Chyňavský zpravodaj
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Milí občané,
máme tu opět nový rok a s ním i další číslo Chyňavského zpravodaje. Protože v minulém čísle nebyl prostor pro informace z konce roku, vracím se v čase o kousek zpět.

1/2017
ZDARMA

Těsně před Vánocemi se nám podařilo dát obyvatelům Lhotky krásný dárek ve formě dokončené plynofikace. Malá část Lhotky uţ plynofikovaná byla během výstavby hlavního řadu do Ţelezné a do Chyňavy.
Zbylou část obce, tu podstatnou, se podařilo připojit ještě před vánočními svátky dne 16. prosince. Celou
stavbu financovala obec z vlastních prostředků. Ještě zbývá dokončit úpravy povrchů komunikací zasaţených stavbou. Tyto práce budou provedeny z důvodu nepřízně počasí aţ na jaře, stejně jako oprava komunikace na chyňavském sídlišti.
A co nás čeká v novém roce? Největší akcí bude určitě vybudování splaškové kanalizace v Libečově.
Celkové uznatelné náklady stavby jsou více neţ 10 milionů Kč bez DPH. Stavba bude financována
z 37,7 % dotací Ministerstva zemědělství a částečně z vlastních prostředků obce. Bohuţel poskytovatel
dotace tj. MZe vypustil z uznatelných výdajů náklady spojené s vybudováním kanalizačních přípojek. Ty
musí hradit obec společně s majiteli připojovaných nemovitostí. Ale i tak bude vybudování a zprovoznění
kanalizace v Libečově velkým úspěchem obce a pro libečovské občany ulehčením jejich ţivotů.
Do začátku nového školního roku bychom chtěli rozšířit naši Základní a mateřskou školu o jednu třídu.
Zatím se pracuje na projektech ke stavebnímu povolení. Stejně tak ve fázi projekčních příprav je výstavba
plynofikace a odkanalizování Malých Přílep a Podkozí. To je ale uţ příliš daleko. Co je přímo aktuální je
to, ţe určitě letos bude pořízeno z dotačních programů jedno nové hasičské vozidlo a jedno bude opraveno
pro chyňavskou zásahovou jednotku. V letošním roce bychom ještě měli stačit opravit hřbitov v Chyňavě,
kapličku v Libečově a spoustu drobných akcí. Rozhodně nesmíme zapomenout na pokračující opravy
místních komunikací a veřejných prostranství ve všech částech obce. Ještě bych vás chtěl informovat, ţe
rada jmenovala na doporučení výběrové komise novou ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Chyňava paní Mgr. Vladimíru Hamousovou. Své funkce se ujme aţ 1. února 2017, ale do práce se uţ zapojuje nyní.
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozdělilo mezi naše spolky a organizace příspěvky na rok
2017 v celkové výši 422 500,- Kč. Tato částka není nejvyšší v historii, ale je značná a věřím, ţe přidělené
příspěvky budou vyuţity účelně a hospodárně.
Všechno není jen růţové. Zastupitelé se dostali do druhé poloviny svého volebního období, a to je vţdy
znát na aktivitě některých z nich. To dokazuje i skutečnost, ţe kdyţ koncem roku pořádaly některé spolky
a organizace řadu pěkných kulturních akcí (výročí 675 let od zaloţení Chyňavy, vodník Pepík v Malých
Přílepech, ţivý Betlém v Chyňavě, vánoční koncerty, zpívání u altánu ve Lhotce, divadelní představení
a mnoho dalších), na některých se podílela i obec, tak část zastupitelů dělala jako by se jich to netýkalo.
V duchu jsem si představil tabulku, kterou připravil velitel chyňavských hasičů, aby pozvedl činnost členů.
V tabulce zaznamenává účast hasiče na akci čárkou a neúčast nulou (kolečkem). Někteří naši zastupitelé se
nemohou svou aktivitou příliš chlubit, a tak mají svou fiktivní tabulku samé kolečko. Těm bych chtěl připomenout poznámky našich občanů, které slýchám, ţe ještě nevědí, koho budou příště volit, ale uţ bezpečně ví, koho volit nebudou. Naopak musím pochválit ty zastupitele, členy spolků a občany, kteří se zapojili do celé řady akcí a prokázali, ţe jim není lhostejný veřejný ţivot v té které obecní části.
Do nového roku bych vám chtěl popřát jen to nejlepší, především pevné zdraví a ţivot plný spokojenosti
a vzájemného porozumění.
Václav Kšír, starosta

Zp r á v y z j e d n á n í za s t u p i t e l s t v a
Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo nejdůleţitějším bodem programu projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017.
Mezi příjmy obce patří příjmy z daní, ze zaplacených místních poplatků a také případných schválených
dotací, jako např. na novou hasičskou techniku. V letošním roce se počítá s částkou cca 39 milionů. Výdaje obce jsou rozděleny na nutné výdaje pro výkon státní správy, péči o vlastní majetek, příspěvky na veřejně prospěšnou činnost a případné větší investiční akce, pokud dojde k jejich realizaci. Z jednotlivých poloţek vybíráme:
3.600.000 - výkon státní správy a zajištění chodu obce
1.500.000 - odměny členů zastupitelstva
3.159.000 - sběr a svoz komunálních odpadů
500.000 - péče o veřejnou zeleň
3.000.000 - projekt plynofikace v části Lhotka a M.Přílepy 4.200.000 - provoz a opravy ZŠ a MŠ
600.000 - opravy a výstavba veřejného osvětlení
1.400.000 - údrţba fotbalového hřiště
200.000 - výstavba a údrţba dětských hřišť
100.000 - příspěvek na opravu kostela
15.000.000 - projekt kanalizace v místní části Libečov
150.000 - příspěvek ČSAD
1.500.000 - výstavba a opravy chodníků
300.000 - údrţba zdravotního střediska
600.000 - vodovod Hrádecká a Za humny
5.000.000 - opravy silnic
500.000 - údrţba obecních budov / Chyňava, M.Přílepy, Lhotka /

Zprávy z obce
Obecní úřad vybírá poplatky od 1. února 2017
objekt bez trvale hlášených osob 800,občan do 15 let
250,občan 16 – 64 let
500,občan od 65 let
250,1.pes
100,-

Provoz restaurace v DD byl ukončen k 5. 12. 2016,
další kroky řeší právní zástupci obou stran.
Obecní úřad bude ve středu 15. 2. uzavřen pro veřejnost z důvodu povinného auditu.
K nádobám na tříděný odpad byly rozmístěny šedé
popelnice určené na drobné kovy - patří tam drobné
kovy, plechovky od potravin, hliníková víčka, kovové tuby, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky.
Nepatří tam plechovky od barev.

Provoz místní knihovny byl dočasně přerušen. Po
dobu nemoci knihovnice Jany Kšírové jí bude zastupovat Marie Draţanová. Otevřeno bude od února vţdy ve středu 13-18 hod a v sobotu 9-11 hod.
Po seznámení s námitkami a připomínkami ke
změně ÚP obce Chyňava bude zřejmě navrţeno
jeho další veřejné projednání, termín bude včas
oznámen.
Státní veterinární správa zakazuje chov drůbeţe a
ptactva ve volném výběhu z důvodu rozšíření ptačí
chřipky na území ČR. Krmivo a voda nesmí přijít
do styku s volně ţijícími ptáky. Zároveň se ruší do
odvolání výstavy a trhy drůbeţe a ptactva.
Přijmeme pracovníka do výkupny kovového
odpadu v Chyňavě. Sezónní zaměstnání, výkupní doba 2x týdně. Daší info na tel. 608 222 305
Hana Mayerová
JUDr. Václav Mayer MK metal
Tyršova 135, Beroun

Spolek Chyňava dětem Vás zve do praţského Divadla STUDIO DVA na famózní komedii 4 SESTRY
v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou ( o ţenách, lásce a milostných dobrodruţstvích )
V pondělí 3. 4. od 19 hod. Doprava zajištěna, odjezd z Chyňavy u DD v 17,30hod, poté zastávky Libečov,
Ţelezná, a M. Přílepy. Cena 499,- + doprava 40,- Spolek přispívá na dopravu kaţdému 50,-.
Zálohu 200,- nebo celou částku uhraďte p. Recinové nebo p. Novotné do 27. 1. 2017
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Revize kotlů na tuhá paliva
Zákon 201/20112 Sb., o ochraně ovzduší, ukládá v § 17 povinnosti provozovatele stacionárního zdroje. Mimo jiné pod písmenem h) povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu tohoto zdroje. Základní informace najdete v minulém zpravodaji (č. 6/2016), dnes chceme přidat odpovědi na některé otázky.
Musíte revizi kotle mít? Ano, pokud jste právnická nebo fyzická osoba provozující kotel na tuhá paliva
o jmenovitém tepelném příkonu 10 aţ 300 kW slouţící jako zdroj tepla pro ústřední vytápění. Kontrola musí být provedena jednou za dva kalendářní roky. První kontrola měla být provedena nejpozději do konce
loňského roku.
Proč? Důvodem je co nejvíce sníţit znečištění ovzduší. Kotel má být podle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udrţován v souladu s pokyny výrobce a spalovat palivo určené výrobcem. Ne kaţdý tyto povinnosti dodrţuje. Důsledkem jsou dny, hlavně zimní, kdy pro kouř a zápach v ovzduší nemůţete
ani vyvětrat.
Kdo vám revizi provede? Odborně způsobilá osoba, technik, proškolený výrobcem příslušného kotle. Je
povinen se vám, jako provozovateli, při kontrole prokázat.
Jak to udělá? Prozkoumá například celistvost a těsnost kotle, řídící jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale i to, co a jak se v kotli spaluje. Má povinnost vám poradit, jak zlepšit stávající stav nebo zajistit
hospodárnější provoz. Revize trvá zhruba hodinu, doklad o ní dostanete na místě. Cena se pohybuje od 500
do 1 500 korun a záleţí hlavně na délce cesty, kterou k vám technik musí ujet.
Kde ho najdete? Můţete se obrátit přímo na výrobce vašeho kotle. Ten vám poskytne kontakt na proškoleného technika. Seznam oprávněných osob najdete i na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php , na stránkách
hospodářské komory nebo jednoduše přes internetový vyhledávač.
Kdo vás může zkontrolovat? Doklad o revizi kotle po vás můţe od 1. 1. 2017 ţádat například obecní úřad
s rozšířenou působností, v našem případě město Beroun. Této kontrole musí předcházet písemné upozornění. Kontrolor se musí prokázat sluţebním průkazem a smí navštívit pouze prostory kotelny. Pokud nebudete mít doklad o revizi, můţete dostat pokutu aţ 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky,
plasty, kaly atp.) můţete zaplatit pokutu aţ 50 tisíc korun. Za znečištěné ovzduší zaplatíte zdravím a to nejen svým.
Iveta Nejedlá, red

Kterak první stříkačka do naší obce zakoupena byla
První poţár v obci, který zachoval se v paměti, vypukl v měsíci červenci 1838 v čp. 36. Bylo to právě
v den sv. Prokopské pouti, kdy lid téměř všechen byl v kostele shromáţděn. Kněz P.Kodýdek ustal pojednou v kázaní, neboť právě z kazatelny viděl skrze okno kdyţ poţár vznikl. Ihned vyzval lid, aby klidně vyšel z kostela, ţe někde hoří. Mezi lidem nastal ovšem nemalý zmatek, spěch a šum, ale díky klidném vyzvání od kněze, panika nenastala.
Tehdy shořeli 4 usedlosti, a sice čp. 36, 37, 38 a 39. Potom za 23 roků hořelo v obci podruhé r. 1861
a vyhořelo 21 čísel. O poţáru tom udrţela se v lidu následující, pověrečná sice, ale dosti zajímavá historka:
Stalo se totiţ, ţe z velikého větru, který při poţáru tom zuřil, bylo takřka všech 21 čísel v jednom plameni
a tu na jednom místě ( při čp. 90 ) stála stodola, úplně ze dřeva a slamou kryta, okolo níţ ze všech čtyř stran
v bezprostřední blízkosti hořely budovy, nyní č. 3, 112, 77 a 90, takţe stodola byla ohněm téměř obklíčena
a přece nechytila, coţ ovšem tehda za zázrak bylo povaţováno.
Tu teprve vzpomněl si tehdejší majitel pan Prošek, ţe před několika roky nechal v oné stodole přes noc cikány. Vypravovával o tom následovně: v noci tu, kdyţ se probudil, vyšel ven a tu vidí, ţe v stodole se svítí.
Jde ke stodole v úmyslu zakázati noclehářům na tom místě svítiti. Jaké však bylo jeho překvapení, kdyţ
uviděl, ţe cikáni mají uprostřed mlatu rozdělaný oheň a leţí okolo, ohřívajíce se. Na důrazný rozkaz jeho, aby oheň byl ihned
uhasen, vstala stará cikánka a praví: „Pantatínku, nic se nebojte,
nic se Vám nestane a pamatujte si, ţe ta stodola Vám nikdy nevyhoří, a kdyby i v ohni stála.“
Poţár tento jest ale ještě dále památným tím, ţe občanstvo
a hlavně snad representace obce probudila se z nečinnosti
a uznala, ţe jest přece jen chybou, kdyţ v tak velké obci není po
ruce docela ţádného náčiní záchranného, ani stříkačky.
Pokračování na str.8
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Přílepské ozvěny
5. ročník orientačního běhu Čertovy hrby
Pokud by si někdo myslel, ţe se nemůţe protnout činnost hasičů s orientačními běţci, tak v Malých Přílepech si to nemyslí a daří se obě činnosti prolnout ku spokojenosti jak skutečných orientačních běţců, tak
hasičů. Myšlenka pořádat na Přílepech závody v orientačním běhu směrovanou na Mikuláše vznikla
u manţelů Kavkových, kteří uspořádali první ročník v roce 2012 pro orientační běţce v rámci Praţské
Zimní Ligy. Asi uţ se neví, kdo byl iniciátor myšlenky zapojit do klání v orientačním běhu i místní
„orientační borce“ a zároveň pomoci poskytnout zázemí a občerstvení pro závodníky. A tak kaţdý rok současně s orientačními běţci vyráţí na trasy i zájemci z řad přílepského sboru a současně členové neběţci od
ranních hodin připravují zázemí v hasičárně, aby se měli závodníci kde převléknout a občerstvit.
V letošním ročníku s názvem „Čertovy hrby „ (na rozdíl od loňských Čertových rohů, předloňské Čertovy rokle a jiných čertovských názvů), byly připraveny celkem 4 tratě v délkách 4, 6, 8 a 12 km (měřeno
vzdušnou čarou, pro některé borce s horší orientací nebyl problém naběhat výrazně víc :). Letošního klání
se z řad přílepských závodníků účastnilo celkem 11 dětí a 9 dospělých. Celkem se akce účastnilo 160 osob
a v řadách závodníků nechyběli ani běţci, kteří dosáhli významných umístění na mistrovství republiky
a dokonce i světovém mistrovství v OB. Výsledky se počítaly do
večerních hodin a vyhlášení proběhlo na internetu a k vyhlášení
výsledků v rámci přílepských Čertovin (tedy bez klubových závodníků) se jako kaţdý rok nabízela jiţ tradiční akce „zazimování
vodníka Pepíka z jezera“ pořádaný hned další víkend. A tak nejen
ţe, se všichni mohli občerstvit ve stánku, zasmáli se a pobavili
s přáteli, ale došlo i na předání diplomů a ocenění za účast
v orientačním závodu. I kdyţ je celá akce za námi jen krátce, uţ se
všichni těší na další ročník.
Michal Špaček, SDH Malé Přílepy

Uložení vodníka Pepíka
Letní sezóna se nachýlila ke svému konci a nadešel tedy čas, abychom po roční pauze uloţili stráţce jezera opět do jeho zimoviště. Zde přečká i ty nejtřeskutější mrazy a na jaře se bude moci vrátit v plné síle
zpět na svůj trůn, aby mohl vítat zahraniční turisty.
Sraz účastníků byl přímo na hrázi jezera. Novinkou ovšem bylo posunutí začátku akce na čtvrtou hodinu odpolední. Pozdější tma pak dodala úplně jinou
atmosféru, neţ v letech předcházejících. Slova se ujal hrázný, který příznivce
vodníka přivítal, nastínil průběh akce a informoval širokou veřejnost o rostoucím počtu kachní populace na jezeře.
Pro získání vánoční nálady zahrála Míša několik koled, samozřejmě
v doprovodu vokalistek a sboru sloţeného ze všech přítomných diváků. Zároveň při této příleţitosti proběhlo, v reţii manţelů Kavkových, vyhlášení
„Obecního přeboru v orientačním běhu“. Před zraky diváků vodnické akce tak
byli oceněni nejlepší místní borci, většinou z řad našeho sboru.
Velký dík opět patří všem, kteří se na akci podíleli a pomohli při stavbě stánků
a následném úklidu.
Ivana Krbcová

Silvestrovské smeče bez požáru
Uţ třetí ročník turnaje ve stolním tenisu "Silvestrovské smeče" o Putovní pohár s růţovým prasátkem jsme
si uspořádali ve Fořtovně a ve slavnostním čase pátečního 30. prosince!
Sešel se neuvěřitelný počet šestnácti hráčů (včetně jedné Veroniky), kteří se přesně vešli do vyřazovacího
pavouka. Nejlepším z vypadlých v první kole, a tedy vítězem Turnaje lůzrů, se k radosti všech přítomných
stal sám ředitel haly - Honza Hřebík. Upřímně gratulujeme! Celkovým vítězem a drţitelem putovního poháru je Kuba Špaček, který tím narušil tradici závěrečného ceremoniálu a předal po loňském vítězství pohár sám sobě. Byl to zase jednou celkově veselý, sportovně společenský podvečer. I díky excelentnímu výkonu Petra Čáníka, který nesmečoval, ale úspěšně čepoval. Díky za účast i zkušeným fanouškům. Silvestrovským smečům zdar a ať ţije Velikonoční turnaj pořádaný samotným ředitelem haly!
Zdeněk Hrázný Smíšek
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1. ročník vánoční akademie

Po pečlivých přípravách jsme uspořádali 15. prosince v Dělnickém domě 1. ročník Vánoční akademie.
Kaţdý, kdo se na nás přišel podívat, dostal hned u vchodu do sálu lístek s kulturním programem, mohl si
zakoupit výherní lístky a 1. číslo časopisu Školkováček.
No a pak uţ začal bezmála hodinový program, v průběhu kterého naše malé, ale šikovné děti předvedly,
co se naučily. Jako první byl k vidění muzikál Čert a Káča. Po něm následovalo taneční vystoupení malých
sněhuláčků a krátké vystoupení dětí z krouţků flétničky a angličtiny. Adámek Beer nám zahrál sólo na zobcovou flétnu, jeho sestra Anička na klavír a Terezka Dušková předvedla krásné baletní vystoupení. Dalším
bodem programu bylo vánoční vystoupení nejmenších dětí a básničky předškoláků. Vše jsme zakončili
společným zpěvem koled za doprovodu „školního orchestru“.
Po skončení kulturního programu si všichni hosté mohli koupit výrobky našich děti, dopřát si malé občerstvení a vyzvednout si ceny z výherní soutěţe. Touto cestou bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pomohli s organizací akademie. Rodičům dětí, členům divadelního souboru, panu Pavlu Urbanovi, paní Janě
Vítové, panu Karlu Novotnému a hlavně našim rodinným příslušníkům.
Kdo bude mít zájem, můţe si v průběhu ledna v mateřské škole koupit CD s fotkami z celé akce.
Děkujeme všem, kdo jste nám v letošním roce věnovali sponzorské dary, kdo jste se účastnili sběrových
akcí nebo jinou formou pomohli naší školce. Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti v roce 2017.
Učitelky mateřské školy
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Společenská kronika
Listopad
Eva Gruberová, Chyňava
Jaroslava Kubásková, Malé Přílepy
Stanislav Wais, Chyňava

Prosinec
Marie Bartošová, Malé Přílepy
Silvestr Holeček, Chyňava

86
82
75

89
75

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

Poděkování
Jménem Centra pro zdravotně postiţené a seniory Beroun bych ráda poděkovala všem účastníkům vánočního charitativního vystoupení dne 22. 12. 2016 v Dělnickém domě za to, ţe přišli a podpořili naši organizaci. Na dobrovolném vstupném bylo letos vybráno 8 500 Kč. Děkujeme téţ Obci Chyňava za dar ve stejné výši, jako se vybralo na vstupném. Tato částka byla předána Centru a bude pouţita na nákup kompenzačních pomůcek pro zdravotně postiţené. Uvaţujeme o zakoupení další polohovací postele, které jsou
velmi ţádané a stále je jich nedostatek. Všechny pomůcky si samozřejmě v případě potřeby mohou zapůjčit i občané Chyňavy a okolí. Sociální poradenství bude i nadále poskytováno kaţdé třetí úterý v měsíci
v Dělnickém domě od 9 do 11 hodin, poprvé 21. 2. 2017.
Všem Vám přeji úspěšný, šťastný nový rok proţitý ve zdraví.
Mgr. Petra Šedivá, CZPS Beroun

Blýskání v chyňavské škole
Ráda bych Vám představila paní Mgr. Vladimíru Hamousovou, která se od pololetí ujme vedení školy v naší obci. Paní Hamousová má zkušenosti s vedením dvou
kladenských ,,základek“, a její výhodou, krom praxe a zkušeností, je nadhled.
Setkávání lidí při různých našich kulturních a společenských akcích, fungování
spolků, nabízenou pomoc rodiči, kteří mají zájem pracovat a vstřícnost obce označila za velkou výhodu oproti městské škole. V rozhovoru ocenila chod mateřské
školky, která dle jejích slov funguje skvěle, ale aby měla škola dostatečný počet
ţáků, je nutné školku rozšířit ze současných 50 míst na 75. Tím si zajistíme potřebný počet ţáků, aby mohla být škola soběstačná a funkční.
Počet učitelek ve škole vidí jako nedostatečný, nechce mít děti ve spojených třídách a dokonce uvaţuje do budoucna i o moţnosti rozšíření školy o 2. stupeň základní školy. ,, Městské školy jsou přeplněné a dětí ze spádových či okolních obcí by se našlo určitě dost.‘‘
A v nejbliţší době? ,,Škola připraví pro budoucí ţáčky a jejich rodiče Dny otevřených dveří a to jak
v mateřské školce, tak v základní škole. Vzhledem k zápisu do základní školy, který je stanoven na duben
a mateřské školy, který bude v květnu, bychom rádi v březnu pozvali budoucí ţáky společně se svými rodiči k nám. Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.“
Tak snad se chyňavské škole blýská na lepší časy.
Markéta Holečková, red
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Připomínka vánoční pohody
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Přijďte cvičit - dodržte svoje novoroční předsevzetí

KALENDÁRIUM

úterý 19,00 - 20,00 jóga, cvičí Petra v ZŠ, nutná registrace

Sobota 28. 1.
Výroční schůze SDH Chyňava
středa 17,30 - 18,30 cvičení nejen pro seniorky
od 15 hod v DD
protahování, posilování, prvky kalanetiky, cvičí Lenka Heregová v ZŠ
Neděle 29. 1.
Výroční schůze zahrádkářů
středa 19,00 - 20,00 jóga, cvičí Marie v ZŠ, nutná registrace
od 14 hod v DD
Sobota 11. 2.
čtvrtek 19,00 - 20,00 zumba, cvičí Eliška v DD
Sportovní ples
restaurace u Lepičů od 20 hod
JUDO v Chyňavě - NOVÝ NÁBOR
hraje Galaxie
Judo od pololetí bude probíhat kaţdý čtvrtek 17—18 hod.
Středa 15. 2.
První hodina bude 2. 2. 17—18 hod. Hodiny povede profesionální trenér
Beseda o rodičovství
Radek Pilař. Cena za pololetí 1500,od 19 hod v DD
V případě zájmu budou otevřeny 2 hodiny v kategorii 6-9 a 9-13 let.
Pátek 17. 2.
Kimona pro děti lze zakoupit v Úhonicích s 25% slevou přes organizaci Výroční schůze Klubu seniorů
JUDO4FUN. Cvičení se zaměřuje na komplexní rozvoj dětí pomocí gymod 17 hod v DD
nastiky a atletiky, disciplínu, úctu a morální hodnoty.
Neděle 19. 2.
Přijďte si první hodinu vyzkoušet.
Dětský maškarní bál
od 15 hod v DD
Kterak první stříkačka do naší obce zakoupena byla
Sobota 25. 2.
Valná
hromada
SK Chyňava
Dokončení ze str. 3
od 13 hod
Hned po tom bylo jednáno, aby se zakoupila stříkačka, coţ se roku 1862
restaurace
U sv. Huberta
stalo skutkem. Stříkačka přivezena, prohlédnuta a postavena do malé
Sobota
25. 2.
místnosti ve škole, kde měl zároveň pan učitel uhlí, dříví a v noci slepice.
Obecní ples
Dozor nad stříkačkou svěřen toho času kováři Janu Čermákovi čp. 98, kteod
20 hod v DD
rý měl téţ říditi obsluhu stříkačky při poţáru. Ten ovšem úkol ten na sebe
hraje IdealBand
přijal, ve skutečnosti měl ale jiné starosti, neţ aby se občas podíval
rezervace
stolů na OÚ
v jakém stavu nachází se stříkačka ( vţdyť byla nová ).
Sobota 25. 2.
A tak se stalo, ţe kdyţ za několik roků vypukl poţár, nepodařilo se stříHasičský bál
kačku do činnosti uvésti. Rovněţ při dalším poţáru vţdy dalo práci neţ
pohostinství U Vořechů
stříkačka uvedena byla v činnost. Aţ konečně při poţáru v r. 1880, který
na Přílepech od 20 hod
zničil čp. 193, 142, 142 a 162, teprve se počalo uvaţovati opravdově o zahraje P. Jungmann
loţení hasičského sboru vlastního.
Neděle 26. 2.
Doslovný citát z Pamětního spisu na oslavu 30letého trvání sboru dobroDětský
maškarní bál
vol. hasičů, sepsal Jan Novák, velitel hasič. sboru r. 1912
pohostinství U Vořechů
na Přílepech od 14 hod
Čtvrtek 2. 3.
Beseda o bylinkaření
od 18,30 hod v DD
Úterý 7. 3.
Oslava svátku MDŢ
od 17 hod v DD
Sobota 11. 3.
Maškarní hasičský ples
restaurace u Lepičů od 20 hod
hraje Galaxie
Sobota 25. 3.
Jarní výstava
10 - 17 hod v DD
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