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Výstavba technické a
dopravní infrastruktury
„V Domcích“ zahájena.

INFORMACE
PRO ZÁJEMCE O PARCELU naleznete
uvnitř Infa

Obec Přepychy vyhlašuje
ZÁMĚR OBCE - LOKALITA Z 26 „V DOMCÍCH“
Plné znění Záměru č. 6/2019 a Směrnice č. 1/2019 – Pravidla pro prodej pozemkových parcel pro RD – Lokalita
Z 26 „V Domcích“, Přepychy včetně všech příslušných příloh jsou zveřejněny na úřední desce a na webu obce www.
prepychy.cz počínaje dnem 29.11.2019.

ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Přepychy na svém 16. zasedání dne 28. 11.
2019, usnesením č. 2019-16 rozhodlo v souladu s § 39, odst. 1,
Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
o zveřejnění záměru prodat jednotlivé, níže uvedené pozemkové
parcely ve vlastnictví Obce Přepychy, v obci Přepychy, k.ú. Přepychy u Opočna.
16 P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy
č. 1 - parcelní číslo 219/49 o výměře 1 283 m²
č. 2 - parcelní číslo 219/48 o výměře 1 504 m²
č. 3 - parcelní číslo 219/47 o výměře 1 201 m²
č. 4 - parcelní číslo 219/46 o výměře 1 202 m²
č. 5 - parcelní číslo 219/45 o výměře 1 206 m²
č. 6 - parcelní číslo 219/44 o výměře 1 199 m²
č. 7 - parcelní číslo 219/43 o výměře 1 201 m²
č. 8 - parcelní číslo 219/42 o výměře 1 221 m²
č. 9 - parcelní číslo 219/34 o výměře 1 390 m²
č.10 - parcelní číslo 219/35 o výměře 1 611 m²
č.11 - parcelní číslo 219/36 o výměře 1 200 m²
č.12 - parcelní číslo 219/37 o výměře 1 200 m²
č.13 - parcelní číslo 219/38 o výměře 1 200 m²
č.15 - parcelní číslo 219/40 o výměře 1 200 m²
č.16 - parcelní číslo 219/41 o výměře 1 212 m²

ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 6/2019
lokalita Z 26 „V Domcích“
• Parcely vznikly rozdělením dle geometrického plánu č. 380-41/2019,
který je přílohou č.1 tohoto záměru.
• Prodej parcel se řídí dle směrnice č. 1/2019 „Pravidla pro prodej pozemkových parcel pro RD Lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“.
• Námitky mohou být vzneseny do 15ti dnů ode dne zveřejnění tohoto
záměru na úřední desce.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2019
v 7:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
na adrese Přepychy čp. 5
za přítomnosti členů výběrové komise.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ KONČÍ
VE STŘEDU 18. PROSINCE 2019
v 15:00 hod.

• Zastupitelstvo obce může v případě potřeby dobu přijímání žádostí
prodloužit.
• Žádosti budou přijímány i mimo úřední hodiny, tj.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 17:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.

• Kupní cena pozemkové parcely pro RD bude stanovena jako násobek
výměry pozemku a částky 750,- Kč bez DPH za 1 m² pozemku. K této
ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby platné v době podpisu
kupní smlouvy.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
osvětlení - bezpečně pro chodce
Dne 14. listopadu proběhla kolaudace akce „II/320 Přepychy – Záhornice“ – oprava silnice II. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Současně byl obci předán
opravený chodník a nově vybudovaná autobusová zastávka „Na Kopci“.
Nové osvětlení přechodu zajistí vyšší bezpečnost chodců v této lokalitě.

OBECNÍ ÚŘAD A POŠTA
provozní doba pro veřejnost o svátcích
OBECNÍ ÚŘAD PŘEPYCHY
BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Svozové známky za rok 2019 platí do konce ledna 2020.
O termínu vybírání všech poplatků Vás budeme včas informovat.
POŠTA PARTNER
PROVOZNÍ HODINY V PRACOVNÍCH DNECH KONCE ROKU
ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.
Po
7:30-11:30 / 12:00-17:00
Út
7:30-11:30 / 12:00-13:00
St
7:30-11:30 / 12:00-17:00
Čt
7:30-11:30 / 12:00-13:00
Pá
7:30-11:30 / 12:00-15:00

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - POŠTA PARTNER
od 25. 11. do 6. 12.
Z důvodu zástupu budou úřední hodiny Pošty Partner pro veřejnost
upraveny následovně:

Přepychy 5, PSČ 517 32
OTEVÍRACÍ DOBA
od 25. 11. do 6. 12. 2019

Po, Út 7:30-11:30
St: 12:30-16:30
Čt, Pá: 7:30-11:30
Kontakt: Ing. Věra Siváková
T: 494 628 991
M: 602 542 909

Vánoční pohled s motivem
Přepych zakoupíte na naší poště.
Cena pohlednice: 5 Kč

VZPOMÍNKA NA PADLÉ - PROJEV KE DNI VETERÁ
11. 11. 2019 u Pomníku padlých / redakčně zkrácen

Vážení občané, přátelé, milí hosté
Již čtvrtá generace našich spoluobčanů žije v míru. Téměř 90 %
dnešních obyvatel Přepych se narodilo po poslední válce. V celé historii naší obce i celé země je to jev zcela ojedinělý a vzácný. Vždyť na
300 let habsburského područí připadá přes 120 let na dobu, kdy byla
monarchie ve válečném stavu. To je v průměru více jak každý třetí
rok. Do válečných konfliktů byli povoláváni muži ze všech koutů
mocnosti a při sedmileté vojenské povinnosti se to dotýkalo prakticky všech tehdejších generací. Váleční veteráni, kteří války přežili,
se navraceli z třicetiletých, sedmiletých, napoleonských, prusko-rakouských, světových a jiných válek do zpustošených, vyloupených,
vypálených, nebo morem postižených domovů. Jejich naděje na
lepší život byla konfrontována s útrapami svých blízkých, s útrapami civilního obyvatelstva, které válkami rovněž trpělo.

ÁNŮ KRONIKÁŘE OBCE PŘEPYCHY
no

Války provázely nemoci a epidemie. Za prusko-rakouské války v roce
1866 zemřelo v Přepychách za jediný letní měsíc na choleru 47 občanů.
Jestliže si dnes připomínáme Den válečných veteránů, je potřebné připomínat i tyto historické souvislosti, minulé veterány, ale i trpící civilisty.
Uvědomíme si, že mír není samozřejmostí, ale že toto slovo bylo vykupováno velikými oběťmi a má stále hluboký význam. Pomník padlých v první světové válce, před kterým je tato dnešní připomínka, je konkrétním
dokladem dopadu války i na naše spoluobčany.
Nový Československý stát na válečné veterány myslel. Do prvních zákonů
prezidenta Masaryka se promítla péče o válečné vdovy, legionáře, invalidy
a ostatní veterány. Jednou z forem pomoci bylo třeba i přidělování trafik
invalidům. Je morální povinností státu a společnosti památky na známé
i neznámé osobnosti udržovat a žijícím účastníkům válečných událostí
pomáhat. Děkuji vám, že jste svou účastí na tomto malém setkání vyjádřili
pochopení smyslu a významu Dne veteránů. Přejme si, aby dalších válečných veteránů nepřibývalo, a příští generace žili v míru.

KULTURNÍ AKCE
Obec Přepychy - více v Přepyšském zpravodaji

Akce V Přepychách se nebojíme přinesla mimo
spousty zábavy i rozuzlení soutěže O nejpřepychovější
a nejstrašidelnější dýni:
1. místo dýně č. 1, autor Karolínka Machová, počet hlasů 53
2. místo dýně č. 20, autoři Míša a Matěj Rejmanovi, počet hlasů 26
3. místo dýně č. 10, autor Silvinka Zálišová, počet hlasů 25
Letos bylo do soutěže přihlášeno 25 dýní a odevdáno bylo 233 hlasů.

Reportáž a zaručené zprávy z pobytu
Přepyšáků na pláži Karibiku pro vás do
Silvestrovský přílohy PZ připravuje kronikář obce Vladimír Zdeněk st.

V prosincovém čísle PZ přineseme krátkou zprávu z besedy s Jiřím Voňkou „Poklady archeologie“, která se uskutečnila
v restauraci Katka 8. 11. 2019

KOUZELNÝ KALENDÁŘ
požehnání 6. 12. v kostele sv. Prokopa

V duchu adventního času proběhne požehnání charitativnímu kalendáři, které za účasti významných hostí vykoná ThLic. Matej
Pinkas, PhD na závěr koncertu Pavla Šporcla v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Při
této slavnostní chvíli budete mít příležitost
pro bohulibý skutek a zakoupit si kalendář
s podpisem autorky - paní Věry Finy.
Za Vaši podporu děkujeme.
Zdeňka Seidelová

KOUZELNÝ KALENDÁŘ
Charitativní kalendář
2020 na podporu projektu „Sad nadějí“, pro
onkologické pacienty a
pacienty v remisi
Autorka obrazů Věra
Fina © /možnost podpisu
autorky
Kalendář je dvojjazyčný,
je nabízen i do zahraničí
Formát A3
(297 ×420mm) v luxusním provedení
Vysoce kvalitní papír
250 g/m² křída
Zadní strana 500 g/m²
bílá lepenka
Originální limitovaná
edice
Charitativní kalendář je
poděkováním, darem za
Vaši podporu projektu
Sad nadějí.

Cena kalendáře: 500 Kč

MÁMIN KALENDÁŘ
Nástěnný kalendář ve formátu A3 (297 × 420mm)
Kroužková vazba s očkem
na zavěšení
14 listů
Originální kalendář v limitované edici s možností podpisu autorky

Cena kalendáře: 250 Kč

Zvony z Přepych znějí celým Českem
autor: Dana Ehlová
Prostřednictvím rozhlasových vln stanice Vltava uslyšíte nyní až do
vánoc každou neděli v poledne zvonění zvonů z věže kostela sv. Prokopa v Přepychách na Rychnovsku. Vysílání začalo v neděli 17. listopadu
zvoněním historického zvonu z roku 1559. Hlas nového zvonu sv. Jiří
z roku 2018 navázal v neděli 24. listopadu a v neděli 1. prosince budete mít možnost slyšet hlas historického zvonu sv. Václav z roku 1545.
Následující adventní neděle zazní hlasy zvonů po dvojicích a na Štědrý
den se rozezní všechny tři zvony v slavnostním Vánočním zvonění. Nahrávky jsou reprízovány vždy těsně po nedělní půlnoci.
Unikátní zvuk přepyšských zvonů „na věky“ zaznamenal Radek Rejšek,
jehož specializací jsou zvony (a také varhany). Od roku 1990 je soustavně mapuje po celé republice, natáčí jejich hlas a vytváří tak cenný
zvukový archiv.
Do Přepych zavítal Radek Rejšek letos 28. února a ke svému projektu,
jehož je patronem, poznamenal: „Každou neděli vysíláme zvon z jiného
místa.” Navíc zdůraznil, že ještě ani jednou se v neděli v poledne neopakoval v éteru na vlnách Českého rozhlasu zvuk stejného zvonu.
Poté, co byl zvukový záznam v Přepychách pořízen, Radek Rejšek poznamenal: „Zdejší zvony mají pěkný zvuk, jedná se o krásnou kombinaci starého a nového.”
Přesvědčit se můžete na https://vltava.rozhlas.cz/program#/2019-12-01

ThLic. Augustín Slaninka, MC a Obec Přepychy
si Vás dovolují pozvat na koncert
J. J. Ryba

ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ
Hej Mistře!
PŘEPYCHY
22. 12.
od 18 hodin v kostele sv. Prokopa
Účinkují:
Eliška Tomeňuková – soprán / Hana Sotonová – alt /
Milan Motl – tenor / Zdeněk Svědík – bas / Barbora
Lepšová – varhany / Smíšený pěvecký sbor Smetana –
Hradec Králové / Sbormistr Jan Jiráček /
Orchestr KMČ / Dirigent Václav Lepš

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA
získání certifikátu

Dne 11. 11. 2019 předal zástupce projektu Yourchange a Nadace
DRFG vedení naší školy bronzový certifikát „Finančně gramotná škola“, čímž jsme se zařadili mezi několik desítek českých škol, kterým
záleží na tom, aby se jejich žáci orientovali v dnešním moderním světě
financí.
Učitelé naší školy absolvovali nezbytná školení, jakým způsobem seznamovat mládež s problematikou dluhových pastí, rodinných rozpočtů, půjček a všech nebezpečí, která jsou spojena s financemi. Získané poznatky jsou zapracovávány do jednotlivých předmětů ve škole
a budou součástí školního vzdělávacího programu školy a zároveň
budou zpracovány do přípravy projektového dne s touto tématikou,
který proběhne v jarních měsících.
Mgr. Jan Macháček

KNIHOVNA U LENKY ve spolupráci
s knihovnou U Mokřinky a spolkem ABAKUS

Kopie největší rukopisné knihy světa bude k vidění v Zámecké vinotéce na
Kupkově náměstí v Opočně od 11. do 17. prosince.
Zavřená kniha má rozměry 1 × 0,5 m, tloušťku hřbetu 22 cm a váží 78 kg.
S jejím vznikem je spjata pověst o ďáblovi, který pomohl mnichovi kroniku
napsat během jedné noci. Tzv. „Ďáblova bible“ obsahuje mimo Starého a
Nového zákona i latinsky psanou Kosmovu Kroniku českou a samozřejmě
i vyobrazeného ďábla.
Beseda o historii vzniku bible (počátek 13. století), jejích osudech a zhotovení kopie, se ve spolupráci knihoven obcí Mokré a Přepychy a spolku
ABAKUS koná 17. 12. od 18 hodin v Kodymově národním domě v Opočně.

KNIŽNÍ NOVINKA
Miloň Čepelka a Petr Netík
Knihu Děda jménem Nuel autor označil jako pohádku-nepohádku. Kombinuje v ní vlastní klukovské zážitky a
sny se vzpomínkami na skutečné dějinné události, jejichž byl účastníkem
ve svém válečném dětství. Výsledkem
je napínavé vyprávění ze života kdysi
a teď, okořeněné tajemnými fantaskními prvky a ilustracemi Petra Netíka
a vhodné pro kluky i děvčata, jimž je
okolo deseti roků.

KNIHU ZAKOUPÍTE v prodejně
SOMIPO - Soňa Pohlová, Opočno
CENA: 179 Kč

UPOZORNÉNÍ České televize
přelaďte na nový digitální signál DVB-T2
Koncem listopadu odstartuje v České republice druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností, které přijímají vysílání pomocí venkovní či klasické antény nebo společné antény pro bytové domy.

Jako první vypnou 27. listopadu své stávající vysílání ve starém standardu
DVB-T vysílače Žižkov a Cukrák, jejichž signál přijímá většina domácností
v Praze a středních Čechách. Hned v další vlně se přeladění signálu dotkne
i řady obcí ve východních Čechách.

7. ledna, se definitivně na nový standard DVB-T2
přeladí i vysílač Černá hora
Česká televize je první stanicí, jejíž programy budou postupně ze starého
signálu DVB-T mizet a proto nabízí našim spoluobčanům pomoc.
S dotazy ohledně termínů vypínaní, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů se můžete obrátit na telefonní centrum ČT: 2 6113 6113,
případně na e-mail: info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou dostupné na webu www.digit.cz

NA DVB-T2
můžete přejít již
DNES
Piktogram umístěný v pravém horním rohu obrazovky, který znázorňuje
vysílač s vykřičníkem, upozorňuje diváky na to, že se jich přeladění na moderní signál DVB-T2 bude již brzy týkat.
V novém standardu vysílá Česká televize všechny své programy už nyní, a
to dokonce ve vysokém rozlišení. Diváci tak mohou v celé České republice
na DVB-T2 přejít už dnes.

ANKETA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU
navrhněte svého kandidáta
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. ve spolupráci s agenturou SPORT
AKTION s.r.o. Chomutov, MěÚ Rychnov
nad Kněžnou a pod záštitou předsedy ČUS
Praha a starosty města Rychnova nad Kněžnou připravuje slavnostní vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec roku 2019, které
proběhne v pátek 31. ledna 2020 od 18 hodin
v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské kategorii, 5 jednotlivců v kategorii
dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce/kolektivy roku 2019 jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských
soutěží
• dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
• dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
• pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu
• dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené pro registrované
sportovce i nejširší veřejnost a starosta obce s největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry může navrhnout jakákoliv právnická
či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním
sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,
z.s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@
seznam.cz musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození,
adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou,
oddíl, ve kterém sportuje, sportovní úspěchy dosažené v roce 2019, jméno
navrhovatele.
Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. je v pátek
3. ledna 2020.

Dárky Mila
a Tomáš Magnusek
zvou na
VÁNOČNÍ POSEZENÍ
s Vlastimilem HARAPESEM
Ratibořice 13.12. 2019
Odjezd z Opočna ve
13,30hodin.
Přihlášky v prodejně
Darky Mila, Kupkovo nám.
v Opočně.
Informace na telefonu:
603 725 351

PODORLICKÉ TRHY
HOBBY BURZY
areál SK Přepychyod 6 hod.

LISTOPAD
30. 11.
PROSINEC
7. 12.

PŘEDPLAŤTE SI

KALENDÁŘ AKCÍ V PŘEPYCHÁCH
Restaurace Katka od 17 hodin

30 / 11

JIŽ 60 LET JSME TU S VÁMI
Foto a video z činnosti ČČK
U Tesonu od 17 hodin

1 / 12

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Kostel sv. Prokopa od 18 hodin

6 / 12

SOBOTA

7. 12.
od 17 hodin
v restauraci
KATKA

ADVENTNÍ KONCERT PAVLA ŠPORCLA
Restaurace Katka od 17 hodin

7 / 12

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY
Kostel sv. Prokopa od 18 hodin

22 / 12

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - Jan Jakub Ryba
Altán u kostela od 17 hodin

23 / 12

ZPÍVÁNÍ U KOSTELA
Restaurace Katka od 18 hodin

23 / 12

POSEZENÍ S HUDBOU
Kotel sv. Prokopa od 16 hodin

24 / 12

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
ROK 2020

11 / 1

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Restaurace Katka

17 / 1

PLES ČČK
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