Chyňavský zpravodaj
3/2011

Výtisk zdarma

Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři,

V pátek odpoledne 19. srpna se přes
Chyňavu přehnal silný vítr doprovázený
jednou z nejdůležitějších
událostí od předešlého čísla
krupobitím. Nejdříve přišel vítr, potom
byla bezesporu srpnová
kroupy a nakonec déšť. Běsnění přírody
větrná smršť, která za sebou
trvalo krátce, ale zanechalo po sobě spoušť.
v Chyňavě zanechala značné
Silnice k Podkozí a k Nižboru byla kvůli
škody. Je pochopitelné, že se
vyvráceným stromům neprůjezdná. Několik
tomuto tématu na několika
místech ve Zpravodaji
stromů bylo vyvrácených nebo poškozených
věnujeme. Jak už to bývá, tak
i v obci. Náporu větru podlehla více jak
podobné živelné události
stoletá vrba uprostřed rybníka. Západní
probouzejí v lidech ušlechtilé
okno ve věži kostela také nevydrželo a
stránky jejich charakteru.
poškodilo se. Nejhůře dopadla střecha na
Nejinak tomu bylo i
v Chyňavě a všichni, kteří se
mateřské školce, která se ve větru utrhla a
podíleli na odklízení škod,
spadla do školní zahrady, kde naštěstí v tu
zasluhují naše uznání a
dobu nikdo nebyl. Bylo potřeba ihned
poděkování.
budovu MŠ zakrýt, přestěhovat nábytek
V tomto čísle si ještě přečtete
z horního patra do přízemí a vysoušet. Byli
o historii Lhotky, činnosti
proto povoláni dobrovolní hasiči z Malých
včelařského sdružení a
Přílep, ze Železné, z Chyňavy a
aktivitách fotbalistů
profesionálové ze stanice HZS Beroun. Za
Mgr. Dalibor Bartoš
dva dny bylo z větší části v obci uklizeno
včetně zbytků vrby. Rada obce rozhodla, že
zcela nová, typově však stejná, střecha se
musí co nejdříve osadit, a to s novým krovem. Dřevo a materiál na vazbu

opatřil pan Vršek z Malých Přílep, krov zhotovil pan Karel Jansa s Pavlem
Drexlerem a krytinu položil pan Sláva Karlík. Hromosvody namontovala
firma pana Jiřího Kříže. Rada se pochopitelně nescházela v kanceláři OÚ,
ale přímo ve školce. Jsem rád, že se mezi našimi občany našli takoví, kteří
chtěli pomoci finančně i svojí prací. A nebyli to jen rodiče dětí z poničené
mateřské školky. Nejenom radní, hasiči, ale i celý personál základní a
mateřské školy si zasluhuje velké poděkování.
•

•

•
•
•
•
•

Na žádost paní Beerové a Holečkové se rada zabývala opravou
kapličky před domem č. 44 v Chyňavě. Jejich žádost byla posouzena, a
protože v obcích se podobných objektů nachází více, byla obcí vydána
výzva určená neznámým vlastníkům kapliček a božích muk, aby se ke
svému majetku přihlásili, jinak obec po šesti měsících bude s takovou
kapličkou jednat jako s věcí nalezenou. Zavede ji do svého účetnictví a
bude moci financovat jejich údržbu.
Byl dokončen návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Chyňava.
Návrh zadání do konečné podoby zpracovala paní Škvárová z MěÚ
v Berouně, protože Ing. arch. Vavřík je nemocen. Uplatnit připomínky
je možno u MěÚ v Berouně do 30 dnů od vyvěšení vyhlášky o
projednávání návrhu změny.
Bylo zbudováno oplocení dětského hřiště v Libečově. Připravujeme
dokončení oplocení hřiště v Chyňavě.
Byla opravena fasáda moštárny v Chyňavě.
Příkopy u obecní cesty k samotě Nebuz byly po letech opraveny.
Jednalo se zhruba o 400 metrů vyčištěných příkopů.
Provádí se úprava veřejného prostranství před restaurací u Lepičů,
včetně nového stání pro kontejnery.
Rada rozhodla o osazení nové vrby na chyňavském rybníku. Akce se
uskuteční 29. října 2011, přesné hodina bude ještě dodatečně
stanovena.
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V tomto období skončil ve funkci předsedy komise životního
prostředí pan Stanislav Halás. Pan Halás se několik desítek let staral
o to, aby byla zachována kvalita zeleně v obci a neustále se zlepšoval
stav životního prostředí. Rada obce mu za jeho práci mnohokrát
děkuje a předá mu drobný dárkový balíček.
Václav Kšír, starosta

Historie našich obcí
Lhotka u Berouna

Lhotka byla původně založena pod názvem
Březová Lhota v roce 1320 nedaleko dnešních
Chrustenic. Ves byla v držení Přibíka z Chrustenic,
který společně s rychtářem Jindřichem vysadil ves
podle práva zákupního a jejich lidé byli po dvanáct
let osvobozeni od platů a kontribucí. V roce 1338
rytíř Štěpán daroval Březovou Lhotu klášteru
augustiniánů při kostele sv. Tomáše Apoštola na
dnešní Malé straně v Praze. Po husitských válkách
byla ves pravděpodobně pustá. Podle mínění
některých historiků byla v 16. století a pak do roku
1622 majetkem města Berouna. Význačným
rodákem z Březové Lhoty byl bakalář Jan Střelec,
který byl v roce 1552 povýšen do řady erbovníků, psával se Jan Střelec ze
Lhoty, protože ve vesnici vlastnil dvůr. V letech 1532-1540 a opět 15641565 byl primátorem Berouna. Jiřík Střelec, který byl pravděpodobně
jeho synem, působil jako primátor města od roku 1569 celých jedenáct
let. Rok 1634 byl pro vesnici smutným mezníkem. Třicetiletá válka byla
ve své třetí fázi a do českých zemí proudily šiky švédských vojáků. Po
Litinový křížek zdobí
náves od roku 2010, kdy
jej obci daroval D. Bartoš.
Dříve zde stál dřevěný
kříž.
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celých Čechách švédští vojáci vypalovali a zabíjeli prosté venkovany.
Jejich obětí se stala i Březová Lhota se svými obyvateli. Údajně přežil jen
jediný člověk. Vesnice byla znovu postavena na dnešním místě brzy po
vypálení Březové Lhoty.
V současné době je snaha, aby na místě, kde stávávala Březová Lhota,
byl vztyčen menší křížek a informační tabule, které budou připomínat
historii zaniklé obce. Dodnes lze na tomto místě objevit kamenné
studny a byla by veliká škoda, kdyby zcela zanikly v důsledku těžby
dřeva v této lokalitě. Sledujte vývoj projektu na webových stránkách obce:
www.lhotkauberouna.estranky.cz.
Dalibor Bartoš
Víte, že…
Před 25 lety dne 5. září 1986 byla dokončena a slavnostně předána do
užívání nová budova MNV a pošty v Chyňavě. Stavba byla plánovaná již
při výstavbě JZD Chyňava jako zrcadlový obraz přední části budovy JZD.
Projekt zpracovalo Zemědělské stavební sdružení Rokycany –
projektantky Ing. V. Svobodová a paní V. Holubová.
Stavba byla realizována v akci Z svépomocí občanů, zejména důchodců.
Vedení stavby zajišťoval pan Josef Holeček (č.p. 66) a po jeho onemocnění
stavbu dokončil pan František Tyburec (č.p. 169). Stavební dozor na
stavbě prováděl pan Bohumil Jonáš ml. (č.p. 279).
Slavnostní otevření budovy provedli za obec Chyňava předseda MNV Ing.
Miroslav Krob a tajemník pan Josef Vojkůvka, za ONV se zúčastnili pan
Jaroslav Ortman a předseda ONV pan František Cintl a za Českou národní
radu paní Marie Jarošová z Lidic.
Kroužek regionální historie ChKS
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Ze života naší školy a školky
Živelná pohroma ve školce
V pátek 19. 8. 2011
v odpoledních hodinách přišla
během prudké bouřky mateřská
škola o střechu včetně krovů.
Déšť promáčel stropy a voda
stála na linoleu v prvním patře,
promáčel se koberec, nábytek,
hračky. Na pomoc dorazili nejen
chyňavští hasiči, ale našlo se
hodně dobrovolníků, kteří bez
řečí vystěhovali nábytek do sucha
Hasiči odklízejí vyvrácenou stoletou vrbu.
v přízemí, a hodně dobrovolnic,
které neustále vytíraly vodu crčící ze stropu, aby se nám nepromáčelo
ještě to zbylé suché přízemí…. To jsme ještě netušili, že další pohroma
přijde tak brzy. Stropy a zdi už byly docela proschlé, když v noci na
čtvrtek 25 . 8. přišla další bouřka. Nejdřív poryv větru odhodil zakrývací
plachty ze střechy a pak začal dvouhodinový liják. Vodu, která crčela ze
stropů, jsme sotva stačili vytírat a chytat do připravených kbelíků, ale
naše celonoční práce nebyla marná, přízemí zůstalo suché. Mnohem hůř
to vypadalo v poschodí, zdi byly mokré skoro k podlaze, celý měsíc je
vysušujeme pomocí vysoušečů. První tři týdny školního roku mohly být
děti pouze v přízemí a část dětí v tělocvičně ZŠ. V těchto dnech se vracíme
do částečně opraveného a vymalovaného prvního patra, práce na
opravách budou ještě pokračovat.
Chceme poděkovat všem, kdo nám pomáhali zvládnout tuhle nelehkou
situaci, hasiči počínaje a rodiči konče.
Děkujeme všem hasičům- nejen chyňavským, kteří pomáhali odstranit
spadlou střechu a likvidovat následky této živelné pohromy a také jim
děkujeme za zapůjčení vysoušečů. Díky rychlé práci chyňavských
tesařských a pokrývačských firem dostala školka novou střechu
v rekordním čase a další deště už nás neohrozily. Děkujeme všem, kteří
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nám pomáhali s vystěhováváním nábytku, s úklidem a následným
stěhováním zpět do tříd, děkujeme i rodičům za trpělivost a pochopení.
Všichni jsme dělali maximum, aby se děti mohly co nejdříve vrátit do
svých tříd, ale někdy je prostě příroda silnější……
Vladimíra Lepičová

Občanská sdružení v obci
Základní organizace Českého svazu včelařů v Chyňavě
Včelařský rok nezačíná a nekončí tak jako kalendářní. Začíná už koncem
léta roku předcházejícího. Kdy včelaři po vytočení posledního medu,
doplní glycidové zásoby včelstev cukerným roztokem. Včely přinesou z
posledních kvetoucích rostlin v přírodě pyl. Tyto zásoby tvoří včelí
potravu na celou zimu a počátek jara. Než příroda nabídne jarní pastvu a
tou je pyl z kvetoucí lísky, olše a jívy. První nektar začnou včely nosit z
květů ovocných stromů a keřů.
Koncem léta a v podzimních měsících provedou včelaři přeléčení včelstev
proti varroáze (roztoč parazitující na včelím plodu a včelách).
V tomto období se líhnou tzv. dlouhověké včely (žijící 6 – 7 měsíců). V
jarním a letním období líhnoucí se včely žijí pouze 5 – 7 týdnů.
Dlouhověké včely mají za úkol přežít dlouhou zimu a od zimního
slunovratu do jara vychovat silnou jarní generaci včel. Tyto včely potom
provedou opylení kulturních a divoce rostoucích rostlin, stromů a keřů.
Konce února je ve včelstvu, při prvním proletu za slunečného počasí, při
teplotě nad 10 °C 15 – 20 tisíc včel. V květnu už je 50 – 60 tisíc včel.
Přezimování celého včelstva je zvláštností včely medonosné. Na rozdíl od
mnoha jiných druhů sociálně žijícího hmyzu, u kterého přežívá jen matka
a na jaře musí vybudovat společenství. Proto v přírodě 95 % opylení
hmyzosnubných rostlin provedou včely a jen 5 % ostatní hmyz.
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Jenom zdravá, dobře zásobená a silná vyzimovaná včelstva, jsou zárukou
kvalitního opylení ovocných stromů, zemědělských plodin a vyprodukují
značné množství kvalitního medu.
A právě o medu – potravině přírodního sacharidového charakteru. Jak a z
čeho vzniká a jak zraje v plástech. Proč krystalizuje. Při jaké teplotě lze
upravit zkrystalizovaný med v tekutý, aby neztratil důležité a zdraví
prospěšné látky. Také o ostatních včelích produktech a zajímavostech ze
života včel, se můžete dovědět na výstavě s živými včelami, spojené s
přednáškou. Zde budou rovněž zodpovězeny i vaše dotazy. Výstava se
koná 12. 11. 2011 v Dělnickém domě v Chyňavě.
V naší ZO ČVS, o. s. je organizováno 24 včelařů a k 1. 9. 2011 zazimovali
celkem 202 včelstev. Z toho v Chyňavě 73, Dědkově Mlýně 5, Podkozí 29,
Libečově 31, Železné 5, Malých Přílepech 26, Lhotce 33
Nakupujte pro svoji spotřebu med přímo od místních včelařů, je
kvalitnější než v marketech a ještě tím podporujete chov včel v místě
bydliště.
Anton Goga, jednatel ZO ČSV, o. s. Chyňava

Zhodnocení sezóny 2010 - 2011
Mužstvo dospělých

Mužstvo dospělých bylo na podzim milým překvapením 3. třídy, když
obsadilo skvělé 4. místo. Jenomže na jaře se mužstvo potýkalo s nemalými
problémy, jako dlouhodobá nemoc, pracovní vytížení i ve dnech volna a
samozřejmě i nechuť u některých hráčů reprezentovat. Proto měli trenéři
hodně práce, aby na každý zápas sehnali požadovaný počet hráčů.
Prakticky každé utkání hrálo mužstvo v jiné sestavě a to neslibovalo nic
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dobrého. Také se vše odrazilo ve výsledcích. Na jaře mužstvo získalo
pouze 10 bodů a nebýt podzimních 23 bodů, jistě by sestoupilo do nižší
třídy. Mužstvo dospělých mělo po okrese přezdívku „Robini Hoodové“.
Bohatým bralo a chudým rozdávalo. Jak si třeba vysvětlit výhru na půdě
tehdy vedoucího Cembritu 1:0 a na druhé straně domácí prohry
s mužstvy namočenými v sestupových vodách s Vysokým Újezdem 1:2
nebo se Svatou 1:4? Vrcholem domácího zmaru byla porážka v posledním
kole se sestupující Vižinou na vlastním hřišti v poměru 1:4.
Nicméně bych touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří se kolem mužstva
dospělých pohybovali. Poděkování patří samozřejmě všem hráčům, kteří
to dotáhli do zdárného konce. K nejlepším pak bezesporu patřil kapitán
mužstva Daniel Steiner, který příkladnou bojovností a fotbalovým umem
byl vzorem pro ostatní. I když
si své hodnocení trochu
pošramotil v předposledním
kole, když byl zbytečně
vyloučen, ale i tak zařídil
důležité vítězství na půdě
Tmaně. Nebudu
vyjmenovávat všechny hráče,
kteří se v sezóně vystřídali
v mužstvu, stačí poděkování a
přání hodně sportovních
Společná fotografie fotbalistů SK Chyňava

úspěchů v následující sezóně.
vedoucí mužstva Zdeněk Steiner st.

Mužstvo starších žáků
Mužstvo starších žáků na jaře bojovalo v lepší skupině nadstavby a
dokázalo tuto bez problémů vyhrát. Proto se opakovala situace
z minulého roku, kdy naši žáci bojovali o „Přeborníka okresu“. Tentokrát
se o tento titul poprali s mužstvem Komárova. Byť první duel na domácí
půdě vyhráli nejtěsnějším rozdílem 1:0 gólem Patrika Vlčka. V odvetě již
neměli tolik štěstí a prohráli 2:5. Čímž zopakovali umístění z loňska a opět
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skončili pod vrcholem a to jako poražený finalista. I tak je to obrovský
úspěch, vždyť ve skupině porazili taková mužstva jako Králův Dvůr „B“
nebo Loděnice a to je co říct. Myslím si, že můžeme být právem hrdi na
tyto kluky fotbalisty, kteří nám a samozřejmě celé obci dělají velkou
radost a čest.
Poděkování patří především trenérům pánům Bílému a Holečkovi a
ostatním funkcionářům SK a rodičům, kteří se na úspěchu starších žáků
podíleli. Poděkování zaslouží i samotní hráči a to: Karel Řehoř jn., Tonda
Holeček, Tomáš Kubíček, Josef Párpel, Honza Jungmann, Patrik Vlček,
David Anděl, Jarda Petrbok, Patrik Petrbok, Jirka Bílý, Lukáš Flíček, Vláďa
Laibl, Martin Hofman, Dušan Švandrlík, Michal Halman a řada dalších
hráčů, kteří zasáhli do jarních bojů.

Martin Bílý-trenér

Mužstvo mladších žáků
Toto mužstvo vedli a trénovali pánové Karel Řehoř st. společně
s Jardou Petrbokem st. a poměrně úspěšně. Po podzimu, kdy obsadili
čtvrtou příčku, tak ji udrželi i v jarních odvetách. Je pravdou, že
v některých posledních zápasech měli problémy se sestavou, ale všechno
dobře dopadlo. Kluci dobře reprezentovali klub i celou obec a jsme hrdi
na to, že v naší obci vyrůstá řada dobrých hráčů. Chci jim touto cestou

poděkovat a popřát hodně fotbalových úspěchů, byť to v příští sezóně
nebude právě na Chyňavě. Poděkování patří těmto hráčům Karel Řehoř ml.,
Jaroslav Petrbok ml., Patrik Petrbok, Lukáš Flíček, Josef Parpel, Jakub
Čeřovský, Michal Halman, Dušan Švandrlík .
A ti mladší:Petr Kroupa, Marek Halman, Patrik Boubín, Matěj Bidžovský a
Adéla Řehořová
Karel Řehoř st.-trenér
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Společenská kronika
Červenec

Srpen

Bohuslava Šinálová; Libečov;

96

Františka Bártová; Chyňava;

90

Josef Dlouhý; Libečov;

90

Anna Jugmannová;Chyňava;

86

Božena Babyková; Chyňava;

88

Marie Dlouhá; Libečov;

85

Vlasta Marková; Chyňava;

86

Václav Holeček; Chyňava;

84

Bohumila Urbanová; Malé Přílepy;

85

Věroslav Šlajchrt; Chyňava;

80

Marie Kšírová; Libečov;

82

Marta Plátková; Chyňava;

80

Josef Bartoš; Lhotka;

81

Václav Černý; Chyňava;

80

Marie Veverková; Chyňava;

81

František Hakl; Chyňava;

80

Jarmila Krobová; Chyňava;

81

Miloslava Bauerová; Chyňava;

79

Božena Jonášová; Chyňava;

79

Alena Přibylová; Chyňava;

79

Bohumil Stádník; Chyňava;

78

Růžena Kšírová; Chyňava;

78

Ladislav Douša; Chyňava;

77

Miroslava Machová; Chyňava;

78

Antonín Krob; Chyňava;

76

Marie Raticová; Chyňava;

70

Zdeněk Kosprd; Chyňava;

76

Věra Mallatová; Malé Přílepy;

70

Ondrej Prošek; Chyňava;

70

Zdeněk Grygar; Chyňava;

70
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Září
Rudolf Endršt; Chyňava;

85

Vlasta Soukupová; Libečov;

84

Václav Houdek; Chyňava – chaty;

83

Marie Kaiprová; Chyňava;

78

František Martínek; Chyňava;

78

Jarmila Štětková; Chyňava;

76

Lenka Skoková; Chyňava;

76

Alena Lepičová; Chyňava;

75

Miluše Holečková; Chyňava;

70

Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti do dalšího života!

11

Pozvánky a informace
•

Tak jako každý rok, i letos bude proveden v našich obcích sběr
nebezpečného odpadu, dle vyhlášky č. 185/2001 Sb. 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 sobotu 15. října 2011 v jednotlivých obcích
v tomto čase:
Lhotka

•

8.00 hod.

na návsi

Malé Přílepy 8.15 hod.

před hasičskou zbrojnicí

Libečov

8.45 hod.

u kapličky

Podkozí

9.00 hod.

u rybníka

Chyňava

9.15 hod.

před pohostinstvím u Lepičů

Chyňava

9.30 hod

před pohostinstvím u Kurců

Dne 28.10. – 30.10. 2011 pořádáme zájezd na Jižní Moravu do
města Bzenec. Odjezd v pátek ve 13:00 hod. Cena zájezdu 1.700,Kč. V ceně zájezdu je zahrnuto: doprava luxusním autobusem
(klima, WC, DVD, bar), 2x nocleh, návštěva vinného sklepa s
degustací 20 – 25 druhů přívlastkových vín, občerstvení,
CIMBÁLOVÁ MUZIKA, návštěva MILITARY MUZEA ve Vlkoši,
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA v Kyjově a VĚTRNÉHO MLÝNA v
Bukovanech. Ochutnávka vína a pálenky ve starém sklepě. V
neděli zastávka ve Slavkově – MOHYLA MÍRU. Návrat v neděli v
podvečerních hodinách. Přihlášky a úhrada zájezdu: ,,Vinotéka
12

•

Žaky" Chyňava 354 do 10. 10. 2011, podrobné informace, nebo
rezervace na tel.č. 605153106, 737177729
Tak jako v předešlých letech bude i letos proveden bezplatný sběr
velkoobjemového komunálního odpadu. Odpad k likvidaci
mohou předávat občané obce a také majitelé rekreačních objektů
v jejím obvodu.
Důrazně upozorňujeme, že se jedná o sběr komunálního odpadu
(co se nevejde do popelnic), v žádném případě nebudou přebírány
nebezpečné odpady.
Svoz bude proveden:
V sobotu 5.listopadu 2011 bude svoz prováděn v Chyňavě a na
Podkozí v tomto čase:
8.00 – 8.15 hod.

Podkozí na návsi u rybníka

9.00 – 9.15 hod.

Chyňava před restaurací u Lepičů

9.30 – 10.00 hod.

Chyňava před restaurací u Kurců

v sobotu 5.listopadu 2011
v Libečově v tomto čase:

na Lhotce, v Malých Přílepích a

8.00 – 8.15 hod.

Lhotka u hasičské zbrojnice

8.30 – 8.45 hod.

Malé Přílepy u hasičské zbrojnice

9.15 – 9.30 hod.

Libečov na návsi

Z organizačních důvodů je nezbytné, aby zájemci o tuto službu vyčkali na
uvedených místech až do příjezdu kontejnerů a podíleli se na
nakládání předávaného odpadu.
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•

•

•

•
•

•

Lampionový průvod se uskuteční na svátek sv. Martina v pátek 11.
11. 2011. Sraz s lampionem je v 16:30 u Dělnického domu. Pro
děti budou připraveny martinské rohlíky s vysvětlením tradice a
skutečným Martinem na koni.
Dušičkové pečení se uskuteční v sobotu 12. 11. 2011. Jedná se již o
třetí ročník a tématem bude jablko. Od 14:00 mohou dámy přinést
svůj oblíbený moučník s receptem do Dělnického domu, který zde
bude rozkrájen, sněden a oceněn. Připraven je doprovodný
program, kafíčko, ceny pro nejlepší cukrářky…
Dětské odpoledne se uskuteční tentýž den, tj. 12. 11. 2011, na
galerii v Dělnickém domě od 14:00, kdy se otevře podzimní
výtvarná dílna a od 17:00 Loutkové divadlo, divadlo krab
s představením Žabák Kvak a rak Jak. Nejen pro pány připraví
paní Hořická na objednání kachnu (ne husu) s knedlíkem a se
zelím. Večeře bude připravena od 17:00 spolu s posezením
s muzikou v restauraci u Hořických v Dělnickém domě.
Objednávky na čísla: 311 691 155 do 8. 11. 2011; cena je 119,- Kč.
Včelaři ve stejný den, sobotu 12.11., připraví pro zájemce v 1.
patře Dělnického domu výstavku a zajímavé povídání o životě
včely medonosné.
Chyňavský klub seniorů připomíná pravidelné akce jako dámské
jízdy, cvičení seniorek, nedělní vycházky a mnoho jiných, o nichž
se dozvíte v Informátoru. Dne 25. 11. 2011 od 19:00 pořádá CHKS
v Dělnickém domě společenský večer. Jsou zváni všichni členové
klubu i příznivci dobré zábavy. Setkání zpříjemní svou hudbou
ing. Petr Jungman.
Paní Markéta Holečková připravila internetové stránky věnované
kulturnímu dění v Chyňavě a v okolí. Navštivte je na:http://kulturachynava.webnode.cz
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Fotogalerie
Na těchto třech
fotografiích můžete
vidět škody, které
po sobě zanechala
vichřice na střeše
školky.
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Inzerce
Vyrostlo Vaše dítě z oblečení nebo botiček a ty Vám doma překáží?
Potřebujete ho obléknout a obout do školky a nechcete kupovat oblečení
nové? Pláštěnka, bunda, čepice, gumovky už jsou malé? Nabídněte je
ostatním a přijďte si vybrat větší. Je tu pro Vás:
Dětský

bazárek

V prodejně krmiv v budově Obecního úřadu Chyňava.
Oblečení a obuv můžete přinést v otvírací době:
Pondělí 8 - 12
Středa 15 - 17
Sobota 8 - 11
Nebo jindy po dohodě na telefonu: 723 540 404. Za každou věc danou do prodeje
zaplatíte 3,-Kč, a pokud se prodá, 10% z ceny. Smlouva o komisním prodeji bude
uzavřena na 2 měsíce a případně po dohodě prodloužena. Možné nabídnout i
hračky, sportovní potřeby.

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 3. 10. 2011.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je třetí den po řádném zasedání zastupitelstva obce.
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
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