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Sto let československé vlajky

Slovo starosty

Po vzniku Československé re- ského státu a částečně podobná
publiky 28. října 1918 a po zvole- vlajce Rakouské republiky.
ní Národního shromáždění nastal
Pokračování na str.4
problém zavedení a vytvoření
nových státních symbolů, především nové státní vlajky. Byla
ustavena národní komise pro
státní symboly, která rozhodla
zatím používat vlajku s bílým
a červeným pruhem. Tato verze
byla ovšem stejná s vlajkou Pol-

Podzim se posunul do skoro zimního času. Stromy a keře nám předaly svoji úrodu a také svůj krásně
vybarvený šat, kterého bylo hodně.
Mnozí z vás o tom vědí z vlastní
zkušenosti dost a já to vidím za
hřištěm, kam se listí a také tráva
odváží. Tímto chci poděkovat
všem, kteří tento prostor pro trávu
a listí využívají. Jen na doplnění,
chci zde připravit zpevněnou plochu pro lepší manipulaci.
Už je to rok, co jsem přišel na úřad
a chci vám říci, že mě to zatím baví. Po 23 letech podnikání je to
zase úplně jiný druh práce. Po jednoznačném a hlavně jen osobním
rozhodování je práce na obci
o dost jiná. Je zde potřeba víc trpělivosti, povolit diskuzi, nechat si
poradit a volit kompromis. Toto
jsem opravdu nikdy nedělal, ale
jak se říká, každá práce jinak láme
tělo.
Jsem rád, když vidím pozitiva, třeba sběrné místo, které se povedlo.
Je to vidět na našem okolí, i ve
všech osadách, kde je opravdu
hezké a příjemné prostředí. A protože je to určitě i přání nás všech,
nebo alespoň velké většiny občanů, žít v tomto krásném prostředí,
chci se i nadále věnovat této oblasti života v naší obci.
Protože brzy nastane čas Adventu,
chci obzvlášť toto přání zdůraznit
a přeji si, abychom řešili všichni
pokud možno všechno dohodou
a kompromisem.
Věřím, že potom bude vše jednodušší a světlejší. Zkusme to!
Jiří Kříž, starosta

Co musíte vědět
Ještě před informací o nových aktivitách zastupitelů se ohlédneme
a zhodnotíme, co se řeší nebo co se dotáhlo do úspěšného konce.
Začneme opět plynofikací Libečova a je to už naposledy, kdy se
o této akci zmiňuji, protože jsme
ve finále. Občané se připojují
a vše je na dobré cestě. Dále je
v Libečově snaha o vybudování
sportovního hřiště. V tomto se
aktivně zapojuje Miroslav Kučera
st. a Dušan Kšír.
Co se týká Malých Přílep, zde
se bohužel mluvit o finále zdaleka nedá a asi dlouho nebude moci, obzvlášť po setkání s ing.
Havlínem - plynofikace a s ing.
Dejmkem - kanalizace, které proběhlo 24. 10. na OÚ za přítomnosti Václava Kšíra. Zde zaznělo,
že plynofikace je na pár nejasností připravena, ale kanalizace
je termínově ve skluzu a další
nevyjasněné postoje majitelů dotčených pozemků vše dost komplikují. Ohrožena je i žádost
o dotaci v jarním termínu.
V naší další osadě Lhotka je situace klidná, pohodová a snad jen

zmíním novou instalaci nautily do
stávající studny a hlavně zapojení hlídání hladiny se zabezpečením proti el. poškození.
Osada Podkozí, to je nekonečný
příběh stížností počínaje Tůmovkou, přes cesty až na otočku.
Vím, že situace s umístěním
a hlavně stavem cest je složitá
a proto jsme už letos na jejich
úpravu poskytli část prostředků.
Také v rozpočtu na příští rok je
s tím počítáno a doufám
i v posun při řešení problému
cest, kterým se zabývá Dr. Markusová. Jsem rád, že je spokojená pí. Dolanská a už jí snad nebude voda z Rovinek komplikovat
život.
Dostáváme se do Chyňavy a zde
je hodnocení pozitivní, alespoň
z mého pohledu. Začnu sběrným
místem, které už je kompletně
vybaveno včetně kontejnerů,
váhy a štěpkovače.
Pokračování na str. 2

Co musíte vědět
Toto kompletní vybavení v částce
cca 840 tis.Kč bude dotováno 85ti
procenty a já si od tohoto místa
s tímto vybavením hodně slibuji.
Po vyřešení prvních potíží, nebo
spíš doladění optimálního využití
všech kontejnerů, nám všem tento
prostor pomůže při udržování pořádku, jak v domácnostech, tak
i ve vesnici. Provoz se v období
od listopadu upravuje, ve středu
od 13,30 - 16,30 hod. z důvodu
tmy, sobotní provoz zůstává od
9,00 - 12,00 hod. A když jsme
v této oblasti, chci připomenout,
tráva a listí /bez větví/ - patří ke
hřišti, větve a dřeviny - patří na
koupaliště. Děkuji všem za spolupráci !!!
Další akcí jsou kompostéry, které
se už měsíc vydávají a protože je
už z 340ks vydáno 300ks, budou
se kompostéry vydávat do konce
listopadu jen ve středu 14,00 16,00 hod. Doufám, že si kompostéry vyzvednou všichni, co si
je objednali. Pokud ho někdo nechce, je potřeba to dát vědět na
OÚ. Je třeba uvolnit obecní halu,
protože se bude elektrifikovat
a používat pro potřeby obce, např.
zimní údržbu. Zbytek prostoru se
bude pronajímat i pro potřeby občanů. Tady máme připravené rozměry k pronájmu, 6 x 72m², 4 x
54m², 1 x 144m². Cena za tyto
prostory, dle vyhlášky Obce
Chyňava č.4/2003, se bude pohybovat v částce 1,- Kč / 1m² / 1
den. Tato cenová relace vyplývá
z nákladů, které jsme do haly loni
i letos investovali.
Dále očekáváme dodání nové
multikáry, resp. očekává hlavně
Josef Husák, který to má na starosti a také následně řeší i zimní
údržbu, za což mu chci poděkovat.
Dotace na ulice Sobočina, První
a Druhou se posouvá na rok
2020. To je dobrá zpráva pro občany, kteří si budou dělat přípojky,
alespoň mají více času. Jen mám
špatné zkušenosti se spravováním výkopových rýh a budu se
tomuto více věnovat při povolování a následně při údržbě.

Rozkvetlá vesnice
Velice povedená akce je akustika
na sále v Dělnickém domě, která
se vyzkoušela hned po instalaci,
při představení loděnických ochotníků. Určitě to nejvíc ocení naši
divadelníci, kteří nebudou muset
při každém představení věšet do
6ti metrů dlouhé závěsy a po
skončení je zase pracně, ale hlavně nebezpečně sundávat. Do finále tuto akci dotáhli Ondřej Fuchs
a Lenka Hladká, za což jim děkuji.
Akce na rybníku, v Brance a u
školy řeší projektant Ing. Křižák.
Projektuje se také chodník na Průhoně.
Byty na sídlišti, které řeší ing.
Zdeněk Štorek se posouvají a čeká se na cenové nabídky.
No a teď k něčemu horšímu, jak
už většina z vás ví. MUDr. Burka
se chystá do zaslouženého důchodu a koncem dubna skončí,
proto je třeba sehnat náhradu.
K tomuto je nutné mít nějaký trumf
v rukávě a tím trumfem je možnost poskytnout byt, který na středisku máme. Bohužel na stavu
celé budovy se projevuje stále
častěji potřeba celkové opravy a i
byt, který chceme nabídnout, je
podle revizí ve špatném stavu. Po
zhodnocení stavu se Rada obce
rozhodla pro celkovou rekonstrukci. S ohledem na uvažovanou
částku cca 750 tis.Kč bude muset
její výši schválit Zastupitelstvo.
Doufejme, že tento trumf využijeme a byt nám pomůže při hledání
nového zubaře.
Mám velkou radost z hruškové
aleje za hřištěm, kde je vysázeno
18 velkých hrušní, alespoň pro
začátek.
Když jsme u hřiště, máme novou
síť za dolní brankou a dělají se
boční zábrany k zahradám, děkuji
Danovi Steinerovi za aktivitu při
této akci.
Další akcí je dotační projekt Poznávací a odpočinkové zahrady,
která má být za střediskem. Tuto
akci mají na starosti Lenka Hladká, Jiří Landa a spol. K tomuto
plánují využívat zdejší stodolu,
která po letech bez údržby není
moc ve formě.
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Účastnice soutěže p. Vořechová
Malé Přílepy
Odpadové hospodářství se nadále řeší a snažíme se hlavně
s Josefem Husákem o co nejlepší
využití našich možností při likvidaci. Teď mám na mysli hlavně
směsný odpad, který zvládáme ze
60ti procent sami a budeme se
snažit je i zvyšovat, i když jednodušší by bylo mít méně odpadů.
Mám ještě informaci o řešení uložení vedení 22 kV, které je Za
Humny a chceme ho přeložit do
země. Po zhodnocení všech návrhů se začne souhlasem majitelů
pozemků na zřízení věcného břemene na uložení kabelu. Tuto akci
řeší Daniel Dušek.
A jedna z posledních informací je
ohledně stavby: Stáj pro dojnice
a dojírna. Obec Chyňava podporuje odvolání proti tomuto rozhodnutí a to z důvodu rozporných
údajů okolo spotřeby vody a povolenému odběru ze stávajícího
zdroje.
No a poslední informace se týká
nového úseku silnice 30m
v kolotoči. Obec s touto akcí nemá
nic společného a ani nebyla o této ,,dálnici,, informovaná. Naopak
jsem se dopisem obrátil na Krajský úřad, odd. dopravy a sdělil
svůj názor. Tak a to je opravdu
vše.
starosta Jiří Kříž

Zprávy z obce
V rámci Pražské integrované dopravy bude od neděle 15.12. zahájena I. etapa integrace oblasti
Rakovnicka, která zahrnuje autobusové linky na trase Praha –
Stochov – Nové Strašecí – Rakovník a také regionální linky mezi městy Kladno, Beroun a Rakovník. Mezi Kladnem a Berounem bude zavedena linka 630,
Provoz sběrného místa:
ve středu od 13,30 - 16,30 hod.
v sobotu od 9,00 - 12,00 hod.

Italové v Chyňavě

která nahradí současné linky
A29, A30, A31 a C72. Pojede
přes obce Pletený Újezd, Braškov, Unhošť, Malé Kyšice,
Chyňava a Železná. Vybrané
spoje zajistí školní obsluhu části
Podkozí. V Unhošti bude zajištěna návaznost linky 630 na linku
365, která pokračuje dále do Prahy.

V italském kulturním institutu
v Praze za přítomnosti italského
velvyslance a našich přátel z Valle
di Ledra byl dne 12. října 2019
představen veřejnosti průvodce
připomínající přátelství mezi Českou republikou a Trentinem. Průvodce s názvem „Kde domov můj“
nám představuje 18 míst připomínaj ících Českou republiku
v oblasti jižního Trentina / Valle di
Uzavírka silnice přes Dědkův Ledro, Rovereto, Valle del Chiese
mlýn trvá do 30.4.2020 z důvodu aj./ – jedná se o názvy ulic, náopravy svahu pod Hřebenkami.
městí, nebo památníky na počest
československých legionářů.
Početní čeští turisté tak snáze díky mapě místa najdou a budou je
moci navštívit. S potěšením můžeme sdělit našim čtenářům, že
i v této publikaci jsou turisté seznámeni s naší Stezkou českoitalského přátelství v Chyňavě.

Rozkvetlá vesnice

ledro.bohemia.morava@gmail.com

Účastnice soutěže p. Faitová
Malé Přílepy

Účastnice soutěže p. Šírová
Chyňava

Modernizace areálu bývalého JZD
Modernizace areálu se řeší již víc
než rok. Jaké jsou novinky?
První petiční listinu podepsalo daleko více občanů, než je v seznamu odvolatelů uvedeno. Stavební
odbor je jako osoby nepřípustné
vyřadil. A to se jednalo o letité rodáky, kteří zde bydlí od narození.
Druhou nesouhlasnou petici podepsalo na 80 místních, ale přidala se k nám Rada Obce Chyňava
se svou výzvou na MěÚ Beroun.
Proti modernizaci nejsou zásadní
připomínky, pokud by byla provedena v rozsahu stávající kapacity
zvířat.
Dvojnásobné navýšení počtu dobytka prohloubí současný nedostatek vody v obci. Doporučení
stavebního odboru, aby si občané
vybudovali přípojky vody je nehorázné a alibistické. Jejich povolování začíná být z kapacitních dů-

vodů problematické. V projektu je
také počítáno pouze s minimální
spotřebou vody na dojnici. Potok
z „Vilímáku“, odkud je areál zásobován vodou, již druhým rokem
v letním období zcela vyschl.
Neméně významným problémem
by byla zvýšená dopravní zátěž,
neboť značná část krmiva a steliva by se musela dovážet. Podle
normy je pro jeden ks hovězího
dobytka stanoven 1 ha zemědělské půdy. V současné době zde
obhospodařuje CHRS cca 500 ha.
Je jisté, že ceny našich nemovitostí by se vlivem megakomplexu
značně propadly. Stejně tak je
otázkou, zda daňový příjem
CHRS půjde do naší obce, nebo
do sídla firmy, tj. na Mořinu. Co
tedy získáme? Úbytek vody nebo
nepříjemný zápach jako v létě...
Lenka Hladká, Jiří Landa
3

Další den přijeli italové k nám do
Chyňavy, vedl je starosta Renato
Girardi a Giulliano Pellegrini, kterému bylo před časem uděleno
čestné občanství Chyňavy, společně poobědvali s našimi zastupiteli, poslechli si Kladenskou heligonku, položili květiny na hřbitově k symbolickému
hrobu a sledovali fotbalové utkání
na místním hřišti.
Melicharovo vlastivědné muzeum
v Unhošti do 30. 11. 2019 nabízí
výstavu „Osudu i času navzdory“,
která vypráví o italsko-českém
přátelství, které se zrodilo během
války a přetrvalo století. Na této
výstavě bude návštěvníkům mimo
jiné představena naše Stezka
česko-italského přátelství. Více
na www.muzeumunhost.cz.
Kroužek regionální historie

Sto let československé vlajky
Proto se začalo intenzivně pracovat na návrhu nové vlajky. Nejprve
tato komise určila „státní barvy“
a to tradiční českou bílou (symbol
čistoty) a červenou (symbol boje)
a přidala jako novou barvu modrou (tradiční slovenskou). Poté
začala vybírat návrh vlajky od
dvou významných tehdejších heraldiků a z návrhu, který používaly
ruské legie (Štefánikův návrh).
Nyní k jednotlivým návrhům:
Preissingerovy návrhy (obr. 1)
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(Vojtěch Preissing 1873 – 1944):
jsou preferovány vodorovné pruhy
a hvězdy „americké návrhy“.
Kursovy návrhy (obr. 2)
(Jaroslav Kursa 1875 – 1950):
preferoval vsazení žerďového klínu „klínové návrhy“.
Štefánikova vlajka (obr. 3)
(Milan Rastislav Štefánik 1880 –
1919) vytvořená při ruském tažení
Československých legií a používaná v letech 1917 až 1919 na
vlacích, lodích a autech převážejí-
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cích legionáře.
Konečné rozhodnutí o vzniku vlajky přijalo Národní shromážděni
30. března 1920 zákonem č. 252 /
1920 sbírky. Jednalo se o vítězný
návrh Jaroslava Kursa, který tvořil: list o poměru 2:3 se dvěma
vodorovnými pruhy nahoře bílý
a dole červený. V žerďové části
vložen modrý klín sahající do
poloviny vlajky (původně pouze
do 1/3).
Kroužek regionální historie
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Povidlovo - makové pečení
Vůně soutěžních moučníků se táhla po celé obci a přilákala
do Dělnického domu více než 260 návštěvníků. A měli
opravdu z čeho vybírat. 24 výborných buchet, ochutnávka
kaki ovoce, stánky s rukodělnými výrobky, dílničky, kde se
vyřádily hlavně děti. Na galerii byla k vidění výstava o historii našeho kostela sv. Prokopa a dokument o výrobě nového zvonu sv. Václav. Odpoledne nám zpestřila svým vystoupením děvčata z tanečního souboru Carmen z Hořovic
a dětem zase divadlo Damúza dobrodružnou pohádkou
Deset, dvacet, Sova.
Vítězkami soutěže o nejlepší buchtu byly v dětské kategorii
Zuzka a Nela Štorkovi, na 2. místě byla Katka Šírová
a Lucka Chadrabová a na 3. místě skončil Jakub Žiga.
Mezi dospělými tu nejlepší buchtu upekla Eva Husáková,
druhá skončila s rozdílem jednoho bodu Jarka Kšírová
a 3. místo si upekl Josef Pergl.
Recepty si samozřejmě můžete jako vždy koupit na vánočním jarmarku ve škole, který letos bude v pátek 6. 12. 2019
od 14 hodin.
A téma na příští rok? Moučníky z různých koutů světa.
Jestli tedy upečete ten váš oblíbený a nazvete ho
„Slovenský“, nebo jednou z jeho ingrediencí bude třeba
kokos nebo právě kaki ovoce, je asi na vás. My se na ně
budeme těšit.
Lenka Hladká

Svatováclavská jízda
Z názvu události by se dalo usuzovat, že se bude jednat o oslavu
patrona českých zemí. Omyl! Šlo
spíše o oslavu pracovních strojů
a jiných speciálů určených k tomu,
aby ulehčily práci svým majitelům
v průběhu roku.
Nejdříve proběhla výstava strojů
na parku u rybníka a bylo se na
co koukat! Celkem přijelo patnáct

různých strojů. Spektrum vozů
bylo vskutku široké, od zahradních traktorů přes malotraktory až
po takové speciály jako LeŠek –
lehká šestistovka poháněná motorem z trabantu.
Po spanilé jízdě po návsi se vyrazilo závodit na polní cestu za
Lhotkou. Celkem se jela dvě kola
v délce jeden kilometr. Závodníci
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do klání dali skutečně vše a ač
někteří chtěli zachránit čest poctivých spalovacích motorů, celkovým vítězem se nakonec stal golfový elektromobil.
Vyhlášení výsledků proběhlo
v depu u křížku a každý si na památku odnesl samolepku a pamětní list.
Mgr. Dalibor Bartoš
pořadatel závodů

Společenská kronika
Září
František Martínek, Chyňava
Václav Pelc, Chyňava
Alena Martínková, Chyňava
Stanislav Veverka, Malé Přílepy
Josef Vojkůvka, Chyňava

86
82
81
81
80

Říjen
Vlasta Landová, Chyňava
Miroslav Mach, Chyňava
Zdeňka Čermáková, Chyňava
Zdeňka Vytejčková, Chyňava
Soňa Matějů, Malé Přílepy
Jaroslav Kroupa, Chyňava
Hedvika Lepičová, Chyňava

Vítáme nové občánky

Marek Rothanzl, Jan Špaček, Kristýna Sedláková, Kateřina Chrásková

Timea Kostlivá, Adam Stádník, Pavel Směšný, Ludmila Skalová
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94
92
92
89
84
84
84

Klub turistů z Felbabky v Chyňavě
Dne 19. září 2019 navštívili naši
obec členové turistického kroužku
z Felbabky. Za doprovodu paní
Beerové prošli celou Stezku česko
-italského přátelství. Po prohlídce
poobědvali v místní restauraci
Dělnický dům a potom se sešli

v klubové místnosti se členy výboru Chyňavského klubu seniorů.
Zde si vyměnili zkušenosti a postřehy z práce obou spolků. Felbabští měli mnoho dotazů
k přeregistrování spolku,
k financování a vůbec ke všem

problémům ohledně činnosti
CHKS. Na oplátku nám představili
jejich činnost, která se týká nejvíce turistických akcí. Z tohoto setkání posíláme i několik fotografií.
Marie Kubásková, CHKS

Hasičky zdolaly svatohorské schody
V sobotu 14. září 2019 se Andrea Štětková z SDH
Malé Přílepy Modré a Alena Najmanová z SDH Lhotka, zúčastnily 11. ročníku soutěže „Běh hasičů do
Svatohorských schodů“ v Příbrami. Soutěž je to náročná, což potvrdilo celkem 70 zúčastněných závodních dvojic. Dvojčlenné týmy musí překonat 289 kamenných schodů na trati dlouhé 560 metrů a celkovém převýšení 80 metrů. To vše v zásahové ústroji,
kde muži mají navíc na zádech kyslíkovou lahev.
Aleně a Andree se letos podařilo pokořit trať o 13
vteřin rychleji než loni a do cíle doběhly s časem 5
minut 46 vteřin, což jim vyneslo krásné 2. místo
z celkem 20ti ženských týmů. Bližší informace o závodu na www.sv-schody.cz
Andrea Štětková

Charitativní běh pro dětský domov
Jak už se stalo tradicí, tak i v letošním roce 2019 proběhne Charitativní běh pro Dětský domov
v Berouně. Jedná se již o 4. ročník a vše se odehraje v neděli
15.12.2019 od 10 hodin v areálu
bývalých kasáren, kde bude start
i cíl závodu. Do závodu se může
přihlásit kdokoliv! Pro závodníky
bude připravena jedna trať, která
je dlouhá cca 6,5 km. Věkové kategorie nejsou, běžci a běžkyně

budou rozděleny pouze na mužskou část a ženskou část. Tři nejrychlejší muži a ženy obdrží upomínkové předměty. Nejedná se
o klasický závod, proto běžíme
všichni společně a jde především
o to, aby si to člověk užil a přispěl
na dobrou věc. Pro všechny závodníky bude připraven čaj a lehké občerstvení. Pokud si netroufnete na běh, tak můžete přijít povzbuzovat, můžete pomoci s orga7

nizací, nebo se jen přijďte podívat
a můžete vhodit dobrovolný příspěvek do kasičky. Startovné je
dobrovolné a vybrané peníze budou předány Dětskému domovu.
Podrobné informace budou k dispozici na FB stránce
"CHYŇAVSKÝ DUATLON", nebo
přímo u pořadatele Z. Steinera ml.
(steiner.zdenek@email.cz).
Zdeněk Steiner ml.

Čalounictví Jiří Landa hledá zaměstnance
na pozice:

KALENDÁRIUM

Sobota 23. 11.
Čalouník / čalounice
Požadavky: vyučení v oboru, pozice je určena pro osoby se zdravotním Džínová párty s Oldou Burdou
od 20 hod v DD
postižením
Sobota 30. 11.
Náplň práce: měření, příprava materiálů a střihů, drobné opravy, šití,
Pohádka
Čert vem anděla
dokončovací práce
od
16
hod v DD
Pomocný dělník
Sobota
30. 11.
Požadavky: vyučení technického směru, zručnost, v evidenci UP
Rozsvěcení vánočního stromku
Náplň práce: přípravné a montážní práce
od 17 hod v Lipkách
Pondělí 2. 12.
Veřejná schůze zastupitelstva
od 19 hod na OU
Podkozí je jedna z menších obec- rou požádal spolek Přátelé PodkoČtvrtek 5. 12.
ních částí. Když se ale večer pro- zí. Stateční brigádníci několik dní
Mikuláš na Lhotce
jdeme po chatových osadách, budovali krov, novou střechu, káod 18 hod u altánu
v řadě okýnek spatříme světýlko celi strom a to korunovali paletoPátek 6. 12.
značící, že tu někdo chataří, bydlí, vým posezením pro poutníky
Vánoční jarmark
tvoří... Dovolte nám představit, co a místní. A možná bude i knihovod 14 hod v ZŠ
všechno můžete na Podkozí zažít. nička.
Sobota 7. 12.
Za zvuku místního zvonu a díky Cesty na Podkozí - to je samostatPohádka Čert vem anděla
službě berounské farnosti a rodiny ná kapitola. Na Starém potoce ale
od 16 hod v DD
Krutských se 28. září konala tradič- místní nelenili, vybrali příspěvky
Sobota 7. 12.
ní svatováclavská mše. Někteří a začátkem září sobě jedinou pří- Rozsvěcení vánočního stromku
bohužel již na mši nebyli; ti, co ale jezdovou komunikaci mírně vyspraod 17,30 hod v Libečově
přišli, vyslali své vroucné prosby za vili. Díky za to.
Středa 11. 12.
český národ ku sv. Václavu.
Rovněž kulturní oblast není pozaVánoční akademie v DD
V září se rovněž konala tradiční du. Zpěvačky sboru DoReMiLa přiod 16,30 hod vystoupí MŠ
schůze šerifů osad, na níž vznikla pravují již 7. vánoční vystoupení,
od 17 hod vystoupí ZŠ
termínovka akcí na rok 2020. Pro které se uskuteční 24. 12. ve 21,30
Sobota 14. 12.
některé osady jsou to již dekády let hod v kostele sv. Lukáše Svárov.
Uložení vodníka Pepíka
akcí, her a sportovních klání.
Zájemci o dění se mohou přidat do
od 14 hod Malé Přílepy
Pozorní návštěvníci si při průjez- skupiny Spolek Přátelé Podkozí na
Neděle 15. 12.
du Podkozím mohli všimnout jedné Facebooku, kde se objevují aktuálCharitativní běh
menší, ale pro nás významné změ- ní informace k místu, kde žijeme
od 10 hod v kasárnách
ny. Nevzhledný kout na návsi vedle a kde to máme rádi.
Neděle 22. 12.
požární nádrže se proměnil, a to
Kateřina Polačková Husová
Živý betlém
díky podpoře NADACE VIA, o kteod 16,30 hod v Lipkách
Neděle 22. 12.
Prodej vánočních kaprů
od 10 hod Malé Přílepy
Úterý 24. 12.
Sousedské setkání
od 14 hod v Libečově
Úterý 24. 12.
Štědrovečerní troubení
od 17 hod
Čtvrtek 26. 12.
Vánoční koncert
od 14,30 hod
v kostele sv. Prokopa
Čtvrtek 26. 12.
Svařák na Lhotce
od 15 hod u altánu

Žijeme na Podkozí … a není nás málo
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