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115. výročí založení SDH Malé Přílepy
Vznik Sboru dobrovolných
hasičů v obci Malé Přílepy se
datuje do roku 1902, kdy se
konala ustavující valná hromada v hostinci “U Šandů”. Zde
bylo přihlášeno 50 členů, a sice
29 členů činných a 21 členů
přispívajících. Byly vypůjčeny
stanovy u přátel sboru vráţského a roční příspěvek členů stanoven na 1 korunu. Na podzim
tohoto roku byly stanovy sboru
schváleny a stvrzeno právní
trvání C.K. místodrţitelstvím
v Praze. Sbor byl zařazen do

“Podkoţovské ţupy - Ţdár” se
sídlem v Unhošti u Kladna.
Ustavením sboru hasičů vznikly
starosti nejen se zajištěním
znalostí a dovedností členů, ale
téţ s výstrojí a výzbrojí. Proto
byla za přispění členů sboru,
příznivců hasičské myšlenky,
darů a za přispění obce zakoupena v roce 1904 ruční čtyřkolová dvounápravová stříkačka
od firmy “Smekal” a současně
i výstroj pro 12 muţů.
Pokračování na str. 3

Sběrný dvůr - jsme zas o kousek dál
Od začátku volebního období se část zastupitelů snaţí zřídit v naší
obci sběrný dvůr. Po řadě jednání a hodnocení argumentů pro
a proti se k tomuto návrhu přiklonilo celé vedení obce a tak jsme
při venkovní pochůzce, která proběhla 22. 3. 2017, vytipovali
vhodnou lokalitu pro jeho umístění. Jde o část kasáren v rohu bývalého autoparku.
Co je to sběrný dvůr a k čemu slouží?
Pokračování na str. 4
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Slovo starosty
Po vystoupení naší obce
z mikroregionu Bratronicko
před několika lety zůstala
Chyňava mezi sousedními
obcemi trochu osamocená.
Protoţe jsme nuceni řešit
problémy, o kterých se nám
dříve ani nezdálo, vyuţíváme stále častěji právních sluţeb soukromých firem. Nejenom, ţe jsou tyto sluţby dost
nákladné, ale většinou se
právníci těchto společností
zabývají tím, co je pro ně
nejvýhodnější. O správní
právo, které je pro kaţdou
obec zásadní, se stará jen
málokdo. Jsem rád, ţe naši
zastupitelé vyuţili moţnosti
vstoupit do Svazu měst
a obcí České republiky. Tento Svaz v současné době
sdruţuje přes 2 680 obcí
a měst. O jeho činnosti se
můţete více dozvědět na
stránce www.smocr.cz, nebo
v Informačním servisu, coţ
je měsíčník Svazu. Od vstupu do této organizace si slibujeme větší právní ochranu
obce, která je díky tomuto
členství v některých případech poskytována zdarma
nebo jen za paušální poplatek, ale především větší informovanost vás občanů
a nás zastupitelů.
Václav Kšír, starosta

Zprávy z obce
V Libečově se v předstihu hloubí jáma pro čerpací splaškovou stanici. Oproti plánu bude
umístěna za dětským hřištěm. Od 22. 5. proto
dojde k částečné uzavírce silnice směrem na
Podkozí a od 19. 6. po dobu stavby k úplné
uzavírce.
Probíhají výběrová řízení na stavbu vodovodu
Chyňava Hradecká (ke kravínu), na stavbu
vodovodu Chyňava Humna (k Marešovým)
a na stavbu In-line dráhy na hřišti.

POZOR. TERMÍN PLACENÍ POPLATKŮ ZA
ODPAD JE DO KONCE KVĚTNA.
Pokud nebudete mít oranžovou nálepku,
popelnici vám již v červnu nevyvezou
Poplatky za odpad je moţno platit v úředních
hodinách na Obecním úřadě nebo převodem
na účet obce č.2823131/0100, VS je číslo objektu, u chat pouţijte ještě SS 10001.
Od 1. 5. do 30. 9. bude svoz popelnic probíhat kaţdou LICHOU středu v Chyňavě, Libečově, na Podkozí a na Lhotce. V Malých Přílepech bude svoz kaţdé LICHÉ úterý.

Finišuje se na projektové dokumentaci kanalizace a plynofikace Malých Přílep. Očekává se
vypsání vhodné dotace.

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

K předání prostor DD bývalým nájemcem došlo v pondělí 3. 4. 2017. Byl vyhotoven protokol a pořízena fotodokumentace. Novým nájemcem se stala Kateřina Stehlíková. Poţádala o nainstalování odečtových měřidel na plyn
a elektřinu, s čímţ obec souhlasila. Při převzetí prostor bylo zjištěno, ţe nejen instalace
jsou v horším stavu, neţ se předpokládalo.
Opravy zde nebyly prováděny více neţ 20 let,
proto bylo nutné přistoupit na částečnou rekonstrukci.

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
Pokračování opravy komunikace v Chyňavě
na sídlišti bylo posunuto z důvodu nepříznivého počasí na květen. Ze stejného důvodu byly
posunuty opravy komunikací po plynofikaci na
Lhotce.
10. výročí rozhledny Lhotka u Berouna
Výstavba rozhledny byla zahájena roku 2005
společností T-Mobile Czech Republic a.s.
a slavnostní otevření proběhlo 5. května
2007. Do dnešních dnů se lhotecká rozhledna stala atraktivním cílem mnoho českých,
ale i zahraničních turistů a zdá se, ţe zájem
o ní neopadá. Proč by taky, kdyţ z jejího
ochozu umístněného 25 metrů nad zemí se
naskýtá nádherný výhled na Český kras
a Křivoklátsko. Celodenní oslavy desátého
výročí se uskutečnily 7. května a jejich organizaci měli na starosti lhotečtí hasiči, kteří připravili zajímavý program především pro děti.
Starosta obce Václav Kšír, zástupce společnosti T-Mobile ing. Tomáš Štrébl a zástupce
Lesů ČR Vít Patera odhalili na začátku těchto
oslav za přítomnosti mnoha návštěvníků pamětní desku. Doufám, ţe pro rozhlednu bude
dalších deset let minimálně tak úspěšných
jako těch předešlých.
Dalibor Bartoš

Výlet do údolí Ledro
V termínu 28. 9. – 1. 10. 2017 připravuje obec
Chyňava ve spolupráci se „Spolkem přátel
Ledra“ zájezd do Itálie k našim přátelům do
ledrenského údolí. Je připraven bohatý program: návštěva Rovereta – Zvonu míru, Rivy –
památníku legionářů, Musea Palafiti, výlet lodí
do středověkého městečka Malcesine, projdeme úchvatnou římskou cestu Ponale z Ledra
ke Gardskému jezeru, podíváme se do hor.
Nebude
chybět
degustace
likérů
z lékárenského muzea Foletto, piva z pivovaru
Leder, vína z místní skvělé produkce. Nezapomeneme také na ochutnávku sýrů. Bliţší informace najdete začátkem června na stránkách
obce Chyňava a v červencovém Zpravodaji.
Srdečně zveme všechny občany.
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115. výročí založení SDH Malé Přílepy
Pokračování ze str. 1
V průběhu let se činnost sboru postupně rozvíjela, a to aţ do roku 1914, kdy v důsledku mobilizace a odchodu většiny členů do armády jeho činnost poklesla na nejnutnější minimum.
V pozdější době je činnost opět aktivizována.
To vše aţ do roku 1939, kdy je po obsazení republiky německými vojsky opět činnost minimalizována.
V roce 1940 byl sepsán pamětní list o koupi
motorové stříkačky od firmy „Ing. Ebert“, která
byla po dobu okupace uloţena u výrobce. Sboru byla slavnostně předána při oslavách 45. výročí zaloţení, v roce 1947.
V roce 1949 byl náš sbor převeden z Okresní
hasičské jednoty ( OHJ ) Kladenské do OHJ
Berounské. V těchto letech je soustřeďována
činnost sboru zejména na prevenci, výcvik,
školení a údrţbu techniky. Do této doby také
spadá pořízení prvého hasičského vozidla
značky Renold. Během roku 1953 dochází ke
změně názvu organizace, a to na Český svaz
poţární ochrany. V roce 1963 je ustanoven zájmový krouţek mládeţe. Od té doby se daří po
další řadu let rozvíjet práci s mládeţí a ţákovská druţstva získávají řadu uznání. Stále častěji se vzhledem k nevyhovujícím prostorám ve
staré hasičské zbrojnici objevuje otázka nutnosti výstavby nové zbrojnice, která je nakonec
stavěna současně s prodejnou Jednoty v akci
“Z” v letech 1967-1968. Téhoţ roku je zároveň
pořízeno vozidlo Tatra 805, určené jak pro potřeby zásahové jednotky, tak pro dopravu za
kulturou a sportem. V 70. a 80. letech minulého
století byla naše organizace uznávána
v širokém okolí, a to na základě dosahovaných
výsledků nejen v činnosti, ale i v soutěţích.
Tento příklad pak dále napomohl rozvoji organizace a v roce 1989 dochází k zaloţení soutěţního druţstva ţen, které vzniklo převáţně
z manţelek aktivně cvičících členů. Získávání
zkušeností a vlastní zdokonalování při soutěţích přinášelo stále lepší umístění našich druţ-

stev. Vyvrcholením tohoto soutěţního snaţení
bylo vítězství druţstva ţen v Okresním kole
soutěţe v poţárním sportu v roce 1999 a postup do kola oblastního. Druţstvo muţů dosáhlo stejného úspěchu vítězstvím v Okresním kole soutěţe v poţárním sportu v roce 2000 a postupem do Oblastního kola soutěţe v poţárním
sportu v Roţmitále pod Třemšínem. Na oblastní soutěţi se muţi umístili na 5. místě z 12 zúčastněných druţstev. Toto umístění muţů je do
dnešního dne nejlepším umístěním druţstva
z okresu Beroun na oblastní soutěţi
za posledních 47 let. Přes dosaţené úspěchy
a mnoţství vykonané zásluţné práce tíţila vedení sboru myšlenka na omlazení členské základny a zejména pak soutěţních druţstev.
Tento generační problém byl vyřešen v letech
1999 a 2000, kdy bylo do sboru přijato 14 nových členů. V roce 2006 byl obnoven kolektiv
mladých hasičů. Mladí hasiči se tímto zařadili
k soutěţním druţstvům muţů a ţen, připravených reprezentovat náš sbor. A ţe se to daří na
výbornou, tak o tom například svědčí opakovaná vítězství druţstev ţen a muţů v Hasičské
lize okrsku Chyňava. Ke konci roku 2016 měl
náš sbor 125 členů, z toho 36 dětí do 15-ti let,
čímţ se řadí mezi největší sbory okresu Beroun.
Pavel Nejedlý
kulturní referent SDH Malé Přílepy

Divadelní soubor DIVOCH vás srdečně zve na komedii Raye Cooneye
JEDEN A JEDNA JSOU TŘI
v sobotu 17. 6. v 19 hodin a v neděli 25. 6. v 19 hodin
v Dělnickém domě v Chyňavě
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Sběrný dvůr - jsme zas o kousek dál
Sběrný dvůr je oplocený, zabezpečený prostor,
určený ke sběru odpadů, které nepatří do popelnic běţného komunálního odpadu. Jde například o velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek, sedačky, vany, umyvadla, záchodové mísy…), dále různý nebezpečný odpad
(plechovky se zbytky barev, minerální oleje,
domácí chemie, léky, akumulátory, tonery, monitory…), elektroodpad (televize, rádia, počítače, mikrovlnky, lednice, pračky…). Dále je moţné do sběrného dvora odevzdávat kovy, plasty,
papír, trávu, listí, větve, pouţité jedlé oleje…
a v omezené míře i stavební suť.
Sběrný dvůr bývá přístupný většinou dvakrát
v týdnu po celý rok. Při nákupu nové sedací
soupravy tak nemusíte čekat na svoz velkoobjemového odpadu, který se pořádá jednou do
roka, ale můţete starou sedačku odvézt prakticky hned. Pro obyvatele obce a majitele rekreačních objektů v katastru obce, kteří mají
řádně zaplacené poplatky, je odloţení odpadu
zdarma.
Za odvoz shromáţděného odpadu a jeho likvidaci obec samozřejmě platí, takţe se přijímá
pouze “přiměřené mnoţství“ odpadu na osobu.
Sběrný dvůr neslouţí k likvidaci pozůstalosti,
nebo k úklidu domu “od sklepa po půdu“.

Výhody a nevýhody
Pro obec je zřízení
a provoz sběrného
dvora
nákladovou
poloţkou. Obec tak
provoz
sběrného
dvora dotuje ze svého rozpočtu. I vybudování, od projektu přes vybavení aţ po celkové dokončení, stojí dost peněz. Budeme se
proto snaţit vyuţít nějaký dotační titul, který je
určený právě pro oblast nakládání s odpady.
Pro občany obce je přínos sběrného dvora
v tom, ţe mohou svůj odpad odloţit hned a nemusí čekat na organizovaný sběr. Kdyţ se naučíme této sluţby řádně vyuţívat a budeme
náš odpad třídit, klesne i podíl sloţky ukládané
do popelnic, coţ můţe vést ke sníţení poplatku
za popelnice.
V neposlední řadě nás můţe hřát dobrý pocit
z toho, ţe se chováme zodpovědně k našemu
okolí a ţivotnímu prostředí. Část vytříděného
odpadu se znovu recykluje a pouţije do nových
výrobků. Šetříme tím neobnovitelné suroviny
pro další generace a nepotřebným věcem můţeme vrátit “nový ţivot“.
Pavel Karmazín, zastupitel

Průvod na Lhotce
Lhotečtí hasiči a obyvatelé naší malé vesnice
se rozhodli, ţe v předvečer pálení čarodějnic
vztyčí podle staročeských tradic májku. Vybrali
jsme místo na parku u rybníka před altánem
a májka krásně dotvořila genia loci, ducha tohoto místa, a bude jej naplňovat svým kouzlem
po celý květen.
Pálení čarodějnic proběhlo jako
kaţdý rok ke spokojenosti všech,
především dětí, které si zasoutěţily ve hrách pro ně připravených
hasiči a večer se ty statečné vypravily na stezku odvahy do lesa.
Druhý den prošel obcí recesistický prvomájový průvod a následoval program pod májkou, děvčata
v krojích rozdávala koláče a papírové růţe, zazpívali jsme si,
zatančili a popovídali. Na tvářích
všech lidí bylo vidět, ţe jsou nad-

míru spokojení a všude rezonovala přátelská
atmosféra. Naše poděkování patří všem, kteří
se akcí zúčastnili, především pak delegaci
z Malých Přílep a starostovi obce s jeho manţelkou.
Dalibor Bartoš, starosta SDH Lhotka
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Ukliďme Česko
V sobotu 8. dubna proběhla v Chyňavě a spádových obcích celorepubliková
úklidová akce organizovaná spolkem CHYŇAVA dětem ve spolupráci s obcí
Chyňava s názvem Ukliďme
svět , ukliďme Česko. Konala se jiţ po čtvrté
pod záštitou spolku Ekosmák a Českého
svazu ochránců přírody. Spolek Ekosmák akci podporuje zasláním materiálu na úklid
( pytle a rukavice) pro registrované organizace, obce, města, školy nebo firmy. Kaţdým rokem akce získává na oblibě. V loňském
roce se v ČR účastnilo více jak 86 tisíc dobrovolníků a uklidilo se více neţ 1600 tun odpadu. Akce má výchovný podtext a sami
organizátoři tvrdí, ţe ten KDO JEDNOU UKLÍZÍ, UŢ NIKDY NEPOŘÁDEK NEUDĚLÁ !! Zúčastnila se spousta dětí, které s nadšením uklízely to, co do přírody nepatří. Zároveň soutěţily o nejzajímavější nálezy, kterými se stala vrtačka Narex,
stěrač, zámek, postel a další poklady.
I vy můţete pomocí mobilní aplikace ZMAPUJTO.CZ během celého roku upozornit na odpad nebo černé skládky ve vašem
okolí. Díky určení polohy a fotografii tak automaticky aplikace zašle informace na nejbliţší
obecní úřad a ten je povinen se tímto nepořádkem zabývat.

Výsledky akce
Malé Přílepy - 17 dospělých a 7 dětí + 2 miminka uklidilo 15 pytlů odpadků v obci a okolí
Chyňava - 16 dospělých a 14 dětí uklidilo 14
pytlů a 4 hromady odpadu z kasáren
Podkozí - 3 dospělí a 4 děti + pes uklidilo 8
pytlů odpadu
Libečov - 9 dospělých a 11 dětí uklidilo v obci
a okolí 8 pytlů odpadu
Lhotka - 10 osob uklidilo 10 pytlů odpadu
Celkem tedy 91 lidí, z toho 36 dětí, uklidilo
asi 65 pytlů odpadu (cca 975 kg)
Děkujeme všem, kteří udělali něco pro své
okolí.
Anna Recinová

Příprava dorostu na jarní část
V sobotu 4. 3. 2017 se uskutečnil v hale Loko
Beroun turnaj dorostu, za účasti týmů AFK Loděnice, Praskoles, Zadní Třebáně a Chyňavy/
Hýskova. Na turnaj jsme nejeli všichni, omluvenek bylo víc neţ jsem čekal a několik našich

opor se zúčastnilo soustředění s týmem dospělých. Přesto jsme dokázali turnaj zvládnout.
Hrálo se dvoukolově a nám se podařilo celý
turnaj vyhrát a dovézt si domů nejen pohár, ale
i cenu pro nejlepšího střelce turnaje. Tu si za 6
branek zaslouţil Martin Janků.
Hráči - T. Čermák, J. Čeřovský,
M. Janků,
P. Sechovec, J. Parpel, J. Rudovský a M. Maršoun. Naše výsledky - Loděnice 2:0 a 1:0, Z.
Třebáň 2:0 a 2:1, Praskolesy 0:1 a 0:0.
Děkuji všem.
Ještě jsme sehráli jeden přípravný zápas na
umělce v Králově Dvoře proti domácímu dorostu, který hraje o dvě třídy výš. Hrálo se 3 x 30
minut a výborná hra přinesla výsledek 7:5 pro
náš tým. Máme hrací den doma neděle od
10:15 hod, přijďte dorost povzbudit.
Martin Bílý, trenér
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Společenská kronika
Březen
Bohumil Kšír, Libečov
Vlasta Novotná, Malé Přílepy
Helena Boubínová, Chyňava
Jarmila Jůzová, Chyňava
Boţena Lorencová, Chyňava
Růţena Plodrová, Chyňava
Květuše Jonášová, Chyňava
Jaroslav Kára, Chyňava
Ludmila Fialová, Chyňava-chaty
Miroslava Kříţová, Chyňava
Duben
Anna Šímová, Libečov
Jiří Hofmann, Chyňava
Bartoloměj Čeřovský, Chyňava
Anna Trmalová, Libečov
Marie Knoblochová, Lhotka

Dne 28. 4. 2017

89
88
86
86
85
84
84
83
80
75

oslavili 50. výročí svatby
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Sociální poradna v novém
Sociální poradna Centra pro zdravotně postiţené a seniory Beroun, která doposud provozovala svoji činnost kaţdé třetí úterý v měsíci v Dělnickém domě, se od května stěhuje do zdravotního střediska - 1. patro ( bývalá ordinace dětské doktorky). V květnu můţete vyuţít poradny
v úterý 16. 5. od 9 do 11 hodin. Od června bude provoz rozšířen na dva dny v týdnu a to úterý 9 - 12 hod a středa 13 - 18 hod. Poprvé tedy
v úterý 20. 6. a ve středu 21. 6. 2017.
Také poradenská činnost se rozšiřuje o půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naše Centrum
dostalo letos od MPSV dotaci na kompenzační
pomůcky do nové půjčovny a ta bude v průběhu května nově vybavována. Budete si moci
u nás zapůjčit invalidní vozíky, elektrické polohovací postele, toaletní křesla, chodítka, nástavce na WC, pomůcky do koupelny, pedálové
pomůcky (šlapadla) pro rehabilitaci dolních
končetin a další pomůcky pro sebeobsluhu. Budete zde mít také moţnost vyuţít přístrojovou
reflexní masáţ chodidel ( 15 minutová procedura, poskytovaná téţ v lázních.)
Dne 14. 6. 2017 od 13 hod do 17 hod budeme
mít na zdravotním středisku Den otevřených
dveří, kde můţete vyuţít nejen poradenských
sluţeb, ale můţete si zde prohlédnout i na místě vyzkoušet všechny dostupné kompenzační
pomůcky. Svou účast přislíbil Ing. Kašpar z Anticeru Plzeň - servisní technik na sluchadla a
další pomůcky pro sluchově postiţené. Na mís-

tě vám zkontroluje, vyčistí, opraví vaše sluchadla a poradí s pořizováním pomůcek. K dispozici budou baterie, hadičky a další potřeby pro
sluchově postiţené. Pokusíme se přizvat i zástupce ze Spektry - pro nevidomé a slabozraké,
kteří představí své pomůcky usnadňující ţivot
zrakově postiţeným. Osoby s průkazy
ZTP, ZTP/P mohou u nás zdarma získat euroklíč, jehoţ distributorem je Národní rada osob
se zdravotním postiţením ČR, a my jsme pověřeni jeho předáváním.
Děkujeme Obci Chyňava za poskytnutí prostor
k naší činnosti a doufáme, ţe alespoň trochu
přispějeme ke zkvalitnění ţivota seniorů a osob
se zdravotním postiţením nejen v Berouně,
ale také zde v Chyňavě i blízkém okolí.
Těšíme se na vaši návštěvu, všichni jsou srdečně zváni.
Mgr. Petra Šedivá, Centrum pro zdravotně postižené a seniory SK, o.p.s., Na Parkáně 111,
Beroun, tel: 603575640
Děkujeme
za projevenou soustrast
k úmrtí
Jany Kšírové
Odešla, jak si osud přál
ale v našich srdcích žije dál
Rodina Kšírova
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Staročeské máje
v obci Chyňava se konají v sobotu 20. 5. 2017
průvod obcí od 13.00 hodin
předtančení České besedy
s ţivou hudbou
pod vedením ing. Petra Jungmanna
od 18.00 hodin
taneční zábava v pohostinství U Lepičů
začíná ve 20 hodin
k tanci a poslechu hraje
Láďa Horváth BAND

V sobotu 27. 5. 2017
vás zve
divadelní soubor DIVOCH na
Procházku pohádkovým lesem
od 14,00 hodin do kasáren
SDH Chyňava na
slavnostní předání
nové a opravené hasičské techniky
od 15,30 hodin
před hasičskou zbrojnicí v areálu kasáren
v rámci oslav 135. výročí
založení hasičského sboru Chyňava
občerstvení zajištěno
večer zahrají Paradoksy

Sousedské posezení v Libečově
Dne 8. 4. 2017 se Libečov zapojil do
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
V dobré náladě jsme se odpoledne sešli
na sousedském posezení, abychom
společnou akci završili dobrý jídlem
a pitím. Dokonce jsme se dočkali
i ukázky rozdělání ohně jako z doby
dávno minulé – bez sirek za pomocí
křemenů. Po opečení buřtů si děti zasoutěţily v praskání balonků nohou
v „rin gu“. Ka ţd ý přine sl ně co
k zakousnutí, panovala dobra nálada
a chuť být pospolu.
Anna Recinová
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NOC KOSTELŮ v Chyňavě
Jménem náboţenské obce
Církve československé husitské v Chyňavě a Berouně
dovolujeme si vás pozvat na akci pořádanou v rámci Noci kostelů

v pátek 9. 6. 2017 do kaple Husova sboru
v 16. hod - vyhlášení vítězů výtvarné soutěţe ţáků ZŠ
v 17. hod - koncert pěveckého sboru Bonbon
Repertoár je tvořen spirituály, gospely, jazzovými a swingovými
skladbami jako i písněmi Karla Hašlera
Bude připraveno malé občerstvení s ochutnávkou mešního vína

OZNÁMENÍ
Kaple Husova sboru
Církve československé husitské v Lipkách
nedělní Bohosluţby se konají
první, třetí a čtvrtou neděli ve 14:00 hod
sobotní Bohosluţby se konají
kaţdou první sobotu v měsíci od 14:00 hod
Je vítán kaţdý křesťan i náhodný poutník
Kontakty : e-mail: jaromen@seznam.cz
mobil: 603 576 535
www.ccshberoun.estranky.cz
S přáním všeho dobrého Mgr. Jaroslav Mencl,
farář CČSH v Chyňavě a Berouně

Váţení spoluobčané.
Krouţek regionální historie při Chyňavském klubu seniorů hodlá
v druhé polovině roku 2018 pořádat obšírnou výstavu věnovanou
k 100. výročí konce I. světové války a vzniku Československé republiky.
Ţádáme Vás proto, pokud máte doma uchované písemné či fotografické dokumenty k těmto významným událostem, o jejich zapůjčení pro potřeby této výstavy. S dokumenty bude zacházeno
systémem „neznič, okopíruj a v pořádku vrať“.
Kontaktní adresa:
Jaroslav Nejedlý
Chyňava 212
tel: 724123378 nebo
Obecní úřad Chyňava
v úředních hodinách.
Za Vaši spolupráci předem děkujeme.
K.R.H Chyňava

Sobota 27. 5.
Dětský den v kasárnách
od 14 hod
Sobota 27.5.
v 15,30 hod předání nové
techniky SDH Chyňava
Sobota 3. 6.
Okresní soutěţ
v hasičském sportu
v 9 hod v kasárnách v CH
Sobota 3. 6.
Dětský den na Přílepech
od 16 hod na hřišti
Pátek 9. 6.
Noc kostelů od 16 hod
kaple v Chyňavě
13. 6. - 16. 6.
Sběr papíru v ZŠ
Sobota 17. 6.
Běh na Březovou Lhotu
v 10,30 hod na Lhotce
Sobota 17. 6.
Komedie 1+1=3
od 19 hod v DD
Pátek 23. 6.
Táborák v Dolíkách
ve 20 hodin
Sobota 24. 6.
Fotbalový turnaj
hřiště Chyňava
Neděle 25. 6.
Fotbalový turnaj
hřiště Chyňava
Neděle 25. 6.
Komedie 1+1=3
od 19 hod v DD
Neděle 16. 7.
2. Chyňavský duatlon
od 10 hod v kasárnách
kategorie děti a dospělí
17. 7. - 21. 7.
Příměstský pirátský tábor
Sobota 12. 8.
Pouťová zábava M. Přílepy
od 20 hod
hraje kapela Úţas
Sobota 19. 8.
Soutěţ v hasičském sportu
O putovní pohár Lhotky
od 13,30 hod
Pátek 25. 8.
Zájezd do Čimelic
na výstavu květin
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