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C h y ň a v s k ý d i v a d e l n í ro k p o d r u h é

Jaro je tady

Jak jiţ víte, před 110 lety byl v Chyňavě zaloţen předchůdce dnešního
ochotnického divadelního souboru. Divadlo má ale v naší obci mnohem
delší tradici. V pamětní knize chyňavské školy se dočteme, ţe: „ V roce
1867 byla řídícím učitelem Václ. Mouchou založena první knihovna pro
školní dítky. Začaly se pořádat divadelní představení a výnos se věnoval
na zakoupení knih a školních pomůcek. Hrála se představení Budečské
jesličky, Betlémští pastýři, Král liliputánský, Na hřbitově a jiné.“ Z dalších zápisů se dozvídáme, ţe např. v roce 1924 nacvičil pan učitel Novák
hru „Tajemný dub― nebo ţe v říjnu 1927 bylo sehráno představení „Na
statku a v chaloupce―. Roku 1884 byla v Chyňavě zaloţena Čtenářská
beseda, přejmenovaná roku 1905 na Čtenářsko-hospodářskou besedu.
Právě při ní byl ustaven ochotnický divadelní soubor, který od roku 1927
nese název Spolek divadelních ochotníků.
Pokračování na str.2

První jarní den uplynul a následovalo aprílové počasí, které
přineslo komplikace v podobě
vyvrácených stromů po silném
větru. Alespoň mohli hasiči prověřit svou techniku při odstraňování těchto následků.
Pokud chcete vidět probouzející
se jarní přírodu z pořádné výšky, udělejte si o víkendu výlet
na lhoteckou rozhlednu. Přivítá
Vás tam nový správce pan Bohumil Urban z Podkozí.
Usilovně pracujeme na zdokonalení areálu Sportovního klubu
v Chyňavě, který se po kladném
vyjádření zastupitelstva stane
obecním majetkem. Nám tak
odpadnou neshody při údrţbě a
provozu fotbalového hřiště.
Zahájili jsme úklidové práce na
obecních komunikacích. Vyzývám majitele psů, aby po svých
miláčcích uklízeli, k čemuţ
obec přispěje instalací odpadkových sáčků na psí exkrementy.
Věřím společně s celou radou
obce, ţe tento rok bude úspěšný
a přínosný pro všechny části
naší krásné obce.
Václav Kšír, starosta

Zp r á v y z o b c e
Pokud jde o plynofikaci obce, stále čekáme na podpis smlouvy s
RWE GasNet s.r.o. Firma vyţaduje doloţit neustále nová fakta, co se
týče pozemků, neţ smlouvu uzavře. Problémy způsobila digitalizace
pozemků.
V Chyňavě a v Malých Přílepech osazujeme značení ulic, které
bude uţitečné pro nás pro všechny.
Zastupitelstvo obce se sejde ke svému dalšímu jednání v pondělí
1.června 2015.
Při kontrole obecní zeleně byl zjištěný nedobrý stav ořešáku, rostoucího v průchodu za zdravotním střediskem. Z posudku specializované firmy vyplynulo, ţe kvůli rozsáhlé hnilobě mohutných
kosterních větví je jeho zdravotní stav kritický. Vzhledem
k tomu, ţe v ohroţeném prostoru vede frekventovaná pěší stezka, a technicky se strom
nedá proti rozlomení větví
zajistit, bylo v posudku doporučeno jeho odstranění.

V nejbliţší době bude vyfrézován zbývající pařez a na uvolněném místě bude zasazen strom
nový. Současně byl proveden
zdravotní prořez lip a odstranění
nebezpečných suchých větví na
dětském hřišti vedle Jednoty.

C h y ň a v s k ý d i v a d e l n í ro k p o d r u h é
Tento soubor přerušil svoji činnost pouze za druhé světové války, po ní začal opět pracovat při Osvětové
besedě a pracuje dodnes. Začátkem 20. století nebyl ale v Chyňavě jediný. Od roku 1902 hrály u nás divadlo hned tři další dramatické odbory - Sokola, Dělnické tělovýchovné jednoty a KSČ.
Jak vzpomíná chyňavská pamětnice a především divadelní nápověda, paní F.Bártová, po válce zorganizoval dvě představení také Červený kříţ. Hrál se Molierův Lakomec, na název druhého představení uţ si paní Bártová nevzpomíná. (Věděl by někdo z Vás?) V té době mimo jiné hráli Slávek Endršt a jeho ţena
Zdena (rozená Tiburcová), Tonka Jonášová (maminka paní Pivoňkové z Průhona), Jaroslav Kalista
(pokrývač), farář Marcel (civilním jménem Václav Pugner), Vlasta Krejčová (manţelka MUDr.
Krejčího), Josef Holeček (otec paní Kafkové) nebo třeba František Holeček (tchán Mildy Kroba
ze Sobočin), kterému zůstala po jedné roli přezdívka Klofrštain. Dále hrála paní Ortinská,
z Libečova docházeli Jaroslav Jonáš a Marie Kšírová. V pozdějších letech se divadlu hodně věnovali Josefa Strialová a její manţel Josef (bydleli
v Chyňavě na rohu před odbočkou do Betléma.
Bezesporu největší osobností ochotnického
divadla v Chyňavě je paní Věra Hrabětová. O ní a
dalších, kteří divadlu „upsali duši―, se dočtete
v příštím čísle.
Iveta Nejedlá
Představení Lakomec z roku 1953

Bezejmenní bojovníci
V t om t o roc e si p ři pom í nám e 70.v ýro č í skončení n ej vět ší vál k y v d ěj i nách l i ds t va.
V t om t o s vět ovém k onfl i kt u z ah ynul o m noho bez ej m enn ých boj ovní ků, kt eří po l oţ ili
s vůj ţ i vot pro ví t ezst ví nad faši z m em . I v C h yň avě b yl o ně kol i k t akov ých hrdi nů. M i m o z nám ou udál ost z 9.5.1945 j sm e při svém pát rání nal e z l i i m éně z nám é pří běh y
odvah y a hrdi nst ví .
Fr a n t i š ek K o s í k se narodi l v C h yňav ě 31.7.1911 a b yl popraven 30.6.1942. Na vš t ěvoval prům ys l ovou škol u na Kl adně obor st roj ní z ám eční k. P o skončení školy b yl
při j at k čes kosl oven ské uni form ované p ol i ci i , kde dosáhl hodnost i vrchní ho st ráţ m i s t ra. V břez nu 1939 z ačal spol upracova t s odboj . organi z ací „ Obrana Národ a ― a t o
předevš í m s e št .ka pi t ánem Morávkem , čl enem skupi n y „ Tři král ové― (pl k. B al abán,
pl k.M aš í n ). Zaj i šť oval před ávání z prá v a z j i šť ování i nform ací . Zat knut gest a pem v
P raz e 29.3.1942, v době druhého st ann ého práv a b yl popr a ven na st ř el ni ci v P raz e —
Kob yl i s í ch.
K a r e l N á p rs t e k se narodi l 5.4.19 07 v Li b ečov ě čp.33. P ř ed vál kou ukonči l pi l ot ní
v ýcvi k a po okupa c i Č eskosl ovenska o dešel do An gl i e, kd e boj oval j ako navi gát o r u
311.bom bardova cí p erut ě. Dokonce z ast ával funk ci vel i t el e l et k y a dos áhl hod nos t i
m aj ora. P o vál ce v e l el v hodnost i pl ukovní ka gen.št ábu. Let ecké voj enské akad e m i i v
H.Král ov é. P o úno r u 1948 b yl j ako po l i t i ck y n espol ehl i v ý z t ét o funk ce od v ol án a
propuš t ěn z arm ád y. Koncem roku 1948 opust i l z a rušn ých udál ost í republ i ku. Um í rá
v Angl i i 14.2.1987.
Z t ěcht o vál e čn ých pří běhů pl yne j edi n é, nedopust i t d al ší vál ečn é konfl i kt y a s naţ it
s e o z achování m í ru
K roužek regi on ál ní hi st ori e C hyňav a
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1. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu
O Velikonoční neděli se přílepská Fořtovna zachvěla v základech, protoţe správce „haly―, Honza Hřebík,
svolal 1. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu SDH
M.Přílepy. A aby toho nebylo málo, ještě se zapojil do hry, čímţ
udeřil Hřebík na hlavičku! Díky týmu organizátorů pod dohledem zkušeného kulturního a sportovního referenta Pavla Nejedlého šlapalo vše jako na drátkách - přes rozlosování aţ po zajištění stánku s občerstvením. Do hry se dostalo 24 hráčů a po necelých čtyřech hodinách jiţ byly známy výsledky. Zvítězili
všichni a hlavně ti, kdo měli sílu se ještě přesunout na vyhodnocení, opět úspěšné akce, do Hostince u Vořechů. Nutno podotknout, ţe celý turnaj vyhrál úplně nejmladší účastník Milan
Mašek, který porazil i zkušené ping-pongové matadory. Na druhém místě skončil František Sirotek, třetí Zdeněk Smíšek a na
čtvrtém místě Jan Hřebík.
Ivana Krbcová

Keltský telegraf
Keltský telegraf je zajímavý počin, který si určil za cíl probudit v lidech prastaré a mystické spojení
s přírodou, které se v moderní době ztratilo. Smyslem je propojit místa v krajině pomocí světelného signálu, jedná se o pradávnou techniku vyuţívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě, a tedy
i u nás, jej k dokonalosti dovedly keltské kmeny a vyuţívalo se jej ještě ve středověku, kdy na vrcholcích
kopců vyrostly stráţní hrady a tvrze.
To, ţe tajemný keltský národ obýval prakticky celou Evropu, od britských ostrovů aţ kamsi za Dunaj, je
všeobecně známo. Méně známo je, ţe tak vznikla rozsáhlá kulturní oblast s čilou komunikací a sdílením
informací mezi jednotlivými kmeny, nezávisle na tom, jak daleko od sebe ţily. To všechno pomáhalo dosáhnout vysoké míry organizovanosti keltského prostoru. Pod patronací Regenerace vznikl v roce 2010
tak zvaný Keltský telegraf, v němţ se mnohé z keltských tradic v symbolické podobě objevuje.
Symbolické propojení s Matkou Zemí se děje s přicházejícím jarem, letos to bylo 21. března a akce se
zúčastnily tisíce čertů (tak nazývali Keltové ty, kteří se starali o stráţné ohně) na celkem 228 stanovištích
od Moravy aţ k německým hranicím. Jedním ze stanovišť byla i rozhledna na Lhotce,
ze které se předával signál na Vysoký vrh u Unhoště. Světelný signál vypustil starosta obce Svárov pan Zetek a asistovali mu hasiči ze Lhotky a starosta obce Václav
Kšír.
Musím napsat, ţe jsme proţili skutečné transcendentální propojení s přírodou,
s předky a ostatními účastníky akce. Příští rok hodláme zvýšit publicitu této smysluplné události a zapojit více obyvatel vesnice.
Více na: http://www.keltskytelegraf.cz/
Mgr.Dalibor Bartoš

Několik řádek o mateřské škole….
Koncem zimy si ve školce tradičně uţíváme masopust - letos si děti zadováděly v maskách na „ Pohádkovém bále― i při „Masopustním jarmarku―. A aby veselí nebylo málo, pozvali jsme si do školky divadélko
s pohádkou „ O princezně Kolobejdě― i s hudebníky, aby nás naučili poznávat hudební nástroje.
V březnu na nás zaťukalo jaro a tak si děti zahrály na zahradníčky a zasely do květináčů osení. Svými velikonočními vajíčky, přáníčky a zvířátky potěšily rodiče a zvládly vyzdobit i celou školku.
A co nás čeká dál? Jarní poznávání okolní přírody při našich vycházkách, kaţdý měsíc pohádkové představení a také zkouška šikovnosti dětských ručiček při výrobě dárečků pro maminky k jejich svátku. Předškoláčci si nachystají vystoupení pro seniorky k Svátku matek i pro miminka na vítání občánků. A pak uţ
se budou děti těšit na oslavu svého svátku, na koloběţkiádu a na závěrečnou zahradní slavnost, při které se
rozloučíme s budoucími školáky. A ještě jedna důleţitá zpráva :
V úterý 28. 4. 2015 od 15 do 17 hodin se v MŠ Chyňava koná zápis nových dětí od 3-6 let. Vezměte
s sebou rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu ( OP) a vyplněnou přihlášku. K dispozici je v MŠ
nebo na www.zs-chynava.webnode.cz.
Vladimíra Lepičová
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1 0 0 . v ý ro č í n u c e n é h o e x i l u I t a l ů
V květnu si připomínáme 100 let od vystěhování italských obyvatel z oblasti Tyrolska do Čech a na Moravu. Potomky vysídlenců ze spřátelených obcí Valle di Ledro u nás přivítáme 23. 5. Přijedou k nám zavzpomínat na své předky.
Co je vede k tomu, aby vzpomínali na tak staré události? Zkusila jsem si to představit. Přeneste se do té
doby se mnou...
„Žiju v horském údolí, které je součástí Rakouska – Uherska. Jsme tu tak trochu izolováni, živíme se převážně pastevectvím a máme všechno, co potřebujeme. Celá Evropa
je ve válce. Můj muž a starší syn jsou všeobecnou mobilizací odveleni na východní frontu, občas od nich dostaneme zprávu, jak se jim daří. Zůstávám doma s mladším synem a babičkou. Musíme se postarat o hospodářství. Stejně je na tom i moje švagrová. Její manžel, můj bratr, také
narukoval. Ona se stará o dvě malá děvčátka a dvě babičky. Jenže 22. května 1915 c.k. okresní hejtman v Rivě nařizuje evakuaci všeho obyvatelstva z našeho údolí. Prý tudy
půjde fronta. Moje babička nikdy nebyla ani o pár kilometrů dál u vzdáleného jezera Garda a teď najednou se musíme během pár hodin odstěhovat. Jdeme na poslední mši a balíme jídlo a věci. Povolených je
15 kg na osobu, ostatní necháváme doma. V noci musíme sejít dolů do Rivy na vlak. Nevíme, kam nás vezou, nevíme, kdy se vrátíme, nevíme, co bude s našimi domy, políčky, zvířaty….“
Je moţné, ţe kdyby nás potkaly takovéto události, také si je budou připomínat ještě naši pravnuci. Velmi
podrobně o nich píše Mgr. Zdenka Polívková ve sborníku Naše Chyňava nebo Dario Colombo v knize Bohemia, kterou si můţete zapůjčit v knihovně. Hodně se také dozvíte, kdyţ si projdete Stezku česko – italského přátelství.
Lenka Hladká

Ja k ţ i je me ve škol e
Vstoupili jsme do posledního čtvrtletí tohoto školního roku. V rámci školní výuky máme i spoustu akcí,
které nám pomáhají poznávat fungování světa. Děti ze 4. a 5. ročníku absolvovaly dopravní kurz. Paní
Hrubá měla ve škole přednášku pro všechny třídy - Jak respektovat a chovat se k postiţeným lidem.
V březnu byl maškarní karneval, který výborně připravilo Sdruţení rodičů, přátel dětí a školy, děkujeme
za spolupráci. Prvňáčkové navštívili zubní ambulanci, kde jim p. doktorka ukázala správnou péči o chrup
a zubařské nástroje. Akci zajistila p. Helena Šírová. Na toto navazovala přednáška p. Jaroslavy Švihlíkové – Jak si správně čistit zuby. Děti pracovaly s malou zubní
maketou.
Naše děti postoupily do okresního kola ve vybíjené. Pro základní i mateřskou školu jsme zajistili mobilní planetárium,
představení se všem velmi líbilo, budeme je opakovat. Ve
škole byla burza dětských hraček a oděvů. Děti se zúčastnily
mezinárodní soutěţe Matematický klokan.
O velikonočních prázdninách byl turistický krouţek se
Zdenkou Červenkovou v praţské ZOO. V květnu nás čeká
McDonald´s cup – okresní utkání v kopané.
Přejeme dětem i rodičům ještě mnoho energie do konce
školního roku.
Alena Vacinová
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O d v á žn é h a s i č k y M a l é P ř í l e py M o d r é
Do soutěţe „ Hodina pravdy― se přihlásilo čtyřčlenné druţstvo SDH MPM ve sloţení Jana Urbanová, Mirka Karásková, Vendula a Marie Malých.
V polovině března (přesně 15.3.) přijel štáb České televize, která soutěţ provozuje, natočil medajlonek
a byl nám předveden soutěţní úkol. Z našeho pohledu se jednalo o téměř nesplnitelný úkol. Nejde o zručnost, ta se dá natrénovat, ale o štěstí. Podstatou úkolu byla JENGA VĚŢ o 15 patrech.
Ze soutěţe odstoupila Vendula, neboť v době plnění úkolu ve studiu byla na horách. Úkol byl svěřen Janě, ale i ostatním nastaly krušné chvíle tréninku. Jana přijela z práce a po chvilce relaxu začala. Marie se
chopila kamery, aby vše zaznamenala, Miren, Vendy, Andy a Míša stály rozestavěny kolem točící se
desky a snaţily se zachytit co nejvíce padajících skleniček.
V úterý jsme stihly skleničky naplnit šampaňským a oslavit narozeniny. S přibývajícími hodinami a dny
tréninku získávala Jana na jistotě a rozbitých sklenek ubývalo. Naši snahu přišla podpořit i Jana Petráčková, která také přispěla radou.
Ve středu přijel natáčecí štáb zjistit, jak si Jana vede. Vedly jsme si statistiku, časovou, matematickou,
také výpočet pádu, kam umístit hranolek nebyl z nejjednodušších. V zoufalství jsme házely hrací hranolky z výšky cca 30 cm na dlaţdice. Z této zkoušky vyplynulo, ţe nejlépe je vyšťouchnout hranol na jiţ
leţící, ale odskočit můţe vţdycky. Tréninku jsme věnovaly 4 – 5 hod denně.
V sobotu štáb odvezl pomůcky a zbylých 30 skleniček. Během tréninku došlo i na zranění hlavní protagonistky, kdyţ rozespalá spadla do krabice se střepy.
V neděli na 12 hodinu jsme i s našimi početnými fanoušky z řad sousedů, příbuzných a zbytku SDH
MPM dorazily na Kavčí Hory. Tady nás patřičně upravily a šlo se plnit. Při druhém hranolu si Jana drcla
rukou do skleničky a posunula ji. Teď musela vypichovat pouze na jednu polovinu otáčející se desky.
Mirka ohlásila minutu trvání pokusu a Jana měla, oproti tréninku, zpoţdění. Miren zděšeným šepotem
jen opakovala, ona to nestihne. Do ukončení pokusu zbývá 15s a ve hře stále zůstávají 2 hranoly, 6s poslední - patnáctý, si stále hoví na svém místě.
Jestli chcete vědět, jak jsme nakonec dopadly, dívejte se na pořad České televize Hodina pravdy. Nevíme
zatím, kdy se bude náš úkol vysílat. Dle dramaturga vychází termín na květen, červen či září. Pokud se
včas dozvíme, dáme vědět.
A o co jsme soutěţily? O zastřešený přívěsný vozík, párty stan, benzín do soutěţního stroje, softshellové
bundy, poháry pro Brdskou ligu, oběhové kolo, nové čerpadlo a novou nádrţ do soutěţního stroje.
Marie Malá

Jiná doba
„Kdyţ

uţ jsem na Zličíně, tak si tady nakoupím, přece se nepoţenu do Loděnice. Přeběhnu uličku od parkoviště k chodníku, hlavně aby mě nic nepřejelo…― Tak nějak si to plánovala ta milá starší dáma z jedné obce
přináleţející k Chyňavě. V příští chvíli uţ leţela na zemi, ani dobře nevěděla, co se stalo.
„Leţela jsem tam, kolem normálně chodili lidi a nic. Snaţila jsem se vstát, ale nešlo mi to, jak jsem se tam
tak mlela, asi si mysleli, ţe jsem si víc přihnula.―
Dnes není výjimkou, ţe člověka leţícího na chodníku si ostatní nevšímají, v lepším případě ho překročí.
Tenhle příběh má ale překvapivé pokračování: „ Z nedaleké lavičky se zvedli dva muţi, bezdomovci nebo
nějací dělňasové, těţko říct, a hned co mi je a ţe mi pomůţou. Narovnali mě za zdravou ruku a posadili mě
na lavičku. Říkala jsem si, ţe to bude dobré, mám tu přece auto, domů dojedu. Za chvíli jsem se ale třásla
po celém těle, aţ mi cvakali zuby. Ti dva hned jestli mám mobil. No napadlo mě, ţe o něj asi přijdu, ale
vyndala jsem ho. Zavolali mi sanitku a ţe tam se mnou počkají, neţ přijede. Jeden mi dokonce půjčil svoji
bundu. Nabídla jsem jim alespoň pár drobných, ale peníze nevzali. Ten jeden povídá pani, já jsem
z Moravy a mě rodiče učili, ţe kdyţ někdo potřebuje pomoc, tak se mu má pomoct.―
Jak prosté, ţe? Ti dva věděli, co mají dělat a udělali to, co ale všichni ti ostatní lidé? Slyším, jak říkáte, ţe
dnes je riziko někomu pomáhat, ţe se člověk sám dostane do maléru, ţe je jiná doba. Kaţdou dobu dělají
lidé, tu dnešní dobu děláme my. Nezapomínejme, co nás učili rodiče a učme svoje děti. To aby věděli, co
mají dělat, aţ přijde jejich doba.
Iveta Nejedlá
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Dárci krve slavili
V pátek 27.3.2015 uspořádala MSČČK v restauraci u Hořických v Děl. Domě společenské posezení dárců
krve s jejich protějšky. K dobré náladě a tanci velmi dobře vyhrávali Standa Wais, Petr Jungman, Fanda
a Pavel Bartošovi, kterým děkujeme za vytvoření výborné nálady a pohody. Tu dobře podpořili prostředím
a výborným občerstvením manţelé Jaruška a Zdeněk Hořičtí spolu s Martinem Haklem. Na této akci byli
odměněni za 20 odběrů stříbrnou medailí prof. Jánského p. Pytlík Pavel a Lepič Martin a za 40 odběrů zlatou medailí pí. Martina Čeřovská. Vyznamenání jim předal starosta obce Chyňava p. Václav Kšír. Tomu
děkujeme za podporu a finanční příspěvek, bez kterého bychom tuto akci nemohli uspořádat. Vyznamenaným blahopřejeme.
Ze zprávy o činnosti OSČČK víme, ţe na OTO v Hořovicích v r. 2014 bylo evidováno celkem 5769 bezpříspěvkových dárců krve. Poprvé přišlo darovat krev 487 dárců, coţ je o 142 více neţ v roce 2013. Celkem bylo provedeno 10 508 bezpř.odběrů krve. Na základě evidence dárců z OTO Hořovice víme, ţe
v roce 2014 darovalo krev z chyňavských obcí celkem 84 dárců, od kterých bylo provedeno celkem 223
odběrů. Zdá se nám, ţe je to málo. Vţdyť v roce 1999 jsme darovali 307 odběrů a v roce 2000 dokonce
332 odběrů. Je ale pravda, ţe to bylo za zcela jiných podmínek. Doprava byla zajištěna 4x ročně autobusem, nemocnice v Hořovicích nebyla soukromá, dárce jsme zvali sami a oni nás museli vzít a dárcům si
ţádný zaměstnavatel nedovolil dělat problémy.
A tak nelze neţ poděkovat takovým dárcům, jako je Lukáš Kasl, který kaţdý rok dává krev tak jako loni
6x do roka, nebo V. Kšír ml. dal loni krev 5x. Nebo manţelé Grygarovi dali krev kaţdý 5x, a rodina Jiřího
Lepiče – darovala krev ve 4 lidech 11x. Rodina Malých, kteří dali ve 4 vţdy po 4 odběrech. A nelze neţ
poděkovat a váţit si takových dárců, jako je Václav Štěrba – loni daroval krev 5x a má jiţ celkem 132 odběrů, Pavel Landa – celkem 113 odběrů a to má od r. 2007 STOP, Michal Kohout – 92 odběrů, Jar. Ţáček
– 84 odběrů a další.
Doufáme , ţe i další občané Chyňavy najdou v sobě odvahu a najdou cestu do OTO Hořovice, aby darovali
svou krev. Odměnou jim bude dobrý pocit, ţe někomu třeba zachránili ţivot. Nikdo neví, kdy ji bude sám
potřebovat. Navíc, pokud mu krev odeberou, ví, ţe je opravdu zdráv a nebo se dozví včas o nemoci, o které
zatím třeba neví. Myslíme, ţe ani to není k zahození. Na den odběru krve má zaměstnavatel povinnost poskytnout placené volno. A proto stále platí heslo: Daruj krev, daruješ ţivot.
Pavel Landa

Papír a my
Průměrný člověk za svůj ţivot spotřebuje zhruba takové mnoţství papíru, na jehoţ výrobu je nutné
pokácet asi půl hektaru lesa. To odpovídá ploše cca 1 menšího fotbalového hřiště. Z toho je jasně vidět, jak
je důleţité třídit a recyklovat. Novinový papír je asi jediný grafický papír, který je z 98% výsledkem
recyklace. Bohuţel se nedá říci, ţe kvůli zpravodaji, který právě čtete, nebyl poraţen ţádný strom. Kancelářský papír vzniká pouze z 50% z vytříděného odpadu, zbytek tvoří nová vlákna ze stromů. K výrobě papíru se naštěstí nepouţívají vzrostlé stromy, ale jen prořezávky, dřevo napadené kůrovcem, kmeny
z polomů a piliny.
Papír se dá zpracovat šestkrát, potom nastává konec. Posledním stupněm jsou obaly na vajíčka a izolace.
Největším plýtváním jsou reklamní letáky. Denně dostane česká domácnost do schránky průměrně dva,
ročně je to 20 kg. Většinou se ani nečtou a hned se vyhodí. Bránit se můţete, pokud na schránku vylepíte
samolepku „Nevhazuj reklamu―. Distributor vaše oznámení musí respektovat.
Jestliţe papírové obaly a noviny vhodíme do modrého kontejneru místo do popelnice, budeme platit méně
za odvoz komunálního odpadu. Nebo můţeme nechtěné letáky odnést dětem do Základní školy. Letos sebraly celkem 5027 kg papíru a díky tomu dostaly spoustu odměn za účast na školních akcích nebo měly
levnější výlet. Zamyslete se nad tím, co ještě můţete udělat pro to, abychom mohli pořád opakovat dětem
heslo „Šetři naše lesy―.
Lenka Hladká
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Schůze spolků
Druhá letošní schůze spolků se konala 7. dubna 2015. Hned v úvodu si, jako vţdy, vzal slovo pan starosta. Upozornil VŠECHNY zájemce o pálení čarodějnic, ţe je třeba tuto akci nahlásit jak hasičům ( mrkněte na jejich webové stránky ), tak i osobně na Obecním úřadě. Od kaţdého bude vybrána záloha na případný úklid po akci. Bez osobní ţádosti a zaplacení zálohy je akce nepovolená.
Očkování vašeho psího miláčka proběhne 24.4. Cena je 100,-Kč a MUDr. Douša se bude na všechny,
(pejsky i majitele), těšit. Kdy a kde? Tak tedy:
Chyňava v Lipkách 16.00-16.55 hod. Podkozí u restaurace 17.00-17.15 hod. Libečov u kapličky
17.20-17.40 hod. Malé Přílepy u Fořtovny 17.50-18.10 hod. Lhotka na návsi 18.15-18.30 hod
Připomeneme si 70. výročí konce 2. světové války, 8. 5. v 18 hodin začíná v Lipkách vzpomínková akce
s pokládáním věnců k pomníkům padlých. Na Malých Přílepech se akt bude konat 7. 5. v 18 hod. u pomníku 1. sv. války.
Na konci května, přesně 30. 5. přivítáme 8 nových občánků naší obce. To je úrodička!
Fotbalistům začala sezona, budeme drţet palce, aby se jim dařilo stejně dobře jako na podzim. Nejmladší přípravku čeká 25. 4. turnaj.
Červený kříž chce ještě do prázdnin navštívit divadlo Hybernia v Praze, vše se zatím plánuje.
Hasiči Chyňava pořádají okrskovou soutěţ v poţárním sportu 23. 5. od 9 hodin. Vzhledem k velké spokojenosti jim bylo znovu svěřeno pořádání okresní soutěţe, fandit jim přijďte 30. 5. od 9 hod do kasáren.
Hasiči Malé Přílepy budou 2. 5. sbírat staré ţelezo. Akce začne v 9 hodin ráno. Na přílepské jezero můţete doprovodit vodníka Pepíka, rovněţ 2. 5. ve 14 hodin ( pozor změna termínu ). V sobotu 6. 6. vemte
děti a vyraţte na sportovní soutěţe. Hasiči Malé Přílepy pořádají na hřišti tradiční Den dětí.
Včelaři po zimě sčítají škody na včelstvech. I přes pravidelné léčení bohuţel včel ubývá, nemoc se naučila odolávat
Divadelníci pilně zkoušejí na podzimní představení, pečlivě skenují donesené fotografie pro připravovanou výstavu a vymýšlejí kostýmy na divadelní bál. Nebojte se, přesné termíny budou zveřejněny včas.
Děti se můţou 31.5. těšit na Pohádkový les (nebo pohádková kasárna, záleţí na počasí).
Senioři Vás zvou na tradiční pochod generací v neděli 3. 5. Nezapomeňte pevnou obuv a dobrou náladu,
občerstvení je zajištěno. Můţete s nimi oslavit i Den matek, 12. 5. na galerii Dělnického domu. Kafíčko,
dortík, vystoupení dětí z MŠ a jejich dáreček je samozřejmostí.
Ukončení sezony je naplánováno speciálně na 26. 6. Zúčastní se i muţská část klubu, protoţe ten den
v Dolíkách „ …létají světlušky a ženský jsou potom z toho celý rozdováděný…“ (Neodolali jsme a citujeme jednoho nadšeného seniora).
Baráčníci jsou zváni na výroční sezení pořádaná v jiných obcích.
Základní škola jede v termínu 27. 4. – 1. 5. na školu v přírodě do krásného prostředí obce Ţihle, přesněji
ŠvP Sklárna – Nový Dvůr.
Myslivecké sdružení pořádá 30.5. okresní kolo soutěţe Zlatá srnčí trofej. Tradičně bude na Kamenné,
Děti z mysliveckého krouţku se na ni celý rok pečlivě připravují, tak jim drţte palce.
Sociální poradna Centra pro zdravotně postiţené a seniory Beroun pokračuje v Dělnickém domě, v přízemí, vchod na sál. Další termíny jsou 12.5. 9.6. a 14.7.
Bezplatné, diskrétní a nestranné sluţby poskytuje nejen osobám se zdravotním postiţením a seniorům,
ale i jejich rodinným příslušníkům. Doprovází při jednání na úřadech, pomáhají se ţádostmi i odvoláními, zajišťují osobní asistenci v domácnostech, zapůjčují kompenzační pomůcky. Součástí poradenství je
i moţnost na místě zakoupit baterie a náhradní součásti ke sluchadlům.
Kontakt: Mgr.Petra Šedivá, tel.603 575 640 , 311 625 025, email: centrum.sluzeb@tiscali.cz
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Březen
Kučerov á M i l osl ava , Li be čov
Kš í r Bohum i l , Li beč ov
Novot ná Vl as t a, M a l é P ří l ep y
Boubí nová H el ena, C h yňav a
J ůz ová J arm i l a, C h yňava
Lor encov á Boţ ena, C h yňav a
Bart oš J os ef, Lhot k a
P l odrová R ůţ ena, C h yňa va
J onáš ová Květ uše, C h yňav a
Kára J aros l av, C h yň ava
Horvát h Ladi s l av, C h yňa va

91
87
86
84
84
83
82
82
82
81
70

Kol ářová J arosl a va, C h yň ava
Li nh art Bohum i l , Li be čov
D u b en
Baum anno vá Květos la v a, M.P ř íl ep y
Ţalm anová Eva, C h yň ava
Kubásková J arosla va, C h yň ava
Š ím ová Anna, Lib ečov
Kurcov á E va, C h yň ava
Nohel Zde něk, C h yň ava
Kuče ra Fr a nti šek, C h yňav a
Landa P av el, C h yňa va

70
70
95
86
82
81
75
75
70
70

100 let od vystěhování italských obyvatel do Čech a na Moravu
Potomky vysídlenců ze spřátelených obcí Valle di Ledro, kteří k nám přijedou zavzpomínat na své předky, uvítáme v naší obci 23.května. V 17,45 hod začne pietní akt u hrobu ledrenských občanů na hřbitově
v Chyňavě. Následovat bude slavnostní otevření ulice „ Valle di Ledro―, která vede okolo rybníka.
Na koncert italské hudební skupiny Bohmische Judicarien můţete přijít v 19 hod. do Dělnického domu.
Zahraje i Kladenská heligonka. Náročný program bude natáčen televizí, zváni jsou vzácní hosté.

Staročeské máje
Tradiční Staročeské Máje v Chyňavě se budou konat dne 16.5.2015
Průvod obcí od 13.00 hod, předtančení České besedy za doprovodu kapely Ing.Petra Jungmanna bude
v 18.00 hod. Poté všechny zveme na Taneční májovou zábavu do sálu Pohostinství u Lepičů, která začíná
ve 20.00 hod, kde k tanci a poslechu zahraje Láďa Horváth BAND. Vstupné na zábavu 100Kč.
Doufáme, ţe letos jsme si objednali lepší počasí neţ minulý rok. To se totiţ vyřádilo do sytosti. Přesto se
vše zvládlo na jedničku a všem májovníkům, i všem ostatním zúčastněným, patří velký dík. V neposlední
řadě tomu všemu navodí atmosféru kecal Michal Kohout, dráb Jiří Přibyl a kapela. Jsme rádi, ţe tato tradice, která v okolí nemá konkurenci, má stále nové zájemce a doufáme, ţe bude trvat i nadále .
Májovníci Chyňava

Jarní pochod
Pozvánka na XIII. ročník Jarního pochodu
všech generací v neděli dne 3. května 2015.
Sraz: ve 13:30 hodin v Chyňavě před Dělnickým domem, v Libečově u kapličky a na Přílepích u Fořtovny
Trasy:
Chyňava – Jakubinka – Zádušní les - Kamenná
Libečov – Skalka- Kamenná
Malé Přílepy – Ţelezná - Kamenná
Hry pro děti, hudba a občerstvení zajištěno
v myslivecké chatě. Vezměte s sebou všechny
známé, vnoučata nebo i pravnoučata a přijďte se
projít jarní přírodou.

KRMIVA AŽ K VÁM - Jitka Jupová
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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