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Baráčníci v období roků 1945 - 2005
V poválečné době baráčníci s rychtářem Františkem Holečkem postupně rozšiřovali členskou základnu. K pravému rozmachu však došlo aţ po roce 1957, kdy
byl zvolen rychtářem Josef Holeček. Členská základna se v letech 1960 – 1986 pohybovala kolem 650 členů. Byla to doba okázalých oslav kulatých výročí naší baráčnické obce. Za hojné účasti občanů naší obce a hostů ze sesterských obcí byly
pořádány krojované průvody s hudbou, zakončované v hostinci „ U Stádníků“, pod
lipami u Dělnického domu či při taneční zábavě v některé hospodě. Kromě těchto
oslav byly pořádány staročeské či borové máje, plesy a řada poznávacích zájezdů
po našich památkách. Do roku 1992 baráčníci zajišťovali tak oblíbené vánoční
troubení, pak byla tradice předána sportovcům. Jiţ od svého zaloţení konšelstvo
plnilo také humanitární poslání – pomáhat peněţitými dary chudým, starým a nemocným občanům a sirotkům. Pro školní děti v Chyňavě a Ţelezné byly pořádány
vánoční nadílky. Později byly přijaty patronáty nad školami v Chyňavě a Ţelezné.
Při zvelebování naší obce bylo našimi členy odpracováno mnoho hodin při stavbě
mateřské školky a přestavbě školy, při stavbě kanalizace, při přestavbě Dělnického
domu a při péči o pomníky padlých. Při vzájemných návštěvách sesterských obcí
na výročních členských sezeních se členové učili a učí poznávat druh druha, přibliţovat se v cítění a myšlenkách, vzájemně se podporovat a pomáhat, pěstovat mezi
sebou vzájemnou úctu a váţnost ţivota.
Na celé úspěšné činnosti se podílela celá řada konšelů, kteří se během těchto let
vystřídali. Jenom namátkou bych jmenoval sousedy: Holeček Josef, Hlavsa František, Soukup Antonín, Špaček Jaroslav, Čermák Miloslav, Kšír Alois, Holeček
Václav, Jungmann František, Endršt Rudolf, Kalista Jaroslav, Čada Josef a další.
Tetičky: Špačková Anna, Endrštová Věra, Marková Vladimíra, Špačková Františka, Urbanová Boţena, Kšírová Marie, Štětková Jarmila.
Po úmrtí rychtáře Josefa Holečka se postupně začal ztrácet zájem konšelů
o schůzování a to se projevilo v další činnosti aţ do úplné nečinnosti. Patnáct let
nečinnosti se projevilo
v úbytku členů a zestárnutí
členské základny. Výbor
se rozpadl aţ na tetičku
Zdenu Jonášovou, která
zajišťovala výběr příspěvků a chod Pohřebního odboru a tetičku Marii Krobovou, která vedla účetnictví. Příště si povíme
o znovuvzkříšení naší baráčnické obce
soused Martínek
a tetička Raticová
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ZDARMA
Váţení,
dostává se Vám do
rukou druhé číslo
Chyňavského zpravodaje, ve kterém informujeme o novinkách
a našich plánech
v obci. Mezi nejzajímavější zprávy jistě
patří, ţe obec 7. ledna
2016 převzala do svého vlastnictví majetek
sportovního klubu.
Víme, ţe s tím budou
spojeny další náklady, ale na druhou
stranu všichni víme,
ţe můţeme vyuţívat
v Chyňavě jedno
z nejlepších a nejmodernějších hřišť
v okrese. Dále obec
vyuţila opravy sanktusní věţičky na kostele sv. Prokopa
v Chyňavě, kterou
v současné době provádí Římskokatolická
farnost Beroun a nechala do této věţičky
zrekonstruovat a znovu zavěsit zvon.
A neţ vyjde další číslo Zpravodaje, měla
by být v plném proudu příprava druhé
části plynofikace
Lhotky a instalace
dětského hřiště tamtéţ.
Václav Kšír, starosta

Zp r á v y z e za s t u p i t e l s t v a

Zprávy z obce

Zastupitelé se zúčastnili výjezdního zasedání
rady a seznámili se všemi obecními prostorami
i budovami

Poplatky za odpad je moţno platit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo převodem na účet obce
č.2823131/0100, VS je číslo objektu, u chat pouţijte
ještě SS 10001

Havarijní stav stromů pod mostem a u rodinného domu p. Černého vyřešila Krajská správa
a údrţba silnic ve spolupráci s Rozvodnými závody, nebezpečné větve ořezali a některé stromy pokáceli.
ZO schválilo zřízení majetkové komise ve sloţení P. Karmazín, M. Hrudka a V. Hladký. Prvním úkolem bude vyřešit neshody ohledně školní zahrady.
ZO souhlasí s příspěvkem 26.500,- na opravu,
zavěšení a nové srdce zvonu do věţičky na
kostele Sv. Prokopa v Chyňavě
ZO souhlasí s plánem práce Finančního výboru
na rok 2016
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování kompletní ţádosti o dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj na pořízení nové cisterny. Dále byla podána ţádost o dotaci ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů na opravu
cisterny CAS 25 LIAZ.
Ing. Jiří Míka, poradce v oblasti ţivotního prostředí, zpracoval posouzení odpadového hospodářství v obci dle dodaných materiálů z let 2012
-2015. Velké navýšení mnoţství odpadu je nutné rychle řešit. V návrhu je navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad a zároveň příprava
projektu sběrného místa. Náklady lze uhradit
z dotace Ministerstva ţivotního prostředí.
Ing. Anna Recinová informovala o moţnosti
získat příspěvek na pořízení nového kotle. Informace o „kotlíkové dotaci“ na str. 3
Připravuje se výběrové řízení na kanalizaci
v Libečově a podání ţádosti o dotaci Ministerstva zemědělství. Celý projekt je navázán na realizaci kanalizačního řadu obce Ţelezná.

Zprávy z rady
RO vyhodnotila zimní údrţbu komunikací jako
nedostatečnou a jedná s příslušnými institucemi
o zlepšení situace pro další období
RO souhlasí s instalací zvýšeného sání na výjezdový vůz SDH Lhotka
RO připravuje uţší spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání s obcí Ţelezná. Vzájemná
kooperace by mohla být přínosem pro obě obce.

BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí ) lze ukládat v Chyňavě pod hřištěm od 1. 4. 2016
Středa 16 – 18 hodin
Pátek 16 – 18 hodin
Sobota 14 – 15 hodin
Případně po dohodě s K. Krbcem
tel. 723 541 683
Větve ze stromů lze ukládat od 1. 3. 2016 na koupališti v Chyňavě v sobotu 13 – 14 hodin
Pokračuje projekt a realizace terénních úprav na hřišti
v Chyňavě, bylo osloveno několik firem aby zpracovaly cenové nabídky.
Probíhá výběr pěti nových autobusových přístřešků,
v Chyňavě na sídlišti, na Malých Přílepech, Lhotce
a v Libečově. Čekárny budou z tvrzeného skla a vybavené plakátovacími plochami
Připravuje se oprava a změna podoby vstupu do MŠ,
tak aby byla urbanisticky citlivá ke svému okolí. Bude
osloveno několik firem, které předloţí vizualizaci projektu a uvaţuje se o zapojení občanů při výběru finální podoby
Představitelé obce se budou osobně setkávat s občany
a v maximální míře propagovat napojení rodinných
domů na plynový řad z důvodu podmínek, které ukládá smlouva na projekt plynofikace obce. V kaţdém
zpravodaji budeme přinášet aktuální informace.
Chcete dostávat informace o všech aktuálních událostech? Kulturní nebo sportovní akce, vypnutí elektřiny,
draţby, obecní vyhlášky apod.? Zaregistrujte si na
stránkách obce svůj email
Na úvodní stránce obce vpravo dole je bílé okénko
INFORMACE E-MAILEM
Napište zde svojí emailovou adresu a potvrďte tlačítkem “odeslat“. Dále postupujte dle instrukcí

Sdělujeme, ţe v polovině února byla proplacena dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
v částce 1.323.000,-Kč na účet obce Chyňava za zhotovení informačních panelů ke Stezce česko-italského
přátelství, zpevnění svahu přírodním kamenem pod
kostelem a opravy břehů rybníka.
Vojtěch Beer za Chyňava.net a Jaromíra Beerová
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Budeme vracet dotaci ?
Obec realizovala v minulých letech plošnou plynofikaci obce Chyňava s finanční podporou
z Operačního programu Ţivotní prostředí. Celkové náklady akce dosáhly téměř 20 milionů Kč bez DPH.
Na tuto stavbu jsme obdrţeli dotaci ve výši 40 %. Jednou z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace je
ale i podmínka o naplnění předpokládaného ekologického efektu. Ekologický efekt spočívá mimo jiné
v napojení jednotlivých objektů na vybudovanou plynovodní síť. Obec prostřednictvím dalších dotačních
titulů dosud provedla plynofikaci Dělnického domu a spolu se zateplením i plynofikaci budovy Základní
a mateřské školy. Všichni víme, ţe zdroje na tuhá paliva v těchto objektech patřily k největším znečišťovatelům ovzduší v Chyňavě.
Ekologický efekt dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace spočívá v napojení celkem 217 objektů. Při podání ţádosti obec stanovila tento počet na základě provedeného průzkumu a závazku majitelů nemovitostí
o napojení jednotlivých objektů do jednoho roku od uvedení vybudované plynovodní sítě do provozu.
Obec poţádala o prodlouţení této lhůty, prodlouţená lhůta pro napojení končí v září letošního roku.
K dnešnímu dni dosahuje počet napojených objektů pouze cca ¼ z plánovaného počtu. S ohledem na blíţící se konec topné sezony nastává právě nyní vhodný čas na přípravu dokumentace pro plynofikaci objektů,
tak aby mohla výměna zdroje vytápění proběhnout mimo topnou sezónu a mohla přispět i k plnění závazku
vyplývajícího z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V případě nenaplnění potřebného počtu napojených objektů bude dotace zpětně krácena a obci hrozí
i postih za nedodrţení podmínky tohoto Rozhodnutí. To by významně ovlivnilo další rozvoj naší obce
a realizaci našich projektů na mnoho let.
Zároveň si dovoluji připomenout, ţe na plynofikaci objektu k bydlení je moţné vyuţít i „kotlíkovou“
dotaci poskytovanou Středočeským krajem. V případě náhrady stávajícího kotle na tuhá paliva za plynový
kondenzační kotel je moţné obdrţet dotaci ve výši 75 % z maximálních moţných způsobilých výdajů ve
výši 150 tis. Kč. Bliţší informace o podmínkách kotlíkové dotace pro Středočeský kraj lze nalézt
na www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015.
V případě zájmu je moţno kontaktovat Ing. Annu Recinovou z Libečova, která se zprostředkováním dotací
zabývá a spolupracuje s energetickým specialistou. Telefonní kontakt je 777 655 120.
Václav Kšír, starosta

Základní předpoklad pro podání žádosti
V tabulce jsou uvedeny základní informace k tzv. kotlíkové dotaci. Pokud vyhovujete podmínkám
v prvním sloupečku a máte zájem o více informací, zavolejte na tel. 777 655 120. Zodpovím Vám všechny
dotazy a pomůţu s vyplnění ţádosti. Buďte obezřetní, nejdříve se ptejte, potom kupujte kotel a provádějte
úpravy. V programu je stále dostatečný objem finanční prostředků pro příjem ţádostí.

Moţnosti realizace mikroopatření:
Dílčí zateplení (např. severní fasáda, půdní prostory, sklepní prostory, podlaha, střecha)
Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
Vybudování zádveří, výměna vstupních nebo balkonových dveří s prahem
Dílčí výměna oken, instalace těsnění do oken
Částečná výměna oken nebo skel za dvojskla či trojskla
Ing. Anna Recinová, odborná pomoc
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Činnost chyňavských hasičů v roce 2015
V uplynulém roce měla zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Chyňava 55 výjezdů, coţ je
druhý nejvyšší počet v historii našeho sboru. Z toho bylo 25x technická pomoc, 20x jsme zasahovali u poţárů, 3x u dopravní nehody, 2x únik nebezpečných látek, 2x záchrana osob a zvířat a 3x planý poplach. 20
událostí proběhlo na území obce Chyňava a 35 mimo obec. V okrese Beroun se událo 43 zásahů, v okrese
Kladno 9 a v okrese Rakovník 3. Sedmkrát jsme zasahovali při mimořádné události, z toho čtyřikrát ve II.
stupni poţárního poplachu a jednou při poţáru polí a lesů, u Chrášťan dokonce ve zvláštním IV. stupni.
Šestkrát se zasahovalo dvakrát za den. Mezi nejnáročnější zásahy patřil např. poţár rodinného domu
5. února v Bratronicích, poţár ranče v Málkově, kde jsme vystřídali zasahující jednotky na noc z 18. na
19.4., dále poţár třípodlaţní budovy v areálu
bývalé TIBY v Berouně 12. 6., zásah na hořící pole s obilím v Otročiněvsi 3.7., odstraňování statné borovice, která padla na chatu
v osadě Rujana 27. 7. a poţár dřevostavby
na Nouzově v noci 8. 12. Samostatnou kapitolou byl asi dosud v ČR největší poţár lesů
a polí v okolí Olešné a Chrášťan na Rakovnicku 2. - 5. 8. o rozloze více neţ 100 hektarů. Vystřídalo se zde 11 chyňavských hasičů
a strávili zde 33 hodin.
Mimo tyto zásahy ještě uspořádal Martin
Kůřil pět praktických cvičení, jednou ve
spolupráci s profesionálními kolegy ze stanice Beroun a jednou jsme cvičili s kolegy z Braškova. Tyto nácviky probíhaly v areálu bývalých kasáren
a učili jsme se lépe zasahovat např. při poţáru osobního automobilu, při hašení pěnou, nebo při vyhledávání osob v zakouřeném prostředí. Také jsme absolvovali celou řadu teoretických školení, podle plánu ředitele HZS Beroun. Jednou na téma radiového spojení společně s jednotkami z Malých Přílep a Lhotky. Odpracovali jsme spoustu brigádnických hodin při údrţbě a opravách techniky i poţární zbrojnice. Do zbrojnice se nám podařilo přivést vodu a odpady, takţe uţ si můţeme po návratu z akce konečně i umýt ruce.
Do naší výbavy přibyl mimo jiné speciální osvětlovací balon a automatický externí defibrilátor, na který
jsme absolvovali školení od Zdravotnické záchranné sluţby Beroun. V závěru roku odstoupil ze zásahové
jednotky z pracovních důvodů Luboš Kůřil a do Malých Přílep se odstěhoval Václav Kšír ml. Oběma velice děkujeme za práci, kterou pro chyňavské hasiče vykonali. Nahradil je zatím jen Martin Bílý ml.
z Libečova.
Také jsme na našem hřišti v bývalých kasárnách uspořádali turnaj v malé kopané a tři soutěţe
v poţárním sportu. Nejprve 23.5. okrskové kolo, které naši muţi vyhráli, a o týden později okresní kolo,
kde se umístili na třetím místě. Poslední srpnový víkend jsme uspořádali 5. ročník memoriálu Petra Ţáčka.
Naši muţi zde opět vyhráli a děvčata se umístila na 4. místě. Mimo to se
soutěţní druţstva zúčastnila i soutěţí ve Ţloukovicích (muţi 4., ţeny 2.),
ve Lhotce (muţi 4.), v Hýskově (muţi i ţeny 3.) a v Chrášťanech u Rakovníka (muţi 1., ţeny 4.).
Naše ţádost o dotaci na rekonstrukci zásahového automobilu LIAZ
byla v r. 2015 krajským úřadem zamítnuta, a tak jsme ji podali 1. 2.
2016 znovu. Dále pracujeme na podání ţádosti o dotaci z evropských
fondů na pořízení nové velkoobjemové cisterny.
To byl stručný přehled činnosti naší zásahové jednotky v roce 2015.
Na závěr bych chtěl všem jejím členům velice poděkovat za zajištění její
výborné činnosti, za nasazení a obětavost. Dík patří i jejich rodinným
příslušníkům, manţelkám a přítelkyním, za pochopení a podporu.
V neposlední řadě děkuji vedení obce, okolním sborům okrsku Chyňava
a HZS ÚO Beroun za podporu a vstřícnost a přeji všem občanům naší
obce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016.
Josef Husák st., velitel SDH Chyňava
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Novinky ze školy
Jiţ máme druhé pololetí školního roku, děti dostaly koncem ledna pololetní vysvědčení. Ze sběru starého papíru a plastových víček škola obdrţela rekordních 17 480 Kč, které budou pouţity na školu v přírodě
a školní výlety. Děkujeme všem za spolupráci. Nejlepšími sběrači byl Lukáš Novák a Kateřina Šírová.
Mateřská škola a niţší třídy byly ve škole na představení divadla Basta-fidli.
Zápisu do 1. ročníku základní školy se zúčastnilo
17 dětí, někteří rodiče ţádají odklad školní docházky.
Ve škole budoucí prvňáčky vítali naši páťáci, oblečeni do pohádkových masek. Dramatický krouţek nacvičuje další divadlo, v květnu bude vystoupení pro
školu, mateřskou školu a rodiče. Koncem dubna začíná plavecký výcvik ţáků od 2. ročníku v Berouně.
Začátkem června jedeme do školy v přírodě –
Dvůr Chotětice, Sedlec – Prčice. Děkujeme spolku
Chyňava dětem, který dětem nabídl nový krouţek –
výtvarně tvořivé hrátky.
Alena Vacinová, ředitelka ZŠ
Spolek pro rodiny a děti CHYŇAVA DĚTEM z.s.
hledá

LEKTORKU na hodiny TANCOVÁNÍ PRO DĚTI (6-12 let)
Uvítáme šikovnou studentku nebo maminku s taneční průpravou či zkušenostmi na pravidelné lekce v obci Chyňava. Cena za lektorné dohodou, požadujeme spolehlivost,
pozitivní přístup k dětem, kreativitu.
Lekce by měli připomínat „Tancování s Honzou Onderem „ různé druhy tanců , rozmanitá hudba,
choreografie, případně doplňky či kostýmy k tanci.
Zájemci prosím pište na níţe uvedené kontakty: tel. 739078526, email: chynavadetem@seznam.cz
www.facebook.com/chynavadetem/ nebo www.chynavadetem.webnode.cz

Chyňavský kros
V neděli 14.2.2016 pořádal Jiří Hakl jiţ 14. ročník Chyňavského krosu. Tento závod je zařazen do
bodování „Běţeckého poháru mládeţe v přespolním běhu“. V mládeţnických kategoriích se běţí na tratích 50 m, 570 m, 1140 m, 1710 m. Hlavní závod se běţí na 8,5 km. V kategorii mládeţe se zúčastnilo
135 dětí. V hlavním závodě běţelo 58 závodníků.
Nejmladším účastníkem byl dvouletý Kryštof Malý, nejstarším závodníkem v kategorii nad 70 let byl
Ladislav Tlustý a v ţenách v kategorii nad 50 let
Jana Poţgayová.
Chyňava i přidruţené obce měly v závodním poli
své zástupce. V kategorii hoši 6 – 7 let startoval na
trati 570 m Alexandr Henč, v kategorii ţeny nad 35
let startovala Romana Henčová z Malých Přílep,
v kategorii muţi 19 – 39 let startoval jako jediný
zástupce SK Chyňava Radek Lepič, který běţel ve
výborném čase 46:32,0 min. V kategorii muţi 50 59 let startoval Milan Řezníček z Podkozí.
Doufejme, ţe 15. ročník Chyňavského krosu
v příštím roce se uskuteční v hojném počtu jak běţců, tak i diváků.
Jana Jelínková, rozhodčí
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Stará Chyňava - hospody

Po přečtení mého článku moţná někoho překvapí, kolik Chyňava měla svého času hospod. Kaţdý spolek měl totiţ svoji hospodu, kde se schůzovalo, či pořádaly besedy, od těchto hospod vycházely po vsi průvody té určité korporace k různým obecním oslavám.
U Fousů – čp. 161, stáčírna piva
U Lepičů /stávající hospoda/ - zde besedovali a nacvičovali sokolové
U Kaiprů – čp. 59, hospoda a řeznictví
U Bauerů – čp. 60, zde se scházeli hasiči
U Lepičů – čp. 218, v této hospodě bylo jeviště a proto byla ideální pro divadelní spolky. Hrával zde i Matěj Kopecký, jeho maringotka, prý na svou dobu velmi luxusní, stávala naproti, před hospodou U Bauerů.
U Stádníků - Vápeníků – čp. 35 / u Vápeníků byla zcela vţitá přezdívka, pro rozlišení více rodin se
jménem Stádník/ býval kulečník a mívala tu svá sezení Selská jízda
U Jindrů – čp.23 /nyní u Lomů/ schůzovali baráčníci a agrárníci
U Kšírů - U Štěpánů – čp. 10 /tato usedlost patřila a patří rodu Kšírů, U Štěpánů byla přezdívka, protoţe
měli vţdy syna se jménem Štěpán/v této hospodě se kromě sousedů scházela a nacvičovala vystoupení DTJ
Pokud i vy máte své vzpomínky na starou Chyňavu, zkuste je napsat, nebo mi je sdělte, ráda je pro
všechny zaznamenám .
Jaromíra Beerová

Společenská kronika
Leden
Josef Jupa, Chyňava
Marie Kšírová, Chyňava
Jaroslava Landová, Chyňava
Jaroslava Halásová, Chyňava
Anna Bejvlová, Malé Přílepy
Vlasta Bočková, Chyňava
Eva Holečková, Libečov
Zoltán Tóth, Libečov
Věra Zánová, Chyňava
Únor
Václav Pinkas , Lhotka

Marie Šimková, Chyňava
Jaroslav Janeček, Podkozí
Jaroslava Jonášová, Chyňava
Marie Jindrová, Chyňava
Miloslava Zajícová, Chyňava
Zdeňka Macholdová, Chyňava
Jiřina Fousová, Chyňava
Boţena Kárová, Chyňava
Josef Hakl, Chyňava
Josef Kšír, Chyňava
Milada Haklová, Chyňava
Marie Strialová, Chyňava

87
87
86
84
83
82
81
75
70
90
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88
87
86
86
86
84
84
83
81
80
80
70

Zápis ze schůze spolků
V úvodu druhé letošní schůze popřál starosta obce všem přítomným ţenám k jejich svátku. Oznámil,
ţe další veřejné jednání zastupitelstva se bude konat 14. března na obecním úřadě. Jediným bodem programu budou dotace. Přijďte poslouchat, dotace jsou výborná věc, tedy pokud se nemusejí vracet. A to by se
naší obci mohlo stát. Chcete vědět proč? Podívejte se na stranu 3.
Lhotečtí hasiči připravují tradiční čarodějnice. Bude při nich otevřeno nové dětské hřiště, můţete vidět
pochod masek obcí a večer na vaše děti čeká stezka odvahy. Zkuste letos posledního dubna vyrazit na
Lhotku. Sbor dobrovolných hasičů Malé Přílepy – modré trénují na okrskovou soutěţ. Hasiči
v Chyňavě připravují pro všechny den otevřených dveří. Bude 12. dubna od 16.30 hodin v areálu bývalých
kasáren. Na okrskovou soutěţ můţete přijít fandit 14. května od 9.00 hodin tamtéţ.
Červený kříž pořádá 9. dubna zájezd do divadla Na Vinohradech. Představení začíná ve 14.00 hodin,
autobus vyjíţdí o dvě hodiny dříve. Vstupenky lze koupit u Evy Husákové.
Spolek Chyňava dětem jede neuvěřitelným tempem. Cvičení rodičů s dětmi je stále oblíbenější, příměstský tábor nabízí několik posledních míst, zájemce našly výtvarně tvořivé hrátky, které se konají pravidelně kaţdé pondělí. Přednášku na téma Imunita dětí, zdravý ţivotní styl a stravování jako lék s terapeutkou přírodní medicíny Jitkou Ostrovskou si můţete vyslechnout v pondělí 21. března od 19.00 hodin
v Dělnickém domě. Ve čtvrtek 28. dubna bude od 18.00 hodin přednáška známé bylinkářky Magdaleny
Dobromily Staňkové na téma Bylinky pro děti a maminky - jarní bylinky/sběr, pouţití a účinky/. Spolek
Chyňava dětem nebude chybět ani na jarní výstavě, zajděte do jeho tvořivé dílničky. Všechno, co Vás kolem něho zajímá, najdete na http://chynavadetem.webnode.cz/ nebo www.facebook.com/chynavadetem/ .
Děti ve škole se kromě učení připravují na turnaj ve fotbale, vybíjené a plánují i hokejbal. Na školu v přírodě pojednou od 6. do 10. června.
Senioři vyrazí 8. května na Jarní pochod generací na Kamennou. Bude občerstvení i hudba, přidejte se.
Baráčníci pořádají 30. dubna pro
všechny zájezd do Jiţních Čech. Můţete se podívat na str. 6, kde najdete podrobné informace.
Sportovci budou v dubnu jiţ tradičně sbírat ţelezo. Přesný termín se včas
dozvíte.
Zahrádkáři navázali na osvědčenou
spolupráci s Mgr. Petrou Šedivou. Po
úspěšném předvedení vánočních dekorací na Vás čeká ukázka velikonočního
aranţmá. Stačí, kdyţ přijdete 17. března
v 17.00 hodin do Dělnického domu.
Okresní územní sdruţení zahrádkářů
pořádá několik zájezdů, ten první bude
22. dubna do Lysé nad Labem na výstavu narcisů.
RSC Chyňava vás zve na 3. ročník velikonočního turnaje v ping-pongu. Podrobnosti na str. 8.
Největší kulturní akcí letošního
jara bude bezpochyby Jarní výstava.
Přijďte si koupit velikonoční dekorace,
ochutnat tradiční sladkosti a poslechnout si vystoupení osmičlenné skupiny
Hradní duo.
Iveta Nejedlá, red
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RSC Chyňava
pořádá 3. ročník
Velikonočního turnaje v ping-pongu
Termín konání 26. 3. 2016
Začátek v 8.30 hod.
Místo konání tělocvična Dělnického domu.
Zájemci se mohou hlásit
u Daniela Duška na tel. 724 728 110

Konšelstvo baráčnické obce „Hůrka“ v Chyňavě
uskuteční pro členy i nečleny
v sobotu dne 30. 4. 2016
autobusový poznávací zájezd do Jižních Čech
hrad a zámek Velhartice
skanzen lidové architektury
Tittlův betlém
hotelový zámek v Hrádku u Sušice.
Cena zájezdu 270,- Kč
Přihlášky a zaplacení do konce března
Informace na tel. 728076246
Chyňavský zpravodaj č. 2/2016. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Chyňava, okr. Beroun. Vydáno dne 12.3.2016.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 30. 4. 2016. Příští číslo vyjde v květnu 2016 Kontaktní adresa: OÚ Chyňava 39, 267 07, tel. 311
691 122
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