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Opět se po roce scházíme, abychom si připomněli činnost našeho spolku za rok
2003. Na začátek několik slov z historie. Je tomu již 44 let, kdy byla organizace ČČK
v naší obci založena a na konec roku 1959 čítala 25 členů, do roku 1988 jsme měli
115 členů, k dnešnímu dni
jich čítá spolek pouze 88.
Během minulého roku odešli
dva zakládající členové,
sestra Hrochová Miroslava
a bratr Macháček Jan st.,
kteří zemřeli. Do našich řad
dnes přivítáme dvě nové
členky sestru Cihlářovou
Radku
a Sobotkovou
Marcelu. Průměrný věk 7
mužů a 81 žen se snížil z
57,5 na 56,3 roků. Věkově
nejstarší členkou je sestra
Šabatová Marie, nejstarší
členkou ČČK je sestra
Dům zvláštního určení čp.212 (letecké foto pan Zuzánek)
Milada Syrovátková od roku
1946 ze Sedloňova.
Z celkového počtu členů jsou 4 zdravotní sestry :
Bašková Iva, Burketová Marie, Čtvrtečková
Jaroslava, Jirušková Ilona, 1 zdravotník : Zdeněk
Vydává:
Vladimír a 15 dobrovolných sester : Andršová Blanka,
Obecní úřad Přepychy
Barvířová Drahomíra, Cihlářová Táňa, Čtvrtečková
tel.: 494 628 111
Lenka, Čtvrtečková Ludmila, Čtvrtečková Zdenka,
fax: 494 628 986
Geletová Jaroslava, Jirmanová Růžena, Marková
e−mail:
Marta, Otčenášková Milena, Preclíková Ludmila,
Prepychy@atlas.cz
Syrovátková Milada, Tomková Jaroslava, Uhlířová
www.prepychy.cz
Anna, Uhlířová Zdenka.
Od minulé VČS, která se konala 27.března 2003
Náklad: 240 ks
za účasti 31 členů a 6 hostí, pracoval výbor ve složení
do každé domácnosti
sestra Preclíková
předsedkyně
ZDARMA
Cihlářová Táňa místopředsedkyně
Toto číslo vyšlo:
Kašparová Marie pokladní
2. července 2004
Hartmanová
jednatel
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Zpráva na VČS ČČK Přepychy
... dokončení ze strany 1

Jako členka výboru Oblastního spolku pracovala
s. Škaldová Drahuše.
Jako každým rokem, bylo i v uplynulém období
zajištěno bezpříspěvkové dárcovství krve. Odběrů
18.února, 1.dubna, 22. května, 19. 20. 21.srpna,
8.září, 29.listopadu a 15.prosince se zúčastnilo 20
dárců. Jako nový dárce z řad mládeže se dostavila
dvakrát k odběrům Škrabáková Lenka, jedenkrát
Kalous Jiří. Je potěšitelné, že řady dárců rozšiřují mladí,
kteří nahradí dárce, končící pro svůj věk nad 65 roků
nebo ze zdravotních důvodů. Za 40 a více bezplat
−ných odběrů je u nás oceněno Zlatou plaketou
MUDr. Janského 9 dárců :
z roku 1992
Preclík Jaroslav
1993
Šmída Zdeněk, Hartmanová Anna
1995
Jakubec Petr, Slováková Hana,
Sejkova Jiří ml.
1996
Macháček Václav
2001
Karlíček Vincenc, Rejchrt Jaromír
Výbor opět děkuje všem, kdo pomáhají zachraňovat
zdraví a životy spoluobčanů, darují to nejcennější, svou
krev. Zároveň Vás žádáme o nahlášení dárců, kteří
se dostaví k odběrům mimo hromadné svozy, sestře
Slovákové, která je referentkou TS. V případě
opomenutí některého z dárců s trvalým bydlištěm v naší
obci se omlouváme. Výbor spolku ČČK děkuje
Obecnímu úřadu, který již po několik let věnuje
pozornosti všem dárcům, kteří se v hodnoceném
období dostavili k bezplatným odběrům.
Pečovatelská služba je zajišťována v případě potřeby
ve spolupráci s Obecním úřadem. Jedná se převážně
o obstarávání nákupů, léků a drobných služeb v rámci
sousedské výpomoci.
Dne 24.1.2003 byl uspořádán již tradiční
Společenský ples a v neděli 26.1. Dětský karneval. Na
jejich přípravě a průběhu se hlavně podílely sestry
Cihlářová, Preclíková, Slováková, Šmídová, Tomková,
Karlíčková. 19.února byla uspořádána zajímavá
přednáška paní Ilony Svobodové na téma „Péče
o pleť“.
Sběr staršího ošacení byl uspořádán v termínech
4.4., 25.9. a 27.11. Na těchto akcích se podílely sestry
Kašparová, Preclíková, Cihlářová, Slováková,
Študentová, Hartmanová.
15.dubna byla uspořádána zdařilá přednáška
na téma „Velikonoční dekorace“, kde paní Tláskalová
předvedla 38 posluchačům obce praktické ukázky
velikonoční výzdoby.
8.dubna bylo pořádáno školení Dobrovolných
sester, které absolvovalo pouze 7 účastníků. 30.května
a 1.června prováděly sestry Cihlářová a Preclíková
zdravotnický dozor při hasičských soutěžích, kterých
se na místním hřišti účastnilo 450 dětí. 18. listopadu
přednesla Mgr. Vaněčková z Opočna přednášku
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o historii a současné technice drátkování s ukázkami,
které shlédlo 11 členek. Zdařilá byla 27.listopadu
ukázka vánočního aranžování, kterou předvedla opět
paní Tláskalová. Tentokrát se účastnilo 65 občanů
z Přepych i okolních obcí.
Před vánočními svátky bylo provedeno 19 návštěv
u přepyšských občanů starších 80 let. Členky výboru
s. Cihlářová−Preclíková, Slováková−Šmídová,
Karlíčková−Tomková jim popřály pokojné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2004.
V průběhu roku jsou zasílána blahopřání k 70., 75.,
80. a dalším narozeninám členů.
K významným narozeninám všech přepyšských
obyvatel chodí blahopřát sestry Kašparová
a Slováková, které jim jménem Obecního úřadu
předávají dárkové balíčky s přáním zdraví do dalších
let. Stejné návštěvy jsou prováděny u přepyšských
občanů i v domovech důchodců. 10.prosince
se účastnily sestry Preclíková a Škaldová schůze
Oblastního spolku a koncertu v Geriatrickém centru
v Týništi nad Orlicí.
Vydařený byl i společenský ples a dětský karneval,
pořádané 24. a 25. ledna letošního roku. Na jejich
zajištění a průběhu se podílely sestry Cihlářová,
Preclíková, Slováková, Šmídová, Tomková,
Karlíčková, Vaňková a Geletová. Zvlášť vydařený byl
dětský karneval, který sponzorovala sestra Uhlířová
Anna a děti dokázala zaujmout různými soutěžemi
a tak obohatila program této akce.
Výročních členských schůzí místních spolků
a organizací se na pozvání účastní předsedkyně sestra
Preclíková.
V závěru chceme poděkovat všem, kdo přispívají
ke zdárnému průběhu pořádaných akcí, za finanční
příspěvky, příspěvky do tomboly na ples,
za sponzorské dary, za zajišťování a účast
na přednáškách, za pomoc sousedům, za ošetření
drobných i větších poranění, návštěvy nemocných,
návštěvy starších občanů nejen před Vánocemi,
za ošacení, které věnujeme na humanitární sbírky,
zajišťování zdravotních dozorů, Obecnímu úřadu za to,
že každoročně oceňuje bezpříspěvkové dárcovství
krve, jejichž počet začíná opět rok od roku stoupat
hlavně díky mladým přepyšským spoluobčanům, kteří
bezplatně věnují to nejcennější, svou krev. Chtěli
bychom apelovat na mladé, hlavně řidiče, kteří
se chtějí zapojit do řad dárců, mohou obdržet
přihlášku již na dnešní VČS. Anna Hartmanová za ČČK
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Volby 11. a 12.6.'04 do
Evropského parlamentu
Volby probíhaly ve dnech :
pátek 11. června 2004 od 14:00 do 22:00 hod
sobota 12. června 2004 od 8:00 do 14:00 hod.
Hlasy sčítala okrsková volební komise
v neděli dne 13. června 2004 od 22:00 hod.
V seznamu voličů zapsáno ..................….. 506 osob
Voličský průkaz vydán …………............... 0 osobám
Na voličský průkaz volilo ….....................… 3 osoby
Počet osob zapsaných do výpisu
ze seznamu voličů …................................ 509 osob
Osoby, kterým nebylo umožněno
hlasování ……....… 3 (1x propadlý občanský průkaz,
1x nedokladována totožnost, 1x nebyl volič zapsán ve
výpisu ze seznamu voličů ani nepředložil voličský
průkaz.)
Voliči, kterým byly vydány úřední obálky ….......… 205
Počet platných hlasů ……................................ 205
Účast u voleb do EP v Přepychách byla ...…..… 40%
Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním
okrsku byl okrskovou volební komisí podepsán dne
13.června 2004 ve 23.15 hod.
Protokol o bezchybném převzetí
výsledků hlasování ve volebním
okrsku byl Českým statistickým
úřadem převzat dne 14.června
2004 v 00:17 hod. na MěÚ v
Opočně.
V naší obci byly voleny tyto strany :

Číslo Název strany

Počet hlasů

1

SNK sdružení nezávislých kandidátů a Evrop.demokraté

9

3

Helax−Ostrava se baví

2

4

Česká strana sociálně demokratická

5

6

Občanská demokratická strana

9

Strana zelených

7

15

Všeobecná občanská strana

2

18

Balbínova poetická strana

1

20

KDU−ČSL

23

Unie liberálních demokratů

24

Komunistická strana Čech a Moravy

25

Strana venkova spojené občanské síly

1

31

Republikáni Miroslava Sládka

6

32

Nezávislí

29

95
2
32

14

Zdravý životní styl
Zajímavá byla 31.března 2004 přednáška primáře
MUDr. Zvolánka. Zaměřil se především na zdravý
životní styl. Základem je správná výživa, dostatek
pohybu a pozitivní vztahy s okolím. Platí zde staré
přísloví „Střídmost v jídle i pití prodlužuje živobytí“.
Je třeba se vyvarovat nadměrné konzumace tuků, které
zvyšují hladinu cholesterolu. Za ochranný faktor před
onemocněním arteriosklerozou a rakovinou střev je
považováno ovoce, zelenina a celozrnné obiloviny.
Naopak by se měla snižovat konzumace tuků, cukru
a soli. Pravidelná tělesná činnost, jak práce nebo sport
vedou k vyrovnané duševní pohodě, snižování hladiny
krevních tuků a zvyšování odolnosti proti stresu. Umět
vytvářet životní pohodu sobě i jiným, střídavě
konzumovat pestrou stravu, mít dostatek přiměřeného
pohybu, umět účelně vynakládat čas na práci
i odpočinek a být nezávislý na kouření, alkoholu
a jiných drogách, to jsou zásady zdravého životního
stylu.
Anna Hartmanová

Jaká asi bude nová Octavia
Ve dnech 17.−18.5.2004 jsem se zúčastnil
seznamovacího produktového školení Škoda Octavia.
Konalo se v hotelu Harmonia v Lánově u Vrchlabí
a bylo ukázkou vysokého
školícího standardu
Škoda Auto a.s.
První den byl zaměřen
na teoretickou část při
seznámení s novým
produktem Octavia po
stránce prodejních
argumentů a servisní
techniky. Cílem tohoto
dne bylo zvládnutí
náročných testů.
Například, je Vám známo, co znamená tolik
reklamované „Simply clever“? Je to prezentace značky
Škoda v emocionální rovině s využitím již známých
atributů značky, tj. vynikající poměr výkonu, ceny
a výborné kvality. Škoda Simply clever je jádrem značky
a spojuje inteligenci, atraktivitu a nadšení. Je nutno
podotknout, že značka Škoda skutečně v tomto duchu
bojuje s konkurencí a daří se jí to.
První část školení byla náročná a poutavá. Zajímavá
je jednoduchá výměna žárovky vyjmutím celého
předního světlometu. Tento způsob je rychlý a u jiných
značek vozů ne příliš používaný. Elektronika nové
Octavie je opět na vyšší úrovni. Kromě seznámení
s novými prvky jsme se naučili též vůz diagnostikovat
On−line. Stojí−li vůz např. v Paříži v autorizovaném
servisu, umíme přes nový program vstoupit do jeho
paměti a porovnat či upravit údaje paměti vozu, aniž by
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jsme museli za ním zajet do Paříže.
Druhý den školení byl zasvěcen praktickému,
dynamickému porovnání Octavie. Měli jsme možnost
vyzkoušet nové víceprvkové zavěšení zadních kol,
chování vozu na suchu i na mokru, brzdnou dráhu, losí
test apod. Komfort vozu je pozoruhodný, vůz je velmi
tichý i s novými motory TDI. Prostorem nová Octavia
opět překvapila, hlavně v oblasti zadních sedadel.
Použitými materiály vůz předčil konkurenci, např.
i nový VW Golf V., ze kterého Octavia převzala
podvozkovou skupinu. V další části druhého dne jsme
prakticky porovnávali konkurenciviz. tabulka. Motory
těchto vozů jsou téměř shodných motorů a výkonů.
Před ukončením školení jsme měli možnost navštívit
montážní linku nové Octavie ve Vrchlabí.
Nabyl jsem přesvědčení, že Škoda Octavia
má skutečně co nabídnout a konkurenci hravě
přemohla svou užitkovostí, hospodárností, dynamikou,
kvalitou její montáže a použitými materiály.
Dovoluji si Vás tímto pozvat na předváděcí jízdu
s novou Octavií do Autocentra JSM v Týništi nad Orlicí.
P.Z.
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Slavnostní otevření
rozhledny Osičina
V pátek 25. června ve 14:00 hod. byl slavnostně
otevřen provoz rozhledny Osičina. Této události
se účastnilo na 80 hostů. Úvodem promluvili předseda
Sdružení obcí Dřížná Petera Josef a starosta obce
Voděrady Šmída Josef.
Mezi hosty byli starostové okolních měst a obcí,
z Prahy dorazil i náměstek ministra vnitra generálmajor
ing. Štěpán Miroslav.
Po výstupu na vyhlídkovou plošinu byla podávána
chutná srnčí směs od paní Machačové, občerstvení
celkově zajišťoval pan Červinka.
Do „knihy návštěv rozhledny Osičina“ se začaly psát
první záznamy.
Několik údajů :
Vlastník : T−Mobile Czech Republic a.s. Praha
Ocelová věž S 54V−45R: Celková výška 54,00 m
Vyhlídková plošina:
32,80 m
Vyhlídková plošina: počet schodů 11x15 = 165
výška
0,20 m
Pozemek par.č. 392 − vlastník: Obec Voděrady
Kat. území: Vojenice
Umístění: Osičina 415,80 m/mořem
GPS: zeměpisná délka 160
07´ 47´´
0
zeměpisná šířka 50
13´ 28´´
Zahradní domek: investorem je Sdružení obcí Dřížná
(Trnov, Voděrady,
Přepychy, Lično)
plocha 4 x (2+5)m
cena 140.000,− Kč
Přístupové cesty :
a) Vozidlem −
odbočka z trasy
(silnice č.320)
Záhornice − Vojenice
b) Pěšky − odbočka
z trasy (údolí Dřížna)
Přepychy −
Vojenice
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"Den otevřených dveří"
v bytovém domě čp. 22
V sobotu 26.června od 10.00 do 12.00 hod. měli naši
občané možnost si prohlédnout dokončenou
rekonstrukci domku čp.22 s 2 BJ.
Této možnosti využilo 83 návštěvníků, před vchodem
obdrželi registrační tatranku (podobně jako u DZÚ 16
BJ). Zaznamenané ohlasy jsou příznivé.
Několik údajů :
Dodavatel stavby :
Kánský Václav, Přepychy
Celková cena :
1.940.000,− Kč
Z toho dotace SFRB : 640.000,− Kč
Zahájení stavby:
10. října 2003
Dokončení stavby:
22. června 2004
Kolaudace:
20.července 2004
Byty:
0 + 1 , 43 m2

INFORMACE
Cirkus TONNY − V úterý 27.dubna 2004 zavítal do
naší obce cirkus TONNY. Malým i velkým divákům
předvedli své umění cvičení pudlíci, Miss Dana zatančila
s obručemi, Duo Venesis předvedlo akrobacii na visuté
hrazdě, Miss Dana akrobacii na laně. Po celou dobu
vystoupení bavili všechny přítomné klauni Pepa a Duci
a aby nebyli na zábavu sami, přizvali si několikrát do
manéže i přítomné diváky. V závěru se prošel po
manéži i malý klokan, se kterým se mohli zájemci
vyfotografovat. Po dvouhodinovém představení
odcházeli všichni s dobrou náladou a mladší část
publika s klaunskými nosy, které si během přestávky
zakoupilo snad každé dítě.
Slet čarodějnic − V pátek 30.dubna 2004 se konal
od 17.00 hod. na místním hřišti slet malých i velkých
čarodějnic, kterým k divokému čarodějnickému tanci
hrála oblíbená skupina Strejci. Celá akce proběhla pod
záštitou místní základní školy a jejích zaměstnanců.
Připravena byla velká fatra, na kterou průvod dětí
donesl i vlastnoručně vyrobenou čarodějnici. Počasí
celkem přálo, zábava byla skvělá, a tak ani mírná
přeháňka nepokazila muzikálové představení v podání
Alimová−Dušánek nebo premiérové vystoupení Lukáše
Růžičky se skupinou Strejci. Své umění předvedla paní
Jarmila Kubrtová z Olešnice v Orl. Horách, která je
mistryní ČR ve hře na heligonku.

ZAJÍMAVOSTI
Josef Fendrštát
V květnu tomu bylo 140 let, co se na Záhornici narodil
hudebník a učitel hudby Josef Fendrštát. Narodil se
3.5.1864, zemřel 28.5.1927 v Rychnově nad
Kněžnou. Vyučil se hře na housle a od 14ti let sám
vyučoval. Josef Fendrštát byl výborný pedagog, v roce
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1889 si založil v Rychnově soukromou hudební školu
v dnešní Havlíčkově ulici, čp. 188. V roce 1897 se stal
kapelníkem Sokola rychnovského a v roce 1905 byl
zvolen dirigentem Hudebního spolku Dalibor. Kapela
Josefa Fendrštáta, pro něhož byla hudba životním
údělem, měla přes 40 výborných muzikantů. Založil
si svůj hudební archiv. Kapelu po něm převzal syn Jan,
ale neměla již dlouhého trvání.
převzato z denního tisku

Obecní studny
Inv. číslo Umístění

Hloubka

7

před ZD

10 m

8

u mléčnice

15 m

9

před OÚ

12 m

10

u Černíkových

15 m

11

na hřbitově

26−29 m*

* částečně vrtaná

Studna hřbitovní
Při založení nového hřbitova byla kopána i studna
vide pag.64. Ve hloubce 20 m se přišlo na skálu
a kopání zastaveno. R.1935 povolil zemský úřad zříditi
vodovod do farského rybníka podle plánu zhotoveného
stavitelem Javůrkem asi za 9.000 Kč. Nedošlo k tomu
pro neporozumění některých podílníků na starém
vodovodu, který se měl pro hřbitov rekonstruovati.
Na podzim 1936 nechal farář na své riziko studnařem
Svobodou za 960 Kč (?) studnu vrtáním v 9 m
prohloubiti a přišlo se na vodu. R.1937 pořízeno
nákladem 2.575 Kč od J.Pavelky ve Lhotě Bolehošťské
důkladné čerpadlo s pětiletou zárukou. Jde těžko,
neboť musí zdvíhati asi metrák, ale jest to pohodlnější,
než vodu ze struhy nositi. Všecky obce přispěli
dohromady částkou 3.502 Kč 50h. Ostatní dodala
záduš. Staviteli Javůrkovi zaplaceno za plán hřbitova
1.000 Kč.
z Farské kroniky

Pumpa opravena
127 hodin práce dělnické a k tomu asi 18 pumpařské.
Dne 24. a 25.srpna 1928 opravoval farskou pumpu
pumpař Kupka z Chábor, děda 67 letý, za pomoci 5
dělníků. Celá truba vyzdvižena sestává se ze čtyř částí,
do nejdolejší dán nový mosazný venti, mezi třetí
a poslední nahoře nová spojka. Když se po opravě
začala voda čerpati, shledáno, že nejdolejší spojka jest
děravá, a proto voda nejde. Pumpař byl otvor vyplnil
dřevěným hřebíkem. Jak to dlouho půjde? A měl tu
uchystanou novou spoj a nařízeno udělati vše
důkladně. Vody bylo asi 6 m, po vyčerpání asi 4 m. Za
noc a den jí přibylo asi 20 cm. Následkem letošního
velmi suchého léta! Nejdolejší díl truby měří 5 a ˝ m.
Nákladem záduše. Farář dal pumpaři stravu a nocleh.
z Farské kroniky

PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ

Usnesení zastupitelstva
č.2004−01 ze dne 18.2.2004
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informace o ZŠ Přepychy.
3. Informace o obsazenosti bytů v DZU.
4. Info. o průběhu stav. prací v čp. 22 (garsonky).
5. Doplnění člena fin. výboru do příštího jednání.
6. Informace o plynofikaci obce.
II. Schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2004 (příjmy 4.420.000 Kč,
výdaje 4.360.000 Kč, financování −60.000 Kč).
2. Výhledový rozpočet na rok 2005 (příjmy 4 mil Kč,
výdaje 3,4 mil Kč, financování −600 tis. Kč).
3. Výhledový rozpočet na rok 2006 (příjmy 4 mil Kč,
výdaje 3,4 mil Kč, financování −600 tis. Kč).
4. Příspěvek na žáka dojíždějícího do ZŠ Přepychy
z okolních obcí (3.000,−Kč/žáka).
5. Dodavatelskou firmu na stavbu retenční nádrže
Dřížná EVT Svitavy s.r.o. (výběrové řízení).
6. Přidělení stavební parcely č.856/2 (1884 m2).
7. Prodej pozemku par,č, 982/15 (výměra 36 m2).
Připomínky a informace:
1. Dotaz na obecní znak a prapor.
2. Úvaha o možnosti výstavby kulturního sálu v obci.
3. Připomínka ke špatné slyšitelnosti rozhlasu
4. Připomínka dokončit veř. osvětlení v domkách.
5. Návrh umístit zrcadlo křižovatka u čp.160.
č.2004−02 ze dne 25.3.2004
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu.
3. Žádost č.j. 63/04 (vybudování bezbariérového
přístupu do provozovny).
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.1.
2. Prodej pozemku, část par.č. 982/1.
3. Dodavatelskou firmu Zilvar, Nové Město n. Metují.
Stavba bytového domu „U Dvoráku“− 6 BJ.
4. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004,
příloha k Obecně závazné vyhlášce č.1a/2002.
5. Nového člena finančního výboru.
6. Hospodářský výsledek za rok 2003 příspěvkové
organizace ZŠ Přepychy ve výši 22.215,56 Kč −
bude přenechán k hospodaření v letošním roce.
7. Přijetí nových pracovníků − z Úřadu práce.
III. Ukládá:
1. Starosta obce a pan Kalous pověřeni jednáním
ve firmě AUDIS Rychnov n. Kn. − žádost o změnu
času odjezdu ranního autobusu (6:13 hod.) na
pozdější dobu (návrh 6:45 nebo 6:30 hod.).
Připomínky a informace:
1. Dotaz na ranní školní autobus.
2. Dotaz na přidělení dotace skládka „Křivina“.
3. Připomínka k úpravě prostranství před kostelem.
4. Návrh vyčistit úvoz u hřbitova.
5. Připomínka k osvětlení vesnice
6. Informace o propadajícím se chodníku v domkách.
7. Informace o volných parcelách v zahrád. kolonii.
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Společenská
kronika
Blahopřejeme k životnímu jubileu

Duben

Šabatová Anna
Pavlíková Anna

čp.181
čp.19

87 let
84 let

čp.141
čp.72
čp.1
čp.1
čp.1
čp.1

75
84
75
80
83
84

let
let
let
let
let
let

čp.65
čp.1
čp.81
čp.212
čp.1

70
75
84
60
88

let
let
let
let
let

Květen
Jung Ladislav
Brandejsová Marie
Drimajová Mária
Čavarová Veronika
Hlaváčová Františka
Kučmínová Anděla

Červen
Kašparová Marie
Sirotiaková Rozália
Rohlena Jaroslav
Jarkovská Olga
Fančovičová Petronela

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

Výzva − místní poplatky
Vyzýváme občany Přepych, kteří dosud neuhradili místní
poplatky (za psa, stočné, odpady), aby tak učinili v nejbližší
době. Upozorňujeme, že tyto poplatky jsou průběžně
kontrolovány finančním a kontrolním výborem a v závěru
roku též inventurní komisí.
Zároveň upozorňujeme majitele psů na povinné očkování
proti vzteklině, které je ve spolupráci s veterináři
kontrolováno. Pokud jste nenechali svého psího miláčka
očkovat u MVDr. Věříše ve středu 16.5.2004, žádáme
o informaci (doklad) , kde byl Váš pes očkován .

Výzva − hrobová místa
V souladu se zákonem č.256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, vyzýváme nájemce
hrobových míst na místním hřbitově k uzavření nájemní
smlouvy. V případě, že nebude smlouva uzavřena do 30
měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadní
užívací právo k hrobovému místu zanikne.
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