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Výtisk zdarma

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

Skončil čas prázdnin a
dovolených a nastal opět čas
pracovní. Rada obce se v tomto
letním období sešla podle plánu
a to pouze dvakrát. Přesto se
přes prázdniny nezahálelo.
V Malých Přílepech se dokončila
rekonstrukce chodníku a otevřel
se přestavěný obecní dům, který
byl na žádost přílepských
pojmenován „Fořtovna“.
V Podkozí se začalo s úplnou
opravou dřevěné kapličky
postavené v roce 1968. Opravu
z velké části hradí manželé
Renáta a Petr Kellnerovi.
V chyňavské škole pokračovala
výměna obložení stěn a dvě
třídy byly vybaveny novým
nábytkem. Dobrou zprávou pro
všechny naše občany je to, že se
opět rozběhla stavba
vodovodního přivaděče.
Václav Kšír, starosta

Historie našich obcí
75. výročí otevření kostela církve
ČSH
Ze spisu paní Marie FraňkovéStádníkové Zprávy a dokumenty o
obci Chyňava je ze soupisu podle víry
z roku 1651 patrné, že v Chyňavě byl
velký počet nekatolíků v období
Rakouska-Uherska násilně
rekatolizovaných.
Proto po první světové válce a vzniku
svobodného Československa vzniká
nová církev Československáhusitská, ke které se hlásí velký počet
členů. V roce 1937 bylo v Chyňavě
517 příslušníků této církve. Členové
církve usilovali o vybudování
vlastního svatostánku, což se jim díky
úsilí, sbírkám a vlastní prací podařilo
v letech 1936-1937. 30. května 1937

byl Husův sbor v Chyňavě slavnostně otevřen.
Kroužek regionální historie CHKS

60. výročí založení JZD v Chyňavě
14. září 1952 po dlouhodobém přesvědčování a nátlaku na
místní zemědělce, se konala valná hromada, na které bylo založeno
Jednotné zemědělské družstvo v Chyňavě. Byly schváleny stanovy a
představenstvo družstva. Prvním předsedou byl zvolen dlouholetý
zanícený propagátor družstevní myšlenky pan Václav Kšír. Do JZD
v roce 1952 vstoupilo 164 členů. V soukromém vlastnictví zůstalo
25 procent půdy.
JZD Chyňava bylo největší v okrese Beroun a patřilo k největším
v Pražském kraji. K dalšímu velkému nárůstu došlo v roce 1959,
kdy vstoupilo 68 členů. Družstvo se rychle konsolidovalo a na
nátlak okresních orgánů se v roce 1961 sloučilo JZD Chyňava a JZD
Hýskov a vytvořilo se JZD Úsvit se sídlem v Chyňavě.
K dalšímu sloučení, v souladu se zpracovanou koncepcí koncentrace
a specializace zemědělství v okrese Beroun, došlo k 1. 1. 1975 s JZD
Družba se sídlem v Železné. Dále k 1. 1. 1978, po zrušení farmy Vráž
státního statku Lochovice, byla část pozemků této farmy, severně
od trasy dálnice přičleněna k JZD Úsvit Chyňava.
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Výměra zemědělské půdy se zvýšila na 3142 ha a orné půdy na
2539 ha. Počet členů JZD se zvýšil na 472 a počet pracovníků činil
313. JZD Úsvit hospodařilo v té době na území obcí: Chyňava včetně
Podkozí, Hýskov, Libečov, Železná, Malé Přílepy, Lhotka,
Nenačovice, Loděnice a Vráž.
Po roce 1989 došlo v roce 1992 k rozpadu družstva. Větší část
půdy a objektů převzala Chyňavská rolnická společnost s.r.o.
v Chyňavě a v Hýskově. Část pozemků převzali soukromí zemědělci
a část pozemků obhospodařuje Zemědělské družstvo Mořina
Kroužek regionální historie

Občanská sdružení v obci
SDH Malé Přílepy
Protože si nesmírně ceníme práce našich předků, kteří před
110 lety založili Sbor dobrovolných hasičů v Malých Přílepech a po
celou dobu trvání sboru obětavě pomáhali druhým a chránili jejich
majetek, chtěli jsme důstojně oslavit toto výročí, které připadlo na
25.8.2012. Přípravy na tento slavnostní den však započaly již před
dvěma roky, kdy se výbor sboru začal zabývat myšlenkou zakoupit
slavnostní prapor, který by reprezentoval náš sbor, jeho historii a
byl památkou pro dalších několik generací. Tato myšlenka byla
jednomyslně schválena, avšak bylo nutné sehnat nemalé finanční
prostředky. Oslovili jsme tedy sponzory sboru a také byla
uspořádána finanční sbírka. A to nejen mezi hasiči, ale i mezi
ostatními občany. Její výsledek nás velice mile překvapil a pořízení
praporu již nestálo nic v cestě. Jak již předchozí řádky napověděly,
stal se prapor hlavním tématem oslav. Ale teď k samotnému
průběhu. Oslavy 110. výročí jsme pojali jako odpočinkové
odpoledne, čemuž jsme také přizpůsobili celý program. V úvodu
nastoupila naše jednotka, velitel osobně přivítal každý ze
zúčastněných sborů a předal jim pamětní list společně s vlaječkou,
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která je zmenšenou kopií slavnostního praporu. Poté všichni
napochodovali před „Obecní dům Fořtovna“, kde se odehrála
úvodní část oslav. Tento objekt se po dlouhých letech podařilo
vykoupit obci Chyňava, nově ho zrekonstruovat a předat k užívání
nejen hasičům, ale také osadnímu výboru obce. Společně
s rekonstrukcí objektu byly provedeny také terénní úpravy na
návsi, zasetí traviny, zasazení keřů a také vánočního smrku. Ale teď
již zpět k programu oslav. Po zdravici všem přítomným byli
obzvlášť přivítáni vzácní hosté, kterými byli plk. Mgr. Milan Novák ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje –
územní odbor Beroun, Jan Špaček – starosta Okresního sdružení
hasičů Beroun, páter Radim Cigánek a starosta obce Chyňava Václav
Kšír. Mezi pozvanými hosty byl také senátor Jiří Oberfalzer, který se
ale musel z osobních důvodů omluvit. Navštívil nás však následující
den a přivezl finanční dar. Po proslovech všech hostů, došlo k všemi
tolik očekávané události, kterou bylo žehnání praporu. Toho se ujal
páter Radim Cigánek a po přečtení několika vět z Bible prapor
vysvětil. Dalším bodem slavnostního odpoledne bylo přestřižení
pásky a tím otevření nově zrekonstruovaného objektu. Toho se ujal
starosta obce Chyňava Václav Kšír, který předtím ještě řekl několik
vět o průběhu rekonstrukce. Poté byli všichni pozváni na výstavu
fotografií obce, která mapovala její minulost a také na výstavu
obrazů s tématikou obce, které zapůjčil místní malíř Vladimír
Bartoš. Po prohlídce se začaly sbory řadit do průvodu a za
doprovodu dechové hudby Miroslava Kopty začaly pochodovat
k pomníku padlých, u kterého byl položen věnec. Dále pokračoval
průvod až na louku pod obcí, kde byl připraven bohatý doprovodný
program. Pro děti byly připraveny skákací hrady, stánky s cukrovou
vatou a sladkostmi, dále pak stánky s občerstvením, ze kterých se
linula vůně grilovaných klobás a guláše, na uhašení žízně pak
posloužilo vychlazené pivo a limonáda. Celý program ukázek byl
koncipován jako průřez hasičskou technikou od úplných počátků
hašení pomocí lněných džberů až po nejmodernější hasičskou
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techniku, která je využívána dnes. Ještě před zahájením
chronologicky seřazených ukázek předvedli požární útok naše
nejmenší děti, po kterých ještě následoval požární útok starších dětí
z Malých Přílep. A po nich už se jako první předvedly děti
z Libečova, které ukázaly hašení balíku slámy pomocí ruční
stříkačky a již zmíněných džberů. Následovali jejich starší kolegové
z Libečova, kteří předvedli zdolávání požáru pomocí koňské ruční
stříkačky z roku 1902. Poté předvedli požární útok s PS 8 hasiči
z Nenačovic, které s požárním útokem následovali hasiči ze Železné,
kteří předvedli jaký je rozdíl mezi stroji PS 8 a PS 12. Jako poslední
předvedli svou techniku hasiči z Chyňavy v podobě automobilů Fiat
Ducato a Liaz. Ještě nutno dodat, že po celou dobu ukázek hrála
k tanci a poslechu pro všechny přítomné kapela Panteři. Slavnostní
odpoledne pak bylo zakončeno zábavou pod širým nebem, při které
hrála country kapela pod vedením Vaška Vlasáka. Soudě podle
pozitivních ohlasů se celý den vydařil a já bych chtěl touto cestou
poděkovat všem členům sboru, v čele se starostou sboru Josefem
Štětkou, kteří se na přípravách oslav podíleli, sponzorům, hostům a
široké veřejnosti za podporu.
Pavel Nejedlý – referent kultury
Chyňavský klub seniorů
CHKS zahájil podzimní sezonu tradičním táborákem v
Dolíkách. Tentokrát se sešlo 28 členů a naše příjemné posezení
bohužel přerušil déšť. Chtěli bychom poděkovat hudbě, jmenovitě
pánům Bartošům, Waisovi a Jungmanovi za jejich hudební
podporu.
Další akcí v brzké době bude výlet dne 8.9.2012 na Domažlicko. Dne
16.9.2012 pořádá kroužek regionální historie výstavu k 75. výročí
založení kaple církve Československé husitské. Dne 28.9.2012 ve
spolupráci s Obecním úřadem proběhne celoobecní setkání u
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příležitosti dne seniorů.
Akce CHKS jako jsou dámské jízdy, nedělní vycházky do přírody
nebo cvičení seniorek není potřeba připomínat.
Marie Kubásková

Společenská kronika
Červenec

Srpen

Josef Dlouhý; Libečov

91

Františka Bártová; Chyňava

91

Božena Babyková; Chyňava

89

Marie Dlouhá; Libečov

86

Marie Kšírová; Libečov

83

Věroslav Šlajchrt; Chyňava

81

Josef Bartoš; Lhotka

82

Marta Plátková; Chyňava

81

Marie Veverková; Chyňava

82

Václav Černý; Chyňava

81

Jarmila Krobová; Chyňava

82

František Hakl; Chyňava

81

Božena Jonášová; Chyňava

80

Miloslava Bauerová; Chyňava

80

Josef Kavka; Chyňava

75

Alena Přibylová; Chyňava

80

Michal Plutko; Chyňava

75

Jana Prošková; Chyňava

70

Rudolf Kobza; Chyňava - chaty

70
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Pozvánky a informace
•

Dne 9. října od 17:00 se uskuteční pod záštitou ChKS beseda
k 70. výročí vyhlazení Lidic s paní Marií Šupíkovou –
Doležalovou. Místem konání bude Dělnický dům.
• Tak jako v předešlých letech bude i letos proveden
bezplatný sběr velkoobjemového komunálního odpadu.
V sobotu 6. října 2012 bude svoz prováděn v Chyňavě a na
Podkozí v tomto čase:
8.00 – 8.15 hod. Podkozí na návsi u rybníka
9.00 – 9.15 hod. Chyňava před restaurací u Lepičů
9.30 – 10.00 hod. Chyňava před restaurací u Kurců
v sobotu 6. října 2012 na Lhotce, v Malých Přílepích a
v Libečově v tomto čase:
8.00 – 8.15 hod. Lhotka u hasičské zbrojnice
8.30 – 8.45 hod. Malé Přílepy u hasičské zbrojnice
9.15 – 9.30 hod. Libečov na návsi

Z organizačních důvodů je nezbytné, aby zájemci o tuto
službu vyčkali na uvedených místech až do příjezdu
kontejnerů a podíleli se na nakládání předávaného odpadu.
• V sobotu 13. října proběhne svoz nebezpečného odpadu
v jednotlivých obcích v tomto čase:
Lhotka 8.00 hod. na návsi
Malé Přílepy 8.15 hod. před hasičskou zbrojnicí
Libečov 8.45 hod. u kapličky
Podkozí 9.00 hod. u rybníka
Chyňava 9.15 hod. před pohostinstvím u Lepičů
Chyňava 9.30 hod před pohostinstvím u Kurců

•

Srdečně Vás zveme na výstavu historických fotografií
BOEMIA MIA věnované vysídlení obyvatel údolí Valle di
Ledro během 1. světové války. Výstava se bude konat 26. –
29. 10. 2012 na sále Dělnického domu.
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Inzerce
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Na Parkáně 111, 266 01 Beroun (přízemí v penzionu pro seniory)
Poskytujeme:
odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně
postižené
osobní asistenci osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí
Dále oznamujeme, že oblíbené Kavárničky po prázdninovém přerušení opět v září
pokračují, první se uskuteční 27. září 2012 ve 14 hodin v Hotelu Na Ostrově v Berouně.
Všichni jste srdečně zváni.
Od 17. září opět začínají výtvarné práce a to každé pondělí od 14 hodin v klubovně
v přízemí penzionu pro seniory, Na Parkáně 111.
Nově si můžete u nás zapůjčit ruční laserový a magnetický přístroj na léčbu bolesti.
Kontakt: tel: 311 625 025, mobil: 603 575 640

Úřední hodiny: Po, St 8 – 15

Bc. Petra Šedivá, sociální pracovnice CZP Beroun

Út,Čt práce v terénu

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Poskytuje:
servis sluchadel 1x měsíčně dle rozpisu na místě zajištění oprav sluchadel, prodej baterií,
hadiček, olivek, vysoušecích a čistících tablet, filtrů apod.
pořádání rekondičních pobytů nejen pro sluchově postižené (Šumava, Krkonoše )
Kontakt: tel.: 311 625 025, mobil 734 808 389

Úřední hodiny: Po – Čt 8-14

Dagmar Radilová, SNN Beroun
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