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Chyňavský divadelní rok
Letos máme před sebou výročí
sice světově méně významné, ale
pro obyvatele Chyňavy a přináleţejících obcí určitě zajímavé.
V letošním roce uplyne 110. výročí existence divadelního souboru v Chyňavě. Tedy předchůdce
toho dnešního. Divadlo jako takové má v Chyňavě mnohem delší
tradici. V příštím zpravodaji se o
ní dozvíte více.
Oslavy chystáme na podzim,
ale protoţe potřebují řádnou přípravu, obracíme se na Vás uţ teď s prosbou o pomoc. Na připravovanou výstavu bychom si od Vás rádi zapůjčili jakékoli fotografie, týkající se divadelních představení nebo divadelního souboru v Chyňavě. Můţete je přinést do
kovárny k panu Pavlu Junngmannovi, tel.727 813 625, nebo chovatelce psů
paní Renátě Grygarové, tel. 777 691 199. Samozřejmě si je rádi vyzvedneme i
u Vás doma, stačí zavolat. Fotografie naskenujeme (čímţ jim neublíţíme) a
v pořádku vrátíme. Oceníme, kdyţ připojíte i jména osob na snímcích. Budeme rádi i za další věci, které nám zapůjčíte – divadelní plakáty, rekvizity, kostýmy apod.
Fotografie z výstavy najdete v připravované broţurce, která bude ke koupi.
Někteří na ni vyhráli poukaz na letošním Obecním plese. Samozřejmě bude
divadelní představení a jako třešnička na dortu divadelní bál. Tak se těšte.
Iveta Nejedlá

Zprávy z obce
Plynofikace obce
Chyňava vstoupila do
další fáze, na kterou jistě
všichni netrpělivě čekají. Máme před sebou důleţité datum, a to termín
uvedení do provozu, stanovený na 28.2.2015.
Tím splníme další podmínku danou Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Vše postupuje dle plánu,
máme kolaudační souhlas a poskytli jsme ho
firmě RWE GasNet s.r.o.
Nyní čekáme na návrh
smlouvy, kterou musí
ještě projednat zastupitelstvo.
V Dělnickém domě byla
vyměněna tělesa ústředního topení a nainstalo-

vány termostatické hlavice, aby bylo moţno lépe
regulovat teplotu
v jednotlivých místnostech.
Byla provedena revize
dětských hřišť ve všech
obcích. Od března se bude o jejich údrţbu včetně
sekání trávy starat jeden
pracovník, nyní probíhá
jeho výběr.

Začínáme v novém
Právě čtete zbrusu nové
vydání Chyňavského
zpravodaje
v nové podobě.
Nový rok jsme začali
zásadními změnami:
větší formát periodika i
písma, nové grafické
zpracování a zajímavé
rubriky.
Nově bude Zpravodaj
připravovat pětičlenná
redakční rada. Vznikla
nová pravidla pro zveřejňování
příspěvků,
která schválila rada obce a přečíst si je můţete
na webu. Naším cílem
je zaujmout Vás, čtenáře, a nabídnout Vám
ještě více informací.
Pokud Vás toto číslo
motivovalo k napsání
článku nebo máte připomínku, podělte se
s námi o Vaše názory.
Posílat je můţete poštou na adresu OU
Chyňava, emailem na
chynavsky.zpravodaj
@email.cz nebo osobně
redakční radě ve sloţení Dalibor Bartoš, Lenka Hladká, Iveta Nejedlá, Markéta Holečková
a Václav Kšír.

Elektrifikace obce Chyňava 1932-1934
Počátky elektrifikace měst a obcí po I. světové válce 1914 – 1918 spadají do roku 1919, kdy
čsl.parlament schválil zákon č. 438/19 Sb.o státní podpoře elektrifikace obcí a měst v republice. Zde bylo
rozhodnuto pouţít 3.fázovou soustavu 50 Hz o napětí 3 x 380/220 V. Jako přenosové sítě bylo dohodnuto
pouţít vedení „přespolní“o napětí 3 x 22 000V a vedení „dálkové“ 3 x 100000 V.
Protoţe elektrický pohon se v okolí Chyňavy jiţ objevoval, rozhodlo vedení obce v čele se starostou Josefem Krobem /KSČ/ svolat na den 31. května 1932 do pohostinství p. Josefa Lepiče ustavující valnou hromadu – Druţstva pro rozvod elektrické energie v Chyňavě. Zde bylo dohodnuto zaloţit elektrotechnickou komisi tohoto druţstva, která měla koordinovat stav prací na celé elektrifikaci. Komise zasedala za
dobu průběhu prací na el. rozvodu po obci celkem 15 x a prakticky celou výstavbu řídila.
Nejdřive byl poţádán Elektrárenský svaz okresů středočeských, který elekrifikaci ve Středních Ćechách prováděl, aby vyslal svého odborníka, který měl obyvatelstvu vysvětlit způsob provedení hlavního
vedení a přípojek a zároveň pořídit pro obecní zastupitelstvo předběţný rozpočet výstavby. Rozpočet byl
stanoven na částku 325 000 Kč. Celkový projekt na elektrifikaci zpracoval Elektrárenský svaz okresů středočeských,/dále jen Svaz/. Samotné provedení prací na rozvodu bylo na návrh „Svazu“ svěřeno firmě Rudolf Trikal a. spol. z Kralup n. Vltavou. Místní firma Mengr- elektromontáţe Chyňava pak provedla rozvod
veřejného osvětlení a montáţ 15 ks venkovních svítidel po obcí. Na výstavbu jediné napájecí trafostanice
bylo vypsáno ofertní řízení / obdoba dnešního výběrového řízení/. Protokol o otevírání obálek z 19. listopadu 1932 je k dispozici. Ofertní řízení vyhrála a stavbu provedla firma Jelínek a synové z Berouna, jako nejlevnější za částku 8 163 Kč - na pozemku 5369/1 , v zatáčce silnice ve směru na Bratronice.
Kolaudace celé elektrifikace, která trvala cca 7 měsíců, proběhla 25. ledna 1934. Je o tom sepsán
15. zápis z elektrizační komise společně s celkovým vyúčtováním prací, elektrifikace se nakonec pořídila
za částku 321 182 Kč. Je třeba ocenit odvahu našich předků, ţe tuto akci protlačili i proti odporu
některých obyvatel Chyňavy. Tento problém přetrvává ovšem i dnes a i dnešní vedení obce muselo podobný odpor překonávat, například při budování rozvodu vody a plynu.
Jaroslav Nejedlý

Další zprávy z obce
Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu bude probíhat během března nebo dubna.
Podobně bude organizován sběr bio odpadu rostlinného původu. Přesný termín bude zveřejněn.
Smlouva o prezentaci zákazníka v rámci
městského informačního systému nám umoţňuje
zveřejnit informace o Chyňavě na zvukovém info
panelu v Berouně na náměstí.
Do 31.1.2015 bylo moţno podat ţádost o
příspěvek na činnost spolků. Ţádost podalo 18
spolků a sdruţení, projednávat se budou na nejbliţším zasedání zastupitelstva. Vyúčtování loňských příspěvků dodali všichni.
K výslednému provedení zábradlí u rybníka byly četné připomínky občanů, zvláště maminek. Vše je sice dle stavební normy správně, ale
obec se přesto rozhodla doplnit další příčku, aby
byla zajištěna větší bezpečnost kolemjdoucích.
Připravuje se nabídka na instalaci cedulí
s názvy ulic v Chyňavě a na Malých Přílepech.
Nové názvy si můţete přečíst na str.6.

Titulek popisující obrázek nebo
grafiku
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Poplatky za odpad
Obecně závazná vyhláška o poplatcích za svoz netříděného komunálního odpadu byla zastupitelstvem obce schválena 15.12.2014. Místní poplatek
na jednoho dospělého člověka byl zvýšen o 10,- Kč. A proč?
Částka se počítá podle skutečně zaplacených nákladů za svoz odpadu
za předcházející rok, tedy 2013, a obec za ně zaplatila 480 187,-Kč. Tato částka se vydělí číslem 2 797, coţ je počet osob s trvalým pobytem ( 1 679 ) plus
počet rekreačních chat a domů ( 1 118 ).
480 187 : 2 797 = 171,68
Z této částky byl stanoven poplatek ve výši 170,-. K tomu se přičte
paušální částka podle zákona o místních poplatcích, ta je za osobu 250,- Kč.
Celkem pro rok 2015 vyjde 420,- Kč
Děti do 15 let věku a osoby nad 70 let platí pouze polovic, tedy 210,- Kč.
Poplatek lze zaplatit osobně na Obecním úřadě nebo převodem na bankovní účet, kdy VS je číslo popisné. Lze platit od února nejpozději do konce
května. Na popelnici musí být vylepena známka jako doklad o zaplacení místního poplatku a čárový kód. Podle počtu načtených čárových kódů (při kaţdém vysypání popelnice) bude vypočtena částka místního poplatku pro rok
2016.
Za vývoz kaţdé popelnice obec platí, naopak za tříděný odpad dostane
obec zaplaceno. Tyto peníze se pak, podle slov pana starosty, mohou pouţít
na úhradu odvozu odpadu a sníţit tak výši místního poplatku.
Takţe aţ ponesete odpadky do popelnice, zkuste se zamyslet, jestli by
něco z toho nemělo patřit do ţlutého kontejneru na plasty, zeleného nebo bílého na sklo anebo modrého na papír. Noviny, časopisy a letáky můţete také
odnést dětem do školy, třeba uţ teď 3.3.- 6.3. Za odevzdaný sběr pojedou autobusem na výlet.Kdyţ těch našich popelnic odvezou Technické sluţby méně,
protoţe odpad více vytřídíme, budeme příští rok platit méně. Třeba.
Lenka Hladká, Iveta Nejedlá

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych prostřednictvím Chyňavského zpravodaje poděkovat všem
účastníkům vánočního
koncertu, který se konal
v Dělnickém domě před
koncem roku. Na dobrovolném vstupném bylo
vybráno celkem 5 158,Kč a tato částka byla
předána Centru pro zdravotně postiţené a seniory
v Berouně, poskytovateli
sociálních sluţeb. Za tuto částku byla jiţ zakoupena dvě sluchadla značky Widex a Phonak pro
sluchově postiţené do
půjčovny
kompenzačních pomůcek.
Mgr. Petra Šedivá
Centrum pro zdravotně
postiţené a seniory Středočeského kraje
Na Parkáně 111,
Beroun, 266 01 (Penzion
pro seniory Beroun)
Tel: 311 625 025,
603 575 640

Zeptali jsme se...
všech zastupitelům, kteří od loňských voleb rozhodují o naší obci:
Co bude Vaší prioritou v tomto volebním období?
Někteří i odpověděli:
Ondřej Fuchs – Nemám priority na celé čtyřleté období. Myslím, ţe je
třeba být flexibilní a řešit aktuální potřebné věci. Z toho, co mám v plánu aktuálně prosazovat, bych vyzdvihl především lepší a selektivnější
informovanost o aktuálním dění v obci. Také budu jistě akcentovat problematiku kapacity školy a školky. Dalším tématem, které bych rád otevřel, je revitalizace oblasti kasáren, toto místo cítím jako nepěknou pihu
na tváři naší obce.
Zdeněk Štorek - Já osobně jsem do voleb s ţádnou prioritou nešel, ale
tím, ţe jsem se dostal do zastupitelstva obce, mám větší moţnosti ovlivnit některá rozhodování či dění v obci neţ jako řadový občan. Neměli
jsme rozděleny body volebního programu, kdo bude za co odpovědný,
snaha byla neslibovat nesplnitelné a společně se snaţit naplnit programová předsevzetí.
Pokračování na str.5
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Jak se u vás říká
Uţ víme, proč se Velká
strana jmenuje Velká. Podle tatínka paní Pelcové je to proto, ţe
tady bydleli větší sedláci. Třeba
nyní Pospíšil (Procházka čp.52),
Beer
(Kšír
50),
Husák
(48),Holeček (Sojka 43), Vít
(Hrudka 36), Stádník (35). A na
Malé straně bydleli jen malí sedláci nebo zde došlo k rozdělení
statku pro dva sourozence.
Směrem k mostu se prý také říkalo, ţe tam bydleli „ culíkáři“.
To byli sedláci s malým počtem
polí, např. 1 -2 hektary. To doplnil další místní starousedlík

Tak nám zase obec zdražila popelnice
Tak to já jim ukáţu! Já jim dám třídění! Od zítřka
nasypu všechno hezky do popelnice, plast – neplast, sklo – nesklo! To bych byl padlej na hlavu,
třídit odpad, kdyţ si platím drahou popelnici. Jo, a
taky si jí necham vyváţet hezky kaţdej tejden, co
na tom, ţe je poloprázdná. Vţdyť si to přece platím!“
Taky Vás napadly
podobné
myšlenky? Taky si myslíte, ţe
třídit odpad je
zbytečné? Myslíte si, ţe „jim“
to natřete, kdyţ
naházíte všechny své odpadky do popelnice bez
vytřídění plastů, skla, papíru…?
Zamysleli jste se někdy nad tím, co se děje
s odpadem, který hodíte do popelnice?
Já Vám teď stručně popíšu, jak je to dál. Specializovaná firma sváţí odpad na skládku do Stašova
u Zdic, coţ je cca 25km. Taková skládka odpadů
je poměrně sloţité zařízení. Pryč jsou doby, kdy se
odpadem zaváţela nejbliţší rokle za vsí! Skládka
je vlastně obrovská, nepropustná vana, do které se
odpad ukládá tak, aby se zamezilo kontaminaci
okolní přírody nebezpečnými látkami, které při
rozkladu odpadků vznikají. Na skládce jsou proto
různé sondy a jímky, kde se kontrolují procesy,
které uvnitř skládky probíhají. A to všechno stojí
peníze.
Náklady na provoz skládky se promítají do ceny
poplatku za svoz odpadu. Firma, která v našich
obcích odpad sváţí, je placená za počet vyvezených popelnic. Není proto jedno, jestli přistavíte
popelnici k odvozu poloprázdnou, nebo jí řádně
naplníte a přistavíte aţ další týden.
Teď malé shrnutí. Cenu za svoz odpadů netvoří
„oni“, ale my všichni – obyvatelé Chyňavy, Libečova, Podkozí, Malých Přílep i Lhotky. Kdyţ budeme odpad řádně třídit, čímţ ušetříme místo
v popelnici a budeme jí přistavovat jen kdyţ bude
opravdu plná, tak budou náklady na svoz a likvidaci menší.
Na závěr pár triků, které fungují. Kdyţ přidáte ke
koši na odpadky krabici na papíry, další koš na
bio odpad a třeba igelitový pytel na plasty a sklo,
tak brzy uvidíte, kolik se Vám podaří vytřídit odpadu a do popelnice Vám zbyde odpadu o dvě třetiny méně.
Kdyţ si na podobný systém třídění zvyknete a
zapojíte do něho i svoje děti, zjistíte, ţe do popel-

nice dáte jen minimum odpadu. Můţe Vás zároveň
hřát dobrý pocit, ţe děláte něco pro přírodu.
Pojďme to všichni zkusit a já jsem přesvědčen, ţe
kdyţ budeme nakládat se svým odpadem zodpovědně,
budeme si příští rok říkat: „ Tak nám obec letos zlevnila popelnice!“
Pavel Karmazín

Chyňavský klub seniorů svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 27.2.2015 od 17 hod
v restauraci u Hořických.
Program: 1) zpráva předsedy klubu
2) zpráva hospodáře klubu
3) volba výboru klubu a usnesení k další
činnosti
Po skončení pracovní části bude občerstvení a volná
zábava při hudbě ing. Petra Jungmana.
Všechny členy zve k účasti výbor CHKS
………………………..
Místní skupina ČČK zve všechny své dárce krve(se
svými polovičkami) ke společnému posezení při heligonkách v osvědčeném a příjemném
prostředí manželů Hořických
v pátek dne 27.3.2015
Začátek v 18 hod, předpokládaný konec 24 hod
Ten, kdo splnil počet odběrů k předání plakety a nedostal ji, raději se včas předem přihlásí u J.Pelcové,
tel.311691241, 727831431
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Pokračování ze str.3
Karel Řehoř - Chtěl bych, aby se
povedl převod fotbalového hřiště
do majetku obce a vybudovat na
hřišti multifunkční hřiště, které
bude slouţit školce, škole a všem
sportovně zaloţením lidem. Pomoct při zlepšení kvality ţivota v
obci.
Jitka Machová -Práce zastupitele
není práce jednotlivce, ale práce
týmová. Vzhledem k tomu, ţe pracuji ve školství, mojí prioritou bude hlavně spolupráce při vypracování strategického plánu rozvoje
školství v obci. Další prioritou je
zázemí pro mimoškolní aktivity
dětí, a také moţnost rozvíjení aktivit mládeţe v naší obci, a to například díky opravám a rekonstrukcím obecního majetku. Nedílnou
součástí mé práce bude i snaha o
maximální vyuţití dotačních programů a grantů pro naši obec.
Alena Vacinová - Chci se podílet
na zlepšení kvality ţivota občanů
v naší obci. Preferuji samozřejmě
školu, kvalitu práce s dětmi, modernizaci školy a vybavení
ICT technikou.
Milan Hrudka - Priority pro volební období byly zpracovány ve
volebním programu, ke kterému se
hlásím.
Václav Kšír – Třeba čekáš, ţe ti
odpovím, ţe nejdůleţitější pro mě
je dokončení plynofikace a dalších
rozestavěných staveb. Ale není
tomu tak úplně. Po mnoha letech
práce v obci je logicky mojí prioritou především zapojení co největšího počtu chyňavských občanů do
dění v obci. Je dobře, ţe
v současném zastupitelstvu je osm
nových lidí a jak jsem řekl před
volbami, přál bych si přizvat do
řízení obce všechny, kteří měli tu
odvahu a nechali se zapsat na kandidátní listiny.
Dokončení na str.8

Sociální poradna
Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Středočeského kraje je obecně prospěšná společnost. Má registrované tři sociální sluţby
a to odborné sociální poradenství, osobní asistenci a sociálně aktivizační sluţby.
Posláním odborného sociálního poradenství je napomáhat osobám se zdravotním postiţením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého
zdravotního postiţení nebo vyššího věku. Poskytujeme jim informace
o druzích sociálních sluţeb, pomáháme při orientaci v sociálním systému, v oblasti práva, psychologie, pracovního trhu i vzdělávání. Pomáháme i doprovázíme při jednání na úřadech, pomáháme s ţádostmi i
odvoláním, s vyplňováním různých formulářů. Informace a podporu
poskytujeme i jejich rodinným příslušníkům. Součástí je i půjčovna
kompenzačních pomůcek. Poradenské sluţby jsou poskytovány formou ambulantni (v kanceláři Centra) nebo terénní (v domácnostech,
nemocnicích, LDN apod.). Jsou bezplatné, diskrétní a nestranné, poskytované na základě individuálních potřeb. Posláním osobní asistence je zajistit pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravy, chodu
domácnosti nebo osobních záleţitostí. Asistent pomáhá v přirozeném
prostředí klienta. Sluţba je ze zákona poskytována za úhradu. Výše
úhrady záleţí na celkovém počtu hodin a denní době, kdy je poskytována. Lze ji hradit z příspěvku na péči, s jehoţ vyřízením můţeme pomoci.
Třetí sociální sluţbou jsou sociálně aktivizační sluţby. Jde o
vytvoření podmínek pro aktivní a důstojný ţivot ve společnosti. Aktivity pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob ţivota v přirozeném prostředí s přirozenými sociálními vazbami. Cílem je motivace
zdravotně postiţených a seniorů k aktivnímu ţivotu, podpora stávajícího potenciálu a společenského začlenění. V rámci této sluţby poskytujeme v Berouně 1x týdně po 2 hodinách výtvarné činnosti (pondělí
13:30 – 15:30). Jedenkrát do měsíce pořádáme pro osoby se zdravotním postiţením a seniory „Kavárničky“ v Hotelu Na Ostrově v Berouně. Dvouhodinový program se skládá z části vzdělávací (besedy, přednášky) a z části hudební. Kavárničky se konají v příjemném prostředí
nekuřácké restaurace.

Od března letošního roku budeme k dispozici
v Dělnickém domě každé druhé úterý v měsíci a to od
9:00 do 11:00, v případě potřeby i déle.
Termíny: 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10.,
10.11., 8.12.
V plném rozsahu zde bude dostupná sluţba odborného sociálního poradenství. Přímo na místě můţete zakoupit baterie a náhradní
součásti do sluchadel, vysoušecí a čistící tablety. Budou poskytovány
informace o termínech servisu technika v Berouně a také budete mít
moţnost se přihlásit na některý z rekondičních pobytů pořádaných
Svazem neslyšících a nedoslýchavých v Berouně. Zúčastnit se můţe
kaţdý. Letos budou k dispozici rekondiční pobyty v Deštném
v Orlických horách, ve Svobodě nad Úpou a v Bechyni.
Doufáme, ţe zavedení poradenské sluţby přímo v obci bude
přínosem a alespoň malým ulehčením ţivota seniorů či lidí se postiţením.
Mgr. Petra Šedivá
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Indiáni s českou krví
Dne 6.2. v 18 hodin se Dělnickém
domě konala přednáška o slavném
botanikovi, cestovateli a etnografovi A.V.Fričovi. Této akce se zúčastnil fotograf Pavel Frič, jeho
vnuk, s manţelkou Yvonnou, která
pečuje o odkaz tohoto významného
Čecha.
Paní Yvonna nás seznámila
s příběhem paraguayských indiánů
i s tím, ţe mají českou krev a s důvody, proč se jim rozhodli pomáhat
finančně. Vyprávění bylo velmi
poutavé a zajímavé, prolínalo se
s promítáním fotografií a videí
z Paraguaye z míst, kde nyní tito
indiáni kmene Čamakoko ţijí.
Nyní si ale říkají checomacoco /čti
čekomakoko/, na paměť pomoci
příbuzných z České republiky.

Občanské sdruţení Checomacoco
podporuje například indiánskou
mládeţ na zemědělských studiích,
či pomáhá s nákupem hovězího
dobytka nebo zahradnického náčiní.
I my jsme jim chtěli pomoci a tak
dobrovolné vstupné z této přednášky v částce 4572 Kč bylo věnováno k výstavbě jednoho
z domků v jihoamerické Paraguay. Připojuji adresy, na kterých
můţete sledovat transparentní
účet občanského sdruţení.
Jaromíra Beerová
www.checomacoco.cz
http://www.checomacoco.cz/projekty/
strecha-nad-hlavou/nase-pomoc
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dztransparent.cgi?ID_ucet=2800123841

Novinky ze školy
Pololetí školního roku je za námi, je čas na malou rekapitulaci. V letošním školním roce nastoupilo do
naší školy 70 ţáků.Opět proběhla částečná modernizace školy – do provozu bylo uvedeno plynové vytápění.Na škole pracuje několik krouţků: myslivecký, sportovní, keramický, turistický, ruční práce a hra na hudební nástroje.
Během uplynulých měsíců připravila škola akce nejen pro své ţáky, ale i pro veřejnost. Ať uţ to byla
mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ, vánoční trhy, soutěţ ve zpěvu nebo návštěva berounského kina, kdy nám
dopravu zaplatilo SRPDŠ. Předvánoční náladu umocnila dětem z 1. – 4. ročníku návštěva muzea
v Karlštejně, odkud si děti přivezly i vlastnoručně vyrobené dárky. Po novém roce se uskutečnilo školní
kolo v recitaci. Sedm ţáků 5. ročníku se zúčastnilo okresního kola matematické olympiády. Jak se chovat
ke kamarádům ve třídě si uvědomovali ţáci 4. a 5. ročníku při interaktivním programu Klima třídy, který
vedl zkušený lektor.
Děti z 2. – 4. ročníku absolvovaly plavecký výcvik, páťáci si procvičili své bruslařské dovednosti.
Jednou z posledních akcí byl zápis budoucích prvňáčků, který se uskutečnil 3. února. I v letošním roce probíhá sběr starého papíru a víček z PET lahví. První sběr se uskutečnil na podzim, druhá akce proběhne
2. 3. – 6. 3. Získané peníze pouţíváme na odměny pro děti a převáţná část jde na školu v přírodě.
Dana Jonášová

Společenská kronika
Leden
Josef Jupa, Chyňava
Marie Kšírová, Chyňava
Jaroslava Landová, Chyňava
Jaroslava Halásová, Chyňava
Anna Bejvlová, Malé Přílepy
Eva Holečková, Libečov
Věra Hladká, Chyňava
Ivan Kochlíček, Chyňava-chaty
Antonín Konvalinka, M.Přílepy
Únor
Václav Pinkas, Lhotka

86
86
85
83
82
80
75
70
70
89

Marie Horáková, Libečov
Arnošt Jakoubek, Chyňava
Marie Šimková, Chyňava
Jaroslav Janeček, Podkozí
Miloslava Zajícová, Chyňava
Jaroslava Jonášová, Chyňava
Marie Jindrová, Chyňava
Jiřina Fousová, Chyňava
Zdeňka Macholdová, Chyňava
Boţena Kárová, Chyňava
Josef Hakl, Chyňava
Boţena Černá, Chyňava
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88
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86
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85
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83
82
80
75

Dne 27.2.1965
si řekli své „ANO“
Janka Melicherová
a Miroslav Vlček
z Podkozí.
Celých 50 let radostí i strastí
prošli společně a my jim za
to děkujeme a gratulujeme!
Přejeme do dalších let hodně
sil, úsměvu a lásky.
Dcery Jana a Mirka
s rodinami

První schůze spolků 2015
První letošní schůze spolků se konala 10.února.
Zahájil ji jako tradičně pan starosta, který informoval
o schvalování dotací spolkům. Na obecní úřad bylo
v termínu (tedy do 31.1.2015) doručeno 18 ţádostí.
Částky do 20 000,- Kč schválila obecní rada, ty vyšší
čekají na zastupitelstvo. A kdy bude svoláno? Na tuto
otázku odpověděl pan starosta naprosto fundovaně:
„jó, to nikdo neví…“ ( my uţ ano - 2.3. )
Dobrá zpráva přišla z Malých Přílep. Novou
předsedkyní osadního výboru se stala ing. Olga
Kobilková
Včelaři budou schůzovat začátkem června. Senioři
jedou neuvěřitelným tempem: 27. 2. valná hromada,
10. 3. MDŢ na galerii Dělnického domu. K tomu
pravidelné dámské jízdy, cvičení a regionální krouţek
historie, který je letos poprvé 17. 2. Nově ho povede
pan Jaroslav Nejedlý.
Myslivci budou mít 6. 3. výroční valnou hromadu.
Baráčníci se sejdou 11. 4. na výročním členském
sezení a 18. 4. vyrazí do světa. Více se dočtete níţe.
Červený kříţ připravuje tradiční posezení s
heligonkami pro dárce krve a to na 27. 3.
Chyňavští zahrádkáři pořádají 19. 3. besedu pro
ţeny, bude o kosmetice a líčení. Územní sdruţení
zahrádkářů Beroun Vás zve na dva zájezdy. Do
Jilemnice na Krakonošovu zahrádku se jede 10. 4. a
do Lysé nad Labem na výstavu narcisů 17. 4. Přihlásit
se můţe kaţdý u pana Jaroslava Lepiče.
A teď příleţitost pomoci. My můţeme pomoci
dětem se sběrem starého papíru. Chyňavská škola ho
pořádá 3. - 6. 3. Zúčastnit se můţe kaţdý.
Sportovci pomohou v dubnu zase nám a to
s ţelezným odpadem. Informaci s přesným datem
najdete ve své poštovní schránce včas.
Divadelníci mají letos jediný úkol – připravit velké
oslavy. Nevíte jaké? Vraťte se na první stranu .
Iveta Nejedlá
………………………………………….

Dne 18.4.2015 pořádají Baráčníci pro členy i další
zájemce autokarový zájezd do severních Čech

Zeptali jsme se…
Vladimír Hladký - Vzhledem k tomu, ţe jsem do
zastupitelstva zvolen poprvé, nemám ţádnou konkrétní prioritu. V kaţdém případě budu podporovat
lepší informovanost občanů o dění na obecním úřadě a v obci obecně, například tím aby sdělení pro
občany byla srozumitelnější. Z mého pohledu je
také třeba důsledně přebírat provedené práce od
zhotovitelů, kteří pro obec pracují a za které dostávají zaplaceno. Dále vidím jako důleţité zlepšit péči o zeleň průběţnou výsadbou nových stromů a
zároveň pokácet stromy staré, které uţ mohou být
vzhledem ke svému stavu nebezpečné.
Pavel Karmazín - Rád bych se v tomto volebním
období věnoval problematice zeleně, obecních lesů,
ekologie a odpadového hospodářství. Abych byl
konkrétnější, tak bych chtěl prosadit vybudování
sběrného dvora, kam by mohli obyvatelé Chyňavy
a přilehlých obcí bezplatně odkládat to, co není
běţný komunální odpad. Dále bych chtěl zjistit, v
jakém stavu jsou lesy v majetku obce a jestli je v
nich správně prováděna odborná správa.V neposlední řadě bych rád po celé volební období prováděl osvětu v oblasti odpadů a ekologie. Cílem by
mělo být zlepšení třídění odpadů, sníţení mnoţství
komunálního odpadu a celkové vylepšení vzhledu
našich obcí.
Markéta Holečková – Jsem moc ráda, ţe
10.3. bude zahájena činnost sociální poradny, to
povaţuji za první odfajfknutý bod mého snaţení.
Beseda s cestovatelem proběhla s velkým úspěchem, jarní výstava má také upoutávku v tomto čísle, bude opět obsáhlejší neţ vloni ......Cítím, ţe tohle jsou věci, ve kterých se hodlám nadále angaţovat. Zájem o tyto akce, a to nejen z řad chyňaváků,
mě těší a je další motivací pro všechny, kteří se na
tomto snaţení podílejí.
Iveta Nejedlá
KRMIVA AŽ K VÁM - Jitka Jupová

Dva zámecké renesanční celky ze 16.st. v Benešově
nad Ploučnicí . Mimořádně budou ke shlédnutí
zapovězené prostory zámku.
Odpoledne prohlídka Vísecké rychty Kravaře-největší
sroubené budovy v Čechách.
Dle přání a času zastávka v Úštěku-ptačí domky,
museum čertů a vodní svět
Cena zájezdu 290,- Kč , info na tel. 728 076 246

granule pro kočky od 40,- Kč za kg // granule pro psy
základní 197,- za 10kg
granule pro psy Fitmin podle velikosti a stáří // granule
pro králíky 10 nebo 25 kg s léčivem i bez // krmná směs
pro nosnice 10 nebo 25 kg
ovesné vločky 5 nebo 15 kg // konzervy pro psy i kočky
od 14,- Kč
salámy 1 kg 30,- // SLUNEČNICE a lojové koule
Dovezu jakékoli množství stačí zavolat
Tel : 723540404 , 311691331

Email : j.jupova@seznam.cz
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