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Ohlednutí za léty minulými a ješte k 650. výrocí Prepych
(2. cást − v príštím císle) Divadlo v Prepychách a divadelní kultura v ceských zemích.
Významné 250. výrocí narození W. A. Mozarta

Rok 2005 byl pro naši oblast a obec Přepychy rokem výjimečným. Zastupitelstvo obce
uváženě uspořádalo oslavy 650. výročí prvního písemného záznamu o Přepychách, vydalo
"Přepyšský almanach" a spolu s oslavenci se tak obec zařadila mezi oblasti, které si váží své
minulosti, kulturní vyspělosti a schopnosti svých ať pokrevních, či nepokrevních předků.
V žádném případě to není minulost opominutelná a samozřejmě ve svých začátcích se
vztahuje ke kraji a místům, která nás většinou dodnes obklopují. Řada z nás, kteří bydlí zde,
ale i v jiných-blízkých nebo vzdálenějších končinách, si slovem "domov" připomíná řadu
okolností vázajících se nejen k rodině, ke svým předkům a životním prožitkům, ale
především k tomu niterně blízkému pocitu své existence v rámci domova a spjatosti s tím, co
nás k němu vá ž e. Obec
Přepychy jako součást celku
patřícího k severovýchodním
Čechám se nachází v blízkosti
jiných významných míst, obcí
a měst, jejichž historie vzniku
sahají daleko do středověku a
upevňují v nás přesvědčení
významnosti naší obce v rámci
společné, staletí budované
existence. Mimo jiné je také
děkovně vyjádřeno úvodní
větou almanachu starostou
ing. J. Peterou odkazem na
dávné předky a zakladatele dneška. Co spojuje lidi všech úrovní, co nelze přehlédnout, a co
v nás budí národní cítění a pocity sounáležitosti jsou kulturní památky, kulturně historické
tradice, jejich vznik a významnost osobností minulých
generací. Náš kraj byť historií země neméně zkoušen, se
pyšní mnohými tradicemi, památkami vázajícími se k
různým obdobím našeho společného vývoje a jmény,
která zaslouží do historie zařadit. Nejde samozřejmě jen o Vydává :
"slavná jména", vladaře (dobré i špatné), stavitele, ale Obecní úřad Přepychy
rovněž o lidi poctivé práce bez nichž nelze žádnou tel./fax: 494 628 111
prospěšnou činnost vytvářet. Nechci na tomto místě vést prepychy@prepychy.cz
výčet jmen ani všech míst vázajících se nějakým www.prepychy.cz
způsobem k obci, chci především ostatním a také sobě
připomenout pro nedostatek přímých dokladů o rozvoji Náklad: 300 ks
obce, Přepychy v rámci kulturní a společenské vyspělosti ZDARMA
možno zdarma vyzvednout
okolí ať již dávnější, nebo té nedávno prošlé.
Především církevní a mocenské stavby nesporně patří na OÚ v obchodě potravin
k přesvědčivým svědkům historie. O přepyšském kostele v obchodě p. Karlíčkové
Panny Marie a sv. Prokopa včetně farnosti je již stať
v almanachu a všichni víme, že v porovnání s ostatními Uzávěrka příštího čísla:
místy, kostel má přes neexistující dostupná data starší 31. 8. 2006
historii. Některé dochované městské písemné zdroje
tomu nasvědčují a třeba i neznalosti o vzniku přepyšské Tisk novin:
regereklama, Opočno
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farnosti ve srovnání s okolními obývanými celky, doufejme
čas dopomůže doložit hlubšími poznatky minulosti. Zatím
nelze ani ujasnit rok uváděný v dřívější úpravě kostela při
vstupu do kostelního vestibulu (pamatuji údaj vázající se
k r.1274 - pravděpodobně vztažený k dřívějšímu období
vzniku dřevěného kostela? Kostel byl uváděn v seznamu
farností již v r. 1350. Jak je v almanachu uvedeno, doposud
víme, že pan Mutina a jeho syn Sezema z Dobrušky (viz
dále), stavěli nádhernou dominantu končícího Dřížeňského
údolí - zděný kostel v r. 1361. Nesporně vývoj obce
a církevní sounáležitosti byly v návaznosti na blízké, ale
i vzdálenější okolí. Vztah k Opočnu a Dobrušce byl patrně
nejbližší; avšak kraj s mnohými dalšími městy, městečky
jistě také dopomáhal rozvoji celé oblasti. Uvědomujeme si,
že nešlo o opuštěný a v nezájmu se nacházející region. Celý
řetězec církevních staveb, později budovaných zámků
(často souvisejících s hradními stavbami), krášlí území
Severovýchodních Čech dodnes. Strategický význam Opo č na i Dobru š ky
dokresluje blízkost hranice s Kladskem, jež
bylo téměř po celé 11. století v polských
rukou a historie osadníků a majitelů statků
se mohou v tomto období volně prolínat.
V dochovaných a citovaných písemnostech
týkajících se Dobrušky z r. 1320 se uvádí
(tzv. Mutinově narovnání), že město
vzniklé z tržní obce Leštná bylo obehnáno
hradbami a mělo určitá městská práva
(hradecká-magdeburská). Doklady o
existenci Kostela sv. Václava v Dobrušce
pocházejí teprve až z r. 1350. Od druhé
poloviny 15. století důležitost Dobrušky je
již vedena jako centrum hospodářského
střediska opočenského panství Trčků
z Lípy (viz dále). Rozvoj oblasti byl spjat
určitě také s čilým obchodním ruchem
okolí a svědectví v sobě nese nedaleký hrad
Frymburk (zbytky hradu je možno jako
tajuplné svědky historie pozorovat cestou v údolí dodnes)
na staré obchodní stezce z Čech přes Doly pod Novým
Hrádkem a bývalým starým mlýnem, do Kladska - tzv.
bystřička ( kamenný most přes Olešenku vedle původního
mlýna přežil i nedávné budování "strategických" mostů
v údolí do Pekla). Neblahými dopady třicetileté války
vleklého konfliktu od r.1618, jehož počátkem byl střet mezi
katolickými Habsburky a českými protestantskými stavyjak se uvádělo, de facto však odboj českých stavů usilující
o zachování svých práv proti Habsburkům, se hospodářský
růst bohužel zpomalil.
Existence pomezního hradu Opočna, který byl jedním ze
středisek knížecí správy v severovýchodních Čechách, je
doložena už v Kosmově kronice k r. 1068, a to v souvislosti
s volbou pražského biskupa na Dobeníně poblíž zemské
brány, odkud nespokojení účastníci sněmu odešli pravě
k Opočnu. Kníže Vratislav II. chtěl zde na sněmu konaném
na válečném tažení do Polska snáze prosadit kandidaturu
svého německého kaplana Laňce, byl však donucen
souhlasit s vůlí převážné většiny české šlechty, která si
přála mít biskupem jeho bratra Jaromíra (1). Na původním
místě hradu původně stávalo asi slavníkovské hradiště a jak
dlouho zůstal opočenský hrad zeměpanským majetkem je
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obtížné dohledat. Královské hrady byly stavěny většinou
po roce 1230, dokončovány ve druhé polovině 13. století.
Koncem 13. století se totiž rozpadl dosavadní systém
správy, založený na hradských okruzích a na hradech jako
jejich centrech. Tuto část Podorlicka a Orlických hor kolonizovala jedna z větví Drslaviců - rod pánů z Dobrušky,
který se kolem r. 1350 stal také vlastníkem hradu Opočna.
Mutina († 1361) a jeho syn Sezema († 1373) se psali
z Dobrušky, teprve Sezemovi synové Štěpán a Jan
používali také přídomku z Opočna. Opočno drželi zpočátku
společně asi do r. 1376, pak si je ponechal Štěpán z Opočna,
zatímco Jan se usadil na zmíněném Frymburku, který oba
bratři získali před r. 1374. Štěpán z Opočna se stal obětí
mocenských bojů za vlády krále Václava IV. a byl spolu
s ostatními milci krále zavražděn 11.6.1397 na Karlštejně
nejvyšším hofmistrem Hanušem, knížetem opavským
a ratibořickým. Páni z Dobrušky byli patrně staviteli

gotického hradu na opukovém ostrohu nad Zlatým
potokem (jméno Opočen), z něhož se menší část dochovala
do dnešní doby jako válcová bašta na jihovýchodní skalní
výspě; hrad se připomíná ke stejnému datu r. 1361 jako
stavba přepyšského kostela a zjistit původní rozměry již
nelze. Stál na Opyši ostrohu s rozsáhlým předhradím, které
od podhradí vznikajícího městečka Opočna odděloval
městský příkop. Opočno se tak připomíná k r. 1359, i když
některé údaje k zakládaným městům se mohou lišit. Před
r. 1390 držel Opočno Puta starší z Častolovic (zemřel
1397); syn Puta mladší prodal brzy po r. 1400 hrad Opočno
s městečkem a několika vesnicemi Janu Krušinoví
z Lichtemburka (zemřel r. 1408), a po něm je drželi
pravděpodobně do r. 1413 jeho synové Hynek, Alexandr
a Jan. Následně je získal syn výše zmíněného Štěpána
z Opočna -Jan Městecky z Opočna, který mimo jiné také
r. 1415 podepsal protestní list české a moravské šlechty
proti Husovu upálení. V srpnu r.1422 neúspěšně obléhala
hrad Opočno husitská vojska pod velením správce země
litevského knížete Zikmunda Korytobutoviče. V r. 1425
dobyli pevný hrad po delším obléhání orebité a pobořili jej.
Naneštěstí Janem Městeckým však vymřel r. 1431 rod pánů
z Dobrušky, později z Opočna. V držení opočenského
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panství se pak vystřídala spousta majitelů a až v r. 1495
získal panství Mikuláš mladší Trčka z Lípy a na Lichnici. K
hradu Opočnu tehdy náležely města Opočno a Dobruška,
osm vesnic (včetně Přepych ?) a části dvou vsí. Mikuláš
mladší Trčka z Lípy († 1516) opočenské panství podstatně
rozšířil přikoupením sousedních drobných statků.
Vývoj související bezprostředně i s existencí k Opočnu
přilehlých obcí. Jmenovaný Mikuláš mladší Trčka z Lípy
a na Lichnici zůstal bezdětný a odkázal veškerý svůj
majetek Johance, rozené Kroměšínové z Březovic, vdově
po svém strýci Mikuláši starším Trčkovi z Lípy, a jejím pěti
synům, z nichž se správy Opočna ujal r. 1527 Zdeněk Trčka
z Lípy a na Lichnici. Jak je patrné, šlo o velmi rozvětvený
rod Trčků, který z počátku nese přívlastek z Lípy a na
Lichnici, později Lípy a Vlašimi, konečně z Lípy a na
Veliši. Ten je později r. 1537 postoupil svému synovci Janu
mladšímu Trčkovi z Lípy a na Lichnici († 1550), jenž
v r.1544, ještě před svou smrtí, předal Opočno a další statky
svému bratranci Vilému Trčkovi z Lípy a na Veliši.
Přestavbu gotického hradu Opočna na renesanční zámek
zahájil však již po r. 1527 výše uvedený Zdeněk Trčka
z Lípy a na Vlašimi, z nichž se správy Opočna ujal r. 1527
Zdeněk Trčka z Lípy a na Vlašimi († 1543), a na jeho dílo
navázal teprve až r. 1560 Vilém Trčka z Lípy a na Veliši,
jenž si zvolil zámek za své sídlo. V té době vznikl také
přiléhající děkanský kostel Nejsvatější Trojice v Opočně.
Jmenovaný Vilém Trčka z Lípy, byl r. 1562 jako první
svého rodu povýšen do panského stavu, zemřel však r. 1569
bezdětný a Opočno se na základě jeho závěti stalo na
krátkou dobu majetkem Žerotínů. Jaroslav Trčka z Lípy
a na Ledči (pocházející z druhé větve rodu ), se totiž oženil
s dcerou Vilémovy sestry Veroniky-Johankou ze Žerotina.
Spory, které z této situace vznikly vlastně utichají až po
jeho smrti r.1588. Následně Opočno drželi nedílně jeho
synové Vilém a Kryštof Jaroslav (zemřeli však předčasněVilém zemřel v tureckém zajetí r.1596, Kryštof Jaroslav na
následky zranění r.1601). A tak se stalo, že dědicem všech
trčkovských panství se stal jediný zbylý člen dříve tak
rozvětveného rodu- Jan Rudolf Trčka z Lípy. Tento muž
nále ž el ji ž před třicetiletou válkou k největ š ím
pozemkovým vlastníkům v zemi a po Bílé hoře jeho
majetek vzrostl především zásluhou jeho choti Marie
Magdaleny, rozené z Lobkovic. Marie Magdalena skoupila
řadu panství konfiskovaných, ale rovněž od emigrantů,
a tak v severovýchodních Čechách tvořil trčkovský rodinný
majetek souvislé území. Správním střediskem této rozsáhlé
oblasti byl opočenský zámek, kde sídlil regent. Jan Rudolf
Trčka a jeho starší syn, císařský důstojník Adam Erdman,
přestoupili na katolickou víru a byli povýšeni do hraběcího
stavu r.1628. Marie Magdalena i když jako nekatolička
usilovala o změnu existujících poměrů (také sociálních),
sehrála nemalou úlohu při přípravě tzv. valdštejnského
spiknutí (císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna).
V předjaří r.1628 opočenské panství se stalo ohniskem
selského povstání, v kterém byla zapojena sousední
trčkovská panství (novoměstské, smiřické, náchodské),
Kostelecko, Vambersko. Povstalci pod prapory kalicha
dobyli města Opočna a Nového Města nad Metují, obsadili
Náchod a chystali se zaútočit i na Hradec Králové. Podpora
vycházela ze dvou měst opočenského panství-Třebechovic
pod Orebem a především z Dobrušky. Ozbrojené střety
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v březnu u Hradce Králové a u Dobrušky s oddíly Dona
Martina de Huerty a Albrechta z Valdštejna skončily smrtí
500 povstalců, zajatými a uvězněním některých účastníků
v pražské Daliborce. Poddaní byli donuceni složit
poslušnosti, a jednotlivým panstvím byla uložena pokuta,
kterou ještě v r. 1652 vymáhali noví majitelé - Collorédové
(i když později Jan Rudolf Trčka před smrtí pokuty
polovinou prominul). Dne 25. února 1634 byl spolu
z Albrechtem z Valdštejna zavražděn dědic a také vlastník
rodinného majetku hrabě Adam Erdman Trčka z Lípy,
následně 29. září zemřel jeho otec hrabě Jan Rudolf Trčka, a
snaha o zachování dědictví ve prospěch dvou provdaných
dcer, snachy a vnučky vyznělo zcela naprázdno. Majetek
Adama Erdmana Trčky byl konfiskován po chebské
exekuci a s Janem Rudolfem Trčkou bylo zavedeno
vyšetřování ve věci tzv. „valdštejnského spiknutí“.
Definitivní rozhodnutí o ztrátě cti a majetku manželů
Trčkových padlo 10. 5. 1636 a 28. prosince dal císař
Ferdinand II. panství Opočno do zástavy bratrům hrabatům
Rudolfovi a Jeronýmovi Colloredům z Walsee (severní
Italie). V r. 1636 získali Colloredové opočenské panství
dědičně. Colloredové zastávali významné vojenské
a církevní úřady. Z celého rodu lze jmenovat např. Rudolfa
Josefa Colloredo (1706-1788 ), syna Jeronýma Colloredo
(1674-1726), jenž se stal konferenčním ministrem
a říšským místokancléřem, plnil diplomatická poslání,
mírová jednání za slezských válek a císař František
I. Lotrinský, manžel Marie Terezie, ho za jeho zásluhy
povýšil do stavu říšských knížat, do knížecího stavu
v rakouských dědičných zemích.
Opočenský zámek byl správním střediskem rozlehlého
panství (ekonomickým střediskem panství však byla od 16.
století Dobruška), k němuž v 16. století náleželo 82 vsi,
čtyři městečka a tři města- Dobruška, Třebechovice pod
Orebem a Opočno. Koncem 17. století byl zámek postižen
požárem a po něm následovaly necitlivě provedené barokní
úpravy.V dalším období došlo k majetkovým změnám
a sedm horských vesnic pře š lo k sousednímu
černíkovskému statku, k Opočnu byl připojen statek
Doubravice a v r. 1800 přikoupen statek Skalka. V r. 1848
příslušelo k Opočnu 89 celých vesnic (včetně nás), části
devíti vsí, několik domů v Dobrušce a Třebechovicích pod
Orebem, městečka Nový Hrádek a Olešnice v Orlických
horách a město Opočno. V Opočně a okolí, předpokládejme i v naší obci bylo stále „rušno“; probíhala zde
např. v r. 1813 trojstranná jednání týkající se rakouskoprusko-ruské proti-napoleonské koalice. Těchto jednání se
účastnil ruský car Alexandr I, pruský státní kancléř
Hardenberg a rakouský kancléř Metternich. Na zámek
přibyl krátce i pruský král Fridrich Vilém III. Tato oblast
pro kterou vykonali naši předci mnohé udatné, i když někdy
také rozporné skutky, nebyla uchráněna nepříznivých
situací; probíhala zde častá vojenská tažení včetně Švédů,
manévry a ani novodobější historie není zcela bezkonfliktní.
Historie a doba 14. století vztahující se k zalo−
žení obce a prvních písemných dokladu.
Bohužel české dějiny v 11. a 12. století byly poznamenány
soustavnými rozbroji a mocenskými zápasy mezi členy
panující knížecí dynastie, nicméně na druhé straně zároveň
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úspěšným úsilím o udržení samostatnosti přemyslovského
státu vůči římskoněmecké říši, s níž zůstával spojen
formálně lenním svazkem a vztahy politickými. Bylo
nutné mít stále na paměti, že v průběhu 10. století bylo celé
území Čech postupně sjednoceno pod vládou Přemyslovců, konsolidována knížecí moc (hradská správa,
ražba mincí) a upevněno křesťanství západního ritu (sv.
Václav, Boleslav II.) a dotvářena církevní organisace (937
založeno pražské biskupství). Zatímco Vratislav II. (1085)
a Vladislav II. (1158) získali královský titul pouze pro svou
osobu, Přemysl I. Otakar se stal v r. 1198 dědičným králem,
což spolu s dalšími výsadami českých panovníků potvrdil
r.1212 císař Fridrich II. Zlatou bulou sicilskou. Tento čin
znamenal definitivní úpravu poměru českého státu k
římskoněmecké říši. Od počátku 13. století patřilo české
království k nejvýznamnějším státům střední Evropy a
postupně svou moc rozšiřovalo na sousední území. Za
vlády posledních Přemyslovců prožívalo období ekonomického a společenského rozvoje (kolonizace, těžba
stříbra, zakládání hradů a měst) a nástupu gotické kultury.
Boj krále Přemysla II. Otakara v 50. - 70. letech 13. století,
nejmocnějšího panovníka ve střední Evropě o císařskou
korunu, skončil však 1278 jeho porážkou a smrtí na
Moravském poli. Následovalo období úpadku, byť krátké,
díky rozporům mezi panovníkem a šlechtou a teprve po
nástupu Václava II. na trůn (1283), bylo dosaženo jakési
rovnováhy; nastal nový hospodářský a mocenský vzestup
království vrcholící znovu pokusy o vytvoření českopolsko-uherského soustátí. Avšak zavražděním Václava
III. r. 1306 vymřela dynastie Přemyslovců a v r. 1310
nastoupili na český trůn Lucemburkové. Za vlády Jana
Lucemburského byla ke království připojena nová území
(Chebsko, Slezsko, Horní Lužice) a vytvořen státní celek
ČESKÁ KORUNA, jehož právní status byl fixován v
r.1348. Tato doba vztahující se k dochované zmínce vzniku
naší obce letopočtu 1355, musela být nesmírně strhující a
povzbuzující, i když také nesmírně náročná. Doba
panování Karla IV. (1346 - 1378) znamenala vrchol
středověkého českého státu; byla získána další území
Dolní Lužice , Braniborsko a český král se stal císařem
římskoněmecké říše a z Prahy, kde již 1344 prosadil zřízení
arcibiskupství a 1348 založil první Universitu-Karlovu ve
střední Evropě, cílevědomě budoval své rezidenční město.
Mapa 14. století tehdy zahrnovala země České koruny
(Čechy, Slezsko, Moravu , Dolní Lužici (1348), Horní
Lužici (1319 - 1329) , Chebsko (1322), Kladsko, Opavsko,
Svídnicko + Javorsko (1353), země přechodně patřící k
České koruně (Braniborsko (1373 - 1415), Horní Falcko
(1353 - 73), Lucembursko (1310 - 1437) a zahraniční léna
České koruny. Krizový politický a hospodářsko-sociální
vývoj za „slabé“ vlády Karlova syna Václava IV. spolu s
vyhrocením některých soudobých evropských problémů,
vedlo však v českém prostředí naneštěstí k zrodu
reformních náboženských a společenských hnutí- husitství.
Pozdější husitská revoluce (1419 - 36), probíhající v mnoha
fázích a na několika úrovních, ovlivnila podstatně a často
rozporuplně historický vývoj v českých zemích. I tak po
skončení revoluce a vzniku kompromisní dohody s církví a
císařem Zikmundem, si český stát udržel své ojedinělé
postavení v Evropě (nábožensko-církevní pluralismus) až
do nástupu reformace.
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Čeští králové vztahující se k uvažovanému datu
a nejbližším okolním obdobím
Přemysl II. Otakar (1253 - 1278), 14. století -Václav II.
(1278 - 1305), Václav III. (1305 - 1306), Jindřich
Korutanský (1306), Rudolf I. Habsburský (1306 - 1307),
Jindřich Korutanský (1307 - 1310), Jan Lucemburský
(1310-1346), Karel IV. (1346 - 1378), Václav IV. (1378 1410), Zikmund Lucemburský (1436 - 1437), Albrecht II.
Habsburský (1437 - 1439), Ladislav Pohrobek (1453 1457), Jiří z Poděbrad (1458 - 1471).
Co se odehrávalo v Evropě 14. století ?
Významní panovníci
Pro období středověkého českého státu je věk a období
vlády Karla IV. (1316 - 1378) bezesporu významným
obdobím našich avšak i evropských dějin. Král český (od
1346), německý (1346), císař římský (od 1355), král
Lombardský (1355) a arelatský (od 1365), syn Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny, byl po roztržce
mezi rodiči držen na hradech Loket a Křivoklát. Nakonec
byl poslán na francouzský dvůr na vychování ve Francii,
kde strávil sedm let včetně studia na Universitě; ovládal
několik jazyků. Původním jménem Václav, po svém
kmotru, francouzském králi Karlu IV. Sličném, přijal při
biřmování jméno Karel. Po pobytu ve Francii a v Lucembursku byl správcem lucemburské državy v severní
Italii (1331 - 33). Poté česká šlechta vyvinula tlak na otce,
aby jej povolal do Čech, protože země častou nepřítomností
krále otce Jana Lucemburského trpěla. V letech 1334 - 1346
byl Karel markrabětem moravským. V červenci 1346 byl
zvolen německým králem a krátce nato, po smrti Jana
Lucemburského (* 2) v bitvě u Kresčaku (srpen 1346), se
stal králem českým. O rok později byl korunován
svatováclavskou korunou a na korunovační jízdu do Říma,
kde byl v bazilice sv. Petra korunován římským císařem,
odjel až v dubnu 1355. Vedle arcibiskupství a Univerzity,
proslul stavební činností založením Nového města, stavbou
Karlštejna, stavbou mostu přes Vltavu, stavebními
úpravami pražského hradu, pokračováním stavby katedrály
sv. Víta, stavbou Emauzského kláštera.
Karel IV.diplomaticky upevnil naší mezinárodní pozici
českého státu, věnoval se kulturnímu rozkvětu země
(korespondence s velkým italským humanistou Petrarkou a
vliv italského humanismu v Čechách). Mimo jiné se také
pokusil kodifikovat postavení krále zavedením zemského
zákoníku Maiestas Carolina (1355) -šlechta však byla proti.
Jan Lucemburský (král český a hrabě Lucemburský 1296 1346), otec Karla IV. byl vynikajícím diplomatem, ale
spory s českou šlechtou vyvrcholily v otevřenou vzpouru
(1318); postupně ztrácel zájem o zem a pobýval často mimo
Čechy (mimo jiné i se synem Karlem, např. při pomoci
francouzskému králi proti Angličanům). Čechy však
zůstaly důležitým zdrojem jeho financí, za jeho vlády
výrazně vzrostlo daňové zatížení.
Prudké infekční onemocnění nazývané také „ triumf
smrti“-morové rány
Roku 1348 zachvátila Evropu „černá smrt“ a během dvou
let na ni zemřelo asi 25 milionů lidí 1/3 lidí v Evropě, někde
70% lidí. Způsobuje ho bacil, nitrobuněčný parasit
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fagocytujících buněk Yersinia pestis (čeleď Enterobacteriacae). Vedle hladomoru v některých místech
a bohužel i válek se na světě objevil mor (zapsal
francouzský historik Jean de Venette). Ve skutečnosti
v evropských přístavech kolovaly zvěsti o strašné chorobě
již dříve, když námořníci vyprávěli, že v Indii vymřeli lidé,
že Syrii a Armenii pokrývají mrtvá těla. Do Evropy přišla
„ č erná smrt“, nejzhoubněj š í epidemie hlízového
(dýmějového-mor šířily blechy z potkanů a v té době ještě
z krys), a plicního moru (infekčnější forma je plicní - 2 - 5
denní přežití). Země Koruny české zasáhla velká morová
rána v letech 1348 - 50, k největšímu rozšíření došlo v Brně
a Znojmě. Mor byl do českých zemí zavlečen kupci
z Janova-ze Středomoří. V r. 1348 byla nemoc rozšířena do
Francie, Španělska, Anglie, Portugalska a na sever do
Skandidavie. Po dvou strašných letech mor zmizel náhle
a 1350 papež Klement V. vyhlásil rok „oslav“. Avšak o 10
let se mor vrátil a v r. 1369 udeřil znovu. Od r. 1713 - 1714
se nemoc u nás nevyskytuje. Nemoc se však vyskytovala
i dříve (v 5. století - kolem r. 450 napsal anglický historik
Beda: „nebylo dost živých na to, aby mohli pohřbívat
mrtvé“; r. 543 za vlády císaře Justiniána zasáhl mor
Východořímskou říši, v r. 550 zasáhl Irsko a až do
16. století se nemoc objevovala v rozmezí čtyř až dvanácti
let. Např. londýnský mor roku 1665, na Východě však mor
zuřil ještě 1896 a v Indii si onemocnění vyžádalo 6 milionů
obětí. Dnes pokud by se choroba vyskytla je zcela léčitelná
vakcinací a antibiotiky-zvláště laciným tetracyklinem.
Některá další významná data
Asi v r. 1300 byl poprvé na Západě vyroben střelný prach, 1309 papežské sídlo je přeneseno do Avignonu-(1309-1377
velké papežské schizma -zvolení dvou různých papežů;
mimo Řím prvý přesídlil Klement V.) -1338 počátek Stoleté
války mezi Francií a Anglií, -1360 ve Francii raženy první
franky, -1369 dostavěna Bastila v Paříži, -1389 bitva na
Kosově poli a Osmani dobývají Balkán.
S pozdravy přepyšským i nepřepyšským rodákům
sepsal Miloslav Pospíšil, Prof. Univerzity Karlovy
v Praze, Dr.,DrSc
Použitá literatura :
- Webové stránky Internet
- Přepyšský almanach, 2005
- Propagační cestovní příručky
- Ing. J. Petera - osobní sdělení „divadlo v Přepychách“
- Encyklopedie Lidské Vzdělanosti (Reader´s Digest výběr, 2001)
- Molecular Biology of the Cell (Garland Science, 2002)
- Principles of cellular and molecular imunology
(Oxford University Press, N.Y., 1994)
- Encyklopedie Umění a lidstvo
- Umění středověku (Larouse), Odeon, Praha 1969
- Kronika života a vlády Karla IV. krále českého
a císaře římského (F.Kožík), čs. Spisovatel 1981
- Dějiny zemí koruny české (Paseka), Praha 1993

CCK Prepychy porádá
v úterý 2. kvetna 2006 sber ošacení a hracek

Sber probehne v dobe 14.00 − 18.00 hod.
v hasicské zbrojnici.
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Historie, význam,
soucasná cinnost CCK
Červený kříž je mimořádně významným činitelem
v úsilí o mír mezi národy celého světa a v rozvoji péče
o zdraví.
Vznikl jako důležitá protiválečná organizace v 19. století, která měla za války mimořádnou působnost.
Mezinárodní červený kříž obdržel Nobelovu cenu celkem
3x - v roce 1917, 1944 a v roce 1963. Jeho činnost byla
nejen charitativní, ale sehrála důležité místo při obraně
Československa proti fašismu, zajišťování zdravotní
a sociální pomoci.
I naše místní skupina ČČK se snaží zajišťovat hlavní
úkoly této organizace. Nynější činnost je zaměřena na
bezpříspěvkové dárcovství krve. Při výroční schůzi 17. 2.
2006 jsme obdarovali 22 dobrovolných dárců. Někteří
registrovaní dárci nemohli ze zdravotních důvodů dávat
krev, proto jim touto cestou přejeme zdraví a úspěch
v následujícím období. Také bychom chtěli vyzvat ty
občany, kteří krev darují a naše skupina ČČK o nich neví,
aby se přihlásili.
Zdravotní výchova první pomoci probíhá jak formou
proškolení, tak i názorným předvedením. Poskytujeme
zdravotní dozor i při akcích pořádaných jinými spolky.
Pečovatelská pomoc - další oblast, kterou se skupina
snaží plnit, a to formou sousedské výpomoci podle
potřeby. Např. návštěvy u seniorů před svátky, návštěvy
v zařízeních sociální péče - domovy důchodců.
Při získávání nových členů jsme se zaměřili hlavně na
řady mladých občanů, při výroční schůzi jsme uvítali
5 nových členů, které zapojíme do práce.
Humanitární pomoc je zaměřena hlavně na sběr
oblečení, který se uskuteční v květnu a další bude na
podzim 2006. Přesná data budou včas zveřejněna.
Ostatní akce - přednášky : zajímavá a úspěšná byla
o aranžování květin s názvem Vítání jara. Na květen 2006
připravujeme pro členy a zájemce přátelské posezení,
v září nebo v říjnu 2006 chystáme zdravotní přednášku.
Na březnové schůzi předsedkyně Preclíková informovala členky ČČK o situaci, která nastane při malování
prostor budovy Domova důchodců Jitřenka v Opočně, kde
jsou umístěny 4 občanky z naší obce - pí Faltová,
Hrochová, Pšeničná a Šabatová. Malování bude probíhat
od 16.května 2006, mělo by trvat týden a vedení domova
žádá a prosí příbuzné klientů o pomoc při úklidu
a umístění klientů v tomto období v rodinném prostředí.
Členky ČČK se domluvily a přislíbily pomoc s úklidem.
Máte-li někdo další zájem, vaši pomoc uvítáme, bližší
informace podá Lída Preclíková.
V roce 1991 jsme pomáhali při budování gynekologicko porodnického oddělení v Opočně, tuto pomoc si
zase zopakujeme.
A na závěr - uvítáme vaše požadavky, podle nichž
bychom mohli sestavovat přednášky na další období.
Děkujeme předem.
Za místní skupinu ČČK L. Preclíková.
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Setkání „krmicu ucha“
Ve středu v polovině března 2006 proběhlo krátké setkání
známé místní skupiny „krmičů ucha“ v pohostinství Katka.
Tohoto neformálního setkání se účastnil i místní starosta.
Důvodem nebylo zahájení předvolební kampaně na
podzimní komunální volby, ale poslech „hlasu lidu“. Při
místy rušném jednání se ukázalo, že s angažovaností našich
občanů v politice to není ještě nejhorší …. Abychom
neporušili některý z mnoha zákonů (za rok 2005 vyšlo ve
Sbírce zákonů na 10.400 stran) na ochranu lidských práv
a svobod ..., nebudeme zde rozebírat projednávanou
problematiku a kdo co řekl …. . Máme pro vás nabídku přijďte někdy na jednání „krmičů ucha“, které je
pravidelně každou středu od 18.30 hodin .
Nejvyšší politika se „dělá“ v Praze. Protože dost často
výsledné „domluvené zákony“ za moc nestojí - bude z naší
obce Přepychy zasláno doporučení do Parlamentu:
„Využijte české speciality - hospod - tam by jste při
koaličních jednáních dosahovali lepších výstupů“.
starosta obce

Hlas obcanu ......
Pane starosto.
Tak jako mnoho našich občanů, tak i já se zajímám
o dění v naši obci. Snažím si všímat věcí, které se změnily,
ale také těch, kterými se chlubit naše obec nemůže.
Co se tedy v poslední době změnilo? Především byla
vybudována nová Hasičská zbrojnice, která je vzhledem
pěkná. Bohužel její vnitřní uspořádání se moc nepovedlo.
Může se stát, že v dohledné době bude obec potřebovat
místnost pro 50 občanů a to zbudovaný sálek nesplňuje.
Jaké zadání projektant dostal tak je určitě splnil. Opakem je
dům po p. Kánském, přestavěný na bytové jednotky. Zde
ani od nájemníků nejsou slyšet podstatné výhrady. Tím asi
na dlouhou dobu skončila výstavba bytových jednotek. Zdá
se, že výstavbě rodinných domků není věnována téměř
žádná pozornost. Pozemky nejsou připraveny.
Dům zvláštního určení vzbuzuje také pozornost.
Je pěkný, ale nešťastně umístěný. O jeho pravém účelu
kolují různé dohady. Mnoho lidí si totiž klade otázku, jaké
to bude, až jeho obyvatelé zestárnou, když ani dnes nemají
jeho obyvatelé vytvořené vhodné podmínky na.př. za
nákupy.Nelze si také nevšimnout, že v domcích byl
vybudován chodník, z kterého bude nutné v určité části
scházet na vozovku, protože v průchodu bude bránit živý
plot, který každým rokem zasahuje stále více do chodníku.
Dovedu si představit pane starosto, že jste na obecním
zastupitelstvu zavalen prací, že nevíte co dřív udělat. Přesto
si myslím, že byste jste se měl jít projít po naši obci. Tím si
zkontrolujete své podřízené a jistě si všimnete toho co nás
občany trápí.
Hřbitov v době konání dušiček, Vánočních svátků,
velikonoc, připomíná nálety vandalů. Popelnice a kontejner beznadějně plné. V kontejneru bývá i odpad z domácností. Největší raritou naší obce asi je, že kontejner na
hřbitově je podpalován právě v konání těchto svátků. Pěkný
příklad pro naše občany. Nedovedu si představit, že by
některý náš občan dostal od OU pokutu za pálení
nepovoleného odpadu. A co kontejnery uprostřed obce? Jak
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je možné, že je tam vozen odpad z jiných obcí jejich
občany. Nebo to ještě nikdo na OU nehlásil.
Domnívám se, že alespoň občas se jdete podívat na
burzu konanou SK Přepychy. Pokud tomu tak je, tak se
nestačím divit a nejen já, že dáváte souhlas s vyvážením
odpadu pod Dvorský rybník. Každý se diví, že se nejdříve
neodstranily stromy. Nevím, kdo tam podél cesty
vysazoval borovice, ale jedna z nich již zakrývá silniční
značku.
Snad nejhorší situace je již v dlouhodobém
neudržování chodníků a autobusových zastávek v zimním
období. Co je v okolních obcích samozřejmné u nás se
neprovádí. Obec, která má dbát na udržování chodníků má
své neprůchodné. Co zaráží nejvíc je příjezd ke školce a ve
vlastní školce. Co říkáte přeplněnému kontejneru ve
školce? Kam se vlastně vyváží odpad?
Nevím podle čeho se rozhoduje pořadí důležitosti co
je třeba udělat. I když se mě to naprosto netýká, lituji
obyvatelé v domcích, kteří jsou při každé větší vodě
zatopeny ve sklepech. Kdyby jste tam pane starosto bydlel
jistě by jste všechny dostupné finanční prostředky
věnoval na vybudování nové kanalizace v této části obce.
To je jen několik poznatků. Mohl bych jich napsat
daleko více o čem si mi občané občas povídáme. Na př.
i o tom, že by se u obecního úřadu měli především
zaměstnávat invalidé, nebo nezaměstnaní. Zlí jazykové
tvrdí, že hodnocení odvedené práce zaměstnanci obce je
prováděno podle toho, kolik se spotřebuje nafty a benzinu.
Ato prý narostlo do nebývalých výšin.
S pozdravem Váš bývalý volič pane starosto!
Tento dopis adresuji panu Otčenáškovi, jako opozičnímu
poslanci, protože jen tak mám jistotu, že neskončí v koši v
zapomění.

Dopis dorazil …
Jak již bylo „řečeno“ v minulém zpravodaji, je dobře,
že do našeho Přepyšského zpravodaje zasíláte své
připomínky. Je nutno si považovat občanů, kteří mají svůj
názor na „věci kolem nás“, proto i zveřejnění tohoto
anonymního dopisu. Pro příště - zaslat příspěvek na
„nosiči dat“ (musíme pracně přepisovat) a uvítáme
podpis autora dopisu. Nyní několik reakcí na připomínky :
Hasičská zbrojnice nás stála 3,6 milionů korun.
Záměrem bylo, aby kromě služby hasičům (garáž +
klubovna) tu bylo místo pro knihovnu a pro služby.
Z dnešního pohledu „mohli jsme to udělat lépe …“ - mělo
se vše zbourat včetně čekárny (v průběhu stavby došlo
k demolici celé kamenné budovy) + hlavní garážová vrata
měla být sekční dle původního projektu (i za cenu zvednutí
celého stropu budovy o 40 cm) + vybudování bytu .
Dům zvláštního určení 16 BJ - zde je zajištěn „malý
pečovatelský servis“ pro občany. Pokud se zdravotní stav
nájemníků stářím zhoršuje,není ve finančních možnostech
obce se o ně postarat (na domov důchodců v Opočně
město doplácí na 2 miliony korun). Ale podobný problém
je i v normálních rodinách (řešením je služba za peníze od

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
profesionální firmy, např. z Českého Meziříčí).Pokud jde
o diskutovaný chodník - po vybudování sousední budovy
ústavu sociální péče a případném odkupu některých
pozemků,obec společně s krajským úřadem (vlastník
budovy ústavu), budeme hledat vhodné řešení a finanční
prostředky k vybudování chodníku a přístupové cesty.
Hřbitov - už jste zapomněli (?!), jak to vypadalo (u zadního
plotu kupy věnců,hřbitovní domek plný harampádí včetně
několika uren a pytlů kostí,neschůdná promáčená vnitřní
cesta,vrchní rozvod vody s trčícími trubkami s kohouty,
zdemolovaná zadní brána s rozpadajícím se plotem).
Dnešní stav - opravený hřbitovní domek (v letošním roce
2006 se konečně dokončí fasáda), nový rozvod vody
s litinovými pitkami (3 ks),nový přívod elektřiny včetně
rozvodu po hřbitově (pro zapojení čerpadel …), nasvětlení
Štefanovy hrobky a osvětlení (2 ks), pěkná zadní brána
s pěkným asfaltovým vjezdem,zámková dlažba na vstupu
a hlavní cestě,slušná výsadba zeleně uvnitř i vně
hřbitova,rozšířené asfaltové parkoviště(původní parkoviště bylo naproti Jakešovým),informační zasklená tabule.
Pravdou je …, že bývá přeplněný koš na odpady a že (při
vhodném větru) dochází k pálení věnců a roští v kontejneru
- zde máme co zlepšovat .
Plocha pod Dvorským rybníkem se upravuje - dojde ke
skácení některých stromů a po návozu hlíny ke srovnání
plochy u břehu. Také musíme zcela nově vybudovat
stavidlo,které je ucpané a konstrukčně špatně řešené.
Chodníky - je věcí všech občanů,aby si před svým obydlím
prohrnuli sníh a udržovali pořádek. Není v silách obce (a
byly by to vyhozené peníze), aby byl „dokonalý úklid“
a technické nedostatky komunikací, kanalizace a ostatní se
neřešily.
Kanalizace v „domcích“ byla špatně řešena od počátku
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(nepohlídali si to ani tamní občané a ani tehdejší
poslanci). Stavba se sice úspěšně v „akci Z“ udělala, ale
….. ,nekvalitně,šachty uzoučké,u MŠ soutok ze dvou
směrů (roury 400 mm) opět pokračuje rourami s průměrem 400 mm, roury od Lidušky nebyly propojeny
s kanalizací, jenom k sobě přiloženy (asi dle hesla „voda
si cestu najde“) ?!
Zaměstnanci obce - přijetí každého zaměstnance je
schvalováno (po diskusi) našimi poslanci.Pokud budeme
„soudní“ - těch „dobrých“ pracovníků, na které by nebyly
kritické připomínky, by moc nebylo.Úřad práce nám dává
určitou „nabídku“ - buď za plnou úhradu či částečnou.
Názor našich občanů: Část říká zaměstnat, část
nezaměstnat ! Podle mne je dobře, že naše nezaměstnané
občany (přes všechny problémy) zaměstnáváme (v této
skupině se může někdy ocitnout většina z nás). Přeci není
možné tyto nahradit pracovníky z Ukrajiny, Asie,……,
i když mají podstatně lepší pracovní morálku .
Z uvedeného malého výčtu je snad patrné - při plánování
další výstavby a rozvoje obce je zapotřebí dostatečná
účast našich občanů a dalších odborníků (varianty řešení,
diskuse, financování, …), abychom udělali minimum
chyb.Bohužel se tak často neděje (územní plán,sportovní
areál,veřejná zeleň,…..). Proto doporučuji: Chodit na
jednání zastupitelstva obce a posílat příspěvky do našeho
Přepyšského zpravodaje, na podzim v době komunálních
voleb se nechat zapsat na kandidátku a po úspěšném
zvolení se spolupodílet na „místní politice“ v obci .
starosta obce

Rozpocet obce Prepychy 2006
Stav ZBÚ k 31.12.2005
562.956,47 Kč
Výše úvěrů k 31.12.2005
1.755.280,- Kč
Výhledový rozpočet 2007
Příjmy: .............................. 4.500.000,- Kč
Výdaje: ............................. 3.880.000,- Kč
Financování: splátka úvěru - 620.000,- Kč
Úvěr DZU: 200.000,-Kč
22/4 BJ: 84.000,-Kč 22/2 BJ: 62.100,-Kč
Výhledový rozpočet 2008
Příjmy: ............................... 4.500.000,- Kč
Výdaje: ............................. 4.230.000,- Kč
Financování: splátka úvěru - 270.000,- Kč
Úvěr DZU: 200.000,-Kč
22/2 BJ: 62.100,-Kč

Bilance:
příjmy
4.800.000,výdaje
4.700.000,financování -100.000,4.700.000,-

Výhledový rozpočet 2009
Příjmy: ............................... 4.500.000,- Kč
Výdaje: ............................. 4.230.000,- Kč
Financování: splátka úvěru - 270.000,- Kč
Úvěr DZU: 200.000,-Kč
22/2 BJ: 62.100,-Kč

P R E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
Usnesení zastupitelstva obce Prepychy
c.2006−01 ze dne 26.1.2006
Zastupitelstvo obce Přepychy
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3. Informace – v sobotu dne 29. dubna 2006, od 8.00 hod.
proběhne „Železná sobota“ (zajistí hasiči).
4. Připomínka – řešit bortící se stěnu nad komunikací do
Dřížen, u Škaldových.
5. Připomínka – řešit zastřešení vchodu na poštu, v zimě
namrzlé schody.

I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Zprávu finančního výboru.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Informaci ředitele ZŠ a mateřské školy Přepychy.
5. Informaci o bytové výstavbě v obci.
6. Informaci o krádeži vánočního osvětlení inv.č. 2004053,
pořizovací hodnota 19.052,-Kč, v době ze 17.1. na 18.1.06.
7. Žádost pana Jaromíra Zilvara, čp.170 o pronájem pozemků
v Přepychách.

Spolecenská
kronika
Blahoprejeme k životnímu jubileu

II. Schvaluje :
1. Rozpočet obce Přepychy na rok 2006 :
příjmy 4.800.000,- Kč, výdaje 4.700.000,- Kč,
financování -100.000,- Kč (viz. příloha)
Rozpočet zahrnuje :
příspěvek pro DSO Vrchy (18.000,-Kč), podíl na investiční
akci „Úprava veřejného prostranství fara-kostel“ ( 200.000,Kč), podíl na investiční akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – domky+k hřišti“ (200.000,-Kč), příspěvek na
úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ Opočno - 22 žáků
(81.950,-Kč), příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ
Přepychy - 2 žáci ( 6.000,-Kč), projektová dokumentace na
zástavbu lokality „Domky II“ (80.000,-Kč)
2. Výhledový rozpočet na rok 2007:

Leden
Jiřina Kašparová
Únor
Irma Kalousová
Izáková Anna
Březen
Josefa Čestická
Olga Pšeničná
Živčicová Pavlína
Bugárová Mária
Fekjačová Amália
Brandejsová Miluše
Vítková Mária

příjmy 4.500.000,- Kč, výdaje 3.880.000,- Kč, financování – 620.000,- Kč

Výhledový rozpočet na rok 2008:
příjmy 4.500.000,- Kč, výdaje 4.230.000,- Kč, financování – 270.000,- Kč

Výhledový rozpočet na rok 2009:
příjmy 4.500.000,- Kč, výdaje 4.230.000,- Kč, financování – 270.000,- Kč

(viz.příloha)
3. Žádost o dotace z programu obnovy venkova
(název akce / požadovaná výše dotace):
a) „Úprava veřejného prostranství fara-kostel“ / 132.000,-Kč podíl 40% z celkové ceny
b) „Rekonstrukce veřejného osvětlení – domky+k hřišti“ /
175.000,-Kč – podíl 50% z celkové ceny.
4. Nákup pozemku pro bytovou výstavbu „Domky II.“, par.č.
237/42, evidence PK-příděl, výměra 2832 m2, dohodnutá
cena 30.000,-Kč
5. Nákup pozemku par.č.903 evidence PK, výměra 5975 m2,
cena 10,-Kč/m2
6. Žádost o skácení 4 stromů u kostela ( špatný zdravotní stav,
suché větve, hrozí pád na komunikaci) - adresát OÚ
Přepychy
III. Ukládá :
1. Starostovi obce prověřit pronájem pozemků (smlouvy u PF +
ostatní) v místě zástavby „Domky II“.
2. Starostovi obce projednat záležitosti odprodeje budovy čp.3
s vlastníky.
Úřední deska :
Pozvánka: 11.1. – 26.1.2006
Návrh rozpočtu obce Přepychy 2006: 11.1. – 26.1.2006
Výhledový rozpočet obce Přepychy 2007, 08, 09: 11.1. – 26.1.2006
Záměr obce (pozemek par.č.903, par.č. 237/42): 11.1. – 26.1.2006

Připomínky a informace:
1. Informace – „Přepyšské hudební slavnosti“ proběhnou
5. července 2006 (párty stan je zajištěn u DSO Dřížná).
2. Informace – v měsíci březnu 2006 proběhne sběr AKU,
zdarma (zajistí Obec + p.Hájek).

ŽELEZNÁ SOBOTA
V sobotu 29.4.2006 od 8 hodin
probehne SBER ŽELEZA − Svoz zajistí hasici.

čp. 91

81 let

čp. 27
čp. 21

82 let
83 let

čp. 9
DD Opočno
čp. 21
čp. 21
čp. 21
čp. 43
čp. 21

84 let
81 let
81 let
84 let
89 let
80 let
85 let

-

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

Ústav sociální péče pro dospělé Opočno
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE
pro střediska Opočno, České Meziříčí, Přepychy
Předpokládaná náplň práce :
- komplexní zajištění ošetřovatelských a asistenčních služeb
lidem s mentálním a tělesným postižením
- 3-směnný provoz
Požadujeme:
- odborná způsobilost - SO sociálního směru (obor pečovatel)
nebo akreditovaný specializační kurz v minimálním rozsahu
150 hod. (potvrzení o absolvování kurzu předloží pracovník
v den nástupu do zaměstnání
- základní znalost PC - Word, Exel
- zdravotní způsobilost bez omezení, zdravotní průkaz
- řidičský průkaz - skupina B (aktivní řidič)
- bezúhonnost - výpis z evidence Rejstříku trestu
(ne starší 3 měsíců)
- zodpovědný přístup k práci, spolehlivost
- sociální cítění, schopnost empatie
- ochota dalšího vzdělávání, aktivní přístup k práci
- praxe v oboru vítána

Předpokládaný nástup leden 2007.
Další informace obdržíte na tel. čísle 494 668 286,
494 667 327, Mgr. Goisová Alena.
Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte
do 28.4.2006 na adresu :
Ústav sociální péče pro dospělé Opočno
Kupkovo náměstí 132, 517 73 Opočno

