Kronika obce

PŘEPYCHY

Rok 2011
Zapsal
kronikář obce Vladimír ZDENĚK st., čp. 182

Výkonné orgány obce

V roce 2011 byly v čele obce výkonné orgány, zvolené v komunálních volbách 15. a 16. října 2010.
Starosta:

Ing. Josef PETERA, čp. 192 (KDU-ČSL)

Rada obce:

Ing. Josef PETERA, čp. 192 (KDU-ČSL)
Jan PODZIMEK, čp. 105 (KDU-ČSL)
Miroslav Otčenášek, čp. 198 (SNK-Přepyšáci)
Ing. Radek ŠICHAN, čp. 214 (KDU-ČSL)
Radek TLÁSKAL, čp. 37 (SNK)

Zastupitelstvo obce:

Miroslav Andrš, čp. 139 (KSČM)
Milan Burket, čp. 147 (SNK)
Táňa Cihlářová, čp. 199 (KDU-ČSL)
Marcela Kalousová, čp. 27 (SNK)
Václav Kánský, čp. 14 (KDU-ČSL)
Mgr. Jan Macháček, čp. 114 (SNK)
Miroslav Otčenášek, čp. 198 (SNK-Přepyšáci)
Ing. Josef Petera, čp. 192 (KDU-ČSL)
Jan Podzimek, čp. 105 (KDU-ČSL)
Tomáš Seidel, čp. 25 (SNK)
Ing. Radek Šichan, čp. 214 (KDU-ČSL)
Jan Škalda, čp. 141 (SNK-Přepyšáci)
Jiří Štěpánek, čp. 102 (SNK)
Radek Tláskal, čp. 37 (SNK)
Vladimír Zdeněk ml., čp. 182 (SNK)

Na Obecním úřadě pracují jako účetní a úřednice Jaroslava Moučková, Miloslava Šimková a na mateřské
dovolené je Jana Zilvarová.
Zastupitelstvo obce se sešlo na 4 zasedáních (2. března; 18. května; 28. června a 11. října). Zabývalo se
závěrečným účtem za rok 2010, územním plánem, plněním rozpočtu roku 2011, informacemi o stavu školství,
novým systémem smluv na odvoz komunálního odpadu domácností, plánovanou výstavbou chodníku ke
hřbitovu a k Záhornici, průběhem oprav rybníku Sv. Ján, úpravou veřejného osvětlení, odprodejem drobných
pozemků obce, zvolilo novým kronikářem Vladimíra Zdeňka st., řešilo potřebné opravy školky a dalších
obecních nemovitostí a řadou dalších provozních záležitostí, souvisejících s chodem obce.

SNK – Sdružení nezávislých kandidátů;
KDU-ČSL – Křesťanskodemokratická unie-Česká strana lidová;
nezávislých kandidátů-Přepyšáci; KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy;
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SNK-Přepyšáci – Sdružení

Obyvatelstvo

K 31. 12. 2011 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 582 obyvatel, 273 mužů a 309 žen. Z tohoto počtu bylo
v průběhu roku nově, z důvodu přistěhování nebo narození, přihlášeno k trvalému pobytu v obci 21 osob:
Příjmení
Bečičková
Bílá
Bílý
Čtvrtečková
Dekovová
Kašpar
Král
Kresta
Lukešová
Mynařík
Novák
Nováková
Piskorová
Seidlová
Stožická
Sýkorová
Vostoupal
Vostoupal
Vostřez
Vostřez
Wéber

Jméno
Sára
Lenka
Tomáš
Jitka
Andrea
Petr
Jiří
Tomáš
Andrea
Pavel
Josef
Marie
Stella
Tereza
Ladislava
Nela
Jaroslav
Michal
Josef
Kryštof
Ondřej

K datu
26. 8. 2011
3. 1. 2011
21. 3. 2011
15. 3. 2011
1. 11. 2011
31. 8. 2011
25. 5. 2011
13. 9. 2011
19. 1. 2011
14. 3. 2011
14. 3. 2011
17. 8. 2011
16. 6. 2011
23. 5. 2011
30. 5. 2011
1. 9. 2011
1. 9. 2011
6. 7. 2011
6. 7. 2011
6. 9. 2011

V rodinách přepyšských občanů se narodilo 10 dětí, 6 děvčat a 4 chlapci.
Příjmení
Bečičková
Čtvrtečková
Král
Lukešová
Piskorová
Seidlová
Sýkorová
Vostřez
Vostřez
Wéber

Jméno
Sára
Jitka
Jiří
Andrea
Stella
Tereza
Nela
Josef
Kryštof
Ondřej

Místo narození
Pardubice
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Hradec Králové
Hradec Králové
Rychnov nad Kněžnou

Radostná událost narození dvojčat (manželům Vostřezovým) byla v obci naposledy před 39 lety (u manželů
Zilvarových).
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V průběhu roku zemřeli:
Příjmení
Jelenová
Rathouská
Hofmanová
Havlíčková
Benc
Bureš

Jméno
Bedřiška
Marie
Růžena
Emilie
Jan
Jaroslav

Datum úmrtí
6. 3. 2011
10. 4. 2011
3. 5. 2011
7. 7. 2011
20. 7. 2011
17. 12. 2011

Místo úmrtí
Rychnov nad Kněžnou
Opočno
Rychnov nad Kněžnou
Přepychy
Hradec Králové
Přepychy

Smutnou událostí byla sebevražda Jana Bence.

V obci je 57 občanů ve stáří 70 a více let (tj. 9,8% z celkového počtu občanů obce). Za
pozornost v této souvislosti stojí aktuální údaj Českého statistického úřadu ze sčítání lidu, že v našem
Královéhradeckém kraji se dožívá v poměru nejvíce starších lidí nad 65 let (16,7% obyvatel kraje).
70 let 6 občanů
71 let 4 občané
72 let 6 občanů
73 let 3 občané
74 let 4 občané
75 let 2 občané
76 let 3 občané
77 let 6 občanů
78 let 3 občané
79 let 2 občané
80 let 1 obč.
81 let 1 obč.
82 let 2 obč.
83 let 4 obč
84 let 2 obč.
85 let 3 obč.
86 let 2 obč.
87 let 1 obč.
88 let 1 obč.
89 let 1 obč.

_____________________________________________________________________________________

Investiční akce v obci

Obec hospodařila v roce 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Příjmy činily 7.505.000,-Kč, výdaje 6.164.000,-Kč.
Největší investiční akcí byla oprava rybníku sv. Jána – 746.000,-Kč a jeho odbahnění – 125.000,-Kč. Práce
odvedla firma p. Silného z Bolehoště, která se již před tím osvědčila cenou i kvalitou práce při opravě rybníku
Obecník. Opravený rybník s kamenným obložením, romantickým ostrůvkem, sochou sv. Jána a parčíky po obou
stranách vytváří příjemnou dominantu spodní části obce. Stejnou firmou byla opravena i zeď u kostela v délce
15m a nákladem 55.200,-Kč.
Na opravě a instalaci sloupů venkovního osvětlení u zahrady školy, u kostela, bytovek ZD, u Andršů a na radar
pod hřbitovem pracovala firma Energomontáže Votroubek s celkovým nákladem 221.959,-Kč.
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Ke zlepšení bezpečnosti provozu byla osazena zrcadla u výjezdu z areálu bývalého JZD u Andršů a na kopci
k Záhornici v hodnotě 32.753,- Kč.
Finančně jsme přispěli i na investice Svazku obcí Dřízna, zejména na výměnu vodovodního úseku mezi
Jakešovými a hřbitovem (celkový náklad 169.551,- Kč) a nákup 8. dílu velmi využívaného Párty stanu.
Z drobných akcí lze připomenout nové vývěsky na plakáty, zábradlí u rybníku Dvorský, nákup 4ks vysílaček pro
Sbor dobrovolných hasičů, opravu kontejneru a vchodových dveří v Mateřské škole apod.
Ve výdajích obce figurují i zajímavé náklady, vyplývající ze zákona, např. za pohřeb Josefa Gotwalda a Miroslavy
Pilařové (celkem 28.149,- Kč), kteří zemřeli ve zdejším Penzionu pro seniory, bez blízkých, kteří by se o ně
postarali.
Firma VOSPOL , s.r.o. rodiny Vostřezových otevřela dne 30. září 2011 za účasti hostů a široké veřejnosti v areálu
drůbežářského podniku nově vybudovanou kompostárnu. Zpracovávat se bude biologický odpad z obecních
travnatých ploch, drtě větví po jarním ořezu, trus z chovu slepic a další biomasa z domácností. Získaný produkt
bude dále využíván pěstiteli ke zlepšení půdních podmínek. Jedná se o chvályhodný ekologický počin.
________________________________________________________________________________________

Školství v obci

Základní škola v Přepychách je venkovská dvoutřídní škola, jejímž cílem je poskytování základního vzdělání pro
mládež ze zdejší obce a blízkého okolí, především pro děti z obce Přepychy, Záhornice, Dobříkovec, Očelice.
V roce 2011 bylo na škole 5 ročníků ve dvou třídách, které navštěvovalo 41 žáků. Školní družinu navštěvovalo
25 dětí. Součástí školy je i mateřská škola, kterou v průběhu roku navštěvovalo 27 dětí a školní jídelna, která
zajišťuje celodenní stravu pro žáky MŠ a obědy pro ZŠ.
Ředitelem školy je Mgr. Jan Macháček, další personál tvořili učitelky, Jarmila Fabiánová-Moravcová, Mgr.
Martina Macháčková, výtvarnou výchovu a školní družinu vedla Iva Macháčková, jako školnice pracovala Iva
Růžičková. Vedoucí mateřské školy, která je právní součástí školy základní, je Eva Hájková, učitelkou Olga
Machačová a provozní zaměstnanec Kateřina Cigánková. Vedoucí školního stravování je Jiřina Rohlenová.
V tomto roce probíhala v MŠ a v 1. -2. ročníku ZŠ nepovinná výuka anglického jazyka. Z 12 žáků 5. ročníku
odešlo v novém školním roce 2011/2012 studovat 5 žáků na gymnázium do Dobrušky.
Bohatá je i mimoškolní činnost žáků v oblasti estetických a sportovních aktivit. Část žáků je zapojena do
místního sportovního klubu, kde hrají aktivně kopanou, ve školním sportovním klubu, v činnosti Mladých hasičů
a v místní organizaci Červeného kříže. Populární jsou besídky pro rodiče, předvánoční „Zpívání koled u kostela“,
plavecký výcvik v Dobrušce, výlety a další vzdělávací akce.
Celá škola se aktivně zapojila do celostátní soutěže „Recyklohraní“, která je zaměřena na sběr baterií a
elektroodpadu. Na konci roku byla škola vyhodnocena jako nejlepší škola ve sběru baterií v celé ČR!
______________________________________________________________________________________

Společenské organizace v obci

Sbor dobrovolných hasičů
Je nejstarší dobrovolnou organizací v obci. Rok 2011 se obešel bez ničivých požárů v obci. Hasiči se věnovali
běžné činnosti, úklidu prostor zbrojnice a jejímu vylepšení, upraveny byly prostory po nákupu vozidla Avia, pro
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snadnější manipulaci s touto technikou. Tradičně je SDH rovněž nositelem kulturního a společenského života
v obci. Úspěšně proběhl začátkem roku ples a karneval, s Občanským sdružením ProPřepychy byla obnovena
tradice masopustu, v srpnu byl organizován již 9. ročník Hasičské noci. Tajný výlet do muzea Merkuru v Polici
nad Metují a broumovského kláštera, zakončený občerstvením a zábavou v Lipinách byl příjemnou odměnou za
celoroční práci. Na prezentaci integrovaného záchranného systému v Dobrušce byla představena chlouba SDH i
obce – historická stříkačka. Stejný obdiv získala i v Mělčanech, při oslavách 80. let místního sboru. Dobře bylo
zajištěno i okresní kolo branné soutěže pro děti Plamen v areálu SK Přepychy.
SDH Přepychy byl řízen následujícím vedením:
Starosta sboru
Josef MAREK
Velitel sboru
Jan CHUDÝ
Pokladník
Jarmila Sejkorová
Asistent starosty
Jiří Kalous
Asistent velitele
Jan rejchrt
Hospodář
Jaroslav Rejchrt
Preventista
Mirek Andrš nejml
Kulturní referent
Marcela Kalousová
Revizní komise
Václav Hroch, Josef Novák
Vedle hmotného majetku měl SDH ke konci roku k dispozici finanční prostředky v celkové částce 79.580,-Kč.
___________________________________________________________________________________________

Občanské sdružení ProPřepychy
Občanské sdružení ProPřepychy je nezisková organizace schválená Ministerstvem vnitra České republiky.
Sdružení vzniklo 1. 12. 2009 a jeho cílem je rozvoj kulturního a společenského života v obci Přepychy.
K 31. 12. 2011 mělo sdružení 33 členů.
Složení výboru: Předseda
Místopředseda
Jednatel
Pokladník
Revizor
Členové

-

Jan DUŠEK (do VČS 10. 12. 2011)
Jarmila SEJKOROVÁ (od VČS 10. 12. 2011)
Tomáš RŮŽIČKA
Vladimír ZDENĚK st.
Tereza MACHÁČKOVÁ
Jiří SEJKORA ml.
Jaroslav PRECLÍK (od VČS 10. 121. 2011)
Vladimír ZDENĚK ml. (od VČS 10. 12. 2011)

Občanské sdružení ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů zorganizovaly po mnoha letech Masopustní rej
(Vostatky), stěžejní kulturní akci roku 2. ročník Festivalu dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“, v
srpnu na Dvorském rybníku I. ročník závodu netradičních plavidel „O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO“. Na třicátá léta
minulého století zavzpomínali ti, kteří navštívili Swingový večer v restauraci Katka. Občanské sdružení
ProPřepychy a ZŠ pozvaly občany na III. ročník vánočního zpívání k altánku nad kostelem sv. Prokopa.
K 31. 12. 2011 mělo sdružení k dispozici finanční prostředky v celkové částce 59.517,-Kč.

________________________________________________________________________________________
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Český červený kříž Přepychy
Místní skupina Českého červeného kříže byla v Přepychách založena počátkem června roku 1959, kdy se sešli
na Místním národním výboru MUDr. Potoček, sestra Horská a zakládající členky sestry Brandejsová Marie čp.
72, Peterová Anežka, Uhlířová Zdenka a Škvrnová Marta. Koncem roku má organizace 69 členů – 59 žen a 10
mužů. Nejstarší člence je 88 roků (Irma Kalousová), nejmladší 21.
Složení výboru: Předsedkyně
Ludmila PRECLÍKOVÁ
Místopředsedkyně
Anna HARTMANOVÁ
Pokladní
Marie KAŠPAROVÁ
Členky
Mária ŠMÍDOVÁ
Táňa CIHLÁŘOVÁ
Věra KARLÍČKOVÁ
Jaroslava TOMKOVÁ
Hana SLOVÁKOVÁ
Milena VAŇKOVÁ
Členky ČČK zajišťovaly zdravotnický dozor při kulturních a společenských akcích v obci, organizovaly sběry
oblečení pro charitativní účely (21. března, 5. září, 21. listopadu), sběr autolékárniček na pomoc postiženým
zemětřesením na Haiti (březen-duben), přednášky se zdravotní a naučnou tématikou (Bylinné čaje a jejich
využití, Kde orli nelétají, Jak chránit děti před infekcemi), ukázky výroby ozdobných předmětů, akci Rozkvetlé
Vánoce s ukázkami aranžování květin, pořádaly společenský ples apod. Významnou činností je získávání
bezpříspěvkových dárců krve. V tomto roce darovalo krev 26 přepyšských občanů a stříbrné Jánského plakety
za 20 odběrů získali letos Jindřiška Kocourová a Tomáš Hejzlar.
____________________________________________________________________________________

SK Přepychy
Z výroční zprávy SK Přepychy se dozvídáme, že organizace měla k 31. 12. 2011 259 členů (44 přispívajících
s právem hlasovacím a 215 registrovaných sportovců). Udržována byla dvě travnatá hřiště, na příjezdu od
Dvorského rybníka bylo ohraničeno parkoviště pro tělesně postižené, opraveny lavice, stoly´, zábradlí a plot.
Nákladem obce byly z bezpečnostních důvodů ořezány topoly, jejichž životnost však končí. Připraveny byly
plány na kompletní kolaudaci areálu, opraveny závlahy a rozhlas. Obec dotovala SK částkou 50.000 Kč. Hlavním
zdrojem financí je pro klub organizace trhů a část rozpočtu je zabezpečována sponzory. Majetek klubu činí
2 850 000 Kč.
Výbor SK Přepychy pracoval ve složení:
Předseda klubu
Místopředseda
Hospodář
Sekretář
Člen
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- Miroslav Pavel
- Pavel Růžička
- Karel Bareš
- Jiří Jelen
- Jiří Škrabák

Člen
Člen
Jako předseda revizní komise pracoval Ing. Milan Frynta z Očelic.

- Vítek Rohlena
- Miloš Židík

Výsledky mužstev v sezoně 2010/2011:
A mužstvo
B mužstvo
Dorost
Mladší žáci
Přípravka

- 14 místo v tabulce (po baráži sestup do nižší třídy)
- 5 místo
- 8 místo
- 7 místo
- 11 místo

Po fotbalové stránce se klubu příliš nedařilo a A tým po deseti letech v krajském přeboru sestoupil do I A třídy.
K záchraně přitom stačil jediný bod. V rozhodujícím zápase baráže se Slávií Hradec Králové byl po faulu zraněn
brankař Václav Krunčík, který musel s otřesem mozku do nemocnice. Trenérem A mužstva byl Václav Zíma.

Myslivecké sdružení Přepychy – Opočno
Myslivecké sdružení (MS) je zájmovou organizací myslivců tj. odborníků na ochranu přírody, chov a lov zvěře.
Svoji činnost vykonávají na základě zákona v tzv. honitbě (revíru), kterou mají pronajatu od honebního
společenstva. Honební společenstvo Přepychy pronajímá v současné době honitbu o výměře 1575 ha. Revír se
rozkládá v katastrálním území obcí Opočno, Přepychy,Čánka,Dobříkovec a jeho hranice nekopírují hranice
katastrů. V roce 2011 bylo ve sdružení registrováno 30 členů.
Výbor sdružení:
Předseda
Místopředseda
Myslivecký hospodář
Finanční hospodář
Kynologický referent a kronikář
Předseda revizní komise
Člen výboru

- Ing. Jaroslav Matička
- Mgr. Jan Macháček
- Radek Křivka
- Jaroslav Brandejs
- Ing. Jan Černý
- Zdeněk Pekař
- Josef Grulich

Hlavní akce sdružení:
V květnu se konaly jarní zkoušky psů pro ohaře a malá plemena, kterých se zúčastnilo 8 psů malých plemen
a 9 psů velkých plemen;
Ve dnech 5. - 8. října byla honitba propůjčena sokolníkům k sokolnickým lovům. Bylo uloveno 27 kusů
drobné zvěře, z toho 4 zajíci a 23 bažantů;
Členové sdružení odpracovali v roce 2011 celkem 1 713 brigádnických hodin a dalších 322 hodin bylo
věnováno zimnímu krmení;
Bylo organizováno 5 společných honů
Organizovány rybářské závody na rybníku Svatý Ján
Odlov zvěře:
Uloveno bylo 379 bažantích kohoutů a 2 slepice, celkem v odhadnuté váze 418 kg;
Veliký pokles byl v odlovu zajíců, pouze 5 ks (v roce 2008 to bylo 126 ks);
V katastru Přepych uloveno 22 holubů hřivnáčů a 12 kachen březňaček
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-

-

Ze zvěře spárkaté bylo uloveno 46 kusů srnčí zvěře, z toho 16 srnců, 20 srn a 10 srnčat. Podle zjištění
sdružení bylo 23 kusů srnčí zvěře sraženo vozidly. Celková váha srnčí zvěře činila 876 kg. Dále byla ulovena
1 danělka a 1 muflonče.
Ze zvěře černé bylo uloveno 13 kusů (11 selat a 2 lončáci) ve váze 355 kg
Ze zvěře škodné bylo uloveno 15 lišek, 5 toulavých koček, 4 kuny, 9 strak a 1 vrána.

________________________________________________________________________________________

Počasí

Zima roku 2010/2011 byla mírná teplotně i množstvím sněhu. Uprostřed měsíce ledna bylo nebývalé teplo, 14.
ledna dokonce mimořádná teplota 10°C. Teprve na konci ledna přišlo ochlazení až na -14°C. I v únoru kolísaly
teploty pod i nad bodem mrazu. Poslední mráz první poloviny roku jsme naměřili 5. května 2011 (-1°C) i když
průměrná teplota dosáhla 14,1°C a květnové dny byly většinou jasné a polojasné. Nástup léta byl pro milovníky
sluníčka a teplých dnů poněkud zklamáním, po větších teplotách přicházely rychlé změny a prudké ochlazení.
Nejteplejším měsícem byl srpen, kdy průměrné teploty dosáhly 19,5°C. Podzim se nám trochu omlouval za
nepříliš podařené léto, nastupoval pozvolně a umožnil stromům měnit barevnou paletu listí, k potěše oka
milovníků přírody. Zcela mimořádný byl závěr roku. Do Silvestra 2011 jsme se nedočkali sněhové přikrývky, do
konce roku vůbec nesněžilo, o vánocích pršelo, a v prosinci klesl teploměr pod bod mrazu zcela výjimečně.
Průměrná teplota v prosinci 2,65°C (nad nulou) byla v Přepychách nejnižší za posledních zapisovaných 15 let
(podle údajů meteorologů v Česku za posledních 60 let). Následující tabulky ukazují přesný přehled teplot a
stavu počasí, tak, jak je v „Junkovicích“ dlouhodobě po 15 let zaznamenává s vytrvalou pravidelností pan Karel
Seidl, čp. 197.
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Den

Listopad 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

stupňů C°
Ráno

Večer

5
6
5
10
11
10
9
10
8
5
-3
1
-3
3
-2
-6
-3
3
2
2
1
0
-1
0
1
5
5
-1
-1
1

10
9
7
9
13
13
11
11
8
1
2
2
5
5
5
-2
-2
2
4
4
0
0
0
0
4
7
4
2
2
3

Průměrná teplota
v listopadu

Ráz počasí

Měsíc

J

Z
J
Z
Z
J
J
Z
J
ZP
PJ
J
J
J
J
J
Z
Z
Z
Z
P
Z
Z
P
Z
J
J
PJ
PJ
Z

Prosinec 2011

Měsíc

3,7C°

Den

stupňů C°

Ráz počasí

Ráno

Večer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
2
7
4
1
2
2
4
-2
-3
1
1
4
3
2
3
0
0
0
1
3
4
2
5
6
5
4
2
1

3
0
6
7
3
2
1
3
7
1
0
3
4
5
2
4
3
2
0
-1
2
3
5
4
6
6
5
4
2
0

Z
J
PZ
Z
Z
Zsn
Z
Z
Z
Z
J
Z
J
Z
Z
Z
Z
ZP
J
J
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
ZP
P

31

0

2

P

Průměrná teplota
v prosinci

2,65°C

______________________________________________________________________________________

Ceny v Přepychách v roce 2011
Základní potraviny
Chleba
Rohlík
Mouka hladká 1kg
Cukr krystal
Máslo
Mléko – 1l
Vejce – 1ks

1)

-

30,-Kč / 28,-Kč
2,30Kč / 2,-Kč
11,-Kč / 12,-Kč
27,60Kč / 26,-Kč
34,50Kč / 34,-Kč
14,50Kč / 16,-Kč
3,-Kč / nevede

Maso
Vepřová kýta
Vepřová plec
Vepřová krkovička
Bůček
Hovězí zadní
Hovězí přední

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

-

95,-Kč / nevede
89,-Kč / nevede
89,-Kč / nevede
60,-Kč / nevede
180,-Kč / nevede
130,-Kč / nevede

Alkohol
Rum Tuzemák

0,5l

-

116,-Kč / 115,-Kč

-

75,-Kč
84,-Kč

Cigarety
Sparta
Marlboro

12

LM

-

72,-Kč

Pivo láhvové 0,5l
Gambrinus 10°
Primátor 10°
Krakonoš 11°
Zlatopramen 11°

-

9,90Kč
9,50Kč
11,-Kč
12,-Kč

Pivo točené v restauraci KATKA
Krakonoš 11°- 0,5l
Krakonoš 12°- 0,5l
Plzeň 12°- 0,5l

-

16,-Kč
18,-Kč
30,-Kč

-

31,82 Kč

Voda dříženská – m

3

1) První údaj obchod Novák / druhý údaj obchod pí. Karlíčkové
________________________________________________________________________________________

Kulturní a společenské akce

6. ledna 2011
Začátkem nového roku se z iniciativy Českého červeného kříže uskutečnila již tradiční
Tříkrálová sbírka. Tři malí králové pod vedením Davida Tomka navštívili jednotlivé domácnosti a koledou a
nápisem „K+M+B 2011“ popřáli štěstí do celého roku. Na charitativní účely bylo v Přepychách a na Záhornici
vybráno 18.577,-Kč.

16. ledna 2011 Také v letošním roce uspořádal Český červený kříž Přepychy tradiční dětský karneval.
V neděli 16. ledna se místní restaurace Katka stala rejdištěm klaunů, čarodějnic a princezen, přišel také vodník,
Batman, zdravotní sestřička, harémová tanečnice, krteček, beruška, řezník, pirát a mnoho dalších pohádkových
postav. Celkem se jich sešlo 47. Karnevalovým odpolednem děti skvěle provedl Vláďa Zdeněk ml., kterému
neméně skvěle asistovala Hanka Marková. Pro děti připravili mnoho zajímavých soutěží a samozřejmě sladkých
odměn. O hudbu se postaral Tomáš Kadlec.
19. února 2011 Po mnoha letech zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů a Občanské sdružení
ProPřepychy Masopustní rej (Vostatky). I přes nepřízeň počasí měla akce velký úspěch, sešlo se téměř 30
masek, které v průvodu obcí doprovodila kapela pana Plašila z Týniště. Na základně v hasičské zbrojnici, kde byl
prodej zabíjačkových pochoutek, se prodalo a snědlo 80kg tlačenky, 55kg jitrnic, 40kg prejtu, 30kg krup, 34kg
škvarků a 39kg ovaru, vypily se 4 sudy Gambrinusu. Rovněž hospodyňky, poučené metodickým návodem
v Přepyšském zpravodaji, připravily tradiční pochoutky a nápoje, což sice značně narušilo soudržnost průvodu,
ale vše přispělo k nefalšovanému veselí.
26. března 2011 Maškarní ples připravený Sborem dobrovolných hasičů patřil k tradičnímu závěru
plesové sezony v Přepychách. Přeplněný sál restaurace KATKA hýřil nápaditostí kostýmů, inspirovaných
dalekými zeměmi, pohádkovými bytostmi, televizními seriály, TV Večerníčky a dalšími nápady, které dokazovaly
kreativitu účastníků. Jako nejlepší masky byly vyhodnoceny Mexická kapela (hasiči Marek, Chudý J., Chudý P.,
Křivka, Křivková)), vodáci (sošné přepyšské panny a chlapci), Bohuš s tetou (dle Bolka Polívky v podání Ondry
Zdeňka a Lenky Drbohlavové) a pohádkový Šrek s Fionou (Jan Dušek a Petra Sejkorová).
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31. dubna 2011 Pálení čarodějnic proběhlo pod dozorem místních hasičů, žádná z děvčat neodletěla,
oheň dohořel, škody nevznikly a zejména děti se pobavily.
27. – 29. května 2011 - V posledním květnovém víkendu proběhla celookresní soutěž mladých hasičů
PLAMEN, která je vyvrcholením jejich celoroční práce. Do soutěží se přihlásilo 36 družstev ve dvou věkových
kategoriích. Každé družstvo soutěžilo v kategoriích požární útok, štafeta 4x60m s překážkami, požární útok
s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic a štafeta CTIF. Stravování pro více jak 300 dětí zajistily dobrovolnice
SDH Přepychy. Družstvo našich mladých hasičů se na předních místech neumístilo, ale ostudu chlapci a děvčata
neudělali, vždyť většina z nich se takové soutěže zúčastnila poprvé.
28. května 2011 Myslivecké sdružení Přepychy-Opočno uspořádalo na rybníku Svatý Ján již pátý
ročník rybářských závodů „Zlatý karas 2011“. Závodilo 49 rybářů, lov probíhal na dva poločasy po 2,5
hodinách. Úlovky se přeměřovaly dle délky, za 1 cm je jeden získaný bod. Počasí letos příjemné, občerstvení
zvěřinovými specialitami výtečné. Nejdelší rybu ulovil František Frolich z Hradce Králové (65 cm), který ve svých
osmdesáti letech byl i nejstarším účastníkem závodu. Vítězem se stal Pavel Bureš z Týniště n. O., který získal
1153 bodů. Rekord p. Kosaře z Opočna 1193 bodů z prvního ročníku překonán nebyl, ale o napětí a zábavu bylo
díky obětavým organizátorům postaráno.
2. července 2011 RTA CUP sportovní charitativní akce v malé kopané s doprovodným kulturním a
společenským programem. Zúčastnila se družstva významných mediálních institucí (TV NOVA, PRIMA, ČT…),
Přepychy tradičně reprezentoval tým Rozzuřený hlemýžď.
5. července 2011 S podporou obce i hejtmana Královéhradeckého kraje pořádalo Občanské sdružení
ProPřepychy stěžejní kulturní akci roku 2. ročník Festivalu dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“.
Skvělá příprava, pěkné počasí a především atraktivní hosté přilákali do areálu hřiště téměř 9 stovek posluchačů.
O úvod se postaral orchestr Bekras z Litomyšle, po nich žesťové kvinteto Brass Five Ústřední hudby Armády
České republiky a vrcholem přehlídky bylo vystoupení Opočenky s legendou dechové hudby, zpěvákem a
hercem Josefem Zímou. Ten sklidil obrovský úspěch a ovace posluchačů ve stoje. O významu festivalu, který si
za krátkou dobu své existence získal, svědčí i účast ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera, cimrmanologa
Miloně Čepelky, skladatele Karla Bělohoubka a mnoha dalších současných i minulých představitelů vojenské
hudby. Ministr zdravotnictví do kroniky festivalu mimo jiné napsal:“ …letošní festival Vám vyšel skvěle co do
obsazení hudebními tělesy, množstvím návštěvníků i počasím. Ať se Vám tak daří i v dalších letech a ať se z něj
stane dobrá tradice. Čím více budete rozdávat dobré hudby, tím méně budete potřebovat zdravotnictví, které
dočasně a s velkou pokorou spravuji. Váš Leoš Heger“
27. srpna 2011 Občanské sdružení ProPřepychy uspořádalo v sobotu 27. srpna na Dvorském rybníku
I. ročník závodu netradičních plavidel „O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO“. Své síly změřilo celkem 10 posádek, které
vyrazily do boje s plavidly vskutku netradičními. Na vše dohlížela porota ve složení: předseda - Jiří Čtvrtečka –
mistr světa v kanoistice a aktivní účastník OH 1976 v Montrealu, trenér reprezentace v kanoistice a člen
Olympijského výboru, členové – Jindřich Kliner- manažer cestovní kanceláře z Prahy, Ing. Josef Petera- starosta
obce, Eva Hájková- vedoucí MŠ, Anna Uhlířová- zkušená mořeplavkyně. Vítězem a držitelem putovního poháru
se stala loď Divoženky (Lenka Sejkorová + Tereza Macháčková). Loď Muchomůrka, která zaujala zejména
nejmenší diváky, byla starostou obce vydražena a umístěna v areálu Mateřské školy. V dílčí kategorii závodu
„Sympatie diváků“ bylo diváky vloženo 4 194,-Kč. Tuto částku ještě rozšířil přepyšský sponzor, který věnoval 1
000,-Kč. Celková částka 5 194,-Kč bude předána Mateřské škole Přepychy na výlet školkových dětí za kulturními
památkami naší vlasti.
1. září 2011
Slavnostní bylo zahájení nového školního roku. Do první třídy nastoupily Kristýna
Chudá, Petra Čtvrtečková a Gábina Zilvarová. V dvojtřídní výuce v 1. až 5. ročníku bude celkem 33 dětí.
(Zajímavé je, že např. v roce 1883 bylo v 1. třídě 117 a v celé škole 296 žáků).
3. září 2011
Sobotní odpoledne 3. září patřilo dětem. Místní skupina ČČK pro ně připravila na
hřišti SK Přepychy Dětský den, odpoledne plné soutěží a zábavy. Děti se dočkaly oblíbeného skákání v pytli,
chůze na chůdách, chytání ryb, chobotnic a jiných vodních zvířátek nebo poznávání předmětů a nově byl
zařazen i úkol ze zdravovědy. Po úspěšném splnění všech soutěžních úkolů byly děti odměněny párkem,
limonádou, perníčky a dalšími sladkostmi.

14

26. listopadu 2011 Na třicátá léta minulého století zavzpomínali ti, kteří navštívili Swingový večer
v restauraci Katka. Dobová garderoba, dámy s boa, pánové v buřinkách a fracích, stylová reklama a výzdoba
sálu, nápaditá tombola a skupina profesionálních muzikantů SWING CABINETU z Prahy vytvořili rámec příjemné
zábavě.
27. listopadu 2011 Po několika letech byla opět Obecním úřadem zajištěna světelná výzdoba vánočního
stromu. Technickou realizaci na krásném vzrostlém smrku v parčíku padlých (naproti obchodu paní Věry
Karlíčkové) provedl p. Dolejší z Čánky. Historii vánočních stromů v Česku připomněl Mgr. Jan Macháček a za
zvuku předvánočních písní a účasti občanů slavnostně rozsvítil Milan Burket.
13. prosince 2011 Rozkvetlé vánoce – to bylo seznamování s trendy vánoční květinové výzdoby,
organizované ČČK Přepychy a květinářstvím Pomněnka v restauraci Katka. Vedle nových rad a námětů pro
šikovné ruce přepyšských žen a dívek bylo možné zakoupit i vkusně aranžované výtvory profesionálek.
22. prosince 2011 Děti ZŠ a MŠ si připravily pásmo koled, říkanek a pohádek při Vánoční besídce
v restauraci Katka. Plný sál rodičů a dalších diváků ocenil bezprostřední a milé projevy talentu „malých umělců“.
Jejich vedení se obětavě věnoval pedagogický sbor přepyšských školních zařízení.
23. prosince 2001 Občanské sdružení ProPřepychy a ZŠ pozvaly občany na III. ročník vánočního zpívání
k altánku nad kostelem sv. Prokopa. Ani nepříjemné deštivé počasí nenarušilo velkému počtu účastníků
předvánoční atmosféru. Živá hudba s trubkovými sóly Karla Pšeničného a Vládi Tošovského, Josef s Marií a
Jezulátkem v betlému, dary králů, koledy v podání dětí ZŠ, vánoční punč pro dospělé a čaj pro děti a množství
vánočního cukroví, dodaného místními hospodyňkami tvořilo rámec příjemného večera, provázeného
moderátorem Honzou Macháčkem.

Poznámka: Všechny uvedené akce jsou zachyceny ve Fotokronice obce 2011
Zápis do kroniky za rok 2011 byl schválen na rozšířeném zasedání rady a zastupitelstva obce dne 3. května 2012.
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