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Výtisk zdarma

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

Nový obecní znak
Chyňava patřila k menšině obcí, které
nedisponovaly obecním znakem a vlajkou.
Tento nedostatek napravilo zastupitelstvo
na svém jednání v březnu roku 2013,
když se rozhodlo pro jednu z variant
předložených heraldickou kanceláří
„Dauphin“. Zastupitelstvem schválený
znak musí ještě potvrdit Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR. Občané měli
možnost vyjádřit se k variantám obecních
znaků a vlajek a zastupitelstvo rozhodlo
také podle jejich připomínek. Nakonec byl
vybrán následující znak v podobě štítu,
kde v pravém červeném poli je zlatá
listová koruna (připomínka českého
krále, který byl dominantním vlastníkem
obce), dále kladivo, kovářské kleště a klas
obilí, které společně odkazují na
historická zaměstnání obyvatel.
Stromečkové dělení levého pole štítu
Váš Václav Kšír, starosta obce
evokuje představu lesa. Do jisté míry lze i
nalézt odkaz na číslovku pět – koruna, kladivo, kleště, klas a stromečkově
dělené pole, která se shoduje s počtem místních částí obce.
Konečně skončila letošní dlouhá
zima a přišlo jaro. Zahrádky ve
všech obcí ožily a i my jsme se
zase mohli naplno pustit do zimou
přerušených staveb. Jarní úklid
obcí začal zametením chodníků a
hlavních komunikací. Tuto sobotu
sebereme opět nebezpečný
odpad. A opět na náklady obce.
Byl bych rád, kdyby se nám s vaší
pomocí podařilo pořádek udržet
co nejdéle. A stačí k tomu
opravdu málo. V každé obecní
části jsou umístěny kontejnery na
tříděný odpad a tak je třeba třídit
a zase třídit. Po některém víkendu
to u nich zrovna pěkně nevypadá.
Zbytečně si tak kazíme vzhled
našich hezkých obcí.

Obecní znak a vlajka

Z historie našich obcí
Rybníky v Malých Přílepech
Pamatuji si, že téměř u každého většího statku byly malé
rybníčky: Rybníček u Vořecha - byl na dvoře- jak u starého baráku, tak u
nového; rybníček před domkem Špačkových - vedle kovárny- rybníček
vymizel; rybníček před Rottovými/nyní Veverkovi/ - patřil Lhotákům,
rybníček je dosud /s přestávkami; rybníček na zahradě u
Bartošů/Šroubků/ - rybníček je stále na tomto místě.
Louže byla u hasičské zbrojnice u silnice, Před louží byla malá nádržka,
do které stékala voda z Bělčů. Nádržka se často čistila, neboť voda z Bělčů
často nesla i písek a bahno; rybník Šimonka - byl ve středu obce - před
kapličkou. Byl hodně zabahněn;
rybník Slánka - je u silnice k Chrustenicím. Před tímto rybníkem byla
také nádržka. Na rybníce jsme bruslili, hráli různé hry a často jsme jezdili i
v zimě na ledech. Pamatuji si, že i na ledech jezdila
dle vyprávění maminka. Nyní je na rybníce instalován vodník;
rybníky u Baumanů - byly dva, jeden byl na chov ryb – spodní, druhý byl
horní na koupání. Přítok byl malý potůček. Rybník patřil statkáři
Baumanovi. Do roku 1945 byl v soukromých rukách. Po roce 1945 jsme se
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tam chodili koupat, rybník byl vybetonovaný a na spodní straně byl
hluboký. U rybníka byla i šatna na převlékání. Byl to ráj pro děti ze Přílep i
blízkého okolí.
Postřehy – Jitka Hrudková, roz. Loňková
Pověsti z okolí Lhotky
V okolí kopce Plešivec a na Veselé nedaleko Berouna chodí prý v den
pálení čarodějnic duch, který lomcuje stromy a oplakává zaniklou vesnici
a starý hrad, který tu stával a jmenoval se Kozinec. V místech, kde stával
hrad, chodívá Bílá paní, která čeká, až si ji nějaký jinoch vezme za ženu.
V potůčku mezi Veselou a plešivskými lesy žily víly. Když zde lidé vykáceli
les, víly se ukryly do tří studnic, které bývaly na hradě v lese na Veselé.
Studny jsou dnes zasypány a víly také zmizely.
Je zajímavé, že o existenci hradu se zmiňuje Sedláček ve své knize o
hradech, zámcích a tvrzích. Bohužel se do dnešních dnů nepodařilo
objevit skutečné místo, kde hrad Kozinec kdysi stával.
Mgr. Dalibor Bartoš

Škola
Naše škola je i nadále zapojena do tří projektů EU – Ovoce do škol,
Školní mléko a Peníze školám. Děti mají možnost odebírat dotovaná
ochucená či neochucená mléka nebo mléčné výrobky. Přibližně jednou za
14 dní dostává každé dítě 1 – 2 kusy ovoce zdarma (jablka, kiwi, blumy,
pomeranče, mrkev, ředkvičky). V březnu jsme získali také v rámci
projektu EU Peníze školám druhou interaktivní tabuli. V únoru jsme byli v
Berouně na závodech ve vybíjené, v březnu se konala ve škole beseda s
Policií ČR. Pochvalu si zaslouží Jakub Čeřovský, který se umístil na 2.
místě v okresní matematické soutěži 5. tříd. Začátkem dubna jsme měli
přednášku o dopravní výchově. Dopravní výchova nás provází celým
dubnem, děti budou dělat jak testy, tak soutěžit ve zručnosti na kole. Na
závěr se zúčastníme okresní soutěže. 30. dubna jedou děti na školní výlety
do Prahy – 1. a 2. třída do planetária, 3. – 5. třída navštíví Karlův most a
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budou plout lodí po Vltavě. Ve dnech 15. 4. – 22. 4. sbíráme ve škole papír,
karton a víčka. Výtěžek z této akce přispěje dětem na školu v přírodě,
uhrazeno bývá zejména vstupné. Ve dnech 27. – 31. 5. jedou děti do školy
v přírodě – okolí Louňovic pod Blaníkem. Ve škole se v této době bude
posilovat rozvod el. energie do hlavního rozvaděče. V době prázdnin se
bude škola zateplovat. Obecní úřad v Chyňavě obdržel na zateplení dotaci.
V říjnu doufáme, že bude škola připojena na plynové topení. Děti mají
také spoustu mimoškolních aktivit. Pochvalu jistě zaslouží sourozenci
Šapovalivovi, kteří hrají lední hokej. Adélka byla vyhlášena nejlepší
střelkyní do 7 let, také její bratr Matyáš se zúčastňuje celostátních turnajů.
Mgr. Alena Vacinová, ředitelka školy

Občanská sdružení v obci
Sportovní klub Chyňava
Ve fotbale začíná druhá část sezóny 2012-2013. Takže i naši
fotbalisté zasáhnou do jarních odvet. Před zahájením jarní části se hráči
mužstva dospělých zúčastnili herního soustředění ve Sporthotelu Tichá
Orlice v Ústí nad Orlicí. Pod vedením trenéra Jiřího Kříže st. a vedoucího
mužstva Zdeňka Steinera st. se tohoto soustředění zúčastnilo 12 hráčů. Po
dobu pěti dnů dostávali hráči pořádně do těla, ale byli spokojeni. Před
jarem mužstvo sehrálo několik přátelských zápasů. Mužstvo našeho
dorostu na malé UMT v Berouně porazili 24:15, Broumy přehráli 2:1,
Sparta Doly Kladno 3:1, s Nižborem“B remizovali 3:3 a v generálce na
jarní část deklasovali Nový Jáchymov (účastník 3. třídy) v poměru 8:1.
Snad dobrá forma se promítne i do mistrovských zápasů. Kádr mužstva
přes zimu doznal jediné, ale o to velmi citelné změny, v podobě ztráty
brankářské jedničky Jana Plešingra, který se ze dne na den odstěhoval na
Slovensko. Snad tato ztráta nepoznamená výkonnost celého mužstva.
Hráči kolem trenéra Kříže vytvořili velmi dobrou partu a věříme, že
postup do vyšší třídy je nemine. Na třetí příčku, která již nezaručuje
postup, mají náskok 11 bodů, což si myslím, že je dostačující.
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Zároveň do jarních odvet zasáhne i naše mužstvo
tvo dorostu pod taktovkou
Martina Bílého a jeho asistenta Jana Holečka. Toto mužstvo je složené z
našich odchovanců a hlavně z hráčů z blízkého okolí, kteří se neuplatnili
ve svých kmenových mužstvech nebo tam nechtějí hrát. Tato skutečnost
klade velké nároky
oky na oba trenéry, aby zabezpečili ke každému mistráku
potřebný počet hráčů. Zatím se jim to daří a určitě bude dařit.
Akcí Sportovního klubu v blízké budoucnosti není moc. Vzhledem k tomu,
že veškerá aktivita směřuje na závěr sezóny, kdy se začne s obnovou
obnov
travnaté plochy hřiště, upustili jsme letos od pořádání tradičních turnajů
a všech ostatních soutěží, které se odehrávali na našem hřišti. V současné
době se dokončují práce na úpravě koupelny a sociálního zázemí, včetně
kabin pro hráče na hřišti. Do konce
nce měsíce dubna bychom chtěli ještě
stihnout sběr železa po obci.
Popřejme našim hráčům hodně úspěchů v jarních odvetách a mužstvu
dospělých vytoužený postup do vyšší třídy.
Zároveň si dovoluji pozvat Vás čtenáře, ale i ostatní příznivce sportu na
naše zápasy.
pasy. Přijďte se podívat, určitě Vás naši hráči nezklamou.
Zdeněk Steiner, předseda Sportovního klubu
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Společenská kronika
Březen
Miroslava Kučerová; Libečov

89

Bohumil Kšír; Libečov

85

Vlasta Novotná; Malé Přílepy

84

Jarmila Jůzová; Chyňava

82

Božena Lorencová; Chyňava

81

Josef Bartoš; Lhotka

80

Růžena Plodrová; Chyňava

80

Květuše Jonášová; Chyňava

80

Věnceslava Jonášová; Malé Přílepy

75

Květoslava Baumannová; Malé Přílepy

93

Anna Doušová; Chyňava

91

Eva Žalmanová; Chyňava

84

František Černý; Chyňava

83

Lydie Holečková; Chyňava

82

Jaroslava Kubásková; Chyňava

80

Irena Lomová; Chyňava

70

Jiří Heller; Malé Přílepy

70

Duben
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Pozvánky a informace
•
•

•

•

•
•

Svoz domovního odpadu v Malých Přílepech a na Lhotce bude
v období od 1. května do 30. září 2013 prováděn každou sudou
středu.
Tak jako každý rok, i letos bude proveden v našich obcích sběr
nebezpečného odpadu, dle vyhlášky č. 185/2001 Sb. Jedná se o
zdravotní materiál, oleje, olejové filtry, staré nátěrové barvy,
monočlánky, výbojky, zářivky, televizory, olověné akumulátory,
mrazáky, ledničky a pneumatiky z osobních vozů. Občané jej
přinesou na předem určená místa, kde je osobně předají přímo
pracovníkům TSMB. Svoz se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013
v jednotlivých obcích v tomto čase: Lhotka 8.00 hod. na návsi;
Malé Přílepy 8.15 hod. u Fořtovny; Libečov 8.45 hod. u
kapličky; Podkozí 9.00 hod. u rybníka; Chyňava 9.15 hod.
před pohostinstvím u Lepičů; Chyňava 9.30 hod před
pohostinstvím u Kurců
Staročeské Máje se konají v sobotu 18. 5. 2013. Průvod obcí je
od 12.30 hodin, potom následuje předtančení České besedy od
18.00 hodin a taneční zábava v pohostinství U Lepičů začíná ve 20
hodin. K tanci a poslechu hraje Láďa Horváth BAND.
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 kulturachynava@seznam.cz . Vyhlášení vítězů v kategorii krajina a lidé
proběhne na jarní výstavě v březnu 2014. Bližší informace o
podmínkách naleznete na www kultura- chynava. webnode.cz v
sekci fotosoutěž.
Kladenská heligonka zahraje k tanci a poslechu v sobotu
4.5.2013 od 14.00 do 18.00 hodin v Dělnickém domě v Chyňavě.
Hasiči uspořádají v sobotu odpoledne, 25. května 2013
v bývalých kasárnách v Chyňavě, soutěž v požárním sportu, které
se zúčastní všechna družstva chyňavského okrsku.
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Inzerce
Nový portál pro maminky z Berouna a okolí
Milé maminky, rády byste zpestřily sobě i svým potomkům dny trávené v okolí
Berouna? Víte již o:
*Dnech plných soutěží a her pro nejmenší děti?
* Nejpestřeji vybaveném hřišti?
* Tvořivých dílen, zpíváních či dovádění v tělocvičnách?
* Herně, která je zcela ZDARMA?
* Nejlépe vybaveném koutku v restauraci či cukrárně?
* Kde dětem ukázat ovce, koně či velblouda?
* Novém zboží ve Vašem nejbližším dětském obchodě?
* Kdy supermarkety opět zlevní plenky, boty či oblečení?
* Půjčovně cestovní postýlky, krosny či vozíku za kolo?
* Nejlevnější soukromé školce?
* Dětských specialistů při zdravotních potížích?
Pokud jste i Vy mnohokrát odpověděli NE, navštivte
www.berounmaminkam.cz

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 24. 4. 2013.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 6. 2013; příští číslo vyjde v červnu 2013
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
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