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Výtisk zdarma

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u
Berouna

Tak jako ve většině obcích a
městech,
proběhnou
i
v Chyňavě ve dnech 10. a 11.
října
2014
volby
do
zastupitelstva obce. Voliči si
budou
vybírat
své
zastupitele
ze
dvou
kandidátek. Byl bych rád,
kdyby jich k volbám přišlo co
nejvíce. Všem, kandidátům,
kteří uspějí, přeji, aby je
práce pro obec těšila, aby
v klidu dokončili, co se
stihnout nepodařilo a aby
měli
dostatek
nových
nápadů. Těm, kteří již
nekandidují nebo funkci
zastupitele opouští, děkuji za
spolupráci a přeji pevné
zdraví.
Václav Kšír, starosta obce

Budova školy slaví narozeniny
Letos má budova Základní školy
v Chyňavě
již
180.
narozeniny.
V pronajatých prostorách se vyučovalo až
do roku 1834, kdy byla postavena nová
škola.
O počátku chyňavské školy se zachovala
zajímavá zpráva:
Roku 1663, dne 3.listopadu, psal farář
železenský Augustus Vojtěch Hájek
z Libočan nadřízeným: „ Přál bych, aby
v Chyňavě škola mohla býti, … kdež by
kantor děti bezbožné liternímu umění učil.
Nedaleko krchova jest chaloupka, která
k žádné platnosti vrchnosti není, … aby ta
chalupa školou byla…“

Učitel dostával za svou práci peníze, ale také obilí, chléb, koláče, dřevo na
otop, zpíval v kostele a mohl chodit s dětmi koledovat.
V památní školní knize založené řídícím učitelem Václavem Mouchou (učil
zde 45 let) se např. dočteme, že počátkem 19. století učitel nedostával
dohodnutou část paliva, „…nýbrž dítky musily přinášet každé ráno polínko
do kuchyně a teprv pak mohly vstoupit do školní světnice. Dítek bylo asi
90…“ V roce 1860 byla ve škole držena školní vizitace neb zkouška, kterou
držel kníže Jeho Eminence Kardinál Arcibiskup Pražský Bedřich a byl tuze
spokojen.
Koncem devatenáctého století už chodilo do školy asi 300 dětí, byly
rozděleny do čtyř tříd. Rozrůstala se knihovna, doplňovalo tělocvičné
nářadí, školní pomůcky pro chudé občas darovaly různé organizace.
Počátkem dvacátého století se začalo s vyvařováním polévek pro
přespolní žáky (jestlipak vařili i mlíkovou…), náklady byly hrazeny
z veřejných sbírek. Škola byla od vyšších úřadů dávána za vzor.
Po první světové válce už děti nedostávaly úlevu od školního vyučování,
aby pomáhaly rodičům na poli, docházka se kontrolovala. Ve třicátých
letech 20. století bylo ve škole asi 140 dětí v 8 oddělení a 4 třídách. Část
dětí úspěšně pokračovala v měšťance nebo na gymnáziu v Berouně, kam
se chodilo pěšky nebo jezdilo na kole.
Po roce 1945 byla zákonem ustanovena jednotná škola, docházka byla
povinná. Děti se účastnily obecních slavností s vlastním programem,
pomáhaly třeba při sázení stromků nebo úpravě obce. Oblíbené čtení
rodičů, žákovská knížka, bylo zavedeno v roce 1952.

Po přístavbě budovy v letech 1971 – 73 se ve škole stabilizoval učitelský
sbor. Alena Martínková, Jaroslava Pelcová, Věra Hladká, Naděžda
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Škvárová a Lidmila Voráčková s dětmi pořádaly divadelní představení a
besídky, pravidelně nacvičovaly spartakiádu, sbíraly starý papír a léčivé
byliny, začaly jezdit na kurzy plavání. Aktivně zde pracovaly různé
zájmové kroužky a pionýrská skupina. Počet dětí se postupně snižoval asi
na 80.
V současné době „pančelky“ ve složení Alena Vacinová, Dana Jonášová,
Zdena Červenková, Zdena Marešová, Jitka Machová úspěšně navazují na
tuto tradici. S dětmi pořádají školní akademie, vystoupení k různým
příležitostem, vánoční trhy, volbu MISS nebo drakiádu. Děti skvěle
reprezentují školu v okresních soutěžích nejen sportovních, ale i
vědomostních. Časté výlety, exkurze nebo škola v přírodě jsou odměnou
za jejich celoroční snažení.
Zpracovala Lenka Hladká dle materiálů „Z historie škol v Chyňavě
1834 -1984“ a „175 let ZŠ a 50 let MŠ Chyňavě“
A jak to bylo s vlastní budovou školy?
V roce 1834 byla škola postavena na obecní výlohy. Plány se nedochovaly,
vzhled známe pouze z fotografií. Byla patrová, dole chodba, byt pro pana
řídícího a jeho pomocníka, v patře dvě třídy.
Roku 1881 obec přistavěla další dvě třídy směrem ke kostelu v místě
dnešní tělocvičny.
Po1.světové válce byla budova značně zchátralá a uznána za nezpůsobilou
k vyučování. Obec chtěla postavit novou budovu a zároveň i měšťanskou
školu, ale nenašla pochopení u sousedních obcí ani u nadřízených. Byly
provedeny pouze úpravy, např. prostorné SUCHÉ záchody na dvoře školy.
V roce 1945 byla dokonce zahájena sbírka mezi občany na měšťanku, ale
zase to nedopadlo. Zdevastovaná budova se tedy postupně opravovala 3

okna, vodovod, podlahy, šatna, osvětlení. Byl zrušen byt školníka a zřízena
nová třída.
Velká adaptace proběhla z iniciativy školy a rodičů až v letech 1970 1972. Realizaci měl provádět Okresní stavební podnik Beroun, ale „ na
okrese„ se nepovedlo projekt prosadit. Rekonstrukci provedla obec v akci
„Z“. Materiál platila obec, stavbě zdarma šéfovali důchodci J.Holeček,
F.Tyburec, F.Větrovec, M.Strial, F.Lorenc, J.Kravarik, J.Pivoňka a další.
Zapojili se i občané, vojáci, JZD
D apod. Děti v září čekala celkově
zmodernizovaná budova, pět tříd, kabinety, družina, kuchyň a jídelna,
splachovací WC a ústřední vytápění.
V dalších letech probíhaly pouze drobné úpravy, kuchyň byla
přebudována dle nových norem v roce 2003. V roce 1989 byl ještě
připraven projekt stavby nové tělocvičny, bohužel politický vývoj mu
nepřál. Zateplení a nová fasáda krášlí školu od roku 2013, od letošního
podzimu škola bude topit na plyn.
Zpracovala Lenka Hladká dle údajů zjištěných kroužkem historie
Chyňavských seniorů

Rybník bez vrby před rokem 1914
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85 let od zahájení provozu Pily v Chyňavě
V letech 1927 – 28 se obchodník s dřívím pan Antonín Marx rozhodl spolu
se svými syny Josefem a Rudolfem postavit parní pilu. Řezat se začalo 3. 9.
1929 na jednom katru a se šesti zaměstnanci. Pila poskytovala lidem práci
v době hospodářské krize i v průběhu druhé světové války. Po dobu svého
trvání zaměstnávala kolem 150 lidí z Chyňavy a okolí.
Prvním vedoucím po r. 1945 byl syn zakladatele Rudolf Marx, posledním
Hana Jupová.
V r. 1948 byla pila znárodněna, pak byla začleněna do Středočeských
dřevařských závodů Řevničov / SDZ / , později do SDZ Zdice, kdy zde bylo
zaměstnáno až 32 lidí. V té době došlo k elektrifikaci, mechanizaci a
modernizaci zařízení i budov.
V chyňavském závodě se zpracovávalo jehličnaté i listnaté řezivo, surové
vlysy, výroba pro export do Řecka a Itálie.
V padesátých letech fungoval pod SDZ Chyňava oddíl kopané – TATRAN
Chyňava, který vedl Květoslav Bárta.
Po roce 1989 byla pila vrácena majitelům. Dalšími majiteli byli JUDr.
Škramovský, Čihák a Školník, DESA – LES.
Výrobní činnost v Chyňavě byla ukončena v r. 1998. Od té doby je pila
v konkurzu. Správcem konkurzní podstaty je JUDr. Mužíková. V současné
době je areál i vybavení v dezolátním stavu.
Bývalí zaměstnanci Pily na svoje působiště vzpomínají na setkáních, která
se uskutečnila v letech 2006, 2007, 2012 a letos 19. září, na kterém se při
hudbě pobavilo 14 zúčastněných.
Kroužek regionální historie CHKS Chyňava
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Zprávy z obce
Plynofikace obce Chyňava
Postup plynofikace běží dle plánu. Všech 236 přípojek požadovaných
podmínkami pro získání dotace je hotových, komunikace jsou uváděny do
stavu jako před začátkem prací. Obecní úřad nyní řeší smlouvy na zřízení
věcného břemene na pozemky dotčené plynofikací s jejich majiteli, aby
mohl podat žádost o kolaudaci. Termín je do 30.11. Digitalizace pozemků
vše ještě více zkomplikovala. Se společností RWE GasNet s.r.o. je sjednána
smlouva na vytápění Základní a Mateřské školy.
Částečná plynofikace obce Lhotka
Část obce byla plynofikována napojením na plynovod ze Železné, pro
zbývající část proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a vyřizují se
smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené pozemky.
Vodovodní řad do Libečova
Původní napojení řadu mělo být v Brance, vzhledem k nesouhlasu
majitelů pozemků vede voda do Libečova přes Skalku. Nyní se řeší
smlouvy na odkup dotčených pozemků. Někteří majitelé je prodají,
někteří darují, s dalšími se jedná.
Změna č. 1 Územního plánu obce Chyňava
Po veřejném projednání změny č. 1 územního plánu obce Chyňava bylo
podáno velké množství námitek (např. cca 100 se týkalo stejného bodu).
Pořizovatel - Městský úřad Beroun, odbor územního plánování, se se
všemi vypořádal a předložil je zastupitelstvu obce k projednání a
odsouhlasení dalšího postupu zpracování. Tento dokument obsahuje
celkem 22 stran a závěrem je konstatováno, že pořizovatel předpokládá
další veřejné projednávání.
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Anketa – názvy ulic Malé Přílepy
Na základě výsledků druhého kola hlasování, konaného ve dnech 16. a 17.
5.2014, předložil osadní výbor zastupitelstvu obce návrh na schválení
názvů ulic v místní části Malé Přílepy.
Po projednání v radě obce bylo rozhodnuto o schvalování názvů ulic až
novým zastupitelstvem.
Anketa – názvy ulic Chyňava
Druhé kolo hlasování proběhne v pátek 21. 11. 2014 a v sobotu 22. 11.
2014. Z 1730 návrhů bylo vybráno pro každou ulici pět nejčastěji
uvedených názvů. Přijďte rozhodnout, jak se bude Vaše ulice jmenovat.

Občanský život v obci
Zápis ze čtvrté letošní schůze spolků.
V úterý 23. 9. 2014 se opět sešli zástupci spolků a organizací obce.
V úvodu pan starosta informoval o tom, že minulou středu (17. 9.) začala
pracovat sedmičlenná volební komise, jejíž předsedkyní byla zvolena
slečna Tereza Prošková. Ke komunálním volbám se občané z jednotlivých
obecních částí mohou svézt autobusem, který bude vypraven 10. 10. 2014
v 18.00 hod. ze Lhotky a postupně objede Malé Přílepy, Libečov a Podkozí.
Svého nebezpečného odpadu se můžete zbavit 18. 10., podrobnosti budou
jako vždy na letáčcích ve Vaší poštovní schránce.
Senioři pořádají 15. 11. zájezd do Žebráku na přehlídku amatérských
divadelních souborů. Vybrali představení Strašidlo Cantervillské. V úterý
25. 11. od 17.00 hod. můžete navštívit v Dělnickém domě besedu
s promítáním na téma Vodovod. K vidění budou např. záběry na starý
provizorní vojenský vodovod na Malých Přílepech a Lhotce i ten
nejnovější, který vede z Kamenné.
Zahrádkářům můžete obdivovat jejich letošní úrodu na tradiční výstavě
na Galerii Dělnického domu a to 18. a 19. 10. vždy od 10 do 17 hod.
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Divadelní ochotníci připravují pohádku s názvem Lumpežníci. Vidět ji
můžete v sobotu 29. 11. a hned následující sobotu 6. 12. vždy od 16.00
hod.
Na závěr ještě jedna chuťovka: V sobotu 13. 12. proběhne na Malých
Přílepech akce Vodník. Pokud se o 14. hodině dostavíte k místnímu jezeru
(lidé bez fantazie mu říkají rybník), uvidíte, jak vodníka Pepíka ukládají
k zimníku spánku a užijete si i další doprovodné akce.
Iveta Nejedlá
Tatra pro chyňavské hasiče
V sobotu 30. srpna 2014 měli chyňavští hasiči svůj velký den.
V areálu bývalých kasáren bylo celý den až dlouho do noci velice rušno.
Začalo to v 9,00 hodin dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici.
Zájemci ze širokého okolí si přišli prohlédnout hasičskou techniku a
zázemí hasičárny. Úderem 11. hodiny začal slavnostní ceremoniál, při
kterém byl představiteli obce v čele se starostou Václavem Kšírem
symbolicky předán zásahové jednotce do užívání repasovaný zásahový
automobil TATRA 815 CAS 32. Této slavnostní akce se zúčastnil senátor
Jiří Oberfalzer, ředitel územního odboru HZS Beroun Mgr. Milan Novák,
ředitel územního odboru HZS Kladno Ing. Tomáš Hradil, velitel čety HZS
Beroun Jiří Košťálek, za OV SHČMS Josef Štětka a řada dalších hasičských
funkcionářů a občanů Chyňavy a okolních obcí.
Tento zásahový automobil je u jednotky již od r. 2008, kdy byl převeden
od HZS středočeského kraje, územního odboru Beroun. Protože se jedná o
vozidlo vyrobené v r. 1987, vyžadovalo nutně celkovou opravu. Přestože
vedení obce několikrát žádalo o dotaci, nakonec bylo nutno téměř 1,8
milionu korun na opravu najít v obecním rozpočtu. Po té se ihned
rozběhla náročná příprava výběrového řízení, ve kterém zvítězila firma
KOMET Pečky a 1. dubna si naši Tatru odvezli na rekonstrukci. V průběhu
opravy jsme firmu několikrát navštívili na kontrolu a upřesnění našich
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požadavků. Byla vyměněna převodovka, opraven podvozek, motor,
kabina, zhotovena nová nástavba a vše nově nalakováno. Auto si s sebou
veze více než 9.000 l vody a 500 l pěnidla, čerpadlo má výkon 3.200l/min
a kabina je určena pro osádku 1+3. Definitivně se Tatra vrátila z repase
31. července a 6. srpna s ní již jednotka
tka zasahovala u požáru chaty v osadě
Rujana u Dědkova mlýna.
Ve 13 hodin byl zahájen 4. ročník Memoriálu Petra Žáčka, který se trochu
liší od ostatních soutěží v požárním sportu. Jedná se o soutěž pouze
v požárním útoku, bez přetlakového ventilu, na 2 B h
hadice a neběží se
překážkový běh. Také základna je, kvůli nedostatku místa, pootočena o
90° a startuje se z dráhy proti platu. Každé družstvo má dva pokusy a
počítá se lepší. Pořadatelé měli s přípravou spoustu práce a tak byli
trochu zklamáni z nízké účasti,
ti, očekávalo se více soutěžních družstev ale i
tak se soutěž vydařila a její organizace byla soutěžícími i diváky velice
kladně hodnocena. V kategorii muži se zúčastnily Malé Přílepy, Záluží,
Hýskov, Broumy a Chyňava, v kategorii ženy Chyňava a Broumy,
v kategorii mladí hasiči Jánská. Vzhledem k malé účasti bylo pořadateli
navrhováno ještě třetí kol,o ale to bylo hlasováním zamítnuto. Vítězství
v kategoriích ženy i muži si odvezla družstva z Broum, na druhém místě
se umístili muži Záluží na třetím domácí Chyňava.
C
Po vyhlášení výsledků a
předání pohárů začala volná zábava, ke které významně přispěla kapela
PARADOKSY. Tančilo a zpívalo se do pozdních nočních hodin.
Josef Husák, velitel SDH Chyňava
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Soutěž mladých hasičů v Malých Přílepech
O putovní pohár SDH Malé Přílepy se v sobotu 13. 9. utkala
družstva mladých hasičů z Malých Přílep, Hýskova, Záluží, Tlustice,
Sloupu a Stehelčevsi. Urputně se soutěžilo ve dvou kategoriích: starší
hasiči a mladší hasiči, mezi kterými byla i dvě družstva tzv. přípravky. To
jsou děti od tří do šesti let, a jak poznamenal komentátor Pavel Nejedlý:
„některé závodníky při běhu doslova šlehala posekaná tráva do očí“.
Kromě kvalitních výkonů byly i momenty, které diváky vyloženě nadchly,
např. když mladá hasička z Hýskova spadla do kádě společně s košem.
Počasí se vydařilo, vedoucí si vzájemně pomáhali, děti nezlobily, rozhodčí
spravedlivě hodnotili a v občerstvovacím stánku to frčelo. Přílepáci
nakonec získali dvě bronzové a jednu bramborovou medaili. Všichni za
své výkony dostali diplomy a sladkosti, medailisté výborné dorty.
V mezičase dokonce proběhla anketa ze znalostí hasičského sportu mezi
přílepskými seniory, lépe řečeno dvěmi pamětnicemi. Nikdo třetí nenašel
odvahu se s nimi poměřit, tak snad příště.
Zdroj: http://www.sdhmp.cz/

Slavnostní odhalení památníku ve Lhotce
Myšlenka výstavby památníku připomínající Březovou Lhotu
(předchůdkyni dnešní Lhotky, pravděpodobně vydrancovanou za
třicetileté války) se zrodila už před pár lety, kdy jsem se začal více zajímat
o její historii.
Památník byl financován z dobrovolných příspěvků místních občanů a
částečně z rozpočtu obce. Celková cena byla 20 tisíc korun. Má podobu
tzv. božích muk, aby urbanisticky zapadl do vesnice a citlivě doplnil nový
park u rybníka. Je orientován čelem k silnici, aby byl nápadný pro
projíždějící, ale zároveň je nasměrován na polní cestu, která vede směrem
k Březové Lhotě.
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V nedávné době byl v místech, kde stála původní vesnice, proveden
průzkum a našla se další studna a zbytky kamenných domů a řada
opracovaných kamenů.
Slavnostní odhalení proběhlo 23. srpna v den, kdy místní hasiči pořádali
soutěž v požárním sportu a Chyňavský klub
k
seniorů výstavu o své
činnosti v nově opravené budově bývalé knihovny. Tyto akce nalákaly
pěkné množství lidí, kteří byli přítomni odhalení památníku panem
starostou a jinými funkcionáři obce. Potom si mohli návštěvníci
prohlédnout výstavu věnovanou Březové
ezové Lhotě a její historii. Mohu složit
slib, že pátrání po historii bude pokračovat a budete informováni. Na
závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nějakou formou přispěli
k vybudování tohoto památníku, který nám bude připomínat zajímavou
historii naší malé vesnice.
Mgr. Dalibor Bartoš
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Ekologické odpoledne
Víte, proč je koniklec chlupatý? ....no přece aby mu nebyla zima.
.
Poslední prázdninový den přišlo asi 30 dětí do Dělnického domu.
Spolu s Katkou a Petrem, lektory Ekocentra Koniklec z Prahy, přišli i duchové
Střepák, Plasťák, Papírák, Toxík a Směsík.
Zabavili děti v deštivém odpoledni na celé dvě hodiny a zkoušeli s nimi třídit
odpad. My dospělí jsme se také mnohé přiučili.
Víte, jak dlouho se rozkládá ohryzek jablka? -14 dnů, papír 4 měsíce, cigareta s
filtrem 15 let, igelitový sáček 25 let, plastový kelímek 70 let, petka 100 let a sklo
1000 let!!!
Chraňme si místo, kde žijeme. Děti to zdá se chápou.
Markéta Holečková

Zeptali jsme se …
Paní Jaromíra Beerová je autorkou nápadu vybudovat v Chyňavě turistickou
Stezku česko - italského přátelství. Projekt stál 1.470.000 ,-Kč a bude placen z
dotace Ministerstva zemědělství a obce Chyňavy. Od otevření uběhly tři
měsíce, tak jsme se zajímali, čím se bude pokračovat:
„Děkuji za zájem o Stezku česko-italského přátelství u nás v Chyňavě. I když se
to nezdá, práce na ní stále pokračují, v září započnou stavební práce na
opravě břehů rybníka a osazení žulovými segmenty. Následovat bude nové
zábradlí a úprava svahu pod kostelem. Rovněž připravuji osázení tohoto
svahu a další doprovodnou zeleň ke stezce.
Bohužel musím sdělit i zarážející věc a to, že 2 lavičky byly již odcizeny, a to
necelý měsíc po jejich osazení. Lavičky budou dokoupeny obcí. U stávajících
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laviček byly proti nenechavcům zacementovány
mentovány šrouby vysokopevnostním
cementem.
Na druhou stranu mi dělá radost, když vidím, že si místní „své“ lavičky před
domem hledí a osází okolí jako dole u Kroupů.
Další, co mě mile překvapilo, byla skutečnost, že jsem s nůžkami šla ostříhat
dřeviny pnoucí
noucí se po desce před školou, ale zjistila jsem, že již někdo upravil
vše za mě.“
My se těšíme na další zvelebení obce a projekt budeme dál pečlivě sledovat.

Společenská
ská kronika
Září
Rudolf Endršt; Chyňava

88

Vlasta Soukupová; Libečov

87

Václav Houdek; Chyňava – chaty

86

František Martínek; Chyňava

81

Josef Vojkůvka; Chyňava

75

Jiřina Jonášová; Chyňava

75

Marie Petráčková; Malé Přílepy

70

Říjen
Vlasta Landová; Chyňava

89

Olga Dvořáková; Chyňava

88
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Václav Vytejček; Chyňava

88

Miroslav Mach; Chyňava

87

Zdeňka Čermáková; Chyňava

87

Zdeňka Vytejčková; Chyňava

84

Miroslava Jupová; Chyňava

80

Petr Prošek; Chyňava

70

Pozvánky, informace a inzerce
•

bezplatný sběr velkoobjemového komunálního odpadu. Důrazně
upozorňujeme, že se jedná o sběr komunálního odpadu (co se nevejde do
popelnic),
v žádném případě nebudou přebírány nebezpečné odpady.
Svoz bude proveden:
v sobotu 25. října 2014 bude svoz prováděn v Chyňavě a na Podkozí
v tomto čase:
8.00 – 8.15 hod. Podkozí na návsi u rybníka
9.00 – 9.15 hod. Chyňava před restaurací u Lepičů
9.30 – 10.00 hod. Chyňava před restaurací u Kurců
v sobotu 25. října 2014 na Lhotce, v Malých Přílepích a v Libečově
v tomto čase:
8.00 – 8.15 hod. Lhotka u hasičské zbrojnice
8.30 – 8.45 hod. Malé Přílepy u hasičské zbrojnice
9.15 – 9.30 hod. Libečov na návsi
Z organizačních důvodů je nezbytné, aby zájemci o tuto službu vyčkali na
uvedených místech až do příjezdu kontejnerů.
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•

•

•

sběr nebezpečného odpadu, dle vyhlášky č. 185/2001 Sb. Občané jej
přinesou na předem určená místa, kde je osobně předají přímo
pracovníkům TSMB.
Svoz se uskuteční v sobotu 18. října 2014 v jednotlivých obcích v tomto
čase:
Lhotka
8.00 hod
na návsi
Malé Přílepy
8.15 hod.
před hasičskou zbrojnicí
Libečov
8.45 hod.
u kapličky
Podkozí
9.00 hod.
u rybníka
Chyňava
9.15 hod.
před pohostinstvím u Lepičů
Chyňava
9.30 hod.
před pohostinstvím u Kurců

Pochyňavské svícení se nám letos posunulo blíže k adventu.
S dětmi se sejdeme v pátek 21. 11. v 16.30 hod. před Dělnickým
domem. Svařáček , něco k zakousnutí a rohlíky budou, a stejně jako
vloni nás navštíví Martin na bílém koni….
Před časem byla vyhlášena anketa o pojmenování ulic v Chyňavě.
Nápadů se sešlo velmi mnoho. Proto si udělejte čas a přijďte do
Dělnického domu vybrat ten nejlepší název
v pátek 21. 11. mezi 16 – 18 hod.
v sobotu 22. 11. mezi 12 – 17 hod.

Dušičkové pečení
6. ročník bude mít letos vánoční atmosféru. V sobotu 22. 11. od 13 hod
začínáme tématem vánoční cukroví. Přineste prosím jeden druh, jinak by
se nám velmi špatně hodnotilo.
Soutěž v pečení: Každý soutěžící donese tác cukroví. Odevzdá jej u
vchodu spolu s podepsaným receptem. Pod přiděleným číslem bude
nabídnuto příchozím k ochutnání. Každý příchozí dostane hlasovací lístek,
kterým může dát hlas tomu nejlepšímu. Pro vítěze jsou připraveny
hodnotné ceny na prvních třech místech. Recepty budou zveřejněny
v kuchařce, která bude k dostání na vánočních trzích ve škole.
Doprovodný program nikdy nesmí chybět. Vymysleli jsme si toho na
15

Vás opravdu hodně. Kromě tradičního jarmarku bude loutkové divadlo
pro děti od 15 hodin na galerii. Jistě si pamatujete na moc pěknou výstavu
Z kuchyně našich babiček. Právě v tomto duchu bychom rádi připravili
výstavu rodinných betlémů. Pokud jste ochotni nám Váš ,,klenot‘‘
zapůjčit, učiňte tak prostřednictvím paní učitelky Hladké či u mě
v Květince v podvečerních hodinách. Pro betlém si i zajedeme.
Betlémy budou vráceny ihned po skončení Dušičkového pečení. A aby
toho nebylo málo, podvečer bude mít pokračování v restauraci u
Hořických, kde paní Hořická pro zájemce připraví pečené kachny a
zahraje country kapela Kamarádi od stolu. (Kachny pouze na objednání
na tel. 311 691 155 do 10.11.)
Markéta Holečková
Inzerce: KRMIVA. Nyní s rozvozem po Chyňavě ZDARMA. Prodejna na
Obecním úřadě od července uzavřena. Pro objednávky stačí zavolat na
723540404 nebo 311691331 či napsat na j.jupova@seznam.cz. Pro kočky:
granule 1kg – 55,- konzerva 400g-13,- 800g-23,Pro psy: granule 10kg-197,- konzerva 1200g-26,- salám 1kg-25,Pro nosnice a králíky směs 10kg nebo 25kg a ovesné vločky
Slunečnice, zrní pro hlodavce, hobliny, seno.
Děkuji všem svým stávajícím zákazníkům. Jitka Jupová
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