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Výtisk zdarma

Občasník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna

Události v obci
Vážení spoluobčané,
přiblížil se závěr roku a nastal čas
na malé ohlédnutí. Převážná část
naší práce v roce 2011 byla
věnována shánění finančních
prostředků a projektů na naši
největší stavbu a to na stavbu
vodovodního přivaděče. Přesto v
každé obci bylo něco malého
vybudováno ke zlepšení Vašeho
života. Ať je to oplocení dětských
hřišť, rekonstrukce veřejného
osvětlení a rozhlasu, rozšíření
parkovacích ploch. Ale život není
jen o budování, s podporou obce
mohou nadále počítat i místní
spolky a sdružení. Určitě by se daly
vyjmenovat další aktivity, ale
myslím si, že to není účelem
novoročního zamyšlení. Spíš by
mělo jít o pocit sounáležitosti
občanů s obcí a snahu nás všech o
její lepší vzhled. Přál bych Vám, za
sebe, i za své spolupracovnice, v
novém roce pro Vás i Vaše blízké,
hodně zdraví a rodinné pohody,
toleranci ke svému okolí a také k
nám.
Václav Kšír - starosta

Od posledního jednání zastupitelstva, které
se konalo 29. září 2011, se v obci odehrály
následující události:
• Rada obce se rozhodla po dlouhém a
nelehkém jednání navýšit cenu za odvoz
komunálního odpadu od 1. 1. 2012 na 65
korun za jednu popelnici. Důvodem
k navýšení ceny bylo zdražení ze strany
Technických služeb Beroun, s. r. o.
• Rada rozhodla o opravě místních
komunikací ve všech částech obce
soukromou firmou.
• Finanční dar od manželů
Kellnerových ve výši 300 tisíc bude použit na
výstavbu chodníků a rozšíření VO v Podkozí.
• Byla projednána a zajištěna zimní
údržba místních komunikací.
• Platnost téměř všech smluv na
pronajaté obecní pozemky v rekreačních
oblastech končí 31. 12. 2011, a proto bylo
potřeba uzavřít nové. Stávající smlouvy
platily deset let. Rada rozhodla, že smlouvy
budou uzavřeny s platností do konce roku

•
•

•
•
•

pouze 2014 a bylo stanoveno nájemné takto: zastavěná plocha,
např. chatou,: 18,-Kč/m2 za rok a ostatní plocha 8,-Kč/m2 za rok.
Rada obce vydala upravená Pravidla pro poskytování finančních
dotací chyňavským spolkům a společenským organizacím v roce
2012. Termín podání žádosti končí 31. 1. 2012.
K 31. říjnu 2011 rezignoval na vlastní žádost z důvodu časového
zaneprázdnění a z důvodu střetu zájmů na svoji funkci dosavadní
velitel chyňavské jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pan
Ing. Pavel Šimek. Starosta jmenoval na doporučení HZS
Středočeského kraje nového velitele jednotky pana Josefa Husáka
a pana Zdeňka Bauera st., jeho zástupcem. Rada obce děkuje Ing.
Šimkovi za dosavadní vedení sboru a přeje mu hodně zdaru
v nové funkci řídícího důstojníka ÚO HZS Beroun.
V bývalém vojenském objektu byla opravena střecha budovy
PHM, protože objekt hrozil zřícením. Po dokončení opravy mohou
objekt využívat místní spolky ke svým aktivitám.
29. října byla vysazena nová vrba na ostrůvek na rybníku
v Chyňavě. Akce se těšila značné účasti veřejnosti.
V tomto období se také konalo několik kulturních pořadů koncert,
pochyňavské pečení, divadlo, martinské slavnosti, lampionový
průvod. Většinu kulturních akcí organizuje členka
zastupitelstva paní Markéta Holečková .

Je všeobecně známé, že Česká republika by měla být příjemcem
strukturálních a jiných fondů EU do roku 2013. A proto byla vládou
zpracována koncepce státní politiky na období let 2007 – 2013. Po tomto
období by se měl poměr přispívání změnit, měli bychom naopak do EU
přispívat více, než budeme přijímat. Naše obec každý rok o nějakou dotaci
také žádá, i když o dotaci z peněz EU dosud ne. Podání žádosti stojí
spoustu času a hlavně peněz, ale kromě třímilionové dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj na přestavbu budovy technické opravny
vozidel na hasičskou zbrojnici a prostor k obecnímu využití v bývalém
vojenském objektu, dostáváme jen drobné částky například na zateplení a
výměnu oken v mateřské školce a dovybavení hasičských jednotek. Na
letošní rok obec usilovala o čtyři dotace, ale nevyšla ani jedna. Dosud
největší akcí, na kterou obec žádala o dotaci, je výstavba nového přívodu
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vody ze skupinového vodovodu pro obec Chyňavu včetně místních částí
Malé Přílepy, Lhotka, Libečov a obec Železnou. Celkové náklady na tuto
stavbu přesáhnou 40 milionů korun. Důvodem výstavby přivaděče je
vyřešení problémů s nedostatkem vody pro naše obce a zlepšení její
kvality. V letech 2007 až 2009 byly zpracovány projekty a proběhlo
výběrové řízení. Žádost o dotaci byla podána v lednu roku 2010 na
Ministerstvo zemědělství.
Protože se trasa našeho vodovodu v několika místech kryje s trasou
železenského plynovodu, rozhodla se rada v červnu roku 2010 zahájit
výstavbu přivaděče vody z vlastních zdrojů v dobré víře, že akce bude
podpořena dotací. Avšak v červenci téhož roku jsme obdrželi dopis
z Ministerstva zemědělství, že akce podpořena v roce 2010 nebude.
V srpnu 2010 rada písemně požádala o přehodnocení rozhodnutí.
V říjnu 2010 obec obdržela odpověď z ministerstva s tím, že akci není
možné podpořit z důvodu nedostatku finančních prostředků, avšak
naléhavost výstavby přívodu vodovodu bude zohledněna při hodnocení
žádosti v roce 2011.
V květnu Krajská hygienická stanice vydala aktuální stanovisko
k podpoření akce a byl zrekapitulován kritický stav.
Dne 7. července 2011 bylo obci Chyňava doručeno rozhodnutí
Ministerstva zemědělství, že na základě projednání žádosti se zástupci
kraje a z důvodu nedostatku finančních prostředků, nebude akce
financována ani v roce 2011 a v následujících letech a zároveň byla obci
vrácena kompletní žádost zpět.
V měsících září a říjen 2011 bylo proto jednáno se zastupiteli Parlamentu
ČR o důležitosti projektu. Výsledkem těchto jednání byla schůzka starosty
obce u náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Petery. Pan
náměstek pomoc slíbil, a tak na závěr jednání mu byl předán dopis
s prosbou o pomoc a o podporu.
Obec Železná staví plynovod a obec Chyňava vodovod a protože se trasy
obou staveb často překrývají, bylo by od představitelů obce krajně
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nezodpovědné nevyužít této možnosti a nezkusit přivést souběžně
s vodovodem i plyn. Na stavbu vodovodu je vydáno stavební povolení, ale
na plynovod existuje pouze územní rozhodnutí. Přestože dosud není ani
dotace na vodovod a neví se, jak vše dopadne, rozhodla rada zkusit využít
jednu z posledních možností a požádat o další dotaci, a to na plynofikaci.
Tu bychom chtěli financovat prostřednictvím operačního programu
Ministerstva životního prostředí v rámci 26. výzvy. Přílohou k žádosti o
dotaci jsou i dotazníky k vyjádření zájmu občanů (majitelů nemovitostí) o
připojení se k vybudovanému rozvodu. S ohledem na časovou tíseň, byl
zvolen nestandardní postup distribuce dotazníků, který u někoho snad
vyvolal jistou nevoli, ale jiná možnost nebyla, neboť příjem žádostí 26.
výzvy byl ukončen 30. 11. 2011 v 15.00 hodin. Vyjádření zájmu formou
dotazníku byl nezbytným vstupním podkladem pro další zpracování
žádosti.
Kdyby se tato dotazníková akci neuskutečnila, byl by rozsah žádosti
stanoven podle projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí ( asi
430 přípojek), a to by obec neměla šanci vyhovět podmínce dotace – do
jednoho roku všechny připojit a dotace by se vracela se 100% penalizací.
Protože se rada chce tomuto vyhnout a chovat se vůči občanům
maximálně zodpovědně, byla vyhotovena mapa, ve které jsou označeny
všechny žádosti občanů o připojení jejich objektu do jednoho roku, tak
aby v každé ulici byl nějaký odběratel. Žádostí od občanů je dosud
přibližně tak polovina.
Václav Kšír, starosta
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Občanská sdružení v obci
Hasiči Chyňava v roce 2011
V roce 2011 pokračovali
chyňavští hasiči v dobré práci. Na
začátku roku na valné hromadě
byl schválen plán činnosti SDH,
který obsahoval úkoly v oblasti
represe, prevence a v kulturní
činnosti. V březnu hasiči
uspořádali svůj tradiční ples,
který má vždy dobrou organizaci
a je v Chyňavě velice oblíben.
V dubnu začala družstvu žen a
mužů
příprava na soutěže
Chyňavští hasiči vysazují novou vrbu
v požárním sportu. Příprava byla
náročná, ukazuje i umístění družstva mužů v okresním kole v PS na 1.
místě a družstva žen na místě 2. V dalším průběhu roku se hasiči věnovali
údržbě techniky a úklidu okolí stanice. Podařilo se doplnit automobil
Ducato o nové elektrické a benzínové čerpadlo, bylo zajištěno přezutí
nových gum na výjezdová vozidla, podařilo se vyčistit požární bazének
v areálu zbrojnice a provést generální úklid okolí. V oblasti represe naše
jednotka JPO II zasahovala u 28 případů, přičemž největší a nejsložitější
bylo zdolání požáru výrobní haly v podniku bývalé Gramofonky Loděnice.
V roce 2012 připravují hasiči Chyňava pod záštitou starosty obce oslavu
130 let trvání. O přípravě vás budeme postupně informovat.
Na závěr chceme všem občanům naší obce popřát hezké vánoční svátky a
v novém roce 2012 hodně zdraví a osobních úspěchů.
Jaroslav Nejedlý, starosta SDH Chyňava
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V Podkozí vzniklo občanské sdružení
Na první pohled to vypadá, že Podkozí je velmi malá obec, kde skoro
nikdo nebydlí a skoro nic se tam neděje. Ve skutečnosti je ale deset
trampských osad kolem Podkozí zejména v létě plné chatařů, trampů a
jimi organizovaných soutěží, ohňů a jiných sportovně-zábavných klání. Za
pěkného letního počasí se mohou počty „obyvatel“ trampských osad
přiblížit až ke stovkám lidí. Podobně je tomu v Podkozí, které se
v posledních letech stalo novým domovem několika rodin, jež zde chtějí
bydlet, tzv. „na stálo“. Život v Podkozí je ale – co do občanské vybavenosti
– někdy tvrdým oříškem, a to nejen přes zimu.
A právě zlepšování kvality života a občanské vybavenosti v Podkozí a
trampských osadách patří k hlavním cílům občanského sdružení Přátelé
Podkozí, které bylo registrováno v září. Sdružení již zorganizovalo tři
veřejné schůze, jednalo ohledně zkrácení uzávěrky mostu v Dolním
Podkozí a iniciovalo proces připojování Podkozí k internetu díky o. s.
UNHFree.net, domluvilo zajížďku pojízdného řeznictví do Podkozí v pátek
odpoledne. Sdružení bude sledovat relevantní správní řízení týkající se
Podkozí nebo trampských osad a chystá se do nich aktivně zapojit.
Sdružení bude připravovat různé projekty, kulturně a občansky oživující
obec. V příštím roce bychom chtěli zorganizovat brigádu pro úklid lesa,
zařídit veřejný počítač pro přístup na internet, zorganizovat letní kino,
nebo jednat o rozšíření autobusové linky až na Podkozí. Nápadů, co by se
dalo v Podkozí dělat, bylo na veřejných schůzích vysloveno více než dost
(odvoz odpadů, rozšíření autobusových spojení, opravy cest, zimní
údržba, koordinace uzavírek silnice, dětské hřiště, obchůdek, aj.). Pro
začátek se pokusíme jít cestou malých, drobných kroků (včetně zapojení
dobrovolné práce) až k případným větším projektům, které jsou
investičně i organizačně náročnější.
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Sdružení má nyní 20 členů a několik podporovatelů (stejně jako i několik
odpůrců :-) a mezi členskými schůzemi, kterou jsou nejvyšším orgánem
sdružení, je řízeno 5 členným výkonným výborem. Jakékoliv náměty a
dotazy řeší sdružení přes email sdruzeni.podkozi@gmail.com
Kateřina Husová, předsedkyně
Zhodnocení fotbalu v Chyňavě na podzim 2011
Mládežnická kopaná
Od začátku sezóny 2011-2012 působí naši žáci v klubech pod hlavičkou
Hýskov/Chyňava. Je to škoda, ale vzhledem k malému počtu hráčů jsme
na tento kompromis museli přistoupit. Nejlépe je po podzimu hodnoceno
mužstvo mladších žáků, kteří jsou po polovině soutěže na prvním místě.
V mužstvu se neztratil ani náš nejlepší hráč této věkové kategorie Kuba
Čeřovský.
Naopak nás mrzí rozpad mužstva starších žáků, které si v úvodu nevedlo
vůbec špatně. Jenomže toto mužstvo táhli pouze naši hráči, kterých bylo
opravdu málo. Na tom všem nás mrzí, že z úst Hýskova bylo vše
zabezpečeno. Asi ne. Proto z důvodu malého počtu hráčů se ze soutěže
předčasně odhlásilo.
Pod hlavičkou SK Chyňava působí mužstvo dorostu. Na něm je však vidět,
že je poskládáno z hráčů obcí kolem Chyňavy. Výsledky zatím nejsou
nikterak přesvědčivé a mužstvo se v tabulce krčí na předposledním místě
OP se 6-ti body. Nejlepšími hráči jsou Martin Bílý, Miloš Přibyl, Tomáš
Kubíček a Milan Žofčák.
Největší pozornost široké fotbalové veřejnosti je upřena na mužstvo
dospělých. Mužstvo ovšem nedosahuje takových výsledků, jako v loňské
sezóně. Odchod našeho nejlepšího hráče Daniela Steinera do Hýskova a
dlouhodobé zranění Petra Lišky se negativně podepsalo na výsledcích
mužstva. Po počátečních dobrých výsledcích přišel útlum a někdy i
zbytečné bodové ztráty. Mužstvo po podzimu obsadilo 11 místo s 13-ti
body. Věřme, že jaro bude úplně jiné a mužstvo bude dosahovat těch
nejlepších výsledků. Nejlepším hráčem mužstva byl bezesporu brankář a
také kapitán Luděk Mikuláš, dobře mu sekundovali Aleš Vejvoda, Josef
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Husák, Jiří Kříž, Zdeněk Steiner a v posledních zápasech i navrátilec Dušan
Pivoňka.
Hráči a funkcionáři SK Chyňava přejí příjemné prožití Vánoc a šťastné
vykročení do nového roku.
Zdeněk Steiner, předseda SK

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků „Hůrka“
Milé tetičky, vážení sousedé, spoluobčané,
využíváme příležitosti pozdravit vás prostřednictvím Chyňavského
zpravodaje.
Vánoční čas se rychle blíží, je to čas k zamyšlení a vzpomínání, pokory a
lásky. Také konšelé zhodnotili rok 2011. Byl to významný rok, ve kterém
proběhla oslava 75. výročí založení Vlastenecko-dobročinné samostatné
obce baráčníků „Hůrka“ v Chyňavě. Zúčastnili jsme se jarní výstavy
uspořádané v dubnu v Dělnickém domě, pořádáme poznávací zájezdy,
letos to byl zámek Častolovice, renesanční zámek Doublety nad Orlicí a
muzeum krajky ve Vamberku. Konšelé se scházejí jednou za měsíc a
pracují na přípravách různých aktivit spolku, kterých se zúčastňujeme.
Vážení spoluobčané, připojte se k nám a rozšiřte naše řady v baráčnické
obci „Hůrka“ v Chyňavě. Přijímáme nové členy v I. stupnici do 50ti let a ve
II. stupnici do 55ti let. Rádi přivítáme každého občana, který bude chtít
vstoupit do našeho spolku.
Dovolte, abychom Vám popřáli i Vašim blízkým příjemné prožití
vánočních svátku a v novém roce 2012 pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti.
Konšelstvo
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Společenská kronika
Říjen
Vlasta Landová; Chyňava;

86

Olga Jonášová; Chyňava;

86

Olga Dvořáková; Chyňava;

85

Stanislav Halás; Chyňava;

85

Václav Vytejček; Chyňava;

85

Marie Krobová; Chyňava;

83

Václav Veverka; Chyňava;

84

Emilie Nováková; Chyňava

82

Miroslav Mach; Chyňava;

84

Irena Lepičová; Chyňava;

81

Zdeňka Čermáková; Chyňava;

84

Eva Gruberová; Chyňava;

81

Zdeňka Hejná; Chyňava;

83

Miroslav Hluštík; Chyňava;

75

Květuše Kuželová; Chyňava;

82

Marie Jirasová; Lhotka;

70

Zdeňka Vytejčová; Chyňava;

81

Jiří Kalista; Chyňava;

70

Jaroslav Lepič; Chyňava;

75

Stanislav Wais; Chyňava;

70

Zdeňka Sýkorová; Chyňava;

75

Prosinec

Listopad
Růžena Joklová; Chyňava;

97

Miroslav Endršt; Chyňava;

91

Božena Jankovská; Malé Přílepy;

88

Miroslav Krob; Chyňava;

88

Jaroslav Soukup; Libečov;

88

Marie Bartošová; Malé Přílepy;

84

Zdeňka Husáková; Chyňava;

70

Silvestr Holeček; Chyňava;

70

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

Dne 24. prosince 2011 proběhne Vánoční troubení. Začátek je
v 16:30 a ukončení akce na místním hřbitově přibližně v 21:00
písní Tichá noc.
V neděli 25. prosince 2011bude Vánoční taneční zábava od 20:00.
K tanci a poslechu zahraje skupina Galaxie. Vstupné činí 100,-Kč.
Zveme Vás na vánoční koncert do kostela sv. Prokopa, který se
uskuteční 26. prosince od 14:00.
Tradiční BETLÉM – 25.12.2011 od 16.00 hod a 17.00 hod. v
Lipkách
Od občanů přicházejí četné stížnosti na volně pobíhající psi.
Připomínáme, že podle vyhlášky č. 1/2001 je zakázáno nechat psa
volně běhat bez vodítka.

Obecní úřad Vám přeje klidné prožití vánočních svátků a
úspěšný start do nového roku!

Fotogalerie

Srpnová vichřice vzala
Chyňavě jeden z jejích symbolů
– stoletou vrbu. 29. října byla
před zraky mnoha návštěvníků
a za doprovodu živé hudby
vysazena vrba nová. Přejme si,
ať ji nestihne stejný osud jako
její předchůdkyni!

Na Lhotce se v podvečerních
hodinách dne 21. 10. konalo
námětové cvičení Okrsku
Chyňava. Součástí cvičení bylo i
pátrání po pohřešovaných
osobách v okolí rozhledy a
praktická ukázka první pomoci.
Akce byla profesionálními hasiči
hodnocena velice pozitivně.
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Inzerce
Sobotní prodej ryb 9 – 12 hod.
Areál ČRS Loděnice (proti pizzerii)
Sobota 26. 11.; sobota 10. 12.
Areál ČRS Unhošť (za pivovarem)
Sobota 3. 12.; sobota 17. 12.
Vánoční prodej 9 – 17 hod. (21., 22., 23. prosince)
www.arybaz.cz

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres
es Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 7. 12. 2011.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je třetí den po
o řádném zasedání zastupitelstva obce.
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
obec.chynava@tiscali.cz
web: www.chynava.cz
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