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Slovo starostky ...
Vážení občané,
pomalu nám končí tento rok, začíná čas adventu
a před námi je jedno z nejkrásnějších období –
vánoční svátky. Tyto svátky mají určitě velké
kouzlo pro naše nejmenší. Pro nás, dospělé, je to
doba zastavení, vzpomínání, ale i radosti.
Konec roku je také obdobím bilancování,
ohlédnutím za minulým rokem a vhodnou
příležitostí k poděkování. Proto bych ráda
poděkovala našemu bývalému starostovi panu
Ing. Josefu Peterovi a místostarostovi panu Janu
Podzimkovi za jejich obětavou práci, kterou pro
naši obec vykonali.
Velký dík za poctivou a zodpovědnou práci si
zaslouží všichni zastupitelé, zejména předseda finančního výboru pan Radek Tláskal
a předseda kontrolního výboru pan Milan Burket.
Poděkování patří také všem pracovníkům naší Základní a mateřské školy, zejména panu
Mgr. Janu Macháčkovi, všem vedoucím dětských zájmových kroužků. Dále všem členům
Sboru dobrovolných hasičů, zejména starostovi SDH Josefu Markovi a veliteli SDH, panu
Janu Chudému, všem našim sportovcům a manažerům SK Přepychy, členům Mysliveckého
sdružení Opočno-Přepychy, našemu Občanskému sdružení ProPřepychy, které přispělo
mnoha kulturními akcemi, zejména paní Jarmile Sejkorové a panu Vladimírovi Zdeňkovi st.,
všem členům místní skupiny ČČK, kteří se aktivně zapojují do života obce, a to hlavně paní
Ludmile Preclíkové.
Ráda bych nakonec poděkovala všem za projevenou důvěru. Práce starostky bude pro mne
velkou ctí a výzvou. Čekají nás čtyři roky usilovné společné práce a slovo společné bych
ráda podtrhla.
Jsou před námi důležitá rozhodnutí. Měli bychom stanovit investiční priority, využít
příležitostí k získání dotací, schválit územní plán obce, vytvořit podmínky pro novou
bytovou výstavbu pro mladé rodiny a rozhodnout tak o budoucnosti a rozvoji naší obce.
Naše obec by měla být příjemným a krásným místem pro život, aby na ni byli všichni
Přepyšáci pyšní!
Přeji Vám všem klidné vánoční svátky, nový rok plný příjemných událostí, splněných přání,
spokojenosti, tolerance a hlavně zdraví.
Zdeňka Seidelová - starostka obce

... 10−12
Tříkrálová
sbírka 2015,
„Zapalme svíčku“

... 12
Toulky
přepyšskou
minulostí X.

... příloha

Kulturní kalendář 2014/2015
9. prosince 2014 od 19:00 hod.
23. prosince 2014
10. ledna 2015
16. ledna 2015 od 20:00 hod.
18. ledna 2015 od 14:00 hod.

Vánoční aranžování
Vánoční zpívání u kostela
Tříkrálová sbírka 2015
Ples ČČK, Restaurace Katka
Dětský karneval, Restaurace Katka
přesné termíny sledujte na www.prepychy.cz

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

3/2014

strana 2

Několik slov ...
Máme pro vás dobrou zprávu - našich 2 opuštěných pejsků se ujali přátelé němé tváře v Praze Dolní Počernice.
• V Maroku je zákaz „životního pojištění“. Důvod – „jsme v rukou Božích!“ Podobný osud asi potká projekty kryté
dotacemi z EU. Tyto akce byly dříve pro banky bezrizikové, ale nyní je tomu naopak. Pozn.: Primátor Teplic Jaroslav
Kubera to pochopil již dávno – město si nevzalo „ani korunu“!
• Emise CO2 jsou nyní nejvyšší za posledních 800.000 let. Úsilí ekologických aktivistů a byrokratů z EÚ o jejich radikální
snížení je tedy naprostou utopií .
• Dispečink Hasičského záchranného sboru je od 1. listopadu 2014 umístěn v Hradci Králové, okresní pracoviště byla
zrušena. V obci pokračujeme v dolaďování veřejného rozhlasu – pro zlepšení slyšitelnosti se instalovala další 3 hnízda
amplionů (celkem 14). Byla úspěšně provedena další zkouška „dálkového ovládání z mobilu“ – z hotelu Havel Rychnov
nad Kněžnou a z restaurace Na farmě Praha Suchdol .
• Po delší době byla naše obec přetřásána v médiích. Podnikatelce hrozí pokuta 250.000 Kč. Za co? Syn pohlídal
provozovnu v polední pauze. Výrok Nejvyššího správního soudu: „Výpomoc příbuzných je prací na černo.“ Výrok
Nejvyššího soudu: „Nejnižší možná pokuta 250.000 Kč je likvidační.“
• Dle internetového hlasování občanů se nejhorší výmol nachází v Praze 10 v ulici U seřadiště. Protože naši občané
dostatečně nereagovali na výzvu uvedenou v minulém zpravodaji – budeme muset některé „díry“ na silnicích nadále
strpět. Místní komunikace si opravujeme za své – již je podepsána smlouva s dodavatelskou firmou na opravu v rozsahu
406.000 Kč (realizace květen 2015) .
• Ve světě je 7.106 „živých jazyků.“ Dění okolo nás budí dojem, že nám k domluvě opravdu jeden nestačí .
• Na každého občana ČR připadá ročně 130 kg papíru spotřeby. Pokud vyčleníme ten nutný na WC a tiskoviny – zbývá
ho ještě hodně pro ouřadování .Pokud tento trend potrvá - bude i náš obecní úřad muset rozšiřovat archív .
• V ČR realizace dopravních staveb od záměru po kolaudaci (pokud se to povede) trvá v průměru 12 let. Velkým problémem
realizace staveb jsou pozemky. Naše obec trvale řeší (s větším či menším úspěchem) nákup či prodej pozemků. Náhledem
do PC jsem zjistil, že od roku 2004 do současnosti je to již 104 smluv .
• Po roce se opětovně provedla aktualizace přehledu bytového fondu v naší obci. Výsledek není nijak povzbuzující – v obci
máme 224 čísel popisných. Trvale obydleno je 161. Volných domů a rekreačních je 51! Dále 10 provozoven + 2 obecní
budovy (bez bytů a provozoven) .
• Mezi nejdůležitější události letošního roku patří komunální volby. Ve 14 obcích nevolili, protože nebylo koho. Nebyli
odvážlivci na kandidátky. Naše obec drží prim v rámci celé ČR – 5 volebních stran nabídlo 75 kandidátů na 623 trvale
hlášených občanů (větší nabídka nebyla zjištěna). Proto volební komise měla dost práce se sčítáním hlasů. Hůře dopadla
volební komise v Častolovicích – problémy přijel řešit pracovník ČSÚ až z Prahy – výsledky měli v neděli v 6.20 hodin,
jako poslední z celé ČR .
• Každý náš zastupitel obdržel „Na co se musí připravit člen zastupitelstva obce“, kde s humorem soudce Miloš Zbránek
píše o vážných věcech (publikováno v časopise Obec a finance + internetovém deníku Neviditelný pes) a „výpis ze zákona
k utajovaným skutečnostem“ (zastupitelé podpisem stvrdí „co sdělit musí – a naopak o čem budou zarytě mlčet“) .
Závěrem bych popřál nově zvoleným zastupitelům a vedení obce dobré nápady a jejich úspěšné prosazování - získat
podporu většiny . K tomu předáváme na bankovních účtech 2,6 mil. Kč .
Petera Josef, starosta na odchodu

Informace z místní knihovny
K 30. září 2014 má knihovna 57 čtenářů
(4 zemřeli, 5 se odstěhovalo), internet navštívilo 34 občanů,
čtenářů přišlo 46.

Dlouhodobý pronájem

Počet vypůjčených knih celkem 64 (naučné pro dospělé 23,
krásná literatura 14, naučná literatura děti 6, krásná
literatura děti 21).

Nabízím k dlouhodobému pronájmu

Nové knihy: Rozmarná léta (Jiří Mencel), Sibiřská výchova
(Nicolai Lilin), Volný pád (Nicolai Lilin), Karel IV-deník
(Josef Bernard Prokop), V labyrintu zpravodajských služeb
(Jiří Růžek), Bonapartové (Stanislav Wintr), Východočeská šlechta (Zdeněk Beran a kol.).

v Přepychách, včetně zařízení, cena nájmu
dohodou. Podmínka – slušný nájemce.
Vážní zájemci volejte na tel.: 777 990 547

přízemí rodinného domku
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Něco z MS ČČK Přepychy
V úvodu bych ráda navázala na článek z minulého
Přepyšského zpravodaje č.2/2014. Jedná se o Zdravotní
kroužek, který od školního roku září 2008 do konce
školního roku 2014 vedla sestra Jana Kudrnová. Tímto
bych ráda za sebe, za výbor ČČK a také za děti, které učila,
poděkovala. Odvedla kus dobré práce. Děti naučila
základům první pomoci. Připravila je také na soutěž hlídek
mladých zdravotníků. Spolu s dětmi se účastnila oblastní
soutěže konané v Častolovicích a v Rychnově n.K.. O tom,
jak děti zvládnou první pomoc, nás přesvědčily na
slavnostní schůzi 50 let založení ČČK Přepychy dne
16.6.2009. V loňském roce se zapojila při pořádání akce
„Loučení s létem“, kde předvedla stanoviště zdravotního
kroužku. Každý z přítomných dětí se vyzkoušel něco
z první pomoci a zdravovědy. Děkuji za spolupráci, ať se ti,
Jani, vše daří. Též bych ráda poděkovala všem, kteří byli
Janě po dobu vedení kroužku nápomocni, jako například
Lucka Klíčová, Hanka Marková, Míša Martincová a občas
také vypomohly členky výboru místní skupiny ČČK.
Také v tomto školním roce mohou děti navštěvovat v místní
ZŠ Přepychy zdravotní kroužek. Děti na základy první
pomoci připravuje sestra Jitka Čtvrtečková, a to každý
čtvrtek od 14:00 hod.
Nyní mi dovolte, abych vás pozvala na vánoční aranžování.
Opět nás navštíví z Květinářství Pomněnka z Kostelce nad
Orlicí. Těšíme se na vás v úterý 9.12.2014 v 19:00 hod.
v Restauraci Katka. Doufáme, že tentokrát se sejdeme
v hojnějším počtu, oproti přednášce o výchově dětí. Dne
30.9.2014 nás na přání rodičů navštívila paní Škodová
z Pedagogicko-psychologické poradny z Rychnova nad
Kněžnou. Zajímavé povídání si vyslechly pouze 4 posluchačky. Docela propadák. Co si o tom myslet? Čím to je?
Není o nic zájem? Co si na to odpovědět?
Pokud to bude možné, tak v měsíci prosinci nebo lednu,
proběhne školení první pomoci. Školící instruktor z ČČK
Rychnov nad Kněžnou by nás navštívil v místním
pohostinství. Zúčastnit by se měly především dobrovolné
sestry. Rádi uvítáme členy a zástupce SDH Přepychy,
ostatních organizací i jiné zájemce.
Na závěr mi dovolte informaci začátku nového roku 2015.
Připravujeme společenský ples, který proběhne v pátek
16.1.2015 od 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje SONG.
V neděli 18.1.2015 pak pozvání pro děti na Dětský karneval
od 14:00 hod. na soutěže a odměny.
Za výbor ČČK Přepychy zdraví Preclíková L.
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A−juniorka
Trenér – Martin Záliš,
Brankáři – Silva Zálišová, Jan Vymetálek
Útok – záloha – obrana – Martin Čtvrtečka, Tereza
Peterová, Matyáš Piskora, Samuel Šimlík, Filip Záliš,
Adam Zilvar
Tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod.
Turnaje:
6.9.2014
14.9.2014
20.9.2014
27.9.2014
5.10.2014
11.10.2014
19.10.2014
25.10.2014

Ohnišov
Rychnov nad Kněžnou
Přepychy
Vamberk
Albrechtice
Kostelec nad Orlicí
Borohrádek
Častolovice
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O Přepyšské kormidlo
Občanské sdružení ProPřepychy uspořádalo v sobotu
23. srpna již 4. ročník závodu netradičních plavidel
„O Přepyšské kormidlo“. To jsem ještě netušila, co přijde.
Pan Zdeněk mě požádal, abych se stala členkou poroty.
Váhala jsem, nepovažuji se za zdatného plavce a mám
hodnotit plavidla? Jistě by se našel vhodnější adept.
Nakonec jsem sebrala odvahu, sehnala námořnické tričko
... a souhlasila. Popravdě, porota je v těžké situaci, protože
soutěžící jsou rok od roku lepší, plavidla dokonalá,...
Uklidnilo mě zjištění, že nejvyšší číslo bodového
hodnocení, tedy 10, můžu použít vícekrát. Přiznávám, to
odpoledne by si mohl někdo myslet, že znám jen číslo
9 a 10.
Celé soutěžní odpoledne skvěle moderoval pan Vladimír
Zdeněk, o zvuk se postaral pan Milan Burket, zábavu
dětem zajistila paní Zdeňka Seidelová, která pronajala
nafukovací hrad. Poděkování patří všem organizátorům,
díky kterým se akce opět vydařila. Soutěžící, byli jste
skvělí!
Jana Zilvarová
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Loučení s létem
Místní skupina ČČK Přepychy uspořádala v sobotu
30. srpna odpoledne plné soutěží a zábavy. Pro děti byly na
místním hřišti připraveny různé soutěžní disciplíny, mezi
kterými nechybělo tolik oblíbené skákání v pytli, chůze
na chůdách a přetahování lanem. Po ukončení soutěží
si děti pochutnaly na opečeném párku a limonádě. Jako
odměnu získaly mnoho dobrot a diplom. Letošní účast byla
tak velká, že musely organizátorky odjet dokoupit odměny
pro malé soutěžící.
Děkujeme členkám ČČK za pěkně strávené odpoledne.
Jana Zilvarová
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Z činnosti mladých hasičů
Mladí hasiči jsou nedílnou součástí Sboru dobrovolných
hasičů v Přepychách a jen díky jejich podpoře se mohou
věnovat všem svým aktivitám a účastnit se soutěží v rámci
okresu.
Celoroční soutěž Plamen začíná pro mladé hasiče vždy
Závodem požárnické všestrannosti. My jsme tento závod
absolvovali 5. 10. 2013 v Olešnici u Rychnova nad
Kněžnou. Sestavili jsme tři družstva. Dvě v kategorii
mladší a jedno v kategorii starší. V obou kategoriích jsme
skončili ve druhé polovině soutěžících družstev. A protože
jsme chtěli v hlavním závodě zabojovat, pustili jsme se
s elánem do příprav na Plamen 2013-2014.
V zimních měsících jsme trénovali uzlování, topografii,
zdravovědu a od března i další hasičské dovednosti
v terénu.
Okresní kolo Plamen se uskutečnilo 23.-25.5.2014
v Ještěticích. Všichni jsme se velmi těšili, ale zradilo nás
počasí. Bouřky, kroupy a moře bláta naši radost a chuť
trošku poznamenali. Ale vytrvali jsme, neodjeli a soutěže
dokončili. Měli jsme naštěstí výborné zázemí, které nám
připravili někteří rodiče, vedoucí a členové SDH Přepychy.
Skončili jsme celkově na 17. místě. Není to kdovíjaký
výsledek, ale poprvé jsme závodili ve starší kategorii.
Věříme, že při dalších závodech naši bilanci vylepšíme.
Na našich schůzkách se kromě přípravy na soutěže
zabýváme i jinými činnostmi. Hrajeme hry, chodíme na
výlety, připravujeme program na Valnou hromadu,
získáváme odbornosti. Sbírali jsme víčka pro chlapce
s mozkovou obrnou. O naší činnosti informujeme občany
Přepych na nástěnkách, které sami vytváříme.
V říjnu jsme zahájili novou sezonu Závodem požárnické
všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách. Sestavili
jsme dvě pětičlenné hlídky v kategorii starších, i když za
nás závodili dva šestiletí chlapci a zvládli to na výbornou.
V Rokytnici jsme také navštívili Muzeum Orlických hor.
Moc se nám tam líbilo a prohlídku do poručujeme všem,
kteří se chystají Rokytnici navštívit.
Naše činnost bude završena v květnu 2015 v Přepychách při
okresním kole hry Plamen 2014-2015. Držte nám palce!
Jana Zdeňková

O titul „Všestranný vítěz ČR 2014“
Přestože se tato soutěž loveckých psů dotýkala našeho
mysliveckého spolku (MS Opočno-Přepychy) okrajově,
považujeme za důležité informovat o tomto významném
celostátním podniku myslivecké kynologie.
Jubilejní 40-tý ročník Memoriálu Richarda Knolla (MRK)
pořádal Okresní myslivecký spolek Rychnov nad Kněžnou
spolu se Správou lesů KCM Opočno a to převážně
v honitbách KCM. Mimo jiné propůjčením honitby také
v honitbě České Meziříčí a některé disciplíny z tzv.
„velkého pole“ byly zkoušeny v honitbě MS OpočnoPřepychy (v okolí Chrástek).
Soutěž u nás probíhala 30. a 31. srpna 2014.
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů o titul
„Všestranný vítěz ČR “. Vítěz (pokud je v I-ní ceně) obdrží
titul CACT a druhý pes (v první ceně) titul Res. CACT a to
pro všechna plemena MRK. Na MRK se lovečtí psi
kvalifikují na nominačních soutěžích na základě výsledků
všestranných soutěží a zkoušek lovecké upotřebitelnosti
v rámci republiky - rozsah určuje KK ČMMJ.
Zahájení bylo na nádvoří zámku v Opočně. Odtud se pak
jednotlivé skupiny rozjely do honiteb k vlastním
zkouškám. Slavnostní ukončení a vyhodnocení zkoušek
bylo provedeno v Sokolovně v Českém Meziříčí za účasti
zkušeného sboru trubačů, kteří soutěže zahajovali,
provázeli a končili.
Samotné zkoušky MRK mají 11 disciplín v práci v poli,
4 disciplíny v práci ve vodě, 10 disciplín v práci v lese
a 3 disciplíny v přinášení. Každá práce je hodnocena
známkou 1 až 4 (4 je nejvyšší hodnocení) a každý
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„předmět“ má stanovený koeficient obtížnosti (2 až 10),
kterým se dosažená známka násobí a tím se získá počet
dosažených bodů (v součtu pak celkem). Maximálně lze
získat na těchto zkouškách 500 bodů. Také je pro každou
disciplínu stanovena nejnižší známka pro možnost
umístnění v I-ní až III-tí ceně. Věcné provedení jednotlivých disciplin je pak dáno pravidly – tzv. Zkušebním
řádem. Hodnocení provádí sbor rozhodčích. V našem
případě byl vrchním rozhodčím F. Zahradníček.
K výsledkům:
Nastoupilo ke zkouškám ......................... 20 psů
umístnění v I. ceně .................................. 7 psů
umístnění v II. ceně ................................ 3 psi
umístnění ve III. ceně ............................. 4 psi
neobstáli ................................................. 4 psi
odstoupili v průběhu zkoušek ................. 2 psi
Jako první se umístnil se 487 body NDO Kony z Plzínů –
vůdce Radek Duda. Udělen titul CACT. Jako druhý
s titulem dosažením 486 bodů se umístnil NKO Marley ze
Štípek - vůdce Luděk Muller.

dravců a také jejich výcviku – to byla hlavní akce pro
veřejnost. Tyto ukázky zajišťuje firma Zeyferus z Brna
ve spolupráci se sokolníky.
Ukončení letošních sokolnických lovů proběhlo formou
slavnostního výřadu opět na nádvoří opočenského zámku
k večeru a to v 19 hod.(11.10.).
Každý lov byl vždy započat slavnostním nástupem
a zahájením a ukončen výřadem za doprovodu trubačů z
lesnické školy v Praze – v případě lovu s orly i slavnostními
fanfárami. Tím byl vždy doplněn tradiční kolorit lovů.

Průběh zkoušek byl nahrán na DVD – k dostání na
Okresním mysliveckém spolku v Rychnově nad Kněžnou.

Zprávu podává Ing. Černý Jan - kronikář MS
Foto: K. Černá a P. Pšeničná

Zprávu podává Ing. Černý Jan, foto Karolina Černá

Sokolnické lovy Opočno
Sokolníci v Přepychách již po čtyřicáté
sedmé.
V honitbě MS Opočno-Přepychy se lov se sokoly trénoval
již ve středu 8.10.2014 a to na „letišti“ v Lánech formou
tzv. “balonového létání“.
Samotné zahájení tradičních lovů bylo na opočenském
zámku na nádvoří ve čtvrtek ráno (9.10.) Poté se jednotlivé
skupiny rozjely lovit do nasmlouvaných honiteb.
Do přepyšského revíru ten den zavítala skupina se sokoly
a během dne bylo v „přepyšské mezi“ uloveno 6 ks (5 sl.
+1 kh) bažantí zvěře.
V pátek (10.10.) přijela druhá skupina se sokoly. Lov
probíhal tamtéž. Uloveno bylo 5 ks (4 sl.+1 kh) bažantí
zvěře.
V sobotu (11.10.) se dostavila skupina s loveckými orly byli uloveni 3 zajíci.
Souběžně s tím probíhala na Vodětínském kopci ukázka

Celkový výřad ze všech navštívených revírů při ukončení
třídenních lovů byl: 102 ks zvěře a to 1 liška, 14 ks srnčího,
2 králíci a 85 ks zvěře drobné (zaječí a bažantí dohromady).
K celkovému průběhu je nutno poznamenat, že počet
sokolníků, kteří se účastní těchto opočenských setkání,
stále klesá. Je to zapříčiněno zejména tím, že se snižují
počty k lovu nabízené drobné zvěře.
MS Opočno Přepychy zajišťuje vždy na velmi dobré
úrovni doprovody jednotlivých skupin a vlastní honitbu
k těmto lovům propůjčuje.
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Zpráva volební komise
Po několika týdnech příprav nastal den „D“, 1. den voleb.
Je pátek 10.10.2014, 13:30 hod. a volební komise ve
složení Bc. Jana Lukešová – předseda, Dana Ježková –
místopředseda, Jarmila Sejkorová, Lenka Čtvrtečková,
Jaroslav Preclík a já, se schází v místní základní škole, kde
je připravena volební místnost. Všichni si přejeme klidný
průběh voleb a bezproblémové sčítání hlasů. V 16:30 hod.
odchází ze zdravotních důvodů jedna členka komise. A je to
tady! První komplikace. Myslíme na nemocnou kolegyni,
ale zároveň řešíme pokles členů volební komise pod
stanovené minimum. Informujeme starostu obce a sháníme
náhradníka. Po 17 hod. přichází jako nový člen volební
komise Michal Zilvar. Další hodiny plynou bez problémů.
Domů odcházíme s vidinou, že „příště už se nic nemůže
stát“. Jak jsme se pletli!
V sobotu nám připravily milé překvapení Slávka a Hanka
Markovi. Přivezly ke kávě výborné koláče, větrníky,
bombičky,…. Jedou soutěžit do Pohoří na Koláčkové klání.
Bohužel se nám povedlo při zavírání přepravky několik
soutěžních výrobků zničit. I tak Hanka získala dvě 1.místa,
a to za Moravské koláče a Tiramisu. Blahopřejeme!
Ve 14:00 hod. přichází nejdůležitější část, sčítání hlasů.
Zodpovědně sčítáme a pořizujeme zápis, který ve
20:36 hod. předáváme zástupci ČSÚ.
O týden později se scházíme znovu, koná se 2. kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR. Pátek uběhl rychle a je tu sobota.
Odcházíme na oběd do Restaurace Katka, druhá půlka
komise zůstává ve volební místnosti. Najednou mi zvoní
mobil. Nejprve se domníváme, že s námi druhá půlka
komise vtipkuje, ale rychle zjišťujeme, že to myslí vážně!
Rozbil se zámek u dveří do volební místnosti a tři členové
komise jsou uvěznění uvnitř. Oběd musí počkat, okamžitě
se vracíme a situaci řešíme. Díky klíčům, které nám
tentokrát půjčila paní učitelka, je komise vysvobozena. Ven
se dostává přes sousední třídu a šatny. Okamžitě vytváříme
nové popisky a ukazatele „kudy do volební místnosti“
a navádíme voliče, aby nezabloudili. Členka volební
komise volá manžela, aby přišel volit s vrtačkou. S pomocí
pana Preclíka odvrtávají zámek. Pane Ježku, děkujeme za
záchranu! Hlavní je, že jsme žádného voliče neomezili ve
volebním právu. Někteří voliči dokonce krkolomnou cestu
k volební urně uvítali a ocenili jako prezentaci školy.
Po předání výsledků jsme si oddechli, tak „dramatický“
průběh voleb jsme ještě nezažili.
Jana Zilvarová, zapisovatelka ovk

Volby do Zastupitelstva obce
Výsledky ve volebním okrsku č.1 obec Přepychy
Dny voleb – pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hod.
a sobota 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hod.
V seznamu voličů zapsáno 522 osob, s právem volit
493 osob, v dodatku stálého seznamu voličů zapsána
1 osoba, celkový počet voličů 494 .
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 313,
počet odevzdaných úředních obálek – 312, počet platných
hlasovacích lístků – 310, počet platných hlasů – 4458
(počet hlasů pro stranu – 96, počet hlasů pro kandidáty
–152, kombinace – 62).
Účast voličů ……………… 63,36 %
Zvolení členové ZO :
Volební strana č.1 – KDU-ČSL
Pořadí

Číslo kandidáta

Kandidát

Počet hlasů

1
2
3
4

4
3
2
1

Ing. Radek Šichan
Václav Kánský
Jan Podzimek
Ing. Josef Petera

128
122
115
112

Volební strana č.2 – SNK
Pořadí

Číslo kandidáta

Kandidát

Počet hlasů

1
2
3
4
5

2
4
1
3
5

Radek Tláskal
Tomáš Seidel
Mgr. Jan Macháček
Jiří Štěpánek
Vladimír Zdeněk

147
140
137
123
116
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Volební strana č.3 – „Přepyšáci sobě“
Pořadí

Číslo kandidáta

Kandidát

Počet hlasů

1

2

Miroslav Andrš

68

Pořadí

Číslo kandidáta

Kandidát

1
2
3

3
8
1

80
Ing. Jiří Sejkora
74
Jan Chudý
Marcela Kalousová 71

Počet hlasů

Volební strana č.5 – PŘEPYCHY 2014
Pořadí

Číslo kandidáta

Kandidát

Počet hlasů

1
2

1
7

Zdeňka Seidelová
Miloš Zilvar

122
79

Počet hlasů pro strany :
Název strany

1
2
3
4
5

KDU-ČSL
SNK
„Přepyšáci sobě“
Mladší Přepychy
PŘEPYCHY 2014

Počet hlasů

Poměr
hlasů v %

1160
1325
468
774
731

26,02
29,72
10,49
17,36
16,39

Pozn. :
U Krajského soudu v Hradci Králové je evidováno celkem
9 podaných návrhů na soudní přezkum voleb do
zastupitelstev obcí v Královéhradeckém kraji. Královéhradeckého kraje se však týká jen 8 návrhů, obec Všeň není
v Královéhradeckém kraji. Podané návrhy se týkají těchto
obcí: Ostroměř, Soběraz, Hradec Králové, Stanovice, Starý
Bydžov (2 návrhy od jednoho navrhovatele), Častolovice
(2 návrhy od dvou navrhovatelů). Tento stav je konečný
a byl ověřen dne 27.10.2014 v 11:00 hod. u Krajského
soudu v HK.

Volby do Senátu (1. kolo)
Výsledky ve volebním okrsku č.1 obec Přepychy
Dny voleb - pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hod.
a sobota 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hod.
V seznamu voličů zapsáno 522 osob, s právem volit 493
osob, počet vydaných voličských průkazů 0, na voličský
průkaz volilo 0 osob, celkový počet voličů 493 .
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 257,
počet platných hlasů – 249, počet neplatných hlasů – 8.
Účast voličů ……………… 52,13 %

Výsledky:
Číslo kandidáta Kandidát
1
Soňa Hlavová

Volby do Senátu (2. kolo)
Výsledky ve volebním okrsku č.1 obec Přepychy

Volební strana č.4 – Mladší Přepychy

Volební
strana č.

strana 8

Počet hlasů
3

2

Petr Sadovský

32

3

Miroslav Antl

106

4

Václav Cempírek 7

5

Roman Kučera

4

6

Josef Lukášek

22

7

Luboš Řehák

75

Dny voleb – pátek 17. října 2014 od 14:00 do 22:00 hod.
a sobota 18. října 2014 od 8:00 do 14:00 hod.
V seznamu voličů zapsáno 522 osob, s právem volit 493
osob, počet vydaných voličských průkazů 0, na voličský
průkaz volilo 0 osob, celkový počet voličů 493 .
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 138,
počet platných hlasů – 138, počet neplatných hlasů 0.
Účast voličů ……………… 27,99 %

Výsledky :
Číslo kandidáta Kandidát
Počet hlasů
3
JUDr.Miroslav Antl 67
7

Luboš Řehák

71

Jana Zilvarová, zapisovatelka ovk

Turnaj Velká Jesenice
V pondělí 17.11.2014 se naši nejmladší fotbalisté zúčastnili
turnaje ve Velké Jesenici, odkud si odvezli nádherné
2.místo. Blahopřejeme!
Náš tým hrál ve složení: Adam Bastl, Martin Čtvrtečka,
Matyáš Piskora, Samuel Šimlík, Jan Vymetálek, Filip Záliš,
Silva Zálišová,Adam Zilvar.
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Martin Čtvrtečka.
Soupiska: Velká Jesenice, Přepychy, Provodov, Velichovky,
TJ Velké Poříčí, Zábrodí.
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Návrat květinových dětí

V Pohostinství v Pohoří se 11. října 2014 konal již
VII. ročník v Pohořském koláčovém klání. Porota
hodnotila koláče, sladké a slané zákusky. Soutěž
moderoval starosta obce Zdeněk Krafka a autor kuchařky
Václav Malovický. Hodnocení výrobků bylo anonymní,
porota hodnotila chuť i vzhled jednotlivých dezertů.
Celkem porota hodnotila 61 výrobků. Koláče – 22 výrobků,
Sladké – 24 výrobků, Slané – 15 výrobků.

Pochmurnou podzimní náladu se již počtvrté pokusilo
oživit naše sdružení tematickým zábavným večerem
v restauraci Katka. Po úspěšném „Swingovém večeru“
ve stylu třicátých let, „Kántry bálem“ (čti Country)
a sportovním „Cvičme v rytme“ jsme se letos inspirovali
léty šedesátými a pozvali zájemce na „Květinové děti“
ve stylu hippie.

Umístění výrobků a soutěžících
KOLÁČE
Pořadí
výrobku
1.
2.
3.
SLADKÉ
Pořadí
výrobku
1.
2.
3.
SLANÉ
Pořadí
výrobku
1.

Příjmení a jméno
soutěžícího (bydliště)
Marková Hana, Přepychy
Kubíčková Michaela, Pohoří
Slezáková Iva, Pohoří
Příjmení a jméno
soutěžícího (bydliště)
Marková Hana, Přepychy
Nejmanová Barbora, Pohoří
Nejmanová Milena, České Meziříčí
Příjmení a jméno
soutěžícího (bydliště)
Kubcová Jindra, Opočno

2.

Matyášová Hana, Pohoří

3.

Lažová Markéta, Dobruška

Název výrobku
Moravské koláče
Dvojctihodné koláče
Hnízda plněná perníkem
Název výrobku
Tiramisu
Řezy „Kinderbueno“
Semifreda minidortíčky
Název výrobku
Cukeťák
Palačinky se šunkou
a hermelínem
Košíčky s cuketou

Sál plný dlouhovlasých mániček, barvitého oblečení,
korálků a květin, mladistvé a pohodové nálady pamětníků
i později narozených, podporované dobovým žánrem
hudebním skupiny Streyci, nás přesvědčil, že jsme s výběrem vsadili na dobrou kartu.
Nechybělo napětí při dražbě retro gramofonu či květinového dortu z dílny Marušky Burketové, projevil se skrytý
talent Jirky Kalouse, Venduly Rejchrtové, Pavla Vomáčky,
mládežnického stolu Věrky Jiruškové a spol. při zábavných
soutěžích.

Nevlídný listopadový den byl u Katky plný slunce, lásky
a míru.
V. Zdeněk st., Občanské sdružení ProPřepychy
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy

č. 2014-03 ze dne 20.8.2014

č. 2014-04 ze dne 17.9.2014

Přítomno: 9 členů ZO, 10 občanů, účetní – zapisovatelka
Konáno: 19:00 – 22:00 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu 2014.
3. Rozpočtové opatření č.5/2014 (schválila RO dne 30.6.2014,
zápis č. 2014-09 ).
4. Rozpočtové opatření č.6/2014 (schválila RO dne 21.7.2014,
zápis č. 2014-11 ).
5. Svoz bioodpadu – Technické služby Města Opočna.
6. Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2013.
7. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vrchy 2013.
8. Informaci - meziobecní spolupráce
MAS, Státní pozemkový úřad (5ti řadovka), Územní plán
obce (harmonogram), Obecní znak a prapor
9. Informaci o školství – problematika zajištění dovozu
obědů do základní školy.
10. Informaci o komunálních volbách – 10. a 11.10.2014,
počet volebních stran – 5.
11. Poděkování pana Vladimíra Zdeňka za pomoc
při organizaci pietního aktu (1.sv.v.).
12. Poděkování pana Josefa Marka za uvolnění prostředků
z rozpočtu obce na hasičské slavnosti Litoměřice.
13. Žádost č.j. 327/2014 – chodník k Záhornici.
14. Informaci o plánované opravě vodovodu (zajišťuje SO Dřížná).
15. Problematiku reklamace SÚS KHK na „Chodník
a parkoviště Přepychy“ (k Záhornici). Reklamace bude
zaslána dodavateli stavby.
II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Rozpočtové opatření č. 7/2014. ( Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0)
3. Neinvestiční příspěvek 5.000,-Kč pro Hospic Anežky
České Červený Kostelec. (Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0)
III. Neschvaluje:
1. Nákup rychlostních radarů (vjezd do obce od Opočna a od
Záhornice) (Pro 3 - Proti 0 - Zdržel se 6)
2. Opravu místních komunikací – dodavatel
Stavitelství DS s.r.o. (Pro 3 - Proti 0 - Zdržel se 6)
3. Zadání projektové dokumentace „Opěrná zeď Dřížna“
včetně všech vyjádření ke stavebnímu řízení,
provedení železobeton. (Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 3)
IV. Ukládá:
1. Pověřuje starostu obce, aby oslovil 5 dodavatelských firem
(Stavitelství DS s.r.o., Strabag, Stavební firma Štěpánek
Opočno + další 2 dodavatelé). Akce – oprava místních
komunikací.
Připomínky a informace:
1. Informace
- závod netradičních plavidel v sobotu 23.8.2014 od 14 hod.
2. Připomínky:
- propadlý kanál u vánočního stromu
(SÚS zahájila opravy dvou propadlých kanálů)
- čp.212 – nátěr dřeva na balkonech a nátěr podhled střechy
- čp.212 – květina a mašle na hasicím přístroji (nutné odstranit)
- čp.22 – nátěr podhled střechy
- rozbité sklo na autobusové zastávce + odpadky + pohyb
cizích osob uvnitř zastávky (dořešit využití zastávky)
- zarostlý chodník v domcích
- ořešák u čp.67 zasahuje do chodníku - pobíhající psi
3. Dotazy:
- kde se nachází dřevomalba od kapličky v údolí Dřížna
- termín zájezdu SDH 30.8.2014 (Pyro Car)
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta
Táňa Cihlářová, Vladimír Zdeněk – ověřovatelé

Přítomno: 13 členů ZO, od 19:32 hod. 14 členů ZO, 12 občanů,
účetní - zapisovatelka, Konáno: 19:00 – 20:45 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu 2014.
3. Oprava místních komunikací – poptáno 5 firem
(dle rozhodnutí ZO č.2014-03).
4. Přílohy k Vyhlášce č.1/2013 „Požární řád obce“jmenování požárního družstva.
5. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 5 ŘRD
s firmou OMNIA TRADING s.r.o. (čj.331/2014).
6. Informaci o Svazku obcí Dřížná – oprava vodovodu,
pronájem stanu, rozhledna Osičina.
7. Informaci o školství.
8. Informaci o změně zasílání výkazů příspěvkové
organizace ZŠ Přepychy (přes DS obce).
9. Informaci o obecních bytech (23 bytů).
10. Informaci o komunálních volbách (10.10.-11.10.2014).
11. Informaci o umístění opuštěných psů do spol.Voříškov
v Praze (2 psi).
12. Informaci o prodeji 2 domů v obci (v obci cca 40 domů
bez občanů s trvalým pobytem).
II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Nákup rychlostního radaru, vjezd do obce od Opočna,
dodavatel - p.Darebníček. (Pro 12, Proti 0, Zdržel se 1)
Hlasováno v 19:30 hod.
3. Rozpočtové opatření č. 8/2014. (Pro 12, Proti 0, Zdržel se 2)
4. Petici Svazu měst a obcí „ve věci řešení problematiky
veřejného pořádku a sociálních záležitostí“
(Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0)
III. Neschvaluje:
1. Žádost čj. 331/2014 firmy OMNIA TRADING s.r.o,
žádost bude předána k jednání nového zastupitelstva.
IV. Ukládá:
1. Starostovi obce, aby oslovil vedení Senior centra Přepychy
čp.21 a řešil situaci zapáchající ČOV.
Připomínky a informace:
1. Informace
- nabídka vyřazených židliček a stolů ze ZŠ
- paní Sejkorová poděkovala za OS ProPřepychy
starostovi a zastupitelstvu za podporu při pořádání akcí
- pan Marek poděkoval za SDH starostovi a zastupitelstvu
za podporu při pořádání akcí
2. Připomínky:
- umístit návod na hlasování v komun. volbách na web obce
- návrh zakázat podomní prodej a umístit cedule na
vjezdech do obce
- negativní zkušenost s rozhlednou Osičina (otevírací doba)
- zápach z čistírny odpadních vod u čp.21
- borovice na obecním pozemku u čp.21(opad jehličí)
3. Dotazy:
- údržba balkonů v obecních bytech (bude zahrnuto do rozpočtu 2015)
- bezpečnost dětí: živý plot před čp.43 + provoz vozidel
v zadní ulici (bude řešeno s odborníky)
- opuštění psi z čp.155 (viz. bod I.,11.)
- členové okrskové volební komise (1. jednání ovk
18.9.2014, 5 členů + zapisovatel)
- byt v budově MŠ čp.167 (návrh na zrušení bytu bude
projednán novým zastupitelstvem)
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta
Marcela Kalousová, Jan Škalda – ověřovatelé zápisu

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2014-05 ze dne 9.10.2014
Přítomno: 10 členů ZO, 12 občanů, účetní- zapisovatelka
Konáno: 19:00 – 21:00 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I.
1.
2.
3.

Bere na vědomí:
Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
Informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu 2014.
Informaci o odběru vzorků z kontrolní šachty ČOV u čp.21
Pětiřadovka – problematika odprodeje pozemku OMNIA
TRADING (vlastník Státní pozemkový úřad),
chodník ke hřbitovu, bioodpad (odvoz zajišťují TS Města
Opočno), dohodnuta výluka 11/2014 -02/2015,
rychlostní radar –instalaci sloupu provede obec, instalaci
radaru p.Burket (radar již na skladě).
4. Informaci o zaslané odpovědi č.j. 377/2014 – stížnost
na prořez ořešáku (za kostelem).
II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Vánoční strom - dokoupení materiálu,dodavatele montáže
a demontáže osvětlení. (Pro 10-Proti 0-Zdržel se 0)
3. Opravu místních komunikací – zadání díla firmě
STRABAG (Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0)
4. Rozpočtové opatření č. 9/2014.
(Pro 9 - Proti 0 - Zdržel se 1)
III. Neschvaluje:
IV. Ukládá:
1. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o provedení díla
(oprava místních komunikací) s firmou STRABAG.
2. Starostovi obce, aby zaslal žádost firmě SAZKA
na podporu obnovení terminálu v obci.
Připomínky a informace:
1. Informace
- volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
10.10.-11.10.2014
- „Koláčkobraní“ v Pohoří v sobotu 11.10.2014
- problematika činnosti SK Přepychy
- informace SDH o soutěži dětí v Rokytnici
- ples Hippies v sobotu 22.11.2014
- uzávěrka Přepyšského zpravodaje 31.10.2014,
žádost o příspěvky
2. Připomínky:
- návrh, aby náhradní plocha SK byla zařazena jako
sportovní plocha (v územním plánu určeno
pro podnikání, vlastníkem je stát)
- žádost občanů (dopis č.j. 418/2014 ze dne 9.10.2014)
– znovuzavedení on-line terminálu SAZKA.
Ing.Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta
Radek Tláskal, Tomáš Seidel – ověřovatelé zápisu
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Přepychy ze dne 6.11.2014, zápis č. 2014-06
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle
§ 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby se v souladu s §91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Přepychy zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno všech 15 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem (příloha zápisu). Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Členům zastupitelstva obce byl předán text „Informace
o povinnosti mlčenlivosti neuvolněného člena Zastupitelstva
obce Přepychy“.
Přítomno: 15 členů ZO, 45 občanů, zapisovatelka, volební
komise, Jednání řídil: Ing. Josef Petera, po zvolení starostkou
obce Zdeňka Seidelová, Ověřovatelé zápisu: Tomáš Seidel,
Vladimír Zdeněk, Zapisovatel: Jana Zilvarová
Jednání probíhalo od 19:00 do 20:15 hod.
Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu okrskové volební komise o průběhu a výsledku
voleb do Zastupitelstva obce Přepychy.
2. Návrh termínu příštího jednání zastupitelstva obce:
čtvrtek 4.prosince 2014 od 19:00 hod.
II. Schvaluje:
1. Program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
2. Volební komisi: Jaroslav Preclík – předseda, Milan Burket,
Jarmila Moučková.
3. Určení způsob volby orgánů obce – starosta, místostarosta,
členové rady – tajná volba
- předseda a členové kontrolního a finančního výboru –
veřejná volba
4. Určení funkcí dlouhodobě uvolněných – starosta obce.
5. Volby
a) Volba starosty (tajná)
1.kolo: Marcela Kalousová 3 hlasy
Zdeňka Seidelová 12 hlasů
Zvolena: Zdeňka Seidelová
b) Volba místostarosty (tajná)
1.kolo: Mgr.Jan Macháček 11 hlasů
Jan Podzimek
4 hlasy
Zvolen: Mgr.Jan Macháček
c) Volba členů rady obce (tajná)
1.kolo:
Radek Tláskal
13 hlasů
Ing.Radek Šichan 15 hlasů
Miroslav Andrš
9 hlasů
Jan Chudý
4 hlasy
Zvoleni: Radek Tláskal, Ing.Radek Šichan, Miroslav Andrš
d) Kontrolní výbor – veřejná volba předsedy a členů
1. kolo: Miroslav Andrš – předseda
Miloš Zilvar
Milan Burket
Zvoleni : M. Andrš – předseda, Miloš Zilvar, Milan Burket

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
e) Finanční výbor – veřejná volba předsedy a členů
1.kolo:
Radek Tláskal – předseda
Vladimír Zdeněk
Ing. Jiří Sejkora
Zvoleni: R. Tláskal – předseda, V. Zdeněk, Ing. J. Sejkora
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
zastupitelů obce
- místostarosta
1.300,-Kč/měs.
- člen rady obce
300,-Kč/měs.
- předseda finančního výboru
300,-Kč/měs.
- předseda kontrolního výboru
300,-Kč/měs.
- člen zastupitelstva obce a výboru
0,-Kč/měs.
Nárok na odměnu se schvaluje s platností od 7. listopadu 2014.
7. Delegování zástupce obce
a) Svazek obcí Dřížná – zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce paní Zdeňku Seidelovou
b) Dobrovolný svazek obcí Vrchy - zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce paní Zdeňku Seidelovou
c) Školská rada – za zřizovatele pověřuje pana T. Seidela
Zdeňka Seidelová – starostka
Mgr. Jan Macháček – místostarosta
Tomáš Seidel, Vladimír Zdeněk – ověřovatelé zápisu

Společenská kronika 2014
Září
Čtvrtečková Ludmila
Uhrová Jiřina

čp.160
čp.21

70 let
85 let

Říjen
Podrazilová Stanislava
Hlavsa Zdeněk
Uhlíř Vladimír
Dřínovská Marie
Zdeněk Vladimír
HrochováAnna
Rohlenová Lenka

čp.21
čp.21
čp.11
čp.220
čp.182
čp.183
čp.81

75 let
70 let
91 let
70 let
70 let
70 let
87 let

Listopad
Horký Jan
Kasnarová Jarmila

čp.212
čp.21

70 let
81 let

Prosinec
Jelenová Božena
Kupková Věra
Kubíčková Miloslava
Rejchrtová Hana

čp.53
čp.21
čp.120
čp.202

92 let
93 let
80 let
82 let

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

O zpravodaji ...
Vydává: Obecní úřad Přepychy
tel./fax: 494 628 111, prepychy@prepychy.cz
www.prepychy.cz
Náklad: 300 ks, ZDARMA - možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové
Uzávěrka příštího čísla: 15.3.2015
Tisk novin: Rege reklama, Opočno, www.regereklama.cz
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Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka je největší sbírkou a dobrovolnickou akcí
v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na pouť již
po čtrnácté. Na Dobrušsku a Opočensku budou koledovat
v sobotu 10. ledna 2015. Skupiny tří králů doprovázené
vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně
zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Vedoucí
skupiny bude vybaven průkazem koledníka.

„Zapalme svíčku“− 14.12.2014
Světový den památky zesnulých dětí
„Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí
a starostí si to často neuvědomujeme. Zastavme se dnes na
chvíli. Zapalme svíčku za děti, které zde s námi už nejsou.
Vzpomeňme na ně a uctěme tak jejich památku.
„Zapalme svíčku - Světový den památky zesnulých dětí vychází z tradice mezinárodní organizace „Soucitní
přátelé“. Poprvé byl organizován v roce 1997 ve
Spojených státech.
Tento den spojuje rodiny a přátelé po celém světě, Svíčky se
zapalují vždy druhou neděli v prosinci v 19:00 hodin
místních časů a tvoří virtuální vlnu světla. Stovky a tisíce
lidí společně vzpomínají a uctívají památku dětí, které
zemřely v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
Svíčku můžete zapálit doma se svou rodinou a přáteli.
Zapálenou svíčku dejte na okenní parapet svého domu,
ať naše děti vidí, že na ně stále myslíme.
Jana Krulichová

Toulky
pĢepyšskou minulostí


X.

Ohlas 1. svďtové války na stránkách PĢepyšských kronik

(ProjevpƎiPietnímaktukpƎipomenutízahájení1.svĢtovéválkydne26.ēervence2014)


Slyšeli jsme vojenskopolitické souvislosti vzniku první svĢtové války. Je pravdou, že echy ani naší obec
bezprostƎedníváleēné akcenezasáhly. To ale neznamená, že by na místní obyvatelstvo útrapy, strádání a rodinné
tragédieválkynedolehly.
Podívejmeseproto,cootĢchtopohnutýchdobáchaudálostechvyprávĢjípƎepyšskékroniky.
Dnes víme, že pƎíēinou války nebyl Sarajevský atentát, ale situace, která kní vedla, nazrávala již delší dobu a
evropskémocnostisenanipƎipravovaly.„JižvbƎeznu1914okresníhejtmanstvínaƎídilo,abyobecnízastupitelstvo
pro bezpeēnost osob a majetku a pro úmysl vyzvĢdaēskýpo ēas války zavedlo pƎísnýpolicejní dozor. VPƎepychách
vykonávalslužbutuobecnístrážníksezvýšenýmplatemavnocizvláštníponocnýzaodmĢnu2KdennĢ.Proēleny
noēníhlídkyzesboruhasiēskéhoasokolskéhobylyzakoupeny3revolverykosobníbezpeēnosti.Od9hodinveēermá
nastativobciklidav10veēernechƛjsouzavƎenyhospody.VpƎípadĢpoplachuaƛjehnedhasiēskýsborasokolstvo
pohotovĢ.“
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JeštĢpƎedvypuknutímválkynaƎídilpanovník1.kvĢtna1914povinnostkdomobraneckéslužbĢ.NazákladĢtohobyli
ivPƎepycháchrozdĢlenivšichnimužidodvouskupin.VprvnívýzvĢbylizaƎazenidomobrancivevĢku18až42let,
vdruhévýzvĢod43do50let.TytoskupinybylypƎipravenykzapojenídopƎípadnéhováleēnéhokonfliktu.
KrátcepovyhlášeníFrantiškaJosefa„Mýmnárodƽm“,byla31.ēervencevyhlášenavšeobecnámobilizace.PostupnĢ
nastupovaly i vPƎepychách roēníky 1892 až 1894, vƎíjnu roēníky 1878Ͳ1890 a dále až do bƎezna 1915 všichni
domobranci1.výzvy,tj.do42letvĢku.VprƽbĢhuválkybyloznašíobcepovolánokvojsku176mužƽ.Každýdevátý
veválcezahynul.
Mezi prvními povolanci byli i 3 ēlenové sboru uēitelského – Josef Brabenec, Josef Mánek a Alois Hanousek. Jak je
psáno:„tímutrpĢlanejenkázeŸ,aleiprospĢchškolní.DovolenobylorodiēƽmnechatisidĢtikupolnípráci.Rodiēei
dĢtinadužívalitétoúlevyanechodilypovĢtšinĢdoškoly.“







OdchodmnohamužƽdoválkypƽsobilvrodináchavhospodáƎstvístrašnénesnáze.Vmnoharodináchzbylykpráci
jen ženské, které musely veškerou práci samy konati. Válka pƽsobila potíže se zásobováním základních životních
potƎeb,kterýchbylnedostatek,acenyúžasnĢrostly.ZƎízenézásobovacíúƎadyakomisezabavovalykaždoroēnĢpƎed
sklizníveškerouúrodunapolích,dƎívívlese,zásobyzbožíukupcƽ,zásobysvítivaaolejƽ,dobytek,vejceapod.
„ Velké zlo bylo pácháno také ve mlýnech. Do mouky pƎidávala se peluška, boby, oves, sláma, nĢkdy i kƽra byla
mísena do mouky. Do PƎepych dodávána byla mouka hlavnĢ zmlýna pana Pavlíka vOpoēnĢ, ménĢ zmlýna pana
RouskazernēicapanaPtáēkazNovéhoMĢsta.OdPavlíkabylanejlepší.“
Vēase války byl starostou zvolen pan Václav Horák zēp. 27, pradĢdeēek Jirky Kalouse. Ten se ēleny zásobovací
komise, kde byli zástupci klerikální strany, agrární strany a sociální demokracie zodpovídal za pƎídĢlový systém
vobci. PostupnĢ, jak zásobování vázlo, nastala velmi kritická a zlá doba, když po nĢkolik týdnƽ nebyly potraviny
dodávány a rozpory mezi samozásobiteli a nesamozásobiteli se vobci vyostƎovaly. DĢlníci a sociální demokraté
vynutilisinavládĢvlastnízásobováníapomĢstechavesnicíchzƎizovalivlastníkonsumy.TakzƎízenbylivnašíobci
konsum „Svépomoc“, kde obstarávala prodej paní Otýlie Kyralová. Ale i tak bylypƎídĢly do tohoto obchodu velmi
skromné.


Nastala velká nouze o maso, mléko, máslo. Dobytek byl rekvírován a jeho porážka jen spƎivolením pƎíslušného
politickéhoúƎadu.Dokládátoizápiszkroniky:„Bylotoopoutiroku1916kdykvelkémunamáháníobecníchēinitelƽ
podaƎilosedostatipovoleníkporážcejednohokusudobytkaapƎivýsekudostalosenajednohoPƎepyšskéhoobēana
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8 dkg hovĢzího masa za cenu 25Ͳ30 K. Zavedena byla i rekvizice másla a mléka, ale na chytrého sedláka a selku
nevyzráli.Krávynedojily,bylaodpovĢě.PodojeníselkymlékoodstƎedilyadalyprasátkƽm,abyrychlerostly.Mléko
byloksehnáníjenodkoz.VdobĢválkypenízenikdonechtĢl,pouzezlatéastƎíbrné,aletybylyrychlestaženyzobĢhu
anahrazoványnovoumĢnou.ŠíƎilsevýmĢnnýobchod.“







Váleēná mašinérie vyžadovala nejen potraviny, ale došlo i na nedostatek surovinových zdrojƽ, zejména kovƽ.
NaƎízenabylanucenárekvizicemĢdĢnýchsvodƽ,drátƽelektrických,hromosvodƽ,kotlƽ,svícnƽ,hmoždíƎƽ,mĢdĢncƽ
zkamenajinýchkovovýchvĢcí.PozdĢjidošloinarekvizicikovƽzkostelƽ.Takéináškostelpotkaltakovýosud.„I
nám odebrán velký zvon polední, píšƛaly zvarhan a mnoho svícnƽ. Poledník nahrazen byl zvonem ocelovým,
koupenýmznádraží,kdesehoužívaloksignálƽm.StejnýosudmĢlstihnouttakézvonumíráēek,kdybysebylzavēas
neztratil.PƎedvídavíPƎepyštíobēanéhozakopalidojednohohrobuukostelníhohƎbitova,kdezƽstalukrytpocelou
dobuválky.„








NejvĢtší váleēné tragédie pƎicházely však do rodin padlých a nezvĢstných vojákƽ. Jejich hroby jsou rozesety
vnejrƽznĢjšíchkoutechEvropy.Bohužel,pƎepyšskékronikyojejichosudechnevyprávĢjí,jevnichpouzezmínkao
dvaceti padlých. Dnes, témĢƎ po sto letech je pátrání velice obtížné. Snad za všechny struēná zmínka pƎíbĢhu,
kteréhosepomnohaperipetiíchdopátralosvémdĢdoviIng.ZdenĢkPavlík.BohuslavPavlíksenarodilvroce1883a
pocházel zēp. 19. Vroce 1904 byl odveden, pozdĢji vletech 1907 a 1909 vykonal vojenské cviēení a vroce 1912
pƎevedenk10.Feldkompanii.Vprvníchdnechválkybylihned27.ēervence1914mobilizovánaodvelenjakovojín4.
roty 18. polního pluku na italskou frontu. Zde 20. listopadu 1916 na následky zranĢní vpolní nemocnici vCampo
Rosata zemƎel. Pochován jena vojenskémhƎbitovĢ vCampo Rosata.VojenskýpƎidĢlenec vItálii na žádost ZdeŸka
Pavlíkanapsal:“PadlívojácibylivprƽbĢhubojƽpohƎbívániprovizornímzpƽsobem,nebonamístníchhƎbitovech.Po
válce nechaly italské úƎady jejich ostatky vĢtšinou pƎevézt na novĢ zƎízené centrální vojenské hƎbitovy, ale vƎadĢ
pƎípadƽbylirakouskoͲuherštívojácipohƎbeniponovémuloženíjakobezejmenní,aēkolivvdobĢpohƎbubylajejich
identitaznáma.“
Mysvédávnépadléspoluobēanyznáme.VzdejmejimprotoēestalespoŸpomnohaletech.
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V1.svĢtovéválcepadlititoPƎepyštíobēané:
AloisRejzek,JanKánský,BohuslavPavlík,GustavPavlík,JanRathouský,Joseftvrteēka,VáclavZilvar,FrantišekJelen,
JosefMádr,KarelBekera,VáclavZvoníēek,JaroslavZelinka,JanDvoƎák,VladimírSklenáƎ,JiƎíNovák,JosefNovákst.,
JosefNovákml.,KarelNovák,JosefHašek,VáclavKopeckýͲēestjejichpamátce!




DlekronikzpracovalVladimírZdenĢkst.
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