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Nový zvon v Libečově

Slovo starosty

Sbírka na zhotovení nového zvonu do kapličky na návsi v Libečově
probíhá již téměř 14 měsíců. Děkujeme za všechny příspěvky, které
přišly na transparentní účet spolku Spolu pro Libečov. Díky nim
jsme mohli práci na zvonu zadat.

Váţení spoluobčané,
po delší pauze se snad vracíme
k obvyklému ţivotnímu stylu
a k tomuto pravidelnému rytmu
opět bude patřit zpravodaj. Od posledního vydání v březnu jsme museli a stále musíme věnovat našemu ţivotu velkou pozornost.
Období posledních třech měsíců
bylo pro všechny něčím doposud
nepoznaným. Jsem rád, ţe se
v naší obci neobjevilo nic mimořádného, co by s tímto stavem souviselo. Věřím ve stále lepší náladu
a větší moţnosti aktivního ţivota.
Mám na mysli třeba děti, které se
těší do školy a rodiče, kteří po týdnech suplování učitelů budou rádi,
ţe je všechno při starém. Jen bych
rád rodiče upozornil, ţe před školou a školkou teď není moţné parkovat, tak jako dřív. Kaţdé stání
v těchto místech má za následek
předvolání na Policii a v případě
předání na přestupkovou komisi
také 3 000,- Kč. Pracujeme na
moţné úpravě, ale hned to vyřešit
nejde.
Dále se budu věnovat našim spoluobčanům seniorům. I oni se určitě
také těší na obyčejné popovídání
se sousedy a věřím, ţe uţ zase
brzy vyrazí na nedělní ,,špacíry“.
Sportovní část našich občanů se uţ
také můţe věnovat svým zálibám
a i příznivci fotbalu se snad brzy
sejdou jako obvykle u ,,klandru“.
Věřím, ţe pro všechny, tedy přesněji skoro pro všechny bude restart
úţasný a já Vám všem přeji hodně
zdraví do tohoto staronového období.
Jiří Kříž, starosta

O zhotovení jsme poţádali zvonaře pana Michala Votrubu
z Myslkovic, který vyrobil i zvon
pro kostel sv. Prokopa
v Chyňavě. Navrhl pro nás dvě
varianty rozdílné v rozměrech
a hmotnosti. Vybrali jsme zvon
o váze 31 kg, dolním průměru
37,5 cm a nárazovém tónu CIS 3.
Poté se pan Votruba pustil do
práce.
Jako první zhotovil hliněný model
zvonu. V další fázi udělal model,
na který připevnil návrh zdobení
a textu: „LIBEČOV“, „L.P. 2020“
„POŘÍZENO ZE SBÍRKY OBČANŮ“ „SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ“
a reliéf sv. Jana Nepomuckého.
Na lemu zvonu je autorská značka pana Votruby a na rameni zvonu je vyobrazeno 5 hvězd, které
jsou spojeny úzkým prouţkem.
Tyto hvězdy a pruh symbolizují

svatozář sv. Jana Nepomuckého,
se kterou je tradičně zobrazován.
Poté jsme s napětím očekávali
den, kdy bude zvon odlit.
Pokračování na str. 6

Vyhodnocení ankety k územnímu plánu
Děkujeme všem občanům, kteří
si našli chvilku a vyplnili na začátku tohoto roku anketní dotazník
věnovaný přípravě zadání nového územ ního plánu buď
v elektronické nebo papírové formě.
Shrnutí hrubých dat: celkový počet 160 došlých dotazníků představuje vzorek cca 9% obyvatel
v poměru k počtu trvalých obyvatel obce Chyňava, z celkového

počtu respondentů bylo 46%
muţů. Elektronickou formu odpovědí (přes web) zvolilo 59%
a nejzastoupenější věkovou skupinou byl interval 41 - 50 let,
těchto respondentů bylo 30%
z celkového počtu.
Pro
novou
výstavbu
v rozvojových lokalitách bylo přes
51% všech respondentů
(ano=38%, spíše ano 13%)
Pokračování na str. 3

Zprávy z obce
Pro informace ze samosprávy uţ
nemusíte chodit na úřad nebo sledovat obecní vývěsku. Na nástěnce najdete všechny důleţité zprávy, které obce a města posílají
svým občanům přes Mobilní Rozhlas. Také byste rádi dostávali
informace z této samosprávy přímo do vašeho telefonu? Zaregistrujte se k jejich odběru!
https://chynava.mobilnirozhlas.cz/
František Kasl nabízí broušení
pilových kotoučů 200-800 mm na
adrese Průhon 357, Chyňava
tel: 721840131.

Projekty WiFi4EU (bezplatné
připojení obyvatel na veřejných
místech) a Protipovodňová opatření obce Chyňava (propojení
všech obcí nejmodernějším digitálním rozhlasem) se zdárně dostaly do realizační fáze. První
z projektů by měl být hotový do
půlky července a druhý do konce
roku.

Voj. lesy a statky ČR, s.p. nabízí
objednávku zvěřiny na Lesní správě
Nouzov. Srnčí 98 Kč / kg, prase divoké za 18 - 35 Kč / kg - lze koupit
pouze celý kus s hlavou i běhy.
Dále nabízí prodej jehličnatého dříví
na otop za 545 Kč / m³.
Bliţší info Ing. Filip Vágner,
tel.954001162 nebo emailem na
filip.vagner@vls.cz

Svoz popelnic bude probíhat
v lichých týdnech, v Malých Přílepech v úterý, v Chyňavě, Libečově a na Lhotce ve středu.
Splatnost poplatku za odpady je
prodlouţena do 31. 8. 2020

Z důvodu neustálého nepořádku
a divokých skládek v prostoru
koupaliště se zde omezuje provoz a bude otevřeno takto:
sobota 9 - 12 hod., středa 14 17 hod, nebo po domluvě na tel.
OÚ 311 691 122 v prac. době.
Prostor je monitorován.

Co musíte vědět
Jak jsem uţ zmínil ve sloupku, od
minulého vydání zpravodaje se
čas trošku jakoby ,,přibrzdil“, ale
na druhou stranu se některé věci
zase ,,rozběhly“.
Tím mám na mysli odpadové
hospodářství v obci, přesněji
směsný odpad v jednotlivých chatařských oblastech, kde máme
kontejnery. Na všech místech
Charvátiny, Teplá stráň, Dědkův
vrch, Rujana a hlavně na otočce
na Podkozí se oproti obvyklému
mnoţství objem odpadů zvýšil
o 100%. V minulém zpravodaji
jsem psal o klidném období na
otočce Podkozí, co se týká odpadů, ale asi jsem to zakřikl.
V některých dnech je situace
opravdu sloţitá a objem odpadů
neuvěřitelný. Jak se povede do
otvoru v kontejneru ,,procpat“ bojler nebo sekačka si neumím představit a to mě nepřekvapují pneu,
suť, sádrokartony a polystyrén.
Všechny tyto věci musejí zaměstnanci na skládce, nebo pokud to
zjistí dříve před odvezením,
z kontejnerů vyndávat. Máme otevřené sběrné místo v Chyňavě /
středa 14-17 hod, sobota 9-12
hod/, kde jsme na tyto věci zařízeni. Nebo je lepší nechat tyto věci
vedle kontejneru.
Chci poděkovat zaměstnancům,
kteří pořád dokola tyto věci za některé občany musejí řešit

a v některých případech doslova ,,zachraňovat“ obec před zvýšenou platbou. Jistě jste si všimli,
ţe zaměstnanci jsou aktivní i přes
víkendy a udrţují pořádek, kdyţ je
někdo ,,lempl“.
Tak, dost pláče a k dalšímu. Jen
doplním - na koupaliště patří dřeviny, tzn. větve a NE skříně a na
hřiště patří tráva a listí a NE větve
plasty.
No a teď pár věcí méně ,,ţhavých“. Začnu plynofikací
Malých Přílep, kde je to práce
bývalého starosty V. Kšíra a Ing.
O. Kobilkové. Podle stavu stavby
pracují skvěle a taky se určitě ,,pochlubí“. Kdyţ jsem na Malých Přílepech, při posledním ZO
1.6. se schválila směna pozemků
potřebná pro doprojektování jedné
z čerpacích stanic a moţnost občanů v této části obce na jednodušší, spádové připojení. Myslím,
ţe tato směna a s tím spojené
moţnosti projektu posune kanalizaci konečně k realizaci a pomůţe
vyřešit další sítě.
V Chyňavě je v současnosti největší akcí oprava silnice v ulicích
Sobočina, První, Druhá a s tím
související vjezdy.
Dále se pracuje na koupališti a po
vypuštění a vyčištění se řeší oprava a další moţné vyuţívání. Máme objednané návrhy k řešení
a s tím moţnosti dotace.
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Asi pro všechny, nebo většinu, je
nejaktuálnější info o zubaři. Je
připraven bonus v podobě bytu,
který vypadá hezky, ale pro zubaře, který má rodinu je byt malý
a na tom ztroskotal uţ celkem nadějný případ. Proto je plán byt rozšířit o místnosti, kde se půjčují
věci pro zdravotně postiţené
a t yt o pr ost or y př em íst it
k ,,Němcovům“. Navíc pro manipulaci s věcmi, které si lidé půjčují, by to bylo bez schodiště jednodušší.
Další věcí, která se řeší, jsou bývalá kasárna a jejich celkové vyuţití. Máme ţádosti, máme návrhy,
jen vybrat to nejlepší řešení.
V prostoru sídliště se řeší garáţe
a věřím, ţe Ing. Zdeněk Steiner to
dotáhne.
Ještě máme rozpracovanou cestu
v Brance, kterou řeší Ing. Josef
Hakl a Ing. Křiţák. Stejný projektant připravuje návrh přechodů
a mj. uţ ho taky dostala do rukou
Policie za stání před školou. Byl
velmi překvapený, jak to máme
u nás ,,zabezpečený“.
No a poslední, ale důleţitá informace o novém teleskopickém manipulátoru, který nám pomůţe při
práci po obci. To je dítě Josefa
Husáka a věřím, ţe se mu toto
dítě taky povede!
A o dalším zase příště.
Jiří Kříž

Vyhodnocení ankety k územnímu plánu
Nejţádanější funkcí pro novou
výstavbu byla funkce bydlení
(50%), následovaná sportem
a rekreačním vyuţitím (14%).
V otázce lokality vhodné k nové
zástavbě byl často zmiňován návrh na celkové scelení zastavitelné části obce. Nejčastěji přímo
zmiňovanou lokalitou k nové zástavbě v Chyňavě byly „areál kasáren“ a „za humny/humna“, následované lokalitami „za hřištěm“
a „za hřbitovem“. V Libečově byla
zmíněna lokalita u benzínky
a okolí bývalé poţární nádrţe.
V Malých Přílepech pak pozemky
podél hlavní silnice.
Nejčastěji zmiňovanou lokalitou,
kde je podle názoru respondentů
nová zástavba nevhodná, byla
centrální část obce Chyňava.
S výstavbou nového domu
s pečovatelskou službou nebo
domu seniorů v obci souhlasí
přes 81% všech respondentů. Pro
výstavbu se vyslovila nejvíce skupina respondentů s věkovým intervalem nad 51 let (ano=24%,
spíše ano=5%), následovaná
skupinou respondentů s věkovým
intervalem 41 - 50 let (ano=16%,
spíše ano=9%).
Vyjádření respondentů k slabým
a silným stránkám obce, přičemţ
vyhodnocení došlých otevřených
odpovědí bylo roztříděno na část
společnou (obec jako celek)
a místní obecní části:
- jako nejčastěji zmiňovanou silnou stránkou obce Chyňava ja-

ko celku (obec včetně všech
obecních částí) byla atraktivita
lokality a celkově klidné prostředí
s hojnou aktivitou místních občanských sdruţení
- jako nejčastěji zmiňovanou slabou stránkou obce Chyňava jako celku (obec včetně všech
obecních částí) byl stav místních
komunikací, infrastruktura, úroveň
informovanosti občanů o dění
v obci, dále pak stav zdravotnických sluţeb v místě.
Pro jednotlivé obecní části byl
výčet silných stránek trochu odlišnější proti vnímání celku (podle
četnosti odpovědí):
Lhotka - pozitivně hodnocena pospolitost obyvatel s bohatým společenským ţivotem

Medailová Adéla
Členka hokejového klubu HC Berounští medvědi Adéla Šapovalivová úspěšně reprezentovala
Středočeský kraj na Olympiádě
dětí a mládeţe 2020, která se letos konala v několika městech
Karlovarského kraje.
Při své jiţ druhé účasti na této
sportovní akci opět získala medaile. V rychlobruslení na 333 m
bronz, na 500 m stříbro a štafetě
druţstev pomohla ke zlaté medaili. Gratulujeme!

Áďa ţije v Chyňavě a kromě zimních sportů ráda plave, jezdí na
kole nebo hraje ping pong. V současné době chodí do 8. třídy na
základní školu do Berouna. Nejraději má zeměpis a tělocvik, nemusí chemii, ale výbornou má ze
všech předmětů.
Čeká ji výběr budoucího povolání.
Ať uţ se rozhodne jakkoliv, sport ji
určitě bude provázet dál.
red
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Libečov - pozitivní vnímání zlepšování infrastruktury v lokalitě
Malé Přílepy - pozitivně hodnocena aktivita místních hasičů, kultura v místě a občanská pospolitost
Podkozí - pozitivně vnímána příroda v okolí a nízká zastavěnost
v místě.
Pro jednotlivé obecní části byl
výčet slabých stránek obdobný
jako pro celek (podle četnosti odpovědí):
Lhotka - negativní vliv dopravy
v lokalitě
Libečov - negativní vnímání chybějícího komunitního centra
Malé Přílepy - negativní vliv chybějícího obchodu a občanské infrastruktury
Podkozí - negativní vnímání chybějící infrastruktury a stavu komunikací v lokalitě.
Jak vyplývá z obdrţených anketních dat, je ţivot v Chyňavě vnímán pozitivně i s ohraničenou
skupinou problematik k řešení.
Jednotlivými podněty vycházejícími z došlých odpovědí respondentů se bude zastupitelstvo obce a komise pro územní plánování dále zabývat.
Výsledky anketního průzkumu
budou také předány zpracovateli
dokumentace nového územního
plánu jako jeden z podkladů pro
přípravu návrhu zadání, který bude diskutován ve veřejném projednání za účasti veřejnosti.
Martin Malý, MSc, DBA, MRICS

Školní okénko

On - line výuka byla pro děti, rodiče
i učitelky nová a náročná věc, ale
všichni ji zvládli na výbornou. Naučili
se vyuţívat prostředí Zoom, WhatsApp a dalších portálů. Děti pracovaly skvěle, ale největší zásluhu mají rodiče.
Ani děti ze školky nezahálely.

Sportovní den v ZŠ se letos vydařil, počasí nám přálo a dodalo
této akci příjemnou sluneční atmosféru. Organizaci zajišťoval
Daniel Steiner za spolupráce
Zdeňka Steinera st. a Anety
Podhorocké, jednotlivé disciplíny
zabezpečoval učitelský sbor. Od
dětí byly vidět perfektní výkony,
soustředěné tváře a chuť po ví-

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl letos
vzhledem k mimořádným opatřením
bez přímé účasti dětí, ale škola se
jim to pokusí vynahradit.
Nastoupí 20 nových prvňáčků a uţ
se na ně všichni moc těší.
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tězství. Nemůţeme zapomenout
poděkovat Lucii Novotné a firmě
Anecoop Praha za sladké bezpeckové melouny značky
Bouquet, které byly sladkým
osvěţením pro soutěţící. Odměny pro děti poskytl Sportovní
klub Chyňava, Spolek Chyňava
dětem a ZŠ a MŠ Chyňava.
Daniel Steiner

Dopravní situace před školou
Máme za sebou třicet let svobody
a já se nemohu ubránit dojmu, ţe
někteří občané tento stav skoro aţ
zneuţívají k podávání různých
odvolání, stíţností, odporů, petic
atd. Někdy je to třeba, ale všeho
s mírou.
Jedním z těchto občanů je člověk,
který u školky fotí nesprávně parkující vozidla a hlásí je na Policii
ČR. Ani já sám jsem nevěděl, ţe
zde parkovat nelze, vţdyť tu auta
stála od nepaměti. Pamatuji si
z autoškoly, ţe na kaţdé komunikaci musí po „zastavení vozidla“
zůstat volné dva jízdní pruhy
o minimální šíři 3 m a domníval
jsem se, ţe to splňuji. Po přeměření vozovky zde chybí pár desítek centimetrů.
Jiţ od loňského roku se pracuje
na několika dopravních projektech

v obci, mimo jiné na přechodech
pro chodce před nákupním střediskem a mateřskou školou. Po
vypuknutí této kauzy s parkujícími
vozidly se práce na dopravním
řešení u MŠ upřednostnily, podstatně zrychlily a v současné době
je projekt připraven, včetně vyřešení parkování.
Na dokumentaci se spolupracovalo s Policií ČR, MěÚ Beroun a ředitelkou školy. Součástí stavebních úprav bude i nový povrch vozovky od Branky k dětskému hřišti
a vytvoří se cca 11 parkovacích
míst. Hodnota akce bude cca 1,5
mil. Kč bez DPH.
Začátkem května rozeslal projektant Ing. Kříţák tuto dokumentaci
ke schválení zhruba dvaceti institucím a do konce června bychom
měli mít odpovědi (zatím se ozva-

Spolek Spolu pro Libečov pořádá náhradní termín
za akci Ukliďme Česko

la KHS – poţadující hlukovou studii). Poté budeme ţádat o stavební povolení. Tento proces normálně trvá cca 2 – 3 měsíce, ale lze
očekávat, ţe opět „někdo“ podá
odpor a tato doba se protáhne.
Další etapou je ještě uspořádání
výběrového řízení na zhotovitele
stavby, které musí schválit zastupitelstvo a bude tu zima.
Asi jsem Vás tímto moc nepotěšil,
ale dle platných zákonů to jinak
nejde. Za vedení obce mohu slíbit,
ţe se budeme snaţit celou věc
maximálně urychlit.
Závěrem bych chtěl všechny poprosit, aby to vydrţeli, zbytečně
nezavdávali příčiny ke stíţnostem
a do ukončení prací u školky neparkovali. Zastavit lze, jen stát se
nesmí.
Josef Husák, místostarosta

O putovní pohár
Lhotky

v sobotu 27. 6. proběhne
organizovaný úklid Libečova

v sobotu 22. 8. 2020

sraz v 9 hodin u kapličky • pytle a rukavice zajistí spolek
kaţdá pomocná ruka vítána

soutěţ v poţárním sportu
od 14 hodin na louce pod obcí

od 15 hodin na horním hřišti sousedské posezení
opékání buřtů a přivítání prázdnin

součástí akce bude připomenutí
700 let zaloţení obce

ocenění nejlepších nálezů • odměny pro děti
hry • spousta srandy
pro děti moţnost jízdy na koních
pana Koťátka z RANCH DOUBLE M
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pořádá SDH Lhotka

Nový zvon v Libečově
Tento den nastal 16. 5. 2020
v Myslkovicích. Forma zvonu byla
zasypána v písku, materiál se tavil
podle tradičního, 500 let starého
způsobu. Jedná se o bronz, tedy
slitinu mědi a cínu a další přísady.
Kdyţ dosáhla teplota taveniny poţadovaných 1 150 °C, přistoupilo
se k samotnému lití do formy.
Zvon chladl aţ do druhého dne,
kdy se teprve mohl odstranit písek.
V našem případě se vše zdařilo na
výbornou.
Je tu ovšem ještě jedna důleţitá
část, bez které by to nebyl zvon,
ale pouze „kus kovu“. Tou částí je
srdce zvonu, které mu dává ţivot,
smysl a zvuk. Ukoval ho pan Miroslav Kučera starší z Libečova.
Zvon bude slavnostně zavěšen do
kapličky v Libečově a bude pravidelně vyzvánět poledne, klekání,
případně umíráček. Vzhledem
k okolnostem, které se nás všech
dotýkají, je termín zavěšení posunut na sobotu 19. 9. 2020.
Anna Recinová

Společenská kronika

Březen
Bohumil Kšír, Libečov
Vlasta Novotná, Malé Přílepy
Boţena Lorencová, Chyňava
Růţena Plodrová, Chyňava
Květuše Jonášová, Chyňava
Jaroslav Kára, Chyňava

92
91
88
87
87
86

Květen
Marie Krobová, Chyňava
Alena Holečková, Libečov
Hana Prošková, Chyňava
Josef Novák, Chyňava
Zdeňka Kavková, Chyňava
Antonín Langmajer, Lhotka
Květuše Bartošová, Chyňava
Josef Kessler, Malé Přílepy

89
87
85
82
81
81
70
70

Duben
Anna Šímová, Libečov
Jiří Hofmann, Chyňava
Bartoloměj Čeřovský, Chyňava
Eva Kurcová, Chyňava
Zdeněk Nohel, Chyňava
Pavel Landa, Chyňava
František Kučera, Chyňava
Vlasta Urbanová, Chyňava
Josef Štětka, Malé Přílepy

86
84
83
80
80
75
75
70
70

Děkujeme jménem Chyňavského klubu seniorů za
bezplatné roušky a vstřícný přístup členů obecní
rady.
Za CHKS výbor klubu
Náhradní termín zájezdu do divadla Kalich na plánované představení „Splašené nůţky“ je stanoven
na pondělí 23. 11. 2020. Odjezd v 17 hodin.
Zakoupené vstupenky jsou platné.
ČČK

V péči a klidu, u dcery, ve spánku a bez bolesti
zemřela dne 5. 5. 2020
Dipl. pol. Miroslava Carvanová,
která by se 13. 6. 2020 doţila 95 let.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Eva Ţolcerová

Děkujeme všem za psané i osobní projevy soustrasti po úmrtí naší maminky, paní Marie Kšírové.
Zarmoucená rodina
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Návrat vodníka Pepíka
Navzdory Covidu 19 a v mezích
zákona se ve čtvrtek 30.4.
v podvečer vydal slavně a vesele
Vodník Pepík z hostince u Vořechů na své čestné místo - hráz
Jezera. Rouška nechyběla ani
jemu. Hrázný svolal čestnou gar-

du a obecním rozhlasem pozval
ke sledování spanilé jízdy k oknům a plotům zahrad všechny
přátele této jarně letní (i zimní)
radovánky. A skutečně - "kočár"
byl pozdravován po celé trase
přes Malé Přílepy a Hrázný přes

mikrofon s amplionem pozdravoval
mávající. A bylo to aţ dojemné vidět za okny a ploty rozesmáté sousedy, kteří uţ pamatují téměř vše,
ale toto ne!
Nakonec přeci jenom došlo i na
Výroční zprávu o stavu Jezera.
Tímto můţeme směle říci, ţe u nás
se ţivot nezastavil. Nebylo na co
čekat a Pepík je konečně uţ zase
na svém místě!
Zdeněk Hrázný Smíšek

Chyňavský duatlon - 5. ročník
v neděli 12. 7. 2020
v areálu chyňavských kasáren
Kategorie
Děti ( společně ) - závod odstrkovadel - 400 m kolo + 200 m běh
Děti do 5 let včetně - 900 m kolo + 400 m běh
Ţáci 6 - 9 let - kolo 2,9 km + běh 0,8 km
Junioři 10 - 15 let - kolo 5,8 km + běh 1,7 km
Dorost 16 - 18 let - kolo 20,5 km + běh 5,6 km
Kategorie ţeny, muţi 19 - 29 let, 30 - 39 let, 40 - 49 let, 50+ let všichni kolo 20,5 km + běh 5,6 km
Registrace a podrobné info na chynavskyduatlon@gmail.com
nebo https://www.facebook.com/duatlonchynava/
Startovné: děti 50 Kč, ţáci a junioři 100 Kč, ostatní 300 Kč

Dobrovolníci pro
organizaci závodu
se mohou hlásit
u Z.Steinera
nebo na FB
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SDH Lhotka pořádá

Běh na Březovou
Lhotu
v sobotu 12. 9. 2020
prezence závodníků v 10 hod
altán u rybníka
závod 10,30 - 11,30 hod
registrace a info
na tel. 739 086 530 nebo
https:sdhlhotkauberouna.estranky.cz

hlavní sponzor Obec Chyňava

Přání se plní
… někdy aţ za pár let.
Indiánské sněmovní teepee jsme
28. 4. 2020 postavili na bývalém
hřišti Rovinka za laskavého souhlasu rodiny Krutských. Dříve slouţilo
u sestry LuHawy v Údolí oddechu.

Kalendárium

Stavbě předcházely šicí opravy
a úpravy, převoz tyčí, svléknutí horolezeckého lana a další aktivity.
Nyní se tu konají schůzky, kruhy,
obřady, učení se lesní moudrosti…
Schůzky druţiny lesní moudrosti se
konají ve středu od 15 -18 hodin na
Indiánském hřišti.
Uzlujeme. Procházíme okolí, sbíráme přírodniny. Poznáváme stromy
a byliny. Učíme se první pomoc.
Zpíváme, malujeme. Zapalujeme
oheň. Hrajeme hry.
Přidej se i Ty k nám!
Kateřina Husová Polačková

Fernet STOCK cup - nová éra
3. ročník turnaje v malé kopané
v sobotu 18. 7. 2020 areál SK Chyňava
8 hod - prezentace
8,30 hod - první zápasy
kapacita turnaje 12 týmů - maximálně 10 hráčů v týmu
hlavní cena - putovní pohár, 10 kg uzená kýta a další ceny
přihlášky zasílejte nejpozději do 12. 7. ( nutná záloha 500 Kč )
startovné 1500 Kč / tým
bliţší info Daniel Steiner
tel. 728 738 211

Sobota 27. 6.
Úklidová akce Libečov
od 9 hod u kapličky
Sousedské posezení
od 15 hod na hřišti
Neděle 28. 6.
Očkování psů
Neděle 12. 7.
Chyňavský duatlon
od 8,30 v kasárnách
Sobota 18. 7.
Fernet STOCK cup
od 8,30 hřiště SK Chyňava
Sobota 22. 8.
O putovní pohár Lhotky
soutěţ v poţárním sportu
od 14 hod na louce pod obcí
Připomínka výročí
zaloţení obce
Sobota 5. 9.
Dračí lodě Beroun
Sobota 19. 9.
Zavěšení nového zvonu
kaplička v Libečově
Úterý 29. 9.
Beseda s Danem Přibáněm
od 18 hod v Chyňavě

Očkování psů proběhne
v neděli 28. 6. v těchto časech:
Chyňava u Děl. domu 10-10,40hod
Libečov 10,45 - 11 hod
Podkozí 11,10 - 11,30 hod
Lhotka 11,40 - 12 hod
Cena: proti vzteklině 300 Kč
proti vzteklině + infekcím 450 Kč

Nový termín besedy s Danem Přibáněm

Prodané vstupenky
zůstávají v platnosti,
nové lze koupit na
www.smsticket.cz
Cena v předprodeji 190,na místě 220,Chyňavský zpravodaj č. 3 / 2020. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává jako dvouměsíčník obec Chyňava,
okr. Beroun. Vydáno dne 25. 6. 2020. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 31. 8. 2020. Příští číslo vyjde v září 2020. Kontaktní
adresa: OÚ Chyňava 39, 267 07, tel. 311 691 122, mail: chynavsky.zpravodaj
@email.cz, web:www.chynava.cz
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