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Příběh jednoho srdíčka
Nyní v lednu 2019 je tomu sto let,
co se z některých obcí bývalého
Rakouska - Uherska domů vraceli
italští exulanti, kteří k nám byli
přesunuti z alpských oblastí současné Itálie. Původní slova o tom,
že svoje domovy opustí jen na pár
dní a pak se vrátí zpět, se nepotvrdila a jejich nucený exodus trval
čtyři roky. Přijeli hlavně děti, ženy
a staří lidé, prostě ti, kteří nemuseli narukovat do armády.
Postupem času začala vznikat
přátelství. O jednom takovém zapomenutém příběhu byl náš projekt. Slečna Boženka Lepičová
z Chyňavy a její italská kamarádka Maria Miorelli se musely v roce
1919 rozloučit. Na památku dostala Boženka od Marii přívěšek na

krk ve tvaru srdíčka a na oplátku
si odvážela do své vlasti sazenici
švestky. Srdíčko následně obdržela paní Jaromíra Beerová, vnučka
Boženky Lepičové, společně
s fotografiemi, památníčkem babičky a dalšími vzpomínkami na tu
dobu.
A to byl námět našeho projektu
22. ledna, přiblížit dětem dobu
1. světové války na osudu dětí,
žen a obyčejných lidí, kteří si dokázali v nejtěžších okamžicích
svého života podat pomocnou ruku.
Ten den naše malá škola doslova
„praskala ve švech“. V jedné třídě
se sešli žáci 4. a 5. třídy, starosta
obce Chyňava Jiří Kříž a bývalý
starosta Václav Kšír, který inicioval obnovení česko - italského
přátelství. Starostka obce Unhošť
Iveta Koulová, ředitelka ZŠ
Unhošť Zuzana Fišerová, místostarosta Milína Vladimír Vojáček, Petra Peštová a učitelé ze
ZUŠ Jana Jakuba Ryby Milín
a jejich tři bývalé studentky, kteří
společně vytvořili animovaný film,
manželé Regiolli spolu s paní
Beerovou. Pokračování na str. 6

Sběrné místo - aktuálně
Sběrné místo v Chyňavě v areálu bývalých kasáren bude v provozu
od 1. 4. 2019 a to pravidelně každou středu 15 hod - 18 hod a sobotu
9 hod - 12 hod.
Občané sem mohou přivézt vše kromě bio odpadu, který se ukládá
stále u hřiště, a kromě větví. Ty se vozí na koupaliště.
Kovový odpad lze odkládat do kontejneru u hřiště, pravidelně v úterý
a čtvrtek 15 hod -18 hod.
Na závěr děkuji všem občanům za aktivní účast při udržování pořádku.
Jiří Kříž, starosta
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Vážení a milí spoluobčané,
jaro už nám klepe na dveře,
a stejně jako příroda, tak i v nás
se probouzí aktivita a snažíme
se rozvíjet naši činnost.
S mým postojem k čistotě obce
jste již byli obeznámeni, a tak
doufám, že v tomto směru budeme všichni táhnout za jeden provaz. Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co se v naší obci
v poslední době událo. A také
o tom, co se v následujících měsících chystá. To se následně
dočtete v článku „Zastupitelé
v akci“.
Ještě bych rád poděkoval zaměstnankyním OÚ Chyňava za
jejich zvýšenou pracovní aktivitu
při všech těchto náročných úkolech a zvlášť ocenil výborné výsledky auditu, který u nás proběhl v únoru 2019.
Na závěr můj typ na výborný velikonoční recept na str. 3 – určitě
vyzkoušejte!
Jiří Kříž, starosta

Uzavírka mostku
Od pátku 15. 3. 2019 bude řízen
provoz na mostku u Dědkova
mlýna semaforem z důvodu přípravy staveniště.
Od pondělí 1. 4. 2019 bude silnice č. II/118 ( směr Kladno ) úplně
uzavřena z důvodu rekonstrukce
mostku. Objízdná trasa povede
přes Poteplí, pro nákladní dopravu přes Bratronice, Běleč a Nižbor.
Autobusová zastávka Unhošť,
Dědkův mlýn, u mostu bude
obousměrně zrušena.
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Zprávy z obce

Zprávy z rady a zastupitelstva

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%.

RO souhlasí s ukončením nájemních smluv všem
uživatelů v obecní hale v kasárnách.

Byla schválena dotace od Operačního programu
životního prostředí na kompostéry pro naši obec.
Nyní se vyhlašuje výběrové řízení na dodání plastových kompostérů. Koncem dubna by mohli být
k dispozici pro občany.

ZO schvaluje koupi pozemků pod stavbami v objektu bývalých kasáren od Vojenských lesů.
ZO souhlasí se změnou názvu ulice v Chyňavě
U Kapličky na název Za Kapličkou.

Zastupitelé v akci

ZO souhlasí s prodloužením ulice Járy Cimrmana
na Malých Přílepech.

Nejdříve bych Vás chtěl informovat o průběžném plnění jednotlivých úkolů, zmíněných
v minulém čísle našeho zpravodaje.

ZO schvaluje žádost o rekonstrukci jídelny a 1.třídy
v ZŠ a MŠ Chyňava.

RO rozhodla o přijetí daru od Nadace Kellner, určeného pro sportovce a hasiče.
RO schvaluje pokácení lípy u rybníka a javoru
u čp. 44 z důvodu jejich špatného stavu.
RO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
Klubu Zvonek Králův Dvůr a Záchranné stanici živočichů v Rokycanech.

Areál bývalé pily – zastupitelstvem byla schválena změna Územního plánu a kupní smlouva na průchozí stezku ze hřiště na náves v šířce dvou metrů.
Sběrný dvůr v areálu kasáren – byla podána žádost o dotaci na 1 mil. Kč. Zkušební provoz bude spuštěn začátkem dubna, kvůli zpracování jarních úklidů. Sběr bioodpadu bude nadále na hřišti a větve budou shromažďovány na koupališti a štěpkovány. Proto žádám všechny občany o spolupráci a dodržování tohoto plánu ( Jiří Landa, Jiří Kříž, firma AVE ).
Zpevněná plocha pro uložení bioodpadu – je zpracován projekt (Ing. Michal Mencl) a dále se bude
pracovat na realizaci tohoto projektu.
Plánovaná oprava místní komunikace v ulicích Sobočina, První a Druhá ulice – byla podána žádost o dotaci.
Projekt kanalizace a plynofikace Malých Přílep - byla podepsána smlouva s firmou RISL s.r.o. na plynofikaci v hodnotě cca 9 mil. Kč + DPH. Předpokládaný začátek prací je konec srpna 2019 a já doufám,
že se do té doby podaří vyřešit všechny technické problémy s kanalizací ( trasy, územní řízení, stavební
povolení ) a práce budou moci pokračovat v obci společně v jednom výkopu (Václav Kšír).
Dokončení oprav povrchů místní komunikace v Libečově – po výstavbě kanalizačních, vodovodních
a plynových řadů v Libečově se budou místní komunikace opravovat v průběhu dubna 2019 a předpokládaný termín dokončení je v polovině května 2019.
Zpracování studie pro výstavbu školy a školky – čeká nás velice důležité rozhodnutí a na možné čtyři návrhy řešení je mnoho názorů.
Přítok vody do rybníka – podařilo se odvést vodu ze sklepa Dělnického domu. Zde způsobovala problémy a odčerpávala se do kanalizace. V současné době je svedena do rybníka a jedná se o cca 100 l
za hodinu. Další možnost přítoku je od bývalé slepičárny, kde je pramen, který bude sveden budoucí
stezkou a napojen na trubky vedoucí od Soukupů až do rybníka. Následně bude snad možné vyčištění!
Studie projektu voda a kanalizace Podkozí – na této akci bude moci Lenka Hladká a Bohumír Malík
začít intenzivněji pracovat ve spolupráci s projektantem (Ing. Havlín) ihned po jeho dokončení projektu
kanalizace na Malých Přílepech. V současné době se řeší trasy hlavního vedení.
Nyní bych zmínil úkoly, které vznikly po Novém roce.
Přívod vody a kanalizace na hřišti (Jiří Kříž) – termín konec března 2019
Dokončení střechy zdravotního střediska (Ing. Michal Mencl) – termín březen 2019
Jarní údržba parků a zeleně (Jiří Kříž) – jaro 2019
Řešení kanalizace Na Vápenici včetně komunikace popř. parkovací místa (Josef Husák) – červen 2019
V oblasti životního prostředí dořešit výsledky dendrologické zprávy (Ing. Josef Hakl, Václav Kšír a Marcel Matoušek) – březen 2019
Jiří Kříž, starosta
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Kouzlo zimy

Zeptali jsem se...
nových zastupitelů, čemu se chtějí věnovat v následujících čtyřech letech.
Václav Kšír, 70 let, chci pokračovat v práci na již rozdělaných akcích, a to především ve výstavbě
dalších inženýrských sítích. Velice
dobře vím, kolik úsilí příprava těchto akcí stojí. Dále mne těší rozvoj
spolkové činnosti v naší obci, kterou chci nadále podporovat.
Ing. Zdeněk Steiner, 30 let, klíčový manager, předseda Kontrolního
výboru a člen redakční rady Zpravodaje. Moje priority jsou: rozvoj
obce v oblasti zábavy a sportu
a především vyřešit problém garáží
a bytů na sídlišti a lepší využití areálu kasáren.
Daniel Steiner, 27 let, vedoucí zákaznické podpory. Člen výboru SK
Chyňava, aktivní fotbalista a trenér.
Podílím se na pořádání Chyňavského duatlonu, nadačního běhu,
fotbalových turnajů. Priority: vylepšení sportovního areálu a sjednocení komunikace sportovních akcí.
Ondřej Fuchs, 44 let, vedoucí pracovník v IT, zastupitel a předseda
finančního výboru od roku 2014.
Priority: informovanost občanů,
rozvoj školy, zkulturnění oblasti
kasáren.

Ing. Zdeněk Štorek, 42 let, technik. V zastupitelstvu obce jsem působil již v předešlém volebním období. Jsem zastáncem racionálního
a umírněného rozvoje obce a rád
bych pomohl s řešením otázky
obecních bytů.

Tvarohový kynutý věnec
Těsto: 40g droždí, 100g cukru krupice, 250 ml mléka, 500g hl. mouky, 1 lžička soli, 2 žloutky, 125g
másla, 50 g rozinek, 40ml rumu, citronová kůra.
Náplň: 2 tvarohy, 40g vanilkového cukru, 2 lžíce vanilkového pudingu, 2 žloutky
Pracovní postup: zadělejte těsto, poté přidejte rozinky namočené v rumu. Nechte vykynout (1 až 2 hodiny) a vykynuté těsto rozdělte na dvě půlky a obě vyválejte na dva dlouhé obdélníky. Naplňte tvarohem,
pečlivě zabalte do tvaru válce, aby náplň nevytékala. Následně na jednom konci válce spojte a propleťte
do copu. Oba konce spojte do tvaru věnce. Položte na pečící papír a doprostřed umístěte misku
v odpovídajícím průměru, aby se Vám prostředek nespojil. Na konec potřete pečlivě rozšlehaným vejcem, posypte oříšky nebo mandlemi dle chuti. Teď už jen vložte do trouby a pozvolna pečte na 160-180
stupňů asi 50 minut.
Jiří Kříž
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Jarní výstava
v sobotu 6. 4. 2019
10 - 17 hod v Dělnickém domě
Velikonoční jarmark, květiny, dílničky pro šikulky, občerstvení
Na galerii výstava obrazů chyňavského okolí mladého malíře
Honzy Charváta, slavnostní otevření bude v 10 hodin.

Ukliďme Česko
v neděli 7. 4. 2019
sraz v 9 hodin ve všech
místních částech
Chyňava před Dělnických domem
Libečov u kapličky
Malé Přílepy u hasičárny
Lhotka u rybníka
Podkozí u kapličky
K dispozici budou rukavice, pytle a občerstvení.
Soutěž o nejoriginálnější nález, který do přírody
nepatří

Závod v orientačním běhu
v neděli 28. 4. v areálu kasáren v Chyňavě
Dvojzávod žebříčku Středočeského kraje a Prahy ve sprintu a na
tzv.krátké tratě
Intervalové starty od 11 hodin, kategorie pro veřejnost. Trasy je možno běžet, procházet pěšky nebo třeba s kočárkem ( vyzkoušeno redakcí viz foto ).
Uspořádejte akci v rámci rodiny, spolku nebo kolegů ve firmě.
Kontrolní body je nutno najít podle mapy, kterou dostanete na startu.
Přihlášky na adrese kavka@modus.cz, uveďte jméno a rok narození.
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Výstava mysliveckých trofejí

Co je nového u hasičů?

15. 5. - 17. 5. 2019

Dovolte, abych Vás přivítal u prvního dílu ze série článků, které budou pravidelně informovat
čtenáře o dění ze života chyňavských hasičů.
Na začátek si připomeňme loňský rok z pohledu
zásahové jednotky. Chyňavští hasiči zasahovali
v roce 2018 u 90 událostí. Více jak polovina zásahů byla v katastru obce. Především během
horkého a suchého léta jsme vyjížděli k rozsáhlým požárům do okresů Kladno, Rakovník, Praha-západ a Mladá Boleslav. Jeden z největších
požárů loňského roku jsme likvidovali společně
s hasiči z celého Středočeského kraje v obci Bělá pod Bezdězem. Plameny spolykaly 70 hektarů
lesa.
Koncem srpna neznámý žhář zapálil les u Chodouně. Vyhlášen byl třetí ze čtyř možných stupňů požárního poplachu. Chyňavští hasiči zasahovali na místě události nepřetržitě více jak 40
hodin.
V důsledku komunálních voleb došlo k personálním změnám v chyňavské jednotce sboru dobrovolných hasičů. Novým velitelem se stal Martin
Kůřil. Zástupci velitele byli zvoleni Jan Kšír a Josef Husák. Následně bylo dohodnuto, že v zásahové jednotce bude působit 25 hasičů.
V novém roce převážná většina zásahů souvisela se zimním počasím. Těžký mokrý sníh způsobil popadání stromů a větví na komunikace.
V neposlední řadě nás zaměstnával i uvízlý autobus nebo nákladní automobil, zahasili jsme
hořící saze v komíně a také odstranili následky
po dopravní nehodě v Chyňavě.
V rámci pravidelné odborné přípravy procvičujeme taktické postupy na zdolávání nejrůznějších
typů zásahů.
V dalším vydání Chyňavského zpravodaje přineseme rozhovor s jedním ze členů jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Případné otázky nebo připomínky zasílejte na
hasicichynava@gmail.com
Martin Kůřil, velitel jednotky

na sále Dělnického domu
otevřeno pro veřejnost
denně 9 - 17 hod

Staročeské máje
v sobotu 18. 5. 2019
Průvod obcí od 13 hodin

předtančení české a moravské besedy
s živou hudbou Petra Jungmanna
od 18,30 hod v Lipkách
Taneční zábava od 20 hod
v pohostinství u Lepičů

Noc kostelů v Chyňavě
v pátek 24. 5. 2019
14 – 20 hod
V kapli Církve československé husitské v Chyňavě
možnost setkání s křesťanstvím prostřednictvím
hudby, umění a zážitků.
Program pro děti, seznámení s historií kaple, výstava a večerní čtení z bible.
Koncert hudební skupiny Půljablkoň od 19.00 hodin. Pro příchozí je připraveno i občerstvení.
Půljablkoň je odnoží legendární skupiny Jablkoň,
která neúnavně brázdí hudební vody již více než
30 let. Tvoří ji zakladatel Jablkoně Michal Němec
a fenomenální zpěvačka Marie Puttnerová.
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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
Božena Kárová, Chyňava
Josef Hakl, Chyňava
Milada Haklová, Chyňava
Jaroslava Strialová, Chyňava
Václav Voráček, Chyňava
František Čermák, Chyňava

90
87
86
84

Děkuji za projevené soustrasti k úmrtí mého
manžela Věroslava Šlajchrta, který zemřel
17. 1. 2019
Jana Šlajchrtová

91
90
89
89
87
86
84
83
81
80
75

Pokud máte zájem být uváděni jako jubilanti ve Společenské rubrice, je nutno se dostavit na Obecní
úřad a podepsat souhlas se zveřejněním vašeho jména a věku.
Pokud máte zájem o účast vašeho miminka na slavnostním vítání nových občánků, je třeba podepsat
souhlas se zasláním přihlášky. Z důvodu ochrany osobních údajů není možné zasílat pozvánky.

Spolu pro Libečov

Poděkování

Spolek Spolu pro Libečov z.s. vyhlásil přes svůj
transparentní účet sbírku na nový zvon do kapličky na návsi v Libečově.
Původní zvon z r. 1757 zasvěcený sv. Janu Nepomuckému pukl a byl nahrazen odlitkem.
Zúčastněte se ankety na stránkách spolku
www.spoluprolibecov.webnode.cz
Návrhy na datum vyvěšení zvonu, poselství
a jméno zvonu můžete posílat do 31. 5. 2019

Chtěla bych za Centrum pro zdravotně postižené
a seniory Beroun poděkovat paní Lence Hladké
z kulturní komise Obce Chyňava za uspořádání
hudebního vystoupení pro naši organizaci, které
se konalo 14. 2. 2019 v kapli Československé
církve husitské. Pro dobrou náladu nám zahrála
čtyřčlenná skupina ProraDost. Účinkující navodili
senzační atmosféru, všichni jsme si společně zazpívali. Ti, kteří nepřišli, opravdu o hodně přišli.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1500Kč ,
tato částka bude použita na nákup dalšího pevného chodítka do půjčovny kompenzačních pomůcek.
Petra Šedivá, CZPS Beroun

na email
spoluprolibecov@gmail.com
nebo předat osobně
M.Kučerovi, D.Kšírovi nebo
A.Recinové

Baráčnická obec Chyňava pořádá
v sobotu 27. 4. zájezd
zámek Kratochvíle - prohlídka
Netolice - oběd
Bavorov - prohlídka velkého kostela
Odjezd od všech zastávek v 6,30 hod
Přihlášky a informace u Ivany Procházkové
tel. 606268157
6

Dokončení ze str. 1
Žáci i hosté mohli na vlastní
kůži zažít pocit jazykové bariéry, s kterým se zpočátku potýkali exulanti i starousedlíci, a to
když začal vyprávět italsky pan
Regiolli, potomek italských vysídlenců. Naštěstí jeho manželka Marcela překládala celý poutavý příběh jeho babičky
a ostatních z oblasti Valle di
Ledro, a tak nedošlo
k babylonskému zmatení jazyků. Velmi intenzivní a hluboký
zážitek všem zúčastněným přineslo shlédnutí animovaného
filmu I nostri italiani, který výtvarně zachycuje vystěhování
obyvatel Ledra a epicky staví

Školní okénko
na příběhu srdíčka darovaného
Marií Miorelli své české přítelkyni. Potom dostaly děti úkol
nejnáročnější. Natočit vlastní
film s pomocí hostů, pastelek,
modelíny a tabletů. S příběhem
jednoho srdíčka budou žáci
pracovat v dalších hodinách a z
jiných pohledů se budou snažit
uchopit téma války. Přes bídu,
utrpení, strach a hlad, které válka přináší, můžou vzniknout
přátelství, která absurditu válek
překryjí. Tato přátelství budují
nové cestičky, jako tu kolem
rybníku v Chyňavě.
Mgr. Pavlína Drechslerová

Ze starého a nevyužívaného sklepa
na uhlí vznikla za finanční podpory
obce krásná pracovní dílna, která bude sloužit dětem i dospělým.

Nadšení a zapojení předškoláků
v přípravných kurzech byly potěšením
nejen pro učitelky, ale i pro rodiče.

Páťáci s paní učitelkou Kateřinou
Bernardovou vedli zaoceánský hovor
přes iPad s učitelkou Bekah Tucker,
která žije v USA ve městě Portland ve
státě Aregon. Hodně si to užili.

Sluníčka vaří a pečou
stejně dobře jako
maminky … skoro
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Včelařství v naší obci
Chov včel je významný ze dvou
důvodů. Zaprvé díky včele medonosné se můžeme těšit z blahodárných produktů (med, vosk, pyl, mateří kašička, medovina, propolis
apod. ) a druhý důvod je ještě významnější, a to opylovací činnost
včel. Odhaduje se, že jejich podíl
na opylování je až 90 % a bez této
činnosti včel by zkolaboval celý

ekosystém a pravděpodobně by to
znamenalo zánik člověka na planetě.
Česká republika se řadí mezi včelařské velmoci, je u nás evidováno
kolem 60 tisíc chovatelů včel
a včelstev zhruba 600 tisíc.
Jak jsme na tom v naší obci? Celkem je v základní organizaci
Chyňava evidováno 26 včelařů se
150 včelstvy. Je tu i 7 hostujících
včelařů s téměř 70 úly. Podařilo se
průměrně vytočit 26 kg medu na
jedno včelstvo, dohromady více jak
tři tuny.
Podpořit včelaře v jejich významné
činnosti může každý z nás třeba
jen tím, že si od nich zakoupí med
či jiné produkty a nepojede pro ně
do kilometry vzdáleného supermarketu.
Mgr. Dalibor Bartoš,
člen ZO Chyňava

Vánoční troubení
Tato tradice pod záštitou SK
Chyňava byla již po 25. V roce
1993 Sportovní klub převzal organizování vánočního troubení od
Baráčníků.
Není to vždy jednoduché sehnat
muzikanty a jejich pomocníky, kteří
během Štědrovečerního večera
procházejí Chyňavou. Za každého
počasí se snaží navodit vánoční
atmosféru. V současné době troubí

Petr Jungmann a Pavel Novák.
Pomocníky jsou dlouhodobě Hana
Studenovská a Zdeněk Stádník.
Chtěl bych jim všem poděkovat.
Dále děkuji sportovcům za pomoc
a všem spoluobčanům za finanční
příspěvky do kasiček. Budeme se
snažit tuto tradici dále udržovat,
aby se dochovala i pro další generace.
Karel Řehoř
místopředseda SK Chyňava

Víte, že ...
první číslo Chyňavského zpravodaje s logem staré školy vyšlo v roce
1987, tedy před 32 lety.
První vydání bylo menšího formátu, nebarevné na žlutavém papíře
a stálo 1 Kč. Bylo k dostání
v prodejně Jednoty a na poště
(nebylo distribuováno jako dnes).
Časem bylo k dispozici zdarma
a byl o něj velký zájem, což vedlo
ke zvyšování jeho nákladu. V této
podobě vycházel Zpravodaj až do
roku 2013. V následujícím roce byl
změněn formát a na logo byl použit
nový znak obce. V roce 2015 začíná vycházet nové číslo v barevném
provedení, tak jak jej známe dnes.

Chyňavský
zpravodaj je
proveden
na kvalitním
papíře, ve
formátu A4 s barevnými fotografiemi a je řízen redakční radou, kterou jmenuje rada obce. Redakční
rada je zárukou nezávislosti a kvality poskytovaných informací a zároveň garantuje zvyšování úrovně
celého časopisu.
Přejeme proto celému kolektivu
vydavatelů mnoho úspěchů v této
jejich nesnadné práci.
Kroužek regionální historie

KALENDÁRIUM
Sobota 30. 3.
Nohejbalový turnaj v DD
Čtvrtek 4. 4.
Zápis do ZŠ
14 - 18 hod
Pátek 5. 4.
Zápis do ZŠ
14 - 16 hod
Sobota 6. 4.
Jarní výstava
10 - 17 hod v DD
Sobota 6. 4.
Předvelikonoční jarmark
před fořtovnou Malé Přílepy
Neděle 7. 4.
Ukliďme Česko
od 9 hod
Neděle 21. 4.
Turnaj ve stolním tenisu MP
Sobota 27. 4.
Zájezd na zámek Kratochvíle
Středa 1. 5.
Retro průvod
od 14 hod na Lhotce
Čtvrtek 9. 5.
Zápis do MŠ
13 - 18 hod
Pátek 10. 5.
Zápis do MŠ
14 - 16 hod
Sobota 11. 5.
Okrsková soutěž v požárním
sportu od 9 hod v kasárnách
Neděle 12. 5.
Den všech generací
od 13 hod v kasárnách
15. 5. - 17. 5.
Výstava mysliveckých trofejí
9 –17 hod v DD
Sobota 18. 5.
Staročeské máje v Chyňavě
Sobota 25. 5.
Okresní kolo v požárním sportu
od 9 hodin v kasárnách
Sobota 1. 6.
Dětský den v Chyňavě
od 14 hod v kasárnách
Sobota 1. 6.
Dětský den Malé Přílepy
od 15 hod na hřišti
Sobota 15.6.
Běh na Březovou Lhotu
od 10 hod na Lhotce
Sobota 15. 6. a 22. 6.
Láska, sex a finančák
od 19 hod divadlo v DD
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