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Několik aktualit a slov úvodem …….
• Obec Hladké Životice odprodala nezasíťované pozemky
k výstavbě rodinných domků za 5 Kč/m2. Za toto rozhodnutí
bylo 13 zastupitelů odsouzeno k podmíněným trestům
vězení. Podobně dopadlo 11 zastupitelů Jaroměře (jeden se
soudu vyhnul – zemřel). Schválili odprodej restaurace
zájemci s nižší nabídkou, když zohlednili cenu oprav
z předešlé doby pronájmu. V severních Čechách bylo
stiháno několik starostů. Jejich pochybením bylo zneužití
dotací na povodně, Byly použity na opravy komunikací po
průtrži mračen .
Lze tedy očekávat odsouzení dalších zastupitelů, kteří
použili „selský rozum“, ale formálně pochybili.
• V roce 2012 ubývalo 13 ha zemědělské půdy denně.
Než vznikne 1 cm trvá to 100 – 150 let. I z našeho okolí
zaznívají varovné hlasy, které poukazují na velké plochy
kukuřice, řepky a malý rozsah živočišné výroby. Dnes frčí bioplynky a fotovoltaika …
• Vláda schválila nový sazebník pro exekutory, který podstatně snižuje a zastropuje odměny
u malých dlužných částek. Konečně, po 20ti letech obrat? I naše obec se státem spoluzajišťuje
pohřby osob, které na něj nemají. Byla vybudována Obecní hrobka s pomníkem v ceně
30.000,-Kč a uloženo 9 uren.
• V brněnském obchodním domě Olympie mají v dětském koutku 2 hrací zařízení, kam lze
vhodit 20,- až 1.000,-Kč a vyhrát poukázku na hračky či cukrovinky. Díky „právní kličce“ toto
nebezpečné zařízení není hrací automat – nevyhráváte peníze. Kdysi v naší obci bylo 7 hracích
automatů. Někteří hráči již zemřeli, jiní mají „hluboko do kapsy“ – a již řadu let tu není ani
jeden hrací automat (i bez regulační vyhlášky) !
• V Praze ulice Kaprova 42 má sídlo na 1.086 firem. Cena sídla je 400,-Kč/měsíc. Návštěva
kontroly z FÚ rotuje po 107 letech - Praha 1 (v P 2 je to 191 let) . Naše obec má dlouhodobě na
solidní úrovni kontrolní a finanční výbory. Na kontrolní orgány z vyšších úrovní si
nestěžujem, ..ale několikaletá pauza by neškodila !
• Z jednoho denního hlášení občanů na policii: V Mladých Bukách - osel, Výšinka - kozy, Horní
Staré Město - roj včel, Starý Rokytník - 10 krav, Černilov - 3 koně. … Přepychy čp. 155 2 opuštění psi.
• Zloděj vykradl chatu u Dobrušky, kde v tu dobu spaly 4 osoby. Kdyby si včas odebrali pejska
z naší obce – zloděj neměl šanci. Podrobněji (FOTO) na www.prepychy.cz .
• Cestovatel Petr Hirš se vydal na cestu kolem světa pěšky – udělal si rozpis trasy dlouhé 100.000
km na 20 let. I u nás několik týdnů u kapličky v altánu pobýval poutník, který již 11 let courá
po světě. Byl tu již v roce 2013 (tehdy jsme dostali echo, že tam je nějaký bezdomovec!) Letos se
již ohlásil předem. Využil pozvání do rady, kde jsme si u kávy společně popovídali. Slíbil nám
i příspěvek do zpravodaje . „Nabil se místní energií“ a vyrazil na cesty … .
• Volby do euro parlamentu skončily. “Většina voličů“ k volbám nešla – a tak odvolila pověřená
menšina (18,2%). Odvolila lépe, než kdyby volili všichni .
• V neděli 6. července 2014 ve věku 56 po dlouhé těžké nemoci zemřela Václava Domšová
(bývalá starostka Deštného a senátorka). Jako nový občan Přepych se těšila na vstup do místní
politiky. Rozloučení proběhlo v areálu Lesního hřbitova Hradec Králové .
• Rok 2014 – volební (euro parlament, senátní, komunální) a 40 let od zahájení provozu
pražského metra, natáčení seriálu Chalupáři, kapely Opočenka. I mě uteklo 40 let od ukončení
VŠZ Praha Suchdol a svatby na „Petra a Pavla“, kdy jsem na několik dotazů před svědky
odpovídal ano …. .
Pro komunální volby začaly volební strany získávat kandidáty. Termín odevzdání kandidátek
na registrační místo je do 5. srpna 2014 . Občane, nezapomeň 10. či 11. října 2014 přijít
k volbám !!! (V KLDR při volbách v roce 2009 byla účast 99,98%).
Závěrem bych si přál , aby nás zasáhla epidemie „dobré nálady“, která vyzařovala z aktérů
V. ročníku festivalu dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného, na úkor “blbé nálady“ .
Petera Josef , starosta
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Informace obecního úřadu
Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 7:00-17:00 hod., Středa 7:00-15:00 hod.
Místní poplatky
Žádáme občany, kteří do dnešního dne neuhradili místní
poplatky, aby tak v nejbližší době učinili.
Poplatek za psa 50,-Kč, za každého dalšího psa 100,-Kč,
1 díl zahrádkářské kolonie 100,-Kč, stočné 5,-Kč/m3 (dle
skutečné spotřeby, doloženo firmou AQUA SERVIS RK).
Informace pro majitele psů
V kanceláři obecního úřadu jsou připraveny k vyzvednutí
známky pro psy.
Opuštění psi
Obec Přepychy nabízí 2 opuštěné psy, stáří cca 1 rok, pes
a fena. Odběr možný i jednotlivě. Více informací na tel.:
494 628 111, e-mail: prepychy@prepychy.cz
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Osvědčení o úspoře emisí
Přepychy 2013
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových,
přispěla naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM
ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli : Emise CO2 ekv. 49,666 tun,
úspora energie : 1 114 105 MJ.
Za rok 2013 vyfakturovala obec Přepychy společnosti EKOKOM 28,379 tun tříděného odpadu, částka 90.365,-Kč.

Outlet – obchod s oblečením
Nový obchod s oblečením „Outlet Fashion“ byl otevřen
1.července 2014 v budově TESONU Přepychy čp.66.
V nabídce je oblečení dámské, pánské a dětské.
Provozní doba: Po-Pá 9:00-11:00 hod, 14:00-17:00 hod.
Sobota 8:00-10:00 hod.
Další služby:
- čistírna oděvů (sběrné místo) veškeré oděvy, společenské
oblečení, kožešiny a kožené výrobky, sportovní oblečení,
pracovní oblečení. Praní společenských košil s ručním
žehlením. Technologie – chemické čištění, mokré čištění
- oprava a úprava oděvů

Termíny sobotních trhů 2014
(červenec−prosinec)

Odpady
Pytle na krabice od mléka a džusů (tetra pack) si můžete
zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Naplněný
pytel vhoďte do kontejneru na plasty.
Obecní rozhlas
Na webových stránkách obce (www.prepychy.cz) si nově
můžete přehrát poslední hlášení obecního rozhlasu.
V měsíci červnu 2014 provedla dodavatelská firma JD
Rozhlasy Rožnov pod Radhoštěm úpravu slyšitelnosti nového
obecního rozhlasu. Kromě drobných úprav (naklonění
amplionů) neshledala firma žádné závady.

Plán akcí 2014
26.7. od 14:00 hod. Pietní akt
u pomníku padlých
(uctění památky 1.sv.války)
26.7. Hasičská noc (od 20:00 hod.)
23.8. Závod netradičních plavidel
„O Přepyšské kormidlo“
30.8. Loučení s prázdninami
(od 16:00 hod.)
22.11. Tematický ples (Hippie styl)
30.11. Rozsvícení vánočního stromu
23.12. Zpívání u kostela

Areál SK Přepychy, podorlické trhy, motoristické burzy
19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 1.11., 8.11.,
22.11., 6.12.
Začátky od 6:00 hod., rezervace do 7:00 hod. Občerstvení
a WC v areálu SK. Možnost soukromé nebo firemní inzerce
(nákup, prodej, výměna, nabídka služeb).
7.6. - 30.8.
letní část trhů (po 14ti dnech)
13.9. - 25.10. podzimní část trhů (po 14ti dnech)
1.11.
Dušičkový trh s burzou
8.11. - 6.12. zimní část trhů (po 14ti dnech)

Zajímavosti – věděli jste, že...
...
...
...
...
...
...

každé tři vteřiny se narodí člověk?
vAustrálii žije dvakrát víc klokanů než lidí?
v Singapuru je zakázán prodej žvýkaček?
prvním programátorem byla žena?
lední medvědi jsou většinou leváci?
egyptské pyramidy pravděpodobně nebyly postaveny
otroky, ale placenými pracovníky?
... průměrný lidský sen trvá jen dvě až tři vteřiny a průměrnému člověku se zdá minimálně sedm snů za noc?
... šestileté děti se smějí průměrně 300x denně, zatímco
dospělí se smějí jen 15-100 x denně?
... tečka na konci věty obsahuje 2 miliardy atomů?
Zdroj : SRPG GD
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ČČK Přepychy
Co napsat, či co říci o nás? Snad tolik, že se nám některé akce
daří jiné ne. členky výboru navštěvují přestárlé spoluobčany
a k životnímu jubileu předávají dárkový balíček od místního
OÚ s přáním pevného zdraví a spokojenosti. Snažíme se
získávat nové dárce krve. Pořádáme ve spolupráci s Diakonií
Broumov Sbírky použitého ošacení. V tomto roce jsme byli již
dvakrát požádání o uspořádání sběru. Další sbírka určitě
proběhne. Tímto chci všem těm, kteří se na sbírkách podíleli,
poděkovat. Všem spoluobčanům, kteří do sbírky přispěli patří
dík.
V lednu jsme uspořádali Společenský ples. Ještě větší radost
jsme měli z Dětského Karnevalu. Ten byl velice vydařený
svou návštěvností 63 dětí a 75 spoluobčanů. Karnevalem děti
provedl Večerníček/ztvárněný s. Preclíková/, který dětem
nachystal soutěže, za které byly poté odměněny. Další akcí,
kterou naše skupina uspořádala byl taneční večer k MDŽ dne
8.3.2014. Tento večer už zdaleka nebyl tak navštíven.
Ale věřím, že každý, kdo přišel se pobavil. Tato zábava
k MDŽ je pořádána pro všechny spoluobčany . Proto přijďte
příště i Vy ostatní.
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Prosba k občanům
Občanské sdružení ProPřepychy zamýšlí připravit a vydat
dostupné poznatky o všech domech v obci, které by fotografiemi, dobovými dokumenty a písemnými zmínkami
dokumentovaly jejich historii. Máme k dispozici řadu starých
fotografií, shromážděných minulým kronikářem panem
Zdeňkem Bahníkem i fotografie pořízené v současnosti. Kde to
bude možné, doplníme publikaci přehledem vlastníků
i dobových dokumentů, vztahujících se k jednotlivým domům
a usedlostem.
V této souvislosti chceme poprosit občany o zapůjčení starých
zajímavých materiálů, poznatků, fotografií a jiných relikvií,
které se k uvedené problematice vztahují, tak, aby publikace
mohla být co nejpestřejší. Vše zapůjčené by bylo evidenčně
podchyceno, nafotografováno a naskenováno do počítače
a majitelům zase řádně vráceno. Editorem publikace bude
Vladimír Zdeněk st., kterého můžete kdykoliv kontaktovat
osobně, telefonem (725 284 022)
nebo e-mailem (vzdenek182@seznam.cz).
Předem děkujeme za Vaši důvěru a ochotu, která napomůže
úspěšné realizaci celého záměru.
Výbor OS ProPřepychy.

Další zajímavou a zároveň novou akcí bylo 1.6.2014 Zábavné
odpoledne v pyžamu s tématem možná přijde i kouzelník. Toto
odpoledne bylo zorganizováno pro děti k jejich svátku
/dětskému dni/ pro radost. Děti vlákala na taneční parket
s. Preclíková v pyžamovém převleku. Poté, co děti odsoutěžily a rozebraly si drobné odměny, nastoupil pan kouzelník.
Ten dětem předvedl pár svých triků a poté na přání malým
návštěvníků kouzlil z balonků různá zvířátka a věci. I přesto,
že se odpoledne zúčastnilo pouze 29 dětí a někteří rodiče,
věřím, že kdo přišel byl spokojen. Menší účast dětí přikládáme
většímu počtu akcí, které se v daný termín v okolí konaly.
V letošním roce jsme zorganizovali také dvě přednášky, které
ale nebyly navštíveny tak, jak bychom si představovali.
Evidentně okolí nemělo zájem o vybrané téma. Proto rády
kdykoli uvítáme v jakém okruhu, či oboru by vás přednáška
zaujala.
Co nás velice trápí a co se nám nedaří je Zdravotní kroužek.
Ze strany vedoucích kroužku se nám nepodařilo pravidelně se
scházet s dětmi v místní ZŠ. Z tohoto důvodu děti nebyly
připraveny účastnit se soutěže Mladý Zdravotník, která se
konala v Rychnově nad Kněžnou. Dne 31.5.2014 se uskutečnil
výlet místního zdravotního kroužku pod vedením sl. J. Kudrnové a sl. M. Martincové do Dříženského údolí. Účastnilo se
9 dětí, které odstartovaly od místní ZŠ. Pro děti bylo
nachystáno spousta zajímavých her a úkolů. Naučili se něco
o přírodě kolem nich a zopakovali si zdravovědu. Konečná
byla u rozhledny "Osičina". Na rozhlednu vystoupali pouze
ti odvážnější. Dole pak na děti čekala odměna v podobě
opečených párků a zmrzliny.
Výbor není s vedením zdravotního kroužku spokojen a v budoucnu to hodlá změnit.
Závěrem Vás rodiče, ale hlavně také děti zveme na již
známé Sportovní odpoledne, které proběhne na místním
hřišti SK. Loučení s prázdninami se uskuteční v sobotu
30. srpna 2014 od 16:00 hod. Těšíme se Vás.
S pozdravem a přáním krásného léta za celou skupinu ČČK Preclíková Ludmila

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Hurá, hurá, Přepychy
Těmito slovy začal svůj zápis do kroniky Festivalu dechových
hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“ náš velký příznivec
a patron Miloň Čepelka.

A pokračoval: „…jubilejní pátý ročník, radovali jsme se tu,
nezmokli jsme, znovu mi bylo převelikým potěšením tady
být!“

Divák z Olomouce Karel Baše zhodnotil v kronice celou akci
poetickými slovy: „…hudba otevírá srdce každému člověku
a navozuje pohodu. Krásné setkání příznivců dechovky,
příjemní a obětaví pořadatelé. Úžasná akce. Tleskám
Přepychám.“
A na závěr rodina Tláskalova z Očelic: „Vždy, když se ozve
příprava festivalu K. Pšeničného, celé okolí čeká na
překvapení kapel, které jsou vybrány i se vzácnými zpěváky.
My, kteří jsme stálými hosty to vše hodnotíme „Na Hřišti
u Víti“ a není co kritizovat, ale jen chválit. Díky za vše,
přípravě a pořadatelům a těšíme se na příští rok.“
Stalo se v sobotu 5. července 2014.
Drobné střípky z festivalu zaznamenal Vladimír Zdeněk st.
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Naše účast na LITOMĚŘICKÝCH
HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH 2014
Letošní Litoměřické hasičské slavnosti se konaly již po 6-té od
roku 1998. Pravidelný tříletý cyklus byl vloni přerušen.
Většinu území zasáhly povodně a vyhlášený nouzový stav
nedovolil Hasičské slavnosti uspořádat. Takže 6. - 7. 6. 2014
byl vlastně náhradní termín. Naše účast je kromě prvního
ročníku pravidelná.
Příprava na odjezd do Litoměřic začala po předchozích
rokováních již 4 a 5. 6. doplňováním a chystáním materiálu
a techniky.
V 00.00 hod v pátek byl domluven odjezd od hasičské
zbrojnice. Podvalník s naloženým traktorem DEUTZ
v pilotáži L. Nováka a hasičská Avie s historickou stříkačkou
na připojeném vleku řízená J.Markem a samozřejmě
doprovodné vozidlo se základním občerstvením - dodávka
K. Falty. Ve složení družstva byla ale již první mezera.
Z důvodu nemoci chyběl šéf údržby historické techniky Jirka
Kučera. Zbytek Jan Chudý, Josef Marek, Jaroslav Rejchrt,
Honza Rejchrt, Petr Chudý, Miroslav Andrš mladší, Miroslav
Andrš nejmladší, Radek Křivka, Karel Falta, Jan Škalda,
Vincenc Karlíček, Luděk Novák, Josef Barvíř a Ladislav
Filipi zůstal v plánovaném počtu pln elánu.
Cesta proběhla bez obtíží a před 6.00 hod jako jedni z prvních
jsme byli u vykládací rampy techniky na výstavišti. Traktor
ale odmítl nastartovat bez majitele J. Kučery a přepálil žhavící
svíčky. Naše radost z čelního místa u rampy uhasla. Na
pozvání litoměřických hasičů L. Novák, J. Rejchrt, H. Rejchrt,
J. Škalda, M. Andrš, V. Karlíček odjeli do jejich dílen. Zde
v kombinaci šikovnosti, improvizace a materiální pomoci
litoměřičáků se Deutz podřídil nové obsluze a naskočil.
Po zbytek oslav díky nacvičeným fintám obsluhy chodil jako
hodinky.
V prvním výstavním dnu náš stánek předváděl pro
návštěvníky ukázky techniky v chodu, obnovili jsme již
navázané kontakty, předali nějaké propagační materiály sboru
i Přepych a vyměnili zkušenosti s dalšími vystavujícími sbory
i představiteli města a hasičů.
... pokračování na další straně

Pouze čistý zub neonemocní …
Trápí Vás zubní kazy, krvácí dásně, máte špatný
dech, toužíte po zdravých zubech a krásném úsměvu?

Pak je tu pro Vás DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
Lenka Plašilová v ordinaci MUDr. Jana Loukoty!
Můžete se objednávat na tel. čísle: +420 494 621 665
Návštěva zahrnuje:
• nácvik správné techniky čištění zubů
• doporučení vhodných pomůcek
pro domácí čištění
• šetrné odstranění zubního kamene
• odstranění pigmentací a leštění zubů
T Ě Š Í M E S E N A VA Š I N Á V Š T Ě V U !
Adresa: Komenského 127, 51773 Opočno
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Po parném dnu proběhl přesun do předem zajištěné ubytovny
ve městě. Oproti minulým letům ve stanech "bodly" teplé
sprchy i postele.
Druhý den se všichni připravovali na průvod. Vyráželi jsme
hned za koňskými spřeženími. Seřazení průvodu však trvalo
dobré dvě hodiny. Naštěstí naše stanoviště bylo po celou dobu
ve stínu. Kdo by se zajímal o podrobnosti, fotodokumentaci
z průvodu i výstaviště může navštívit vebové stránky
litoměřického deníku - odkaz hasičské slavnosti, nebo
www.hasicsketradice.cz. Kdo tuto možnost nemá a přesto by
si rád atmosféru přiblížil může se obrátit i na Honzu Rejchrta,
který pravidelně pořizuje kvalitní fotodokumentaci.
Zbytek soboty probíhal na výstavišti obdobně jako první den.
Ve městě, na Lodním náměstí, byly zase ukázky moderní
techniky a večer Hasičská hudební fontána a ohňostroj.
Neděle byla již v duchu balení materiálu, naložení techniky
a po závěrečné schůzi odjezd domů.
Závěrem chceme podotknout, že to OPĚT STÁLO ZA TO!.
Kromě vystavovatelů, kteří se jako my přijeli pochlubit
s technikou, která je i po mnoha letech díky péči stále krásná
a funkční a je skvělou vizitkou šikovnosti našich předků,
si každý z návštěvníků našel co ho zajímá, potěší a mnohdy
i překvapí. Slavností se zúčastnilo 250 sborů, 2.500
vystavovatelů a 17.000 návštěvníků.
Chceme poděkovat všem, kdo nám pomohl s přípravou,
zapůjčením techniky a obci PŘEPYCHY za finanční zajištění
naší účasti. DĚKUJEME SDH
foto:litoměřický deník, agentura MACFOTO.cz,

MS OPOČNO−PŘEPYCHY
zkoušky vloh pro ohaře a malá plemena.
Myslivecký spolek již tradičně (od roku 1983 již po jedenatřicáté) zorganizoval a uspořádal pro lovecké psy zkoušky
vloh pro ohaře a malá plemena.
Tyto zkoušky byly pořádány v Přepychách dne 10.05. 2014
Zkoušky probíhaly v k.ú. Opočno, Přepychy, Čánka v honitbě
HS Přepychy. Psi byli rozlosováni do tří skupin.
Tak zvané jarní zkoušky jsou většinou jen pro mladé lovecké
psy. Ti na nich mají prokázat zejména vrozené vlastnosti, které
nejsou doposud ovlivněny vyšším stupněm výcviku.
Z toho důvodu také na těchto zkouškách pes ještě nezíská
„loveckou upotřebitelnost“.
U ohařů jsou „zkušebními předměty“ - zejména: vrozená
chuť k práci, hledání (a to systém a styl, rychlost, vytrvalost),
dále pak vystavování, postupování, nos, klid před zvěří
srstnatou a pernatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře,
vodění na řemeni, poslušnost ....
U malých plemen jsou předměty jiné a je jich méně - zejména:
nos, zájem o stopu zvěře,chování po výstřelu, poslušnost,
hlasitost, stopa pána, vodění na řemeni ...
V hodnocení je nejlepší známkou 4.
Každý předmět má k jednotlivým známkám koeficient
dosažených bodů podle důležitosti discipliny.
Zapsáno bylo 16 psů velkých plemen (a to: 1 ČF, 4 KO,
2 VOK, 2 MMO, 1 VMO, 1 MOK, 2 DO, 2 NDO, 1 IO).
Z toho jeden pes neobstál, jeden se umístnil ve třetí ceně
a ostatní byli v ceně první a to s různým počtem bodů. Vítězem
se stal KO (německý krátkosrstý ohař) YASSI Šípová
pod vedením pana Vítečka Petra z Černíkovic.
Dále pak nastoupilo 6 psů malých plemen (4 JDR, 1 LR,
1 JGT). Z toho jeden pes odstoupil a ostatní se umístnili
v první ceně. Vítězem se stala CIRA od Podorlických vrchů
(JDR – jezevčík drsnosrstý) vůdce pan Urban Zdeněk
z Voděrad. Celkem se tedy zúčastnilo 22 psů.
Skupinu rozhodčích vedl vrchní rozhodčí pan Felcman.
Poděkování patří všem, kteří se již tradičně na tomto podniku
účastní jako organizační tým. Dále Ing. Aleši Píchovi,
HS, sponzorům a taktéž pohostinství KATKA v Přepychách.
Zprávu podává Ing. Černý Jan a foto Karolina Černá

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J

Zlatý karas 2014
po osmé − aneb myslivci pro rybáře a veřejnost
Myslivecký spolek Opočno-Přepychy uspořádal i letos
pro kolegy rybáře závod v lovu ryb. Lov byl opět pořádán na
obecním rybníku „Svatý Jan“ v Přepychách.
Bylo možno lovit zejména kapra, plotici, karase, okouna, lína,
cejna, candáta.
O tyto závody je velký zájem. Bylo podstatně více přihlášených, než bylo možno z důvodu nedostatku místa kolem
rybníka k závodům přijmout. Účastnilo se tedy standardních
52 rybářů. Pravidla soutěže byla uvedena na předem vydaných
propozicích a následně zopakována i před zahá-jením soutěže.
Lov byl určen na dva poločasy po 2,5 hodinách.
Zahájení a konec lovu byl oznamován výstřelem ze specielního hmoždíře mysliveckým hospodářem MS OpočnoPřepychy.
V sobotu 31.5.2014 v 7 hodin byl lov zahájen.
Letošní soutěž provázelo krásné počasí a z toho důvodu byla
i správná slavnostní pohoda. Pravda, ráno bylo jen kolem
7 st.C, ale to se během dne vylepšilo. Přišla se podívat i řada
místních obyvatel.
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Rybářské závody
O víkendu 19. a 20.července 2014 se konal již 12. ročník
rybářských závodů na rybnících „Obecník“ a „Farský“. Účast
byla jako vždy velká, v sobotu soutěžilo 77 dospělých
a v neděli 33 dětí.
Umístění: 1. Oto Procházka, Rudník (826 bodů), 2. Aleš
Trnka, Hradec Králové (777 bodů), 3. Luboš Zeman, Semily
(776 bodů).
Umístění malých rybářů: 1. Daniel Tobolka, Nechanice
(1051 bodů), 2. Ladislav Andrš, Opočno (582 bodů), 3. Radim
Dolejší, Čánka (445 bodů) a na krásném 4. místě přepyšský
závodník Patrk Tatai (429 bodů).
Účast místních byla v neděli velká - Jakub Šichan, Jaruška
a Petruška Čtvrtečkovi, Eliška Sýkorová, Daneček a Sárinka
Bečičkovi, Patrik Tatai, ze sousední Záhornice přijel Šimon
Zilvar. Velké poděkování patří organizátorům a všem, kteří
pomohli s přípravami a organizací. Těšíme se na 13.ročník!

Po ukončení závodů se hodnotily výsledky:
Nejdelší rybu vylovil pan Derner Jaromír z Týniště n.O.
a to 57 cm dlouhou.
Jako vítěz byl zapsán pan Hladík Tomáš z Dobrušky (527
bodů), druhým v pořadí byl pan Derner Zdeněk z Týniště n.O.
( 448 b.) a třetím v pořadí pak pan Kašpar Richard z Náchoda
(385 bodů). Rekord prvního ročníku tedy překonán nebyl
(v r. 2007 pan Kosař z Opočna: 1193 bodu).
Ing. Černý Jan – kronikář MS, Foto: Karolina Černá

Pozvánka
Obec Přepychy zve všechny občany
k připomenutí začátku 1. světové války.

PIETNÍ AKT

U POMNÍKU PADLÝCH
v sobotu 26. července 2014
od 14:00 hodin

P Ř E P Y Š S K Ý Z P R AV O D A J
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Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy

Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy

č. 2014−01 ze dne 6.3.2014

č. 2014−02 ze dne 28.5.2014

Přítomno: 13 členů ZO, 13 občanů, zapisovatelka
Konáno: 19:00 – 21:40 hod.

Přítomno: 14 členů ZO, od 19:30 hod. 15 členů, 13 občanů, účetní,
zapisovatelka, Konáno: 19:00 – 22:35 hod.

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu 2013.
3. Rozpočtové opatření č.14-závěrečné (schválila RO dne 20.1.2014,
zápis č.2014-02).
4. Plán akcí a průběh rozpracovaných akcí.
5. Informace k Územnímu plánu obce Přepychy.
6. Informaci o plánované akci „Opěrná zeď Dřízna“.
7. Informaci o MAS Pohoda venkova a meziobecní spolupráci.
8. Informaci o opuštěných psech u čp.155.
9. Žádost Města Opočna, č.j. 65/2014.
10. Informaci OSA (autorské poplatky) – nutno hlásit i Masopust.
11. Informaci o školství.

Zastupitelstvo obce Přepychy
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dřívějších usnesení.
2. Informaci o věcném a finančním plnění rozpočtu 2014:
a) chodník ke hřbitovu - informaci podal dodavatel stavby
pan Václav Kánský
b) sklad u ZŠ - pokračují práce na projektové dokumentaci
(stanoviska dotčených orgánů)
c) zateplení MŠ - cenová nabídka na projektovou dokumentaci
pro stavební povolení nebyla firmou Czechia Moravia obci
doručena (dodavatelem je spolupracující firma)
- zbývá dořešit problematiku zrušení obecního bytu v budově MŠ,
bude řešeno na rozšířeném jednání RO
d) hřiště Centrum - vydáno Územní rozhodnutí, pro realizaci
nutná 2 (3) stavební povolení - stávající náklady 50.100,-Kč
(10.150,- mapový podklad, 19.150,-dokumentace pro územní
řízení, 20.000,- správní poplatek)
3. Zprávu Finančního výboru.
4. Zprávu Kontrolního výboru.
5. Rozpočtové opatření č.2/2014
(schválila RO dne 2.3.2014, zápis č. 2014-04 ).
6. Rozpočtové opatření č.3/2014 (schválila RO dne 28.4.2014,
zápis č. 2014-06 ).
7. Informaci o stavu rozpracovanosti Územního plánu obce Přepychy.
8. Informaci - opěrná zeď Dřížna. Bude předmětem jednání RO.
9. Žádost č.j. 108/2014, Město Rychnov nad Kněžnou, uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu obce (15.000,-Kč) na mobilní
rentgen.
10. Žádost č.j. 226/2014, umístění VO.
11. Informaci o školství.
12. Informaci o bytové výstavbě 5ti řadovka – „Mladé Přepychy“.
Další postup je závislý na Státním pozemkovém úřadu Praha.
13. Informaci kronikáře obce pana Vladimíra Zdeňka. Do nově
zakoupené kroniky obce již byly dopsány roky 2011-2013.
14. Informaci o situaci v Domě zvláštního určení čp.212.
Starosta obce sdělil podrobně problematiku

II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Rozpočet obce na rok 2014.
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf, u daňových příjmů
je závazným ukazatelem třída. Rozpočet pro rok 2014
je přebytkový.
Příjmy celkem
7.750.000,- Kč
Výdaje celkem
5.300.000,- Kč
Financování celkem
-2.450.000,- Kč
Neinvestiční příspěvky:
ZŠ a MŠ Přepychy
450.000,- Kč
OS Pferda
10.000,- Kč
DSO Vrchy
18.000,- Kč
Sociální služby města Opočna
10.000,- Kč
SK Vršovan
6.000,- Kč
Agentura domácí péče České Meziříčí
10.000,- Kč
3. Rozpočtové opatření č.1/2014.
5. Dodavatele akce – renovace pomníku obětem 1.sv.války.
Štěpánek spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČ: 45535124.
6. Výsledek inventarizace k 31.12.2013.
7. Zařazení katastrálních území obce Přepychy do územní působnosti
Místní akční skupiny Pohoda venkova pro období 2014-2020.
8. Podání žádosti do Grantového programu ŠKODA AUTO –
umístění radaru při vjezdu do obce (od Opočna).
III. Neschvaluje:
1. Odprodej pozemku firmě Ambeat Health Care a.s., Senior centrum
Přepychy, par.č. 1091/1, evidence v původním katastru, výměra
295 m2.
IV. Ukládá:
1. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy akce „Renovace pomníku obětem 1.sv.války“.
Připomínky a informace:
1. Informace :
- 5.7.2014 Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného
- 19.4.2014 v době 10:30 hod.-11:30 hod. svoz nebezpečného
odpadu.
2. Připomínky:
- propadá se cesta u kanálu „U Lidušky“ a u Tomkových
- díra u autobusové zastávky „V domkách“
- nutná oprava cesty u Lukešových
Ing. Josef Petera - starosta, Jan Podzimek - místostarosta
Marcela Kalousová, Táňa Cihlářová - ověřovatelé zápisu

II. Schvaluje:
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
2. Závěrečný účet obce Přepychy za rok 2013 spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přepychy za rok 2013
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Přepychy,
a to bez výhrad. (14-0-0)
3. Účetní závěrku obce Přepychy za rok 2013 sestavenou
ke dni 31.12.2013, včetně výsledku hospodaření.
Příloha – protokol. (15- 0-0, hlasování v 19:30 hod.)
4. Rozpočtové opatření č.4/2014. (15-0-0)
5. Zadání dokumentace Hřiště Centrum pro stavební povolení
bude dořešeno na rozšířeném jednání RO.
Cenová nabídka z roku 2013 – dokumentace pro stavební řízení,
od firmy Architektonická kancelář Děčín, 42.350,-Kč (s DPH).
6. Problematika Územního plánu bude řešena na jednání ZO. (8-0-7)
7. Opravu kanalizace + šachty (u „Lidušky“, u MŠ, u firmy Felum).
Dodavatelská firma AQUA SERVIS a.s.
Rychnov nad Kněžnou., cena 56.000,-Kč.
8. Nákup kontejneru na železo (cca 40.000,-Kč). (14-0-1)
9. Smlouvu č. 70/0558 s firmou EKO-KOM o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů a dodatek č.1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. (15-0-0)
10. ZO souhlasí se zřízením sídla Sboru dobrovolných hasičů Přepychy
v budově čp.125 v Přepychách. (15-0-0)
11. ZO souhlasí se zřízením sídla Občanského sdružení ProPřepychy
v budově čp.69 v Přepychách. (15-0-0)
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III. Neschvaluje:
1. Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na mobilní rentgen
(žádost č.j. 108/2014).
IV. Ukládá:
1. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AQUA
SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou- oprava kanalizace + šachty.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č.70/0558 a dodatku č.1
s firmou EKO-KOM.
Připomínky a informace:
1. Informace:
- výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Přepychy
- 31.5.2014 rybářské závody na rybníku Sv.Jan
2. Připomínky:
- parapet na budově ZŠ čp.69 – poškozený, zjistit, zda je
možná reklamace
- opakovaně skládka u rybníku Dvorský, pachatel neznámý
(v pondělí 2.6.2014 provede kontrolu na místě starosta obce
a místostarosta)
- opěrná zeď Dřížna – vysoká cena, názor hledat levnější variantu
- bytová výstavba v obci ( chybí stavební parcely)
- pobíhání psů z čp.155 po obci a způsobené škody sousedům
- krmení psů z čp.155 ( dotaz na výši nákladů na krmení)
- zbytečný sloup od starého rozhlasu u čp. 199 (v „Domkách“,
před Tauchmanovými)
- obecní rozhlas- špatná slyšitelnost
- požadavek na realizaci protipovodňové nádrže
3. Dotazy:
- pytle na tetra pack (bude prověřen zájem občanů
+ objednávka pytlů)
- Dům zvláštního určení čp.212 – pobyt dealera drog
- možnost kauce v obecních bytech
Ing. Josef Petera - starosta, Jan Podzimek - místostarosta
Václav Kánský, Ing. Radek Šichan - ověřovatelé zápisu
Poznámky:
1. Dne 29.5.2014 v 7:35 hod. ohlásil starosta obce Policii ČR
výskyt osoby podezřelé z dealerství drog v Domě zvláštního
určení čp.212.
2. Dne 29.5.2014 v 8:35 hod. objednán servis u firmy JD Rozhlasy
Rožnov p.R. – doladění obecního rozhlasu.
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Společenská kronika
Duben
Horváthová Mária
Ficenec Josef
Čápová Věra
Martincová Zdenka
Chudá Marie

čp.220
čp.21
čp.103
čp.55
čp.12

70 let
84 let
80 let
75 let
75 let

Květen
HartmanováAnna

čp.189

75 let

Červen
Kašparová Marie
Davidová Hanička
Slovák Zdeněk
Peterová Marie
Jarkovská Olga

čp.65
čp.21
čp.162
čp.191
čp.212

80 let
83 let
84 let
86 let
70 let

Červenec
Voltrová Vlasta
Petera Josef
Zilvarová Jana

čp.68
čp.156
čp.44

75 let
83 let
70 let

Srpen
Machová Marta
Jirmanová Růžena

čp.21
čp.199

81 let
85 let

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

Vzpomínka
Dne 2.7.2014 vzpomínáme nedožitých 100 let naší maminky
Marie Němečkové z Přepych a v lednu 2015 nedožitých
100 let tatínka Františka Němečka.
Dcery Jana a Olga
„Kdybychom si oči vyplakali, a jako moře byl náš žal. Nikomu
tím nepomůžem a život půjde dál...“

Sudová vína …

V prodejně u paní Karlíčkové
je nově od 16.7.2014 zahájen prodej
stáčeného sudového vína.

Dne 9.dubna 2014 uplynuly 4 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.
Manželka Ilona, dcera Věrka,
sestra Dáša Arnoštová s rodinou, tchýně
a tchán.

O zpravodaji ...
Vydává: Obecní úřad Přepychy
tel./fax: 494 628 111, prepychy@prepychy.cz
www.prepychy.cz
Náklad: 350 ks, ZDARMA - možno vyzvednout
na OÚ, v obchodě potravin, v obchodě p. Karlíčkové
Uzávěrka příštího čísla: 31.10.2014
Tisk novin: Rege reklama, Opočno, www.regereklama.cz

Toulky
přepyšskou minulostí

IX.

Po stopách křížků a pomníčků
Prolistujme společně stránky přepyšských kronik a vydejme se za poznáním historie a souvislostí vzniku
některých drobných staveb – křížků a pomníčků, kterých je v našem obecním okolí poměrně hodně. Jaká byla
motivace jejich zbudování, kdy to byla víra, kdy vlastenecké nadšení, kdy jako vděk příznivým událostem, kdo
inicioval tyto připomínky minulosti? Ať již byly důvody jakékoliv, ve všech případech za nimi stojí konkrétní lidé,
kteří dobrovolnými dary, příspěvky a vlastní prací prokazovali úctu tradicím, hodnotám, které dnes nazýváme
evropskými, i snahou, zanechat svou stopu v historii naší obce. Za všemi těmi křížky a pomníčky je cítit i duchovní
rozměr počínání našich předků, nadřazený zájmům komerčním a materiálním.

Křížek ve Dříznech
Asi tím pravým místem našeho pátrání po nejstarším křížku musí být poutní místo Dřízna. Neboť jak praví
kroniky:“ …studánka „Křížovka“ má název od kříže, který od věků v těch místech stával. Možná jest, že kříž ten vyzdvižen už
záhy, by pohanské náboženské obyčeje, které druhdy v tomto dole se konávaly – byly odstraněny a pocta ku Kříži a Matce Boží se
děla.“ Pokud je známo, byl v roce 1819 vztyčen na místě sešlého kříže kříž nový dřevěný a ten opět v roce 1839
nahrazen. Po 44 letech byl rovněž velmi zchátralý, a proto zdejší kaplan Alois Mádr objednal trvanlivý, ze železa
litý gotický kříž z huti arciknížete Albrechta ve Slezsku. Kámen na podstavec z tvrdého pískovcového lomu ve
Skuhrově dodal kameník Josef Novák z Rovného. Celý kříž přišel na 250 zlatých, z toho kaplan Alois Mádr zaplatil
214 zl. a zbytek zaplatila obec. Povozy byly poskytnuty od občanů zdarma.

Postavení kříže bylo dokončeno o půlnoci 8. září 1883 při světle luceren a druhého dne, při 200. výročí
vysvobození Vídně od Turků, byl spolu se studánkou farářem Antonínem Flesarem slavnostně vysvěcen. Sešel se
nevídaný dav věřících (dle kronikáře k 4. tisícům hlav). Průvody přišly z Vysokého Újezdu, Voděrad, Křivic, ze
Lhoty Bolehošťské, ze Záhornice i odjinud. Pěvecká jednota „Vlastimil“ zapěla chorál „Hospodine pomiluj ny“.
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Křížek na Záhornickém kopci
Až do roku 1762 náležela Záhornice k Přepychám. Přepyští občané se ke svým polnostem „Za Horou“ dostávali po
strmé cestě, jejíž náznak, odbočující u dnešního domu Růžičkových lze dosud vypozorovat. Křížek u cesty na
vrcholku „Hory“ byl jistě místem k nabrání dalších sil sedláka a potahu i místem chvilkového spočinutí a
rozjímání. Z kroniky opět víme:“… že roku 1852 jakýsi rouhavý zbojník rozbil kamennou sochu sv. Kříže na kopci
Záhornickém.“

V roce 1864 byl kříž větrem vyvrácen a poničen. Obecní zastupitelstvo rozhodlo objednati nový kříž z pískovce,
ale kaplan Alois Mádr se uvolil, že doplatí ze svého kříž žulový. Kříž byl postaven a 22. listopadu 1864 vysvěcen na
památku tisíciletého jubilea úmrtí sv. Metoděje, apoštola Slovanstva. Přítomno bylo velké množství občanstva
z Přepych, Záhornice a Nové Vsi. Obec vyplatila za kříž 130 zlatých a kaplan Alois Mádr 80 zlatých.

Pomník Cyrila a Metoděje
V roce 1880 byl zavezen rybníček před školou, struze byl dán nový směr a nákladem okresu byl postaven pod
silnicí mostek. Na takto upraveném prostranství bylo postaveno umělecké sousoší Cyrila a Metoděje od
kamenosochařů bratří Jiřičkových z Hořic. Náklad na sochu byl od dobrovolných dárců, zejména od kaplana
Aloise Mádra, který obstaral i její pořízení. Veškeré výlohy včetně železného zábradlí činily téměř 1000 zl.

Sousoší bylo 27. června 1880 zdejším farářem Antonínem Flesarem za asistence 4 kněží slavnostně vysvěceno.
Dejme opět slovo kronice, která celou událost barvitě líčí: „…od 6. hodiny ranní oznamovala proslulá kapela Dobrušská
počátek slavnosti. V 9. hodin dostavili se hosté, sbory dobrovolných hasičů z Hrošky, Mokrého, Bolehoště, sbor vysloužilců
Třebechovských s praporem. Obecenstvo z blízka i daleka velké množství, po celou dobu ozývala se hlučná střelba. U sochy kázal
kaplan Dobrušský Josef Domašínský a závěrečnou řeč měl světící farář Antonín Flesar. Odpoledne byla v hospodě čp. 20 hudební
pěvecká Akademie, řízením kaplana Aloise Mádra se sólisty z Národního divadla v Praze Arnoštem Grundem a Josefem Mádrem.
Podobné umělecké představení Přepychy ještě neslyšely, tak že znalci ze vzdělaného obecenstva z okolí přišlého, podivením naplněni
byli. Sál hospody byl posluchači přeplněn a čistý výnos 105 zl. byl určen na doplatek za sochu.“
O dvacet dva let později se ale píše, že místo kolem sochy nebylo řádně udržované, všeliké nečistoty, stalo se
rejdištěm dětí a večer i dospělejší mládeže a proto zastupitelstvo rozhodlo o okolní úpravě. Prostor byl ohrazen
kovovým plotem a kolem sousoší byly vysázeny okrasné keře, na jejichž nákup věnovali ochotníci 24 korun. Dnes i
nadále vzhlížejí věrozvěsti na vzdělávání mládeže v místní škole.
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Křížek u hřbitova
V roce 1893 byl raněn mrtvicí důstojný pan
farář Josef Deyl. Poznenáhlu se počal
uzdravovat, a proto si za své uzdravení
umínil postavit svým nákladem v obci dvě
sochy. Po dohodě s obcí byla v roce 1898
postavena první socha Ukřižovaného
v Klíčích, při silnici vedoucí k Bolehošti.
Dnes dotváří vstupní část nového hřbitova,
který byl ale zřízen až o 27 let později.
Obec přijala patronátní zachování a udržování křížku, stejně jako i sochy sv. Jana, postavené rovněž dle přání faráře
Josefa Deyla.

Socha sv. Jana
Za časů velké vody byl celý rybník a dolní náves pod vodou. Proto byly hráze v roce 1898 zpevněny a k okrase byl
uprostřed rybníka upraven ostrůvek. Takto upravený rybník byl nazýván „ obecním mořem“. Původně měla být
socha sv. Jana postavena na ostrůvku, ale z toho sešlo, protože by musel být postaven také mostek k soše. Ta byla
nakonec postavena a posvěcena při břehu rybníčku.

V roce 1900 byly na západní straně rybníka, nazývaného již sv. Jan, vykáceny staré vrby a husté keře a k okrase
dolejší části obce zde na jaře 1902 vysázeny stromy, vytvářející zde úhledný parčík. Dnes je, po vkusné úpravě hráze,
s dominantním kaštanem uprostřed rybníčku s čelní sochou sv. Jana, pohledným místem naší obce.
Myslím si, že pan farář Josef Deyl by byl spokojen.
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Pomník Antonína Švehly
V dramatickém roce 1938 se dorost Republikánské strany v Přepychách rozhodl postavit pomník „státníka a vůdce
zemědělského lidu Antonína Švehly“, v parčíku před statkem Antonína Štefana, čp. 38. Předsedou Republikánského
dorostu byl Jan Boháč, místopředsedou František Štěpán, jednatelem Václav Chudý. Projekt parku zpracoval
zahradní architekt p. Vaněk z Chrudimi, pozemek propůjčila obec, stromky daroval p. Štefan, kámen daroval okres
Rychnov nad Kněžnou ze žulového dolu u Javornice. Ocelový plot zřídil strojní zámečník p. Mervart z Přepych za
2.005 Kč. Plaketu s reliéfem A. Švehly dodalo ústředí Republikánského dorostu v Praze za 1.300 Kč.

Celkový náklad 5.000 Kč byl částečně uhrazen ze sbírek dorostu, Kampelička darovala 3.000 Kč a asi 1.500 Kč zůstalo
na udržování parčíku a pomníku. K slavnostnímu odhalení vzhledem k epidemii slintavky a kulhavky v Přepychách a
okolí nedošlo (dle zákona shromažďovacího).

Pomník T.G.M. a padlých
Na veřejné pietní schůzi zastupitelstva obce v roce 1938, konané k prvnímu výročí od úmrtí prezidenta T.G. Masaryka
bylo usneseno, zřídit před Staletou hospodou slušný parčík a do něho postavit památník s reliéfem T.G.M. Zároveň
měl být i památníkem padlých v poslední světové válce. Obec věnovala na tento účel 1.000 Kč, Kampelička 6.000 Kč
a zbylý obnos byl od místních dárců po 10, 50, 100 až 500 Kč. Park se ještě téhož roku zřídil, postavil se základ pod
pomník, ale ke stavbě pomníku, následkem dalších světových událostí nedošlo. Pomník byl dostavěn po 2. světové
válce k 10. výročí úmrtí T.G.M.

V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Její dopady na život občanů v Přepychách si určitě
v Toulkách někdy připomeneme podrobněji. Zatím si alespoň připomeňme jména těch, kteří v ní položili své životy a
která jsou zvěčněna na našem pomníku. Alois Rejzek, Jan Kánský, Bohuslav Pavlík, Jan Rathouský, Josef Čtvrtečka,
Václav Zilvar, František Jelen, Josef Mádr, Karel Bekera, Václav Zvoníček, Jaroslav Zelinka, Jan Dvořák, Vladimír
Sklenář, Jiří Novák, Josef Novák, Karel Novák, Josef Hašek, Václav Kopecký. Čest jejich památce!
Vypravili jsme se po stopách vzniku křížků a pomníků v naší obci. Jejich výčet není úplný, což je potvrzením
bohaté historie Přepych i kulturní úrovně našich předků. V tomto stručném připomenutí chybělo třeba hodnotné
umělecké sousoší Kalvárie před kostelem, nebo kříž v polích na jižní straně pod Horkou. Máme i další zajímavé stavby
tohoto charakteru v Dřízeňském údolí, kříže na hrobech starého hřbitova nebo kapličku rodiny Štefanovy na hřbitově
novém. O tom snad někdy zase příště.
Za pomoc při pátrání děkuji dávným i nedávným kolegům kronikářům.
Vladimír Zdeněk st.
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