OKOKLAMY

Kalendář akcí v Přepychách
20. 5. a 27. 5. od 14 hodin, Dřízenské údolí

MŠE SVATÉ
pátek 18. května od 17 hodin, kostel sv. Prokopa

BENEFIČNÍ KONCERT PRAGUE CELLO QUARTET

o
f
PŘEPYCHY in

PŘEHLED AKTUALIT / KVĚTEN 2018

JSME V POHODĚ
ZAVÍTEJTE DO PŘEPYCH

KVĚTEN - ČERVEN, STALETÁ HOSPODA (TESON)

VÝSTAVA OKOKLAMY

VÝSTAVA

V PŘEPYCHÁCH
STALETÁ HOSPODA
(v budově firmy TESON, čp. 66,
křižovatka Záhornice - Týniště)

od 28. 5. 2018

pátek 25. května od 18 hodin, kostel sv. Prokopa

BENEFIČNÍ KONCERT A NOC KOSTELŮ
Lukáš Klobása (varhany) a hosté

sobota 26. května, rybník U sv. Jána

Rybářské závody O ZLATÉHO KARASE
25 - 27. května, areál SK Přepychy

Dětská soutěž mladých hasičů PLAMEN
pátek 1. června od 13 hodin, Restaurace Katka

DĚTI MAJÍ SVÁTEK
Zajímá vás, j
ak snadné je ošálit lidské smysly?
Chcete vědět, proč tomu tak je?
Ukázka očních klamů realizovaná ve
spolupráci
s Muzeem pod čepicí v Hronově, Světem
techniky Dolní Vítkovice
a Psychologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

PARTNER VÝSTAVY

neděle 3. června, sraz v 8:30 hodin u Hasičské zbrojnice

CYKLISTICKÝ VÝLET DO ČASTOLOVIC
čtvrtek 14. června od 17 hodin, kostel sv. Prokopa

BENEFIČNÍ KONCERT ZUŠ DOBRUŠKA

Vážení čtenáři,
rodáci, přátelé Přepych, či náhodní turisté, kteří jste zavítali do našich končin,
vězte, že návštěva Osičiny a pod ní ležícího Dřízenského údolí je příjemnou
procházkou (v případě touhy po báječném výhledu z rozhledny však musíte
vystoupat do výše 33 metrů a zdolat 165 schodů) a zároveň balzámem na duši.
O tom by vám mohli vyprávět účastníci tradičního Výšlapu na Osičinu.
U nás získáte rozhled a BUDETE V POHODĚ. A nemusíte být ani z Přepych.

čtvrtek 14. června od 17 hodin, kostel sv. Prokopa

ŽEHNÁNÍ ZVONU sv. JIŘÍ
za účasti biskupa královéhradeckého Josefa Kajneka

K NÁVŠTĚVĚ PŘEPYCH PATŘÍ

Přepychy INFO. Periodický tisk územního samosprávného celku vydává OÚ Přepychy, T: 494
628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Náklad 400 ks. Vychází 8x do roka. Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková a Jiří Králíček. Foto: archiv Obce Přepychy, spolek ProPřepychy, Jozef Papík. Registrace: MK ČR E 22540

(čp. 66, křižovatka Záhornice - Týniště)

ZMRZLINA U JANČI

OBČERSTVENÍ NA HŘIŠTI

(areál SK při výjezdu z Přepych na Mokré)

Samospráva obce

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2018-04
ze dne 3. 5. 2018
I. Zastupitelstvo obce Přepychy bere na vědomí:
1. Bod 2 programu • Určení zapisovatele. 2. Bod 3 programu • Kontrolu plnění
dřívějších usnesení. 3. Bod 4 programu • Informaci o plnění rozpočtu. Nedostatečné krytí plánovaných akcí. 4. Bod 5 programu • Rozpočtové opatření č. 6/2018,
7/2018, 8/2018. 5. Bod 7 programu • Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Obnova budovy MŠ, čp. 167 – rekonstrukce
rozvodů vody vč. rekonstrukce kuchyně“. 6. Bod 9 programu • Zprávu komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Výměna oken, dveří a
vrat na budově čp. 125 – hasičská zbrojnice Přepychy“. 7. Bod 11 programu • Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „ Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa I.“ 8. Bod 13 programu • Informaci
o odlití zvonu v Holandském Astenu. 9. Bod 14 programu • Informaci o GDPR.
10. Bod 15 programu • Zprávu ze ZŠ a MŠ Přepychy. 11. Bod 16 programu • Informaci o komplexních pozemkových úpravách. 12. Bod 17 programu • Informaci
o volbách do zastupitelstva obce 2018. 13. Bod 18 programu • Rekapitulaci realizovaných akcí ve volebním období 2014-2018. 14. Bod 19 programu • Pozvánku na
kulturní akce (8.5. výšlap na rozhlednu Osičina, 18.5. benefiční koncert). 15.Bod 20
programu • Informaci o výlukovém autobusovém spoji. 16. Bod 21.1. programu •
Žádost o odkoupení pozemku č.j. 328/2018. 17. Bod 21. 2. programu • Oznámení
o zahájení územního řízení o umístění stavby (lokalita Z1 a Z26). 18. Bod 21. 4.
programu • Informaci o stavebních úpravách čp. 21 (stavební povolení). 19. Bod
21. 5. programu • Informaci o cyklistickém závodu 25.8.2018 (Rozhodnutí MěÚ
Dobruška č. 30.18). 20. Bod 21. 6. programu • Informaci o uzavření obchodu
potravin v obci a schůzce s novým majitelem.
II. Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje (pro, proti, zdržel se):
1. Bod 1 programu • Program jednání a ověřovatele zápisu (14/0/0). 2. Bod 6 programu • Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 2 mil. Kč na financování
investičních akcí a oprav realizovaných obcí Přepychy v období čerpání úvěru, především akce: „Obnova budovy MŠ čp. 167, Přepychy – rekonstrukce rozvodů vč.
rekonstrukce kuchyně“, „Obnova budovy hasičské zbrojnice čp. 125, Přepychy“,
„Obnova veřejného osvětlení“, se splatností do 31.12.2025 a pověření starostky ke
sjednání podmínek úvěru a podpisu úvěrové dokumentace. Způsob zajištění úvěru: peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny
žádnými zajišťovacími prvky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce Přepychy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce sjednáním podmínek úvěru
a podpisem úvěrové dokumentace (10/1/3). 3. Bod č. 8 programu • Dodavatele
stavby a smlouvu o dílo na realizaci akce „Obnova budovy MŠ, čp. 167 – rekonstrukce rozvodů vody vč. rekonstrukce kuchyně“(14/0/0). 4. Bod 10 programu •
Dodavatele stavby a smlouvu o dílo na realizaci akce „Výměna oken, dveří a vrat
na budově čp. 125 – hasičská zbrojnice Přepychy“ (14/0/0). 5. Bod 12 programu •
Dodavatele stavby a smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení
v obci Přepychy – etapa I.“(14/0/0). 6. Bod 21.1. programu • Vyhlášení záměru na
prodej pozemku č. 2/2018, dle žádosti č.j. 328/2018 (14/0/0). 7. Bod 21.3. programu • Žádost o převod pozemků akce „Chodník „Ve Skalách“ Přepychy“ (14/0/0).

Společenský život
Přistávací ranvej opět v provozu
30. dubna hřiště SK Přepychy

Tradiční čarodějnice. Mezipřistání na hřišti SK Přepychy při přeletu na Petrovy kameny.

VÝROČNÍ SCHŮZE VČELAŘŮ
Zlatá medaile do Junkovic
Již tradičně, se první
neděli v únoru, schází
členové včelařského spolku
Přepychy na své výroční
schůzi,
aby
hodnotili
uplynulý rok. Bylo tomu tak
i 4. února letošního roku. Na
schůzi, vedle 49 vlastních
členů, přivítali i milé hosty.
Starostky obcí paní Zdeňku
Seidelovou za Přepychy a
Libuši Brandejsovou.
Plné
znění
zprávy
z
výroční schůze i jméno
vítězky soutěže Český med
uvedeme v Přepyšském
zpravodaji.

U příležitosti výročí střetu vojsk generála
Laudona a pruského krále Fridricha a připravované vzpomínkové akce vydala obec
pohlednici:
„Himmel, Laudon! V Přepychách!“
Tuto pohlednici zakoupíte na Poště Partner
a občerstvení U Janči.
Svaz tělesně postižených pořádá

POHÁDKOVÝ LES
PRO SENIORY
A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
9. června 2018 od 13 do 15 hodin
zámecký park Opočno u letohrádku
od 16 hodin na Trčkově náměstí
MALÁ DECHOVÁ HUDBA OPOČENKA
a další opočenské hudební uskupení

Samospráva obce

II. ročník TRAKTOR DEN - 23. 6. pořádá SDH
pozvánka pro vystavovatele i návštěvníky

PROGRAM 2018
Benefiční koncerty

Výpis z Usnesení zastupitelstva č. 2018-04
ze dne 3. 5. 2018
II. Zastupitelstvo obce Přepychy pověřuje starostku: obce:
• k podpisu úvěrové dokumentace dle bodu 6 programu. • k podpisu smlouvy dle
bodu 8 programu. • k podpisu smlouvy dle bodu 10 programu. • k podpisu smlouvy dle bodu 12 programu. • k dalším jednáním a podpisu smlouvy dle bodu 21.3.
programu.

18. 5.
Prague Cello Quartet

III. Připomínky a informace :
• Stavební parcely – doporučeno zpracovat včas podmínky prodeje - návrh zvýhodnit zájemce, kteří rychle postaví. • Smlouva o dílo – upozornění na chybnou e-mailovou adresu. • Zpomalovací pruh v Domcích u MŠ – návrh umístit.

25. 5.
Noc kostelů
Lukáš Koblása, hosté

VZPOMÍNKA - KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY
8. květen u Pomníku padlých

14. 6.
ZUŠ Dobruška

MARIUS PEDERSEN

13. 7.
Pavel Svoboda
a Dagmar Pecková

SVOZ ODPADŮ - PŘEPYCHY

BACHA DĚTI!
14. 9.
ČARODĚJNICE
Pavel Šporcl
jsou za dveřmi.

MARIUS PEDERSEN

SVOZ ODPADŮ
PŘEPYCHY

17. 11.
ELLA (Eliška Machačová)

Mobilní svoz

1. 12.
Staročeský advent
Jakub Hrubý

NAVŠTIVTE

PŘEPYCHY

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
sobota 2. 6. 2018
10:30 — 11:30 hodin
z parkoviště TESON

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Prvním zastavením účastníků Výšlapu na Osičinu byl Pomník padlých. Zapálením svíček si
rodiny připomenuly nelehké životní osudy generací, které poznamenaly válečné konflikty.

sobota 2. června 2018
ze stanoviště parkoviště TESON

KONTEJNERY

Sejdeme se
prosinec
30.4.2018
J. J. Rybav 18 hod.
u rybníku Dvorský
Česká mše vánoční

NA OBJEMNÝ ODPAD
pátek 1. 6. — pondělí 4. 6. 2018

v Přepychách.

S sebou lampiony a košťata.
Těšíme se
na všechny
čarodějnice a čaroděje.
10

Pomník T.G.M. a padlých

Kontejnery na

OBJEMNÝ ODPAD

pátek 1. června — pondělí 4. června
na parkovišti TESON a parkovišti u MŠ

BENEFIČNÍ KONCERTY 2018
NA
OBNOVU ZVONŮ
v kostele sv. Prokopa

na parkovišti TESON a u MŠ

V letošním roce uplyne 100 let od konce 1. světové války. Připomeňme si
jména těch, kteří v ní položili své životy, našich rodáků i těch, kterým se Přepychy staly domovskou obcí. Jejich jména 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!

X. ročník Výšlapu na Osičinu
8. květen 2018

OTEVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZONY
Dřízenské údolí

V úterý 8. května, v den státního svátku, jsme si opět vyšlápli na rozhlednu.
Na oblíbený „Výšlap na Osičinu“, letos již 10. ročník, se vydalo opět kolem
60 účastníků – dětí i dospělých různých generací + několik psích mazlíčků.
Sešli jsme se v 9 hodin ráno u prodejny zmrzliny manželů Krulichových, občerstvili se výbornou vanilkovou a pistáciovou zmrzlinou a jinými dobrotami,
zapálili jsme svíčky u Pomníku padlých a vydali se na kótu 413 metrů n/m.
Trasu jsme letos zvolili vhodnou pro kočárky, aby ji zvládly i maminky dvou
nejmladších několikaměsíčních účastníků pochodu. Šli jsme mezi krásně upravenými skalami na Velkou Záhornici a pak lesní cestou k rozhledně.
Na rozhledně nás čekalo další příjemné občerstvení a také pořádný vítr. Adámek Zilvar nakreslil do kroniky návštěv krásný tank, ke kterému jsme se všichni
podepsali, a vydali jsme se do cíle.

Vážená paní starostko,
dovoluji si poslat Vám fotky, na kterých jste se mi "připletla" před objektiv. Omlouvám se za tu prostřední, resp. za ten "stromek z hlavy". To jsem neuhlídal. Rád jezdím
na kole, a tak jsem se před týdnem rozjel také Otevřít cyklosezónu přes Kostelec do
Dřízeňského údolí. Od roku 1978 jsem v tomto pěkném údolí byl asi pošesté. V naprosté většině mých návštěv to byla oáza klidu a pohody. Minulou sobotu tam bylo,
pravda, o něco více návštěvníků než obvykle, ale zase jsem měl poprvé příležitost
nahlédnout dovnitř kaple Panny Marie Lurdské. Hlavně že se vydařilo počasí a věřím, že to nebyla návštěva těchto míst poslední. Zhruba před dvěma měsíci, v neděli
18. března, jsem si zajel do Přepych autem na výstavu vláčků. A také jsem odjížděl
spokojený z příjemně stráveného odpoledne.
S pozdravem Jan Dušák, Rychnov nad Kněžnou, dne 29. 4. 2018
Po žluté turistické značce jsme Křížovou cestou došli až ke kapličce, kde jsme
si krásné slunečné počasí užívali až do odpoledních hodin. Opékali jsme párky,
buřty, steaky a jiné dobroty. Slunili jsme se na dekách a jako každý rok jsme si
den volna všichni moc užili.
Věra Tláskalová

BUDOUCNOST
POTRAVIN U NOVÁKŮ
Opuštěná prodejna U Nováků zeje
prázdnotou. V současnosti jedná zájemce o objekt a současně
případný budoucí provozovatel
prodejny s majiteli budovy o jejím
brzkém zprovoznění.

U příležitosti výročí střetu vojsk generála
Laudona a pruského krále Fridricha a připravované vzpomínkové akce vydala obec
pohlednici:
„Himmel, Laudon! V Přepychách!“
Tuto pohlednici zakoupíte na Poště Partner
a občerstvení U Janči.
Svaz tělesně postižených pořádá

POHÁDKOVÝ LES
PRO SENIORY
A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
9. června 2018 od 13 do 15 hodin
zámecký park Opočno u letohrádku
od 16 hodin na Trčkově náměstí
MALÁ DECHOVÁ HUDBA OPOČENKA
a další opočenské hudební uskupení

PROGRAM 2018
Benefiční koncerty
18. 5.
Prague Cello Quartet
25. 5.
Noc kostelů
Lukáš Koblása, hosté

Z Přepych se Strachem do Astenu
zrod zvonu v předvečer svátku sv. Jiří
V předvečer svátku sv. Jiří byl v holandském Astenu pro kostel sv. Prokopa odlit Petrem Rudolfem Manouškem sedmisetkilový zvon nesoucí jméno Jiří. Po
úspěšné sbírce na rekonstrukci varhan z roku 1872 je to další symbol skvělé
spolupráce samosprávy Přepych, spolků, církve a občanů. Zrodu nového zvonu, který nahradí původní zrekvírovaný v roce 1942, přihlíželi starostka Zdeňka
Seidelová, kronikář Vladimír Zdeněk za spolek ProPřepychy a za sbor dobrovolných hasičů Jan Škalda. Oporou při aktu přímo božím doprovázeném jevy pekelnými jim byl příznivec Přepych a patron zvonu, režisér Jiří Strach. Přepychy
se tak dočkaly nového zvonu a děti ze základní školy poutavé přednášky o jeho
vzniku i o Muzeu zvonařství založeném rodinou Eijsboutsů.
KraJ, Orlický týdeník

14. 6.
ZUŠ Dobruška

prosinec
J. J. Ryba
Česká mše vánoční

Premiéra dramatického válečného filmu - Finsko/Belgie/Island. Válečné drama Neznámý voják vypráví o jednotce finských vojáků bojujících
proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu.

DOBRUŠKA 24. 5. od 10 hodin - HASTRMAN
Představení nejen pro seniory
Repríza romantického thrilleru od režiséra O. Havelky.

DOBRUŠKA do 31. 5. - VÝSTAVA VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ
Malý sál KINA 70 v provozních hodinách kina
Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na
území českých zemí.

Z tvorby Klubu přátel paličkované krajky při T. J. SOKOL Opočno

OPOČNO 9. 6. - OSLAVY 950 LET MĚSTA
SOKOLSKÉ DOPOLEDNE ke 150 letům T. J. SOKOL Opočno
10: 00 hod - slavnostní zahájení u Sokolského domu a Dětský den
HLAVNÍ OSLAVY 950 let Opočna
14: 00 hod - vystoupení spolků a hudeb na Trčkově náměstí

14. 9.
Pavel Šporcl

1. 12.
Staročeský advent
Jakub Hrubý

DOBRUŠKA 20. 5. od 20 hodin - NEZNÁMÝ VOJÁK

MOKRÉ do 31. 5. - Výstava TVÁŘE V PALIČKOVANÉ KRAJCE
v době otevření OÚ a knihovny

13. 7.
Pavel Svoboda
a Dagmar Pecková

17. 11.
ELLA (Eliška Machačová)

TIPY
ZÁBAVA KOLEM NÁS

POHOŘÍ.23. 6. od 14 hodin - Festival FOLKÁČ VE STODOLE
O cestě za odléváním zvonu pro Přepychy, kterou si účastníci hradili z vlastních zdrojů, vyprávěla dětem ZŠ starostka obce s obecním kronikářem.

MS ČČK PŘEPYCHY
poděkování
Děkuji všem občanům, kteří 23. 4. 2018 přispěli do sbírky použitého ošacení na
humanitární a jiné účely pro Diakonii Broumov.
Další sbírku bychom rádi zopakovali v podzimním čase.
Díky patří také vybraným žákům ZŠ Přepychy, kteří se účastnili 26. 4. 2018 soutěže Hlídek mladý zdravotník v Rychnově nad Kněžnou. Umístili se na krásném
4. místě. Díky patří též vedoucím Jitce Čtvrtečkové a Jaroslavě Čtvrtečkové.
Více informací uvedeme v Přepyšském zpravodaji.
Závěrem mi dovolte pozvat děti nejen z místní MŠ a ZŠ Přepychy dne 1. 6 .2018
od 13 hodin do restaurace Katka na akci "DĚTI MAJÍ SVÁTEK". Pro děti jsou nachystány soutěže, odměny a Disco
za ČČK Ludmila Preclíková

Folk a country na Statku u Oubrechtů
Předprodej vstupenek: Opočno - Zmrzlina u Maxe, Dobruška - IC

Závod v Trail Orienteering
obliba Přepych narůstá
Trail Orienteering je sport z rodiny orientačních sportů vhodný pro vozíčkáře.
Pořadatelé závodu požádali obecní úřad o jeho uspořádání 16. června od 14 do
18 v lokalitě Ve Skalach. Závodu se bude účastnit kolem 20 vozíčkářů.
Trail orienteering, též Trail-O, je sportovní disciplína zaměřená na orientaci a na
správné čtení a interpretaci mapy. Tzv. „precizní“ nebo „přesná“ orientace. Tento
sport byl vyvinut mj. proto, aby orientační sporty (jako např. orientační běh) byly
dostupné i lidem s omezenou hybností. U Trail-O není rychlost součástí soutěže.
Závodník dostává mapu s vyznačenou závodní tratí, každé kontrole zakreslené v
mapě kolečkem odpovídá v terénu shluk lampionů a závodník musí rozpoznat, který
z lampionů odpovídá popisu kontroly a poloze středu kolečka. Závodníci se mohou
pohybovat libovolně po trati, ovšem pouze po cestách, nesmějí vstupovat do terénu.
Zdroj Wikipedie

OBNOVA ZVONŮ v kostele sv. Prokopa

KONCERTNÍ SHOW FILMOVÝCH MELODIÍ
A POPOVÝCH HITŮ

POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018
Benefiční koncert v kostele sv. Prokopa

NAVŠTIVTE

PŘEPYCHY

Čtveřice mladých cellistů přináší originální úpravy nejznámějších klasických skladeb i filmových a jazzových melodií, rockových nebo popových
hitů. Jejich cílem je bavit diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou.

PŘEPYCHY
kostel sv. Prokopa

PÁTEK 18. KVĚTNA OD 17 HODIN

LUKÁŠ KOBLÁSA
varhany

NELA VIKTOROVÁ
soprán

PÁTEK 25. KVĚTNA OD 17 HODIN
POSKYTNUTÍ DARU NA ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZVONU
Obec Přepychy vás zve na koncert:

PRAGUE CELLO QUARTET
BENEFIČNÍ

KONCERTY

na záchranu zvonů v kostele sv. Prokopa v Přepychách

PŘESVĚDČTE SE O TOM SAMI
V KOSTELE SV. PROKOPA V PŘEPYCHÁCH.
NEVĚŘÍTE?
NAVŠTIVTE www.pcq.cz

CENA DÍLA: 700 191 Kč včetně DPH (majitel zvonu Obec Přepychy)
DÁRCE MŮŽE ZVOLIT FORMU FINANČNÍHO DARU:

1) Anonymně, bez darovací smlouvy. Finanční částku zašle nebo vloží přímo
na sbírkové konto vedené u České spořitelny, účet číslo 182-1240141309/0800.
2) Poskytne finanční dar na základě darovací smlouvy. Dárce smlouvu podepíše v kanceláři Obecního úřadu Přepychy a danou částku složí hotově do
pokladny obce nebo převede bezhotovostně na účet obce vedený u České
spořitelny, číslo účtu 1240141309/0800. Dárce získá pamětní certifikát.

STAV SBÍRKOVÉHO KONTA „ZVON“ KE 30. 4. 2018: 322 325 Kč.

POSKYTNUTÍ DARU NA OPRAVU HISTORICKÝCH ZVONŮ
CENA DÍLA: 230 021 Kč včetně DPH
MAJITEL ZVONŮ: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘEPYCHY
ČÍSLO SBÍRKOVÉHO KONTA: 35-1243470319/0800

5. 7. 2018
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

KARLA PŠENIČNÉHO
7. 7. 2018
HIMMEL, LAUDON!
260 let od střetu generála LAUDONA a
krále Fridricha II. u Záhornice. Dobové
iniformy, odhalení dřevořezeb vojevůdců

25. 8. 2018
O PŘEPYŠSKÉ KORMIDLO
Soutěž netradičních plavidel

Obec Přepychy si Vás dovoluje pozvat na

Servisbal slaví
25 let partnerem
společenského dění regionu

Společně s T. J. SOKOL Opočno

PROGRAM

Oslavy 150 let T. J. Sokol Opočno, 9. června 2018
10:00 — 11:00 hodin, areál Sokolského domu

Cyklistický výlet do Častolovic

NAVŠTIVTE

PŘEPYCHY

Kdy: neděle 3.6.2018
Sejdeme se:
cyklisté - u hasičské zbrojnice v Přepychách
v 8:30 hod.
Kdo si s námi nechce otestovat svoji
cyklistickou vitalitu, může se do Častolovic
dopravit vlastním autem.

Dekorování historického praporu pamětní stuhou (kým???)
Slavnostní odhalení pamětního kamene u příležitosti otevření
nově vybudovaného dětského hřiště
Slavnostní udělení Plakety Rudolfa Skuherského významným
osobnostem ctícím sokolské ideály

necyklisté - vlastní doprava – sraz na
zámku v Častolovicích před vstupem do
„minizoo“ v 11:45 hod.

10:00 — 16:00 hodin, Sokolský dům
Prohlídka Sokolského domu s expozicí historických medailí a odznaků všesokolských sletů

S sebou: peníze na vstupy do zámku,
minizoo a dobrou náladu

10:00 — 12:00 hodin,, zahrada Kapucínského kláštera
Slackshow s Lukášem Černým a Michalem Pírkem
Originální umělecko sportovní show doplněná workshopem chůze na „lajně“. (www. slackshow..com). Pro T. J. Sokol pořádá spolek
ABAKUS
Dětský den pořádaný Clubem opočenských mužů pro Sokol Opočno
Soutěže o ceny, zábava pro celou rodinu, netradiční disciplíny, tvořivé dílničky s modeláři.

PARTNER T. J. SOKOL OPOČNO

Návrat: každý si určí sám
Prosíme všechny zájemce, aby nahlásili
svoji účast na poště v Přepychách do
30.5.2018

Trasa: dlouhá přibližně 20 km
Zajistíme doprovodné vozidlo, pro případ
vyčerpání…..

BENEFIČNÍ KONCERTY 2018
NA
OBNOVU ZVONŮ
v kostele sv. Prokopa

PROGRAM 2018

V případě špatného počasí se výlet neruší,
dopravu si každý zvolí sám a sraz bude na
uvedeném místě.

Benefiční koncerty
18. 5.
Prague Cello Quartet
25. 5.
Noc kostelů
Lukáš Koblása, hosté

POZVÁNKA - OSLAVTE S NÁMI ČTVRTSTOLETÍ

14. 6.
ZUŠ Dobruška
13. 7.
Pavel Svoboda
a Dagmar Pecková
14. 9.
Pavel Šporcl
17. 11.
ELLA (Eliška Machačová)

ČASTOLOVICE MINIZOO

1. 12.
Staročeský advent
Jakub Hrubý
prosinec
J. J. Ryba
Česká mše vánoční
Společnost Servisbal Obaly vznikla v roce 1993. Jedná
se o prosperující rodinnou českou firmu poskytující bezchybný, excelentní servis pro balení spolu s vizí tvořit
obaly pro budoucnost.

S sebou:

lampióny, košťata …

Těšíme se na všechny čarodějnice a čaroděje.
Společně si zasoutěžíme, opečeme párek a
upálíme čarodějnici…
Projekt „Obnova historických varhan v Přepychách“ je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Bc. Aneta BARTOŠOVÁ

T: 494 628 111, M: 724 025 975
E: aneta.bartosova@prepychy.cz
T: 494 628 111, M: 724 025 975
E: prepychy@prepychy.cz

Účinkují:
Vladimír Jelínek a Lukáš Koblása
se žáky varhanní třídy při ZUŠ v Dobrušce a jejich hosté.

(uvítáme děti, rodiče, babičky i dědečky
v převleku)

Provozní doba pro veřejnost
Po: 7:30-11:30; 12:00-17:00
Út: 7:30-11:30; 12:00-13:00
St: 7:30-11:30; 12:00-17:00
Čt: 7:30-11:30; 12:00-13:00
Pá: 7:30-11:30; 12:00-15:00

ve středu 26. dubna od 18 hodin
v kostele sv. Prokopa v Přepychách

Kdy: 30.4.2017 v 18:00 hod.
u rybníka Dvorský v Přepychách

517 32 Přepychy 5
www.prepychy.cz

Výtěžek bude věnován na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách.

OBEC PŘEPYCHY

BENEFIČNÍ KONCERT

IČ: 00275280, č. účtu: 1240141309 / 0800

ThLic. Augustín Slaninka, MC / Zdeňka Seidelová, starostka obce
Kulturní komise obce Přepychy / Spolek PROVARHANY
si Vás dovolují pozvat
na

Utíkejte, milé děti,
už k vám letí na koštěti
- stará, hnusná, s bradavicí...
Jasně, jde o... čarodějnici!“

517 32 Přepychy 5
www.prepychy.cz

„Letí, letí babice,
všude hoří hranice.
Utíkejte všichni zpět,
blíží se ježibab slet.“

referent veřejného opatrovnictví

E: prepychy@prepychy.cz
IČ: 00 27 52 80, č. účtu: 12 40 14 13 09 / 0800

„Kouzelná noc filipojakubská…“

OBEC PŘEPYCHY

Kulturní komise Přepychy Vás zve na akci

NAJDI CESTU NETOPÝROVI

Žáci a pedagogové ZUŠ Dobruška znovu podpoří
záchranu varhan

Netopýr a kočka provázejí čarodějnice při jejich cestách světem.
Možná to jsou průzkumníci, kteří podávají hodným čarodějnicím pomocnicím zprávy v jakém stavu jsou kostelní zvony, které mohou
zahnat zlá kouzla. I přes jejich radiolokátor, který jim pomáhá
při orientaci i za nejhlubší tmy, mohou netopýři zabloudit. GPS
selhala, ale jsi tu Ty a netopýrovi najdeš cestu do věže kostela.
Vezmi sebou kartičku s vyznačenou trasou na Pálení čarodějnic
v Přepychách a netopýr se Ti odmění.

První beneﬁční akcí pro naše varhany v roce 2017 bude, stejně
jako vloni, koncert žáků Základní umělecké školy v Dobrušce
a jejich pedagogů Vladimíra Jelínka a Lukáše Koblásy. Uskuteční
se ve středu 26. dubna od 18 hodin v kostele sv. Prokopa.
Žáci dobrušské zušky se mají čím pochlubit. Stačí připomenout
jejich nedávné úspěchy v krajském kole soutěží MŠMT, kde získali
několik medailových umístění - dvakrát třetí, osmkrát druzí
a violoncellistka Klára Hůlková, která se představila před rokem
i v Přepychách, dokonce zvítězila a postoupila do ústředního
kola. Za úspěchy stojí nejen talent a píle mladých umělců, ale
také skvělí pedagogové, z nichž dva „okoření“ svým vystoupením
i beneﬁční koncert v Přepychách.
Varhaníka Lukáše Koblásu, člena spolku PROVARHANY, mnozí
z návštěvníků našich koncertů dobře znají. V tomto období se
připravuje na zakončení první fáze svých vysokoškolských studií
na Univerzitě Hradec Králové. Má za sebou úspěšný bakalářský
koncert, na němž přesvědčil o svém nesporném umění mimo
svých spolužáků a pedagogů také velký počet kolegů ze ZUŠ,
přátel a známých. Podpořit ho totiž z Dobrušky přijelo několik
desítek lidí a dlouhotrvající potlesk zcela zaplněné velké auly byl
zaslouženou odměnou.
Iniciátorem loňské beneﬁce žáků ZUŠ byl pedagog, varhaník
a klavírista Vladimír Jelínek, který se narodil a žije v Praze, na
Základní umělecké škole v Dobrušce vyučuje už třináctým rokem.
Koncertuje pravidelně v zahraničí, byl pozván i mimo Evropu. Je
regenschori kapucínského kostela sv.Josefa v Praze, kde vede
malou Scholu, a kantor DEGP kostela sv. Martina ve Zdi. Externě se
s ním lze setkat např. u sv. Mikuláše na Malé Straně (Psalterium),
v Emauzích (Emauzský sbor a orchestr) a u sv. Jakuba na Starém
Městě (Svatojakubský sbor a orchestr).

DO ZVONICE KOSTELA sv. PROKOPA v Přepychách

Provozní doba pro veřejnost
Po: 7:00-11:30; 12:00-17:30
Út: 7:00-11:30; 12:00-13:30
St: 7:00-11:30; 12:00-17:30
Čt: 7:00-11:30; 12:00-13:30
Pá: 7:00-11:30; 12:00-15:30

