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Jaký že byl rok 2005!?
Několik postřehů a připomínek ...
Konec roku je za námi a nyní budeme bilancovat a přemýšlet „jaký že byl rok 2005 !?“ .
Pokud jde o záležitosti obecní: S radostí jsme mezi sebou uvítali 5 dětí, se smutkem jsme
se rozloučili se 7 občany. Z hlavního dění :
- proběhly oslavy „650 let první dochované písemné zmínky o obci Přepychy“
(výdaje = 215.000,-Kč/příjmy = 80.000,-Kč)
- školství - zpevněná plocha u ZŠ + vnitřní opravy ZŠ + přepravní termosy s ohřívací vanou
(100.000,- + 97.000,- + 80.000,-Kč)
- drobné opravy komunikací (198.000,-Kč)
- rekonstrukce budovy obecního úřadu přístavba + zařízení + opravy (232.000,- + 347.000,+ 139.000,-Kč) .
V posledních dvou Přepyšských zpravodajích naši čtenáři zaznamenali připomínky
a polemiku k dění v naší obci . Je dobře,že část našich občanů není pasivních, mají svůj názor
a dokáží jej sdělit těm ostatním.Před několika lety došlo k přerušení vydávání Přepyšského
zpravodaje, chyběly aktuální příspěvky a už hrozilo,že tam budou pouze články z kroniky
a z obecního úřadu.
Nyní několik vět k některým připomínkám:
• K „bytové výstavbě - dostatek stavebních parcel“.
Základní podmínkou je mít potřebné pozemky a peníze
k zainvestování. Obec dlouhodobě zajišťuje odkup Vydává :
pozemků. O rozsahu této činnosti svědčí počet Obecní úřad Přepychy
uzavřených smluv (až na výjimky jsou sepisovány tel.: 494 628 111
pracovníky obecního úřadu,bez právníka). Bilance od
fax: 494 628 111
roku 1995: nákup 23 (16,0 ha,v ceně 1.264.000,-Kč),
prodej 40 (7,2 ha, v ceně 1.045.000,- Kč), ostatní prepychy@atlas.cz
převody a směny 8. Závažnější je, že „váznou“ www.prepychy.cz
převody půdy od státu na obce - již několik let mohl stát
bytový dům „U Dvoráku“ pro 6 rodin a ani dnes nelze z Náklad: 200 ks
tohoto důvodu zahájit
projektovou přípravu v ZDARMA
lokalitách „domky II.“ + „u hřbitova“. Počet možno zdarma
zájemců, kteří mají odvahu a dostatek peněz, je též vyzvednout na OÚ
omezený - dva roky trvalo než byli zájemci o stavební v obchodě potravin
parcely „na Bukovkách“, nabídka v lokalitě „domky v obchodě p. Karlíčkové
II.“ proběhla na internetu již před 4 roky (byli pouze
dva dotazy zájemců) a v současnosti je k nahlédnutí na Uzávěrka příštího čísla:
www.prepychy.cz další nabídka .... pokračování str. 2
31.3.2006
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Jaký že byl rok 2005!?
... (26 parcel, cca 1000 m2, cena 300,-Kč/m2). To je i jeden
z důvodů, proč zastupitelstvo obce podpořilo stavbu
dvou budov Ústavu sociální péče Opočno. Současná
bilance - obec jako investor na vybudování 22 BJ vydala
19 mil Kč. “Dominový efekt“ ,který obec rozběhla ,
zajistí investice ve výši 46 mil Kč. A je to snad málo ?
• K problému „navážení písku do pískoviště MŠ“ - zde
bych doporučil si vyslechnout i „druhou stranu“,
aby nedocházelo k překrucování faktů. Pokud jde
o technický stav MŠ je pravdou,že z ekonomického
hlediska je možno tuto budovu pouze udržovat. Při
navrhované variantě vytápění AKU bylo zjištěno,
že tepelné ztráty jsou dvojnásobné oproti platné normě.
Při variantě sedlové střechy s podkrovními byty by bylo
zapotřebí k zesílení nosnosti 7 sloupů a zcela nový strop .
• K polemice kolem „uvolněného starosty, poslanců,
samostatnosti obce...“. Tato otázka byla nadhozena
a řádně diskutována poslanci v minulém volebním
období. Výsledek debaty byl jednoznačný - chceme obec
samostatnou a uvolněného starostu ! Koho za poslance
či starostu - od toho máme volby. Náklady na správu
obce jsou nemalé, ale jsou podstatně nižší než mají
města (např. u systému přerozdělování daní obec naší
velikosti = 4.500,-Kč/občana. U velkých obcí - měst je to
paradoxně podstatně více, např. u 100.000 obyvatel =
8.500,-Kč/občana). Uváděné náklady 1,5 mil korun na
místní správu a samosprávu jsou, jak je to v článku
podáno, zavádějící vše je smícháno dohromady (mzdy,
údržba, služby …). Řádně dle tabulek je placen pouze
starosta a účetní,něco málo má místostarosta + radní +
předseda stavební komise. Ostatní poslanci nemají
žádný příjem (i když příslušná vyhláška to umožňuje).
Starosty okolních obcí znám osobně, úspěchy
i problémy těchto obcí. Malé obce to nemají jednoduché,
proč tedy neocenit jejich dosažené výsledky. Pokud jde
o nás - obec i naše poslance, není se za co stydět
(navazujeme na naše předky se všemi klady a zápory).
Jednání jsou často rušná, ale výsledky máme - pokud je
soudný člověk chce vidět .
Chtěl jsem se trochu více rozepsat …, ale jsou tu další
příspěvky od Vás občanů. Hodně zdraví a pohody, nových
impulsů v novém roce 2006 Vám přeje starosta obce .

Milí spoluobčané,
čas letí jako voda a než jsem se nadála je polovina mého
senátorského mandátu za mnou. Možná je čas trochu
bilancovat…
Můj rozjezd v roli senátora byl asi poněkud pomalejší,
ale teď už je nastolen určitý systém a režim a dá se říci, že to
funguje. Asi víte, že svou obvodní senátorskou kancelář mám
v Rychnově nad Kněžnou. Tady zpravidla bývám každé
pondělí, někdy i pátek. Denně je zde pak moje asistentka paní
Renata Horáková. Pokud nás budete mít zájem navštívit,
doporučuji předem domluvit termín a čas. Často totiž
vyjíždím „do terénu“, ale i na jednání na Krajské úřady
v Hradci Králové a Pardubicích. Volební obvod č. 48 je
veliký, čítá 136 obcí ve dvou krajích, na území tří okresů (RK,
PA a UO). Zhruba 2/3 obcí jsem již při různých příležitostech
navštívila a do ostatních se chystám. Jsem v úzkém kontaktu

1/06

strana 2

zejména se starosty, protože jejich práci rozumím a oni zase
většinou znají vaše potřeby, postřehy i připomínky. S vámi se
pak vídávám o víkendech na různých akcích ve vašich obcích,
na besedách apod.
V Praze v Senátu mám program také nabitý: v úterý
zasedají kluby (mým klubem je Klub SNK), ale účastním se
i jednání Spolku pro obnovu venkova či Komory malých obcí
při Svazu měst a obcí ČR, různých seminářů a konferencí
apod. Středa je vyhrazena jednáním výborů (jsem členkou
Ústavně právního výboru). Ve čtvrtek (popř. i v pátek) bývá
plenární zasedání, které je vyvrcholením měsíční práce Senátu
nad zákony postoupenými Poslaneckou sněmovnou a jehož
průběh máte možnost sledovat např. v televizi. Přijímaných
zákonů jsou desítky a skutečně není v silách jednotlivce je
všechny detailně nastudovat. Proto se specializujeme na určité
oblasti, kde máme většinou vlastní zkušenosti. Takovou
oblastí je pro mne venkov a veřejná správa. Jsem ráda,
že mohu pracovat ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova.
Již rok této komisi předsedám a tato práce mne skutečně baví
a naplňuje. Jen škoda, že nás opravdových „venkovanů“ je
v Senátu tak málo. Přesto se snažíme svým městským
kolegům vysvětlovat, že osídlený venkovský prostor je
historickým dědictvím této země a že je potřeba venkov
podporovat, nikoliv likvidovat, že zemědělství je specifický
způsob podnikání, jehož výsledek se nikdy nedá předem
vypočítat atd atd. Je to mnohdy složité, ale věřím, že užitečné.
Práci v Senátu si snažím zpříjemnit i dalšími aktivitami.
Podařilo se mi tu uspořádat výstavu paličkované krajky
vamberecké Krajkářské školy a také dřevěných deskových
obrazů panovníků a panovnic naší regionální výtvarnice
Jarmily Haldové. Obě výstavy se velmi líbily. Letos jsem do
Senátu pozvala 20 starostek z mého volebního obvodu jako
zástupkyně vás všech a jako ženy, které to mají nejen ve svých
funkcích hodně těžké.
Ptáte-li se, co pro vás mohu konkrétního udělat, tak po
pravdě řečeno, na první pohled toho mnoho není. Neumím
vozit z Prahy do regionu kufry peněz Senát nerozhoduje
o stáním rozpočtu. Ale mohu poradit, jak na peníze dosáhnout
prostřednictvím různých programů a fondů. Senátor nemá
právo interpelovat členy vlády, ale může jim psát
ve spolupráci s vámi dopisy s dotazy, na které oni musí
odpovědět do 30 dnů. Senátor může dobře sloužit např. i jako
„otvírač dveří“ do různých institucí, zprostředkovat kontakty,
informace atd. Mnoho lidí už takto mých služeb využilo.
Pro mne od vás jsou pak ohromně cenné veškeré informace,
podněty a připomínky o tom, jak zákony fungují či nefungují
v praxi, kde „bota tlačí“ a co by bylo dobré změnit.
Říká se, že nejsem žádný politik. Asi ne, pořád se snažím
dívat se na dění očima „obyčejného“ člověka a hledat v tom
logiku a selský rozum. Tady narážím. Stále jsem nestraník, při
hlasování se řídím svým nejlepším vědomím a svědomím.
Závěrem bych vám ráda poděkovala za důvěru, kterou mi
často vyjadřujete ta mi moc pomáhá a v tom pražském
prostředí drží při životě. Díky vám stále stojím pevnýma
nohama na zemi. Také bych vám ráda popřála nejen
s blížícími se Vánocemi a Novým rokem mnoho sil, pevného
zdraví a pohody. A dobré vůle, protože „Kde je vůle, tam je
i cesta!“
Vaše senátorka Václava Domšová
Společenské centrum, senátorská kancelář
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel./fax: 494 542 420, mobil 602 437 741
e-mail: senat.domsova@tiscali.cz
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Tajemné podzemí kolem Opočna
Opočno, které se svým rozsáhlým panstvím patřilo mezi
důležitá centra východních Čech, mívalo nejen vlastní
systém podzemních chodeb, ale podzemní chodby jej také
spojovaly se širokým okolím, jako s Klášterem nad
Dědinou, nebo na severovýchodě s Dobruškou a Novým
Městem nad Metují, potažmo se zámkem Skalka
v Podbřeží, nebo s blízkým a stále tajemstvím obestřeným
Karlovem, situovaným mezi Trnovem a Zádolím.
Na Záhornici již byl odborně proveden geofyzikální
průzkum podzemí, který potvrdil, že ve směru od Přepych
ke Karlovu procházejí přes jihovýchodní okraj Záhornice
indicie (náznaky) podzemní chodby. Za silnicí
k Voděradům se tyto náznaky ztrácejí, neboť geofyzikální
přístroj nemohl zaznamenat změny ve větší hloubce.
Ty byly zjištěny až psychotronickým průzkumem
a senzibila s virgulí dovedly do míst s někdejším hradem
či velkou tvrzí, kterému se místně říká Karlov. Vše
nasvědčuje tomu, že kdysi tady šlo o velký a významný
objekt, kterému možná věnoval pozornost sám Karel IV.,
jenž dbal na bezpečnost obchodních cest před různými
lapky.
Teprve nedávno se ve spolupráci s trnovským občanem
panem Miroslavem Šmídem zjistilo, že z Karlova snad
vedla podzemní chodba do stavby č.1 v Zádolí, odkud
v přímce pokračovala do tzv. Mrázkova borku, kde
v bývalém lůmku jsou nejen velké dutiny využívané
jezevci, ale také jakási prostora možná bývalého sklepa
jakési menší neznámé stavby. Také z tohoto místa vedou
náznaky možné někdejší podzemní chodby při okraji lesa
ve směru Opočna a zasahují místo u tzv. Kruhovky. Malou
částí této chodby se údajně dalo projít ještě před 25 lety.
Náznaky podzemní chodby směřují stále dál k
opočenskému Šamberku a není zcela vyloučeno, že u obory
dochází ke spojení s další chodbou, zatím neověřenou
chodbou do hájovny na Záhornici.
Uvažuje se rovněž o podzemní chodbě vycházející od
lůmku v zádolském borku do zámku Skalka v Podbřeží,
ale tato případná trasa ještě nebyla alespoň psychotronicky
změřena. Jisté však je, že alespoň část toho, co bylo byť jen
psychotronicky zjištěné, má své opodstatnění.
Miloš Štraub, autor knihy o podzemí východních Čech

ilustrační foto
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1945 v den povstání v Praze se obrátil
Národní výbor následujícím provoláním
k naší veřejnosti a zahájil činnost.
Občané !
Podepsaný Národní výbor ujímá se řízení veřejného
života v obci. Členové národního výboru byli od vtrhnutí
německých okupantů a po celou válku jednotlivě
ve spojení. Pracovali v duchu odboje a národní pomoci a
organisovali, aby se v obci vytvořil kádr spolehlivých
bojovníků.
Věřili pevně v den vítězství a odplaty. Kontrolovali
s jinými veřejný život i jednotlivce, připomínali a varovali,
že za své činy a chování se každý zodpoví.
Občané! Buďte si vědomi, že prvním úkolem národa jest
zúčtování s Němci! Pro tento úkol buď každý připraven!
Netříštěte proto síly, zachovejte kázeň a pořádek! Všech
rozkazů Československé vlády a Národního výboru budiž
uposlechnuto! Za řádné plnění všech nařízení jest každý
osobně odpověden.
Pryč se starým politickým stranictvím a osobními
zájmy! Osvobozená vlast stojí před novými velikými
úkoly. Bude potřebovati práce a obětavosti. Vymýkání
se povinnostem dnes je zločinem.
Do boje a do práce za očistu a výstavbu osvobozené
republiky!
Přepychy dne 5. 5. 1945
'
Jaroslav Kříž, Jan Koutník, Václav Řehák, Josef Junek,
Jaroslav Sejkora, František Forejtek, Otakar Brutar,
František Krušina, Alois Otčenášek, Josef Voltr 68, Václav
Vaněk

O co jim šlo? (potřetí)
Vážení přátelé, po napsání článků od manželů
Seidelových a ještě před jejich uveřejněním jsem dostal tu
možnost se k nim písemně vyjádřit. Za toto děkuji. Tehdy
jsem to ale striktně odmítnul, i když byly vedeny v duchu
„Směle pomlouvej, vždy se něco ujme!“ A ono se ujalo.
Jelikož se od té doby událo a změnilo mnoho věcí, od
anonymních dopisů až po osočování z braní peněz od OÚ,
musím proto na ně reagovat a je mi líto, že na stránkách
tohoto zpravodaje. Občanům se za to omlouvám. Měl jsem
snahu o to, aby mě tyto věci objasnili pisatelé na obecním
zastupitelstvu. Jenže ti zastupitelstvo navštěvují jen tehdy,
když něco po obci požadují.
Nejdříve k prvnímu článku paní Seidelové ml. Vážená
paní, mne jste samozřejmě neurazila, což se o Vašem
manželovi říci nedá. Tak jako já Vás, tak i Vy mě jste vcelku
pobavila. A o to asi jde. Tak v tom duchu, jako
z Kameňákova, budeme pokračovat. Ano, já jsem
komunista! Ale ne „pan“. My si říkáme ještě po staru
soudruh. Co se týká pana Šmídy nic mu samozřejmě
nezávidím. Nebo snad myslíte jeho dřinu? Ale s odstupem
času mohu připustit i určitou omluvu, neboť některé věci
byly ode mne vedeny dost „na těsno“ a k meritu věci
nepřispěly. Ale ten bonbónek jsem si nechal na závěr, a sice
tu pasáž, jak obhajujete názor Vašeho manžela. Cituji „ ...
určitě by se rozhodl pro pozemek jinde než u ústavu, to je
pouze názor. A není to jen jeho názor. A hlavně je to takové
to myšlení ještě vryté z minulé doby, kterou Vy tady vlastně
zastupujete“, konec citátu.
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pokračování ... O co jim šlo? (potřetí)
Paní Seidelová, mohu se, prosím Vás, zeptat, kolik je Vám
a Vašemu panu manželovi let? Hádám tak do třiceti. Vám je
rozhodně méně, ale vezměme za bernou minci těch třicet let
ano? Listopadové události proběhly před šestnácti lety. Tak
to bychom se běžnými počty dostali na Vašich zhruba
čtrnáct let. Počítám-li, že se komunistům za rok Vaše
myšlení a názory zdeformovat nepodařilo, ale že k tomu
potřebovali více času, tak mi vychází, že se Vám oběma už
během školních let křivil Váš politický, světový i morální
názor. Možná, že jste se i díky komunistům nedostali na
školy, na které jste chtěli? Zajímalo by mne, jak dlouho se
budete ještě vymlouvat na komunisty. Dalších šestnáct let?
Dneska jako tehdy platí, že za svoje názory si nese
odpovědnost každý sám. Myslíte si, že to byla šťastná
obhajoba? Víte, jsem jen blbý komunista a spoustě věcem
nerozumím, tak bych docela uvítal, kdybyste vzala do ruky
pero a tuto pasáž mi objasnila. V této souvislosti (vzhledem
k Vašemu mládí) bych rád věděl, kolikrát jste byla
v Přepychách u voleb. Já si to mohu zjistit z volebních
seznamů, ale chtěl bych to slyšet od Vás. Jinak Vám
samozřejmě za článek děkuji. Je dobré vědět a znát názory
jiných lidí na svoji osobu. To abychom nerostli až do nebe.
A teď ke druhému článku. To už je jiná káva. Co věta, to
nepochopení, nepřesnost, nepravda, lež. Od té úsměvné až
po tu drzou. Jsem panem ing. Seidelem vyzýván
a poučován, abych nepsal nic, co není pravda. On tak zjevně
ve svém článku nekonal, ale hlavně že radí druhým. Já se z
toho poučuji a jen doufám, že to co dnes napíšu, pravda
bude. Nebudu reagovat na vyslovené bláboly, ale pouze na
dvě věci. Nejdříve ta úsměvná lež. Mí kolegové v práci
a nejen oni, se velice nasmáli, když z článku pana Ing.
Seidela zjistili, že naším zaměstnavatelem je vojenská
aliance NATO. To je pro nás novinka. Budeme muset
požádat o přepsání smluv! Pochybuji, že Vám něco řekne
zaměstnanecký a služební poměr, ale ani tak není naším
zaměstnavatelem mezinárodní aliance. Doporučení od
mých kolegů Vám : „Kupte si Lipo! Osvěží Vám mysl?“.
Moje doporučení by bylo rychlejší a účinnější. Je to
samozřejmě zase další blábol z dílny pana ing. Seidela. Je to
něco podobného, jako bych já o něm tvrdil, že ho platí
Evropská unie. Jak hlasovala moje strana víte úplně přesně.
Jen se divím tomu, že víte, jak jsem hlasoval já. Dedukujete
asi z toho, že jsme svázáni jednotným hlasováním, že?
Jenomže to je právě to právo na názor, jak o něm psala Vaše
paní manželka. Sám na něj právo mít můžete a jiným ho
odpíráte. To je tedy demokracie? Ne, tak pozor! Vaše
demokracie končí, a na to Vás důrazně upozorňuji, tam, kde
začíná moje právo!!!
A nyní přejdu k hlavní věci, která se mi ve Vašem článku
vůbec nelíbila a kvůli které vlastně všechno vzniklo. Nebýt
tohoto, přešel bych vše jen s úsměvem. O co tedy jde? Cituji
z článku pana ing.Seidela z Přepyšského zpravodaje
č.2/2005, které vyšlo v září tohoto roku : „Vždyť jenom
naše zastupitelstvo a místní správa ročně ukrojí přes 1,5
mil. nepochopitelných korun. Tak malá obec a tak drahé
vedení.“- konec citátu. Jsem zastupitel? Jsem. Píšete,
že zastupitelstvo aj. ukrojí přes 1,5 milionu korun? Píšete.
Takže pane ing.Seidele, o co Vám jde?
Veřejně mi dokážete, že jsem od OÚ Přepychy za celé tři
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roky, co jsem ve funkci zastupitele vzal za tuto práci jednu
jedinou korunu. Dokažte to třeba složenkou, fakturou
či výpisem z konta. Jen pro Vaši informaci ze zákona na
určité peníze máme nárok, ale neodsouhlasili jsme si je.
Děláme to ve svém volném čase a hlavně zadarmo. A pak
přijde takovýto pisálek a znechutí práci poctivým
a čestným lidem. Ale abych neodbíhal. Jsem si
stoprocentně jistý, že nic takového nedokážete, protože to
jednoduše není pravda. A když to není pravda, tak je to lež a
Vy jste lhář. A ke všemu drzý lhář, protože jste tím uvolnil
stavidla lidské tvořivosti, představivosti a spekulacím. O
tuto záležitost se už začali zajímat konkrétní lidé s tím, že
pobíráme od OÚ tzv. černé peníze, které nedaníme. Vyskytl
se dokonce jakýsi sazebník, kde např. členové
zastupitelstva berou 100,- Kč za každou schůzi nebo že se
jim proplácí útrata. Jednu dobu nebylo možné ani navštívit
místní osvěžovány s tím rizikem, aby nebyl člověk
vystaven různým narážkám a napadením (slovním). Jediné
peníze, které jsem od OÚ převzal, jsou peníze za benzín
a olej do sekačky, se kterou sekám obecní pozemky včetně
mateřské školky. Upozorňuji Vás opět, a to znovu, důrazně,
že bez jakékoliv odměny. A že těch hodin není za celý rok
málo. Jen tak mimochodem pane ing.Seidele, co Vy jste
udělal pro naši obec od té doby, co jste se přistěhovali
z Opočna? Jistě mnoho, když Vám to dává právo na kritiku
práce jiných lidí. Ale já z vlastní zkušenosti vím, že největší
řvouni a kritici se rekrutují z řad těch, co neudělali nic!
A ještě pro úplnost, my se na kandidátky nepíšeme. Mohl
jste napsat přesvědčujeme, navrhujeme, volíme,
ale v každém případě to podléhá schválení. Teď jste nám to
trochu ztížil, protože po těchto útocích jste znechutil práci
mnoha lidem. Ale já mám nápad. Příští rok na podzim jsou
volby do místních samospráv. Co kdybyste kandidoval
třeba za čerta s ďáblem a potom nám ukázal s jakou lehkostí
budete řešit problémy Vy? Potom nás budete moci
kritizovat, že jsme dělali málo nebo vůbec a za ty peníze
nebo bez nich. S Vašimi názory po letošní kauze s ústavem
sociální péče se třeba dočkáme i toho, že zakážete přístup
komunistům do místních osvěžoven nebo do kostela.
Ale abych to ukončil. Pane ing. Seidele, cítím se Vámi
napsaným výrokem silně poškozen. Jestliže nedokážete to,
k čemu jsem Vás vyzval, žádám po Vás veřejnou písemnou
omluvu v příštím čísle Přepyšského zpravodaje min. na pěti
řádcích. Zde vysvětlíte, kde jste tyto mylné informace
čerpal a co Vás k tomu vedlo. Nemusíte se omlouvat mně,
ale členům zastupitelstva. Myslím si, že to bude určitá
satisfakce pro ty lidi, které jste očernil.
Závěrem bych chtěl manželům Seidelovým poděkovat
za článečky. Měly pro mne jistý význam a zvrátily moje
dřívější rozhodnutí během minuty. Slíbil jsem totiž rodině,
že už jsem unaven věčnými nadávkami, urážkami
a osočováním a že tím pádem už nebudu v příštích volbách
kandidovat do zastupitelstva OÚ a že pomohu pouze
s přípravou kandidátky. Ovšem tyto názory mi dodaly zase
opět nového elánu. Netvrdím, že budu zvolen. Ale proti
blbosti, pomluvám či xenofobním názorům se vyplatí
bojovat i jako občan a nejen pod hlavičkou poslance OÚ.
Miroslav Otčenášek, poslanec OÚ Přepychy za KSČM

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Proč nešlo o "sametovou" revoluci?
Někteří lidé mluví o událostech z konce roku 1989 jako
o revoluci. Já rozumím slovu „revoluce“ jako o nápravě
starých pořádků lepším, pokrokovějším zřízením.
Například francouzská revoluce porazila feudalismus,
ruská říjnová revoluce kapitalismus, ale v listopadu 1989
došlo u nás k návratu zpět.
To, co se u nás nepodařilo v roce 1968, uskutečnili
bojovníci za návrat kapitalismu 19.století pod matoucí
hlavičkou „sametové revoluce“. Noví vůdcové vytvořili
Občanské fórum(OF), brzy rozděleného do několika stran.
Plody jejich „práce“ si užívá hrstka multimilionářů.
Dolních deset milionů na ně doplácí.Nejvíc pociťuje
slibovaný „ráj na zemi“ půl milionu nezaměstnaných,
hlavně pak mnoho mladých rodin a důchodců.
Za 16 let tzv. „svobody a demokracie“ se podařilo
promrhat milionové hodnoty vytvořené prací celých
generací. Naše někdejší chlouby jako kladenské ocelárny,
plzeňská Škodovka, pražská ČKD, kopřivnická Tatrovka
atd. se buď potácejí v problémech nebo byly zcela
likvidovány. O naší moderní zemědělské velkovýrobě ani
nemluvě.
Na začátku byla velká euforie listopadu. Pod mnohými
ze slibů je podepsán Václav Havel. Synek z buržoazní
rodiny vlastnící za první republiky a protektorátu nemalý
majetek. Ne každý z nás věděl, že jde o rádoby intelektuála
a absurdního spisovatele, meditujícího s kumpány
po barech nebo na „Hrádečku“. Když jsme poprvé slyšeli
Michaela Kocába, že by tento muž měl být prezidentem,
nevěřili jsme svým uším. Skandování studentů „Havel na
hrad“ jsme brali jako recesi.
Když byl zvolen, za užití tehdejších zákonů (poslanec
byl odvolatelný) zrekonstruovaným parlamentem, nestačili
jsme se divit. Postupně přísahal věrnost socialistickému
a pak federativnímu Československu. Při dělení státu
z funkce utekl, aby se vzápětí vrátil jako prezident už jen
České republiky.
Co je zač, jsme se brzy přesvědčili. Prolhané byly jeho
řeči, že nemá nic proti socialismu a že strašíme národ
nezaměstnaností. Funkci začal omluvou Němcům. Za koho
to vlastně mluvil? Za mě rozhodně ne! Jeho první
zahraniční cesta vedla do Bonnu. Jeho masová amnestie
vypustila z vězení mnoho nenapravitelných zločinců.
Jejich další zločiny, i na dětech, je vrátily za mříže znovu.
Jeho kritika represivních složek ubližujících prý vězněným
přispěla k masové vzpouře v Leopoldově a škodami
několik desítek milionů korun. Pozvání a meditace
s dalajlámou zavinily odložení našich obchodních dohod
s Čínou. Humanista Havel se též nemalou měrou podílel
na rozbití těžkého zbrojařského průmyslu a na vyklizení
trhu s těmito komoditami. Okamžitě je obsadili jiní!
Ve svém prvním projevu ve federálním shromáždění měl
V. Havel největší starosti o změnu státního znaku, zavedení
nových uniforem ozbrojených sil včetně hudby hradní
stráže, vyškrtnout slova „lidová“ z názvu armády.
Avšak ani dnes pan Havel nezahálí. Brání lidská práva
kde se mu to hodí. A tak jsme svědky toho, jak píše ruskému
prezidentovi Putinovi, že má obavy o lidská práva v Rusku.
O práva např. homosexuálů v sousedním Polsku, jejichž
shromáždění brutálně rozehnala policie, či o práva horníků
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v Brazílii zřejmě takové starosti už nemá!
Vyhazovy vedoucích pracovníků závodů, škol, armády,
bezpečnosti atd. způsobily mnoho životních tragédií.
Sebevraždy spáchali například náměstek MNO, náčelník
OS VB v Teplicích, prokurátor v Klatovech, ředitel
gymnázia v České Třebové, funkcionáři KSČ Ladislav
Kapek a Viliam Šalgovič. Mezi prvními sebeupáleními byl
ústřední ředitel SOI J.Hrábek. Jestli se dodnes vzpomínají
sebevrazi Palach a Zajíc, nikdo už se nepozastavuje nad
desítkami sebeupálených po „sametu“.
Vracíme-li se k událostem před šestnácti lety, vidíme,
že kritika chyb a nedostatků přerostla nikoli v „sametovou“
revoluci, nýbrž v drsný kapitalistický převrat. Vůbec nešlo
o vítězství svobody a demokracie, ale o návrat neúprosného
vykořisťovatelského řádu se vším všudy.
Miroslav Otčenášek, poslanec OÚ za KSČM

Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
č. 2005-06 ze dne 14. 9. 2005
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.5 a č.6.
2. Odprodej části pozemku z par.č. 981/30. Cena 25,Kč/m2 (trvale schválena). Upřesňující podmínky viz.
zápis.
3. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Přepychy (vyšší
počet).
4. Povolení výjimky v počtu dětí v ZŠ Přepychy (nižší
počet).
5. Počet členů školské rady : 3.
6. Volební řád školské rady.
7. Člena školské rady - pan J. Martinec, Přepychy čp.9.
8. Přísedícího k Okresnímu soudu Rychnov nad Kněžnou
pan Josef Jelen, Přepychy čp.113.
III. Ukládá :
1. ZO pověřuje pana Karla Bareše, aby informoval výbor
' SK - ohlášení stavby stavební komisi
- žádost o dotaci na jednání RO
- rozpis akce ( rekonstrukce hřiště ).
2. Obec zajistí přizvání člena výboru SK do rady obce.
Úřední deska :
Pozvánka : 5.9.2005 - 14.9.2005
Záměr obce : 22.8.2005 - 14.9.2005
Připomínky a informace :
1. Výkopové práce u rybníku „Farský“ návrh vybagrovat.
2. Připomínky ke kanalizaci „v domkách“. Místní šetření
se uskuteční v sobotu dne 17.9.2005 od 8.30 hod.
u „Lidušky“.
3. Připomínka ke světlu na zastávce „v domkách“ - nesvítí.
4. Připomínky k neudržovaným chodníkům „v domkách“.
5. Připomínky k jízdám obecním traktorem.
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Usnesení zastupitelstva obce Přepychy
č.2005-07 ze dne 17.11.2005

Informace - hřbitov

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Věcné a finanční plnění rozpočtu.
3. Přípravu rozpočtu na rok 2006 plán akcí (věcné návrhy).
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.7 , č.8 , č.9.
2. Investiční příspěvek pro „Sdružení obcí Dřížná“
ve výši 120.000,-Kč (poměrná část členské obce 40 %
z 300.000,-Kč).
3. Rozpočtové provizorium na rok 2006.
4. Vstup do svazku „Svazek obcí Dřížná“ nahradí
stávající svazek „Sdružení obcí Dřížná“.
5. Zakladatelskou smlouvu a Stanovy „Svazku obcí
Dřížná“.
6. Odkoupení pozemků :
a) evidence PK, par.č. 232 - výměra 1166 m2, cena
25,-Kč/m2,
b) par.č. 902 - výměra 823 m2, par. č. 910/5 - výměra
2064 m2, par.č. 903/2 - výměra 1303 m2, par.č. 910/4 výměra 1621 m2, par.č.1090/2 - výměra 3525 m2,
cena 10,-Kč/m2,
c) evidence PK, par.č. 244/1 - výměra 3644 m2, par.č.
244/2 - výměra 878 m2, par.č.399 výměra 6222 m2,
par.č.400 výměra 658 m2, cena 5,-Kč/m2.
7. Přijetí daru pozemek, par.č. 559/1 výměra 11049 m2.
8. Přijetí daru pozemek, par.č. 233/45 výměra 406 m2.
9. Změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola
Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou a dodatek
č.1 zřizovací listiny. Nový název: „Základní škola a
mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad
Kněžnou“.
10. Členy školské rady (doplnění zvolených členů) : paní
I. Macháčková za pedagogy, paní Renata Hrochová
- za rodiče.
Úřední deska:
Pozvánka : 7..11.2005 -17.11.2005
Rozpočtové provizorium na rok 2006 :
1.11.2005 - 17.11.2005
Záměr obce : 14.10.2005 - 17.11.2005
Připomínky a informace:
1. Připomínka k pobíhání psů na hřbitově.
2. Připomínka k uložení betonových trub na parkovišti
před hřbitovem.
3. Připomínka ke špatnému stavu chodníku ke hřbitovu
(chybí část dlaždic ), křivý chodník od Havlových
k Macháčkovým, chybějící chodník od DZU 16 BJ.
4. Připomínka ke vzhledu veřejného prostranství před
farou a návrh umístit dopravní značku „zákaz vjezdu“
do zadní ulice u fary ( směr od Nové Vsi ).
5. Bliká světlo VO před čp.200 a čp.138.
6. Upozornění - při dešti se splachuje drť před čp.88
do kanalizace.
7. Připomínka vyřešit veškeré příjezdy do obce.
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Znovu vyzýváme všechny nájemce hrobových míst
na místním hřbitově v Přepychách k uzavření písemné
smlouvy o nájmu hrobového místa. V případě, že není
smlouva uzavřena písemně nebo není uhrazen vyměřený
poplatek, nelze považovat smluvní vztah za uzavřený
a hrobové místo může být nájemci ze zákona vypovězeno.

Společenská
kronika
Blahopřejeme k životnímu jubileu
Září
Anna Romančáková
Mária Kamodiová
Anna Harmadyová
Justina Smiešková

čp.21
čp.21
čp.21
čp.21

81 let
85 let
91 let
93 let

Říjen
Margita Kováčová
Vladimír Uhlíř

čp.21
čp.11

84 let
82 let

Listopad
Emilia Bublavá
Josefina Chladná
Emilia Dobáková
Anna Bendíková

čp.21
čp.21
čp.21
čp.21

84 let
92 let
91 let
80 let

Prosinec
Věra Faltová
František Brandejs
Hana Slováková
Božena Jelenová
Katarína Belujská
Irena Kováčiková
Věra Otčenášková
Václav Ježek
Margita Salašovičová
Jozefa Koleková

DD Opočno
čp.83
čp.162
čp.53
čp.21
čp.21
čp.76
čp.18
čp.21
čp.21

81 let
70 let
70 let
83 let
83 let
85 let
83 let
84 let
83 let
70 let

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

