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Pro dìti èas prázdnin, pro dospìlé možnost dovolených. I události tohoto roku nás nutí 
k zamyšlení nad mnohým:
• Za prvních 10 dnù prázdnin zahynulo na silnicích 34 lidí, èastou pøíèinou je rychlá jízda. 
Pokud má mìstská policie Dobruška provádìt 
kontrolní mìøení – musí øádnì informovat øidièe, 
že se provádí kontrola. V naší obci nìkolikrát 
mìøila státní policie, mìstská má zatím pauzu. 
Je na rodièích, aby mládeži øádnì domluvili.
• Pøi návštìvì Úøadu práce je patrno, že tam 
pøibylo lidí, kteøí pøišli o práci. V evidenci je již 
464.000 lidí. Naše obec zamìstnává šest 
pracovníkù, které platí stát. Díky vybavení 
zázemí „technických služeb“ je jejich využití na 
dobré úrovni.
• Svìtová ekonomika je v recesi. Hledají se 
øešení. Nìkteøí politici prosazují šrotovné – asi 
potøebují volební hlasy øidièù. My z venkova 
prosazujeme „žravné“ (za každé snìdené prase) 
– pro zemìdìlce,“pivné“ (pøíspìvek na vypité pivo) – pro hospodské, „odchodné“ 
(za každé uvolnìné poslanecké místo) - pro nevyvedené politiky .
• Volby do Evropského parlamentu jsou za námi. Do Parlamentu ÈR budeme volit 9. a 10. 
øíjna 2009. Pokud špatnì zvolíme a vìtšina zvolených zástupcù se „nevyvede“ – budou  tyto 
pøedèasné (demokratické) volby zcela zbyteèné.
• SFŽP vyhlásil Zelená úsporám, kde pro obèany je pøipraveno celkem 24 miliard korun na 
zateplování domù. Na rok 2009 = 10 miliard korun. Obec vèas zajistila zveøejnìní 
potøebných informací. Po podrobnìjším seznámení s podmínkami nastalo mezi zájemci 
rozladìní nad dostupností i finanèní úsporou pøi realizaci. Na SFŽP dorazilo za dva mìsíce 
pouze 8 žádostí ?! Mìlo by to být urèité pouèení pro naše volené poslance. Obdobný 
problém øeší i obec pøi rozhodování o žádostech o dotace. Øádnì podat žádost a zúøadovat 
finanèní výpomoc státu èi EU je dost velký problém - hrozí vratka penìz navýšená o penále 
až o 100%. Aktuálnì dìláme vše pro získání dotace na zateplení školy, která má být 
vyhlášena v øíjnu 2009. Známou „mediální kauzou“ je obec Rudoltice u Lanškrouna, kterou 
jsme pøed nìkolika lety osobnì navštívili. Obdivovali jsme odvahu starosty i rozsah 
výstavby. Následné kontroly však odhalily velké nedostatky (zadávání veøejných zakázek, 
úèetnictví …). Výsledkem je výmìr od finanèního úøadu na vratku dotace s penálem ve výši 
136 milionù (oèekávají další dvì kontroly, kde hrozí vratka až 320 milionù korun). Obec 
Rudoltice má rozpoèet ve výši 25 milionù korun. 
• Letošní poèasí (i když si stìžujeme) je pøíznivé – s dostatkem vody i tepla. Oèekává se 
dobrá úroda na polích i sadech. Globální zmìny vedou k vìtším výkyvùm v poèasí – je tu 
nový nepøíznivý jev „rychlých povodní“. V obci je k obdivu zeleò vysázená pøed 10ti lety – 
pnoucí rùže u el. sloupù, živé ploty u Dvora, kvetoucí lípy a zlatý déš� u  kostela,alej borovic 
a korejských jedlí u høbitova. Pracnì vysázené stromky v obecním lese nám neuschly jako 
za let minulých. U øadových bytovek èp. 193 budeme dìlat dílèí protipovodòovou úpravu.

Èas bìží, probìhla a probìhne øada kulturnì spoleèenských akcí (rybáøské závody, turnaj 
RTA, oslavy 50 let ÈÈK, výroèní schùze…), kde se setkáváme a diskutujeme o životì. 
To je dobré zjištìní – pomáhá nám to blíže se osobnì i názorovì poznávat a tím stmelovat 
naše spoleèenství obce. Mìli bychom pak být odolnìjší vùèi nepøíznivým okolnostem, které 
lze oèekávat.           Petera Josef, starosta
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Czech Point, neboli Èeský Podací Ovìøovací Informaèní 
Národní Terminál, je asistované místo výkonu veøejné 
správy, kde každý obèan mùže získat informace 
o údajích, které o nìm vede stát v centrálních registrech. 
Cílem projektu Czech Point je poskytnout obèanùm 
ovìøené výstupy z centrálních státních evidencí 
a rejstøíkù na jednom místì, aniž by museli navštívit 
nìkolik rùzných úøadù státní správy.
Takovým místem je i Obecní úøad Pøepychy, kde mùže 
každý obèan získat ovìøené výstupy z katastru nemovitostí, 
živnostenského, obchodního, insolvenèního rejstøíku nebo 
z rejstøíku trestù, dále výstup z registru podnikání pro 
právnickou a fyzickou osobu, seznamu kvalifikovaných 
dodavatelù, z výpisu bodového hodnocení øidièe a výstup 
z registru provozu modulu autovrakù ISOH. Tyto ovìøené 
výstupy  jsou veøejnými listinami.

Základní informace k jednotlivým výstupùm

Výpis z katastru nemovitostí
Žadatel o výpis z katastru nemovitostí musí znát název 
katastrálního území a èíslo listu vlastnictví, pøípadnì 
parcelní èíslo pozemku nebo èíslo popisné budovy, pro 
kterou je výpis z katastru nemovitostí žádán. O výpis 
z katastru nemovitostí lze zažádat i podle seznamu jednotek 
a to v pøípadì, že budova je èlenìna na jednotky. To je 
typické zejména u bytových domù. Žadatel pak musí znát 
nejen popisné èíslo, ale i èíslo bytu v domì. Správní 
poplatek za vydání tohoto ovìøeného výstupu èiní 100,- Kè 
za první stranu a 50,- Kè za každou další zapoèatou stranu. 
Snímky katastrální mapy OÚ neposkytuje! Oprávnìným 
poskytovatelem takové listiny je nadále pøíslušné 
pracovištì Katastrálního úøadu.

Výpis z obchodního rejstøíku
Žadatel o výpis musí v žádosti uvést identifikaèní èíslo 
(IÈO) subjektu, o nìmž mají být informace poskytnuty. 
Správní poplatek za vydání tohoto ovìøeného výstupu je ve 
výši 100,-Kè za první stranu a 50,- Kè za každou další 
zapoèatou stranu.

Výpis z živnostenského rejstøíku
Žadatel o výpis musí v žádosti uvést identifikaèní èíslo 
subjektu (IÈO) subjektu, o nìmž mají být informace 
poskytnuty. Správní poplatek za vydání tohoto ovìøeného 
výstupu je ve výši 100,- Kè za první stranu a za každou další 
zapoèatou stranu ve výši 50,- Kè.

Výpis z rejstøíku trestù
Podle § 11a odst.1 zákona è. 269/1994 Sb. o Rejstøíku 
trestù, v platném znìní, lze vydat výpis z evidence Rejstøíku 
trestù osobì, které se výpis týká, pouze na základì písemné 
žádosti. Tuto žádost žadatel obdrží vyplnìnou na pracovišti 
Czech Point. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point 
výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít 
pøidìleno rodné èíslo. To znamená, že výpis mùže být 
vydán i cizincùm, kteøí mají napøíklad trvalé bydlištì 

CZECH POINT 
na Obecním úřadě v Přepychách

v Èeské republice. Je možné vydávat výpisy z Rejstøíku 
trestù i zmocnìncùm, kteøí žádají o výpis na základì plné 
moci jim udìlené další osobou. Za výpis z rejstøíku trestù 
zaplatí žadatel 50,- Kè.

Výpis bodového hodnocení øidièe
Na základì novely zákona è. 361/2000 Sb. lze žádat 
o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru 
øidièù. Žadatel popøípadì zmocnìnec na základì plné moci, 
mùže výpis stavu konta získat po ovìøení totožnosti. 
Správní poplatek za vydání ovìøeného výstupu je ve výši 
100,- Kè za první stránku a za každou další zapoèatou 
stránku ve výši 50,- Kè.

Seznam kvalifikovaných dodavatelù
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù je písemné 
potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnìní 
kvalifikace pøíslušnými doklady, vydávané Ministerstvem 
pro místní rozvoj, obsahující údaje zapisované do seznamu. 
U nezapsaných dodavatelù obsahuje výpis informaci 
o skuteènosti, že dodavatel není v seznamu zapsán. Tento 
výpis dokáže nahradit nìkolik výpisù (Obchodní rejstøík, 
Rejstøík trestù apod.) a prokázat kvalifikaci napøíklad 
v pøípadì podání nabídky do veøejné soutìže. O tento výpis 
mùže požádat anonymní žadatel. Správní poplatek 
za vydání tohoto ovìøeného výstupu je ve výši 100,- Kè 
za první stránku a za každou další zapoèatou stránku ve výši 
50,- Kè.

Registr úèastníkù provozu MA ISOH
Od 1. ledna 2009 autorizují místa Czech Point kontaktní 
osoby, které žádají o oprávnìní k pøístupu do MA ISOH 
(Modul Autogramy Informaèní Systém Odpadového 
Hospodáøství) za úèelem podání agendy nebo její kontroly. 
Správní poplatek za vydání tohoto ovìøeného výstupu je ve 
výši 100,- Kè za první stránku, výpis by mìl být pouze 
jednostránkový (urèeno pro firmy likvidující autogramy).

Všechny poplatky, vybírané za ovìøené výstupy 
z centrálních státních evidencí a rejstøíkù a za výpis 
z rejstøíku trestù, se platí v hotovosti (nikoliv prostøed-
nictvím kolkové známky) na pracovišti Czech Point a jsou 
pøíjmem obce.

O zpravodaji
Vydává: Obecní úøad Pøepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

Náklad: 300 ks, ZDARMA - možno vyzvednout 
na OÚ, v obchodì potravin, v obchodì p. Karlíèkové

Uzávìrka pøíštího èísla: 30. 9. 2009
Tisk novin: regereklama, Opoèno
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č.2009−01 ze dne 17. 3. 2009

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č.2009−02 ze dne 16. 4. 2009

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení
2. Informaci o ZŠ a MŠ Pøepychy (p.Macháèek)
3. Informaci o dotacích na zateplení budovy školy
4. Informaci o situaci v domì èp. 212 – vystìhování bytu è.5
    20.3.2009 probìhne jednání s nájemníky – úèast zastupitelù
5. Informaci o umístìní pamìtních tabulek na povodnì – 3 kusy
6. Informaci o výši dluhové služby obce za rok 2008 

ve výši 4,55%
7. Informaci o komplexních pozemkových úpravách 

28. Informace o stavebních parcelách u bytovek –výmìra 1360m
9. Prodej domù a bytù v obci, možnost pronájmu
10. Otevøení OÚ v nedìli 26.4.2009 z dùvodu možné registrace 

cizincù k volbám do evropského parlamentu
II. Schvaluje:
1. Závìreèný úèet obce Pøepychy za rok 2008, vèetnì zprávy 

o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2008
Celoroèní  hospodaøení „bez výhrad“

2. Rozpoèet obce na rok 2009 – vìcnou a finanèní èást
                  pøíjmy          4.500.000,- Kè
                  výdaje          4.500.000,- Kè
                  financování                0,- Kè
3. Prodej pozemku v k.ú. Mokré 

2 2evidence PK, par.è. 560/12, výmìra 2.945 m  - cena 6,-Kè/m
3. Žádost o dotaci na rozšíøení pracovištì Czech Point 

(dovybavení stávajícího pracovištì) a podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

4. Rozpoètové opatøení 2009-01
                 pøíjmy + 42.538,- Kè
                 výdaje -  42.538,- Kè
Pøipomínky a informace:
1. EKO-den v ZŠ ( OÚ zajistí dopravu).
2. Nepoøádek u altánku pøed farou
3. Vìtve „na èarodìjnice“ navozit ke høišti nejdøíve týden 

pøed konáním akce
4. Odprodej postýlek z MŠ, monitoru, lavic z kina a dalšího 

vyøazeného zaøízení
5. V období krize omezit výdaje za knihy
6. Promítání kroniky pro obèany Pøepych v pohostinství Katka 

bude 3. kvìtna 2009 od 14:00 hodin
7. Opìt upozornit obèany na volné pobíhání psù
8. Oprava rybníku u sv. Jána – zorganizuje p. Macháèek 
9. Skácení obou vrb u rybníka a vysadit vše nové
10. Sekání obecních ploch - doøešit obsluhu samochodné sekaèky
11. Mìsto Týništì n. Orlicí nabízí k prodeji Avii pro hasièe
12. Doøešit umístìní výsadby vánoèního stromku  u hasièské 

zbrojnice
Úøední deska :
Pozvánka : 2.3.2009 - 17.3.2009
Návrh rozpoètu: 2.3.2009 - 17.3.2009
Závìreèný úèet: 2.3.2009 - 17.3.2009

Ing. Josef Petera - starosta obce Mgr. Jan Macháèek - místostarosta  
Václav Kánský - ovìøovatel  zápisu Milan Burket - ovìøovatel zápisu 

V obci Pøepychy dne 20.3.2009

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení
2. Uskuteènìní promítání kroniky obce 3.5.2009 od 15 hod. 
3. Informaci o situaci v domì èp. 212 – vystìhování bytu è. 5
    8.4.2009 podaná žádost na Okresní soud o vyklizení bytu, 

pozvat do rozšíøené rady Dr. Antla 
4. Informaci dodavatele opravy rybníka Obecník o zahájení 

prací na opravì po 20.7. 2009 a trvání opravy po  
dobu cca 2 mìsíce ( použitý materiál – žula, úprava stìny – 
bude doøešené místním šetøením)

5. Práce na dlažbì na høišti budou zahájeny až po akci 
Policie ÈR, provede f. p. Cigánka

6. Informaci o zateplení školy -2 zpracovatelé žádostí o dotaci, 
provést výbìr

27. Informace o stavebních parcelách u bytovek – výmìra 1360m  
– 2 zájemci 

8. Informaci o 2 prodaných stavebních parcelách, kde stavebníci 
zámìr nebudou realizovat

9. Otevøení OÚ v nedìli 26.4.2009 od 8:00 hod. do16:00 hod
z dùvodu možné registrace cizincù k volbám do EP

10. Informaci o EKO dnu místní ZŠ (p. Macháèek)
11. Informaci o dokonèené opravì rybníku u  sv. Jána
12. Informaci o opravách v MŠ v dobì prázdnin – výmìna dveøí 

u kuchynì, skládek – místní šetøení
13. Informaci o problematice cen vodného a stoèného 
II. Schvaluje:
1. Pøijetí dotace  z Krajského programu obnovy venkova pro rok 

2009 na akci „Oprava rybníku Obecník“ ve výši 462 000,- Kè 
a uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhrad. krajem

2. Smlouvu o bezúplatném pøevodu pozemkù v kat. úz. Pøepychy 
parc. è. 990/2, 1100/2 a 1110 od  státu – Úøad pro zastupování 
státu ve vìcech majetkových   

3. Podání žádosti na Královéhradecký kraj o bezúplatný pøevod 
pozemkù a komunikací v kat.území Pøepychy parc. è. 233/34, 
233/39, 233/44 a  èást. 1002/1

4. Poskytnutí 10.000,- Kè z rozpoètu na materiál ke zhotovení 
pergoly  svépomocí u èp. 212 – bude provedeno místní šetøení

5. Odstranìní sloupu u Šaba�áku v místì dlažby pro kontejnery
Pøipomínky a informace:
1. V pøíštím roce zvážit zateplení MŠ a OÚ – možnost dotací 
2. Vjezd u bytovek èp. 193 – obèané se musí dohodnout, 

zda cestu pøekopat najednou nebo po etapách
3. Odvoz plastù od prodejny – problematika odvozu
4. ZŠ sbírá jen baterie a malé spotøebièe
5. Svoz nebezpeèného odpadu – 9.5.2009 - Rund
6. Kanalizace Domky – problematika povodòových vod
7. Sekání obecních ploch -  doøešit obsluhu samochodné sekaèky,
     - pøipomínky k práci zamìstnancù z ÚP (denní výkazy práce)- 

schùzky zastupitelù 1. a 3. støedu v mìsíci od 20 hod.
8. Mìsto Týništì n. Orlicí nabízí k prodeji Avii pro hasièe 

- zaslat žádost na MÚ
9. Vyústìní kanalizace do Šaba�áku
10. Nejde místní rozhlas – objednat reklamaci opravy, na pøíští 

rok uvažovat o bezdrátovém rozhlasu
Úøední deska:
Pozvánka: 3.4. - 16.4.2009, Stavební parcely: 5.3. - 16.4.2009

Ing. Josef Petera - starosta obce Mgr. Jan Macháèek - místostarosta  
Miroslav Andrš - ovìøovatel zápisu Jan Podzimek - ovìøovatel zápisu

V obci  Pøepychy dne 20.4.2009
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č.2009−03 ze dne 11. 5. 2009

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy 
č.2009−04 ze dne 25. 6. 2009

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení.
2. Informaci o zastøešení pošty – musí být stavební povolení
4. Návrh možného kandidáta z øad zastupitelù na místo 

pøísedícího u okresního soudu v Rychnovì nad Knìžnou 
5. Informaci o pøijímání pøihlášek do MŠ
6. Informaci o volných zahrádkách v kolonii

II. Schvaluje:
1. Schvaluje postup zámìru stavby multifunkèního zaøízení 

v lokalitì høištì z prostøedkù EU
2. Žádost o bezúplatný pøevod pozemkù v kat. úz. Pøepychy 

2parc. è. 538/1 o výmìøe 237 m  od  státu –  Úøad   
pro zastupování státu ve vìcech majetkových – komunikace 
u høbitova  + podání žádosti na OÚ Pøepychy o zaøazení 
pozemku do místních komunikací

3. Rozpoètové opatøení è. 2/2009: 
P  + 80.232,- Kè, 
V + 80.232,- Kè, 
F 0.       

4. Komplexní zpracování a zúøadování žádosti  o dotaci na 
zateplení ZŠ firmou CEP a.s. Hradec Králové

5. Smlouvu o spolupráci mezi obcí Pøepychy a MÚ Dobruška 
o administraci projektu „eGovernment v obcích – 
CzechPoint“ v cenì 1.000,- Kè.

6. Nákup mobilního WC pro obec (dílny)

Pøipomínky a informace:
1. Zastavit zhotovení dlažby na høišti z dùvodu možné 

výstavby  multifunkèního zaøízení
2. Provést  místní šetøení u èp. 212 – stavba pergoly
3. Dennì kontrolovat a uklízet u kontejnerù- pracovníci VPP
4. Ošetøení porostu v lese – vyžínání, nástøik
5. Doupravit terén u Dvoráku (zatravnit, utìsnit stavidlo – 

únik vody)
6. Sekání obecních ploch po dobu nemoci pracovníka VPP 

zajiš�uje p. Kadlec

Úøední deska:
Pozvánka: 4.5.2009 - 11.5.2009

Ing. Josef Petera - Mgr. Jan Macháèek - místostarosta  
Josef Marek - ovìøovatel  zápisu Milan Burket - ovìøovatel  zápisu 
 
V Pøepychách dne 16. 5. 2009

starosta obce 

Zastupitelstvo obce Pøepychy

I. Bere na vìdomí:
1. Kontrolu plnìní døívìjších usnesení.
2. Informaci o vìcném a finanèním plnìní rozpoètu 

(oprava traktoru, zahájení opravy rybníku Obecník, revize
el. zaøízení v èp. 125, stavební úpravy v MŠ, zmìna
územního plánu, nátìry na høbitovì, práce na dílnì 
èp. 22, údržba patek veøejného osvìtlení, projekèní práce 
– vstup na poštu)

4. Informaci Mgr. Macháèka o pøijímání žákù do MŠ a situaci 
v ZŠ – (konec školního roku až 30.6., kronika ZŠ na 
www stránkách obce, obnovena èinnost zdravotnického 
kroužku, úèast v soutìžích)

5. Informaci ing. Petery o problematice provozu a financování 
vodovodu a kanalizace v obci

6. Povodòový plán obce
7. 18.6.2009 nabylo právní moc rozhodnutí o vyklizení bytu 

è. 5 v èp. 212
8. Informaci o zhotovení suchého WC na høbitovì.

II. Schvaluje:
21. Odprodej pozemku parc.è. 237/122 o výmìøe 1352 m  

v cenì 54.100,- Kè a smlouvu o smlouvì budoucí
2. Odvolání pøísedícího u Okresního soudu 

v Rychnovì n. Kn.- skonèení na vlastní žádost
3. Rozpoètové opatøení è. 3/2009 

24. Pøijetí daru – pozemek parc. è. 403 o výmìøe 295 m
5. Dodatek è. 1 ke smlouvì o spolupráci mezi obcí Pøepychy 

a MÚ Dobruška o administraci projektu „eGovernment 
v obcích a výsledek poptávkového øízení na dodavatele 
zaøízení – technologie upgrade stávajícího pracovištì 
Czech Point

6. Jmenování velitele hasièù

Pøipomínky a informace:
1. Uspoøádání povodòové sbírky – vytypovat konkrétní obec
2. Pokraèování v pøípravách stavby víceúèelové haly - další 

schùzka za pøítomnosti zástupcù SK a p. Dubna bude 
30.6.2009

3. Žádosti o komplexní pozemkové úpravy -  tiskopisy 
k podpisu jsou k dispozici na OÚ

4. Sekání obecních ploch – sekaèka byla v opravì 17 dnù
5. Upozornìní na krádeže v naší i sousedních obcích
6. Volné pobíhání psù po obci – upozornit majitele

Úøední deska:
Pozvánka: 18.6. – 25.6. 2009
Zámìr na odprodej stavebního pozemku  è. 237/122     
10.6. – 25.6.2009

Ing. Josef Petera - starosta obce Mgr. Jan Macháèek - místostarosta   
Jan Škalda - ovìøovatel  zápisu Jan Podzimek - ovìøovatel  zápisu 

V Pøepychách dne 29.6. 2009
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Tak už to chodí, lidé a všechno co je obklopuje má nìjaká 
výroèí. U lidí se jedná o výroèí narození, sòatku, koupì 
nového auta, zaèátku kouøení, datum, kdy jsme s ním 
praštili, ale i úmrtí atd, atd.. Svá výroèí mají stromy, vznik 
života ve vodì, na souši, vymøení dinosaurù, pády monarchií 
a meteoritù, nesèetná válèení a další. Svá výroèí mají 
i stavby všeho druhu.  A jistì je mnoho staveb, které by 
zasluhovaly významnou pozornost, ale tuto starost 
ponechám historikùm a Davidu Vávrovi se šumnými mìsty. 

V tomto pøípadì se chci vìnovat významnému výroèí jedné 
malinké lidové stavby, kterou naše rodina vlastní. Jedná se 
o roubenou chaloupku èp. 17 v Pøepychách. V roce 2009 to 
bude 300 let, kdy byla postavena. Alespoò to dokládá výèet 
majitelù, kteøí jsou evidováni v obecní evidenci. Jsou to: 
1709 Jiøí Mizera, 1720 Jan Mizera, 1758 Mikuláš Mizera, 
1770 Václav Libøický, 1771 Jan Obst, 1786 Jan Obst, 1818 
Matìj Boháè, 1838 Václav Štìch, 1864 Josef a Františka 
Hájkovi,1896 Františka Hájková, 1905 Václav Zilvar, 1963 
Rùžena Otèenášková, 1972 Jiøí a Zdeòka Otèenáškovi.

Rok 1709 – jak už je to dávno! Udìlejme si malou exkursi 
do historie: 
• Nejen habsburská monarchie, ale celá Evropa se ještì 
nevzpamatovala z krutých následkù tøicetileté války 
a epidemie moru a neštovic, a už se znova válèí. Tentokrát 
o španìlské dìdictví Habsburkù. 
• Na habsburském trùnì sedí nadìjný vladaø Josef I. Ten 
však záhy umírá a na císaøský stolec usedá jeho bratr Karel 
toho jména v poøadí VI. Je posledním mužským dìdicem 
habsburského rodu. Následnì se Karel mimo císaøských 
povinností marnì snaží zplodit životaschopného mužského 
následníka trùnu. Ještì 8 let chybí do narození dcery Marie 
Terezie. Proto se pro ní snaží pragmatickou sankcí zajistit 
pokraèování na trùnì pro vlastní dynastickou linii. 
• Nekompromisní rekatolizací s pomocí jesuitského øádu - 
Tovaryšstva Ježíšova církev uplatòuje svou moc a na pomoc 
svému vlivu pøestavuje kostely a další svatostánky 
v barokním slohu. 
• Ještì 47 rokù zbývá do narození W.A.Mozarta!

Proè tak dlouho chalupa bez úhony pøeèkala? Ze strany 
velké vody asi nikdy nebezpeèí nehrozilo. Z almanachù 
pøepyšských hasièù se ale dovídáme, že obec byla postižena 
nìkolika nièivými požáry. Vždy se jednalo o neš�astné 
zahoøení jednoho domu, od nìhož vzplála, vzhledem 
k hoølavosti tehdejších domù celá související zástavba. Tady 
je asi odpovìï na položenou otázku. Chalupa stojí mimo 
souvislou zástavbu!
Když matka Rùžena Otèenášková chalupu zdìdila vyvstaly 
nové otazníky. Prodat jako chalupu, prodat jako stavební 
parcelu? Rozhodl osud, který mì zavál sòatkem 
do Náchoda. A protože jsem založením patriot, nechtìl jsem 
s rodnou obcí ztratit kontakt. Jsem taky palièák, a proto jsem 
musel pøekonat nejen odrazující reakce nìkterých obèanù 
Pøepych, ale i zprvu odmítající manželky. Tím byl 
zodpovìzen další otazník, tedy že se zaène s pøestavbou na 
rekreaèní úèely. 

300 let roubenky Když jsme zaèínali, nìkdy v roce 1963, byl stav a ráz 
chalupy úplnì jiný než dnes. Chalupa mìla s hospodáøskými 
budovami jedineèný pùdorys, typický pro lidové stavby 
Podorlicka. Jak to všechno zachovat v pùvodním stavu 
a nekrást?! To byla otázka, na kterou se nedalo odpovìdìt 
jinak, než - èásteènì zbourat! Na celém objektu došková 
krytina, v mnoha pøípadech prohnilá vèetnì nosného krovu 
a na nìkolika místech propadaná. Já bez penìz po 
absolvování vojenské služby, rodièe bez penìz v teprve 
trochu se rozjíždìjícím JZD. Dnes vám pùjèí každá banka 
a finanèní spoleènosti, ale tehdá! Z nutnosti, èehož dodnes 
litujeme jsme zaèali s odbouráním všech èásteènì 
ponièených budov: komory, chléva, stodoly a sroubku na 
náøadí. Zbylo jen torzo: svìtnice, kuchyòka a pøedsíò. 
K tomu jsme pøilepili døevník se skládkem na náøadí. 
Po bourání jsme nejdøív pozemek oplotili, sad osázeli 
novými ovocnými stromky. Pak došlo na podstatnou opravu 
chalupy, alespoò trochu v duchu doby, ale s vìdomím 
nepoškodit památkový ráz stavby. Proto jsme venku nechali 
pøívod døízeòské vody a zùstal suchý záchod - kadibudka 
se srdíèkem ve dveøích. Pøi vzpomínkách na ta léta si nelze 
neuvìdomit nároènost na nás všechny. Pøes týden v práci, 
zpoèátku i do sobotního poledne a pak makat celý víkend. 
Bez smyslu pro kutilství, tj. nauèení se rùzným øemeslùm by 
nešla práce zvládat. Samozøejmostí bylo zvládnout vìtšinu 
zednièiny, èásteènì tesaøiny a truhlaøiny, nìco práce
od železa a nakonec ovocnaøinu i zahradnièinu. Ne vše se 
nám ale podaøilo, nìco jsme i vyloženì zorali. 
Chalupa se nevyhnula ani negativùm dnešní doby. V roce 
1996 byla z velké èásti vykradena vìtšina vnitøního 
vybavení, všechno ve stylu našich pøedkù. Naštìstí bylo 
možno léèit špatné stavy mysli se spisovatelem Františkem 
Nepilem a jeho knížkou a vyprávìním „Jak se dìlá chalupa“. 
Ohlížíme-li se zpìt je tøeba za pomoc podìkovat rodièùm 
a dalším pøíbuzným a známým. Musíme podìkovat i všem 
sousedùm za dobré sousedské vztahy a to Ježkovým, 
Lukešovým, Štìchovým a Pavlíkovým.
V dobì, kdy vyjde tento èlánek, bude novým majitelem 
rodina naší dcery a to Ivana a Viktor Brožkovi. Stejnì jako 
my mají zájem o rekreaci ve vesnickém prostøedí a také mají 
zájem nìkteré zbourané stavby èásteènì pøístavbou 
nahradit, samozøejmì s citem pro památkový ráz. 
Napsáním tohoto èlánku jsem se trochu snažil popsat starosti 
majitele jedné dobové stavby. Kdyby to šlo, se svou 
problematikou by nás jistì dokázali seznámit všichni 
majitelé chalupy, kteøí ji v prùbìhu 300 let vlastnili.

              Jiøí Otèenášek, Náchod

Vše k Vašemu PC
Prodej, servis a aplikace výpoèetní techniky, 
odvirování a zálohování dat, nabídka 
nových sestav podle úèelu a užití. 
Prodej periferií (tiskárny, monitory, reproduktory …), 
notebookù, FLASH diskù, klávesnice, HDD a dalšího HW.
Dle požadavku je možné pøedem zpracovat nabídku (pøedevším 
u pc sestav) a teprve po odsouhlasení ceny umožnit nákup jen toho 
co opravdu potøebujete… Oprávnìný záruèní servis je samozøejmostí.

Kontakt: Roman Kovaøíèek - roman.kovaricek@trnov.cz
tel.: 605 314 988, 517 33 TRNOV 68, IÈ: 747 50 089
Internetové stránky jsou v pøípravì s adresou - www.rkcomp.cz
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Podle odhadù v roce 2015 bude každý druhý Evropan 
alergikem. V Èeské republice je nyní pøibližnì 25% lidí, kteøí 
se již jako alergici projevili a každým rokem toto procento 
narùstá, øíká MUDr. Drahomíra Peøinová, dìtská lékaøka, 
øeditelka Dìtského centra Veská.

Èím to je?
Enormní nárùst alergických 
chorob je urèitì dán zmìnìným 
stylem života a také zcela 
odlišným životním prostøedím. 
Svou velkou negativní roli hraje 
stále se zhoršující a zneèiš�ující 
ovzduší se zvýšenou koncentrací 
výfukových plynù. Alergické 
choroby vznikají vinou poruchy 
obranyschopnosti organismu, 
který reaguje „pøestøelenou reakcí“, kdy chce ze svého tìla 
vylouèit cizorodé látky – alergeny. V letních mìsících mohou 
být citliví jedinci ohroženi alergií na bodnutí hmyzem. Jelikož 
tato onemocnìní mùže konèit velmi vážnì, pacienti kromì 
doporuèené léèby musí být vždy vybaveni lékárnièkou k první 
pomoci. 

Dá se s tím nìco dìlat? 
Základem úspìchu v boji s alergií je vyhnout se alergenùm 
a vytvoøit si takové prostøedí, abychom nezavdali pøíèinu 
ke vzplanutí alergické choroby. Kromì dùsledného odstranìní 
alergenu je potøeba se chránit i léky, které zmíròují pøekotnou 
reakci obranného systému. Bohužel, 50 % pacientù s alergií 
na pyly døíve èi pozdìji získá další alergie a to pøevážnì 
na potraviny. Jediná možnost léèby je pøísné odstranìní 
takovýchto potravin z jídelníèku.
Pøes možnost léèebného ovlivnìní alergických chorob 
je potøeba dùslednì se zamìøit  na zdravý styl života a úpravu 
prostøedí jak vnitøního tak i zevního, aby se zmírnil dosavadní 
rychlý nárùst této civilizaèní choroby.

   MUDr. Drahomíra  Peøinová  

ALERGIE – onemocnění dnešní doby

Nové knihy v místní knihovně

Blahopøejeme k životnímu jubileu!

Bøezen 2009
Šabata Jan èp. 155 70 let
Brandejsová Miluška èp. 43 83 let
Virtová Marie                         èp. 212 76 let
Nováková Margita èp. 118 80 let
Šumová Jana èp. 213 70 let
Kaiserová Marta èp. 71 83 let

Duben 2009
Sejkora Jiøí èp. 178 71 let
Èápová Vìra èp. 103 75 let
Martincová Zdenka èp. 55 70 let
Bahník Zdenìk èp. 184 81 let
Chudá Marie èp. 12 70 let

Kvìten 2009
Ježková Jaroslava èp. 18 81 let
Hartmanová Anna èp. 189 70 let
Plašilová Anna èp. 212 94 let
Uhlíøová Zdeòka èp. 11 82 let
Vanìèková Zdeòka èp. 49 83 let
Poliaková Zuzana èp. 21 79 let
Chudý Jan èp. 12 74 let
Kuèmínová Andela èp. 21 89 let
Jelenová Bedøiška èp. 109 76 let

Èerven 2009
Kašparová Marie èp. 65 75 let
Slovák Zdenìk èp. 162 79 let
Peterová Marie èp. 191 81 let
Petera Jiøí èp. 177 88 let
Fanèovièová Petronela èp. 21 93 let
Timková Anna èp. 21 83 let

Èervenec  2009
Zábojníková Anna èp. 21 85 let
Peterová Jarmila èp. 177 85 let
Voltrová Vlasta èp. 68 70 let
Petera Josef èp.156 78 let
Bejrová Hilda èp. 212 87 let
Kukuèková Margita èp. 21 81 let
Nemšovská Štefánia èp. 21 86 let

Tyto údaje jsou zveøejòovány v souladu se zákonem è.101/2000 
Sb., o ochranì osobních údajù, se souhlasem zde uvedených osob.

Společenská kronika

Poø.è. Název knihy Autor 
1. Dìjiny Èeskoslovenska  J.Pernes 
2. Terezín I.-III. H.G.Adler 

3. Druhy vìdecké zkušenosti Carl Sagan 
4. Mravenci Bernard Werber 

5. Revoluce   mravencù                          Bernard Werber 
6. Moje první dìtská encyklopedie Andrev Langley 
7. Teorie relativity Albert Einstein 

8. V soukolí okøídleného šípu Jan Králík 
9. 100 a jedna bytová dekorace Monika Brýdová 

10. Babièka zavaøuje Jiøí Kareš 
11. Prùvodce naší pøírodou  
12. Povìsti a památnosti Rychnova nad Knìžnou Antonín Ludvík 

13. Pøíbìhy od Zlatého potoka Jiøí Mach 
14. Deník z doby váleèné Ludvík Svoboda 

15. Konec svìta a další mayská proroctví Adrian Gilbert 
16. Povídky Zdenìk Svìrák 

17. Kronika Dìtmar z Merseburgu 
18. Stìhování národù Jarmila Bednaøíková 
19. Slovník cizích slov Lumír Klimeš 

20. 1918 Vznik  ÈSR František Emmert 
21. Barrandov pod vlajkou hákového køíže Miloš Hejduk, Fiala 

22. Deník doby váleèné Ludvík Svoboda 
23. Matka v krizi Simona Monyová 
 

 Nabízíme poèítaèové služby:

hardware, software, PC sítì, poradenství

- složení a dodání poèítaèe na pøání zákazníka
- prodej a instalace hardware, software nebo 
  zaøízení na Váš poèítaè vèetnì malých sítí
- øešení problémù a opravy Vašeho PC
- poradenství - PC, notebook, software a další...

PC služby    tel.: 776 033 055   www.vevenco.cz
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