
I v letošním roce 2004 byly hlavní body činnosti veřejnějšího charakteru 
pořádány v těchto obdobích. První dvoudenní akcí byla, jako již tradičně, ve 

dnech 14. − 15. 5. AIR 
AMBULANCE na letišti v 
Hradci Králové. Zde z vel−
kého počtu vystavované 
techniky naše družstvo 
předvedlo ZÁPŘAHOVOU 
TROJKOMBINACI v plném 
provozu (mimo provoz na 
elektrický proud) pohonem 
h i s to r i ckého  t rak to ru  
DEUTZ našeho příznivce 
Jiřího KUČERY. O činnost 
v provozu byl zájem diváků 
v e l i k ý  a  p r opaga čn í  
materiály naší obce byly 

proto komu rozdávat. Z důvodu nedostatku zabezpečeného místa pro 
„přespání“ techniky pro její vysoký počet, byl 
všechen náš materiál ponechán na vystavovacím 
místě a protože počasí to dovolilo byl do druhého 
dne hlídán celým družstvem ve složení Marek 
Josef, Marková Slávka, Chudý Jan, Rejchrt 
Jaromír, Rejchrt Jan, Barvíř Josef, Gelety Milan, 
Falta Karel, Kučera Jiří až do rána bez újmy.
22.5. proběhla okrsková soutěž, která byla 
uspořádána v LIPINÁCH péčí SDH Bolehošť. Z 
našeho sboru se soutěže zúčastnilo družstvo ve 
složení Marek Josef, Chudý Jan, Chudý Petr, 
Rejchrt Jaromír, Kalous Jiří a Gelety Milan. 
Soutěž probíhala v trochu uvolněnější atmosféře 
a plnění disciplín oproti minulým a dle vyjádření 
zúčastněných byla záživnější.
Po určení místa konání − VAMBERK  28. − 30. 5. 
se naši mladí hasiči účastnili okresního kola 
soutěže PLAMEN. S vedením družstev 
vypomohli nově přijatí členové Zdeněk Vladimír a 
Cihlář František. Další skupina zajistila stavění a 
bourání stanů a přípravu večeře a dvou snídaní 
pro naše soutěžící i vedoucí. Zbytek stravy byl 
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objednán u pořadatelů akce. Družstva i materiál na 
soutěž dorazili do Vamberka v T 805 a byl využit 
vozík, který byl přestavěn z přívěsu na PPS v rámci 
brigády. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 16 členů našeho 
sboru a dalších 10 zajistilo přípravu ubytování, 
stravy a rozhodčích.
Největší akcí letošního roku byla ve dnech 4. − 5.6. 
účast na HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH v 
LITOMĚŘICÍCH. Družstvo ve složení Marek Josef, 
Chudý Jan, Chudý Petr, Chudý Pavel, Rejchrt 
Jaromír, Rejchrt Jan, Barvíř Josef, Falta Karel, 
Karlíček Vincent, Kučera Jiří stejně jako minulý 
ročník v roce 2001 dorazilo i s přepravovanou 
technikou do Litoměřic ve čtvrtek 3.6. v 05:00 
hod. s výjezdem z Přepych ve 02:00 hod. 
Ubytování bylo předem zajištěno v kasárnách 
poblíž výstaviště. Historická stříkačka včetně 
traktoru pana Kučery byla ustavena k hlavní bráně 
jako minulý ročník. Po ustavení a vyzkoušení budila 
velký zájem kolemjdoucích. Druhý den po účasti v 
průvodu a stužkování praporů byla technika opět 
ustavena na místo a náš stánek navštívilo mnoho 
hostů včetně starosty Litoměřic, ředitele výstaviště s 
velvyslankyní Filipín, která měla o techniku obzvlášť 
zájem (takže nevíme zda nebudeme provádět 
ukázky na Filipínách). Ukázka zásahu, kterou naše 
družstvo následně předvádělo, budila velkou 
pozornost včetně zájmu 
da lš ích význačných 
hostů SLAVNOSTÍ. Po 
ukončen í  os lav  na 
SLAVNOSTNÍ SCHŮZI 
byl náš sbor oceněn 
k n i h o u  h i s t o r i c k é  
techniky a značným 
potleskem při jmenování a vystoupení našeho 
sboru. Naše „MÁŠ ČAS“ už znají nejen 
představitelé Litoměřic a obdobné sbory z 
republiky, ale i z okolních států. Celým 
HASIČSKÝM SLAVNOSTEM je věnován i 
poslední výtisk časopisu ALARM REVUE, kde jsou 
o našem sboru a technice také zmínky včetně 
fotografií. Možná je trochu škoda, že pro malý 
zájem se neuskutečnil připravovaný zájezd na tuto 
akci.
Vzhledem k tomu, že jak čtenář jistě zaregistroval, 
jména činných členů se na akcích většinou opakují, 
byl pro všechny zúčastněné, příznivce a sponzory 
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Jaro a léto s SDH

Základní škola Přepychy

js

10.7. opečen čuník, jako již tradičně za 
poskytnutí dvora a materiálního zabezpečení u 
„FALTŮ“ v Dobříkovci.
Prozatím poslední pořádanou letní akcí byl již 
druhý ročník HUDEBNÍ NOCI u HASIČSKÉ 
ZBROJNICE dne 31.7. včetně zabezpečení 
občerstvení a hudebního doprovodu oblíbené 
skupiny STREJCI včetně jejího FUN KLUBU.
Abych nevypočítával pouze akce kulturního 
charakteru musím zmínit i sice neveselou, ale za 
to nejdůležitější náplň činnosti hasičů a tou byla 
účast dne 26.8. na hašení požáru cukrovaru v 
Českém Meziříčí. Celkem se účastnilo 25 sborů a 
je to prozatím největší požár v okolí.

Toto jsou prozatím páteřové akce jarní a letní 
činnosti SDH.

Charakteristika školy: Základní škola v 
Přepychách je venkovská 
dvoutřídní škola, jejímž cílem je 
poskytnutí základního vzdělání 
pro mládež ve zdejší obci a 
okolí. Jedná se především o děti 
z obce Přepychy, Záhornice, 
Nová Ves, Vyhnanice a Čánka.
Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo 
školu 30 žáků (1.třída − 5 dětí, 2.třída − 3 děti, 
3.třída − 5 dětí, 4.třída − 11 dětí, 5.třída − 6 dětí), 
školní družinu navštěvovalo − 25 dětí, 
mateřskou školu − 25 dětí.
Počet zaměstnanců :
− základní škola: 6 (4 pedagogové, 1 provozní 
zaměstnanec a 1 bohoslovec)
− mateřská škola: 5 (2 pedagogové, 2 provozní 
zaměstnanci a 1 sezónní topič)
− školní jídelna: 2 (1 kuchařka a 1 vedoucí 
školního stravování).
Všichni pedagogové se zúčastnili dalšího 
pedagogického vzdělávání, které pořádá PgC 
Hradec Králové. Proškolení bylo zaměřeno na 
zkvalitnění úrovně výuky v oblasti jazyků a 
výuky estetické výchovy. Ředitel školy pak 
absolvoval nezbytná školení v oblasti 
ekonomiky, BOZP, PO, CO apod. Všichni 
zaměstnanci prošli povinným školením v 
oblasti BOZP. Zaměstnankyně kuchyně prošly 
nezbytným proškolením v oblasti systému 
HACCP.
Mimoškolní aktivity : děti se zapojovaly do 

... dokončení ze strany 1
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Usnesení zastupitelstvarůzných soutěží, které v rámci okresu probíhaly, 
ať již v oblasti estetických či sportovních aktivit.
 Velká část žáků je zapojena do sportovní 
činnosti v místním sportovním klubu, kde hrají 
aktivně kopanou, dále je většina žáků zapojena 
do činnosti místních dobrovolných hasičů. 5 
dětí pravidelně dojíždělo do ZUŠ v Opočně, kde 
pracují ve výtvarných či hudebně dramatických 
kroužcích. 
Na škole pracoval i ŠSK a jeho členové se 
zúčastnili letošního ročníku atletického trojboje 
a okresního kola ve vybíjené. 
Ostatní mimoškolní činnost 
byla zaměřena převážně na 
sběr léčivých bylin a starého 
papíru. Získané finance byly 
použity na pokrytí nákladů 
na divadelní představení, 
která se uskutečnila ve 
škole, literární pásma a 
hlavně na školní výlet, který 
letos proběhl v měsíci 
červnu a byl organizován do 
Českého ráje.
 Dále si děti MŠ a ZŠ 
připravily besídky pro rodiče a to o vánocích v 
ZŠ a na konci roku ve spolupráci s AVIS Hradec. 
30.4. zorganizovali pedagogové školy tzv. 
„Pálení čarodějnic“ a taneční zábavu pro děti.
Již tradičně proběhl v závěru školního roku 
sportovní den ve spolupráci se ZŠ Bolehošť.
V jarních měsících se všechny děti školy 
zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu v Dob−
rušce a ředitel školy provedl se žáky 3.−5. 
ročníku základní dopravní kurz v rámci BESIP.   
             výňatek z „Výroční zprávy ZŠ o činnosti za rok 2003/2004“

V letošním školním roce 2004/2005 dochází do 
místní školy 29 dětí (1.třída − 5 dětí, 2.třída − 5 
dětí, 3.třída − 3 děti, 4.třída − 6 dětí, 5.třída − 10 
dětí), do mateřské školy bylo zapsáno v měsíci 
červnu 24 dětí.

Prázdniny ve školním roce 2004/2005:
27.−29.10. 2004  −  podzimní prázdniny
23.12.2004  −  2.1.2005  −  zimní prázdniny
4.2.2005  − pololetní prázdniny
28.2.−4.3. 2005 − jarní prázdniny
24.−25.3. 2005  − velikonoční prázdniny

č. 2004−03 ze dne 13.5.2004
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu. 
3. Požadavek ředitele ZŠ Přepychy o navýšení 
    příspěvku od Obce pro PO (vlivem zvýšení DPH).
4. Informaci o plynofikaci.

II. Schvaluje :
1. Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 
     hospodaření obce Přepychy za rok 2003. 
2. ZO schvaluje , aby starosta obce písemně požádal 
     Českou spořitelnu, a.s. o úvěr na financování
     dokončení výstavby 2 BJ čp.22 ve výši
    600.000,− Kč na dobu 10 let. Zajištění požado−
    vaného úvěru zastupitelstvo schvaluje budoucími
    rozpočtovými příjmy obce. ZO schvaluje výhled
    rozpočtového hospodaření (rozpočtu) po dobu
    splatnosti úvěru, viz. příloha. 
3. Rozpočtové opatření č.2 ( dotace z ÚP).
4. Přidělení bytu v DZU   

Připomínky a informace :
1. Návrh opravit cestu podél hřbitovní zdi 
2. Návrh umístit na plot hřbitova nápis 
   „ Zákaz vstupu psů“ a „Zavírat branku“.
3. Návrh zamykat bránu starého i nového hřbitova.
4. Návrh na častější vyprazdňování odpadkového
    koše u brány na hřbitově.
5. Paní Krulichová vznesla připomínku k rozhodnutí
    ZO, které se týkalo  žádosti č.j. 63/04 ( přilehlý
    pozemek u čp.66).
6. Silnice směr Opočno − díra u kanálu před
    Andršovými.

č.2004−04 ze dne 3.6.2004

I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání
    hospodaření „Sdružení obcí Dřížná“ za rok 2003.
3. Zprávu k výši nájemného 
4. Informace o bytových domech v obci čp. 22−2 BJ, 
    čp. 212, −   příprava výstavby 6 BJ „U Dvoráku“.
5. Zprávu k plynofikaci obce a dopis svazku Vrchy.
6. Zprávu o situaci ve školství.
7. Zprávu finančního a kontrolního výboru.

II. Schvaluje :
1. Příspěvek na plynofikaci ve výši 2.520.000,−Kč
    DSO Vrchy v případě, že obec bude plynofikovat
    (smlouva bude projednána samostatně).
2. Odprodej stavební parcely č. 856/4, výměra 
    1526 m2 ( na základě smlouvy o smlouvě budoucí).
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Výzva − pronájem 
hrobových míst

Upozornění

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.

     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 .

Upozornění na nakládání s komunálním 
odpadem v souladu se zákonem
Upozorňujeme na povinnost fyzických osob 
oprávněných k podnikání a právnických osob, uvést 
likvidaci odpadů do souladu se zákonem č.185/2001 
Sb., o odpadech.
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z 
činnosti právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání, musí zajistit jeho odstranění 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a 
prováděcími právními předpisy. To znamená převést 
veškeré vzniklé odpady po roztřídění jednotlivých 
složek (papír, plast, sklo) do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.3, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby např. firmám Marius Pedersen a.s., Ladislav 
Rund, ODPADY s.r.o., Podorlická skládková 
společnost aj.
V průběhu roku budou prováděny 
kont ro ly  Měs tským úřadem 
Dobruška, odborem životního 
prostředí a při nesplnění těchto 
zákonných povinnost í  bude 
zahájeno správní řízení a ukládány 
pokuty. Dle § 66 odst.1 zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech se 
pokuta pohybuje do výše 300.000,−Kč fyzické osobě 
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 
nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v 
souladu se zákonem.

Připomínky a informace :
1. Zástupce SK Přepychy podal informaci o stavu
    kabin v areálu hřiště s návrhem na přestavbu
    (nákres  řešení  bude podán).
2. Návrh pověřit jednoho pracovníka Obce
    pravidelným vysypáním odpadkového koše na
    hřbitově.
3. Připomínka k plným kontejnerům na hřbitově.
4. Návrh umístit na hřbitov více odpadkových košů.
5. Návrh odstranit nástěnky ze zdi u hlavní silnice −  
    staré, padá sklo − nebezpečné.
6. Připomínka k pobíhání psů v bytovce čp.198.
7. Připomínka k ukládání odpadu do kůlny ZŠ. 
    ZŠ sbírá pouze papír a karton.

Důležitá telefonní čísla

Statistika obce 1.1.−13.9.04

Poplatky − pohledávky k 31.8.04

Hasič              150
Zdravotnická záchranná služba       155
Policie 158
Jednotné evropské číslo tísňového volání       112
Lékařská pohotovost RK 494 535 444
Lékařská pohotovost Dobruška 494 621 100
Nemocnice Rychnov n. Kněž. 494 502 111
Nemocnice Opočno                494 667 101

494 674 211
Poruchy :
− elektrický proud               12555, 495 841 111
− voda (dílna Záhornice)             494 628 141
− telefon 13129
Městský úřad Opočno 494 668 331
Městský úřad Dobruška 494 629 580 

Narození   6        Úmrtí   7 
Sňatek  5        Rozvod   1
Přistěhování  23      Odstěhování   3
Stěhování v obci   5

Poplatek za psa : 
nezaplatilo 5 občanů, dluh činí celkem     350,−Kč
Stočné :
nezaplatilo 13 občanů, dluh činí celkem   5.973,−Kč
− pohledávka z roku 2003                      162,−Kč
Odpady :
nezaplatilo 5 občanů a chalupářů dluh    1.500,− Kč
Smlouvu s firmou RUND Jaroměř nebo jinou
svozovou firmou má uzavřeno 159  domácností.
Hrobová místa  − uzavřeno 223 nájemních smluv
− 3 smlouvy budou odeslány nájemci po úhradě
   složenky
− 13 smluv rozeslaných k podpisu nájemcům v měsíci
   dubnu dosud nebyly vráceny 
− 4 smlouvy se vrátily poštou  (adresát zemřel)



Holanec František    * 6.1.1865 Přepychy    + 23.1.1951 Přepychy  /  učitel, hasičský činovník
Zasloužil se o rozvoj hasičské myšlenky a hnutí. Ve svých 19ti letech přišel do Semechnic jako podučitel. V obci zatím 
nebylo žádných spolků. V roce 1885 jeho zásluhou vznikl v Semechnicích Sbor dobrovolných hasičů. František 
Holanec byl zvolen jednatelem Sboru  a tuto funkci zastával plných 46 let. Ve stejném roce založil v obci smíšený 
pěvecký sbor, ze kterého v roce 1893 vznikl divadelní spolek. V roce 1901 byla v obci založena Kampelička a 
F.Holanec byl jejím prvním a dlouholetým pokladníkem. V roce 1910 se stal pokladníkem Vodního družstva 
(meliorace).Hasičství, své lásce, věnoval celou osobnost. Působil jako okrskový velitel a župní dozorce. Věnoval se též 
propagaci zřizování samaritánských stráží hasičských sborů a v době ohrožení naší vlasti v 30. letech organizoval 
civilní obranu V roce 1939 se stal okresním místopředsedou 2. opočenského obvodu.

Zima Václav    * 18.1.1891 Přepychy    + 9.1.1960 Opočno   /   průmyslový podnikatel
Jeho otec, majitel strojírny na zemědělská nářadí v Přepychách, založil koncem 19. století v Opočně výrobu 
hospodářských strojů, kterou po jeho úmrtí převzal a rozšiřoval syn Václav. Z dílny se stala perspektivní továrna na 
hospodářské stroje, zaměstnávající stovku dělníků. Vyráběly se zde mlátičky obilí, lisy na slámu, čistící mlýnky na obilí, 
šrotovníky apod. Byl dlouholetým členem opočenského zastupitelstva, zástupcem starosty Sokola a jeho 
podporovatelem. Jeho finanční dary obdrželi i místní skauti a Spolek divadelních ochotníků. Po únoru 1948 byla 
Zimova továrna znárodněna, majitel ze své továrny vyhozen. Ke konci života dělal dělníka u Okresního stavebního 
podniku v Dobrušce.                                                                              „ Významné osobnosti okresu Rychnov n. Kn.“

V pondělí 5. července 2004 
se konaly „Přepyšské 
hudební slavnosti − 2. 
ročník“. I přes mírnou 
nepřízeň počasí se sešlo  
400 návštěvníků. K tanci i 
pos lechu  hrá l  OKDO  
Or i g iná ln í  ko s t e l e cký  
d e c h o v ý  o r c h e s t r ,  
Opočenka, Maxi Band a 
Strejci. Hrou na flašinet  a 
vtipným slovem pobavil 
přítomné pan Křivka , své 
umění ve hře na heligonku 
předvedla paní Kubrtová. V 
nočn í ch  hod i ná ch  s i  
př í tomní zatanči l i  př i  
diskotéce se skupinou 
H+P+L. Připraveno bylo 
chutné  občers tven í  a  
lahodný mok.
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Přepyšské 
hudební slavnosti

 Zubní pohotovost

 Významné osobnosti

rozpis služeb od 25.9.2004 do 2.1.2005
ordinační hodiny : sobota,neděle,svátky 8.00 − 12.00 hod.
25.9.2004 MUDr.Beránek Týniště n.Orl. 494 371 088
26.9 MUDr.Beránková Týniště n.Orl. 494 371 783
28.9 MUDr.Čapková Doudleby n.Orl. 494 383 417
2.10. MUDr.Domáňová Rychnov n.Kněž. 494 515 694
3.10. MUDr.Dušková České Meziříčí 494 661 102
9.10. MUDr.Handl Rychnov n.Kněž. 494 531 955
10.10. MUDr.Havlová Rychnov n.Kněž. 494 539 225
16.10. MUDr.Hlavsová Kostelec n.Orl. 494 323 958
17.10. MUDr.Hrbáčová Rychnov n.Kněž. 494 532 330
23.10. MUDr.Ježková Kostelec n.Orl. 494 321 511
24.10. MUDr.Kahlerová Opočno 494 667 123
28.10. MUDr.Kašková Kvasiny 494 596 174
30.10. MUDr.Kašparová Vamberk 494 541 663
31.10. MUDr.Kašparová Vamberk 494 501 711
6.11. MUDr.Lehký Dobruška 494 622 114
7.11. MUDr.Loukota Dobruška 494 621 665
13.11. MUDr.Malátková Rychnov n.Kněž. 494 515 696
14.11. MUDr.Nentvichová Dobruška 494 623 775
17.11. MUDr.Plšková Rychnov n.Kněž. 494 534 841
20.11. MUDr.Pokorná Potštejn 494 546 544
21.11. MUDr.Pokorná Opočno 494 667 628
27.11. MUDr.Přibylová Častolovice 494 322 706
28.11. MUDr.Ptáčková Kostelec n.Orl. 494 321 740
4.12. MUDr.Seidlová Skuhrov n.Bělou 494 598 205
5.12. MUDr.Skřičková Rychnov n.Kněž. 494 515 695
11.12. MUDr.Stejskalová Borohrádek 494 381 263
12.12. MUDr. Sudová Týniště n.Orl. 494 371 031
18.12. MUDr.Světlíková Opočno 494 667 553
19.12. MUDr.Šmídová Dobruška 494 622 550
24.12. MUDr.Štěpánová Rychnov n.Kněž. 494 515 692
25.12. MUDr.Štulík Rychnov n.Kněž. 494 515 693
26.12. MUDr.Šťastná Rokytnice v Orl.hor. 494 595 292
1.1.2005 MUDr.Tancurinová Rychnov n.Kněž. 494 515 697
2.1 MUDr.Tomanová Týniště n.Orl. 494 542 102



Září
Po teplém září zle se říjen tváří.
Bouřka v září − sníh v prosinci.
21.září : Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
26.září : Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
28.září : Na svatého Václava bývá bláta záplava.
29.září : Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

Říjen
Neopadá−li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
V říjnu mnoho dešťů − v prosinci mnoho větrů.
4.říjen : Svatý František zahání lidi do chýšek.
15.říjen : Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16.říjen : Suchý Havel oznamuje suché léto.
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Z činnosti SK Přepychy

Pranostiky

Společenská kronika
Chtěl bych Vás pozdravit a informovat o dění v SK 
Přepychy. 
  V měsících leden − březen jsme uspořádali 
8.ročník zimního turnaje, ve kterém jsme zvítězili. 
8.května jsme byli pověřeni KFS HK uspořádat 
turnaj mladšího dorostu. 26. května se uskutečnil 
již tradiční turnaj policie.
   Umístění našich družstev v sezóně 2003/2004 :
přípravka   7. místo
elévové   6. místo
mladší žáci 10. místo
starší žáci   9. místo
mladší dorost 14. místo
starší žáci 12. místo
„B“ tým   2. místo  a postup
„A“ tým 12. místo
     Všem našim hráčům bych chtěl touto cestou 
poděkovat za vzornou reprezentaci SK a obce 
Přepychy.
    Toto byla ta příjemnější stránka, ale přišla i ta 
horší. Z finančního úřadu v Dobrušce nám provedli 
kontrolu (na udání) a řeší se dodnes. Další  byly 
ukradeny hliníkové plechy ze střídaček na 
náhradním hřišti (10.000,−Kč) a v neposlední řadě 
se porouchal traktůrek (45.000,−Kč). Dále  
chátrající kabiny (špatná střecha, sociální zařízení 
atd.), rozbitý autobus a podobně. Můžu říci, že SK 
prodělává nejtěžší zkoušku, co působím v SK (13 
let). Budeme nutně potřebovat podporu od 
sponzorů a obecního úřadu Přepychy, abychom 
tuhle obtížnou situaci zvládli.
     Do nové sezóny jsme z finančních důvodů 
nepřihlásili dorost do krajského přeboru. Takhle 
máme jen jeden dorost v I. A třídě.
     Umístění mužstev do 20.září 2004 :
přípravka   8. místo
elévové   2. místo
mladší žáci   3. místo
starší žáci 12. místo
dorost   9. místo
„B“   2. místo
„A“ 14. místo
     Do pokračující sezóny přeji hráčům, trenérům, 
výboru a fanouškům hodně zdraví, pohodové 
nervy a trpělivost.
                                                    S pozdravem 
                                                                              
                               Miroslav Pavel, předseda SK

Červenec
Kováčová Eleonora čp.1 85 let
Vaňková Marie čp.13 83 let
Zábojníková Anna čp.21 80 let
PhMr. Peterová Jarmila čp.177 80 let
Bejrová Hilda čp.212 82 let
Nemšovská Štefánia čp.1 81 let
Zilvarová Jana čp.44 60 let
Srpen
Kramárová Anna čp.1 80 let
Šabatová Marie čp.155 89 let
Hofmanová Růžena čp.2 85 let
Ondrušková Magdalena čp.1 81 let
Vostřez Josef čp.70 83 let
Jirmanová Růžena čp.199 75 let
Září 
Romančáková Anna čp.1 80 let
Čtvrtečková Ludmila čp.160 60 let
Dobrotková Františka čp.21 75 let
Kamodiová Mária čp.1 84 let
Smiešková Justina čp.1 92 let

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

Blahopřejeme k životnímu jubileu

ČČK Přepychy pořádá v pondělí 

11. října 2004 

sběr šatstva v hasičské zbrojnici 

v době od 14.00 do 18.00 hod.

SBĚR ŠATSTVA
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