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Příště vás natočí kamera

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Tuto fotografii jsem pořídil po
letošních velikonocích u kontejnerů na Podkozí u autobusové
otočky. To snad už nikdy neuvidím! V brzké době zde firma
ProAlarm nainstaluje kamery
a doufám, že pomohou situaci
zlepšit.
I proto jsem velice rád, že se
v tomto čase podařilo zprovoznit
sběrné místo v bývalých kasárnách. Je to možnost, kam odvézt
nepotřebné věci a nevyhazovat je
po příkopech. Jak víte, jedná se
zatím o zkušební provoz, který
odhaluje jednotlivé potíže. Otevřeno je středa 15 - 18 hod.
a sobota 9 - 12 hod. Po doplnění
kontejnerů pořízených z dotace
se vše zlepší. Díky otevření sběrného místa se omezily hromady
starého nábytku a jiných věcí na
koupališti a konečně se tento
prostor používá pro větve a dřeviny. Věřím, že je to jen začátek,
a díky všem pořádku milovným
občanům se to podaří dotáhnout
do finále.
V této oblasti chci ještě zmínit
jednání ohledně odpadového

hospodářství v naší obci
s firmou AVE CZ, s. r. o.. Zúčastnil jsem se jednání dvanácti obcí
sdružených v dobrovolném svazku Mikroregion Hudlicko, kam
jsem byl pozván jako host. Na
tomto jednání se řešil jen problém
odpadů v obcích a možnosti, jak
ho vylepšit. Doufám, že díky této
spolupráci se podaří vyjednat lepší podmínky od firmy AVE CZ, s.
r. o.. Příště se sejdeme se všemi
starosty u nás v Chyňavě. Náš
požadavek je vážení svozů odpadu. O všem vás budu informovat.
V tuto chvíli vás žádám o třídění
a neukládání odpadu mimo kontejnery. Recyklujte a snažte se
omezit jeho množství.
Jsem rád, že mohu občany informovat o revitalizaci obecní zeleně v extravilánu obce Chyňava.
V 1. etapě se bude jednat o polní
cestu nad fotbalovým hřištěm.
Zde je plánováno vysadit 20
ovocných stromů. Tato akce se
spustí v říjnu nebo listopadu,
snad nám pomůže i počasí
s vláhou.
Pokračování na str. 2

s příchodem jara se naše aktivita
přesouvá na zahrádky, do přírody
a všude tam, kde jsme v zimě něco vymysleli a naplánovali. Je ale
třeba postarat se i o veřejné plochy a jsem rád, že jsou mezi námi
lidé, kteří to bez váhání dělají.
Patří k nim Lucie Novotná ze spolku Chyňava dětem, která režírovala akci ,,UKLIĎME ČESKO“.
Zúčastnily se všechny věkové kategorie, od těch nejmladších až po
ty nejzkušenější. Velmi mě potěšila účast myslivců, za to všem
a obzvláště paní Novotné děkuji.
Dále chci poděkovat všem spolkům v naší obci za práci, kterou
pro občany vykonávají. Konkrétně
hasičům, zahrádkářům, seniorům,
baráčníkům, myslivcům, Červenému kříži i sportovcům, kde jsem
byl na výročních jednáních.
Další povedenou akcí byla Jarní
výstava, kde byla spousta jara
a dobré nálady. K tomu přispěla
výstava chyňavského malíře Honzy Charváta. Děkuji kulturní komisi v čele s Lenkou Hladkou.
Děkuji všem, kteří přišli na pokládání věnců k uctění památky obětí
obou světových válek. Jen si myslím, že někteří občané by se měli
nad sebou a svým chováním při
této akci zamyslet anebo se rovnou vydat jinam.
Poslední moje poznámka se týká
jarní soutěže Naše rozkvetlá vesnice, kterou rozjely a sledují děvčata z obce, kterým za to děkuji.
Jiří Kříž, starosta

Zprávy z obce

Zastupitelé v akci

Poplatek za odpady, psy a nájemné pozemků je
možné hradit hotově v úředních hodinách OU nebo na účet obce č. 2823131/0100, VS je číslo popisné.
Objekt bez trvale hlášených osob
800,Občan do 15 let
250,Občan 16 - 65 let
500,Občan nad 65 let
250,1. pes
100,Po 31. 8. 2019 se nezaplacený poplatek za odpady zvyšuje o 100%.

Informace o plnění úkolů je celkem příznivá.

Svoz popelnic bude probíhat na Malých Přílepech
každé liché úterý. V Chyňavě, Libečově, Podkozí
a na Lhotce každou lichou středu.

A nyní úkoly do budoucna:

RO rozhodla zadat vypracování projektu přechodů
pro chodce u Obecního úřadu a Základní školy.

Každoroční pokládání kytic a věnců k pomníkům
padlých v 1. a 2. světové válce se uskutečnilo
i letos.

Přívod vody a kanalizace na fotbalové hřiště je hotov.
Střecha zdravotního střediska je také vyřešena a i
díky Ing. Michalu Menclovi v pořádku.
Jarní údržba parků se provádí průběžně ve spolupráci s firmou Stavby – zahrady s. r. o., Petra Nováka,
která pracuje kvalitně.
V oblasti životního prostředí děkuji komisi vedené
Ing. Josefem Haklem a členům Václavu Kšírovi
a Marcelu Matouškovi za práci při řešení všech podmínek uvedených v dendrologické zprávě.
Projekt kanalizace a plynofikace Malých Přílep,
v současné době asi nejdůležitější dotační akci, má
na starosti Václav Kšír.
Byty na sídlišti potřebují nutně řešení, to nejlepší vybírá Ing. Zdeněk Štorek.
Garáže na sídlišti včetně plochy u kasáren řeší Ing.
Zdeněk Steiner.
Plynofikaci Libečova a s tím spojenou kanalizaci
a asfaltování dolaďuje Miroslav Kučera.
Projekt Voda a kanalizace Podkozí je vzhledem
k novým podmínkám společnosti VAK Beroun, a. s.,
v trochu komplikovanější situaci. Bude se řešit opětovné zprovoznění obecních studní. O celou věc se
stará Lenka Hladká.
Jarní aktivita a pohyb všech věkových kategorií je
v kompetenci Dana Steinera a sportovní komise, organizují různé běhy a připravují sportovní den pro
děti.
Protipovodňová opatření a bezdrátový rozhlas ve
všech našich obcích a podání žádosti o dotaci ve
výši 3 miliony korun má na starosti Mgr. Dalibor Bartoš.
Jiří Kříž, starosta

Příště vás natočí kamera
Dokončení ze str. 1
Vápenice, to je další pozitivní
a povedená akce, kde máme
hotovou opravu kanalizace. Zde
se plánuje úprava plochy, a proto
je nutné mít zemní práce skončené s časovou rezervou. Tady
děkuji Josefu Husákovi za aktivní
přístup.
Dále je v jednání trasa vedení VN
22 kV Za humny. Toto se řeší již
delší dobu a doufám, že díky Danu Duškovi a Josefu Novákovi se
tato akce povede a vedení se uloží do země. V současné době se
řeší dělení pozemků a následný
souhlas majitelů těchto pozemků.
V Libečově a na Lhotce se podařilo položit asfalt na silnice, kde
se dělala kanalizace a plyn. Mám

trochu obavy z možného propadu
silnice v místě přípojek, které se
dělaly ještě tři dny před samotným
asfaltováním. S připojováním plynu v Libečově je možno začít
hned od května. Firma MALÝ –
Bohemia, s. r. o., je připravena
pomoci jak s projektovou dokumentací a následnou montáží tak i
radou při sjednávání dodavatele
plynu. Spuštění nového plynového
řadu je plánováno v září.
Co se týká kanalizace
v Libečově, byla situace komplikovanější s ohledem na splnění
podmínek dotace, kterou obec na
tuto akci obdržela. Bylo třeba splnit podmínku 34 přípojek do 31. 5.
2019. Současný stav je 39 přípojek. Pro obyvatele Libečova byl
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tento termín dost důležitý, protože
od splnění počtu přípojek se odvíjela i cena stočného za m³. Díky
splnění podmínek dotace je cena
40,60 Kč + DPH / m³. Tady děkuji
panu Miroslavu Kučerovi st. za
obětavou práci.
Na závěr chci informovat občany
o kompostérech, které si před
rokem objednávali. Po výběrovém
řízení na dodavatele se dodání
uskuteční v říjnu nebo listopadu
letošního roku.
Konečně mohu občany informovat
také o restauraci v Dělnickém
domě. Jak jste si jistě všimli, máme otevřeno denně od 11.00 do
22.00 hod. Provoz je včetně kuchyně. Srdečně zve pan Slaboch.
Jiří Kříž, starosta

Ukliďme Česko
Akce se v Chyňavě a spádových
obcích Lhotka, Libečov, Podkozí,
Malé Přílepy konala letos již po čtvrté a počet odpadu byl letos rekordní,
stejně jako účastníků. Nejkurióznější
nálezy, za které byly děti oceněny
balíčkem ovoce letos zabodovaly i v
celonárodní soutěži o nejzajímavější
kuriozitu. Mezi 3 nejlepší se dostaly
růžový a modrý záchod nalezené
v Chyňavě. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se akce pravidelně
účastní a rodičům s dětmi, kteří učí
další generaci, jak se chovat k přírodě, jak třídit a nevytvářet další odpad.
Tak zase za rok Ukliďme Českooo!
Lucie Novotná
spolek CHYŇAVA DĚTEM z. s.

Sousedské posezení po akci dne
7. 4. 2019
Jedním z témat hovoru byl zvon pro
kapličku na návsi, vyhlášená anketa
a s tím spojené libečovské historické
události.
Do 31. 5. 2019 se těšíme na Vaše
návrhy na datum vyvěšení nového
zvonu, poselství, které by měl připomínat a jméno, které ponese.
Za Vaše nápady a dobrovolné příspěvky na výrobu zvonu předem
velice děkujeme.
Číslo účtu: 2701537803 / 2010, případně osobně M. Kučerovi, D. Kšírovi nebo A. Recinové
Více si můžete přečíst na našich
s t r á n k á c h
h t t p s : / /
spoluprolibecov.webnode.cz/
Anna Recinová

V Libečově jsme se sešli v počtu 14
dospělých a 9 dětí. Rozdělili jsme se
na tři skupiny a tak nám šla práce
pěkně od ruky. S radostí jsme zjistili,
že naše malá vesnička je velmi čistá. Jako tradičně se našlo nejvíce
odpadů u hlavní silnice a u autobusové zastávky. Nasbírali jsme celkem 11 pytlů drobného odpadu. Největší kuriozity byly slepice a králík
sražené u silnice. V odpoledních
hodinách jsme poseděli u Pneuservisu Martina Černého, kde se opékali buřty, pila káva, pivko a víno.
Anna Recinová

Letošního úklidu jsem se zúčastnila
poprvé, žádný zásadní nález mne
ale neproslavil. Není divu, procházeli
Výsledky akce :
jsme ulicemi Chyňavy. Nikoho asi
Na letošním úklidu se podínenapadne vedle sloupu veřejného
lelo 74 dospělých a 44 dětí.
osvětlení vyhodit pneumatiku nebo
Sesbíralo se
starou židli. To by bylo řečí, kdyby
106 pytlů odpadu
ho sousedi zahlédli.
34 pneumatik
Co jsem ale nasbírala, bylo neuvěřitelné množství nedopalků od cigaret.
Při průměrné váze 1 pytel =
Od té doby se všímám, že jsou na
15 kg je to 1590 kg odpadu.
každém kroku.
Na internetu jsem si našla, že nedoNejlepší nálezy:
palek cigarety se rozkládá 15 let.
protéza nohy
Počítejte se mnou: když vykouříte
růžový a modrý záchod
krabičku denně x 365 dní x 15 let =
SPZ auta
109.500 vajglů před vaším domem.
disk kola
To už je slušná hromada, která
slepice
vznikne, než se rozloží ten první.
soudky od piva
Nerada bych házela všechny kuřáky
do jednoho pytle, ale požádala bych
je o jednu věc: „Prosím, nezahazujte nedopalky na ulici.“ Děláte si čistší okolí i pro sebe.
Lenka Hladká
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Orientační běh
Počasí od rána takové, že kdo nemusel, zůstal
doma za kamny. Pravda, nemusely jsme nikam, ale Pavlína nám už vybrala trasu TF
„ matka s kočárkem „ pršet přestalo, takže nebylo na co se vymluvit. Tentokrát jsem se neprodíraly mezi halami v kasárnech, ale hledaly
jsme podle mapy kontroly v lese za hájovnou.
Naše radost z výsledku byla ale úplně stejná
jako ta dětí školou povinných, které nás předbíhaly s mapou a buzolou v ruce. Potkaly jsme
víc známých tváří než loni, místní hasiči skvělou organizací zvládli nápor většího množství
účastníků než loni. Naplánujte si to jako bojovku na příští rok a uvidíte, že ať už poběžíte nebo půjdete, čas strávený ve známém lese vůbec není ztracený.
Tu kontrolu prostě najít musíte...
Lenka Hladká, Iveta Nejedlá, red

Výstava mysliveckých trofejí

Po 11 letech byly v Chyňavě k vidění trofeje ulovené
nebo uhynulé (většinou sražené autem) spárkaté zvěře z okresu Beroun za rok 2018. Hodnotily se dle tabulek a zásad myslivosti. Také místní myslivci zde
měli celkem 14 trofejí. Na sobotní slavnosti převzal
Zdeněk Procházka ocenění za svou více jak 30 letou
činnost ve sdružení, Miroslav Martínek obdržel čestné
uznání a in memoriam byl oceněn Josef Král. Jak
nám dále řekl předseda sdružení Milan Kynčl, chyňavští myslivci dostali čestné uznání za uspořádání výstavy a okresního sněmu.
Zájemci o myslivost z řad dětí se mohou zúčastnit
soutěže Zlatá srnčí trofej, letos pořádané v sobotu
15.6. v Knížkovicích u Zdic. Propozice jsou ve škole
nebo u Milana Kynčla.
Lenka Hladká, red

Chyňava v Olomouci

Tip na výlet
Nalezení nové kapličky v našem okolí je pro mě
vždy radost, neboť tyto sakrální stavby mám
ráda. Minule jsem vás informovala o nové kapličce v Poteplí s krásnou dřevěnou sochou Jana
Nepomuckého. Další kapličku jsem objevila za
Unhoští, za domovem
důchodců, směr Dolní
Malichov. Tato kaplička je
zasvěcena svatému Hubertovi, zbudována byla
spolkem Myslivců Unhošť
a jejich přátel v roce
2018, jak je napsáno na
štítku a rozhodně stojí za
shlédnutí.
Jaromíra Beerová

V Olomouci na Svatém Kopečku byl víkend 3. - 5. 5.
věnován italským vysídlencům, kteří v letech 1915 1918 byli ubytováni na Svatém Kopečku a v okolí. Na
tuto akci jsem byla pozvána organizátorkou paní Janou Krejčovou. Součástí programu byla putovní výstava, slavnostní odhalení pamětní desky na památku
pobytu italských vysídlenců a přednášky. V bloku
přednášek byla i přednáška o Stezce česko – italského přátelství u nás v Chyňavě, ráda jsem o ní přítomné informovala. Díky knize Naše Chyňava a publikaci
Stezka česko-italského přátelství bylo snadné provést
posluchače po naší stezce i na dálku. Potěšily mě
i dotazy a dokonce nápad, že tamní kroužek turistiky
bude zvažovat výlet naším směrem, aby navštívil naši
stezku.
Jaromíra Beerová
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Sv. Florian ve Lhotce

Přílepské Modré
Loňská sezóna je za námi a my se musíme koukat
dopředu. Oprášíme hadice, proudnice a další nářadí, překontrolujeme délku hadic, navázání koncovek a vyrazíme na tréninky.
Chtěly bychom pozvat občany Chyňavy a okolí na
poslední víkend v červenci, 27. a 28.7. 2019 na fotbalové hřiště do Broum na námi pořádané kolo Brdské ligy. Zároveň zveme ostatní sbory okrsku
a okresu Beroun, aby si přijely zazávodit nebo se
jen podívat. Mohou podpořit nás Modré, Broumy
a současně SDH Lhotku a Zaječov, které se zúčastňují pravidelně. Všechny sbory rády uvítáme.
Soutěží se celé odpoledne a po skončení hlavní
soutěže se koná zajímavá doplňková soutěž: o nejrychlejší náběr a nejrychlejšího proudaře a proudařku. Na večer je nachystaná hudba a síly, co zbydou, můžete vydat na tanečním parketu.
Za SDH MPM Bc. Marie Malá

Při silném větru 22. září minulého roku padla památná několik století stará robotnická lípa. Vnitřně
poškozený strom naštěstí nezpůsobil veliké škody
a místní hasiči ho během poměrně náročného zásahu odklidili. V současné době probíhají práce na
tvorbě tzv. doupného kmene z torza lípy, které se
tak stane domovem obyvatel z hmyzí říše.
Již jste na stránkách Zpravodaje četli o příběhu
betlému z památného stromu, který se stal vzkazem budoucím generacím. Jelikož nějaké peníze
zbyly, dohodl jsem se s panem řezbářem Janem
Viktorou na vytvoření sochy sv. Floriána, patrona
hasičů.
Slavnostní představení přes metr vysoké sochy
proběhlo na lhotecké máje 1. května. Domovem
sv. Floriána se jak jinak stal štít hasičské zbrojnice
ve Lhotce u Berouna.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem dárcům, protože díky nim mohl vzniknout tento projekt a památná lípa tu s námi existuje dál.
Mgr. Dalibor Bartoš
starosta SDH Lhotka u Berouna

Chyňavské čarodějnice
„Bylo to fakt pěkný ..." musel uznat každý, kdo prožil letošní čarodějnice v Chyňavě v objektu bývalých kasáren. Velkou vatru s čarodějnicí na vrcholu doplnily menší ohníčky, vhodné k opékání špekáčků. Mohli jste si koupit pivo i limonádu, dobrou
náladu měl každý svou vlastní. Celou akci, pořádanou na vhodně vybraném místě, dozoroval Sbor
dobrovolných hasičů Chyňava. Popovídat si přišli
Chyňaváci i přespolní. Pamatujete si čarodějnice za
hřištěm? V místech, kam se
dnes vozí bioodpad, je pořádali vojáci z chyňavských
kasáren a pak hasiči. Letošní akce byla jejich dobrým
pokračováním. A kdo za ní
stojí? Pořadatelé jsou
skromní a o žádnou velkou
chválu nestojí, ale jestli jste
se zašli podívat na Staročeské máje, určitě jste je
tam viděli.
red

Ocenění dárců krve
Výroční schůze Českého červeného
kříže v Chyňavě se zúčastnila předsedkyně oblastního spolku ČČK z Berouna
Renata Roubalová. Tradiční ocenění,
Janského plaketu, z jejích rukou převzali:
Jakub Švihlík: Bronzová plaketa za 10 odběrů
Martin Čermák: Stříbrná plaketa za 20 odběrů
Iva Němcová: Zlatá plaketa za 40 odběrů
Jiří Lepič: Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů
Všem oceněným gratulujeme
Eva Husáková, předseda ČČK
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Společenská kronika
Březen
Bohumil Kšír, Libečov
Vlasta Novotná, Malé Přílepy
Božena Lorencová, Chyňava
Růžena Plodrová, Chyňava
Květuše Jonášová, Chyňava
Jaroslav Kára, Chyňava
Karel Řehoř, Chyňava
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90
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70

Duben
Anna Šímová, Libečov
Jiří Hofmann, Chyňava
Bartoloměj Čeřovský, Chyňava
Lidmila Voráčková, Chyňava
Danuše Špačková, Malé Přílepy

85
83
82
75
70

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem panem
Josefem Králem na jeho poslední cestě.
Děkuji za slova útěchy, podporu, květinové dary a za hojnou účast
na pohřbu.
Irena Králová s rodinou

Vítáme nové občánky

Jaromír Hebeda, Dominik Boček, Daniel Chadraba, Amálie Řežábková, Tomáš Kácha

Poděkování
Děkujeme touto cestou našemu spoluobčanovi
panu Janu Charvátovi za uspořádání výstavy
jeho obrazů s tématikou „Krajina okolí Chyňavy“ , která proběhla 6. dubna na galerii Dělnického domu v Chyňavě. Výstava se setkala
s velkým zájmem veřejnosti. Asi 250 návštěvníků ocenilo především talent, výběr námětů
a dokonalou techniku malby každého obrazu
autora. Těšíme se na další spolupráci s panem
Charvátem při organizaci dalších výstav obrazů
s podobnou tématikou.
Kroužek regionální historie
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Školní okénko
Ve čtvrtek 4. dubna a v pátek
5. dubna probíhal na naší škole
zápis žáků do 1. ročníku.
Na počátku byl nápad vidět děti
jinak. Pozorovat jejich činnost
v týmu, dát možnost rodičům zažít,
jak se jejich dítě chová mezi vrstevníky, zda je to vůdčí typ nebo
se spíše nechá vést, zda dokáže
pracovat týmově, spolupracovat,
přemýšlet.
Vymysleli jsme příběh o drakovi,
který se usídlil v jedné z učeben
a nechce se odsud hnout. Úkolem
dětí bylo dokázat drakovi, že už
jsou na školu připravené. Tým tvořilo 5 nebo 6 budoucích prvňáčků
a paní Tereza Přibylová, která jako
členka ochotnického divadla zahrála skvěle svoji roli nové učitelky. Podle obrazů na zdi vyprávěla
užaslým dětem příběh o drakovi,
jak se narodil, co dělal, kde pobýval a vždy do příběhu byla zakomponována spádová obec a její významná památka nebo dominanta.
Pak už si tým zvolil velitele, dostal
mapu a mohl vyrazit na draka.
Jenže to nebylo vůbec jednoduché.

ke zpěvu se přidali i rodiče. Pouť
pokračovala výrobou papírového
draka, skládáním "harmoniky", lepením, stříháním, každý v týmu
měl svůj úkol, aby vznikl pořádný
létající drak. V dračí kuchyni se
procvičovaly uvolňovací cviky.

Odsud už to byl k drakovi jenom
krůček. Ještě bylo třeba zvládnout
práci s tabletem a skládání obrazu
dračího potomka. Před vstupem
k drakovi se tým poradil, jaké jméno mu dá podle připravených písmenek a pak už hurá dovnitř.
Jenže k drakovi smí přijít jen slušně vychované děti, které umí
pozdravit, zazpívat, říct básničku.
Až pak teprve mohlo dojít na rozdávání medailí a pasování na školáka.
Cestu k drakovi si vyzkoušelo celkem 27 dětí.
Mgr. Vladimíra Hamousová

Šlo se podle stop nahoru, dolů,
zdolávala překážková dráhu v tělocvičně. Děti si při plnění úkolů
opakovaly barvy, pravolevou orientaci, rychlost, hbitost. Musely se
naučit písničku, kterou otextovala
jedna naše skvělá kolegyně hudebnice a vypráví o naší Chyňavě,
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Na berounské radnici bylo u příležitosti Dne učitelů oceněno 35
dlouholetých pracovníků ve školství. Mezi nimi i oblíbená paní
učitelka z naší Mateřské školy
ze třídy Sluníček Ivana Hyková.
Gratulujeme

Tři dny naše děti bojovaly v Limbachu s deseti dalšími týmy
z Čech a z Německa na turnaji
ve vybíjené. Ač jsme nejmenší
školou bez možnosti výběru žáků
(v ročníku je 10 žáků a na turnaj
jich muselo být také deset), rvali
jsme se jako lvi a dobojovali se
do semifinále, kde jsme po neuvěřitelném boji vyhráli (soupeř
měl pár minut před koncem v poli
4 hráče a my kapitána). Umístit
se na třetím místě v této konkurenci bylo pro nás a naše děti
něco neuvěřitelného a radost
byla obrovská. Přivezli jsme si
pohár a herní konzoli. Nejkrásnější překvapení nám udělali rodiče, kteří vítali své děti před
školou transparenty a potleskem.
V pondělí přijal děti pan starosta
Jiří Kříž, který jako velký sportovec ocenil jejich výkony.

Láska, sex a finančák
Ušetřit na daních je vždycky lákavé, zvlášť když vám to několikrát projde. Stačí vymyslet si manželku. Jednou se ale ohlásí kontrola, která ji
chce vidět. Co uděláte? Požádáte svého nejlepšího přítele, aby si vzal
šaty. Jenže věci nikdy nejdou jednoduše. Vedle úředníka dorazí i Vaše
matka a neodbytný domácí, kterému dlužíte nájem za několik měsíců.
Rozjede se kolotoč nedorozumění a náhod. Když už to vypadá, že Vám
všechno projde, zjistíte, že můžete ztratit mnohem víc než jen peníze.
Komedii Láska, sex a finančák autorů Wiliama Van Zandta a Jane Wilmore pro vás chyňavští ochotníci sehrají
v Dělnickém domě od 19 hodin

15. a 22. června 2019

Chyňavský duatlon

Memoriál

Amatérský závod pro všechny
sportovní nadšence

Petra Žáčka

v neděli 14. 7. 2019

Soutěž v požárním sportu

v areálu chyňavských kasáren
Kategorie:
Děti do 5 let
Žáci 6 - 9 let
Junioři 10 - 12 let
Dorost 13 - 18 let
Elite 19 - 29 let
Superstar 30 - 40 let
Stars 41+

v sobotu 31. 8. 2019
v areálu chyňavských kasáren
začátek v 15 hodin
občerstvení zajištěno
od 18 hodin hrají Paradoksy

Registrace na:
www.facebook.com/duatlonchynava/

Ve středu 5. 6. 2019
od 19 hodin na galerii Dělnického domu

1. ukázková hodina flamenca ZDARMA
ženy a dívky jakéhokoliv věku si mohou přijít tanec vyzkoušet
pravidelné lekce začnou od září
s sebou delší sukni, pohodlné tričko
a boty na nízkém širším podpatku

KALENDÁRIUM
Sobota 1. 6.
Dětský den v Chyňavě
od 14 hod v kasárnách
Sobota 1. 6.
Dětský den Malé Přílepy
od 15 hod na hřišti
11. 6. - 14. 6.
Sběr papíru, hliníku a víček
ZŠ Chyňava
Sobota 15. 6.
Zlatá srnčí trofej
Myslivecká soutěž pro děti
od 9 hod v Knížkovicích
Sobota 15. 6.
Běh na Březovou Lhotu
od 10 hod na Lhotce
Sobota 15. 6.
Láska, sex a finančák
od 19 hod divadlo v DD
Pátek 21. 6.
Táborák se seniory
v Dolíkách od 20 hod
22. 6. - 23. 6.
Memorial J a P Husáka
fotbalový turnaj
hřiště Chyňava
Sobota 22. 6.
Láska, sex a finančák
od 19 hod divadlo v DD
Neděle 14. 7.
Chyňavský duatlon
od 8,30 hod
kasárna Chyňava
Sobota 20. 7.
Fernet stock cup
turnaj v malé kopané
od 8 hodin hřiště Chyňava
27. 7. - 28. 7.
Okresní kolo Brdské ligy
hřiště Broumy
soutěž v hasičském sportu
29. 7. - 2. 8.
Příměstský tábor pro děti
Sobota 24. 8.
O putovní pohár Lhotky
od 13,30 hod na Lhotce
soutěž v požárním sportu
od 19 hodin živá hudba
Sobota 31. 8.
Memoriál Petra Žáčka
od 15 hod v kasárnách
soutěž v hasičském sportu
od 18 hod Paradoksy
Sobota 31. 8.
Dračí lodě
Kemp v Berouně
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