
• Zastupitelstvo obce 29.srpna 
2007 schválilo zmìnu systému 
sbìru tøídìného odpadu. Místo 
jednoho centrálního místa budou 
ètyøi stanovištì. Obì tyto varianty 
øešení jsou funkèní. Záleží na nás 
obèanech ,co a kam budeme odklá-
dat (trefit do správné nádoby) a na 
vèasném odvozu. Po zkušebním 
provozu bude vyhodnoceno a øe-
šeno trvale (vydláždìní stanoviš�, 
doplnìní svozných nádob). Pro 
tìžko chápající jedince bude zajiš-
tìna instruktáž „jak tøídit a udržet 
poøádek“.

• Ve Sbírce zákonù se dost 
pravidelnì objevuje sdìlení Mini-
sterstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí. Vìtšinou to postihuje malé obce do 
500 obyvatel. Pokud není v obci zájem o vìci veøejné - je to situace nepøíjemná, èasto existenèní. Pak 
již nepomùže nadávání na pomìry… .“                                                                                  

 Jak jsme na tom u nás v Pøepychách?Pokud chceme do budoucna obhájit a udržet samostatnost obce, 
je nutno podporovat zájem mladých o dìní v obci.  Nabízí se otázka :“Chtìjí vùbec ?“ 

• V televizi probìhla skvìlá ukázka zásahu policie na sbìraèe kovù za použití moderních technologií 
– zaøízení pro noèní vidìní a komunikaci. Nebyl to film ani cvièení,ale souèasná realita v Praze 4 – 
pøipomínalo to hon na zajíce.“Že by se blýskalo na lepší èasy ?“

• V záøí se zlodìji èinili i v naší obci – krádež mìdìných svodù na kostele a dále vloupání do 
kanceláøí zemìdìlského areálu. Je vyhlášena odmìna 5.000,-Kè za dopadení pachatele.

• Z Ruska pøišla dobrá zpráva (hlavnì pro odpùrce využití atomu a nìkteré ekology ?) – úspìšnì 
vyzkoušeli vakuovou bombu s úèinky srovnatelnými s atomovými zbranìmi. Hlavní výhoda – 
nezneèiš�uje životní prostøedí, jenom nièí vše živé.

• Výjezdní zasedání èeské vlády probìhlo ve Spáleném Poøíèí v 
Brdech, blízko Plznì. Pøesvìdèovací akci „radar pro USA“ 
podpoøili nìkolika sty miliony korun. I my jsme v oèekávání,že 
pøijedou i na Rychnovsko - houby tu také rostou a založit komisi 
na rozdìlení milionù není problém.

Starostové ze Svazku obcí Døížná v tomto pìkném mìsteèku byli 
o týden døíve 30. srpna 2007 okukovat koøenovou èistírnu 
odpadových vod, kterou tam mají v provozu již 14 rokù. Bylo 
domluveno - koncem øíjna 2007 probìhne v Trnovì pro okolní 
starosty a poslance semináø „koøenové èistírny – zkuše-
nosti“.Poslanci naší obce již schválili zadání studie èistírny, 
nebo� nám pøíslušné úøady uložili povinnost do 10ti let 
vybudovat ÈOV. Naším cílem je minimalizovat investièní a 
provozní náklady - s dopadem na obec i obèana. Dnes je stoèné 

34,-Kè/m , nechceme 50,-Kè/m !

Poslance naší obce èeká øada dùležitých rozhodnutí. Bylo by 
dobré, kdyby naši obèané dávali více konstruktivních nápadù a 
postojù do diskuse. Zatím tomu bohužel tak není. Choïte na 
jednání zastupitelstva – zde se rozhoduje o naší obci !

     Petera Josef, starosta
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Léto se blíží ke svému konci, tak je èas se ohlédnout, 
co pøineslo spolu s jarem v èinnosti SDH. Letošní rok je 
totiž odlišný co se týká akcí okresního i republikového 
významu, které SDH nepoøádá, nebo se neúèastní 
každým rokem.

První z nich byla okresní soutìž mladých hasièù 
„PLAMEN “ za úèasti 25 družstev starších a 13 družstev 
mladších kolektivù mladých hasièù. Soutìž probíhala 
26. – 27.5. 2007 s pøíjezdem vìtšiny soutìžících 25.5. 
2007 v areálu místního SK. Výbor SK nám tak jako vždy 
pøi poøádání akcí v tomto areálu vyšel plnì vstøíc vèetnì 
poskytnutí ploch i sociálního zaøízení. Na hladkém 
prùbìhu a uspokojení chutí soutìžících i návštìvníkù se 
také vzornì podílel bufet u „�avise“ v souèinnosti se 
stánky provozovanými námi v ubytovací ploše. Na 
provozu tìchto stánkù se dle zpracovaného rozpisu po 
celé tøi dny podíleli jak èlenové SDH, rodinní pøíslušníci 
ale i neèlenové. Díky tomuto výbornému zázemí nebyly 
k obèerstvovacím službám po dobu celé soutìže žádné 
pøipomínky – a to se zde dennì pohybovalo okolo 500 
úèastníkù a fandù. Na pøípravì stravy se tak jako v mi-
nulosti podílela armáda z Týništì nad Orlicí. Polní 
kuchynì vèetnì zruèného oblíbeného kuchaøe vaøila 
okolo 400 jídel chutnì a vèas. Úspìch sklidilo i grilované 
maso a ostatní rozšíøená nabídka „mòamek“ pøi-
pravovaných mimo menu na grilu i ve stánku. 
Zúèastnìní i hosté si mohli fyzickou kondici udržovat a 
zlepšovat pøi reprodukované hudbì. Prùbìh soutìže se 
líbil i poèasí, proto ukazovalo svoji pøívìtivìjší tváø a až 
na drobné vyjímky se „usmívalo“. 

Zdravotní zajištìní po celou dobu soutìže zajiš�oval 
ÈÈK Pøepychy. Naštìstí žádné vážnìjší zranìní v prù-
bìhu soutìže ani mimo ni nemusel ošetøovat.   

Umístìní našeho družstva sice nebylo mezi prvními, 
ale organizaèním zajištìním jsme se na èelní místa jistì 
dostali. Krátká reportáž o soutìži probìhla i na TV 
PRIMA ve vysílání RTA.

Na závìr této akce nezbývá než jménem výboru SDH 
upøímnì podìkovat za pomoc starostovi obce Pøepychy, 
SK Pøepychy, ÈÈK Pøepychy, èlenùm i neèlenùm, kteøí 
se na úspìšném prùbìhu podíleli a pøáním, aby se 
obdobnì daøily s tak výbornou spoluprací zabezpeèovat i 
budoucí akce.

PLAMEN byla akce, která probíhala pøímo v katastru 
obce Pøepychy, takže vìtšina obèanù ji mohla zhlédnout i 
se jí zúèastnit. Dovolte nám, abychom informovali i o 
trochu vzdálenìjší akci, zato s republikovou úèastí 
historické techniky LITOMÌØICKÉ HASIÈSKÉ 
SLAVNOSTI 2007. Tìchto slavností se náš sbor kromì 
prvního roèníku úèastní pravidelnì. SLAVNOSTI 
probíhaly ve dnech 15. - 17.6.2007 za úèasti 198 

exponátù historické hasièské techniky z ÈR, okolních 
státù i Slovenska. (3 díly knih i s fotodokumentací o 
historické hasièské technice vydané poøadateli 
SLAVNOSTÍ je možné zhlédnout v hasièské zbroj-
nici). Organizaènì byla tato akce také velmi dobøe 
zvládnutá, prostøedí „ZAHRADY ÈECH“ obsazené 
historickou technikou vèetnì poèasí na které si také 
nemùžeme stìžovat, bylo velmi pìkné a pøíjemné. 
Trochu nepøíjemným bodem bylo ubytování až na 
druhém konci Litomìøic, ale i to se vždy veèer a ráno 
vyøešilo. Na pøíští roèník 2010 bude snad již 
rekonstruován nocleh v bývalých kasárnách vedle 
výstavištì.

Výstavní prostor naše družstvo zaujalo jako vždy  
nepøehlédnutelnì u hlavní brány, vèetnì lednièky 
s velkým nápisem  MÁŠ ÈAS , kterou nám propùjèil 
starosta Litomìøic.

Pøi pøípravì prùvodu jsme jako vždy mìli štìstí, že 
jsme pro naši zápøahovou støíkaèku nemuseli losovat 
koòské spøežení ( kterých bylo k dispozici pouze 8, 
takže kdo nemìl štìstí, nebo spøežení vlastní se musel 
rozhodnout, zda tlaèit techniku silou lidskou, nebo se 
prùvodu neúèastnit). Jako pokaždé se s námi 
SLAVNOSTÍ úèastnil pan Kuèera se svým traktorem 
DEUTZ. Tím byla naše støíkaèka další raritou a v 
prùvodu plnila funkci pøechodu mezi koòskými 
zápøahy a motorovou technikou. Po návratu do areálu 
výstavištì probíhaly pro pøihlášené úèastníky ukázky 
techniky. Tìchto ukázek se naše družstvo také úèastnilo 
a pøed provedením ukázek se u nás zastavil patron 
SLAVNOSTÍ – ministr vnitra pan Langer. Vzhledem k 
tomu, že jsme v letošním roèníku svoji  úèast vylepšili 
„váleèným vysloužilcem, hasièem na zvykání“ panem 
Køivkou s flašinetem, umožnili jsme panu ministrovi, 
po složení patøièné zálohy, zahrát na flašinet jeden 
„kousek“. Ani jsme mu nemuseli pøipomínat, že klikou 
flašinetu se toèí pouze doprava.

Po provedení ukázky pro veøejnost projevila ÈT 
zájem o naší ukázku. Šot z ukázky jste mohli zhlédnout 
v pøímém pøenosu v UDÁLOSTECH na ÈT 1 – mimo-
chodem byli jsme jediní ze 198 vystavovatelù.

Poslední den SLAVNOSTÍ probìhl v rámci 
hodnocení, podnìtných návrhù a plánù ke 
SLAVNOSTEM 2010, balení a pøíprav na odjezd. 
Celkový dojem ze slavností byl velmi dobrý až 
povznášející a od našeho družstva lze do budoucna 
tlumoèit, že i pro laika je velice krásný dojem ze 
zhlédnutí nablýskaných krasavcù s hezkými pár køížky 
v perfektním prostøedí, prùvod techniky Litomìøicemi 
a námìstím a sobotní noèní fontánou s perfektním 
ohòostrojem.

SDH
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Dne 23.6.2007 uspoøádalo Myslivecké sdružení 
Opoèno-Pøepychy ve spolupráci se správci rybníka 
panem Janem Ètvrteèkou a Mgr. Janem Macháèkem 
sportovní rybáøské závody „Sv. Ján“.

Vzhledem k omezenému poètu rybáøských míst, která 
jsou dána malými rozmìry rybníka, se závodù úèastnilo 
celkem 48 soutìžících rybáøù z celého Králové-
hradeckého kraje, kteøí soutìžili ve dvou kolech o hodnot-
né ceny. Ty zajistili pro soutìžící hlavní organizátoøi celé 
soutìže pánové Pavel Pšenièný a Miloš Paštika. Hlavní 
cenou byla barevná televize, pro kterou si musel vítìz 
doplout na èlunu na ostrùvek.

Z celkového poètu soutìžících se pouze dvìma 
rybáøùm nepovedlo ulovit za celý den žádnou rybu, ale 
výsledky ostatních jsou velice zajímavé a impozantní. 
Celkem bylo nachytáno 14962 cm ryb, tedy necelých 150 
m!!! (Pozn. - Nesoutìží se v poètu ulovených ryb, ale 
jednotlivé délky úlovkù se sèítají). Absolutním vítìzem 
soutìže se stal pan Jiøí Kosaø z Opoèna, který nachytal v 
obou kolech 1193 cm ryb. Blahopøejeme! Nejlepším 
domácím borcem byl pak Ing. Vostøez J. ml., který skonèil 
na 7. místì s výsledkem 619 cm.

Celý den bylo u rybníka zajištìno obèerstvení nejen 
pro soutìžící, ale i pro pøíchozí diváky a doprovod.

Lze øíci, že akce probìhla velice zdaøile a všemi 
zúèastnìnými byla velice kladnì hodnocena. Vìtšina z 
pøítomných si již jistila místo pro pøíští roèník. Akce se 
nesla v pøátelském duchu a kdo byl pøítomen, jistì 
nelitoval èasu, nebo� mohl vidìt opravdové mistry svého 
øemesla. Pro pøítomnou mládež to byla snad vhodná 
inspirace,  jak trávit svùj volný èas.

Na závìr bych chtìl podìkovat všem zúèastnìným za 
bezproblémový prùbìh soutìže, obecnímu úøadu za 
zapùjèení toalet a lavic se stoly k sezení, hlavním 
organizátorùm za vzornou pøípravu a všem myslivcùm a 
jejich manželkám, které se staraly o obèerstvení, za 
odvedenou práci.

Dále chci podìkovat všem sponzorùm (celkem 30), 
kteøí se podíleli na nákupu velice kvalitních a hodnotných 
cen pro soutìžící a také panu Ing. Vostøezovi st., který nám 
pomohl se sponzorováním obèerstvení.

Dìkuji         Mgr. Jan Macháèek

Místní knihovna má otevøeno ve støedu (17 -19  hod.).

Rybářské závody na "Sv. Jánu"

Nové knihy v knihovně

Poø.è. Název knihy Autor 
1. Na obzoru Orlické hory Ludvík Uhlíø 
2. Orlické hory - album foto  
3. Dobruška + 3 CD Josef Ptáèek 
4. Tajemné podzemí Miloš Štraub 
5. Dobrušská radnice Benedikt, Mach, ... 
6. Kronika válek v Podorlicku  

1., 2., 3.díl 
Matouš, Mach 

7. Sto filozofù P. J. King 
8. Èeská republika L. Stiburek 
9. Od jantaru k tranzistoru Josef Heøman 
10. Svatý Prokop Petr Sommer 
11. Nejistý plamen V. Cílek, M. Kašík 
12. CD prùvodce RK Krám 
13. Tvrz Dobrošov Èermák,Horák 
14. Potštejn - erb Chamaré Kratochvíl 
15. Orlické hory a Podorlicko Imlauf, Lukášk, Mach 
16. Ze svìta povìstí Frýzek 
17. Chlapi od Ba�ù Ivan Brož 
18. K. H. Frank Moulis, Tomášek 
19. Sen o odplatì - dramata  

30ti leté války 
Radek Fukala 

20. Nevyhlášená válka Dušan Tomášek 
21. Praktický rodinný lékaø  
 

Závìrem opìt dìkujeme obci Pøepychy, spon-
zorským dopravcùm techniky a osob bratrùm Chudým a 
panu Faltovi za možnost se zúèastnit IV. roèníku 
SLAVNOSTÍ. Snad nám pøízeò zùstane zachována i do 
budoucna.

K zájmu o naší techniku lze øíci, že kromì šotu v ÈT 
se u stánku  SDH Pøepychy okr. Rychnov nad Knìžnou 
kromì široké veøejnosti zastavili i posedìli kromì 
kamarádù z minulých roèníkù témìø všichni VIP hosté a 
organizátoøi SLAVNOSTÍ (nìkteøí i nìkolikrát).

Pøeskoèit nelze ani úèast na oslavách 130 let založení 
SDH v Jílovicích a Oèelicích, hlavnì z pohledu 
pøipravovaných oslav 130 let v Pøepychách v pøíštím 
roce. Z absolvovaných úèastí 
na rùzných oslavách si výbor 
snaží vzít podmìty k našim 
oslavám. Pøípadným dobrým 
námìtùm a pøipomínkám 
èlenù i neèlenù se samo-
zøejmì nebudeme bránit, 
vždy� 130tka je již skoro za 
dveømi.

js
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plochy mìst, továren, komunikací, pøipoèítejme, kolik 
provozujeme zaøízení potøebujících k provozu kyslík, 
které èlovìk uvedl do provozu pro svou potøebu 
(spalovací motory aut, kolik kyslíku spotøebuje jedno 
letadlo, raketoplán, tepelné elektrárny). Uvìdomme si, 
kolik pøibývá obyvatel planety a všichni potøebujeme 
dýchat stejné množství kyslíku. 

Každá z døevin je jenom zrnkem písku v 
celosvìtovém mìøítku, ale je-li tìch zrnek hodnì, mùže 
z toho být i Sahara. Z miniaturní exkurze do teorie 
ekologie, myslím dostateènì vyplývá, proè každá 
døevina má opravdu velký význam pro produkci 
kyslíku. Samozøejmì, že tìch funkcí nezastupitelných 
pro život na planetì je mnohonásobnì víc. Argumenty, 
že v mém bezprostøedním okolí je døevin dost, už tedy 
skuteènì neobstojí.

Protože se ale stává, že døeviny mohou silnì 
znesnadòovat nìjakou èinnost, mohou nám i dosti 

silnì znepøíjemòovat život, nebo jen 
pøerostly možnosti dané prostorem, je 

potøeba je odstranit. Do jaké míry jsou 
postradatelné, vadí, èi škodí, pøed-
pokládal zákonodárce, že asi nejlépe 
vìdí místní obyvatelé. Proto dal 

pravomoc rozhodovat o povolování 
kácení stromù obcím. Pøedpokládá 

ale, že nedovolí pokácet každý strom, 
o který je požádáno. Je velmi 
zajímavé sledovat, jak která obec si 

plic Zemì váží.

V § 8 se popisuje mechanismus povo-
lování kácení døevin.

 Pøedpokládá se, že fyzická osoba nedis-
ponuje takovými výmìrami a mechanismy, aby 

mohla zpùsobit škodu rozsáhlých rozmìrù kácením. 
Proto je dáno na zvážení majitele, jak s menšími 
døevinami naloží. Do kategorie menších døevin 
zákonodárce øadí všechny keøové porosty, které 

2
pokrývají plochu menší než 40 m   a všechny stromy, 
které mají ve výšce 130 cm (takzvaná prsní výška) 
od zemì obvod vìtší než 80 cm, což je prùmìr vìtší 
než 24 cm. Do této kategorie se vejdou prakticky 
všechny ovocné stromy (s výjimkou oøešákù a starých 
zejména planých hrušní a tøešní). Proto je snadné bez 
jakéhokoliv povolení obmìòovat porosty zahrad.  
Zákon však nerozlišuje stromy na ovocné, listnaté, 
jehliènaté, okrasné ...

Protože si stát opravdu uvìdomuje dùležitost døevin 
pro planetu, dal povolujícím orgánùm do ruky mocný 
nástroj v podobì § 9 - náhradní výsadba. 
Zákonodárce byl veden úvahou, že dospìlosti se dožije 
jeden ze tøí až pìti zasazených stromkù.  Proto se ukládá 
náhradní výsadba za pokácené stromy s následnou péèí 
až do 5 let od doby zasazení. Množství stromù náhradní 

To� otázka vpravdì hamletovská ...  

Do povìdomí lidí se už hluboce zakoøenilo, že stromy 
rostoucí mimo les se kácejí v zimì (mimo vegetaèní 
období). Proto, když nastane zimní období, prší nejenom 
žádosti o pokácení stromù, ale jsme ze všech stran 
dotazováni, co a kdy je legální, nebo není a jak se to dìlat 
má nebo nemá.

Mezi lidmi koluje velké množství fám a povìr a 
zaruèených informací, které podal èlovìk, který tomu 
urèitì rozumí, protože chodí do lesa, nebo má rád 
pøírodu, nebo...

Jak si poèínat pøi péèi o stromy rostoucí mimo les 
upravuje zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a 
krajiny v posledním platném znìní, zejména v § 7 - 
ochrana døevin, v § 8 - povolení ke kácení 
døevin a § 9 -  náhradní výsadba a odvody. 
Velmi pøísná ochrana je poskytována  
„památným stromùm“ – døíve chránì-
ným stromùm. Na nì se však vztahují 
jiné paragrafy a tito úctyhodní pamìt-
níci dob minulých jsou v péèi profe-
sionálù a péèi o nì pøebírá stát. 

Pokusím se srozumitelným zpù-
sobem shrnout a vysvìtlit nejèastìjší 
dotazy a reagovat na nejkøiklavìjší 
fámy.

 V § 7 zákona è. 114/92 Sb., o 
ochranì pøírody a krajiny se øíká, že
„Všechny døeviny jsou chránìny pøed 
poškozováním a nièením, pokud se na 
nì nevztahuje ochrana pøísnìjší (pozn. 
památné)“.

Mezi lidmi koluje názor, že nìkteré z døevin – 
zejména lípy – jsou více chránìny než ostatní. Není tomu 
tak. Všechny døeviny a� už se to týká èerného bezu, 
hloží, nebo mohutného javoru, dubu, lípy atd. všechny 
zákon zahrnuje do stejné kategorie. 

Proè si stát tolik cení døevin? Proè si stát osobuje 
právo rozhodovat o majetku fyzických  i právnických 
osob? Døeviny mají nezastupitelnou úlohu v života-
schopnosti planety Zemì. Èasto slyším názory –„kolem 
nás toho rápelí je„ nebo „musíme to tady vyèistit“, „je 
tady všude kolem jen bor...“ , vìtve stromù èíhají na lidi 
aby jim spadly na hlavu, zranily a zmrzaèily je, vìtve 
keøù èíhají na nebohé dìtièky, aby jim vypíchaly oèi. atd. 

Podívejme se ale na planetu Zemi. Kolik plochy 
zaujímá voda, kolik plochy zaujímají pouštì, horské 
masívy nad hranicí lesa a polární kraje, na stranì jedné a 
na druhé stranì, kolik prostoru, který kyslík nepro-
dukuje, èlovìk z povrchu planety odebral – nasèítejme 

Řezat stromy či neřezat ...



PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ                                               3/07        strana 5

výsadby se urèuje podle toho, jak velký, kvalitní a 
postradatelný strom se má zlikvidovat.

 Rozhodnete-li se tedy døevinu ve svém okolí pokácet, 
musíte si uvìdomit, že døevina je majetek a ne 
zanedbatelný. Nakládat a už vùbec likvidovat majetek 
mùže opravdu pouze majitel. Nic na tom nemìní 
skuteènost, že v dobì, kdy všechno patøilo všem, nìkdo 
zasázel døeviny na pozemek, který je dnes mìsta, obce, 
družstva, Pozemkového fondu, Úøadu pro zastupování 
státu ... apod. 

Žádost o povolení kácení døevin musí být opatøena i 
souhlasem všech spolumajitelù pozemkù, na nichž 
døevina, která má být likvidována, roste. Mùže se stát, že 
vlastníkem pozemku, na kterém má být døevina 
pokácena je ve vlastnictví majitelù bytù panelového 
domu. Nìkterým majitelùm døevina pøímo zavaluje 
okno, takže musejí i ve dne svítit, mají zájem strom 
odstranit. Majitelé z vyšších pater, nebo ze strany odlehlé 
rádi poslouchají ranní zpìv ptákù sedících na tomto 
stromì s likvidací nesouhlasí. Øešení? Jedinì obèansko - 
správní spor. Žádný orgán povolující kácení døevin 
nesmí bez souhlasu všech majitelù, rozhodnout o 
pokácení.

A ještì jeden problém se vyskytuje velmi èasto. 
Oøezávání vìtví. V žádném paragrafu zákon  oøezávání 
vìtví neøeší. Doèteme se v § 7 odst. 1) zákona, že 
døeviny jsou chránìny podle tohoto ustanovení pøed 
poškozováním a nièením. Použijeme-li provádìcí 
vyhlášku zákona, pak v § 8 odst. 1) je poškozování a 
nièení døevin posuzováno jako nedovolený zásah, který 
zpùsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a 
estetických funkcí.... 

V pøedcházejících èástech èlánku jsme si popsali, že 
ekologická funkce spoèívá zejména v produkci kyslíku, 
poskytování útoèištì pro další obyvatele (ptáci, hmyz), 
má významnou krajinotvornou funkci a tak dále.... Pøi 
oøezání vìtví dojde  automaticky ke snížení produkce 
kyslíku, pokud strom nemá vìtve, tìžko mùže sloužit 
jako úkryt pro další obyvatele.

  Pokud se podíváte na kmen zbavený vìtví, ze 
kterého trèí pár neduživých vìtvièek, pak to spíše 
pøipomíná varovnì vztyèený prst, nad troufalostí 
èlovìka vystavovat strom infekcím, houbám a hnilobám.

Netrvám na tom ,že musíme žít obrostlí jako zámek v 
Šípkové Rùžence, ale prosím o uvážlivý pøístup k sázení, 
ale i ke kácení døevin. Døeviny mohou být opravdu 
majestátními kronikami naší minulosti.  

                  Irena Martínková
          Odbor životního prostøedí

                                                  Mìstský úøad Dobruška

Oznámení o sběru žádostí

Všem výrobcùm, øemeslníkùm a drobným podnika-
telùm našeho regionu oznamujeme, že Certifikaèní 
komise pro udìlování znaèky „ORLICKÉ HORY 
originální produkt®“ domácím výrobkùm z Orlických 
hor a Podorlicka v letošním roce naposledy zasedá dne 
23.10.2007 !!! Certifikaèní zásady a kritéria vèetnì 
žádosti v elektronické podobì získáte na webových 
stránkách regionálního koordinátora projekt:

www.pohodavenkova.cz 
www.domaci-vyrobky.cz

Certifikované výrobky budou v závìru roku mimo jiné 
spoleènì prezentovány i v Katalogu výrobkù Orlických 
hor a Podorlicka !!!

Pøíjem žádostí:  nejpozdìji do 20.10. 2007 
MAS POHODA venkova, Val 26, 518 01 Dobruška
Kontaktní údaje : e-mail: mas.pohoda@val.cz 

  mobil: +420 602 114 007 

Luboš Øehák, regionální koordinátor
znaèení DV v Orlických horách

Sbìr šatstva
Sbìr šatstva probìhne v pondìlí 

15. øíjna 2007 v dobì 14 - 17 hodin
v hasièské zbrojnici. 

Poøádá ÈÈK Pøepychy.

Decentralizace kontejnerù
Nové umístìní kontejnerù na plasty: 
- na kopci u èp.121 (1 ks)
- u rybníku „Šaba�ák“ (2 ks)
- u samoobsluhy (3 ks)
- v domkách (2 ks). 

Kontejner na sklo a kontejner 
na kov: 
- za samoobsluhou. 
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Jménem Obce Pøepychy a Základní školy v Pøepychách 

si Vás dovoluji srdeènì pozvat na

Svatováclavské slavnosti
které se uskuteèní v areálu SK Pøepychy pod krytým stanem s následujícím programem:

pátek  28. 9. 2007    
Divadelní pøedstavení pøepisu slavného komediálního filmu „Svìtáci„ 
V podání divadelního souboru „Kodym“ - Zaèátek  v 16 hodin odpoledne

Jednotné vstupné 50 Kè

sobota 29. 9. 2007
14.00 zahájení – pozdrav dìtí z naší školy

14.15 - 16.00 – koncert  malé dechové hudby „OPOÈENKA“
s poøadem „Zazpívejte si s námi“

17.00 -  18.30 – koncert známé hudební skupiny „LOKÁLKA“ 
s humornými písnìmi ve stylu pop, country, folk, 

které dobøe znáte, tentokrát v jiném  podání 

19.30 – 24.00 – taneèní veselice se skupinou STREJCI
Vstupné jednotné 70,- Kè

Po oba dny bude samozøejmì zabezpeèeno obèerstvení firmou „Vít Rohlena“. Na závìr mi dovolte popøát 
Vám pøíjemnou pohodu a hodnì pìkných zážitkù a také pìkné poèasí.

Za organizátory Mgr. Macháèek Jan

Vážení spoluobèané,

již nìkolik let se u nás v obci konaly letní hudební slavnosti, které byly poøádány na poèátku letních prázdnin. 
V letošním roce nedovolilo jednak poèasí a jednak nedostupnost pozvaných hudebních souborù uspoøádání tìchto 
slavností v normálním termínu. Po dohodì s panem starostou a zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto, že se letošní 
slavnosti budou konat tentokrát v jiném termínu, a to ve dnech 28. a 29. záøí 2007, tedy v období svátku Sv. Václava, 
patrona èeské zemì.

Mimo to v tomto roce oslavuje naše škola 175. výroèí od postavení stávající budovy na è.p. 69.

Pozvánka na Svatováclavské slavnosti
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Usnesení zastupitelstva obce Přepychy č. 2007−03 ze dne 29.8.2007

Zastupitelstvo obce Pøepychy
I. Bere na vìdomí :
      1.   Kontrolu plnìní døívìjších usnesení (p. Macháèek).
      2.   Informaci o plnìní rozpoètu (p. starosta):
        - dìtský koutek (pokraèuje montáž skluzavky a houpaèek),
        - pozemky (v nejbližší dobì bude podepsána smlouva s Pozemkovým fondem),
       - odpady (smlouva s firmou ASEKOL byla podepsána),
           - zeï u kostela (zhotoven projekt),
            -  komunikace, chodníky,  kanalizace, les, veøejné osvìtlení (informace).          
      3.    Školství (informaci podal øeditel školy). 
      4.   Závìreèný úèet Svazku obcí Døížná za rok 2006 a zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení Svazku obcí Døížná 

za rok 2006.
      5.   Veøejnoprávní smlouvu s Mìstem Dobruška „zajištìní služeb mìstskou policií“(schválení odloženo na pøíští jednání 

ZO, po konzultaèní schùzce na MìÚ Dobruška).
      6.   Informaci o prohlídce koøenové èistírny odpadních vod (p. starosta).
      7.   Informaci o dopravních závadách v obci ( pøechod u ZŠ, autobusová zastávka ve smìru od Opoèna, komunikace pod 

farou, vjezd do obce u høištì, znaèka „pozor dìti“ ).
II. Schvaluje :

1. Rozpoètové opatøení è.3, è.4 (dotace z Úøadu práce Rychnov n. Knìž.) a è.5.
22. Nákup pozemku – úèel : komplexní pozemkové úpravy + nádrž. Cena 9,-Kè/m .

2
Par.è. 263/3    evidence PK 9496 m

3. Akci – oprava støechy kabin SK Pøepychy, firma Hydroizol, izolace staveb, Hradec Králové, IÈO : 25260723, cena 
max. 83.000,-Kè.

4. Decentralizaci kontejnerù na odpady . Umístìní kontejnerù na plasty : na kopci u èp.121 (1 ks), u rybníku „Šaba�ák“ 
(2 ks), u samoobsluhy (3 ks), v domkách (2 ks). Kontejner na sklo a kontejner na kov : za samoobsluhou. Konkrétní 
místa byla urèena místním šetøením.

III. Ukládá :
 1.    Starostovi obce pøizvat zástupce firmy RUND Jaromìø k jednání na obecní úøad (odpady).

    2.    ZO povìøuje Ing. Josefa Peteru, Mgr. Jana Macháèka a pana Podzimka k jednání s Mìstem Dobruška o podmínkách 
veøejnoprávní smlouvy „zajištìní služeb mìstskou policií“.

V obci Pøepychy dne 3.9.2007

Ing. Josef Petera - starosta, Mgr. Jan Macháèek - místostarosta
Václav Hroch - ovìøovatel zápisu, Táòa Cihláøová - ovìøovatel zápisu

Úøední deska:
Pozvánka a zámìr obce : 7.8.2007 - 29.8.2007
Závìreèný úèet Svazku obcí Døížná za rok 2006: 3.5.2007 – 29.5.2007

Pøipomínky a informace:
1. Informace  - sbìr šatstva probìhne v pondìlí 15.10.2007, èas bude upøesnìn
2. Dotazy - možnost odkoupení chalupy po Ivo Šabatovi

SOS
Hasièi
Zdravotnická záchranná služba
Policie
Mìstská policie
Lékaøská služba první pomoci Náchod centrála
(Po - Pá 16 - 22 hod.,  So, Ne, sv. 8 - 22 hod.)
Nemocnice Opoèno
Nemocnice Rychnov n. Kn.
ÈEZ - zákaznická linka
Poruchy: • elektrický proud               
                 • voda (dílna Záhornice)
                 • telefon
                 • plyn
Mìstský úøad Opoèno
Mìstský úøad Dobruška
Mìstský úøad Rychnov n. Kn.
Informaèní centrum Opoèno
Informaèní centrum Dobruška
Informaèní centrum Rychnov n. Kn.

112
150
155
158
156
491 481 770, 491 489 611

494 674 210
494 502 111
840 840 840
840 850 860
494 628 141, 728 668 744
131 29
1239
494 668 331
494 629 580
494 509 111
494 668 111
494 629 581
494 539 027S
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tel.: 494 628 111 
fax: 494 628 111 

e-mail: prepychy@prepychy.cz
http: www.prepychy.cz

starosta

Ing. Josef Petera

místostarosta

Mgr. Jan Macháèek
úèetní

Jana Zilvarová

IÈ: 00275280   È. úètu: 1240141309/0800

Obec Pøepychy, 517 32 Pøepychy 5



Blahopøejeme k životnímu jubileu!

Èervenec
Zábojníková Anna èp.21 83 let
Peterová Jarmila, Phmr. èp.177 83 let
Bejrová Hilda èp.212 85 let
Nemšovská Štefánia èp.21 84 let

Srpen
Kramárová Anna èp.21 83 let
Kuricová Vincencia èp.21 81 let
Giertlová Mária èp.21 82 let
Škvrnová Marta èp.172 80 let
Hofmanová Rùžena èp.2 88 let
Ondrušková Magdalena èp.21 84 let
Vostøez Josef èp.70 86 let

Krulich Bedøich èp.95 99 let  

Záøí
Romanèaková Anna èp.21 83 let
Škalda Josef èp.196 80 let
Kamodiová Mária èp.21 87 let

Tyto údaje jsou zveøejòovány v souladu se zákonem 
è.101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, se souhla-
sem zde uvedených osob.
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Společenská kronikaZe života SK Přepychy

Pozvánka
 

ÈÈK Pøepychy zve na besedu 
o Novém Zélandu, Austrálii a Thajsku.

 

Vyprávìt bude Marie Burketová
Termín: øíjen 2007 (bude upøesnìn)

Jaro pro nás nezaèalo dobøe. Pozemkový fond nám 
zvýšil nájmy tréninkových høiš� (škvára + tráva è.2) 
z pùvodních 700,-Kè na 49.000,-Kè. Tato èástka je pro 
nás pøímo vražedná. „Vše pro sport a mládež.“ Pro 120 
fotbalistù to je rána. Bohužel jsme tuto èástku museli 
zaplatit, protože na jednom høišti se trénovat nedá.

V létì se dodìlala podezdívka plotu pøi vstupu 
do areálu. Teï jsou zabetonovány sloupky a zbývá 
natažení pletiva. Vstup do areálu tím bude kulturnìjší.

Jelikož nám teèe do kabin, bude v nejbližší dobì 
pøedìlána støecha. Komplet potah støechy, okapy 
a plechování. Akce je již zadaná. Plot a støechu financuje 
Obec, za to jí patøí moje podìkování.

Podzimní výsledky mužstev jsou za mým oèeká-
váním. Jsem hodnì zklamaný. Souèasné umístìní našich 
mužstev k 23.9.2007 :

Pøíprava   4.místo  (z 9 úèastníkù)

Mladší žáci 12.místo  (12)

Starší žáci   9.místo  (12)

Dorost 14.místo  (14)

„B“ tým 10.místo  (14)

„A“ tým 15.místo  (16).

Hodnì síly, nervù, trpìlivosti všem hráèùm, trenérùm, 
divákùm k dosažení lepších výsledkù pøeje

                                                                                         
Pøedseda SK Pavel Miroslav
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