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Veřejná sbírka na nový zvon
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Obec Chyňava pořádá veřejnou sbírku na obnovu zvonice na kostele sv. Prokopa v Chyňavě včetně pořízení nového zvonu. Sbírka
probíhá od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018. Vaše finanční dary můžete zasílat bezhotovostní platbou na účet 115-5090560257/0100. Ve zprávě Je září, většina z nás se vrátila
pro příjemce uveďte prosím své jméno. Sbírku lze podpořit i hoto- ze zaslouţené dovolené a tak
vostní platbou přímo na obecním úřadě.
doufám, ţe odpočatí a s elánem se pouštíme do poslední
Podíváme-li se trochu do historie, Z výše uvedeného zápisu je patrtřetiny roku 2017.
zjistíme, ţe k rozšíření zvonů na né, ţe si naši předci uvědomovali
Na obci se děje pořád něco v tu
vesnicích přispěla Marie Terezie. důleţitost zvonů. Do nově postachvíli významného, ať uţ jsou
Roku 1755 vydala nařízení, aby vené věţe kostela, kterou financoto věčné stíţnosti na ukládání
v kaţdé „obci byl zvon a vartýř, vala církev, zvony chtěli umístit,
odpadů, ţádosti o opravu cest
který pokud uvidí poţár musí zvo- ale trvali na tom, ţe zvony dál bumezi chatami, stavba kanalizanit“. Zvony byly zavěšovány na dou v majetku obce.
ce v Libečově, příprava plynofistromy, do kaplí či místních zvonic. Nyní je ve věţi našeho kostela ale
kace Malých Přílep a Libečova,
U nás měly zvony v minulosti mís- pouze zvon z roku 1518, který vyaudit hospodaření nebo nová
to na dřevěné zvonici před školou. tvořil mistr Bartoloměj. Druhý,
nařízení EU. V minulém týdnu
Citace z pamětní knihy obecní: menší zvon, zřejmě zhotovený po
bylo naší obci mimo jiné doru„R. 1847 se stavěla při kostele vel- roce 1669 Nicolausem Löwem, byl
čeno rozhodnutí o poskytnutí
ká věž a výlohy na tu zvonici byli v lednu 1917 sňat a roztaven. Stejdotace z Ministerstva zemědělod zádušní kasi ale byla komise ný osud měl i umíráček s obrazem
ství na opravu márnice
skrze zvony (ty nacházeli se dříve sv. Mikuláše z r. 1787 a školní zvov Chyňavě a na opravu kaplična dřevěné zvonici před školou) nec.
ky v Libečově.
v Křivoklátském úřadě, zkrze vy- Náhradou za roztavené zvony byl
V říjnu nás čekají volby do Pojednávání komu ty zvony patřejí; našimi předky pořízen v roce
slanecké sněmovny Parlamentak se ale při té komisi vynašlo ve 1928 zvon nový. Byl s obrazem sv.
tu ČR a tak nám všem přeji
starých spisách, že ty zvony které Václava, váţil 190,5 kg a bohuţel
šťastnou ruku při volbě toho
na tý zvonici se vynacházejí doce- v roce 1942 byl opět zabaven pro
správného hlasovacího lístku.
la k Chyňavský obci patřejí a patřiti vojenské účely.
Václav Kšír, starosta
budou.“
Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Otevření in-line dráhy
Kdo byl druhou zářijovou sobotu
na chyňavském hřišti, mohl být
svědkem oficiálního otevření
nové in-line dráhy. Po úvodním
projevu starosty obce Václava
Kšíra se po dráze rozjely děti
i dospělí na bruslích, ale i na
kolech nebo koloběţkách. Pro
malé bruslaře připravil obecní
úřad sladkou odměnu.
Dráhu najdete za kabinami domácích.
Pokračování na str. 4

Zprávy z rady

Zprávy z obce

RO souhlasí s přijetím dotace na opravu kapličky
v Libečově ve výši 90 000 korun. Celková cena
bude 128 000 korun. Oprava proběhne v roce
2018.

Kanalizace v Libečově pokračuje podle plánu. Dokončuje se úsek k pneuservisu, k motorestu a také
montáţ čerpačky. Směrem k lesu se začne stavět
v roce 2018.

RO souhlasí s přijetím dotace na opravu márnice
ve výši 94 000 korun, celková cena opravy bude
135 000 korun. Oprava proběhne v roce 2018,
v současné době probíhá výběr zhotovitele.

Pro plynofikaci Malých Přílep a Libečova zajistí
firma INGAS s.r.o. do listopadu 2017 projektovou
dokumentaci a stavební povolení. Stavební práce
budou probíhat v letech 2018 a 2019.

RO schvaluje opravu ulice Tůmovka na Podkozí.
Byla provedena částečná oprava suchou maltovou
směsí.

BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí ) lze
ukládat v Chyňavě pod hřištěm:
Středa 16 - 18 hodin
Pátek 16 -18 hodin
Sobota 14 - 15 hodin

ZO schvaluje bezplatné vybudování přípojky na
splaškovou kanalizaci v Libečově pro kaţdou nemovitost s čp. po veřejné části za podmínky, ţe do
9 - ti měsíců od kolaudace bude na OÚ doloţena
smlouva o připojení. Při nesplnění podmínky bude
zřízení přípojky podléhat místnímu poplatku za
zhodnocení nemovitosti podle OZV.

Větve ze stromů lze ukládat na koupališti
v Chyňavě v sobotu od 13 do 14 hodin
Případně po dohodě s F. Hejným,
tel. 775 689 409

Obec na základě rozhodnutí, povolení stavebního úřadu a Hygienické stanice Beroun vypsala výběrové
řízení na přístavbu jedné učebny na terase stávajícího objektu školy. Tato učebna by měla částečně nahradit prostory, které byly uvolněny v přízemí budovy pro předškolní vzdělávání. Stavební práce měly být
zahájeny v době prázdnin, ale pozměňovacími návrhy a z důvodů objektivních problémů na straně vítězné firmy PJ V spol. s.r.o. Praha, byly práce započaty v září. Termín dokončení stavby je 31.12.2017, celkové náklady na přístavbu jsou 1 984 000,- Kč. V rámci přístavby dojde i k narovnání nedostatků stávajícího objektu a to vybudováním sociálního zařízení pro provozní zaměstnance v přízemí školy a v 1. patře
pro pedagogické pracovníky.
Současně bylo potřeba zmodernizovat stávající učebnu v 1. patře budovy, která slouţí jako kmenová třída. Odstranění vrstvy nátěrů, nové naštukování, výmalba, vylití a vyrovnání podlahy, pokládka lina a vybavení učebny funkčním nábytkem bylo hrazeno z rozpočtu školy.
Bezplatný sběr velkoobjemového odpadu
bude v sobotu 14. října 2017.

Bezplatný sběr nebezpečného odpadu
bude v sobotu 21. října 2017

Odpad k likvidaci mohou předávat občané obce
a také majitelé rekreačních objektů v jejím obvodu. Důrazně upozorňujeme, ţe se jedná o sběr
komunálního odpadu (co se nevejde do popelnic), v ţádném případě nebudou přebírány nebezpečné odpady.
Svoz bude proveden v Chyňavě a na Podkozí :
8.00 – 8.15 hod. Podkozí na návsi u rybníka
9.00 – 9.15 hod. Chyňava před pohostinstvím
u Lepičů
9.30 – 10.00 hod. Chyňava v Lipkách

Jedná se o zdravotní materiál, oleje, olejové filtry,
staré nátěrové barvy, monočlánky, výbojky, zářivky,
televizory, olověné akumulátory, mrazáky, ledničky
a pneumatiky z osobních vozů. Občané jej přinesou
na předem určená místa, kde je osobně předají přímo pracovníkům TSMB.

Na Lhotce, v Malých Přílepích a v Libečově:
8.00 – 8.15 hod. Lhotka u hasičské zbrojnice
8.30 – 8.45 hod. Malé Přílepy u Fořtovny
9.15 – 9.30 hod. Libečov na návsi

Svoz se uskuteční v jednotlivých obcích v čase:
Lhotka 8.00 hod. na návsi
Malé Přílepy 8.15 hod. u Fořtovny
Libečov 8.45 hod. u kapličky
Podkozí 9.00 hod. u rybníka
Chyňava 9.15 hod. před pohostinstvím u Lepičů
Chyňava 9.30 hod v Lipkách

Z organizačních důvodů je nezbytné, aby zájemci
o tuto sluţbu vyčkali na uvedených místech až
do příjezdu kontejnerů a podíleli se na nakládání předávaného odpadu.
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Veřejná sbírka na nový zvon
Kdyţ mě poprvé napadla myšlenka na nový zvon,
oslovila jsem několik zvonařských firem, zpět se
ozvala jen jedna, Zvonařství Votruba. V září 2015
při prohlídce kostelní věţe zvonař konstatoval,
ţe stávající stolice, která je uzpůsobena pro dva
zvony, jiţ někde stála a byla přenesena a upravena
na věţní prostory. Dle vytesaného letopočtu je zřejmé, ţe bylo pouţito dřevo ze zvonice, která stála
před školou. Po úpravách bude moţné, aby je nesla i nadále.
Stávající zvon Bartoloměj z roku 1518 váţí 350 kg
a spodní průměr má 82,5cm. Vzhledem k tomu, ţe
se jedná o památkově chráněný zvon, podléhá řadě
předpisů a nařízení. Například nesmí být na elektrický pohon, nebo ţe jeho opravu musí provádět
člověk odborně způsobilý. Opravit je třeba jeho zavěšení a srdce, coţ vychází na 55.000 Kč.
Nový zvon o hmotnosti cca 215 kg, v ladění D2,
včetně práce se zavěšením a dopravou by stál
262.000 Kč. Tento zvon by mohl být na elektrický
pohon, oznamoval by nám poledne nebo večerní
klekání, také bohosluţby a v neposlední řadě i pohřeb. Práce zvoníka je namáhavá činnost. Je místním zvykem zvonit hodinku za zemřelé, proto by
bylo vhodné tuto činnost usnadnit a sluţbu lidem
zachovat.
Po zjištění všech těchto informací jsem poţádala
obec a zastupitelstvo o podporu a moţnost vyhlášení sbírky. Zastupitelé odsouhlasili veřejnou sbírku
na opravu stávajícího, nebo na pořízení nového

zvonu. Záleţí na tom, jaká částka se vybere.
Všichni dárci budou zapsáni do obecní kroniky, rovněţ bude seznam dárců uloţen v kovové schránce
u zvonu.
Budeme rádi, pokud Vás sbírka osloví
a za případné příspěvky děkujeme.
Jaromíra Beerová, kronikářka obce
Václav Kšír, starosta

Sociální poradna a půjčovna
Od června provozujeme naše sluţby v prostorách zdravotního střediska, v 1. patře (bývalá ordinace dětské doktorky) kaţdé úterý 9 - 12 hod a ve středu 13 - 18 hodin. Provoz se rozjíţdí, počet zájemců o naše
sluţby vzrůstá a půjčovna je jiţ téměř vybavená novými nebo jen krátce pouţívanými pomůckami.
Přicházejí k nám lidé, kteří potřebují pomoci s různými záleţitostmi v sociální oblasti. Nejvíce se zabýváme ţádostmi o příspěvky, o průkazy pro osoby se zdravotním postiţením, pomáháme s odvoláním proti
rozhodnutí, podáváme informace k pořizování a pouţívání kompenzačních a zdravotních pomůcek. Ty
také půjčujeme domů na neomezeně dlouhou dobu podle potřeby. Dále je moţné u nás získat zdarma
Euroklíč pro osoby se zdravotním postiţením společně s broţurkou, která obsahuje informace o jeho pouţívání. Veškeré poradenské sluţby jsou ze zákona poskytované zdarma.
Zpoplatněné je půjčování kompenzačních pomůcek, ceník je uveden níţe. Za poplatek 20,- můţete u nás
vyuţít přístrojovou reflexní masáţ chodidel. Tato aplikace trvá 15 minut a stimuluje reflexní zóny na chodidlech k správnému fungování všech orgánů v těle.
Ceník pomůcek: cena v Kč /den
10,invalidní vozík mechanický
5,ţidle, stolička do sprchy
7,chodítko pojízdné, pevné
5 ,nástavce na WC
7,toaletní křeslo
8,šlapadlo- rehabilitační přístroj
28,polohovací lůţko elektrické s matrací
5,sluchadlo Phonak
10,antidekubitní matrace nafukovací
5,sedačka na vanu otočná, lavičky
5,pojízdný stolek k lůţku
5,vyhřívací dečka na záda
5,opěrka zad na lůţko
10,laserový a magnetický přístroj na léčbu bolesti
Francouzské berle, podavač předmětů, podloţní mísa - zdarma
Pomůcky lze zapůjčit i mimo provozní dobu po telefonické domluvě na tel. 603 575 640
Mgr. Petra Šedivá, vedoucí CZPS Beroun
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Otevření in-line dráhy
Obtáčí tréninkové hřiště a kopíruje terén i s jeho převýšením, coţ je malá rarita. V těsném
sousedství dráhy vyrostla tréninková stěna pro
tenis, kterou zatím vyuţívají hlavně maminky, jejichţ děti bruslí na nové dráze. Vzniklo tu
i další hřiště. V nejbliţší době na něm budou
namontovány poslední doplňky a pak bude
slouţit pro nohejbal, volejbal nebo basketbal.
Nově otevřená in-line dráha je ukončením první
etapy rekonstrukce hřiště. Snad bude zároveň
prvním krokem k tomu nabídnout dětem i dospělým v Chyňavě kromě fotbalu i jiné druhy
sportů.
Mimochodem - vzpomenete si, co bývalo
v místech dnešní in-line dráhy kdysi? Ano,
ledové kluziště ohrazené dřevěnými mantinely.
Iveta Nejedlá, red

Dračí lodě

Obrovská gratulace všem z týmu Draci z Chyňavy

Berounský závod dračích lodí byl jiţ 12. ročníkem FUN závodu amatérských posádek. I přes
páteční nepřízeň počasí jsem zvládli přípravný
trénink a na poslední chvíli jsme doplnili tým.
Všichni byli skvělí a při závodu na 222 m sprint
v pádlování si sáhla 20 členná posádka na dno
svých sil! Děkujeme za super sportovní záţitek,
který jsme mohli proţít díky finanční podpoře
obce .
Děkujeme našem kapitánovi Karlu Novotnému
za perfektní suchou přípravu, panu starostovi,
ředitelce školy a všem občanům Chyňavy a spádových obcí, kteří nám přišli fandit.
Umístili jsem se na skvělém 5. místě, celkově ze
38 týmů a navíc získali pohár za 3. místo v souboji o Pohár starosty města Berouna.
Lucie Novotná, člen posádky
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Pirátský tábor
Jiţ druhým rokem pořádal spolek CHYŇAVA DĚTEM příměstský tábor
pro děti v Chyňavě, tentokrát na téma Piráti. Děti vyráběly pirátská trička, šavle, šátky, pytlíky na mince nebo koţené ozdoby. Vydali jsme se
na výpravu do osady Rujana - Dědkův mlýn, kde jsme měli moţnost
krmit 2 ochočené nutrie u potoka Kačák, koupali se v potoce, hledali
houby a za doprovodu harmoniky zpívali pirátské písně a potěšili tak
osadníky .
Malí piráti celý týden hráli hry, zpívali, koupali se, vyráběli a poslední
den ve Vilímáku našli velkou truhlu s pokladem. Účastnilo se 20 dětí.
Lucie Novotná alias Vostrá břitva
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Společenská kronika
Červenec
Antonín Krob, Chyňava
Libuše Moravanská, Chyňava
Josef Kavka, Chyňava

82
82
80

Srpen
Marie Dlouhá, Chyňava
Věroslav Šlajchrt, Chyňava
Marta Plátková, Chyňava
Alena Přibylová, Chyňava
Jana Prošková, Chyňava
Hana Jonášová, Chyňava

91
86
86
85
75
70

Dne 17. 8. 2017
oslavili 60. výročí svatby
Mgr. Miroslava Šifnerová
a
doc. RNDr. František Šifner CSc.

Dne 26. 8. 2017
oslavili 50. výročí svatby
Hana a Zdeněk Tichých

Srdečně gratulujeme

Srdečně gratulujeme

Jde vţdy o jednoduchou zásadu vzájemného jednání mezi námi lidmi, nazývanou často “Zlaté pravidlo.”
Váţení čtenáři, kdybychom šli, kaţdý z nás, důsledně cestou "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty
jim.” Náš svět by pak asi vypadal úplně jinak.
Někdy stačí výraz naší tváře ( coţ nás mj. nic nestojí ) a můţeme změnit svět. Místo hněvivého pohledu poskládejme svou tvář do úsměvu, který ve
skrytosti, v anonymitě myšlení říká : Je mi Tě můj
Lidský bratře líto, ale přesto Ti přeji krásný den.
V ústraní své samoty se za Tebe pomodlím a budu
Ti přát lepší chování. Hněvem vůbec nic nezměníme. Uškodíme pouze sami sobě.
My tak obecně ve svých ţivotech běţného dne nejednáme, protoţe jsme nedokonalí a dovolte mně
proto závěrem jedno doporučení :
Začněme se změnou svého chování sami u sebe!!
Nebo-li jak říkali naši předkové - “ Zametej nejdříve před svým prahem “ !!!
Budeme-li trpěliví a důslední, pak ve svém okolí něco určitě změníme. Třeba jenom to, ţe se na sebe
budeme usmívat, namísto hněvu a nadávání kvůli
kaţdé volovině.
Přeji Vám hezký aţ Fanfárový den
Jaroslav Mencl, farář Církve československé husitské v Chyňavě a Berouně
jrslvmncl@gmail.com

Zamyšlení nad láskou k lidem, které ve
svém životě potkáváme.
Jeden z textů Matoušova evangelia ( 22, 36 40 ) říká : Miluj bliţního svého jako sám sebe .
Toto přikázání v nás můţe probudit otázku : Jak
toto přikázání naplnit , jestliţe se láska vynutit nedá. Pro mnohé z nás lidí je tento úkol údajně nesplnitelný či nedosaţitelný. O lásku můţeme ţádat,
můţeme ji také odmítat, ale přikazovat? Na druhé
straně pohled na lidské společenství v tomto světě
jasně ukazuje, ţe neţijeme v láskyplné shodě. Takţe tato otázka je podle mého soudu stále aktuální.
Zkusme se kaţdý sám za sebe znovu zeptat zda je
láska k bliţnímu svému, láska k ostatním lidem,
v našem lidském měřítku, skutečně nedosaţitelná.
Další novozákonní přikázání říká : Jak chcete, aby
lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi." (Bible,
evangelium podle Lukáše Lk 6,31, srov. Matoušovo 7,12)
Konfucius (552 / 551 př. n. l.) čínský filozof a státník
vyslovil něco podobného , kdyţ řekl :
“Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě .”
Tuto myšlenku vyslovili mnozí další filozofové v naší
historii. Jinými slovy, v jiném pořadí slov, ale vţdy
se stejným významem. Byl to ale Jeţíš Nazaretský,
který tuto ideu rozšířil tak, ţe ji zná celý západní
křesťanský svět.
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2. ROČNÍK CHYŇAVSKÝ DUATLON
V neděli 16. 7. 2017 se v areálu bývalých kasáren sešlo
celkem 47 závodníků.
Čekalo je 18,5 km na horském kole a 5km běhu
Výsledková listina - celkové pořadí
1.
Jan Dubec ( Praha )
2.
Ondřej Kazda
3.
Zdeněk Bauer ( Chyňava )
…8. Jiří Hakl (CH)...18. Matyáš Šapovaliv (CH)...19. Roman Kohout (CH)...20. Zdeněk Steiner (CH)...23. Jan Vejvoda (CH)...25.
Martin Kuřil (CH)...31. Radek Lepič (CH)...32. Michal Hladký (CH)
38. Daniel Strnad (CH)
Kategorie do 3. let včetně
1. Stázička Štětková
2. Laurinka Steinerová
3. Viktorka Vejvodová
4. Adélka Bauerová
Jako hlavní organizátor bych chtěl
poděkovat rodině za pomoc a dále
především sponzorům z Chyňavy Jakub Novák, Pavel Směšný, Pohostinství U Lepičů a Statek U Merlina.
Dále bych chtěl poděkovat hráčům
SK Chyňava, kteří pomohli na trati
a hasičům za pomoc se zázemím.
Druhý ročník naplnil mé očekávání
a jsem rád, ţe se Chyňavský duatlon
dostává do podvědomí závodníků ze
širokého okolí.
A uţ teď se těším na třetí ročník.
Zdeněk Steiner ml.

Pochyňavské svícení

Dušičkové pečení

v sobotu 11. 11. 2017

v sobotu 18. 11. 2017

od 17 hodin

od 13 hodin v Dělnickém domě

před Dělnickým domem

Soutěţ o nejlepší ovocnou buchtu

Začneme lampionovým průvodem

Jarmark, divadlo pro děti, dílničky, občerstvení

a počkáme aţ přijede Martin na bílém koni
Od 18 hodin si můţete pochutnat
v restauraci u Stehlíků
na posvícenské kachně
při country hudbě
Objednávky na tel. 777 182 701
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Poznali jste v minulém čísle muţstvo fotbalistů z roku 1960?
Stojí: Vladimír Plátek, Jiří Sýkora, Josef Hakl, Miroslav Sklenička,
Zdeněk Kosprd, Josef Husák, Jozef Kravarik
Sedí: Josef Kšír, Antonín Krob, Zdeněk Kunc, Václav Bauer

Malé Přílepy a okurková sezona
Chtěla bych na tomto místě připomenout, ţe u nás v Malých Přílepech jsme letošní okurkovou sezónu strávili vcelku aktivně. Podařilo
se nám totiţ po mnoha letech přispět ke zlepšení bezpečnosti
chodců v ul. Hlavní. Je známo, ţe
Malé Přílepy jsou dlouhodobě zatíţeny silničním provozem; prochází
tudy páteřní komunikace
č. III/10131, která je pro chodce
velmi nebezpečná - zvláště pak
v místě poblíţ poţární nádrţe, kde
je průjezdný profil zúţen přilehlými
budovami. Úzký chodník je na jedné straně ukončen a je třeba přejít
na protější, rovněţ velmi úzký
chodník. A právě toto nejkritičtější
místo je jedinou cestou k autobusové zastávce a procházejí tudy
i děti na školní autobus. Situaci
jsme projednali s Odborem dopravy MěÚ Beroun a byl odsouhlasen
záměr, umístit zde radarové ukazatele rychlosti ve směru od obce
Ţelezná i od Chrustenic. Toto zařízení bylo letos v létě instalováno

firmou Rozhlasy Bartek, vítězem
výběrového řízení. Část finančních
prostředků na pořízení jsme získali
od Nadace České pojišťovny na
základě námi zpracovaného projektu a grantové ţádosti. Věříme,
ţe přítomnost radarů přispěje ke
zvýšení bezpečnosti, aniţ by se
tím nějak zhoršil dopravní komfort
pro řidiče.
Co se nám ještě v průběhu léta
podařilo? Na hřišti byl vybudován
víceúčelový objekt – dřevostavba
půdorysných rozměrů 3,5 x 5 m se
sedlovou střechou a s navazující
pergolou v délce 7 m. Dispozice
objektu byla navrţena tak, aby tato
drobná stavba vyhovovala jak potřebám hasičů, tak pro účely různých obecních aktivit, konaných
na hřišti. Stavba byla realizována
na základě výběrového řízení firmou „Tesařství a truhlářství - Krmenčík“ z Chrustenic a dokončena
byla ve výborné kvalitě
a v dohodnutém termínu.
Olga Kobilková, osadní výbor MP

Sobota 30. 9.
Repríza komedie 1+1=3
od 19 hod v DD
Středa 9. 10.
Večer pro ţeny
výroba fimo ozdob
10. 10. - 13. 10.
Sběr papíru v ZŠ
Pátek 13. 10.
Babi, dědo, pojď se mnou
do školy
Sobota 14. 10.
Schůze seniorů od 14 hod
kulturní program
Sobota 14. 10.
Velkoobjemový odpad
20. 10.- 21. 10.
Volby do PS
Sobota 21. 10.
Nebezpečný odpad
Sobota 11. 11.
Pochyňavské svícení
od 17 hod před DD
Sobota 18. 11.
Dušičkové pečení
od 13 hod v DD
Sobota 25. 11.
Pohádka Princezna Ţofinka
od 16 hod v DD
Neděle 26. 11.
Rozsvěcení vánoč. stromu
od 17 hod v Lipkách
Sobota 2. 12.
Charitativní koncert
od 16 hod v kapli
Sobota 9. 12.
Uloţení vodníka Pepíka
Malé Přílepy
Neděle 10. 12.
Pohádka Princezna Ţofinka
od 16 hod v DD
Čtvrtek 14. 12.
Vánoční akademie ZŠ a MŠ
od 17 hod v DD
Sobota 16. 12.
Poslední leč
od 19 hod v DD
Neděle 17. 12.
Ţivý betlém
od 17 hod v DD
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