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Staročeské máje v Chyňavě
Máje jsou za námi, špičku vybojoval Luboš Jelínek v páru s Markétou Kohoutovou. Můžete říct, na rok je vystaráno. Požádali jsme
májovníky o shrnutí toho, co je čeká, než se opět nastrojí do krojů.
Staročeské Máje v Chyňavě jsou
zřejmě největší kulturní akcí
v naší obci. Konají se každoročně jednu sobotu uprostřed května již od 40.let minulého století
a doprovází je velký zájem přihlížejících.
Dlouhá léta se v obci tancovala
jen česká beseda. Pro letošní rok
jsme se ale rozhodli vrátit zpátky
do historie, a naučit se tu besedu, která se tu začala tancovat
jako první. Od počátku doby, kdy
se máje v obci tancují, se tancovala moravská beseda. Později
po druhé světové válce se přidala i česká beseda, která ale moravskou část časem vytěsnila.
Letos jsme se rozhodli tancovat
obě dvě.
Než ale vypukne hlavní den,
uběhne dlouhá cesta zařizování
a domlouvání. Vše začne již rok
předem, po skončení předešlých

májů, kdy se musí zamluvit kapela, která májovníky po celý den
doprovází. Dlouhá léta je touto
kapelou skupina kolem Ing. Petra
Jungmanna.

Po novém roce, na přelomu ledna a února, se chyňavská mládež domlouvá na první nácvičnou. Každou neděli odpoledne
se začne trénovat beseda a česká polka. Dávají se dohromady
páry na tancování a páry na roznášení upomínek.
Pokračování na str. 3

Co musíte vědět
Jak jsem v minulém zpravodaji
zmínil, v současné době je nejdůležitější a finančně nejnáročnější akcí plynofikace a kanalizace Malých Přílep. O tuto akci
se stará bývalý starosta Václav
Kšír. Co se týká plynofikace, je
vysoutěžena firma RISL, která
bude akci v hodnotě cca 12 mil.
Kč provádět. Celou částku hradí
obec ze svých zdrojů, protože na
toto už dotace není vypsaná.

Práce začnou v září a v místě od
bývalých jatek by se měla připojit
i kanalizace, pokud se vše časově zvládne. Na tuto akci
s plánovaným rozpočtem 27 mil.
Kč obec žádá o dotaci. Možnost
žádat o dotaci a stihnout termín
podání je podmíněna splněním
několika věcí a v současné době
už je situace časově napjatá.
Pokračování na str.2

ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme žhavé léto, děti mají prázdniny plné sluníčka, většina lidí si
užívá anebo se chystá na dovolenou a ostatní si taky plní sny
a představy o co nejpříjemněji stráveném letním čase. Pro všechny,
kteří si užívají léta, slunce, pohody
a grilování s přáteli, mám přání:
vše si užívejte, odpočiňte si a nasbírejte síly pro další práci. Těm,
kteří musejí v tento letní čas pracovat, přeji ať jim práce tzv. „utíká“,
svoje povinnosti splní co nejlépe
a tento teplý čas přežijí v pohodě.
Já chci všechny občany upozornit
i na stinné stránky tohoto období.
Jistě jste si všimli a slyšeli skoro
každodenní houkání sirény, někdy
i vícekrát během jednoho dne
a tudíž výjezdů našich hasičů. Touto cestou děkuji našim hasičům za
obětavou a v tomto horkém čase
obzvlášť namáhavou práci. Spoluobčany žádám o zvýšenou pozornost a opatrnost při výjezdech hasičů. V suchém období je při požáru
každá minuta dlouhá a proto co
nejrychlejší příjezd hasičů je mnohdy záchranou dalších a možná daleko horších následků. Proto se
snažme těmto nepříjemným věcem
co nejvíce předejít a pokud už
k tomu dojde, svým přístupem práci
našich hasičů nekritizovat, ale napomáhat.
Jinak všem přeji hezké a příjemné
léto. Krásnou úrodu na zahrádkách, spoustu okurek, rajčat a hlavně všem více vláhy.
Dětem přeji prázdniny plné zážitků
a úspěšný vstup do dalšího školního roku.
Jiří Kříž, starosta

Zprávy z obce
Poplatek za odpady, psy a nájemné z pozemků
lze 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%.
Od 29. 6. došlo ke zkrácení autobusové linky A31,
která dříve jezdila na trase Kladno - Příbram. Ranní spoj končí v Berouně, dále je nutno pokračovat
jinými autobusovými spoji nebo vlakem.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V roce 2018 odevzdali naši
občané 2114,34 kg starých spotřebičů. Ze studie neziskové společnosti ASEKOL vyplývá, že díky recyklaci jsme uspořili 51,27 MWh elektřiny, 3642,59 litrů
ropy, 195,79 m³ vody a 0,95 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,43
tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 40,60 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektroodpadu má pozitivní vliv na životní prostředí.
Přijďte znovu nakrmit červený
kontejner.

Co musíte vědět
Společná pokládka kanalizace
s plynem na hlavní ulici je
v ohrožení. Důvodů zpoždění je
více. Nejdříve se řešila možnost
umístění čističky na Malých Přílepech. To nebylo možné z důvodu
nedostatku přírodní vody nutné
pro provoz čističky. Nyní je problém souhlas vlastníků pozemků
dotčených trasou. Tato jednání
a urychlení těchto souhlasů řeší
Ing. Olga Kobilková a Václav Kšír.
Zde bych chtěl všem obyvatelům
Malých Přílep něco sdělit. Pokud
se podaří získat dotaci a budeme
muset plnit její podmínky, je na
všech obyvatelích Malých Přílep
se na tomto aktivně podílet. Proto
chci za každou přípojku složit zálohu 10 tis. Kč a tím si u každého
trochu pojistit napojení/přihlášeníVAK/ na hotovou kanalizaci. Samozřejmě při splnění podmínek
dotace se občanům částka vrátí
v celé výši. Toto je moje pojistka
před potížemi, které jsme měli
v Libečově, kde se občané připojovali pomalu, a hrozilo vrácení
dotace. Díky Miroslavu Kučerovi
st. a jeho obětavosti se vše povedlo. Toto a něco podobného už
nechci a proto tato záloha. Děkuji
za pochopení.
Další důležitá informace se týká
obyvatel Libečova. Jak jsem psal,
kanalizace se nakonec povedla
a vrácení dotace nám nehrozí.
Druhou zdejší akcí je plynofikace
a možnost napojení domácností

na plyn v září. V současné době
probíhají kolaudační jednání. Po
jednání s Ing. Coufalem, majitelem firmy RISL , která stavbu prováděla, je uvedený termín reálný.
Proto se občané Libečova mohou
začít připojovat. Např. firma Topení Malý s tímto kapacitně počítá.
Další info všem občanům je zprovoznění a zmodernizování kamerového systému /M. Špaček/
včetně nově monitorovaného místa na otočce Podkozí - zastávka.
Dále řešíme způsob sledování
prostoru koupaliště, kde se objevují věci, které patří do sběrného
dvora. Ten je v prostoru kasáren,
otevřeno STŘEDA 15 - 18 hod.,
SOBOTA 09 - 12 hod. Prostor
u koupaliště je pro VĚTVE
a DŘEVINY. Prostor u hřiště pro
trávu a listí. Děkuji. Pro vybavení
tohoto prostoru kamerovým systémem potřebujeme el. energii
a zde nám pomůže VAK Beroun.
Co se týká kamer, už se nám díky
nim povedlo vrátit zmizelý slunečník před restaurací DD.
Dále chci informovat obyvatele
Chyňavy o úpravě ceny za stočné, kterou schválilo zastupitelstvo.
Dojde k navýšení z 38,20 na
40,60 Kč/m³. Tato cena bude
účtována od 1.7.2019 v Chyňavě
a nově i v Libečově. Tento rozdíl,
který činí 2,40 Kč/m³, bude ukládán na zvláštní účet a částka cca
100 tis. Kč ročně bude po dobu 10
let spořena pro případ opravy no2

vého řadu. Toto je smluvní povinnost Obce s VAK Beroun. Po
uplynutí těchto 10ti let se uložená
částka cca 1 mil. Kč převede na
běžný účet Obce, pokud se nebude nic v novém kanalizačním řadu
opravovat.
Ještě jsem v minulém zpravodaji
slíbil info o setkání starostů u nás
v Chyňavě ohledně Odpadového
hospodářství /dále OH/. Setkání
proběhlo 30. 5. v budově OÚ za
účasti 17ti starostů z okolí. Dále
se zúčastnil zástupce Ministerstva
vnitra a informoval všechny o platné vyhlášce a té nové, která se
připravuje na rok 2021. Jednání
se zúčastnili zástupci /ředitel/ firmy AVE, která se u nás a ve většině přítomných obcí o OH stará
a jak nám, tak i ostatním, poslala
nový způsob účtování svozů popelnic. Na jednání se dostavil
i ředitel konkurenční firmy Rumpold, která se OH také zabývá.
Jednání bylo dost živelné a výsledkem bylo domluvení dalšího
setkání a to 20. 6. 2019 v Berouně
na MěÚ.
Tady se sešlo ještě více starostů,
jednání vedla starostka Berouna
RNDr. Soňa Chalupová a program
se zabýval jen OH. Výsledek bude
znám během prázdnin, podle stanoviska jednotlivých obcí. Stanovisko rady je o celkové spolupráci
všech obcí a tlaku na svozové firmy na lepší služby a ceny.
Jiří Kříž, starosta

Zastupitelé v akci














byty sídliště - řeší Ing. Zdeněk Štorek a Ing. Michal Mencl – projekty a způsob oprav
pořízení nové techniky pro údržbu - řeší Josef Husák
cesty a silnice Podkozí – řeší Lenka Hladká a Bohumil Malík
sportovní areál + dětské hřiště - řeší Daniel Steiner + komise
kasárna /garáže +budovy/ - řeší Ing. Zdeněk Steiner
komunikace Libečov + dořešení po kanalizaci - Miroslav Kučera st.
škola + prostory okolo – řeší Karel Novotný
komunikace Lhotka + rozhledna – řeší Mgr. Dalibor Bartoš
záležitosti občanů, životní jubilea – Jaroslava Pelcová, Lidmila Voráčková, Naďa Křížová
divadlo, práce FV - Ondřej Fuchs
dotace / kontejnery + kompostéry / - řeší Jiří Landa
životní prostředí - řeší Ing. Josef Hakl
územní plán rozvoje obce – řeší Martin Malý MBA, Daniel Dušek

Staročeské máje v Chyňavě
Zkušenější učí ty začínající, jak
správně a co nejlépe besedu odtancovat.
Letos nastala doba tvrdého nacvičování, protože nikdo z nás moravskou besedu tancovat neuměl.
Scházeli jsme se tedy i častěji než
jednou týdně a pokusili se to dovést k co největší dokonalosti.
Ve stejnou dobu začínají i práce
na ostatních věcech kolem. Musí
se domluvit hudba, která bude
hrát v pátek večer u Krále a v sobotu na taneční zábavě. Dále je
potřeba zamluvit jeřáb, zařídit tisk
upomínek a plakátů. Také jsme
letos nechali ušít 8 nových krojů
pro chlapce. Je potřeba se domluvit s místním hajným o výběru
vhodného smrku, ze kterého se
po pokácení stává Král, a břízek,
které se dávají kolem besedy
a k domu každé vyváděné dívky.
Hlavní práce ale nastávají od
čtvrtka, kdy se jede do lesa pokácet Král a vybrat ty nejlepší břízky.
V podvečer se břízky ozdobí nastříhaným krepovým papírem
a schovají pod střechu poblíž
návsi.
V pátek od rána začnou chlapci
kopat jámu pro umístění Krále. Až
když mají hotovo, odjíždí se do
lesa připravit Krále na převoz
k místu určení. Převoz nemusí
vždy probíhat hladce, jako se to
stalo v letošním roce, kdy se nám
strom zlomil hned v první zatáčce.
Musel se tedy pokácet nový,
u kterého už přeprava proběhla
podle plánu. Za pomoci techniky

a síly chyňavských chlapců se
strom naloží a dopraví do vsi, kde
je odkorněn, ozdoben a následně
postaven pomocí přistaveného
jeřábu za dohledu početného publika. Úklidem kolem Krále končí
páteční práce a začíná víkendové
veselí.
Chvíli po páteční půlnoci odnese
každý chlapec ozdobenou májku
k domu svému děvčeti. Se svítáním se postaví beseda a poslední
přeživší mohou jít na pár hodin
spát.
V sobotu před polednem se všichni májovníci sejdou před Dělnickým domem. Naposledy se vyzkouší beseda s živou hudbou
a úderem poledne vychází průvod
obcí. Všichni přihlížející dostanou
upomínku v podobě malé kartičky.
Nezapomínáme na májovníky,
návštěvníky ani na projíždějící
auta.
V čele průvodu jde Kecal s Drábem, kteří jsou následováni tanečníkem první vyváděné dívky. Po
příchodu k domu se tito tři odeberou společně s tanečníkovou kolonou dovnitř. Kecal představí rodičům mládence. Po svolení rodičů
může pár odtancovat taneční sólo
před domem a v podvečer besedu. Mezitím zbylé páry venku
utvoří kruh a zpívají lidové písně.
Tento proces se opakuje v průběhu dne tolikrát, dokud nejsou vyvedeny všechny dívky.
Průvod májovníků se vrátí zpět na
náves, kde je okolo besedy čeká
hodně přihlížejících. Všem před3

vedou výsledek několika měsíců
snažení. Celý den vrcholí kácením
Krále za zpěvu krojovaných děvčat. Před dopadem Krále na zem
se májovníci rozdělí na dvě skupiny. Vítěz z první skupiny získává
špičku. Výherní trojice ze druhé
skupiny získává věnec.

Páry se poté naposledy seřadí do
průvodu, v jehož čele jde majitel
špičky následován výherci věnce.
Společně dojdou až na taneční
sál, kde majitel špičky odtancuje
polkové sólo se svojí partnerkou.
Následuje valčíkové sólo pro věnec.
Celý průvod je zakončen posledním společným tancem všech májovníků a taneční zábava může
začít. O půlnoci se sóla opakují
a celé máje končí bujarou zábavou těsně nad ránem.
za májovníky Radek Lepič

20 let klubu seniorů
V lednu 2019 uplynulo 20 let od
založení Chyňavského klubu seniorů. Iniciátory a zakladateli byli
Vladimír Reizenthaler , Ing. Stanislav Strial a Ing. Jiří Hofmann,
kteří Klub střídavě vedli do roku
2014. V době ustavení měl
CHKS 30 členů.
Všichni členové (ale i nečlenové)
mají možnost zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem.
Jedná se o nedělní vycházky,
Jarní pochod všech generací,
dámské jízdy (tvoření, přednášky, besedy), cvičení seniorek,
oslavy MDŽ, Dne matek a Dne
seniorů, zájezdy, táboráky
v Dolíkách a ve Vilímáku, valné
hromady s hudbou a tancem.
Další akce: vydávání Informátoru
s termíny všech akcí, pořádání
výstav s Kroužkem regionální
historie, spolupráce s Mateřskou
a Základní školou (vystoupení
dětí pro seniory), blahopřání jubilantům (narozeniny, výročí svat-

Tip na výlet

by), vyhodnocení vycházek
s posezením, účast na obecních
a spolkových akcích. Těchto akcí
se zúčast ňuj í i členo vé
z Libečova a Malých Přílep.
V současnosti má CHKS 108 členů a od roku 2015 je předsedou
Václav Lapka. Obci Chyňava děkujeme za finanční podporu našeho Klubu.
KRH Jaroslava Strialová
Půjdete-li cestou z nyní zavřeného
mostku u Dědkova mlýna vlevo po
louce podél potoka až směrem
k Brožovu mlýnu, potkáte maličký
soukromý hřbitov a kamenné sofa.
Pak vás určitě upoutá zajímavá
kompozice mlýnských kol a kovářské kovadliny. Symbolizuje spojení
starých mistrovských řemesel cechu mlynářského a kovářského
v moderním pojetí mladých umělců
Zorky Krejčí a Zdeňka Ruffera. Pocty k odhalení tohoto díla se dostalo mlynáři Karlu Bočkovi a uměleckému kováři Miroslavu Kučerovi.
Až podniknete výlet tímto směrem,
zastavte se tady.
red

Obec Chyňava vás zve na

Koncert v kostele sv. Prokopa
ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 17 hodin
vystoupí děti ze Základní a Mateřské školy v Chyňavě
můžete vidět zrestaurované oltářní obrazy
součástí koncertu bude výstava o historii kostela
a také občerstvení
chováme se ekologicky, vezměte si prosím svůj vlastní hrníček

Poděkování
Chceme poděkovat chyňavským hasičům
za likvidaci včel v našem rodinném domě.
Rodina Bartošova

Rádi bychom poděkovali hasičům místním i z okolních
sborů, kteří zasahovali při požáru našeho pole dne 5. 7.
a 6. 7. 2019. Díky jejich rychlému zásahu nedošlo
k žádným dalším a větším škodám.
Vojtěch a Emil Beerovi
4

Úspěchy v požárním sportu
Začátkem května, se v kasárnách
konalo Okrskové kolo v PS. Pro
náš sbor Malé Přílepy Modré to
byl začátek letošní sezóny, do které nastupujeme s omlazenou základnou. Na 100 m překážkového
běhu nastoupily Andrea Štětková,
Zuzana Hřebíková, Alena Najmanová a Karolína Kašáková.
Všechny čtyři pokusy byly povedené. Útok byl také velmi povedený, hezky pod 30 s. S těmito časy
jsme postoupily do Okresního kola
z prvního místa.
Okresní kolo se konalo 25. 5.
2019 opět v Chyňavě. V první štafetě, první úsek - domeček, běžela
Alena, proudnici předávala Karolíně, která překonávala příčné břevno, kladinu s rotkami běžela Andrea a hasičák přenášela Zuzka.
Druhou štafetu začínala Irča, pokračovala Markéta, Vendy si poradila s kladinou a Jana s hasičákem. Obě štafety měly platný po-

kus, první s časem 71,81 s se
umístila na třetím místě, za ženami z Broum a Záluží. Druhá měla
čas 88,86 s. Náš čas nastal při
plnění disciplíny požární útok. Tady Mirka, Jana, Míša, Alča, Vendy, Zuzka a Andy zabojovaly
a pokusem ukončeným v čase
29,13 s se rázem dostaly na první
místo.
Krajské kolo v PS proběhlo
v Kutné Hoře 15. - 16. 6. 2019.
První den se plnily disciplíny 100
m překážkového běhu a štafety.
Překážkových běhů se účastnily:
Andrea Štětková, Alena Najmanová, Zuzana Hřebíková, Michaela
Vaverová, Aneta Braunová, Karolína Kašáková a Vendula Malá.
První štafeta běžela ve složení:
domeček - Alena Najmanová,
příčné břevno - Aneta Braunová,
kladinu - Míša Vaverová, hasičák Andrea Štětková. Druhá štafeta
běžela ve složení: Karolína Kašá-

ková, Zuzana Hřebíková, Mirka
Karásková a Vendula Malá. Celkově po prvním dni jsme byly na
8. místě. Druhý den byly na pořadu požární útoky. Mnohým družstvům jejich pokus komplikoval
silný protivítr. I do našich proudařek se opřel velmi silný poryv větru a pokus skončil časem 32,76 s.
Druhý pokus nebyl lepší. Celkově
jsme na krajském kole obsadily
10.místo.
Za SDH MPM Bc. Marie Malá

Chyňavský duatlon - 4. ročník
Výsledky jednotlivých kategorií
Děti do 5 let - Richard Motola, Matěj Kazda, Štěpán Jandura, Jaroslav Král,
Natálka Bauerová (CH), Kristýnka Štětková (CH)
Chlapci 6 - 9 let - 1. Lukáš Petřík (CH), 2. Kryštof Rybář, 3. Marek Choutka
4. Karel Novotný (CH), 5. Patrik Pohlídal (CH)
Děvčata 6 - 9 let - 1. Rozárie Kazdová
Chlapci 10 - 12 let - 1. Daniel Šturm
Děvčata 10 - 12 let - 1. Veronika Jandurová, 2. Marie Choutková
Elite Muži 19 - 29 let - 1. Tomáš Trgyňa
Elite Ženy 19 - 29 let - 1. Iveta Zetochová, 2. Anna Vážná
3. Kateřina Neubauerová
Superstar Muži 30 - 40 let - 1. Jiří Chyba, 2. Ondřej Kazda, 3. Ivo Rybář
4. Zdeněk Bauer (CH), 8. Jiří Štorek (CH),
9. Přemysl Kostlivý (CH)
Superstars Ženy 30 - 40 let - 1. Lenka Bartošová, 2. Pavla Hrníčková,
3. Martina Rybářová
Stars Muži 40+ - 1.Drahomír Koudelka, 2.Jiří Stránský, 3.Martin Votava
9. Roman Kohout (CH)
Stars Ženy 40+ - 1. Jana Vítová (CH), 2. Jana Horňáková
Podrobné výsledky a foto na https://www.facebook.com/duatlonchynava/
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Společenská kronika
Květen
Marie Krobová, Chyňava
Drahomíra Navrátilová, Libečov
Alena Holečková, Libečov
Květa Konvalinková, Chyňava
Hana Prošková, Chyňava
Josef Novák, Chyňava
Zdeňka Kavková, Chyňava
Jana Nohelová, Chyňava
Jaroslav Špaček, Malé Přílepy

88
88
86
84
84
81
80
75
70

Děkujeme všem našim spoluobčanům
za slova útěchy a podpory v naší
těžké chvíli.
Rodina Bartošova

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

94
88
87
86
86
86
86

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit mou manželku
Mílu Lepičovou na poslední cestě.
Také děkujeme za hojné květinové dary, vřelá slova útěchy
a velkou účast na pohřbu.
Manžel Jaroslav a synové

Úspěšný ročník mladých hasičů z Malých Přílep
Hra Plamen má podzimní a jarní
kolo. Z podzimní části, která se
skládá ze štafety požárních dvojic (postupně se připojí vedení
s proudnicí na hydrant a zase vše
sbalí) a závodu požárnické všestrannosti (běžecký závod 5-ti
členných družstev s plněním úkolů
- střelba, topografie, technické
prostředky, zdravověda, vázání
uzlů, překonání překážky na laně)
si naše družstva držela dobré pozice, ze kterých se dalo útočit na
stupně vítězů.
Jarní kolo probíhalo v Hýskově 8.
a 9. 6. Soutěžilo se ve štafetě 4 x
60 (s překážkami kladina, příčné
břevno, přenášení hasicího přístroje, připojení hadic na rozdělovač), štafeta CTIF (závod 9-ti
členných družstev s překonáváním překážek), požární útok (se
stříkačkou a vodou jako u dospělých, pouze s kratšími hadicemi)
a požární útok CTIF (soutěž 9-ti
členných družstev, kde každý plní
jasně dané úkoly). Do celkového
hodnocení se zahrnuje i kronika
dokládající celoroční činnost mladých hasičů. Letos se přílepská
přípravka zaslouženě umístila na
1. místě. Ve velké konkurenci 13
týmů se mladším podařilo obsadit
bronzovou příčku a starší žáci
skončili na výborném 4. místě
z celkového počtu 12 zúčastně-

ných družstev.
Následující víkend se děti účastnily Noční soutěže v Hýskově. Zde
přípravka nenašla soupeře a opět
vybojovala stupeň nejvyšší. Mladší obsadily se dvěma družstvy 13.
a 15. místo z 20 týmů. Starším
patřila pátá příčka, z celkových 19
zúčastněných.
Letos v kategorii střední dorost na
okresní soutěži 26. 5. v Chyňavě
Matěj Špaček vyhrál a postoupil
tak do krajského kola, které se
konalo v Mladé Boleslavi.
Na krajské soutěži překvapil svým
výkonem i profesionálním chová-

6

ním a umístil se na krásném čtvrtém místě.
Letošní výsledky se řadí mezi jedny z nejcennějších v historii účasti
našich mladých hasičů na okresních a krajských soutěží.
Ze strany vedoucích děkujeme
všem rodičům za pomoc a podporu, bez kterých by soutěže s 30
dětmi neměly tak rodinou a pohodovou atmosféru. Matějovi Špačkovi děkujeme za nezapomenutelný zážitek z krajského závodu dorostu a přejeme mnoho dalších
úspěchů.
Za SDH MP Michal Špaček

Školní okénko
Mateřská škola Chyňava se chopila výzvy a zapojila se do celostátní kuchařské soutěže Zdravá 5.
Tři děti ze třídy Sluníček – Vlastík
Holeček (5), Laura Steinerová (4)
a Ema Matoušková (4) vařily pod
vedením učitelek Lucie Matouškové a Terezy Kuchařové. Dostaly
se přímo do finále s receptem „
medvědí pomazánka“, se kterou
nejdříve pohostily v podobě zdravé svačinky bývalé učitelky
z Chyňavy.
V sobotu 25. 5. dále soutěžily
v Národním zemědělském muzeu
v Praze s pěti nejlepšími školkami
z ČR. Konkurence byla veliká, do
finále postoupilo pouze 20 týmů
z 350 MŠ, ZŠ a DD. Zadáním
soutěže byla příprava zdravé studené svačinky s použitím bylinek.
Náš tým „Kuchaříci“ vymyslel dvě
variace, slanou a sladkou. Slaná
obsahovala cuketové špagety
a parmezánem, rajčaty a bazalkou. A sladká varianta byl cuketový štrůdlík z cuketových
špaget s jablky, ořechy , rozinkami, skořicí a meduňkou.

S těmito recepty jsme vyhráli
1. místo. Děti ukázaly, že se vaření nebojí a ví, jak si připravit zdravou svačinku. Paní učitelky předvedly svoji kreativitu a šikovnost
při výběru oblečení a dobrých kuchařských nápadů.
Velké poděkování je pro paní Pospíchalovou za ušití krásných zástěrek a čepiček a paní učitelce
Ivaně Hykové za vyšití jmen dětí
na zástěrky. Vítězové strávily nezapomenutelný zážitkový víkend
v jihočeském Resortu Hulín.

Den s Lesy České republiky byl
sice parný, přesto pro děti velmi
akční.

Děti z naší školky vytvořily obrázek na téma Léto
s klatovským kuřátkem. Díky vašemu hlasování
na facebooku soutěž vyhrály a získaly kuřecí výrobky a velký set stavebnice Millaminis. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.
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Vymetání stodol

KALENDÁRIUM

5. ročník srazu historických strojů

Sobota 3. 8.
Vymetání stodol
od 10 hod na Poteplí
Sobota 17.8.
Potlach osady Rujana
od 19,30 hod
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 hrají Paradoksy
Sobota 31. 8.
Dračí lodě
od 9 hodin v Berouně
Pondělí 9. 9.
Latin ladies
od 19,30 hod v DD
zkušební hodina zdarma
Sobota 14. 9.
Soutěž ml.hasičů
od 9 hod Malé Přílepy
Sobota 21. 9.
Celosvětové setkání
Ludmil & Bořivojů
Svatoludmilská pouť
Tetín
Čtvrtek 26. 9.
Charitativní koncert
od 17 hod
v kostele sv. Prokopa
Neděle 13. 10.
Posvícenský koncert před DD
občerstvení
Sobota 19. 10.
Divadlo L.O.Ď.
Sobota 9. 11.
Pochyňavské svícení
od 17 hod před DD
Sobota 16. 11.
Dušičkové pečení
od 13 hod v DD

v sobotu 3. 8. 2019 od 10 hodin
v areálu koupaliště Poteplí
vystavovat může přijet úplně každý, kdo má doma něco zajímavého
občerstvení, soutěže, spanilá jízda,
možnost stanování, vstupné dobrovolné
www.vymetanistodol.cz

Výročí osady Rujana
Potlach osady Rujana
k 90. výročí založení
se koná 17. 8. 2019
slavnostní zahájení spojené
se zapálením ohně v 19,30 hodin

Závody dračích lodí
5. ročník závodu
amatérských FUN posádek
v sobotu 31. 8. 2019 od 9 hodin
v areálu kempu v Berouně
Přijďte podpořit Draky z Chyňavy
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