
Výroční členská schůze spolku 

„ProPřepychy, z. s.“  
 

 

14. ledna 2017 



Program VČS spolku „ProPřepychy, z.s.“ – 14. 1. 2017 

1. Zahájení        - Vladimír Zdeněk st. 

2. Volba návrhové komise     - Vladimír Zdeněk st. 

3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2016  - Jarmila Sejkorová 

4. Zpráva o hospodaření v roce 2016  - Tereza Macháčková 

5. Revizní zpráva      - Ing. Jiří Sejkora 

6. Plán činnosti a rozpočet na rok 2017  - Vladimír Zdeněk st. 

7. Diskuse        - Vladimír Zdeněk st. 

8. Usnesení VČS spolku     - předseda návrhové komise 

9. Předání ocenění       - Jarmila Sejkorová 

10. Zakončení VČS      - Jarmila Sejkorová 



Zpráva  

o činnosti spolku v roce 

2016 



Výroční členská schůze  
9.1.2016 



Schváleno 
na loňské 
VČS spolku 

! 



MASOPUST  
 

Spolupráce s SDH 
6. února 2016 













Náklady Specifikace Částka Celkem

Hudba 1 700,00 Kč

Občerstvení masek + plakáty 1 160,00 Kč

2 860,00 Kč

Příjmy Specifikace Částka Celkem

Dobrovolný příspěvek průvodu 

masek
15 756,00 Kč 15 756,00 Kč

15 756,00 Kč

12 896,00 KčČistý zisk

Náklady celkem

Příjem celkem

Ekonomika " Masopust" - 6.2.2016

2 860,00 Kč



Se spolkem ProPřepychy  
do moravského sklípku v Dolních Bojanovicích 

8. – 9. dubna 2016 







/: Vínečko bíle si od mej milej :/ 
/: budu ťa pit, co budu žit, vínečko bílé :/ 

/: Vínečko rudé, si od tej druhéj :/ 
/: budu ťa pit, co budu žit, vínečko rudé :/ 

/: Vínečka obě frajárky, moje :/ 
/: budu vás pit, co budu žit, vínečka obě :/ 





Festival dechových hudeb 

„PŘEPYCHY KARLA PŠENIČNÉHO“ 

Spolupráce s obcí 
5. července 2016 









Náklady Specifikace Částka Celkem

Výlep plakátů 370

Administrativní potřeby 408

Mažoretky Colloredo 1000

Kapela KRAJANKA 25000

Miloň Čepelka 2000

Zvukař 2000

doprava lavic 617

květiny pro učinkující 1280

večeře pro učinkující a štáb - Katka 6240

Na Hřišti - pro stavebníky a učinkující 2300

41 215 Kč

Příjmy Specifikace Částka Celkem

Domov Dědina  23 osob - 60,-Kč 1380

Vstupenky 57787

59 167 Kč

17 952 Kč

O
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8 540 Kč

Ekonomika Festivalu dechových hudeb 

"Přepychy Karla Pšeničného - 2016 - Spolek PP

778 Kč

So
u

b
o

ry

30 000 Kč

P
ro

vo
z

1 897 Kč

Náklady celkem

V
st

u
p

n
é

59 167 Kč

Příjmy celkem

Čistý příjem



Spolupráce spolku  
na svěcení znaku a vlajky obce Přepychy 

5. července 2016 



Závod netradičních plavidel 

„O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO“ 
20. srpna 2016 

 















Kuřátka Na hřišti 
2. září 2016 





Zábavný večer „Říše zvířat“ 
12. listopadu 2016 













Náklady Specifikace Celkem

Pr
op

ag
ac

e

Tisk plakátů a dekoračních foto 675,0

V
ys

to
up

en
í

Hudba STREYCI 7000,0

Dekorace, tácky, plyšová zvířátka, zelenina na 

stoly, pomůcky do soutěže
1087,0

Občerstvení hudby 1040,0

Pronájem sálu 500,0

10 302,0 Kč

Příjmy Specifikace Celkem

Vstupné 5 580 Kč

Dražba 4 080 Kč

9 660,0 Kč

642,0 Kč

Příjmy celkem

Celková ztráta

Náklady celkem

Pr
ov

oz
ní

 n
ák

la
dy



Nákup švestkových stromků k revitalizaci aleje 
Náklad: 40.710,-Kč 

Listopad 2016 





Rozsvícení vánočního stromu obce 
Spolupráce s obcí 

29. listopadu 2016 





Zpívání u kostela – spolupráce se ZŠ 
23. prosince 2016 















Náklady Specifikace Částka Celkem

Ingredience na punč 2 912,00 Kč

Občerstvení muzikantů v Katce 774,00 Kč

3 686,00 Kč

Příjmy Specifikace Částka Celkem

Dobrovolný příspěvek na nápoje a 

občerstvení
6 385,00 Kč 6 385,00 Kč

6 385,00 Kč

2 699,00 KčČistý zisk

Náklady celkem

Příjem celkem

Ekonomika " Zpívání u kostela" - 23. 12. 2016

3 686,00 Kč



Prodej turistických známek 

Prodejní místo Prodáno ks Částka za prodej Prodejní místo K prodeji ks
Účetní 

hodnota

Osičina 50 1 400 Kč Obchod V.Karlíčková 20 600

Restaurace KATKA 20 600 Kč Osičina 100 2800

Obecní úřad 30 900 Kč Restaurace KATKA 20 600

Při Festivalu 4 120 Kč Obecní úřad 30 900

Celkem prodáno 104 3 020 Kč Depozito 64 1920

Celkem aktiva 234 6820

Prodáno v roce 2016 K prodeji  v roce 2017



Toulky 

přepyšskou minulostí

  

 Již druhým rokem jsme svědky úprav okolí silnice, prodírající se masivem opukových skal, tolik 

charakteristických pro naši obec, do kopce směrem k Záhornici. I tento úsek Přepych má svou historii, 

která je popisována na mnoha stránkách našich kronik. Proměna krajiny, její industriální změny a jejich 

dopady do života místních lidí by měly být zachovávány v paměti, neboť ve většině případů zlepšují a 

ulehčují náš život, dostupněji nás propojují s okolními a tím nás vzájemně obohacují. A cesty tuto 

schopnost od nepaměti mají.  

Připomeňme si proto v Toulkách vzdálené souvislosti cesty našich předků přes kopec do míst, 

nazývaných dříve „ Za Horou“. Připomeňme si několik útržků z této historie i proto, že je to cesta k našim 

nejbližším sousedům – občanům Záhornice a Zádolí. 

 

Za dob nejstarších 

 Území nazývané „Za Horou“, táhnoucí se od dnešních Záhornic až k Zádolí, tvořily až do 17. století 

polnosti, obhospodařované přepyšskými majiteli. Při okraji lesa (dnešní Obora) stála pouze knížecí 

myslivna opočenského panství. Někdy po roce 1622, kdy Dvůr v Přepychách kupuje Fridrich František 

Vlkanovský, je vystavěn na dnešní Velké Záhornici menší dvorec tímto šlechtickým rodem. Cesta 

hospodářů z Přepych byla pro potahy s těžkým nářadím těch dob po příkrém kopci velmi náročná.  

 
V těchto místech stávala totiž v 17. století hájenka Vlkanovských z Vlkanova a Přepych a cesta mohla vést 

kolem ní.  

XIV. 

Cesta Za Horu 

Podle dochovaných náznaků 

v krajině i některých indicií z 

kronik vedla pravděpodobně po 

levé (východní) straně dnešní 

silnice, kam odbočovala od 

současného čp. 188 (Růžičkovi) 

a je možné, že pokračovala po 

vrstevnici mezi domy čp. 123 

(dnes Alena Vacková, dříve 

Andršovi) a čp. 173 (dnes 

Hlavovi, dříve Zemánkovi).  

 

Toulky 

přepyšskou minulostí

 
Ta naše hospůdka česká 

 Tradiční charakteristiku a orientační body téměř každé české vesničky tvoří tři 

dominanty. Kostel, škola a hospůdka. V každé neznámé obci vás k nim cesta bezpečně 

dovede. Vedle stánků ryze duchovních může právě hospůdka působit méně vznešeně a 

z historického poznávání méně důležitě. Nedejme se ale mýlit. Stačí prolistovat starými 

kronikami, abychom zjistili, jak právě hospůdkami procházel po všechny generace, 

společenský, kulturní, politický a často i ekonomický život lidí na vesnici. Zde probíhala 

jednání samosprávy, která ovlivňovala další směřování obce, hostily se zde vzácné návštěvy, 

udržovala se tradice kulturního života, uzavíraly se obchody, nebo se v kartách prohrávaly 

grunty. Vesnická hospůdka vždy byla oázou relaxace a svátečního odpočinku po těžké a 

namáhavé práci, provázející vesnický lid od nepaměti. Byla skutečným parlamentem a živou 

sněmovnou lidu s širokou paletou názorů na události prosté i státnické. Mísily se zde a někdy 

i propukaly nejrůznější emoce od zábavných a laskavých, až po ty, které nebyly příliš 

v souladu s desaterem přikázání. Završoval se tu obřad loučení se sousedy, jejichž životní 

pouť skončila, zapíjelo se zrození potomků nových. A těch rázovitých lidí v nich, s jejich více či 

méně přiléhavými a vtipnými přezdívkami, o nichž se často ani nevědělo, jak vznikly, nebo 

kdo byl jejich „lidovým autorem“. Takové postavy, přezdívané lidovými vtipálky přežívají i 

v přepyšské paměti dodnes: „ Bundáš, Kapitán, Vasil, Gumáka, Brambora, Hrabě, Krkovička, 

Vejce, Plukovník, Fadrhons, Dláha, Akademik, Továrník, Policajt, Čangajšek, Fox, Kvašňák, 

Heréra, Kadraba …“. Vím, že Honza Macháček kdysi dokonce uvažoval o sestavení slovníku 

přezdívek, neboť orientace v „hospodském názvosloví“ začala být nepřehledná. 

 Pestrá je mozaika místních i těch „světových“ událostí, které byly námětem 

hospodských hovorů, nebo událostí, kterým hospoda přímo tvořila kulisu. Pro mnohé mladé 

muže byla branou, utvrzující je v jejich dospělosti, pro seniory zase jevištěm jejich 

vzpomínek.  

Na téma českých hospůdek a jejich neopakovatelné osobitosti by se dalo psát 

nejedno filosofující pojednání. Myslím, že v souvislosti s výše uvedenými úvahami bude 

zajímavé i připomenutí některých faktů o čtyřech přepyšských hospodách, zmiňovaných i 

v paměti našich kronik. Tím spíše, že ti nejstarší mají všechny 4 hospody v  paměti dosud. 

XV. 



 Výbor spolku „ProPřepychy, z. s.“ děkuje 

členům, orgánům obce, společenským organizacím i 

občanům za podporu, spolupráci a pomoc v rozvoji 

kulturního a společenského života v roce 2016 a do 

roku 2017 přeje nám všem společně zdraví, 

spokojenost a radost z osobního i společného života 

v naší obci. 


