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Výtisk zdarma

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

Už dlouhou dobu víme, že stávající zdroje
vody pro Chyňavu, Malé Přílepy, Lhotku
a Železnou jsou nedostačující. Vodovody
jsou provozovány na výjimku, která
určuje mírnější limity předepsaných
hodnot. Proto od roku 2007
připravujeme stavbu nového přivaděče,
který by tento problém definitivně
vyřešil. Každým rokem žádáme
ministerstvo zemědělství o dotaci, ale
vždy marně. Stavbu jsme zahájili
z vlastních prostředků s tím, že bude
v průběhu stavby podpořena dotací. Náš dotační program končí
v roce 2013, a tak hrozilo, že nestihneme stavbu dokončit, i když
finanční prostředky dostaneme. Jsem rád, že po jednáních na
ministerstvu byla naše žádost akceptována a já mohl v pátek 15.
června 2012 převzít první část rozpočtového limitu (tzv. limitku) ve
výši 20 milionů korun. Ministerstvo přislíbilo, že při dodržení všech
zákonných podmínek ze strany obce bude tuto stavbu financovat až
do výše 65 % celkových nákladů, a ty činí více jak 42 milionů korun.
Všem čtenářům
Chyňavského zpravodaje
přejeme příjemné prožití
letošního léta a dětem
krásné prázdniny.
Doufáme, že v tomto čísle
najdete zajímavé čtení,
které Vám zpříjemní volný
čas.

Václav Kšír, starosta obce Chyňava

Historie našich obcí
Kostel v Chyňavě
V Chyňavě stojí původně gotický kostel ze 14. století
zasvěcený sv. Prokopovi. Poprvé se připomíná v roce 1396. V letech
1779 – 1782 byl kostel barokně přestavěn a v roce 1914 byla
přistavěna západní věž. Původně farní kostel byl nakonec filiální ke
kostelu v Železné. U kostela roste chráněná lípa malolistá, jejíž
obvod kmene je 353 cm, výška 14 metrů a stáří 150 let.
Svatý Florian
Pro naše obce je příznačná rozsáhlá činnost sborů
dobrovolných hasičů. V roce 2010 na Lhotce žehnal kněz sošce sv.
Floriana v místní zvoničce, letos při návštěvě Italů z partnerské
obce Ledro se žehnalo plastice tohoto světce, kterou hasiči umístili
do nově zrekonstruované kapličky v Chyňavě. Proto by bylo účelné
uvést několik vět ze života patrona hasičů:
Svatý Florián byl původně římským vojákem a později
správcem římské provincie Noricum (dnešní Rakousko), za vlády
Diokleciána (284 – 305 n. l.). Poté se Florián stal tajně křesťanem,
ale když vyšla tato konverze najevo, byl okamžitě sesazen ze svého
úřadu a krutě zbičován tak, že z něj visely cáry kůže. Nakonec ho
Římané utopili s kamenem na krku v řece Emži. Je patronem těch,
kterým hrozí nebezpečí povodně a ohně. Jeho atributem je nádoba
s vodou, jako symbol hašení.
Regionální kroužek historie CHKS
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Oslava pěti let od otevření rozhledny ve Lhotce u Berouna
Stavba rozhledy započala v roce 2005 společností T-Mobile
Czech Republic a byla dokončena o dva roky později. Rozhledna
získala podobu telekomunikačního stožáru a zástupci obce jí
vybrali jméno Lhotka, aby došlo k zviditelnění přilehlé vesničky.
Slavnostní otevření se uskutečnilo 5. května 2007 za účasti
zástupců obce, pozvaných hostů a širší veřejnosti.
Provozovatelem rozhledny se stala obec Chyňava, která zaměstnává
správce rozhledy a umožňuje tak veřejnosti vychutnat si překrásný
výhled z ochozu rozhledy na jedinečnou krajinu Českého krasu a
Křivoklátska.
Podle návštěvnosti zájem o rozhlednu Lhotka neutichá a řada
návštěvníků přichází i několikrát za rok, aby mohli pozorovat
proměnu okolní krajiny v různém ročním období.
Starosta obce, Václav Kšír, požádal místní sbor dobrovolných hasičů
na Lhotce, aby uspořádal oslavu pěti let od otevření rozhledy. Hasiči
se příležitosti rádi chopili, protože dostali příležitost vydělat si
nějaké peníze na své sportovní aktivity.
Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění a doprovodný program.
Jelikož na rozhlednu smí pouze osm osob, byli návštěvníci rádi, že
se mohli zabavit vystoupením cvičeného psa a ukázkou speciálně
vybaveného hasičského vozu patřícího kolegům z Chyňavy. Jelikož
bylo pěkné počasí a tento den vstup zdarma, přišel rekordní počet
lidí – zhruba 250 – to je až desetkrát více než v běžné dny. Oslava
byla tedy zdařilá a jménem dobrovolných hasičů Lhotka u Berouna
děkuji všem, kteří nám při organizování dne pomohli a těším se na
další oslavu za pět let.
Mgr. Dalibor Bartoš
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Občanská sdružení v obci
Oblastní kolo v požárním sportu, Mladá Boleslav 23. 6. – 24. 6.
2012
Okres Beroun reprezentovalo
družstvo žen Malé Přílepy Modré,
které vyhrály Okresní kolo. Oblastní
kolo, jako vždy začínalo soutěžní
disciplínou – běh na 100m překážek.
Každá soutěžící měla dva pokusy,
lepší čas se započítával do konečného
součtu, Našich šest nejlepších časů
mělo hodnotu 131,03s. Tento čas nás odsunul na 11. místo. Po
obědě začaly na ovále probíhat běhy 4x100m. Naše štafeta měla
velmi pěkný výsledný čas v hodnotě 74,41s. Tato štafeta se oproti
okresnímu kolu zlepšila o téměř 5s. V celkovém hodnocení běhů
4x100m jsme za osmé místo získaly 8 bodů.
Následující den probíhala královská disciplína: požární útok.
Děvčata nastupovala ke svému jedinému pokusu jako 4. Po přípravě
plata se postavila na startovní čáru, s mírným zaváháním při
našroubování koše na savec se ostatním děvčatům dařilo a
proudařky ukončily náš pokus v čase 25,25s. Tento čas je výborný,
neboť terče používané na postupových soutěžích jsou nástřikové a
je nutno naplnit vodou 10 litrový barel připravený přímo za
otvorem v terči. Při vyhlašování výsledků děvčata obdržela za první
místo v požárním útoku pohár, zlaté medaile a diplom. V celkovém
hodnocení jsme získaly 20 bodů a obsadily jsme krásné 7. místo.
Za SDH MPM
Bc. Marie Malá (redakčně zkráceno)
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Největší úspěch lhoteckých hasičů
SDH Lhotka u Berouna jako vítěz
okresního kola v Hořovicích postopil na
krajskou úroveň v požárním sportu do
Mladé Boleslavi. Bylo to poprvé, kdy se
tento sbor dostal v požárním sportu tak
vysoko, a tak si hasiči příliš nevěřili a
pouze doufali, že neskončí na posledním
místě. Nakonec se stala neuvěřitelná věc –
s jednotným strojem sbor dokázal
vybojovat medaile za druhé místo, nebýt
menšího zaváhání, určitě by vyhrál tuto
disciplínu. V celkovém pořadí sbor obsadil šesté místo ze dvanácti
soutěžních družstev, což je všeobecně hodnoceno jako veliký
úspěch. Závěrem sbor děkuje hasičům z Chyňavy, Z. Bauerovi a L.
Kosprdovi, že za Lhotku běželi štafetu a dopomohli k tak dobrému
výsledku.
Za SDH Lhotka
Mgr. Dalibor Bartoš
Sportovní klub Chyňava – vyhodnocení sezóny 2011-2012
V měsíci červnu skončila pro fotbalová mužstva SK Chyňava
sezóna 2011-2012. Pro SK nebyla vůbec lichotivá a to z důvodů:
1. Nepodařilo se nám sestavit ani jedno žákovské mužstvo, proto
hráči šli do okolních obcí, zejména do Hýskova, kde vzniklo
společné mužstvo starších i mladších žáků pod názvem
Hýskov/Chyňava.
2. I když se nám podařilo spojit mužstvo starších žáků s Hýskovem,
po několika odehraných zápasech jsme byli nuceni toto mužstvo
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odhlásit ze soutěže pro nedostatek hráčů (zejména nezájem hráčů
z Hýskova). Navíc jsme zaplatili tučnou pokutu.
3. Po dvou letech mužstvo dospělých opět sestupuje do 4. třídy.
Mladší žáci HÝSKOV/CHYŇAVA-si počínali velice dobře a nakonec
vybojovali Přeborníka okresu. Na úspěchu se podíleli i Chyňaváci
Kuba Čeřovský a Lukáš Flíček.
Dorost SK CHYŇAVA-jsme rádi, že aspoň toto mužstvo hraje pod
hlavičkou SK, i když je poskládáno z hráčů okolních obcí, kteří
nedostávali dostatek příležitostí ve svých kmenových oddílech. Sice
kluci obsadili poslední místo v Okresním přeboru, nicméně jim
nelze upřít snahu a poctivou práci. Všem hráčům a jejich trenérovi
Martinu Bílému st. děkujeme. Z Chyňavských odchovanců byli jedni
z nejlepších Martin Bílý, Miloš Přibyl, Patrik Vlček, Antonín Holeček
a Jan Jungmann.
Dospělí SK CHYŇAVA-po podzimní části sezóny byli hráči na
nesestupovém místě s 13 body na kontě, což předpokládalo, že by
se mužstvo mohlo udržet. Jenže přišly hned první zápasy doma,
které se prohráli, a mužstvo si přestalo věřit. Navíc někteří hráči,
přestali fotbal vnímat jako kolektivní hru a hráli pouze na sebe.
Když se k tomu přičte i nedisciplinovanost některých hráčů před
zápasy, nelze se divit, že to skončilo sestupem. V závěru sice hráči
zapnuli, avšak na udržení to nestačilo. Na jaře mě, jako trenéra,
hodně zklamal svým přístupem a opuštěním potápějící bárky Dušan
Pivoňka. Ani podzimní opory, jako brankář Mikuláš, Bílý, Kosprd
nebo Kšír, Steiner, Novák nebyli v optimální formě a pohodě. Potom
se nemůžeme divit tomu, že mnohdy v kabině panovala napjatá
atmosféra až k prasknutí. Když se ještě zraní Kůřil a Vinkl je
pracovně zaneprázdněn, není co řešit. Jedinými světlými okamžiky
u mužstva bylo obrovské zlepšení Josefa Husáka a návrat brankáře
Martina Černého. Protože po této sezóně končím s trénováním, chci
všem hráčům poděkovat za výsledky a popřát brzký návrat zpět do
3. třídy.
Oslavy 110. založení TJ a 80. vzniku fotbalu v obci
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Na konci června se uskutečnily oslavy výročí SK Chyňava a podle
mého názoru, ale i názorů návštěvníků byly velmi dobré. Dali jsme
si s tím práci, aby vše klapalo jako hodinky. Za to patří největší dík
členům výboru SK. A nejen jim, ale i sponzorům, kteří neváhali a
přispěli nějakou finanční částkou na zdárný průběh oslav. Byli jimi
obec Chyňava, Středočeský kraj, BEOZ Beroun, Johnny servis a ČEZ.
Ale i jiní menší sponzoři, kterým patří náš dík. V rámci oslav se
postupně střetla mužstva SK Chyňava takto:
Mladší žáci – ČL-U Beroun (U-13) 3:5, branky domácích: Jiří Bílý,
Martin Husák, Josef Párpel
Dorost – Červený Újezd 2:4, branky domácích: Jan Pilát, Tomáš
Kubíček
Stará garda – smíšené mužstvo žen 2:2, branky domácích: Dušan
Vlčko, Martin Bílý
Dospělí – Kozlovna Ládi Vízka 1:5, branka domácích: Klaudis
Bezesporu poslední zápas těchto oslav přilákal spoustu příznivců a
fanoušku (sešlo se jich 300), vždyť kdy se poštěstí shlédnout takové
ikony a celebrity českého fotbalu, jako jsou Láďa Vízek, Vladimír
Šmicer, Horst Siegl, Josef Pešice, Ivan Hašek nebo brankář Jan
Klíma. Tento zápas byl tahákem a nebylo se čemu divit, když hráči
Kozlovny začali čarovat, byla radost se na ně dívat.
V rámci oslav byli oceněni i zasloužilí funkcionáři a sportovci za
jejich práci ve prospěch našeho oddílu. Ocenění obdrželi: paní
Františka Bártová, Věra Hladka, Jitka Lišková a Blanka Mikulášová a
pánové Zdeněk Berdych, Antonín Krob, Jiří Kříž, Josef Kšír, Jiří
Přibyl, Josef Novák, Milan Očenáš, Jiří Urban, Pavel Vlček a Václav
Vořech. Ocenění získala i obec Chyňava za dlouholetou spolupráci a
každoroční poskytnutí dotací ve prospěch SK, které převzal starosta
obce p. Václav Kšír a oceněná byla i spolupráce se zdejší Základní
školou, kde si ocenění převzala ředitelka Mgr. Alena Vacinová.
Ani na nejmenší jsme nezapomněli a zřídili na hřišti skákací hrad a
navíc byl zde stánek s cukrovou vatou a nafukovacími balonky.
Myslím si, že se oslavy vydařily, k čemuž přispělo i hezké počasí.
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Závěrem chci popřát všem hráčům, funkcionářům a příznivcům
pevné zdraví, hodně úspěchů a hlavně dostatek odpočinku přes
nadcházející prázdniny.
Zdeněk Steiner st. – předseda SK Chyňava

Škola
Škola v přírodě
Týden od 4. do 8. června strávili naši školáci ve škole
v přírodě v Pláních pod Ještědem. Čekalo je zde mnoho zážitků a
zajímavých výletů.
Při cestě na školu v přírodě jsme se zastavili v Radvánovicích
v areálu Šťastná země. Po velmi hezké procházce tamním
geoparkem si děti mohly užít velkého množství dětských průlezek a
atrakcí.
Ve škole v přírodě jsme navštívili ZOO v Liberci s nádhernou
botanickou zahradou. Nezapomenutelným zážitkem byla pro
mnohé jízda lanovkou na Ještěd.
Na zpáteční cestě nás čekala zastávka na Kozí farmě v Pěnčíně, kde
se děti seznámily s chovem koz. Rovněž mohly ochutnat a zakoupit
si různé druhy ovčích a kozích sýrů. Zajímavá zde byla návštěva
brusírny skleněných korálků. Zjistili jsme, že výroba takového
korálku není vůbec jednoduchá.
Škola v přírodě je za námi a děti se už na tu další určitě těší. Teď je
ale čekají dva měsíce zasloužených prázdnin.
Dana Jonášová
Konec školního roku
Čas rychle běží, je tu zase konec školního roku. Co jsme dělali
od jara? Posledního dubna byly všechny děti na výstavě Giganti
doby ledové v Praze. Poté jsme se zúčastnili Okresních běžecko8

plaveckých závodů v Hořovicích, kde děti velmi dobře uspěly. 1.
místo obsadil Lukáš Bajer, 2. místo Martin Kohout, 8. místo Tomáš
Beran, v další kategorii 1. místo Jan Holeček, 4. místo Alžběta
Brůnová, 10. místo Adéla Holečková. V krajské soutěži obsadil M.
Kohout krásné 3. místo. Jeden víkend v květnu jsme ve škole
pořádali charitativní burzu. Výtěžek z této akce se věnoval
Letohrádku Vendula. Zbylé věci si odvezl Český červený kříž
v Berouně. V květnu také děti vystupovaly ke Dni matek na setkání
seniorů. Začátkem června jsme byli ve škole v přírodě, poté zástupci
tříd byli na atletické všestrannosti v Berouně. V posledním týdnu
byly děti tradičně společně se seniory na Kamenné, kde si opekly
špekáčky a poslechly přednášku o přírodě pana Kynčla. Volila se
také Miss naší školy a Bodyguard, kde se učí děti prezentovat svoji
osobu (viz foto). Prvňáčkové „byli pasováni“ na čtenáře za účasti
rodičů, kterým děkujeme také za pomoc při školních projektech.
Žáci 5. ročníku absolvovali také generální zkoušku testování žáků
formou počítačového testu.
Škola se umístila z českého jazyka
a angličtiny nadprůměrně,
z matematiky průměrně.
V příštím roce opět budeme
odebírat dotovaná mlíčka a
ovoce, škola čerpá peníze
z programu EU peníze školám. O
prázdninách se budou dělat ve
škole drobné opravy, v přízemí se
udělají nové el. rozvaděče a
obloží chodba dřevem. Závěrem přejeme všem rodičům a dětem
krásné prázdniny.
Mgr. Alena Vacinová
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Divadelní soubor
Dětský den
Milé děti rodiče a prarodiče máme za sebou opět další ročník
dětského dne, který již tradičně proběhl v pohádkovém lese se
spoustou pohádkových bytostí. Počasí nám tentokrát popřálo
nádhernou slunečnou neděli. Velice nás těší, v jakém hojném počtu
jste letos přišli, ale bohužel nastalo něco, co ještě nikdy ne a doufám,
že se to již nebude opakovat. Došli nám totiž ceny pro děti. Tady
musím poděkovat paní Trávničkové, která nám velice ochotně
pomohla tuto situaci alespoň částečně napravit a dát nám
cukrovinky, aby děti neodešly s prázdnou. Tímto se dětem i rodičům
moc omlouvám a budeme se snažit, aby k této situaci již nedošlo.
Nyní mi prosím dovolte touto cestou poděkovat obecnímu úřadu
a poštovní doručovatelkám paní Tvrdoňové a paní Soukupové za
finanční příspěvek. Manželům Kurcovic a Žáčkovic za sladkosti a
rodině Přibylových za navaření spousty guláše, který byl jako
obvykle zase výborný. Pan Pytlík se nám postaral o pitný režim.
Děkuji též všem členům a pomocníkům, kteří s námi dětský den
absolvovali. Děkujeme i lesní správě, za to že můžeme pořádat DD v
lese. V neposlední řadě děkujeme i vám kdo jste přispěli do naší
kasičky, tím se i vy stáváte našimi sponzory. Jsme vždycky moc rádi,
že se zúčastníte dětského dne spolu s dětmi a strávíte s nimi v
dnešní uspěchané době, doufáme, že příjemné odpoledne, je to pro
nás velká odměna za naši snahu. Dík patří i našim hasičům za
předvedení techniky. Chtěli bychom také poděkovat školičce U
Merlina, která letos připravila pro děti zdarma jízdu na ponících.
Jana Kšírová
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Společenská kronika
Duben

Květen

Květoslava Baumannová, Malé Přílepy

92

Miroslav Vrbský, Chyňava

92

Anna Doušová, Chyňava

90

Eva Žalmanová; Chyňava

83

František Černý; Chyňava

82

Lydie Holečková; Chyňava

81

Miloslava Pytlíková; Chyňava

75

Bartoloměj Čeřovský; Chyňava

75

Červen
Miroslava Carvanová; Chyňava

87

Oldřich Kindl; Chyňava

85

Jiřina Jonášová; Chyňava

84

Miroslav Krob; Chyňava

83

Anna Lehocká; Lhotka

82

Jan Kobilka; Malé Přílepy

81

Karel Konvalinka; Chyňava

80

Milan Ďuráč; Malé Přílepy

80

11

Milouš Čermák; Chyňava

91

Bohumila Lepičová; Chyňava

85

Jindřiška Berdychová; Chyňava

85

Miluška Jakoubková; Chyňava

83

Václav Kubásek; Chyňava

82

Marie Krobová; Chyňava

81

Drahomíra Navrátilová; Libečov

81

Eva Rohlová; Chyňava

70

Zdeněk Bílý; Libečov

70

Pozvánky a informace
•

•

•
•
•
•

Na obecním úřadě je možné objednat barevné fotografie
Chyňavy o velikosti 30 x 40 cm za 240,- Kč/kus. Letecký
pohled byl pořízen v květnu letošního roku s orientací od
západu na východ.
Obecní úřad upozorňuje na přísný zákaz vstupu psů na
dětská hřiště a hřbitov. Dále apeluje na občany, aby
udržovali pořádek v okolí kontejnerů a odkládali pouze
odpad, pro který jsou kontejnery určené.
Stavební suť je možné odvézt do Cihelny Bratronice ( PoPá: 7 – 16., So 7 – 13 hod., tel.: 312659106)
Sbor dobrovolných hasičů Malé Přílepy Modré vás zve na
soutěž v požárních útocích, která se bude konat 4. srpna od
13:00
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka uspořádá již 9. ročník
soutěže O putovní pohár Lhotky. Akce je naplánovaná na
18. srpna od 14:00 pod obcí na louce.
Sbor dobrovolných hasičů Malé Přílepy bude dne 25. srpna
slavit 110 let od svého založení

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 10. 7. 2012.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 25. 8. 2012; příští číslo vyjde v září
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
12
web: www.chynava.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Bartoš; chynavsky.zpravodaj@email.cz

