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PŘEPYŠSKÁ ZÁKOUTÍ

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2019-11
ze dne 15. 8. 2019
I. Zastupitelstvo obce Přepychy bere na vědomí:
Bod 5 programu • Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek – I, název zakázky
„16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“. Bod 6 programu • Žádost o objasnění či doplnění předložených údajů a dokladů, akce „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“. Bod 7 programu • Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek –
II., název zakázky „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“.
SEZNAM POSOUZENÝCH NABÍDEK:
Obchodní firma

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Pořadí
dle ceny

MATEX HK s.r.o.

15.806.423,-

3.

KVIS Pardubice a.s.

13.811.325,-

1.

Společnost Přepychy zastoupená správcem
společnosti KAVE Bau s.r.o.

14.486.891,-

2.

Komise pro hodnocení nabídek konstatuje, že nejvhodnější účastník v zadávacím
řízení není účastníkem s nejnižší nabídkovou cenou. Nicméně dosažená cena je
pod limitem stanoveným jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jedná se
o cenu v čase a místě obvyklou.
Bod 10.1. programu • Informaci o Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Přepychy.
Bod 10.2. programu • Pozvánku na kulturní akce. Bod 10.3. programu • Pozvánku na akci Anděl Páně pomáhá kostelům, dne 30.8.2019 v Liberku. Bod 11 programu • Informaci o hudebním festivalu F.L.Věka.
II. Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro, proti, zdržel se):
Bod 8 programu • Dodavatele akce „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“,
Společnost Přepychy, KAVE Bau s.r.o. (správce společnosti), Pardubice, IČ:
24135658 a Merit Bau CZ a.s. (společník), Pardubice, IČ: 27259544. Nabídková
cena 14.486.891,-Kč bez DPH (10/0/0). Bod 9 programu • Smlouvu o dílo na
akci „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“. Dodavatel Společnost Přepychy,
KAVE Bau s.r.o. (správce společnosti), Pardubice, IČ: 24135658 aMerit Bau CZ a.s.
(společník), Pardubice, IČ: 27259544. Cena díla 14.486.891,-Kč bez DPH. Termín
plnění: září 2019 – 16.11.2020 (10/0/0).
III. Pověřuje:
Bod 9 programu • Starostku obce Přepychy paní Zdeňku Seidelovou, k podpisu
smlouvy o dílo na akci „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“ (10/0/0).

SMLOUVA PODEPSÁNA
VÝSTAVBA BUDE ZAHÁJENA V ŘÍJNU 2019
V pátek 6. září byla slavnostně podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavby „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“ Společností
Přepychy, která sdružuje společnosti KAVE Bau s.r.o. (správce společnosti) a Merit Bau CZ a.s. (společník). Výstavba bude zahájena začátkem října 2019.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC
Dluhy - exekuce - bydlení
JE VÁM VÍCE NEŽ 50 LET? • UZAVŘELI JSTE NEVÝHODNOU
SMLOUVU A NEVÍTE, JAK SE JÍ ZBAVIT? • TRÁPÍ VÁS VAŠE
DLUHY NEBO EXEKUCE? • BOJÍTE SE, ŽE VÁM KVŮLI DLUHŮM VAŠICH BLÍZKÝCH EXEKUTOR VYBÍLÍ BYT NEBO ÚČET?
• PŘEMÝŠLÍTE O ŘEŠENÍ DLUHŮ OSOBNÍM BANKROTEM? •
BOJÍTE SE, ŽE PŘIJDETE O BYDLENÍ?:
Pro velký úspěch a zájem vás občanů o mobilní právní poradnu zorganizoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška pokračování.
MÍSTO: Centrum pro všechny generace Dobruška (nachází se zde RC
Sedmikráska a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 24, Dobruška- vchod od
občerstvení U Sedmikrásky).
DATUM: 22. 10. 2019 ČAS: 10:00 – 17:00
Občané, kteří budou mít zájem o bezplatnou individuální advokátní pomoc, mají možnost objednání konzultace na telefonním čísle 776 703 170.
Přednost budou mít občané objednaní.
Bližší informace vám sdělí: Ing. Mgr. Simona Dolková 494 629 621
NA KONZULTACI SI S SEBOU PŘINESTE POTŘEBNÉ DOKUMENTY, KTERÉ SE K VAŠEMU PROBLÉMU VZTAHUJÍ.

INFORMACE Z OÚ
poděkování pracovníkům Technických služeb

Po zprůjezdnění silnice směrem na Záhornici nastoupili pracovníci technických služeb okamžitě k údržbě zeleně v lokalitě „Ve skalách“. Návštěvníkům
Přepych se tak znovu nabízí nádherný pohled na naše upravené skály a
sochy. Děkujeme!

Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice
a další probíhající stavební práce
Oprava silnice bude dokončena v termínu. Dva týdny před plánovaným
předáním zhotovitelem byla zpřístupněna pro provoz autobusové i jiné
dopravy. Zatím se projíždí stavbou s výrazným omezením rychlosti. Tu
je třeba opravdu dodržovat, na stavbě se pohybují dělníci dokončující
opravu a pokračují práce na opravě chodníku podél silnice.

VÝZVA SDH PŘEPYCHY

Žádáme občany, aby veškeré pálení na svých pozemcích
hlásili na HZS,
tel.č. 950 530 100
nebo elektronicky https://paleni.izscr.cz/paleni.
Sníží se tím počet zbytečných výjezdů
záchranných složek.
Dále připomínám, že v obci jsou 2x ročně pro občany
umístěny zdarma kontejnery na objemný odpad
a nebezpečný odpad. Využívejte této možnosti
a neničte ovzduší pálením nevhodných předmětů.
Za SDH Ondřej Piskora

INFORMACE Z OBCE

PŘEPYŠSKÁ ZÁKOUTÍ
Naše poděkování patří všem, kteří se podílejí na krásném vzhledu naší
obce.

PODĚKOVÁNÍ
Koncem července odešel do starobního důchodu pan Václav Vaněček,
pracovník společnosti AQUA SERVIS
a.s. Známe ho všichni velmi dobře obětavý, pracovitý a svědomitý člověk. Jako provozní montér „Střediska
Přepychy“ zajišťoval a opravoval naše
vodovody a technická zařízení již od
roku 1987. Budeme se s ním od září
potkávat v jeho nové funkci odečítače
stavu vodoměrů.
Za všechny občany obcí sdružených
ve Svazku obcí Dřížná panu Vaněčkovi ze srdce děkuji za jeho skvěle a
řádně odvedenou práci a do důchodu přeji hodně štěstí, pevné zdraví a
vždy úsměv na tváři!
Zdeňka Seidelová
předsedkyně Svazku obcí Dřížná

NA ZÁVĚR PRÁZDNIN
O přepyšské kormidlo - 24. 8.

Historicky prvními zahraničními účastníky soutěže netradičních
plavidel O přepyšské kormidlo se v sobotu 24. srpna stali Bryan
Pelletier a jeho kamarád Olufei ze země javorového listu. Svoji soupravu dvou lodí, na jejichž palubě nechyběla nebesa ani rajská zahrada, nazvali trefně Černý bůh. Více uvádíme v našem rozhovoru.
(autor Dana Ehlová, redakčně zkráceno).

Zajímavým oživením Přepyšského kormidla byla ukázka špičkových lodních modelů Jiřího Linharta z Velkého Poříčí. Věrné modely skutečných lodí z italských či
španělských doků získaly obdiv diváků i ocenění perfektní a trpělivé práce autora.
Elegantní plavba těchto lodiček na hladině Dvorského rybníka, vhodně doplnila
nemotornou plavbu sympatických, netradičních plavidel.

Představte vaši mezinárodní posádku na devátém ročníku soutěže O přepyšské kormidlo podle rolí na lodi.
Téma naší lodi byl biblický příběh Adama a Evy - vyhnání z ráje. Petra
ztvárnila Evu, já - Bryan Adama a Olufei byl náš Bůh.
Odkud pocházejí jednotliví členové?
Kapitánka Petra je z Přepych, Bryan a Olufei jsou z Kanady, provincie Alberta - město Calgary.
Kdo vymyslel název – kdy vás to napadlo?
Když jsem uviděl Olu v kostýmu, podívali jsme se na sebe a oba se smíchem
řekli: “Černý bůh”.
Jak dlouho jste připravovali vaše naprosto originální a jedinečné plavidlo,
vlastně dvě plavidla?
Bylo to celkem dlouhé přemýšlení, ale potom, co vznikla myšlenka, byla loď
na světě za pár hodin.
Chutnal Černému bohovi český rum v cíli?
Vychutnal si chuť českého rumu a chtěl by víc.
Co Adam a Černý bůh říkali tomu, jak se lidé v Česku dokážou bavit?
Tato událost je velmi jedinečná a pro Olu i pro mne to bylo poprvé, kdy jsme
měli příležitost zúčastnit se. Byli jsme však hodně nervózní, než jsme dorazili do cíle. Češi jsou velmi přátelští a cítili jsme se velmi pohodlně. Bylo to moc
zábavné odpoledne a něco, co si budeme pamatovat roky...

DO LAVIC S MACHEM A ŠEBESTOVOU
Dny bezstarostného dovádění skončily a je tu návrat do školních lavic.
Ani první den ve škole nemusí být smutný. Je tu setkání s kamarády,
vzájemně se sdělují zážitky z táborů, od moře nebo od babičky, ukazují
se fota z mobilů nebo rozbitá kolena Našim školákům zpříjemnili letos první den ve škole i virtuální kamarádi Mach se Šebestovou. Není
sice jisté, zda v době „dotykáčů“ bylo všem jasné, co to je za předmět,
to utržené sluchátko, ale dobrý nápad pedagogů rozhodně úsměv dětí
vykouzlil. Navíc, to zázračné sluchátko fungovalo. Jak jinak než zázrakem, nazvat to, že se ve sboru učitelů objevil nový muž. Zkušený
učitel Bohouš Slavík bude určitě posilou mužského elementu, tolik potřebného v našem školství. Ještě jedna letošní zajímavost – do první
třídy nastoupila pouze jediná nová žákyně. To historie naší školy asi
nepamatuje. Mladí rodiče – zamyslete se!.

Všem školákům a pracovníkům přejeme, aby i bez utrženého sluchátka,
měli dobrý školní rok.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Od 1.1.2020 dochází ve školství k novému způsobu financování ze strany státu. Od letošního podzimu je naše škola trojtřídní, neboť bude mít
výhodnější financování v dalších letech. Ve škole nově pracují tito zaměstnanci: Mgr. Bohumil Slavík (učitel 45 %, asistent pedagoga 0,25 %)
a Petra Bašová (asistent pedagoga 0,5 %
Do základní školy dochází 35 dětí, do mateřské školy 25 dětí.
Mgr. Jan Macháček

NA ZÁVĚR PRÁZDNIN
Loučení s létem 31. 8.
Dne 31.8 proběhlo v areálu SK Přepychy Loučení s prázdninami na jehož pořádání se spolupodílela místní skupina ČČK Přepychy a OÚ. Pro
děti bylo připraveno 9 soutěžních stanovišť. Během odpoledne mohly
děti navštívit skákací hrad, či se povozit na kolotoči. Po ukončení soutěží byli malí návštěvníci odměněni balíčkem sladkostí. Na závěr bylo
připraveno cirkusové představení po jehož skončení jsme se spolu s dětmi přesunuli do místního bufetu SK, kde děti obdržely párek a limo.
Těšíme se na další pěkné odpoledne spolu s Vámi. Výbor ČČK.

MS ČČK PŘEPYCHY
POŘÁDÁ
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
V pondělí 23. 9. 2019 od 14 – 16: 30 hod.
Hala prodejny p. Karlíčkové

KULTURNÍ KOMISE
OBEC PŘEPYCHY VÁS ZVE

SOUTĚŽ O NEJPŘEPYCHOVĚJŠÍ
A NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ DÝNI
Předání dýní:

v neděli 27.10.2019
mezi 15:00 a 17:00 hod u rybníku Sv. Jána.
Vyhodnocení proběhne při akci „V Přepychách se nebojíme“ 2. 11. 2019.

POSVÍCENÍ V PŘEPYCHÁCH
u Přelouče

Do spřátelených Přepych z Pardubického kraje zavítali zástupci spolků a
samosprávy z naší obce. Nebyla to náhoda. Přijali jsme pozvání na Posvícenskou veselici v sobotu 7. září. Na snímku: Jiří Sejkora, Jarmila Sejkorová,
Josef Marek, starosta Přepych u Přelouče Jan Havlík, Zdeňka Seidelová, Radek Pavelka, místostarosta s modelem hasičské cisterny.

STANOVÁNÍ U RYBNÍKA

Tradiční stanování u Rybníka zahájili naši PEPOVÉ pod vedením Radka
Tláskala v pátek 6. srpna. Po všechny večery bylo připraveno bohaté občerstvení pro všechny přítomné. Pepové, moc děkujeme!

ANDĚL PÁNĚ POMÁHÁ KOSTELŮM
projekt na záchranu církevních památek
Příběh započatý s Jiřím Strachem v Přepychách, má v našem kraji pokračování. Nyní již pod názvem Anděl Páně pomáhá kostelům se neoficiálně
spojilo několik obcí (Liberk, Javornice, Sedloňov a Přepychy) a tak snaha
o záchranu památek ve spolupráci s režisérem filmu Anděl Páně má své
pokračování. Sbírka na jejich záchranu odstartovala v Bělé u Liberka a
naši hasiči se svým tiskovým mluvčím, jak Jiří Strach objasnil své členství
v SDH Přepychy všem přítomným u kostela sv. Jana Nepomuckého v Bělé,
byli u toho. Za bryčkou v doprovodu hudby absolvovali výšlap od Venclova statku k improvizovanému areálu letního kina a stali se svědky, že právě
v tomto kostele bude točena část připravovaného filmu Anděl Páně III. Za
jejich účast i podporu děkují organizátoři projektu.

KNIHOVNA U LENKY
ve spolupráci se společností

VIKTORKA – HERECKÝ DŮM
pořádá besedu s herečkou

IVANOU JIREŠOVOU
filmovou hvězdou Ordinace v Růžové zahradě
moderuje Tomáš Magnusek

27. 9. 2019 od 15 hodin
v Restauraci Katka

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
17. ročník
Tradiční rybářské závody na rybnících Obecník a Farský proběhly pod
režií Josefa Vostřeze ml. v sobotu 20. 7. (dospělí) a v neděli 21. 7. (děti).
Za všechny účastníky soutěže a za Obec Přepychy obrovské poděkování
všem obětavým pořadatelům a sponzorům.

VÝSTAVA ILUSTRACÍ Petra Netíka - NEJTYHO
malí hasiči a ukázka hasičské techniky
V Opočně v Panské míčovně v Zámecké ulici byla zahájena výstava ilustrací a originálních modelů opočenského rodáka Petra Netíka-Nejtyho,
která je doplněna hasičskou tematikou ve spolupráci s mladými hasiči
SDH Záhornice, Houdkovice, Opočno a Čánky. Výstava, kterou pořádá
spolek ABAKUS potrvá do neděle 22. 9. Pro veřejnost je otevřena o víkendech. Ve všední dny na telefonické objednání pro školy.
Putování časem za krásami Východních Čech pokračuje ilustracemi Petra
Netíka. Po národopisci Josefu Korejzovi Blatinském, který zachytil reálný
stav života v Orlických horách a Podoorlicku ve 20. století, představuje
tvorbu, v níž autor s komiksovou nadsázkou podle historických předloh
či vlastních představ, zachytil život v
našem kraji.
V expozici naleznete i výukové pomůcky pro preventivně-výchovný
program „HASÍK - Vaše cesty k bezpečí“ realizovaný Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.
Hasičskou výzbroj a výstroj zapůjčili
malí hasiči ze Záhornice, kteří připravují s hasiči okrsku 2, 11 a 19 (což
jsme my) DEN MALÉHO HASIČE
na sobotu 21. 9. 2019.

Hanischovy varhany: výřez ilustrace z knihy Stručné dějiny Dobrušska a Opočenska.

CHRAŇTE DOMOV I SEBE
Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných
budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto
požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO!
1. ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte
opatrnost při vaření.
3. POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky
vždy dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé
nádoby.
6. POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku
požáru.
7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnosti hasicími spreji a přenosnými
hasicími přístroji.
8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.
10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a
zachránit členy rodiny.

Představení divadla Palace
v Hradci Králové
6.10. od 19 hodin
doprava autobusem zajištěna
odjezd v 17 hodin od zbrojnice
předprodej Pošta Partner

PODORLICKÉ TRHY
HOBBY BURZY
areál SK Přepychyod 6 hod.

ZÁŘÍ
7. 9 21. 9.
ŘÍJEN
5. 10. 19. 10. 26. 10.
LISTOPAD
2. 11. 16. 11. 30. 11.
PROSINEC
7. 12.

KALENDÁŘ AKCÍ V PŘEPYCHÁCH
Kaple Panny Marie od 10 hodin

14 / 9

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kostel sv. Prokopa od 17 hodin

14 / 9

VARHANNÍ KONCERT - ADAM VIKTORA
koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

21 / 9

V Domcích od 14 hodin

DRACI PATŘÍ NA NEBE
Hala u paní Karlíčkové od 14 do 16:30 hodin

23 / 9

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Restaurace U Katky od 15 hodin

27 / 9

BESEDA S HEREČKOU IVANOU JIREŠOVOU
Moderuje režisér Tomáš Magnusek

6 / 10

Divadelní představení - budova Filharmonie HK od 19 hodindoprava autobusem zajištěna: odjezd v 17 hod. od zbrojnice

PLNOU PAROU
předprodej vstupenek na Poště Partner. Cena 250 Kč

PŘEPYCHY, KOSTEL SV. PROKOPA
sobota 14. 9. v 17 hodin

GABRIELA EIBENOVÁ
soprán

ADAM VIKTORA
varhany
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FESTIVALOVÁ PŘEDEHRA
Slavnostnímu zahájení letošní
hudební přehlídky bude
předcházet festivalová předehra na
obnovené varhany v kostele
sv. Prokopa v Přepychách.
Na koncertě, který se koná

V SOBOTU 14. 9. od 17OO
ve spolupráci
s Českým varhanním festivalem,
se představí jeho zakladatel,
varhaník

ADAM VIKTORA
spolu se sopranistkou

GABRIELOU EIBENOVOU.
Věříme, že si příznici
Festivalu F. L. Věka s potěšením
vychutnají zvuk
dvoumanuálového nástroje,
postaveného roku 1872
rychnovským varhanářem
Amandem Hanischem, jenž díky
vedení obce Přepychy včele se
starostkou Zdeňkou Seidelovou
prošel v letech 2015 — 2017
celkovou náročnou obnovou.
Na programu úvodního koncertu
bude hudba italských barokních
skladatelů a představitele
německých mistrů Johanna
Pachelbela. Vedle toho se
posluchači dočkají duchovních
zpěvů a preludií Antonína Dvořáka
a také tří tanců pro varhany
z 16. století od neznámého autora.

