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Váţení spoluobčané,
mezi různými výročími, které si v letošním roce připomínáme, je i jedno výročí, které se týká naší obce.
Podle dostupných dokumentů byla obec Chyňava zaloţena před 675 lety roku 1341. Není to výročí vysloveně kulaté, ale myslím si, ţe bychom ho neměli jen tak přejít. Kulturní komise, redakční rada Chyňavského zpravodaje, členky a členové chyňavských spolků a sdruţeních, přátelé spolku Ledro a další občané
s podporou rady obce proto připravují program, kterým bychom si měli výročí zaloţení obce připomenout.
Svou účast na oslavách přislíbili mimo jiné potomci italských vystěhovalců, kteří v Chyňavě pobývali
v období 1. světové války. Je očekávána účast představitelů partnerských obcí se zástupci moravských obcí
z Blanenska a Boskovicka. Pozváni jsou i další hosté.
Z programu oslav, který je otištěn v tomto Zpravodaji
je patrné, ţe oslavy budou probíhat v sobotu 8. a
v neděli 9. října 2016 v době, kdy bude v Chyňavě posvícení. Na poslední schůzce spolků jsem jejich zástupce prosil, aby s přípravou oslav pomohli a oslav se zúčastnili třeba jen jako diváci. To mi bylo většinou přislíbeno. Zvu proto všechny, aby přišli 8. října ve tři hodiny odpoledne před Dělnický dům na narozeninový
dort, kterým odstartujeme oslavy 675 let zaloţení obce
Chyňava.
Václav Kšír, starosta obce
Autor Jan Charvát
SOBOTA 8. 10. 2016
15.00 hod. slavnostní otevření výstav u kaple Církve československé husitské za účasti hostů z italského
Valle di Ledro, narozeninový dort
17.00 hod. koncert komorního sboru Musica Bohemica na sále Dělnického domu
NEDĚLE 9. 10. 2016
11.00 hod. mše v kostele Sv. Prokopa
14.00 hod. vystoupení pěveckého sboru DOREMILA z Podkozí, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Chyňava,
vystoupení dětského tanečního klubu Zrzečka na sále Dělnického domu
15.00 hod. představení pro děti O dobrém jídle aneb kdyţ dobře baštíš na sále Dělnického domu
15.30 hod. bublinová show, modelování balonků
16.00 hod. představení Doleva doprava aneb Pohádka dopravní na sále Dělnického domu
17.00 hod. přednáška o historii Chyňavy od Mgr. Zdeny Polívkové v knihovně Dělnického domu
Pro děti workshop Moje Chyňava v hasičárně, výtvarná dílnička v Dělnickém domě
V sobotu i v neděli od 14.00 do 17.00 hod. bude v kapli Církve československé husitské výstava
„Zmizelá Chyňava“, na galerii DD prezentace spolků, v klubovně výstava k historii Lhotky a Březové
Lhoty a historii Chyňavy, na sále DD výstava „Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech
1915 - 1919“.

Zp r á v y z r a d y
RO souhlasí s podmínkami konkurzu na nového
ředitele ZŠ a MŠ Chyňava.
RO souhlasí s pověřením Mgr. Lucie Matouškové vedením ZŠ a MŠ Chyňava do doby, neţ
bude vybrán nový ředitel.
RO souhlasí s navýšením úplaty za vzdělávání
v MŠ Chyňava na 400,- Kč / měsíc.
RO souhlasí s vypracováním projektu na výstavbu vodovodu a kanalizace na Teplé Stráni.
Podmínkou je, ţe stavbu budou financovat majitelé chat.
RO souhlasí s návrhem trasy kanalizace Malé
Přílepy - Libečov.

Zprávy ze zastupitelstva
ZO přijalo slib nového zastupitele pana Emila
Beera, ten se ihned zapojil do práce
ZO schvaluje dokumentaci pro pořízení nového
velkokapacitního cisternového vozidla.
ZO prodluţuje termín připojení plynových přípojek v obci do 23.9.2016
ZO pověřuje Martina Malého, DBA jako kontaktní osobu ve věci draţby areálu bývalé pily
v Chyňavě.
Dle informací Stř. kraje, odboru dopravy, je
zahájení provozu autobusové linky do Prahy
Hradčanská odloţeno z finančních důvodů.

Kontakty na OÚ Chyňava
Úřední hodiny
PO 7.00 -11.30 12.30 - 18.00
ST 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Tel. 311 691 122, 311 691 186
Email:

obec@chynava.cz

Starosta obce : Václav Kšír
starosta@chynava.cz
Podatelna : Vladimíra Hrudková
podatelna@chynava.cz
Pokladna : Eva Husáková
pokladna@chynava.cz
Účetní :
Jitka Jupová
ucetni@chynava.cz

Zprávy z obce
BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí ) lze ukládat v Chyňavě pod hřištěm:
Středa 16 – 18 hodin
Pátek 16 – 18 hodin
Sobota 14 – 15 hodin
Případně po dohodě s K. Krbcem ,tel. 723 541 683
Větve ze stromů lze ukládat na koupališti v Chyňavě
v sobotu od 13 do 14 hodin.
Případně po dohodě s F. Hejným , tel. 775 689 409
Bezplatný sběr nebezpečného odpadu
bude v sobotu 15. října 2016
Jedná se o zdravotní materiál, oleje, olejové filtry, staré nátěrové barvy, monočlánky, výbojky, zářivky, televizory, olověné akumulátory, mrazáky, ledničky a
pneumatiky z osobních vozů. Občané jej přinesou na
předem určená místa, kde je osobně předají přímo
pracovníkům TSMB.
Svoz se uskuteční v jednotlivých obcích v tomto čase:
Lhotka 8.00 hod. na návsi
Malé Přílepy 8.15 hod. u Fořtovny
Libečov 8.45 hod. u kapličky
Podkozí 9.00 hod. u rybníka
Chyňava 9.15 hod. před pohostinstvím u Lepičů
Chyňava 9.30 hod v Lipkách
Bezplatný sběr velkoobjemového komunálního
odpadu bude v sobotu 22. října 2016.
Odpad k likvidaci mohou předávat občané obce a také
majitelé rekreačních objektů v jejím obvodu. Důrazně
upozorňujeme, ţe se jedná o sběr komunálního odpadu
(co se nevejde do popelnic), v ţádném případě nebudou přebírány nebezpečné odpady.
Svoz bude proveden v Chyňavě a na Podkozí :
8.00 – 8.15 hod. Podkozí na návsi u rybníka
9.00 – 9.15 hod. Chyňava před pohostinstvím u Lepičů
9.30 – 10.00 hod. Chyňava v Lipkách
Na Lhotce, v Malých Přílepích a v Libečově:
8.00 – 8.15 hod. Lhotka u hasičské zbrojnice
8.30 – 8.45 hod. Malé Přílepy u Fořtovny
9.15 – 9.30 hod. Libečov na návsi
Z organizačních důvodů je nezbytné, aby zájemci o
tuto sluţbu vyčkali na uvedených místech až do příjezdu kontejnerů a podíleli se na nakládání předávaného odpadu.
Z důvodu výstavby kanalizace v obci Ţelezná je uzavřena silnice č.II/118 a průjezd obcí je zakázán aţ do
31. 10. 2016.
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Krajina s nábytkem a pár otázek před svozem velkoobjemového odpadu
Nechybí vám doma nábytek? Poznáváte svoje křeslo? Nebo
je to postel souseda? Líbí se vám jeho nové umístění? Zaloţil
novou divokou skládku občan nebo vyklízecí firma? Občané
mohou tento typ odpadu odloţit 22. 10. 2016 do kontejnerů
při svozu velkoobjemového odpadu. Firmy, které poskytují
sluţbu vyklízení domácností a chat jsou povinni likvidovat
na vlastní náklady.
Jitka Jupová

Situace ve škole

Omluva
Chtěla bych uvést na pravou míru článek ze třetí strany minulého Zpravodaje, kdy téma sice bylo navrţeno Jitkou
Jupovou z obce, ale text a názor byl pouze a jenom můj.
Omlouvám se tímto pracovnicím Obecního úřadu, ţe jsem
své názory podepsala jejich jménem a bez autorizace.
Lenka Hladká, red

Na jednání zastupitelstva obce po letošním zápisu dětí do školky vyvstal poţadavek rodičů na rozšíření kapacity MŠ. V té době uvaţovala obec Ţelezná o zřízení externí třídy pod hlavičkou ZŠ
a MŠ Chyňava ve volné budově v Ţelezné. Tato varianta se však neuskutečnila. Rodiče, zástupci obce a
vedení školy se pokoušeli najít jiné řešení. Jako schůdné se jevilo rozšíření školky do přízemí budovy základní školy a současně rozšíření ZŠ o jednu místnost v patře na stávajícím balkoně.
K jednání byla přizvána pracovnice KHS Beroun a stavební projektant. Hygienické poţadavky se však
jevily jako stavebně velmi náročné. Byla proto zvolena varianta nultého ročníku základní školy, který je
určen dětem v posledním roce před zahájením školní docházky a dětem, které mají odklad. Nejsou zde vyţadována specifická opatření stran hygieny a stravování. Rada obce souhlasila s navrhovaným rozšířením
školy o tuto jednu učebnu v patře.
V průběhu těchto jednání rezignovala na
funkci ředitelka školy Mgr. Alena Vacinová.
Vedením školy byla pověřena Mgr. SoňaVávrová, která ale ze závaţných zdravotních důvodů tuto funkci nemůţe vykonávat. Těsně
před koncem prázdnin byla proto pověřena dočasným řízením školy Mgr. Lucie Matoušková a byl vyhlášen konkurz na nového ředitele
školy.
Markéta Holečková, školská komise

Foto archiv ZŠ Chyňava, Hokejbal proti drogám, 2. místo v kategorii děvčat

Plynofikace obce
Stav připojených plynoměrů k 31. 8. 2016 je podle informace RWE GasNet s.r.o. 117ks. Tento počet jiţ
hotových a započitatelných přípojek je ještě málo do poţadovaných 130ks, které jsou nezbytné pro splnění
podmínek a k získání dotace. Po informaci, kterou mám od Mgr. Pecinové, ke dni 7. 9. 2016 je rozdělaných dalších 20ks pro osazení plynoměrů. Zde je potřeba, dle info Mgr. Pecinové, co nejrychleji vyřešit
administrativu u plynařů, a to prý zvládne. Této informaci věřím a doufám, ţe těch poţadovaných 130ks
osazených plynoměrů do termínu 23. 9. 2016 zvládneme a nakonec podmínky pro dotaci splníme.
Vše důleţité se dozvíte v následujícím vydání, ve kterém Vás o všem budeme informovat.
Pevně věřím, ţe kladně.
Jiří Kříž, radní
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Indiánský tábor v Chyňavě
Spolek CHYŇAVA DĚTEM připravil pro děti letní příměstský tábor INDIÁNSKÉ
LÉTO. Kmen CHYŇUOVÉ měl 17 malých indiánů, náčelníka VELKÉHO MEDVĚDA (Karel Novotný) a 3 indiánské náčelnice (Lucka, Anička, Sandra). Děti si
vyrobily indiánské pončo, batikované tričko, čelenku, tomahawk, kapsičku na amulet a různé
náramky. Zaţili jsme několik výprav po okolí,
velké hledání pokladu, jízdu v kanoi po našem
rybníku, střelbu lukem, hráli lakros nebo šplhali
po laně. Svá indiánská jména všichni indiáni spálili na březové kůře v posvátném ohni. Zdeněk
Přibyl dostal řád Zlatého Bizona za skvělé jídlo.
Lucie Novotná, Velká Medvědice

Běh na Březovou Lhotu
Dvacet závodníků svým během připomnělo 9. července zaniklou ves Březovou Lhotu, která je pokládána za předchůdkyni dnešní Lhotky. Závod jako loni ve své kategorii ovládl
iron man pan M. Mikula ze Lhotky s časem 28 minut
(celková délka trati je cca 7,5 km). Po vyhlášení výsledků si
mohli přítomní poslechnout přednášku o historii Březové
Lhoty a prohlédnout si vykopávky z této lokality.
Dalibor Bartoš, starosta SDH Lhotka

Turnaj v malé kopané
Uţ desátý ročník turnaje v malé kopané se v polovině prázdnin odehrál za horké soboty (23. 7.) na hřišti v Malých Přílepech. Parta borců kolem domácího týmu SK NOTOR opět nezklamala - bylo to
velké klání!
Sešlo se sedm druţstev: Loděnický tým potvrdil kvalitu a zvítězil i
díky Petru Radovi, který byl organizátory vyhlášen nejlepším hráčem. Druzí byli Kouskové z Chyňavy a loňští vítězové - domácí vydřeli, navzdory věkovému průměru, hezké třetí místo. Dresy propotili i hráči z týmů XXX (Loděnice - Chrustenice), Ţelezná, Dopíráci - Beroun a Technické sluţby Beroun. V ochozech fandily i celé rodiny a zaslouţenou pozornost sklidil při své premiéře v roli rozhodčího
také přílepský Jan Čora Hřebík, který citem pro hru i pro diváky potvrdil svoji nehynoucí fotbalovou minulost (o jeho fintě „klapačka“ kolují dodnes legendy...).
Osvědčily se také nové sítě - uţ kolem celého hřiště - na zachytávání balónů mířících mimo branku - a celý
„areál“ v centru obce zase jednou potvrdil svoji popularitu. Obdiv zaslouţí i dívky ze stánku, které udrţely
pivo studené a klobásy na grilu voňavé. Nejen přílepské kopané zdar!
Zdeněk Smíšek - Hrázný
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Dračí lodě
První zářijový víkend patřil jiţ 11. ročníku dračích lodí BEROUNSKÝ DRAK 2016, který se uskutečnil
v berounském kempu. Amatérského závodu měst, obcí, firem i skupin nadšenců se letos poprvé zúčastnila
posádka DRACI Z CHYŇAVY, která měla 20 členů zastupujících obce Chyňava, Podkozí a Lhotka.
Celkem se zúčastnilo 38 posádek a naše posádka vybojovala krásné 8. místo! Velká gratulace celému týmu
za skvělý výkon !!
Účast na závodu finančně podpořili Obec Chyňava a spolek CHYŇAVA DĚTEM z.s.
Lucie Novotná, předseda spolku CHYŇAVA DĚTEM z.s.

Mezinárodní landart festival
Probíhal od 1. do 4. září a sjelo se na něj několik desítek umělců vyuţívající práci
s přírodními materiály a krajinou. V okolí Lhotky vzniklo bezmála dvacet míst
s landartovou tematikou. Zajímavostí bylo, ţe umělci přijeli nejenom ze sousedních zemí,
ale na festival zavítala jako hlavní hvězda i Ritta Ikonen z Finska, která zde představila
svůj dlouholetý projekt Eyes as Big as Plates. Festival byl nabitý přednáškami a workshopy, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet práci se dřevem, kamenem či jinými přírodními materiály.
Večer hrály různé alternativní kapely v centru festivalu – na
statku u Rumlerů. Podle dosavadních informací se první ročník
povedl natolik, ţe bude mít příští rok své pokračování.
Dalibor Bartoš, red

O putovní pohár Lhotky
Je aţ neuvěřitelné, ţe 20. srpna to byl jiţ 13. ročník této mezi hasiči oblíbené soutěţe. Pro malý lhotecký
sbor není snadné zorganizovat akci takového rozměru, a proto jsme velmi ocenili pomoc mladých hasičů
z Jánské, se kterými úzce spolupracujeme. Náš dík patří i místním, kteří se zapojili. Letos poprvé soutěţila
i druţstva dorostu – Lhotka, Hýskov, Malé Přílepy a Jánská a k velikému překvapení vyhráli v této kategorii domácí. Muţi z Malých Přílep soutěţ ovládli a jiţ potřetí vyhráli
putovní pohár, domácí skončili na pěkném třetím místě za
Chyňavou. A jak si vedly ţeny? Ţeny z Malých Přílep první, Chyňava druhá a Lhotka třetí. Po vyhlášení výsledků
následovala zábava v podání kapely Nanga Pargat a i díky
krásnému počasí přišel rekordní počet návštěvníků, kteří
obdivovali hořící nápis Lhotka na louce a nově dokonce
ohňostroj. Letos se soutěţ nadmíru vyvedla a my uţ
v současné době máme nápady, kterými zpestříme další
ročník!
Dalibor Bartoš, starosta SDH Lhotka
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Malý návrat k velkému úspěchu
Vyhrát dva roky po sobě okresní přebor v jakékoli kategorii je krása a dorostu Chyňavy se to povedlo,
v sezoně 2014/2015 jako spojený tým s Niţborem a v sezoně 2015/2016 to bylo spojené s Hýskovem. Spolupráce těchto tří obcí, co se týká mládeţe, je jiţ několik let na velmi dobré úrovni. Chtěl bych klukům poděkovat, za přístup k tréninkům i k zápasům. Za to jakou dokázali dát dohromady partu, za to jak se dokáţou na hřišti povzbudit a stejně tak si i vynadat a za to, ţe se na to, co hrají, dá koukat a to je pro mě asi ta
největší radost. Moc si váţím i rodičů (i kdyţ jsou to stále ti samí) za to, ţe kluky vozí na tréninky
(z Niţboru a Hýskova) a všech co je vozí na zápasy a cesty jako do Zbirohu, Strašic či Zaječova nejsou
zrovna za rohem. Poděkovat chci i Honzovi Holečkovi, za to kolik let to se
mnou vedl a teď si dává zaslouţenou
pauzu. Jsem rád, ţe se povedlo sehnat
okamţitě náhradu a tou je Karel Řehoř,
ve dvou se to lépe táhne. Kluci, kteří jiţ
věkem skončili v dorostu, se ve velké
většině jiţ uplatňují v týmech dospělých
a o tom dorost je, o přípravě.
Nový ročník jsme začali 4. 9. výhrou
doma nad Třebání 9:1 a to by mohla být
pozvánka pro fandy na další zápasy dorostu.
Martin Bílý , trenér

Nabídka cvičení v Chyňavě
Středa 17,30—18,30 cvičení nejen pro seniorky
protahování, posilování, prvky kalanetiky
cvičí Lenka Heregová v ZŠ
Středa 19,00—20,00 jóga
cvičí Marie v ZŠ, nutná registrace
Čtvrtek 19,00—20,00 jóga
cvičí Petra v ZŠ, nutná registrace
Čtvrtek 19,00—20,00 zumba
cvičí Eliška v DD

Kdo vyhraje senátní volby?
Kandidát na senátora sociolog Petr Hampl poslední srpnový den debatoval v rámci své předvolební
kampaně s místními v pohostinství U Lepičů. Předseda politické strany Alternativa pro Českou republiku
vybízel k masovému ozbrojování obyvatelstva ČR a zakládání domobrany kvůli hrozbě uprchlíků, kteří do
ČR vtrhnou a celou ji obrátí na islám a zavedou právo šaría a dále si přeje, abychom následovali příklad
orbánovského Maďarska. Přítomní poloţili řadu otázek, ve kterých zpochybňovali návrhy pana sociologa.
Co říci závěrem? V politice je dobrým artiklem strach a pan Hampl se snaţí vytěţit ze strachu obyčejných lidí z islámu maximum. Bude mu to však stačit na to, aby v říjnu porazil své dva hlavní soupeře: současného senátora Jiřího Oberfalzera a právníka Jan Holáska? Nemyslím si. Pokud bych si měl tipnout, tak
svoji pozici v regionu udrţí Jiří Oberfalzer, nicméně pěkný podíl hlasů mu sebere Jan Holásek kvůli své
efektivní předvolební kampani, ve které lidem promítá úspěšnou komedii Teorie tygra.
Dalibor Bartoš, politolog
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Slavná rodačka
Marie Fraňková, roz. Stádníková, ( * 18.3.1932 - † 18.8.2013 ) byla rodačka z Chyňavy. Absolvovala
zde základní školu a proţila dětství. Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu, v Praze působila jako vrchní
sestra aţ do svých 60 let. Se svým manţelem, chemickým inţenýrem, vychovala syna Alexandra.
Věnovala se filatelii, numizmatice a hlavně genealogii. Byla členkou České genealogické a heraldické společnosti. Pátrala po minulosti svých předků a tuto svoji badatelskou činnost spojila s pátráním po historii
obce Chyňava. Její poctivá a mravenčí práce vedla k objevení několika zmínek o Chyňavě jiţ ze 14. a 15.
století, ale hlavně objevila dvě významné listiny.
Jednou je listina krále Ladislava Pohrobka, která znovu vysazuje ves Hudlice a Chyňavu a druhou je listina
pro chyňavského rychtáře Jiříka Kruliše, která potvrzuje existenci zakládací listiny a odvolává se na práva
uvedená v ní. Všechna tato historická fakta byla vydána v publikacích „ Zpráva a dokumenty o obci
Chyňavě I. a II.“ u příleţitosti 650. a 660. výročí obce a setkala se s příznivým ohlasem nejen obyvatel obce. Poslední část o chyňavských rodech si můţete přečíst ve vlastivědném sborníku Naše Chyňava, vydaném v roce 2014.
Marie Fraňková se narodila v čísle popisném 35 na Velké
Straně, kde se říkalo u Stádníků - Vápeníků. To proto, ţe její
předci ( Matěj Stádník i jeho syn František ) se okolo roku
1800 zřejmě ţivili pálením vápna. V 80. - 90.letech 19. století byla přistavěna budova a zřízen hostinec, který svého času
velmi prosperoval. Na dvoře byly vysázeny okrasné stromy,
záhony květin a růţí. Procházel se zde ochočený jelínek
a páv. V hostinci schůzovali sociální demokraté, v letech
1910 - 1914 zde cvičila Dělnická tělovýchovná jednota
a před 2.světovou válkou i po ní se zde scházeli baráčníci.
Zpracovala Lenka Hladká dle publikací Zprávy a dokumenty
o obci Chyňavě a Naše Chyňava
Foto archiv L.Heregová, na snímku J.Lepič,
M.Fraňková, F.Bártová

Společenská kronika
Červenec
Petr Jungmann, Chyňava

70

Srpen
Milada Kšírová, Chyňava

70

Protože se zpřísnil zákon o ochraně osobních údajů, pro
společenskou rubriku je třeba písemný souhlas jubilantů.
Pokud máte zájem být zde uváděni, vyplňte prosím potřebný formulář a odevzdejte ho na obecní úřad. Děkujeme za pochopení

Další betonový artefakt v oblasti Kyšického mlýna
Sochař Zdeněk Ruffer, spoluautor betonového kříţe, o kterém Chyňavský zpravodaj informoval v čísle
4/2015, navrhl pro prostor bývalého Kyšického mlýna další sochařský artefakt z betonu, tentokrát masívního, o hmotnosti 1,5 tuny.
Objekt nazvaný „Sofa so far“ dominuje příjezdové cestě a nabízí zajímavé posezení s uklidňujícím pohledem do přilehlých luk. Tvrdost a chlad betonu je kompenzována nápadem uloţení na pruţiny a tlumič, takţe sofa
je schopné mírného pohybu.
Dílo je prezentováno zároveň jako vzpomínka na sochaře
Aleše Veselého (1935 -2015), autora mj. mnoha monumentálních soch, naposledy Brány nenávratna umístěné na nádraţí Praha-Bubny, shromaţdiště Ţidů k deportacím za
2. světové války.
Dne 3. 9. byl artefakt slavnostně odhalen. Akce se zúčastnili přátelé autora z uměleckých kruhů v čele se známým sochařem Kurtem Gebauerem. Přítomni byli i někteří
občané z Chyňavy a přilehlých obcí.
manželé Brožovi
7
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KALENDÁRIUM
V úvodu starosta pozval všechny přítomné na oslavy výročí zaloţení obce ( viz str. 1 ) a poţádal spolky o spolupráci a prezentaci jejich činnosti.
Sobota 24.9. od 8.30 hod
Dále pak připomněl důleţité akce, a to 7.10 – 8.10. volby, 15.10. svoz neBurza zimního oblečení a
bezpečného odpadu a 22.10. svoz velkoobjemového odpadu. Doufejme, ţe
sportovních potřeb v DD
těchto svozů vyuţijí zejména majitelé chat a nebudou jiţ vyhazovat své přeStředa 28.9. od 14 hod
bytečné věci u kontejnerů.
Oslavy dne seniorů v DD
Hasiči Chyňava se mohou pochlubit titulem MISS, který získala jejich
Sobota 1.10. v 18 hod
nově zrekonstruovaná Tatra 815 CAS 32. Odborná porota na Zbiroţském
Mše v kapli na Podkozí
tatrování 2016 ji vybrala v konkurenci 60 dalších nablýskaných tatrovek.
Sobota 1.10. v 19 hod
Sportovci nám v říjnu odvezou nepotřebné ţelezo. Přesný termín najdete
Komedie Na správné adrese
včas ve svých poštovních schránkách.
7.10. - 8.10.
Na Podkozí pokračují jednání o lesních jeslích. Celý projekt vyhověl náVolby do senátu a
ročným poţadavkům, vyhodnocen bude v prosinci. Další velkou akcí je zde
zastupitelstva Stč. kraje
výsadba a obnova stromků. Včelaři se na své nejbliţší schůzi budou věno8.10. - 9.10.
vat vybírání dotací a rozdělování léků.
Oslavy zaloţení obce
Senioři oslaví svůj mezinárodní den. Vybrali si k tomu středu 28. září od
Sobota 15.10. 8.00 - 10.00
14 hodin na sále DD. Svým vystoupením je potěší děti základní školy,
Svoz nebezpečného odpadu
k tanci zahraje Petr Jungmann. Cvičení nejen pro seniorky je pro vás připraNeděle 16.10. od 13.30 hod
vené ve středu od 17.30 v ZŠ, domluvte se s Lenkou Heregovou na účasti.
Drakiáda na Kamenné
Členové pobočky Českého červeného kříže pořádají zájezd na divadelPátek 21.10. v 17 hod
ní představení Evita ve Studiu 2. Vstupenky má na starosti paní Eva Husázájezd na muzikál Evita
ková, odjezd je 22. října v 17.00 hodin. Cena včetně dopravy je 480 Kč.
do Prahy
Další akcí ČČK je taneční zábava. Bude se konat 19. listopadu od 20.00
Sobota 22.10. 8.00 - 10.00
v Dělnickém domě. K tanci zahrají Černý brejle, srdečně zváni jste všichni.
svoz velkoobjemového
Baráčníci se chystají 7. října na všekonšelské sezení do Kladna – Kroodpadu
čehlav.
Sobota 22.10. na Lhotce
Sdruţení Chyňava dětem opět rozběhlo osvědčené akce: na výtvarněnámětové cvičení
tvořivé hrátky můţete vzít svého potomka kaţdé pondělí do DD, od 15.30
Úterý 25.10. 19.00 - 20.30
pro děti 3 - 5 let, od 16.30 pro děti 5 a více let. Cvičení rodičů s dětmi bude
Výroba šperků v DD
od 4. října kaţdé úterý od 9.30 do 11.00 hodin rovněţ v DD. Zrzečku, tanečPátek 11.11. od 17 hod
ní krouţek pro děti od 5 do 11 let, najdete ve škole. Máte-li zbytečné zimní
Pochyňavské svícení
oblečení a sportovní potřeby, nabídněte je na burze. Proběhne 24. září v DD.
Sobota 12.11. od 13 hod
Věci k prodeji si můţete rozloţit na připravené stoly v 8.00. Prodává se od
Dušičkové pečení v DD
8.30 do 11.00 hodin. Sdruţení si také vezme na starost letošní Drakiádu. DěÚterý 15.11. 19.00 -20.30
ti se jí mohou zúčastnit 16. října od 13.30 na Kamenné. Z akcí pro dospělé
Seminář o rodičovství v DD
je tu jóga. Můţete cvičit ve středu s Maruškou a ve čtvrtek s Petrou, vţdy
Sobota 19.11. od 20 hod
od 19.00 v tělocvičně školy. K přihlášení funguje rezervační systém. Pro
Zábava v DD
maminky je 25. října připraven večer s výrobou šperků a ukázkou suchého
Neděle 27.11.
plstění.
Rozsvícení vánočního
Zahrádkáři rozjeli kaţdoroční moštování. Vyuţít moštárnu můţete kaţstromu
dou sobotu od 7.30 do 11.00 hodin. Členové zaplatí 3 Kč, ostatní 5 Kč za kg
jablek. Územní sdruţení zahrádkářů Beroun připravuje na 16. září zájezd na
výstavu Zahrada Čech. Na CiSpolek Chyňava dětem z.s. a Claudia Carrington
bulový jarmark s nimi můţete
pro Vás pořádají kurz
vyrazit 1. října, přihlašte se u
Angličtina pro nejmenší od 3—6 ti let
Vítka Čermáka.
Lhotečtí hasiči připraví na Seznámení dětí s anglickým jazykem zábavnou formou
pomocí her, říkánek a písniček v malých skupinkách
22. října okrskové námětové
pod vedením rodilé mluvčí s dlouholetou praxí
cvičení. Tématem bude evakuMísto konání Chyňava
ace osob při ohroţení obce.
Prosíme
o
registraci
na
tel.
723 666 862, claudia.carrington@seznam.cz
Iveta Nejedlá, red
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