Turnaj v tenise
V srpnu se uskutečnil 1. ročník
SK Chyňava Open Cup. Patronem a organizátorem celého turnaje byl Pavel Bartoš. Jednalo
se o první turnaj v tenise, který
se ve Sportovním areálu pořádal.
Turnaje se zúčastnilo celkem 8
hráčů. Z každé skupiny (MODRÁ
a ČERVENÁ) postoupili dva hráči, kteří si to rozdali v semifinálové boji o prvenství na tomto turnaji. Vítězem celého turnaje se
stal samotný organizátor.
Turnaj byl velice povedený a již
nyní se těšíme na další ročník,
kterého by se mohlo účastnit větší množství startujících hráčů.
Závěrem bych rád poděkoval
kamarádům za pomoc s přípravou turnaje a sponzoru SK
Chyňava.
Daniel Steiner

1. místo - Pavel Bartoš
2. místo - Martin Kšír
3. místo - Daniel Steiner
4. místo - Marek Lhoták

5. - 6. místo - Martin Čermák
a Simona Lhotáková
7. - 8. místo - Josef Husák
a Radek Lepič

Změny v autobusové dopravě
Integrace veřejné dopravy Berounska a Hořovicka znamená
zapojení autobusové linky 630
a dalších do systému Pražské integrované dopravy. Některé linky
budou zrušeny, 23 nových zavedeno a budou navazovat na spoje
do Prahy a do Hořovic. V celé oblasti bude možné využít jednotný
doklad PID papírový nebo elektronický bez ohledu na to, jestli jedete vlakem, autobusem nebo pražskou MHD. Jízdenku si koupíte
u řidiče nebo můžete využít pře-

stupní nebo časový kupon v mobilní aplikaci Lítačka.
Podařilo se zachovat zastávky
v Chyňavě u školy a na sídlišti
v obou směrech.
Všechny ale určitě zajímá hlavně
možnost přestupu na spoje do
Prahy.
Autobus z Chyňavy zastavuje
U černého koně, na Plzeňce a na
autobusovém nádraží, kde se dá
přestoupit na vlak. V Berouně
U Černého koně můžete přestoupit na zrychlenou linku 394 do Bu-

tovic, která mezi šestou a osmou
hodinou ranní pojede každých 10
minut, později každých 30 minut.
Zastávková linka 380 vás odveze
přes Rudnou na Zličín a do Motola. Linka 384 jede na Zličín.
Další možností je, že v Železné
můžete přestoupit na linku 636
přes Malé Přílepy, Chrustenice do
Loděnice a tam lze pokračovat
linkou 380 do Prahy.
Nebo využijte variantu přes
Unhošť, kde se každých 30 minut
potkávají spoje z Prahy, Kladna,
Rakovníka a Berouna. Linky 307,
319, 365 a 386 jedou do Prahy,
také je možné spojení na Stochov
a Rakovník. Dle informací firmy
Ropid na sebe autobusy čekají,
takže se vám nestane, že mu vidíte odjíždět záda. Pokud bude
zpoždění větší, vaše čekání na
další spoj nebude dlouhé, za chvíli jede další.
Potřebujete na lékařské vyšetření
do nemocnice v Berouně? Až do
areálu zajíždí místo linky A spoj
425.
Všechny změny začínají v neděli
13. 12. 2020.

Lenka Hladká
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Školní okénko
Distanční výuka v naší škole probíhala celkem bezproblémově díky aplikaci Google classroom.
Pouze se dvěma rodinami byl trochu problém při připojení a plnění
úkolů. Škola potřebným rodinám
zapůjčila 18 notebooků nebo tabletů, které získala díky zapojení
do projektu Šablony III.

Mateřská školka má od září další
pojízdnou
interaktivní
tabuli
SMART, kterou využívají hlavně
nejstarší Sovičky. Sovičky se ve
čtvrtek 26. 11. staly na chvilku
žáčky 1. třídy. Pod vedením paní
učitelky Kateřiny Štolové si budoucí školáci vyzkoušeli český
jazyk a matematiku, vše na výbornou. Dětem se hra na školáky
moc líbila a paní učitelka nešetřila
chválou.
Budeme natáčet vánoční pozdrav
pro Domov pro seniory v Unhošti,
když je letos nemůžeme navštívit
osobně s vánočním vystoupením.
To budeme připravovat i pro rodiče a do obecního rozhlasu. Nějakou jednoduchou písničku + přá-

ní, protože letos nebude ani vystoupení ani trhy. Je to smutné.
Už máme něco připraveného, až
děti přijdou, ale do Ježíška jsou to
jen 3 týdny. V tuhle dobu je velmi
těžké něco připravit. Necháme se
překvapit.
Máme v plánu alespoň malinké
školní a školkové trhy z vlastních
výrobků, které budou prodávat
žáci ZŠ před školou a MŠ to bude
mít ve školce. I pro nás to nebylo
období blahobytu, protože provoz
nejede.
Prodej bude ve čtvrtek 17. prosince od 12.30 - 16.00 hod, budeme
se snažit něco hezkého vyrobit.
Přišel k nám Mikuláš, sice s rouškou, ale dorazil i s čertem a andělem. Samozřejmě, že i Ježíšek přinese dárky do mateřské
školky a do školní družiny.
Ještě bychom rádi pozvali mistryni
ČR ve výcviku psů ( něco neuvěřitelného ), aby dětem pejsci předvedli, co se němé zvíře naučí.
Abychom to dětem alespoň trochu
zpestřili.
Mgr. Vladimíra Hamousová

I v této nelehké době plné omezení a zavírání jsme zůstali otevření
dětem a stále pozitivní v srdci.
Chodíme do přírody, vyrábíme,
cvičíme a zpíváme si. Všichni se
moc těšíme na Ježíška a to je jasný důkaz toho, že je prosinec
a tak máme spoustu práce
s přípravou na radostné Vánoce.

Také se blíží konec roku a tak
můžeme přemýšlet, co se nám
povedlo a co je dobré zlepšit.
Každopádně chceme poděkovat
rodičům za spolupráci, dětem za
to, jak jsou šikovné, paní ředitelce, že se o nás stará a přejeme
zdraví všem našim občanům.
Těšíme se na další rok, který bude určitě pohodovější a spokojenější.
Kolektiv učitelek MŠ

Děti vás srdečně zvou
na školní a školkové trhy vlastních výrobků
a vánočních dekorací
které budou prodávat žáci ZŠ před školou
a děti z MŠ ve školce

ve čtvrtek 17. 12. 2020
od 12,30 hod do 16 hodin
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