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Žehnání zvonu v Libečově

Slovo starosty

Ráda bych se s Vámi touto cestou podělila o atmosféru požehnání a zavěšení nového zvonu
do kapličky v Libečově, která
proběhla v sobotu 19. 9. 2020.
Akce proběhla ve velmi pěkné
a poklidné atmosféře.
Pan starosta nám pogratuloval
ke zdařilému výsledku, Páter Mikuláš Selvek zvon požehnal, promluvil o významu a poselství
zvonu, společná modlitba Otčenáš byla také velmi krásná. Milou
atmosféru dokreslil houslový
přednes našeho souseda Petra
Macečka. Každý, kdo přišel, si
odnášel památeční perníček,
které pro nás tři týdny pekla
a zdobila naše milá paní Dlouhá.
Udělala jich 150 kusů a každý
jednotlivý kousek byl originálně
ozdobený.
Počasí nám velmi přálo, užili
jsme si příjemné babí léto. Poté,
co zvonař Michal Votruba
s Miroslavem Voráčkem dokončili instalaci a umístění zvonu,
jsme se mohli kochat jeho zvukem v tónu CIS 3.
Mám velkou radost, že se naše
vesnice semkla a dokázali jsme

Vážení spoluobčané,
máme po prázdninách, většina
z nás po dovolené a děti jsou po
delší době opět ve škole. Doufám,
že průběh školního roku bude probíhat bez komplikací a nic podobného jako na jaře nás nepotká.
Doba je pro všechny jiná a dosud
nepoznaná. Po období, kdy se situace trochu uklidnila, začínají problémy opět narůstat a více se
komplikovat, než tomu bylo na jaře. Navíc se blíží období podzimu,
které přináší obvyklé zdravotní
problémy a v kombinaci s COVID19 mohou být jednotlivé případy
komplikovanější. Proto Vás všechny žádám o maximální odpovědnost a co největší spolupráci. Buďte k sobě i k ostatním ohleduplní
a dodržujte všechna nařízení, která jsou k tomuto problému průběžně vydávána.
Samozřejmě si všichni užívejte
podzimu, který k nám brzy dorazí
a možná už i dorazil. Skliďte ze
zahrádek a stromů úrodu, která je
i díky letošnímu deštivějšímu počasí bohatší, než v minulých letech. Věřím, že se dočkají i houbaři a to nejen profíci, ale i amatéři,
kteří potřebují při hledání větší nabídku. Hlavně si užijte barevné
pestrosti podzimu a současně si
prožijte i pestrý život v podzimním
období.
Na závěr chci poděkovat hasičům
a všem, kteří se aktivně zapojili při
pomoci a likvidaci následků po
prudkých deštích v Libečově
a okolí.
Děkuji Vám všem za spolupráci
v boji proti COVIDU a přeji všem
hodně zdraví
Jiří Kříž, starosta

vytvořit příjemnou atmosféru.
Chtěla bych vyjádřit svůj dík
všem, kteří se podíleli na tomto
díle a pomohli. A nejen finančně,
ale i podporou, radou, společnou
prací, svým umem a dobrou náladou.
Anna Recinová

Co musíte vědět
V dnešním článku zpravodaje
začneme u silnic v Chyňavě. Už
minule jsem informoval o akci
v ulicích Sobočina, První a Druhá
na kterou jsme dostali dotaci.
Před začátkem prací se rada obce dohodla na úpravě povrchů ve
vjezdech do domů v těchto ulicích. Se všemi majiteli domů, kteří souhlasili s touto úpravou jsme

se dohodli na postupu prací
a také na jejich možné spolupráci. Tyto vjezdy, kterých je 39
a jsou na pozemcích obce, jsme
se zástupci firmy ČNES jednotlivě
prošli. Dohodli jsme se na harmonogramu prací a na předběžné
ceně, která se přesně stanovila
po změření zhotoveného povrchu.
Pokračování na str.2

Zprávy z obce
Nový Řád veřejného pohřebiště
byl po konzultaci se Stř. krajem
schválen zastupitelstvem a je
k dispozici na Obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce. V současné době probíhá zaměření stávajících hrobů podle
nového nařízení. S placením proto počkejte, informace o termínu
bude zveřejněna na úřední desce
a v příštím čísle zpravodaje.
V případě vašeho zájmu o nové
hrobové místo se informujte na
Obecním úřadě.

Co musíte vědět
Rada obce s touto cenou souhlasila a objednávku potvrdila. Jak
jsem si všiml, pro některé občany,
kteří v těchto ulicích bydlí, to byl
impuls a pokračují v úpravě před
domy. Věřím, že to je povedená
akce a další budou následovat,
jako se povedla hned následně
v Rozdělově.
V tomto případě je to úplně
zadarmo a bez starostí, protože to
je akce správy silnic, která aktivně
a správně reagovala na náš podnět. Tak to máme hotové akce
a teď ty, na kterých se může pracovat hned, nebo o něco později .
Třeba kus silnice na Vápenici, kde
je cca 150m obecní pozemek a je
už zasíťován a nebo Hýskovská
ulice. U Vápenice tomu nic nebrání, ale v Hýskovské ulici je potřeba vyřešit elektriku a tady je potíž. Když se povedlo po čtyřech
letech zaktivovat firmu KS montáže k dodělání akce a vše už bylo
vyřízeno, a mohlo se začít, objevil
se nový problém. Snad se co
nejdříve vyřeší a konečně se tato
dlouho trvající přeložka vedení
dokončí.
Další věcí v této oblasti je chodník
Na Průhoně, který je projekčně
vyřešen a teď probíhá tzv.
„kolečko“ v moci úřední a snad se
to do dubna povede, uvidíme.
To samé je s projektem parkování
před školou a s přechody u školy
a u prodejny.
V současné době je nejaktuálnější
plánovaná alej 46 ovocných stromů, které se budou sázet od

Zahrádkáři nabízejí moštování
vašich jablek každou sobotu od 8
do 10 hodin až do odvolání.
Svoz popelnic bude od října opět
probíhat každý týden, tzn. v úterý v Malých Přílepech, ve středu
v Chyňavě, Libečově a na Lhotce.
Pošta Chyňava má od 1. 10.
změnu otevírací doby takto:
Pondělí 14 - 18 hod
Úterý
8 - 12 hod
Středa 14 - 18 hod
Čtvrtek 8 - 12 hod
Pátek
8 - 12 hod
Branky ke Kamenné, kde jsou
obecní pozemky. Zde se budou
sázet třešně a švestky. Na tuto
akci jsem o spolupráci a hlavně
o radu při výběru odrůd požádal
naše zahrádkáře. Vybrali odrůdy,
které jsou pro nás podle zkušeností nejlepší a za tuto spolupráci
zahrádkářům děkuji. Po aleji hrušek se snad povede i tato alej
a děti se dočkají ,,sadaření“.
Na OÚ máme základní ochranné
pomůcky tj. roušky a desinfekci
pro občany připravené. Pokud
bude potřeba těchto pomůcek je
možno na tel. 311 691 122, nebo
v úřední dny, vždy je rádi poskytneme. Věřím, že pokud v této
pečlivé obranné taktice vydržíme,
tak nad soupeřem COVID-19,
ZVÍTĚZÍME. Vždyť se říká, štěstí
přeje připraveným, tak buďme.
Budu pokračovat zubařem, ale to
už není pozitivní. Poslední zubař,
který měl zájem a vypadalo to nadějně, odjel na dovolenou do
Moskvy s tím, že se po dovolené
ozve, se už neozval. Nevadí, máme další, tentokrát zubařku, tak
uvidíme. Byt je skoro hotov, chybí
jen obložky a vybrat finální povrch
na podlahu.
Ani v tomto vydání nemohu nevzpomenout na odpadové hospodářství, ať už je to komunální /
popelnice/, tříděný /barevné kontejnery/ a nebo směsný /
kontejnery modré kovové/. Začnu
od směsného a zde je pro obec
záchrana ve schopnosti si vše
vyřešit sami, bez závislosti na cizí
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pátek
2.10. 2020 od 14 do 22 hod a v
sobotu 3.10.2020 od 8 do 14
hod. Volební místnost je na OÚ
Chyňava v 1. patře.
Dopravní spojení občanů přilehlých obcí k volební místnosti
bude zajištěno mikrobusem
v pátek 2.10. s odjezdem v 18
hodin ze Lhotky, dále se zastávkou Malé přílepy u Fořtovny, Libečov u kapličky a Podkozí zastávka ČSAD do Chyňavy
a zpět po skončení volebního
aktu.

pomoci. V jiném případě bychom
se nedoplatili a hlavně to určitě
nezvládli, protože objem se proti
loňsku zdvojnásobil. V tříděném
odpadu /barevné plastové kontejnery 1100l/ se situace stabilizovala. Pro občany je nejzajímavější
ten komunální odpad a to jsou
popelnice. Zde jsme od nového
roku najeli na nový způsob vyúčtování této služby od firmy AVE
a průběžně to vypadá zajímavě,
ale hodnotit se bude na konci roku.
A jako obvykle, info ke sběrným
místům.
Sběrné
místo
v kasárnách je v provozu středa
14 - 17 hod. a sobota 9 -12 hod.
KOUPALIŠTĚ NOVĚ středa 14 17 hod. a sobota 9 -12 hod a důvod je neudržitelnost pořádku při
časově neomezeném provozu.
A ještě pár slov k místu na hřišti,
kde je NUTNÉ z důvodu dalšího
zpracování dávat jen TRÁVU
a LISTÍ.
Dále jen ,,letecky“:
Máme monitorovánu další část
obce a to v okolí školy.
Je upravené koupaliště pro možné využívání, jen něco vymyslet.
Úkol pro všechny občany.
Řeší se prostor kasáren a okolí /
garáže/.
Připravuje se postupná výměna
veřejného osvětlení za moderní
svítidla MODUS LVLEDOS se
spotřebou 25% současných - 18 28W za 75 -110W
Starosta Jiří Kříž

Zahrada poznávání
Skvělé, získali jsme dotaci...
K čemu další dětské hřiště, jedno tady už je...
Bezva, děti budou mít kam chodit na vycházku...
Zbytečná práce a starosti kvůli pár korunám ...
Zase budeme mít kde dělat ukázky péče o zahradu...
Dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje, kterou
jsme získali na vytvoření Zahrady
poznávání na místě prostoru za
zdravotním střediskem, má své
příznivce i odpůrce. Jako asi
všechno. Někdo se těší a už plánuje, co všechno se tam může
dělat, někdo to bere jako další
problémové místo.
Ano, bude to znamenat víc péče
než jen posekat kus trávníku.
Ano, můžeme se bát, že se najde
„dobrák“ který tam přijde spíš
škodit než se procházet. Ale to
bychom pak všechno mohli jen
vybetonovat a zamřížovat.
V tomto případě jsme získali peníze na sadbu stromků a keřů
a bylin, které běžně potkáte na
zahradě. Nic exotického. Děti ze
školy sem budou chodit na hodiny přírodopisu. Místní zahrádkáři
zde budou pořádat ukázky péče
o ovocné stromy a keře. Malé děti tu mohou nerušeně řádit
na skluzavce, ťapat po masážním chodníčku, schovávat se ve
vrbovém domku a maminky se
nemusí bát, že vyběhnou na silni-

ci. Ty starší děti vyzkouší Slackline ( jen si najděte co to je, ať se
máte na co těšit… ). Senioři tu
posedí na lavičce ve stínu stromů. Až Zahrada vznikne, určitě
najdeme další a další možnosti
využití. Podle jednoho názoru si
tohoto místa budeme víc vážit,
protože si ho sami vysázíme
a postavíme.

Uvidíme.
Projekt je skvěle připravený, první termín výsadby bude v sobotu
10.10. kdo chce pomoci, vezměte
si rukavice, motyčku, lopatku či
hrabičky a přijďte v 10 hodin do
parku za středisko. Začneme
s realizací.
Lenka Hladká

Malé Přílepy Modré a Brdská liga
Přestože nás Covid 19 omezoval
ve spoustě věcí, dokázalo naše
SDH Malé Přílepy Modré dosáhnout kvalitních výsledků ve XX.
ročníku Brdské ligy.
Naše pouť za letošním úspěchem
začala na námi pořádaném kole
v Broumech, kde jsme zvítězily.
Každé další kolo jsme bodovaly,
pouze v Sedlčanech nám bodík
unikl.
Předposlední kolo v nalžovickém
zámeckém parku nám bylo příznivě nakloněno, bylo znát, že
opravdu umíme a bylo z toho

1. místo. Před posledním, nedělním kolem, Míša propočítala
všechny naše možnosti a ráno
nám přednesla svůj závěr. Po
dnešku můžeme být celkově první, ale i čtvrté.
Nedělní počasí soutěži nepřálo,
stále mrholilo a dráhy byly ve velmi špatném stavu. I přesto jsme
zabojovaly a umístily jsme se se
čtyřmi body na 5. místě. Celkově
jsme skončily druhé, za SDH Zahořany a o jeden bod před SDH
Hlubyně.
Marie Malá SDH MPM
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Založení Lhotky u Berouna
Letos si připomínáme 700 let od
založení Lhotky u Berouna, která
svoji existenci odvozuje od své
předchůdkyně Březové Lhoty.
Zhruba před deseti lety začaly
snahy o záchranu posledních
zbytků, které po zaniklé vsi založené roku 1320 zůstaly. Pojďme
se společně podívat, co se podařilo za tu dobu vybudovat a vypátrat.
Už jako dítě jsem slýchával vyprávění rodáků o zaniklé obci, která
se nacházela nedaleko Chrustenic a podle historických pramenů
byla vypálena švédskými vojsky
v době třicetileté války. Tato válka
s sebou přinesla nesmírné lidské
ztráty, v českých zemích se počet
obyvatel snížil o zhruba třetinu
a dobové prameny uvádějí na 270
zpustlých zámků, 100 měst
a 1100 vesnic...
Několikrát jsme se s partou kluků
vypravili hledat zmizelou obec,
ale neúspěšně. Až pan Paleček,
který terén znal velmi dobře, protože v lese tahal s koňmi dřevo,
nám místo ukázal.
Po Březové Lhotě tehdy zůstala
pouze zasypaná kamenná studna, asi metr hluboká. Přesto
zvrásněné okolí prozrazovalo, že
se nacházíme na zbytcích zaniklé
obce. Podle vyprávění pamětníků
v těchto místech bývávaly kamenné obvodové stěny příbytků, ale
vlivem působení času, přírody
a některých lidí nenávratně zmizely. Nechtěl jsem, aby podobný
osud potkal i kamennou studnu

a definitivně se na místo zapomnělo. Proto jsem se rozhodl, že
budu místo propagovat, aby se
dostalo do povědomí lidí a my
jsme s ním neztratili pouto.

V roce 2011 jsem na těchto místech vztyčil železný kříž a částečně vykopal zasypanou studnu.
Důkladněji jsem prohlédl okolí
a objevil ještě jednu studnu!
Následující rok jsem označil lesní
cestu vedoucí ze Lhotky na Březovou Lhotu dřevěnými cedulemi
a v roce 2013 jsme se s místními
vypravili po těchto ukazatelích a
já jsem představil projekt výstavby památníku, který bude připo-
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mínat zaniklou obec. Památník
dostal podobu božích muk, které
neodmyslitelně patří k českému
venkovu a krajině. Na památník
se mezi místními obyvateli podařilo vybrat 12 tisíc korun a tu samou částku zaplatila obec, a tak
se mohla v roce 2014 boží muka
postavit.
O rok později přibyla pamětní
deska, která byla odhalena tehdejším starostou Václavem Kšírem u příležitosti prvního ročníku Běhu na Březovou Lhotu.
Tento běh pořádají hasiči a vede
po značeném okruhu k zaniklé
obci, a tak si prostřednictvím této
akce Březovou Lhotu každoročně
připomínáme. Pozdější roky ukázaly, že se bude závod muset diferencovat, aby se vyhovělo potřebám profesionálním závodníkům a neodradili jsme rekreační
běžce. Byla tedy přidána kategorie profi reprezentující vyběhnutí
prudkého kopce na rozhlednu
hned na začátku závodu. Do budoucna se uvažuje přidání kategorie pro děti. Je nemilým paradoxem, že letošní šestý ročník,
připomínající výročí 700 let od
založení obce, musel být zrušen
kvůli karanténě pořadatelů.
Velmi mě potěšilo, když jsem jednou přišel k zasypané studni a k
mému úžasu viděl, jak je studna
vykopaná do hloubky skoro sedmi
metrů. Vypátral jsem v pamětním
notýsku kontakt na muže, který se
do tohoto počinu pustil. Je to pan
Pešata z Chrustenic, nadšenec
a amatérský archeolog.
Pokračování na str. 5

Založení Lhotky u Berouna
Prohledal okolí Březové Lhoty
a nalezl řadu zajímavých artefaktů
- střepy středověké keramiky,
podkovy, kulky z mušket apod.
Mohli jste se s panem Pešatou
a jeho nálezy seznámit při příležitosti oslav 650. výročí obce
Chyňava, kde jedna místnost byla
věnována historii Lhotky. V následujících letech by pan Pešata
chtěl dozdít část studny nad povrchem a přidělat rupál.
V současné době jednáme s univerzitním studentem, který píše
diplomovou práci o Březové Lhotě, a tak doufám, že se v našem
bádání o historii zaniklé obce poposuneme zase o kus dále.
O nových poznatcích vás budeme
informovat na stránkách Zpravodaje.
Na začátku článku jsem psal, že
letos slavíme 700 let od založení
obce a prvotní představy oslav
byly velkolepé a měly se nějakým
způsobem promítnout do akcí,
které se ve Lhotce pořádají.
Bohužel situace spojená s opatřeními týkající se pandemie nám
umožnila pouze uspořádat tradiční hasičskou soutěž. Akce se nadmíru povedla a i navzdory horšímu počasí byla návštěvnost vysoká. Domácí sbor po mnoha letech
ve Lhotce zvítězil a o to větší radost jsme měli, že to bylo v tento
pro obec památný rok. Večer nechyběl ohňostroj a hořící nápis

LHOTKA na louce.
Děkuji všem, kteří se do příprav
náročné akce s hasiči pustili
a náš dík patří především obci za
sponzorský dar a jinou materiální pomoc a také panu Dvořákovi
ze Lhotky za sponzorský dar
v podobě vín s etiketou připomínající významné obecní výročí.
Velmi rád bych ještě letos vysadil
lípu připomínající 700 let od založení obce, a to v místech, kde
stávala památná lípa, která však
před dvěma roky byla zničena
vichřicí.
Dalibor Bartoš

Ukliďme Česko
Úklidová akce proběhla v naší do bývalých kasáren, dejte všechobci již po páté. Každá místní ny odpadky do kontejnerů, je jich
část si termín organizovala sama, tam dost.
Lenka Hladká
v Chyňavě jsme se sešli za krásného počasí v sobotu 12.9.
Prošli jsem centrum obce, tam
bylo poměrně uklizeno, což chválíme. Směrem do pohádkového
lesa to bylo horší, tam si nikdo
neláme hlavu s tím, jestli něco
zahodí vodníkovi do rybníčku nebo ne. Nálezy jako špinavá mikina, plastové kanystry nebo rozbité boční světlo od auta mluví za
vše.
Až příště půjdete na procházku
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Společenská kronika
Červen
Jan Kobilka, Malé Přílepy
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Jaroslava Vořechová, Malé Přílepy
Jiří Holeček, Libečov

89
88
87
87
87

Srpen
Marie Dlouhá, Libečov
Marta Plátková, Chyňava
Alena Přibylová, Chyňava
Eva Šandová, Malé Přílepy
Jaroslava Pelcová, Chyňava
Jaroslava Teplanová, Libečov

94
89
88
81
81
75

Červenec
Antonín Krob, Chyňava
Libuše Moravanská, Chyňava
Marie Kroupová, Chyňava

85
85
82

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se přišli při
smutečním obřadu rozloučit s mým manželem
Václavem Voráčkem, zvláště pak za slova útěchy
a květinové dary.
Lidmila Voráčková

Máte rádi divadlo?
Státní okresní archiv v Berouně připravil ve svých prostorách výstavku
dobových dokumentů nazvanou „Divadlo jako touha“. Vystavené písemnosti a fotografie mapují ochotnické divadelní soubory na Berounsku. Celý projekt doprovází divadelní kostýmy zapůjčené Chyňavským
ochotnickým souborem DIVOCH.
Výstava je otevřená do 14. 10. 2020 vždy v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin na adrese U Archivu 1633, Beroun 2.

Prázdniny s kioskem na hřišti
V září roku 2017 byl dokončen
víceúčelový altán na našem hřišti.
Od té doby slouží potřebám SDH
Malé Přílepy jako zázemí pro trénink mladých hasičů a jejich pravidelné schůzky, jakož i pro pořádání hasičských soutěží a oslav
Dětského dne. Altán využívají
také fotbalisti z místního klubu SK
Notor.
Letošní rok byl ale trochu jiný –
z důvodu „koronavirového režimu“ se žádné akce s výjimkou
červencového fotbalového turnaje
nekonaly a altán byl nevyužitý.
Když byla v červnu hygienická
opatření rozvolněna natolik, že
bylo povoleno shromažďování
více osob a podávání občerstvení, přišli místní občané pan Jiří
Smíšek se svojí přítelkyní Janičkou Kleinerovou (od července již
paní Smíškovou) s úžasným nápadem - zřídit po dobu prázdnin
v altánu prodejní kiosek.
Předcházely tomu samozřejmě
přípravy, nutné pro provozování
takového zařízení a nemohlo chybět ani souhlasné stanovisko hy-

gieniků. Poté byla podepsána
smlouva s obcí o pronájmu altánu
a stanoven režim provozu. Ten
byl zahájen v sobotu 20. června.
Od té doby nemusely maminky
nosit dětem na hřiště pití ani svačinu, neboť se vše dalo na místě
koupit včetně sladkostí a zmrzliny. V kiosku bylo možné pořídit
i „pohotovostní nákup“ - trvanlivé
potraviny byly přehledně vystaveny v regálech, sýry a jiné mléčné
výrobky uloženy v lednici.
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Každý den kiosek zaznamenával
hojnou návštěvnost nejen dětí,
ale po práci přišli „přílepáci“ na
kávu, pivko a hlavně na sousedské popovídání. Otevírací doba
denně jen do 19-ti hodin zaručila,
že provoz kiosku rozhodně nenarušil klid obyvatel, bydlících v jeho
blízkosti.
Už teď mohu říci, že se budeme
těšit
na
další
prázdniny
s kioskem!
Olga Kobilková

Školní okénko

Škola využila období distanční
výuky k tomu, aby poslední učebna na základní škole, která už neodpovídala potřebám žáků, byla
za přispění obce zrekonstruována
- omítky, výmalba, podlahová krytina, topná tělesa, osvětlení. Škola
pak vybavila učebnu novými lavicemi.

V jedné třídě mateřské školky byl
ještě starý nábytek, bylo třeba více úložných prostor a vnést do
třídy barevnost, což se podařilo.
Ani vývařovna nezůstala bez povšimnutí. V kuchyni byla elektrická
plotýnková kamna, část plotny

byla opakovaně opravována a nepodávala požadovaný výkon. Časté odstávky elektřiny znamenaly
pro kuchařky velkou zátěž, nebylo
na čem uvařit. Obec schválila tuto
investici a nyní máme krásná plynová kamna. Vývařovna mimo
svačin uvaří denně 170 obědů.
Základní škola a mateřská škola
k 31. 8. 2020 ukončila dotační
projekt Šablony II a hned od září
zahájila realizaci projektu Šablony
III. Byly zakoupeny tablety iPad
v počtu 10 ks pro ZŠ a 10 kusů
pro MŠ. Dětem jsou zdarma nabízeny kroužky ICT, anglického jazyka a doučování.
Od září byla zahájena výuka plavání pro 2. a 3. ročník a kurz bruslení pro 4. a 5. ročník.

Prvňáčky a jejich rodiče jsme
v úterý 1. září přivítali na zahradě
školy, kde je osobně do školního
života uvedl pan starosta Jiří Kříž,
který jim popřál, aby se jim ve
škole líbilo, hodně úspěchů a stále
samé pěkné známky.
Třída je uvítala nejen vkusně vybavená, ale na lavičkách našel
každý prvňáček vše, co bude
v letošním školním roce potřebovat.
Poděkování patří rodičům, kteří
pochopili ztíženou situaci a respektovali, že žáci šli do třídy sami, poprvé bez jejich doprovodu.
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Sběr papíru je dočasně pozastaven, v případě jeho obnovení budete informováni.
Rozmáhající se covid - 19 nám
letos příliš akcí neumožní, zrušili
jsme týdenní pobyt v Německu,
turnaj ve vybíjené a nebude se ani
konat každoroční vánoční akademie školy v DD. Aktivity dětí budou pouze v rámci tříd.
Jako škola jsme se zapojili do akce s olympijskou tématikou. Celkem 40 dětí nastoupilo na hřišti na
start běhu na 500 m. Třetí a pátá
třída běžela celá, překvapil zájem
druháků. Nejrychlejší ze všech
byli druháci Patrik Pohlídal a Michal Vacina, třetí Rozálie Landová
z 5. třídy. Gratulujeme!
Mgr. Vladimíra Hamousová

5. Chyňavský duatlon
Rok 2020 se zapíše do historie
Chyňavy nejen pandemií Covid19, ale především tím, že se zde
uskutečnil již 5. ročník Chyňavského duatlonu, který v sobě
kombinuje horské kolo + běh.
Jedná se o závod, který je určen
pro všechny věkové kategorie,
i pro děti.
Letošního závodu se zúčastnilo
36 závodníků do hlavního závodu
a především 38 závodníků do 15
let. Tento počet je nejvyšší za dobu pořádání a jsem velice rád, že
se nám počet dětí zvyšuje. Letos
na ně čekaly upravené tratě, aby
se eliminovalo riziko pádu a vše
se povedlo bez zranění. Každý
závodník, který se zúčastnil, tak
obdržel finisherskou medaili na
památku a poukázku na občerstvení. Pro nejmenší závodníky
byli připraveny sladkosti a další
ceny.
Samozřejmě oceníme vždy první
tři nejlepší v každé kategorii a ten,
kdo se neumístí na bedně, tak
může vyhrát v tombole. Ještě
předtím, než-li se dostaneme na
pořadí, tak bych chtěl poděkovat
Obci Chyňava za podporu, díky
patří i společnosti Lesy ČR, kteří
umožnili závod pořádat v krásné
přírodě
CHKO
Křivoklátsko
a v neposlední řadě také novému
partnerovi
společnosti
TREK

z Berouna. Samozřejmě velké
díky patří všem dobrovolníkům,
kteří neváhali a pomohli uspořádat tuto akci. Především mé rodině a přátelům, kteří pomáhali
s registrací, kioskem, atd..
Děkuji!!
Doufám, že příští ročník se opět
vydaří a mým přáním je, aby se
zúčastnilo více místních závodníků, trať zvládne opravdu každý!
Zdeněk Steiner
Výsledková listina:
Odrážedla
1. Robin Otčenášek, 2. Matěj
Bauer, 3. Lukáš Hodaň, 6. Bertram Paska, 8. Severin Paska,
9. Lída Sýkorová
Děti do 5 let
1. Jaroslav Král, 2. Vojtěch Sýkora, 3. Natálie Bauerová, 4. Kristýna Štětková
Žákyně 6 - 9 let
4. Marie Mejstříková
Junioři 10 - 15 let
1. Michal Pospíšil, 2. Lukáš Jiří
Mejstřík, 3. Šimon Valenta
Juniorky 10 - 15 let
2. Ema Nováková
Muži 30 - 39 let - 4. Zdeněk
Bauer, 9. Zdeněk Steiner
Muži 50 +
5. Roman Kohout

Kalendárium
Pátek 2. 10.
Volby do zastupitelstva Stř. kraje
14 - 22 hod
Sobota 3. 10.
Volby do zastupitelstva Stř. kraje
8 - 14 hod
Sobota 3. 10.
Mezinárodní den seniorů
od 14 hod v DD
Sobota 10. 10.
Výsadba Zahrady poznávání
od 10 hod za střediskem
Středa 28. 10.
Chyňavský 1/2 maraton
od 10 hod v kasárnách
Pátek 6. 11.
Pochyňavské svícení
od 17 hod u DD
Pondělí 23. 11.
Divadlo Kalich v Praze
divadelní představení
Splašené nůžky
odjezd v 17 hod
Sobota 28. 11.
Předvánoční jarmark
Výstava v kapli
od 15 hod v Lipkách
Sobota 28. 11.
Pohádka Franta Nebojsa
od 16 hod v DD
Sobota 28. 11.
Rozsvěcení stromku
od 17 hod v Lipkách
Sobota 28. 11.
Vánoční tvoření
Rozsvěcení stromku
od 15 hodin na Přílepech
Sobota 5. 12.
Rozsvěcení stromku
od 15 hod v Libečově
Sobota 12. 12.
Pohádka Franta Nebojsa
od 16 hod v DD
Čtvrtek 24. 12.
Svařák u kapličky
od 15 hod v Libečově
Čtvrtek 24. 12.
Štědrovečerní troubení
od 16,30 hod
Sobota 26. 12.
Svařák a koledy
od 15 hod na Lhotce
Akce proběhnou v případě
příznivé situace,
sledujte info organizátorů
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