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Rok republiky a divadelníci

4/2018
ZDARMA

Ochotnická divadelní scéna byla v Chyňavě již na přelomu 19. a 20. stole- Váţení spoluobčané,
tí. V době vzniku naší republiky to tedy byla „mladá dáma“, notně pošrarád bych vám popřál krásné
mocená 1. světovou válkou.
léto. Pěkné počasí, vydařené
výlety, bohatou úrodu na zaO tom, jak to tehdy bylo a kdo Kulturní ţivot se za sto let hodně hrádkách, plné košíky hub
všechno s tím byl spojen, se na změnil. Ubylo tanečních večerů, ča- a dostatečný odpočinek. Děti
stránkách tohoto časopisu psalo při jů, plesů a zábav. Sníţil se počet ať si uţívají prázdnin v přírodě
110. výročí zaloţení ochotnického příleţitostí, kdy se lidé spolu sejdou. a s kamarády a můţou se
divadelního spolku v naší vesnici. Ze všech spolků, které po roce v září vrátit do škol obohaceTehdy se nám, divadelníkům, sešlo 1918 vznikaly, zůstalo do dnešních né o nové záţitky. Dospělým
víc dobových dokladů, neţ se na dnů jen několik skalních. Divadelní ať vyjde dovolená přesně, tak
stránkách Chyňavského zpravodaje ochotnický soubor patří mezi ně a to jak si představují. Uţijte si
dalo uveřejnit.
nás těší i zavazuje.
všichni ten příjemný čas ve
Proto například nevíte, ţe prababičIveta Nejedlá, red zdraví. Tento úvodní sloupek
ka jedné naší současné členky si
musím, ale bohuţel zakončit
vedla svůj soukromý Zápisník histotaké jednou nepříjemnou inrie kultury. Rok 1918 se v něm popiformací. V červnu a červenci
suje jako doba rozvíjející se kultury,
se řidičům v Chyňavě podařivečírků, mikulášských a vzkříšení
lo zničit jeden sloup veřejného
divadelního krouţku. Nová republiosvětlení, jeden velký elektricka vstávala z rozvalin způsobených
ký rozvaděč a posunout plyválkou, z rozvalin měst, vesnic, ale
nový kiosek s plynoměrem.
především lidských ţivotů. A dokáVţdy v noční době nebo brzy
zala něco, co my dneska, zdá se,
nad ránem. Nejen, ţe škody
neumíme. Přes bídu a dřinu lidé nejdou do desítek tisíc korun,
zapomněli se bavit a nebylo to vţdy
ale přál bych těmto také
jednoduché a pohodlné. Pro příklad
„řidičům“ aby si zkusili zničev hospodě u Lepičů, která dnes uţ
né zařízení vlastnoručně
nefunguje, byla v prvním patře spolopravit nebo alespoň opravu
ková místnost Čtenářsko - hospozařídit. Nechci ani pomysdářské besedy. Hrávalo se tu divalet na to, co by se asi stalo,
dlo a kdyţ se pořádal ples, muselo
kdyby místo sloupu stál člose jeviště zbourat a odnést po schověk.
Václav Kšír, starosta
dech na půdu.

Zdenka Polívková:
EXPRESE
V Městské galerii Beroun bude
25. července zahájena výstava nazvaná EXPRESE. Bude to retrospektivní výstava Zdenky Polívkové,
malířky, grafičky a historičky, která
je svým ţivotem i dílem spjata s Berounskem.

Věnuje se kresbě, malbě
a grafice. Má ráda českou krajinu, její šťavnaté i temné barvy, její světla i stíny. V kresbě
a krajinomalbě zůstává více
realistická, klade důraz i na
barevnost. Svoji lásku k ţivotu
a optimismus přenáší do své
tvorby. Pokračování na str. 2

Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy z obce

Nové herní prvky místo poškozených byly instalovány na dětských hřištích, v Malých Přílepech ještě
nové pískoviště.
Probíhá výběrové řízení na opravu střechy na zdravotním středisku v Chyňavě.

Aktuální informace, důleţitá upozornění, ztráty
a nálezy i pozvánky na sportovní a kulturní akce
jsou rozesílány z www.chynava.cz na maily těch,
kteří o to svojí registrací v minulosti projevili zájem. V souvislosti s GDPR je nutné potvrdit souhlas se zasíláním těchto novinek z webu obce.
Mail se ţádostí o potvrzení souhlasu došel 23. 5.
na adresy jiţ registrovaných uţivatelů. Pokud ale
nebyl potvrzen, sluţba zasílání nemůţe být dále
poskytována.
Do poštovních schránek občanů jiţ nebudou vhazovány letáky např. o svozech odpadu nebo očkování psů, jako tomu bylo dosud. Chyňavský
zpravodaj bude distribuován beze změn zdarma
do všech domů ve všech 5 obcích. Pokud chcete
mít jistotu, ţe se vše dozvíte s dostatečným předstihem i těsně před akcí, přihlaste se
na www.chynava.cz k odběru přes svoji mailovou
adresu, sledujte Zpravodaj a vývěsky.

Opravu střechy na budově veteriny v Malých Přílepech provedla firma Andrš.
Lípy zasazené podél silnice na Lhotku ke 100. výročí republiky budou zalévat místní hasiči.
Na základě velkého zájmu občanů o nabízené kompostéry byla pověřena firma Bussines Benefit s.r.o.
sepsáním ţádosti o dotaci. Výsledek bude znám do
konce roku 2018.
ZO schválilo pro další volební období 15 členů zastupitelstva.
Obec poţádala o kolaudaci na stavbu kanalizace
Libečov. Bude vybrán projektant, který vypracuje
projektovou dokumentaci pro všechny zájemce
o připojení na kanalizaci.

Novela zákona o pohřebnictví č. 193/2017 uloţila
obcím novou, přísnější povinnost evidence toho, co se na hřbitově děje.
V této souvislosti platí, ţe otevřít hrobové zařízení, uloţit nebo vyjmout ostatky i urny lze jen se
souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště,
tedy obce, která o všem prostřednictvím obecního
úřadu musí vést velmi podrobné záznamy.
Otevřením hrobu se rozumí i např. výměna náhrobku kamenickou firmou. Za neoznámenou
a nepovolenou manipulaci s hrobovým zařízením
hrozí vysoké pokuty nejen občanům, ale i obci
(aţ 100 000 Kč).
Pokud tedy máte v úmyslu ukládat urnu, ostatky,
případně opravovat hrob, jste povinni vše oznámit
na OÚ. Oznámení provádějte prostřednictvím formuláře Žádosti o souhlas s uložením na veřejném
pohřebišti, který si můţete vyzvednout na OÚ
nebo stáhnout na www.chynava.cz.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se
zvonařem Michalem Votrubou na nový zvon pro
kostel sv. Prokopa v Chyňavě.
ZO souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na nový
automobil pro SDH Malé Přílepy.
ZO souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na přístavbu školní druţiny.
ZO souhlasí s bezúplatným převodem stezky Česko – italského přátelství do majetku obce.
Vyřazené knihy z obecní knihovny si lze zakoupit
za jednotnou cenu 5 Kč na OÚ.
Během prázdnin bude provedeno oplocení prostoru
nového sběrného dvora v areálu bývalých kasáren.
Obec zakoupí nové kontejnery na tříděný odpad.
Abstrakce je naopak zřetelná v grafice, která je pro
výtvarnici dominantní. Pouţívá tisk z hloubky,
z výšky, kombinované techniky, někdy i monotyp.
Její grafické práce jsou oceňovány a zastoupeny
na prestiţních akcích. Zdenka Polívková ţije
v Podkozí na Berounsku.
Má ráda přírodu a krajinu
i svoji zahradu, ráda rovněţ cestuje. Zajímá se
také o regionální dějiny
a dějiny umění. Má zájem o vše nové, účastní
se přednášek, workshopů, navštěvuje výstavy...
Stále aktivně tvoří a několikrát ročně vystavuje.
red

Informace pro občany
k ochraně osobních údajů - GDPR
V souladu z platnou právní úpravou vztahující se
k ochraně osobních údajů platnou od 25. 5. 2018
si vás dovolujeme upozornit, ţe z veškerých akcí
pořádaných obcí Chyňava nebo organizovaných
jiným pořadatelem za podpory obce mohou být
pořizovány fotografie nebo videozáznam i účastníků této akce. Fotografie nebo videozáznamy
mohou být v rámci propagace zveřejněny na
webových stránkách obce Chyňava nebo
v Chyňavském zpravodaji. Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či videozáznamu
a jejich následným zveřejněním v rámci propagace obce Chyňava.
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Krmení kontejneru

Nový zvon pro Chyňavu

Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepouţívané elektrospotřebiče se jiţ několik let
vyplácí. Naše obec obdrţela Certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.
Z výsledků vyplývá, ţe občané naší obce
v loňském roce vyřadili 1204 kg elektra. Tím,
ţe jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 29,20 MWh elektřiny, 2074,64 litrů ropy,
111,51 m³ vody a 0,54 tun primárních surovin. Navíc jsme sníţili emise skleníkových plynů o 5,37
tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 23,12 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, ţe zpětný
odběr elektrozařízení i v tak malých obcích, jako je
ta naše, má pozitivní dopad na ţivotní prostředí.
Recyklace běţných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost aţ na 4 roky,
nebo ušetří přibliţně 400 l ropy potřebných aţ
k sedmi cestám do Chorvatska. Odevzdání
10 vyslouţilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let.
Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně ţivotního prostředí, si zaslouţí obrovský dík.

Chtěla bych poděkovat
všem dárcům, kteří podpořili
obecní sbírku na nový zvon.
Zatím se vybrala úţasná
částka, ve kterou jsem ani
nedoufala.
To, ţe vybíráme na nový
zvon, oslovilo i redaktora
z Českého rozhlasu, který
k nám přijel natočit o sbírce
reportáţ. Mnozí mohli slyšet
reportáţ přímo z našeho kostela.
Mohu ujistit všechny, kteří přispěli, ţe budou zveřejněni po ukončení sbírky nejen ve Zpravodaji,
jak jsem předesílala, ale i to, ţe seznam dárců bude v kovové schráně uloţen u zvonu pro budoucí
generace.
Částka potřebná pro nový zvon je 260 000 Kč
včetně DPH. Proto bych chtěla poţádat všechny,
kdo předpokládají přispět, aby dobrou věc podpořili a přispěli, neboť sbírka končí 30. 9. 2018.
Přispět je moţné v hotovosti na obecním úřadě,
nebo na účet 115-5090560257/0100. Děkuji všem
Jaromíra Beerová, iniciátorka sbírky

Pomník T. G. Masaryka
Jsem rodačka z Malých Přílep, a tak mě potěšil
článek o opravě kapličky. Uţ proto, ţe moje tetička
chodila do té kapličky zvonit. Chci ale mladším
generacím připomenout, ţe pod tou majestátní
lípou, o které píšete, stál kdysi pomník z krásného
leštěného mramoru s bustou Tomáše Garrigue
Masaryka. Zřejmě i pomník byl z té doby jako lípa.
V padesátých letech ( bohuţel si nepamatuji přesný rok, neboť jsem byla malé děvče ) přes noc
tento pomník zmizel, ale dobře si na něj pamatuji.
Nemohl jej odstranit jeden člověk, protoţe mramorové desky byly velké a těţké. Já uţ se nedozvím,
kdo to udělal ( nejspíš uţ neţije ). Nevím jestli jej
někam odvezli, schovali, zakopali nebo moţná hodili do vedlejšího rybníku, který tam kdysi býval.
Chci jenom, aby se o tom dozvěděla mladší generace, kterým to třeba jejich rodiče neřekli, nebo
nestačili říci, aby věděli čeho byla tehdejší vládnoucí garnitura v té době schopna i na tak malé
vesnici jako jsou Malé Přílepy.
Starší rodáci si jistě na tento pomník také vzpomenou.
Jana Prošková rozená Bejvlová

Uzavírka silnic v Berouně
Firma Silnice Topolany začala s rekonstrukcí
Plzeňské ulice v Berouně. Jezdit se bude vţdy
jen jedním pruhem. Objízdná trasa je přes Třídu
Míru, pro nákladní dopravu po dálnici D5. Od
začátku května uţ není moţné 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 a mělo by skončit koncem
srpna.
V autobusech městské hromadné dopravy v Berouně a Králově Dvoře se bude v červenci
a srpnu opět platit jízdné, MHD zdarma bude od
září aţ do listopadu.
Protoţe se jedná o krajskou komunikaci, nikoliv
berounskou, za případné prodlevy nemůţe město Beroun.
O dalším postupu prací vás budeme informovat.

Váţení přílepští občané. Pokud by se ve vašem
archivu rodinných fotografií nacházela taková, která by zachycovala pomník z výše uvedeného článku, prosím poskytněte ji Krouţku regionální historie. Byla by zlatým hřebem plánované výstavy ke
100. výročí republiky. Děkujeme
red
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Květinová tančírna

Na kole s Besipem
Prostor v Lipkách se v neděli 17. 5. změnil na jedno
velké dopravní hřiště s kruhovým objezdem, značkami i přechodem pro chodce. Na kolech, koloběţkách nebo pěšky, vţdy jsme účastníky silničního
provozu a musíme to trénovat. Tady všichni obstáli
na výbornou. Odměnou byly osvěţující melouny
a za projetí překáţkové dráhy malá sladkost.
Mami, váţně malá...
red

Variace na květinové téma byla jediná podmínka
vstupu. Sálem vířily dámy v rozkvetlých šatech
i sukních a pánové s ţivými květy v klopách košile.
Celý večer pak pod dohledem zkušených tanečních odbornic všichni přítomní dokazovali, ţe moţná mají taneční dávno za sebou, ale nadšení do
tance jim rozhodně nechybí. Standardní i latinskoamerické tance zvládli skvěle. Kdo se chce přidat,
podzimní tančírna se ponese ve stylu první republiky. Dámy, uţ přemýšlejte, co na sebe.
red

Staročeské máje – ohlédnutí
Naše máje mají dlouholetou tradici a jsme za to rádi. Letos bylo neuvěřitelných 7 kolon, je vidět, ţe je
o tancování pod králem stále zájem, ať vezmu děvčata, či chlapce. Organizace této tradice jistě stojí
mnoho sil a starostí, proto bych chtěla všem, co se
na ní podílí, poděkovat a to opravdu od srdce, ale
nejen jim! Také rodičům, neboť je v této činnosti
podporují, dají dohromady kroj, nakoupí občerstvení, poskytnou zázemí koloně a muzikantům na odpočinek.

Přílepský trénink
Trefit se ze vzduchovky do terče, smotat hasičskou hadici, chodit na chůdách nebo zdolat lanový
park není tak úplně jednoduché, jak to na první
pohled vypadá. Děti se s tím ale vypořádaly statečně a místní hasiči nenápadně vybírali svoje následovníky. Začít se musí včas.
red

Vím, ţe v okolních vesnicích tato tradice upadá, či
dokonce zmizela, zvláště proto, ţe děvčata si nepřejí být vyváděna, nebo rodiče nechtějí organizovat pohoštění před domem.
Váţím si této tradice, jsem na ni patřičně pyšná
a proto příště více místních mezi návštěvníky, ať
podpoříme naše májovníky!
Jaromíra Beerová
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Přijel cirkus

Zájezd do Lán

Drezúra zvířat a artistická vystoupení tentokrát odpadla, gepard měl volno. Jenţe kdo bude dělat přemety a salta na hrazdě? Cirkus zachránily děti, které zvládly kotrmelec i pohyblivou kladinu u hadí ţeny Marion a opičky Kiki. Pro fakíra Rajes Raymon
Kootropoliho zatloukaly hřebíky do jeho nového lůţka, se siláky se přetahovaly o lano. Nejoblíbenější
stanoviště dětského den je ale vţdy to poslední
s buřty a limonádou. Poděkování patří za zázemí
Pavlu Karmazínovi, Mírovi a Pavlovi Pytlíkovým
a chyňavským hasičům. Také všem ostatním
"externím" divadelníkům, kteří při podobných akcích
vţdy přijdou na pomoc. Tak zase za rok nashledanou v cirkusové lese.
red

Prvního československého prezidenta Tomáše
Masaryka jsme si připomněli v neděli 24. 5. v Lánech. V muzeu jsem se dozvěděli, ţe jméno Garrigue přijal na počest své manţelky. V zámeckém
parku i ve skleníku jsem obdivovali krásné rostliny
a také opravený kostel Nejsvětějšího Jména Jeţíš.
Závodní auto Luďka Munzara, formule F1 nebo
škodovka 1000 MB nás zaujala v Muzeu sportovních vozů. Příště si projdeme oboru.
red

Nová tradice

25. 5. 2018 jsme se přihlásili jiţ podruhé k Noci
kostelů. K otevření kostelů a kaplí široké veřejnosti, lidí, kteří do kostela jinak nechodí, a to za účelem umoţnit těmto lidem nezávazné přiblíţení se
a setkání s křesťanstvím. Ještě v první polovině
20. století se do křestních listů zapisovalo náboţenství. Dnes se tak uţ nedělá. Jsme jistě vzdělanější, neţ byli naši předkové, jsme ale lepší ve
vztazích k našim bliţním?
V rámci této akce vystoupil pěvecký sbor Bonbonek z Berouna. Toto vystoupení bylo pěkným
zpestřením této události.
S přáním všeho dobrého
Jaroslav Mencl, farář CČSH v Berouně a Chyňavě
fotografie pořídil fotograf Zdeněk Zůna
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Společenská kronika
Květen
Václav Kubásek, Chyňava
Marie Krobová, Chyňava
Drahomíra Navrátilová, Libečov
Alena Holečková, Libečov
Květa Konvalinková, Chyňava
Hana Prošková, Chyňava
Josef Novák, Chyňava
Zdeněk Procházka, Chyňava

88
87
87
85
83
83
80
70

Červen
Miroslava Carvanová, Chyňava
Jan Kobilka, Malé Přílepy
Karel Konvalinka, Chyňava
Jana Šlajchrtová, Chyňava
Marie Špačková, Malé Přílepy
Jaroslava Vořechová, Malé Přílepy
Jiří Holeček, Libečov
Adolf Kabeláč, Malé Přílepy
Bohumír Malík, Podkozí
Pavol Urban, Chyňava

93
87
86
85
85
85
85
84
70
70

Vítáme nové občánky

Stela Hlaváčková
Adéla Čermáková
Vojtěch Frydrych
Vít Černý

Poděkování za projevenou soustrast a byť
jen malou vzpomínku na naši zesnulou
milovanou dceru Ivetku, matku nezletilých
dětí Verunky a Honzíka. Všem kdo nám
pozůstalým jakoukoliv formou kondolovali.
Pak téţ moc děkujeme Ivetiným spoluţákům za peněţní dar a moc nás dojali krásné květiny ve váze, která bude dlouho
zdobit náš chyňavský hrobeček.
Rodiče Ivetky Martínkové, Luboš, Alena,
děti Verunka, Honzík
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3. chyňavský duatlon
Nové kategorie v letošním roce mají nové vítěze.
Gratulujeme!!!
Děti do 5 let - Patrik Pohlídal (CH)
Děvčata 6 - 9 let - Aneta Koutecká
Chlapci 6 - 9 let - Karel Novotný (CH)
Děvčata 10 - 12 let - Barbora Míková
Chlapci 10 - 12 let - Enrico Fiala
Chlapci 13 - 18 let - Matyáš Šapovaliv (CH)
Elite Muži 19 - 29 let
1. Zdeněk Steiner (CH) 2. Jiří Straněl 3. Petr Janský
… 7. Michal Hladký (CH), 9. Radek Lepič (CH)
Elite Ženy 19 - 29 let 1. Kamila Nováková 2. Denisa Rajchlová 3. Iveta Zetochová
Superstar Muži 30 - 40 let
1. Radek Vokůrka, 2. Petr Losman, 3. Zdeněk Bauer (CH) … 6. Dušan Plodr (CH), 14. Martin Kůřil (CH)
Superstars Ženy 30 - 40 let 1. Renata Hejhalová, 2. Jana Vítová (CH), 3. Zuzana Hradcová
Stars Muži 40 + let 1. Jiří Straněl, 2. Drahomír Koudelka, 3. Martin Votava … 6. Roman Kohout (CH)

V sobotu 25. 8. pořádají hasiči Chyňava

VIII. Memoriál Petra Ţáčka
v prostoru bývalých kasáren v Chyňavě
od 13 hodin soutěţ v hasičském sportu
od 18 hodin hrají Paradoksy
občerstvení zajištěno
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FOTO SOUTĚŢE OBCE CHYŇAVA

KALENDÁRIUM

Sobota 11. 8.
Pouťová zábava
od 20 hod na M. Přílepech
Fotografie oken, balkonů, předzahrádek nebo písemné tipy na svoje
Sobota 18. 8.
či sousedovo kvetoucí okolí v Chyňavě, Libečově, Podkozí, Malých
O
putovní
pohár Lhotky
Přílepech a Lhotce u Berouna posílejte do 30. 9.
a oslava 85.výročí zaloţení
na obec@chynava.cz nebo doručte na OU Chyňava
SDH Lhotka
Slavnostní představení
O výherci bude rozhodnuto hlasováním a bude odměněn
lipové aleje na Lhotce
od 13,30 hod
Sobota
25. 8.
Panoramatické foto mého okolí
Memoriál Petra Ţáčka
v hasičském sportu
Chcete se podílet na přípravě Chyňavského zpravodaje?
od 13 hod v Chyňavě
Vaše fotka můţe být na titulní straně.
od 18 hod hrají Paradoksy
Podmínky: fotografie musí být ve formátu panorama
Sobota 1. 9.
a musí zobrazovat obce Chyňavu, Podkozí, Lhotku u Berouna,
Dračí lodě v Berouně
Libečov nebo Malé Přílepy
Sobota 8. 9.
Soutěţ o putovní pohár
Fotky posílejte do 31. 12. 2018
na adresu chynavsky.zpravodaj@email.cz.
mladých hasičů
Napište vaše jméno a adresu a popište místo, které jste vyfotili
Malé Přílepy
Pátek 28. 9.
1. cena v hodnotě 7.000Kč
Mezinárodní den seniorů
Sál DD
Úterý 9. 10.
Přednáška psychologa
Lipová alej ke Lhotce
Milana Studničky
Sobota 13. 10.
I kdyţ se předchůdkyně současné venska, a tak jsem ve spolupráci
Závod
poţár.všestrannosti
vesnice jmenovala Březová Lhota s obcí nechal vysázet při této příleMalé Přílepy
(16. června se uskutečnil jiţ čtvrtý ţitosti lipovou alej. Myslím si, ţe je
ročník běhu připomínající tuto za- to symbolické gesto, které nás proStředa 17. 10.
niklou ves) typický strom pro Lhot- pojuje nejenom s našimi předky,
Divadlo Studio dva Praha
ku není bříza, ale lípa. Na návsi se ale i s budoucími generacemi. LhoLíbánky na Jadranu
jich nachází hned několik a naši tečtí hasiči jezdí stromy pravidelně
odjezd v 16,30 hod
předci je vysázeli při různých pro zalévat, aby
13. 10. - 14. 10.
ně významných událostech. Nejdů- přeţily
leVýstava v DD
leţitější lípou je ta památná, která tošní veliké
ke 100. výročí republiky
je označována jako robotnická, sucho a oni
Sobota 20. 10.
neboť se pod ní udělovala lidem se
mohli
Koncert
do poloviny 19. století robota.
novou alejí
ke
100.
výročí republiky
Všem bych doporučoval navštívit p o c h l u b i t
od 16 hod v DD
Lhotku v době květu těchto ma- před veřejjestátních stromů, neboť jejich vů- ností v den
vystoupí děti ze ZŠ Chyňava
ně je omamná. Kdyţ budete mít oslav
85.
a vokální skupina Cabinet
chvilku, můţete se zaposlouchat výročí jejich
20. 10. - 21. 10.
do bzučení tisíců včel v korunách sboru.
Výstava v DD
stromů.
Dalibor
ke 100. výročí republiky

Naše rozkvetlá Chyňava

Jiţ nějakou dobu jsem se zabýval
Bartoš
myšlenkou nové aleje vedoucí ke
Lhotce od hlavní silnice, protoţe
Koncem srpna vyjde zvláštní číslo Chyňavského zpravodaje k volpo té původní švestkové toho moc
bám do zastupitelstva obce. Kandidující sdruţení a strany mají moţnezbylo. Letos oslavíme sté výročí
nost zaslat své příspěvky v rozsahu jedné normostrany zpravodaje.
zaloţení samostatného ČeskosloTelefonní číslo na kontaktní osobu je nutné. Uzávěrka je 15. 8.
Chyňavský zpravodaj č. 4/2018. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává jako dvouměsíčník obec Chyňava, okr.
Beroun. Vydáno dne 20. 7. 2018. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 31. 8. 2018. Příští číslo vyjde v září 2018. Kontaktní
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