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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Říjen 2010

Leden 2011

Uhlíř Vladimír, č. p. 11, 87 let
Rohlenová Lenka, č. p. 81, 83 let

Kašparová Jiřina, č. p. 91, 86 let
Křivková Anna, č. p. 122, 70 let

Prosinec 2010

Únor 2011

Slováková Hana, č. p. 162, 75 let
Jelenová Božena, č. p. 53, 88 let
Faltová Věra, DD, 86 let

Kalousová Irma, č. p. 27, 87 let
Jelen Josef, č. p. 121, 70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a dostatek životního
elánu a optimismu a ještě hodně spokojených a šťastných
let v naší obci.

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

POZDRAV
Krajinu pokryl sníh, nastal čas vánoční a na něj navazuje konec roku a s ním i bilancování ve všech oblastech. V novém roce jistě vyjde nové číslo PŘEPYŠSKÉHO ZPRAVODAJE a myslím si, že by bylo v tomto
zimním období milé ohlédnout se za létem a připomenout si krásu rozkvetlých květin. Za tímto účelem
zasílám pár snímků.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Jitka Hvězdová
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Aktuální dění v obci sledujte na
www.prepychy.cz
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TOULKY PŘEPYŠSKOU MINULOSTÍ
Možná se vám to již také stalo.
Procházíte naší malebnou obcí kolem letitých stromů, kolem domů, za jejichž modernizací stále ještě tušíte delší historii, nebo zajímavé osudy jejich
dřívějších majitelů. Při hledání rodného listu nebo podkladů k daňovému
přiznání držíte najednou v rukou zažloutlé dokumenty, pohlednice nebo
dobové fotograﬁe. Jsou to právě ty okamžiky, kdy se vaše myšlenky odpoutají od každodenních starostí a na chvilku zamíří k minulosti.
Kdo sázel ten rozložitý strom? Jaké úsilí a odříkání stálo za stavbou starého
stavení? Jak se tu dařilo živnostem? Kde se tu vyráběly Hájkovy sodovky, o
nichž tak básnily naše babičky a prababičky? Kam naši dědové chodili pro
vyhlášená viržinka a paklík tabáku? Jak tu lidé vlastně žili?
Čím více se vzdalujeme od minulosti, jak vyklízíme půdy a mnohdy se lehkomyslně zbavujeme věcí, které prošly rukama našich
předků, jak odcházejí naši blízcí a pamětníci, tím ubývá i možností na mnohé otázky si odpovědět.
Všechny tyto úvahy nás přivedly k myšlence zavést v Přepyšském zpravodaji tuto pravidelnou rubriku. Nebudeme se v ní držet
žádné historické chronologie, stranických postojů a ideologických názorů, ani se nechceme pasovat do role historiků. Jde nám
o zachycení nejrozmanitějších drobných střípků minulosti, které zachycují vteřinku uplynulého času. Pokud to náhodou přivede
někoho k zamyšlení nad tím, kdo jsme, bude smysl našeho snažení vrchovatě naplněn.
I v době internetu, HD, CD, MP3, Facebooku a nevím čeho ještě, lidská paměť selhává. Přivítáme proto spoluúčast každého občana, ať již samostatným příspěvkem, nebo poskytnutím zajímavého materiálu ke zveřejnění.
Vladimír Zdeněk st.

1. díl

Domek s vůni tabáku

Před svými dětmi jen velmi opatrně nakračujeme při vzpomínání na léta vlastního pubertálního zrání. S mírnou odvahou si ale někteří z nás, dříve narozených, vzpomenou na
pokusy vstoupit do světa dospělých poznáním tajů kuřáckého opojení. Na to, jak nás od
přelízky u Charvátových hnala vesnicí ke škole paní Škopová s hlasitým pokřikem: “To je
mládež nová, mládež Gottwaldova.“ Vyřešilo se to tehdy nějakým pohlavkem doma (nebo
i ve škole), aniž by to později poznamenalo naší osobnost. O možnosti odvolat se k mezinárodnímu soudu dětských práv jsme „díky Bohu“ neměli ani tušení. Vraťme se ale ke
zmíněné vášni.
První pokusy se suchou bramborovou natí se nelíbily ani nám, ani našim žaludkům. Do
centra naší pozornosti se vtíravou vůní dostávala postupně traﬁka pana Hůlky. Do vůně
kostelního kadidla se v pokojném ideovém souznění mísila světská vůně Tarase Bulby,
Džunek, Partyzánek, Glóbusek, viržinek, ale i čerstvých tisků známkových a kolkových aršíků, školních sešitů a nejrůznějších tiskovin. Prodej cigaret či jiného kuřiva nezletilé mládeži bylo v naší době naprosto nemyslitelné. V krajní nouzi, když otcové a dědové zpřísnili
úschovu svého kuřiva (jako reakci na změny chování mladého jedince), nastupoval trik,
odkoukaný od starších kamarádů. Nejotrlejší z nás požádal s dvacetihaléřem v ruce pana
Hůlku o známku na dopis. Chvíle, pomalu se pohybujícího traﬁkanta, který měl ceniny
uloženy ve vedlejší místnůstce, stačila k získání alespoň jedné vonné tyčinky. Byly to „zlaté
časy“. Neplatily zákazy Evropské unie a prodej jednotlivých kusů cigaret (ležících vyzývavě
na pultu) byl běžnou věcí. Dodatečně se Vám, pane Hůlko, za sebe i své kamarády s pokorou omlouvám. Jsem přesvědčen, že se později již nikdo z nás k podobným nečestným
praktikám nesnížil a zůstaly jen jako hříchy mládí.
V době, kdy začala 1. světová válka, bylo Josefu Hůlkovi devatenáct let. Jak dokládá Křestní
a Domovský list, narodil se 25. března 1895 v Přepychách. Otec Václav pracoval jako podruh v čp. 19, matka Anna, rozená Voltrová pocházela z čp. 93.
Válečným invalidům se po první světové válce přidělovaly traﬁky, aby si:“ zbaveni tělesným
hendikepem jiné možnosti, vydělali alespoň na holé živobytí“, jak pravila tehdejší úřední
litera.
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Tak jako dnes provází přidělování různých grantů a dotací řada komplikací, nejinak tomu bylo i v dobách poválečných. Svědčí o
tom interpelace senátorů Národního shromáždění Jana Jílka a Vincence Ševčíka na pana ministra ﬁnancí o zdlouhavém vyřizování žádostí invalidů za přidělování traﬁk ze 7. listopadu 1920.
Cituji: “Brzy po převratu bylo
slíbeno invalidům, že budou
jim zadávány traﬁky. Jest potěšitelným, že dle tohoto slibu
vláda skutečně podává pomocnou ruku invalidům, ale
dlužno konstatovati, že právě
tabákové sklady dosud jsou
přenechány bohatým skladníkům, kteří mají z čeho býti živi
a mají své jiné příjmy. Invalidé,
kteří ku př. žádali za sklad tabáku ve Vyškově, v Bučovicích
atd. dosud své žádosti mají
nevyřízeny, ačkoliv těžce se
Dobové fotograﬁe z roku 1927. Sami můžete vidět, kde přesně traﬁka p. Hůlky stála....
probijí životem a působí velmi
divným dojmem na veřejnost,
že žádosti jejich povolanými úřady ﬁnančními jsou tak
zdlouhavě vyřizovány a neustále odkládány“.
Válečné osudy se nevyhnuly
ani panu Hůlkovi a i jemu byla,
jako válečnému invalidovi, přidělena v Přepychách traﬁka u
kostela.

1927 - 2011
... a pohled současný.
2. ledna 1930 byl farářem panem Františkem Honců oddán s Marií Padrtovou, zemědělskou služebnou z čp. 82, narozené 27.
listopadu 1908 v obci Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Sňatek byl možná podnětem k tomu, že původně dřevěný „stánek“ byl
přestavěn na zděné stavení. Z přiloženého dokumentu se domnívám, že
kolem roku 1930 se podoba traﬁky z roku 1927 (viz. dobová fotograﬁe)
již značně proměnila. Bez zajímavosti není ani účet za truhlářské práce,
prováděné přepyšským truhlářem Václavem Zemánkem na traﬁce pana
Hůlky. Pro cenové srovnání uvádím, že stavba rodinného domku v „Junkovicích“ se koncem dvacátých let pořídila s hypotékou 30 tisíc korun.
Hypotéka se splácela po malých částkách a konkrétně v případě mého
domku po 17,-Kč měsíčně a z výše uvedené částky bylo splaceno v roce
1951 pouze 15 tisíc korun. Dne 11. srpna 1933 se narodila Hůlkovým
dvojčata Alena a Marie. Prvně jmenovaná pracovala po absolvování odborného studia jako diplomovaná dětská zdravotní sestra, Marie se v letech 1948-51 vyučila u Anny Zemánkové z Přepych a u Josefa Plachetky
ve Vojenicích jako dámská krejčová.
Pan Hůlka pracoval vedle svého „traﬁkanství“ také jako obecní strážník a
po roce 1945 určitou dobu i jako tajemník MNV.
Historie domů, domečků, stromů a především lidí je barvitá, plná drobných příběhů, naplňovaná chvílemi radostnými i smutnými, které nelze
zachytit ani úřední listinou, ani fotograﬁí. Přesto vše, co se zachovává,
oživuje vzpomínky a je zdrojem našeho poznání. Ze stejné úvahy a s přispěním současných majitelů „Hůlkovy traﬁky“ vznikl i tento článek.
Vladimír Zdeněk st.
Poznámka: Uveřejněno s laskavým svolením paní Aleny Kopáčkové, rozené Hůlkové.
Vladimír Zdeněk st.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PROPŘEPYCHY
Výroční schůze občanského sdružení

Vánoční zpívání 2010

První veřejná výroční členská schůze Občanského sdružení
ProPřepychy se konala v pátek 10.prosince 2010 v restauraci
Katka. Po poutavé prezentaci a zhodnocení akcí roku 2010
následovala revizní zpráva a informace o plánovaných činnostech v roce 2011. Poté proběhly volby výboru OS. Vzhledem k
tomu, že se členové výboru osvědčili, nedošlo k žádné změně.
Sestava „staronového“ výboru – Jan Dušek (předseda), Tomáš
Růžička (místopředseda), Vladimír Zdeněk st. (jednatel), Tereza
Macháčková (pokladník), Ing.Jiří Sejkora (revizor). Po ukončení
oﬁciální části následovalo přátelské posezení s živou hudbou
a připraveno bylo i chutné občerstvení. Atmosféra byla velmi
příjemná, jednání na profesionální úrovni.
JZ

„Nesem Vám noviny,.....“, „Rolničky, rolničky,....“ a další koledy zazpívaly děti ze Základní školy Přepychy večer 23.prosince
2010 v altánu u kostela sv.Prokopa, kde Občanské sdružení ProPřepychy ve spolupráci
se základní školou připravilo již 2.vánoční
zpívání. Tentokrát měli pořadatelé připraveno i překvapení, a to v podobě živého betlému. K čaji a punči donesly hospodyňky na ochutnávku, i pro inspiraci, výborné
cukroví. Další novinkou 2.ročníku byl zpěvník, který příchozí
obdrželi. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velké poděkování.
JZ

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PŘEPYCHY
Výtěžek Tříkrálové sbírky
Dobruška, vč. okolních obcí
Opočno, vč. okolních obcí
Přepychy, Záhornice
Očelice, Městec
Semechnice
Pohoří
Houdkovice
Ostatní obce v okolí
Celkový výtěžek

125.451 Kč
48.397 Kč
18.577 Kč
10.001 Kč
7.918 Kč
14.212 Kč
3.981 Kč
144.644 Kč
373.181 Kč

Dětský karneval
Také v letošním roce uspořádal Český červený kříž Přepychy
tradiční dětský karneval. V neděli 16.ledna se místní restaurace Katka stala rejdištěm klaunů, čarodějnic a princezen, přišel
také vodník, Batman, zdravotní sestřička, harémová tanečnice,
krteček, beruška, řezník, pirát a mnoho dalších pohádkových
postav. Celkem se jich sešlo 47. Karnevalovým odpolednem
děti skvěle provedl Vláďa Zdeněk ml., kterému neméně skvěle
asistovala Hanka Marková. Pro děti připravili mnoho zajímavých soutěží a samozřejmě sladkých odměn. O hudbu se postaral Tomáš Kadlec.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ČINNOST SDH V ROCE 2010
Vážené sestry a bratři, milí hosté,
jako v uplynulých letech Vás v krátkostim seznámím s činností organizace za
uplynuklý rok. Abychom ani jako hasiči
nezaostali za trendem prezentace dnešní doby pokusím se doplnit svůj projev
vizuálnně.
Po dvou letech, kdy probíhaly oslavy
130 let založení sboru a oslavy 100 let
historické stříkačky, nebyl ani tento rok
na akce chudý. Některé statistické informace Vám podají také ostatní členové
výboru, a jak jsme si již za poslední roky
zvykli mladí hasiči přednesou svoji zprávu sami.
Výbor se schází pravidelně k zajištění
každé akce, kdo dění sleduje ví, že se
snažíme zachovat pravidlo prvního pátku v měsíci, kdy jsou schůze otevřené
kterémukoli z členů. Nedaří se to vždy,
ale o přesunu dopředu informujeme na
nástěnce v hasičské zbrojnici
Teď již k činnosti. Začala vlastně již na
sklonku roku 2009, kdy část členů slavila
příchod roku 2010 v hasičské zbrojnici..
1.1.2010 následoval také již tradiční novoroční pochod do Opočna. V případě
zájmu 1.1.2011 vřele doporučuji. Garantem pochodu a informace podá Jarmila
Sejkorová.
Hlášení pro OSH, účast na VVH okolních
sborů proběhla dle nahlášených termínů. Pro letošní rok upozorňuji na prů-

běžný nákup materiálu pro mladé hasiče. Požadavky do 15. 3. 2011 a ne před
uzávěrkou žádostí o dotace.
Ples i karneval proběhl dle plánu za stabilní účasti. Doufáme, že se s námi přijdete pobavit i v příštím roce. Termíny
konání máte na pozvánkách a dále je
uslyšíte. Tím červeným nadpisem nad
akcemi prý jednatel zkoušel Vaší pozornost. Věřím,že se přes proklamované
nelichotivé vyhlídky na příští rok podaří
s Vaší spoluprácí uspořádat stejně bohatou tombolu jako v minulých letech.
Opět jsme se v červnu účastnili s historickou tecnikou na prezentaci integrovaného záchranného systému v Dobrušce.
V červenci jsme se částečně podíleli na
zajištění občerstvení při charitativním
turnaji médií RTA cupu..
V květnu – září jsme se se účastnili na
oslavách 130 let Českého Meziřící a Borohrádek (125 let Podbřezí).
V červnu proběhly dvě větší akce současně - v první řadě Hasičské oslavy v
Litoměřicích, kterých jsme se účastnili
a zároveň největší podpisová akce rekordmanů v Pelhřimově, na kterou jsme
odeslali mladší a krásnější část našeho
sboru.
O Plamenu Vás budou informovat Mladí hasiči a v soutěži dospělých naše
družstvo veteránů obsadilo opět nečekaně 1. místo.
V srpnu jsme se účastnili již podruhé Nábřeží paromilů v Hradci Králové , kde je o
naší historickou techniku trvalý zájem.
Obdrželi jsme také žádost ČČK pro pomoc záchranářům do mobilního telefo-

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském zisku, ni slávy, nýbrž jen
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem.
Nemáš-li dobré vůle, nejsi plným dobrovolníkem.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě volili, očekávají
od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla a duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že v hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky, nežli slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys
všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním, nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

nu uložit pod mezinárodní zkratkou ICQ
číslo na někoho, kdo může podat informace o Vašem zdravotním stavu (alergie
apod.), v případě ztráty vědomí nebo
těžkému poranění.
Na přelomu července a srpna proběhla
již tradiční 8. Hasičská hudební noc. Samozřejmě s 9. ročníkem v příštím roce
počítáme.
V průběhu roku jsme ale nežili jen kulturou. Pokračovala běžná činnost, úklid
prostor zbrojnice a příprava dalších vylepšení jako úprava prostoru v hasčské
zbrojnici po nákupu vozidla Avia. Pro
snadnější manipulaci s touto technikou.
Pro rok 2011 je našim hlavním cílem
v této oblasti doplnit ve spolupráci s
obecním úřadem materiál potřebný pro
výjezd.
Závěrem děkuji všem členům i občanům, kteří se na celoroční činnosti podíleli, starostovi obce i zastupitelstvu za
podporu, organizacím se kterými spolupracujeme při zajištění akcí ať již SK,
ČČK, MS i ostrostřelci a další. Samozřejmě nezapomínám ani na sponzory, kteří
nás jakoukoli formou podporují.
Takže ještě jednou všem srdečně děkuji,
věřím v další spolupráci a nebudu se zlobit, když řady aktivních členů i nečlenů
stále porostou, v nadcházejících vánočních a novoročních svátcích přeji pohodu zdraví a štěstí. Bohatého Ježíška,
hodně osobních i pracovních úspěchů v
roce 2011.
Děkuji za pozornost.
Jan Chudý, velitel SDH Přepychy

SDH Přepychy
Vás zve na tradiční

KARNEVAL
PRO DOSPĚLÉ
Sobota 26. března
od 20:00hod.
hraje hudební skupina SONG

SDH Přepychy upozorňuje
na povinnost revize a

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
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SOKOLNÍCI V PŘEPYŠSKÉM REVÍRU

Ve dnech 6. - 9. října 2010 bylo vidět v okolí Přepych na polích skupinky sokolníků s dravci na rukách a loveckými psy
po boku. Letos sokolnické akce nešlo přehlédnout. Myslivecké sdružení Opočno - Přepychy hostilo vyjímečně celkem 5
loveckých skupin a jako každý rok umožnilo v revíru provést
ukázky pro veřejnost na Vodětínském kopci a i trening sokolů, tzv. balonové létání. Došlo k rozšíření dlouholeté tradice.
Zaznamenali jsme i větší zájem veřejnosti. Proto považujeme
za dobré podat následující informace. Vše je součástí každoročních mezinárodních loveckých setkání sokolníků v Opočně,
která jsou již světoznámá. Letos to byl 43. ročník.
Klub sokolníků, nyní při Českomoravské myslivecké jednotě,
byl založen 11. listopadu 1967 právě v Opočně pod Orl. horami. Konference k ustavení Klubu sokolníků se konala v herně
opočenského zámku za účasti 71 sokolníků a oﬁciálních hostů.
Šlo zároveň o první lovecké setkání a v honitbě Mochov bylo
tehdy uloveno prvních 14 bažantů.
Na otázku, co je sokolnictví, se těžko odpovídá jednoduchým
způsobem.
Především je to způsob lovu vedený v symbioze člověka a
dravce, kde člověk je pozorovatelem každodenního přírodního úkazu, kdy je predátor a kořist v rovném boji o přežití. Je
to také jistě umění. Určitě je to vášeň, která naplňuje lovecké
geny zakořeněné v nás po dávných předcích. Zároveň je to
způsob sebepoznání, protože i sokolník musí mnohé zvládnout než pozná a vycvičí dobrého dravce. Sokolnictví provázelo člověka – lovce – od samých počátků ( 2 tis. let př.n.l. ?) až
zhruba do konce 17. století. Poté bylo pro lov stále více používáno palných zbraní (pušek) a sokolnictví postupně upadalo.
Léta 1930-1945 lze považovat za dobu obrození sokolnictví na
našem území, ovšem jde již o jiný účel a charakter tohoto způsobu lovu.
Co jste v přepyšském revíru mohli vidět? Především sokoly (sokol stěhovavý, event. raroh velký a lovecký). Jsou to historicky

nejznámější a nejcenější lovečtí ptáci. Řadíme je do skupiny
dravců vysokého letu. Jsou schopni lovit střemhlavým útokem
a využívají se výhradně k lovu pernaté zvěře. Z toho důvodu
musí sokolník sladit práci loveckého psa, který zvěř na zemi
najde a ustálí. Pak vypustí dravce, aby vystoupal do výšky. Potom se „vystavená zvěř“ vyplaší, aby vzlétla a sokol na ni zaútočí. Za letu ji srazí a podrží než si pro ni sokolník doběhne.
Se skupinou orlů jste pak mohli vidět i jestřába lesního, který
je historicky nejvýznamnějším reprezentantem skupiny dravců nízkého letu. Sokolnicky vedený jestřáb je nejčastěji na bažanty (kachny) a zajíce. Loví krátkým úderným útokem. Kořist
usmrtí stiskem pařátů. Jestřábi jsou odvážní a výkonní a mají
vysokou startovní rychlost. Loví „ přímo z ruky“ zvěř kterou psi
nebo sokolníci vyplaší.
Největší jsou orli. Ti tvoří významnou skupinu sokolnických
dravců. Mají obrovskou sílu ve stisku pařátů. Nejpoužívanější
je orel skalní. Používá se k lovu zajíců, srnčí zvěře a i lišek. V Asii
dobře cvičení orli zvládnou ulovit i vlka. Orel není příliš obratný ani rychlý. Za kořistí se vypouští jako jestřáb „ z ruky“.
A jaký byl program?
Ve středu 6. 10. odpoledne – pod Horkou u křížku – bylo k vidění „balonové létání“.
Je to disciplina pro sokoly. Vábítko – čili kořist – je buď balonem nebo drakem vynesena do výše min. 150 m ( až 300m) a
sokol musí vystoupat, na kořist zaútočit a stáhnout ji na zem.
Sobota 9.10. ráno – na Vodětínském kopci byly ukázky dravců
a i přelet orla mořského.
Ve čtvrtek (cca mezi 11. a 15. hodinou) pak byl k vidění lov se
sokoly a to v biopásu za přepyšským hřbitovem. Další skupina
byla na stejném místě v pátek . Ten den jsme také současně
hostili skupinu sokolníků s orly. Lovili okolo přepyšského remízu.
V sobotu po ukázkách na Vodětínském kopci šly do revíru dvě
skupiny sokolníků se sokoly. Jedna k Příčnému stavu a druhá
opět na biopás za hřbitovem.
V našem revíru bylo uloveno celkem ke čtyřiceti bažantů a
sedm zajíců.
Sokolnické lovy se staly v honitbách hradecka a pardubicka
nedílnou součástí provozu myslivosti. Myslivci našeho sdružení věnují každoročně nemalou část své práce tomu, aby
umožnili sokolníkům, jako členům jednotné myslivecké organizace, prezentovat sokolnictví a tím i myslivost i v mezinárodním měřítku. Prozatím přes všechny překážky dokážeme mít
tolik zvěře, aby se sokolnické lovy u nás daly pořádat. Pravda,
stojí to stále víc práce a podmínky pro provoz myslivosti nejsou vždy jednoduché.
Proto všem, kteří mají zásluhu na těchto mysliveckých akcích
patří poděkování.
Ing. Černý Jan – kronikář MS
(doručeno po uzávěrce zpravodaje č.3/2010

THOMAS – velkoobchod s.r.o.
Dřevěné, rašelinové, papírové brikety, dřevěné pelety, štípané dřevo
Tel.: 775 300 230, e-mail : thomas-obchod@seznam.cz

www.brikety-peletky.cz
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MASOPUST 2011

Občanské sdružení ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů Vás co nejsrdečněji zvou na obnovenou
tradici Masopustu, která se v naší vsi držela naposledy před zhruba 60 lety.
Program Masopustu
09:00
Požádání starosty o povolení maškarního průvodu obcí
9:30
Začátek masopustního průvodu po
vsi, návštěvy domácností
10:00
Zahájení celodenní prodeje zabijačkových produktů u hasičské zbrojnice
(tlačenka, jitrnice, ovar, prejt, kroupy,...)
Celý den
Masopustní hemžení a veselí u hasičské zbrojnice. Kromě tradiční české zabíjačky bude připravená i řada teplých
a studených nápojů.
Hrají muzikanti ZUŠ Týniště nad Orlicí

Sobota 19. února od 9.00 hod.
u hasičské zbrojnice
O Masopustu...
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (ostatky,
fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi
v minulosti oﬁciálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba
se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době
masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se
posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách
zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka,
jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená
krupice, pečené brambory.

Masopustní manuál pro přepyšské hospodyňky
Milí přepyšáci, sousedé, kamarádi,
uvědomujeme si, že spolu s Masopustem vracíme do obce tradici, která tady mnoho desítek let nebyla.
Řada z nás si ta původní veselí už vůbec nepamatujeme. I proto mi dovolte pár vět, které by Vám měly
napovědět, jak se při Masopustu chovat.
Maškarní průvod začne v 9:00hod. u hasičské zbrojnice. Masky v čele s Masopustem požádají starostu o
souhlas s bujarým veselím. Předpokládáme, že nebude mít nic proti. Skupina od hasičské zbrojnice vyrazí
spolu s hudebníky kolem půl desáté a tím začne masopustní pochůzka. V čele průvodu půjde tzv. „Laufr“,
který by měl být vždy, jak se říká, o krok napřed. Zazvoní v každém domě a zjistí, jestli má hospodář s hospodyní zájem o návštěvu masek. Pokud přijmou, tak začíná ten pravý masopustní rej. Masopust rodinu
pozdraví a hospodyně má výsostné právo si od hudebníků přát skladbu z repertoáru dechové hudby. S
hospodyní tančí medvěd nebo ženich. S hospodářem zase nevěsta. Kolem skotačí a veselí se ostatní maškary. Když přestane hrát hudba, tak je slušné maskám nalít něco dobrého na zahřátí. Šikovné dívky a dámy
nabízejí i drobný chlebíček, jednohubku, nebo cokoliv jiného k zakousnutí. Tím jste, milí přepyšáci, dostáli
tradici. Údajně tak budete mít i v tom následujícím roce bohatou úrodu a spoustu zlaťáků. Pokud by to ale
nevyšlo, tak se minimálně skvěle pobavíme.
Jan Dušek, předseda O.S. ProPřepychy
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SLOVO STAROSTY JOSEFA PETERY
Rok 2010 skončil. Úvodem některé souhrnné údaje :
a) Realizace akcí :
•
Budova školy – zateplení s fasádou,oprava terasy a střechy.Cena za stavební práce 2.096.091,-Kč .Pozn.: Finanční podpora státu –SFŽP a Evropské unie ve výši 55.212,- + 938.600,-Kč .Peníze by měly dorazit v březnu 2011 až po provedené kontrole.
•
Budova mateřské školky – celková oprava střechy (nová technologie se zárukou na 12 let) .Cena 385.000,-Kč .
•
Protipovodňová úprava kanalizace u bytovek (10 m).Cena 93.681,-Kč .
•
Venkovní hodiny u hasičské zbrojnice.Cena 49.620,-Kč .
•
Dopravní zrcadla (3 místa) a dopravní značení u školy.Cena 48.088,-Kč .
•
Zastřešení vstupu na poštu.Cena 282.931,-Kč .
•
Oprava komunikací k mlýnu + k DZU 16 BJ.Cena 716.345,-Kč .
•
Stavební povolení na chodník ,úsek k Záhornici .
b) Výsledky hospodaření k 31.12. 2010 :
•
Příjmy celkem
7.140.756,-Kč
•
Výdaje celkem
8.344.326,-Kč
•
Stav na běžném účtu
+
580.466,-Kč
•
Úvěry (dluh)
1.308.425,-Kč
•
Pohledávka – dotace na zateplení školy
+
993.812,-Kč
c) Bilance činnosti vandalů a zlodějíčků :
•
Násilné vniknutí do budovy hřbitovního domku – poškozeny 2 dveře + krádež stavebního materiálu .
•
Vyvrácené 2 dopravní značky,poškození nově zabudovaného zrcadla a 2 telefonních rozvoden.
•
Krádež kvetoucích tulipánů (včetně cibulek) z trávníku před budovou obecního úřadu. Pozn. : Na podzim jsme provedli
novou výsadbu (100 ks) .
•
Přestupky - řešeno policií 14 a přestupkovou komisí 5 .
•
Trestné činy - šetřeno policií 9 .
Je tu již nový rok 2011. Po komunálních volbách máme nově zvolené zastupitele (6 nově zvolených z 15ti) a orgány obce. Začátkem března budeme schvalovat rozpočet 2011. Je to zodpovědná činnost pro ﬁnanční výbor, účetní, starostu i zastupitelstvo.
Příkladů špatných rozhodnutí, které vedou k zadluženosti měst a obcí či celých států je dostatek. Naše potřeby víceméně známe,
ale ﬁnanční možnosti jsou omezené. Našim úkolem bude ﬁnancovat činnosti a akce, které zajistí dlouhodobou udržitelnost
obce. Pro jednání zastupitelů je vytvořena soupiska potřeb a námětů - otevřený dokument k doplnění. Závěrem bych rád poděkoval za aktivní činnost zastupitelstva v minulém volebním období. Nově zvoleným - dostatek trpělivosti, dobrých nápadů a
správných rozhodnutí, aby si náš občan mohl říci : “Jsem zdráv a v Přepychách je mi dobře ! “

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Cena svozu odpadu v Obci Přepychy od 1. 1.
Druh svozu
Počet svozů/rok
1 x za týden v zimě, 1 x za 2 týdny v létě
41
1 x za týden v zimě, 1 x za 4 týdny v létě
36
1 x za 2 týdny
26
1 x za 2 týdny v zimě, 1 x za 4 týdny v létě
21
1 x za 4 týdny
13
1 x za 8 týdnů
6

Ustavující zastupitelstvo
Obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu okrskové volební komise o
průběhu a výsledku voleb do Zastupitelstva obce Přepychy.
2. Výše odměny pro nově zvolené zastupitele je ponechána stejná jako v předchozím volebním období (300,- Kč/měs.
člen rady a předseda výboru, 1.300,- Kč/
měs. místostarosta) a to s platností od
10.11.2010.

Cena svozu v Kč / rok
2165,1980,1387,1155,715,416,-

II. Schvaluje:
1. Volební komisi ve složení: předseda
– Jan Podzimek, členové – Radek Tláskal,
Jan Škalda
2. Způsob volby orgánů obce - starosta,
místostarosta, radní – tajné volby, předseda a členové kontrolního a ﬁnančního
výboru – veřejná volba
3. Volba starosty (tajná): 1. kolo:: Mgr.
Jan Macháček (7 hlasů), Ing. Josef Petera
(8 hlasů), Zvolen : Ing. Josef Petera
4. Volba místostarosty (tajná): 1. kolo:
Marcela Kalousová (6 hlasů), Miroslav Otčenášek (1 hlas), Jan Podzimek

POZOR ZMĚNA
OD 1. 1. 2011
JE SVOZOVÝM DNEM

STŘEDA

(8 hlasů), Zvolen : Jan Podzimek
5. Volba členů rady obce (tajná): 1. kolo:
Marcela Kalousová (1 hlas), Mgr. Jan
Macháček (2 hlasy), Miroslav Otčenášek (8 hlasů) Tomáš Seidel (1 hlas), Ing.
Radek Šichan (8 hlasů), Jiří Štěpánek
(6 hlasů), Radek Tláskal (13 hlasů), Vladimír Zdeněk (6 hlasů), Zvoleni: Radek
Tláskal, Miroslav Otčenášek, Ing. Radek
Šichan.
6. Volba členů kontrolního výboru- veřejná. Předseda:: 1. kolo Miroslav Andrš
(5 hlasů), Milan Burket (6 hlasů). Předseda: 2. kolo Milan Burket (9 hlasů). Zvolen:
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Milan Burket. Členové 1. kolo Miroslav
Andrš (10 hlasů). Jiří Štěpánek (10 hlasů) Zvolen: Miroslav Andrš, Jiří Štěpánek
7. Volba členů ﬁnančního výboru - veřejná. Předseda 1.kolo Radek Tláskal
(13 hlasů). Zvolen: Radek Tláskal. Členové 1.kolo Mgr.Jan Macháček (10 hlasů)
, Vladimír Zdeněk (10 hlasů. Zvolen: Mgr.
Jan Macháček, Vladimír Zdeněk
III. Ostatní:
1. Byl stanoven termín jednání rady (rozšířené o ostatní zastupitele) na 18. 11.
2010 od 19.00 hod. v požární zbrojnici.
Úřední deska:
Zápis o výsledku voleb:
17.10.2010 - 10.11.2010
Pozvánka :
2.11.2010 - 10.11.2010
Ing.Josef Petera – starosta obce, Jan
Podzimek – místostarosta
Ing.Radek Šichan , Tomáš Seidel – ověřovatelé zápisu
V Přepychách dne 12. listopadu 2010

Usnesení Zastupitelstva
Obce Přepychy
č. 2010-06 ze dne 1.12. 2010
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení
2. Informaci o věcném a ﬁnančním plnění rozpočtu k 30.11.2010 – dokončeno zateplení ZŠ + oprava balkonu,
chybí pouze pamětní deska, začne se s
pracemi na opravě střechy MŠ, podpěrná zídka u cesty do Dřízeň – musí být
projektová dokumentace – bude řešeno,zpracovává se stavební povolení na
chodníku směrem k Záhornici, proběhly
opravy komunikací „ke mlýnu“ a k DZU,
realizují se protipovodňové opatření u
bytovek
3. Náměty pro přípravu rozpočtu na rok
2011- kanalizace k Záhornici, bytovky u
Dvorského rybníku, oprava rybníku sv.
Ján, oprava hřbitovní zdi, nový územní
plán, plán obnovy kanalizace, stavební
parcely, příspěvky organizacím, nádrž
Podlažice, koupě pozemků ve Dřínech,
rozšíření veřejného osvětlení, otázka navýšení nájmů v bytech.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2010: Příjmy
+ 1.530.000,- Kč, Výdaje - 3.036.200,- Kč,
Financování + 1.506.200,- Kč
2. Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene k pozemku par.č. 1001 pro akci „přívod elektřiny k rodinnému domku – par.

č.210/4
3. Smlouvu s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových na „bezplatný převod pozemku par.č. 538/1
4. Inventarizační komise pro rok 2010
5. Dohodu mezi zastupitelstvem a starostou k zajištění ﬁnanční kontroly
6. Zástupce obce do Svazku obcí Dřížná
starostu ing. Josefa Peteru
7. Zástupce obce do Svazku obcí Vrchy
starostu ing. Josefa Peteru na dobu určitou do 28. 2. 2011
8. Zástupce obce do školské rady – Tomáš Seidel
9. Funkci uvolněného starosty
III. Pověřuje:
1. Radu obce schvalováním rozpočtového opatření v závěru roku
2. Starostu prověřit možnost navýšení
nájmů v obecních bytech

nosti výstavby 4 rodinných řadových
domků v lokalitě u „Dvoráku“ (zveřejnění projektu, kupní smlouva nebo kupní
smlouva o smlouvě budoucí, časové roz
...pokračování ze strany 12
vržení stavby)
3. Náměty pro přípravu rozpočtu na rok
2011- chodník k Záhornici, oprava rybníku sv. Ján, zídka u cesty ke Dříznům,
tenisový kurt-rozšíření , nový územní
plán, plán obnovy kanalizace, příspěvky
organizacím, bezdrátový rozhlas, koupě
pozemků ve Dřínech, rozšíření veřejného osvětlení u ZŠ, nákup nové radlice současná neopravitelná

Připomínky a informace :
1. Dořešit otázku setrvání obce ve Svazku obcí Vrchy
2. V období vegetačního klidu obec na
svých pozemcích zajistí ořez stromů
3. Termíny pronájmu a využití stanu
4. Schůzka s nájemníky DZU 6. 12.2010
5. Předání bytu č. 4 v DZU 3.12.2010 smlouva uzavřena na 1 rok
6. Každé pondělí od 16:00 hod. schůzky
zastupitelů na OÚ
7. Úklid sněhu na chodnících a komunikacích i o víkendech – pracovníci VPP, p.
Štěpánek
8. Vánoční výzdoba – návrh na rozšíření
na příští rok, osvětlení kostela a hřbitova
v období vánoc
9. Dovybavení požárníků – technické zázemí
10. Opravit veřejné osvětlení
11. Problémy s mláděží – vyvrácené značky, rozbitý sloupek rozvaděče, prasklina
na zrcadle...

II. Schvaluje:
1. Pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2011
Připomínky a informace :
1. Prodloužit pracovní smlouvu zaměstnance obce (dílny) do 31.12.2011 s týdenním úvazkem 35 hod.
2. Prodloužit DPČ knihovnici do
31.12.2011
3. Možnost zaměstnat nové pracovníky z
Úřadu práce na VPP od 1.1.2011
4. Možnost zaměstnat pracovníky na veřejnou službu – bude jednáno s Úřadem
práce
5. Současní zaměstnanci VPP, žádost na
Úřad práce o prodloužení do 30.4.2011
6. Požadavek na operativní úklid sněhu
pracovníky VPP v dřívějších hodinách a
o víkendech
7. Možnost instalace silničního zrcadla u
výjezdu u čp. 198
8. Na příštím jednání bude informace o
Svazcích
9. Od 1.1. 2011 bude nová cena vodného
10. Pozvat zástupce stavebního úřadu
Opočno na schůzku ohledně kolaudace
kabin na hřišti

Úřední deska :
Pozvánka :
22.11.2010-1.12.2010

Úřední deska:
Pozvánka :
3.12.2010-13.12.2010

Ing. Josef Petera – starosta obce, Jan
Podzimek – místostarosta, Táňa Cihlářová, Marcela Kalousová – ověřovatelé
zápisu

Ing. Josef Petera- starosta obce, Jan Podzimek- místostarosta, Jan Podzimek, Jan
Škalda – ověřovatelé zápisu
V Přepychách dne 16. prosince 2010

V Přepychách dne 3. prosince 2010

Usnesení Zastupitelstva
Obce Přepychy
č. 2010-07 ze dne 13.12. 2010
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení
2. Informaci ﬁrmy Stating, s.r.o. o mož-
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PRÁVNÍ PORADNA
Konec daňové složenky

Doplňkové stavby ke stavbám rodinných domů

Od 1.1.2011 přestává Ministerstvo ﬁnancí
hradit poštovní poplatek za úhradu daně v
hotovosti prostřednictvím daňové složenky.
Možnosti zaplacení daňové povinnosti :

Tato velmi jednoduchá kategorie staveb a to jak z pohledu náročnosti jejich
provedení, tak z pohledu legislativy, se stává komplikovanou, pokud ji stavebník realizuje na základě tradiční informace souseda ve tvaru : „ Na to nic
nepotřebujete!“ nebo na základě vlastí úvahy, že na svém pozemku si může
jeho vlastník postavit, co chce a že se to nikoho jiného netýká! Tento omyl se
stává osudným v okamžiku, kdy buď právě ten soused, který tak „dobře poradil“ nebo soused z jiné strany pozemku přijde na stavební úřad a zpočátku se
jen tak obecně ptá např. na to, zda si může těsně u sousedního plotu postavit
pergolu nebo domek na nářadí. Postupně svůj dotaz konkretizuje a po získání
informace stavebního úřadu, podává stížnost na pana XY, který právě takový
záměr již realizoval.
A jak to tedy s tzv. doplňkovými stavbami opravdu je, které to jsou, jaké musí
splňovat podmínky a co je k jejich realizaci nezbytné? V několika částech se
pokusím stručně vysvětlit alespoň ty nejzákladnější pojmy a zákonné postupy. Tak tedy: „Jak na to?“.
Tentokrát se budu věnovat nejběžnějšímu případu, tzv. doplňkovým stavbám
na pozemcích se stavbami rodinných domů. Podle § 21 odst.5 vyhl.č. 501/
2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění ( dále
jen „vyhláška“) lze na pozemku se stavbou rodinného domu umisťovat garáže a stavby a zařízení uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodech 1,4, 5 a písm.
d) bodě 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a
dále jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry
§ 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, není-li z prostorových a provozních
důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě.
Jsou to stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, kterou je v tomto případě myšlen rodinný dům. Jejich taxativní výčet je následující:
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a
do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienické zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů ( pozn.: sem patří zejména pergoly, sklady
zahradního nářadí a nábytku, přístřešky pro automobil, ale také garáže do 25
m2 zastavěné plochy),
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné
ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
bazény do 40m2 zastavěné plochy.
Stavbu pro podnikatelskou činnost jsem záměrně vynechal, protože pro ni
platí odlišný režim a budu se jí věnovat někdy příště, obdobně jako garáži o
zastavěné ploše větší než 25 m2.
Všechny stavby uvedené v taxativním výčtu jsou stavbami, které k realizaci
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a nezáleží na
tom, zda jsou či nejsou pevně spojeny s terénem, což je také jeden z omylů
při výkladu pojmu „stavba“. Tyto stavby musí stát samostatně, což znamená,
že nesmí tvořit tzv. přístavbu hlavní stavby! Skutečnost, že nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení však neznamená, že mohou být realizovány
bez jakéhokoliv opatření stavebního úřadu! Jejich provedení totiž podléhá
tzv. „Územnímu souhlasu“, který může ve stanovených případech nahradit
územní rozhodnutí a je nejjednodušší formou povolení stavebního záměru
v režimu stavebního zákona. O tom, jaké musí být dále splněny podmínky
pro vydání územního souhlasu, jaká žádost se stavebnímu úřadu předkládá a
jaké přílohy musí obsahovat, vysvětlím v příští části.

- Na pokladně ﬁnančního úřadu
- Poštovní poukázkou typu „A“ (u daně z nemovitostí proběhne v roce 2011 její distribuce)
- Bankovním příkazem
- Internetovým bankovnictvím
Projekt daňové složenky, který česká daňová správa spustila v roce 2006, v letošním
roce končí. Daňoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, že daňovou složenku, která umožňovala zaplacení daně bez úhrady
poplatku za převod peněz, pravidelně dostávali, pokud se jich týkala daň z nemovitostí. Daňovou složenku však bylo možné
zaplatit jakoukoliv jinou daň, protože byla
dostupná jak na ﬁnančních úřadech, tak na
pobočkách České pošty. Od 1.ledna 2011 se
situace změní, a to v tom smyslu, že daňoví
poplatníci sice pro zaplacení daně z nemovitostí složenku obdrží poštou, ale poplatek
za převod peněz budou muset hradit ze svého. V tomto případě už nepůjde o barevně
odlišnou složenku daňovou složenku, ale o
klasickou složenku typu „A“, která je běžně
dostupná na všech pobočkách České pošty.
Zrušení této služby daňovým poplatníkům
přinese státní pokladně roční úsporu ve výši
cca 46,5 mil.Kč.

Nehtové studio
Pedikúra | Manikúra
Reﬂexní terapie | Aromaterapie
Opočno, Nádražní 159
Martina Zpěváčková
Tel.: 775 682 404
Petra Balková
Tel.: 604 985 737

www.salonopocno.cz

Ing.Dalibor Štěpán, Odbor výstavby Městského úřadu Opočno

TŘIĎTE ODPAD I V ROCE 2011
V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011!
Rok 2010 skončil, rok 2011 právě začíná. Bývá dobrým zvykem dopřát si malé bilancování – jak byl předchozí rok úspěšný.
Nejprve trochu čísel: v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11 388 kontejnerů na tříděný sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90% obcí - to znamená, že většina obyvatel třídila odpad. Každý v našem
kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu.Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo, plasty a
nápojové kartony. V roce 2010 se opět se podařilo zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, významně
vzrostl počet kontejnerů na čité sklo. Kromě sběru odpadu do nádob se v řadě obcí rozšířil takzvaný pytlový sběr. Tento způsob třídění se velmi osvědčil, v novém roce v něm budeme určitě pokračovat.
Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce řadu akcí a soutěží. Po celý rok 2010 běžela
soutěž „Čistá obec“. Pátý ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje skončil poslední den v roce, ale jednotlivé obce mají až do 20. února 2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky. Na jaře se můžete těšit na vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíždí už 6. ročník této soutěže. Pokud jste se nestihli zapojit v minulém
roce, můžete zabojovat letos.
Ve školách probíhá již 4. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“ a projekt košů. Obě akce pokračují také v roce
2011 a jsou výzvou pro všechny školy, které ještě odpad ve škole netřídí anebo naopak – které by chtěly
třídit ještě víc. Díky společnosti EKO-KOM, a.s. se děti mohly účastnit pokusu o světový rekord – vytvářely
znaky svých měst a obcí z odpadových materiálů. Ta nejlepší dílka se po výstavě v Hradci Králové přesunula
do Brna, na veletrhy GO a Regiontour.
Stranou nezůstala ani královéhradecká veřejnost. Společnost EKO-KOM, a.s. připravovala soutěže a kvízy
nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Tzv. Barevné dny probíhaly ve spolupráci s jednotlivými městy a staly
se součástí tradičních slavností jako např. Den země, Den dětí, jarmarky, dožínky, Rychnovské dividílkování, Jičín - město pohádky apod. Jejich součástí se stala také výstava Tonda Obal na cestách. V ZOO Dvůr
Králové nad Labem se podařilo otevřít „Naučnou stezku o třídění odpadu“.Všechny tyto akce probíhaly v
rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Veškeré informace jste mohli v průběhu roku
najít na www.cistykraj.cz. V roce 2010 získal náš web novou tvář, je přehlednější, najdete tu všechny potřebné informace o třídění odpadů a nechybí ani poradenství.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří třídili odpad po celý rok 2010. V roce 2009 byl Královéhradecký kraj mezi
trojicí nejlepších v celé republice. Přál bych všem lidem našeho kraje i společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných stupních vítězů zůstal Královéhradecký kraj po vyhodnocení roku 2010. A do nového roku 2011
přeji nám všem ještě více a kvalitnějšího třídění.
Za společnost EKO-KOM, a.s.
Tomáš Pešek, Regionální manažer EKO-KOM, a.s.
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