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Příspěvků je dostatek – dozvíte se ledacos z dění
v obci Přepychy.
Nejdříve úvod v širších souvislostech:
• Proběhly skromné oslavy „20 let od vzniku
České republiky“. Rozdělení republiky dopadlo
dobře a je příkladem pro jiné státy. Přesto je na
zamyšlení: „Dva malé státy, a nedokázaly
vyřešit společné soustátí?! Horší je, že se
nedokážeme domluvit na řešení hlavních
problémů - v parlamentu či obci .“ I já osobně
jsem vzpomněl 20 let od převzetí funkce
starosty. Mým předchůdcem byl Vaněk Václav (technický náměstek Dřevotvaru Hradec
Králové a spoluzakladatel místního OF – občanského fóra). V jeho domácnosti jsme u kávy
diskutovali o problémech obce. Měl zkušenosti, bylo čemu naslouchat ... .
• Dne 17.listopadu se vzpomínalo „Sametové revoluce – rok 1989“. Události v Evropě i u nás
dávaly signál pro změny. Nasát „neopakovatelnou atmosféru“ jsem jel načerpat do Prahy
24.listopadu 1989. Václavské náměstí bylo zcela zaplněno občany, z balkonu nakladatelství
Melantrich zazněl hlas Havla, Dubčeka, Kubišové a dalších. I náhodné setkání – Tikal Jan
(dříve vedoucí přidružené výroby JZD Jiskra Přepychy – pila a výroba pařeništních oken
Mokré, později starosta Opatovic nad Labem) též „chtěl být u toho“.
• Amnestie presidenta u příležitosti „20 let vzniku ČR“ mezi nás poslala 7.500 vězňů a u 30.000
bylo upuštěno od podmíněných a alternativních trestů. Krajské soudy podle stejného textu
postupovaly různě (někdo sedí – jiný je volný). Pražský soud osvobodil matku, která zbila syna
vařečkou. I naše obec zaměstnává (?) 3 občany na obecně prospěšných pracích. Dát šanci
k nápravě je dobře, ale kolik jich toho využije? Odhad odborníků – 50%. Apokud jde o kvalitu
předpisů – časté změny a chaos.
• V parlamentu byl na 3.pokus schválen státní rozpočet 2013 a navýšení DPH o 1%
(15 a 21%). Dobrou zprávou pro naše občany je, že úhrady za vodné, stočné, nájemné,
komunální odpad, psy, hrobová místa jsou na úrovni roku 2012 .
• Máme za sebou první přímé presidentské volby. Zúřadovat dotaci na volby je ukázkou
současné byrokracie – „kdo nezažil – ten nevěří!“ Musíme obhajovat každou tužku či papír.
Přitom by stačil finanční příděl podle počtu občanů, i bez následné kontroly.
• Aktuálně z tisku: (bez komentáře)

- Podpora fotovoltaických elektráren – každá rodina přispívá ročně 700,- Kč a stát v letech
2005 – 2034 – 874 mld. Kč.

- Poplatek za uložení komunálního odpadu se má zvednout během několika let z 500,-
na 3.000,- Kč/tunu Pak se již vyplatí vybudovat spalovny!

- Město Říčany má velký problém, kde chybí u milionové dotace 0,40 Kč . Kdysi jsme řešili
problém s 0,41 Kč.

• Aktuální statistické údaje: Nezaměstnanost je 9,4% .Chudoba či sociální vyloučení hrozí pro
15,3% lidí (Řecko = 31%,Německo = 19,9% ). Pro naši obec je důležité vytvářet podmínky pro
bydlení, podnikání a zaměstnanost. Díky úsilí zastupitelstva (i náhodě) zde máme ústav
sociální péče Domov Dědina, domov důchodců Senior centrum Přepychy s.r.o.. Pro „budoucí
Přepyšáky“ je v nabídce několik bytů, usedlostí a stavebních parcel .
• Několik zpráv ze zdravotnictví:

- Pacienti 25% předepsaných léčiv (za 9 mld. korun) nikdy nevyužijí.
- Revizní lékaři VZP provedli v r. 2012 – 5500 revizí – zjištěná pochybení ve výši 0,5 mld. Kč.
- Pokud nebudou navýšeny mzdy –lékařská komora hrozí protesty.
- Starostové sepisují petice proti sloučení náchodské a rychnovské nemocnice .

Již několik let probíhá střet mezi lékaři, pojišťovnami a ministerstvem. Dobré řešení pro
všechny asi neexistuje, přesto nezbývá než nějaké přijmout. Obdobně to platí i pro činnost
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samospráv. (Kdysi odborníci popsaly let chrousta zákony aviatiky. Podle nich neměl létat –
přesto létá!)
• Kdosi odložil v Praze do kontejneru štěně ve stáří 2 měsíce. Díky aktivitě několika našich
občanů a pod kontrolou Ligy na ochranu zvířat se nám na podzim podařilo umístit fenku s 5ti
štěňaty. Poslední si polepšil – je v Praze.
• Bilance hasičů ČR za rok 2012 – 104.000 výjezdů ,124 lidí při požárech zemřelo a 70.000 lidí
bylo zachráněno z ohrožených míst. Naše obec trvale vytváří podmínky pro činnost SDH –
nová budova, technické vybavení. Spolková činnost je na dobré úrovni (7.–8.června 2013 nás
očekávají na slavnostech v Litoměřicích). Vylepšit musíme „papírování“ a vtáhnout do
činnosti mladší .
• Opět je na přetřesu (již 15 let) výstavba protipovodňové nádrže Mělčany (400 mil. korun).
Důležitost „nejvyšší“ i peníze byly připraveny. Ukázka neschopnosti se domluvit. Měla se
vybudovat plnohodnotná nádrž – a následně se dohadovat o provozu „suchá – mokrá“.Místo
toho byla oblast zařazena do chráněné oblasti Natura 2000.
• Obce a města trvale řeší problémy s nepřizpůsobivými – krádeže a vybydlování. Problém
s emigrací některé státy řeší „nepropustnými ploty“: USA – Mexiko (1.200 km), Izrael – Egypt
(242 km). Berlínská zeď dlouhá 165 km byla zrušena v roce 1989. Obec odeslala zprávu
o národnostních menšinách na Úřad vlády ČR – je asi poslední. Poslední sčítání lidu a domů
2011 pro naši obec uvádí : 639 občanů, 4 osoby se hlásí k národnostním menšinám.
Pozn.: Naši občané nevyslyšeli naši žádost:“ Přihlaste se k menšině – budou dotace!“

Z dění v obci :
• Rozpočet 2013 se bude schvalovat začátkem března. Na účtu k 1. lednu 2013 zůstalo

878.000,-Kč .
• Započala celková oprava rybníku Farský.
• Máme soupisku důležitých akcí. S ohledem na možnosti bude nutné stanovit jejich pořadí.
• Začíná tvorba nového územního plánu (1.etapa ukončena - schváleny rozbory a zadání).

S ohledem na výše uvedenou problematiku doporučujeme chodit na zastupitelstvo.Abychom
neposlouchali nářky: „Jednali o nás, ale bez nás!“

Zdraví a dobrou náladu přeje Petera Josef, starosta

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 Poděkování

Vítězství v soutěži Recyklohraní Statistika obecního úřadu k 31.12.2012

Informace obecního úřadu

V Dobrušce a okolí bylo celkem vybráno 402 534 Kč.
Informace o výši vybrané částky v některých okolních
městech a obcích: Dobruška (+ Křovice, Pulice, Domašín,
Mělčany, Chábory, Běstviny, Doly) 133 933 Kč, Opočno
(+Dobříkovec a Čánka) 53 287 Kč, Pohoří 14 182 Kč,
Semechnice 5 248 Kč, Trnov 5 462 Kč, Houdkovice 4 685 Kč,
Přepychy, Mokré a Záhornice 29 845 Kč.

Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2013.

Touto cestou chci poděkovat všem přátelům a aktivním
občanům naší obce, kteří mi pomohli zorganizovat a připravit
adventní „Rozsvěcení vánočního stromu“ a předvánoční
„Zpívání koled“, hlavně pak Vladimírovi Zdeňkovi staršímu.
Zvláštní poděkování patří členům OS Pro Přepychy a Obci
Přepychy, Žesťovému kvintetu z Týniště n. O., restauraci
Katka, Jarušce Čtvrtečkové, Samuelovi Seidelovi a všem
muzikantům pod vedením Karla Pšeničného.

Mgr. Jan Macháček

Již tradičně se žáci a jejich rodiče z naší školy zapojují do
Recyklohraní v rámci celorepublikové soutěže. V současné
době figurujeme na 2. místě ve sběru baterií mezi 3044
zúčastněnými školami. Již v uplynulých letech jsme se
umístili vždy do 2. místa.
V letošním roce jsme v období září – listopad sebrali více jak
600 kg této suroviny ve vyhlášené soutěži „ Cesta na severní
pól“ a v rámci našeho Královéhradeckého kraje jsme jasně
zvítězili (v celé ČR jsme byli druzí). Odměnou pro nás bylo
vyslání pěti nejlepších sběračů na 4 denní pobyt do Krkonoš,
který se uskutečnil ve dnech 24.1. – 27. 1. 2013 na horské
chatě Rozhled.

Pobytu se zúčastnili: Denis Polák, Libor Cigánek, Patrik
Hroch, Vojtěch Jirka, Lukáš Tláskal.

Všem vítězům blahopřeji a děkuji za aktivní přístup. Též chci
poděkovat rodičům, kteří nám v úspěchu byli nápomocni.

Mgr. Jan Macháček

Počet obyvatel: 609 (ženy 325, muži 284), průměr. věk 42 let.
Narození 9, úmrtí 9, přistěhování 35, odstěhování 6,
sňatek 2, rozvod 1.
Počet úředně ověřených podpisů a listin: 203
Vydaná rozhodnutí ve správním řízení: 5

Místní poplatky: Vyzýváme občany k úhradě poplatků za
psa, stočné a odpady. Poplatky můžete uhradit v úřední dny
pondělí 7:00 – 17:00 hod, středa 7:00 – 15:00 hod.
Obecní rozhlas: Pokud máte zájem o zasílání informací
hlášených obecním rozhlasem na váš e-mail, zašlete žádost
na: prepychy@prepychy.cz
Baterie a monočlánky – nebezpečný odpad
Baterie a monočlánky sbírá Základní škola a mateřská škola
Přepychy do sběrných boxů.
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Základní škola – zápis Volba prezidenta republiky
II. kolo−výsledky ve volebním okrsku č.1 obec Přepychy

Rozhledna Osičina otevřena již 10 let

Ve čtvrtek 31.ledna 2013 uvítal ředitel místní školy Mgr. Jan
Macháček osm budoucích prvňáčků. K zápisu přišly čtyři
dívky a čtyři chlapci v doprovodu svých rodičů a prarodičů.
Všechny děti byly přijaty.

Dny voleb: pátek 25. ledna 2013 a sobota 26. ledna 2013
V seznamu voličů zapsáno: 475 osob, počet vydaných
voličských průkazu: 2, na voličský průkaz volilo: 3 osoby,
celkový počet voličů: 476, počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky: 313, počet platných hlasů: 312 (1x prázdná
obálka), účast voličů: 65,76%.

Je tomu již 10 let, co byla v roce 2003, mezi obcemi Vojenice
a Záhornice na kraji dříženského údolí, poprvé otevřena pro
návštěvníky rozhledna Osičina. Výstavba
rozhledny v blízkosti kopce Osičina (416 m n.
m.) proběhla v roce 2002, od té doby za jasného
počasí obdivovalo výhledy z rozhledny již více
než 10.000 návštěvníků.
Z železné věže ve tvaru komolého čtyřbokého
jehlanu se nabízí z plošiny ve výšce 33 metrů
výhledy na Orlické Hory, Kralický Sněžník,
polské stolové hory, Adršpašsko a Krkonoše,
k jihu na Železné hory, Kunětickou horu
a daleké rovinaté Polabí.
Rozhledna je otevřena od dubna do října každý
víkend a nabízí nejen krásný výhled a místo
odpočinku pro turisty a cyklisty, ale i menší
občerstvení. Pro sběratele turistických známek je
zde možnost pořízení známky č. 146.
Rozhledna je i po 10 letech skvělým místem pro
začátek procházky zalesněným údolím známým
pod jménem Dřížna s poutním místem s kaplí
Panny Marie z roku 1889 a křížovou cestou.

Další důležité informace najdete na .www.osicina.cz

Pořadí Číslo kandidáta Jméno a příjmení Počet hlasů

1. 6 Miloš Zeman 183

2. 9 Karel Schwarzenberg 129

Zamrzání vodoměrů

Zazimujeme zahradu, přezujeme
auta, letní věci vyměníme za
zimní ... ale lehce zapomeneme
na jeden takový problém, který
by nastal, pokud by nám zamrzl
vodoměr.
Pokud se tak stane, potom si
musíme uvědomit, že výměnu vodoměru hradí zákazník.
Výměna měřidla by však nemusela být jediným problémem
s výdajem. Vytékající voda může způsobit mnohem větší
a nákladnější škody.
Zásadní opatření, které doporučuje Jiří Luňák, vedoucí
provozu vodovodů společnosti AQUA SERVIS, a.s.
Rychnov n. Kn.: „Vždy řádně zateplete vodoměr a části
vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně hluboko
uloženy v zemi“.
Pokud chcete ochránit vodoměr a vnitřní rozvody v objektu,
je nutné především zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno
a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad
nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodů doporučujeme
obalit nenasákavým izolačním materiálem. Nachází-li
se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné
mezi víko šachty a vodoměr umístit polystyrenovou desku,
plastový pytel naplněný drceným polystyrenem nebo jiným
nenasákavý izolační materiál. Zároveň upozorňujeme, že se
v žádném případě nesmí používat materiály podléhající
hnilobě.
Vhodné je rovněž provést tuto kontrolu u chat a chalup, kdy po
prasknutí vodoměru může docházet k dlouhodobým únikům
vody a vzniklá škoda je tak často mnohonásobkem částky
za výměnu zamrzlého vodoměru.
V případě zjištění zamrznutí a nefunkčnosti vodoměru
informujte co nejdříve zákaznické centrum dodavatele vody.

Štěňata – Tel.: 604 38 3713

Nabízím štěňata (3 fenky, 5 pejsků), matka belgický
ovčák, otec neznámý, barva srnčí hnědá a černá,
odčervená. Odběr je možný v březnu 2013.
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Senior centrum Přepychy Sokolníci v přepyšském revíru

Poděkování

AKTIVIZAČNÍ
ČINNOSTI V SENIOR CENTRU PŘEPYCHY

Domov pro seniory v obci Přepychy úspěšně poskytuje
zdravotní a sociální péči již od roku 2007. Služby jsou určeny
pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku či nemoci, u nichž je nezbytná pravidelná
pomoc jiné osoby. Senior centrum Přepychy je koedukované,
žijí zde společně ženy i muži. V případě zájmu a přání lze
umístit do jednoho pokoje i manželské dvojice. Ubytování je
ve dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním
zařízením. V rámci poskytované komplexní péče je celodenní
stravování skládající se z pěti jídel denně.

Nezbytnou součástí každého dne v Senior centru Přepychy
jsou AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI. Cílem aktivizačních
programů je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu
seniora, poskytnutí potřebné dávky fyzické činnosti,
sbližování a společenský život. Aktivity slouží uživatelům k
neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů
a vyplňují volný čas.
Mezi nejčastější aktivizační činnosti patří odpolední
procházky za příznivého počasí, pečení cukroví s ochut-
návkou, paměťové hry, kondiční cvičení, oslavy narozenin
klientů, poslech hudby, taneční odpoledne, mikulášské či
kreativní dílna (viz foto). Není pochyb, že tyto aktivity senioři
vítají se zájmem a vždy se cítí mnohem lépe. Mnohdy se o své
vlastnoruční výtvory a příjemné zážitky z akcí dělí se svými
blízkými, což výrazně pozitivně ovlivňuje jejich psychiku a
zlepšuje jejich komunikaci.

Senior centrum Přepychy je nestátní zařízení provozované
společností Ambeat Health Care (více na www.ambeat.cz).
Vaše dotazy můžete zaslat na e-mail: ddprepychy@seznam.cz
nebo zavolejte na tel. 494 628 221.

Myslivecké sdružení Opočno – Přepychy letos opět propůjčilo
honitbu pro sokolnické lovy v rámci každoročních mezinárod-
ních loveckých setkání sokolníků v Opočně. Letos to byl již
45-tý ročník.
Setkání sokolníků organizuje Klub sokolníků při Česko-
moravské myslivecké jednotě.

Co jste v přepyšském revíru mohli vidět?

Ve středu 10.10.2012 na „Letišti“ v Lánech bylo k vidění
„balonové létání“.

Ve čtvrtek ráno bylo na zámku v Opočně slavnostní zahájení.
Poté se jednotlivé lovecké skupiny rozjeli do revírů.
Dále ve čtvrtek (cca mezi 11-tou a 16-tou hodinou) byl
k vidění lov se sokoly a to v biopásu za přepyšským
hřbitovem. Další skupina byla na stejném místě v pátek a také
v sobotu.

V pátek 12.10.2012 jsme současně hostili skupinu sokolníků
s orly. Tato skupina lovila okolo přepyšského remízu.

V sobotu 13.l0. byly pro laickou veřejnost ukázky dravců na
Vodětínském kopci u Lišťoviny.
V našem revíru v uvedených dnech tedy lovily celkem tři
skupiny sokolů a jedna skupina orlů.
Bylo uloveno celkem 20 bažantů, 2 kachny a 8 zajíců.
Sokolnické lovy se staly v honitbách hradecka a pardubicka
nedílnou součástí provozu myslivosti. Členové 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. Stojí to však stále více úsilí.
Proto všem, kteří mají zásluhu na těchto mysliveckých akcích
patří poděkování.

Ing. Jan Černý

Vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkoval členům SDH
Přepychy, že přišli doprovodit moji manželku, paní Romanku
Otčenáškovou, na její poslední cestě.
Poděkování rovněž patří i panu Zdeňkovi st. za slova
rozloučení, občanskému sdružení Pro Přepychy za zapůjčení
zvukové aparatury, panu Burketovi za její obsluhu a v
neposlední řadě pohřebnímu ústavu pana Ungráda za velice
vstřícný, citlivý a profesionální přístup. Jenom díky Vám jsme
se mohli s mojí Romankou alespoň na místním hřbitově
rozloučit tak, jak si to přála, když mi to pan farář z Dobrušky
v našem kostele striktně zakázal. Nechápu to, vždyť mnozí
faráři organizují ve „svých“ kostelích rockové mše, svěcení
motorek... . Do nového roku přeji všem občanům pevné zdraví
a pohodu. Miroslav Otčenášek

Kalendář akcí

29.3.2013 Karneval pro dospělé
od 20:00 hod. v Restauraci Katka

25.5.2013 Rybářské závody
15.6.2013 Dětský den
5.7.2013 4. ročník Festivalu

dechových hudeb
– Přepychy Karla Pšeničného

27.7.2013 Přepyšská hudební noc
24.8.2013 Závod netradičních plavidel

„O Přepyšské kormidlo“
23.11.2013 Tematický ples

od 20:00 hod v Restauraci Katka
1.12.2013 Rozsvícení vánočního stromu
7.12.2013 Výroční členská schůze
23.12.2013 Zpívání u kostela
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Vesele s Masopustem

Rej barvitých masek, škádlení starosty i občanů, průvod
s živou hudbou obcí, domácí jitrnice, tlačenka, ovar, kroupy
a jiné zabijačkové pochutiny, večerní hudba k poslechu i tanci.
To vše tvořilo kolorit . Již 3. ročníkPřepyšského masopustu
této oživené staročeské tradice, organizované v sobotu
9. února 2013 občanským sdružením ProPřepychy a Sborem
dobrovolných hasičů se vydařil. Hospodyňky se nabídkou
občerstvení rovněž vyznamenaly, počasí organizátorům přálo
a bujará chasa dlouhý pochod naší vesnicí přežila. Dík všem
za aktivní zapojení a společně se můžeme těšit na ročník příští.

foto Honza Ježdík

Inzerce

MALÍŘSKÉ PRÁCE
Michal Martinek – Malířské a natěračské práce
tel.: 720 570 024, 723 046 34

NABÍDKA KOMINICKÉ SLUŽBY
Kominictví Štefan Kurilak, Hrachovice 22,
Turnov, IČ: 88366944, tel.: 720 449 818
Firma nabízí čištění komínů a spalinových cest.
Kontrolu s vypsáním zprávy dle nařízení vlády
č.91/2010. Cena za jeden průduch 400 Kč, pro
důchodce 300 Kč, množstevní sleva – pro 10 osob sleva
10%, nad 20 osob sleva 25%, slevy se nevztahují na
důchodce.
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Z činnosti oddílu SK Vršovan Voděrady

Navštívila jsem jeden trénink oddílu stolního tenisu SK
Vršovan ve Voděradech a položila několik otázek jeho
předsedovi a duši celého oddílu p. Mgr. Josefu Kovaříčkovi.
Mnozí z naší vesnice ho ještě pamatují, když hrál fotbal za náš
oddíl SK Přepychy:
„Náš oddíl stolního tenisu se stále více zaměřuje na činnost
s mládeží. Jako hlavní trenér pracuji v letošním roce já
a pomáhají mě Jana Vaněčková, Ondřej Kovaříček, občas
Dušan Pešek a Radek Šichan. Jako sparing partneři
vypomáhají občas i rodiče a hráči oddílu.“

Jak často trénujete ?
„Tréninky jsou pravidelně 2 x týdně v pondělí a čtvrtek
od 17 do 18 hodin, někteří si nyní přidávají tréninkové dávky
se mnou na Záhornici, kde je možné trénovat na dalších třech
stolech. Soboty nebo neděle jsou turnaje. My se přednostně
účastníme těch v našem okrese, ti lepší po Královéhradeckém
a Pardubickém kraji, výjimečně jedeme i na 1 celorepublikový
turnaj.

A koho bychom mohli v této vaší nově zrekonstruované hale
vidět?
„Již v loňském roce začali do Voděrad dojíždět Michal Novák
(od Zilvarů) a Tadeáš Polák. Letos k nim přibyli Erik Polák,
Petra Jarkovská a Jakub Šichan. Zvláště Michal s Tadeášem
již dosáhli prvních úspěchů. 18. listopadu na okresních
přeborech dorostenců (přestože jsou teprve mladšími žáky)
získali ve čtyřhře bronzovou medaili. Michal si to samé
zopakoval o 14 dnů později ve čtyřhře, tentokrát po boku
Tomáše Ježka z Bolehoště v kategorii mladšího žactva.“

Vy pracujete ale hlavně s děvčaty?
„To je pravda, snažíme se o to již 20 let, však jsme vychovali
bezpočet stolních tenistek, ale skoro většina po ukončení
základní školy dala přednost dalšímu studiu, tanečním,
známostem, rodině. Vždy navíc odpovídám na otázku: proč
děvčata ? Protože chlapci ještě dříve dají přednost fotbalu,
florbalu nebo hokeji. Ale to se v poslední době mění, proto
jsme vloni a letos začali zase přijímat do oddílu chlapce.“

Tak se pochlubte nějakými výraznějšími úspěchy….
„Mezi vánočními svátky zabodovala talentovaná nejmladší
žákyně Petra Jarkovská, která v kategorii mladšího žactva
získala 3.místo na turnaji na Velké Záhornici. Škoda,
že trénuje tak málo, talent a zápal pro hru má obrovský.
Zřejmě nejhodnotnějších výsledků dosahuje v kategorii
dospělých její otec Petr Jarkovský, který hraje současně
za 2 týmy dospělých ve Voděradech, s B týmem v nejvyšší
okresní soutěži, kde hostuje, má úspěšnost kolem 50 procent,
zato jeho céčko suverénně vede okresní přebor 2.třídy.
Další Přepyšáci mají v letošním roce jen sporadické starty
neboť (Vostřez Radek a Pícha Aleš) studují vysoké školy
a jsou plně zaneprázdněni.
Zmiňoval jsem se pochopitelně jen o přepyšských hráčích,
jinak v oddíle máme i další talenty z Voděrad nebo okolních
vesnic. Blanka a Hana Jakubcovy (18 let) momentálně hrají
v Hradci Králové 1.ligu, kam jsme je letos prodali z finančních
důvodů, Jolana Kovaříčková hraje 2.ligu v Ústí nad Orlicí,
Honza Jakubec hájí barvy divizního Sokola HK a jeho bratr
Martin hostuje v krajském přeboru v Kostelci n.Orl. Další
talentovaní hrají ve Voděradech, šestnáctiletý Honza Řičář

za dospělé, sedmnáctileté Findejsová s Pavlíkovou pinkají
v divizi žen za Vršovan a jsou třetí v tabulce. Nově k nám
přestoupila z Ukrajiny Jana Komitska, talentovaně se jeví
i Petr Šichan z Českého Meziříčí nebo Ivan a Jakub Sivákovi
ze Záhornice či Tomáš Ježek hrající teprve 2 měsíce, ale
s obrovským zápalem. Snad největším talentem je třináctiletý
Lukáš Rathouský, který dělí stolní tenis s fotbalem
v Náchodě.“

Mohl byste nám trochu poodhalit, jak náročný je tento sport
finančně ?
„Odpověď je těžká. Oddíl, který nepracuje s dětmi a má
vlastní sokolovnu nebo hernu a má 1 až 2 mužstva dospělých
vystačí třeba i s částkou 10 tisíc korun ročně. Náš oddíl však
hraje a trénuje v pronajatých prostorách a navíc pracujeme
s mnoha dětmi, což představuje ročně na každé dítě náklady
cca 10 tisíc korun. A to prosím podtrhuji – všichni dospěláci –
trenéři pracují s dětmi a dojíždějí do Voděrad zdarma. Toto
cestovné neplatíme nikomu.
Při našich 20 dětech, které na tréninky docházejí to znamená
zhruba 200 000,- Kč sehnat na sezonu, což je zhruba náš roční
rozpočet.“

Zkuste pro představu vyčíslit některé věci konkrétně.
„Tak např. pronájem haly nás ročně vyjde na 60 tisíc, každý
druhý rok obměňujeme jeden stůl (při ceně jednoho stolu
14 tisíc), na trénincích za rok popraská asi 800 míčků při ceně
jednoho 8,- Kč, to je dalších 6,5 tisíce + na zápasy a turnaje
míčky kolem 25,- Kč
Cestovné na zápasy divize žen, turnaje dětí, vklady jsme
v loňské sezoně utratili 30 tisíc. Zakoupili jsme pro všechny
hráče kvalitní dresy, což nás stálo dalších 30 tisíc. Pořádáme
v průběhu roku celkem 16 přeborů, bodovacích turnajů, na
které zajišťujeme rozhodčí a ceny, což nás letos stálo již
40 tisíc. Za každého dospělého platíme na svaz 200,- Kč a za
dítě 100,- Kč, aby tělovýchovná organizace mohla vůbec
fungovat, protože stát žádné dotace na činnost již více jak
3 roky nedává, a to byla zase částka kolem 15 tisíc korun.
Vlastníme vybavení v hodnotě zhruba 200 000,- ( do něj
počítám oba tréninkové roboty každý za 20 tisíc, ohrádky
kolem stolů za 30 tisíc, stolky pro rozhodčí, odčítadla, stoly,
notebook s tiskárnou, rozhlasová aparatura na turnaje
s přenosným mikrofonem, židle, stoly atd.“
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stopa trojúhelníkového tvaru v blízkosti lyžařské stopy. Pro
mnohé z nich však bylo zklamáním, že se nejedná o stopu
zvířete, ale pouze o otisk lyžařské hůlky. V současné době
využíváme tmy a pořádáme pro děti různé typy paměťových
stezek odvahy. Mnohé z nich již dokázaly překonat strach ze
tmy, všem bychom jim za prokázanou odvahu chtěli
pogratulovat.
Za špatného počasí využíváme prostor školní družiny. Děti si

vyrobily například autíčko na vzduchový pohon nebo
plachetnici, kterou vyzkoušely na rybníku u školy.
Na nejbližší schůzky plánujeme další vycházky do Dřížeň,
pokud to počasí dovolí, spojené s hrami, při kterých si děti
osvojují nejen získané vědomosti, ale zároveň se učí
spolupráci a respektu k sobě i druhým i k přírodě. Doufáme,
že se nám podaří udržet zájem i nadšení dětí.

Ing. Radek Šichan

P ŘEPYŠSKÝ ZPRAVODA J

A to si děti a rodiče nic neplatí?
Ale ano, museli jsme před několika lety přistoupit i k tomuto
kroku. Vybíráme od dětí a dorostenců roční poplatek 600,-
a od dospělých 1000,-. Některým se to zdá dost, ale např.
v Dobrém vybírají od dětí 2000,- na rok, většina oddílů v Praze
5 - 7 tisíc.

Co říci závěrem při pohledu na kmitající mládí v hale, kde na
8 stolech trénuje přibližně 20 talentovaných žáčků ?
„Snad to, že nejdůležitější je v první fázi vydržet trénovat
alespoň 2 – 3 roky a pak se ukáže talent, píle, vytrvalost. Do té
doby se rodiče musí obrnit trpělivostí, protože zlepšení
v tomto sportu je pomalé, ale trvalé. Stolní tenis se
nezapomíná, je to jako třeba jízda na kole. Můžete se k němu
vrátit třeba po 10 letech.“

„Ještě závěrem bych chtěl říci, že většina důležitých turnajů
a přeborů nás čeká v rozmezí ledna až března, takže vás jistě
budeme informovat o případných dalších úspěších či
o sportovním růstu talentů z vaší obce.
Pochopitelně uvítáme mezi s sebou i další zájemce této
finančně nenáročné hry, informace poskytne buď přímo
předseda oddílu p. Kovaříček nebo kdokoliv z výše
jmenovaných.“

Děkuji za rozhovor. Jana Zilvarová

Poznáváme přírodu

Na začátku října 2012 po dohodě mezi Radkem Šichanem
a Janou Jirkovou pod záštitou Jana Macháčka začal fungovat
přírodovědný kroužek, který je určen pro děti od druhé do páté
třídy ZŠ Přepychy. Schůzky se konají každou středu od 16,30
do 18,00 hod. Kroužek navštěvuje od 12 do 20 dětí, proto jsme
požádali Kateřinu Cigánkovou o pomoc s organizací.

Za příznivého počasí chodíme s dětmi ven, kde se pomocí her
seznamují s okolím Přepych se zaměřením na oblasti
lesnickou, mysliveckou, botanickou a zoologickou. Na
čerstvé sněhové pokrývce se například učily rozeznávat stopy,
což vzbudilo u dětí velký zájem. Největší diskuzi vyvolala

Přítomno: 13 členů ZO (1 omluven), 7 občanů,  účetní, zapisovatelka
Konáno: 19:00 – 20:30 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:
1.  Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2.  Informaci o plnění rozpočtu.
3.  Informaci o činnosti Školské rady při ZŠ Přepychy.

II. Schvaluje:
1.  Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. a)  Schvaluje  vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek

k návrhu zadání Územního plánu Přepychy
b)  Zadání Územního plánu Přepychy podle § 47 odst.5)

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění.

3.  Rozpočtové opatření č.5/2012, 6/2012, 7/2012.
4.  Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. D2012/52-akce „Chodník

a parkoviště Přepychy“.
5.  Příspěvek ve výši 10.000 Kč Sociálním službám

Města Opočna, Domov Jitřenka.
6.  Plán inventur 2012.
7.  Směrnice pro přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou

hodnotou.
8.  Směnu pozemků:  díl „a“ par.č. 1111 (14 m2), díl „b“ par.č.

1111 (32 m2) za díl „e“ par.č. 825/1 (14m2), díl „d“ par.č.
st.182 (32 m2)Cena převáděných pozemků směnou je stejná
(v místě obvyklá).

9.  Záměr realizace dětského hřiště v areálu MŠ Přepychy.

III. Ukládá:

Připomínky a informace:
1.  Informace:

- den otevřených dveří v ZŠ Přepychy u příležitosti 180 let
nové budovy ZŠ, dne 27.10.2012 v době 9:00 hod.- 14:00 hod.
- volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- nalezení psi
- nedořešená dědictví a dluh paní
- Country bál dne 17.11.2012
- problematika občanů bez přístřeší

2.  Stížnost na vysokou rychlost vozidel přijíždějících
od Záhornice.

3.  Dotaz
-  trvalé pobyty klientů Senior centra Přepychy
-  zrušení údaje o místu trvalého pobytu
-  rozbité zrcadlo na kopci u čp.121 - uhrazení škody

Ing. Josef Petera – starosta , Jan Podzimek – místostarosta
Marcela Kalousová, Radek Tláskal – ověřovatelé zápisu

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2012−06 ze dne 18.10.2012
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Společenská kronika

Říjen 2012
Uhlíř Vladimír čp. 11 89 let
Saipová Jiřina čp. 220 75 let
Marková Marie čp. 51
Rohlenová Lenka čp. 81 85 let

Listopad 2012
Martinec Jan čp. 55 75 let

Prosinec 2012
Jelenová Božena čp. 53 90 let
Faltová Věra DD Opočno 88 let

Leden 2013
Kašparová Jiřina čp. 91 88 let
Soukup Vladimír čp. 212 70 let
Vostřezová Eva čp. 82 80 let

Únor 2013
Kalousová Irma čp. 27 89 let

Březen 2013
Brandejsová Miluška čp. 43 87 let
Virtová Marie čp. 212 80 let

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

Vzpomínka a poděkování

21. února 2013 tomu budou již
tři roky co nás opustila naše
dcera Janča Krulichová.

Teprve teď jsem dostala odvahu
o tom něco napsat. Tento den se
stal a je tím nejhorším dnem
v našem životě.
Je pondělí 22. února 2010 máme
puštěný počítač, protože Janča
slíbila, až se vrátí z třídenního
výletu po moři, který dostala
k narozeninám od svého Shana /Šejna/, že nám zavolá
na skype a poví jak se měla. Místo toho přišla moje sestra Věra
a řekla nám, že Janča měla nehodu, že nezavolá a že se už
nikdy nevrátí.
Těchto pár řádků píši jako vzpomínku a zároveň chci
poděkovat všem, kdo si vzpomenou a hlavně chci poděkovat
Jančiným kamarádům.
Každý den na Janču myslíme, není nic horšího než přežít
vlastní milované dítě.

Jana a Jan Krulichovi – rodiče

Přítomno: 13 členů ZO (2 omluveni), 2 hosté, 6 občanů,  účetní,
zapisovatelka, Konáno: 19:00 – 22:00 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy

I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o plnění rozpočtu.
3. Informaci o kontrole dotace na akci „Chodník a parkoviště Přepychy“.
4. Informaci k plánu akcí roku 2013.
5. Žádosti o příspěvek – Hospic Červený Kostelec, Knihovna RK.
6. Informaci předsedy SK Přepychy týkající se kolaudace kabin.
7. Zprávu Finančního výboru – informoval předseda.
8. Zprávu Kontrolního výboru – informoval předseda.
9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – 2 byty.
10. Stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu Změny č.3
Územního plánu sídelního útvaru Přepychy ze dne 13.6.2013
pod značkou 9549/UP/2012/Sm.

11. Informaci o školství.
12. Žádost ředitele ZŠ Přepychy o oplocení pozemku u školy.
13. Informaci o možnostech získání dotace na dětský koutek v areálu MŠ.

II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Rozpočtové opatření č.8/2012, 9/2012, 10/2012.
3. Navýšení příspěvku vlastní p.o. ZŠ a MŠ Přepychy o 30.000 Kč
4. Pravidla rozpočtového provizoria 2013, viz.příloha.
5.  Do rozpočtu 2013 :

- opravu rybníku „Farský“
- jednorázový příspěvek SK Vršovan Voděrady ve výši 6.000 Kč
- stavební úpravy v areálu SK Přepychy, které budou ukončeny
kolaudací, ve výši 160.000,-Kč.

6. Prodloužení nájemní smlouvy v čp.212, byt č.1.
7. a) Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhodnocením stanovisek, námitek

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č.3 Územního plánu
sídelního útvaru Přepychy vypracovaném dne 23.5.2012 a doplně-
ném po veřejném projednání dne 14.11.2012 odborem rozvoje města
MÚ Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem.

b) Zastupitelstvo obce Přepychy příslušné podle ustanovení § 6 odst.5
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává Změnu č.3
Územního plánu sídelního útvaru Přepychy formou opatření obecné
povahy po ověření podle § 54 odst.2) stavebního zákona, že změna
územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

8. Ruší Obecně závaznou vyhlášku č.11/97, o volném pobíhání zvířat.
9. Ceník svozu komunálního odpadu na rok 2013.

Cena zůstává ve stejné výši jako v roce 2012.

III. Ukládá:
1. Pověřuje radu obce ke schválení závěr. rozpoč. opatření č.11/2012.
2. Pověřuje radu obce k projednání žádostí nájemníků o prodloužení

nájemní smlouvy- č.j. 390/2012 a 402/2012.
3. Starostovi obce, aby přizval na jednání rady obce zástupce firmy

OMNIA TRADING Praha.
4. Starost. obce, aby svolal místní šetření – rybník Farský a brána u ZŠ.

Připomínky a informace:
1. Informace:
- vánoční besídka ZŠ, v pátek 21.12.2012 od 10:00 hod. v restauraci Katka
- vánoční zpívání u kostela, v neděli 23.12.2012 od 17:00 hod.
- výběr poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2013 a vydání

svozových známek (11.1.2013 – 8 – 20 hod., 12.1.2013 – 8 – 12 hod.)
- stavební parcela (1500 m2) na prodej
- budova OÚ – výměna AKU kamen a zprovozněna zasedací místnost
- bezdrátový rozhlas (sousední obec získala dotaci)
2. Dotaz – využití obecního traktoru
3. Připomínky: v místním zpravodaji znovu informovat  občany

o možnosti rozesílání hlášení rozhlasem e-mailem.

Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta
Miroslav Andrš, Miroslav Otčenášek – ověřovatelé zápisu

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2012−07 ze dne 20.12.2012

O zpravodaji ...

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

Náklad: ks300 , -ZDARMA možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové

Uzávěrka příštího čísla: 30.6.2013
Tisk novin: reklama, Opočno,rege www.regereklama.cz
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Toulky 
přepyšskou minulostí

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemství starého prkna 
Prkno. Staré prkno. Kus dřeva. Každý  lesník, truhlář ale  i zkušený pozorovatel přírody nebo 

třeba  i  expremiér  Miloš  Zeman  vám  potvrdí,  že  dřevo  umí  vyprávět.  Jeho  letokruhy 

prozrazují  stáří,  barva  a  tvrdost  druhovou  příslušnost,  kůra  odhaluje  samotáře  

či společenského jedince. Navíc má každé dřevo i svoji vůni. Prkno ale není jen kusem dřeva. 

Dotkla se ho ruka člověka, a proto k poznání nabízí ještě něco navíc.  

 

Zanechme ale těchto filosofických úvah a pojďme pěkně od začátku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Portrét mladého panovníka 

  po nástupu na trůn 

 

 

Pravdou však je, že stát se v zájmu eliminování rizika sociálních nepokojů na vesnici zachoval 

velkoryse. Robotní i všechny poddanské povinnosti nemajetných (tj. 13‐26 dnů roboty ročně, 

sběr  lesních  plodů,  povinnost  předení  lnu  pro  feudála  aj.) byly  zrušeny,  aniž  za  to museli 

venkované  cokoliv  zaplatit.  Sedláci,  jako  pozemkoví  vlastníci  platili  náhradu  „za  vyvázání 

VI. 

Píše  se  rok  1850. Uplynuly dva  roky od  revolučních událostí 

v  Habsburské  monarchii  a  nepokojů  v  Praze,  tvrdě 

potlačených Windischgrätzovým vojskem. 

Zatímco ve Vídni si dvacetiletý František Josef I. pomalu zvyká 

na panovnický  trůn,  vesnický  lid  si  zvyká na největší  změnu, 

kterou  revoluční  roky  1848  –  1849  přinesly.  Byla  zrušena 

robota a poddanství.   Po mnoha staletích přichází změna, se 

kterou  si  prostý  lid  často  nevěděl  rady.  Navíc  podmínky 

o  vyvazování  z roboty  stanovil  ministerský  předpis  o  161 

paragrafech  a  psaný  latinkou,  kterou  ani  vzdělaní  sedláci 

neuměli přečíst. Hned proto začaly kolovat fámy, že lid má být 

nesrozumitelným písmem – jako obvykle – oklamán.                     



 

z půdy“ ve splátkách do 40 let a roční zatížení se pohybovalo mezi snesitelnými 2‐10 zlatými 

ročně  (jen  pro  zajímavost  –  plat  poslance  Vídeňského  sněmu  byl  200  zlatých měsíčně). 

Feudální  vrchnost  nepřišla  těmito  úpravami  zkrátka,  neboť  stát  jim  vyplatil  celkem  600 

milionu zlatých. 

A jak to bylo u nás? 

Pánem na Opočenském zámku byl v té době František Gundaker Colloredo Mansfeld, C. K. 

podmaršál, rychtářem v Přepychách Mikuláš Samek z č. 51 (dnes Jirka Marek s maminkou).  

 
 

 Také byla v roce 1850 opravena hráz farského rybníka a u jeho výtoku vsazen nový hřeben 

 Dne 16. srpna 1850 jmenovala Jeho biskupská Excellence pana faráře Vítečka skutečným okresním 
vikářem a okresním školním dozorcem opočenského okresu 

 V témže roce v měsíci září přišla deputace představených města Dobrušky a předala faráři 
Vítečkovi diplom čestného občana města Dobrušky 

 Na jaře roku 1851 byl pod květinovou zahrádkou se nacházející starý, zcela nepotřebný vchod do 
mléčného dvora zasypán a cesta vedoucí od farního domu ke kostelu vydlážděna kamennými 
deskami 

 V roce 1852 obezděn byl obcí obecní rybník nákladem 43 zlatých 8 krejcarů (lamačům kamene  
7 zl.42 kr.; za dovoz 10 zl. 47 kr.; zedníkům 19 zl.15 kr.; za opravu trouby 6 zl. 14 kr.) 

Místní  farář  Jan  Víteček  Dobřanský  (někdy 

uváděn  i  jako  Jan Nepomuk  Víteček)  zachytil 

ve  farní  kronice  události  v  monarchii  velmi 

stručně:  „…nejdůležitější ze všech událostí tvoří 
konstituce ve všech rakouských státech. Abych 
v podrobnostech líčil tyto všeobecně důležité události, 
k tomu se cítím příliš slabý a přenechávám 
to všeobecným dějinám této doby.“ 

Pro  dokreslení  a  barvitější  přiblížení  té  doby 

uvedu několik událostí, které byly kolem  roku 

1850 v přepyšských kronikách zaznamenány: 

•  Dne 8. května 1848 postaven byl trámový 
kříž při cestě na Bolehošť a Týniště a v páté neděli po 
velikonocích, 28. května slavnostně posvěcen 

• V roce 1849 byl obcí pořízen obecní buben za 
14 zlatých 30 krejcarů 

• V roce 1850 dva nové pilíře před vchodem do 
farního domu byly postaveny a přikryty kamennými 
deskami ve tvaru klobouků. Tyto desky stály včetně 
dovozu 13 zlatých 40 krejcarů vídeňské měny. 



 

Učitelem a podučitelem na naší škole byli Jan Sklenář z Třebechovic a Jan Babyška rodem ze 

Zvole.  S podivem dnes  čteme  v kronice,  že  v roce  1850 navštěvovalo  školu  268  žáků  a  94 

opakovanců.  To  by  se  asi  Jenda  Macháček  nestačil  divit,  kdyby  mu  dnes  takové  davy 

napochodovaly 1. září do školy. 

 

A kde je to staré prkno??? 

 Pro něj se musíme zase vrátit do současnosti, i když nám, jak uvidíme později, vzpomínanou 

minulost připomene. 

        

Nebylo  to  ale  obyčejné  staré  prkno,  které  najdete  v každé  vesnické  chalupě.  Vyprávělo  o  162  let 

starém vzkazu, který nám zanechal v roce 1850 pan Jan Merta. 

 

 

Léta Páně 1850, dne 17tého září jest toto stavení obnoveno s pomocí Boží, a nákladem Jana Merty 
s požehnáním jeho manželky. Pokoj domu tomu… 

Když  mě  Jarda  Řízek  tento  nález  ukázal,  zaujal  mě  nápis  psaný  úhledným  švabachem, 

vyjadřující osobitý vztah jeho autora k tomuto místu i (z dnešního pohledu) skromné stavbě.  

Kdo to byl Jan Merta?  

Přiznám se hned, že  tohoto  tajemství  jsem se nedopátral. Mohu si ale domyslet, že  to byl 

člověk moudrý, pečlivý  a  zbožný  a pokud nápis  sám  zhotovil,  i  člověk neobyčejně  zručný. 

Určitě si vážil dobré práce  i hodnot, které z ní pocházejí. V přepyšských kronikách  jsem  toto  jméno 

neobjevil. Dobu stavby  jsem proto alespoň zasadil do událostí, které tvořily  její rámec a mohou být 

doloženy. Myslím,  že  rodina Mertových  patřila  k velice  schopným  a  zdatným  občanům  obce.  Ze 

stejného  čísla  78  pocházel Václav Merta  (možná  syn  Jana Merty),  který  byl  v letech  1876  –  1881 

prvním  radním  obce.  Po  založení  sboru  dobrovolných  hasičů  v Přepychách  v roce  1880  se  tentýž 

Václav  Merta  stal  jeho  prvním  velitelem.  V obecní  radě  pak  působil  ještě  v letech  1891‐1900. 

Z kroniky  se  také  dozvídám,  že  když  obec  nemohla  dlouho  sehnat  žádného  odborníka  na  opravu 

věžních hodin, které byly delší dobu nefunkční, nabídl se místní kovář a strojník Václav Merta k jejich 

Při demolici starého domečku na č. 78 ho 

v jeho sutích nalezli Petr Sýkora a Jaroslav 

Řízek.  



 

opravě.  Pravděpodobně mohlo  jít  již  o  dalšího  potomka Mertových  v řadě.  Také  Jarda  Řízek mi 

potvrzuje,  že  z vyprávění  zaslechl  to,  že  v č.  78  byla  kovárna  a Mertovi  se  zabývali  strojírenským 

řemeslem. Nemusí  být  asi  ani  bez  souvislosti,  že  chloubu  našich  hasičů  i  celé  obce  –  historickou 

stříkačku – velmi důmyslně obdařili trojím pohonem bratři Mertové. 

 
 

Podobu domečku Jana Merty máme  ještě na pohlednici z roku 1927, kde  je v popředí  ještě 

neopravené kostelní věže. 

 

Z vyprávění rodičů si Jaroslav Řízek pamatuje, že v domku bydlel také Josef Junek, než v polovině 

dvacátých let postavil svůj dům na dolním konci obce, v části zvané dnes Junkovice.  

O tom ale někdy příště.  
 

 

Vladimír Zdeněk st. 
 

Použité podklady: Kroniky obce Přepychy; Petr Hora‐Hořejš „Toulky českou minulostí, díl 7“ 

Jaký sled událostí provázel to, že jméno 

Merta  se  již  v Přepychách nevyskytuje, 

jsem  se  zatím  nedověděl.  Když  po 

pozemkové  reformě  v  roce  1919 

vznášeli  pachtýři  dle  zákona  nárok  na 

uplatnění  vlastnictví  půdy,  byla  z  č.  78 

podána  žádost  manželi  Josefem 

a Annou Javůrkovými.                                    
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