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Historie baráčnictva
Příští rok oslavíme 80. výročí zaloţení samostatné obce baráčníků "Hůrka"
v naší obci. Je nutné čas od času vrátit se do minulosti a vzpomenout zásluh našich
předchůdců, nadšených vlastenců, v boji za zachování českého jazyka a národní
hrdosti, z jejichţ práce, nadšení a dobré vůle čerpáme i my.
A nyní k historii :
V roce 1873 se ustavila v Kolíně v hostinci ,,u Šleitrů― stolová společnost s názvem ,,Svobodná obec baráčníků―, která si vytkla vznešený cíl - bojovat za stará
česká práva, obnoviti slávu českého jazyka, národních krojů a staročeských zvyků,
propagovat české písně, probouzeti v lidech národní hrdost a podporovat v čase
nouze jeden druhého. V této době to byla velká odvaha, neboť v RakouskoUherském mocnářství byla úředním jazykem němčina. Ve městech se převáţně
mluvilo německy a čeština byla měšt'áky povaţována za řeč venkovanů. A poněvadţ tyto vlastenecké city, ta úţasná láska k rodnému jazyku a vzájemná soudrţnost našly svůj vznik v těchto prostých „baráčkách", tak se jim začalo přezdívat ,,baráčníci". Baráčnické myšlenky získaly brzy své příznivce i za hranicemi
města Kolína.. Jiţ v roce 1880 vznikla první baráčnická společnost v Praze a postupně se rozšířila do celých Čech. V Praze pak bylo v roce 1896 vytvořeno baráčnické ústředí „ Veleobec baráčníků pro země koruny české". Po roce 1908 se do
práce zapojují i ţeny - do té doby byl spolek výhradně muţskou záleţitostí. První
světová válka zastavila rozvoj baráčnických myšlenek. Bída, demonstrace, stávky
- v této těţké době dochází u Kročehlavských sdruţených baráčníků k rozkolu.
Sedm členů konšelstva bylo vyloučeno. Tito vyloučení se odvolali k výboru Veleobce baráčníků v Praze, ale neuspěli a výbor vyloučení potvrdil. Tito vyloučení se
však nevzdali baráčnických myšlenek a v roce 1923 zaloţili baráčnictvo v jiném
směru, tedy baráčnictvo samostatné - samostatnou baráčnickou obec ,,Područín"
v Kladně - Kročehlavech.
Dne 15. srpna 1923 byla svolána schůze za přítomnosti 60ti osob, kde zvolení
sousedé byli pověřeni k sepsání regulí a tyto podali zemské správě ke schválení.
První valné sezení se konalo 9. března 1924. Jaké důvěře se těšila tato samostatná
obec je vidět z toho, jak rychle rostla členská základna. V květnu 1925 příjato jiţ
1000 členů. Postupně se rozšířil počet sesterských obcí na 42 z obcí Kladenska,
Slánska, Berounska, z Boru u Tachova a Jíren u Prahy. Naše samostatná baráčnická obec,,Hůrka' byla zaloţena v roce 1936.
V roce 1924 byl ustaven pohřební odbor,
který 50 let řídil konšel Ryska. V lednu 1941
zakoupil pohřební odbor hostinec u Meisnerů
v Kladně - Kročehlavech, tohoto času Baráčnický dům. O vzniku naší samostatné baráčnické obce ,,Hůrka" si povíme v příštím čísle.
Zpracovali soused Martínek
a tetička Raticová
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ZDARMA
Váţ ení
občané,
vţdy jsem svou činnost v obci opíral
o dobře fungující
spolky. Pryč je doba,
kdy jediným zdrojem
financování spolkové
činnosti byl výtěţek z
plesu, ze sběru ţelezného šrotu či členských příspěvků.
Dnešní spolky se proměnily v korporace,
od kterých se vyţaduje určitý řád v jejich
činnosti.
Obec
Chyňava dlouhodobě
podporuje místní občanská sdruţení a nejinak tomu bude i v
následujícím roce
2016. Rada obce vydala nová pravidla
pro přidělování příspěvků, která naleznete na webových
stránkách obce. Věřím, ţe i kdyţ bude
získání dotace o něco
komplikovanější, ţadatelé nějaký příspěvek dostanou a my
všichni budeme moci
sklízet plody z činnosti divadelníků
hasičů, včelařů, sportovců a dalších spolků
Václav Kšír, starosta

Změna výše poplatku za popelnici
Na svém listopadovém zasedání schválili zastupitelé obce vyhlášku 2/2015, která upravuje výši poplatku
za svoz komunálního odpadu na rok 2016.
Částka vychází ze skutečně zaplacených nákladů za rok 2014 vydělených počtem obyvatel a rekreačních
nemovitostí. V roce 2013 byly skutečné náklady na odvoz odpadu 480 187 Kč. V roce 2014 to uţ bylo
1 256 575,- Kč. Důvodem tohoto obrovského navýšení byla téměř dvojnásobná částka za odvoz kontejnerů
z chatařských oblastí.
Trvale ţijících obyvatel máme v naší obci 1 724 a rekreačních chat a domů je 1 082, celkem tedy 2 806.
Tímto číslem vydělíme zmíněné náklady (1 256 575 : 2 806 = 447.82). Rada proto navrhla základ poplatku
ve výši 450,- Kč. K tomu je přičtena paušální
částka podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, coţ je 250,- Kč. Celkem pro rok
2016 vyjde 700,- Kč na kaţdého poplatníka.
Podle vyhlášky 2/2015 mají nárok na úlevu
200,- Kč dospělé osoby s trvalým bydlištěm
v Chyňavě, na Lhotce, v Libečově, Malých Přílepech a na Podkozí. Děti do 14 let věku a osoby nad 65 let včetně mají ještě další úlevu 250,Kč, tedy celkem 450,- Kč.
Jenom správným tříděním odpadu klesne částka
skutečných nákladů na odvoz a tím i základ poplatku.
Lenka Hladká, Iveta Nejedlá, red

Zp r á v y z j e d n á n í
rady obce
RO plánuje v příštím roce výstavbu dětského hřiště
v prostoru za dolní bránou na fotbalovém areálu.
RO souhlasí s instalací pingpongového stolu ve
Lhotce do konce roku 2015.
RO souhlasí s opravou obecních komunikací ke
Golovně, tj. za benzinkou v Libečově a na Červeném mlýně na Podkozí.
RO vytvořila pravidla pro poskytování příspěvků
místním spolkům. Ţádost je nutno podat do 30. listopadu. Podrobnosti na obecním webu a úřední desce. Smlouvy budou zveřejňovány na obecním webu.
RO se zabývala převodem pozemků z SK Chyňava
na Obec Chyňava.
RO řešila odstranění zděné budovy a dopravního
hřiště na zahradě MŠ. Termín je do 31. 1. 2016

RO souhlasí s podepsáním smlouvy s MUDr. Běhanovou na provoz ordinace ve zdravotním středisku.

z a s t u p i t el s t v a
Moţnost ukládání BIOodpadu v listopadu zůstává
ve stejném termínu, tedy ve středu a v pátek 16-18
hod a v sobotu 14-15 hod.
ZO schválilo příspěvek na opravu kostela. Jeho výše bude odvozena od skutečných nákladů.
ZO schválilo podání ţádosti o dotaci na proplacení
výdajů pro zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH Chyňava pro rok 2015.
ZO řešilo bezpečnost dětí na školní zahradě. Přítomní rodiče si v diskusi stěţovali na pobíhání cizího psa. Řešení je v kompetenci ředitelky ZŠ.
ZO se zabývalo sjednocením termínu plateb všech
poplatků v roce 2016. Budou splatné do 31.5.

Přesun autobusového nádraží
Jak jsme jiţ psali minule, dojde k přesunu autobusového nádraţí vedle vlakového. Den D vypukne v neděli
13. 12. , takţe hned v pondělí si vyzkoušíme, jak plány fungují v praxi. Autobus bude zastavovat na zastávkách U Eternitky, PAI, na nové zastávce Lidická blíţ křiţovatky s Praţskou, U Černého koně, Na Plzeňce a
pak zajede k autobusovému nádraţí. Zastávku nad horní bránou vyuţívat nebude. Děti mohou ráno vystoupit na nové zastávce Školní náměstí hned u školy na Závodí. Mimo špičku autobus na zastávku Školní náměstí zajíţdět nebude.

Proč nechci národní park

V minulém čísle Chyňavského zpravodaje vyšel článek od pana Kocourka, ve kterém popsal svoje důvody,
proč souhlasí se vznikem národního parku Křivoklátsko. Já bych nyní rád napsal pár důvodů, kvůli kterým
jako obyvatel Chyňavy se vznikem národního parku nesouhlasím.
Je naprostá pravda, ţe krajina Křivoklátska je nádherná, zachovalá a jedinečná. Vděčíme za to především
generacím předchozích hospodářů, kteří bývalý lovecký hvozd českých kníţat a králů zachovali svojí činností do dnešních dnů ve stavu, který je tak jedinečný. I v dnešní době mají své pokračovatele,
kteří zodpovědným a šetrným hospodařením navazují na jejich odkaz. Vyhlášení národního parku by tento kontinuální proces přerušilo. A proto nechci národní park!
V současné době je příroda Křivoklátska chráněna jak v národním,
tak v mezinárodním měřítku. Na rozsáhlém území je vyhlášena
chráněná krajinná oblast a v nejzachovalejších partiích jsou zřízeny
národní přírodní rezervace, jako nejpřísnější způsob ochrany přírody. Křivoklátsko je dále chráněno jako ptačí oblast v mezinárodním
systému NATURA 2000 a v poslední řadě je zde vyhlášena i biosférická rezervace UNESCO. Příroda Křivoklátska je uţ nyní chráněna dostatečně a další zpřísňování ochranných podmínek je zbytečné. A proto
nechci národní park!
Zatímco dnes je krajina Křivoklátska, při zachování přírodních a krajinných hodnot, schopná si „na sebe―
vydělat a ještě generovat zisk, po zřízení národního parku by náklady na jeho provoz mohly vyšplhat aţ
k padesáti milionům korun ročně! Tyto peníze by byly hrazeny ze státního rozpočtu. A proto nechci národní park!
V Parlamentu ČR je těsně před schválením novela zákona 114/1992 Sb,. o ochraně krajiny a přírody. Novela se mimo jiné týká i národních parků. V radě parku jsou zastoupeny i všechny dotčené obce.
V nynějším zákoně je pro orgán ochrany přírody povinnost dohodnout s radou parku důleţitá rozhodnutí,
jako je zonace, klidová území nebo zpřístupnění cest v NP. V novele je slovo dohodnout nahrazeno slovem
projednat ! Obce tak fakticky ztrácejí jedinou moţnost jak můţou alespoň minimálně ovlivnit dění
v národním parku. A proto nechci národní park!
Dále je tu návrh na zavedení klidových území. Tato území mohou být vyhlášena kdykoli a kdekoli na území NP na neomezenou dobu a můţe do nich být i úplně zakázán vstup. Můţe se proto stát, ţe na místa kam
nyní rádi chodíte na houby, bude další rok zakázaný vstup. A proto nechci národní park!
V národním parku je zakázáno jezdit na kole nebo koni mimo silnice, místní komunikace nebo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Zamýšlený park by začínal cca 500m za hájovnou. Pokud by nebyla tato
lesní cesta, nebo další na ni navazující, vyhrazená pro jízdu na kole nebo koni, znemoţňovalo by to obyvatelům Chyňavy jejich vyjíţďky. A proto nechci národní park!
Národní parky se vyhlašují zákonem. Tento proces je v budoucnu prakticky nevratný. A proto nechci národní park.
Po šestnácti letech od vyhlášení národního parku Šumava se 21 obcí z 22 sdruţilo do Svazu obcí NP Šumava a společně se snaţí hájit zájmy a práva svých obyvatel proti jejich přehlíţení ze strany ochrany přírody. Nechci zaţít něco podobného. A proto nechci národní park.
Pavel Karmazín zastupitel

Zářijová drakiáda
Na 40 pilotů a skoro jednou tolik dospěláckých mechaniků zaplnilo se svými stroji pole pod Kamennou. Někomu se povedlo poslat poděkování do nebe za nádherné
nedělní odpoledne, někdo měl více technických potíţí,
ale všichni si uţívali společných chvil. Pro děti byly odměnou drobné dárky za soutěţe, pro nejlepší vzduchoplavce diplom s cenou a pro nás dospělé krásné chvilky
u ohně s harmonikou. A špekáčky, ty chutnaly úplně
všem.
Lenka Hladká red

Finále Brdské ligy
Brdská liga - jedná se o hasičskou soutěţ, která
vznikla v prostředí brdského kraje, jedná se o samostatnou, specifickou a jedinou soutěţ v poţárním
sportu, kde se běhá stylem play off a která je otevřená pro tuzemská i zahraniční druţstva. K pravidlům
poţárního sportu byla přidána ještě další, upřesňující vlastní pravidla. Má svou Radu Brdské ligy, která
zodpovídá spolu s pořadatelem za hladký průběh
soutěţí kaţdého ročníku.
Letos proběhl uţ 15. ročník této soutěţe. Případní
zájemci mohou vyhledat stránky BL pod adresou
www.brdskaliga.cz, kde naleznou další podrobné
informace. Naše stránky jsou na www.sdhmpm.cz
V sobotu v pravé poledne je odstartováno poslední kolo 15. ročníku prestiţní soutěţe Brdské ligy a to
v nalţovickém zámeckém parku. Naše SDH Malé Přílepy Modré se zúčastnily všech 11. kol a téţ jedno
z kol pořádalo ve spolupráci s SDH Broumy.
Na letošním ročníku se nám více méně dařilo a kolo před koncem jsme se drţely na hezkém, druhém místě. Na poslední soutěţ jsme odjely v oslabeném sloţení, neboť naše výborná béčkařka Adéla běţela za domácí druţstvo ţen Chyňava na Memoriálu Petra Ţáčka a také Míša - proudařka nás na poslední soutěţ
opustila a také soutěţila za vlastní, broumské ţeny v Chyňavě. Naše vlastní proudařka Eliška totiţ tento
čas čerpala dovolenou a uţívala si volno, velmi jí mrzelo, ţe na finále bude chybět, ale dovča je zaplacená
a tudíţ neodkladná. My ale poběţíme za ní a případné vítězství jí věnujeme.
Na minulé soutěţi nás oslovily ţeny z Líchov a nabídly nám vlastní, volnou proudařku Markétu. Po té, co
jsme Markétu oslovily a ona souhlasila nám spadl kámen ze srdce, ale ještě chybí béčkařka. Tu nabídly
holky ze Zaluţan. Jana z Třebska také ochotně souhlasila s tím, ţe za nás v sobotu poběţí. Finále bylo
skvěle připraveno. SDH MPM se dostalo časem 19, 08s jako třetí do finále. Prvními soupeřkami nám byly
líchovské ţeny, které nás porazily časem 18, 07s. Naše pravá proudařka Andrea si ve dvou rozbězích dala
18s, v jednom 19s. Druhými soupeřkami se nám staly zaluţanské, které svůj pokus pokazily a my jsme
dnes skončily na třetím místě, ale ještě není dobojováno. Pořád můţeme být i druhé i třetí, to je v rukou
ţen z Nové Vsi pod Pleší a Líchov. Vítězkami se staly líchovské a tím nám zůstalo celkově nádherné druhé
místo a celkově jsme byly lepší o jeden bod neţ Nová Ves pod Pleší.
Konečně se naše Modré dostaly na bednu nejen na kraji, ale i v této prestiţní hasičské soutěţi.
Do dalších soutěţí chceme popřát našim Modrým hodně úspěchů a výdrţe
Marie Malá, člen týmu
Zahrádkářská výstava
Vůně jablíček přilákala do Dělnického domu nejednoho návštěvníka. I přes velmi suché léto se členové zahrádkářského spolku
mohli pochlubit mnoha odrůdami jablek nebo šokující velikostí
paprik. Vystavované druhy hroznového vína i dalších výpěstků
se krásně doplňovaly s pracemi dětí z Mateřské a Základní školy.
Jeţeček se mezi Jonatány a Topazy vůbec nebál a určitě mu chutnalo, tak jako školákům.
Lenka Hladká red

Zeptali jsem se
Naši pravidelnou rubriku jsme vyuţili k dotazu na Lucii Novotnou, zakladatelku nového spolku
Chyňava dětem z.s.
1.

Co bylo důvodem k založení spolku pro rodiče a děti?
Do Chyňavy jsme se přistěhovali před 5 lety a pravdou je, ţe dokud děti nezačnou chodit do školky, jen
těţko se začleníte mezi ostatní. Jezdila jsem tehdy do Rudné a Berouna za aktivitami pro děti, na semináře, kurzy. V současné době uţ mám 3 děti a je mnohem sloţitější vše skloubit. Přemýšlela jsem o tom, jak
to usnadnit sobě i ostatním a mít aktivity pro děti dostupné v obci. Obec sice pořádá různé pěkné akce pro
děti, ale jsou jednorázové.
A tak jsem se jednou odpoledne na fotbale domluvila s maminkami Aničkou Recinovou a Barborou
Vaclas Svobodovou, ţe zaloţíme spolek pro rodiče a děti.
2. Jaký ohlas měly dotazníky umístěné ve školce, škole, na poště a spádových obcích a o jaké aktivity mají
rodiče největší zájem?
Dotazníky byly pro nás stěţejní a potvrdily se domněnky, o co bude největší zájem. Rodiče upřednostňují
výtvarku a tvoření pro děti, cvičení / tanečky pro děti a hudební krouţek . Poptávka byla i pro výuce jazyků, otevřené herně a seminářích.
3. Co plánujete do konce roku?
Od listopadu začínáme kaţdé úterý od 9:30- 11 hod. CVIČENÍ A HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI určené
pro děti od 0 - 4 let. Chtěli bychom, aby se maminky přišly odreagovat, zacvičit si se svými dětmi, zahrát
hry a dát prostor pro socializaci těch nejmenších dětí do 4 let věku i maminek samotných.
V úterý 8. 12. plánujeme Kurz první pomoci
v 1. patře Dělnického domu od 19 - 21 hod. Kurz
je zaměřený na první pomoc u dospělých a dětí
(nejběţnější úrazy, dušení, pády, křeče)
Dále ve spolupráci s novými nájemci restaurace
Dělnický dům plánujeme také zřízení dětského
koutku, aby si zde maminky mohly posedět, popovídat a děti pohrát. Vzhledem k tomu, ţe od
nového roku vejde v platnost zákon o zákazu
kouření v restauracích, je pro nás situace více neţ
příznivá.
Připravujeme krouţek ŠIKOVNÉ RUČIČKY,
TANEČKY PRO DĚTI.
Více na našem facebooku Chyňava dětem z.s.

Novinky ze školy

Lenka Hladká red.

V září jsme přivítali 13 šikovných prvňáčků. V novém školním roce máme tyto zájmové krouţky: dramatický, hrátky s českým jazykem, logopedický a sportovní. Myslivecký krouţek, vedený Davidem Hladkým, probíhá v sobotu v Dělnickém domě.
Hra na hudební nástroje je opět pod vedením Petra
Jungmana. Hasiči pro nás uspořádali ukázku hasičské
techniky v areálu bývalých kasáren a poté soutěţe pro
děti. Děkujeme panu Jaroslavu Nejedlému a jeho synu
Leošovi za spolupráci, bylo to velmi zajímavé. Naše
děti vystoupily na celoobecním setkání seniorů.
3. - 5. ročník měl dopravní výchovu s p. Kvasničkou.
Strašidlácká diskotéka proběhla ve školní druţině
27. října. Vánoční trhy s překvapením dramatického
krouţku proběhnou v úterý 8.12. Jste srdečně zváni.
Alena Vacinová, ředitelka

Křest publikace
K pláči ten soubor rozhodně nebyl, spíš vás donutil
k hurónskému smíchu. Velmi zdařilá komedie plná úţasných výkonů a trefných replik komentujících aktuální události byla výborným naladěním na slavnostní křest publikace ke 110. výročí divadelního snaţení v Chyňavě. Kmotři
popřáli do vínku samé hezké věci nejen současnému divadelnímu souboru, ale především kníţce samotné. Zakoupit
si ji můţete na divadelních představeních nebo na probíhající výstavě fotografií na galerii Dělnického domu kaţdou
sobotu a neděli aţ do 28. 11. vţdy od 15 do 18,30 hodin.
Běţte se podívat na všechny, kteří kdy koketovali
s divadelní múzou, stojí to za to.
Lenka Hladká red

Den s hasiči
Den s hasiči se mi moc líbil. Měli jsme tam dobré občerstvení, soutěţe a promítání videí. Dělali jsme tam i pokusy, to bylo zajímavé. Provázel nás hasič Martin, byl moc
milý a ukázal nám celou poţární zbrojnici. Ţe byla zima,
to nám nevadilo. Uţívali jsme si s kamarádkami a kamarády, kdyţ jsme stříkali vodou do vzduchu hasičskou hadicí a bavilo nás to. Nakonec jsme jeli cisternou do školy, troubili jsme a zároveň houkali. Byl to jeden
z nejzajímavějších a nejlepších dnů v ţivotě, moc všem
hasičům děkuji.
Natálka Kopřivová z 5. ročníku

Společenská kronika
Září
Rudolf Endršt, Chyňava
Václav Houdek, Chyňava—chaty
František Martínek, Chyňava
Zdeňka Hofmannová, Chyňava
Libuše Onderková, Chyňava
Hana Bečvářová, Malé Přílepy
Říjen
Vlasta Landová, Chyňava
Olga Dvořáková, Chyňava

Vítáme mezi námi nové občánky
Dominik Grunt
Jaromír Novotný
Natalie Petrboková
Antonín Řeţábek
Johana Tyburcová
Marie Záveská
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Václav Vytejček, Chyňava
Miroslav Mach, Chyňava
Zdeňka Čermáková, Chyňava
Zdeňka Vytejčková, Chyňava
Miroslava Jupová, Chyňava
Soňa Matějů, MaléPřílepy
Jaroslav Kroupa, Chyňava
Hedvika Lepičová, Chyňava
Ivona Čeřovská, Chyňava
Olga Holečková, Chyňava

89
88
88
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Fantomas kontra Fantomasová
Věděli jste, ţe Fantomas má manţelku? Tedy není nic moc, vţdyť se koneckonců chová jako moje
máma. Ale na druhou stranu on je zelený, takţe se to asi kompenzuje. A právě o téhle dvojici je komedie
„Paní Fantomasová se zlobí.― Já tam vlastně taky účinkuji. Jsem něco jako hlavní hrdina, víte? Uvidíte
mě, jen co se nenápadně vplíţíte na jeviště – tak aby vás neviděli ani herci, ani diváci – a pak zahnete
hned doprava. Jsem přesvědčen, ţe mě tam najdete na dvou místech … najednou. V jedné chvíli budu
přepínat zvuk a v té samé světla. Tedy pokud se nerozbije opona, pak totiţ budu k tomu všemu ještě roztahovat oponu. A pokud se nebude měnit scéna, to mě neuvidíte, jelikoţ budu kompletně zaházen kulisami. Nebo pokud mě neomráčí banánová slupka, kterou po mě představení co představení hází Fantomas.
Prostě vytíţená stěţejní role.
Mám na starosti osvětlení (coţ je výborné, kdyţ skoro nevidíte na scénu) a jsem zvukař (ještě méně,
neţ slyším ze své místnosti, bych slyšel jedině před budovou). Pak za vámi přijde „Ray Koranteng―
a vymlouvá se, ţe jste mu nerozsvítili, a ţe nevidí a bla bla bla.
Je zvláštní sledovat děj ze zákulisí – všechny vidíte z profilu. Jste součástí hry, ale necítíte trému.
Velkou zábavou je pozorovat, jak se celý, do detailu naučený obraz rozpadá, kdyţ někdo řekne jiné slovo nebo pro jistotu vůbec nic neřekne. Pak nastává čas nápovědy. Ta skvěle pomáhá našim hercům vrátit
vše do pořádku. Musím uznat, ţe jsou opravdu dobří. Rozhodně se na ně přijďte podívat.
Na závěr jedna dobrá zpráva: od teď jsme na pozici zvukař/osvětlovač dva. Nestíháme oba.
Tomáš Nejedlý zvukař/osvětlovač

Závod požárnické všestrannosti
Definitivně nadešel podzim a s ním úplně poslední soutěţ sezóny, na které se zároveň prolnula činnost dospělých
s mladými hasiči. Počasí bylo chladné,
proto se kaţdý choulil do teplého oblečení
a snaţil se zahřát teplým čajem či grogem.
Jiţ 5. rokem pořádá SDH Malé Přílepy
„Závod poţárnické všestrannosti―, jehoţ
start i cíl jsou na dětském hřišti. Soutěţí se
v kategoriích mladí hasiči, ţeny a muţi,
přičemţ v dospělé kategorii záleţí na převaţujícím počtu členů v kaţdém druţstvu.
5-ti členné hlídky běţí po trati označené
fáborky a na kontrolních stanovištích plní
příslušné úkoly (střelbu ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, poţární ochrana, překonání překáţky po vodorovném
laně).
Kluci se ještě týden před soutěţí snaţili poskládat dvě druţstva, ale bohuţel marně, na trať vyběhlo
pouze jedno. Holkám vypomohl Pavel, který se okamţitě jmenoval velitelem druţstva a rozděloval taktické pokyny. Nebyl by to on, kdyby si pro všechny přítomné a pro své druţstvo obzvlášť něco nepřipravil.
Ve snaze povzbudit holky ve střelbě si připravil kratší scénku na motiv nám všem tolik známých Mayovek. Nevím, zda se holky zvuku věhlasné opakovačky henryovky spíše nezalekly, protoţe právě střelba je
značně potrápila. Ostatní úkoly splnily bravurně, bez trestných bodů. Rovněţ i mladí přílepští hasiči chybovali pouze na střelbě. Kluci také chybovali při střelbě a dokonce i tam, kde to snad nikdo nečekal – na
stanovišti zdravovědy při obvazu kolena.
Do domácí hasičárny se tedy uloţí poháry za 1. místo MH a muţů a 2. místo ţen. Celkem se soutěţe
zúčastilo 13 druţstev (3 mladí hasiči, 4 muţská a 6 ţenských). Klobouk dolů před všemi soutěţícími, kteří
se zúčastnili. Někteří se dokonce vydali ze všech sil a za obrovské podpory ostatních doběhli do cíle.
Děkujeme tedy všem soutěţním druţstvům a jejich realizačním týmům za účast. Dále členům domácího sboru za pomoc při pořádání této soutěţe, ať uţ se jedná o obsazení kontrolních stanovišť, úseku prezence a časomíry, či obsluhu kiosku.
Ivana Krbcová, kronikářka

Záhadné názvy
Často jsem od svého tchána a tchýně slýchával některé místní názvy částí obce nebo jejího okolí. Třeba:
v Betlémě, Na Vápenici, Na Průhoně, Za Humny, v Souhradí, na Sobočinech, Polácká cesta nebo
v Čečichově. Nejdříve jsem nevěděl, kde to je a potom jsem se dozvěděl, ţe Na Průhoně vlastně bydlím.
Třeba název Polácká cesta se jevil jako velice tajemný. Zajímavé bylo zjistit, co tyto jména vlastně znamenají.
Na některé otázky jsem našel odpověď v posledním Chyňavském zpravodaji z roku 2014.
Stále mě ale lákalo zjištění původu názvu Polácká cesta a zjistil jsem, ţe o této cestě píše jiţ Kosma ve své
slavné latinsky psané České kronice. Je to označení cesty Poláků „Hedčanů― do Čech na počátku druhého
tisíciletí našeho letopočtu. Z této „Polské kolonizace― zde zůstaly v okolí názvy obcí jako Otročíněves,
Černín, Lochovice apod. Také některá příjmení jako Polák, Poláček, Polánek a jiné i to svědčí o polské přítomnosti v této části kraje. Zajímavé ţe?
Jaroslav Nejedlý, kroužek regionální historie
Polácká cesta se říká cestě, která vede pod chyňavskou myslivnou směrem do lesů k Niţboru a na Stradonice. Pokračuje na druhou stranu silnice za Chyňavou mezi poli aţ ke spojovací cestě k chatové osadě
Charvátiny, dále přes hlavní silnici na Podkozí, odtud do Unhoště a směrem na Prahu.
Vezmu to od Adama, tedy spíše od Břetislava…
Všichni známe ze školy příběh o Oldřichovi a pradleně Boţeně, a právě z tohoto nerovného svazku se
narodil statečný kníţe Břetislav (kolem roku 1003-1055). Byl to jediný Přemyslovec ve své době, který
mohl zajistit muţské potomky. Neúplný šlechtický původ mu bránil ve sňatku s urozenou nevěstou. Po
vzoru svého otce vyřešil věc po svém - únosem dcery vévodského bavorského rodu z kláštera. Jitka splnila
naděje v ní vloţené a dala mu pět synů…Potud moţná naše školní paměť sahá, ale jakou to má s Chyňavou
souvislost?
Břetislav zdědil po otci statečnost a odvahu v takové míře, ţe mu vydala přízvisko ,,český Achyles‘‘.
V roce 1039 vpadl do Polska, které bylo Boleslavem Chrabrým roku 999 Čechům odňato. Nás zajímá
skutečnost, ţe právě z Polska, z okolí hradu Hedče, přišlo s ním zpět do Čech místní obyvatelstvo.
Paní Fraňková v knize Zprávy a dokumenty o obci Chyňavě uvádí citaci Václava Kočky z Kosmovy kroniky: „...přistál u Prahy s vítězným vojskem, které víc neţ na sto vozích vezlo ohromnou kořist a poklady
v Polsku uchvácené, zejména pak ostatky sv. Vojtěcha v Hnězdně od roku 997 uloţené. Za vozem ubíral se
nesčíslný zástup muţů polských, spoutaný ţeleznými okovy…. Mezi nimi přiveden jest nešťastně zajatý
Kosmův staroděd…―
Polské zajatce, Hedčany, usadil Břetislav v dosud pustých oblastech Čech, aby je zvelebili. V cestě tohoto taţení stál nedohledný val křivoklátských lesů, kde údajně Hedčané zakládali své vsi. Objevují se názvy odráţející se od názvu Grače a Hedčanů: Zdejcina- původně Gdýčina, Gdejčina, Hedečko u Kralovic,
u Krakova je Polský rybník, ves Poláky, les Polanec. Časté je i příjmení Polák, Poláček, Polánek. Stopy
polské kolonizace cítíme i v názvu vsi Otročiněves. Spojitost má údajně Černín, Hodyně, Krakovec, prý
i Rousínov, Lochovice, snad Stradonice. (Viktor Palivec Hájemství zelené). Modřejovice, Pivičný, Lidkov,
Trubská jsou jména shodná se jmény polských osad Piwicna, Litkow, Trubcyn. Obrozenec českého jazyka
Josef Jungmann údajně vzpomíná, ţe v Otročíně a okolí existovalo naprosto svérázné nářečí připomínající
polštinu. Paní Fraňková se při hledání názvu obce přiklání také k polskému původu. Od slova Chwinič bručet. Ve své publikaci píše: ,,Snad je tedy moţné, ţe jméno naší vesnici dal zajatý poutník roku 1039
z dalekého Polska, který jiţ nemohl pokračovat v cestě dál na západ k vykázanému místu v hlubokém černém lese, společně se svými druhy.
Markéta Holečková

A co takhle tančit?
16. 1. 2016 Myslivecký ples—hraje Vinšovanka
6. 2. 2016 Obecní ples—hraje Ideal band
13. 2. 2016 Sportovní ples—hraje Galaxie
12. 3. 2016 Hasičský maškarní ples—hraje Galaxie
13. 3. 2016 Dětský maškarní ples v DD

Chyňavský zpravodaj č. 5/2015. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Chyňava, okr. Beroun. Vydáno dne 6.11.2015.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 31. 12. 2015. Příští číslo vyjde v lednu 2016 Kontaktní adresa: OÚ Chyňava 39, 267 07, tel. 311
691 122

