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Narozeninová oslava

ZDARMA

Slovo starosty

Výstava historických dokumentů a fotografií, vystoupení dětí, herci
na chůdách, rukodělný jarmark, občerstvení, výtvarné dílničky, sbo- Už po několikáté, když začínám
rové zpívání, taneční rejdění.
psát tento sloupek, mě jako první
napadne slovo pandemie, a teď
Namlsala jsem vás? Zamáčkněte i krásné hrnečky, tužky nebo ob- v poslední době navíc často slyším
společně se mnou slzu v oku, na rázky s motivem naší obce. Ně- slovo mutace viru.
tyto naše oblíbené kratochvíle si kteří z nás mají i brožurky vyda- Doufám, že po letošním mrazivém
budeme muset ještě chvilku po- né k výročí hasičů nebo místní týdnu, kdy jsem ráno při objížďce
čkat. Dalo by se s nimi krásně školy, tam je také napsaná naměřil až -17,5 °C, nám tyto mraoslavit významné výročí naší ob- spousta zajímavých informací.
zy pomohou při vymrznutí škůdců,
ce, ale to až někdy příště.
Pokračování na str. 3 ať už se jedná o jakékoliv.
Naše obec má sice narozeniny,
V souvislosti s průběhem letošní
a to poměrně kulaté, narozeninozimy, která byla konečně ,,zimní“,
vý dort ale dostane jindy. Zatím
by to mohlo ohledně ,,COVIDU si můžeme každý z nás udělat na
19“ platit dvojnásobně. Bohužel
její počest soukromou oslavu.
místo jarní aktivity a společných
Doma
určitě
najdete
ve
akcí, které jsou pro toto roční obsvé knihovničce knížky o historii
dobí obvyklé, jsme nuceni tato seChyňavy, které nám tak krásně
tkání omezovat, nebo úplně rušit.
sepsala místní rodačka Marie
V době, kdy píši tento sloupek, se
Stádníková – Fraňková. Kdyby
celkově situace zhoršuje.
se stalo, že je nemáte, ale to urV této souvislosti se zavádí zvýšečitě není možné, můžete si je
ná ochrana v podobě používání
koupit na Obecním úřadě. Mají
respirátorů. V současnosti je
nejaktuálnější asi očkování a já
věřím, že díky tomu se situace bude zlepšovat. Proočkování skupiny
80+ je v plném proudu a postupem
času to čeká další skupiny spoluNež budu informovat o nových byla potvrzena zastupitelstvem občanů. Věřím v rychlejší tempo
věcech, které se udály od po- a po podepsání smlouvy se za- při očkování, a tím pádem stále
sledního vánočního vydání zpra- čne brzy z jara. Pokusíme se většího počtu lidí, kteří si jara užijí
vodaje, tak ještě něco k již zmi- tuto akci spojit s budováním bez strachu z nakažení při setkáňovaným v minulém zpravodaji. přechodů a parkovacích míst vání se spoluobčany.
Pokročilo se v opravě komuni- u školy i když jsme ji původně Přeji všem, aby se co nejdříve vrákace Malé Strany, kde máme rozdělili na dvě samostatné. Dů- tila normální doba, a aby si všichni
vybraného dodavatele, kterým je vodem byly obavy o splnění pod- této konečně normální doby mohli
firma Strabag a.s.. Nabídky za- mínek pro dotaci, při spojení do svátečně užívat.
slala firma ČNES a.s., Froněk jedné akce.
Abychom zase všichni mohli dělat
spol. s.r.o. a firma Strabag a.s., Komplikace při žádosti o staveb- dříve obvyklé a běžné věci s raposlední
jmenovaná
byla ní povolení nám nakonec daly za dostí. Myslím od dětí ve školce, až
s nejnižší cenovou nabídkou cca pravdu a opatrnost byla na mís- po seniory na procházkách a proto
2,5 mil. Kč vybrána. Jen pro in- tě, i když se to nakonec sešlo všem
přeji
hodně
zdraví.
formaci, původní projektovaná dobře.
Jiří Kříž, starosta
cena byla cca 4 mil. Kč. Akce
Pokračování na str. 2

Co musíte vědět

Zprávy z obce
Místní poplatky za odpady a psy
jsou splatné do 31. 5. 2021.
Poplatek se platí na účet obce
číslo 2823131/0100, VS je číslo
popisné.
Platba v hotovosti jen v nutných
případech. Po dohodě můžete
obdržet nálepku na popelnici do
poštovní schránky.
V letošním roce se vybírá i poplatek za hrobová místa. Je třeba
uzavřít novou nájemní smlouvu.
Místní knihovna v Chyňavě funguje v současné době každou
středu od 13.00 do 16.00 hod.
přes výdejové okénko. V této době můžete vrátit vypůjčené knihy
nebo si vypůjčit nové. Ty si můžete rezervovat z katalogu na
www.chynava-katalog.kkckl.cz
nebo po telefonické domluvě
s paní knihovnicí na čísle
728 322 883.

Co musíte vědět

Další oprava komunikace se rýsuje v ulici Ke Hřišti a Za Pilou.
Tady po přeložení vedení do kabelů se řeší zhutnění překopů
s firmou, která práce elektro bude
provádět. Po dořešení všech stížností a dodělání elektromontáže
se plánuje projekt na opravu komunikace a žádost o dotaci. Žádám občany, kteří v těchto ulicích
plánují nějaké přípojky a tudíž zásah do komunikace, aby se pokusili práce do konce roku 2021
ukončit.
Stejnou žádost mám k občanů
části ulice Malá Strana, jedná se
od ulice V Brance ke spodní křižovatce. Obě lokality jsme zmiňovali při jednání se zástupci VAK
a byla přislíbena maximální spolupráce při jednotlivých přípojkách.
Dále se rozběhla už dlouho plánovaná oprava prvního bytu na
sídlišti, kde si to ,,šéfuje“ ing. Zdeněk Štorek. Věřím, že tímto bytem
č. 1 začala a bytem č. 6 celá rekonstrukce bytů na sídlišti úspěšně skončí.
Bohužel, situace se zubařem je
pořád špatná a po informacích
z úst více odborníků naděje není
velká. Přesto se pracuje na úpravě ordinace, při zajištění nových

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání organizuje Český statistický úřad a je ze zákona povinné. Jednoduše a bezpečně poskytnete údaje on-line, tedy bez
nutnosti kontaktu s dalšími
osobami.
Údaje zapíšete a odešlete prostřednictvím elektronického formuláře, který najdete na webu
www.scitani.cz. Zpřístupněn bude v době od 27. března do
9. dubna 2021 a to i v mobilní
aplikaci. Sečíst můžete nejen
sebe, ale i celou svou rodinu.
Pokud se nesečtete on-line, musíte vyplnit papírový formulář,
a to v období od 17. dubna do
11. května 2021.
Ten Vám bude doručen do poštovní schránky nebo ho získáte

norem na provozování, např. nutnost antistatického koberce, proudových chráničů, vodovodních
stoupaček. Byt je již připravený,
tak uvidíme. Štěstí přeje připraveným.
K aktuálním věcem patří především pořízení nového územního
plánu, který musí být zpracován
do konce roku 2022. Tuto veleakci má na starosti Martin Malý, který podrobné informace o této akci
napíše v samostatném článku.
Tímto M. Malému děkuji za velice
aktivní a vstřícný přístup. Věřím,
že nám jeho zkušenosti pomohou
i při řešení prostoru kasáren.
Dále se řeší problém parkování
po obci, kde jsme byli vyzváni
Policií o aktivní přístup. Protože je
toto velice specifická záležitost,
kterou u nás máme, požádali
jsme o stanovisko a možnosti řešení právníka. Z několika návrhů
nakonec
Zastupitelstvo
obce
schválilo znění nové vyhlášky
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Pro informaci občanům:
- chodník na Průhoně - řeší se
administrativa
- rekonstrukce domu č. p. 31 /u
Němců/ + přípojka vody/rozvody/
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na kontaktním místě od sčítacího
komisaře včetně odpovědní obálky. Seznam kontaktních míst
zveřejní obecní úřad.
Komisaři
nebudou
pomáhat
s vyplněním formuláře a nebudou vstupovat do domů.
Vyplněné
formuláře
můžete
v předtištěné obálce vhodit do
schránky České pošty nebo je
předat poštovnímu doručovateli.
Odeslání bude zdarma. Bližší
informace lze získat na info lince
840 30 40 50.

- bývalé koupaliště – řeší se hráz
+ nová výpusť
- pronájem plochy obecní haly
v kasárnách je vyčerpán.
Provoz sběrných míst:
Koupaliště bude opět otevřeno od
3. března pro větve a dřeviny
středa 14 - 17 hod. a sobota 9 12 hod.
Hřiště otevřeno nepřetržitě pro
trávu a listí, PRO NĚKTERÉ OBČANY JĚŠTĚ JEDNOU!!!
Jen
TRÁVA a LISTÍ!!!
Kasárna otevřeno: středa 14 - 17
hod sobota 9 - 12 hod.
Praktická informace pro některé
občany k
sběrnému
místu
v kasárnách:
JEDNÁ SE O SBĚRNÉ MÍSTO,
NE O SKLÁDKU / jak si to někteří
pletou /.
Moje poslední informace je
k ochranným pomůckám proti Covid - 19. Na Obecním úřadě je
možno o tyto věci v nutných případech požádat a pracovnice OÚ
je poskytnou. Také chci pracovnice OÚ pochválit za bezproblémový audit, který v únoru na úřadě
proběhl.
Jiří Kříž

Narozeninová oslava
Až si uvaříte kávu a těmi knížkami
začnete listovat, přečtěte si,
s jakými problémy se potýkali naši
předkové.
Král Jan Lucemburský v roce
1341 dovolil vysadit novou obec
uprostřed křivoklátských lesů.
Tato věta ze zakládací listiny znamená, že lidé ručně pokáceli stromy v lese, vykopali kořeny a na
jejich místě si pak postavili příbytek. Lesní půdu začali obdělávat,
aby uživila jejich rodinu i dobytek.
Snahu o přežití jim průběžně kazily války, morové epidemie nebo
živelné katastrofy. Po 300 letech
existence vesnice bylo evidováno
27 usedlostí a asi 80 obyvatel,
v polovině 19. století je už
v kronice zapsáno 150 domů
a 1200 obyvatel.
Dnes máme jiné starosti než před
několika sty lety, těžko posoudit,
jestli lepší nebo horší. Nemusíme
pracovat na poli, mně osobně stačí zahrada. I když někomu by občasná robota prospěla…
Ještě za Marie Terezie děti nemusely chodit do školy a plnily si povinnosti doma. Dnes je zase překvapuje, že by měly pomáhat třeba jen utřít prach. Možná se bu-

Veřejný internet

dou zase naši potomci divit, čím
jsme se to my trápili a co jsme
považovali za důležité.
Výročí je třeba si připomínat. To
letošní je významné, 680 let neslaví
Chyňava
každý
den.
V kronikách bude u toho našeho
výročí popsáno, v jak složitém
období probíhalo. Budeme si držet palce, jestli se nám povede
zrealizovat něco z toho, co jsem
vám slíbila na začátku článku.
Snad se na nějaké takové akci
v blízké době setkáme.
Lenka Hladká

Příprava nového územního plánu
Během února 2021 došlo k výběru a lze si je dohledat např. zde:
architekta a pořizovatele a dokon- http://portal.uur.cz/pdf/02a-upčují se smlouvy s příslušnými sub- porizovani-04-2018.pdf
Martin Malý
jekty.
Obec eviduje již řadu podnětů došlých od vlastníků nemovitostí
v katastru obce na nový územní
plán a se všemi došlými požadavky se bude pořizovatel zabývat.
Jako první se bude tvořit pro zastupitelstvo tzv. „zadání územního
plánu“, které kromě jiného stanoví
základní požadavky obce na její
rozvoj a limity.
Předpokládaný termín přípravy
zadání územního plánu a jeho následné projednání v zastupitelstvu
obce je orientačně plánován na
3Q/2021 podle postupu přípravy
podkladů na straně architekta.
Tyto úřední postupy pořízení nového územního plánu jsou pevně
stanovené ve stavebním zákonu
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Během roku 2020 se podařilo ve
spolupráci s firmou GiTy zajistit
veřejný internet na několika místech naší obce. Projekt byl hrazen téměř celou částkou z fondů
Evropské Unie ve výši 15 000
euro.
Veřejné bezplatné internetové
připojení
můžete
využít
v knihovně v Chyňavě, na obecním úřadě, zasedací místnosti
úřadu, je pokrytý celý Dělnický
dům včetně vnějších prostor
a zdravotní středisko.
V Malých Přílepech je připojená
Fořtovna a její okolí, ve Lhotce
budova bývalé knihovny a altán.
Bohužel nebyla možnost připojit
Libečov a Podkozí kvůli absenci
veřejných budov.
Po prvním přihlášení uvidíte webové stránky obce s aktualitami.
Věřím, že veřejně přístupný internet bude přínosný pro naše spolky, zástupce obce ale i pro návštěvníky obce. Velmi děkuji
všem, kteří s realizací projektu
v naší rozsáhlé obci pomohli!
Mgr. Dalibor Bartoš
koordinátor projektu

Ukliďme Česko
Na sobotu 27. března
je naplánován hlavní
termín jarní úklidové
akce.
Letos situace není
příznivá k hromadným úklidům,
proto vzhledem k vládním nařízením budeme uklízet individuálně
nebo s rodinou např. v rámci procházky.
Před termínem úklidu umístíme
na určená místa v obci pytle na
odpad, tzv. PYTLOMATY
Odpad prosím dle možností roztřiďte a nechejte na viditelném
místě v blízkosti hlavní silnice.
Sledujte náš web nebo stránky
FB, informace budou včas zveřejněny. Fotky z vašeho úklidu
zašlete na email
chynavadetem@seznam.cz.
Povedené uveřejníme na našich
stránkách.
Lucie Novotná

Společenská kronika
Listopad
Stanislav Halás, Chyňava
Eva Gruberová, Chyňava
Miroslav Strial, Chyňava
Miroslav Kučera, Libečov

94
90
83
75

Leden
Jaroslava Halásová, Chyňava
Anna Bejvová, Malé Přílepy
Eva Holečková, LIbečov
Věra Hladká, Chyňava

89
88
86
81

Ve společenské rubrice můžeme
uvádět jubilanty pouze s jejich
písemným souhlasem.
Pokud máte zájem zde být uvedeni, vyplňte prosím formulář
dostupný na stránkách obce
a odevzdejte ho na OÚ.
Děkujeme za pochopení

Prosinec
Jaroslava Marxová, Chyňava
Marie Reisenthalerová, Chyňava
Václav Lapka, Chyňava
Jiří Kubásek, Chyňava

87
81
81
75

Únor
Marie Šimková, Chyňava
Miloslava Zajícová, Chyňava
Jaroslava Jonášová, Chyňava
Jiřina Fousová, Chyňava
Josef Hakl, Chyňava
Milada Haklová, Chyňava
Jaroslava Strialová, Chyňava

93
91
91
89
86
85
83

Malé ohlédnutí za vánocemi
Rádi bychom poděkovali firmě Lesy ČR za věnování krásných stromečků do MŠ Chyňava a kostela
sv. Prokopa.
Díky štědrým příspěvkům z vánočního koncertu z roku 2019 mohlo
být také zahájeno restaurování
figurek z Betléma. Oslovili jsme
pana Slavíka, který již v kostele
odborně zrestauroval obrazy na
oltářích. Pan Slavík našel ve svém
velmi nabitém programu čas a se
spoluprací souhlasil. Jako první
prošla opravou figurka pastýře,
dále pak Anděl Páně a Ježíšek.
Všechny renovace jsou velmi zdařilé. S restaurováním budeme nadále pokračovat, dle možností pana Slavíka.
Anna Recinová

Náhradní termín divadelního představení Splašené nůžky v divadle
Kalich byl stanoven na středu
6. 10. 2021 od 19 hodin.
Vstupenky budou vyměněny až
před představením, pokud se
vzhledem k aktuální situaci bude
konat.

Klienti Domova pro seniory
v Unhošti moc děkují všem,
kdo se přidali a upekli pro ně
výborné domácí cukroví. Děkují také za krásná přáníčka
od dětí ze školy.
Obyvatelé domova měli velikou a upřímnou radost. Vzkazují nám, že je velice krásné,
že i v téhle složité době na ně
stále myslíme. Moc si toho
váží.
Fotky vděčných babiček a dědečků jste mohli vidět na nástěnce na Obecním úřadu.
red
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Děti jako rukojmí Berouna
Rád bych vás informoval o vývoji jednání s městem Beroun o umístění situace. Ano, máme několik plánů
našich dětí na 2. stupeň ZŠ. Ještě, než-li vám řeknu výsledek prvního a já osobně jsem součástí prajednání, tak bych vám rád přiblížil situaci.
covní skupiny, která připravuje
novou smlouvu, která nám bude
Vedení města Berouna nás začát- schůzky v Berouně, kde byla pří- garantovat počty přijatých dětí do
kem roku informovalo o tom, že tomna paní starostka S. Chalupo- berounských škol.
údajně nemá dostatečnou kapaci- vá a oba místostarostové M. Miši- Dále máme schůzku s ředitelem
tu pro umístění našich dětí. A po- na a D. Tomčo. Dozvěděli jsme školy v Loděnicích V. Veverkou,
kud chceme děti do škol přijmout, se, že kvůli nám (obcím okolo), jestli mají nějakou kapacitu, kdytak je potřeba uhradit příspěvek, nemají lidé v Berouně parky, lavič- by jednání v Berouně nevyšla.
který Beroun vyčíslil na 32 000,- ky, opravené silnice a další věci, Každopádně jsme si vědomi situza dítě a rok. Ze smlouvy lze ještě protože se vše investovalo do do- ace, která je závažná, proto jsme
vyčíst, že tento poplatek chtějí statečné kapacity škol. Za předpo- také začali jednat s obcí Hýskov
uhradit i za děti, které již povinnou kladu, že podepíšeme smlouvu, o společné škole. Respektive by
školní docházku v Berouně na- nám najednou mohou zabezpečit se jednalo o to, že by se k naší
stoupily v minulých letech. Další místa pro děti na dva roky. Dokon- škole přistavil druhý stupeň, který
pikantností je, že i přes uhrazení ce je urazilo, že jsme zatím jejich by sloužil pro naše děti i pro děti
poplatku nebudeme mít jistotu, že smlouvu nepodepsali a snažíme z Hýskova.
se najde pro naše děti místo.
se vyjednat úplně jiné podmínky. Dalším naším plánem je i společNa začátku března Beroun schvá- Na schůzce také zaznělo, že si za ná
výstavba
nové
školy
lil, že bez podepsání smlouvy ne- to můžeme sami, protože podpo- v Berouně, kde by se na výstavbude brát děti z okolních obcí do rujeme nekontrolovanou výstavbu. bě podílelo několik vesnic a to
svých škol. Nemáte podepsanou Postoj, který Beroun zaujal, tak včetně nás. Byla by to škola, ktesmlouvu, nebudete platit, tak vaše není hodný města, které má být rá by sloužila pro přespolní děti.
děti do školy nevezmeme. Ano, centrem okresu a středobodem Naším cílem i cílem ostatních
takto jednoduše si lze přeložit kulturního a veškerého dění.
obcí je, aby se vzniklá situaci řezprávu, kterou k nám město Be- Ze schůzky jsem odcházel šila velmi rychle, protože nechceroun zasílá.
v rozpacích, protože jediné doho- me
nechávat
vás
(rodiče)
Nejsme v tom sami, okolní obce dy, které bylo dosaženo, že se v nejistotě. Pokud máte dotazy,
mají stejný problém a stejnou sejdeme v menší skupině lidí tak se můžete obracet přímo na
smlouvu na stole. Proto jsme se a budeme dále vyjednávat. Určitě mě a pokud budu vědět, tak vám
spojili s ostatními obcemi a jedná- se ptáte, jestli máme nějaký plán řeknu vše, co budete potřebovat.
me společně. Zúčastnili jsme se a nebo jen čekáme na další vývoj
Ing. Zdeněk Steiner

Aleje ve Lhotce
Od Ministerstva životního prostředí se podařilo získat dotaci na
projekt, výsadbu a závlahu nových stromořadí ve Lhotce.
Aleje ovocných stromů vzniknou
ve dvou lokalitách v extravilánu
obce, a to na pravé straně silnice
od Berouna, kde historicky bývávala švestková alej a dále za obcí
podél polní cesty směrem na
Chrustenice. Celkově se bude
jednat o výsadbu šedesáti ovocných stromů: švestky, jabloně,
jeřabiny a třešně.
Mgr. Dalibor Bartoš

Kraslicov 2021
Připojte se k akci, která běží
v naší obci
vyrobte vajíčko o velikosti
minimálně 30 cm
vystavte ho kamkoliv a vyfoťte
Pošlete fotku obecní kvočně
Lence Hladké na email
55lenka@centrum.cz
Vaše kraslice bude započítaná
do soutěže měst o titul
Kraslicov 2021
Fotky posílejte do 5.dubna 2021
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Zahrada poznávání
Zahrada poznávání za střediskem se probudila ze zimního
spánku, vykvetly tam sněženky.
Zasadili jsme základ pro vrbový
domek, postupně mu dáme stálou podobu. Instalujeme skluzavku pro děti a další herní prvky.
Zasadíme trvalky a bylinky.
Při svých procházkách se tu na
chvíli zastavte, posaďte se na
novou lavičku a načerpejte energii. Jarní sluníčko je na to nejlepší.
Lenka Hladká

Školní okénko
V rámci distanční výuky jsme s pátým
ročníkem
vymýšleli
limeriky.
Prezenčně navštěvoval školu jen
1. a 2. ročník, kterým BOVYS připravil
ochutnávku
exotického
i známého ovoce s doprovodným
programem, který pro ně připravily
paní učitelky.
Po novém roce se toho moc nedělo, do škol nemá přístup třetí osoba, veškerá představení a akce
byly zrušeny.
My už se připravujeme na velikonoce, kde bychom rádi překvapili
rodiče jarním trhem.

Limerik je říkanka o pěti verších,
která netouží čtenáře dojmout
K vánocům škola zakoupila šicí ani poučit, nýbrž pobavit.
stroj, kterého se chopily paní učitelky ze školky a v době, kdy děti Dědoušek z Přílep
spí, pilně šijí. Mám z toho radost, měl hodně rád včelí med,
dělají opravdu krásné věci, škoda, miloval voňavé kytičky,
že hezké látky jsou tak drahé. které opylovaly včeličky,
Vzhledem k vládním opatřením ten dědoušek z Přílep.
vás nemůžeme přivítat na Dni otevřených
dveří.
Na
webu Dědeček z Podkozí
www.zschynava.cz se ale můžete housky už nevozí.
Vozí nám jenom chleba,
podívat, jaká naše škola je.
Zápis do 1. třídy proběhne náš milý děda.
Ten dědoušek z Podkozí.
8. dubna až 14. dubna 2021.
Všechny potřebné dokumenty
a informace jsou k dispozici na Byl jeden dědoušek z Chyňavy
a ten měl boty děravý,
webu školy.
Mgr. Vladimíra Hamousová neměl rád ani sníh,
protože pil jenom líh.
Ten dědoušek z Chyňavy.
Byl jeden dědoušek z Libečova
a ten se učil vařit zas a znova.
Uvařil míchaná vajíčka,
co snesla ta naše slepička.
Ten dědoušek z Libečova.
Byl jeden dědoušek z Přílep,
ten nikomu nesedl na lep.
Říkal, že je to úlet,
tak šel raději na výlet.
Ten dědoušek z Přílep.
Dědoušek z Podkozí
kočárek nám povozí.
Našeho malého Petříčka
líbá pak na obě líčka.
Dědoušek z Podkozí.

Chyňavská velikonoční stopovačka
Letošní Velikonoce budou jiné než v uplynulých letech a chodit
s dětmi koledovat, jak
jsme byli zvyklí, zřejmě nebude
možné.
Proto jsme společně s kolegyněmi
ze spolku pro vás připravily Chyňavskou velikonoční stopovačku, kterou budete moci absolvovat individuálně s dětmi v rámci
rodiny formou procházky. Stopovačka bude umístěna v obci na
období 2 týdnů a bude vyznačena
fáborky, start bude v Lipkách na

parkovišti.
Okruh bude mít deset zastávek
s úkoly pro mladší i starší děti. Na
každém stanovišti budou ve spodní části tabulky indicie ( slova ), ze
kterých složíte větu a na konci stopovačky zjistíte, jaká vás čeká odměna.
Doufáme, že si stopovačku užijete, a pošlete nám ohlasy nebo fotky na náš email nebo FB stránky.
Bližší informace budou brzy zveřejněny.
Lucie Novotná
Spolek Chyňava dětem

Byl jeden dědoušek z Chyňavy,
ten měl nožičky mrňavý,
nedošel ani do obchodu,
aby nevypil celou vodu.
Ten dědoušek z Chyňavy.
Lukáš Petřík
Anastázie Recinová
Rozálie Landová
Marie Mládková
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