86 70 let
Bendíková Anna čp.21 81 let

Jelenová Božena čp.53 84 let
Belujská Katarína čp.21 84 let
Kováčiková Irena čp.21 86 let
Otčenášková Věra čp.76 84 let
Ježek Václav čp.18 85 let
Sokolová Paulina čp.21 80 let
Salašovičová Margita čp.21 84 let

Kašparová Jiřina čp.91 82 let
Gáborová Elena čp.21 81 let

Kalousová Irma čp.27 83 let

Živčicová Pavlina čp.21 82 let
Čestická Josefa čp.9 85 let
Bugárová Mária čp.21 85 let
Fakjačová Amália čp.21 90 let
Brandejsová Miluška čp.43 81 let
Vítková Mária čp.21 86 let
Pšeničná Olga DD Opočno 82 let

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


