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ŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ
SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
s přicházejícím jarem Vás všechny
zdravím a ráda bych Vás informovala
o akcích, které v naší obci v současné
době probíhají, či jsou připravovány
k realizaci v letošním roce.
V současné době probíhá I. fáze
obnovy zeleně v obci. Jistě jste zaregistrovali změny, které proběhly v mateřské škole, na veřejných prostranstvích
a v okolí kapličky ve Dřížnech. Na
základě odborného posudku dochází
k odstranění nevhodně vysázených a
starých dřevin, které budou nahrazeny vhodnější výsadbou a zelení.
Dále probíhá úprava ploch u silnice
„ve Skalách“, kde v první etapě proběhl
úklid a bude zde zaset nový trávník, ve
druhé etapě by měl být realizován chodník směrem k Záhornici, jehož projektová dokumentace se již připravuje.
V letošním roce bude realizována
I. etapa rekonstrukce mateřské školy, kde dojde ke zrušení bytu a jeho
přestavbě na stálou ložnici dětí, dále

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického zázemí.
Předpokladem realizace II. etapy
bude získání dotace. Celá budova MŠ
bude zateplena, proběhne výměna
oken a dveří, instalace větracího systému s rekuperační jednotkou, nahrazení kotle na tuhá paliva tepelným
čerpadlem.
Je dokončován projekt na akci
„Opěrná zeď Přepychy“ na cestě do
Dříženského údolí, připravuje se projekt „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice“, kde by mělo dojít k výměně
hlavních vrat, rekonstrukci ČOV a
přestavbě bývalé čekárny na výstavní
prostor pro historickou techniku našich hasičů.
Je zpracováván tzv. „pasport“ veřejného osvětlení, bude sloužit pro
plánování obnovy a údržby osvětlení
v obci.
V současné době probíhá i výstavba
sociálního zázemí pro naše zaměstnance technických služeb v budově čp. 230.

V nedávné době byly zahájeny též
restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky ve Dřížnech).
Byly zakoupeny budovy čp. 3 a čp.
36 (bývalé ENCO), naším záměrem je
na tomto místě vybudovat smysluplnou stavbu, která bude sloužit našim
občanům.

SLOVO STAROSTKY
Aktualizace Územního plánu obce
Přepychy byla dokončena, nyní probíhá schvalovací proces, jehož ukončení
předpokládáme ve třetím čtvrtletí letošního roku.
V jarních měsících proběhnou
opravy na místních a státních komunikacích.
V současné době rozhodujeme
s Vaší pomocí o znaku a vlajce naší
obce.
Všechny akce jsou v souladu se
schváleným rozpočtem pro rok 2015.
Chtěla bych se na Vás obrátit i ve
věci pořádku v obci. Je velmi potěšující, že většina občanů se pečlivě stará o svůj dům a jeho okolí, což velmi
přispívá k příjemnému životnímu
prostředí v obci. Stále tu však máme
několik domů neudržovaných a silně zanedbaných. Při každém návratu
z ciziny si říkám, proč to u nás nejde
opravit, uklidit a udržovat, podobně
jako jinde v Evropě. Mým snem a přáním jsou Přepychy upravené!

Letos budeme slavit významné výročí 660 let první písemné zmínky o naší
obci. Přijedou k nám hosté z blízkého i
dalekého okolí. Prosím, zkusme každý
na svém domě, na své zahradě, na svém
plotě něco vylepšit. Někdy stačí málo…
Za to Vám předem děkuji.
A ještě malá poznámka na konec. Stále dochází k nedodržování obecně platných vyhlášek a zákonů. Špatně a nedostatečně se třídí odpady, není v některých
případech zamezeno volnému pohybu
psů po obci apod. Velkým nešvarem je
spalování plastů, černé skládky, zejména
bioodpadů, parkování vozidel na trávnících, nadměrný hluk v zastavěné části
obce ve dnech pracovního volna a o svátcích. Proto se obracím na všechny naše
občany a chalupáře, aby i v tomto směru
dané povinnosti dodržovali a byli ohleduplní ke svému okolí.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala na všechny akce, které budou
v roce 2015 v naší obci organizovány.
Vážení občané, přeji Vám krásné
jarní měsíce tohoto roku.
Zdeňka Seidelová
starostka obce

INFORMACE
k obnovení katastrálního operátu
přepracováním na digitální katastrální mapu
obce Přepychy
Vážení občané, věnujte pozornost
této důležité informaci. Dle informace Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou, je obnovení
katastrálního operátu přepracováním
na digitální katastrální mapu obce
Přepychy v plánu do konce roku 2018.
Současný stav oplocení pozemků
a existujících staveb na nich velice
často není v souladu s evidencí v katastru nemovitostí. V minulosti došlo k tomu, že si občané vybudovali
ploty mimo hranice svých pozemků,
nebo si postavili stavbu, která byla
třeba řádně zkolaudována, ale majitel
ji již nedal zapsat do evidence katastru nemovitostí. Docházelo i k tomu,
že spousta staveb byla postavena bez
příslušného stavebního řízení, a není
tedy ani zapsána do evidence katastru
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nemovitostí. Všechny tyto nedostatky
je nutné napravit.

Před dokončením obnoveného katastrálního operátu bude tento vyložen
k veřejnému nahlédnutí pro kontrolu
údajů o nemovitostech. Při zjištění nesrovnalostí bude poskytnuta zákonná
lhůta na jejich vyřešení. V komplikovaných případech tato lhůta není dostačující. Dnem vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu na
digitální katastrální mapu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a
nadále se používá obnovený.
Čerpáme ze zkušeností okolních obcí.
Mohou vzniknout spory mezi vlastníky
sousedních nemovitostí, a to nejen mezi
sousedy, ale i mezi občany a obcí.
Je možné tomu předejít.
Pokud si již nyní provedete kontrolu souladu evidence nemovitostí
v osobním vlastnictví se skutečností,
máte dostatek času na uvedení daných
nesrovnalostí do pořádku.
Tuto skutečnost lze ověřit na příslušném katastrálním úřadě, příp. na
webových stránkách www.cuzk.cz.
V případě nedostupnosti obou variant
je možné po předběžné telefonické
dohodě ověřit údaje z evidence katastru nemovitostí na místním Obecním
úřadě.
V případě zjištění nesrovnalostí je
povinností majitele nemovitosti danou situaci řešit. Obecní úřad nabízí
občanům, kteří si sami nevědí rady,
jak postupovat, možnost podat písemnou žádost o pomoc při řešení daného
problému.
Zdeňka Seidelová,
starostka obce

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2015
Měsíc
Duben
Květen

Den
30.

Akce
Pálení čarodějnic

29.

Nedělní bohoslužby
Noc kostelů

29.–31.
30.

Doba
a místo konání

Pořadatel

Areál SK

Soutěž PLAMEN
Rybářské závody

Údolí Dřížna
19:30-21:00 hod.
Hudební program+historie kostela
Areál SK
Rybník sv.Ján

SDH
MS

X-tet

Kostel.sv. Prokopa

Obec Přepychy

4.

Den otevřených dveří

5.

Festival dechových hudeb
+oslavy 660 let

18.–19.
25.

Rybářské závody
Letní hasičská noc

Kostel
Základní škola, Senior centrum
110 let založení včelařského spolku, 145 let založení
divadelního spolku, 660 let I. písemné zmínky o Přepychách
Rybník Obecník a Farský

9.
22.
29.

Stanování u rybníku
O Přepyšské kormidlo
Loučení s prázdninami

Rybník Dvorský
Areál SK

p. Tláskal
OS
ČČK

Sbírka ošacení

Čp.125

ČČK

Zdravotní přednáška

Restaurace Katka

ČČK

21.

Adventní aranžování
Tematický ples

ČČK
OS

29.

Rozsvícení vánočního stromu

Restaurace Katka
Od 20:00 hod.
Restaurace Katka
U TESONU

23.

Zpívání u kostela

od 17:00 hod.
Altán u kostela

OS a ZŠ

Obec Přepychy

Červen
Červenec
Obec + OS
Ing. Vostřez
SDH

Srpen

Září
Říjen
Listopad

Obec + OS

Prosinec

V plánu je vítání občánků- termín bude upřesněn.

STRÁŽCI PŘECHODŮ
Obec Přepychy zajistila proškolení pracovníků z řad „Technických
služeb“ obce Přepychy pro dozor na frekventovaném přechodu v blízkosti základní školy s cílem zamezit, respektive eliminovat možná rizika dopravní nehodovosti.
Současná legislativa umožňuje realizaci těchto opatření
a činnost pověřených
osob k zajištění bezpečného přechodu
dětí a školní mládeže
přes pozemní komunikaci podle zákona
361/2000 Sb. O provozu na pozemních
komunikacích.
Pověřenou osobou
může být pouze oso-

ba starší 18 let, která je k této činnosti
dostatečně způsobilá.
Naše „Strážkyně přechodů“ jsou
přítomny na přechodu u Základní
školy v ranních hodinách /6.30 – 7.30
h/. Přesné časové určení výkonu strážce je vždy stanoveno po dohodě s ředitelem ZŠ Přepychy.
Před zahájením činnosti absolvovaly
pracovnice krátké školení z příslušných
právních předpisů, bezpečnosti práce,
první pomoci a praktického nácviku
zastavování vozidel. Školení proběhlo ve
spolupráci s Městskou policií Dobruška.
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Strážkyně jsou vybaveny nejen
kompetencemi, které jim dává zákon
361/2000 Sb., ale i formálním pověřením
MÚ Dobruška k této činnosti. Veškeré
předepsané vybavení a bezpečnostní doplňky poskytl obecní úřad Přepychy.
Přivítáme ochotného důchodce nebo
důchodkyni z Přepych pro tuto službu
„strážce přechodů“ pro rok 2016. Zájemce je možné přijmout na dohodu,
hlaste se na obecním úřadě. Děkujeme.
Zdeňka Seidelová
starostka obce

ZASTUPITELSTVO
OBCE
Výpis z Usnesení
Zastupitelstva obce
Přepychy č. 2015-01
ze dne 7.1.2015
Přítomno: 14 členů ZO od 19:20
hod. 15 členů ZO, 18 občanů, zapisovatelka, účetní
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení:
21:00 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Bod 3 programu
Informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu 2014.
3. Bod 3 programu
Rozpočtové opatření č.11-závěrečné
(schválila RO dne 11.12.2014, zápis
č.2014-22).
4. Bod 12 programu
Zadávací stavební dokumentace akce
I.etapa přestavba MŠ Přepychy, čp.
167.
5. Bod 14 programu
Informaci ze Shromáždění Svazku
obcí Dřížná a Dobrovolného svazku
obcí Vrchy.
6. Bod 15 programu
Informaci OMNIA TRADING s.r.o. –
Dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne
6.6.2011 byl podepsán dne 23.12.2014.
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7. Bod 17 programu
Informaci – nový požadavek na vydláždění části přístupového chodníku
na hřišti v Přepychách, rekonstrukce
sprch v areálu SK.
8. Bod 18 programu
Informaci – nový požadavek na zřízení osvětlení na cestě k domům na
Velké Záhornici v k.ú. obce Přepychy.
9. Bod 19 programu
Vložení domu bez čp. do katastru nemovitostí, obdrží čp.230. Následná
výměna OP nájemníků, změna nájemních smluv, smluv s dodavateli el.
energie a vody a dalšími.
10. Bod 20 programu
Informaci firmy AQUA SERVIS a.s.
Rychnov nad Kněžnou, zvýšení ceny
vodného od 1.1.2015 (40,60 Kč).
11. Bod 21 programu
Územní plán obce – Krajský úřad
Královéhradeckého kraje schválil prodloužení termínu ukončení realizace
projektu do 31. 12. 2015.
12. Informaci o školství – zápis do 1.
ročníku proběhne ve čtvrtek 29. ledna
2015 od 13:00 hodin v ZŠ Přepychy.
13. Připomínky občanů.
14. Informaci o termínu konání rady
obce rozšířené o zastupitele ve čtvrtek
15. ledna 2015 a termínu konání zastupitelstva obce středa 4. února 2015.
II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
Program jednání a ověřovatele zápisu
(pro 14 – proti 0 – zdržel se 0).
Zapisovatelku (pro 14-proti 0- zdržel
se 0).
2. Bod 4 programu
Dodatek č. 3 ke Smlouvě č.953 068 se

společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu (pro 13 – proti 0
– zdržel se 1).
3. Bod 5 programu
Smlouvu o poskytování regionálních
knihovnických služeb uzavřenou s
Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.,
Provozovna Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516
01 Rychnov nad Kněžnou (pro 14 –
proti 0 – zdržel se 0).
4. Bod 6 programu (hlasováno v 19:21
hod.)
Smlouvu o poskytnutí věcného daru
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. Darovací smlouva: Obec Přepychy (dárce) a Kultura Rychnov nad Kněžnou,
s.r.o., Městská knihovna Rychnov nad
Kněžnou, Panská 79, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou (obdarovaný). Celková
hodnota daru činí 10.000,-Kč (pro 15
– proti 0 – zdržel se 0).
5. Bod 7 programu
Záměr č.3/2014 – prodej nepotřebného nábytku (pro 15 – proti 0 – zdržel
se 0).
6. Bod 8 programu
Autobusový spoj – doplnění jízdního
řádu linky IREDO 265 (pro 14 – proti
0- zdržel se 1).
7. Bod 9 programu
Místní akční skupina POHODA Venkova – podání přihlášky ke vstupu
obce Přepychy, jmenování zástupce
(pro 15 – proti 0 – zdržel se 0).
8. Bod 10 programu
Kupní smlouva – nákup pozemku
parcelní číslo 232, výměra 1166 m2,

vlastnický poměr 1/6, k.ú. Přepychy u
Opočna. (pro 15 – proti 0 – zdržel se
0).
9. Bod 11 programu
Zadávací stavební dokumentace akce
Sociální zařízení v domě bez čp. na
p.p.č. 26, k.ú. Přepychy (pro 15 - proti
0 – zdržel se 0).
10.Bod 16
Nákup budovy čp. 36 a čp. 3 v obci
Přepychy, k. ú. Přepychy u Opočna
(bývalé ENCO), nabídka vlastníků č. j.
16/2015, doručena dne 7. 1. 2015 (pro
12 – proti 0 – zdržel se 3).
11. Bod 22 programu
Smlouvu o dílo – vypracování návrhu
na obecní znak a vlajku (pro 15 – proti
0 – zdržel se 0).
11. Bod 22 programu
Smlouvu o poskytování odborných
prací a služeb v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany uzavřené ve
smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku. (pro 15 – proti 0 – zdržel se 0).
12. Bod 22 programu
Nájemní smlouvu se servisními službami – multifunkční stroj (kopírkatiskárna-skener). (pro 15 – proti 0 –
zdržel se 0).
13.Bod 22 programu
Prodej vyřazeného materiálu: hodiny,
1.200,-Kč (pro 15 – proti 0 – zdržel se
0), lavice z bývalého sálu 100,-Kč/sedadlo, celkem 3.000,-Kč (pro 15 – proti 0 – zdržel se 0).
III. Neschvaluje:
1. Bod 13 programu
Zrušení veřejné telefonní stanice v budově čp. 125 – rozhodnutí se odkládá
na jednání 4. 2. 2015.
IV. Pověřuje:
1. Starostku obce k podpisu dodatku
č. 3 Smlouvy č. 953 068 se společností
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové,
dle bodu 4 programu.
2. Starostku obce k podpisu Smlouvy
o poskytování regionálních knihovnických služeb, dle bodu 5 programu.
3. Starostku obce k podpisu Darovací smlouvy s Kulturou Rychnov nad
Kněžnou, Městská knihovna Rychnov
nad Kněžnou, dle bodu 6 programu.
4. Starostku obce k podpisu smluv o
prodeji nepotřebného nábytku, dle
bodu 7 programu.
5. Starostku obce k jednání ohledně

autobusového spoje v 7:07 hod., doprava studentů na Gymnázium Dobruška, dle bodu 8 programu.
6. Pověřuje starostku obce paní Zdeňku Seidelovou, aby zastupovala obec
Přepychy v Místní akční skupině POHODA Venkova, dle bodu 9 programu.
7. Starostku obce k podpisu Kupní
smlouvy – nákup pozemku parcelní
číslo 232, výměra 1166 m2, vlastnický
poměr 1/6, k.ú. Přepychy u Opočna,
dle bodu 10 programu.
8. Starostku obce k dalšímu jednání
ve věci zadání stavební dokumentace
akce Sociální zařízení v domě bez čp.
na p. p. č. 26, k. ú. Přepychy, dle bodu
11 programu.
9. Starostku obce k dalšímu jednání
v záležitosti nákupu nemovitosti čp.
36 a čp. 3 v obci Přepychy, k. ú. Přepychy u Opočna, dle bodu 16 programu.
10. Starostku obce k podpisu smlouvy
dle bodu 22 programu.
11. Starostku obce k podpisu smlouvy
dle bodu 22 programu.
12. Místostarostu obce k sepsání petice „Zlepšení signálu T-Mobile“ a její
umístění do obchodu potravin v obci.
Připomínky a informace:
1. Informace:
a) Výběr poplatků (komunální odpad,
poplatek za psy, stočné a pozemky) ve
čtvrtek 22. 1. 2015 od 8:00 do 18:00
hod., v pátek 23. 1. 2015 od 8:00 do
18:00 hod., v sobotu 24. 1. 2015 od
8:00 do 12:00 hod.
b) Pozvánka - Výroční členská schůze
OS ProPřepychy, sobota 10. 1. 2015 od
19:00 hod. v restauraci Katka.
2. Připomínky občanů:
a) Chybí parkoviště u kostela.
b) Veřejné osvětlení u čp. 193.
c) Špatná slyšitelnost obecního rozhlasu.
d) Nedostačující signál mobilního
operátora T-Mobile.
e) Umístění měřiče rychlosti v „Domcích“.
f) Pobíhání psů po obci, žádost o opětovné vyhlášení, psí exkrementy a absence odpadkových košů a sáčků na
psí exkrementy.
g) Komunální odpad v kontejneru na
plasty v „Sársku“.
h) Reklamace svozu odpadu 31. 12.
2014.

ch) Zákaz vjezdu do ulice k základní
škole.
V Přepychách dne 8.ledna 2015
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce
Ing. Radek Šichan, ověřovatel zápisu
Václav Kánský, ověřovatel zápisu

Výpis z Usnesení
Zastupitelstva obce
Přepychy č. 2015-02
ze dne 4.2.2015
Přítomno: 13 členů ZO od 19:20
hod. 14 členů ZO, 14 občanů, zapisovatelka
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení:
20:30 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Bod 8 programu
Zprávu komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zřízení sociálního zázemí dílny v objektu na p. p.
č. st. 26, Přepychy“.
3. Bod 12 programu
Návrh na zřízení kulturní komise.
4. Bod 13 programu
Informaci - kulturní kalendář obce na
rok 2015, setkání seniorů 18. 4. 2015.
5. Bod 14 programu
Informaci o veřejném projednávání
návrhu ÚP Bolehošť 25. 2. 2015.
6. Bod 15 programu
Informaci ze shromáždění Svazku
obcí Dřížná.
7. Bod 16 programu
Informaci ze shromáždění Dobrovolného svazku obcí Vrchy.
8. Bod 17 programu
Informaci ze školství.
Poděkování místním hasičům za brigádu.
Poděkování panu Radku Tláskalovi
a panu Tomáši Seidelovi za údržbu
obecního lesa.
Informaci o obecním znaku a praporu.
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Žádost č.j. 52/2015, vlajka pro Tibet.
Reklamace chodníku k Záhornici.
II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
Program jednání a ověřovatele zápisu
(pro 13 – proti 0 – zdržel se 0).
Zapisovatelku (pro 13-proti 0-zdržel
se 0).
2. Bod 3 programu
Rozpočet obce Přepychy na rok 2015
(pro 12-proti 0-zdržel se 2).
Příjmy
7.860.000,-Kč,
výdaje
11.380.000,-Kč,
Financování
3.520.000,-Kč.
Rozpočet obce je schodkový, schodek
bude kryt naspořenými prostředky
minulých let.
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf, u daňových příjmů třída 1.
Příspěvky: DSO Vrchy 6.320,-Kč, SK
Vršovan 6.000,-Kč, Občanské sdružení Pferda Rychnov nad Kněžnou
10.000,-Kč, Agentura domácí péče
České Meziříčí 10.000,-Kč, MAS Pohoda venkova 1.000,-Kč, příspěvek na
dopravní obslužnost 31.000,-Kč, ZŠ
Přepychy 450.000,-Kč.
3. Bod 4 programu
Pověření rady obce ke schvalování
rozpočtových opatření (pro 12-proti
0-zdržel se 2).
4. Bod 5 programu
Pověření starostky obce ke schvalování rozpočtových opatření (pro 14-proti 0-zdržel se 0).
5. Bod 6 programu
Kupní smlouvu na pozemek par. č. St.
132/1, pozemek par. č. St. 132/2 a pozemek parc. č. 981/61 („ENCO“) (pro
11-proti 0-zdržel se 3).
6. Bod 7 programu
Smlouvu o poskytnutí příspěvku
k uhrazení ztráty provozování dopravní obslužnosti, doplnění dopoledního
spoje do Opočna a zpět, období 1. 3.
2015-12. 12. 2015, částka 29.491,-Kč
(pro 14-proti 0-zdržel se 0).
7. Bod 9 programu
Smlouvu o dílo na realizaci „Zřízení
sociálního zázemí dílny v objektu na p.
p. č. st. 26, Přepychy“ s firmou STEVA
spol. s.r.o., Semechnice čp.152, cena
124.726,-Kč (pro 14- proti 0-zdržel se
0).
8. Bod 10 programu
Smlouvu s Římskokatolickou farností,
děkanství Dobruška – umístění dvou
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soch (pro 14- proti 0-zdržel se 0).
9. Bod 11 programu
Zrušení Veřejného telefonního automatu v čp. 125 Přepychy (pro 14-proti
0-zdržel se 0).
III. Pověřuje:
1. Starostku obce k podpisu smlouvy
– nákup budovy ENCO, dle bodu 6
programu.
2. Starostku obce k podpisu smlouvy – dopravní obslužnost, dle bodu 7
programu.
3. Starostku obce k podpisu smlouvy o
dílo s firmou STEVA, dle bodu 9 programu.
4. Starostku obce k podpisu smlouvy
s Římskokatolickou farností, dle bodu
10 programu.

Připomínky a informace:
1. Dotaz na patníky ve skalách.
2. Nesvítí veřejné osvětlení ve skalách
(překopnutý kabel)
V Přepychách dne 5.února 2015
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce
Marcela Kalousová, ověřovatel zápisu
Miroslav Andrš, ověřovatel zápisu

Výpis z Usnesení
Zastupitelstva obce
Přepychy č. 2015-03
ze dne 25. 3. 2015
Přítomno: 12 členů ZO, od 19:07
hod. 13 členů ZO, 30 občanů, zapisovatelka
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení:
21:00 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Bod 3 programu
Rozpočtové opatření č. 1 (schválila
RO 6. 3. 2015, zápis č. 2015-03).
3. Bod 7 programu
Informaci o kácení zeleně a nové výsadbě.
4. Bod 9 programu
Žádost o dotaci z programu „Drobné
vybavení k péči o zeleň pro obec Pře-

pychy“. Nebude podána.
5. Bod 13 programu
Prodloužení nájemní smlouvy do 30.
6. 2015, byt č. 5, Přepychy čp. 212.
6. Bod 14 programu
Návrh obecního znaku a vlajky.
7. Bod 15 programu
Informaci o přípravě pasportu veřejného osvětlení.
8. Bod 16 programu
Informaci o setkání seniorů (sobota
18. 4. 2015 od 15:00 hodin).
9. Bod 17 programu
Žádost Města Opočno, čj.106/2015 o
poskytnutí příspěvku na žáky navštěvující ZŠ a MŠ Opočno.
10. Bod 18 programu
Informaci ze shromáždění Dobrovolného svazku obcí Vrchy.
11. Bod 19 programu
Informaci ze shromáždění Svazku
obcí Dřížná.
12. Bod 21 programu
Autobusové spojení pro studenty
Gymnázia Dobruška (rychlý spoj ke
škole) od 1. 9. 2015.
13. Bod 22 programu
Informaci o jednání se Správou a
údržbou silnic Královéhradeckého
kraje. Chodník a parkoviště Přepychy – opravy, doplnění krajnice podél
chodníku Přepychy-Domky.
14. Bod 23 programu
Informaci o záměru zřídit Kulturní
komisi.
15. Bod 24 programu
Informaci o kolaudaci chodníku ke
hřbitovu 10. 3. 2015.
16. Bod 25 programu
Informaci o změně zákona č.250/2000
Sb., ve znění zákona č.24/2015. Poskytování příspěvků spolkům.
17. Bod 26 programu
Informaci o změně rozhodnutí ZO ze
dne 4. 2. 2015 o umístění soch do kostela. Sochy budou ponechány v prostorách obecního úřadu.
Informaci o přezkumu hospodaření
obce za rok 2014. Bude zpracován závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2014.
Informaci – firma STRABAG zahájí dne 1. 4. 2015 opravu komunikací
v souladu se smlouvou z roku 2014.
Informaci o pozemcích, příprava novely zákona od roku 2016.
Informaci o nákupu budovy čp.3 a čp.
36 včetně pozemků (ENCO).

Informaci o plánované digitalizaci
pozemků v obci do konce roku 2018
a výzva pro občany k řešení případných nedostatků v zaměření pozemků
v nejbližší době.
II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
Program jednání a ověřovatele zápisu
(pro 12 – proti 0 – zdržel se 0). Hlasováno v 19:06 hod.
2. Bod 4 programu
Přijetí věcného daru - nábytek do budovy obecního úřadu. (pro 12 – proti
0 – zdržel se 1).
3. Bod 5 programu
Rozpočtové opatření č.2 (pro 13 –
proti 0 zdržel se 0).
4. Bod 6 programu
Záměr obce č. 2/2015 o prodeji nepotřebného nábytku (pro 13 – proti 0 –
zdržel se 0).
5. Bod 8 programu
Záměr obce č. 3/2015 o prodeji palivového dřeva (pro 13 – proti 0 – zdržel
se 0).
6. Bod 10 programu
Žádost o dotaci z dotačního programu
MŠMT „Podpora zabezpečení škol a
školských zařízení“. Žadatel Základní
škola a mateřská škola Přepychy, 517
32 Přepychy čp. 69, IČ: 75016524 (pro
13 – proti 0 zdržel se 0).
7. Bod 11 programu
Rozpočtové opatření č.3/2015 (pro 13
– proti 0 – zdržel se 0).
8. Bod 12 programu
Výsledek inventarizace majetku ke dni
31. 12. 2014 (pro 13 – proti 0 – zdržel
se 0).
9. Bod 20 programu
Pověřený zastupitel – územní
plán obce dle § 47 odst. 1) zákona
č.183/2006 Sb., Zdeňka Seidelová,
Přepychy čp. 25, starostka obce (pro
13 – proti 0 – zdržel se 0).
III. Pověřuje:
1. Starostku obce k podpisu smlouvy
- žádosti o dotaci z dotačního programu MŠMT, dle bodu 10 programu.
Připomínky a informace v diskusi:
Připomínky:
Špatná slyšitelnost obecního rozhlasu.
Patníky ve skalách – křivé.
Uražené obrubníky u Lidušky.
Provoz na komunikaci u kostela – ri-

ziko propadu kanalizační vpusti.
Nesvítí hodiny na budově hasičské
zbrojnice čp.125.
Rozlomený smrk u obchodu.
Přechod u „Lidušky“ není řádně značen.
Zrušit starý chodník ke hřbitovu.
Výsadba tisu u MŠ a ZŠ – dotaz, zda
není jedovatý.
Kaluž u autobusové zastávky v Domcích.
Chodník u Vostřezových – vydroleno,
nutná oprava.
Dotazy:
Kácení borovic u čp.198.
Autobusové spojení v dopoledních
hodinách – přidaný spoj od 1. 3. 2015.
Podomní prodej- zvážit schválení vyhlášky a informovat seniory na setkání 18. 4. 2015.
Konec nájmu bytu v budově MŠ čp.
167.
Informace:
Veřejné osvětlení – použití úsporných
žárovek.
Nabídka finanční výpomoci na výměnu zeleně v obci od ProPřepychy o.s.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce
Miroslav Andrš, ověřovatel zápisu
Miloš Zilvar, ověřovatel zápisu

Usnesení
Zastupitelstva obce
Přepychy č. 2015-04
ze dne 16. 4. 2015
Přítomno : 11 členů ZO, od 19:40 hod.
12 členů ZO, 23 občanů, zapisovatelka
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 20:15
hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Bod 2 programu
Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
Kontrola minulých usnesení.
3. Bod 5 programu
Výsledek mimořádné inventury v bytovém domě čp.22/4 BJ, čp.22/2 BJ,
čp.212/16 BJ.
4. Bod 6 programu
Pronájem prostor v budově čp.5 Přepychy ČESKÉ POŠTĚ 1, Pardubice, s.p.,

Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, 530
01 Pardubice.
5. Bod 7 programu
Předání budovy ENCA čp.3 a čp.36.
6. Bod 11 programu
Informace – obrat obce, obec plátce
DPH.
7. Bod 13 programu
Územní plán obce- na úřední desce
zveřejněna veřejná vyhláška.
8. Bod 14 programu
Informaci o veřejné zeleni v obci.
9. Bod 16 programu
Informaci:
zřízení Kulturní komise (schválila RO
15.4.2015)
setkání seniorů 18.4.2015.
svoz nebezpečného odpadu (18. 4.
2015) a velkoobjemový odpad (17. 4.20. 4. 2015).
záměr zřídit sběrný dvůr
bioodpad
jednání s Pozemkovým úřadem HK
před oslavami obce objednán úklid zametacím vozem od firmy SAS Solnice
(1.7.-2.7.2015).
II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
Program jednání a ověřovatele zápisu (pro 11 – proti 0 – zdržel se 0).
2. Bod 4 programu
Obecní znak a vlajku dle návrhu
Heraldické kanceláře „DAUPHIN“,
Stanislav Kasík, U Hřiště 1995, 413 01
Roudnice nad Labem.
Znak č.1 (pro 11 – proti 0 – zdržel se 0),
vlajka č.1/2 (pro 11 – proti 0 – zdržel
se 0).
Při výběru znaku bylo přihlédnuto
k hlasování občanů.
3. Bod 8 programu
Vyhlašuje záměr o prodeji nepotřebného majetku z budovy ENCA, po upřesnění prodejní ceny zveřejnit (pro 11 –
proti 0 – zdržel se 0).
4. Bod 9 programu
Poskytnutí finančního příspěvku MAS
POHODA venkova, z.s., Val 26, 518 01
Dobruška.
Výše příspěvku 4.000,-Kč. Hlasování
v 19:40 hod. (pro 12 – proti 0 – zdržel
se 0).
5. Bod 10 programu
Rozpočtové opatření č.4/2015 (pro
12 – proti 0 – zdržel se 0).
6. Bod 12 programu
Smlouvu o poskytování daňového
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poradenství - ESOP účetní a daňová
kancelář s.r.o., Komenského 38, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27549909,
DIČ: CZ27549909, zastoupená Ing.
Danielou Burianovou (pro 10 – proti
0 – zdržel se 2).
7. Bod 15 programu
Dohodu s Občanským sdružením Archiv soukromé filmové historie, Pod
Havránkou 15a, Praha 7-Troja, 171 00,
IČ: 69059861, zastoupená Janem Šiklem (pro 11 – proti 0 – zdržel se 0).
III. Pověřuje:
1. Starostku obce k podání žádosti
k Parlamentu České republiky (obecní
znak a vlajka), dle bodu 4 programu.
2. Starostku obce k podpisu dohody
s Občanským sdružením Archiv soukromé filmové historie, dle bodu 15
programu.
3. Starostku obce k podpisu smlouvy
o poskytování daňového poradenství
firmou ESOP, dle bodu 12 programu.
Připomínky a informace v diskusi:
Informace pana Andrše:
Pálení hlásit na tel. č. 950 530 100.
V Přepychách dne 17. dubna 2015
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr.Jan Macháček, místostarosta obce
Radek Tláskal, ověřovatel zápisu
Tomáš Seidel, ověřovatel zápisu

Výpis z Usnesení
Zastupitelstva obce
Přepychy č. 2015-05
ze dne 29. 4. 2015
Přítomno : 13 členů ZO, 17 občanů,
zapisovatelka
Zahájení: 19:00 hodin, ukončení:
19:52 hodin
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Bod 2 programu
Určení zapisovatele.
2. Bod 3 programu
Kontrola minulých usnesení.
3 Bod 8 programu
Prodej železa SDH.
4. Bod 9 programu.
Informaci o schůzce kulturní komise.
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5. Bod 10 programu
Příjem nových pracovníků technických
služeb a vedoucího technických služeb.
Zápis do Mateřské školy Přepychy proběhne 3.6.2015.

Obecní znak a vlajka.
Doprava v obci.
Skládkovné – zdražení.
Parkování u Domova Dědina čp.220.
Úpravy zeleně a terénu v údolí Dřízna.

II. Schvaluje:
1. Bod 1 programu
Program jednání a ověřovatele zápisu
(pro 13 – proti 0 – zdržel se 0).
2. Bod 4 programu
Zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy a přístavba MŠ v Přepychách“
(pro 13 - proti 0 – zdržel se 0).
3. Bod 5 programu
Zadávací dokumentaci na akci „Chodník a parkoviště Přepychy – oprava zásahu do komunikace“ (pro 13 – proti 0
– zdržel se 0).
4. Bod 6 programu
Zadávací dokumentaci na akci „Chodník a komunikace č. II / 320, Přepychy,
Domky – oprava krajnice podél komunikace“ (pro 13 – proti 0 – zdržel se 0).
5. Bod 7 programu
Rozpočtové opatření č. 5/2015 (pro 13 –
proti 0 – zdržel se 0).

Připomínky:
Nesouhlas s jednosměrným provozem
v Domcích.
Nesouhlas s parkováním v ulici u mateřské školy.
Kdy bude odstraněn sloup se starým
rozhlasem.
Křivý a rozbitý chodník v Domcích.
Ukradený kanál v Domcích.
Ulomené obrubníky u „Lidušky“.
Příkop v ulici za čp.112 – vysekat kopřivy.
Prosba na ředitele ZŠ – upozornit děti,
aby neklepaly na okno kadeřnictví.

Připomínky a informace v diskusi:
Informace:

Dotazy:
Brigáda v obci – úklid + pochvala za
uklizené chodníky.
V Přepychách dne 30.dubna 2015
Zdeňka Seidelová, starostka obce
Mgr. Jan Macháček, místostarosta obce
Marcela Kalousová, ověřovatel zápisu
Ing.Jiří Sejkora, ověřovatel zápisu

Mše svaté v Dříznech u Přepych
v neděli ve 14.30 hod.
03. května 2015 mši sv. celebruje P. ThLic. Augustín Slaninka, CM
10. května 2015 mši sv. celebruje P. Mgr. Ing. Zdeněk Novák
17. května 2015 mši sv. celebruje J. E. Mons. Josef Kajnek, mše sv. v 15.00 hod.!!!
24. května 2015 mši sv. celebruje
P. Mons. Mgr. Josef Socha
31. května 2015 mši sv. celebruje
P. PhDr. Mgr. Jiří Pilz
16. srpna 2015 mši sv. celebruje
P. Bc. Th. Tomáš Hoffmann
04. října 2015 mši sv. celebruje
P. Mgr. Ján Jakubovič, CM

Před každou Mší svatou je modlitba svatého růžence a možnost přistoupit ke svátosti smíření. Po mši
svaté je mariánská pobožnost. Soukromě i pobožnost křížové cesty.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Informace
k podomnímu prodeji
Vážení občané, opakovaně doporučujeme nepouštět cizího člověka do
bytu, neukazovat mu žádné doklady
ani faktury a nejednat osamoceně.
Setkání odložte na dobu, kdy budete
mít vedle sebe příbuzné nebo přátele,
a určitě nic nepodepisujte na úvodní
schůzce. Represi berme jako extrémní řešení pro případ, kdy nezvaný obchodník nerespektuje vaše odmítnutí.
Můžete volat policii na telefonním čísle 158.
Naše obec připravuje zákaz podomního prodeje.

ROZHLEDNA OSIČINA
VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Rozhledna Osičina umístěná v nejvyšším bodě nad zalesněným údolím
Dřížna (413 m n. m.), mezi obcemi Vojenice a Záhornice, Vám při pěkném
počasí nabízí překrásný výhled do kraje. Následně můžete absolvovat pěší
nebo cyklo výlet do zmiňovaného údolí Dřížna, kde se nachází kaple Panny
Marie z roku 1889, se studánkou, křížovou cestou a dřevěným altánkem.

Zdeňka Seidelová
Starostka obce

V neděli 12. 4.
se konala brigáda
na tenisovém kurtu

Dostupnost: pěšky, na kole, autem
turistická známka č. 1461
www.osicina.cz
tel.: 739 904 752
e-mail: rozhledna.osicina@centrum.cz
Otevírací doba:
od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015 otevřeno so, ne,
státní svátky 10:00–12:00 a 13:00–18:00
Po domluvě možnost vyhovět i v jiném čase (větší skupiny)

Výňatek z Provozního řádu tenisového kurtu v Přepychách
Zakázané činnosti v areálu
• Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
• Rušit či jinak omezovat ostatní
návštěvníky při jejich hře.
• Znečišťovat prostory pliváním,
odhazováním odpadků a pod….
• Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
• Vjíždět na hrací plochu na kole,
koloběžce a opírat je o oplocení
sportoviště.
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STŘÍPKY

Výtěžek Tříkrálové
sbírky

Turnaj mladší přípravky

Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci
Přepychy a Záhornice v roce 2015 činil 27.973,-Kč. Všem dárcům srdečně
děkujeme a přejeme vše dobré v roce
2015. Farní charita Dobruška.

Neděle 12. 4. 2015 na hřišti SK Přepychy.
Přepychy–České Meziříčí
2:6 (Čtvrtečka, Zálišová)
Přepychy–Vamberk
0:14
Přepychy–Rychnov nad Kněžnou
1:15 (Piskora)

Rozpis turnajů mladší přípravky
12.4.2015
18.4.2015
26.4.2015
2.5.2015
9.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
30.5.2015

Přepychy
Albrechtice
Ohnišov
Přepychy
Přepychy
Vamberk
Doudleby
Kostelec

České Meziříčí
Přepychy
Přepychy
Borohrádek
Častolovice
Přepychy
Přepychy
Přepychy

Inzerce
Pronajmu dlouhodobě nový částečně zařízený rodinný dům 5 + 1 se
zahradou v obci Přepychy u Opočna.
Bližší informace na tel. 777 657 708.

Společenská kronika
Leden
Škaldová Drahomíra
Kašparová Jiřina
Vostřezová Eva
Únor
Růžičková Božena
Zilvarová Květoslava
Březen
Brandejsová Miluška
Virtová Marie
Štěpánková Marie
Duben
Čápová Věra
Pavlíček Jaroslav

čp.196
čp.91
čp.82

81 let
90 let
82 let

čp.21
čp.170

90 let
81 let

čp.43
čp.212
čp.21

89 let
82 let
90 let

čp.103
čp.34

81let
75 let

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se souhlasem zde uvedených osob.
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Vamberk
Rychnov C
Doudleby
Doudleby
Rychnov B
Týniště n.Orl.
České Meziříčí Rychnov C
Albrechtice
Rokytnice

Výzva pro majitele
psů
Žádáme Vás, abyste zamezili volnému pobíhání psů po obci. Podle zákona č.246/1992 Sb., je povinností každého občana učinit potřebná opatření
proti úniku zvířete. V případě venčení
psů na obecních pozemcích je každý
majitel povinen zajistit úklid exkrementů.

Nová autobusová
linka č.660236
Od 1.3.2015 do 12.12.2015 je
zkušebně v provozu nová autobusová linka Přepychy-Opočno. Odjezd z Opočna do Přepych v 8:35
hod., odjezd z Přepych do Opočna v 9:17 hod.
Prosíme vás o maximální využití této linky.

Deratizace
Dezinsekce
Dezinfekce
hubení všeho druhu
Miloslav Prouza, Vrchoviny 26
549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 777 071 600, 739 475 016
www.prouza-hubitel.cz

Karneval pro dospělé
Sbor dobrovolných hasičů Přepychy uspořádal tradiční Karneval pro dospělé
v sobotu 21.března v restauraci Katka. Sešlo se mnoho krásných masek, kterým
k tanci hrála skupina TROP.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v naší obci
v době 12.6.2015-15.6.2015. Stanoviště: parkoviště u TESONU a parkoviště
u mateřské školy.

Pracovní promítání historických filmů
z archivu obce Přepychy
Vážení občané,
v měsíci červnu připravujeme pracovní promítání historických filmů
v restauraci Katka vždy ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin. Prosíme Vás,
všechny pamětníky, přijďte nám pomoci identifikovat některé osoby, doplnit přesně jejich jména, případně přezdívky. U některých filmů je třeba
přesněji určit dobu jejich vzniku.
Děkujeme Vám a těšíme se na společné setkání.
Termíny promítání: čtvrtek 4., 11., 18., 25.června 2015 vždy od 16:00
hodin.
Miroslav Andrš st., Vladimír Zdeněk st.

Zápis do 1.ročníku
Základní školy
Přepychy
Zápis do prvního ročníku ZŠ Přepychy pro školní rok 2015/2016 se
konal ve čtvrtek 29.1.2015 od 13:00
hodin v místní základní škole. K zápisu přišlo 8 dětí v doprovodu svých
rodičů. Na děti čekaly tradiční úkolyvymalovat obrázek a pohovor s paní
učitelkou. Při pohovoru vyzkoušela
paní učitelka znalost pohádek, barvy,
tvary a jednoduché počty. Výsledkem
přijímacího řízení je 8 přijatých dětí,

Čarodějnice
Tradiční pálení ohně se konalo ve
čtvrtek 30.4. v areálu místního SK.
Čarodějnice oprášily svá košťata od
pavučin a doprovázená různou havětí, jako jsou pavouci a hadi, přilétly na
tento významný slet. I několik čarodějů dorazilo. Naštěstí nezpůsobily velké
povětří a oheň krásně vzplál. Nechybělo tradiční opékání buřtů a výborná
grilovaná kuřata od Rohlenových. Čarodějnický rej se vydařil, další setkání
je v plánu opět za rok .

z nichž jedno dítě má odklad školní
docházky a jedno dítě přestupuje do
ZŠ Opočno. V září nastoupí do prvního ročníku 6 prvňáčků.

Nabízím k pronájmu jednu místnost ve firmě TESON Přepychy 66.
Nejraději na kosmetiku nebo masáže.
Informace na tel.604 965 341 nebo na 494 628 213.
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UŽ VÁS OMRZELO CHODIT
PŘIKLÁDAT? POŘIĎTE SI
TEPELNÉ ČERPADLO PZP!
Existuje spousta starších rodinných domů, kam by se tepelné čerpadlo hodilo. Teď topí uhlím nebo dřevem, ale s tím je spousta práce. Nebo
topí elektrokotlem a bojí se rostoucích cen. Většina takových zákazníků
chce levné a bezobslužné topení. Většinou vážně uvažují o automatickém
kotli na uhlí. Uhlí ale do sklepa samo
nenaskáče, a i když je popela méně,
tak se také sám nevynese. Špína je
pořád všude. Dřít se musíte. Rozhodli jsme se tuhle těžkou situaci jednou
provždy vyřešit za Vás. Nabízíme
Vám špičkové tepelné čerpadlo se
zajištěným servisem přímo od českého výrobce s dlouholetou zkušeností. Žádná práce, žádné starosti, jen
levně topíte.
Tepelné čerpadlo představuje budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé
vody pro svoje nesporné výhody. Jako
zdroj energie využívá čisté přírodní
teplo – okolní vzduch či geotermální
energii akumulovanou v zemi nebo
spodní vodě. V porovnání s jinými konvenčními zdroji tepla, které
z jedné kilowatthodiny spotřebované
primární energie dodají vždy méně
než jednu kilowatthodinu tepla, te-
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pelné čerpadlo z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí 4 až
5 kWh tepla. Po celý rok tak vytápí
a ohřívá vodu maximálně úsporně a
šetrně k životnímu prostředí.
Navíc výhodná sazba tepelného
čerpadla D56 (22 hodin denně nízký
tarif) na spotřebovanou elektrickou
energii v celé domácnosti řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře
nákladů.
Obliba tepelných čerpadel české
firmy PZP HEATING a.s. stoupá nebývalou měrou. Uživatelé si uvědomují, že výrobek s vysokou užitnou
hodnotou je výkonnější a trvanlivější
než komerční tepelná čerpadla, vyráběná jako spotřební zboží. První
tepelná čerpadla vyrobena více než
před dvaceti lety, díky své spolehlivosti, dělají dobrou reklamu a přivádějí další a další zákazníky.
Od roku 2014 je firma PZP HEATING a.s. dceřinou společností
významného německého výrobce v
oblasti vytápěcí a sanitární techniky
Kermi GmbH patřícího do švýcarského koncernu AFG Arbonia-Forster-Holding AG.
Za unikátní technická řešení spo-

lečnost získala celou řadu významných a prestižních ocenění na mezinárodních výstavách. Jako jedna
z prvních v České republice obdržela
tepelná čerpadla značky PZP certifikát kvality Evropské asociace pro tepelná čerpadla – značku Q – European Quality Label for Heat Pumps.
Pro správné rozhodnutí Vám zpracujeme porovnání systémů tepelných
čerpadel (vzduch, země, voda) a to
z hlediska pořizovacích i provozních
nákladů. Z těchto výpočtů nakonec
vyplyne návratnost celkové investice do tepelného čerpadla. Posouzení
projektu tepelného čerpadla u novostavby nebo návštěva technika a zaměření stávající stavby, kde stavební
dokumentace nebo projekt vytápění
není k dispozici, i následné návrhy a
výpočty jsou zcela zdarma. Zasláním
nezávazné poptávky na tepelné čerpadlo PZP nemáte co ztratit.
PZP HEATING a.s.
Dobré 149, 517 93 Dobré
Tel.: +420 494 664 203
E-mail: info@pzpheating.cz
www.tepelna-cerpadla-pzp.cz

KUPON
NA SLEVU
20.000,- Kč
Určeno pro občany
s trvalým bydlištěm
v Přepychách
(PSČ 517 32)
při realizaci montáže
tepelného čerpadla
do 31. prosince 2015.
Jiří Dušánek
Obchodně technický zástupce
Tel. 494 629 720, 733 610 522
dusanek.jiri@pzpheating.cz
www.pzpheating.cz

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY MS
OPOČNO-PŘEPYCHY
Myslivecká výroční schůze se sešla 07. března 2015 v pohostinství Katka.

Pro členy mysliveckého spolku to byla
vždy reprezentační a slavnostní událost.
Samozřejmě byly přítomny i manželky a
přítelkyně členů. Jako ostatně každý rok
byli pozváni hosté. Zasedání se mimo
jiné zúčastnili: starostka města Opočna
Šárka Škrabalová, starostka obce Přepychy Zdeňka Seidelová, předseda honebního společenstva Ing. Zdenek Pavlík,
dále pak zástupci MS Voděrady a České
Meziříčí, zástupci dobrovolných hasičů
z Přepych a zástupce OS pro Přepychy.
K dobré náladě přispěla i večeře z
dobře připravené zvěřiny.
Program byl následující:
1. Výroční zpráva předsedy o činnosti
myslivců v roce 2014 a o plánech ( včetně financí) na rok 2015.
2. Zpráva mysliveckého hospodáře
zejména o lovu zvěře spárkaté a o stavu provozování myslivosti v současné
době.
3. Diskuze a usnesení.
4. Slavnostní akty dle mysliveckých tradic.Následně volná zábava.
Na stolech byly vystaveny ke shlédnutí trofeje spárkaté zvěře ulovené v r.2014
a také kroniky mysliveckého spolku.

Ku dni 07.03.2015 mělo myslivecké
sdružení 30 členů
Plán činnosti stanovený na rok 2014
byl až na některé drobné práce splněn.
Nejvíce času bylo věnováno chovu
bažanta.
MS má zařízení vybavené na chov od
jednodenních kuřat. Ve vlastní budově
odchovny v Čánce jsou čtyři boksy s „
bioskami“ a místnostmi na krmiva a
jejich přípravu. MS nakupuje 2000 ks
jednodenních kuřat. Je to optimální
počet pro efektivní využití zařízení.
Kapacita volier pro dospělou zvěř
byla posílena a blíží se 1000 ks. bažantů.
Zabýváme se i chovem bažanta na
odchovně v Přepychách ( 2 chovná hejna bažanta královského a 1 chovné hejno bažanta obecného – tmavého).
Pro posílení chovu bylo vypuštěno v
„Remízu“ 10 káčat. .
Z hlediska financí je chov podmíněn
prodejem části kuřat ve věku 6 až 10
týdnů.Další tržby jsou hlavně z prodeje
zvěřiny a realizací poplatkového lovu.
Finanční prostředky získané z prodeje
zvěře a zvěřiny byly použity zejména
na nákup krmiv. Také na stavbu a údržbu volier a ostatních mysliveckých za-

řízení. Dále pak na úhradu nájmů, léčiv (včetně potřebné veterinární péče),
úhrady služeb ( přepravné a poplatky),
příspěvky na psy a režii sdružení.
Na veškerou činnost bylo odpracováno členy celkem 1886 hodin ( z toho
797 na krmení zvěře v honitbě a na odchovnách).
Pan Grulich spravuje nadále „myslivecký domek“ v Opočně, který zapůjčujeme ke konání akcí i ostatním spolkům zejména v Opočně.
Nutno připomenout, že MS pořádá i
akce pro veřejnost:
V květnu se v honitbě - na základě
požadavku OMS Rychnov nad Kněžnou – konaly zkoušky vloh ohařů a
malých plemen.
V tomtéž měsíci byla pořádána zejména pro rybáře a veřejnost soutěž v
lovu ryb „ Zlatý karas“ v Přepychách a
to na rybníčku „Nepomuk“.
Ve dnech 30 a 31.8. jsme propůjčovali část honitby ke zkouškám loveckých psů a to na Memoriál Richarda
Knola
Ve dnech 09. až 11. 10. 2014 byla honitba propůjčena sokolníkům v rámci
„Sokolnických lovů v Opočně“.
V hlavní zprávě bylo přítomným
starostkám obcí poděkováno za podporu myslivosti.
Závěrem oficielní části schůze bylo
provedeno slavnostní pasování.
V roce 2014 složil myslivecké zkoušky pan Kaplan Vladimír a byl tedy
slavnostně přijat mezi myslivce. Diana
přála dvěma mladým členům a to Aleši
Píchovi ml.( ulovil první kus jelení zvěře), a Lukáši Kňourkovi ( ulovil první
kus zvěře dančí). Došlo i na honce. Pan
Paštika Miloš obdržel plaketu „HonecBorec“ a za lov lišek obdržel plaketu
p.Křivka Radek – ulovil v r. 2014 čtrnáct kusů této šelmy.
Ing. Černý Jan – kronikář MS
Foto: Karolina Černá
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Z ČINNOSTI MÍSTNÍ SKUPINY ČČK PŘEPYCHY
Jako již tradičně, zahájila naše skupina rok 2015 pořádáním Společenského plesu. Dne 16. ledna si zatančit
a poslechnout skupinu „Song“ přišlo
56 občanů. Mnozí z nich si domů
odnesli zajímavé ceny, které mohli
vyhrát. Proto bych touto cestou ráda
poděkovala všem příznivcům ČČK
za podporu. V měsíci lednu nesmí
chybět ani Dětský karneval. 18. 1.
2015 proto naše nejmenší v překrásných převlecích přivítal Křemílek
a Vochomůrka (sestry Preclíková a
Cihlářová). Pro děti byly připraveny
soutěže a odměny. Pobavit spolu s
námi se přišlo 50 dětí. V měsíci březnu jsme se sešli v místním pohostinství u příležitosti MDŽ. Taneční
večer, kde k tanci a poslechu zahrál
p. Burket. Děkujeme Občanskému
sdružení pro Přepychy za zapůjčení
aparatury. Dne 18. 3. 2015 jsme zvali
spoluobčany na přednášku s videoprojekcí „Poslední sklárna Orlických
hor“. Pan Homolka vedl velice zajímavé povídání, kterým překvapil 22
posluchačů. V tomto roce proto plánujeme další tématickou přednášku
„O betlémech a jejich historii“. Jste
předem srdečně zváni. V dubnu jsme
uspořádali již tradiční sbírku použitého ošacení. Děkujeme všem, kdo
jste do sbírky přispěli. Budeme rádi,

pokud i sbírku, kterou plánujeme na
září podpoříte.
Závěrem mi dovolte popřát zdar a
sílu žákům místní ZŠ Přepychy, kteří
navštěvují zdravotní kroužek. V mě-

síci květnu se zúčastní soutěže „Mladý
zdravotník“ v Rychnově nad Kněžnou.
Nejenom dětem, ale i Vám všem
přeji hodně úspěchů.
Za ČČK Preclíková L.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPYCHY
Naší vizí je vytvářet bezpečné a
přátelské prostředí a školku plnou
pohody, radosti, lásky a spolupráce. Abychom tyto cíle mohli naplnit,
snažíme se pozitivně rozvíjet vztahy,
podporovat zdraví, podporovat lásku
k přírodě a poskytovat bezpečnou náruč v době, kdy jsou děti mimo péči
rodiny. Práce je to pro učitelky zodpovědná a v letošním školním roce
opravdu náročná – zaznamenáváme
velice nízkou nemocnost, což považujeme za úspěch, i v zimních měsících
průměr docházky neklesl pod 20 dětí!
Na každý měsíc od září máme vypracovaný přehled integrovaných bloků, na který se zaměřujeme a plníme
tak úkoly stanovené Školním vzdělá-
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vacím programem. Mimo běžné výchovně-vzdělávací práce namátkově
připomenu některé z úspěšných akcí,
které proběhly: Posvícení na hřišti i ve
školce, svátek strašidel – dýňáci, pečení štrůdlu, výroba křížal, předvánoční
výlet do Chlumce nad Cidlinou do
zámku Karlova koruna, Mikulášská
nadílka, vánoční posezení s nadílkou a besídkou, prohlídka základní
školy + účast na vyučování, karneval,
vynášení Moreny, čarodějnický den,
návštěvy několika divadelních představení v ZŠ, několik pohádek přijelo
za námi i do školky. Po celý rok pravidelně dojíždí do mateřské školy a provádí logopedickou péči paní učitelka
R.Hanušová, logopedický kroužek

vede paní učitelka Machačová. Výuka
angličtiny probíhala od října do února, kvůli těhotenství paní V.Bartošové
bohužel skončila. Od měsíce února
absolvují nejstarší předškoláci kurz
plavání v rozsahu 10 lekcí. Fotografie z některých akcí i běžného života
mateřské školy můžete shlédnout na
webových stránkách obce Přepychy.

Fotogalerie Mateřské školy Přepychy

Co nás ještě čeká? Například společný výlet do ZOO ve Dvoře Králové,
ukončení školního roku závěrečnou
besídkou a také zápis do mateřské
školy – v letošním roce odejde do
1.třídy ZŠ 7 dětí, můžeme tedy přijmout 7 nových kamarádů.
Věra Dvořáková, vedoucí MŠ

Zápis do Mateřské
školy Přepychy
Ve středu 3.6.2015 proběhne od
10:00 hodin do 15:00 hodin zápis
do Mateřské školy v Přepychách
pro školní rok 2015/2016.
Vezměte s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací
průkaz dítěte. Přihlášku si můžete
již nyní vyzvednout v mateřské
škole.

Uzavření mateřské
školy v době letních
prázdnin
Mateřská škola Přepychy bude v období letních prázdnin uzavřena
v době od 13.7. do 31.8.2015. Provoz
bude znovu zahájen 1.9.2015. Důvodem jsou stavební úpravy v budově a
čerpání dovolené pedagogických pracovníků.

Římskokatolická farnost Přepychy vás srdečně zve na

NOC KOSTELŮ
která proběhne v pátek 29. května 2015
v našem Kostele sv. Prokopa.
Je to příležitost, kdy mohou všichni lidé neobvyklým způsobem navštívit
prostředí dýchající minulostí a pokorou, kdy se mohou seznámit s prostory
běžně veřejnosti nepřístupnými a nahlédnout do zákulisí našeho kostela.
Noc kostelů je také:
• pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských a architektonických pokladů
• projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj
život, a svoje osobní obdarování a dovednosti
• nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným
• znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány
vzniklé v minulých staletích.
Předběžný program „Noci kostelů“
1. Mluvené slovo
• přivítání – Mgr.Vlastimil Paseka jáhen
• úvod – Mgr.Jan Macháček – význam duchovního života v moderní době
• historie – historická data z dějin našeho kostela (dle kroniky farské a
obecní) – Vladimír Zdeněk – obecní kronikář
2. Hudební produkce
• Ave Maria – (Schubert) - slečny Lepšovy
• Kyrie Eleison – slečny Lepšovy
• romantické skladby Antonína Dvořáka – slečny Lepšovy
• Un moto di Gioia – (W.A.Mozart) – zpěv Eliška Tomeňuková
• Panis Angelicus – (C.Frank) – zpěv Eliška Tomeňuková
Předpokládaný začátek v 19:30 hod., konec cca 21 hod.
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PRVNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Obec Přepychy uspořádala v sobotu 18. dubna první setkání seniorů
v místní restauraci Katka. Naše „pamětníky“ přišly pozdravit děti z naší
ZŠ, pod vedením slečny Mgr. Marcely Jelenové a paní Ivy Macháčkové
přednesly moc pěkné pásmo scének a
písniček. Ještě jednou jim všem moc
děkujeme.
Pan Mgr. Jan Macháček seznámil
přítomné s plány a projekty současného zastupitelstva.
Hlavním programem letošního setkání bylo promítání nejstarších filmových dokumentů z archivu obce.
Všichni si společně zavzpomínali na
doby svého mládí, na Přepychy před
půl stoletím… Připomněli si společně naše sousedy, příbuzné a známé,
kteří již nejsou mezi námi. Díky filmům, které kdysi natočila skupinka
nadšených filmařů / Uhlíř Vladimír,
Ježek Václav, Balcar Josef, Čáp Josef,
Boháč Jan, Miroslav Andrš st. /, však
byli všichni opět mezi námi. Nechyběly pohledy na všední život v naší
obci.
Pozváno bylo celkem 147 občanů
od 65 let, akce se zúčastnilo 64 seniorů. Přítomni byli i dva výše uvedení
filmaři.
Věříme, že za rok se opět všichni
ve zdraví sejdeme.
Zdeňka Seidelová, starostka obce
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OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ
V OBCI PŘEPYCHY

stranství před kapličkou Panny Marie
bylo vysazeno šest růžových hlohů a
u studánky „Křížovky“ byl vysazen
javor klen, který v budoucnu nahradí
starý habr.
S obnovou veřejné zeleně budeme
pokračovat i v příštích letech.
Zdeňka Seidelová, starostka obce

Původní zeleň před kostelem

Původní zeleň v MŠ

V letošním roce byla započata první etapa obnovy veřejné zeleně v Přepychách. Některé stromy byly v minulosti neuváženě vysázeny v blízkosti
výjezdů a křižovatek, jiné v těsné blízkosti budov a jiných staveb nebo celodenně stínily blízké budovy. Další
byly druhově nevhodné nebo špatně
ošetřované.
Hodnocení veřejné zeleně a návrh ošetření a kácení stromů v obci
bylo zadáno odborné firmě Zahradní
architektura Pardubice s.r.o. Kácení prováděla rovněž odborná firma
MM Forest, s.r.o., Lipiny. Pařezy byly
odstraněny frézováním firmou Petr
Pross. Po úklidu vykácených dřevin
započaly přípravy na sázení nových
stromů. Vzrostlé stromy a keře pro
výsadbu dodala Zahradní architektura Pardubice s.r.o., její pracovníci vedli odborně i jejich sázení. Celkem bylo
vysázeno dvacet osm stromů a keřů a
dvacet metrů živého plotu. Například

v mateřské škole byly vysázeny čtyři
platany, vyvázané „do deštníku“ a tři
sakury, živý plot z mladých habříků.
Před kostelem Sv. Prokopa jsou tři
nové lípy. V Dříženském údolí na pro-

Kácení stromů v MŠ

Výsadba zeleně u OÚ

Kácení u OÚ

Výsadba zeleně v MŠ

Výsadba zeleně před kostelem
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PRŮBĚH OSLAV 660 LET PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI PŘEPYCHY
(Součástí oslav je připomenutí 110 let Včelařského a 145 let Divadelního spolku v Přepychách)

Výstavka Mysliveckého sdružení
Vystavení trofejí, kronik sdružení, strých mysliveckých zbraní, dokumentů… atd.
Výstavka a prezentace pistolí a vzduchovek firmy DUO Dušek do roku 1958.
Výstava dokumentů továrny na hospodářské stroje Zíma Opočno, která byla
založena r.1884 v Přepychách. Exempláře ze sbírky Josefa Rabenseifnera.

Škola - učebna
v 1. patře směrem
do dvora

Výbor
Mysliveckého
sdružení
Josef Rabenseifner

Výstavka a prezentace historie Přepych. Promítání historických amatérských
filmů z Přepych na interaktivní tabuli
Výstavka obecních, farních a školních kronik, Fotokronik, historických fotografií
a dokumentů

Škola - učebna
v 1. patře směrem
k poště

OÚ, ředitel školy,
kronikář,
Míra Andrš

Škola - šatna v přízemí a chodbové
prostory školy

OÚ, ředitel školy,
kronikář

Kostel sv. Prokopa

Zastupitelé za
KDU-ČSL,
Vlasta Paseka,
David Tomek

11,00 - 16,00

Procházka do Dřízen, prohlídka kapličky
Volná akce dle individuálního zájmu občanů. Posezení u altánku ve Dříznech
s možností malého občerstvení (pivo, limo, grilovaná klobása). Panel k historii údolí
a poutního místa Dřízna. Prohlídka otevřené kaple.

Dřízenské údolí

Zastupitelé za SNK

13 - 15

Ukázka z činnosti SDH
Obsah dle rozhodnutí SDH (možné akce: ukázka techniky; stará stříkačka; prohlídky
zbrojnice; akce malých hasičů; výstavka starých dokumentů a archiválií, fotografií;
požáry v Přepychách…)

Hasičská
zbrojnice
a přilehlé okolí

Výbor SDH

Pozvánka pro děti
Zábavné odpoledne pro děti. Skákací hrad; sportovní a zábavné soutěže; opékačka
buřtů; dětské mažoretky a kulturní vystoupení…

Hřiště SK

Výbor ČČK a SK
Přepychy

Naše domy vyprávějí
Obrazová prezentace z historie našich domů.

Restaurace
KATKA

kronikář Vladimír
Zdeněk st.

VI. Ročník Festivalu dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“
Mažoretky, dechovky Žižkovanka, Opočenka, …jako host vystoupí Milan Drobný

Areál
SK Přepychy

OÚ, OS Pro
Přepychy

Hudební a taneční večer
Posezení s přáteli, organizátory oslav, mládeží. K tanci a poslechu živá hudba.
Občerstvení.

Restaurace
KATKA

Restaurace Katka

9,30 - 14,00

Škola - učebna
Výbor Včelařského
v přízemí směrem
spolku
k poště

15 - 18

Zodpovídají

17 - 18

Místo

Výstavka k 110 výročí založení Včelařského spolku v Přepychách.
Výstava kronik, fotografií, prodej produktů, ukázky historických pomůcek
a archiválií, dokumentů…atd

Výstavka k 140 výročí založení Divadelního spolku v Přepychách.
Tabule a foto z historie divadelnictví v Přepychách.

Sobota 4. července 2015
Neděle
5. července 2015

Akce

14 - 18

Čas

20 - 24

Datum

Prohlídka zvonice a kostelních zvonů
Připravena info tabule k historii kostela a jeho zvonů.
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Náklad 500 ks, zdarma do vašich poštovních schránek, možno vyzvednout na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě
paní Karlíčkové. Uzávěrka příštího čísla: 15. 7. 2015
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