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Výtisk zdarma

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

Milí čtenáři,
v dnešní rubrice „ Zprávy z rady “
bych se chtěl zmínit o tom, že rada
obce rozhodla nadále podporovat
činnost některých společenských
organizací a spolků. Byla proto
vydána pravidla pro přidělování
finančních dotací obce Chyňava
organizacím a spolkům. Znamená
to sice zase o papír víc, ale je jasně
vidět, kam peníze nás všech putují
a k čemu slouží. Celkem bylo
podáno 20 žádostí spolků a
organizací o nějakou dotaci. Pět
z nich bylo určeno na kulturní
akce. Byly proto prohlášeny za
akce pořádané obcí, a proto
žádosti byly z celkového seznamu
vyjmuty. Jedná se o tyto akce: Noc
s Andersenem, Pochyňavské
svícení, letní koncert, divadelní
představení pro děti a vánoční
koncert. Zbylých patnáct žádostí
bylo uznáno jako oprávněných, a
tak na dotacích bylo rozděleno
celkem 197 tisíc korun. Teď záleží
na představitelích jednotlivých
spolků, aby přidělené prostředky
účelně využili ke spokojenosti nás
všech.

starosta

Chyňavský zpravodaj vychází už
25 let. Vydávání bylo zahájeno
v roce 1987 v souvislosti
s přípravou oslavy 650. výročí
založení obce Chyňava. První číslo
zpravodaje bylo věnováno
přípravě obce na toto výročí. Ve
všech dalších číslech byla
zavedena rubrika „650 let trvání
obce“, kde se uváděly krátké
výpisy z kronik, významná výročí
a zajímavé události z historie.
Zmiňovaná rubrika pokračovala
až do roku 1991.
Titulní strana zpravodaje byla
vyzdobena kresbou místní
výtvarnice Mgr. Zdenky
Polívkové, tato kresba se využívá
dodnes. Znázorňuje typický
historický obraz Chyňavy: bývalá
škola s pozadím věže kostela.

V roce 1987 vyšla tři čísla zpravodaje. V dalších letech vycházel
měsíčně, i když některé měsíce byly spojovány. Od roku 1996
vychází čtvrtletně. Od počátku byl vydáván ve formátu A4, od roku
2004 byl rozměr změněn na A5.
Po celou dobu slouží zpravodaj orgánům obce pro informování
občanů, dále slouží zájmovým organizacím a jiným sdružením
k propagaci jejich činnosti.
Od počátku je součástí zpravodaje i společenská rubrika, kde se
uvádějí životní jubilea. V poslední době se snaží Kroužek regionální
historie při CHKS připomínat historické události a výročí v rubrice
„Víte, že…“
Ze strany občanů je o Chyňavský zpravodaj veliký zájem, neboť je
vedle oficiálních webových stránek obce jediným zdrojem
informací o činnosti zastupitelstva a rady.
Před více než rokem došlo k výraznému zlepšení obsahu i formy
zpravodaje, i když je stále co zlepšovat.
Přejeme vydavatelům Chyňavského zpravodaje do dalších let hodně
úspěchů v činnosti a spokojenost čtenářů.
Konšelstvo CHKS

Rada obce v Itálii
Ve dnech 22. až 25 března rada obce navštívila partnerskou obec
v severní Itálii. Součástí programu byla mimo jiné návštěva radnice
v Pieve di Ledro u starosty Achille Brigi a poté položení kytic u
hrobů Italů, kteří pobývali v době první světové války v Čechách.
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Rada obce v Ledru

Historie našich obcí
Malé Přílepy
Malé Přílepy se v pramenech připomínají v roce
1357 v souvislosti s dvorem, který patřil kapitule
při chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Tehdy se
ves nejmenovala Malé Přílepy, ale pouze Přílepy
(„Przilep“). Ves vlastnil Rudolf kníže saský, který
ji v roce 1359 daroval pražské kapitule.
V průběhu husitských válek se majitelem stal
Beneš z Kladna, kterému držení potvrdil v roce
1436 císař Zikmund. V pozdějších letech byla ves vyplacena
pražskou kapitulou. Jí pak ves náležela až do konce vrchnostenské
správy, kterou v roce 1850 vystřídala správa státní. V okolí vsi bylo
již v 15. století nalezeno ložisko kamenného uhlí. V 19. století se zde
uhlí těžilo.
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Občanská sdružení v obci

130 let činnosti hasičů Chyňava
V letošním roce bude sbor dobrovolných hasičů Chyňava
slavit 130 let své činnosti. Chceme čtenáře Chyňavského zpravodaje
informovat o přípravě oslav tohoto výročí. Chyňavský hasičský sbor
byl založen našimi předky v roce 1882, jeho úkolem bylo nejprve
zasahovat u požárů a chránit majetek obyvatel obce, později
realizovat opatření v boji proti vzniku požárů. Tyto dva základní
úkoly plní vlastně i součastní hasiči, kteří si váží odkazu svých
předchůdců a chtějí důstojně oslavit 130 let úspěšné práce sboru.
Nad samotnou oslavou, která proběhne v sobotu 30. 6. 2012,
převzal záštitu starosta obce pan Václav Kšír, mimochodem bývalý
dlouholetý velitel sboru.
Program oslavy bude zahájen v 10.00 hodin přivítáním hostů a
poté proběhne krátké slavnostní zasedání v sále Dělnického domu.
Po skončení zasedání v 11.30 hod. bude připraven slavnostní
nástup přítomných hasičů a průvod obcí ke kapličce sv. Floriana,
položení kytice a pokračování průvodu do kasáren. Zde bude ve
12:45 hod. podávám oběd, formou venkovního posezení u polní
kuchyně. Ve 13:30 hodin bude zahájena výstavka dokumentů o
činnosti hasičského sboru a výstava hasičské techniky. Konečně ve
14.00hod. proběhnou ukázky z výcviku hasičů – historie i
současnost. Vyvrcholením ukázek bude provedení zásahu na
likvidaci požáru nízké budovy.
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Program oslav jsme připravili atraktivní, a proto zveme všechny
občany, aby nás přišli podpořit.

Hasiči Chyňava
Přílepské výročí s praporem
Také si při tradičních akcích říkáváte, jak ten rok zase utekl?
Mne to napadlo například při nedávném hemžení koledníků a letos
hlavně kolednic.
Ale neutíkají jen ty roky, ale celá desetiletí. V létě (25.8.) Sbor
dobrovolných hasičů Malé Přílepy oslaví 110. výročí založení a už
nějakou dobu členové výboru i ostatní sestry a bratři žijí přípravou
veliké slávy, na kterou samozřejmě všechny srdečně zveme už nyní!
Ale zatím je při této příležitosti hlavním tématem pořízení nového a
reprezentativního praporu sboru. Jde pro nás o srdeční záležitost i
odkaz pro naše následovníky v příštích dekádách. Budou-li nějací?
Na Přílepích to ne náhodou vypadá, že ano! Díky trpělivé a
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pokračující práci s dětmi, mladými hasiči. Prapor bude stát
desetitisíce, protože levnější pořídit, aby byl důstojný, nelze. Bude
nám na každý pád drahý. A jak připomíná náš dlouholetý pokladník
Jaroslav Špirit – nějaké peníze v kase jsou, a když se mohli naši
předkové skládat na první uniformy po pětikoruně (jak dokládají
letité zápisy v kronice), tak my ty peníze dohromady dáme také.
Pravda, na brigády nemohou chodit všichni členové našeho
početného sboru, ale síla nás je i letos! A finanční sbírka je už teď
úspěšná.
Ještě finančně mnohem náročnější akcí je přestavba bývalé
prodejny Jednoty na centrum pro místní spolky. Jeho otevření by
bylo také pěknou součástí oslav 110 výročí trvání místního
hasičského sboru. Firma vybraná radou obce se zatím činí. Nové a
větší prostory pro činnost jsou v obci potřeba a díky obci to už
vypadá nadějně.

Poslední dobou se na brigádách, hasičských akcích a drobných
zásazích ku prospěchu spoluobčanů stále jasněji ukazuje, že jde o
činnost, kterou dnes za nás nikdo jiný neudělá. O to větší radostí
pak je, když se třeba při pořádání našeho tradičního Dětského dne
sejde na hřišti početná drobotina povzbuzovaná při soutěžích
desítkami rodičů, příbuzných a kamarádů. Plný autobus dětí, mužů i
žen nás také byl při exkurzi na Letišti Ruzyně se speciálně pro nás
připravenou návštěvou u tamních hasičů. To byla podívaná! Díky
pilotovi Luboši Šťastnému. I veselých zážitků bylo hodně, tak ať
nám to ve zdraví vydrží všem i v tomto – pro přílepské hasiče –
jubilejním roce!
Z. S. Hrázný (kronikář SDH MP)
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Nový sbor Okrsku Chyňava – Sbor dobrovolných hasičů Malé
Přílepy Modré
V roce 2011 vznikl v obci Malé Přílepy další SDH s názvem
Sbor Dobrovolných Hasičů Malé Přílepy Modré. Jeho zakládající
členky byly v minulosti členkami SDH Malé Přílepy. Sbor vznikl na
základě dobrovolnosti všech členek. Hlavním důvodem vzniku
nového sboru byla touha členek zúčastňovat se více soutěží i mimo
náš okrsek.
Za vlastní peníze si zakládající členky pořídily soutěžní stroj,
s podporou sponzorů, pořídily část soutěžního vybavení, jak na
soutěže Brdské ligy, tak na oficiální postupové a memoriálové
soutěže. Během loňského roku absolvoval sbor 22 soutěží, ze
kterých přivezl 21 pohárů a jednu velmi ceněnou putovní plaketu.
Soutěžní sezóna začala začátkem května v Praze Třebonicích,
pokračovala okrskem, okresem, reprezentací na dvoudenním
Oblastním kole v Nymburku, pokračuje memoriály, soutěžemi
pořádanými Brdskou ligou a v neposlední řadě reprezentací naší
obce v Karlovarském kraji, v Nejdku. Do Nejdku jezdíme od roku
2002, s výjimkou jednoho roku, se střídavými úspěchy.
V roce 2011 jsme v Nejdku obhájily vítězství předchozích dvou
ročníků a získaly po třetí v řadě za sebou cennou trofej, zvanou „O
putovní plaketu svatého Floriána“, současně jsme utvořily rekord
soutěže ženských družstev a to časem 22,1s.
V průběhu Brdské ligy, jsme byly pořadateli jednoho z kol BL. Toto
kolo se konalo v letních měsících na fotbalovém hřišti v Chyňavě. I
letos budeme pořádat v sobotu 4. 8. 2012 jedno z kol Brdské ligy,
opět na fotbalovém hřišti.
V říjnu jsme se zúčastnily námětového cvičení na Lhotce.
7

Pokud se chcete o našem sboru dovědět více, hlavně o naší
sportovní činnosti, spravujeme internetovou stránku:
www.sdhmpm.cz

Baráčnická obec
Rádi využíváme příležitosti pozdravit Vás prostřednictvím
Chyňavského zpravodaje. Konšelstvo pořádá 28. 4. 2012 poznávací
jarní autokarový zájezd do severních Čech.
Dne 21. dubna 2012 se konala výroční schůze Baráčnické obce
„Hůrka“ Chyňava v sále Dělnického domu. Byla přednesena zpráva
o činnosti sdružení, následovala diskuse, občerstvení, tombola a
k tanci a poslechu hrála hudba ing. Petra Jungmanna.
Sdružení vybízí občany, aby vstoupili do jeho řad, protože členů
ubývá a nových se nedostává.
Tak jako v předešlých letech jsou akce i letos přístupné i nečlenům.
Konšelstvo sdružení děkuje starostovi obce a radě za finanční
pomoc ve spolkové činnosti
Konšelstvo bar. obce „Hůrka“ Chyňava (redakčně upraveno)

Škola
Ve škole kromě toho, že se učíme, máme ještě další akce, kde
poznáváme sebe a svoje okolí. Začátkem března jsme měli soutěž
v recitaci.
Z pátku na sobotu 30. 3. spaly děti ve škole společně s učitelkami,
měly Noc s Andersenem. Všichni navštívili také místní knihovnu,
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byla beseda s J. Viktorou, autorem knížky Příběhy staré řeky a večer
se četlo.
4. dubna si byl 1. a 2. ročník prohlédnout výstavu Papírový svět
Origami, kde byly ukázky práce světových origamistů, v pracovní
dílně si děti zkusily jednodušší papírové skládanky.
Turistický kroužek Z. Červenkové navštívil v době velikonočních
prázdnin Karlštejn a muzeum voskových figurín.
V rámci enviromentální výchovy byly děti z 3. a 4. ročníku ve dnech
12. a 13. 4. v hájovně Emilovna - CHKO Křivoklátsko. Zde proběhla
beseda s místním revírníkem, děti hrály hry v přírodě. Večer si
opékaly špekáčky. Jejich vůně přilákala z lesa lišáka, který tam prý
výpravy pravidelně navštěvuje.
1. a 2. ročník byl 19. 4. navštívit statek u Beerů.
A co dál? Ve dnech 4. – 8. června jedeme do školy v přírodě - Pláně
pod Ještědem.
Alena Vacinová, ředitelka školy
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Společenská kronika
Leden

Jaroslav Janeček; Podkozí

83

Zdeňka Hladká; Chyňava

97

Miloslava Zajícová; Chyňava

82

František Lepič; Chyňava

87

Jaroslava Jonášová; Chyňava

82

Marie Štětková; Malé Přílepy

86

Marie Jindrová; Chyňava

82

Antonín Šimek; Chyňava

83

Jiřina Fousová; Chyňava

80

Josef Jupa; Chyňava

83

Zdeňka Macholdová; Chyňava

80

Marie Kšírová; Chyňava

83

Růžena Kindlová; Chyňava 75

Jaroslava Landová; Chyňava

82

Březen

Danuše Bartošová; Lhotka

81

Miroslava Kučerová; Libečov

88

Jaroslava Halásová; Chyňava

80

Františka Špačková; Chyňava

87

Miloslava Štancová; Chyňava

75

Bohumil Kšír; Libečov

84

Marie Kášová; Chyňava

70

Vlasta Novotná; Malé Přílepy

83

Jarmila Jůzová; Chyňava

81

Únor
Václav Pinkas; Lhotka

86

Božena Lorencová; Chyňava

80

Marie Horáková; Libečov

85

Ludmila Fialová; Chyňava-chaty

75

Arnošt Jakoubek; Chyňava

85

Miroslava Křížová; Chyňava

70

Marie Šimková; Chyňava

84

Zdeňka Mašková; Chyňava

70

Zlatá svatba :

Zdeňek a Jana Nohelovi; Chyňava
Antonín a Marie Langmajerovi; Lhotka u Berouna

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

•

•

•
•

Slavnostní svěcení kapličky. V sobotu 28. 4. v 17:00 bude
slavnostně vysvěcena opravená kaplička pod kostelem v Chyňavě
u čp. 44. Slavnostní vysvěcení provede pan děkan Pecinovský.
Kaplička bude zasvěcena svatému Floriánovi, patronu hasičů,
jehož plastika bude do kapličky umístěna. Program obohatí zdický
pěvecký sbor a italský sbor Cima ď Oro z naší partnerské obce
Ledro
Italsko – český koncert se koná 29. 4. V Senátu Parlamentu ČR
od 14:00. Účinkují zdický pěvecký sbor a italský sbor Cima ď Oro.
Zároveň Vás zveme na slavnostní mši v Chrámu sv. Víta na
Pražském hradě, která začne v 18:30 a je věnována památce
Italům, kteří zemřeli během 1. světové války v Čechách a jsou zde
pochováni.
CHKS pořádá ve druhém čtvrtletí mnoho zajímavých akcí. Patří
mezi ně dámské jízdy, cvičení seniorek, kroužek regionální
historie. Ve dnech 12. a 13. května v galerii Dělnického domu
výstavu ručních prací a sběratelských činností. Dne 6. května se
bude konat již 10. ročník jarního pochodu všech generací. Cíl
pochodu bude v myslivecké chatě na Kamenné, kde bude zajištěno
občerstvení a hudba. Pro dětské účastníky pochodu bude
připraveno mnoho soutěží a jiných aktivit. Všechny příznivce
CHKS a nejenom členy zve výbor CHKS.
Dne 12. května od 13:00 proběhne v areálu bývalých kasáren
v Chyňavě okrsková soutěž v požárním sportu.
Hasiči ve Lhotce v neděli 20. května uspořádají slavnostní den při
příležitosti pěti let od otevření místní rozhledny. Začátek v 9:00
konec 17:00. Občerstvení je zajištěno. Tento den je vstup na
rozhlednu zdarma.

11

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 25. 4. 2012.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 25. 5. 2012; příští číslo vyjde v červnu
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Bartoš; chynavsky.zpravodaj@email.cz
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