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ZDARMA

Rok republiky a hasiči
Rok 1918 je v hasičské kronice chyňavského sboru popisován jako
rok vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Sbor v tomto roce oslavil 36. výročí založení /1882/.
Hned v listopadu toho roku byla svolána Valná hromada, která především vzpomněla padlých členů ve
světové válce. Potom potvrdila vedení sboru, které bylo zvoleno na
poslední předválečné valné hromadě, která se konala 28. 12. 1913.
Byl také ověřen zbídačelý stav pokladny, který činil necelých 10 korun

Celé válečné období bylo posouzeno jako úpadkové. Spolkový ţivot po
celé 4 roky upadal, nebylo lidí, kteří
by sbor vedli, neboť většina členů
byla povolána do války. Obyvatele
v této době trápily jiné starosti, jak
uţivit rodinu a nepomřít.
Pokračování na str. 8

Výpis z přílepské hasičské kroniky

Prezidentské volby
V Česku jiţ podruhé proběhla přímá
volba prezidenta republiky, která spíše připomínala referendum o Miloši
Zemanovi, stávající hlavě státu.
Před první volbou se všichni kandidáti proti Zemanovi ostře vymezovali, ten se však televizních debat nezúčastňoval a energii nasměroval aţ
do druhého kola proti svému vyzyvateli profesoru Jiřímu Drahošovi.
Ve druhém kole vyhrál těsně Miloš
Zeman s celkovým ziskem 51,36%
hlasů oproti 48,63% Jiřího Drahoše.
Se značným zjednodušením můţeme napsat, ţe Jiří Drahoš prohrál ve
volbách kvůli slabší podpoře české-
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ho venkova. Zemanovi se v kampani
podařilo jeho nesmlouvavou rétorikou aktivizovat voliče ANO, KSČM
a SPD a v nemalé míře i ČSSD, aby
přišli k volbám ve druhém kole a i
díky rekordní účasti se stal hlavou
státu na dalších pět let.
V Chyňavě byla ve druhém kole (12.
1. – 13. 1. 2018) vysoká volební
účast přes 70%, ale v protikladu
s celorepublikovými výsledky zde
těsně zvítězil Jiří Drahoš s 517 hlasy
oproti 506 hlasům pro Miloše Zemana.
Mgr. Dalibor Bartoš, politolog

Váţení spoluobčané,
věřím, ţe aţ budete číst toto
předjarní číslo, budeme mít
za sebou zimu, která se nám
v závěru února a v začátku
března ukázala na krátký čas
v plné síle. Bohuţel kvůli zimě se protahují práce na libečovské kanalizaci, ale pevně věřím, ţe vše doţeneme
a stavba bude dokončena ve
smluveném termínu.
Děti i mnozí dospělí uţ odkládají zimní sportovní výbavu, které si popravdě v letošní zimě v naší nadmořské
výšce moc neuţili ( kromě
několika dnů bruslení na rybnících ) a těší se, aţ vytáhnou kola, kolečkové brusle
nebo tenisové rakety a vyzkouší si je na našem novém
sportovním multifunkčním
hřišti.
Přejme si, ať i díky tomuto
hřišti naleznou lásku ke sportu, který je pro rozvoj mladé
generace tolik potřebný.
Václav Kšír, starosta

Zprávy z rady

Zprávy z obce

RO souhlasí s cenovou nabídkou na opravu střechy tribuny na hřišti, opravu provede firma Karlík.

Poplatek za odpady, psy a nájemné pozemků je
moţné hradit na účet obce nebo hotově v pokladně OÚ. VS při platbě bankou je číslo popisné
Objekt bez trvale hlášených osob
800Kč
Občan do 15 let
250Kč
Občan 16 - 64 let
500Kč
Občan od 65 let
250Kč
1.pes
100Kč

RO souhlasí s opravou střechy na objektu veteriny
v Malých Přílepech, opravu provede firma Andrš.
RO souhlasí s úpravou komunikace u bývalé drůbeţárny v Chyňavě. Cesta bude naveţena drtí na náklady obce.
RO souhlasí s úpravou komunikace v Chyňavě
v Brance. Cesta bude také naveţena drtí.
RO souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na Min.
místního rozvoje na obnovu povrchu silnice Sobočina. Zpracování ţádosti provede firma Business
Benefit s. r. o.

Obec Chyňava a Spolek přátel Ledro pořádá akce
u příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války, 100. výročí vzniku Československé republiky
a 10. výročí podepsání Česko - italské „Dohody
o přátelství a spolupráci“
V sobotu 28. 4. 2018 zájezd na slavnostní mši
v katedrále sv. Víta na Praţském hradě věnovanou obětem 1. sv. války. Celebruje Dominik Duka,
zpívá italský sbor Cima d´oro. Vstup volný, mše
začíná v 18 hodin. Odjezd z Chyňavy v 16 hodin
se zastávkami v Libečově a v Malých Přílepech.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ v Chyňavě. Dopravu autobusem hradí Obec Chyňava.
V neděli 29. 4. 2018 zájezd na Slavnostní Česko
– italský koncert ve Španělském sále Praţského
Hradu. Společně vystoupí Hudba Hradní stráţe
a Policie ČR se sólisty Národního divadla, americkou sólistkou a italský muţský sbor Cima d´oro.
Začátek koncertu je v 18 hodin. Před koncertem
bude pro zájemce moţnost komentované procházky Praţským hradem. Odjezd autobusů ve 14 hodin z Chyňavy se zastávkami: Chyňava, Libečov,
Malé Přílepy. Sníţené vstupné na koncert je
100Kč, dopravu hradí Obec Chyňava. Zájemci
se mohou hlásit na OÚ Chyňava. Počet míst je
omezen kapacitou autobusů.
Dále se můţete v pondělí 30. 4. 2018 od 10 hodin
zúčastnit slavnostní mše na Svaté Hoře u Příbrami
věnované památce vysídlenců v Čechách během
světové války. Celebruje trentinský arcibiskup
monsignore Lauro Tisi.
Záštitu nad těmito akcemi převzala Jeho Excelence Aldo Amati, italský velvyslanec v Praze
a Jaroslava Jermanová - Pokorná, hejtmanka
Stř. kraje. Všech akcí se zúčastní i delegace našich italských přátel z údolí Valle di Ledro.

RO schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné
zakázky „ Chyňava - prodlouţení vodovodu a kanalizace pro sportovní areál“. Dílo provede firma RISL
s. r. o.
RO souhlasí s drobnými úpravami v DD.
RO souhlasí s umístněním zrcadel v Chyňavě a na
Podkozí na nepřehledných místech, instalaci provede firma Štastný Podkozí.
RO souhlasí s podáním trestního oznámení na firmu Vrianten s. r. o.
RO souhlasí, aby pasport veřejného osvětlení ve
všech obcích provedla firma ELTODO, a. s.
RO souhlasí, aby firma Krmenčík Chrustenice zhotovila přístřešek pro turisty u rozhledny na Lhotce.
Oprava mostku u Dědova mlýna začne ihned po
nabytí právní moci stavebního povolení.

Zprávy ze zastupitelstva
ZO schválilo rozpočet na rok 2018 a rozpočtové
opatření 1/2018 s přihlédnutím k plánovaným akcím
v letošním roce

Oprava kapličky v Libečově

Oprava kapličky na Malých Přílepech

Oprava márnice na hřbitově v Chyňavě

Prodlouţení vodovodu a kanalizace pro sportovní areál v Chyňavě

Obnova povrchu silnice Sobočina

Úprava prostranství na Vápenici

Úprava vchodu do MŠ

Sběrný dvůr v Chyňavě

Dokončení kanalizace a plynofikace v Libečově

Zahájení plynofikace na Malých Přílepech

Instalace on-line rozhlasu ve všech obecních
částech

Třídění knih
Pracovnice Středočeské vědecké knihovny Kladno provádějí kontrolu a třídění knih v naší knihovně. Je nutné bezodkladně vrátit knihy vypůjčené
v letech minulých. Knihy můţete přinést do
knihovny v otevírací době (středa 13 – 18 hod,
sobota 9 – 11 hod.) nebo je vrátit na obecní úřad.
Marie Dražanová, knihovnice
2

Benefiční koncert pro zvon

Adéla je šampionka

Dne 18. 1. 2018 se uskutečnil v Dělnickém domě
koncert, kdy před zcela zaplněným sálem děti předvedly velmi profesionální výkony. Nejprve vystoupil sbor nejmladší – Meluzíny, poté se připojil sbor
Krákorek a následně ODDechovka. Koncert se velmi vydařil, potleskem ve stoje poděkovalo publikum
dětem a jejich učitelům za skvělý záţitek.
Výtěţek dobrovolného vstupného činil 7525Kč, paní
učitelka Medová zaokrouhlila částku na krásných
7777Kč, po koncertě ještě přibylo do jiţ prázdné
skleněné dózy 500Kč. Celkem se tedy vybralo
8277Kč ve prospěch veřejné sbírky.
Děkujeme za příspěvky i skvělé výkony dětí!
Jaromíra Beerová

Anketa Nejúspěšnější sportovec
okresu Beroun oceňuje výborné
sportovce Berounska. Naše obec
v ní měla letos také zástupce.
Za hokejový tým HC Berounští
medvědi byla nominována Adéla
Šapovalivová a získala v tvrdé konkurenci vítězů
evropských titulů skvělé 10. místo.
Adéla hraje hokej od 4 let. Nastupuje v útoku na
pozici centra, nyní ve svých 11 letech reprezentuje mladší ţáky, kteří se pohybují na špičce tabulky
ligy mladších ţáků.
Ţe si nominaci zaslouţí, dokazuje její účast na
Olympiádě dětí a mládeţe 2018 pořádané na zimním stadionu v Litomyšli.
V disciplíně rychlobruslení v závodě na 111 m
( 1 kolo ) získala bronzovou medaili, v závodě na
333 m ( 3 kola ) také bronzovou a v závodě štafet
na 16 kol pomohla vybojovat zlato.
Tak takhle začínají olympijští vítězové...
Áďo gratulujeme.
Rodina a redakce

3

Jak se vám žije v nové třídě?
Kdo by to mohl říci nejzodpovědněji neţ páťáci,
kteří se v nově postavené třídě učí. Všichni se
shodují, ţe teď jsou zase v centru dění, dole
v tělocvičně si připadali docela odstrčení.
Ale hlavně je tam interaktivní tabule SMART Board, která byla zakoupena z peněz od The Kellner
Family Foundation, rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových a Nadačního fondu Veolia MiNiGRANT 2017.
Jak vysvětluje Lukáš Novák, je to vlastně taková
tabule 3 v 1. Normální na křídy, tabule na fixy
a interaktivní tabule, kde se dají hrát hry nebo pustit youtube. Anička Mešterová se ráno ještě občas
splete a jde do tělocvičny a pak si uvědomí, ţe má
jít do patra do krásné třídy s velkými okny. Míša
Stehlíková zase oceňuje barevné protihlukové stěny.

Fotografie z akce Učím tě, učím se, učíš mě..., na
kterou přišlo neuvěřitelných 32 rodičů. Všichni si to
báječně uţili, děti tvrdily, ţe to byl jejich nejhezčí
den ve škole a stejný názor měly kupodivu i paní
učitelky. Rodiče také sami převzali iniciativu a vyučovali, nádhera. Poslední hodinu bylo dětem předáno vysvědčení za přítomnosti rodičů.

Tabule se líbila i budoucím prvňáčkům, kteří přišli
na kurz koncentrace pozornosti
Texty a foto: Mgr. Vladimíra Hamousová,
Mgr. Kateřina Miklasová, Lenka Hladká

Škola pořídila vypalovací keramickou pec. Vyuţívat
ji budou nejen děti ze školy v keramickém krouţku,
ale i při běţných hodinách praktických činností nebo děti z mateřinky.
Současně nabízíme poradenskou činnost jednotlivcům a především spolkům. Všem rádi vypálíme donesené výrobky. Pokud bude dostatek zájemců
z řad maminek nebo obyvatel Chyňavy, otevře
Mgr. Štolová kurz keramiky pro dospělé.
Škola tímto děkuje za sponzorské dary místnímu
spolku včelařů, Chyňavskému klubu seniorů, Divadelnímu spolku Divoch Chyňava, panu Zdeňku Přibylovi a Kominictví Václav Pospíchal. Ostatní prostředky byly uhrazeny z provozních výdajů školy.
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Činnost zásahové jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Chyňava v roce 2017
Uplynulý rok nám přinesl celou
řadu významných událostí, které
se zapíší do dějin našeho sboru.
Firmou Komet Pečky byla provedena rekonstrukce naší cisternové
automobilové stříkačky LIAZ,
která byla z větší části hrazena
z dotace ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS. Od Hasičského
záchranného sboru jsme bezplatně obdrželi nosič kontejnerů
AVIA a velitelský automobil Škoda
Octavia.
Do řad obecních zaměstnanců
se podařilo získat jednoho hasiče
– Františka Šmída, pro lepší zabezpečení výjezdů v pracovní
době. Obec Lochovice od nás
odkoupila CAS Tatra, ale hlavně –
koncem března nám firma Wiss
Czech dodala zbrusu novou cisternovou automobilovou stříkačku
Scania P 480 6x6. První nové
auto od roku 1990, kdy jsme si
přivezli liazku. I na toto vozidlo se
nám podařilo získat dotaci, tentokrát od Ministerstva pro místní
rozvoj z programu IROP ve výši
90% hodnoty vozidla včetně příslušenství. Jedná se o velmi moderní velkokapacitní cisternu, která
uveze 9.000 l vody, 540 l pěnidla,
6 hasičů a mnoho dalšího vybavení. Slavnostní převzetí těchto
vozidel se uskutečnilo v sobotu
27. 5. před naší zbrojnicí při
příležitosti oslav 135. výročí
založení našeho sboru. Při této
akci byly, kromě Pragy RN, vystaveny všechny konkrétní vozy,
které prošly naším sborem.
Teď stručně k zásahům: v roce
2017 zasahovala naše jednotka
u 87 událostí. Rekord z r. 2013,
kdy jich bylo 94, jsme sice nepřekonali, ale je to druhý nejvyšší počet v historii. Nejvíce – 39
výjezdů, byla technická pomoc,
převážně se jednalo o odstraňování spadlých stromů, větví
a čerpání vody. Pětatřicetkrát
jsme zasahovali u událostí typu
požár, 8x jsme byli povoláni
k dopravní nehodě, jednou jsme

řešili únik nebezpečných látek, 2x
proběhla záchrana osob a 2x jsme
vyjeli na planý poplach. Z těchto
87 zásahů proběhlo 40 zásahů
v katastru naší obce, 69 zásahů
proběhlo v okrese Beroun, 14
v okrese Kladno a 4x jsme zasahovali v okrese Praha západ. Za
celý rok se nestalo, tak jako nikdy
v historii, že by naše zásahová
jednotka nevyjela.

Kromě těchto akcí jsme ještě
odpracovali nesmírné množství
brigádnických hodin, jak při
údržbě techniky a obou požárních
zbrojnic, tak při pořádání soutěží
a údržbě soutěžního areálu. Po
každém výjezdu je třeba techniku
umýt a vyčistit, doplnit pohonné
hmoty, nabít vysílačky a akumulátorová světla, opravit poškozenou výstroj a výzbroj, a za to, že
to všechno u nás funguje, bych
chtěl všem členům zásahové jednotky velice poděkovat.
Tři nováčci – Karel Řehoř ml.,
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Martin
Husák a
L u k á š
Flíček,
které jsme
vloni zkoušeli zatím neoficiálně,
se velice osvědčili a proto jsou od
1.1.2018 plnoprávnými členy
zásahové jednotky.
Naše soutěžní družstva se
úspěšně účastnila soutěží
pořádaných okolními sbory a muži
mimo to, po vítězství v okrskovém
a okresním kole, zvítězili v disciplíně požární útok i na krajské
soutěži, celkově obsadili 8. místo.
To byl velice stručný přehled činnosti naší zásahové jednotky
v r. 2017 a já bych na závěr chtěl
všem ještě jednou poděkovat.
V dnešní době se drtivá většina
obyvatel honí jen za penězi a bezplatné brigády už nejsou ve fóru.
Obzvlášť když vás na takovou
“brigádu” zavolá siréna o půlnoci
a ráno jdete do práce. Proto si za
tuto činnost všichni hasiči zaslouží
velikou úctu a veliké díky. Poděkování patří i vedení a všem
zastupitelům obce Chyňava za
nejenom finanční podporu naší
činnosti. Děkuji i rodinným příslušníkům členů jednotky za pochopení a toleranci a přeji všem
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018.
Josef Husák st., velitel

Společenská kronika
Leden
Marie Kšírová, Chyňava
Jaroslava Halásová, Chyňava
Anna Bejvlová, Malé Přílepy
Eva Holečková, Libečov
Únor
Marie Šimková, Chyňava
Jaroslav Janeček, Podkozí

Miloslava Zajícová, Chyňava
Jaroslava Jonášová, Chyňava
Jiřina Fousová, Chyňava
Boţena Kárová, Chyňava
Josef Hakl, Chyňava
Milada Haklová, Chyňava
Jaroslava Strialová, Chyňava

89
86
85
83
90
89

88
88
86
85
83
82
80

Jarní výstava v Chyňavě
24. března 2018 od 10 do 17 hodin v Dělnickém domě
malování kraslic

stylové šperky

velikonoční výzdoba

hračky

jarní květiny

přírodní kosmetika

tradiční pečivo

dílničky pro všechny

součástí bude
výstava fotografií staré Prahy
výstava fotografií staré Chyňavy
a okolních obcí
překvapení

Obec Chyňava vyhlašuje fotografickou soutěž na téma

panoramatické foto mého okolí
Chcete se podílet na přípravě Chyňavského zpravodaje?
Vaše fotka můţe být na titulní straně.
Podmínky: fotografie musí být ve formátu panorama
a musí zobrazovat obce Chyňavu, Podkozí, Lhotku, Libečov nebo Malé Přílepy
1. cena v hodnotě 7000Kč
2. cena v hodnotě 5000Kč
3. cena v hodnotě 3000Kč
Fotky posílejte do 31. 12. 2018 na adresu chynavsky.zpravodaj@email.cz.
Napište vaše jméno a adresu a popište místo, které jste vyfotili
6

Ukliďme Česko
je projektem spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody .
Akce se koná od roku 2014, letos jiţ po čtvrté a jedná se o největší dobrovolnickou akci v České republice .
V roce 2017 se konalo v ČR 2476 úklidů, zapojilo celkem 96 133 dobrovolníků a uklidilo 1536 tun odpadu . Do úklidů se zapojily stovky škol,
spolky, sdruţení, hasiči, záchranáři, policisté, vodáci, turisti, sousedé,
studenti, maminky, důchodci, celá města, obce i několik mediálně známých tváří.

UKLIĎME CHYŇAVU A SPÁDOVÉ OBCE !
Sraz v sobotu 7. 4. 2018 v 9 hod ve všech obcích
Chyňava před Dělnickým domem
Libečov u kapličky
Malé Přílepy u hasičárny
Lhotka u rybníka
Podkozí u kapličky
K dispozici budou rukavice, pytle a drobné občerstvení.
Výzva pro děti : Bude udělena cena za nejoriginálnější nález, který
do přírody nepatří !
Ti, co jednou uklízeli, uţ další nepořádek dělat nebudou!
Pojďte s námi ven do přírody a poklidit v naší obci a okolí.
Lucie Novotná, CHYŇAVA DĚTEM z.s.

Závod v orientačním běhu
22. 4. 2018 v areálu bývalých kasáren v Chyňavě
Dvojzávod ţebříčku Středočeského kraje a Prahy ve sprintu a na tzv. krátké trati
Časový program: v 10 hod start závodu ve sprintu z prostoru kasáren a blízkého okolí
ve 14 hod start závodu na krátké trati v blízkosti hájovny
Starty obou závodů jsou intervalové, v případě sprintu se počítá s průběhem startu po dobu asi 90 minut,
na krátké trati pak přibliţně 2 hod (dle počtu zúčastněných)
V rámci závodu ve sprintu bude připravena kategorie příchozích pro veřejnost od 1 do 99 let, délka asi 2 3 km. Celá trasa bude vedena v areálu kasáren, je moţno jí běţet, procházet pěšky či třeba s kočárkem.
Trasa není fáborkována, kontrolní body je třeba nacházet podle mapy, kterou obdrţíte na startu.
Přihlášky do 17. 4. na adrese kavka@modus.cz. V přihlášce uveďte jméno a rok narození.
V takovém případě je moţno startovat jiţ od 10.00 hod v rámci regulérního závodu. Stejně tak je moţné se přihlásit na prezentaci do
zhruba 9.30 hod. Kromě toho dáváme i moţnost projít si závod
"anonymně " , bez nutnosti přihlášení, po skončení oficiálního závodu, tedy zhruba od 12 hodin. Kontroly ponecháme na místě aţ do
odpoledne, bude moţné si vyzvednout mapu na místě startu nebo
prezentace a zkusit si projít celou nebo část trati. Podle vlastní fantazie si tedy kaţdý můţe uspořádat soutěţ mezi rodinnými příslušníky, přáteli či členy spolku, nebo si jenom udělat příjemnou nedělní
procházku.
Přihlášky předem jsou samozřejmě vítány, neboť nám pomohou
odhadnout počet map, které budeme nechávat vytisknout.
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Váţení spoluobčané.
Krouţek regionální historie při
Chyňavském klubu seniorů hodlá
v druhé polovině roku 2018 pořádat
obšírnou výstavu věnovanou
k 100. výročí konce I. světové války
a vzniku Československé republiky.
Ţádáme Vás proto, pokud máte doma uchované písemné či fotografické dokumenty k těmto významným
událostem o jejich zapůjčení pro
potřeby této výstavy. S dokumenty
bude zacházeno systémem „neznič,
okopíruj a v pořádku vrať“.
Kontaktní adresa: Jaroslav Nejedlý,
Chyňava 212, tel: 724123378 nebo
Obecní úřad Chyňava v úředních
hodinách
Za Vaši spolupráci předem děkujeme.
K.R.H Chyňava

Rok republiky a hasiči
Dokončení ze str. 1
Potom přišel 28. říjen 1918. Jaká
byla v tom čase nálada obyvatel
Chyňavy, dokazují slova tehdejšího
kronikáře:
„Nechci se nijak více rozšiřovati
o věcech, které jsou zajisté většině
známé, ale podotkl bych: Prošli
jsme těsným úskalím za války
a jestliţe jsme z něho vyšli ţiví
a zdraví, pak je naší povinností, co
nejvíce se postarati, abychom si
v boji získanou svobodu udrţeli
a to i za nynějších poměrů. Neohlíţejme se při tom ani napravo ani
nalevo, ale opravujme kaţdý sám

Veřejná diskuse při příleţitosti
100. výročí
vzniku Československa

sebe„. Tolik hasičská kronika. Tato
slova myslím platí i dnes.
Jaroslav Nejedlý, starosta SDH
Kronika hasičského sboru přílepského zaznamenala roku 1914 nákup berlové stříkačky za 43 korun
a 46 haléřů. Většina členů ale nastoupila v tom roce vojenskou povinnost v důsledku všeobecné mobilizace. Po dobu světové války se
sbor účastnil pouze záchranných
prací při poţárech třeba v Ţelezné,
v Chrustenicích a na Březové.
Pavel Nejedlý, SDH Přílepy

Travesti show
sobota 14. 4. 2018
od 20 hodin

Proč Češi přestali mít rádi
rakouskou monarchii?

restaurace v Dělnickém domě

se uskuteční 28. 3. 2018
od 18 hodin v DD v Chyňavě

rezervace osobně

Na debatu vás zve Mgr. Dalibor
Bartoš, politolog a pedagog

nebo na tel. 728 009 809
Vstupné 250Kč

KALENDÁRIUM
Čtvrtek 22. 3.
Den otevřených dveří ZŠ
Sobota 24. 3.
Jarní výstava v DD
10 - 17 hod
Sobota 24. 3.
Výroční baráčnické sezení
od 14 hod v DD
Sobota 7. 4.
Ukliďme Česko od 9 hod
Neděle 8. 4.
Zájezd do divadla s ČČK
12. 4. - 13. 4.
Zápis do 1. třídy ZŠ
Pátek 13. 4.
Posezení dárců krve
od 18 hod v DD
Sobota 14. 4.
Travesti show v DD
Sobota 21. 4.
Zájezd s baráčníky
Sobota 21. 4.
Svoz nebezpečného odpadu
Čtvrtek 26. 4.
Den otevřených dveří MŠ
Sobota 28. 4.
Mše v katedrále sv. Víta
Neděle 29. 4.
Koncert na Praţském hradě
Pondělí 30. 4.
Mše na Sv. Hoře u Příbrami
Úterý 1. 5.
Retro průvod na Lhotce
posezení pod májkou
3. 5. - 4. 5.
Zápis do MŠ 15 - 18 hod
Neděle 6. 5.
Jarní pochod generací
Pondělí 7. 5.
Pokládání květin k pomníku
v 18 hod na M. Přílepech
Úterý 8. 5.
Pokládání květin k pomníku
v 18 hod v Chyňavě
Úterý 15. 5.
Den matek v DD
Sobota 19. 5.
Staročeské máje
Sobota 2. 6.
Dětský den M. Přílepy
Neděle 3. 6.
Pohádkový les v Chyňavě
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