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Čas nás posunul do června 2010 a do rukou se vám dostává tento Zpravodaj.

• Eyjafjallajokull rozptýlil do ovzduší tolik popílku, že zastavil
na několik dnů veškerou leteckou dopravu v celé Evropě. Na základě historicky
zaznamenaných erupcí mnozí odborníci předvídají ,že by společně s vulkánem Katla
mohly být aktivní 20 let.

• způsobily škody až za 10 miliard korun.Prší i v naší oblasti,
zemědělci zaznamenali 15 cm srážek za květen.Rok 2009 byl naopak srážkově
podprůměrný – uschla řada stromů (patrno u silnice k Mokrému) a popraskala řada budov
v obci .

• během přistávání v ruské Katyni připravilo Polsko o 96 nej-
vyšších politiků .

• je největší ekologickou katastrofou v historii země.
Ropa stále uniká a rostoucí skvrna dosahuje již rozlohy ČR. Největší světovou
katastrofou bylo podpálení 749 ropných vrtů za války v Iráku roku 1991.

• je uvolněno neuvěřitelných
750 miliard euro.

• - v lékařském ústavu v Moskvě započal pokus se šesti dobrovolníky,
zalezli do kontejnerů (3 m2 / osobu) na 520 dnů. Těžko odhadnout, co bude nového
ve světě až opět vylezou .

• – po velkém úsilí (s trochou štěstí) se naše mužstvo
zaslouženě stalo mistrem světa. Alespoň nám stouplo naše „národní sebevědomí“ .

• – velké překvapení pro politiky i pro samotné voliče.
Po zveřejnění jejich výsledků oznámili rezignaci čtyři předsedové politických stran –
Liška, Paroubek, Svoboda a Zeman (Topolánek odešel již před volbami). Je to další
příležitost pro celou naši společnost - vymanit se z nastoupené „řecké cesty“
v zadlužování státu a obcí, snížit přebujelou byrokracii, udělat pořádek v právním
a soudním systému .

•
- mnohé silnice připomínají tankodrom s vysokou trávou v okolí
- velké firmy přerušují štědré příspěvky sportu
- za 5 měsíců 2010 je nejvyšší propad státního rozpočtu v historii – 95,4 miliard korun
- kraje ruší úhradu regulačních poplatků, za rok 2009 vyplatily 480 milionů korun
- do obecní kasy i nám přichází méně peněz

• Náročné zimní období se spoustou sněhu jsme společnými silami zvládli. Místní
komunikace - Jiří Štěpánek prohrnoval radlicí. Chodníky - úklidová četa obce za pomoci
řady občanů (uklízeli před domy, i když začal platit podivný „chodníkový zákon“).
Ze střech padající sníh a rampouchy – ředitel školy z okna koštětem a „rychlá četa“
z výsuvného žebříku .

• Naše řady opustilo několik občanů, s kterými jsme prožili řadu let. Vzpomínáme
… a připomínáme si společně prožité.
Některé události nás netěší:
- Jeden místní občan se probourává skrz zeď k sousedovi. Událost je řešena policií

a stavebním úřadem.
- Občan ze sousední obce reklamuje „nepovolené uložení nebožtíka do hrobu v roce

1991“ a vyhrožuje soudem. Pozn.: „Po zvýšeném hlasovém dialogu jsme se rozešli

Některé události nás občany nutí o mnohém přemýšlet v „širších souvislostech“:

Některé události jsou překvapením (často i příjemným!):

Anyní několik informací k dění v obci

•

Výbuch islandské sopky

Povodně na Moravě

Zřícení polského letadla

Havárie ropné plošiny u pobřeží USA

Na záchranu některých států EU před státním bankrotem

„Cesta na Mars“

Mistrovství světa v ledním hokeji

Volby do Poslanecké sněmovny

Všeobecná finanční krize je již patrná v našem okolí :

2/2010
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v dobrém“.
- Někteří občané dělají z kontejnerů na plasty odkladiště všeho (kosti a vnitřnosti, dřevo, dětské pleny,…..) a po některých

sbíráme odložený odpad u cest a v lesích .
• O zakázku na „zateplení školy“ se ucházelo pět firem. Vítězem výběrového řízení ukončeného 7. června 2010 je firma

Stating s.r.o..
• Zastřešení vstupu na poštu bude budovat firma Štěpánek spol. s.r.o..Akce bude dokončena do 31. července 2010.
• Pokračují dílčí stavební úpravy v areálu „technických služeb – čp.22“ – prodloužení kanalizace pod skladem (příprava

na betonovou podlahu v průjezdu) a omítnutí části dílny včetně rozvodu elektřiny. Je realizováno pracovníky obce.
• Dále je rozpracováno – stavení povolení pro chodník k Záhornici, zadán rozpočet na opravu opukové stěny nad cestou

do Dřížen .
• Svazek obcí Dřížná podal žádost o stavební povolení na „propojení vodovodů přes Zádolí“.
• Pokud bude dostatek financí na účtu – bude se pokračovat ve věcném plnění dle schváleného rozpočtu .

Petera Josef, starosta

Naše školní děti se i v letošním roce zapojily do soutěží
v rámci našeho okresu a kraje. V měsíci duben se smíšené
družstvo dívek a chlapců pokusilo navázat na loňské překvapivé
druhé místo v okresním kole ve vybíjené. Nejprve obsadilo druhé
místo v okrskovém kole, které se uskutečnilo 7. 4. v tělocvičně
v Opočně. Zde podlehlo pouze jasným favoritům z opočenské
školy a společně s nimi postoupilo do okresního kola, které se
uskutečnilo 13. 4. v Kostelci nad Orlicí. I zde naši borci bojovali
a konečné je v dané konkurenci městských škol
velkým úspěchem.

Družstvo chlapců se 29. 4. zúčastnilo okrskového kola
v kopané v rámci McDonald cupu a obsadilo

, když jim postup do okresního kola unikl jen o vlásek v
zápase s Opočnem, které vstřelilo rozhodující gól na 2:1
v posledních sekundách zápasu. Vzhledem k tomu, že naše
mužstvo zůstane pohromadě i v příštím roce, lze věřit, že za rok se
nám povede postoupit dále.

Nedílnou součástí výuky na naší školičce je ekologická výchova
a výchova ke vztahu k přírodě. Naše děti se letos zúčastnili
poprvé soutěže v poznávání přírody a hledání pokladu s názvem
„Otevírání Zemské brány“ v Bartošovicích v O. h., kterou
pořádaly Lesy ČR. Naše hlídky bojovaly statečně o zlatý poklad
a souhrou náhod nám bohužel poklad unikl jen o vlásek. Celé
dopoledne proběhlo v krásné přírodě Orlických hor a

.

Pěkného úspěchu dosáhla naše hlídka ve složení
v soutěži „Co víš o lese“, jehož

druhý ročník se konal tentokrát v obci Uhřínov p. D. a to ve
skanzenu Villa Nova.Této soutěže se účastnilo 18 hlídek z okresu
Rychnov nad Kněžnou a Náchod.Soutěžící museli prokázat nejen
znalosti , ale i dovednosti v různých oblastech lidské činnosti.
Soutěžilo se například v mletí mouky, tkaní látek, myslivosti,
řezání pilou břichatkou, střelbě, pečení placek, poznávání dřevin,
květin, ptáků, hmyzu ap. Naši kluci bojovali velice dobře a jen
škoda, že jim nevyšla lépe střelba, protože by skončili mezi
prvními třemi. I tak je 5.místo v takovéto konkurenci velice
pěkné. Celé dopoledne bylo zakončeno prohlídkou skanzenu,
kde se chlapci dozvěděli velice zajímavé informace o způsobu
života lidí na vesnici ve středověku.
Poslední soutěží, které se zúčastníme, bude „Atletický trojboj“,
jenž se uskuteční tradičně na stadionu v Kostelci nad Orlicí a to
4. 6. 2010. Zde budeme soutěžit ve skoku dalekém, hodu
míčkem, běhu na 60 m a běhu na 300 m. Držme našim borcům
palce.

3. místo v okrese

konečné třetí
místo

účastnilo se
ho více jak 200 dětí z celého okresu

Jarda Jirka,
Filip Tláskal a Martin Mach

Mgr. Jan Macháček, ředitel školy

Zastupitelstvo obce Přepychy

1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o pokračujících jednáních o dotaci na

zateplení budovy školy
3. Informaci o počtu pracovníků VPP v roce 2010
4. Informaci o situaci v Penzionu pro seniory – možnost

přihlášení klientů k TP

1. Rozpočet obce na rok 2010 – věcnou a finanční část
příjmy                           5.200.000,- Kč
výdaje                           5.200.000,- Kč
financování                        62.000,- Kč

2. Nákup pozemku v k.ú. Přepychy  v lokalitě k Nové Vsi
par.č. 748, výměra 795 m2 - cena  20.000,- Kč

3. Prodej pozemku v k.ú. Přepychy
par.č. 982/15, výměra 36 m2 - cena 25,- Kč/m2

4. S účinností od 1.1.2010 vedení účetnictví ZŠ a MŠ
Přepychy ve zjednodušeném rozsahu.

5. S účinností od 1.9.2010
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ze 40 na 41
u základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v dobíhajícím
oboru 79-01-C/001 Základní škola ze 40 na 41
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v rámcovém
vzdělávacím programu 79-01-C/01 Základní škola na 41

6. Výsledky inventarizace za rok 2009.

1. Hodiny na požární zbrojnici jsou neopravitelné
2. Provedena oprava věžních hodin
3. Řešení pohledávky v bytě č.5 v DZU – s nájemnicí bude

jednáno
4. Uklizení vánoční výzdoby-uklizeno v příštím týdnu
5. Nesvítí světla VO v obci-bude opraveno
6. Náklady na úklid sněhu v obci cca 100.000,- Kč
7. Náklady na topení v ZŠ v roce 2009 – zálohy 250.000 Kč
8. Nepořádek na parkovišti u hřbitova- s občany  projedná

Ing. Petera a p. Podzimek
9. Rozpadá se zeď ke Dříznům – je třeba oprava
10. Napuštění rybníků – propouští stavidla, nutná oprava

Pozvánka, návrh rozpočtu, závěrečný účet: 3.3.2010-18.3.2010

V obci Přepychy dne 19.3.2010

I. Bere na vědomí:

II. Schvaluje:

Připomínky a informace:

Úřední deska:

Ing. Josef Petera - starosta obce,  Mgr.Jan Macháček - místostarosta
Jana Štěpánková, Táňa Cihlářová - ověřovatel  zápisu
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Dne 8.5.2010 pořádalo Myslivecké sdružení Opočno-
Přepychy z pověření Okresního mysliveckého spolku
v Rychnově nad Kněžnou již tradiční „zkoušky vloh
ohařů a malých plemen“ (ZV).

Od roku 1983 již po dvacáté sedmé. V Přepychách potřetí.
Předtím se začínalo vždy v Čánce.
Tyto zkoušky jsou pouze pro mladé lovecké psy.
Jsou pro psy potřebné hlavně z chovatelského hlediska.
Mladý pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které
nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou
důležité také z hlediska ověření dědičnosti chovů a pro
kontrolu výchovy štěněte. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit
psi pouze jedenkrát, než obstojí. Tento druh zkoušek tedy
neslouží k získání „lovecké upotřebitelnosti“. K tomu účelu
jsou pak určeny zkoušky vyšších stupňů.
U ohařů jsou na ZV „zkušebními předměty“ zejména:
vrozená chuť k práci, hledání (a to systém a styl, rychlost,
vytrvalost) a dále pak vystavování, postupování, nos, klid
před zvěří srstnatou a pernatou, chování po výstřelu, zájem o
stopu zvěře, vodění na řemeni a poslušnost. U malých
plemen jsou předměty jiné a je jich méně.
Nejlepší známkou je 4. Každý předmět má koeficient bodů
podle důležitosti. Body se pak ku konečnému vyhodnocení
sčítají.
Ke slavnostnímu zahájení zkoušek se do Přepych k pohos-
tinství „U KATKY“ dostavilo celkem 15 vůdců se svými
svěřenci.
Sbor rozhodčích vedl vrchní rozhodčí pan Felcman. Přijeli
též diváci - příznivci myslivecké kynologie (tzv. korona).
Celkem k šedesáti lidem.
Zkoušek velkých plemen se zúčastnili: 3 němečtí ohaři
krátkosrstí, 1 pointer, 1 český fousek, 1 gordonsetr,
1 výmarský ohař a 1 maďarský ohař krátkosrstý – celkem
osm psů.
Zkoušek malých plemen se zúčastnili: 1 jezevčk trpasličí,
3 jezevčíci drsnosrstí,1borderteriér, 2 němečtí křepeláci –
celkem sedm psů.
Slavnostní zahájení proběhlo v areálu pana Ing. PíchyAleše,
který prostor pro tento účel zapůjčil.
Po nezbytné veterinární prohlídce si vůdci psů vylosovali
pořadová čísla. Poté se vydali s rozhodčími do revíru
k předvedení svých svěřenců. Malá plemena „na
opočenskou“ část a velká plemena postupovala od Čánky k
Přepychám.
Pořadatelé (členové mysliveckého sdružení) zajišťovali
nezbytný servis včetně občerstvení v poli. Poděkování patří
pohostinství U Katky za dobré pohoštění.
Sbor rozhodčích posuzoval spravedlivě. Nakonec sčítal
body a zpracovával výsledky.
Vše se hlásí do evidencí plemenné knihy psů a potvrzuje
zápisem do průkazů původu (tzv. rodokmenů). Úroveň
zkoušek se vyhodnocuje i jako celek.
Zvěře k odzkoušení psů bylo v revíru dostatek.
Nejlépe připraveného ohaře předvedl pan Víteček Petr
z Černíkovic.

Nejlepšího malého psa, tentokrát německého křepeláka,
předvedl pan Zavacký Jiří z Potštejna. Jako druhý v první
ceně se v této kategorii umístnil s jezevčíkem člen našeho
sdružení – myslivecký hospodář - pan Křivka Radek
z Přepych.
Z malých plemen čtyři odstoupili (nedokončili zkoušky).
Velká plemena uspěla stoprocentně – všichni obstáli v první
ceně.
Každý vůdce, který uspěl, byl při slavnostním vyhlášení
výsledků odměněn drobnou cenou.
Příští zkoušky budou zase za rok.

Ing.Černý Jan – kronikář MS
Foto: Karolina Černá

Jarní sezónu „A“ tým začal rozpačitě v 1. kole prohra doma
s Kunčicemi. Od tohoto výsledku se odehrává další část jara.
Přišla velká marodka, stále 5 hráčů ze základu. V této době jsme
nějaké body nasbírali, a tak k 30.5. jsme téměř zachránění (vše se
odvíjí od sestupujících z divize).
„B“ tým je na tom podobně – dlouhodobě zranění hráči. Mají
velký problém sestavit mužstvo. Většinou zaskakují dorostenci.
Momentálně se pohybuje v sestupových vodách.
Dorost hraje dost dobře. Teď se pohybuje na 2.místě tabulky.
Většina dorostenců je hodně zatížena, hraje jak za dorost, tak za
„A“ tým i Béčko.
Mladší žáci jsou na 2.místě a vládne spokojenost. Elévové
momentálně na pěkným 4.místě. Přípravka to má moc těžký.
Začátky fotbalový jsou krutý. Výsledky nejsou až tak důležitý,
hlavně když si zahrají všichni.
12. května na našem hřišti proběhl turnaj Východočeské policie.
Zúčastnilo se 10 okresů. Vyhrálo Okresní ředitelství Trutnov.
9. a 10.července proběhne turnaj v malé kopané televize RTA.

Miroslav Pavel, předseda SK

Plastová popelnice na kolečkách 900,- Kč/kus
Pytel na komunální odpad RUND 63,- Kč /kus
Pytel na plasty 28,-Kč/ks
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• Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou
osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

• Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů
sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a
rozpočtem sdružení.

Pro prvotní přehlednost uvádíme výňatky základních článků
stanov. S jejich plným zněním se můžete seznámit u jednatele
sdružení, nebo na Obecním úřadě. IČO sdružení je 22826203,
číslo vkladového účtu 1111964309/0800.
Na zakládající členské schůzi 30. 12. 2009 byl zvolen výbor
sdružení ve složení:
Předseda - Jan Dušek; místopředseda – Tomáš Růžička; jednatel
– Vladimír Zdeněk st.; pokladník – Tereza Macháčková; revizor –
Jiří Sejkora ml.
Začínáme zatím s 19 členy a rádi přivítáme další zájemce o
členství. Je potěšitelné, že se do činnosti sdružení od samého
počátku zapojili mladí lidé z Přepych i příznivci naší obce. Pro
rok 2010 máme v plánu:
• vydání turistických známek poutního místa Dřízna
• 1. ročník festivalu dechové hudby – Memoriál Karla

Pšeničného st.
• spolupráci na charitativním fotbalovém turnaji RTA Cup

2010
• pokračování v práci p. Zdeňka Bahníka v přípravě vydání

publikace o domech a číslech popisných v obci, o jejich
současnosti i historii

• vytvoření internetových stránek občanského sdružení
a případně další drobné akce

Získanými prostředky chceme přispět na nákup multimediální
tabule pro Základní školu Přepychy (v hodnotě cca 100 tisíc Kč).
První úspěšnou akcí bylo vydání
turistických známek poutního místa
Dřízna. Jde o nový sběratelský
fenomén, který se z České republiky
rozšiřuje i do dalších zemí Evropy.
Slouží k propagaci nejznámějších
přírodních, kulturních či historických
památek, ale i míst neprávem
opomíjených. Známky jsou k prodeji
na rozhledně Osičina, v restauraci
Katka, v obchodě paní Karlíčkové a na
OÚ za jednotnou celostátní cenu
30,- Kč. O turistických známkách se více dozvíte na Internetu
www.turistické-znamky.cz.

se
uskuteční v Přepychách dne . Organizací
festivalu chceme připomenout našeho významného rodáka,
dirigenta vojenských hudeb a skladatele Karla Pšeničného st.
Účast přislíbila Opočenka, Valanka a Krumsiňanka z Moravy.
Spolupracovat budeme i při organizaci charitativního

. Podrobnosti k turnaji jsou uvedeny na
jiném místě Zpravodaje.

Ve své činnosti chceme spolupracovat s dalšími dobrovolnými
organizacemi, obecním úřadem a občany Přepych. Věříme, že
naše činnost přispěje malým dílem do mozaiky života obce,
připomene naše kořeny, souvislost minulosti s prožívanou
přítomností.

Festival dechové hudby – memoriál Karla Pšeničného st.
5. července 2010

fotbalového turnaje RTA Cup 2010, který proběhne ve dnech
9. – 10. července 2010

Vladimír Zdeněk st.

Dne 1. 12. 2009 bylo Ministerstvem vnitra registrováno občanské
sdružení pod názvem „ “. Jako nováčkům
na scéně dobrovolných organizací nám dovolte, informovat vás
strohou řečí schválených stanov o smyslu, cílech a základních
podmínkách činnosti této nové organizace.

• občanské sdružení je založeno za účelem zachování
historických hodnot a rozvoje kulturního a společenského
života v obci Přepychy (okr. Rychnov nad Kněžnou).

• rozvoj kulturního a společenského života v obci Přepychy
a Svazku obcí Dřízna

• propagace obce Přepychy a turistické destinace Svazku obcí
Dřízna

• podpora činnosti zájmových, sportovních a školských
organizací v obci Přepychy

• podpora zachování a obnovy kulturních a historických
památek v katastru obce Přepychy a Svazku obcí Dřízna

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování

obecně prospěšných činností v rozvoji kulturního a spole-
čenského života v obci Přepychy, zejména:

• pořádáním kulturních a společenských akcí (koncertů,
divadelních představení, sportovních turnajů,…)

• vydáváním tištěných, audiovizuálních a dalších propagačních
materiálů

• nakladatelská činnost
• soustřeďování a poskytování informací
• osvětová činnost
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

• členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let,
fyzická i právnická osoba

• přihlášky přijímá výbor sdružení
• pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů

výboru sdružení
• člen má právo

- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti
informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich
volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

• člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;
svou činností naplňovat cíle sdružení;

• z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské
příspěvky

• Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou
tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost
sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy ze vstupného,
reklamy, apod.

ProPřepychy o. s.

Charakter sdružení:

Cíle sdružení:

Náplň a formy činnosti:

Členství ve sdružení:

Zásady hospodaření:



Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy uspořádalo i letos pro
kolegy rybáře závod v lovu ryb. Někteří myslivci jsou zároveň
i rybáři. Závody jsou propagací obou organizací a proto je tato
akce otevřena i pro veřejnost.

Lov byl opět pořádán na rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách.
Je to průtočný rybník s hloubkou 0,5 až 1,5 m. Bylo možno lovit
zejména kapra, plotici, karase, okouna, lína, cejna a candáta.
Pochopitelně byla zajištěna i myslivecká kuchyně ze zvěřiny
srnčí a jelení, dále krůta na rožni a uzeniny. Nechyběl ani stánek
s tekutým občerstvením. Připravena bohatá tombola. Sedm set
losů a každý pátý vyhrával. Pro závodníky byly mimo to zajištěny
i další hodnotné ceny včetně poháru pro vítěze. Vše bylo
připraveno tak, aby se účastníci a nakonec i pořadatelé cítili na
závodech dobře. Po registraci závodníků v 6 hodin ráno bylo
provedeno losování stanovišť na první i druhou část závodů.
Letos bylo na startu 47 rybářů z padesáti přihlášených.

V sobotu 29. května 2010 před zahájením byli závodníci
seznámeni s pravidly soutěže. Byl povolen lov jen s jedním
prutem - s jedním návazcem. Návnady a nástrahy byly povoleny
jen dle rybářského řádu. Lov byl určen na dva poločasy po
2,5 hodinách s přestávkou na občerstvení. Začátek v 7 hodin ráno.
Zahájení a konec lovu byl oznamován výstřelem ze specielního
hmoždíře předsedou mysliveckého sdružení Ing. Matičkou
Jaroslavem.

Po ulovení ryby na prut se úlovky přeměřují co do délky. Za 1 cm
jeden bod. Chycené rybky se vracejí pochopitelně zpět do
rybníka aniž by jim bylo ublíženo. Úlovky se zapisují.
Ve druhém poločase se mění vylosovaná stanoviště, aby měl
každý přibližně stejnou šanci.
Veškerý servis a organizaci zajišťují členové mysliveckého
sdružení mnohdy i s rodinými příslušníky.

Letos účastníkům počasí přálo. Ráno chladné počasí, teplota
kolem devíti stupňů, k polednímu již stupňů dvacet. Celý den
jasno až polojasno, bez přeháněk. Tyto podmínky zřejmě
ovlivnily i lov. Pořádně „ryby braly“ jen ráno. Celkové výsledky
lepší než v minulém roce.

Po ukončení závodů se hodnotily výsledky čtvrtého ročníku:
1.Falta Kamil – Opočno p. Orl.h. 823 bodů
2.Derner Jaromír – Týníště nad Orl. 654 bodů
3.Derner Zdeněk – Týníště nad Orl. 603 bodů
Největší rybu chytil Chaloupka Zdeněk z Týniště a to 56 cm
kapra.

Rekord prvního ročníku tedy překonán nebyl (v r. 2007 pan Kosař
z Opočna: 1193 bodů).
(Statistika vítězů: 1 ročník - 1193 bodů, 2 ročník - 1161 bodů,
3 ročník - 639 bodů, 4 ročník - 823 bodů.)
Bylo slíbeno v tradici pokračovat i v letech příštích.

Ing. Černý Jan – kronikář MS
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V sobotu 29.5.2010 se uskutečnil DĚTSKÝ DEN pořádaný
SDH-Přepychy. Sluníčko nám krásně svítilo a přilákalo téměř
30 dětí za doprovodu svých rodičů. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích: děti do 6 let a děti nad 6 let. Na děti čekalo
5 pohádkových postav a 2 zdravotnice: Vodník (Lucka Geletová),
Doktorka (Janča Kudrnová), Zdravotní sestřička (Lucka
Klíčová), Trpaslíci (Nini Uhlířová, Davídek Prát, Markét
Jelenová), Bobek z Králíků v klobouku (Hanka Marková),
Princezna (Aník Študentová). Děti plnily různé úkoly: přelívaly
z kelímku do lahve vodu, učily se první pomoc, strefovaly
se míčkem do koše, rozpoznávaly lístky stromů, zahrály si OPIČÍ
dráhu, zaskákaly si v pytlích a na závěr s Vláďou Zdeňkem
střílely ze vzduchovky. Poté se děti přesunuly na hřiště, kde si
naplnily bříška výborným párkem a zapily jej osvěžující limčou.
Nakonec dětem byly předány ceny za VÝBORNÉ výkony (každý
dostal sušenku, lízátko a čokoládu). Ti NEJLEPŠÍ dostali medaili
a dárek. Těchto závodů se zúčastnil i Libor Cigánek (STARŠÍ),
který v soutěži nasadil velice „vysokou laťku“ a vybojoval
medaili a zasloužené pivo ;o). Dětský den se nám velmi vydařil
a doufáme, že si ho příští rok budeme moci znovu zopakovat. :o)

Za SDH-Přepychy, Anička Študentová

V pátek 30.dubna v podvečer se sešli místní i přespolní
na přepyšském hřišti, za kterým již byly připraveny větve
na pálení. Dospěláci poseděli v bufetu u Rohlenových a posilnili
se dobrotami z grilu, děti se bavily dováděním v trávě a honěním
čarodějnic – pár jich totiž skutečně přiletělo a některé měly
i kvalitní létající stroje, jiné nezapomněly vzít s sebou na večerní
rej svou domácí havěť, jako jsou myši a žáby. Povětrnostní
podmínky byly dobré, což si chválily hlavně přítomné
čarodějnice s košťaty, oheň krásně hořel a nálada byla skvělá.

JZ

V noci z 30. dubna na 1. května (Filipojakubská noc, Valpuržina
noc nebo Beltine) se lidé schází u zapálených ohňů a „pálí
čarodějnice“. Jedná se o velmi starý lidový zvyk, oslavu příchodu
jara. Na některých místech se staví májka.
Tato noc byla pokládána za magickou. Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají
na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších
pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých
jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady.
Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava
plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy
a démony, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů)
se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se
z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná
košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít
zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem
vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo
kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích
(Slovensko, Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko,
Německo). Různé země označují tento svátek různými jmény.



Autorem této kresby je pan Jindřich Študent. Od roku 2006 kreslí
pro radost a potěšení druhých. Lásku k malování získal po svém
dědečkovi, který byl malířem porcelánu v Jižních Čechách. Ke
své tvorbě používá barvy akvarely. Častým motivem jeho kreseb
jsou koně, zvířata, příroda. Na formát A3 nebo A4 kreslí i dle
fotek nebo jiných předloh a zhotovuje i kombinace. V současné
době je autorem padesáti kreseb, z nichž již část daroval.Foto: Michal Zilvar

Foto: Michal Zilvar
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V květnu tohoto roku jsou to tři roky, co jsme se nastěhovaly do
našich nových domovů i když musíme přiznat, že pro některé
z nás to nebylo vůbec jednoduché, neboť v bývalém klášteře
v Opočně jsme žily mnohé i desítky let. Některé se přestěhovaly
do Opočna, jiné do Českého Meziříčí a my se staly občany obce
Přepychy. Ajak tady vlastně žijeme?

Jak mnozí z Vás ví, bydlíme tady ve dvou domcích „zeleném
a žlutém“, kde se s podporou pracovnic staráme o sebe , domác-
nosti, zahrady i naše zvířecí miláčky.
S novým způsobem bydlení souvisí i získávání nových zkuše-
ností, větší možnost zapojit se do běžných činností ,které jsme
nemohly vykonávat v tak velké míře. V obci jsme se musely
naučit orientovat, zjistit kde se nachází obecní úřad, kostel,
obchody, pošta a další místa, kde se s námi nyní často setkáváte.
Některým z nás se podařilo za pomoci místních zapojit se do
úklidu kabin na místním hřišti, úklidu WC při pořádání trhů a za
přítomnosti řádových sestřiček jsme také chodily rády pomáhat s
údržbou poutního místa ve Dříznech.
Kromě povinností, které souvisí s domácností a údržbou zahrady
se také velmi rády účastníme kulturních a společenských akcí,
které pořádají místní spolky, ale i jiná zařízení mimo obec.
Mnohé z nás mají v oblibě ruční práce, pletení, háčkování,
vyšívání nebo s potěšením pracují na zahradě. Využíváme také
možnosti vzdělávat se a k tomuto účelu slouží centrální budova v
Opočně, kde kromě vzdělávání můžeme tvořit různé výrobky
v keramické dílně, které jsou vystaveny v obchodě na náměstí v
Opočně.

Toto je jen něco málo z našeho života v této obci a věříme, že se
naše vzájemné vztahy budou nadále rozvíjet ke spokojenosti nás
všech „Přepyšáků“. Jsme úplně obyčejní lidé, kteří něměli to
štěstí žít v rodině, ale máme radost z toho , že jste nám dali šanci
žít tu s Vámi.

Uživatelky Domova Dědina

26.5.2010 vezlo auto do Petrovic humanitární pomoc získanou
od občanů z obcí Rokytnice v O.h., Přepychy, Lípa n.Orl.,
Synkov-Slemeno a Rychnov n.Kn.
Materiální sbírka byla naložena do hasičského auta a dopravena
obyvatelům do Petrovic na Karvinsku.
Červený kříž, oblastní spolek Rychnov n.Kn. děkuje všem, kteří
do sbírky přispěli velmi kvalitními úklidovými prostředky
v přibližné hodnotě Kč 70 000,-.
18.5. ve večerních hodinách byla dopravena humanitární pomoc
od občanů Rychnova n.Kn. a okolí do Zubří u Rožnova p.R., a to
úklidové a čistící prostředky v hodnotě přibližně Kč 30 000,-.
27.5.2010 jsme svezli materiální humanitární pomoc z obcí
Deštné v Orl.horách, Dobruška, Rybná nad Zdobnicí, Olešnice u
Rychnova n.Kn. a Lično.
Činnost ve sběrném místě v MŠ jsme již ukončili.
Provedeme průzkum ve spolupráci s Oblastními spolky ČČK
v místě povodní a budeme Vás informovat, do které obce pomoc
bude dopravena.
Četli jsme na netu, že nebyl o humanitární pomoc v postižených
oblastech zájem. Pokud pomáháte s Červeným křížem, dostane
se vždy tam, kde je využita. Tím, že Český červený kříž má
oblastní spolky v každém okrese po celé republice je zajištěno
vždy správné nasměrování a má výhodu oproti ostatním
humanitárním organizacím. Nedopravujeme do plných skladů,
ale tam, kde je nedostatek. Naší velkou snahou je dopravit
co nejdříve a přímo občanovi.

ČČK Rychnov n.Kn.

Počet obyvatel 580 (262 mužů + 318 žen)

Nejčastěji vyskytující se jména v naší obci

Změny v evidenci obyvatel v roce 2009
narození 6 ( 2 chlapci + 4 dívky)
úmrtí 13 ( 5 mužů + 8 žen)
přistěhování 23 ( 7 mužů + 16 žen)
odstěhování 42 ( 6 mužů + 36 žen)
sňatky 3

Muži:   Jiří 29 Ženy: Jana 33
Josef 25 Marie 21
Jan 22 Anna 13
Jaroslav 15 Lenka 11
Petr 13 Jaroslava 9

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Účast:

Pořadí Strana Počet hlasů
1 ČSSD 53
2 KSČM 45
3 Občanská demokratická strana 43
4-5 TOP 09 42

KDU-ČSL 42
6 Věci veřejné 36
7 Strana Práv Občanů Zemanovci 19
8 Suverenita- blok Jany Bobošíkové 11
9-10 Strana zelených 4

Strana svobodných občanů 4
11 Dělnická strana sociální spravedlnosti 3
12 Česká pirátská strana 1

443
304

303
303

68,62%

V každé domácnosti se čas od času stane nehoda při splachování WC –
dojde k ucpání odtoku do kanalizace. Pokud je více postižených
„potřebou“ - rychlým řešením si ušetříme hodně nepříjemností. Z husího
krku (určeno pro rozvod elektrických kabelů si uřízněte cca 80 cm
(na jedné straně rovný a druhé straně šikmý řez – aby jste zabránili
záměně konců).
a) Napustíte dostatek vody až k okraji mísy WC.
b) Nastrčíte hadici do mísy až do záhybu sifonu.
c) Nyní to hlavní: “Nasadit do pusy a silně fouknout!“
Tato osvědčená metoda, kdy tlačí voda i my fukem, dobře funguje.
Dobré pořízení - hlavně si nepřehoďte konce hadice !

rada z domácnosti starosty, Petera Josef
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Výbor se schází 1x měsíčně a dle potřeb či požadavků.
17.3.2010 proběhlo proškolení První pomoci, kterého se
zúčastnilo několik členek výboru a dobrovolné sestry.
Pro veřejnost jsme připravili 24.3.2010 Provoněné jaro –
aranžování z květinářství „Pomněnka“.
Setkání MS ČČK z Rychnovského okresu se konalo
30.3.2010 v Neratově v Orlických horách. Bylo spojené s
prohlídkou obnoveného kostela Panny Marie Nanebevzetí,
s prohlídkou chráněné dílny keramické, tkalcovské,
košilářské v Bartošovicích. Tohoto setkání se zúčastnily
sestry Kašparová, Karlíčková a Vaňková.
14.4.2010 nás v restauraci „KATKA“ navštívila paní Dana
Prátová s ukázkou a různými výrobky z korálků. Akce byla
úspěšná, opakovala se 19.5.2010. Setkání s paní Danou
budeme opakovat do třetice. Předběžný termín 17.11.2010,
aby si i muži mohli nakoupit dárek pro své ženy, a tak je
potěšit o Vánocích.
Kroužek mladých zdravotníků navštěvuje 10 dětí
přepyšské školy. 5.5.2010 se konala soutěž Mladých
zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou. Této soutěže se
zúčastnilo 5 dětí : Filip Tláskal, Miroslav Hájek, Jaroslav
Jakeš, Tadeáš Polák, Jaroslava Čtvrtečková, za doprovodu
jejich vedoucí Jany Kudrnové, Lucky Klíčové a sestry
Jaroslavy Čtvrtečkové. Děti se bohužel umístily na
posledním místě. Tento úspěch nás netěší, ale přesto
děkujeme, že se zúčastnily, a věříme, že se děti zamyslí nad
tím, v čem chybovaly a zdokonalí se natolik, aby byly příště
lepší.
24.5.2010 proběhl sběr ošacení, byl velice úspěšný. A ten
samý den i Sbírka na povodně – pomoc postiženým na
Moravě. Materiální sbírku odvezla téhož dne pracovnice z
Oblastního spolku v Rychnově n.K. Humanitární sbírka
získaná od občanů z obcí Rokytnice v O.h., Přepychy, Lípa
n.Orl., Synkov – Slemeno a Rychnov n.K. byla hasičským
autem dopravena obyvatelům do Petrovic u Karviné
26.5.2010. Hodnota kvalitních úklidových prostředků byla
70 000,- Kč. Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří
přispěli materiálním darem, či finančním příspěvkem.
Je vidět, že nám neštěstí jiných není lhostejné.

Zopakujeme sbírku ošacení. V podzimním čase přednášky
pro občany, v listopadu Korálkování aAranžování.

Výbor ČČK připravuje pro děti a rodiče na sobotu
28.8.2010 na přepyšném hřišti „Loučení s létem“.

Ludmila Preclíková

Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí.
V bruselském regionu například od Nového roku zavedli povinné
třídění plastů, skla, papíru, plechovek a nápojových kartonů. U
nás zatím třídíme odpad dobrovolně. Množství měst a obcí, které
se zapojují do sběru tříděného odpadu, však rok od roku narůstá.

Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů
odpadů odděleně od ostatních. Roztříděné odpadky patří do
speciálních kontejnerů. Takto připravený odpad se recykluje
a může se znovu začlenit do výroby. Tím se šetří přírodní zdroje.
Barevné kontejnery – co kam patří?
Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery – žlutý, modrý
a zelený. Žlutý kontejner je určen na plasty, modrý na papír
a zelený na sklo.
Na některých místech je vedle zeleného, také bílý kontejner. Oba
jsou určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří sklo čiré -
průhledné lahve, sklenice a skleněné nádoby z domácnosti.
Nesmí však být z varného skla. Do zeleného kontejneru se
vhazuje sklo barevné – například lahve od piva, vína či limonád,
tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků.
Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice
v oranžové barvě. Někde se mohou kartony házet do žlutého
kontejneru pro sběr plastů, nebo modrého kontejneru pro sběr
papíru. Takové nádoby jsou označeny oranžovou samolepkou
upozorňující, na možnost sběru nápojových kartonů.
Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé - na bioodpad. Do nich
mohou lidé vyhazovat zbytky jídel nebo vybraný zahradní odpad.
Zvolna se začínají objevovat červené kontejnery na drobnou
elektroniku. Měly by pomoci zabránit vyhazování elektro-
spotřebičů do běžného komunálního odpadu a zároveň zlepšit
recyklaci těchto výrobků.
Existují také speciální kontejnery určené ke sběru textilu. Do nich
se mohou odkládat oděvy, boty, kabelky a tašky, povlečení,
ručníky, oděvní doplňky nebo hračky. Použitelné textilie se
vytřídí a jsou pak nabídnuty k charitativním účelům.
„Kontejnerů na tříděný odpad stále přibývá. V Králové-
hradeckém kraji je v tuto chvíli rozmístěno 11700 kontejnerů na
tříděný sběr. Oproti roku 2008 je to nárůst o 11%. Třídí tu 399 ze
448 obcí, což je téměř 90%. Lidé chápou, že pro hezčí a zdravější
prostředí musí něco udělat i oni sami. Doufám, že počet lidí, kteří
třídí odpad a kteří jsou přesvědčeni o tom, že třídit je správné,
bude i nadále narůstat,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM, a.s.

Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí
sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit
podle místních podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších
obcích, ale i ve větších městech.
„Tento způsob třídění je vhodným doplňkem nádobového
způsobu sběru. Zejména ve venkovských zástavbách a oblastech
s nízkou hustotou obyvatel.“ dodal Tomáš Pešek.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji
najdete na www.cistykraj.cz.

Kontakt:

Co je třídění odpadu?

Pytlový sběr

Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz Na OÚ lze zaplatit místní poplatky na rok 2010

splatné do:
odpady 2009 31. 3. 2010
stočné 2009 31. 12. 2010
poplatek za psa 2010 28. 2. 2010
pronájem zahrádek 2010 31. 12. 2010
odpady 2010 31. 3. 2011
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Už II. ročník RTA Cupu vypukne v Přepychách na
Rychnovsku 9. - 10. července. Do startu sportovně, kulturní
a společenské akce tak zbývá už jen několik týdnů. Letošní
nabídka je přitom více než lákavá.
Dvoudenní program, který připravila regionální televize
RTA nabídne v pátek "Pódium pro regionální kapely".
Vystoupí několik zajímavých kapel. May Flower, Dlouhej
Tah, Concitare, Eastpark, Ulánbátár a DiskoOrchestr Jiřího
Krčmáře. "Snažili jsme se dát prostor mladým začínajícím
kapelám. Myslíme si, že právě mezi muzikanty v regionech
se skrývá obrovský potenciál. Hudební skupiny jsme
vybírali opravdu pečlivě a věřím, že diváci budou nadšení,"
říká šéfredaktor pořádající RTA Východní Čechy Jan
Dušek.
Sobotní program začíná už v 9 hodin ráno. Odstartuje
fotbalovým turnajem, na kterém se představí mužstva
složená z předních českých médií. Sportovní fanoušci se
mohou těšit na známé tváře TV Nova, České televize, TV
Prima, Slovenské televize, RTA, a mnoho dalších. Své
fotbalové umění připomenou i bývalí fotbalisté FC Hradec
Králové. Za starou gardu "votroků" nastoupí mimo jiné
Milan Frýda, Luděk Pečenka, Luděk Jelínek, Pavel Černý
nebo Richard Jukl. Součástí celodenního programu bude
letecká ukázka historických bojových letounů. Finále
turnaje je naplánované na 15:30hod.
V 16:00 hod. vystoupí na pódiu Mladý týnišťský bigband.
Po něm Fish Fingers, přepyšská skupina Strejci a vrcholem
celého večírku bude vystoupení kapely Queenie - Queen
revival. Jde o nejlepší Queen revival v České republice.
Skupina Queenie se jako jediná mohla zúčastnit
vzpomínkové akce na Freddie Mercuryho ve švýcarském
Montreaux.
Mezi vystoupením jednotlivých kapel proběhne slavnostní
vyhlášení výsledků turnaje a také populární charitativní
dražba sportovních suvenýrů. "Podařilo se nám sehnat dres
Jaromíra Jágra s podpisem, dres Karla Rachůnka
s podisem, dres Martina Pruska s podpisem, suvenýry
fotbalové Slavie i s podpisy hráčů, a spoustu dalších
zajímavých věcí," říká Dušek.
V letošním roce se televize RTA Východní Čechy rozhodla
podpořit děti na Základní škole v Přepychách. Výtěžek
z celého RTA Cupu poslouží k nákupu interaktivní
multimediální tabule.

Jan Dušek
Šéfredaktor RTA Východní Čechy

739 20 33 82

Regionální televizní agentura (RTA), studio Východní Čechy,
připravuje už II. Ročník charitativního fotbalového turnaje
médií, který se v letošním roce uskuteční 9. – 10. července
v Přepychách na Rychnovsku. Zúčastní se přední čeští novináři
a známé tváře z televizních obrazovek. Účast potvrdila TV Nova,
Česká televize, motoristická televize Sport 5, Slovenská televize,
RTA. I letos počítáme s účastí domácího týmu Rozzuřený
hlemýžď Přepychy.
Program jsme se rozhodli rozšířit na dva dny. Páteční večer
věnujeme zábavě s podtitulem „Večírek začínajících kapel“.
Na pódiu se postupně vystřídá 5 méně známých a převážně
regionální hudebních skupin. Největším lákadlem pátečního
minifestivalu bude bezesporu vystoupení skupiny Eastpark.
Sobota bude už tradičně patřit fotbalu. V devět hodin vypukne
fotbalový turnaj, který skončí zhruba v 16 hodin. Pak začíná
hlavní doprovodný program RTACupu 2010.

9:00 – 16:00 Fotbalový turnaj
16:00 Mladý týnišťský bigband
17:30 Vyhlášení výsledků turnaje
18:00 Fish Fingers
19:00 Charitativní dražba sportovních suvenýrů
20:00 Zábava se skupinou Strejci
22:00 Queen Revival
00:00 Zábava se skupinou Strejci

V loňském roce RTA Východní Čechy výtěžkem z turnaje
podpořila Dětský domov Ve Vrchlabí. Děti získaly na vzdělávání
80.000 Kč. Letos jsme se rozhodli výtěžek věnovat Základní
škole v Přepychách. Rádi bychom žákům a učitelům koupili
multimediální tabuli včetně softwarového a hardwarového
vybavení.

Program RTACupu 2010 , sobota 10. července 2010

Generálním partnerem RTA Cupu 2010 je společnost ASSA
ABLOY CZECH & SLOVAKIA S. R. O., prodejce zamykacích
systémů značky FAB.
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Blahopřejeme k životnímu jubileu!

Duben 2010

Květen 2010

Červen 2010

Brandejsová Miluška čp. 43 84 let
Nováková Margita čp. 118 81 let
Čtvrtečková Zdeňka čp.41 70 let
Kaiserová Marta čp. 71 84 let

Ježková Jaroslava čp. 18 82 let
Uhlířová Zdeňka čp. 11 83 let
Chudá Věra čp. 124 70 let
Vaněčková Zdeňka čp. 49 84 let
Likovská Česlava čp. 212 70 let
Chudý Jan čp. 12 75 let

Slovák Zdeněk čp. 162 80 let
Peterová Marie čp.191 82 let

Tyto údaje jsou zveřejňovány v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se souhlasem zde
uvedených osob.

Prodej cibulovin, letniček, trvalek, keřů a dřevin
+ hnojivo, substráty, proutí, květináče, postřiky aj.

V říjnu prodej dušičkového zboží – věnce, koše
a příjem objednávek na adventní věnce a dekorace.
Prodej od 17 –20 h. (od října 16 –20 h.)

Tel.: 605 736 551

Prodej v ulici za obchodem na č.p. 26
(Milena Kábrtová-rozená MARKOVÁ)

e-mail: kvetinymilena@seznam.cz, IČ: 698 40 105

Vydává: Obecní úřad Přepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

Náklad: 300 ks, -

Uzávěrka příštího čísla: 15. 9.2010
Příspěvky předávejte v elektronické podobě nebo na
datových nosičích.
Design a tisk novin: reklama, Opočno

ZDARMA

rege

možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové

Nastal čas, kdy začínáme zanedbávat svůj pitný režim. Víme,
že pít se má dostatečně, ale ruku na srdce kolik a co pít se moc
neřeší. Pokud máme žízeň , tak tělo již volá po příjmu tekutiny.
Naše tělo je z 60-70 % tvořeno vodou. Nejvíce je v buňkách, pak
ve střevním obsahu a krvi. Voda je stavební látka našeho těla –
nachází se v tělesných buňkách , které tvoří tkáň a tvar těla.
Je transportní prostředek-dodává buňkám živiny z krve a odvádí
i jejich odpadní látky pokožkou, močí a stolicí. Je regulátor
tělesné teploty-chrání tělo před přehřátím. Je i rozpouštědlo –
v trávicím systému ředí a rozpouští obsah potravin a pomáhá
živiny z nich vstřebávat. Víme, že za 24 hodin proteče naším
mozkem 1400 l vody. Ledvinami 2000 l vody atd. Při ztrátě
11-12 % vody již dochází ke křečím.
Při ztrátě 2% vody v těle, se již cítíme unaveni, špatně se
soustředíme a sportovní výkony se podstatně snižují. Začíná nás
bolet hlava a jsme ospalí. Naše pokožka je bez lesku, povadlá a
šedivá. Můžeme trpět i zácpou. Proto, když nás začne pobolívat
hlava, pustíme do místnosti čerstvý vzduch a vypijeme 2 sklenice
vody. Toto většinou pomůže, aniž potřebujeme naše oblíbené
prášky. Je to i ideální začátek dne. Doplníme tekutinu, kterou naše
tělo ztratilo během noci, protože tělo celou plochou pokožky
ji vypařuje i když se mnoho nepotíme.

Při velkém pocení je třeba doplnit i minerály. Potřeba vody se
řídí věkem,podnebím,příjmem soli v jídle i fyzickou námahou.
V žaludku se vstřebává nejlépe čistá voda , která je nejlepší.
Když vypijeme 2-2,5 l bude naše tělo spokojené a zdravé.
Na každých 10 kg vaší váhy by se mělo vypít 0,4 l vody z toho 2/3
v dopoledních hodinách. Nedohánějme pitný režim večer,
protože přetěžujeme ledvinový systém ale i své srdce, které musí
vše přečerpat.
Pokud je pitná voda kvalitní je vhodnější než balená. O tom si
můžeme říci příště. Oděv když je špinavý dáme vyprat do pračky,
kam dáme své tělo, které je špinavé ze vnitř. Musíme ho sami
vyprat správným pitným režimem.
Jiné tělo nedostaneme, musíme si vystačit s tím co máme. Važme
si ho a mějme ho rádi. Pánové pijte správně ať jste zdraví a dámy
ať jste i krásné a štíhlé. Ano i špatný pitný režim má podíl
na nadváhu.

Aforismus na závěr : Jazyk srdce, je jediný jazyk,
kterému dokáže rozumět každý.

Případné dotazy a náměty posílejte na e-mailovou adresu:
libuse.hrochova@seznam.cz.

Jiří Mach, Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19.a20. stol.
Anne Franková, Deník
Jan Bílek Luboš Velek, Karel Kramář
Adrián Penza, Matematiko, jsi to ty?
Simone Weilová, Tíže a milost
Luba Skořepová, Tajnosti herecké a historky rozverné
Jana Divišová, Vzestup a pád K.H.Franka
František Musil, Dějiny východních Čech
Michal Vaněček, Vzpomínky na vojnu
Lydia Baštecká, Náchod- zmizelé Čechy
Jiří Suchý, Historky Ferdinanda Havlíka
Běla Haklová, Sexy stařík a pošťačka
Mario R. Dederichs, Hendrich
Bob Ward, Doktor Vesmír
Petr David-Vladimír Soukup, Velká turistická encyklopedie -
Královéhradecký kraj
Niklas Frank, Moje německá matka
Niklas Frank, Můj otec – účtování
DVD Dobruška
DVD Dějiny města Dobrušky v datech
Historky z dobrušských právních manuálů – 2 díly
Kronika válek v Podorlicku – 3 díly
Příběh zapomenutého průmyslníka
Tomio Okanuta český


