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Výtisk zdarma

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

Stalo se
Obecní znak

Stezka česko – italského přátelství

Naše obec má již stejně
jako většina sousedních
obcí svůj znak a vlajku.
Heraldik Stanislav Kosík
zpracoval několik
návrhů, ze kterých
zastupitelé obce vybrali
a schválili návrh nejvíce
vyjadřující historii a
charakter obce.
Poslanecká sněmovna
ČR tento návrh schválila
a dne 21. 5. 2014 byla
zástupcům obce
Chyňava předána
udělovací listina. Motivy
jsou podrobně popsány
v knize "Naše Chyňava".

Za krásného slunečného odpoledne
byla v neděli 31. 5. otevřena Stezka
česko – italského přátelství. Na
jedenácti místech v obci a také v
Libečově, Malých Přílepech a na
Podkozí jsou panely s informacemi o
italských vysídlencích, kteří za 1.
světové války byli nuceni strávit čtyři
roky v Čechách a na Moravě. V našem
regionu jich bylo asi 240. Největší
zásluhu na vybudování stezky má paní
Jaromíra Beerová. Svůj nápad dokázala
zrealizovat, a i když musela neustále
řešit různé katastrofy s tím spojené,
dokázala vše zvládnout a dodržet
termín otevření.

Slavnostního zahájení se zúčastnil Giuliano Pellegrini, radní Valle
di Ledro, Achile Brigga, starosta Valle di Ledro, Franco Panizza,
senátor Italského senátu, Dott. Lorenzo Baratter, zástupce
Autonomní oblasti Trentino. Dále starosta Nového Knína ing.
Tomáš Havlíček,
ek, starostka Buštěhradu ing. Jitka Leflerová, starosta
obce Doksy Jiří Junek a delegace potomků italských
vystěhovalců. Děti ze školy u každého panelu zahrály nebo
zazpívaly. Závěr odpoledne patřil mužskému pěveckému sboru
Cima d´Oro, který i přes mírné zpoždění s velkým úspěchem
předvedl plnému sálu Dělnického domu svoje výborné vystoupení.
Všichni pak ocenili malý jarmark rukodělných výrobků a
ochutnávku typických českých sladkostí. Jak Italové sami řekli,
Praha je hezká, ale Chyňava je milá a srdečná a moc rádi přijedou
znovu.
Lenka Hladká
Předchozí
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se v ČR uskutečnily 23. a 24.
května a voliči měli právo vybrat na pět let celkem 21 poslanců. Volby
ukázaly, že zájem voličů o Evropský parlament upadá. Je to důsledek
kombinace mnoha faktorů. Jako největší problém pokládám nízkou
identifikaci českých občanů s evropskou agendou.
Nízká volební účast v Chyňavě kopírovala tu celorepublikovou –
k volbám přišlo okolo 18 procent voličů.
V Chyňavě zvítězila TOP 09 se ziskem 20 procent, následována ANO
2011 a na třetím místě KSČM s 12 procenty.
Mgr. Dalibor Bartoš
SK Chyňava
K rozhodujícímu zápasu odjelo mužstvo do Tetína, kde ho čekal
nejtěžší soupeř jara. Utkání bylo napínavé a velmi vyrovnané, i když
výsledek 1 : 5 tomu neodpovídá. První branku dal J .Kříž již ve 12
minutě, další postupně přidal J. Novák, D .Pivoňka, R. Grajcar a A.
Vejvoda. Po závěrečném hvizdu propukla nespoutaná radost
z vítězství. Poděkování patří všem příznivcům, kteří povzbuzovali
hráče po celý zápas. Po dlouhých dvaceti letech se mužstvo A vrací
mezi elitu OKRESNÍHO PŘEBORU.
(Zdroj: http://skchynava.blog.cz/)
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Škola
V letošním školním roce pokračoval ve škole myslivecký
kroužek. Jeho vedoucí David Hladký, člen MS Chyňava, se celý rok
připravoval s devíti žáky na mysliveckou soutěž „Zlatá srnčí trofej“.
Historie myslivosti, ochrana přírody a zvěře, myslivecká latina,
poznávání stromů a rostlin, to jsou všechno oblasti, které by měl
účastník soutěže znát.
Okresní kolo se konalo v Praskolesích. Rekordních 59 dětí bylo
rozděleno do třech kategorií, M (předškolní děti – 2.třída), A ( 3. –
5.třída) a kategorie B ( 6. – 9.třída). Chyňavu reprezentovala Anička
Mešterová, Adam Šimek, Vít a Filip Šindelářovi, Honza Kučera a
Michal Hladký. Nejmladší kategorie si prošla speciální stezku
s odborným mysliveckým doprovodem a dozvěděla se něco o
základech myslivosti a ochraně přírody. Na účastníky kategorie A i
B čekaly ústní odborné otázky, střelba ze vzduchovky a poznávací
stezka. Než porota sečetla body všech soutěžících, byla k
vidění ukázka hasičské techniky a výcvik loveckých psů.
Vít Šindelář se stal vítězem kategorie A a Michal Hladký získal
výborné druhé místo v kategorii B. Za svůj skvělý výkon
dostali hodnotné ceny a mohou okres Beroun reprezentovat na
národním kole Zlaté srnčí trofeje, které je zároveň pořádáno jako
letní tábor. Blahopřejeme k úspěchu.
Konec školního roku
V květnu jsme se zúčastnili okresních plavecko-běžeckých závodů, Jan
Holeček
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obsadil 2. místo, postoupil do krajského kola, kde obsadil skvělé 3. místo.
Dále se zúčastnili těchto závodů Bětka Brůnová, Jitka Lukášková, Adéla
Šapovalivová, Martin Holeček, Daniel Korbel.
V soutěži BESIP jsme skončili na 3. místě v okrese. Školu reprezentovali
Tereza Dvořáková, Jakub Dvořák, Tereza Havlová, Tomáš Řehoř.
Ve dnech 26. – 30. 5. byly děti ve škole v přírodě na Rakovnicku.
Ve škole probíhal sběr starého papíru a plastových víček. Děkujeme všem,
kteří nám přispěli. Z výtěžku byly zakoupeny dětem ceny za sběr a další
soutěže, přispěno na školu v přírodě, a bude uhrazeno vstupné na IMAX
kino v Praze, kam pojedou děti před vysvědčením.
Prvního června bylo slavnostní otevření Česko-italské stezky, kde zahrály
děti naší školy na hudební nástroje, vystoupení nacvičil p. Petr Jungmann,
který ve škole vede hudební kroužek.
Dále děvčata ze 3. ročníku nacvičila italskou báseň a českou říkanku.
Vystoupení na této slavnostní akci se zúčastnili: Vítek Šindelář, Kateřina
Beerová, Karolína Petříková, Natálie Kopřivová, Adéla Salavcová, Jakub
Čeřovský a z MŠ Anna Lipinská a Kristýna Krobová.
Rovněž děkujeme rodičům za spolupráci, kteří dělali dětem doprovod.
Sdružení rodičů se školou během roku dobře spolupracovalo. Mimo jiné
uhradilo dětem autobus na školu v přírodě a do kina, vstupenky do
divadla, pořádalo dětský karneval. Děkujeme za spolupráci.
David Hladký celý rok vedl ve škole myslivecký kroužek. V soutěži ,,O
zlatou srnčí trofej´´přivezl Vítek Šindelář 1. místo.
V pondělí 23. 6. bude ve škole soutěž Miss a bodyguard, kde si každý
ročník zvolil svého zástupce. Tato soutěž je rozdělena na několik částí –
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volná disciplína (tanec, hra na nástroj), sport, promenáda v kostýmu,
recitace.
Na závěr školního roku ještě vyjede 1. ročník na dvoudenní ekologický
pobyt do Křivoklátu, třetí třída strávila z pátku 13. na sobotu 14. noc ve
škole a v posledním týdnu vyrazí 1. a 2. ročník na Točník.
Sledujeme také úspěchy žáků v mimoškolních aktivitách, kterým věnují
také rodiče spoustu času. Jakub Dvořák se zúčastnil mistrovství ČR
v hockeybalu. Matyáš Šapovaliv je ve výběru žáků ČR v ledním hokeji,
který letos obsadil 1. místo na mezinárodním turnaji v Německu, 2. místo
na mezinár. turnaji ve Francii a 1. místo na mezinár. turnaji v Českých
Budějovicích – Světový talent .
Dále Martin Venhoda se zúčastnil mistrovství ČR v motokrosu a
Mistrovství Evropy v Německu.

Mgr. Alena Vacinová, ředitelka ZŠ
Sborník Naše Chyňava
Obec Chyňava vydala vlastivědný sborník „Naše Chyňava“
s příspěvky řady autorů. Dílo navazuje na knihy naší rodačky paní
Marie Fraňkové „ Zprávy a dokumenty o obci Chyňavě“. Do
sborníku zařadil jeho editor pan Miroslav Oliverius články o
zakládací listině Chyňavy, o nálezu mincí, o historii zdejšího kostela
a o dalších pozoruhodných událostech. Kniha je doplněna starými,
dosud nepublikovanými černobílými fotkami, ale také barevnými
fotografiemi z dnešní doby. Všechny tři knihy si můžete zakoupit na
Obecním úřadě, v Květince u paní Holečkové a v Koloniále u Lepičů.
Lenka Hladká
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Okresní soutěž v požárním sportu
Okresní sdružení hasičů v Berouně rozhodlo, že okresní soutěž se bude
konat v roce 2014 v Chyňavě. V předchozích letech se konala na
fotbalovém hřišti v Hořovicích kvůli výhodným finančním podmínkám,
které však pominuly. Hasiči z Chyňavy se výzvy nezalekli a vzali na sebe
břímě pořádat tuto soutěž v areálu bývalých kasáren. Soutěži předcházely
náročné přípravy a zapojily se podle svých možností sbory z Okrsku
Chyňava. Klání mezi hasiči z celého okresu se odehrálo v sobotu 31.
května. Celá soutěž byla výborně organizována a měla hladký průběh,
bohužel pořádající a favorizovaný chyňavský sbor podlehl sboru ze
Zaječova, který bude reprezentovat Berounsko na krajské úrovni
v Nymburku. V kategorii žen zvítězily hasičky z Malých Přílep – Modré.
Přesto je třeba napsat, že SDH Chyňava si může připsat prvenství
v pořádání okresní soutěže a zaslouží si poděkování.

Mgr. Dalibor Bartoš, starosta okrsku
Soutěž Rok na vsi
Fotografická soutěž „Rok na vsi„ , vyhlášená Obecním úřadem v Chyňavě,
má již své oceněné. Jak je naším národním zvykem, skoro všechny
fotografie dorazily těsně před uzávěrkou. Dvacet autorů zaslalo ale
výborné snímky zachycující zajímavá místa a události nejen z okolí
Chyňavy, ale i ze Lhotky, Malých Přílep nebo Libečova. Mezi oceněnými
jsou i žáci Základní školy v Chyňavě Honza Holeček (10) a Katka
Verbíková (10). Za technicky zdařilý záběr místního rybníka dostal cenu
Michal Hladký (14). Dále porota složená z profesionálních fotografů velmi
kladně hodnotila fotky Vojtěcha Stádníka, Milana Zajíčka, Pavla Heregy,
Zdeňka Steinera st. a Kateřiny Husové - Polačkové. Ty nejlepší fotografie
budou trvale vystaveny v prostorách Obecního úřadu a Dělnického domu.

Lenka Hladká
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Společenská kronika
Květoslava Baumannová; M. Přílepy 94

Březen
Josef Bartoš; Lhotka

81

Lidmila Voráčková; Chyňava

70

Bohumil Kšír; Libečov

86

Alena Skleničková; Chyňava

75

Josef Bílý; Libečov

70

Květen

Verona Horváthová; Chyňava

70

Zdeňka Kavková; Chyňava

75

Jarmila Jůzová; Chyňava

83

Antonín Langmajer; Lhotka

75

Růžena Plodrová; Chyňava

81

Marie Krobová; Chyňava

83

Vlasta Novotná; Malé Přílepy

85

Václav Kubásek; Chyňava

84

Květuše Jonášová; Chyňava

81

Jana Nohelová; Chyňava

70

Miroslava Kučerová; Libečov

90

Zdeněk Holeček; Chyňava

75

Jaroslav Kára; Chyňava

80

Drahomíra Navrátilová; Libečov

83

Božena Lorencová; Chyňava

82

Alena Holečková; Libečov

81

Růžena Blatná; Malé Přílepy

75

Duben
Anna Šímová; Libečov

80

Červen

Miroslava Lepičová; Chyňava

75

Jana Šlajchrtová; Chyňava

81

Anna Doušová; Chyňava

92

Karel Konvalinka; Chyňava

82

Jaroslava Kubásková; Chyňava

81

Marie Špačková; Malé Přílepy

81

Eva Žalmanová; Chyňava

85

Adolf Kabeláč; Malé Přílepy

80

Miroslava Carvanová; Chyňava

89
Miloš Pelc; Chyňava

75
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Jaroslava Vořechová; Malé Přílepy

81

Zdeňka Štědronská; Chyňava

70

Miroslav Krob; Chyňava

85

Jan Kobilka; Malé Přílepy

83

Jiřina Jonášová; Chyňava

86

Pozvánky a informace
•

•

•

•

Svoz domovního odpadu: Od 1. května 2014 bude svoz
domovního odpadu v Chyňavě, v Libečově a na Podkozí prováděn
každý lichý týden ve středu. Od 1. května 2014 bude svoz
domovního odpadu v Malých Přílepích a na Lhotce prováděn lichý
týden v úterý.
CHKS zve všechny své členy a příznivce klubu na setkání při
příležitosti ukončení jarní činnosti na táborák v Dolíkách, který se
bude konat v pátek dne 27.6.2014 od 20.00 hodin. Občerstvení a
dobrou náladu si vezměte s sebou. Výbor CHKS přeje všem svým
členům příjemné prožití prázdnin, hodně nových zážitků a těšíme
se na podzimní setkání.
Omlouváme se za pozdější vydání Zpravodaje, které bylo
způsobeno menším počtem příspěvků, a děkujeme všem, kteří do
aktuálního čísla poslali zajímavé články. Zároveň upozorňujeme,
že příští číslo vyjde už v červenci a bude se věnovat nadcházejícím
akcím týkajících se našich obcí.
Divadelní soubor ochotníků Chyňava uvádí původní komedii
Žralok v medu ve dnech 21. a 29. 6. v Dělnickém domě vždy
od 19:00.

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 16. 06. 2014
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 1. 7. 2014; Příští číslo vyjde v červenci 2014
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Bartoš; chynavsky.zpravodaj@email.cz

