Kuchařka dušičkového pečení.....
Ukradení holubi
U Kšírů - Martinů (vžitá přezdívka, neboť vždy se některý syn jmenoval Martin) měli krom jiného hospodářského zvířectva i holuby. Na tom by nebylo nic divného, holubi byli skoro v každém stavení, ale tady se
začala ztrácet holoubata. A to byl malér! Tenkrát totiž bylo maso jen v neděli, také ne každou, a už vůbec
ne všude. Proto si správný hospodář, a to Kšír byl, hlídal líhnutí holoubat ve svém holubníku, aby měl pečínku na neděli jistou… chcete vědět, jak to dopadlo?
Přečtěte si v nové Kuchařce, která bude k mání na Dušičkovém pečení.
Letos spolu pečeme už posedmé! Už v roce 2011 bylo
v soutěži 32 excelentních moučníků. Po celý rok se
společně setkáváme u příležitostí již pravidelně se opakujících, z nichž právě dušičkové pečení je jednou
z nejoblíbenějších akcí. Trochu jsme upravili podmínky, prostředí a soutěž rozšířili o juniorskou kategorii.
Snažíme se, aby si každý přišel na své, jarmark s vánočním nádechem nebude chybět ani letos, den před
první adventní nedělí. Pro děti je připraveno několik
tvořivých dílniček, můžete zajít na výstavu našeho
„Divocha“ na galerii a ani příjemný kulturní program
k posezení u kafíčka nechybí. Těšíme se na Vás.
Za organizační tým Markéta Holečková

Pozvánky
Senioři zvou na dámskou jízdu dne 10. 11.
2015 od 17:00 hodin do Dělnického domu.
Přivítáme mezi námi tiskovou mluvčí policie
Vánoční ochutnávka
ČR v Berouně nprap. Marcelu Pučelíkovou.
Toto téma bude zajímat spoustu seniorů a nejeVánoční trhy v Základní škole v Chyňavě můžete navštínom z řad žen.
vit v úterý 8. 12. 2015
Ve dnech 23. 11. - 27. 11. 2015 proběhne ve
škole sběr starého papíru a víček. Kartony
musí být naplněné starým papírem. Výtěžek
bude použit pro děti na školu v přírodě

Uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku z jezera na
Malých Přílepech je druhou adventní sobotu, letos tedy
12. 12. 2015 Sraz všech účastníků je ve 14 hod. před pohostinstvím U Vořechů. Občerstvení ve formě svařeného
vína, čaje a dalších dobrot je zajištěno po celou dobu akce. Tradiční zpívání koled je už samozřejmostí. :-)

Politolog Mgr. Dalibor Bartoš zve na veřejnou
diskusi „ Je islám hrozbou pro Českou repub- Vánoční koncert ODDechového orchestru a dětského pěliku?“ Akce se uskuteční ve čtvrtek 10.12. od veckého sboru Krákorky při ZUŠ Beroun si přijďte vy18 hodin v Dělnickém domě.
chutnat v pátek 18. 12. 2015 od 18 hodin do Dělnického
domu
Kurz italštiny pro začátečníky probíhá ve čtvr- Divadelní soubor zve na živý betlém v sobotu 19. 12.
tek od 18 hodin v Dělnickém domě. Kurz pro 2015 od 16 hodin
pokročilé začíná v 19 hodin. Přihlásit se můžete na tel.723 44 28 29
Koncert Zdického smíšeného sboru v kostele sv.Prokopa
v Chyňavě bude 26. 12. 2015 od 14.30 hod

KRMIVA AŽ K VÁM - Jitka Jupová
granule pro kočky od 40,- Kč za kg // granule pro psy základní
197,- za 10kg
granule pro psy Fitmin podle velikosti a stáří // granule pro
králíky 10 nebo 25 kg s léčivem i bez // krmná směs pro nosnice 10 nebo 25 kg
ovesné vločky 5 nebo 15 kg // konzervy pro psy i kočky od 14,
- Kč
salámy 1 kg 30,- // SLUNEČNICE a lojové koule
Dovezu
jakékoli
množství
stačí
zavolat
Tel : 723540404 , 311691331

Email : j.jupova@seznam.cz

POZOR ZMĚNA. Poradna Centra pro zdravotně postižené a seniory v Berouně se v příštím roce posouvá
na každé třetí úterý v měsíci od 9:00 do 11:00 hod v Dělnickém domě v Chyňavě - přízemí - vchod na sál
Termíny 2016: 19.1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 20.12.
Kontakt: Mgr. Petra Šedivá Tel: 311 625 025, 603 575 640 E-mail: centrum.sluzeb@tiscali.cz

