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Slovo starosty

Co musíte vědět
Jako v minulém, tak i v tomto
Zpravodaji začnu tím nejdůležitějším, plynofikací v Libečově.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
na dodavatele plynu, kterou jsem
hned podepsal a pokud vše bude v pořádku, bude se Libečov
od poloviny září připojovat na
plyn. Následně je možno, aby
občané uzavírali smlouvy na dodávku s jejich vybranými dodavateli. Pro Libečov je to po vodě,
kanalizaci a komunikacích další
zpříjemnění života v obci.
A když píši o plynofikaci v Libečově, do Malých Přílep se
s přívodem plynu v září teprve
začne. Jak jsem už psal minule,
tato akce v hodnotě cca 12 mil.
Kč je v režii obce. Proto se plánovaná kanalizace musí řešit
přes dotaci, protože tuto akci s
původním rozpočtem cca 27 mil.
Kč obec finančně neutáhne. Protože k žádosti o dotaci je nutné
splnit i potřebný počet přípojek,
uskutečnila se 4. 9. na Malých
Přílepech schůzka s občany. Na
schůzce byl ing. Dejmek, zástupce firmy INGAS a projektant této

akce, exstarosta V. Kšír, Ing. O.
Kobilková a také já. Uvidíme, jak
se informace ze schůzky odrazí
v počtu anketních lístků, které
obyvatelé obdrželi. To se dozvíme po 10. září, až se anketa
zhodnotí. Dále se Malých Přílep
ještě týká zastupitelstvem schválený příspěvek cca 500 000,- Kč
na nákup auta pro SDH Malé
Přílepy, další částka cca
750 000,- Kč je z dotace.
Co se týká Lhotky, řeší Mgr. D.
Bartoš kromě jiného hlavně přístavbu bývalé knihovny s Ing. M.
Menclem. Také zde proběhla
hasičská soutěž a další akce se
připravují.
Na Podkozí jsme měli výjezdní
zasedání 5. 8. a řešili jsme
s PhDr. H. Markusovou cesty.
Dohodli jsme se na způsobu řešení a této akce se ujala Lenka
Hladká. Dále se vyřešil problém
vody z Rovinek, která teče p.
Dolanské na pozemek. A poslední info je rozšíření plochy a nájezdů pro kontejnery na otočce.
Pomohl p. Pinkas.
Pokračování na str.2

Kanalizace Malé Přílepy
Z iniciativy obce se uskutečnila
veřejná schůze, jejímž hlavním
bodem byla splašková kanalizace v části obce Malé Přílepy.
Schůze se účastnil starosta Jiří
Kříž, členové ZO Václav Kšír,
Lenka Hladká a zástupce projektanta ing. Jiří Dejmek z firmy Ingas. Přítomno bylo cca 60 obyvatel Malých Přílep.

ZDARMA

V úvodním slovu pan starosta
připomněl, že zatímco plynofikace je již projektově a dodavatelsky připravená a s realizací se
započne v září, s kanalizací je to
o hodně složitější. Všichni si uvědomujeme, že obě akce jsou pro
„komfort bydlení“ obyvatel dost
zásadní.
Pokračování na str. 3

Vážení spoluobčané,
s vítáním 22 prvňáčků do školy se
hlásí o slovo další období roku podzim. Pro mnohé z vás je právě
toto období nejkrásnější z celého
roku. Po krásně prožitých prázdninách a dovolených v parných
dnech je tento podzimní čas vítanou změnou, jak pro přírodu, tak
i pro nás starší občany. Přichází
tzv. babí léto a příroda se začne
vybarvovat všemi barvami. Párkrát
nám zapršelo, příroda se znova
probudila, tráva se opět zazelenala
a houby obohatily naše jídelníčky.
Na zahrádkách se rozběhlo finále
celoročního snažení. Doufám, že
se všem aktivním dařilo a zahrádky
vám udělaly jen radost.
Podzimem vstupujeme do druhé
části roku, tzv. tvůrčí části, která je
a pro mne vždy byla, rozhodující
pro výsledek celého roku. Po odpočinku v létě se vždy lépe a s větší
aktivitou dotvářejí již rozdělané věci
nebo s radostí tvoří nové. Tak vykročme tou správnou nohou a pěkně zostra a s pořádným tahem na
branku.
Jak jsem viděl na setkání spolků,
připravuje se spousta akcí, tak se
máte na co těšit. Přeji vám hezký,
pracovní, příjemný a hlavně ve
zdraví prožitý podzimní čas.
Na závěr chci poděkovat Spolku
Chyňava dětem za organizování
Příměstského tábora ,,PRAVĚK“.
Jak jsem viděl, děti byly nadšené,
takže skvělá akce a jen více takových. A poslední poděkování patří
všem účastníkům dračích lodí. Děkuji a za rok jedu taky.
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%.

Do popelnice NE

kam s ním

použité baterie
malé elektrospotřebiče
eternit, barvy, ředidla apod.
bio odpad - tráva
bio odpad - větve
plasty
papír
uhynulá zvířata

červený kontejner
červený kontejner
sběrné místo
u hřiště
koupaliště
žlutý kontejner
modrý kontejner
kafilérie

Do popelnice patří pouze studený popel.
Papír sbírají děti ve škole 15.10. - 18.10.

ZO schválilo zavedení dvousložkové ceny vodného. Za měsíc zaplatí odběratel 45 Kč paušál za
vodoměr + za odebranou vodu. Dle informace
VAK Beroun by se cena měla lišit v řádech korun.
Uzavírka mostku u Dědkova mlýna bude oproti
původnímu předpokladu až do 30. 9. 2019.

Sběrné místo v Chyňavě
Otevřeno středa 15 - 18 hod, sobota 9 - 12 hod
Můžete zde odevzdat: papír, plasty, sklo, železo,
velké elektrospotřebiče, počítače, zářivky, starý
nábytek, koberce, lina, pneumatiky (viz foto).

Co musíte vědět
No a dostali jsme se do Chyňavy
a já chci hned na začátku připomenout, provoz sběrného místa
v kasárnách je středa 15 - 18
hod., sobota 9 - 12 hod. Místo
u hřiště je jen na trávu a listí,
prostor u koupaliště na dřeviny
a větve. Nepatří sem plastové
pytle, ani plastové bedýnky
apod.. Proto se budou na koupaliště instalovat kamery a doufám
ve zlepšení situace.
Zastupitelstvo schválilo nákup
nové Multikáry za cca 3 mil. Kč.
S novým strojem plánujeme větší
objem prací a tudíž i větší samostatnost při údržbě obce, např.
svoz kontejnerů, zajištění zimní
údržby a další možnosti při provádění údržby.
Na dotaci pro ulice Sobočina,
První a Druhá ulice jsme zařazeni
do dalšího období pro rok 2020,
ale pro občany je to alespoň více
času na dokončení všech přípojek, které plánují.
Řešili jsme akustiku na sále
v Dělnickém domě a tady se to
povedlo díky Ondrovi Fuchsovi
a Lence Hladké. Doufám, že to

vyzkoušíme už při první akci a to
bude divadelní představení teď
v září.
Dále jsme odebrali část leknínů
z rybníka a uvidíme, zda to bude
stačit. To záleží na stavu vody
v rybníku, což souvisí i s další
akcí, odvodněním Branky a okolí.
Dále sem patří také přechod
u školy, to vše řeší projektant Ing.
Křižák a s ním Ing. Josef Hakl.
S vodou souvisí i další akce. Protože se majitel koryta potoka /
Povodí Vltavy/ nemá k údržbě
a nové koryto už chátrá, chci toto
vyčistit a pak jen pravidelně udržovat. Tuto akci a s tím spojené
odvodnění Vápenice řeší Jiří Landa. Sem patří ještě odvodnění
ulice Ke Skalce, ale tady zatím
není konkrétní řešení.
Plánuje se chodník na Průhoně,
Ing. Mencl. Tady máme trochu
problém s pozemkem v horní
části, skoro na konci obce / pozemek cca 20 m²/, ale pokud to bude časově neprůstřelné, tak se
udělá alespoň co bude schůdné.
Posunuli jsme se dále i v řešení
bytů na sídlišti, tím se zabývá Ing.
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Zdeněk Štorek ve spolupráci
s Ing. M. Menclem. I zde je reálná
představa co bude dál.
V kasárnách máme velkou halu,
kterou pronajímáme a chtěl bych
to posunout. Zařídíme elektřinu,
instalujeme osvětlení a rozvody
vč. kamery a tak prostory ještě
více zhodnotíme i pro další využití a také pronájem.
Poslední informace je ohledně
odpadového hospodářství /dále
OH/ a zde se řeší způsob vyúčtování svozů popelnic po zrušení
kódů. Je to jen jedna z věcí při
odvážení a fakturování OH, ale
pro občany ta nejdůležitější, tak
uvidíme co firma AVE nabídne.
Málem bych zapomněl, obyvatelé
Libečova mne požádali o návštěvu a vyslovili několik přání.Chtějí
na obecním pozemku vybudovat
dětské sportovní hřiště a dále
upravit rychlost a směr jízdy
v některých ulicích. Na to bude
potřeba vyřešit přístup
k samotnému pozemku a i povolení úřadu dopravy, ale za pokus
to stojí, tak uvidíme.
Jiří Kříž, starosta

Zastupitelé v akci

















Čipování psů

nová technika, údržba - Josef Husák
byty sídliště, projekt, zadání - Ing. Zdeněk Štorek
životní prostředí, Branka – Ing. Josef Hakl
bývalá knihovna Lhotka - Mgr. Dalibor Bartoš
kasárna, garáže - Ing. Zdeněk Steiner
cesty Podkozí, kultura - Lenka Hladká
sportovní areály, dětské hřiště - Daniel Steiner
škola, školka, církev - Karel Novotný
potok, Vápenice - Jiří Landa
občanské záležitosti - Lidmila Voráčková, Naďa Křížová
Libečov - Miroslav Kučera st.
Podkozí - Bohumír Malík
územní plán rozvoje obce - Martin Malý, Daniel Dušek
kanalizace M.Přílepy - Václav Kšír
finance, divadlo - Ondřej Fuchs
Malé Přílepy - Ing. Olga Kobilková

Od 1. 1. 2020 podle novely veterinárního zákona č. 312/2017 Sb. budou majitelé psů povinni mít svého psa označeného čipem. Tuto
povinnost bude kontrolovat Státní veterinární
správa. Pes bez mikročipu nebude naočkován proti vzteklině. Štěňata ho dostanou při
prvním očkování proti vzteklině, tedy mezi
třetím až šestým měsícem života.
Další povinností majitele psa bude, aby číslo
mikročipu bylo uvedeno v očkovacím průkazu psa.
Mikročip o délce cca 1 cm dá zvířeti pod kůži
veterinář. Není pro zdraví psa nebezpečný,
nemá žádný zdroj energie. Aktivuje ho speciální čtecí zařízení. Cena mikročipu je od 120
do 450 Kč.
red

Kanalizace Malé Přílepy
Splaškové kanalizace v ceně cca
27 mil. Kč je tak náročná investice, že bez dotace by ji obec vůbec
nemohla realizovat. Podmínkou
pro přiznání dotace je však napojení více než 50 % obytných domů. Proto byla vyhlášena anketa,
v níž měli obyvatelé vyslovit svůj
zájem či nezájem o připojení. Po
vyhodnocení bude rozhodnuto,
zda bude podána žádost o dotaci
a zda budou pokračovat projektové práce a schvalovací řízení.
V ideálním případě by mohly práce začít v roce 2021 a v roce 2022
by se mohly napojovat jednotlivé
objekty.
Ing. Dejmek představil koncepci
technického řešení. Gravitační
kanalizace bude s přečerpáním výtlakem do Libečova, kde
bude napojena na stávající kanalizační stoku, vedoucí na ČOV
v Chyňavě. V Malých Přílepech
bude několik přečerpávacích stanic na obecních i soukromých pozemcích. Čerpací stanice je navržena jako prefabrikovaná jímka Ø
2 až 2,5m, umístěná pod terénem
a jsou do ní 3 vstupy čtvercovými
poklopy. Pouze centrální čerpací
stanice bude větší, obdélníková.
Vedle každé čerpací stanice je
pilíř šířky cca 1,5 m, v němž je
umístěn rozvaděč. Stoky budou
v hloubce cca 2m a budou se křížit s plynem.
Následovala diskuse většiny přítomných a otázky a odpovědi na

ně lze shrnout takto:
- obtěžování zápachem z čerpacích stanic nebývá obvyklé. Větrací komínek je vytažen do rozvaděče a výměna vzduchu je srovnatelná s kanalizací v ulici. Do splaškové kanalizace nesmí být vypouštěny odpadní vody přes žumpy a septiky, ale napojení musí
být přímo z objektů. Také tam není možno odvádět vody dešťové –
tato podmínka bude uvedena ve
smlouvě, která bude uzavřena
s každým vlastníkem kanalizace;
- variantně se uvažovalo o způsobu odkanalizování MP do samostatné ČOV, umístěné v nejnižším
místě obce. Tato varianta však
nebyla reálná neboť podle vyjádření ČHMÚ odpadní vody z ČOV
nelze vypouštět do Přílepského
potoka z důvodu příliš malých průtoků a pro vysoké provozní náklady na provoz samostatné ČOV;
- připojení většiny objektů se předpokládá gravitační, avšak tam,
kde jsou domy položené níže než
kanalizační stoky, budou muset
mít vlastní čerpací stanici;
- technické řešení připojení každé
nemovitosti bude v režii jejího
vlastníka, odbočky jsou součástí
stoky. Domovní čerpací stanice je
prefabrikovaná jímka Ø 1m, vybavená hladinovým spínačem a čerpadlem;
- náklady na domovní přípojku
nelze odhadnout, budou záležet
na vzdálenosti od hlavní sítě, pod3

loží a umístění. Rozmezí je cca
20 000 - 100 000 Kč, přesná cena
bude řešena individuálně;
- spolu s páteřní kanalizační sítí je
možné provést výkopy pro domovní přípojky. Je v zájmu všech, aby
práce byly provedeny racionálně,
a proto bude snahou obce v této
záležitostí pomoci. Tyto podrobnosti budou řešeny až při realizaci. Náklady na projekt přípojky
a realizaci hradí majitel nemovitosti. Přípojku lze provést i přes
pozemek souseda a vyhnout se
tlakové kanalizaci, samozřejmě
pouze po domluvě se sousedem
a se souhlasem s věcným břemenem. Každý objekt musí mít ale
svou vlastní přípojku;
- přípojku lze vybudovat i k pozemku, který je v místě vedení
hlavní stoky a není tam zatím postaven dům, ale vše je v režii majitele pozemku. Taková přípojka
nebude součástí dotace. V případě vybudování přípojky k rodinnému domu a „nepřipojení“ se taková přípojka také nebude součástí
dotace.
Prvním krokem směřujícím k realizaci celé akce bude vyhodnocení
ankety. Ti, kdo vyslovili souhlas,
budou obcí osloveni, aby složili
„zálohu“. Tato záloha bude po napojení domovních přípojek vratná
a je jen jakousi pojistkou obce že
ti, co se pro napojení vyslovili, se
skutečně připojí.
Ing. Olga Kobilková

Hugačaka hula hu

Dračí lodě

Na přelomu prázdnin jsme se
s dětmi vrátili miliony let nazpět do
pravěku. Děti si vymyslely pravěká jména a rozdělily se do čtyř
tlup. Naučily se rozdělat oheň bez
sirek, malovaly na kameny a medajlony, vyrobily si pravěký kos-

tým, náhrdelníky z kostí a zubů,
naučily se házet oštěpem a lovit.
Jedli jsme výborné prajídlo, které
nám připravili v restauraci Dělnický dům, měli prakino
i vytvářeli bláznivé praúčesy, praplakáty a hledali ztracená dinosauří vejce. Při celodenním výletu
jsme navštívili Alkatraz a prozkoumali jeskyně, pozorovali přírodu,
chodili bosky, koupali se v potoce,
nečesali se a byli jsme špinaví,
ale dětem se to líbilo a zažily něco
málo z pravěkého života.
Za pravěký tým Karel, Lucka,
Anička, Vlaďka a Bára.
„ahoj hugačaka hula hu“

Již tradičně poslední víkend letních prázdnin byl věnován 14.
ročníku závodu FUN amatérských
posádek dračích lodí v berounském kempu. Po pátečních tréninkových jízdách a krásném ohňostroji, který probudil berounského draka, se pak v sobotním parném počasí závodilo se skvělou
atmosférou.
Akci provázel DJ radia RELAX,
představili se zde speciály z 10
pivovarů, pro děti byl velký lunapark a další bohatý program.

Naše 20-ti členná posádka DRACI Z CHYŇAVY obsadila 17. místo z 35 přihlášených týmů.
Společná radost ze souhry týmu a sportovního zážitku byla
nadevše a den si užili všichni
včetně našeho dětského fan clubu, který měl okolo 25 dětí.
Děkujeme obci za finanční podporu akce a účast pana starosty
na závodech.
Občerstvení zajistil spolek Chyňava dětem.
Za spolek Lucie Novotná

O putovní pohár Lhotky
Letos proběhl již 16. ročník této
oblíbené soutěže v požárním sportu. Za krásného počasí zde měřily
své síly mužská, ženská, ale i dětská družstva. Družstva mužů a žen
z Malých Přílep ovládla své kategorie a odvezla si putovní pohár. Domácí družstvo mužů bylo druhé, ale
lhotecké děti zachránily situaci
a zvítězily. Večer k tanci a poslechu zahrála skupina Nanga Parbat
a návštěvníky čekalo překvapení
v podobě ohňostroje. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří nám pomáhají s organizací této akce, protože
je to největší kulturně-sportovní
událost v naší malé obci.
Mgr. Dalibor Bartoš,
starosta SDH Lhotka
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Cvičení pro všechny věkové kategorie
LATIN LADIES - LATINA PRO ŽENY
Začínáme PONDĚLÍ 30. 9. - 9. 12. (kromě 28.10.)
Den a čas : pondělí 19:30 - 20:30 hod
Kde : galerie Dělnický dům
Cena : 1250 Kč / 10 lekcí ( spolek přispěje 100 Kč
každé účastnici, tedy zaplatíte jen 1150 Kč)
Lektor : Lucie Porkertová
Věková hranice : 13 - 99 let

STREET DANCE PRO DĚTI
PONDĚLÍ 14:00 -15:00 hod
Kde : galerie Dělnický dům
Cena : 1600 Kč / pololetí
Lektor : Miro Olšavský BDS Academy
Praha
Věková hranice: 6 - 12 let
Další informace:
Lektor si děti vyzvedává z družiny ZŠ a opět je
vrátí zpět do školy.
Děti v průběhu roku mají cca 3 vystoupení na sou-

JÓGA PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ od 19,30 hodin
Kde : galerie Dělnický dům
Cena : 80 Kč / lekce ( možnost permanentky 10
nebo 20 lekcí pro uplatnění u zdrav.pojišťovny)
Lektor : Aneta Švábová
Věková hranice: 13 - 99 let
Další informace: Každou hodinu se zaměříme na
jinou část těla a naučíme se nové ásány.
Nebudou chybět dechové techniky a závěrečná
relaxace.
S sebou vlastní jógamatky

CVIČENÍ MAMINKY A DĚTI
STŘEDA 9:00 - 10:00 hod
Kde : sál Dělnický dům
Cena : 30 Kč členky spolku / 50 Kč
ostatní
Lektor : Lucie Kostlivá
Věková hranice : 1 - 4 roky
Další informace:
Člen spolku uhradí v září 200,- Kč členský příspěvek a čerpá tak různé slevy během roku.
V případě nepřítomnosti lektorky je volná herna

CVIČENÍ PRO SENIORKY
STŘEDA od 17 hodin
Kde : galerie Dělnický dům
Lektor : Lenka Heregová
Věková hranice: pro všechny věkové kategorie

ZUMBA S ELIŠKOU
ČTVRTEK od 19 hodin
Kde : sál Dělnický dům
Cena : 80 Kč / lekci
Lektor : Eliška Krejbichová
Věková hranice: pro všechny věkové kategorie,
muži i ženy

JÓGA PRO DĚTI
ČTVRTEK 15:30 -16:15 hod
Kde : sál Dělnický dům
Cena : 1080 Kč / pololetí
Lektor : Lucie Kostlivá
Věková hranice: 4 - 8 let
Další informace:
Přihlásit se můžete na emailu: 1lu@email.cz
Děti budou převedeny z MŠ / ZŠ do tělocvičny
Dělnického domu, kde si je rodiče vyzvednou.

HLAVA V SOUVISLOSTECH
Ve středu 2. 10. od 19 - 21 hodin
vstupné 150 Kč
Praktický seminář s výukou indické
masáže hlavy - využití při stresu, bolesti hlavy,
ztuhlosti ramen a šíje, uvolnění krční páteře,
diagnostika obličeje, jak pomoci tělu při obtížích,
bylinky, zelené potraviny, aromaterapie, zdravé
jídlo atd.
REGISTRACE NUTNÁ do 27. 9.
tel. 739 078 526 nebo
chynavadetem@seznam.cz

JUDO PRO DĚTI
ČTVRTEK 16:30 - 17:30 hod
Kde : sál Dělnický dům
Cena : 1700 Kč / pololetí
Lektor : Radek Pilař a Dan Malý
Věková hranice: 5 - 12 let
Další informace:
https://www.judo4fun.com/zs-chynava
Pro nové zájemce 2- 3 hodiny ZDARMA
na zkoušku.
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Společenská kronika
Červenec
Antonín Krob, Chyňava
Libuše Moravanská, Chyňava
Marie Kroupová, Chyňava
Jiří Štětka, Chyňava

84
84
81
70

Srpen
Marta Plátková, Chyňava
Alena Přibylová, Chyňava
Jaroslava Pelcová, Chyňava
Eva Šandová, Malé Přílepy
Marie Bartošová, Chyňava

88
87
80
80
70

Poděkování
Rád bych poděkoval všem, kteří se s námi při smutečním obřadu
rozloučili a sdíleli naši bolest a smutek ze smrti mé paní.
Děkuji za četnou účast, která nás velmi dojala.
Karel Konvalinka s rodinou

Obec Chyňava vás zve na

Koncert v kostele sv. Prokopa
ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 17 hodin
Vystoupí:
děti z Mateřské a Základní školy v Chyňavě
sbor Doremila
Můžete vidět:
zrestaurované oltářní obrazy
výstavu o historii kostela
dokument o výrobě zvonu sv. Václava
občerstvení zajištěno
chováme se ekologicky, vezměte si svůj vlastní hrníček
ČČK vás zve v sobotu 2. 11. 2019 na představení do divadla PALACE Praha

„Penzion pro svobodné pány“
Na motivy hvězdně obsazeného filmu s Ivou Janžurovou, Josefem Abrhámem a dalšími českými herci
hrají Patrik Děrgel, Marie Doležalová nebo Lukáš Příkazký
odjezd autobusu ve 12 hod z obvyklých zastávek, začátek 14 hod
cena je 400,- Kč včetně dopravy
rezervace na tel. 724 235 934 Eva Husáková
6

Školní okénko
Prázdniny jsou k tomu, aby si děti odpočinuly od školy a školní budova od nich. Ta naše
chyňavská ale byla opět plná řemeslníků, rozhodně nebyla tichá a spící.
Vzhledem k tomu, že se v ní od
září začne učit 74 školních dětí a
z toho 22 prvnáčků, bylo potřeba
pro ně vytvořit odpovídající
prostory. Zároveň bylo třeba
mírně poupravit sborovnu, aby
měli učitelé aspoň trochu slušné
pracovní prostředí.

všem, děti ze školky dostaly nové
piáno, židličky, botník a nové herní prvky na zahradě. Příští rok je
v plánu modernizace jedné
učebny MŠ. Jen pro informaci, ve
školce je 69 dětí.
Jste zvědaví, jak to tam vypadá?
Určitě vás rádi uvítáme na
pravidelné akci “Babi, dědo,
pojďte se mnou do školy”, kterou
připravujeme na konec září popř.
ř íj e n . V č a s vá s b u d e m e
i nf o r m o va t pr o st ř ed n i c t vím
vývěsky. Na akci rádi uvítáme i ty
z vás, kteří sice nemají ve škole
vnouče, ale chtěli by se do školy
podívat.

P r o žák y s e sp ec i á l n ím i
vzdělávacími potřebami budou ve
škole i 4 asistentky pedagoga,
celkem bude ve škole a školce 26
všech pracovníků, což už je
docela slušný tým.
Škola má novou barevně

Vánoční jarmark se letos bude
konat v pátek 6. 12. 2019 a to je
i příležitost pro vás, kteří
nestihnete podzimní akce.
Mgr. Vladimíra Hamousová

V plánu je celá řada dalších
projektových dnů ve spolupráci
s obcí a tak jistě každý, kdo bude
mít zájem školu navštívit, bude
mít možnost a je vždy vítán.

vyvedenou školní jídelnu, kde se
pohodlně naobědvá i tým Soviček
z mateřinky. V kuchyni je nová
pečící pánev a police. Některé
náklady platila obec, některé byly
hrazeny ze sponzorských darů
nebo provozních prostředků školy.
Vedoucí školní jídelny Zdena
Mašková vyměnila po mnoha letech papírové krabice v kanceláři
za pěkný nábytek. Z tělocvičny je
teď školní družina, děti chodí cvičit
do Dělnického domu.
Možná to vypadá, že škole se
dostává pozornosti a školka nic.
Ale není to tak, provozní prostory,
vývařovna a jídelna slouží nám
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Svatováclavská jízda na Lhotce
v sobotu 28. 9. 2019
Závody malotraktorů, zahradních traktůrků, fréz a jiných pracovních
strojů. Celková délka trati cca 2 km.
Sraz ve 13:00 u altánu, seznámení veřejnosti se stroji
13:30 závod na polní cestě
14:00 vyhodnocení závodu
posezení v altánu
Závodníci přihlaste se na čísle 739 086 530

Posvícenský koncert
v sobotu 12. 10. 2019
od 14 hod před Dělnickým domem
hraje Kladenská heligonka
pivo, limo, koláče

Dušičkové pečení
v sobotu 16. 11. 2019
Soutěž o nejlepší buchtu na téma mák a povidla
Občerstvení, jarmark, hrané divadlo pro děti,
rukodělné dílničky, vystoupení mažoretek

Začátek ve 13 hod v Dělnickém domě

Džínová párty
v sobotu 23. 11. 2019
v Dělnickém domě od 20 hodin
hudba Olda Burda
předprodej vstupenek ve vinotéce Žaky
zvou Divadelní ochotníci Chyňava

KALENDÁRIUM
Čtvrtek 26. 9.
Koncert v kostele
od 17 hod
výstava, občerstvení
Sobota 28. 9.
Svatováclavská jízda
od 13 hod na Lhotce
Sobota 28. 9.
Den seniorů
setkání osmdesátníků
od 14 hod v DD
Sobota 28. 9.
Buřty a draci
od 15,30 hod v Libečově
Neděle 29. 9.
Drakiáda
od 14,30 hod na hřišti
Sobota 12. 10.
Posvícenský koncert
od 14 hod před DD
15. 10. - 18. 10.
Sběr papíru a víček
ZŠ Chyňava
Sobota 19. 10.
Divadlo L.O.Ď.
od 18 hod v DD
Úterý 22. 10.
Cimbálová muzika RÉVA
od 17 hod v DD
Čtvrtek 24. 10.
Seminář o bylinkách
od 18 hod v DD
Sobota 9. 11.
Pochyňavské svícení
od 17 hod před DD
Sobota 16. 11.
Dušičkové pečení
od 13 hod v DD
Čtvrtek 21. 11.
Beseda o rodičovství
od 19 hod v DD
Sobota 23. 11.
Džínová párty s Oldou Burdou
od 20 hod v DD
Sobota 30. 11.
Pohádka Čert vem anděla
od 15 hod v DD
Sobota 30. 11.
Rozsvěcení vánočního stromku
od 17 hod v Lipkách
Pátek 6. 12.
Vánoční jarmark
od 14 hod v ZŠ
Sobota 7. 12.
Pohádka Čert vem anděla
od 15 hod v DD
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