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Výtisk zdarma

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

Stalo se…
Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám za
všechny zastupitele a
zaměstnance obce
poděkoval za spolupráci v
roce 2012 a popřál Vám
vše nejlepší k vánočním
svátkům. Do nového roku
2013 vykročme radostně a
plni odhodlání splnit si
svá předsevzetí a cíle.
Přeji Vám v novém roce
dobré zdraví, štěstí a
osobní i pracovní úspěchy.
Václav Kšír, starosta obce
Chyňava

Ve dnech 19. –
28. října 2012
se
v australském
Sydney konaly
světové
hasičské hry
(WFG), které jsou obdobou letních
olympijských her doplněných o typické
hasičské disciplíny.
Berounský profesionální a dobrovolný
hasič z Chyňavy Dušan Plodr na těchto
hrách získal v běhu do 83. patra
výškové budovy celkem tři bronzové
medaile.

Na stadionu, kde se konaly letní
olympijské hry, soutěžilo asi tisíc hasičů
z 60 zemí světa a v této tvrdé konkurenci chyňavský rodák skončil
jako třetí nejrychlejší hasič na světě. K tomuto obrovskému
úspěchu mu starostové obce a chyňavských hasičů za přítomnosti

veřejnosti poděkovali a předali dárkové koše. Dušan Plodr
přítomným popsal zajímavé zkušenosti a zážitky ze soutěže a
z Austrálie.
Obecní znak
Vážení občané,
v dubnu roku 2011 bylo zasláno zastupitelům a některým z Vás k
posouzení pět návrhů znaku a vlajky obce Chyňava. Po diskuzích a
připomínkách bylo rozhodnuto se ani k jednomu z předložených
návrhů nepřiklonit. Proto byl na jednání rady obce přizván tvůrce
návrhů heraldik pan Stanislav Kasík, kde
s ním byly Vaše připomínky projednány. Pan Kasík návrhy upravil
podle našich představ a rada obce je znovu posoudila. Z původně
pěti návrhů zůstaly pouze návrhy dva:
1/ Návrh znaku a vlajky 3A
2/ Návrh znaku 5B a vlajky 5B/1 nebo vlajky 5B/2
Rada obce se v poměru 4:1 přiklonila k návrhu znaku 5B a vlajky
5B/2 a tento návrh byl předložen zastupitelům při posledním
zasedání. Návrh znaku a vlajky 3A nevystihoval naše představy a
všem radním připadal spíše se hodící pro nějaké větší město nebo
městskou část.
Návrh znaku 5B
Jedná se o polcený štít. V červeném poli je zlatá listová koruna
uzavřená obloukem s kuličkou a křížem na vrcholu, nad zlatým
klasem, podloženým stříbrným kladivem se zlatým topůrkem,
přeloženým šikmo stříbrnými kovářskými kleštěmi. Pravé pole je
třikrát stříbrno-zeleně dolů dělené stromečkovým řezem. Když
přiřadíme k červené půli štítu stříbrná pole s druhé půle, pak
můžeme mluvit o tinkturách odvozených od erbu českého krále,
který byl historickým a dominantním vlastníkem obce. To
umocňuje i stylizovaná královská koruna. Nástroje pod korunou
ukazují k historickým zaměstnáním obyvatel obce jako zemědělců
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(obilní klas), horníků (kladivo resp. mlátek), zpracovatelů kovů
(kovářské kleště). Stromečkové dělení druhého pole štítu evokuje
představu lesa. Do jisté míry lze zde nalézat odkaz na číslovku pět –
koruna, klas, kladivo, kleště a les, která se shoduje s počtem
místních částí.
Těším se na Vaše připomínky k návrhům znaku a vlajky, které
můžete psát na mailovou adresu obce: obec.chynava@tiscali.cz.
Návrhy znaků si můžete prohlédnout na webových stránkách obce:
www.chynava.cz
Václav Kšír, starosta obce Chyňava

Občanská sdružení v obci
Hasiči Chyňava – rok 2012
V roce 2012 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 v požárním sportu.
Že příprava byla náročná, ukazuje i umístění družstev v okresním
kole v požárním sportu – muži 2. místo a ženy také 2. místo. Dále se
připravovalo 120. výročí založení hasičského sboru v Chyňavě.
Samotná oslava proběhla v sobotu 30. června, za účasti velkého
množství hasičů a jejich přátel z Chyňavy a okolí. Při této
příležitosti byl sboru předán Čestný prapor SHČMS. Hasiči se také
věnují údržbě techniky a budovy nové zbrojnice. Za přispění OÚ
Chyňava byla v budově položena nová podlaha. Také v tomto roce
zasahovala výjezdová jednotka zatím u 28 událostí. Největší letošní
požár, kterého jsme se zúčastnili, byl požár výrobny peletek v obci
Lhota okres Kladno. Při takovýchto událostech se projevuje dobrá
vycvičenost a stmeluje se kolektiv jednotky. Na závěr chceme všem
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občanům naší obce popřát hezké vánoční svátky a v novém roce
2013 hodně zdraví a osobních úspěchů.
Jaroslav Nejedlý, starosta SDH Chyňava

Reportáž Na návštěvě u chyňavských hasičů
Zajímavý a povedený článek o činnosti chyňavského hasičského
sboru vyšel v časopisu Alarm revue, ve kterém autor vyzdvihuje
zejména vůli místních hasičů z rozpadajícího se objektu bývalých
kasáren vybudovat moderní zázemí pro zásahovou techniku včetně
hřiště na požární sport. Původní článek si můžete přečíst na
stránkách obce v sekci Spolky a sdružení – SDH Chyňava.

Hodnocení činnosti sportovního klubu Chyňava na podzim
2012
Do této sezóny se nám opět nepodařilo sestavit žádné žákovské
mužstvo, proto naši hráči hostují ve společném mužstvu
NIŽBOR/CHYŇAVA a nevedou si vůbec špatně. Po podzimní části patří
tomuto mužstvu 7. příčka se ziskem 20 bodů. V průběhu podzimu žáci
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dosáhli několika vynikajících výsledků, ale byly i zápasy, na které bychom
všichni nejraději, co nejdříve zapomněli. V tomto mužstvu převažují hráči
z Nižboru, ale i naši chyňavští jsou dost vidět.
DOROST - V podzimní části mužstvo odehrálo 10 zápasů, máme bilanci 3
1 6 24:26 10 bodů, to nás řadí momentálně na 6. místo v okresním
přeboru, ale není ještě konec. Máme dalších 10 zápasů před sebou. Mimo
Chyňavy a Hudlic jsou ostatní týmy z okolí Hořovic a dál, proto musím
poděkovat rodičům, kteří se starají o rozvoz hráčů na zápasy. Možná není
naše umístění (zatím) nic moc, ale důležité je, že kluci chodí na zápasy a
tréninky a já pravidelným střídáním dodržuji to, aby hráli všichni. Je to
příprava pro mužstvo dospělých a Vlček, Grygar a Přibyl si za ně již
zahráli. Hrací dny doma máme soboty od 10:15, začínáme poslední víkend
v březnu a budu rád, když si naši příznivci najdou čas a přijdou hráče
povzbudit.
MUŽSTVO DOSPĚLÝCH – Po nešťastném sestupu z 3. třídy se mužstvo
muselo rychle oklepat a začít bojovat o brzký návrat zpět ze 4. třídy. Po
rezignaci hlavního trenéra Zdeňka Steinera st. se funkce trenéra ujal
bývalý úspěšný fotbalista Jiří Kříž st., okolo sebe vytvořil perfektní partu
hráčů, kteří táhnou za jeden provaz a svými výkony dělají radost všem
příznivcům a fanouškům. Po podzimní části sezóny je mužstvo s
přehledem a náskokem 8 bodů na čele skupiny. Tím máme dost dobře
našlápnuto k návratu do vyšší třídy. Všichni hráči podávali perfektní
výkony a bylo na ně spolehnutí. Nemá cenu jmenovat všechny hráče,
vždyť všichni vědí, že jsou za své výkony z úst trenéra a výboru SK, po
každém odehraném zápase chváleni. Všem hráčům, příznivcům,
fanouškům, zastupitelům obce, ale i obyčejným lidem obce Chyňava chci
poděkovat za přízeň, kterou k nám chovají a popřát jim hezké a spokojené
Vánoce a šťastný nový rok.

předseda SK Chyňava Zdeněk Steiner (redakčně zkráceno)
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Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „Hůrka“ v Chyňavě
Milí sousedé, milé tetičky a přátelé!
Přiblížil se závěr roku a nastal čas na malé ohlédnutí. Letos
konšelstvo baráčnické obce pořádalo Výroční členské zasedání, aby ve
zprávách informovalo o činnosti spolku. Jako každý rok tak i tento byl
uskutečněn poznávací zájezd do severních Čech. Celý rok tetičky
z konšelstva chodí s malým dárkem blahopřát členům k výročí narození a
k výročí svatby. Účel spolku je pěstovat vhodné staročeské zvyky a
obyčeje, udržovat národní kroje. Vést členy obce k úctě člověka k člověku,
toleranci, lásce a upřímnosti. Podporovat a šířit baráčnické zájmy a tím
pomáhat k povznesení a rozvoji celého baráčnictva. Konšelstvo uvítá
každého, kdo by chtěl vstoupit do spolku. Do I. stupnice je možné se
přihlásit do 50 let a ve II. stupnici do 55 let. Příspěvky jsou placeny
měsíčně, podle počtu pohřbů v uplynulém měsíci. Konšelstvo v roce 2013
připravuje Výroční členské zasedání s hudbou k poslechu i tanci. Také
připravuje poznávací zájezd, ještě není určeno místo, termín a
podrobnosti upřesníme. Vážení, přišla zima a s ní nejkrásnější dny v roce
– Vánoce. Přejeme radostné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a
štěstí v novém roce 2013.
Konšelstvo baráčnické obce „Hůrka“ v Chyňavě

Červený kříž
Místní skupina ČČK děkuje všem dárcům krve, kteří v roce
2012 darovali krev a přeje jim a také všem občanům radostné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2013 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Výbor MS ČČK

Volba prezidenta. Volební místnost v obci Chyňava bude jako
obvykle zřízena v budově obecního úřadu a bude otevřena v pátek
11.ledna 2013 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00
do 14.00 hod.
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Společenská kronika
Listopad

Miroslav Strial, Chyňava

75

Zdeněk Kšír, Chyňava

70

Růžena Joklová, Chyňava

98

Miroslav Endršt, Chyňava

92

Miroslav Krob, Chyňava

89

Prosinec

Olga Jonášová, Chyňava

87

Jaroslav Soukup, Libečov

89

Stanislav Halás, Chyňava

86

Marie Bartošová, Malé Přílepy

85

Marie Krobová, Chyňava

84

Zdeňka Pinkasová, Lhotka

80

Emilie Nováková, Chyňava

83

Blanka Jindrová, Chyňava

75

Irena Lepičová, Chyňava

82

Marie Langmajerová, Lhotka

70

Eva Gruberová, Chyňava

82

Václav Petráček, Malé Přílepy

70

Pozvánky a informace
•
•
•
•
•
•

•

22. 12. sobota 15:00 Slavnostní vánoční koncert skupiny
Panteři DD Chyňava
24. 12. SK Chyňava organizuje tradiční vánoční troubení
25. 12. úterý Živý betlém od 16 a od 17 hodin
25. 12. SK pořádá Vánoční zábavu
26. 12. od 14 hodin koncert Zdického pěveckého sboru v kostele
sv. Prokopa v Chyňavě
23. 2. 2013 Sportovní ples SK Chyňava
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
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Inzerce
Dětský bazárek a krmiva
v budově Obecního úřadu Chyňava nabízí komisní prodej dětského
oblečení, bot a potřeb a krmiva značky FITMIN
Středa 15:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 11:00
V nabídce jsou věci na miminka za velmi nízké ceny, zimní bundy, boty,
brusle, čepice. Vše už od 10,-Kč. Děkuji všem svým zákazníkům a přeji
klidné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, štěstí a
úspěchy.
Oprava článku Beseda o Lidicích v Chyňavě z minulého čísla Zpravodaje.
V textu jsme uvedli tuto chybnou informaci: Tehdy desetileté děvčátko, jako vyhovující pro
poněmčení, přežilo válku nejprve v německém dětském domově a poté v Praze-Krči. Oprava:
Tehdy desetileté děvčátko, jako vyhovující pro poněmčení, přežilo válku nejprve v německém
dětském domově a poté v německé rodině.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 20. 12. 2012.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 02. 2013; příští číslo vyjde v únoru 2013
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
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web: www.chynava.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Bartoš; chynavsky.zpravodaj@email.cz

