Chyňavský zpravodaj
Vánoční speciál pro Chyňavu,Libečov,Malé Přílepy,Podkozí a Lhotku u Berouna

Vánoční troubení

6/2015
ZDARMA

Vánoční troubení patří v naší obci mezi neodmyslitelnou akci Štědrého večera, na kterou se těší většina
obyvatel Chyňavy. Tuto tradici nám mohou v jiných vesnicích závidět. O co vlastně jde?
Říká se, ţe právo na troubení na Štědrý den měl obecní slouha, který si takto přilepšoval k ţivobytí. Jak se
uvádí ve starých kronikách, býval většinou v kaţdé obci obecní pastýř (slouha), jenţ bydlel v obecním
domku. Kaţdé ráno svolal troubením zvířata ze statků na pastvu, léčil ta nemocná a vykonával další práce
spojená se zvířaty.
V Chyňavě se dochovala vzpomínka na Rudolfa Kříčka. Moţná to byl on, kdo začal chodit o Štědrém dnu
troubit. Po vzniku druţstev a zničení soukromníků zmizela i funkce slouhy, ale tradice štědrovečerního
troubení nezmizela.
Tuto tradici si na dlouhá léta pod svá křídla vzala samostatná obec baráčníků Hůrka. Její členové se o troubení starali do roku 1992. O rok později si tuto akci vzal na starost Sportovní klub, který ji dodrţuje dodnes, a doufám, ţe ještě dlouho bude.
Není to nic snadného sehnat dva trubače, kteří o Štědrém dnu obcházejí vesnici. Pryč jsou doby, kdy obec
obcházel Rudolf Kříček nebo jeho nástupci František Ţáček, Vlastimil Holeček, Josef Šíma, Pavel Kroupa,
kteří byli buď přímo z obce, nebo s ní byli nějak spojeni. V posledních letech vozíme z Prahy trubače
Zdeňka Hasáka a z Berouna Pavla Nováka.
Bez koho by to nešlo, jsou pomocníci trubačů, kteří je doprovázejí po vsi. Popřejí kaţdému šťastné Vánoce a dohlíţí, aby se přišlo včas na místní hřbitov. Zde musím vzpomenout na Antonína Kroba, jenţ je do
troubení zapojen jiţ od roku 1993 a pomáhá dodnes. Dalšími pomocníky byli Stanislav Wais, František
Kučera, Michal Plůtko nebo Zdeněk Stádník. A nestorkou mezi pomocníky je Hana Studenovská, která
letos půjde jiţ po dvacáté.
Vánoční troubení letos začíná v 16,30 hod. Jeden trubač vychází u horní cihelny a druhý na křiţovatce
u Charvátů. Obě dvojice procházejí obcí tak, aby se setkali u hřbitova, kde uţ čeká většina obce. Úderem
21. hodiny se začíná troubit u hrobu Rudolfa Kříčka, podle dochovaných zápisů jde o nejstaršího trubače.
Další zastávka je u jeho pokračovatele Františka Ţáčka, poté se troubí u pomníku ruských vojáků, kteří zde
padli v květnu 1945. Na závěr následuje společná Tichá
noc. Nakonec se vzdá úcta padlým v první světové válce
u pomníku v Lipkách.
Pro organizátory SK to však ještě nekončí. Jak trubače přivezli, tak je musejí odvést a domluvit se s nimi na příští
rok. Ţe se tato krásná tradice daří v obci kaţdým rokem
uskutečnit, za to je třeba poděkovat všem členům výboru
SK Chyňava, jak těm starším, tak i těm, co tuto tradici udrţují nyní.
Karel Řehoř
místopředseda SK

Čtvrtek 24.12.2015
od 16,30 hodin

A. Krob, K. Řehoř, Z. Stádník, H. Studenovská,
Z. Hasák, P. Novák

Historie vodníka Pepíka v Malých Přílepech

Sobota 12.12.2015
od 14 hodin

Vznik této, pro naši vesnici tak významné postavy a s ní spojené tradice, se datuje do léta roku 2009. Ale
nejdříve vše pěkně popořádku.
Protoţe jsme v Malých Přílepech dobrá parta a neustále se snaţíme vymýšlet všemoţné aktivity a různé
akce pro naše spoluobčany, padl na jaře roku 2009 názor, ţe poţární nádrţ – rybník Slámka, je tak trochu
nezajímavá. Takových nádrţí jsou v celé republice stovky, moţná tisíce. Ale protoţe jsme nechtěli být tuctoví, přemýšleli jsme, jak tu naši poţární nádrţ zviditelnit. A pak padl, dnes jiţ památný výraz: „Pořídíme
stráţce nádrţe – vodníka“.
A pak uţ vše nabralo rychlý spád. Byla zakoupena plastová figurína vodníka, na hráz nádrţe zabudován
kmen dubu, který poslouţí jako trůn, ze kterého bude vodník nahlíţet na vodní hladinu. Materiálně tak bylo vše připraveno, ale ještě tomu něco stále chybělo. Vodník neměl jméno. Volba však v tomto případě byla zcela jasná. Inspirováni hercem Josefem Dvořákem jsme našeho vodníka pojmenovali Pepík. Jméno
jsme sice měli, ale povaţte, ţe výraz: „Vodník Pepík – stráţce naší poţární nádrţe“, nezní moc velkolepě.
Musela tedy přijít změna v názvosloví, a to významná. Od
této chvíle tak nikdo z obyvatel naší vesnice nádrţi neřekne
jinak neţ jezero.
Ale takové jezero, to uţ není jen tak, to musí mít svého
správce. I tady byla volba zcela jasná. Hned naproti jezeru
totiţ vybudoval své sídlo náš kamarád Zdeněk. Tomuto domečku jsme tedy z recese začali říkat vila u jezera a Zdeněk
byl povýšen do funkce hrázného. Do jeho pracovní náplně
tak patří kontrola jezera a jeho obyvatel, nebo například
provádění turistů po hrázi. Tak to bylo něco málo slov o
historii a vůbec vzniku, pro nás tak důleţité a slavné postavy, vodníka Pepíka.
Jak jsem jiţ nastínil v úvodu, první akcí, která se na hrázi
jezera konala, bylo slavnostní uvedení stráţce našeho jezera
do své funkce. Pro obyvatele jsme tedy připravili bohatý program, během kterého po celé odpoledne vyhrávala kapela a nechyběly ani pochutiny ze stánků s občerstvením. Ani ve snu by nás nenapadlo, ţe se
tato recesistická akce setká s tak obrovským ohlasem. Na hrázi jezera se sešli snad všichni obyvatelé a bylo jasné, ţe tato akce se stane neodmyslitelnou součástí kulturního dění v naší vesnici. A protoţe si našeho
vodníka velmi váţíme a hýčkáme si ho, nemohli jsme ho s příchodem zimy nechat mrznout na svém trůnu
– co kdyby nám nastydl?! Museli jsme ho tedy z jezera uklidit. A to byla skvělá příleţitost pro další setkání všech obyvatel na hrázi jezera. Letní akci s názvem: „Uvedení stráţce našeho jezera do své funkce“, tak
doplnila akce: „Uloţení stráţce našeho jezera k zimnímu spánku“. Koná se vţdy druhou sobotu v prosinci
a během programu si všichni společně zazpíváme koledy,
zahřejeme se horkými nápoji a trochu se pozastavíme
v tom předvánočním stresu. Poté uţ náš vodník putuje do
svého osvědčeného zimního bydliště, a sice do pohostinství U Vořechů, kde má své čestné místo. A aby mu nebylo
tak smutno, pravidelně ho v tomto zařízení navštěvujeme.
Pavel Nejedlý, kulturní referent
SDH Malé Přílepy

Vánoční trhy

Úterý 8.12.2015
od 15 hodin

Vánoce jsou jedny z nejhezčích svátků v roce. Kaţdý má rád atmosféru, výzdobu a vůni v této době. Ve škole se děti seznamují s vánočními zvyky, ve třídách
mají vánoční stromeček a dávají si dárky. Tradicí se ve škole stalo pořádání vánočních
trhů a dílen, kde si mohou děti vyrobit dárky samy.
První vánoční dílna byla ve škole v roce 2005. Děti vyráběly výrobky z vizovického těsta, věnce a perníčky. Jiţ od tohoto roku se konalo posezení s občerstvením pro seniory, kteří vţdy přinesli vlastní vánoční cukroví. K poslechu nám hrál na kytaru Jiří Němec. Od roku 2006 jsou
trhy také prodejní, kde je moţné si zakoupit různé vánoční výrobky.
Vánočních trhů se zúčastnila např. M. Holečková, P. Kučerová, H. Charvátová, Z. Bartošová, Z. Červenková, Z. Vořechová, J. Jupová, A. Jedličková,
Z. Bauerová, P. Šedivá a další maminky. Brůnovi vyráběli s dětmi svíčky.
Magda Kořínková malovala vánoční přáníčka. V loňském roce vystoupil
Petr Jungmann, děti zazpívaly vánoční koledy a hrály na hudební nástroje.
Na letošní rok připravil dramatický krouţek pod vedením Ivany Macháčkové vystoupení Co se přihodilo v prvních Vánocích. První představení začíná v 15, 30 hod, druhé v 16,30 hod ve školní tělocvičně.
Těšíme se, ţe proţijete vánoční atmosféru společně s námi.
Alena Vacinová, ředitelka ZŠ

Pátek 18.12.2015
od 18 hodin

Charitativní koncert

Koncert ODDechového orchestru
a dětského pěveckého sboru Krákorky
si můţete vychutnat v Dělnickém domě

ODDechovka je soubor ţáků a absolventů Základní umělecké
školy v Berouně. Název vznikl spontánně z řad členů tohoto
uskupení, kterým se stal původně povinný předmět příleţitostí zuţitkovat všechny své dovednosti. Dětský
pěvecký soubor Krákorky navštěvují vybraní ţáci všech oddělení hudebního oboru ZUŠ Beroun. Vstupné
je dobrovolné, přispějeme sami na sebe a na činnost Centra pro zdravotně postiţené a seniory v Berouně.

Vánoční turnaj

Sobota 19.12.2015
od 8 hodin

Sportovní klub RSC Chyňava pořádá 3. ročník
„Vánočního nohejbalového turnaje “ ve trojicích.
Akce se koná v tělocvičně Dělnického domu v Chyňavě, hraje se
o putovní pohár a radost z pohybu v období vánočních svátků.
Sraz účastníků v 8 hod, zahájení turnaje v 8,30 hod.
Minimální počet hráčů v týmu - 3 (moţnost i více hráčů na střídání).
Startovné 300,- / tým
Přihlášky : Dan Dušek tel. 724 728 110, nebo na stránkách
FB RSC Chyňava.

Živý Betlém
Sobota 19.12.2015
od 16 hodin

První adventní nedělí začal předvánoční čas. Patří k němu pravidelně
se opakující akce. U nás v Chyňavě je to Dušičkové pečení, turnaj
v nohejbale, vánoční koncert nebo ţivý Betlém. Opět se sejdeme
V Lipkách, abychom si zazpívali koledy, zahřáli se svařákem, viděli se, popovídali si a proţili spolu jedno předvánoční odpoledne.
Letošní Betlém je uţ třináctý v pořadí. Zpočátku se tato akce konala na první nebo druhý svátek vánoční.
Pro členy ochotnického divadelního spolku, kteří celou akci organizují, to znamenalo obětovat sváteční
čas přípravám, průběhu a úklidu celé akce. Proto se její konání posunulo ze svátečních dnů na dobu adventu. Na sváteční atmosféře ani počtu návštěvníků to nijak neubralo.
Iveta Nejedlá

Vánoční koncert
Tradiční koncert Zdického smíšeného sboru
v kostele sv.Prokopa v Chyňavě

Sobota 26.12.2015
od 14,30 hodin

Tento sbor byl zaloţen jiţ v roce 1959 jako muţský pěvecký. Po 10 letech ukončil svou činnost, aby v září
1990 znovu začal , i kdyţ s malým počtem zpěváků. Počet členů se ale postupně zvyšoval a nyní sbor pravidelně účinkuje na koncertech nejen ve Zdicích, ale i v blízkém či dalekém okolí. Od října 2005 je sbormistrem Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová. Repertoár mají rozmanitý, od lidových písní, přes spirituály, taneční i swingové melodie aţ po hudbu starých mistrů.

Koledy a svařák
SDH Lhotka u Berouna Vás srdečně zve na tradiční pití svařáku a zpívaní koled v parku u rybníka. Vstupné dobrovolné

Sobota 26.12.2015
od 15 hodin
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