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Při příležitosti výročí 100 let vzniku samostatného československého státu Vážení spoluobčané,
si musíme připomenout i to, že v naší obci působila tělocvičná jednota.
jsem ve funkci starosty již
Sokol v Chyňavě byl oficiálně povo- těmito slovy: „V roce 1914 mladší 12tý rok a je pro mne čím dál
len dne 20. 11. 1902 tehdejším c. k. bratři nás opouštějí – odcházejí há- tím těžší přispívat do Zpravomístodržitelstvím. V návaznosti na jiti zájmy nám nepřátelské – odchá- daje příspěvky, které tu ještě
tuto skutečnost se 21. 12. 1902 ko- zejí do války. Veškerá činnost ustá- nebyly. Tentokrát s tím ale
nala první ustavující valná hromada vá, ač župa k činnosti nabádá. Pro problém nemám. Chci vás
za přítomnosti 31 členů, z nichž ně- formu hlášen pouze 1 člen, by zá- poprosit o zapojení do soutěkteří byli z Libečova, Podkozí, Že- nik úplný přece nenastal. Téměř že, kterou jsem vyhlásil.
lezné a Malých Přílep. Mimocho- celá 4 léta se bratři nesešli a přece Naše rozkvetlá vesnice je
dem pokladniční hotovost tehdy jsme doufali v nový, lepší život. Ne- snahou o hezčí prostředí, ve
činila 32 haléřů. Za starostu byl věřili jsme, že je konec, ač byl kterém budeme všichni rádi.
zvolen Josef Štýbr, náměstkem zdánlivý. Skončila světové válka A tak vás prosím sázejte, přiVáclav Dezort a náčelníkem Franti- pro nás vítězně, mnoho naších hnojujte, pečujte o nejbližší
šek Náprstek.
bratří položilo své mladé, nadějné okolí svých domů, zdobte okZačalo se cvičit 3x v týdnu životy na oltář vlasti. Odpočívajíc na. A pokud budeme mít čím
v hostinci u Lepičů. Nářadí bylo pri- v dálné cizině a my doma jen na ně zalévat, tak se jistě záměr
mitivní, někdy jen doma zhotovené, s láskou vzpomínáme. Když vzpa- vydaří a k 30. 9. budeme mít
ale přeci se cvičilo.
matovali jsme se z první radosti, spousty fotografií krásných
V době první světové války nebyla z naší samostatnosti, rozpomínáme míst našich pěti obcí a budevyvíjena žádná činnost, členové se na jednotu naší, která dosud me moci obdarovat ty z vás,
Sokola většinou narukovali a výbor spí.“
kteří se na vylepšení vzhledu
se v těchto letech nescházel. Až Ke konci roku 1919 dostoupil Sokol budou podílet.
teprve po skončení války se činnost největší síly. Tělocvičná jednota Děkuji vám za vaši snahu už
pomalu obnovila.
čítala 168 členů a statistika cvičeb- teď.
Václav Kšír, starosta
Ve výroční zprávě k 30.letému jubi- ní byla velice dobrá – cvičilo 28
leu vzniku Tělocvičné jednoty Sokol mužů, 22 žen, 23 dorostenců, 20
v Chyňavě se autor bratr Květoslav dorostenek, 35 žáků a 40 žákyň.
Bárta vrací k průběhu a konci války
Zdeněk Steiner
předseda SK Chyňava

Honza má výstavu v Mánesu
Honza Charvát namaloval akvarel našeho kostela.
Byl vybrán celosvětovou organizací IWS, která popularizuje tuto techniku a sbližuje výtvarníky z celého
světa.
V České republice pořádá poprvé mezinárodní výstavu. Společně s výtvarníky z 64 zemí bude Honzův
obraz zdobit stěny galerie Mánes. Whow!!
Přijeďte se podívat 3. - 9. 8. do Prahy, kde bude reprezentovat Chyňavu.
red

Zprávy z rady

Zprávy z obce

RO souhlasí s objednáním nových herních prvků
poškozených na dětských hřištích v M. Přílepech
a v Chyňavě.
RO vyhlásila nabídkové řízení na opravu střechy na
zdravotním středisku v Chyňavě.
Oprava střechy na budově veteriny v Malých Přílepech bude dokončena do června 2018.

Poplatek za odpady, psy a nájemné pozemků je
nutno uhradit do 31. 5. na účet obce nebo hotově
v pokladně OÚ. VS při platbě bankou je číslo popisné
Objekt bez trvale hlášených osob
800 Kč
Občan do 15 let
250 Kč
Občan 16 - 64 let
500 Kč
Občan od 65 let
250 Kč

RO souhlasí se zasazením lip podél silnice na Lhotku ke 100. výročí republiky.

Odvoz popelnic bude v lichých týdnech, v úterý
v Malých Přílepech, ve středu v Chyňavě, Libečově, na Podkozí a na Lhotce.

RO souhlasí s opravou kanalizační stoky na Lhotce
podél silnice z Vráže, termín dokončení je 30. 6.

Kanalizace Libečov dohnala skluz, hrubá stavba
by měla být dokončena do konce května. V polovině června bude podána žádost o kolaudaci. Během prázdnin se upraví vozovka tam, kde jezdí
autobus .

RO souhlasí s opravou vodorovného dopravního
značení ve všech obecních částech.
Správa CHKO Křivoklát vyzvala všechny dotčené
obce k vyjádření se k návrhu vysadit v jejím obvodu
100 lip u příležitosti 100. výročí samostatnosti ČSR.
RO hledá vhodné místo v naší oblasti.

Plynofikace obce Libečov začne po skončení
stavby kanalizace.
Márnice v Chyňavě se opravovat nebude. Je ve
špatném stavu, bude zbourána a postavena nová.

Redakční omluva

Kaplička v Libečově bude opravena přes letní
prázdniny.

V minulém čísle bylo chybně uvedeno, že bude
z rozpočtu obce opravena kaplička v Malých Přílepech. Ta je však v majetku rodiny Jindřicha Štětky.

Oprava mostku u Dědkova mlýna je ve stádiu výběrového řízení na zhotovitele.
Vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběr pitné vody žádáme o šetření vodou
z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro
plnění bazénů, zalévání zahrady nebo mytí aut.
Může dojít k situaci, kdy kapacita sítě a vodojemu
nedokáže vždy pokrýt odběry vody ve špičkách
a může docházet k omezených dodávkách vody.
V případě delších výpadků bude zajištěno náhradní zásobování cisternami.

Tato kaplička měla v minulosti pohnutý osud
a v 70. letech min. století jí dokonce hrozilo zbourání. Zvítězil však zdravý rozum, byly provedeny
drobné opravy a kaplička zůstala
zachována pro další generace.
V roce 2008 byl do její věžičky
instalován nový zvon, vyrobený
ve zvonařství paní Marie Tomáškové – Dytrychové v Brodku
u Přerova a od té doby se
z kapličky pravidelně každé nedělní poledne ozývá pětiminutové
zvonění.
V roce 2012 byla ve smyslu příslušných předpisů
o drobných církevních stavbách kaplička převedena z majetku obce do vlastnictví rodiny Štětkovy
z č. p. 17, na jejichž pozemku se část této stavby
nachází.
Kaplička byla novým majitelem opravena (byly vyspraveny omítky, obnoven nátěr fasády, provedena
vnitřní výmalba, opraveny litinové dveře, položena
zámková dlažba a drenáže po obvodě) a v září
roku 2012 byla požehnána Mgr. P. Bouškou
z berounské farnosti.
Lípa, která se majestátně vypíná v blízkosti kapličky, zde byla vysazena u příležitosti ukončení
1. světové války, takže letos se ve výborné kondici
dožije 100 let.
Olga Kobilková a red

Zvu všechny, kteří mají rádi knihy, do nově
uspřádané Místní knihovny v Chyňavě. Pracovnice Středočeské vědecké knihovny z Kladna, pod
kterou naše knihovna patří, provedly probírku
knih. Na dva tisíce nevyhovujících knih bylo vyřazeno a uloženo v prostorách Obecního úřadu.
Obec zakoupila nové knihy současných autorů
a také SVK Kladno zvýšila počet zapůjčených
knih různého žánru. Nově jsou zde k zapůjčení
i dva odborné časopisy: Naše krásná zahrada
a Zahrádkář. Pro veřejnost je v knihovně zdarma
k dispozici připojení na internet.
Znovu žádám čtenáře, kteří si vypůjčili knihy před
delší dobou, aby je ZDARMA vrátili. Někteří mají
knihy vypůjčené i několik let. Výpůjční doba je
jeden měsíc a poté je třeba si ji prodloužit.
Knihovna je otevřena ve středu od 13.00 do
18.00 hod a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.
Marie Dražanová, knihovnice
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Jak jsem slavil první máj

Výroční koncert v Praze

To heslo: „Chalupáři všech zemí spojte se“, mne
přivedlo do májového průvodu. Ta naše berounská Lhotka malá, je jak malovaná, ….
Od rána na návsi hrála hudba k budíčku
i k povznesení bojové nálady. Z tajných skrýší
jsme vybírali mávátka, prapory i hesla…. Hned
po obědě jsme se řadili do čela průvodu. Vedle
sebe dělníci z ČKD, Waltrovky,…. všichni místní
i chalupáři. Krojovaná děvčata roznášela koláče
i becherovku…. Hesla byla úderná, vtipná, však
to heslo na Tatře 805, dobírající si tu přechytralou Pražskou kavárnu, mělo velký úspěch. Tatrovka musela s ním jet přes náves třikrát! A ještě
musela jet pomalu… Lidé na návsi nám mávali,
pivo teklo zdarma, koláčky také mizely…..
Bylo krásně, sluníčko svítilo, jabloně v květu.
První máj se vydařil. Nikdo nenarušoval klidný
průběh oslav Svátku práce. Za rok půjdeme zase
do průvodu….
Přemysl Votava, chalupář ze Lhotky

Mše v katedrále sv. Víta a koncert ve Španělském
sále na Pražském hradě, mše na Svaté Hoře v Příbrami. Místa spojená s historickými událostmi našich dějin jsme mohli navštívit díky přispění Obce
Chyňava a Spolku přátel Ledro.
Takovéto zážitky se nedají vyvážit penězi, nikdo
nám je nevezme. Přesto si je budeme pamatovat
a vzpomínat na ně.
Svatovítský chrám zaplněný pouze lidmi z Chyňavy
a z Valle di Ledro, bez turistů, za přítomnosti Dominika Duky. Smetanova Vltava v podání mužského
sboru Cima d´oro a hudby Hradní stráže a Policie
ČR, raut v prostorách Pražského hradu. Mše na Sv.
Hoře u Příbrami celebrovaná trentinským arcibiskupem. Co více k tomu napsat…byl to nevšední zážitek pro všechny přítomné.
red

Uzavírka silnic v Berouně
Rekonstrukce silnice Plzeňská v Berouně vstoupila do další fáze. Zatím se práce soustředily na
přípravu stavby a výstavbu nové dešťové kanalizace podél vozovky v ulici Plzeňská. Od začátku
května už ale není možné vjet na příjezdovou
komunikaci k supermarketům Billa, Kaufland
a Penny Market. Objízdná trasa je přes kruhový
objezd u čerpací stanice OMV.
Omezení se dotkne i pěšího provozu.
Autobusy městské hromadné dopravy v Berouně
a Králově Dvoře budou do 30. 6. 2018 zdarma.
Protože se jedná o krajskou komunikaci, nikoliv
berounskou, za prodlevy nemůže město Beroun.
O dalším postupu prací vás budeme informovat.
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Jak vypadá klatovské kuřátko

Mezinárodní turnaj

Děti z mateřské školky pod vedení Terezy Kuchařové vytvořily obrázek, který zaslaly do soutěže Klatovské kuřátko. Děkujeme všem, kteří nám dali svůj
hlas. V půlnoci 27. 4. hlasování končilo a my jsme
těsně prohráli o 4 (!) hlasy se soupeřící školou 1008 :
1004. Ale boj to byl nádherný do poslední chvíle, ukázal nám, kolik máme přátel a lidí, kteří nám
fandí.
Druhým místem jsme si zajistili výrobky od drůbežářských závodů v hodnotě 18 000 Kč a výtvarné potřeby pro mateřskou školku.

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili ve dnech 20. 4.22. 4. 2018 žákovského turnaje ve vybíjené smíšených českých a německých družstev o Bad
Brambacherský pohár v Netzschau. I přes to, že
pravidla na vybíjenou se výrazně lišila od našich
pravidel, bojoval náš tým čestně a statečně. Nakonec jsme obsadili 7. místo z dvanácti a jako cenu
jsme dostali míč a kameru k PC. Německý pořadatel nás zapsal do hráčské listiny a tak i v následujícím roce se máme na co těšit.
Dalo by se toho napsat spousta, hned po příjezdu
jsme do deseti minut stáli v hale a až do večeře se
hrál jeden zápas za druhým. V sobotu po snídani
se hrálo až do 15 hodin a pak nám pořadatel zaplatil 2 hodiny v Aquaparku. Večer jsme měli k dispozici plážové hřiště, které jsme vzhledem k počasí využívali až do tmy. V neděli byly finálové zápasy, po obědě odjezd. Nádhera, děti byly zlaté.

Zlatovláska po chyňavsku

Ve čtvrtek 26. 4. stáli naši žáci "na prknech, co znamenají svět" v kladenském divadélku Lampión, kde
se s hudební pohádkou Zlatovlásku zúčastnili přehlídky amatérských souborů. Nádherné bylo, že je
přijela podpořit do divadla řada rodičů a děti předvedly pod vedením Mgr. Kateřiny Kvakové neskutečně profesionální výkon, kterým dojaly diváky.
Pro velký úspěch se toto představení opakovalo
Díky našim sponzorům ing. Janě Vítové a Stanisla- v Dělnickém domě ve středu 16. 5. před zaplněným
vu Machotovi byly zakoupeny dva domečky na škol- hledištěm. Jako ostřílení muzikáloví herci za potlesní zahradu. To bylo radosti, děti se jich nemohou ku celého sálu přidávali ústřední píseň.
nabažit
4

Jak se bez práce dobře najíst
Milí sousedé a ostatní přátelé,
chci se s Vámi podělit o svoji zkušenost a poradit
Vám, že pokud se chcete dobře a bez práce najíst,
rozhodně neváhejte využít úžasné vymoženosti,
kterou jsou obědy z vyvařovny od Přibylů. Nejenom, že si opravdu pochutnáte, ale s dovozem až
domů máte postaráno o rozmanitý jídelníček.
Tato služba je mnohým z Vás již dobře známa
a rozhodně nepotřebuje reklamu. Přesto však nemohu nevyslovit slova chvály.
Můj manžel je gurmán a jídlo bere nejen jako
„palivo“ pro své tělo, ale má k němu doslova milostný vztah. Rád si ho pěkně v klidu vychutná - každý
den něco jiného a podle vlastního výběru.
To vše bych mu mohla zajistit jen stěží, a to nejen
z důvodu nedostatku času, ale navíc proto, že va-

ření není zrovna moje hobby.
Pokud jste na tom stejně, vřele Vám dobré jídlo od
Přibylů doporučuji!
U nás v Malých Přílepech nemáme sice obchod,
ale dovoz jídla považuji za primární výhodu, která
zčásti vyváží absenci ostatních služeb.
Olga Kobilková, Malé Přílepy

na vlastní kůži ... na vlastní kůži ... na vlastní kůži ... na vlastní kůži ... na vlastní kůži ... na vlastní
„Orientační závod?! No to teda neběžím. Půjdu se podívat, ale neběžím.“

„Kolegyně Pavlína to běhá už pár let, půjde s námi a prý jsou tam i krátký trasy. Vybereme si nějakou
lehčí kategorii.“ „Jo, senioři nebo matka s kočárkem.“
Chvíli jsme se dohadovaly, ale nakonec jsme se
shodly, že vyrazíme. Český svaz orientačních sportů pořádal koncem dubna v bývalých kasárnách
orientační závod. První v Chyňavě, u toho musíme
být.

Zaregistrováno bylo na 1300 závodníků a v den
závodu se mohli přihlásit ještě ti, co si to rozmysleli
na poslední chvíli. Chtěli jsme zjistit, co vlastně nutí
tolik lidí běhat po lese a hledat body vyznačené na
mapě.
Kategorie „matka s kočárkem“ byla něco přes kilometr a vedla v prostoru, kde jsme už nejednou byly.
„Tam to známe, to dáme.“ Ha ha! Z omylu nás vyvedla hned první kontrola. Při rychlém pohledu do
mapy vypadala, že je vedle cesty. To sice byla, ale
z druhé strany betonové zdi vedoucí podél cesty.
Ještě, že s námi šla Pavlína, jinak jsme ji hledaly
celé dopoledne. Dál to bylo podobné. Běhaly jsme
prostorem cik cak jako kulečníkové koule a na kontrolních stanovištích si děrovaly proužek papíru, co

jsme dostaly na startu. Tak jsme zjistily, že například krátké kalhoty nejsou úplně nejvhodnější - ke
kontrole se buď prodíráte myší cestičkou mezi
oplocením nebo opatrně slaňujete k rybníčku
s vodníkem. Dobře, některá stanoviště byla JEN za
rohem budovy.
Do cíle jsme dorazily v celkem krátké době, pohled
na hodinky nás překvapil. A co jsme zjistily?
I v relativně malém prostoru našich kasáren se dá
připravit zajímavý orienťák s různými trasami pro
různé kategorie. Potvrdit to mohou zkušení místní
borci jako Pavel Karmazín nebo přílepský Matěj
Špaček, pro které je hračkou i práce s buzolou. Pro
ty úplně nejmenší děti tu byla mini zvířátková kategorie, aby se otrkaly. Až jednou vyrazí na trasu,
bude se jim to hodit stejně jako logický úsudek
a trocha orientace. To můžeme z vlastní zkušenosti
potvrdit. A vy si to
zkuste příště, třeba
jako rodinný výlet
nebo firemní teambulding.
„Tak nakonec jsme to
zvládly a ve slušném
čase, jsme dobrý. A
kde je Pavlína?“
„Pomáhá
takovým
začátečníkům
jako
jsme my. Od rána už
byla na třech trasách
a za chvíli běží ve
své kategorii ….“
Lenka Hladká,
Iveta Nejedlá, red
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Společenská kronika
Březen
Bohumil Kšír, Libečov
Vlasta Novotná, Malé Přílepy
Jarmila Jůzová, Chyňava
Božena Lorencová, Chyňava
Růžena Plodrová, Chyňava

90
89
87
86
85

Květuše Jonášová Chyňava
Jaroslav Kára, Chyňava
Duben
Anna Šímová, Libečov
Jiří Hofmann, Chyňava
Bartoloměj Čeřovský, Chyňava

85
84
84
82
81

Jana a Zdeněk Nohelovi
oslavili 3. 3. 2017
55. výročí uzavření sňatku
tedy smaragdovou svatbu
Oslavencům srdečně gratulujeme

Foto soutěže Obce Chyňava

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
pořádá výlet
na německý zámek Neuschweistein
a projížďku lodí po jezeře Forggensee

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

Dne 2. 6. 2018
Cena 900 Kč za dopravu
Odjezd Praha metro Stodůlky 3,30 hod
Beroun Wágnerovo nám. 3,50 hod
Beroun Velké sídliště 4,00 hod
Vstupy si každý hradí sám
( zámek 15eur, loď 12eur )
Přihlášky na tel. 721 173 117
nebo email ivaneuschlova@centrum.cz

Pojeďte s námi do Lán
Kulturní komise Obce Chyňava pořádá v neděli
24. června výlet do nedalekého městečka Lány.
Muzeum TGM má pro vás připravenou komentovanou prohlídku exponátů věnovaných prvnímu československému prezidentovi přizpůsobenou školním
dětem. Součástí nedalekého zámeckého parku je
Palmový skleník, kde můžete vidět tropické květiny
a keře doplněné malou výstavou věnovanou TGM.
Procházka parkem zabere asi hodinu.
Pro tatínky a kluky je na náměstí otevřeno Muzeum
sportovních vozů nebo Hokejová síň s rozsáhlou
sbírkou k historii a současnosti ledního hokeje.
Nebaví vás muzea? Projděte si Naučnou stezku
v Lánské oboře o délce 4,5 km s vyhlídkou do obory
na zde chované jeleny, daňky a muflony.

Odjezd autobusu je v 9 hodin ze všech zastávek
v Chyňavě, dle zájmu i z ostatních obecních částí.
Autobus a vstupné do muzea TGM hradí Obec
Chyňava. Návrat cca okolo 16 hodiny.
Přihlásit se můžete na Obecním úřadě v Chyňavě
do 31. 5.
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Ukliďme Česko
Výsledky akce telegraficky
Chyňava - 18 dospělých a 19 dětí - 30 pytlů odpadu a hromada v kasárnách
Malé Přílepy - 12 dospělých a 6 dětí - 15 pytlů odpadu
Libečov - 8 dospělých a 8 dětí - 6 pytlů odpadu
Podkozí - 3 dospělí a 4 děti - 3 pytle
Lhotka - 5 dospělých -10 pytlů odpadu a 10 pneumatik
Celkem uklízelo : 46 dospělých a 37 dětí
Celkem se sebralo 64 pytlů
+ hromada v kasárnách + 10 pneumatik

Soutěž o nejoriginálnější nález
vyhrály Nela Štorková
a Táňa Přibylová za nalezené
záchodové prkénko
a malovaný hrnec.

Květinová tančírna
Pátek 15. 6. 20 - 23 hod
v Dělnickém domě v Chyňavě
Taneční večer pro začátečníky i pokročilé
s učitelkou tance a mistryní republiky ve standartních tancích Monikou Mihalíkovou.
Můžete protančit večer s přáteli, zopakovat si
kroky z tanečních či se naučit něco nového za
asistence profesionální tanečnice.
Tématem jsou květiny, květinové vzory, živé
květiny v klopách ...dle Vaší fantazie.
Drobné občerstvení zajištěno.

Zábavně bezpečnostní akce
s besipem a melouny pro děti
V neděli 17. 6. od 15 hodin
v Lipkách a před Dělnickým domem
Vezměte si vlastní ostrkovadlo nebo kolo a helmu!





Vstupné 100 Kč Přihlášky do 10. 6.
http://chynavadetem.webnode.cz/
facebook: CHYŇAVA DĚTEM z.s.
email: chynavadetem@seznam.cz
tel: 739078526

jízda zručnosti
malé dopravní hřiště
soutěže pro děti
ochutnávka melounů

Občerstvení zajištěno v restauraci Dělnický dům
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Dětský den 2x jinak
v sobotu 2. 6. od 14 hod
na hřišti v Malých Přílepech
pořádají místní hasiči
sportovní odpoledne
v neděli 3. 6. od 14 hod
v kasárnách v Chyňavě
pořádá divadelní spolek Divoch
cirkus pro děti

Divadelní soubor Divoch sehraje v Dělnickém domě
komedii Jakuba Kolára

Pokoje s tchýněmi
v sobotu 9. 6. od 19 hodin
v sobotu 23. 6. od 19 hodin
U mladého manželského páru se vyskytne názorový nesoulad na vlastní potomstvo. V krajním případě se povolá tchyně, která soucitně chápe a přesně
ví, co je nutné. Ale tři tchyně, pikantní jídlo, chytrý sluha a nepředpokládané
náhody? Jak tohle dopadne...

SDH Lhotka pořádá v sobotu 16. 6. 2018

IV. ročník Běhu
na Březovou Lhotu
10,00 hod prezentace u altánu
10,30 hod společný start
12,30 hod vyhlášení výsledků
Přihlášky do 13. 6. na tel. 739086530
nebo sdh.lhotka@seznam.cz
Spolek Chyňava dětem zve na zájezd do divadla Studio dva
ve středu 17. 10. od 19 hodin na velmi oblíbené
a stále vyprodané představení
LÍBÁNKY NA JADRANU
v hlavní roli s Evou Holubovou a Bohumilem Kleplem
Cena 499 Kč + doprava 100 Kč
Odjezd v 16,30 hod ze všech zastávek v Chyňavě
Přihlášky do 30. 5.
http://chynavadetem.webnode.cz/
facebook: CHYŇAVA DĚTEM z.s.
email: chynavadetem@seznam.cz
tel: 739078526

KALENDÁRIUM
Sobota 2. 6.
Dětský den M. Přílepy
od 14 hod na hřišti
Neděle 3. 6.
Cirkusový les v Chyňavě
od 14 hod v kasárnách
Sobota 9. 6.
Komedie Pokoje s tchýněmi
od 19 hod v DD
Sobota 9. 6.
Okr. soutěž v požárním sporu
od 9 hod v Chyňavě
Sobota 9. 6.
Myslivecká soutěž v Oseku
12. 6. - 15. 6.
Sběr papíru a víček v ZŠ
Pátek 15. 6.
Květinová tančírna
od 20 hod v DD
Sobota 16. 6.
Běh na Březovou Lhotu
od 10,00 hod na Lhotce
Neděle 17. 6.
Dopravní soutěže
od 15 hod v Lipkách
Čtvrtek 21. 6.
Diskuse ke vzniku ČSR
od 18 hod v DD
Sobota 23. 6.
Komedie Pokoje s tchýněmi
od 19 hod v DD
Neděle 24. 6.
Výlet do Lán
odjezd v 9 hod
23. 6. - 24. 6.
Fotbalový turnaj v Chyňavě
Pátek 29. 6.
Táborák v Dolíkách
Neděle 15. 7.
3. Chyňavský duatlon
Start 8,30 - 11,00 hod
Sobota 11. 8.
Pouťová zábava
od 20 hod na M. Přílepech
Sobota 18. 8.
O putovní pohár Lhotky
a oslava 85. výročí založení
SDH Lhotka
Sobota 1. 9.
Dračí lodě v Berouně
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