Chyňavský zpravodaj
D vo u mě s í č ní k pr o C hy ň a vu, L i b e č o v, M al é P ř í l e py , P od koz í a L hot ku u B e r ou na

C h y ň a v s k ý d i v a d e l n í ro k p o č t v r t é
Dětským divadelním souborem Věry Hrabětové, o kterém jsem psala minule,
prošly desítky malých ochotníků. Ale jen některým vůně šminek a potlesk diváků učarovaly natolik, ţe přešli do souboru dospělých a věnovali ochotničení celá
léta. Hodně z nich uţ opustilo jeviště. Někteří se na nás dívají z hlediště, někteří
uţ, bohuţel, z divadelního nebe. Jsou ale mezi námi i tací, kterým léty divadlo
nezevšednělo a věk neubral na energii. K těm skalním patří jednoznačně chyňavský kovář Pavel Jungmann. Ochotničí, tomu neuvěříte, uţ více neţ čtyřicet let.
Nejen, ţe hraje, ale je i za výrobou většiny kulis a rekvizit jak pro divadelní hry,
tak pro Pohádkový les nebo Betlém. To jsou, jak víte, další akce , které pořádáme. Dlouhodobě a s úspěchem.
Letošní výročí je pro nás výzvou. V Chyňavském zpravodaji jsme se ohlédli
za historií, ale to hlavní připravujeme na podzim. V sobotu 17. října zahájíme na
galerii Dělnického domu velkou výstavu divadelních fotografií, plakátů a rekvizit. Ještě ten večer sehrajeme veselohru Paní Fantomasová se zlobí, kterou zopakujeme 25. října a 7. listopadu. Pozvali jsme si hosty, loděnický divadelní soubor L.O.Ď., který 31. října uvede Světáky. A nakonec slibovaná třešnička na
dortu: divadelní bál rozjedeme 21. listopadu večer v Dělnickém domě. Rozhodně čekáme, ţe nás v tom nenecháte. Přijďte na výstavu, na divadelní představení
a v ţádném případě si nedejte ujít bál. A víte co? Přijďte v divadelním kostýmu.
Buďte královnou, mušketýrem nebo klidně drakem. Máte radši baroko nebo třicátá léta? Tento večer je vše dovoleno a ţádný převlek není dost ulítlý. Samozřejmě vás nepřehlédneme
ani v klasickém společenském oděvu. Jediné, co si opravdu nesmíte
obléknout, je znuděná nálada.
Oslavte s námi 110. výročí ochotnického divadla v Chyňavě a zůstaňte nám věrni i v dalších letech.
Všechno, co ochotně děláme, děláme pro vás.
Iveta Nejedlá
Představení Ţralok v medu, 2014,
J.Vejvoda, P.Nejedlý, M.Kosprd, P.Nejedlý, O.Fuchs, L.Vojkůvka, P.Jungmann
T.Přibylová, I.Nejedlá, R.Grygarová, R.Bauerová, M.Mondeková

Jak plynule přejít na plyn
Koncem června propojil distributor, firma RWE GasNet s.r.o., všechny tři větve
rozvodu plynu v obci. Byla provedena revize tohoto středotlakého rozvodu
a plyn přiveden do kaţdého HUPu. Přívod plynu od HUPu do domu provede
odborná firma, která je většinou schopna zajistit i potřebnou revizi tzv. odběrného místa, ať uţ je to plynový kotel nebo třeba varná deska. Dále je třeba sjednat
pokračování na str. 2
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ZDARMA
Jsme v polovině září
a máme za sebou pravděpodobně největší sucho v novodobé historii
naší republiky. Teprve
nyní se ukázalo, jak
bylo dobré rozhodnutí
dobudovat vodovod.
Škoda, ţe nemohli být
dosud připojeni všichni. Ti, kteří se museli
spoléhat na své studny,
byli ve značné nevýhodě. Tam nás ještě čeká
spousta práce. V mnoha studních, vodních
zdrojích a nádrţích,
kde bylo vţdy vody
dost, najednou voda
chybí. Je třeba veřejně
mluvit o nedostatku
vodních zdrojů a čistotě vody. Zatím nám
nezbývá neţ vodou šetřit a řádně hospodařit.
Extrémní sucho zapříčinilo i rozsáhlé poţáry
na rakovnicku, které
likvidovali i chyňavští
hasiči a protoţe jsem
byl také přítomen, vím,
jaké fyzické a psychické úsilí se za touto mimořádnou událostí
skrývalo. Proto velmi
potěšil děkovný dopis
od starostky obce
Chrášťany u Rakovníka, jehoţ plné znění
najdete na stránkách
obce.
Václav Kšír, starosta

Zp r á v y z o b c e
Z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 1. 6. 2015
ZO schvaluje zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou a přijímá
nápravná opatření.
ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014
ZO schvaluje smlouvu o podmínkách napojení při
realizaci plynofikace obce Lhotka
ZO navrhuje udělovat „Cenu obce Chyňava“ při
významných výročích občanů
Zesnulou zastupitelku Jitku Machovou nahradil
od 1. 6. nový zastupitel ing. Josef Hakl. Její památku uctili všichni přítomní minutou ticha.

Ukládat BIOodpad rostlinného původu ( tráva a listí )
je moţné v Chyňavě pod hřištěm ve středu a v pátek
16-18 hod a v sobotu mezi 14-15 hod. Větve ze stromů přivezte na koupaliště v sobotu mezi 13-14 hod.
Jiný termín lze dojednat s p.Krbcem, tel. 723541683.
Tyto termíny platí pro měsíce září a říjen.
Na Malé Straně byla instalována dopravní značka sniţující rychlost vozidel na 30 km. Řidiči, berte ohled
na děti, které tudy chodí
Byla podána nová ţádost o dotaci na projekt Kanalizace Libečov z důvodu změny dotačních podmínek
Obec nabízí od 1. 10. k pronájmu restauraci a ubytovnu v Dělnickém domě. Bliţší informace na OÚ.

Během těchto prázdnin se ve škole budovaly nové toaZ usnesení Zastupitelstva obce ze dne 24.8.2015 lety v přízemí a v prvním patře. Ty původní byly z roku 1972, kdy byla vybudována přístavba školy - na
první fotografii jsou ještě staré odpady.
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků a maVýstavba byla dokončena týden před začátkem nového
jetku SK Chyňava do majetku obce
školního roku. Nové toalety mají odvětrávání
ZO schvaluje odkup pozemků parc.č.5282/63
pomocí ventilátorů, k úspornému ovládání osvětlení
a 5282/18 v k.ú.Chyňava od manţelů KŘ a BŘ za slouţí pohybová čidla, na chlapeckých toaletách
účelem dořešení majetkových vztahů kvůli plyno- je pisoár s funkcí automatického splachování, jsou zde
fikaci obce
zabudována velká zrcadla.
Alena Vacinová
ZO schvaluje ţádost o převod pozemku parc.č.984
v k.ú.Libečov od Úřadu pro zast. státu ve věcech
majetkových na obec. Jedná se o cestu od benzinky v Libečově ke statku manţelů Kubáskových
ZO schvaluje Rozp.opatření č.3, kde největší navýšení je v paragrafu odpadů z důvodu velké finanční zátěţe za odvoz odpadů z lokality Podkozí
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole Finančního
výboru a ukládá nápravu nedostatků
POPLATEK ZE PSŮ
Vybírání poplatků ze psů upravuje v naší obci Vyhláška č. 4/2003. Poplatek je splatný do konce února a týká se všech psů od 3 měsíců věku. Výjimku
tvoří jen slepečtí psi. Rozpočet pro rok 2015 počítal s částkou 50.000,- Seznam aktualizovaný dle
hlášení občanů předepisuje částu 43.975,K 30. 6. 2015 bylo vybráno 78,9 % rozpočtované
částky, k 31. 8. 2015 zbývá uţ jen 1,88 % předepsané částky.
Prosíme zbývajících 7 majitelů psů, aby poplatek
za svého čtyřnohého přítele uhradili.
Děkujeme Váš Obecní úřad

Jak plynule přejít na plyn
smlouvu s distributorem o připojení k soustavě na pobočce Kladno. V tuto chvíli uţ si kaţdý můţe vybrat
obchodníka, tedy firmu, která bude plyn do domu dodávat. Obchodníkovi předá revizi a sepíše s ním smlouvu. Obchodník informuje distributora, který instaluje
plynoměr do HUPu. Se smlouvou v ruce lze poţádat
obec o vrácení části příspěvku ve výši 7.000,- Kč.
Na Obecním úřadě byly z důvodu nemoci nut- Musíte to ale stačit do 30. 6. 2016.
né personální změny. Prosíme občany o shovíva- Buďte obezřetní, i při výběru obchodníka můţete naravost, neţ se situace vrátí k normálu
zit na nesolidní jednání.
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Běh na Březovou Lhotu
Jiţ několikrát jste si ve Zpravodaji mohli přečíst o Březové Lhotě, která je pokládána za předchůdkyni
dnešní Lhotky. Její osud byl podobný tisícům jiných vesnic, které byly v době třicetileté války (1618 –
1648) zdevastované ţoldnéřskými vojsky cizích armád drancující české země v posledních letech tohoto
náboţensko-mocensky motivovaného konfliktu. Například jeden ze švédských velitelů, plukovník Adam
Pfühl, se chlubil, ţe dal sám vypálit na 800 vesnic.
Během na Březovou Lhotu jsem chtěl podpořit zájem o zajímavou historii Lhotky ale i sportovní aktivity místních obyvatel. Výhodná poloha zaniklé obce umoţnila uspořádat závod na okruhu v celkové délce
7,5 km. Vše vypuklo 19. července v 10.30 hod, kdy po odhalení pamětní desky na boţích mukách věnovaných Březové Lhotě byl závod odstartován.
Celkem se sešlo na 11 běţců různého věku
a všichni pojali závod velice odhodlaně a dali
do něj maximum. Vítězem se stal pan Mikula
ze Lhotky s časem 27 minut. Druhý byl pan
Jan Libus z Malých Přílep a třetí Matouš
Rumler ze Lhotky. Kuriozitou byla běţkyně
paní Zuzana Pinkasová, které trasu absolvovala s kočárkem se svými dvojčaty a krásným
časem 46 minut.
Pan starosta poblahopřál závodníkům
a předal jim hodnotné ceny. Děkuji dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění soutěţe,
a těším se na druhý ročník.
Mgr. Dalibor Bartoš

Chyňavský hasičský sbor v nezvyklé roli

V lesním hřbitově u bývalého Kyšického mlýna (navzdory názvu mlýna leţícího v katastru Chyňava) se
od 25. července tohoto roku tyčí 9 metrů vysoký kříţ inspirovaný kmenem akátu, přesněji trnovníku bílého. Stéla urnové kobky, dílo praţských sochařů Zdeňka Ruffera a Zorky Krejčí, bylo odlito
z vysokopevnostního betonu v květnu 2015 po dvou
letech práce.
K úspěchu ambiciózního projektu významně přispěli ochotou i profesionálním přístupem chyňavští
hasiči, kteří tvořili základ týmu 18 osob, které se zúčastnily nejriskantnější části akce – přenesení a vyzvednutí více neţ 300 kg váţícího objektu extrémně
náchylného k přelomení ve vodorovné poloze a při
vnášení sil potřebných ke zvednutí.
Kříţ je uměleckou i technickou zajímavostí. Akci
připomíná informační deska u paty hřbitova. Přijďte
se podívat.
manţelé Broţovi
Váţený pane starosto,
ráda bych poděkovala Vám, členům rady, zastupitelům a vůbec všem občanům Chyňavy za nejkrásnější
dárek, který jsem od Vás všech dostala - za poctu být Čestnou občankou Chyňavy.
Jsem nesmírně dojata a velice potěšena tím, ţe i kdyţ uţ léta v Chyňavě nebydlím, zůstala na mě v myslích
bývalých spoluobčanů hezká vzpomínka.
I já často vzpomínám na krásné roky, které jsem v Chyňavě proţila. Chyňava má a vţdy bude mít v mém
srdci své pevné místo. Vlastně jsem se stále jako občanka Chyňavy tak trochu cítila. A teď to mám od Vás
potvrzené „ černé na bílém.“
Tak mi ještě jednou dovolte za tuto velkou poctu poděkovat a popřát obci do budoucna mnoho úspěchů
a hodně ochotných a tvořivých občanů. Všem Chyňavákům pak přeji hodně zdraví a radosti.
S pozdravem Věra Hrabětová
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Dělnické hnutí v Chyňavě
Organizovat dělnické hnutí v naší obci začal v letech 1896 – 1898 dělník Josef Port z čp. 162 a zaloţil
Všeodborový spolek podpůrný ROVNOST. Prvními členy byli Antonín Kindl, Josef Dvořák, František
Jupa, Václav Jonáš, Josef Čermák, Eman Zarda a Adolf Stádník.
Scházeli se v hostinci u Kšírů v čp. 10 ( na Malé Straně u Kšírů Štěpánů ). Ve spolku byli někteří
místní zemědělci i dělníci ze Ţelezné, Malých Přílep a Libečova a silně zasahovali do politického ţivota
v obci.
Zastupitelstvo obce se tehdy volilo podle volebních kurií, coţ bylo v podstatě podle postavení voličů
ve společnosti. Největší váhu měla kurie velkostatkářská, pak obchodních měst, obchodu
a ţivnostenských komor a venkovských měst. Ţeny, vojáci a dělnictvo měli smůlu. Po zavedení
všeobecného, rovného a tajného volební práva pro muţe starší 24 let s rakouským státním občanství
( 1907 ) byla i v Chyňavě zaloţena místní organizace Sociálně demokratické strany. Prvním předsedou byl
právě Josef Port. Její členové se také dostali do zastupitelstva obce a starostou se stal rolník Václav Dezort
z čp. 22 ( v Lipkách ).
Z podnětu strany došlo v obci v roce 1909 k zaloţení Dělnické tělocvičné jednoty. Jedním z důvodů
bylo i to, ţe z místního Sokola byli vyhazování mladí členové Soc.dem.strany. Cvičilo se v hostinci
u Stádníků čp. 35 ( na Velké Straně u Vápeníků ), také pořádali zábavy, kabarety a různé výlety.
Po 1.sv.válce obnovený výbor spolku rozhodl o stavbě vlastní tělocvičny. I přes komplikovaná
a zdlouhavá jednání nakonec obec souhlasila se stavbou Dělnického domu na obecní zahradě. Spolek
pořádal akce pro získání finančních prostředků, také ţádal o příspěvek Ministerstvo školství a osvěty
i prezidenta republiky. Se stavbou se začalo brigádnicky 22. dubna 1923.
Zpracovala Lenka Hladká
dle materiálů ing. Miroslava Kroba

Národní park Křivoklátsko zvýrazní a proslaví Berounsko
Otiskujeme dopis pana Pavla Kocourka z Chyňavy k tématu Národní park Křivoklátsko:
Česká republika má 4 národní parky na hranicích s Polskem, Rakouskem a Německem. Jsou to území
se zachovalými přírodními krásami a mimořádným výskytem vzácných a chráněných organizmů v jejich
přirozeném prostředí. Něco jako národní poklad, který se má ukazovat a chránit.
Křivoklátsko má unikátní vnitrozemský komplex lesů chráněných od dob Karla IV. Je výjimečné, ţe se
zachoval aţ do dnešní doby a jistě tomu napomohl i místy málo přístupný terén. Mohl by proslavit zdejší
oblast tak, ţe by se stala součástí knih, učebnic a turistických průvodců na celém světě. Protoţe značka
národní park je něco jako korunovační klenoty nebo Praţský hrad. Zvýšila by se prestiţ oblasti a Středočeského kraje. Okolní státy jsou na tom o poznání lépe: Slovensko se pyšní 9 národními parky, Rakousko
jich má 6, Polsko 23 a Německo 15. Se zvýrazněním části oblasti, která je jiţ chráněna formou chráněné
krajinné oblasti, jako biosférická oblast UNESCO a ptačí oblast evropské soustavy Natura 2000, se pojí
i zlepšení sluţeb, usnadnění toku investic do obcí a nárůst počtu turistů i ze zahraničí. Zvýší se i hodnota
nemovitostí.
Otázkou tedy je, co se zhorší. Asi střílení zvěře, které je většinou výsadou bohatých. Protoţe těţba dřeva je jiţ stejně regulována. Nejspíš to nejvíce ovlivní zisk Lesů České republiky, které jsou i nejhlasitějším odpůrcem. Přibudou moţná i nějaká omezení pohybu v lesích. Na Vůznici uţ moţná nepotkáte motokrosové jezdce, probíjející se unikátním chráněným terénem. Bude usměrněn i proud horských kol a čtyřkolek, které můţete spatřit i ve zdánlivě nepřístupném terénu.
Národní park je bohatství celé země. Chráněných krajinných oblastí má Česká republika 25. Seznam
národních klenotů, kterými jsou národní parky, by se rozšířil o jednu poloţku na 5. Především se souhlasem obcí a obyvatel v jeho blízkosti. Protoţe politická vůle vyhlásit národní park Křivoklátsko existuje
a je o něco vyšší, neţ v minulých letech. Přírodní hodnoty jsou mimořádné a odpovídající i přísným mezinárodním normám. Jiná podobná oblast v České republice neexistuje. Je tedy škoda ponechat ji na těţbu
dřeva pro výrobu dřevěného uhlí nebo jako honitbu pro zahraniční turisty. Přece jen vynikající výdělečná
turistická značka a zachované přírodní bohatství pro současné i budoucí generace je více.
Proto, i přes určité obavy z něčeho nového, bychom měli být pro vyhlášení národního parku v blízkosti
naší obce.
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Hasičská Brdská liga opět na berounském okrese
Po dvou letech, zásluhou SDH Malé Přílepy Modré a SDH Broumy, zavítala opět Brdská liga do našeho
okresu. Jedná se o specifickou hasičskou soutěţ v poţárních útocích na 2 hadice B pro ţeny i muţe se stejnými podmínkami. Tuto soutěţ jsme pořádaly 2x v Chyňavě na fotbalovém hřišti a pro nezájem okolních
sborů, téţ občanů a s minimálním přispěním obce jsme se rozhodly jiţ více v naší „ střediskové“ obci soutěţ nepořádat.
SDH Broumy, ţeny i muţi, začalo jezdit a soutěţit v jednotlivých kolech, která se povětšinou pořádají
na příbramském okrese, ale od loňska i na sedlčansku. Soutěţ se dostává do povědomí příznivců hasičského
sportu.
Na přípravě dvoukola se podílely stejnou měrou jak MPM, tak Broumy, které zapůjčily sportovní areál
nejen k soutěţení, ale i k přespání soutěţících a téţ se postaralo o večerní zábavu s country kapelou Dědci.
Sobotní kolo mělo veliký úspěch. Občané Broum a blízkého okolí, přišli podpořit všechna soutěţní druţstva, hlavně ale
to vlastní, domácí. Zdrţeli se do pozdních nočních hodin a na
parketu před podiem se vyřádili společně se soutěţícími. Stánky s občerstvením a pitím byly navštěvovány do pozdní noci.
Druhý den, v neděli, opět broumští občané přišli a opět
fandili.
Za nás, pořadatele, bych chtěla všem zúčastněným a zainteresovaným poděkovat za vzornou přípravu a hladký průběh
celého náročného víkendu a divákům poděkovat za hezkou
atmosféru, kterou pro soutěţní druţstva vytvořili.
Za SDH Malé Přílepy Modré a SDH Broumy
Marie Malá a Vlastimil Srp

Pochyňavské svícení
bude letos v pátek 13. 11. 2015. S dětmi se sejdeme před
Dělnickým domem a v 17.00 hodin se vydáme na lampionový průvod obcí. Na startu a zároveň v cíli bude připraveno něco k zakousnutí a dle zvyku teplé nápoje.
Letos jsme se ale rozhodli pro změnu. Nebudeme vítat
Martina, ale přivítáme mystickou skupinu Hypnotica,
která nám předvede ohňovou show. Moţná někoho zamrzí upuštění od tradice, ale doufáme, ţe tuto změnu přijmete s pochopením. Celou akcí nás budou provázet naši
nepostradatelní dobrovolní hasiči.
Za Obec zve kulturní komise s organizačním týmem :-)

Zpráva ze sociální poradny
Od března letošního roku je v provozu sociální poradna Centra pro zdravotně postiţené a seniory Beroun
v Dělnickém domě, a to kaţdé druhé úterý v měsíci od 9 do 11 hodin.
Při kaţdém poradenském dnu navštívili poradnu jeden aţ tři klienti. Jiţ jsme zaznamenali první výsledky
naší činnosti. Klientům byly posudkovou komisí přiznány příspěvky pro osoby se zdravotním postiţením,
průkazky ZTP, které alespoň částečně zmírní dopady, které přináší stáří a zdravotní postiţení. Pokračuje
prodej baterií a náhradních součásti do sluchadel, který je také občany Chyňavy vyuţíván. Několik seniorů
se zúčastnilo rekondičních pobytů ve Svobodě nad Úpou a v Deštném v Orlických horách. V říjnu pojedou
ještě do Bechyně.
Poradna bude nadále pokračovat ve své činnosti jako doposud, tedy kaţdé druhé úterý v měsíci od 9-11
hodin. Máte-li problémy, které stáří či zdravotní postiţení přináší, přijďte k nám, pokusíme se vaši situaci
řešit. Veškeré poradenství je zdarma.
Mgr. Petra Šedivá, Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Středočeského kraje, tel. 603575640
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Zeptali jsme se...
V souvislosti se změnami učitelského sboru v Základní škole v Chyňavě jsme oslovili nově příchozí paní
učitelky:
" Napište nám pár vět o sobě a prozraďte, čím překvapíte naše / Vaše děti ve škole?"
Jmenuji se Ivana Macháčková. Vystudovala jsem gymnázium a Pedagogickou fakultu v Plzni. Mám bohaté
zkušenosti s výukou prvňáčků. Prvňáčci v Chyňavě jsou moc šikovní a výborně připravení ze školky. Práce
s nimi se mi velmi líbí. Těším se na děti, které budou chodit do dramatického krouţku. Budeme nacvičovat
pohádky, první v pořadí bude pohádka s vánoční tématikou.
Eva Ešková - třídní učitelka 2. třídy
Je mi 46 let, jsem rodačka z Berouna. Vystudovala jsem Gymnázium v Berouně a Univerzitu Karlovu obor
speciální pedagogika. 24 let jsem učila na ZŠ speciální v Králově Dvoře. V Chyňavě se mi moc líbí, děti
jsou hodné a šikovné, kolegyně vstřícné. Co mě překvapilo? Děti na začátku 2. třídy čtou lépe neţ moji bývalí deváťáci.
Soňa Vávrová - třídní učitelka 5. třídy
Bydlím s rodinou v Niţboru téměř dvacet let. Moji dva synové jsou jiţ dospělí, mladšího teď čeká maturita. Posledních deset let jsem pracovala na základní škole v Roztokách u Křivoklátu. Škola v Chyňavě je
velmi pěkná a má spoustu nového vybavení. Školní rok byl zahájen ve velmi vstřícné atmosféře s kolegyněmi i dětmi a těšíme se na společnou práci.
Simona Vinšová
Na rozdíl od mých tří kolegyň nejsem tak úplně nová. Z Chyňavy pocházím, jsem rozená Fenclová a od
starší generace často slyším „ta od strojníků“. I kdyţ jsem větší část ţivota bydlela v Kladně, do Chyňavy
jsem ráda jezdila a nakonec se sem vrátila.
Čím překvapím děti ve škole? Já doufám, ţe spoustou nových nápadů, námětů a soutěţí v rámci druţiny,
které jsem nasbírala praxí na dalších školách. Zatím ony příjemně překvapují mě. Uţ prvňáčci jsou moc
šikovní, je vidět i výborná příprava ze školky. Jsem moc ráda, ţe v místní škole mohu pracovat.
Ekologické odpoledne pro děti
na hrázi nově opraveného chyňavského rybníka jsme si za
krásného ,,letněbabího,, počasí hráli, soutěţili a povídali o
přírodě s lektorkami Ekocentra Koniklec z Prahy. Zuzka a
Lenka si dokázaly poradit s velmi různověkou skupinou asi
dvaceti dětí. Je to věda, neţ je z pulce ţába. Ţabák Matěj je
seznámil i s ostatními obyvateli rybníka, a děti vědí, co je
potravní řetězec a migrace .... ta vrba jak nám poporostla,
jen odpadkové koše stále schází.
Markéta Holečková

12.ročník soutěže O putovní pohár Lhotky
Předposlední srpnovou sobotu lhotečtí hasiči uţ po dvanácté uspořádali soutěţ v poţárním sportu na louce
pod obcí. Celkem přijelo 7 muţských a 4 ţenská druţstva, aby si poměřila své síly v netradiční štafetě
(např. odvalování traktorové pneumatiky, přeskakování balíků sena) a poţárním útoku. Atmosféra během celé akce byla skvělá díky dobré organizaci
a pěknému počasí. Jiţ podruhé vyhráli hasiči
z Malých Přílep a své vítězství řádně oslavili za poslechu kapely Nanga Parbat, která výborně hrála aţ
do pozdních nočních hodin. Samozřejmě nechybělo
tradiční zapalování nápisu LHOTKA ve večerních
hodinách. Domácí sbor vybojoval druhé místo, ale
především chápe tuto akci jako vrchol své kulturní
činnosti pro obec. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s náročnou organizací.
Mgr. Dalibor Bartoš, starosta sboru
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Společenská kronika
Červenec
Josef Dlouhý, Libečov
Marie Kšírová, Libečov
Marie Veverková, Chyňava
Jarmila Krobová, Chyňava
Boţena Jonášová, Chyňava
Antonín Krob, Chyňava
Zdeněk Kosprd, Chyňava
Vladimír Laibl, Chyňava
František Kohout, Chyňava
Jindřich Štětka, Malé Přílepy
Libuše Berdychová, Chyňava
Zdeňka Slavíková, Chyňava

Srpen
Marie Dlouhá, Libečov
Věroslav Šlajchrt, Chyňava
Marta Plátková, Chyňava
Václav Černý, Chyňava
Miloslava Bauerová, Chyňava
Alena Přibylová, Chyňava
Miroslava Machová, Chyňava
Věra Perglerová, Chyňava
Antonie Palečková, Lhotka
Ladislav Štědronský, Chyňava - chaty
Jaroslava Teplanová, Libečov

94
86
85
85
83
80
80
75
70
70
70
70

89
84
84
84
83
83
82
75
75
75
70

Zápis ze schůze spolků
Na úvod se nám představily zakladatelky nového spolku maminek, paní Lucie Novotná a Anna Pecinová, které chtějí svou činnost zaměřit zejména na rodiče s malými dětmi. Hry, společné akce, hlídání dětí
a další... jejich prvním počinem bude Drakiáda v neděli 20. 9. od 14.00 hodin na Kamenné. Přineste si
draka a vítr, občerstvení je zajištěno.
Hasiči Chyňava uspořádali okrskové i okresní kolo soutěţe v poţárním sportu. Pochvalovali si je soutěţící i diváci. Bohuţel bez úspěchu skončila jejich ţádost o dotaci na opravu vozidla LIAZ. I přes kvalitní
zpracování ji krajští úředníci neodsouhlasili. Auto je z roku 1989 a dosud nebylo v generálce. Proto je nutné opravit alespoň tekoucí nádrţ, na coţ uvolnila prostředky obec. Jednotka musí plnit své úkoly plynoucí
ze zařazení do systému JPO2.
Kontrola italské stezky z Ministerstva zemědělství proběhla zdárně 8. 7. a její členové byly nadšeni
zejména z kvality zpracování jednotlivých zastavení a propagačních předmětů. Přesto nyní, po dvou měsících, ţádají o rozepsání jedné faktury. No, holt, kdo má funkci…
Sportovci zhodnotili Memoriál Josefa a Pavla Husáka jako katastrofu. Malá návštěvnost, špatná organizace a bídný výkon muţstva jsou výsledkem špatného načasování. Napravit by to mohl přesun turnaje na
červen. Příští rok se tedy uvidí. Do nové sezony přesto vyběhlo 6 muţstev a poperou se o dobré výsledky.
Kritika byla k termínu utkání A muţstva, které kolidovalo s hasičskou soutěţí. V tomto případě ale je třeba se sportovců zastat, protoţe utkání okresního přeboru není ţádný přátelák s Hornídolní a termín naši
fotbalisti neovlivní. V říjnu je naplánován tradiční sběr ţelezného šrotu, datum bude včas oznámeno.
Ve stádiu plánování je obnovení tradice vánoční zábavy.
Divadelníci potí krev. Finišují s výběrem fotek a ladí divadelní představení. Tímto vás zvou 17. 10.
2015 na galerii DD, kde zahájí výstavu ke 110. výročí ochotnického divadla v Chyňavě a pokřtí připravovanou publikaci . Výstava potrvá aţ do 28. 11. Na jejich novou veselohru se můţete těšit v termínech
uvedených v článku na str.1. Bliţší časové údaje budou na pozvánkách a plakátech.
Baráčníci mají v říjnu všekonšelské sezení v Králově Dvoře a se zahrádkáři pojedou 3. 10. do Hořovic
na Cibulový jarmark.
Senioři zvou všechny příznivce v pondělí 28. 9. od 14.00 hodin na Celoobecní setkání seniorů do Restaurace ještě k Hořickým. Se svým pásmem vystoupí děti ze ZŠ a k tanci zahraje hudba Petra Jungmanna.
Kdo nepojede na cibulák, můţe 3. 10. vyrazit na zámek Březnice a do milevského kláštera. Výlet si lze
objednat u p. Onderkové, p. Štětkové nebo p. Reizenthalerové a stojí 200,- Kč
Zahrádkáři zahájili moštovací sezonu, kaţdou sobotu od 7.30 – 11.00 hod máte moţnost zpracovat si
svou úrodu. O víkendu 17. – 18. 10. vás zvou na výstavu ovoce do DD.
Zástupci spolků byli upozorněni, ţe ţádosti o příspěvky na činnost musí obci doručit do 30. 11. 2015,
aby jejich výše byla známa při prosincovém schvalování rozpočtu na příští rok.
Přerušení dodávky elektrické energie ohlásily Rozvodné závody na tyto dny:
21. 9. - celá ulice Sobočina, sídliště, od První ulice aţ na konec obce
25. 9. - Rozdělov
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Poděkování
Váţné dýchací potíţe postihly naši adoptovanou mopsičku v pátek večer začátkem srpna. Kombinace
slabého srdce, rozrušení a teploty nad 35°C zapříčinila probdělou noc nás obou a ranní výjezd na veterinu.
Úleva po ošetření se ale nekonala a další jízda někam za pomocí v tom vedru nebyla myslitelná. Pejsek se
dusil. V té chvíli jsem se rozhodla poprvé vyuţít sluţeb pana doktora Havelky - veterináře z Malých Přílep.
Uţ po telefonu vyhodnotil závaţnost situace a pak na místě podával léky a bojoval o ţivot naší Čertiny.
Přijel to sobotní odpoledne k nám domů ještě několikrát. V uzdravení jsme společně doufali do pozdních
nočních hodin, ale stav byl příliš váţný.
Čertině se uţ za duhovým mostem dýchá dobře a já jsem jí vděčná za všechny společné chvíle.
Můj vděk a velký dík patří MVDr. Havelkovi za to, ţe svým citlivým přístupem umoţnil pejskovi odejít
doma. Na svém pelíšku. Mezi svými lidmi. Důstojně, bez stresu a s láskou.
V domácnosti se zvířaty se pořád něco děje, a tak uţ jsme sluţeb pana doktora Havelky museli vyuţít
znovu. Další setkání uţ byla veselá. Zvířata ho vítají velmi bouřlivě a je vidět, ţe má jejich důvěru. Stejně
jako moji.
Jitka JUPOVÁ

Přesun autobusového nádraží v Berouně
Koncem listopadu by mělo dojít k velké změně při cestě autobusem do Berouna. Stávající autobusové nádraţí se přesune vedle toho vlakového. Děti z Chyňavy a z Libečova budou ráno vystupovat na nové zastávce Školní náměstí hned u školy na Závodí, nebo mohou pokračovat dál do centra a vystoupit U Černého
koně. Budou zřízeny nové zastávky v Lidické ulici, plánuje se zastávka u Medicentra. Po vyučování děti ze
závodské školy budou nastupovat na zastávce v ulici Broţíkova. Mimo
špičku autobus na zastávku Školní náměstí zajíţdět nebude.
Pokud budete chtít jet do nemocnice, můţete vystoupit na zastávce Broţíkova nebo U Slavaše a přestoupit na novou linku H, která vás zaveze aţ
do nemocnice. Při cestě do Prahy lze vyuţít na přestup zastávku Broţíkova, v opačném směru U Slavaše. Svoje otázky ohledně trasy linek a nových zastávek můţete klást na formuláři, který najdete na adrese
www.mesto-beroun.cz/obcan/doprava/autobusove-nadrazi
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