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Výtisk zdarma

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

Škola
Dobrý den,
tak jsme se vážení občané
konečně dočkali. Ve čtvrtek
26. září 2013 proběhne
závěrečná prohlídka naší
největší stavby posledních
let. Tou je bezesporu
výstavba nového přivaděče
vody ze skupinového
vodovodu. Doufáme, že se
tím vyřeší letité problémy
s nedostatkem a s kvalitou
vody v obci Chyňava včetně
místních částí Malé Přílepy,
Lhotka a Libečov. Kvalita
vody také jistě přispěje
k ochraně zdraví nás všech,
hlavně našich dětí.
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V letošním školním roce máme ve
škole 65 dětí, z toho 3 děti studují
zároveň v zahraničí v anglických
školách, 1 žákyně má individuální
plán a je na německé škole. Děti
skládají zkoušky o prázdninách na
naší škole.
V době prázdnin se škola zateplovala,
práce se v současné době dokončují.
Dodělává se sokl a chodník na
zahradě školy. Na školní zahradě se
buduje doskočiště pro skok daleký.
Provoz zde je zatím omezený,
využíváme pouze zadní část zahrady.
S přípojkou na plynové topení se
počítá nejdříve v říjnu.
V tomto školním roce mají děti
možnost navštěvovat tyto kroužky:
hudební (zobcová flétna, kytara,
klarinet, saxofon), myslivecký,
dovedné ručičky, sportovní,

keramický a turistický.
V září jsme měli cirkusové vystoupení, vstupné hradilo dětem
Sdružení rodičů.
Od 10. 9. do 19. 11. děti 3. a 4. ročníku absolvují plavecký
výcvik.Náklady na výuku hradí Obecní úřad, SRPDŠ přispělo na
dopravu částkou 4 500 Kč, děti si hradí pouze zbytek nákladů na
dopravu – 420 Kč. Obecní úřad také přispívá dětem na všechny
pracovní sešity, což není povinnost, některé školy požadují za ně
úhradu.
Koncem října plánuje škola Drakiádu na Kamenné, také budeme
opět sbírat starý papír. Výtěžek dáváme dětem na školu v přírodě.
Tento školní rok pojedeme do Šlovic na Rakovnicku.
Děti v mateřské škole mají nový barevný nábytek.
Přejeme všem dětem, hlavně prvňáčkům a rodičům do nového
školního roku mnoho trpělivosti a pozitivního myšlení.
Mgr. Alena Vacinová, ředitelka

Občanská sdružení v obci
SDH Chyňava
Zásahovou jednotku SDH Chyňava zřizuje Obec Chyňava a tato
jednotka je jako jediná na okrese Beroun zařazena v integrovaném
záchranném systému České republiky v kategorii JPO II. Toto zařazení
předurčuje jednotku nejen pro zásahy v katastru obce, ale i mimo obec
podle poplachového plánu, který vypracovalo vedení Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje. Na základě tohoto dokumentu
musí být jednotka akceschopná do pěti minut po oznámení události
Krajským operačním a informačním střediskem Kladno. Díky postupnému
dovybavení z rozpočtu obce je jednotka schopna tyto limity naplňovat.
Důkazem vysoké akceschopnosti a morálky jednotky byla především její
činnost při letošních povodních. Chyňavští hasiči v tomto období
zasahovali celkem 25x, nejen v katastru Chyňavy, ale i v obcích Vráž,
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Nenačovice, Chrustenice, Loděnice, Svatý Jan pod Skalou, Srbsko, Beroun,
Sýkořice, Dolany a Hlásná Třebáň. Jednalo se především o čerpání vody,
likvidace překážek na komunikacích a zajištění ostatních životních potřeb
v zasažených oblastech. V současné době má jednotka na svém kontě
celkem 83 výjezdů, což je nárůst oproti stejnému období loňského roku o
cca 60%. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat obci, hlavně pak panu
starostovi za pomoc při zajištění akceschopnosti jednotky a především
pak všem členům zásahové jednotky za jejich obětavou a nezištnou práci
a za jejich obrovské nasazení v období povodní tohoto roku. Zde opravdu
platilo heslo, že hasiči zasahují tam, odkud ostatní lidé utíkají.
Jaroslav Nejedlý, starosta SDH Chyňava

Oslava 80. výročí SDH Lhotka
Ustanovující schůze sboru se konala 12. února 1933 v místním
hostinci u Tomáše Kučery, kde byl starostou sdružení zvolen Josef Vlasák,
velitelem Josef Kindl a jednatelem Josef Pinkas. Hasiči tehdy k požárům
vyjížděli se stříkačkou taženou koňmi. Počátky působnosti sboru byly
vynikající, hasiči organizovali společenské akce jako například plesy a byli
nositeli občanského života v malé obci. Po válce nastal v činnosti jednotky
útlum z důvodu menší členské základny. V devadesátých letech minulého
století se dokonce uvažovalo o rozpuštění sboru.
Naštěstí k tomuto činu nedošlo a zásluhou tehdejšího velitele sboru Josefa
Palečka a starosty Václava Pinkase do řad lhoteckých hasičů v roce 2001
vstoupila mladá generace.
Rok 2001 lze chápat jako významný mezník v novodobé historii sboru,
protože od té doby se podařilo vybudovat opravdu akceschopný sbor s
dobře fungující zásahovou jednotkou JPO 5 a výtečným soutěžním
družstvem, které se v roce 2012 dokonce probojovalo na krajskou soutěž
v požárním sportu v Mladé Boleslavi, kde v kategorii požární útok, získalo
pohár za druhé místo.
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Malý sbor, jehož členská základna osciluje kolem 25 hasičů, je také
iniciátorem zajímavých nápadů. Například v roce 2004 jeho představitelé
vymysleli bodovací soutěž v rámci celého Okrsku Chyňava, kam sbor patří.
Všechny soutěže uspořádané v okrsku se bodují a na konci sezóny je
vyhlášen absolutní vítěz okrsku, a to jak v kategorii muži, tak ženy. Sbor
tento pohár vyhrál v letech 2004, 2008 a 2012.
Každoročně sbor pořádá soutěž v požárním sportu O putovní pohár
Lhotky a v roce 2013 to byl již 10. ročník. 24. srpna sbor oslavil 80 let své
existence a výročí proběhlo v podobném duchu jako to před deseti lety a
zůstaly na něj živé vzpomínky nejenom v srdcích hasičů, ale i místních
občanů. Součástí rozsáhlého programu bylo slavnostní otevření nově
opravené zbrojnice, kterého se mimo jiných zúčastnil i senátor Jiří
Oberfalzer a místním hasičům daroval sponzorský dar ve výši 10.000Kč.
Odpoledne probíhaly ukázky hasičské techniky, soutěž v požárním sportu
a hudební zábava doplněná velkolepým ohňostrojem.
Hasiči ze Lhotky děkují panu starostovi, radě a zastupitelstvu obce za
značnou podporu jejich činnosti.
Náš dík patří i místním občanům, kteří nás nezištně podporují a stojí při
nás, jmenovitě panu M. Mikulovi, vedoucímu Sport Baru na Homolce
v Berouně a dále rodině Novotných.
Mgr. Dalibor Bartoš, starosta SDH Lhotka
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Společenská kronika
Červenec
Josef Dlouhý; Libečov
Božena Babyková; Chyňava
Marie Kšírová; Libečov
Josef Bartoš; Lhotka
Marie Veverková; Chyňava
Jarmila Krobová; Chyňava
Božena Jonášová; Chyňava
Bohumil Stádník; Chyňava
Ladislav Douša; Chyňava
Antonín Krob; Chyňava
Zdeněk Kosprd; Chyňava
Josef Kavka; Chyňava
Marie Kroupová; Chyňava
Miroslav Vlček; Chyňava – chaty

92
90
84
83
83
83
81
80
79
78
78
76
75
70

Srpen
Františka Bártová; Chyňava
Marie Dlouhá; Libečov
Věroslav Šlajchrt; Chyňava
Marta Plátková; Chyňava
Václav Černý; Chyňava
Miroslava Bauerová; Chyňava
Alena Přibylová; Chyňava
Růžena Kšírová; Libečov
Miroslava Machová; Chyňava
Eva Kabeláčová; Malé Přílepy
Marie Dražanová; Chyňava

92
87
82
82
82
81
81
80
80
75
70

Září
Rudolf Endršt, Chyňava
Václav Houdek, Chyňava chaty
Marie Kaiprová, Chyňava
Alena Lepičová, Chyňava
František Martínek, Chyňava
Alena Martínková, Chyňava
Václav Pelc, Chyňava
Lenka Skoková, Chyňava

87
85
80
77
80
75
76
78
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Vlasta Soukupová, Libečov
Jarmila Štětková, Chyňava
Stanislav Veverka, Malé Přílepy

86
78
75

Pozvánky a informace
• Obecní rada spolu s Chyňavským klubem seniorů pořádají

•
•

•
•

při příležitosti Mezinárodního dne seniorů Celoobecní
setkání seniorů ze všech částí obce, které se uskuteční 28.
září v 14:00 v sále Dělnického domu. Program: projev
starosty obce a předsedy ChKS, kulturní vystoupení dětí,
volná zábava při hudbě Ing. P. Jungmana.
Svoz domovního odpadu od 1. října 2013 bude v Chyňavě,
Libečově, Lhotce a Podkozí prováděn každou středu.
V Malých Přílepech každé úterý.
Hasiči Lhotka Vás srdečně zvou na slavnostní otevření
pietního místa, které připomíná vypálenou předchůdkyni
současné obce Lhotka – Březovou Lhotu. Akce se uskuteční
v neděli 13. října od 14:00, kdy se zájemci mohou
shromáždit před hasičskou zbrojnicí, prohlédnout si
nástěnku a potom budou odvezeni na místo, kde stávala
Březová Lhota. Součástí programu bude i možnost přispět na
vybudování památníku připomínající opuštěnou vesnici.
Beseda s cestovatelem MUDr. Jiřím Pertlem o jeho
putování po Africe se uskuteční v sobotu 19. 10. Od 17:00
v prostorách galerie Dělnického domu v Chyňavě.
Tak jako v předešlých letech bude i letos proveden bezplatný
sběr velkoobjemového komunálního odpadu. Odpad
k likvidaci mohou předávat občané obce a také majitelé
rekreačních objektů v jejím obvodu.
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Důrazně upozorňujeme, že se jedná o sběr komunálního
odpadu (co se nevejde do popelnic),
v žádném případě nebudou přebírány nebezpečné
odpady.
Svoz bude proveden:
V sobotu 19. října 2013 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 19. října 2013 na Lhotce, v Malých Přílepech a v
Libečově v tomto čase:
8.00 – 8.15 hod. Lhotka u hasičské zbrojnice
8.30 – 8.45 hod. Malé Přílepy u Fořtovny
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.
•

Tak jako každý rok, i letos bude proveden v našich
obcích sběr nebezpečného odpadu, dle vyhlášky č.
185/2001 Sb. Jedná se o zdravotní materiál, oleje,
olejové filtry, staré nátěrové barvy, monočlánky,
výbojky, zářivky, televizory, olověné akumulátory,
mrazáky, ledničky a pneumatiky z osobních vozů.
Občané jej přinesou na předem určená místa, kde
je osobně předají přímo pracovníkům TSMB.
Svoz se uskuteční v sobotu 2. listopadu 2013
v jednotlivých obcích v tomto čase:
Lhotka 8.00 hod. na návsi
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Malé Přílepy 8.15 hod. u Fořtovny
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
•

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun byla upozorněna
zákaznicí z Berouna, že pod záminkou kontroly kvality pitné
vody se dožadovali vstupu do domu údajní pracovníci
vodáren. Podobné případy se nedávno staly na Kladensku a
další podezřelé jednání bylo zaznamenáno odběrateli ve
Zdicích.
Vedení VAK Beroun doporučujeme svým zákazníkům, aby
před vpuštěním do objektu požadovali vždy na zaměstnanci
VAK Beroun nebo Čevak předložení identifikační karty
ověření totožnosti pracovníka vodáren je možné také využít
bezplatnou linku zákaznického centra společnosti – 800 100
663, na kterou se lze dovolat 24 hodin denně.

Upozornění
Opět upozorňujeme občany, že stále platí přísný zákaz
ukládání jakéhokoliv odpadu v areálu bývalých kasáren.
Objekt je monitorován.
Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 26. 9. 2013.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 11. 2013; příští číslo vyjde v listopadu 2013
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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