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Aniž jsme vydali poslední Zpravodaj roku 
2009 – je tu již rok 2010. Toto zimní 
období je bilancováním konèícího roku 
a pøípravou na rok následující.
• Druhým rokem pokraèovala finanèní 
krize (snad již bylo dosaženo „dna“ !?). 
Rozpoèet Èeské republiky skonèil 
rekordním schodkem 192,2 mld. korun. 
Naše obec má na úètu k 31.12.2009 
744.000,-Kè (výše nesplaceného úvìru na 
bytovou výstavbu je 269.000,-).
•  Významné akce realizované v obci roku 2009:
- celková oprava rybníku Obecník, 940.000,-Kè, z toho dotace byla 462.000,-Kè
- oprava kanalizace „k Záhornici“, 335.000,-Kè (délka 124 m)
- dokumentace pro stavební povolení „chodník k Záhornici“, 45.000,-Kè
- dlažba pod kontejnery na odpady „u Šaba�áku“, (odstranìní sloupu rozhlasu), 
    30.000,-Kè
- úpravy kamenných zídek u kaplièky ve Døíznech, 50.000,-Kè, podpoøeno darem 
 od obèanù 35.000,-Kè
- suché WC na høbitovì 7.000,-Kè 
- oprava opìrné zídky pøed høbitovem cena 42.000,-Kè (v akci „Z“)
• Poèet exekucí evidovaných v Centrální evidenci exekucí poprvé v historii pøesáhl 
1.000.000. Nárùst soudem naøízených exekucí roste – 428.000 (2007), 554.000 (2008), 
718.000 (2009).Všude pøítomná reklama na bezproblémové pùjèky a nezodpovìdnost vrhá 
nìkteré obèany do neøešitelných situací. Dluhy domácností opìt narostly – na 966 miliard 
korun,roèní nárùst 113 miliard korun . Nìkolik myšlenek od odborníkù: „Kupujeme si 
vìci,které nepotøebujeme - za peníze, které nemáme“. “Není dùležité, kolik vydìláte, ale 
kolik ušetøíte“. Školství zavádí nové pøedmìty – „finanèní gramotnost“ a „etika“. Nadále 

3probíhá navyšování nìkterých plateb – daò z nemovitostí, nájemné,vodné (34,10 Kè/m  ) 
3a stoèné, poplatky za odpady. Naše obec od 1.ledna 2010 zvedá stoèné na 5,-Kè/m  

2a nájemné na 25,70 Kè/m . Chceme tím snížit rozdíl mezi výdaji a pøíjmy u tìchto èinností 
(...a brát i ohled na finanèní možnosti našich obèanù).
• Od „sametové revoluce – listopad 1989“ uplynulo již 20 let./Též jsem chtìl „nasát 
atmosféru doby“ a úèastnil jsem se jedné z manifestací v Praze na Václavském námìstí,kde 
jsem se náhodnì setkal s Janem Tikalem z Opatovic nad Labem/. Bylo to zlomové období, 
bez krveprolití. Oèekávání obèanù se ale naplnila jen èásteènì. Aktuální prùzkum zjistil,že 
45% lidí si myslí, že se mají lépe než za komunismu, 35% naopak, že se má hùøe. 
Je o èem pøemýšlet ….
•  Naše obec pokraèuje v zamìstnávání dlouhodobì nezamìstnaných osob,  financovaných 
úøadem práce (6 pracovníkù). Názory obèanù i poslancù k jejich práci jsou vìtšinou kritické 
(Problematika je na delší diskusi …).Dalším poèinem je zamìstnávání soudem odsouzených 
obèanù (za øízení vozidla  bez oprávnìní, neplacení alimentù,…) na obecnì prospìšné 
práce (3 pracovníci). Pokud systém je funkèní – buï obèan odvede kus práce nebo kráèí do 
vìzení (2 neodpracované hodiny = 1 den vìzení).
• V roce 1986 byl v naší obci vybudován rozsáhlý areál „charitní domov pro sestøièky 
Vincentky“. K 31.12.2009 ukonèil èinnost. Zástupci obce se o Vánocích rozlouèili se 
sestøièkami a podìkovali jim za významný pøínos  pro naši obec. Poslední tøi odjely na 
Slovensko 25. ledna 2010.
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Obec Bernatice nad Odrou

V Bernaticích nad Odrou dne 25.8.2009

Vážená paní pøedsedkynì,
   dovolte mi, abych Vám vyjádøila podìkování za finanèní 
pomoc poskytnutou naší obci a našim obèanùm 
v souvislosti s nièivou povodní, která postihla obec 
Bernartice nad Odrou v èervnu letošního roku.
   Darované finanèní prostøedky byly použity v souladu 
s usnesením zastupitelstva naší obce na obnovu ponièeného 
majetku obèanù a obecního majetku.
   Vaší pomoci si velmi vážíme a ještì jednou dìkujeme 
za projevení nezištné obèanské sounáležitosti.
     S pozdravem                                           

 Mgr. Dana Klosová, starostka obce

MS ÈCK Pøepychy ve spolupráci s Diakonií Broumov 
poøádala 8.7.2009 mimoøádnou sbírku NA POMOC 
ZATOPENÝM OBLASTEM. Pøevážnì se shromáždilo: 
Hygienické potøeby, èistící prostøedky, rùzné pitné a koje-
necké vody a také náøadí.
Sbírku si Diakonie Broumov odvezla 13.7.2009.
Pøi této sbírce jsme od nìkterých obèanù obdržely peníze,
 s tím a� je pošleme potøebným lidem nebo zakoupíme co je 
potøeba.
Obnos od obèanù 3.500,- Kè, MS ÈÈK darovala 2.000,- 
Kè. Seèteno podtrženo 5.500,- Kè.
Tyto peníze se darovaly, poslaly vybrané obci Bernartice 
nad Odrou.
Dìkujeme všem obèanùm za vstøícný pøístup a za humani-
tární  dary.

Děkovný dopis zaslaný MS ČCK

Sbírka

 Tento areál si pronajala firma Germis s.r.o., která bude nadále poskytovat ubytování a služby pro dùchodce.“Pøejeme této 
firmì dostatek klientù a úspìšnou èinnost .“
•  Rok 2010 je rokem volebním - parlamentní (kvìten) a komunální (øíjen). I v naší obci potøebujeme více obèanù,kteøí se 
zajímají o místní politiku, „poperou se o lepší zítøky“ a budou domýšlet dopady svých rozhodnutí na dìní v obci.
•  Poèet obèanù naší obce poklesl na 575 obèanù. I když se v minulých letech udìlalo dost významných opatøení – postavilo se 
22 obecních bytù, Královéhradecký kraj vybudoval dvì budovy ústavu sociální péèe Domov Dìdina – z 220 domù je na 40 
prázdných!! K této problematice je žádoucí seriozní diskuse s obèany i odborníky (stavební parcely, obecní byty, 
financování,…) – rozlišit pøání a možnosti.
•  Byrokracie, kterou všichni kritizují, stále roste. Pøíkladem je výpoèet daní, který patøí mezi nejsložitìjší na svìtì (171. místo 
ze 183,v rámci EU 25.místo z 27).Posledním opatøením s dopadem na obce jsou zmìny v úèetnictví (1. etapa 2010, 2. etapa 
2011). Útìchou nám má být navýšení dotace na státní správu pro naši obec o 150.000,-Kè !
•  Problematika rozpoètu 2010 bude v naší obci doøešena koncem února 2010 jeho schválením. Z diskuse našich poslancù lze 
usuzovat na podporu tìchto akcí :
- zateplení budovy školy (dotaci máme ze SFŽP již pøiklepnutou) ,cena 3.000.000,-Kè
- nákup pozemkù (retenèní nádrže Døížna a Podlažice, cena 250.000,-Kè)
- zastøešení vstupu na poštu, cena 220.000,-Kè
- dokumentace na protipovodòovou ochranu v „Domkách“, cena 72.000,-Kè
U dalších akcí asi dojde ke stanovení poøadí realizace - dle pøíjmù.

Závìrem bych našim obèanùm popøál v novém roce 2010 hodnì zdraví a spokojenosti v rodinách, jasnou mysl a ménì 
sousedských konfliktù. Podnikatelùm dobré výsledky a stabilitu. Spoleèenským organizacím aktivní èleny a dobrou 
pospolitost.         Petera Josef, starosta

   Výbor MS ÈCK Pøepychy

Významným dokumentem pro rozvoj obce je územní plán. 
Stávající byl dokonèen a schválen 13.kvìtna 1997. 
Následnì byly v dalších letech provedeny dvì dílèí zmìny. 
Poslední „Zmìna è.2 územního plánu sídelního útvaru 
Pøepychy „ byla schválena 1.záøí 2009. Èeká nás nové 
zpracování územního plánu. Tímto vyzýváme naše obèany 
a podnikatele – své námìty k doplnìní stávajícího 
územního plánu pøedejte na obecní úøad do 1.dubna 2010. 
Následnì probìhne jednání našich poslancù k podaným 
námìtùm a s MìÚ Dobruška – regionální rozvoj bude 
dojednán další postup./Buï zcela nový územní plán – nebo 
pouhá transformace na stávající právní úpravu/.
V èervnu 2008 vzešla ze strany obce iniciativa na podání 
žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav. 
Bohužel odezva mezi vlastníky pozemkù byla malá (byl 
nutný souhlas vlastníkù minimálnì na 51% ploch 
pozemkù).

ÚZEMNÍ PLÁN 
a komplexní pozemkové úpravy

   Petera Josef, starosta
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   V našem pozemském životì vidíme, že všechny vìci mají 
svùj zaèátek i konec. Tak je tomu i s charitním domem 
a životem sester svatého Vincence de Paul v Pøepychách.
   Chceme-li poznat zaèátek charitního domu, musíme se 
vrátit zpìt do minulosti, do padesátých let minulého století. 
Byly to roky pro Církev a zvláš� pro øeholnice na Slovensku 
velmi kruté a nelidské. Zaèalo to deportací. V noèních 
hodinách, kdy lidé v místech, kde byly komunity sester, 
už spali, ozbrojení milicionáøi pøistavili autobus. Násilím se 
dostali do místností sester a dali jim ultimátum, tøeba jen 
jednu hodinu na sbalení a nastoupení do autobusù. Žádná 
z nich nevìdìla, kam je vezou. Takto je rozvezli po celém 
Slovensku, na rùzná místa. Ubytování bylo nelidské. Sám 
jsem byl toho svìdkem, když jsem nìkteré z nich navštívil na 
hradì v Slovenské Lupèi u Banské Bystrice… Jedenáct 
sester v jedné místnosti a pro 70 jedna toaleta!
   To byl zaèáteèní stav. Nad každou takovou komunitou byl 
ustanoven „andìl strážný“, èlen STB, který sledoval každý 
jejich pohyb.
   Místa, kde pøed tím pracovaly sestry: nemocnice, školy, 
sirotèince, ústavy pro postižené lidi, zùstaly témìø prázdné. 
Nastala stagnace. Co dál? Radili se mocipáni! Na novì 
založených JZD potøebovali pracovní síly. Tam je 
zamìstnali. Lidé byli proti tomu, bouøili se.
   Mocipáni v Èechách byli moudøejší, anebo milosrdnìjší. 
Více než polovinu øeholnic ze Slovenska pøestìhovali do 
Èech a na Moravu. I tady mnohé z nich pracovaly na JZD 
nebo v rùzných továrnách. Po odsunu Nìmcù ze severních 
Èech, konkrétnì v mìstì Varnsdorf po odsunu nìmeckých 
podnikatelù, zùstalo mnoho podnikù bez pracovních sil. 
Proto mnohé sestry byly zaškolené, aby nahradily chybìjící 
pracovníky. Jiné sestry byly zaøazené do rùzných ústavù pro 
mentálnì postižené. To byly zaèátky pro mnohé sestry 
ze Slovenska. Ale co dál?
   Jen sestøièek Vincentek pøišlo ze Slovenska do Èech kolem 
500. Roky utíkaly, mnohé z nich se dostávaly do 
dùchodového vìku a nìkteré po prožitých stresech, 
potøebovaly samotné péèi. Provinciální dùm byl zøízený 
v Mendryce a tam mìli pøedstavení starosti, kde zaøídit vìtší 
charitní dùm pro sestry nemocné a pro dùchodkynì. Pán Bùh 
se však postaral. Byl to dùstojný pán Václav Javùrek, 
kanovník, který byl faráøem v Opoènì. On poradil 
pøedstaveným, že v Pøepychách je prázdná a zachovalá fara 
a okolo pìkná farní zahrada. Ústøední Charita v Praze spolu 
s biskupským úøadem v Hradci Králové k tomu dali souhlas. 
Byl vypracován projekt a práce na novém charitním domì 
pro sestry zaèala v øíjnu roku 1984.

První sestry, které do Pøepych pøišly, byly:

1. sestra Roberta A. Harmadyová
2. sestra Daniela J. Bonková
3. sestra Vilibalda A. Romanèaková
4. sestra Lukrécia Uhláková

Všechny události mají 
svůj začátek i konec

   Bylo potøeba faru opravit a pøizpùsobit ji, aby tam mohlo 
bydlet více sester. Od zaèátku øíjna 1984 a následnì další tøi 
roky, se na opravì farní budovy, pøípravì stavebního 
pozemku a výstavbì nového objektu, vystøídala stovka 
brigádníkù. Huèení rùzných strojù jaké moderní technika 
používá pøi nároèných stavbách, pøestalo až za tøi roky prací, 
výjimkou byly nedìle. 17. 8. 1988 po ukonèení prací byla 
kolaudace. Vystavené dílo, s pomocí mnohých brigádníkù 
z Èech a Slovenska, bylo 1. 12. 1988 slavnostnì požehnané 
pražským biskupem Mons. Lebedou, za pøítomnosti 
mnohých knìží.
   Deo gratis! Bohu díky! Tak dìkovaly mnohé sestry za 
velké milosti a pomoc, kterou obdržely. Také ony se hodnì 
podílely na vzniku nového domova.

Bohužel, ekonomická krize se nevyhnula ani Charitnímu 
domu v Pøepychách, a tak do konce tohoto roku musí toto 
krásné dílo, postavené s pomocí Boží, sester a ochotných 
brigádníkù, opustit.
   Poèet sester se každý mìsíc zmenšuje a ty, které zùstávají, 
trpìlivì oèekávají svoje pøeložení. Každé sestøe, která odtud 
odchází do jiné komunity, vypadnou slzy z oèí. Je to jeden 
z dùkazù, že zde prožily milostivý èas a cítily se zde dobøe. 
Jistì budou na Charitní domov v Pøepychách a roky zde 
prožité, vzpomínat v dobrém po celý svùj život.

P. Bazar CM
správce farnosti

Revize elektrických zaøízení
Domkù - staveb ke kolaudaci, 

øemeslných dílen vèetnì strojù, ruèního náøadí, 
PC techniky a hromosvodù, pøihlášky 

elektromìrù i nejlevnìjšímu dodavateli el. 
energie, poradím pøed realizací nové instalace 

a pøed rekonstrukcemi.

Vyhledám geopatogenní zóny a poradím 
s uspoøádáním lùžek.

Miroslav Šmíd 
517 33 Trnov 10, tel.: 605 893 566   
e-pošta: smidtrnov@seznam.cz
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   V poslední dobì se rozmohla nabídka firem, které nabízejí 
finanèní pomoc lidem v nouzi. Tato pomoc se ale ukazuje 
jako lichváøská, protože tyto firmy mají nastavené smluvní 
podmínky tak, že èlovìk v krátké dobì pøijde i o to, co by 
mu po øádné soudní exekuci zùstalo. Zásadní problém je 
v tom, že smlouvy o pùjèce kromì úrokù obsahují vysoké 
poplatky a sankce a jsou doplnìny o tzv. rozhodèí doložku, 
která zneužívá toho, že se do tìchto problémù dostávají 
lidé, kteøí se nejsou schopni orientovat v základní 
ekonomické a právní problematice. V souvislosti s tím jsem 
dopisem vyzval poslance a senátory KDU-ÈSL, aby 
podnikli kroky k úpravì souèasného nevyhovujícího 
zákona. Spoleènost by totiž mìla lidi v tìžké životní situaci 
pøimìøenì chránit!

Ing. Vladimír Derner, 
námìstek hejtmana Královéhradeckého kraje

http://www.derner.cz/

Co tedy dìlat v nouzi?
1. Nevyhledávat pomoc u firem, které nabízejí finanèní

pomoc a nic s nimi nepodepisovat! 
2. Pozor na slevy, pøedvádìcí akce, nabídky zboží zdarma,

drobné písmo na smlouvách a letácích!
3. Obrátit se v tísni pro radu na proškolené zamìstnance
      sociálních odborù na úøadech! 

Sociálním pracovníkùm v kraji bylo nabídnuto
Krajským úøadem školení „Dluhy trendem
souèasnosti,“ podpoøené Evropským sociálním
fondem. Pokud na nìkterých úøadech není nikdo
proškolen, vyzývám tímto pøíslušné úøedníky 
k doplnìní vzdìlání!) 

4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách, kde poskytují
dluhové poradenství!

Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové, Velké námìstí 34, 
tel.: 495 591 382, 777 737 612, e-mail: plt@hk.caritas.cz 
Konzultaèní hodiny: 
PO+ÈT pro objednané, ÚT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00; 
ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00).

Obèanské poradenské støedisko, o.p.s. – obèanské 
poradny (www.obcanskeporadny.cz)

Hradec Králové
Veverkova 1343, tel.: 498 500 357, e-mail: ophk@ops.cz
Náchod
Hálkova 432, tel.: 491 421 723, 
e-mail: opnachod@ops.cz
Jièín
Tyršova 246, tel.: 493 523 495, e-mail: opjicin@ops.cz 
Trutnov
Horská 5/1 (budova bývalého OÚ), tel.: 499 859 301
e-mail: optrutnov@ops.cz 
AGAPÉ, o.s. – obèanská poradna
Rychnov nad Knìžnou,Panská 1492, tel.: 494 535 112,
e-mail: oprk@wo.cz 

Sdružení SPES – www.pomocsdluhy.cz
e-mail: spes@pomocsdluhy.cz
Farní charita Dvùr Králové nad Labem – obèanské 
poradny, Palackého 99, tel.: 499 620 431
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz 
Jaromìø
nám. Èeskoslovenské armády 16, tel: 739 801 852, 
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz
Hoøice, Husova 321, tel.: 739 801 852,
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz
Rada seniorù Èeské republiky, o.p.s., Hradec Králové
Goèárova tøída 1620/30-Pražské Pøedmìstí, 
tel.: 495 521 048, e-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz
PRO BONO PUBLICO, o.p., Dvùr Králové nad Labem, 
T.G. Masaryka 40, tel.: 499 620 438, 
e-mail: probonopublico@mkinet.cz 
Sdružení obrany spotøebitelù – tel.: 900 080 808 
(8Kè/min),  PO-PÁ 8:00-17:00

Vicehejtman Derner 
upozorňuje na lichváře

Obèanské sdružení sociálních a finanèních poraden s kraj-
skou radou Svazu dùchodcù zahajuje bezplatnou sociálnì - 
finanèní poradnu

Kdo mùže poradnu využívat ?
• držitelé prùkazù ZTP, ZTP/P, TP
• senioøi, sociálnì slabší rodiny
• rodiny s dìtmi
• nezamìstnaní
• ostatní klienti  

Co nabízíme ?
•  informace a pomoc pøi sjednávání slev

- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, 
sleva až 7 %

- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, 
sleva 10-20 %

- pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % 
(ZTP, ZTP-P u vybraných pojiš�oven)

-  pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic

•  zajištìní financí na pohøebné – program Pieta
•  prevenci pøed nebankovními úvìry, pøedlužení a exekuci 

s možným dopadem na slabší sociální skupiny
• vyøízení žádosti na zateplení domu a její zprostøedkování 

se slevou až 50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
• nabídku pracovních pøíležitostí v poradnách OSSAFP 

ÈR po celé ÈR
• kurzy finanèní gramotnosti s osvìdèením o odbornosti

Kontaktní místo:
Hradec Králové: 
Všehrdova 194, Ètvrtek 10:30 – 12:30 hod.
telefon: 518 321 861, 739 623 273
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Neplaťte víc, než je nutné!
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Životní styl = zdraví, krása      
Pod tímto oznaèením se budeme pravidelnì setkávat 

a povídat si na rùzná témata s tím spjatá. Vždy se zamìøím 
na nejèastìji kladené otázky svých klientù, èi aktuálním 
potøebám v našem životì.

Dnešní téma: letošní zpùsob léta zdá se mi ponìkud 
neš�astným, aneb pokožka a péèe o ní.
Prùbìh letošního léta je skuteènì zvláštní a právì proto se 
musíme o svou ple� starat správnì.
Važte si své pleti, je jediná, kterou máte. Je naším nejvìtším 

2orgánem, povrch kùže mìøí 1,6 až 2 m . Pokrývá celé naše 
tìlo a je naší pøirozenou mechanickou ochranou. Chrání nás 
pøed pùsobením chemických látek, pøed záøením a je naší 
tepelnou izolací. Je sídlem èidel a má význam pro náš 
metabolismus. Lidská pokožka se skládá z nìkolika vrstev, 
vnìjší epidermis,støední škáry /corium, dermis/. Podkožní 
vazivo obsahuje tukovou tkáò /subcutis/. Barva kùže závisí 
na prokrvení a množství pigmentu. Množství kožního 
pigmentu závisí  i na vìku. S naším vìkem pigmentu 
pøibývá. I v urèitých fázích života pøibývá kožní pigment. 
Tøeba v tìhotenství, ale i pøi užívání hormonální 
antikoncepce. Pokud již se žena rozhodne pro tuto svou 
ochranu, mìla by ji radìji brát na noc. Protože vždy , když si 
tabletu vezme, má pøechodnì zvýšenou hladinu hormonù. 
Je tedy zbyteèné exponovat se takto sluneènímu záøení. 
Pigmentace mùže nastat i po urèitých lécích, 
ale i dlouhodobým tlakem na urèitá místa tìla. I zde platí , 
že prevence je lehèí, než pøípadná léèba.
Pokud již k nepøíjemné pigmentaci došlo, nelze jen nad ní 
mávnout rukou a øíci si, že se již nedá nic dìlat. Když se 
nebudeme o ple� starat, mùže se pigmentace rozšíøit.

Existuje nìkolik metod jak pigmentové skvrny 
odstranit,jako jsou bìlicí krémy, chemický peeling èi rùzné 
lasery, ale prevence je skuteènì nejlepší. Pozor na solární 
opalování. Stále se o tom jen mluví a mluví , ale touha po 
pìkné opálené pleti žene mnoho mladých lidí do tìchto 
center. Zvláštì dìti a mladiství by si skuteènì nemìli se 
svým zdravím zahrávat.

Naše pokožka se sice stále obnovuje bunìèným 
dìlením,buòky postupují od spodní vrstvy k povrchu, kde 
se odluèují. Celý tento proces rohovatìní probíhá 26-28 
dní. Tento èas máme na to , abychom dali své pokožce tu 
nejlepší péèi a výživu. Je prokázáno , že až  80% lidí si 
pokožku poškodí již v dìtství. Používejte denní hydrataèní 
krém s faktorem sluneèní ochrany SPF 15 /SPF-sun 
protecting faktor/. Oznaèuje pomìr doby strávené na slunci 
do zèervenání s ochranným filtrem, proti dobì do 
zèervenání bez filtru. SPF urèuje jakou èást UVB záøení 
tento faktor propustí do kùže. Na opalování a delší pobyt na 
slunci používejte opalovací krémy s faktorem SPF 20-30.

Kùže je skuteènì naším zrcadlem, které doma také 
leštíte. Mìjte tedy to své pìknì naleštìné,a� se v nìm vaší 
drazí dobøe a dlouho vidí.

Drahé melíry a nehty nám odrostou, ale ple� nám 
zùstane. Neøíkejte si nikdy, že již na vás nezáleží, protože 
každý z vás je jedineèný. Mìjte rádi i sami sebe. 

Jak peèovat o svou ple� si povíme pøíštì.   

poøádané Charitou Èeské republiky ve dnech 10. a 11. 1. 2010
a zajiš�ované farními charitami v obcích

DOBRUŠKA vè. Køovic, Pulic, Domašína, 
Mìlèan, Chábor, Bìstvin, Dolù    127 068  Kè 
VAL, CHLÍSTOV 5 474  Kè 
OPOÈNO vè. Èánky a Dobøíkovce 47 964  Kè
POHOØÍ 15 194  Kè 
PODBØEZÍ, Lhota u Dobrušky a Studánka             17 045  Kè 
PØEPYCHY, MOKRÉ                                             19 149  Kè 
VODÌRADY         6 275  Kè 
HOUDKOVICE 5 076  Kè
OÈELICE 10 228  Kè 
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné 20 585  Kè 
BÍLÝ ÚJEZD, Hroška, Roudné   13 514  Kè
SEMECHNICE 6 640  Kè 
BAÈETÍN   7 032  Kè 
TRNOV 4 818  Kè 
DEŠTNÉ V O. H. 2 895  Kè 
BYSTRÉ V O.H. 13 422  Kè 
JANOV A TIS 5 310  Kè 
DOBØANY A NEDVÌZÍ  6 390  Kè 
OHNIŠOV 5 112  Kè 
OLEŠNICE V O. H.  3 013  Kè 
SEDLOÒOV 4 879  Kè 
BOHDAŠÍN     4 378  Kè                                            

CELKEM                                                                 351 461 Kè    
Všem dárcùm srdeènì dìkujeme a pøejeme vše dobré v roce 
2010.

Výtěžek
Tříkrálové sbírky 2010



Výzva pro podnikatele

Obec Pøepychy vyzývá místní podnikatele, kteøí mají 
zájem umístit informace o své firmì na www stránky 
obce, aby zaslali údaje (název firmy, adresa, telefon, 
www stránky) na e-mail : prepychy@prepychy.cz.
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Rada jak zvládat ranní vstávání a pøipravit tìlo na 
celodenní zátìž. Na zaèátek první dva lehké cviky
1/ Stojíme vzpøímenì, bøicho vtažené, pánev podsazená, 

chodidla mírnì od sebe ale celou plochou na zemi. 
Zhluboka se nìkolikrát soustøedìnì nadechnout 
a vydechnout.

2/ Pomalu s nádechem vypažíme až do mírného záklonu. 
Vytahujeme celé tìlo a ruce do výšky a díváme se 
vzhùru .

Jeden aforismus na závìr : Bojuj proti lidstvu - jsi hlupák.
                                          Bojuj sám se sebou - jsi svìtec.

Pøípadné dotazy a námìty posílejte na e-mailovou adresu: 
Libuse.hrochova@seznam.cz
Nejèastìjší, èi nejzajímavìjší dotazy vyberu a odpovím 
v nìkterém dalším pokraèovaní.
                 Libuše Hrochová poradce vnitøní a vnìjší výživy      

Blahopøejeme k životnímu jubileu!

Srpen 2009
Hofmanová Rùžena                   èp. 2 90 let
Jirmanová Rùžena èp. 199 80 let

Záøí 2009
Škalda Josef èp. 196 82 let

Øíjen 2009
Uhlíø Vladimír             èp. 11 86 let
Saipová Jiøina èp. 220            72 let
Marková Marie èp. 51 72 let
Rohlenová Lenka èp. 81 82 let

Listopad 2009
Martinec Jan èp. 55 72 let
Kuèerová Anežka èp. 86 73 let

Prosinec 2009
Slováková  Hana èp. 162 74 let
Jelenová Božena èp. 53 87 let
Voltr Josef èp. 68 76 let
Kubíèková Miloslava èp. 120 75 let
Faltová Vìra DD Opoèno 85 let

Leden 2010
Škaldová Drahomíra èp. 196 76 let
Kašparová Jiøina èp. 91 85 let
Peterová Anežka èp. 156 77 let
Vostøezová Eva èp. 82 77 let

Únor 2010
Kalousová Irma èp.  27 86 let

Tyto údaje jsou zveøejòovány v souladu se zákonem 
è.101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù , se souhlasem 
zde uvedených osob.

Společenská kronika

Hasičský ples 
v pátek 19.2.2010 od 20:00 hod. 
v restauraci Katka v Pøepychách, 

hudba COMBI, poøadatel SDH Pøepychy

Pyžamový ples
v sobotu 13.3.2010 od 20:00 hod. 
v restauraci Katka v Pøepychách, 

hudba RELAX, poøadatel Iva Kadlecová

Karneval pro dospělé
v sobotu 20.3.2010 od 20:00 hod. 
v restauraci Katka v Pøepychách, 

hudba COMBI, poøadatel SDH Pøepychy

Kultura

O zpravodaji
Vydává: Obecní úøad Pøepychy, tel./fax: 494 628 111
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

Náklad: 300 ks, ZDARMA - možno vyzvednout 
na OÚ, v obchodì potravin, v obchodì p. Karlíèkové

Uzávìrka pøíštího èísla: 31. 5. 2010
Pøíspìvky pøedávejte v elektronické podobì nebo na 
datových nosièích.
Design a tisk novin: regereklama, Opoèno

Český červený kříž Přepychy Vás srdečně zve na

Jarní aranžování
ve středu 24.března 2010 od 19 hod. 

v restauraci Katka v Přepychách.
S trendy letošního jara Vás seznámí, tak jako 
obvykle, děvčata z květinářství Pomněnka.
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