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Výtisk zdarma

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

Volby do zastupitelstva obce
konané ve dnech
Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů
v novém roce
Vám přeje

10.10. – 11.10.2014
„Demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse
je možná jen tam, kde si lidé navzájem
důvěřují a poctivě hledají pravdu. To
znamená ochotu naslouchat argumentům,
ochotu odlišné argumenty přijímat a ochotu
zjistit si základní informace o tématu.“
T. G. Masaryk

Václav Kšír
starosta obce Chyňava

Jak to dopadlo a koho jsme si
zvolili, to už všichni víme. Možná je
trochu zarážející, že rozhodnout o tom,
kdo bude obec řídit další čtyři roky, přišla
jen polovina oprávněných voličů. Nu, ta
druhá
polovina
měla
asi
něco
důležitějšího…

Na ustavujícím veřejném zasedání nového zastupitelstva v pondělí
10.11.2014 se sešlo čtrnáct zastupitelů, nových i těch zkušenějších.
Jeden se omluvil z důvodu zahraniční cesty. Nejdůležitějším bodem
jednání bylo zvolení starosty, místostarosty a rady obce.
V tajné volbě byl starostou obce zvolen pan Václav Kšír,
místostarostou jednomyslně pan Milan Hrudka. Do rady obce byli dále
zvoleni Dalibor Bartoš, Josef Husák a Jiří Kříž, přestože Sdružení
nezávislých kandidátů Chyňava slibovalo ve svém volebním programu
prosazování paritního zastoupení ve všech orgánech obce. Ale jak bylo
na zasedání řečeno, tajná volba je věcí svědomí všech přítomných
zastupitelů.
Všichni dále souhlasili, aby předsedou finančního výboru byl
pan Ondřej Fuchs a předsedou kontrolního výboru pan Vladimír
Hladký. Zástupcem místní části bude pro Libečov pan Miroslav Kučera,
pro Podkozí pan Bohumil Malík a pro Lhotku pan Dalibor Bartoš. Nový
osadní výbor Malé Přílepy bude zvolen na dalším jednání
zastupitelstva v prosinci.
Lenka Hladká
Pozn. Zástupci Sdružení nezávislých kandidátů děkují za silný
mandát, který jim voliči svým hlasováním poskytli a chápou to jako
závazek odvádět poctivou práci pro občany všech obecních částí.
Věříme, že jednání rady a jiných orgánů obce budou vedena nadále
v přátelské atmosféře a efektivním způsobem. Současné číslo
Zpravodaje je poslední v tomto formátu, napříště bude ve formátu A4,
v barevné podobě a řadou zajímavých článků. Za toto poslední číslo
děkuji Lence Hladké, která jej sestavila.
Dalibor Bartoš

Napojování jednotlivých objektů na vybudovaný plynovod
v obci Chyňava.
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Protože se množí oprávněné dotazy chyňavských občanů, kdy
už se bude možno napojit na plyn, odpovídám mimo jiné i
prostřednictvím tohoto „Zpravodaje“.
Obec Chyňava v současnosti zajišťuje tři na sebe navazující
akce spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Je to
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ“, „Snížení
energetické náročnosti budovy Dělnického domu“ a „Plynofikace obce
Chyňava“. První dvě jmenované akce byly v předstihu zkolaudovány,
protože jen těžko bychom si mohli dovolit nechat naší školu
nebo Dělnický dům bez zdroje tepla.
Nyní se vrátím k plošné plynofikaci obce, která pochopitelně
nejvíce zajímá naše občany. Na základě smlouvy o dílo uzavřené
s firmou RISL s.r.o. a harmonogramu akce, který byl jedním z podkladů
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byl stanoven termín
dokončení stavebních prací na 30.11.2014. Poslední kontrolní den
stavby byl 27.10.2014.
Od tohoto termínu jsou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
stanoveny další termíny, a to konkrétně:
- termín uvedení do provozu: do 3 měsíců od dokončení stavebních
prací. Splnění se prokazuje doložením kolaudačního souhlasu. V
případě akce „Plynofikace obce Chyňava“ byl termín kolaudace
stanoven do 28. 2. 2015
- termín pro naplnění předpokládaného ekologického efektu je určen
do 12 měsíců od uvedení do provozu. To znamená do 28. 2. 2016.
- termín pro předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce je
dán smlouvou, a to do 15 měsíců od uvedení do provozu. V rámci
závěrečného vyhodnocení akce je potřeba doložit naplnění
ekologického efektu, což v případě plošných plynofikací představuje
prohlášení provozující plynárenské společnosti o počtu napojených
objektů s uzavřenou smlouvou o dodávce zemního plynu. V případě
akce „Plynofikace obce Chyňava“ byl termín stanoven na 31. 5. 2016.
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Z pohledu jednotlivých budoucích odběratelů je důležitý především
den, kdy dojde k vydání kolaudačního souhlasu. Budoucí odběratelé
mohou požádat o napojení objektu na vybudovaný rozvod plynu až po
vydání kolaudačního souhlasu. Nyní proto shromažďujeme doklady,
které jsou nutné k jeho vydání, a věřte, že jich je dost, vždyť plynovod
má délku téměř 11 kilometrů.
Václav Kšír, starosta

Zprávy z obce

Kanalizace v Libečově
Je připraven projekt na akci „ Splašková kanalizace v místní části
Libečov“. Bylo vydáno stavební povolení, zastupitelstvo obce schválilo
podání žádosti v případě vyhlášení dotačního titulu.

Kanalizace a vodovod na Podkozí
Byla vypracována studie několika variant pro řešení odvodu a likvidace
splaškových odpadních vod a zásobování pitnou vodou pro místní část
Podkozí. Podklady je třeba vyhodnotit jak z ekonomického, tak
vodohospodářského hlediska.

Chyňavský rybník – projekt Stezky česko – italského
přátelství

Dovoluji si podat informace o pokračujících pracích na opravě
břehů rybníka a svahu pod kostelem v rámci projektu Stezky českoitalského přátelství v Chyňavě.
Kdo prochází kolem rybníka vidí, že práce jsou již z převážné
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části hotové až na malý detail zábradlí na lávce rybníka a ne zcela
dosázený svah pod kostelem. Chybějící zábradlí bude nainstalováno
v dohledné době, svah bude dosázen na jaře.
Ještě bych chtěla informovat občany o financování celého projektu
Stezky česko-italského přátelství v Chyňavě. O dotaci požádalo a
posléze získalo neziskové sdružení Chyňava. net za předsednictví
Vojtěcha Beera v částce 1.470.000 Kč z programu rozvoje venkova od
Státního zemědělského intervenčního fondu při Ministerstvu
zemědělství v Praze. Projekt bylo nutné investovat jako celek, proto
sdružení požádalo Obec Chyňavu na podzim roku 2013 o podporu.
Na základě odsouhlasení radou i zastupitelstvem obce byla
podepsána smlouva, která jasně vymezuje vrácení peněz na účet obce
po získání uvedené dotace a bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu
rybníka. Akce byla postupně proti fakturám profinancována. Po
ukončení prací bude projekt „úředně“ uzavřen a po vyplacení dotace
finanční částka převedena na účet obce. Projekt byl po dohodě s Obcí
Chyňava rozšířen o úpravu břehu podél chodníku, který investovala
sama obec Chyňava.
V současnosti již občan nevidí pracovní pohyb v okolí rybníka,
ale práce na Stezce stále pokračují . . . . Předpisy dotace jsou
neúprosné a je nutné vše dodat, aby dotace mohla být vyplacena a
posléze vrácena na účet Obce Chyňava. Například bylo nutné získat
smlouvy na pronájem již instalovaných laviček od Obce Chyňava, od
Farního úřadu v Berouně či od Krajského úřadu - což byl opravdu
oříšek, neboť po digitalizaci našeho katastrálního území se stal
Středočeský kraj vlastníkem řady pozemků v naší obci (i přesto, že to
byl historický majetek naší obce). Například na nájemní smlouvu o
instalaci laviček na „Velké straně“ jsem čekala půl roku.
Práce tedy pokračují a o dalším postupu budu občany
informovat. Děkuji touto cestou všem, kteří mi byli nápomocni při
jakékoli práci na Stezce. Všem patří můj velký dík.
Autorka a koordinátora projektu Jaromíra Beerová
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100. výročí založení kovárny u Kohoutů
Zakladatel kovárny u Kohoutů byl František Kohout z Paběnic
(okresní hejtmanství Kutnohorské ).
Narodil se 23.11.1876 a zemřel 21.3.1941. Provoz živnosti zahájil
21.října 1914
Oženil se s Marií Stádníkovou z Bělče a měli dva syny, Václava
(1908-1967) a Františka (1913–1996) a dceru Marii (1910–1937).
Oba synové se učili u svého otce. Po jeho smrti živnost přebral
syn František. Bratr Václav zde pracoval do r.1918. V kovárně se vyučil
p.Husák, Štěpán Novák a František Lepič.
Z podkovářství a kovářství se postupně přecházelo na
kovovýrobu. Pod velkým tlakem komunistů došlo 30.9.1959 k likvidaci
živnosti.
František se oženil s Marií Hofmanovou. Měli tři dcery,
Miroslavu ( *1939 nyní Lepičová ) , Jaroslavu ( *1940 nyní Ringlová ) a
Marii ( *1952 nyní Matějíčková ) a syna Františka ( *1945 ).
Od roku 1959 se v kovárně pracovalo pro JZD Chyňava.
Pracoval zde František ( *1913 ) otec, František ( *1945 ) syn a
František Vršek, Josef Pavlíček, Mirek Martínek a Zdeněk Procházka.
V té době neměla dílna elektřinu, výhně, měchy, kovadliny,
zkružovačka i vrtačka byli na ruční pohon.
V roce 1970 se vše přestěhovalo do nových dílen v JZD
Chyňava. Kovárna byla využívána jen pro vlastní potřebu.
Po revoluci v roce 1989 se začala dílna připravovat na zahájení
živnosti. K velké radosti otce byla 1.10.1990 založena firma Strojní
zámečnictví. Od 1.1. následujícího roku začíná soukromě podnikat
v kovářské živnosti jeho syn František, třetí v generaci Kohoutů, a vnuk
Michal.
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Hlavní náplní práce je kovoobrábění, vyrábí se převážně
řetězová a modulová kola. Stálými zaměstnanci jsou F.Kohout,
M.Kohout a P.Slivko. Při větších zakázkách vypomáhali brigádníci
L.Mareš, J.Lepič, J.Štětka, J.Drážďanský, M.Martínek aj.
Děkujeme našim zakladatelům Františkům, kteří založili tuhle
živnost. Děkujeme našim manželkám, příbuzným a kamarádům, kteří
nám pomáhali a také firmám, které s námi spolupracují.
František a Michal Kohoutovi

Pochyňavské svícení
V podvečer 21.11. proběhl, tuším, již čtvrtý lampioňáček s vítáním
Martina na koni. Stejně jako v životě není vše jak bychom chtěli, ale tak
jak máme, tak ani kůň Martina(y) není bílý, jak jste si za ty roky
maskování jistě všimli. Sníh určitě napadne i tak, a my jsme rádi, že
náš starý dobrý ,,Beri'' opět splnil svou úlohu na jedničku.
Rozhodně k tomu přispělo i posílení týmu dobrovolných hasičů, kteří
nás každoročně doprovází, stejně jako vaše pozornost věnovaná
legendě o dobrém srdci sv. Martina z úst Terezy Přibylové. Rohlíky,
tentokrát od naší paní pekařky Blanky Kšírové, se rozplývaly na jazyku
a děvčata u stánku se měla co ohánět, aby stačila nalévat svařáčky a
čajíčky.

Dušičkové pečení
Sobotní dušičkové pečení mělo účast přímo rekordní. Díky tématu
„vánoční cukroví“ se Chyňavou nesla vanilková vůně trochu dříve než
jindy. Ve 25 domácnostech pekly ten nejlepší druh, a to nejenom
maminky a babičky. Tentokrát se předvedla mladší generace a
ukázala, že se v kuchyni lecos přiučila. Rozhodly jste, že třetí místo
získaly Mandlovo-čokoládové řezy od Ilony Paskové a Hanky
Sedláčkové, druhé místo dostaly skvělé Kokosové kuličky Rafaelo
Verči Husákové, Anety Kopřivové a Natálky Kopřivové a úplně nejvíc
všem chutnaly luxusní Makronky Zuzky Lepičové. Jak je vidět, dnešní
mladá děvčata umí víc než jen připálit čaj…
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Zatímco dospělí si užívali předvánoční atmosféru, děti nadšeně zdobily
stromek, vyráběly přáníčka a ani nedutaly v loutkovém cirkusu. Ještě
jednou děkujeme všem za zapůjčení krásných, někdy hodně starých
betlémů, bylo opravdu co obdivovat. A nezapomeňte, příští rok pečeme
„Opilé moučníky“.
SPORTOVNÍ KLUB CHYŇAVA – PODZIM 2014
Je za námi podzimní část sezóny 2014-2015 a to je důvod k
hodnocení a rekapitulaci. Všeobecně by se dalo říct, že podzim byl pro
naše mužstva docela úspěšný a k žádnému velkému propadáku
nedošlo. Jsem rád, že se podzimní část obešla bez větších obtíží a
hlavně bez zranění hráčů. Všichni podávali stabilní výkony a dělali
dobrou reklamu svému klubu, ale i celé naší obci.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA- nejmladší fotbalisté se oproti loňské sezóně
rapidně zlepšili. Pod taktovkou mužské části rodiny Steinerovy vytvořili
velmi kvalitní kolektiv malých borců, který táhne za jeden provaz. Po
podzimu patří tomuto mužstvu 2. místo ve skupině za favoritem ČL-U
Beroun. Nejlepším střelcem je Daniel Strnad s 56 vstřelenými
brankami.
MLADŠÍ ŽÁCI - tady se ukazuje, že mužstvo tvoří převážně hráči
nejmladší kategorie a tak výsledky nejsou tak příznivé. Nicméně
některé zápasy měli dobře rozehrané. Sice zlepšili koncovku, ale štěstí
se k nim nakonec obrátilo zády. Nejlepším střelcem je Honza Holeček
se 7 góly. Zatím mají na kontě tři body.
DOROST - tuto věkovou kategorii se daří držet zejména zásluhou
trenérského dua Martin Bílý a Jan Holeček. Nepůsobí zde pouze
chyňavští hráči, ale všichni tvoří perfektní partu, která dosahuje velmi
dobrých výsledků. Po zásluze jsou na 2. místě na okrese. K oporám
mužstva patří bezesporu Petr Sechovec (Hýskov), Jan Lorenc, Nikolas
Žáček, Karel Řehoř nebo Kaniok s Rudovským (oba Nižbor). Patřil sem
rovněž Patrik Vlček, ale po něm se v průběhu podzimu slehla zem.
„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ- nově vzniklé mužstvo působí v poslední 4.
třídě a nevede si vůbec špatně. Sdružuje zejména hráče, kteří mají
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fotbal prostě rádi. O mužstvo se starají vlastně všichni, ale hlavní slovo
mají Marek Lhoták se Zdeňkem Steinerem ml. Po podzimu figurují na
3. místě a mají našlápnuto k lepšímu umístění.
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ- po suverénním postupu do okresního
přeboru vstoupilo do podzimní části stejně suverénně. První tři zápasy
zcela opanovalo a vyhrálo je. Přišly i porážky, ale to nic nemění na
skutečnosti, že naše áčko v okresním přeboru žádnou ostudu nedělá.
Ve vyrovnaném kolektivu, který trénuje Jiří Kříž st. společně s Petrem
Svobodou, panuje vždy dobrá nálada, hráči se navzájem povzbuzují a
zdravě hecují k ještě lepším výkonům. Získané hráčské opory (brankář
Petr Janda, kapitán Petr Podzemský, středopolař Roman Grajcar a
útočníci Michal Kasl a Jaromír Hebeda) odvádějí adekvátní práci a jsou
pro mužstvo přínosem. Ale i domácí hráči jsou ve skvělé formě a svým
profesionálním přístupem napomáhají k výkonům mužstva a hlavně
potažmo i k výsledkům. Po podzimu je mužstvo v klidném středu
tabulky na 7. místě s 19 body, což je velice slušné umístění. Nejlepším
střelcem je se 6 góly Michal Kasl.
V závěru mi dovolte, abych jménem svým, ale i jménem výboru SK
Chyňava a všech příznivců poděkoval trenérům, funkcionářům a
hráčům za jejich práci a výkony v podzimní části sezóny a popřál jim
hodně sportovních a osobních úspěchů, hodně sportovního elánu a
umu, radost ze hry a zároveň spoustu krásných vstřelených gólů
v další části sezóny. A našim fanouškům pořád tak perfektní podporu
v zápasech, jako tomu bylo v letošním roce.
Zároveň mi dovolte Vám všem popřát krásné vánoce a úspěšný nový
rok 2015.
Zdeněk Steiner – předseda SK

Jak se u vás říká?
V letošním roce jsme měli možnost nejdříve navrhnout a poté
vybrat názvy ulic v naší obci. Některé návrhy byly originální, některé
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abstraktní, často ale vycházely z místních pojmenování. Kde se ale
vzala jména Průhon, Velká strana, Třetí ulice, v Betlémě….?
Třeba název Vápenice zmiňuje paní Marie Fraňková (Naše
Chyňava,2014) v souvislosti se svým pátráním po chyňavských
rodech. Jejímu předkovi, Matěji Stádníkovi ( 1779 – 1837 ),se říkalo
„Vápeník“ a domu čp.35 „U Vápeníků“. Zřejmě proto, že se zabýval
obchodováním s vápnem.
Název Průhon zase kdysi označoval cestu, kudy se vyháněl
dobytek na pastvu nebo k napajedlu. Tento název se znovu objevil
v Novém občanském zákoníku ( §1275 ) a znamená právo hnát zvířata
přes služebný pozemek. Tak pozor koho tam třeba potkáte……
Humno byl původně prostor k mlácení obilí. Nejdříve se mlátilo
pod širým nebem, později to byla část stodoly mezi domem a sadem
nebo zahradami. Dříve to bylo také oblíbené místo k setkávání
vesnické mládeže.
A proč se říká V Betlémě? Tato část obce je malá tak, že
vypadá jako město Betlém na Západním břehu řeky Jordán
První, Druhá a Třetí ulice zřejmě dostaly název podle
postupující výstavby rodinných domů směrem k Hýskovu.
Naše obec vznikla podél potoka, podle starých dokumentů jsou
první domy číslovány po Malé straně směrem nahoru ke kostelu a po
Velké straně dolů. Ale proč Velká a Malá strana? Asi proto, že je jedna
větší a druhá menší. Vysvětlení jsem nikde nenašla a pamětníci
nevědí.
Remízky v polích s názvem U třech Frantů se tak jmenují
proto, že v době mezi světovými válkami v těchto místech vlastnili pole
tři radní se shodným křestním jménem František.
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Skalka a Kamenná mají název odvozený od křemence a
železné rudy, které se zde v dřívějších dobách těžily. Ale co třeba
Hůrka? Je sopečného původu, ale také je na kopci, nahoře, nahůře…
To je jen část místních názvů, ale co ty ostatní? Vyprávěla Vám
někdy babička, proč se říká v Jakubince? Chodili jste s dědou do lesa
na houby třeba na Tlustou horu? Podělte se s námi o svoje znalosti
nebo vzpomínky. Každý si pamatujeme jen něco a strýček Google taky
neví všechno. Vaše informace velmi rádi zveřejníme.
Lenka Hladká

„Co chceš, žiješ na venkově…!“

Tuto větu slýchám poměrně často. Obvykle v okamžiku, když namítám,
že to nebo ono se mi moc nelíbí, že takhle to není podle mých představ.
Po přestěhování do malé obce jsem se z rodilého Pražáka stala
venkovanem. Dobrovolně a moc ráda! Uvědomuji si, že venkovský život
má svá specifika, s nimiž je třeba se naučit žít. Autobus nejezdí každých
pět minut ale jenom několikrát denně a do obchodu to také není zrovna
docházková vzdálenost.
Ale nevadí, zvykla jsem si, všude snadno dojedu autem.
Hurá…, žiju na venkově!
Ke koloritu venkova patří třeba i to, že v každém domě mají alespoň
jednoho psa.
Že pes štěká, když jde někdo kolem plotu, to vím, od toho tam přeci je.
Mohla bych ale také vědět, že pes nemůže být jenom „bouďákem“, co
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hlídá na dvoře, ale musí se občas proběhnout, vyvenčit se a přečíst si
psí noviny. Být přitom na vodítku? To by byl ale „psí život“! A dokonce
konat potřebu u páníčkových nohou, kdo to kdy slyšel? Utrpěla by tím
psí důstojnost!
No, uznávám...
Ale když se na procházce kochám pohledem na krajinu místo abych
hleděla pod sebe a vracím se pak po cestě domů s otiskem
„pejskovského venčení“ na botě, to si pak i hlasitě zanadávám. Nikoli
však na psa, ale na jeho nevšímavého a bezohledného pána, který „to“
po něm neuklidil.
Na veřejném prostranství potkávám také volně pobíhající pejsky (v
lepším případě se svými páníčky opodál), tedy tam, kde běhají děti a
maminky jezdí s kočárky. To se někdy fakt docela bojím.
Jako Pražák vím, že na venkově je čistý vzduch s vůní sena a slámy,
dobytka a čerstvě naštípaného dříví. Vše dohromady tvoří nádhernou
„vůni venkova“, kterou jsem již od dětství milovala.
Vůni mi však rozhodně nepřipomíná kouř pocházející z komína domů,
kde se spaluje kdeco. To je spíš zápach, který obtěžuje.
Zbytečně!
Ale co, … vždyť jsem na venkově, musím vidět ostatní výhody! Každý
rub má přeci svůj líc….
Říkám si však, jak by ten líc mohl lépe vyniknout, kdybychom uplatňovali
„zlaté pravidlo“a jednoduchou zásadu vzájemného pochopení:
„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim."
O. Koníčková, Malé Přílepy
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Vánoční koncert skupiny HRADNÍ DUO
Ve středu 17.12.2014 od 18 hod. si přijďte do Dělnického domu
poslechnout jejich vlastní tvorbu, ve které probleskují české, moravské,
ale i irské a keltské motivy, ruská, židovská či orientální hudba a vjemy.
Dobrovolné vstupné bude věnováno Centru pro zdravotně postižené a
seniory v Berouně

www.checomacoco.cz
Sdružení Checomacoco a Obec Chyňava pořádá dne
6.2.2015 od 18 hodin v Dělnickém domě
setkání s vnukem legendárního cestovatele, spisovatele,
etnografa a botanika
Alberta Vojtěcha Friče.

Pavel Frič a jeho manželka Yvonna budou vyprávět o české spolupráci
s jihoamerickými indiány Čamakoko a o životě A.V.Friče a jeho
potomků.
Domorodci-nomádi z Gran Chaka přišli během 20. století o
možnost žít svým původním způsobem jako lovci a sběrači – krajina
byla drasticky vykácena a vypálena a odvěká indiánská území změnili
farmáři v pastviny a plantáže. Čamakokové byli nuceni usídlit se na
břehu řeky Paraguaye na určených pozemcích a v několika stálých
vesnicích se učí v nových podmínkách žít jako jiní chudí venkované v
odlehlé oblasti. Snaží se najít způsob pravidelného a důstojného
výdělku především zemědělskou činností, chybějí jim však základní
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finanční prostředky i zkušenosti. Donedávna zde žila stoletá indiánská
dcera legendárního cestovatele.

Díky vytrvalé asistenční činnosti spolku Checomacoco a
finanční pomoci drobných českých dárců a krajanského odboru
Ministerstva zahraničí indiáni „s českými kořeny“ od roku 2006 chovají
hovězí dobytek, v polopouštní oblasti mají vodu pro napajedla i
zavlažování rodinných políček, mladí lidé získávají s českou podporou
tolik potřebné zemědělské vzdělání. Několik absolventů a jejich rodin
založilo osadu se symbolických názvem Nueva Esperanza (Nová
Naděje).
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na podporu studií
těchto indiánů na zemědělských školách nebo na zastřešení jejich
domů - plechů na střechu.

Poslední schůze spolků
v letošním roce se konala opět v úterý, tentokrát 9. 12. Hned v úvodu
věnoval pan Starosta vzpomínku ing. Stanislavu Strialovi, zakladateli
těchto schůzí, který nedávno zemřel.
První důležitou informací je změna e-mailové adresy obecního
úřadu. Nová adresa je
obec.chyňava@seznam.cz
Během letošních vánočních svátků bude obecní úřad zavřen pro
veřejnost. Poslední záležitosti si můžete vyřídit 22. 12. do 15.00,
otevřeno bude až 6. 1. 2015.
Do konce ledna 2015 mohou jednotlivé spolky žádat o dotace na svoji
činnost. Formulář a podmínky najdete na stránkách obce. Pro Vaši
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představu v letošním roce poskytla obec spolkům dotace v celkové výši
315 000,- Kč.
Veřejné zastupitelstvo se koná 15. 12. a bude projednávat rozpočet
na příští rok, cenu svozu odpadů a názvy ulic.
Od ledna 2015 bude v Chyňavě fungovat sociální poradna. Povede
ji paní Petra Šedivá a jednou za měsíc ji můžete navštívit v Dělnickém
domě. Bližší informace na OÚ, internetových stránkách obce nebo
v příštím Zpravodaji.
A teď už co nás čeká a nemine:
Prosinec je pěkně nabytý – jak jinak:
13. 12. sundají vodníka Pepíka z přílepského „jezera“. Pokud dorazíte
na 14.00, můžete si dát nejednu zabijačkovou pochoutku.
17. 12. přijďte do Dělnického domu na vánoční koncert skupiny Hradní
duo. Začíná v 18.00 hodin a bude plný vánoční folkové hudby. Výtěžek
půjde na Centrum pro zdravotně postižené a seniory v Berouně.
20. 12. si můžete zazpívat koledy na tradičním Živém Betlému, v 16.00
v Lipkách.
24. 12. je zajištěno štědrovečerní troubení. Začne v 17.00, na hřbitově
se sejdeme ve 21.00 hodin.
26. 12. zazpívají v kostele Sv.Prokopa členové Zdického smíšeného
sboru pod vedením Martiny Rajtmajerové. Začínají ve 14.30 hodin. Ve
stejný den si můžete zazpívat koledy na Lhotce, u Altánu na návsi a to
od 14.00 hodin.
Zahrádkáři se sejdou 4. 1. 2015 na své výroční členské schůzi
v restauraci u Hořických. Do Dělnického domu se vypraví ještě dvakrát,
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19. 2. 2015 na degustaci jablek a 19. 3. na besedu. (Téma je zatím
tajné).
Sportovci začnou hned 3.1.2015 halovým turnajem starší přípravky
o přeborníka okresu. Valnou hromadu svolají na 24. 1. 2015 od 13.00
do Dělnického domu. Od 18.2. do 22.2. budou mít dospělí hráči
soustředění v Ústí nad Orlicí a 21. 3. 2015 už začne sezóna.
Hasiči budou mít své valné hromady následovně: chyňavští 31. 1.
2015 od 14.00 u Hořických, přílepští 3. 1. 2015 od 15.00 u Vořechů,
Přílepy modré 9. 1. 2015 od 18.00 rovněž u Vořechů a lhotečtí 17. 1.
2015 od 15.00 v místní knihovně. Výroční valná hromada okrsku
Chyňava se koná 6. 2. 2015 v Železné.
Myslivci se sejdou na valné hromadě v únoru, přesný termín zatím
nepadl. Momentálně je jejich největší starostí lov. Přejeme jim, ať je
dobrý.
Včelaři budou mít výroční schůzi koncem ledna nebo začátkem
února. Každopádně to bude všední den.
Seniorská valná hromada se bude konat 27. 2. 2015 od 18.00 u
Hořických. Pokračují nedělní vycházky, cvičební středy, dámské jízdy i
regionální kroužek historie. Dámy se mohou těšit 10.3. 2015 na tradiční
posezení k MDŽ
Baráčníci mají každý první čtvrtek v měsíci konšelstvo, 11. 4. 2015
výroční sedění a 18. 4. 2015 pojednou na výlet.
Červený kříž se 21. 2. 2015 vypraví do divadla Radka
Brzobohatého.
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A teď nepostradatelné plesy:
17. 1. 2015 Myslivecký ples v Dělnickém domě, hraje skupina
Vinšovanka.
23. 1. 2015 bude hrát v Dělnickém domě skupina Brutus. (Ples bych
tomu neříkala).
7. 2. 2015 Obecní ples v Dělnickém domě, hraje skupina Junior. (Kdo
neuslyší, neuvěří).
14. 2. 2015 Sportovní ples v Dělnickém domě, hraje skupina Galaxie
7. 3. 2015 Hasičský ples, nejspíš tradičně u Lepičů, hraje skupina
Galaxie.
15. 3. 2015 vše uzavře Dětský maškarní karneval v Dělnickém domě
od 14.00 hodin.

Společenská kronika
Listopad
Růžena Joklová; Chyňava

100

Miroslav Endršt; Chyňava

94

Miroslav Krob; Chyňava

91

Olga Jonášová; Chyňava

89

Stanislav Halás; Chyňava

88

Marie Krobová; Chyňava

86

Irena Lepičová; Chyňava
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84

Eva Gruberová; Chyňava

84

Zdeňka Jonášová; Chyňava

80

Jaroslava Kubásková; M.Přílepy

80

Marie Slívková; Chyňava

75

Věra Prošková; Chyňava

75

Vladimír Jungman; Chyňava

75

Eliška Kokošková; Chyňava

75

Zdenka Špirytová; Libečov

70

Janka Vlčková; Chyňava - chaty

70

Květoslava Husáková; Chyňava

70

Jaroslava Dvořáková; Chyňava

70

Prosinec
Marie Bartošová; M.Přílepy

87

Zdeňka Pinkasová; Lhotka

82

Jaroslava Marxová; Chyňava

81

Marie Reizenthalerová; Chyňava

75

Václav Lapka; Chyňava

75

Libuše Doušová; Chyňava

75

Stanislav Čejka; Chyňava - chaty

70
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Pozvánky, informace a inzerce
Svoz domovního odpadu od 2. prosince 2014 bude v obci Lhotka
prováděn každou středu.
Svoz domovního odpadu od listopadu 2014 bude v obci Malé Přílepy
prováděn každé úterý.
Bylo doplněno další vánoční osvětlení v místních částech Lhotka, Malé
Přílepy i Libečov.

Zveřejňování životního jubilea v Chyňavském zpravodaji
Od roku 2011 nelze v rubrice Společenská kronika uvádět
zveřejňované informace (např. věk) bez písemného souhlasu jubilanta.
Pokud chcete být uváděni v této rubrice a nejste, vyplňte prosím tento
formulář a odevzdejte ho na Obecní úřad. Děkujeme za pochopení.

Stará novinka
Chcete dostávat informace o všech aktuálních událostech ? Kulturní
nebo sportovní akce, vypnutí elektřiny, dražby, obecní vyhlášky apod?
Zaregistrujte si na stránkách obce svůj email.
Na úvodní stránce obce vpravo dole je bílé okénko INFORMACE EMAILEM
Napište zde svojí emailovou adresu a potvrďte tlačítkem "odeslat"
Dále postupujte dle instrukcí.

Inzerce: KRMIVA. Nyní s rozvozem po Chyňavě ZDARMA. Prodejna na
Obecním úřadě od července uzavřena. Pro objednávky stačí zavolat na
723540404 nebo 311691331 či napsat na j.jupova@seznam.cz. Pro kočky:
granule 1kg – 55,- konzerva 400g-13,- 800g-23,Pro psy: granule 10kg-197,- konzerva 1200g-26,- salám 1kg-25,Pro nosnice a králíky směs 10kg nebo 25kg a ovesné vločky
Slunečnice, zrní pro hlodavce, hobliny, seno.
Děkuji všem svým stávajícím zákazníkům. Jitka Jupová

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 11.12.2014
.Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 10.2. 2015. Příští číslo vyjde v únoru 2015
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@seznam.cz;
web: www.chynava.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 21892, Obec nepřebírá odpovědnost za zveřejněný

20sestavila Lenka Hladká
obsahchynavsky.zpravodaj@email.cz; Toto číslo

