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

Stalo se…
Putovní výstava Bohemia mia

Od minulého vydání
Zpravodaje se v naší obci
stalo několik významných
společenských událostí.
Nejvýznamnější z nich byla
instalace putovní výstavy
Bohemia mia v prostorách
Dělnického domu.
Slavnostního zahájení se
zúčastnili významní politici,
včetně předsedkyně
poslanecké sněmovny.
Prestiž výstavy byla natolik
vysoká, že byla zmíněna
v hlavních médiích.
Rád bych upozornil čtenáře
na skutečnost, že další číslo
Zpravodaje vyjde už
v prosinci. Bude tradičně
zaměřeno na rekapitulaci
událostí v tomto roce.
Příjemné čtení Zpravodaje!
Mgr. Dalibor Bartoš

Putovní výstava, byla zahájena 30.
dubna 2012 v Italském kulturním
institutu v Praze a pak byla
prezentována v městech a obcích
spjatých s pobytem italských vysídlenců
v Čechách – Příbramí, Svatou Horou,
Novým Knínem, Buštěhradem a Doksy.
Chyňava tak byla posledním místem v
Čechách, kde si mohli návštěvníci
prohlédnout zajímavé fotografie.
Výstava Bohemia mia byla věnována
památce italských vysídlenců
z tridentského údolí Valle di Ledro,
kteří během první světové války našli
azyl v Čechách a na Moravě.
Pohraniční oblast Tridentska v jižním
Tyrolsku patřila v roce 1914 k
Rakousku-Uhersku. Všichni tamní muži
tudíž museli po vyhlášení války
narukovat do rakouské armády a byli
odveleni na ruskou frontu. Když pak v

roce 1915 Itálie vstoupila do války na straně mocností, a v této
pohraniční oblasti se očekávaly první boje, byl vydán příkaz k
evakuaci civilního obyvatelstva. Ze dne na den, během několika
hodin museli převážně ženy, děti a starci opustit své domovy a vše,
co celý život pracně budovali, udržovali a měli rádi. Lidé, kteří
z velké většiny nikdy nevycestovali z rodného údolí, museli
nastoupit do nákladních vlaků a vydat se za neznámým cílem a
nejistou budoucností.
Po strastiplné několikadenní cestě byli vysazeni v Čechách a na
Moravě a rozděleni do několika desítek měst a obcí. Předpokládalo
se, že tato anabáze potrvá několik týdnů, nakonec se ale protáhla
téměř na čtyři roky. Bez finančních prostředků, bez znalosti reálií a
českého jazyka to byla pro italské vysídlence velice těžká životní
zkouška. Po počáteční nedůvěře místního obyvatelstva si však záhy
svou pracovitostí, skromností a zbožností získali úctu a lásku
Čechů.

Starosta obce Václav Kšír s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, Miroslavou Němcovou a G. Pellegrinim, předsedou Svazu obcí
Ledrenského údolí
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Žehnání kapličky v Malých Přílepech
V sobotu, 29. září, den po svátku sv. Václava, se sešli
obyvatelé Malých Přílep, aby se zúčastnili požehnání místní
kapličky. Shromáždili se ve 14 hodin před kapličkou a přivítali mezi
sebou vzácného hosta pana Mgr. P. Boušku, administrátora farnosti
Beroun, který požehnání provedl. Kaplička v Malých Přílepech je
drobnou sakrální stavbou a stojí ve středu obce již odedávna.
Z dobových fotografií, které se zachovaly v kronice obce, je vidět,
jak kolem ní projíždějí koňské povozy, v nedalekém, dnes již
neexistujícím, rybníčku plavou husy. Pamětníci vzpomínají, že
kaplička byla již v minulosti částečně opravena a díky tomu ji zub
času zcela nerozložil. Osud však k ní nebyl vždy příznivě nakloněn
– v 70. letech se dokonce hovořilo o jejím zbourání! Ale zdravý
rozum a úcta k předkům zvítězily a kaplička zůstala zachována.
Před čtyřmi lety byl do její věžičky instalován nový zvon, vyrobený
v renomovaném zvonařství paní Marie Tomáškové–Dytrychové
v Brodku u Přerova. Bylo tak možno navázat na staré tradice a
pravidelně každou neděli v poledne se z kapličky ozývá
pětiminutové zvonění, které obyvatelům obce oznamuje, že je čas
svátečního oběda.
Všichni, co se na slavnosti požehnání kapličky v zářijovou sobotu
sešli, mohli vidět, jak je nyní kaplička krásně opravena. Stavební
práce, které byly provedeny ve vlastní režii místního občana pana
Jindřich Štětky, na jehož pozemku se kaplička zčásti nachází,
spočívaly v instalaci drenáží po obvodě stavby, vyspravení omítek a
obnově nátěrů fasády včetně výmalby vnitřního prostoru a
povrchové úpravy litinových dveří. Dále byla na podlahu a ke
vstupu položena nová zámková dlažba a byla obnovena výzdoba
interiéru. Zářijová slavnost „žehnání kapličky“, které se zúčastnilo
asi 30 občanů z Malých Přílep a okolí, se vydařila. V závěru zazněl
svatováclavský chorál a příjemná atmosféra byla umocněna
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pěkným počasím a malým občerstvením na přilehlé zahradě rodiny
Štětkovy.
Olga Kobilková, Malé Přílepy
Beseda o Lidicích v Chyňavě
Na počátku měsíce října se uskutečnila beseda pořádaná
Chyňavským klubem seniorů jako vzpomínka na 70. výročí
vyhlazení obce Lidice.
Na tuto besedu přijaly pozvání lidické ženy, Milada Cábová a Marie
Šupíková. Ve svém vystoupení nám Marie Šupíková poutavě vylíčila
vše, co se událo 10. června 1942 v Lidicích a jak se ubíral její další
osud. Tehdy desetileté děvčátko, jako vyhovující pro poněmčení,
přežilo válku nejprve v německém dětském domově a poté v PrazeKrči. Zbylých 82 lidických dětí nalezlo krutou smrt v pojízdné
plynové komoře v Chelmnu.
Osmnáctiletá mladá dívka Milada Cábová byla společně s většinou
lidických žen po třídenní internaci v kladenském gymnáziu
odvezena do koncentračního tábora Ravensbrück. Tři kruté roky,
kdy jim jedinými společníky byly otrocká práce, týrání, hlad a zima.
Na konci války byl koncentrační tábor evakuován, ženy
v pětidenním, nuceném pochodu smrti, došly na osvobozené území.
Skončily v táboře pro cizí příslušníky ve Schweringu. Do
Československa se dostaly 2. června 1945. Zde je čekala smutná
zpráva o smrti mužů, zmizení dětí, zničení obce. Zločinné vypálení
Lidic německými nacisty znamenalo smrt 340 nevinných mužů, žen
a dětí.
Beseda pro nás, kteří jsme na ní přišli, a nebylo nás málo, byla
hlubokým zážitkem s pocity dojetí, ale i smutku, obdivu k paměti
lidických žen a jejich umění vyprávět. Snad můžeme říci, že beseda,
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která se protáhla na dvě celé hodiny, přispěla k důstojné vzpomínce
na tragédii, která se před 70 lety v Lidicích udála.
Kroužek regionální historie ChKS

Milada Cábová a Marie Šupíková

Výročí kaple v Chyňavě
Členové Církve československé husitské v Chyňavě děkují
vedení obce a hasičskému sboru za pomoc při údržbě kaple. Panu
ing. Stanislavu Strialovi za krásný program k výročí 75 let od
otevření kaple. Paní J. Štětkové za veškerou přípravu a osobní
pomoc k zajištění oslavy významného výročí. Panu starostovi
Václavu Kšírovi za hezké a vřelé úvodní slovo při otevření výstavy
dobových fotografií a dokumentů spojených s životem Husova
sboru v Chyňavě.
Mgr. Bc. Jaroslav Mencl, farář
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Historie našich obcí
Z historie tělovýchovy v obci
V letošním roce proběhly oslavy 110 let založení Sokola a 80
let založení oddílu kopané. Tělocvičná jednota Sokol byla povolena
místodržitelstvím na Kladně 20. 11. 1902. Byla zařazena do Župy
Budečské, později do Župy Jungmannovy. Starostou byl Josef Štýbr,
náměstkem Josef Dezort, náčelníkem František Náprstek. Cvičilo se
3x týdně v dolejší hospodě u Lepičů. Nejprve jenom muži, dorost a
žáci. Během 1. světové války byla činnost utlumena. V roce 1919
měla TJ Sokol 28 mužů, 22 žen, 24 dorostenců, 20 dorostenek, 35
žáků a 40 žákyň. Účastnili se okrskových cvičení a sletů.
8. 8. 1932 byl v hostinci u Lomů (dříve u Jindrů) založen Sportovní
klub kopané. Přítomno bylo 30 občanů. Byl zvolen prozatímní
výbor: Svoboda František – holič, Novák Václav – učitel, Petřík
Stanislav – zedník, Žaloudek Jan – učitel, Foitl Karel – klempíř.
V letech 1940-45 byl Sokol zakázán. Činnost byla obnovena 30. 7.
1945 a byl ustaven nový výbor – Lepič František – starosta, Kšírová
Božena – náčelnice a další.
Původní hřiště bylo na Sobočinech, potom u „Dolejší cihelny“ a nové
„Za pilou“ (dodnes).
V roce 1951 došlo ke sloučení Sokola a klubu kopané se Sokolem
Středočeské pily. Ve výboru pracoval Bárta Květoslav, Bárta
František, Lepič František, Jonáš Václav.
V roce 1953 dochází k další změně. Tělovýchova přechází pod OV
ČSTV. U nás pod názvem Tatran Chyňava. V ZTV cvičí muži, ženy,
žactvo. Pracuje oddíl kopané, tenisu, hokeje a šachů. V únoru 1968
převzalo JZD Úsvit nad TJ patronát a došlo k přejmenování na TJ
Úsvit Chyňava.
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Po zániku JZD v roce 1996 je organizace zaregistrována jako
Sportovní klub Chyňava.
Kroužek regionální historie ChKS

Občanská sdružení v obci
V měsíci září pan Václav ŠTĚRBA v transfuzní stanici
Nemocnice v Hořovicích daroval krev již po stodvacáté. Pro
představu je to téměř 60 l krve, což je úctyhodné množství. Zlatý
kříž 2. třídy mu předá Český červený kříž na celostátním
shromáždění v Praze. My mu k tomuto jubilejnímu odběru
blahopřejeme a přejeme mu do dalšího života hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti. Věříme, že se v Chyňavě najdou další jeho
následovníci. Vyzýváme proto hlavně mladé občany – darujte krev –
je to bezpečné a potřebné. Nikdo neví, kdy ji bude sám potřebovat.
Třeba tím zachráníte někomu život.
Děkuje – výbor MS ČČK.

Škola
V letošním školním roce máme 66 dětí a 14 prvňáčků, z toho
tři děti studují v zahraničí. Děti mohou navštěvovat kroužky
turistický s p. učitelkou Zdeňkou Červenkovou, ruční práce s Danou
Jonášovou, myslivecký kroužek s p. Kynčlem. Dále ve škole vyučuje
p. Petr Jungnann při Soukromé Základní škole v Králově Dvoře hře
na flétnu, kytaru a klarinet. O prázdninách byl ve škole
modernizován rozvaděč elektrické energie v přízemí. Do dvou tříd
byl pořízen nový nábytek a nová světla. V přízemí máme nové
dřevěné obklady. Mateřská škola má na zahradě novou průlezku,
dřevěný vláček, psa a kreslicí tabuli. Ve škole jsme také sbírali starý
papír a plastová víčka. Přispěli nám také chyňavští senioři, za což
jim děkujeme. Pro myslivecké sdružení sbíráme kaštany a žaludy.
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V říjnu byly děti z 2. – 5. ročníku na vlastivědné exkurzi na Řípu a ve
skanzenu Březno u Loun. Navštívili jsme také zahrádkářskou
výstavu v Dělnickém domě. Po pololetních prázdninách jsme byli na
výstavě Bohemia Mia, kde nás provedla a vše vysvětlila paní
Beerová.
Mgr. Alena Vacinová, ředitelka školy
Výlet na Říp a archeologický skanzen Březno u Loun
Jeli jsme od naší školy v Chyňavě na horu Říp. Zájezdu se
zúčastnila 2. – 5. třída. Cesta trvala asi jeden a čtvrt hodiny, viděli
jsme spoustu měst a vesnic. Dojeli jsme k Řípu a mysleli jsme si,
jaká to bude lehká věc, když vrchol má 460 m n. m., ale bylo to
namáhavé. Na hoře je rotunda sv. Jiří, první zmínka o ní pochází
z 12. století. Je v románském slohu. Jsou tam 4 vyhlídky, my jsme
byli na dvou. Základní kámen z hory Říp je v národním divadle. Pak
jsme jeli do Března (to je skanzen), abychom viděli, jak žili naši
předci. Bylo to velmi zajímavé. Pán nám o tom vyprávěl a řekl nám,
jak vykopali pozůstatky domů a podle toho dělali kopie. Po příjezdu
domů jsme byli unaveni, ale těším se, až pojedu na další výlet.
Jakub Čeřovský, 5. ročník

Dušičkové pečení 10. 11. 2012
je pohodové odpoledne původně určené spíše pro maminky
s dětmi a babičky, ale už podruhé zvítězil v soutěži o nejlepší
moučník chlap, což leccos napoví… Kdo chce soutěžit, přinese celý
plech buchty s receptem. Moučník je označen číslem, nakrájen,
vystaven, ochutnán, sněden, případně oceněn. K tomu nám milé
hostesky nosí kafíčko a čajíček. Letos téma med, vloni jablko, příští
rok chystáme dvě disciplíny: volnou a slané pečení. Jen pro
8

představu, vloni bylo 32 excelentních moučníků, letos 24.
Z donesených receptů připraví páťáci v počítačovém kroužku
kuchařku, která je k mání o měsíc později na školních vánočních
trzích. Letos to byl již 4. ročník a na účast si rozhodně nestěžujeme.
Odpoledne nám zpříjemní i milé prodejní stánky po obvodu našeho
kulturáčku, paní z vinotéky se svým sortimentem, včelař, šikovné
,,tvořilky'' s korálky, fimem, keramikou, patchworkem. Děti se
snažíme zabavit ve výtvarné dílně, než se dočkají své loutkové
pohádky. Letos byla ,,špalíková'' legenda o sv. Václavovi v podání p.
Molčíkové z divadla Žebřík, moooc se nám to líbilo. Organizačně je
to koncert asi 10 velkých holek, kterým patří poděkování.
Pochyňavské svíceni 9. 11. 2012
Odhaduji 350 účastníků, nebála bych se říci i víc. Setkání
před hasičárnou, poklábosení než se všichni sejdeme, a v
doprovodu hasičů projdeme obcí, abychom se zas sešli před
hasiččinou. Terezka Přibylová, která je herečkou chyňavského
,,ochotnického'' DIVOCHA, nám velmi ,,ochotně'' pověděla, jak to
bylo s tím sv. Martinem, a když jsme ho nakonec zavolali, trvalo jen
několik prchavých okamžiků, než svíčkami ozářenou cestou zmizel.
Zbyli po něm jen sladké rohlíky, o které se děti mezi sebou
podělily.
Tak to jsou akce tohoto víkendu.
Na prosinec chystáme Čertovské rejdění, Školní vánoční trh,
Slavnostní vánoční koncert skupiny Panteři 22.12., každoroční živý
betlém a koncert Zdického sboru v kostele.
Markéta Holečková
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Společenská kronika
Září
Rudolf Endršt, Chyňava

86

Vlasta Soukupová, Libečov

85

Václav Houdek, Chyňava-chaty

84

Václav Pelc, Chyňava

75

Eliška Veverková, Malé přílepy

70

Říjen
Vlasta Landová, Chyňava

87

Olga Dvořáková, Chyňava

86

Václav Vytejček, Chyňava

86

Václav Veverka, Chyňava

85

Miroslav Mach, Chyňava

85

Zdeňka Čermáková, Chyňava

85

Zdeňka Hejná, Chyňava

84

Květuše Kuželová, Chyňava-chaty

83

Zdeňka Vytejčková, Chyňava

82

František Rozhon, Chyňava

70
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Pozvánky a informace
•

•
•
•
•
•
•

Na koncert Heleny Zagorové v neděli 24. 2. 2013 v Jitřence
v Praskolesích zve srdečně ČČK v Chyňavě. Vstupenky budou
k zakoupení u paní Pelcové (tel.: 311 691 241; mobil:
723 905 254) již v měsíci prosinec (vhodný vánoční dárek),
registrace již nyní. Předpokládaný začátek v 17 hodin.
Odjezd autobusu bude ještě upřesněn. Doprava zdarma.
2. 12. 2012 neděle v 15 hodin Čertovské rejdění DD
Chyňava
4. 12. 2012 úterý od 15 hodin školní vánoční trh
22. 12. sobota 15 hodin Slavnostní vánoční koncert skupiny
Panteři DD Chyňava
25. 12. úterý Živý betlém od 16 a od 17 hodin
26. 12. od 14 hodin koncert Zdického pěveckého sboru v
kostele sv. Prokopa v Chyňavě
Rada obce přijme pracovníka na hlavní pracovní poměr na
pozici správce Dělnického domu v Chyňavě. Pracovní náplň:
Udržování pořádku a čistoty v budově i v jejím okolí, úklid
sněhu a podobně. Dohled nad společenskými a sportovními
prostory v objektu. Schopnost provádět drobné opravy a
údržbu. Dále požadujeme samostatnost při řešení technických
problémů a spolehlivost při jednání s lidmi. Flexibilní pracovní
doba podle využívání prostor Dělnického domu (sport, škola,
divadlo, spolky, zábavy, plesy a
podobně). Písemné nabídky zasílejte na adresu: Obec Chyňava,
Chyňava č. 39 do 30. 11. 2012.
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Inzerce
Dne 6. 11. se konal v hostinci u Lepičů informační večer, kde bylo
možné získat informace o nabídce kotlů, dotací na plynové kotle a o
ceně plynu. Večer požádala firma MALY – Bohemia s. r. o., která
bude i nadále poskytovat informace na telefonních číslech:
311 621 173 a 605 245 289
Vážení,
dovoluji si Vám avizovat svůj záměr ukončit činnost svého
zdravotnického zařízení v místě provozování Chyňava 49, 267 07 a na
Na Břasích 206, 267 06 Hýskov, v rozsahu všeobecný praktický lékař.
Předpokládám, že přibližně k termínu 31. 12. 2012 (přesný termín
závisí na tom, jak se podaří časově zvládnout všechny zákonné
podmínky) by na činnost mého zařízení na výše uvedeném místě měl
navázat MUDr. Bureš Michal, který hodlá provozovat lékařskou praxi
formou s. r. o. Tento plně kvalifikovaný lékař by se k uvažovanému
datu předání stal smluvním poskytovatelem zdravotních služeb a
nadále by poskytoval péči všem obyvatelům ve shodném druhu,
rozsahu a místě jako doposud poskytuji já.
Z hlediska rozsahu, místa a druhu poskytované zdravotní péče by
nedošlo k žádným faktickým změnám, které by se nějak dotkly
pacientů a jim poskytované péče.
Přeji všem do dalších let hodně zdraví, radosti do života, hodně čilé
aktivity fyzické i psychické, hodně úspěchu i nezbytného štěstí.
MUDr. Ludmila Nekutová
Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 14. 11. 2012.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 12. 2012; příští číslo vyjde v prosinci
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 12
07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Bartoš; chynavsky.zpravodaj@email.cz

