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Několik vět úvodem
Čas je neúprosný. V rukou máme další číslo Zpravodaje. Pokud jste poslali redakční radě
svůj příspěvek - je zde otištěn a jsme rádi, že se dozvíme vaše názory. Opět proběhla řada
událostí, z kterých máme radost:
• Letos se narodilo již 6 dětí. Školu navštěvuje 33 dětí , školku mateřskou 28.
• Pokračuje bytová výstavba: zkolaudovány -2, před dokončením - 1,
započata výstavba - 2, příprava - 5
• Využití charitního domu firmou Senior centrum Přepychy s.r.o. – již ubytováno cca 80
důchodců.
• Díky ochotě našich občanů došlo k adopci 2 koček a 1 psa.“Sirotek“(pes) se nám bohužel
ještě potuluje po obci (po šesti hodinách z tepla útulku odešel na toulky).
• Pokračuje podzimní výsadba zeleně – 200 tulipánů,20 třešní,20 ostatní.
• Opět výkupna „u Jelenových“ vykupovala padák (21 kontejnerů – 140 tun).Hrušky
i jablka z obecních stromů také našly v některých domácnostech využití. Zatím není zájem
o černé a červené jeřabiny.
• Za aktivní právní pomoci Královéhradeckého biskupství a Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových se nám po deseti letech podařilo získat do vlastnictví v areálu
poutního místa Dřížna kapli s pozemky . Pozn.: Hřbitov máme od roku 2009.
Některé události nás netěší:
• Na Kopci k Záhornice jsme 21.října 2011 instalovali dvojzrcadlo za 10.740,-Kč.Vydrželo
pouze do 30.října.Pachatel byl díky všímavosti občanů a aktivitě policie zjištěn. Při cestě
z hospody si vybíjel zlost - rozbil vývěsní skříňku a dvě zrcadla.
• Někteří řidiči jezdí jako smyslu zbavení (asi nesledují média,která každodenně informují
o velkých tragédiích způsobených agresivními řidiči) a ohrožují především naše děti – ani
hrkání na dvou retardérech je nepřivádí k rozumu.
• Zloději kovů odcizili 6 kanalizačních deklů a vpustí. K posílení aktivní bezpečnosti si obec
pořídila několik svítilen a tři obušky. Budou vyhlášeny odměny za dopadení
pachatelů. Zástupci obce jsou v kontaktu se státní a městskou policií.
Pokud jde o další činnost v obci :
• Dokončují se některé akce – rozšíření (obnova) veřejného osvětlení 3 ks .
• Pokračují přípravy na akci „výstavba chodníku k Záhornici“ – smlouva na přeložku
telefonního vedení ,podání žádosti o dotaci z POV.
• Zadalo se vypracování dokumentace na výstavbu chodníku ke hřbitovu. Pozn.: Výměna
vodovodní a kanalizační přípojky se již realizovala. Je provedeno zaměření lokality
geodety.
• Probíhá diskuse k rozpočtu 2012. Finanční zdroje jsou omezené. Očekáváme, že naše
„účetní“ nějaké zdroje objeví. S žádostí o dotaci na nový územní plán obce jsme neuspěli.
• Pět pracovníků poskytnutých Úřadem práce se stará o úklid v obci. Změna bude
od 1.ledna 2012,kdy nezaměstnanému občanu může být po dvou měsících nařízena
„veřejná služba“ v obci .
Listopad je obdobím vzpomínek na naše zemřelé. Každý jsme se v životě „potkali“ s mnoha
lidmi,kteří v nás zanechali trvalou stopu. Čas od času je dobré si tyto zážitky
„probudit“.Pomáhá klábosení v hospodě,listování v kronice,pochůzka po hřbitově či
nahlédnutí do parte.
Závěrem bych vás občany vyzval k vyšší účasti na dění v obci a jednáních zastupitelstva.
Odpovědnost neleží jenom na vámi zvolených zastupitelích. Varování přichází z mnoha
stran :
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roste zadluženost domácností ,některých obcí i celých států
neschopnost domluvy v Parlamentu a Senátu (i když někdy jednají nonstop několik dnů)
již ve 24 obcích byly nové volby do zastupitelstev
světová finanční krize z roku 2008 ještě neodezněla, a již je tu hrozba krize dluhové - hospodářské = očekávání nižších
příjmů obcí a vyšší nezaměstnanosti .
Petera Josef , sloužící starosta obce Přepychy

Náš rok v MŠ

Jak rozeznáte mozkovou příhodu?

Opět začal školní rok. Letos máme zapsáno v mateřské
škole 28 dětí.
V září a říjnu probíhalo pro nováčky adaptační období.
Nějaká ta slzička po ránu a stýskání po mamince se nám
nevyhnulo, ale dětičky to zvládly na jedničku.
Během roku chystáme pro děti spoustu akcí. Čeká nás
společné vyrábění s rodiči, návštěva Mikuláše s jeho
družinou, vánoční besídka, zimní olympijské hry,
velikonoce v MŠ, motýlkový den, „školkový“ výlet,
rozloučení s předškoláky a určitě i další zajímavé akce,
které se budeme snažit pro děti připravit.

Dotyčného požádáme :
a) o úsměv a o vycenění zubů – povislý jeden ústní koutek
b) o natažení rukou před sebe a otočení dlaní dolů
ochrnutá ruka klesá
c) o opakování věty „starého psa novým kouskům
nenaučíš nereaguje či komolí

Eva Hájková

Informace
V neděli 27. listopadu bude ve večerních hodinách
(cca 16:30 hod.) rozsvícen vánoční strom
(na křižovatce u TESONU).

O přepyšské kormidlo

Informace ZŠ Přepychy
Do 30.11.2011 stále probíhá sběrová akce na televizory,
monitory, PC, kopírky, tiskárny a drobnou elektroniku
(varné konvice, rádia, přehrávače, myši, klávesnice,
elektronické hračky apod.). Nesbírají se lednice, mrazáky
a sporáky. Vše je možné vozit do školy.

O zpravodaji
Vydává: Obecní úřad Přepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz
Náklad: 300 ks, ZDARMA - možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové
Uzávěrka příštího čísla: 29. 2. 2012
Příspěvky předávejte v elektronické podobě nebo na
datových nosičích.
Design a tisk novin: regereklama, Opočno

Občanské sdružení ProPřepychy uspořádalo v sobotu
27.srpna I. ročník závodu netradičních plavidel
„O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO“. A tak Přepychy po letech
zažily úžasnou akci, která se jistě dočká dalších ročníků.
Své síly změřilo celkem 10 posádek, které vyrazily do boje
s plavidly vskutku netradičními. Na vše dohlížela porota ve
složení: předseda - Jiří Čtvrtečka – mistr světa v kanoistice
a aktivní účastník OH 1976 v Montrealu, trenér
reprezentace v kanoistice a člen Olympijského
výboru,členové – Jindřich Kliner- manažer cestovní
kanceláře z Prahy, Ing.Josef Petera- starosta obce, Eva
Hájková- vedoucí MŠ, Anna Uhlířová- zkušená
mořeplavkyně. Celé odpoledne skvěle moderoval Jan
Dušek.
Většina posádek zaujala nejen plavidly, ale také stylem
plavby, či potápění se. Divoženky zaútočily na sympatie
poroty i diváků hned na startu, když elegantní nalodění
současně spojily s osvěžující koupelí, následovala ztráta
pádla a nakonec byl povolán i záchranář, který na děvčata
pro jistotu dohlížel. Nejmenší diváky pro změnu oslovilo
plavidlo „Muchomůrka“. Všechna plavidla doplula do cíle.
Bojové plavidlo pěchoty do cíle doslova dostrkal kapitán
Vláďa Zdeněk ml. a přítomnými diváky byl odměněn
zaslouženým potleskem.
Jana Zilvarová

Výsledky:
V dílčí kategorii závodu „Sympatie diváků“ bylo diváky
vloženo 4 194,-Kč. Tuto částku ještě rozšířil přepyšský
sponzor, který věnoval 1 000,-Kč. Celková částka 5 194,Kč bude předána Mateřské škole Přepychy na výlet
školkových dětí za kulturními památkami naší vlasti.
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Vladimír Zdeněk st.
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Jsi připraven
Sobotní odpoledne 3. září patřilo dětem. Místní skupina
ČČK pro ně připravila odpoledne plné soutěží a zábavy.
Děti se dočkaly oblíbeného skákání v pytli, chůze
na chůdách, chytání ryb, chobotnic a jiných vodních
zvířátek nebo poznávání předmětů a nově byl zařazen i úkol
ze zdravovědy. Po úspěšném splnění všech soutěžních
úkolů byly děti odměněny párkem, limonádou, perníčky
a dalšími sladkostmi.
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shlédnout jak na internetových stránkách, tak na výstavách
v regionu rychnovského okresu. Vyhodnocení celé soutěže
proběhlo 20. září v Mokrém. K našemu překvapení získal
Přepyšský zpravodaj ocenění – 2. místo novinářky Lenky
Tomsové. Více informací o průběhu celé soutěže
a výsledky hlasování naleznete na internetových stránkách
knihovny obce Mokré http://www.obecmokre.cz/knihovna
Jana Zilvarová

Jana Zilvarová

Soutěž zpravodajů Rychnovska
V letošním roce uspořádala Knihovna u Mokřinky
v Mokrém ve spolupráci s občanským sdružením
ABAKUS 2.ročník soutěže zpravodajů Rychnovska. Do
soutěže se přihlásilo celkem 47 zpravodajů měst a obcí.
Zpočátku jsme neměli v úmyslu zúčastnit se soutěže.
Ale….. Knihovnice a kronikářka obce Mokré paní Dagmar
Honsnejmanová nakonec přemluvila i našeho pana
starostu, a tak se Přepyšský zpravodaj stal jedním
ze soutěžících zpravodajů. Zpravodaje bylo možné

Kadeřnictví
Radka Vymetálková,
Přepychy 66, tel. 776 843 221
Provozní doba :
Úterý : 13:00 – 18:00 hod.
Středa 8:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek 13:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:30 – 15:00 hod.
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2011-02 ze dne 18.5.2011 - výpis
Přítomno 14 zastupitelů a 10 občanů
konáno v době 19:00 – 21:35 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I.
1.
2.
3.

Bere na vědomí:
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
Plnění rozpočtu na rok 2011- finanční výbor.
Informace o školství.

II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené mezi
obcí
Přepychy a městem Opočno dne 27.6.2003 (úhrada nákladů
činnosti přestupkové komise).
3. Výměnu dveří v MŠ.
4. Pořízení změny č.3ÚPSÚ Přepychy podle §44 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
5. Zvolení nového kronikáře.
6. Odprodej
stavební parcely č.237/122 „U Dvoráku“, výměra
1352 m2.
7. Rozpočtové opatření č. 2/11
příjmy
301.177,60 Kč
výdaje
412.745,00 Kč
financování 111.567,40 Kč
8. Závěrečný účet obce Přepychy za rok 2010 - bez výhrad.
III. Ukládá:
1. Zjištění výše nájmů v obecních bytech v okolních obcích.
Připomínky a informace:
Oprava chodníku u Lukešových, potřeba chodníku na kopec,
úklid hasičské zbrojnice, rozbité dveře u telefonní budky, rozbité
sklo u čekárny, odstranit suché větve stromů u kostela, oprava
křížku a sousoší, pozvání na myslivecké slavnosti, upozornění
občanů na začínající sprejery v obci.
Ing. Josef Petera , starosta obce
Jan Podzimek,místostarosta
Marcela Kalousová, Táňa Cihlářová - ověřovatelé zápisu

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2011-03 ze dne 28.6.2011 - výpis
Přítomno 11 zastupitelů a 8 občanů,
konáno v době 19:00 – 20:50 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I.
1.
2.
3.

Bere na vědomí:
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
Plnění rozpočtu na rok 2011- finanční a věcné.
Informace o školství a informace o stavu vzrostlých stromů
v havarijním stavu.

II. Schvaluje:
1. a) Pořízení Územního plánu obce Přepychy.
1. b) Požádat o dotaci „Pořízení aktualizace a digitalizace
územního plánu obcí do 1000 obyvatel“.
2. Odprodej části pozemku z par.č. 982/1.
3. Opravu kamenné zdi u kostela.
4. Ošetření stromů-lip (uschlé větve, upevnění lanoví) a
havarijního stavu jabloně.
5. Rozpočtové opatření č. 3/11
příjmy
269.694,- Kč
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výdaje
124.276,- Kč
financování 145.418,- Kč
III. Ukládá:
1. Odklizení bahna z rybníku.
2. Projednat výši nájemného s obyvateli DZU.
3. Opravu odpadové roury u ZŠ.
4. Oprava kříže u Cyrila.
5. Projednat novou smlouvu s firmou ASEKOL.
6. Projednat opravu bytu čp.22/1.
Připomínky a informace:
Občanské sdružení nabízí zapůjčení nové aparatury za 300,-Kč,
ZŠ nabízí použité židle, lavice a stolky (zdarma).
Ing. Josef Petera , starosta obce
Jan Podzimek,místostarosta

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2011-04 ze dne 11.10.2011 - výpis
Přítomno 12 zastupitelů, 3 omluveni a 8 občanů.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I.
1.
2.
3.
4.

Bere na vědomí:
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
Informace o školství.
Zvýšení nájmů- postup sepsání smluv.
Plnění rozpočtu 2011 – věcné a finanční.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schvaluje:
Program jednání.
Ověřovatele.
Zateplení DZU.
Zadání dokumentace „Chodník u hřbitova“.
Smlouvu na přeložku telefonu „Chodník k Záhornici“..
Žádost o skácení (41 ks) topolů a výsadbu nové zeleně.
Rozpočtové opatření č. 4/11
příjmy
978.420,50 Kč
výdaje
556.813,00 Kč
financování 421.607,50 Kč
8. Zrušení obecně závazné vyhlášky č.11/97 ze dne 9.10.1997
„O volném pobíhání zvířat“.
9. Odprodej části pozemku par.č. 981/30, GP uhradí kupující.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 „O systému nakládání
s komunálním odpadem“.
11. Inventarizační komisi.
III. Ukládá:
1. Umístění 3 sloupů VO u kostela, místní šetření 17.10.
v 16:00 hod. na OÚ.
2. Dořešit úpravu dětského hřiště (vybavení + živý plot),
místní šetření za účasti rodičů.

Připomínky a informace:
Kompostárna Přepychy přijímá biologický odpad pro občany
Přepych zdarma až do 30.6.2012, problém rušení nočního klidu,
dokumentace obce-kronika, návrhy na rozpočet 2012, skácení
vrby a oprava kanálu (na konci obci k Nové Vsi), příprava
kolaudace sportovního areálu, řešit náhradu ohledně zcizených
kanálů.
Ing. Josef Petera , starosta obce
Jan Podzimek,místostarosta
Miroslav Andrš, Václav Kánský - ověřovatelé zápisu

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Termíny sobotních trhů
v areálu SK Přepychy na rok 2012
10.3., 24.3., 7.4., 14.4., 21.4., 5.5., 12.5., 19.5., 2.6., 9.6.,
16.6. ,30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,
20.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12. 2012
Začátky od 6:00 hod., rezervace do 7:00 hod. Možnost
soukromé nebo firemní inzerce (nákup, prodej, výměna,
nabídka služeb). Občerstvení a WC v areálu SK. Pořadatel
– SK Přepychy.

Co nového u nás doma?
Uplynul další rok a my klientky Domova Dědina se s Vámi
chceme podělit o to, co se u nás za ten čas změnilo a co je tady
nového.
Začátek roku byl pro nás některé smutný. Onemocněl pes
Ben, kterému i přes snahu veterináře nebylo pomoci. Ti, kteří
nám pomáhají vědí, jak moc nám chyběl, proto netrvalo
dlouho a my se mohly radovat z nového psího přírůstku. Fenka
Bára je nejen našim přítelem, připomíná nám, co je
zodpovědnost, když je čas venčení a krmení, pro jiné může
být vrbou, které se svěříme s malým či velkým trápením a pro
někoho i příjemnou motivací k pohybu.
Díky Občanskému sdružení Pferda, které otevřelo
tréninkovou pekárnu v Kvasinách a kavárnu Láry Fáry
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Ale život není jen o práci a učení se něčemu novému, ale také
o různých formách odpočinku a relaxace. Rády si posedíme
třeba u ohně, opečeme párek, nebo se zúčastníme nějaké
kulturní akce, výstav i trhů tady v obci .
A i zde, ve žlutém a zeleném domku, čas tak rychle plyne
a blížící se Vánoce přinesou trochu práce, trochu radosti
a některým z nás zas připomenou nenaplněnou touhu setkání
se svými blízkými.
Závěrem přejeme, sice trochu s předstihem, o to
srdečněji,všem občanům Přepych, krásné chvíle v kruhu
svých rodin a pevné zdraví po celý příští rok .
Uživatelky Domova Dědina

Kalendář akcí - pozvánky
Občanské sdružení ProPřepychy Vás srdečně zve na
SWINGOVÝ TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje SWING CABINET Praha
Retro třicátých let – stylové oblečení vítáno
V sobotu 26.11.2011 od 20:00 hod. v restauraci Katka
Vstupné: dobové oblečení 50,-Kč, ostatní 80,-Kč
Sobota 10.12. od 19:00 hod – Veřejná výroční schůze
OS ProPřepychy v restauraci Katka, po skončení
schůze přátelské posezení s malým hudebním
doprovodem, pro přítomné připravena malá pozornost
Úterý 13.12.2011 v 19:00 hod. v restauraci Katka
ROZKVETLÉ VÁNOCE, pořádá ČČK Přepychy ve
spolupráci s Květinářstvím „POMNĚNKA“
Pátek 23.12., od 17:00 h. – Vánoční zpívání u kostela
Sobota 14.1.2012, od 20:00 hod.- Společenský ples
ČČK, v restauraci Katka

v Náchodě, našly uplatnění některé z našich schopnějších
kolegyň, ty které mají zájem zdokonalovat své pracovní
dovednosti a návyky,ale nemohou nalézt zaměstnání
na otevřeném trhu práce. Do „zaměstnání“ dojíždí jednou
týdně autobusem nebo vlakem.
Tréninková kavárna Láry Fáry v Náchodě slouží široké
veřejnosti a my se zde učíme běžným činnostem. Například
komunikaci se zákazníky, či obsluze přístrojů a zařízení.
Příprava různých druhů káv,čajů,koktejlů,stejně tak jako
servírování zákusků či koláčů se uskutečňuje za přítomnosti
terapeuta v rámci pracovní terapie, to jak v pekárně, tak
i kavárně.
Během celého roku se staráme o to,aby prostředí našeho
domova bylo upravené, čisté, útulné, jak uvnitř, tak i venku.
Za finanční podpory jednoho z rodinných příslušníků
a spolupráce pracovnic, jsme zrealizovaly stavbu menšího
vodního jezírka, které jsme si tak dlouho přály.

Neděle 15.1.2012 , od 14:00 hod.– Dětský karneval,
v restauraci Katka

Společenská kronika
Blahopřejeme k životnímu jubileu!
Říjen
Kroščen František, Přepychy 98
Uhlíř Vladimír, Přepychy 11
Rohlenová Lenka , Přepychy 81

70 let
88 let
84 let

Listopad
Kučerová Anežka , Přepychy 86

75 let

Prosinec
Jelenová Božena , Přepychy 53
Faltová Věra, DD Opočno

89 let
87 let

Omluva :
Omlouvám se paní Růženě Jirmanové za chybně uvedené
křestní jméno ve společenské kronice Přepyšského
zpravodaje č. 2/2011.
Jana Zilvarová
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