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Výtisk zdarma

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

Občanská sdružení v obci
SDH Chyňava
Vážení spoluobčané,
i když se většina z nás snaží, aby
všechny naše obce byly upravené,
najdou se mezi námi takoví, kteří
naše snažení maří a zbytečně nás
připravují o peníze. Jen v posledním
měsíci byly v Chyňavě vyvráceny
čtyři dopravní značky a poškozena
tabule prezentace akce „Plynofikace
obce Chyňava“. Přitom její instalace
je podmínkou získání dotace.
Majitelé aut bezostyšně parkují na
chodnících a travnatých plochách.
Chodci a někdy i maminky s kočárky
pak musí sejít do silnice, aby
takovéto auto obešli, a tak vystavují
sebe i dítě značnému nebezpečí.
Protože domluvy nepomáhají,
rozhodla rada obce, že každé
poškození dopravního značení a
každé parkování na chodníku nebo
na travnaté ploše bude příště
nahlášeno Policii ČR.
Václav Kšír – starosta

Blíží se konec roku a nastává čas
bilancování. Rád bych využil této
příležitosti a seznámil vás s historií
a činností zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Chyňava.
Nejprve bych se pokusil stručně přiblížit
současnou strukturu organizace požární
ochrany
v rámci
integrovaného
záchranného systému, neboť jsem zjistil,
že řada občanů o tom nemá představu.
Každý stupeň samosprávy má za úkol,
mimo jiné, zabezpečit požární ochranu ve
svém územním celku. Na konci tohoto
žebříčku jsou obce, tj. starostové. Mají dvě
možnosti - Jmenovat zásahovou jednotku
obce
(zpravidla
ze členů
Sboru
dobrovolných hasičů) a financovat její
činnost, nebo uzavřít smlouvu s jinou
jednotkou (např. HZS) a spolufinancovat ji.
Toto je příklad Vráže, kde smluvně

zajišťuje PO naše jednotka. Všechny jednotky dostávají proplaceny PHM a
zničený materiál při zásazích mimo území zřizovatele. Podle velikosti
obce, zásahuschopnosti, spolehlivosti, vybavení, geografických podmínek
a dalších ukazatelů jsou jednotky zařazeny do následujících kategorií:
JPO I – profesionální jednotka hasičského záchranného sboru kraje
s výjezdem do 2 minut
JPO II – jednotka SDH obce s počtem obyvatel zpravidla nad 1.000
s výjezdem do 5 minut, zasahuje i ve větších vzdálenostech mimo obec,
spolufinancuje kraj
JPO III – jednotka SDH obce s počtem obyvatel zpravidla nad 1.000
s výjezdem do 10 minut, zasahuje i mimo obec
JPO IV – profesionální jednotka hasičského záchranného sboru podniku
JPO V – jednotka SDH obce, zasahuje zpravidla na území obce
JPO VI – jednotka SDH podniku
Novodobá historie naší jednotky, se začala psát po revoluci, když nám
koncem roku 1990 obecní úřad zakoupil úplně novou automobilovou
stříkačku LIAZ 101 CAS 25. Kolem roku 1995 začala úzká spolupráce
s HZS, která trvá dodnes. V roce 2005 jsme přivezli od Policie ČR vyřazený
Volkswagen Transporter (r.v. 1997). Přes zimu byl svépomocí opraven a
dostal nový lak. Další rok začaly práce na vybudování hřiště pro požární
sport v areálu býv. kasáren. Rok 2008 přinesl hned několik významných
událostí. Václav Kšír po 25 letech skončil ve funkci velitele a na jeho místo
byl jmenován Pavel Šimek. Od HZS Beroun přišla vyřazená TATRA T 815
CAS 32 (r. v. 1987), na našem hřišti byla uspořádána první okrsková
soutěž, a hlavně – naše jednotka byla přeřazena z kategorie JPO III do
kategorie JPO II, jako jediná na okresech Beroun a Kladno a tak je tomu do
současnosti. Na konci roku 2009 jsme převzali novou hasičskou zbrojnici
v areálu býv. kasáren a na podzim 2010 nám přivezli kolegové z italského
Pieve di Ledro darem další vůz – FIAT Ducato 4x4 (r. v. 1990), který
používáme jako technický automobil. V roce 2011 jsme zakoupili nový
přívěsný vozík MARO na převoz stříkaček a hadic. V listopadu tohoto roku
skončil z pracovních důvodů s funkcí velitel Pavel Šimek, novým velitelem
se stal Josef Husák a jeho zástupcem Zdeněk Bauer. Starostou SDH
Chyňava je Jaroslav Nejedlý, jednatelem Jiří Němec.
Veškerou naši činnost řídí pomocí radiostanic a mobilních telefonů
krajské operační středisko Kladno.
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Při vyhlášení poplachu nám zazvoní mobil a SMS zpráva stručně oznámí
co se děje. Z tiskárny v hasičárně vyjede trochu podrobnější jízdní příkaz
a současně se rozhouká siréna. Vím, jak je zvuk sirény obtěžující, zejména
pro občany s bydlištěm v okolí Lipek, ale každý rok se stane, že vypadne
mobilní síť a potom je siréna to jediné co nás vyšle někomu pomoci. Chtěl
bych tímto požádat veřejnost o shovívavost, vždyť nikdo neví, kdy bude
potřebovat pomoc i on.
Naše zásahová jednotka čítá 24 členů a v kteroukoliv denní či noční dobu
musí minimálně 4 muži do 5 minut od vyhlášení poplachu vyjet k zásahu.
V drtivé většině výjezdů nás jezdí větší počet.
Do roku 2012 jsme vyjížděli k zásahům průměrně 30 x ročně, ale rok
2013 přinesl zlom. Částečně na to měli vliv letošní povodně a částečně
také asi naše renomé, kdy nás operační středisko vysílá stále častěji a
stále dál od naší obce. Zkrátka k 25. 11. 2013 máme za sebou zatím 90
výjezdů, z toho 25 x požár, 54 x technická pomoc (např. čerpání vody,
odstraňování překážek a nebezpečných stavů atd.), 6 x dopravní nehoda,
3 x únik nebezpečných látek, 1 x záchrana osob a 1 x evakuace
obyvatelstva. 30 zásahů proběhlo v katastru obce, 60 mimo obec. V okrese
Beroun jsme zasahovali 75 x, v okrese Kladno 9 x, v okrese Praha západ 4
x a v okrese Rakovník 2 x.
K tomu všemu je třeba připočítat hodiny strávené při údržbě techniky a
výstroje (ihned po každém výjezdu se musí vozidla i výstroj doplnit a
připravit do pohotovosti), požární zbrojnice i hřiště pro požární sport,
dále pomoc obci a organizace různých kulturních akcí. Členové jednotky
také absolvují každý rok cca 10 odborných školení. Musím zde též zmínit
úspěchy našich soutěžních družstev v požárním sportu (máme i družstvo
žen). Pod vedením Zdeňka Bauera st. dosahují každoročně velice dobrých
výsledků jak na okrskové, okresní, tak i na krajské úrovni. To jsou další
hodiny strávené při trénincích, soutěžích, výrobě a údržbě překážek apod.
Na údržbě, úklidu a soutěžní činnosti se podílejí i členové a členky SDH,
kteří nejsou zařazeni v zásahové jednotce. Toto vše všichni dělají bez
nároku na jakoukoli odměnu – tzn. zdarma, (kromě slevy na popelnice)
což je v dnešní době dost neobvyklé.
Proto bych chtěl na těchto stránkách velice poděkovat všem členům SDH
Chyňava za jejich úsilí, obětavost a dosavadní činnost. Dík patří také
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rodinám členů za to, že tolerují, že je taťka nebo synek často pryč (v šesti
případech oba dva).
Na závěr chci popřát všem obyvatelům obce Chyňava krásné prožití
vánočních svátků, šťastný a veselý nový rok 2014 a zároveň abyste naše
služby pokud možno nepotřebovali.
Josef Husák st., velitel SDH Chyňava
P. S. Pokud Vás zajímají další podrobnosti z naší činnosti, najdete je na:
hasicichynava.profitux.cz.
Zároveň si dovolujeme pozvat všechny členy a příznivce SDH Chyňava na
Valnou hromadu, která se koná v sobotu 25. 1. 2014 od 15,00 hod
v restauraci u Hořických.

Karosa SDH Chyňava
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Stalo se
Volby do Poslanecké sněmovny v Chyňavě
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
konaly ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013. V Chyňavě demokratického
práva volit do zákonodárného tělesa využilo přibližně 63 procent
oprávněných voličů. Těsně zvítězilo hnutí ANO 2011 podnikatele
Andreje Babiše se ziskem 18 procent, v těsném závěsu byla
Komunistická strana Čech a Moravy následována ČSSD, která dosáhla
necelých 17 procent, na čtvrtém místě byla TOP 09 s téměř 15
procenty a konečně na čtvrtém místě ODS s 11 procenty. Výsledky
v obci se tedy lišily od těch celorepublikových, ve kterých zvítězila
ČSSD.
(Více informací na
http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=531294&
xvyber=2102)

Pochyňavské svícení 2013
Ráno nám svatý Martin poslal k velké radosti dětí první sníh.
Velmi početný průvod s lampionky ho navečer za asistence
místních hasičů hledal v ulicích naší vesnice, ale marně. Tereza
Přibylová z chyňavského ochotnického spolku „DIVOCH“ nám
vysvětlila, kdo to sv. Martin byl, a tak jsme ho všichni volali, aby
zase přijel. Nejdříve to vypadalo, že přijel autobusem, ale nakonec
spořádaně přiklusal svíčkami ozářenou cestou a přivezl martinské
rohlíky. Podle tradice se každý obdarovaný má o rohlík s někým
rozdělit. Pro zájemce byl na zahřátí ještě svařák, grog nebo teplý čaj
a výborné kremrole.
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Restauraci u Hořických pak zaplnili hosté, kteří nad výbornou
pečenou kachnou a svatomartinským vínem pokračovali až do rána.
Hrála jim k tomu country kapela složená z místních i přespolních
hudebníků.
Lenka Hladká
Beseda s cestovatelem
Za účasti asi 70 nadšenců vyprávěl téměř dvě hodiny charismatický
Dr. Jiří Pertl o cestování po Africe. Na velké plazmové televizi jsme
shlédli spoustu úžasných fotek drsné africké krajiny, nádherných
zvířat a vyslechli si řadu dobrodružných příběhů.
(redakčně upraveno, zdroj: http://kulturachynava.webnode.cz/news/beseda-s-cestovatelem-19-10-2013/)
Novinky ze školy
V září vystoupily mladší děti na schůzi seniorů. V říjnu byly společně s rodiči na
hokejovém utkání LEV Praha a CSKA Moskva. Dva dny po podzimních prázdninách
jsme poznávali okolí. Starší děti se vydaly na rozhlednu na Lhotce. Další den byl
vlastivědný program, návštěva Bukové u Příbramě - Čechova stodola a v Pohádkové
zemi p. Klimtové. Děti z 1. – 3. ročníku navštívily v listopadu Lední revue v Berouně
Začátkem listopadu byla Drakiáda na Kamenné, také mladší děti byly ve sklárně
v Nenačovicích. V půlce listopadu skončil plavecký výcvik, více jak polovina dětí
uplavala na závěr 200m. Dále škola pořádá 3. 12. společně s Klubem seniorů Vánoční
trhy, kde budou vánoční dílny pro děti a možnost nákupu menších dárků.
Ve čtvrtek 5. 12. děti z 5. třídy připraví pro mateřskou školu a ostatní děti Mikulášskou
nadílku.

Společenská kronika
Říjen
Miloslava Grygarová; Chyňava

70

Zdeňka Hejná; Chyňava

85

Marie Holečková; Chyňava

70
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Olga Dvořáková; Chyňava

87

Karel Krob; Libečov

75

Zdeňka Vytejčová; Chyňava

83

Miroslav Mach; Chyňava

86

Vlasta Landová; Chyňava

88

Zdeňka Čermáková; Chyňava

86

Irena Nejedlá, Malé Přílepy

70

Zdeňka Bobková; Libečov

70

Václav Vytejček; Chyňava

87
Listopad

Irena Lepičová; Chyňava

83

Růžena Joklová; Chyňava

99

Marie Krobová; Chyňava

85

Růžena Nová; Chyňava

70

Eva Gruberová; Chyňava

83

Zdeněk Tichý; Chyňava

70

Olga Jonášová; Chyňava

88

Stanislav Halás, Chyňava

87

Miroslav Endršt; Chyňava

93

Miroslav Urbánek; Chyňava

70

Miroslav Krob; Chyňava

90

Danuše Kelnhoferová; Chyňava – chaty
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Pozvánky a informace
•

Milé děti a milí rodiče, divadelní soubor Chyňava si vás
dovoluje pozvat do Dělnického domu na pohádku Ženich pro
čertici, která se bude konat v sobotu 07. 12. 2013 od 16.00 h
• Chyňavský divadelní soubor si Vás dovoluje pozvat do Lipek na
živý betlém. V sobotu 21. 12. 2013 od 17.00 h.
• Od 1. října 2013 do 30. dubna 2014 bude svoz domovního
odpadu v Malých Přílepech prováděn každé úterý.
• Od 1. října 2013 do 30. dubna 2014 bude svoz domovního
odpadu na Lhotce prováděn každou středu.
• Rok na vsi. U příležitosti jarní výstavy byla vyhlášena
celoroční soutěž v amatérské fotografii zaměřená na Chyňavu
a okolí. Po celý rok můžete zasílat fotografie e-mailem na
adresu kultura-chynava@seznam.cz. Vyhlášení vítězů
v kategorii krajina a lidé proběhne na jarní výstavě v březnu
2014. Bližší informace o podmínkách naleznete na:
http://kultura-chynava.webnode.cz/

•

U prodejny Jednoty v Chyňavě je umístěn kontejner na
textil, obuv a hračky
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Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
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