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Nový územní plán

Slovo starosty

Přílohou tohoto čísla zpravodaje je dotazník týkající se územního
plánu katastru obce Chyňava.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám do nového roku 2020
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví.
Když hodnotím rok 2019 z pohledu
starosty, tak jsem spokojený a rok
2020 v této podobě beru ,,všemi
deseti“. Samozřejmě by se některé
věci mohly posunout k lepšímu
a já v to doufám, ale základ je dobrý.
Vždy je možné něco zlepšovat
a říká se, že to tak má být. Nic proti tomu, ale já jsem zastánce toho
jistého. Potom je i jednodušší se
posunout dál a s menším rizikem
a klidněji. Tím chci říci, že loni touto dobou všichni zastupitelé dostali
nějaké úkoly a po roce je za každým vidět nějaký posun.
Jedny z příkladných akcí společného posunu byly koncerty
v kostele 26. 9. a 26. 12., které
organizovala kulturní komise a za
obě povedené akce si zaslouží
poděkování. Příjemná jsou i setkání občanů v jedné ulici, třeba v ulici
K Bytovkám, kde se už několikrát
veselila celá ulice. Také zde je vidět radost ze společného setkání
a za to patří všem aktivním poděkování.
Toto je ta správná odpověď na rok
2019 a určitě skvělá pozice pro
plnění úkolů v roce 2020. A proto
přeji všem občanům POSUN,
i když bude jen drobný, ale jistý
a s radostí.
A možný začátkem může být
Obecní ples, který se koná 1. únor a 2020 od 20. 00 hodin
v Dělnickém domě, na kterém budete vítáni.
Jiří Kříž, starosta

Územní plán je podrobným popisem uspořádání území obce
z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění komunikací,
průmyslových a obchodních areálů a obytných budov.
Současný územní plán obce
Chyňava, jehož vytvoření a od-

souhlasení trvalo více než 10 let,
je platný pouze do konce roku
2022. Poté musí být všechny
územní plány měst a obcí v ČR
z rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj v elektronické podobě.
pokračování na str. 2

Co musíte vědět
Nejprve bych rád zhodnotil, co se
v poslední době povedlo nebo
nepovedlo.
LIBEČOV - v této malebné vesničce se podle mě žije spokojeně, alespoň tak to na mě působilo, když jsem se zúčastnil rozsvícení vánočního stromku. Při této
akci byla velice milá a příjemná
atmosféra. Přeji všem občanům
Libečova, aby jim tato nálada zůstala i do dalšího roku a aktivně
pokračovali v již rozdělaných akcích, jako je např. dětské sportovní hřiště, zvon, dopravní značení a další.
MALÉ PŘÍLEPY - zde bych rád
popřál všem občanům pozitivní
vyřešení otázek kanalizace
a bezproblémové přivedení plynu, který bude podle smlouvy
hotov do konce roku 2020. Uvidíme, jak se bude vše dále vyvíjet.
LHOTKA - i tato vesnička je velmi hezká a podle požadavků od
Dalibora Bartoše se připravují
další úpravy a vylepšení prostředí.
PODKOZÍ - tady se i letos budeme snažit posunout dále rozděla-

né věci, např. cesty, vodu a kanalizaci. Snažíme se o lepší výsledky s odpadovým hospodářstvím a podle posledních čísel se
tato snaha nemíjí účinkem, za to
děkuji všem, kdo se v tomto aktivně zapojuje.
CHYŇAVA - při hodnocení začnu
opět sběrným místem a opět pozitivně. Celková situace s odpady
se zlepšuje a stejně tak čistota
v obci. Při pohledu na finanční
výsledek chci všem poděkovat.
Více se dozvíte v samostatném
článku na straně 3.
Dále mám informaci o kompostérech, na které jsme už obdrželi
dotaci přibližně jeden a čtvrt milionu Kč a já věřím v jejich využití
na vašich zahradách. Ještě několik jich zůstává k vyzvednutí.
Pokud jste si je objednali a nechcete je, oznamte to na OÚ.
Zbývá dořešit využití štěpkovače,
který je pořízen rovněž z dotace.
Budou ho moci využívat občané
Chyňavy např. v hale
v kasárnách, kde se už provádí
elektro - instalace.
pokračování na str. 2

Zprávy z obce
Platby za odpady, psy a nájemné
pozemků lze hotovostně hradit od
17. 2. 2020 v úředních hodinách
OÚ.
Bezhotovostní platby posílejte na
číslo účtu 2823131/0100, variabilní symbol je číslo popisné.
Po 31. 8. 2020 se nezaplacený
poplatek za odpady zvyšuje
o 100%.

Objekt bez trvale
hlášených osob
Občan do 15 let
Občan 16 - 65 let
Občan nad 65 let
1. pes

800,250,500,250,100,-

S placením hrobových míst počkejte na druhou polovinu roku 2020.
Na základě změny zákona o pohřebnictví musí být vydán nový
Hřbitovní řád a uzavřeny nové nájemní smlouvy na hrobová místa.
Dojde i ke změně výše poplatku dle
rozměru hrobu.

Nový územní plán
pokračování ze str. 1
Zpracování nového ÚP, který bude reagovat na současné požadavky infrastruktury a oprávněné
požadavky obyvatel obce, je časově náročný administrativní proces. Proto schválilo zastupitelstvo
obce na svém posledním zasedání přípravu nového územního plánu.
V tomto čísle zpravodaje najdete
vložený list s anketním dotazníkem. Můžete ho využít k vašim
návrhům či podnětům na změny
územního plánu.

Vhodit ho lze do poštovní schránky Obce Chyňava, nebo do obecních schránek: na Lhotce na
hasičské zbrojnici, v Malých Přílepech na Fořtovně a nově v Libečově a na Podkozí do schránek
umístěných na skleněných informačních vitrínách. Také jej můžete zaslat poštou nebo mailem na
adresu obce. Dotazník je k dispozici i na podatelně Obecního úřadu a webových stránkách obce.
Vyplněné dotazníky odevzdejte
nejpozději do 28. 2. 2020.
red

Co musíte vědět
pokračování ze str. 1
Část této haly chceme nabídnout
do pronájmu občanům. Možnost
pronájmu bude od 3. února 2020.
Každý, kdo bude mít zájem, se na
OÚ dozví podmínky.
Jak jste si jistě všimli, máme novou multikáru, kterou hned využíváme pro běžné práce, ale taky
na řešení odvozu odpadů. Tím
postupně nahrazujeme některé
služby od firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. a proto jsme
přijali nového zaměstnance.
K tomuto více v článku o odpadovém hospodářství na str. 3.
Při řešení některých směrů odpadového hospodářství potřebujeme
ještě nakladač. Zatím jsme si podobný nakladač pronajali od
p. Husáka a po zhodnocení jeho
využívání dořešíme koupení nového nebo staršího stroje.
Na posledním jednání ZO se mi-

Připomínky občanů ke změně jízdních řádů autobusové linky 630 byly projednány se zástupci firmy ROPID a dojde k úpravě dle našich
požadavků. Cestující budou včas
informováni.

mo jiné odsouhlasila investice do
opravy bytu ve zdravotním středisku, kde se také hned 18. 12.
2019 začalo s pracemi. Zde nám
odborně pomáhá Ing. Mencl, který
na tuto akci dohlíží a kontroluje ji.
Doufám, že vše dobře dopadne
a nový byt bude mít nájemníka
v podobě zubaře. Štěstí přeje připraveným.
Dále se pracuje na vedení 22 kV
v ulici Za Humny, které se má
uložit do země ve vzdálenosti 7 m
od stávajícího obrubníku. Do tohoto prostoru se plánuje druhá část
vo zo vk y, park ovac í záli vy
v kombinaci se zeleným pruhem
a chodník. To je v plánu, ale první
věc je uložení kabelu a k tomu je
potřeba souhlas všech vlastníků
dotčených pozemků. Tak uvidíme.
Chci také informovat o posunutí
při řešení čištění potoka. Tato akce sice neproběhla loni jak jsme
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Pokud chcete mít jistotu, že se
včas dozvíte aktuální informace,
důležitá upozornění, ztráty a nálezy
i pozvánky na sportovní a kulturní
akce, přihlaste se na
www.chynava.cz k odběru přes
svoji mailovou adresu nebo využijte
n o v i n k y
a stáhněte si do
svého mobilního
telefonu
aplikaci
V obraze.
Odměna až 100 000,- Kč za dopátrání žháře stodoly a veteránů
5 aut. S. Skála, Chyňava 24,
tel. 777 771 037
doufali, ale podle posledních informací se vyčištění podaří hned na
jaře. Už se těšíme a necháme se
překvapit.
Projekt úpravy garáží na Sídlišti
je ve fázi, kdy se čeká na nákres
řešení. Během roku 2019 se řešilo
vybavení garáží, přibližný počet
nových garáží a celkové umístění.
Tento projekt má na starosti Ing.
Zdeněk Steiner ml.
Dále se řeší pozemek církve
u školy, který má na starosti Karel
Novotný a celou věc se snaží posunout do finále.
Řeší se směna pozemků s Ing.
Brožem v Charvátinách, kde máme kontejner na pronajatém pozemku a touto směnou se situace
zcela vyřeší.
Čistíme prostor u Němců a budeme pokračovat na sídlišti včetně
úpravy křoví.
Jiří Kříž, starosta obce

Odpadové hospodářství v Chyňavě
Všichni víme, kolik nás stojí popelnice a jakým způsobem se za ně
platí. Někdo je s tímto způsobem
platby spokojen, někdo méně
a myslí si, že by to šlo vyřešit jinak, lépe a levněji. Během loňského roku na úřadě jsem s touto problematikou strávil zdaleka nejvíce
času.
Byl jsem na přednáškách o odpadech a také jsem pozval 20 starostů z okolních obcí na setkání
u nás v Chyňavě. Na tomto setkání byli i zástupci firmy AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o.,
která nám odpad řeší a také zástupce firmy Rumpold s. r. o., která se odpadovým hospodářstvím
zabývá. Výsledek jednání byl, že
chceme vážit svoz popelnic a dostávat vyúčtování odvezeného
komunálního odpadu v tunách
a tudíž platit za tunu odpadu a ne
za vyvezení jedné popelnice. Dohodli jsme se s firmou AVE CZ na
částce za tunu odpadu. Nakonec
nás do nového způsobu vyúčtování šlo ze všech 20 starostů jen
několik.
Tento způsob vyúčtování plateb
za svoz popelnic je novinka a uvidíme, jak budeme spokojeni za
rok. Hlavní důvod této změny je
vyvážení často poloprázdných
popelnic a placení za plné. Já věřím v ušetření nákladů za svoz
popelnic ze strany obce, i když
platba občana se nezmění, zatím.
Poplatek pro občana se počítá
z celkové částky za odpady. Jen

pro zajímavost: částka vybraná za
popelnice je cca 1/3 z celkové
částky za odpady, která je lehce
přes 2 miliony ročně.
Tak a teď se dostáváme k jádru
věci - největší položkou pro vypočtenou částku, kterou občané
za odpady platí, je směsný odpad.
Mám na mysli kontejnery, kam se
odkládá vše bez třídění. Tyto kontejnery jsou umístěny v chatových
oblastech na určených místech,
pro možnost obslužnosti a také
jsou na autobusové otočce Podkozí. Zde jsou ve větším počtu
umístěny kontejnery na tříděný
odpad 1 100 l (modré a žluté).
Začátkem minulého roku se okolo
zmiňovaných míst nedařilo udržet
pořádek, proto jsem vše řešil
s firmou AVE CZ a postupně jsme
zjišťovali, zda by nebylo jednodušší a hlavně lacinější, si to zkusit
zajišťovat sami. Podle vývoje
a řeči čísel jsme na polovičních
nákladech a to i díky nové technice a možnosti přímého odvozu na
skládku.
Samozřejmě by bylo pro nás pro
všechny lepší a hlavně lacinější
tyto směsné odpady OMEZIT
a nebo se je pokusit co nejvíce
TŘÍDIT. K tomu máme všude rozmístěné kontejnery na tříděný odpad (modré a žluté), jak jsem už
zmiňoval. Za tento tříděný odpad
nám společnost EKO-KOM vrací
peníze zpět a tady se situace také
zlepšuje. Za třetí čtvrtletí 2019 se
nám vrátilo o 100 % více, než

Poplatek za popelnice
Částka vychází ze skutečně zaplacených nákladů za rok 2018
vydělených počtem obyvatel a rekreačních nemovitostí.
Trvale žijících obyvatel máme
v naší obci 1 799 a rekreačních
chat a domů je 1 077, celkem tedy
2 876. Tímto číslem vydělíme zmíněné náklady (2 235 414 : 2 876 =
777,26). Základ poplatku přesto
zůstává ve výši 550 Kč.
K tomu je připočtena paušální
částka podle zákona 565/1990

Sb., o místních poplatcích, což je
250 Kč.
Celkem pro rok 2020 vyjde 800 Kč
na každého poplatníka. Podle vyhlášky mají nárok na slevu 300 Kč
dospělé osoby s trvalým bydlištěm
v Chyňavě, na Lhotce, v Libečově,
Malých Přílepech a na Podkozí.
Děti do 15 let věku a osoby nad
65 let včetně mají ještě další úlevu
250 Kč, celkem 550 Kč.
Lenka Hladká, red
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běžně (skoro 80 tis.).
Přál bych si, abychom si sami stanovili, kolik chceme platit za odpady tím, jak budeme třídit. Pokusme se o to, i když se peníze za
tuto snahu vrátí až po roce. Pokud
nic jiného, budeme mít dobrý pocit
a čistotu v našem okolí. A na závěr chci poděkovat všem za aktivní přístup při využívání všech
ploch, které jsou pro odpadové
hospodářství určené. Jsou to:
SBĚRNÉ MÍSTO - provozní doba:
středa 13,30 - 16,30 hod
sobota 09,00 -12,00 hod
KOUPALIŠTĚ – jen větve a dřeviny
ZA HŘIŠTĚM - bio odpad (listí,
tráva)
O dalších plánech pro letošní rok
i o sběrném místě bych rád informoval samostatně a podrobněji
v příštím čísle Chyňavského zpravodaje.
Jiří Kříž, starosta

Nádoby na olej
Novinkou mezi nádobami na tříděný odpad v naší obci jsou hnědé kontejnery na upotřebený olej
a jedlý tuk. První je od září v základní škole, v lednu k němu přibyly další před hospodou u Lepičů, u prodejny COOP a na sídlišti. Jedlé tuky a olej lze odevzdávat do této nádoby v uzavřených
plastových lahvích, bez zbytků
jídla. Takto vytříděný produkt putuje k dalšímu zpracování a my
přispíváme dalším krokem
k ochraně životního prostředí. red

Povidlovo - makové pečení

1.místo - Zuzka a Nela Štorková
2.místo - Katka Šírová a Lucka Chadrabová
3.místo - Jakub Žiga

1.místo - Eva Husáková,
2.místo - Jaroslava Kšírová
3.místo - Josef Pergl

Vánoční radování

Malé Přílepy

Chyňava

Libečov

Lhotka
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Vodník Pepík

Vánoční koncert

Druhá sobota v prosinci, to byl den, na který jsme
se pečlivě připravovali a velmi těšili. A že bylo na
co! Ale hezky popořádku.
Dlouho před inkriminovaným dnem se sešel ve vile
u jezera tzv. „vodnický výbor“, aby v čele
s mentorem Hrázným vymyslel scénář tolik očekávané akce – Uložení vodníka Pepíka k zimnímu
spánku. A protože prostředí vily a jejího baru je jako
stvořeno pro rozvíjení myšlenek, padl zde návrh, že
bychom mohli pro návštěvníky připravit, kromě
standardního programu, také domácí zabijačku.
Odsouhlaseno! A tak se roztočil kolotoč starostí.
Po dvou hektických dnech, strávených v hasičárně,
byly všechny dobroty nachystány a program mohl
začít. Po slavnostním nástupu „jezerní gardy“, která
dopravila vodníka do areálu hasičské zbrojnice,
přednesl pan Hrázný výroční zprávu o stavu jezera,
uložil Pepíka na trůn a pozval všechny přítomné na
degustaci.
Mohlo by se zdát, že tím náš program skončil, ale
opak byl pravdou. Dalším překvapením byl příjezd
zbrusu nového dopravníku automobilu, který náš
sbor získal do užívání. Po oficiálním předání vozu,
kterého se zhostili zástupci obce, si mohli všichni
přítomní ještě vozidlo prohlédnout a pokládat zvídavé technické dotazy.
A to už byla opravdová tečka za nadmíru vydařeným a událostmi naplněným dnem.
Pavel Nejedlý, SDH Malé Přílepy

Každoroční vánoční koncert pěveckého sboru Bonbon proběhl i v loňském roce na Štěpána, kostel
byl zcela zaplněn a ohlasy na něj byly velmi kladné. Své umění předvedli i Adam Holeček, který zahrál na flétnu a Lukáš Petřík při hře na klarinet. Na
dobrovolném vstupném se vybralo 3 200 Kč, krásná částka, děkujeme!
Rozhodli jsme se z této částky opravit a zrestaurovat betlém v našem kostele, který je již dost otlučený letitým používáním. Po dohodě s církví, které
betlém patří, jsme oslovili restaurátora a malíře pana Slavíka, který opravoval místní oltářní obrazy.
Pan restaurátor s opravou souhlasil a tak se můžeme těšit, že příští rok bude mít například Ježíšek
obě ručičky, tři králové opravené pláště, pastýř
opravený klobouk, betlémský chlév pevnější střechu a lepší osvětlení. Dále nám pan restaurátor
sdělil, že betlém je velmi dobře zpracován a bude
potěšen, že jej může vyčistit a opravit.
Zvažovali jsme i nový betlém, ale z důvodu velké
finanční náročnosti jsme se rozhodli pro opravu,
kterou by snad měla vybraná částka pokrýt /rodina
Beerova se proto rozhodla přidat k vybraným penězům 800 Kč, aby práce mohla být zadána/.
Děkujeme a při příštím vánočním koncertě si nezapomeňte betlém prohlédnout, neboť to, že bude
v plné kráse, je zásluha vás návštěvníků našich
pravidelných vánočních koncertů.
Jaromíra Beerová, Lenka Hladká

Nový zvon Libečov
V loňském roce započala sbírka k výrobě nového
zvonu do kapličky na návsi v Libečově.
Chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a požádat
o příspěvek, který by nám pomohl s realizací této
hezké akce. Seznam dárců a další informace najdete na adrese: www.spoluprolibecov.webnode.cz
Bankovní spojení pro příspěvky: 2701537803/2010
Můžete přispět i hotově a to na adrese:
Libečov 20 - Kučera Miroslav
Libečov 62 - Ing. Recinová Anna
Buďme součástí historie. Za všechny příspěvky
srdečně děkujeme. Spolu pro Libečov, z.s.
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Společenská kronika
Listopad
Stanislav Halás, Chyňava
Eva Gruberová, Chyňava
Miroslav Strial, Chyňava
Květoslava Husáková, Chyňava
Jaroslava Dvořáková, Chyňava
Milada Dvořáková, Chyňava

93
89
82
75
75
70

Prosinec
Jaroslava Marxová, Chyňava
Marie Reisenthalerová, Chyňava
Václav Lapka, Chyňava

86
80
80

obce Chyňava se koná v sobotu 1. února 2020
od 20.00 hod v Dělnickém domě
Bohatá tombola: 1. cena - zájezd pro 2 osoby
dle vlastního výběru do 20 000 Kč
a mnoho dalších hodnotných cen
hraje skupina KARAVEL
vstupné 100 Kč
vstupenky lze zamluvit u p. Urbana
na tel. 721 152 558 od 27. 1. 2020
Přednáška cestovatele Jaromíra Tejkla
s promítáním fotografií

Írán z jiné perspektivy
ve středu 19. 2. 2020 v 18 hodin
na galerii Dělnického domu
Jak je to tam se ženami?
Jak se tam žije?
Vše je jinak než říkají média.
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Školní okénko
Jako loňský rok i letos jste mohli naše
děti ze ZŠ Chyňava potkat každý měsíc
v Domově důchodců v Unhošti. S touto
institucí chyňavská škola spolupracuje
už druhým rokem. Návštěvy seniorů
dětmi se staly velmi oblíbené
a očekávané. Na chvíli má každý
z účastníků svého adoptovaného vnuka/
vnučku nebo dědu/babi.
Žáci ze všech tříd pod vedením učitelek
si pravidelně vytvoří program, dílničku
pro všechny babičky a dědečky, a spolu
vzájemně sdílí radost ze společné práce
nebo jen setkání a popovídání si. Velmi
oblíbené se staly zejména keramické,
rukodělné dílny nebo vzájemné čtení.
Na poslední setkání v roce si připraví
žáci pod vedením vyučujících literární
a pěvecké pásmo, předají krabičky
s vánočním cukrovím, které napekli
a naplnili chyňavští občané. Tímto
bychom jim rádi za všechny obdarované
poděkovali.
Tyto návštěvy jsou oboustranně velmi
inspirativní, radostné a mají hluboký
citový přesah. Pro děti je to významná
životní zkušenost, pěstují si pozitivní
vztah ke starším lidem, snižující
mezigenerační propast a klientům
domova důchodců přinášejí radost do
života, bezprostřední úsměv a pocit
sounáležitosti.
Mgr. Vladimíra Hamousová

Výlet do Prahy
Dne 3. 12. jsme se s paní učitelkou Hamousovou a Marešovou vypravili do ulic Prahy, na
Pražský hrad, Staroměstské
náměstí, kde jsme viděli orloj
a také na Neviditelnou výstavu, kterou pořádají nevidomí
spoluobčané. Vystoupili jsme
před Pražským hradem, postupovali jsme z nádvoří na
nádvoří, míjeli jsme barokní
stavby, renesanční paláce,
románské kostely, gotické domy. Zastavili jsme se u sochy
T. G. Masaryka, našeho prvního presidenta, o kterém jsme

Vánoční jarmark
ZŠ a MŠ v Chyňavě už několikátý rok
pořádala na začátku prosince vánoční
jarmark. Přijeli různí obchodníci a prodeje se zúčastnily i děti ze základní a mateřské školy. Prodávaly se např. květiny,
keramika, knihy, sýry, výrobky žáků, oblečení a drobné vánoční předměty. Pro
návštěvníky bylo v naší jídelně připraveno občerstvení. Akce byla úspěšná
a hezká, přišlo hodně lidí.
Nela Štorková 5. ročník
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se učili ve škole. U hlavní brány stála hradní stráž. Pražský
hrad je členitý, viděli jsme Katedrálu svatého Víta, Václava
a Vojtěcha a Panny Marie,
Zlatou uličku, baziliku sv. Jiří,
část, kde sídlí prezident, sešli
jsme po Zámeckých schodech, obdivovali jsme nádherný výhled na celou Prahu.
Praha je velice zajímavé místo, které láká mnoho turistů.
Výlet se nám moc líbil a doufám, že s námi paní učitelka
podnikne zase brzy nějakou
akci. Jindřich Recina 5. ročník

Oslavy založení Lhotky u Berouna
Lhotka bude tento rok slavit 700 let
od svého založení. Roku 1320 byla
založena Březová Lhota Přibíkem
z Chrustenic, která byla pravděpodobně vypálena ve třicetileté válce
roku 1634 a poté byla založena
současná Lhotka na nynějším místě. V průběhu roku si budeme na
stránkách zpravodaje připomínat
zajímavou historii obce a možná
vás některá fakta překvapí.
Nebudeme však pátrat pouze ve
starých kronikách, ale budeme připomínat naše výročí událostmi,
které běžně ve Lhotce pořádáme.
Vrcholem všech oslav bude hasičská soutěž O putovní pohár Lhotky. Máme záměr uspořádat výsta-

vu během roku, a proto prosíme
místní, kteří mají nějaké zajímavé
fotografie či jiné materiály, aby
nám je zapůjčili. Rovněž vysadíme
novou lípu na návsi. Vznikne i publikace k tomuto
výročí. Máte se
na co těšit!
Dnes na místě
Březové Lhoty
najdete tuto kamennou studnu.
Doporučujeme si
sem udělat
vycházku.

Mgr.Dalibor Bartoš

Spolek Chyňava dětem, rodiče a Obec Chyňava
Vás zvou na

Dětský maškarní karneval
v neděli 23. 2. 2020
od 15 hodin v Dělnickém domě
hraje DJ Olda Burda
V neděli 29. 3. pořádá ČČK zájezd do divadla Kalich na představení

Splašené nůžky
Detektivní komedie, kde diváci rozhodují o tom, kdo je vrah

Odjezd v 17 hod z Chyňavy, začátek představení v 19 hod
Cena vstupenky včetně dopravy je 400 Kč
Zájemci se mohou přihlásit u Evy Husákové

Nové kelímky na hřišti
Napříč světem se začínají řešit plasty a jejich
nadměrné používání a velké plýtvání na věci,
kde to není potřeba a s tím samozřejmě souvisí
i vznik velkého množství odpadu. Proto jsme rádi, že se nám na fotbalovém hřišti povedlo vyměnit jednorázové plastové kelímky za zálohované
kelímky pro vícenásobné použití. Jedná se relativně nový trend, kterým jde řada velkých fotbalových klubů, ale i pořadatelů hudebních festivalů. Díky těmto kelímkům, které zdobí logo našeho klubu a erb obce, tak dokážeme eliminovat
plastový odpad na minimum a být více ekologičtější a snížit naši plastovou stopu. Takže nyní
pivo / limo / vodu už na našem hřišti pouze do
vratných kelímků!!
za Sportovní klub – Zdeněk Steiner ml.

KALENDÁRIUM
Sobota 1. 2.
Obecní ples
od 20 hod v DD
hraje Karavel
Sobota 15. 2.
Sportovní ples
od 20 hod v DD
hrají Paradoxy
Středa 19. 2.
Beseda s cestovatelem
od 18 hod v DD
Čtvrtek 20. 2.
Předškolní kurz matematiky
od 16 hod v ZŠ
Sobota 22. 2.
Výroční schůze CHKS
od 14 hod v DD
Neděle 23. 2.
Dětský maškarní ples
od 15 hod v DD
DJ Olda Burda
Sobota 29. 2.
Hasičský bál na Přílepech
od 20 hod
v pohostinství u Vořechů
hraje Akcent
Neděle 1. 3.
Dětský maškarní karneval
od 14 hod na Přílepech
Sobota 7. 3.
Maškarní hasičský ples
od 20 hod u Lepičů
hraje Spektrum
Čtvrtek 12. 3.
Předškolní kurz komunikace
od 16 hod v ZŠ
Sobota 14. 3.
Okresní konference hasičů
od 9 hod v DD
Středa 19. 3.
Den otevřených dveří v ZŠ
Sobota 21. 3.
Výroční schůze baráčníků
od 14 hod v DD
Sobota 28. 3.
Jarní výstava
od 10 hod v DD
Neděle 29. 3.
Divadlo Kalich
od 19 hod v Praze
Čtvrtek 2. 4.
Zápis do 1. třídy ZŠ
Pátek 3. 4.
Zápis do 1. třídy ZŠ
Neděle 5. 4.
Ukliďme Česko
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