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KŘESŤANSKÉ VÁNOCEKŘESŤANSKÉ VÁNOCE
Krásná tradice, která vznikla v roce 2007 v Brně, přibližuje veřejnosti 

křesťanské tradice. My v Pičíně se k akci KŘESŤANSKÉ VÁNOCE připojujeme. 
Chápeme jí jako možnost otevřít náš kostel Narození Panny Marie 

široké veřejnosti. Díky propagaci na webových stránkách 

www.krestanskevanoce.cz
a v tištěné brožuře navštěvují pičínský kostel  v době vánočních svátků 

návštěvníci z jiných obcí a měst. Akce vzbuzuje zájem veřejnosti o náš kostel. 

Po celé vánoční svátky od 25. 12. 2022 25. 12. 2022 do 1. 1. 2023 1. 1. 2023 

BUDE KOSTEL OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST 

vždy od 15:0015:00 do 16:00.16:00.

Na Štědrý den se budou od 14.00 v kostele zpívat koledy. 
Přijede pan farář Mgr. Mariusz Stanislaw Walczak,

který nám krátce přiblíží křesťanské vánoční tradice 
a má pro nás připravené překvapení. 

Těšíme se, že si v kostele zapálíme 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO,

které si odneseme do svých domovů.



SLOVO MÍSTOSTAROSTY NA ÚVOD
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PŘEDVÁNOČNÍPŘEDVÁNOČNÍ
ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ

Tak se nám zase chýlí ke konci další rok. Rok plný 
zvratů, rok, který po dvou letech koronavirové 
epidemie přinesl další neradostná překvapení. 
Rok, jehož události nám ukázaly vztyčený uka-
zováček, znamení, že nejsme pány světa, že 
v rozporu s našimi přáními a očekáváními se 
události dějí jinak, než by se nám líbilo. 

Vynořily se problémy s enormním růstem 
cen energií a  následně zvyšováním cen 
obecně. Korunu všemu pak nasadilo napa-
dení Ukrajiny Ruskem.  Bylo to velice 

nepříjemné překvapení hlavně proto, že 
jsme si v posledních letech zvykli, že se 
vše daří, ekonomika roste a větši-
ně z nás se vedlo tak, jako nikdy 
předtím. Možná právě kombi-
nace těchto událostí vede 
ke stavu, který v naší spo-
lečnosti dnes panuje. 
Stačí si přečíst pár ko-
mentářů na sociálních 
sítích a člověku je úzko. 
Nenávist, urážky, zesměš-
ňování, to je hlavní náplní 
těchto příspěvků. Pokud ale 
sledujeme dění ve veřejném 
prostoru a denní zpravodaj-
ství, ani se nemůžeme divit.
Tyto řádky nemají rozhodně navozo-

vat stav nějaké beznaděje nebo re-
zignace. Naopak, měli bychom si uvědomit, 
že každý z nás má jistý podíl na dění kolem 
nás a každý má také jistý kus odpovědnos-

ti. Je samozřejmé, že na běh velké politiky a vel-
kých financí nemá jedinec téměř žádný vliv. Ale je 
mnoho oblastí, kde je naše účast nenahraditelná. 
Patří sem, zcela jistě, na prvním místě rodina. Ve-
lice důležité je ale také žít s vědomím, že někam 
patříme, že jsme součástí společenství spolu-
občanů, kolektivu zaměstnanců nebo členy ně-
jakého zájmového sdružení. A to je věc, která je 
k zamyšlení. Podle mého názoru, a velmi mne 
to trápí, se vytrácí ochota ohlížet se na druhé, 

v případě potřeby podat pomocnou ruku 
a ochota, nebo spíše potřeba, účastnit se 
společenského života. Musím říci, že je 
neutěšený pohled na dříve živé spolky, jejichž 
členská schůze začíná nebezpečně připomínat 
setkání klubu důchodců. Zvykli jsme si zkrátka, 
že starost o veřejné věci jsou povinností státu 
a obce a když platím daně, proč bych se tím měl 
zabývat. Mrzí mne, když vidím nádherně upra-
vený dvůr nebo zahrádku a majiteli nevadí, že 
kolem plotu mu rostou kopřivy. Stejně, jako když 
přes veškeré výzvy, každou chvíli se na čističce 

zasekne čerpadlo, když nasaje kus hadru 
nebo vlhčený ubrousek. O přístupu 
některých spoluobčanů k veřejné-

mu prostor u se také můžete se 
také přesvědčit u kontejnerů 

ve sběrném dvoře, u hřbi-
tova atd. Náprava je pře-

ce povinností obce. Ale 
udělat to musí někdo 
z našich sousedů.
Nechtěl bych, aby ta-

to úvaha vyzněla jako
povzdech starého dědka

nad tím, jak to „za  našich 
časů bylo všechno jinak“. 

To opravdu ne! Opravdu si ale 
myslím, že trocha odpovědnos-

ti a ohleduplnosti by nebyla na ško-
du. Odměnou nám bude pocit, že jsme udělali 
pro obec, ale i pro sebe samé, něco užitečného. 
A opravdu to není jen o penězích.
Milí spoluobčané, závěrem bych vám chtěl po-
přát klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví 
a co nejméně nečekaných nepříjemností. Chtěl 
bych poděkovat všem, kdo pomáhají udržovat 
a zkrášlovat obec, všem, kdo pracují ve spolcích 
a zájmových sdruženích a zvláště těm, kteří se 
věnují práci s mládeží. Tato jejich záslužná práce 
dává záruku, že i v budoucnu bude Pičín dobrým
místem k životu. 

Ing. JOSEF BEDŘICH, místostarosta
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Ukončení prázdninUkončení prázdnin
V úterý 30. srpna 2022 proběhla na prostranství před restaurací v Pičíně akce Loučení s prázdninami. Při 

tradiční akci byly pro děti připraveny hry, zábava a občerstvení. Děti se vyřádily a i na konci prázdnin 
jsme u nich vyvolali radostnou náladu.

Zahájení školního rokuZahájení školního roku
Zahájení nového školního roku proběhlo na dětském hřišti. V krátkém 
projevu přivítala školáky po prázdninách i jejich rodiče ředitelka Zá-
kladní školy a Mateřské školy Pičín Mgr. Vladimíra Krejzová a starostka 
Obce Pičín RNDr. Lenka Kupková. Prvňáčci dostali od obce malé dárky, 
aby se jim do školy dobře vykročilo. Všichni už měli na zádech tašky, 
tedy skoro všichni. Ale do školy se podle vlastních slov těšili. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 10. září proběhlo v pičínské škole vítání občánků. 
Nové pičínské občánky přivítala do života v naší 
obci starostka RNDr. Lenka Kupková a zastupitel-
ka MVDr. Dana Svobodová. Děti ze Základní a Ma-
teřské školy Pičín přednesly miminkům na uví-
tanou básničky. Ve slavnostně vyzdobené třídě, 
kterou připravila paní ředitelka Základní školy 
a Mateřské školy Pičín jsme přivítali 7 nových 
občánků Pičína - Tomáše, Maxmiliána, Emmu, 
Olivera, Nelu, Terezu a Izabelu.
Dětem i jejich rodičům přejeme, aby se jim v Pičíně 
dobře žilo a cítili se tu dobře, aby byli zdraví a měli 
se rádi.
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Nová tělocvična a klubovnyNová tělocvična a klubovny
13. září 2022 proběhla kolaudace domu č.p. 62 – 
takzvané staré pošty nebo jak již dnes říkáme tě-
locvičny. Oficiální název akce byl Stavební úpravy 
objektu č.p. 62. V objektu, který obec odkoupila, 
vznikla především velká tělocvična, malé klubov-
ny a obřadní místnost. Hlavně školní děti se již 
zprovoznění tělocvičny nemohly dočkat, protože 
ve škole dosud pořádná tělocvična, kde by se děti 
mohly rozběhnout, nebyla. Podařilo se nám tělo-
cvičnu zprovoznit krátce po kolaudaci a předání 
díla od dodavatele firmy Staler spol. s r. o.

Tělocvičnu využívá v dopoledních hodinách škola 
a odpoledne jsou v tělocvičně hlavně členové TJ 
Sokol Pičín z.s., využívají ji na tréninky dětí a mlá-
deže v období nepříznivého počasí. Jednou týdně 
tu trénují také mladí hasiči z Bukové a z Pičína, 
přijdou mladí rybáři a ozývají se i další zájemci.

PROJEKT  STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 62 
BUDE REALIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ 

STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU 
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.  

6
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Zima, ale u rybníčka při chytání ryb jsme se sešli, abychom 
povzbudili rybáře. Občerstvení připravené SDH Pičín bylo 
jako vždy výborné a všichni chtěli ochutnat. Večer zábava 
a v neděli sousedské posezení a Pěkná hodinka. Posvícení 
jak má být. Zima nám nevadila, při dobré zábavě bylo o čem 
povídat a těšíme se zase za rok.

POSVÍCENÍ V PIČÍNĚPOSVÍCENÍ V PIČÍNĚ

Houbaři
Poděkování patří našemu spolku Houbařů 
za organizaci sousedského posezení s hud-
bou v červenci 2022. Vyšlo počasí a všichni se 
dobře bavili.
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Po stopách GIRO PIČÍN
V sobotu 24.9.2022 proběhla v Pičíně akce 
po stopách Giro Pičín. Vydařená akce, které 
přálo počasí, přilákala řadu účastníků i diváků. 
O akci byl velký zájem a vypadá to, že v roce 
2023 se bude akce Giro Pičín opět pořádat. 
Máme se na co těšit!

V sobotu 8.10. 2022 od 16:00 hodin se konalo setkání seniorů 
v sále restaurace v Pičíně. Před setkáním si mohli občané Pičína 
a účastníci akce prohlédnout nově zrekonstruovanou budovu 
staré pošty. 

Občané si zrekonstruovaný objekt se zájmem prohlédli, sta-
rostka je informovala o průběhu stavby a seznámila je s před-
pokládaným využitím objektu. Objekt byl při této příležitos-
ti vysvěcen otcem Mgr.  Mariuszem Stanisławem Walczakem. 
Poté byla zahájena akce v  sále restaurace. Při hudbě a  dob-
rém pohoštění se dobře povídalo. Na  řadu přišel i  taneček.  

Setkání seniorů a veřejná prohlídka  
zrekonstruované budovy č.P. 62 S tělocvičnou a klubovnami     
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
nově zvoleného Zastupitelstva Obce Pičín
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupi-
telstva Obce Pičín se konalo dne 24. 10. 2022. 
Starostkou byla zvolena RNDr. Lenka Kupková 
a místostarostou Ing. Josef Bedřich. Na ustavu-
jícím jednání Zastupitelstva byli zvoleni členové 
finančního a kontrolního výboru a byly stanove-
ny v souladu se zákonem odměny neuvolněných 
členů Zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je pro toto volební období sed-
mičlenné. Čeká na něj spousta práce.

MŠE ZA ZEMŘELÉ MŠE ZA ZEMŘELÉ 
NA HŘBITOVĚ V PIČÍNĚNA HŘBITOVĚ V PIČÍNĚ

V sobotu dne 5. listopadu 2022 od 15:00 slou-
žil kněz Mgr. Mariusz Stanislaw Walczak, ad-
ministrátor zdejší farnosti, mši za zemřelé 
na místním hřbitově. Při té příležitosti vy-
světil hroby na hřbitově. 
Ti, co se na místním hřbitově sešli, ocenili tuto 
akci a  věří, že se stala základem nové tradice 
v souvislosti s Památkou zesnulých 2. listopadu. 
Tento den je v liturgickém kalendáři Vzpomínkou 
na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. 
Tyto listopadové dny jsou věnovány vzpomínce 
na zesnulé. 1. listopadu (svátek Všech svatých) je 
v zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit 
místo posledního odpočinku, zapálit zde svíč-
ku, položit kytici nebo věnec a se vzpomínkou se 
pomodlit. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 
křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je sou-
částí každé mše. Od roku 1915, kdy v první světové 
válce zemřelo veliké množství lidí, mohou v ten-
to den kněží celebrovat tři mše. Podobná akce 
jako ta na pičínském hřbitově patří na hřbitovech 
v některých obcích v okolí k dlouholeté tradici.

ČTYŘMEZÍ
Mezi Kuchyňkou a  Studeným je v  Brdech 
na trase hřebenové turistické trasy čtyřmezí 
– stýkají se tu hranice čtyř obcí – Bukové u Pří-
bramě, Hostomic, Dobříše a Rosovic.
Tradičního setkání na tomto místě, které se kona-
lo v den státního svátku 28.10.2022 se zúčastnila 
řada občanů v Pičína. Slavnostní pěší průvod sem 
přichází z Hostomic, Dobříše, Rosovic a Bukové. 
Zástupci obcí nesou obecní a  městské prapory 
a setkají se symbolicky na čtyřmezí, kde je při-
praveno občerstvení.

Komunální volby Komunální volby v Pičíněv Pičíně
Komunální volby proběhly ve dnech 23. a 24. 9. 
2022 v hasičské zbrojnici. V Pičíně byla pro komu-
nální volby jedna kandidátka. Voleb se zúčastnilo 
42,6% voličů, to je 213 voličů. 

Příští prezidentské volby, které proběhnou v ter-
mínech 13. a 14. ledna a druhé kolo pak 27. a 28. 
ledna 2023 již budou v nově zrekonstruované 
budově č.p. 62 – ve staré poště.
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MARTINSKÁMARTINSKÁ

ZAHÁJENÍ ADVENTUZAHÁJENÍ ADVENTU
Zahájení adventu se konalo v pátek 25.11.2022 na prostranství 
před restaurací v Pičíně. Děti ze Základní školy a Mateřské ško-
ly Pičín měly připravené pásmo písní a básniček. Po tradičním 
volání „Stromečku, rozsviť se!“, se Pičínský stromek rozzářil 
a s ním i oči dětí. O občerstvení se postarala místní organizace 
Červeného kříže, jeho členky napekly sladké dobroty, o ná-
poje se postarala Obec Pičín. K dobré náladě, pití svařeného 
vína a nealkoholického punče ve formě teplého džusu hrály 
koledy. I když bylo chladno, nikomu se domů nechtělo. Snědly 
se dobroty a kolem stromku stále ve tmě pobíhaly radostně 
děti. Rodiče a ostatní hosté si v hloučcích povídali a později se 
přesunuli do restaurace. Zahájení Adventu proběhlo poklidně 
a radostně, tak, jak to k Vánocům patří.

Pičínští a Holšinští dobrovolní hasiči a hasičky při-
šli do kostela seřazeni v pochodovém útvaru. Vše 
doprovázeli hudebníci – dechová skupina pana 
Karla Čiháka a Pavla Růžičky z Dobříše. Po mši 
položili hasiči věnec k pomníku padlým v první 
světové válce. Uctili tak zároveň v souvislosti se 
Dnem válečných veteránů a dnem uctění obětí 
válečných konfliktů, který připadá na 11. listopa-
du, jejich památku. V Pičíně se tohoto úkolu už 
po skončení první světové války ujali dobrovolní 
hasiči, jako jediná uniformovaná složka v Pičíně, 
jak uvádí ing. Josef Bedřich ve svém článku v loň-
ském vánočním čísle zpravodaje.

Po skončení aktu se průvod spolu s „Martinem 
na bílém koni“ vydal kolem fary k restauraci v Pi-
číně. Tady se shromáždili Pičínští hasiči i jejich 
hosté z SDH Holšiny. Společně pak poseděli v sále 
restaurace. Posezení se zúčastnil i otec Mgr. Ma-
riusz Stanislaw Walczak, administrátor zdejší 
farnosti od roku 2019, který sloužil mši v koste-
le. Dobrá zábava s pohoštěním se protáhla až 
do večera.
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MIKULÁŠSKÁ MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKANADÍLKA

V sobotu 3.12.2022 po besídce dětí Základní školy 
a Mateřské školy Pičín proběhla v sále restaurace 
v Pičíně Mikulášská nadílka. Nechyběli čerti s an-
dělem, hlavní slovo měl ale vždy Mikuláš. Děti 
přednesly básničku nebo zazpívaly a dostaly slad-
ký adventní kalendář za odměnu. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Pičínský kostel a kapličky v okolí Pičína a v Pičíně

Milé děti,i letos jsem pro vás připravila výtvarnou soutěž. Vyhlašuji jí pro školáky Pičínské školy 
a děti, které tu chodí do školky, ale zúčastnit se mohou i ostatní děti, které vyhlášené téma zaujme. 
To, kde leží kostel, víte všechny, ale když ho budete pozorněji pozorovat, zjistíte, že se skládá ze 
spousty drobných a zajímavých detailů, že v jeho blízkosti je několik soch a před kostelem že je 
zajímavá brána. Kdo bude chtít nakreslit některou kapličku musí vědět, kde nějaká kaplička v Pi-
číně nebo blízkém okolí leží. Je jich několik i v polích kolem Pičína, jsou i v sousední obci Buková 
u Příbramě. Chtěla bych, aby obrázky, které v soutěži nakreslíte, byly vystaveny jako každoročně 

v chodbě před poštou a při Noci kostelů by se obrázky na chvíli pře-
nesly do kostela nebo před kostel – podle počasí. Mohli bychom si 
pak o kapličkách povídat a zjistili bychom společně určitě zajímavé 
informace o minulosti naší obce a jejího okolí. Na vítěze bude čekat 
jako každý rok odměna. Soutěžit se bude ve třech kategoriích – ma-
teřská škola, 1. – 3. třída a 4. a 5. třída. Pokud přinesou obrázky i starší 
děti, budou hodnoceny ve zvláštní kategorii. 
Obrázky odevzdejte nejpozději v pátek 31. 3. 2023. Na vaše obrázky 
se moc těším.

Vaše starostka
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Milí spoluobčané,

dnešním příspěvkem chci navázat na zprávu 
z letního vydání Zpravodaje. Týkala se přípravy 
záchranných prací na vstupním portálu našeho 
kostela. Jak bylo minule řečeno, jedná se o velice 
pěknou ukázku kamenického, resp. sochařského 
řemesla z doby vrcholného baroka (někdy kolem 
r. 1690), tedy více než tři sta let starou. Protože se 
jedná o chráněnou památku, musí být renovace 
provedena odborníkem – restaurátorem. 

Přípravy a provedení prací se ujal p. MgA. Josef 
Faltus. Celý portál podrobně prohlédl, pořídil 
fotodokumentaci a napsal předběžnou zprávu. 
V současné době připravuje podrobný projekt 
opravy včetně technologických postupů, použi-
tých materiálů apod. Na základě této zprávy mu-
síme požádat o závazné stanovisko pracovníka 
Národního památkového úřadu. Tyto materiály 
pak budou použity jako podklady pro zpracování 
a podání žádostí o finanční příspěvek z někte-
rého programu na opravy kulturních památek. 
Samozřejmě se to nemusí pokaždé povést, chce 
to prostě zkoušet. Jeden takový program začíná 
hned po Novém roce, tak máme co dělat.
Protože si oprava vyžádá poměrně vysokou část-
ku, domluvili jsme se, že celá oprava bude roz-
dělena na několik etap, a to podle naléhavosti. 
Některé sochy již vykazují silnou degradaci povr-
chových vrstev a byl by žádoucí okamžitý zásah, 
oprava některých částí by případně ještě nějaký 
čas počkala. 
Znovu se také vrací plány na statické zajištění 
oplocení na východní straně bývalého hřbitova. 
Zde hrozí, že v důsledku zvětrávání skály, na níž 
ohradní zeď stojí, její zřícení. V letošním roce by-
chom chtěli alespoň zajistit projekt a případně 
dojednat způsob financování.

A jsme zase u základního problému, tedy peněz. 
Jak se může každý přesvědčit (na stránkách kb.cz)  
stav spolkového účtu je v porovnání s očekáva-
nými výdaji velice neutěšený. V letošním roce 
jsme vydali pouze 2 000 Kč za vedení účetnictví 
a daňové přiznání, příjem od dárců činil 17 900 Kč 
a  k  dnešnímu dni disponuje Spolek částkou 
27 341 Kč.
Závěrem tedy, s přáním příjemného prožití vá-
nočních svátků a poděkováním za Vaši přízeň, 
zvláště pak za podporu, vyjádřenou finančním 
darem, bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že „nás 
v tom nenecháte“ a podle svých možností budete 
i nadále naši činnost podporovat.
Pro úplnost připomínám číslo transparentního 
účtu: 115-3891410217/0100

 Jménem výboru Spolku             
JOSEF BEDŘICH
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Kroužek mladých hasičů se těší stálé velké oblibě
Mladí hasiči z Bukové i Pičína navštěvují hasičský 
kroužek s velkým zájmem a nadšením.

Do konce září tohoto roku jsme ještě mohli půso-
bit venku na dětském hřišti v Bukové, prohlubo-
vali jsme si získané dovednosti požárního sportu. 
Především šlo o požární útok a další s tím spojené 
aktivity, jako jsou štafety CTIF, překážkové dráhy, 
práce s uzly. Vedle těchto znalostí se věnujeme 
i fyzické kondici dětí. V dnešní digitální době je 
nezbytné, aby byly naše děti pohybově aktivní. 
S přihlédnutím na věk a schopnosti jednotlivců 
se snažíme dosáhnout cílů, aby děti s  přehle-
dem zvládly běh, skákání přes různé překážky 
a zároveň si prohlubovaly schopnost vyhodno-
tit a ideálně se vyvarovat možným rizikům při 
sportovních aktivitách všeho druhu. Naší filozofií 

je naučit naše děti spolupracovat a brát ohledy 
na ostatní kamarády. 
V říjnu nám pan Koller a pan Maňas zprostředko-
vali exkurzi u profesionálních hasičů v Příbrami. 
Oběma pánům patří veliké díky, protože návštěva 
byla pro děti poutavá i velice zábavná. V průběhu 
návštěvy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o samotné práci profesionálního hasi-
če, od vybavení zásahových vozidel až po výstroj 
pro ochranu zdraví hasi-
čů. Malé hasiče také zauja-
la tréninková místnost. Tu 
si dokonce měli možnost 
sami vyzkoušet a přesvěd-
čit se na vlastní kůži, jak 
je to náročné povolání. 
Sami profesionální hasi-
či přiznali, že pořekadlo: 
„Těžko na  cvičišti, lehko 
na bojišti“ platí i v  jejich 
povolaní beze zbytku. Zá-
věrem výletu byla sladká 
tečka v  podobě výborné 
točené zmrzliny.
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Dne 1.12. 2022 se konalo v restauraci v Pičíně 
školení první pomoci, které organizovala místní 
pobočka Červeného kříže. Pozvánku na školení 
dostali občané SMS zprávou. Instruktáž na velmi 
dobré úrovni prováděla paní Soukupová. Vysvět-
lila základní principy první pomoci, vysvětlila, jak 
se chovat v případě, že se někdo stane svědkem 
nehody nebo najde pacienta v bezvědomí. Zod-
pověděla praktické dotazy účastnic školení.

Po školení se konala výroční členská schůze Čes-
kého Červeného kříže, které se zúčastnila ředi-
telka oblastního spolku Červeného kříže paní 
Simona Pospíšilová, která se výročních schůzí 
i dalších akcí Červeného kříže v Pičíně zúčastňuje 
v posledních letech pravidelně. 

Předsedkyně místní organizace, paní Lenka Brett-
lová, shrnula akce, za kterými letos stály členky 
Červeného kříže buď jako organizátorky nebo 
jako spolupořadatelky. A že těch akcí letos zase 
bylo. Členky Červeného kříže organizovaly se-
tkání k MDŽ, významně se podílely na organizaci 
a zajištění populárního pochodu Pičín Řitka, po-
řádaly červnové sousedské posezení a tradičně 
spolu s Obcí Pičín organizovaly akci Zahájení Ad-
ventu a rozsvícení stromečku, která se konala 
v pátek dne 25. 11. 2022. Připravují a organizují 
i zpívání koled na Štědrý den a budou se podílet 
na zajištění Křesťanských Vánoc. 

ČERVENÝ ČERVENÝ KŘÍŽKŘÍŽ

Od listopadu můžeme využívat tréninkovou halu 
v Pičíně. Pro děti, ale hlavně pro rodiče, je tato 
možnost velmi výhodná především z  důvodu 
vzdálenosti a  dostupnosti. Hala je velice pro-
storná a nabízí nám příjemné zázemí v nepříz-
nivém období. Rádi bychom proto touto cestou 
poděkovali paní starostce Lence Kupkové, že 
nám umožnila tuto halu využívat. Též bychom 
rádi poděkovali vedení obecního úřadu v  Bu-
kové u Příbramě, které náš kroužek podporuje 
materiálně v podobě postupného nakupování 
sportovních pomůcek a překážek pro trénink dětí 
v požárním sportu. V neposlední řadě bychom 
rádi poděkovali všem rodičům za podporu a také 
malým hasičům, že stále mají chuť se s námi bavit 
a sportovat.   
 Blíží se vánoční svátky a nový rok. Všichni už 
se těšíme hlavně na vánoční pohodu a klid, aby-
chom si odpočinuli a nabrali síly na další překo-
návání překážek v následujícím novém roce 2023. 

Obzvlášť naše děti se určitě nemohou dočkat 
Štědrého dne. Na slavnostní večeři i dárečky pod 
stromečkem. I my se těšíme a vám všem přejeme 
krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 
2023 jen to nejlepší.

LENKA PROCHÁZKOVÁ a SVATOPLUK LÁD
SDH Buková  u Příbramě
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INFORMACE

POPLATEK ZE PSŮ
Od 1.1. 2020 platí Obecně závazná vyhláška  
č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. Je zve-
řejněna na webových stránkách Obce Pičín. 
Sazba poplatku za kalendářní rok je:
za jednoho psa 250 Kč,
za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele  300 Kč,
za psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let 150 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

Stočné v roce 2023
Zastupitelstvo Obce Pičín schválilo dne 7. 11. 
2022 cenu pro stočné na základě kalkulace  
pro rok 2023 ve výši 1 505  Kč včetně DPH na 
osobu na rok.

STOČNÉ HRAĎTE AŽ V LEDNU 2023 
PŘEDNOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET 

521709349/0800, 
variabilní symbol je číslo popisné, do zprávy 

pro příjemce uvede plátce své jméno. 

NEBO KARTOU V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH 
V KANCELÁŘI OBCE PIČÍN.

Nehraďte prosím dopředu, museli bychom vám 
platby vracet. U rekreačních chat a chalup se spo-
třeba počítá s přihlédnutím k době, po kterou je 
chata během roku využívána. 
Právnickým osobám bude na konci roku vysta-
vena za stočné faktura.

Provoz mateřské školy 
v době zimních prázdnin

Zastupitelstvo Obce Pičín schválilo 
uzavření Mateřské školy Pičín 

27. 12. 2022 – 2. 1. 2023.

KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2023

VYHLÁŠKA O ZÁKAZU POUŽÍVÁNÍ 
PYROTECHNIKY NA ÚZEMÍ OBCE PIČÍN
V souvislosti s blížícími se svátečními dny upo-
zorňujeme na  Obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2020 o regulaci užívání zábavní pyrotech-
niky. Podle této vyhlášky je na území obce Pičín 
používání zábavní pyrotechniky a  vypouštění 
lampionů štěstí zakázáno v celém katastru obce 
Pičín. Výjimky ze zákazu používání zábavní py-
rotechniky jsou 31. 12. od 23.00 do 0.00 hodin 
a 1. 1. od 0.00 do 1.00 hodin. 
Celý text vyhlášky je na  webových stránkách 
Obce Pičín. 

Poplatková povinnost občanů Pičína vyplý-
vá z vyhlášky č. 2/2022, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství, 
kterou schválilo Zastupitelstvo Obce Pičín 
dne 28.11.2022 s účinností od 1. 1. 2023. 
V souladu s touto vyhláškou je poplatníkem 
poplatku fyzická osoba přihlášená v obci 

nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou re-
kreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická 
osoba a která je umístěna na území obce. 

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný 
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou po-
vinni plnit poplatkovou povinnost společně a ne-
rozdílně. Sazba poplatku je pro rok 2023 stanovena 
na 900 Kč.
Osvobození od tohoto poplatku je možné pouze 
pro osobu, které poplatková povinnost vznikla 
z  důvodu přihlášení v  obci a  která je poplatní-
kem poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci 
bydliště, umístěna do dětského domova, do škol-
ského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy, místěna v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo v  chráněném bydlení 
nebo na základě zákona omezena na osobní svo-
bodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího 
vězení. Přesný výčet osvobození je uveden ve vy-
hlášce. Skutečnosti, na základě kterých osvobození 
vzniká, je třeba doložit potvrzením.

Částka 900 Kč je poplatek na rozdíl od dříve vybí-
rané částky za svoz popelnic, která byla zajištěna 
smluvně. Bude se hradit od 1. 1. 2023 a musí být 
uhrazena do konce března. 

Nehraďte jí prosím dříve než 1. 1. 2023.

ÚHRADU PROVÁDĚJTE AŽ V LEDNU 2023 
PŘEVODEM NA ÚČET 521709349/0800, 

variabilní symbol je číslo popisné, do zprávy pro 
příjemce uvede plátce své jméno. Výjimečně lze 
úhradu provést i kartou v kanceláři Obce Pičín 

od 4. 1. 2023 V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
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Před nedávnem začal nový školní rok a sedmimí-
lovými kroky se blížíme pomalu ke konci prvního 
pololetí. Během krátké doby se stala spousta věcí. 

V září děti z mateřské školy začaly jezdit do solné 
jeskyně, pobyt v těchto prostorách, především 
v podzimních měsících, napomáhá předcházet 
respiračním onemocněním. Při pobytu v solné 
jeskyni děti nezahálí, vypráví si, zpívají, recitují 
básničky … Dá se říct, že i při „léčebné“ proceduře 
se děti něco dozví i naučí.
Dětem z  mateřské školy paní učitelky během 

školního roku připravují 
různé projektové dny, kdy 
se děti seznámí s vybraným 
tématem opravdu důkladně. 
Tentokrát se nabízelo téma 
svatého Martina. Paní uči-
telky dětem přiblížily tento 
svátek, děti si vyrobily svého 
oře, jako měl sv. Martin, ob-
lékly si plášť a nasadily přil-
bici, ve školce se rázem kaž-
dá holčička a chlapeček stali 
na chvilku svatým Martinem.

Díky návratu celé školky do normálu se všechny 
děti již od října začaly pilně připravovat na vel-
kou událost, mikulášskou besídku. Možná si ří-
káte, tak brzy?! Ale vystoupit s pásmem písniček, 
básniček a  tanečků před nabitým sálem, kde 
všichni přítomní očekávají, co přijde, je velká dři-
na a o trémě ani nebudu mluvit. Děti z mateřské 
školy to zvládly na velkou jedničku! Nejvíce si 
všichni při nacvičování užívali mazurku, možná 
za pár let někoho z řad našich dětí budeme sle-
dovat v televizi při Start Dance.
A co se stalo v základní škole? 
V září jsme si během projektového dne v příro-
dě ověřovali znalosti získané ve vyučování: žáci 
v praxi určovali světové strany dle vycházejícího 
slunce, poskytovali první pomoc, vymýšleli pro 
své kamarády kvíz o lesních zvířatech. Během pl-
nění úkolů v týmech, děti získávaly různé indicie, 
které byly potřebné k objevení pokladu. Na po-
sledním stanovišti pak bez velkého zaváhání za-
slouženou odměnu našly a všichni se spokojeně 
vraceli do školy.

Pohyb k dětem patří, a to pohyb všeho druhu. 
Potvrdilo se to i při odpoledním kurzu bruslení, 
do kterého se přihlásilo 40 dětí ze ZŠ. S bruslením 
nám byla nápomocná z řad rodičů paní Burešová, 
které moc děkujeme. Na konci kurzu se rozbrus-
lili i úplní začátečníci.
Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku byl v říjnu re-
alizován projektový den na téma Kariéra – Povo-
lání, čím budu a proč? Žáci se seznamovali s růz-
nými typy povolání, jejich náplní a také s tím, co 
obnáší příprava na toto povolání, co musí jedinec 
umět, vědět a znát. I když je stále ještě poměrně 
dost času na samotný výběr budoucího povolání, 
je dobré mít jasnější představy.
Ve  škole se vzděláváme i  po  stránce kulturní. 
Všechny třídy navštívily kouzelnické vystoupení 
Pavla Kožíška v Divadle kouzel v Líbeznici, kde 
se i někteří žáci stali na pár okamžiků asistenty 
kouzelníka. Nálada byla velice příjemná a celá 
akce byla zakončena autogramiádou, z  které 
jsme si odnesli fotografii s podpisem Pavla Ko-
žíška a jeho asistentky Hanky Mašlíkové.
Ale i děti, s  trochou představivosti, umí kouz-
lit. Zkusili jsme ze sebe udělat herce, nevěříte? 
Spousta z vás se o tom určitě přesvědčila na mi-
kulášské besídce, kde všechny děti ze základní 
školy s velkým nasazením připravily divadelní 
představení „O rybá- 
ři a staré botě“. Hlav-
ních rolí se ujali pře-
devším nejstarší žáci 
z řad pátého roční-
ku, ostatní ročníky se 
postaraly o taneční 
vsuvky, které pořád-
ně rozproudily obe-
censtvo. Divadlo se 
líbilo a už nyní pře-
mýšlíme, s čím pře-
kvapíme příští rok.
Do nového roku všem dětem přejeme spoustu 
krásných zážitků, poznání a kamarádů a rodičům 
hodně trpělivosti a radosti ze svých dětí!  

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2023 VŠEM!

Mgr. VLADIMÍRA KREJZOVÁ, 
ředitelka Základní školy 

a Mateřské školy Pičín

UDÁLOSTI Z PRVNÍ POLOVINY UDÁLOSTI Z PRVNÍ POLOVINY 
ŠKOLNÍHO ROKUŠKOLNÍHO ROKU
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TJ SOKOL PIČÍN

Práce s dětmi a mládeží, fotbalová utkání v Pičíně jako místo setkávání občanů. Pravidelné 
tréninky na hřišti i v tělocvičně, letní soustředění pro děti v Mýtě, organizované výlety na 
zápasy České ligy, sportovní ples, péče o vzhled fotbalového hřiště a jeho zázemí, to je rychlá 
informace o činnosti našich sokolů. Za tím vším je spousta a spousta práce trenérů, organizá-
torů a dalších z řad členů TJ Sokol Pičín. Obec Pičín jejich činnost podporuje a oceňuje jejich 
práci hlavně s dětmi a mládeží.

Dále přinášíme přehled fotbalových tabulek jednotli-
vých kategorii -podzim 2022:

Družstvo muži A – III. třída
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 TJ Sokol Drahlín, z.s. 11 8 2 1 58:18 26
2 TJ KOVOHUTĚ Podlesí B, z.s. 11 8 2 1 37:12 26
3 TJ Ligmet Milín B z.s. 11 8 1 2 44:16 25
4 SK Tochovice B, z.s. 11 6 1 4 49:40 19
5 TJ Sokol Pičín z.s. 11 6 1 4 32:30 19
6 SK PEČICE, z.s. 11 6 0 5 40:28 18
7 TJ Sokol Rosovice 11 5 2 4 28:33 17
8 TJ Sokol Daleké Dušníky B, z.s. 11 4 2 5 38:28 14
9 TJ Sokol Hvožďany, z.s. 11 3 4 4 24:23 13
10 SK LITAVAN Bohutín B, z.s. 11 2 0 9 22:58 6
11 TJ Sparta Věšín z.s. 11 2 0 9 21:59 6
12 SK JINCE 1921 B, z.s. 11 0 1 10 15: 83 1

Družstvo B- IV. třída
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Sokol Vrtule Láz, z.s. 13 13 0 0 99:11 39
2 SK VELKÁ LEČICE, z.s. 13 9 2 2 56:28 29
3 SK Klučenice 13 6 4 3 45:30 22
4 SK Petrovice B, z.s. 13 7 1 5 55:43 22
5 Obořiště 13 6 3 4 42:47 21
6 SK Přestavlky, z.s. 13 6 1 6 45:40 19
7 FC Višňová B 13 6 1 6 41:47 19
8 TJ Sokol Dolní Hbity 13 6 1 6 31:44 19
9 TJ Slavoj Obecnice 13 5 2 6 29:33 17
10 SK Sokol Kytín, z.s. 13 4 4 5 38:47 16
11 TJ Sokol Pičín B z.s. 13 5 1 7 44:59 16
12 TJ SEDLICE 13 5 0 8 42:39 15
13 TJ Vltavan Hřiměždice B 13 1 2 10 17:62 5
14 SK Vysoký Chlumec, z.s. 13 1 0 12 26:80 3

OP starší žáci
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Bohutín/ Rožmitál 12 10 1 1 116:19 31
2 SK Březnice 1918, z.s. 12 10 0 2 99:18 30
3 Láz/ Obecnice 12 9 1 2 63:29 28
4 SK Tochovice, z.s. 12 4 1 7 30:65 13
5 SK SPARTAK Příbram B 12 3 1 8 39:71 10
6 TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. 12 2 0 10 18:101 6
7 TJ Sokol Pičín z.s. 12 1 2 9 14:76 5

OP mladší přípravky I

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ Ligmet Milín z.s. 6 6 0 0 39:6 18
2 Láz/Obecnice 6 4 0 2 15:13 12
3 SK Březnice 1918, z.s. 6 4 0 2 25:14 12
4 SK SPARTAK Příbram 6 3 0 3 18:21 9
5 SK Tochovice, z.s. 6 3 0 3 25:18 9
6 TJ Sokol Pičín z.s. 6 0 1 5 4:29 1
7 Podlesí/Bohutín 6 0 1 5 2:27 1

OP mladší přípravky II

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 7 7 0 0 39:3 21
2 TJ Sokol Pičín z.s. 7 6 0 1 43:12 18
3 TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. 7 5 0 2 24:13 15
4 SK Nový Knín 7 3 1 3 28:22 10
5 MFK Dobříš 7 3 1 3 21:22 10
6 TJ Stará Huť, z.s. 7 2 0 5 17:32 6
7 TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 7 1 0 6 8:46 3
8 MFK Dobříš B 7 0 0 7 9:39 0

OP mladší přípravky  skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 10 10 0 0 141:47 30

2 TJ Ligmet Milín z.s. 10 7 1 2 131:100 22

3 TJ Sokol Pičín z.s. 10 7 0 3 108:79 21

4 TJ Sokol Jesenice, z.s. 10 6 1 3 101:80 19

5 1. FK Příbram, 
fotbalová akademie, z.s. 10 6 0 4 150:101 18

6 SK Nový Knín 10 4 0 6 93:100 12

7 SK SPARTAK Příbram B 10 3 1 6 79:118 10

8 SK Kosova Hora z. s. 10 3 1 6 54:98 10

9 Láz/ Obecnice 10 3 0 7 95:119 9

10 SK Březnice 1918, z.s. 10 2 0 8 60:103 6

11 TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. 10 2 0 8 90:157 6
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Strom z Pičína zdobí 
náměstí v Příbrami

Soukromí majitelé z Pičína darovali jedli ze své-
ho pozemku Městu Příbram na vánoční strom. 
Strom byl v těsné blízkosti domů a plotu odborně 
pokácen a převezen na kamiónu na náměstí T.G. 
Masaryka v Příbrami. Krásně nazdobený stromek 
a jesličky pod ním teď zdobí Příbram.

OP mladší přípravky skupina B
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 SK Tochovice, z.s. 10 7 0 3 155:78 21
2 TJ Stará Huť, z.s. 10 6 3 1 126:55 21
3 SK SPARTAK Příbram 10 6 1 3 125:75 19
4 MFK Dobříš 10 6 1 3 133:85 19
5 TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 10 6 0 4 131:100 18
6 Dolní Hbity/ Višňová 10 5 1 4 86:83 16
7 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. 10 4 1 5 70:108 13
8 TJ Sokol Pičín B z.s. 10 4 0 6 85:114 12
9 TJ TATRAN SEDLČANY B, z.s. 10 3 1 6 62:132 10
10 MFK Dobříš B 10 3 0 7 66:137 9
11 Podlesí/ Bohutín 10 1 0 9 50:122 3

OP mladší žáci – skupina B
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 MFK Dobříš B 10 9 0 1 85:10 27
2 Nový Knín/ Nová Ves 10 8 0 2 53:29 24

3 1.FK Příbram/ Pičín B - dívky 10 4 1 5 21:31 13

4 TJ Stará Huť, z.s. 10 3 1 6 19:67 10

5 TJ Sokol Pičín z.s. 10 3 0 7 27:44 9
6 TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 10 1 2 7 15:39 5

OP starší přípravky II
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 1.FK Příbram B 7 7 0 0 56:2 21

2 MFK Dobříš 7 6 0 1 54:6 18

3 SK Nový Knín 7 5 0 2 21:20 15

4 TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 7 4 0 3 30:13 12

5 MFK Dobříš B 7 2 1 4 11:43 7

6 TJ Sokol Pičín z.s. 7 2 0 5 9:33 6

7 TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 7 1 1 5 11:31 4

8 TJ Stará Huť, z.s. 7 0 0 7 10:54 0

OP starší přípravky  skupina B

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 SK Březnice 1918, z.s. 10 10 0 0 150:35 30

2 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. 10 9 0 1 108:49 27

3 1. FK Příbram C 10 6 0 4 116:105 18

4 TJ Sokol Pičín z.s. 10 5 1 4 85:95 16

5 TJ Ligmet Milín z.s. 10 5 0 5 81:93 15

6 Bohutín/ Podlesí 10 4 2 4 82:81 14

7 TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 10 4 1 5 96:91 13

8 MFK Dobříš B 10 2 2 6 62:108 8

9 TJ Spartak Rožmitál 
pod Třemšínem, spolek 10 2 1 7 77:77 7

10 FC Višňová/ Dolní Hbity 10 2 1 7 45:73 7

11 TJ Stará Huť, z.s. 10 2 0 8 56:151 6

Jindřich Rampa, předseda TJ Sokol Pičín z.s., 
k letošní činnosti TJ Sokola Pičín roku dodal:
Fotbalová utkání jsme ukončili v listopadu 2022.
Dne 19.11. jsme jako TJ uspořádali vydařený 
sportovní ples, který jako tradičně organizoval 
Richard  Vokurka se svým týmem.

Za TJ Sokol přeji všem čtenářům klidné a poho-
dové prožití Vánoc. 

JINDŘICH RAMPA
Foto Richard Vokurka
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CO SE CHYSTÁ

Připravované akce v Pičíně na konci roku 2022 a v roce 2023
(Jedná se o předpokládané termíny, informace budou ještě zveřejněny před konáním akce)

KDY CO KDE

24. 12. 2022 OD 14. 00 SETKÁNÍ V KOSTELE, POSLECH KOLED, 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE  
V PIČÍNĚ

25. 12. 2022  – 1. 1. 2023  
14. 00 – 15. 00 KŘESŤANSKÉ VÁNOCE KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 

V PIČÍNĚ
14. 1. 2023 MYSLIVECKÝ PLES V PIČÍNĚ PIČÍN, SÁL RESTAURACE V PIČÍNĚ

18. 2. 2023
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
A MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ 
(sobota před popeleční středou)

V PIČÍNĚ

19. 2. 2023 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ SÁL RESTAURACE V PIČÍNĚ

4. 3. 2023 MDŽ - ORGANIZUJE ČERVENÝ KŘÍŽ SÁL RESTAURACE V PIČÍNĚ

10. 4. 2023 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ PIČÍN

16. 4. 2023 PROVODNÍ POUŤ
(vždy první neděle po velikonocích) PIČÍN

30. 4. 2023 ČARODĚJNICE RYBNÍK DRAHA

2.  6. 2023 od 20. 00 NOC KOSTELŮ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

ČERVEN 2022 POCHOD PIČÍN ŘITKA PIČÍN – ŘITKA

4.  6.  2023 DEN DĚTÍ  PIČÍN

10. 6. 2023 GIRO PIČÍN PIČÍN 

24.  6. 2023 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘED RESTAURACÍ V PIČÍNĚ

ČERVENEC 2022 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ HOUBAŘŮ PŘED RESTAURACÍ V PIČÍNĚ

29. 8. 2023 UKONČENÍ PRÁZDNIN PŘED RESTAURACÍ V PIČÍNĚ

10. 9. 2023 POUŤ K NAROZENÍ PANNY MARIE, 
KTERÉ JE ZASVĚCEN PIČÍNSKÝ KOSTEL PIČÍN

16. 9. 2023 POSVÍCENÍ – ODCHYT RYB PIČÍN U HASIČSKÉ ZBROJNICE

16. 9. 2023 POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA SÁL RESTAURACE V PIČÍNĚ

17. 9. 2022 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ A PĚKNÁ HODINKA PIČÍN, RESTAURACE 
NEBO PŘED RESTAURACÍ

12. 11. 2023 MARTINSKÁ MŠE KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

1. 12. 2023 ZAHÁJENÍ ADVENTU PŘED RESTAURACÍ V PIČÍNĚ

2. 12. 2023 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A NADÍLKA 
PRO DĚTI SÁL RESTAURACE

24. 12. 2023 OD 14. 00 SETKÁNÍ V KOSTELE, POSLECH KOLED, 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
V PIČÍNĚ

25. 12. 2023  
– 1. 1. 2024 
15. 00 – 16. 00

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
V PIČÍNĚ


