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Je tu březen roku 2012 a ve společnosti je rušno ...
• Občan je nespokojen se zvolenými zástupci.
Bude volán k zodpovědnosti, že špatně volil.
• Některé politické strany mají touhu si
polepšit v předčasných volbách. V minulých
se voličům málo podbízely a naslibovaly ...
• Pokračuje debata o novém rozpočtovém
určení daní (RUD) pro obce. Přesun peněz
z dotací do RUD by umožnil obcím
si polepšit bez zbytečné byrokracie. Pozn.:
Mimořádné peníze ze státního rozpočtu
„porcování medvěda“ nejsou od roku
2011. I my v Přepychách jsme před lety
čekali, zda-li k nám přijde „medvídek“
a přinese 24 mil. korun na stavbu
tělocvičny.
• Předseda vlády Petr Nečas nepodepsal na
summitu EU „fiskální úmluvu o rozpočtové
odpovědnosti“. Od části opozice si vysloužil
ostrou kritiku.Vládní koalice podporuje
přijetí finanční ústavy. Cíl je stejný (první řešení zvenku, druhé zevnitř) – proto by neměl
být problém schválit tento ústavní zákon!? Stát již 19 let hospodaří na dluh (celkový
státní dluh je již 1.584.400.000.000,-Kč = 150.000,-Kč/občana).
• Každoroční revize komínů je povinná od roku 2011.V dalším období (2016) – revize kotlů
na topení a energetický průkaz na byt či domek. Co když na to mít vlastník nebude ? Stát
mu majetek zabaví exekucí ?
Nyní k dění v obci
• Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012 ve výši 5,5 mil. korun. Hlavní akcí je
vybudování chodníku k Záhornici za 1,2 mil. korun.
• Veřejná zeleň :
- náhradní výsadba za odstraněné topoly (40 ks) ve sportovním areálu
- založení „živého plotu“ u dětského hřiště
- kontrola stavu stromů a dosadba u veřejných komunikací a v obecním lese
• Končí období výroček společenských organizací.Vedle pozitivních zpráv z činnosti zde
zaznívá i obava o budoucnost – zapojení mladé generace do činnosti.
• Nahlédnutím do statistiky je v naší obci míra nezaměstnanosti 2,6% (7 zájemců o práci) .
• Na letošní rok 2012 máme již dva zájemce o pořádání svatby na poutním místě Dřížna –
kaple. Pozn.: Svatby jsou i v sousedství u rozhledny na Osičině.
• Doplňující informace ze Zpravodaje 3/2011 - Sirotek (pes) má již svého pánička.
• Již započaly tradiční Přepyšské trhy. Důvěrná zpráva : Vejce jsou zde za 3.70 Kč !!
Závěrem bych vás pozval na jednání zastupitelstva, kde by zazněly i vaše poznatky
a připomínky. Místo – hostinec Katka, četnost – 4x ročně .
Petera Josef , starosta
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Tříkrálová sbírka

Zápis ZŠ

Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Přepychy, Záhornice
a Mokré činil 22.448,-Kč. Všem dárcům srdečně
děkujeme!

V pondělí 31. ledna přišlo osm předškoláků k zápisu do
1.ročníku místní základní školy.

Dětský karneval
V neděli 15. ledna se konal v místní restauraci Katka
tradiční Dětský karneval. O skvělou organizaci se postaraly
členky místní skupiny ČČK. Pro děti připravily zajímavé
soutěže a nezapomněly na sladké odměny. V letošním roce
čekalo děti překvapení, na karneval si přišli zatančit i Pat a
Mat.

Pozvání na 7. Reprezentační ples
IZS Královéhradeckého kraje
Tak jako každý pátek v měsíci, jsme se sešli v hasičské
zbrojnici na schůzi SDH. Jedním z bodů bylo projednání
pozvánky na ples základních složek integrovaného
záchranného systému Královéhradeckého kraje. Bylo
rozhodnuto, že se několik členů našeho sboru této akce
zúčastní a představí historii hasičského sboru v Přepychách.
Mělo to jen jednu podmínku. Vystoupit v dobových
uniformách.
Dne 18. 2. 2012 jsme vyrazili do Hradce Králové do
kongresového centra Aldis. Již na parkovišti jsme procházeli
mezi novou záchranářskou technikou. Po vstupu do budovy se
nás ujali organizátoři plesu. Byla nám představena výstava
s hasičskou tématikou včetně historie vzniku hasičských
sborů v českých zemích. Seznámili jsme se s dalšími členy
SDH z okolních obcí např. z Plačic, kteří jako my vystupovali
v historických uniformách. Celým večerem provázel televizní
reportér Mirek Vaňura, který si pozval na pódium hlavního
sálu našeho člena Jana Rejchrta, který před více než tisícem
hostů představil historii našeho sboru a naši chloubu, plně
funkční historickou stříkačku z roku 1927. Jejich rozhovor byl
ukončen velkým potleskem.
Během večera se v hlavním sále Aldisu představilo několik
hudebních skupin včetně Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
V dalším sále se hrálo a tančilo disco a ve foyer zněla
cimbálovka. Po celý večer bylo pro nás připraveno bohaté
pohoštění.
Jednalo se o náš první ples v Hradci Králové a doufáme, že
nebude poslední a příští rok se budeme moci opět účastnit již
8.Reprezentačního plesu IZS.
Za SDH Rejchrtová Vendula
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Výroční zpráva místního spolku
ČČK Přepychy za rok 2011
Opět uplynul rok a my se scházíme na VČS Místního
spolku ČČK Přepychy, abychom si připomněli činnost
za uplynulý rok. Po navýšení členských příspěvků
na čtyřnásobek odešlo z našich řad 18 členů, 2 členky
zemřely. Jsou to s.Hofmanová Růžena a Vaněčková
Zdenka, která byla členkou ČK od roku 1944 z Opočna.
K dnešnímu dni čítá náš spolek 69 členů včetně 1 členky
přispívající – 59 žen a 10 mužů, z toho 4 zdravotní sestry,
2 zdravotníky a 9 dobrovolných sester. Nejmladší člence je
21 roků, nejstarší 88 roků.
Činnost spolku jsme zahájili tradičně společenským
plesem 14. ledna a dětským karnevalem 16. ledna. Na
zajištění a průběhu se podíleli s.Preclíková, Cihlářová,
Vaňková, Šmídová, Karlíčková, Kašparová, Prátová,
Hartmanová, Zdeněk Vladimír a Kadlec Tomáš. Výbor
děkuje všem, kdo jste přispěli finančně a věcnými dary
do tomboly.
18. února se konala VČS za účasti 35 členů a 13 hostů
včetně obchodní zástupkyně KS ČČK z Hradce Králové
s.Běhounkové a ředitelky OS ČČK Rychnov nad Kněžnou
s.Rohlové, které nabízely rekreace a rekondiční pobyty pro
členy ČK. Byl promítnut film o povodních v Chrastavě a na
závěr schůze promítl panAndrš film z Dětského karnevalu.
20. února se zúčastnila s.Prátová VČS Sokola.
24. února se účastnili společného setkání členů ČČK
v hotelu Studánka manželé Škaldovi, s.Kašparová,
Vaňková, Karlíčková, Slováková, Hartmanová. Beseda
p.Dragouna na téma „Kde již orli nelétají“ s promítáním
filmu o historii Orlických hor ukončila toto zajímavé
setkání.
Sběry oblečení pro charitativní účely byly provedeny
v termínech 21.března, 5.září a 21.listopadu, které
zajišťovaly s.Preclíková, Kašparová, Slováková, Hartmanová. Zároveň chceme upozornit, že další sběr bude
pořádán již od pondělí za 14 dnů, 27. února od 13 do 17 hod.
V průběhu měsíců březen-duben byl proveden u
s.Karlíčkové sběr autolékárniček, které byly prostřednictvím Oblastního spolku odeslány na pomoc postiženým
zemětřesením na Haity.
21. března byla pořádána přednáška p. Rohlenové
a p. Hejzlara pod názvem bylinné čaje a jejich využití.
Škoda, že se účastnilo pouze 7 posluchačů.
28.a 29. května probíhala v naší obci soutěž mladých hasičů
pod názvem Plamen, kde zajišťovaly zdravotnický dozor
dobrovolné sestry Preclíková, Cihlářová, Tomková,
Čtvrtečková, Kudrnová a to v sobotu od 8 do 18 hod.
a v neděli od 8 do 12 hod.
8. a 9. června se zúčastnily děti z Kroužku mladých
zdravotníků soutěže při Oblastním spolku ČČK. Ze 13 dětí
kroužku soutěžili Tadeáš Polák, Miroslav Hájek, Filip
Tláskal, Simona Burešová, Jaroslav Jakeš a Petra
Jarkovská. Do soutěže je připravovaly s. Kudrnová,
Klíčová, Čtvrtečková Jar.,APrátová.
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Článek o činnosti Místní skupiny pro Zpravodaj obce
zpracovala sestra Preclíková.
2.července při pořádání koncertu k výročí pana Karla
Pšeničného zajišťovaly zdravotnický dozor s.Preclíková
a Cihlářová.
Zdravotnický dozor při pořádání sportovní akce RTA Cup
na místním hřišti zajišťovaly též s.Preclíková a Cihlářová.
26. července jsme se sešly na výborové schůzi již tradičně
v přírodě u Krulichů. Schůze pokračovala přátelským
posezením.
21. září se účastnil bratr Zdeněk Vladimír proškolení
zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou. 16.listopadu
předvedla paní Dana Prátová ukázky výroby ozdobných
předmětů devatenácti účastnicím.
28. listopadu se uskutečnila přednáška MUDr. Musilové
na téma dětské nemoci „Jak chránit děti před infekcemi“.
Škoda, že se této přednášky účastnilo pouze 11 posluchaček. Chyběly hlavně mladé maminky.
Výroční členské schůze hasičů se účastnila s.Preclíková.
13. prosince – Rozkvetlé Vánoce, to byl název večera
s ukázkami vánočního aranžování, které předvedly
48 účastnicím tohoto večera paní Iva Jelínková a Zdena
Kvasničková z květinářství Pomněnka.
Předvánočního posezení, pořádaného Oblastním spolkem
v Častolovicích, se účastnily s.Preclíková, Vaňková,
Cihlářová, Karlíčková, Hartmanová.
Všem 18ti přepyšským občanům nad 80 let věku popřály
s.Preclíková, Karlíčková a Prátová hezké prožití
Vánočních svátků, hodně zdraví do roku 2012 a předaly jim
bonboniery s Vánočním přáním.
Hlavním posláním ČČK je i nadále získávání nových
bezpříspěvkových dárců krve. V roce 2011 se dostavilo
k bezpříspěvkovým odběrům krve 26 přepyšských občanů,
řada z nich i několikrát. Jedná se o následující občany :
Bečička David, Hejzlar Tomáš, Hrochová Libuše,
Hrochová Renata, Hroch Tomáš, Jelen Jan, Kábrtová
Milena, Karlíček Martin, Kocourová Jindřiška, Macháček
Václav, Petera Jiří, Prát Jaroslav ml., Preclík Jaroslav,
Preclíková Ludmila, Rejchrt Jan, Rejchrt Jaromír, Seidel
Tomáš, Sejkorová Lenka, Škalda Jan ml., Šmída Zdeněk
st., Študent Tomáš, Tláskalová Věra, Tomek David, Zdeněk
Vladimír, Zelinka Stanislav a Zilvar Miloš.
Stříbrné plakety Dr.Janského za 20 bezplatných odběrů
krve byly uděleny s.Kocourové Jindřišce a p.Hejzlarovi
Tomášovi.
Poukázky na odběr zboží v hodnotě 200 Kč dle vlastního
výběru u s. Karlíčkové věnuje našim dárcům obecní úřad.
Za tento příspěvek děkujeme.
Zároveň žádáme dárce, kteří se dostavují k odběrům mimo
hromadné svozy, aby se laskavě přihlásili u s.Prátové.
Velice by nás mrzelo, kdyby došlo k opomenutí některého
z nich.
Na závěr chceme poděkovat všem, kdo přispívají k činnosti
našeho místního spolku a uvítáme v řadách našich členů
ČČK nové, hlavně mladé obyvatele Přepychy.
Anna Hartmanová
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Činnost místní skupiny ČČK
v roce 2012
Získávání nových členů do spolku ČČK, oslovení
a získávání nových dárců krve, pokračovat ve výuce
zdravotního kroužku, organizovat sbírku ošacení pro
humanitární účely, pořádat přednášky a besedy, v květnu se
zúčastnit soutěže mladých zdravotníků s dětmi ze
zdravotního kroužku, v září uspořádat den pro děti (1. září
sportovní odpoledne) a sbírku ošacení, v říjnu plánujeme
zdravotní přednášku, v listopadu budeme jako každoročně
aranžovat, v prosinci navštívíme přestárlé spoluobčany,
dále budeme pořádat již tradiční ples a dětský karneval,
chceme také spolupracovat s ostatními spolky a pomoci při
pořádání akcí dle jejich požadavků a potřeb.
Ludmila Preclíková

Fotografie z veřejného bruslení

Myslivost − ochrana přírody
a o významných dnech ve druhém čtvrtletí roku
Myslivost představuje koncepční a odbornou činnost
prováděnou v přírodě ve vztahu k volně žijícím živočichům.
Jen některé živočišné druhy jsou zákonem o myslivosti
vyjmenovány jako zvěř. Se zvěří myslivci hospodaří jako s
obnovitelným přírodním zdrojem. V provozu myslivosti se
také jedná o spolkovou činnost ( občanská sdružení), která
směřuje k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků
jako součásti českého národního kulturního dědictví.
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Tato činnost je zastřešena zejména Českomoravskou
mysliveckou jednotou (ČMMJ). K myslivosti patří například
i sokolnictví, myslivecká kynologie, činnost „Řádu svatého
huberta“, myslivečtí trubači a ostatní složky myslivecké
činnosti – například ochrana krajiny.
Myslivci od samotného založení jednotné myslivecké
organizace (1923) vždy jednali v souladu s ochranou
živočišstva a to i v souvislosti s jeho hospodářským využitím.
Jako první zavedli doby lovu a doby hájení zvěře. Navrhovali
a propagovali vznik významných dnů v souvislosti s ochranou přírody.
Historicky první iniciativou v tomto smyslu byla konvence
o ochraně užitečného ptactva mezinárodně podepsaná v
roce 1906. Na základě této konvence byl stanoven 1. duben
jako den ptactva. Již tehdy bylo konstatováno, že výskyt
jednotlivých druhů ptáků je jedním z ukazatelů stavu
životního prostředí.
V roce 1959 pak započalo být upozorňováno na škody, které
se objevují v souvislosti s intenzifikací zemědělského
hospodaření. Mnoho druhů živočichů přišlo o hnízdiště
a podmínky pro úspěšné rozmnožování (zejména pak hmyz,
ze zvěře pak např. koroptev, ťuhýci, pěnice, lasice a s rozvojem využití DDT a HCH i vrchol potravinového řetězce –
např. sokolovití dravci).
V důsledku těchto snah byl pak následně celý měsíc duben
vyhlášen jako měsíc ptactva a v souvislosti s tím, se našla
podpora. Myslivcům se dařilo vysazovat remízky
a biokoridory. To zejména na plochách, které tehdy dostala
myslivecká organizace do trvalého užívání. Zbytky těchto
výsadeb někde jako důležitý krajinný prvek v okolí
Přepych slouží dodnes. Příkladně: „Přepyšská mez“ ( mezi
Přepychami a Remízem) dále lokalita „Chrástka“ u polní
cesty Přepychy-Čánka nebo „Kupkova špička“, dále remíz
ve „Skále Přepychy“ nebo „Bašovy doly“ nad cestou
Dobříkovec-Čánka. Myslivci také tehdy pravidelně vyráběli
a vyvěšovali ptačí budky. Později tato iniciativa přešla do
činnosti organizací spojených s ochranou přírody.
Rok 1959 je význačný i jinou mysliveckou iniciativou a to je
„Červen – měsíc myslivosti“. Měsíc červen byl vybrán jako
symbol. V tomto měsíci přichází na svět největší podíl mláďat
živočichů ( zejména zvěře). Jejich prosperita spočívá zejména
v ochraně jejich životního prostředí. Jinak zaměřená ochrana
živočišstva je neúčinná a hlavně kontraproduktivní.
Nemůžeme například úspěšně vypouštět zvěř z volierových
chovů tam, kde nemá v přírodě podmínky k životu - což
je zejména vhodná potrava, klid a krytiny. Tuto skutečnost
by měli mít v současné době na paměti v hlavně majitelé
zemědělských pozemků a ti, kteří na zemědělské a lesní půdě
hospodaří. Pochopitelně v rámci určení „Června“ jako měsíce
myslivosti šlo i o propagaci myslivosti a to hlavně
přednáškovou činností na školách, promítáním filmů‚
o přírodě, vedení veřejných nástěnek, vycházek s dětmi do
přírody atp. Tato praxe byla do osmdesátých let i v Přepychách
běžná.
Vzhledem k tomu, že člověk (tedy nejen u nás) započal
rozšiřovat zastavěné plochy a extenzivně využívat krajinu
(a tím ji i z biologického pohledu ničit), objevuje se řada
iniciativ lokálního i celosvětového významu ke snížení
a zamezení škod.
22. duben je od roku 1969 slaven jako Den Země.- John Mc
Connell San Francisko – navržena i vlajka Země. Jde
o ekologicky zaměřený svátek (recyklace odpadů, hledání
obnovitelných zdrojů).
2. květen je vyhlášen jako Den ptačího zpěvu – navazuje na
tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu – jde zejména
o vítání přicházejícího jara. Od r. 1992 organizuje u nás oslavy
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tohoto dne (vycházky, ptačí budky atp.) Česká společnost
ornitologická.
Řada dní je vyhlašována ve vztahu k výchově dětí – jako
základ výchovných programů na školách. Zejména 3. květen
je Den Slunce, 31. květen Den otevírání studánek,
5.6. Světový den životního prostředí – vyhlásila OSN „Naše země = naše budoucnost“, 21. červen jest Den květů.
Vzhledem k tomu, že devastace přírody i v globálním měřítku
pokračuje, zastavím se ještě u významného dne 22. května
což je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. 22. květen
byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1994 při
příležitosti prvního výročí vstupu v platnost Úmluvy
o biologické rozmanitosti – jedné z nejzávažnějších
globálních úmluv v oblasti životního prostředí. Zastřešuje
dílčí smlouvy o ochraně přírodního prostředí a to zejména:
Bernská úmluva = úmluva o ochraně evropské fauny a flory
a přírodních stanovišť
Bonnská úmluva = úmluva o ochraně stěhovavých druhů
volně žijících živočichů
Ramsarská úmluva = úmluva o mokřadech majících
mezinárodní význam
CITES = úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými
druhy volně žijících živočichů a rostlin.
Oslavy Mezinárodního dne biologické rozmanitosti mají
napomáhat k šíření znalostí o poslání a cílech ochrany přírody
a pro koordinaci mezinárodních aktivit.
Podíváme-li se na reálnou skutečnost do naší průmyslově
využívané krajiny, je situace v praxi u nás poměrně depresivní.
Ta tam je různorodost hospodářských plodin. Z polí zmizel
téměř veškerý hmyz (což je například jediná potrava pro
většinu drobného ptactva a kuřátka pernaté zvěře). Až na pár
vyjímek zmizely krytiny (travnaté meze), keřové remízky
a stromové či keřové biokoridory. Tam živočištvo volné
přírody hledá úkryt, klid a potravu. Zejména kolem silnic se
zvyšuje obsah těžkých kovů, což negativně ovlivňuje
rozmnožování živočichů. Pole se kvůli svízelné ekonomické
situaci dále zcelují a extenzivně využívají. Rostlinný pokryv
naší krajiny je velice chudý, (a to zřejmě i v důsledku špatně
nastavených dotací do zemědělství a legislativního rámce,
který je k disposici). Krajina je „hladová“. V přírodě ubývají
další živočišné druhy jako je např. bažant, zajíc, skřivani
a ostatní drobné ptactvo.
Klesá kvalita a životaschopnost spárkaté zvěře srnčí.
Naopak se dobře žije všežravcům a predátorům např. divokým
prasatům a liškám. V důsledku nesprávně pochopených
ochranářských aktivit (i poněkud chybné legislativy) se
neúnosně zmáhají někteří dravci, kormoráni, krkavci
a volavky. Využívání současné krajiny je krátkodobě možná
ekonomicky výhodné, ale z dlouhodobého pohledu si ničíme někde již i nevratně - naše základy – podmínky pro zdravý
život člověka a základy prosperity v budoucnu.
Pokusme se přírodu skutečně chránit.
Braňme další zástavbě polí a luk.
U nás je zapotřebí zejména zasadit se o tvorbu biokoridorů –
alespoň v tom rozsahu jak byly navrhovány v devadesátých
letech. Nenechme naše psy a kočky potulovat se v polích.
Snažme se, aby v krajině byl klid a dostatek prostoru pro
vše, co nám obohacuje náš život.
Myslivci mají nadále zájem pomoci vrátit českou krajinu
tam, kde má svoje historické a kulturní místo.
Ing. Černý Jan
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2012−01 ze dne 19.1.2012 − výpis
Přítomno – 14 poslanců a 7 občanů. Konáno – od 19.hod do 21.30 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy:
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu plnění minulých usnesení.
II. Schvaluje
1. Program jednání a 2 ověřovatele zápisu.
2. Zadání změny č.3 Územního plánu.
III. Diskuse a připomínky
l. Problematika svozu komunálních odpadů
(cena, zkušenosti okolních obcí).
2. Školství – informace ředitele
3. Propadá se kanalizace u čp. 131.
Pozvánka - vyvěšena 5.1.2012, sejmuta 19.1.2012
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta,
Miroslav Otčenášek, Miroslav Andrš – ověřovatelé

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy
č. 2012−02 ze dne 1.3.2012 − výpis
Přítomno – 12 poslanců a 8 občanů. Konáno – od 19.hod do 21.15 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy:
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu plnění minulých usnesení.
II. Schvaluje
1. Program jednání a 2 ověřovatele zápisu.
2. Rozpočet obce na rok 2012 příjmy 5 500 000,- Kč,
výdaje 5 700 000.-Kč a financování 200 000,- Kč.
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci ZŠ 400 000,- Kč.
Příspěvek městu Opočno na dojíždějící žáky 45 280,- Kč.
Příspěvek na žáky dojíždějící do ZŠ Přepychy – obec
Očelice 4 500,- Kč a obec Trnov 4 500,- Kč
Příspěvek na DSO Vrchy 18 000,- Kč .
Příspěvek na Občanské sdružení Pferda Rychnov nad
Kněžnou 10 000,- Kč.
Výsledek řádné inventarizace majetku 2011
/započaté 15.12 2011 a skončené 25.1.2012/
III. Diskuse a připomínky
l. Problematika svozu komunálních odpadů
2. Školství – informace ředitele
3. Propadá se kanalizace u čp. 131.
4. Prodloužení pracovních smluv 3 zaměstnanců na náklady
obce./od 1.3.do 15.4.2012/
Pozvánka + návrh rozpočtu - vyvěšena 13.2. sejmuta 1.3.2012
Ing. Josef Petera – starosta, Jan Podzimek – místostarosta,
Miroslav Otčenášek, Mgr. Jan Macháček – ověřovatelé

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU Marius Pedersen
provede v naší obci mobilní svoz
nebezpečného odpadu.
V sobotu 14. dubna 2012,
v době 10:30 – 11:30 hod.
na parkovišti u TESONU.

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
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PŘEPYŠSKÝ MASOPUST 2012 – TRADICE POKRAČUJE
V častokrát vzpomínané „blbé náladě národa“ je každá dobrá zpráva
potěšením naší duše. Myslím, že mezi takové patří i to, že v loňském roce
obnovená tradice přepyšského masopustu neskončila.
Zapomněli jsme na nejrůznější starosti a složitosti života a na celý den
podlehli bujarému veselí, oceňovali nápaditost maškar, nefalšované tóny
doprovodné kapely, zabíjačkové pochoutky a dobrou náladou žili na chvíli
společně v celé obci. Do průvodu maškar se zapojily všechny věkové
kategorie a obdivovali jsme odvahu Lenky Baklíkové nést sice krásnou, ale
nepohodlnou masku čápa, stejně jako vitalitu pětasedmdesátiletého Jardy
Čudy, táhnoucího vesnicí přerostlé nemluvně, kojené vydatnými doušky
„ekologicky nezávadného nápoje“.

Nebo policejní sbor tvořený Hankou Markovou a Pepou Dušánkem, přísně dohlížejícími na abstinenci maškar a řidičů. Na
„pokutách“ a „daních domácností“ vybrali 7.599,- Kč, které budou použity na zabezpečování podobných akcí pořadatelskými
organizacemi.
Poděkování patří i přepyšským hospodyňkám, které dbaly tradic i dodaných „metodických pokynů“ a přijímaly
masopustníky nejen s otevřenou náručí, ale i domácími pochoutkami a „dřízenskou vodou“.

Velmi milé bylo i připravené pohoštění nepřítomné rodiny
Polákových i s omluvným dopisem.
My se omlouváme dolní části obce, že k nim masopustní
průvod dorazil již v určité „recyklované“ podobě, ale jistě
chápete, že štědrost mnoha domácností udělala své.
Nejedna maškara by vám potvrdila, že naše malebná
vesnička je docela velká. Příští rok, kdy plánujeme
Masopust 2013 na 8. února (k dodržení postní doby) to
vynahradíme a začneme zase od Junkovic.

Občanské sdružení ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů děkují všem, kteří se na tomto příjemném dnu podíleli
a pokračování tradice napomohli.
Vladimír Zdeněk st.

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Rady pro seniory
Jak se chovat bezpečně doma
Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za
nimi. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo
se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází.
I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré
úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to
neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst např. na štítku na
dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!
Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle
(Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě,
že v bytě žije sama žena.
Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá
o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, pomoc při
nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci
můžete řešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod.
Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo
na dobře viditelném místě.
Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat
okna, a to i v případě, že jdete nakoupit.
Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce,
do sklepa nebo s odpadky.
Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy.
Požádejte o jejich telefonní číslo, protože v případě potřeby
může být jejich pomoc nejrychlejší.
Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na
váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby
byl s vámi doma.
Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam na
návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás nehledali.
Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům,
kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach
o sebe nějak nepřiměřený, promluvte si o tom s někým
blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv z černé kroniky,
sledování drastických a nepříjemných scén v televizi nebo
rozhovorům na téma „komu se co stalo“.

Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek
Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek.
Panoramatické kukátko vám umožní vidět široký prostor za
vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit
některé záležitosti v relativním bezpečí.
Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací zařízení,
které samo v určitou dobu rozsvítí a zhasne světlo
či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste doma,
i když tomu tak nebude.
Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte
doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud
nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor. Peníze
si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky
v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti
si raději vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám
tyto fotografie usnadní jejich identifikaci.
Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud
potřebujete uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou
raději někoho blízkého. Buďte ostražití jak v peněžních
ústavech (banka, spořitelna, pošta), tak u peněžních
bankomatů.
Další informace naleznete na www.mvcr.cz
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Vzpomínka
Dne 9. dubna uplynou 2 roky plné smutku a bolesti,
kdy nás navždy opustil pan Bohuslav Jiruška z Přepych,
zaměstnanec zdravotnické záchranné
služby KHK. Prosíme všechny, kdo ho
měli rádi, o vzpomínku. Děkujeme všem
příbuzným, dobrým přátelům a sousedům za pomoc a podporu v tomto pro nás
těžkém období.
Manželka Ilona, dcera Věrka, sestra Dáša
Arnoštová s rodinou, tchýně a tchán.

Společenská kronika
Leden
Kašparová Jiřina

čp. 91 87 let

Únor
Kalousová Irma

čp. 27 88 let

Bžezen
Brandejsová Miluška
Nováková Margita
Kaiserová Marta

čp. 43 86 let
čp. 118 83 let
čp. 71 86 let

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

Kalendář akcí
5. července – Festival dechových hudeb
Karla Pšeničného
4. srpna –

Hasičská hudební noc
od 20 hod. u hasičské zbrojnice

25. srpna –

Závod netradičních plavidel
„O přepyšské kormidlo“

O zpravodaji
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