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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 t ř e t í
V našem putování historií divadelních ochotníků v Chyňavě jsme se dostali
aţ do roku 1960. Do nově postavených kasáren přicházejí první vojáci
z povolání, mezi nimi i pan Josef Hrabě a jeho ţena Věra. Ta v Chyňavě zaloţila dětský divadelní soubor a dlouhá léta ho vedla, coţ po ní uţ nikdo jiný
nedokázal.
První zkoušky probíhaly u Hrabětů doma a v dolejší hospodě U Lepičů,
kde se také hrálo. Jen málokdo si umí představit, kolik práce a úsilí stálo reţírovat, napovídat, hlídat nástupy na jeviště a ještě zklidnit a především ztišit ty
děti, které právě nehrály. Nebyly ţádné počítače ani mobily, nebyla k dispozici dokonce ani kopírka. Také divadelních kníţek bylo málo. Jednotlivé role
paní Hrabětová rozepisovala doma na psacím stroji. S výrobou kostýmů a kulis pomáhali rodiče. První dětské představení, Jak květinky přezimovaly, mělo
velký úspěch a zájem dětí o divadlo ještě vzrostl. Později se zkoušelo v Dělnickém domě. Hrála se i dvě představení za rok. Jak paní Hrabětová vzpomíná, nejnáročnější byla
pohádka Včelka Linda,
kde vystupovalo více
neţ 30 dětí.
Začátkem šedesátých let byla souborem
dospělých sehrána hra
Mordová rokle, coţ bylo poslední představení
nazkoušené pod vedením manţelů Strialových. Poté činnost souboru stagnovala. Obnovena byla hrou Dům u
doktorů uţ v reţii Věry
Představení Úsměvy a kordy, 1971,
Hrabětové.
H.Lisá, F.Zána, D.Hrudková, I.Špačková, B.Lisý,
Pokračování na str.5
H.Lepičová, M.Bauerová, V.Hrabě, O.Lepič

Zp r á v y z o b c e

ZDARMA
Kdyţ nám v únoru letošního
roku při kolaudaci stavby
plošné plynofikace obce
Chyňava bylo sděleno, ţe
do měsíce a půl bychom
mohli začít odebírat plyn,
nebrali jsme tuto zprávu příliš váţně. Co asi můţe tak
dlouho trvat?! Předpokládaný termín dávno vypršel
a obec obdrţela dopis, ve
kterém společnost RWE
GasNet s.r.o. mimo jiné
oznamuje, ţe s ohledem na
změnu regulatorního prostředí došlo k významným
změnám při provozování
pronajatých plynárenských
zařízení. Smlouva však nikde. Po osobních urgencích
byla v RWE vyhotovena
úplně nová smlouva. Návrh
byl schválen zastupitelstvem, mnou podepsán
a doručen do RWE k podpisu jednatelům plynárenské
společnosti. Ani ve snu mě
nenapadlo, ţe aţ budu psát
úvodník do tohoto červnového zpravodaje, nebude
ještě smlouva vrácena zpět.
Přesto ale věřím, ţe vyřešení celé kauzy je záleţitostí
několika následujících dnů.
Přeji vám krásné prázdniny
či dovolenou a těším se na
další setkání prostřednictvím našeho Zpravodaje
v září.

Společnost RWE GasNet s.r.o. nám téţ zaslala nový návrh smlouvy
o smlouvě budoucí na dokončení plynofikace v obecní části Lhotka. Jen díky
tomu, ţe jak zmiňovaná nová smlouva na plynofikaci Chyňavy, tak smlouva
na plynofikaci Lhotky, přišly před konáním zastupitelstva a díky tomu, ţe
v zastupitelstvu obce zasedají rozumní lidé, kteří chápou naléhavost situace,
byly oba návrhy smluv schváleny. Smlouva k plynofikaci Lhotky se z RWE
vrátila podepsaná 17. června 2015, smlouva na Chyňavu zatím nikoliv.
Václav Kšír, starosta obce
Další zasedání zastupitelstva bude v pondělí 31.8.2015 od 19 hod.

F o t b a l i s t é za ž i l i ú s p ě š n o u s e zo n u
Tak máme po fotbalové sezóně 2014-2015. Fotbalisté SK Chyňava dosáhli výborných výsledků a obsadili pěkná umístění. Je třeba připomenout, ţe fotbalový areál a jeho zázemí doznalo velkých změn a stále
se vylepšuje. Na tom má lví podíl naše obec. V návaznosti na tyto změny se zlepšil i vztah obyvatel
a představitelů obce k našemu klubu. Dovolím si v krátkosti zhodnotit výsledky jednotlivých muţstev:
Starší přípravka: to jsou naši nejmladší zástupci fotbalu a stále se zlepšují. V letošní sezóně se probojovali
do finálového turnaje o přeborníka okresu. Kluci kaţdý trénink na sobě makali a odměnou jim za to byly
skvělé výsledky. Jsou zde i individuality, o které se zajímají oddíly z větších měst a vyšších tříd, nicméně
kluci vytvořili perfektní partu okolo trenérů Zdeňka a Daniela Steinerových a všichni zaslouţí pochvalu.
Mladší ţáci: tady působí vlastně celá starší přípravka, která byla doplněna třemi staršími hráči. I zde byl
znatelný pokrok, uţ se oklepali a dokáţí vzdorovat i těm nejvyspělejším protivníkům.
Dorost: jednoznačně naše nejúspěšnější kategorie. Pod taktovkou trenéra Martina Bílého a jeho asistenta
Honzy Holečka v právě skončené sezóně všechny soupeře
smetli a s obrovským náskokem vyhráli okresní přebor.
„B“ muţstvo dospělých: zde působí vlastně hráči, kteří by
se jen těţko prosazovali do „A“ anebo byli připraveni na
střídání a pak ti, kteří si jiţ fotbal jenom uţívají, zejména
Dušan Pivoňka. Muţstvo dosáhlo na 3. příčku, přestoţe
působí teprve první sezónu, a jenom zásluhou horšího skóre se nepodařil postup do 3. třídy. Jako vedoucí zde pracují
pánové Z. Steiner ml., M. Lhoták a M. Čermák.
„A“ muţstvo dospělých: na ně je upřená největší pozornost
a není se čemu divit, vţdyť během tří postupových let se
letos rvali v okresním přeboru a určitě ne špatně. Výsledek
mluví jednoznačně za vše, 6. místo v poklidném středu tabulky toho je důkazem. Svěřenci trenéra Jirky Kříţe st. a
jeho asistenta Petra Svobody šlapali jako dobře namazaný
stroj. Účast na trénincích byla početná, předvedená hra lákala do ochozů skvělou návštěvu, která vytvořila
pro muţstvo perfektní kulisu. V kolektivu panovala vţdy velmi dobrá a vstřícná nálada. Odměnou pro tyto
fotbalisty byl i Den s trenérem Synot ligy, v našem případě s panem Lubošem Kozlem z Dukly Praha.
Jsem rád, ţe jsme neudělali ţádnou ostudu našemu klubu ani naší obci.
Děkuji všem hráčům, trenérům, funkcionářům, ale i zastupitelům obce a také naším věrným fanouškům
za jejich odvedenou práci. Rovněţ děkuji za to, ţe v naší obci tak dobře funguje sportovní odvětví, jakým
je fotbal a dosahuje tak dobrých výsledků.
Zdeněk Steiner st. – předseda SK Chyňava

Zp r á v y z o b c e
Dále se uvaţuje, ţe v budově Obecního úřadu bude po prázdninách vybudováno veřejné WC pro zákazníky pošty, masáţí, kadeřnictví, vinotéky a pro ostatní občany.
Dle zákona o odpadech musí obec zajistit odvoz bio odpadu rostlinného původu, to znamená posekané
trávy, listí a větví z prořezu stromů. Z tohoto důvodu byl pod hřištěm určen prostor, kam se můţe tento odpad dávat ( zatím jen tráva a listí ). Pověřený pracovník bude na místě ve středu a v pátek mezi 16 – 18 hod.
a v sobotu od 13 hod do 15 hod., a to v červenci a srpnu. Od září budou termíny upraveny podle počasí.
Po celé Chyňavě a na Malých Přílepech je dokončena instalace názvů ulic. V mnoha případech bylo vyuţito sloupů jiţ stojících. Obyvatelé obce Malé Přílepy zaţádaly z důvodu rozjitřených nálad o změnu názvu ulice „Na Rafandě“ na název „Nová“. Zastupitelstvo po diskusi změnu schválilo většinou hlasů.
Na hřbitově, vedle pomníku padlých partyzánů z 2. sv. války, byl instalován pomník panu Josefu Portovi. Byl to zakladatel prvního dělnického spolku a také zakladatel a první předseda Sociálně demokratické
strany v Chyňavě. Narodil se 4.3.1849 a zemřel 3.7.1919, bydlel v čp. 162 ( informace od ing.M.Kroba )
Sběrna surovin firmy M+K metal v Chyňavě bude nově otevřena vţdy v úterý a ve čtvrtek mezi 13– 16
hod. Podmínkou moţnosti odevzdání sběru je občanský průkaz a číslo účtu, na které dostanete peníze. Také
můţete nahlásit adresu bydliště a peníze dostanete sloţenkou.
V reakci na přílohu Chyňavského zpravodaje č.2 nám paní Filomena Jičínská detailně popsala květen
1945 na Osadě Starý Potok.
Článek i s dobovými fotografiemi je k dispozici zde: http://www.chynava.cz/chynavsky-zpravodaj/
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Zp r á v a o h ř i š t i
Vše jen s láskou… s tímto heslem jsem vstoupil do posledních komunálních voleb v roce 2014 a jak se
nakonec ukázalo, toto heslo bylo více neţ správné. Díky hlasům spoluobčanů jsem tyto, a dvoje předešlé
svobodné volby, vyhrál. Úvodem svého příspěvku bych chtěl za tyto hlasy všem poděkovat a zároveň
slíbit maximální aktivitu v práci pro obec z pozice člena rady obce. Jak jistě víte, během minulého volebního období, kdy jsem nebyl aktivní člen zastupitelstva obce, jsem se začal věnovat z pozice člena výboru SK Chyňava kopané. S trénováním fotbalistů Chyňavy byla také starost o areál hřiště SK. No a
v tomto období, kdy jsem převzal muţstvo dospělých, vše o čem vám chci napsat, začalo.
Po sportovní stránce se oddílu kopané začalo dařit, a zároveň se zvýšil zájem spoluobčanů o fotbal.
S tímto rostoucím zájmem nás donutilo zapracovat na zkvalitnění areálu hřiště. Kabiny, hřiště, WC,
sprchy a dalšího okolí. Tyto práce, které byly náročné objemově i finančně, jsme řešili ve spolupráci
s obcí Chyňava a díky této podpoře se podařilo tyto prostory zkvalitnit, aby bylo moţné je pouţívat pro
běţný provoz. Vše se zvládlo a tudíţ se mohlo začít s regenerací hrací plochy, která byla ve velice špatném stavu. První věcí, a jak se ukázalo nejdůleţitější, bylo zhotovení umělého zavlaţování celého hřiště
s plošnou regenerací povrchu a zabezpečení dostatku vody pro provoz tohoto systému. Po dokončení této
1. části a plánu na zlepšení stavu tenisového kurtu a kluziště (tréninková plocha), se objevily problémy
s pozemky, na nichţ tyto sportoviště leţely.
Tyto pozemky se pro další plánování staly hlavním bodem řešení vzhledem k budoucímu plánu rekonstrukce hřiště. Po geometrickém zaměření se vše rozběhlo a vypadalo velice jednoduše, ale problém přišel z probíhající digitalizací obce. Pro vklad do katastru se muselo zaměření opakovat a půl roku práce
bylo ztraceno. Po načerpání psychických a fyzických sil se tudíţ vše opakovalo (vklad) a v průběhu času
se plánovaly další kroky této akce. Proběhlo jednání s obcí Chyňava o moţnosti převzetí tohoto areálu
a jeho následného vyuţití pro děti a mládeţ naší obce. Na valné hromadě SK se vše odsouhlasilo, a tudíţ
se čekalo jen na vklad pozemků na druhý pokus. V tomto období se pracovalo na oplocení a vznikaly
další nápady, jak tento nový prostor nejlépe vyuţít. Vše se měřilo a porovnávalo s podobnými projekty
v okolí (Druţec, Hřebeč, Rynholec).
Nakonec vznikl plán, na kterém se začalo pracovat. Tento plán v sobě zahrnuje tréninkové hřiště
45x55 metrů s novým trávníkem a zavlaţováním, ovál 3 metry široký a 290 metrů dlouhý s asfaltovým
povrchem na in-line brusle, dětské dopravní hřiště a také hřiště pro nejmenší (pískoviště, houpačky). Důvodem těchto staveb je omezení prostoru školní zahrady (navracení pozemku). Na tomto projektu, který
nám pomáhá zkreslit Ing. Mencl, se začalo pracovat (zemní práce) uţ v tomto období, z důvodu tzv. sesednutí povrchu. Po dokončení a zhodnocení projektu bude moci obec ţádat o moţné dotace. V současné
době se pracuje na převodu areálu SK na obec Chyňava (smlouva-převod) a řeší se moţní dodavatelé pro
zhotovení celého projektu (viz mapa ).
Já osobě doufám, ţe se vše podaří a naše děti a mládeţ budou moci tohoto areálu brzy a bohatě vyuţívat. Mám vţdy nedobrý pocit, kdyţ potkávám na silnicích v okolí obce děti a rodiče při bruslení se sluchátky v uších a věřím, ţe vše bude hotovo dříve, neţ bude pozdě. Tuto akci spojuji s mojí účastí na obci
a doufám, ţe příští jaro si děti na svých nových kolečkových bruslích (od Jeţíška?) v tomto areálu zajezdí (coţ
jsem mnoha slíbil při letošních velikonoční pomlázce u
řízků). Tak doufám, ţe se mě podařilo trochu nastínit
o co se snaţím a věřím i v moţnou budoucí spolupráci
všech aktivních občanů na tomto projektu. Tato moje
informace je první o tomto projektu a zároveň i další informace budu podávat kompletně o aktuálním vývoji.
Na jiţ zmiňovaném novém povrchu hřiště se nám
práce daří a situace greenu je ve více neţ uspokojivém
stavu. Po účasti trenérů FK Dukly Praha na modelovém
tréninku (pan Kozel, pan Suchopárek, pan Obermajer)
a jejich velice pozitivním hodnocení našeho hřiště se
nám tato práce a investice začínají zhodnocovat. No a
s touto pochvalou od těchto zkušených fotbalistů bych
ukončil mojí první zprávu.
Jiří Kříž st.
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Ze života hasičů
V roce 2014 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Chyňava u 38 událostí, coţ zdaleka není
tolik jako v r. 2013, kdy jich bylo 94, ale za předešlé roky je to mírný nadprůměr. Nejčastěji – 16x jsme
zasahovali u událostí typu poţár, z toho jednou se jednalo o prověřovací cvičení JPO. 12x jsme prováděli
technickou pomoc – převáţně se jednalo o odstraňování spadlých stromů, větví a čerpání vody. U dopravních nehod jsme byli 3x, jednou jsme řešili únik nebezpečných látek, jednou proběhla záchrana osob a 5x
jsme vyjeli na planý poplach. Z těchto 38 zásahů proběhlo 16 na území obce a 22 mimo obec. 32 zásahů
proběhlo na okrese Beroun a 6x jsme zasahovali na okrese Kladno. Jednou byl vyhlášen druhý poplachový
stupeň a jednou dokonce zvláštní čtvrtý. Dále jsme pomáhali při dvou mimořádných událostech.
Za celý rok se nestalo, ţe by naše zásahová jednotka nevyjela. Za zmínku stojí zejména naše pomoc při
poţáru pekáren La Lorraine v Kladně, kde byl vyhlášen výše uvedený, zvláštní, čtvrtý stupeň poţárního
poplachu. Tohoto poţáru se zúčastnilo 297 hasičů z 39 jednotek se 103 hasičskými vozidly. Jeho zdolání
trvalo 73 hodin. Také jsme pomáhali při poţáru truhlárny v Berouně u hřbitova. Potkal nás i jeden velice
smutný zásah – tragická nehoda našeho bývalého dlouholetého starosty sboru pana Vladimíra Stádníka.
Poprvé v historii jsme společně s okrskem Chyňava uspořádali okresní kolo soutěţe v poţárním sportu,
které bylo velice kladně hodnoceno. Konečně se opravil a zmodernizoval náš zásahový automobil T 815
CAS 32. Protoţe se nepodařilo získat dotaci, uhradila opravu obec, za coţ patří vedení obce náš veliký dík.
Za letošní rok má jednotka na kontě k 15.červnu zatím 25 výjezdů. Musím zmínit zejména poţár rodinného domku v Bratronicích, ranče Málkov a objektu býv. TIBY v Berouně. Všechny tyto zásahy proběhly
ve druhém stupni poţárního poplachu a zúčastnilo se jich mnoho hasičů ze širokého okolí. Na krajský úřad
byla podána ţádost o dotaci na opravu našeho druhého cisternového automobilu LIAZ CAS 25K. Ve spolupráci s vedením obce, firmou RISL a VaK byl do naší nové hasičárny nataţen vodovod a za pomoci p. Jiřího Trčky a p. Miroslava Trávničky jsme vybudovali sociální zařízení. Opět bylo v kasárnách uspořádáno
okrskové i okresní kolo soutěţe v poţárním sportu a opět se obě soutěţe povedly. S časomírou nám pomáhá
p. Zdeněk Kořínek. Na 29.8. připravujeme tradiční memoriál Petra Ţáčka a zveme na toto odpoledne od
13,00 hod. všechny příznivce. Po soutěţi bude k tanci a poslechu vyhrávat skupina Paradoksy.
Naše zásahová jednotka společně s jednotkami z Jesenice a Čerčan ( jako jediní ve Stč. kraji ) obdrţela
koncem května automatický externí defibrilátor, a v pátek 5.6. nás přijely lektorky záchranné sluţby proškolit v jeho uţívání. Nyní uţ je vše připraveno, abychom v případě potřeby mohli pomoci našim spoluobčanům, neţ k nám dojede záchranka.
Na závěr bych chtěl na tomto místě ze srdce poděkovat všem členům SDH Chyňava za jejich obětavou
a nezištnou pomoc a nasazení jak při výjezdech jednotky, tak při různých brigádách, údrţbě techniky a přípravách soutěţí. U většiny se jedná ročně o stovky hodin!!! Také musíme myslet na zadní vrátka a připravovat si nástupce. Kdo by měl do budoucna zájem o práci v zásahové jednotce, můţe kontaktovat J. Husáka
st., tel. 602 336 888, Z. Bauera st., tel. 723 866 716 nebo M. Kůřila, tel. 720 116 588. Zájemce musí být
starší osmnácti let a být v dobré fyzické i psychické kondici. ŘP sk. C a pracoviště v obci výhodou.
Josef Husák st., velitel SDH Chyňava

Zá v ě r š ko l n í h o ro ku
Blíţí se nám léto a s ním konec školního roku 2014/2015. Od příštího roku nás čekají podstatné změny.
Jak jistě víte, v dubnu došlo k velmi smutné události na naší škole. Od příštího školního roku budeme mít
novou paní vychovatelku Simonu Vinšovou z Chyňavy. Z důvodu poţadavku vysokoškolského studia
všech učitelů dojde i ke změnám v učitelském sboru. Doufám, ţe změny proběhnou ke spokojenosti všech,
nové paní učitelky jsou zkušené pedagoţky.
V květnu se tři děti z pátého ročníku zúčastnily okresní soutěţe v matematice - Pythagoriády. Jan Bartoš a Martin Venhoda se stali úspěšnými řešiteli. Čtvrťáci byli na setkání pěti škol z okresu – Regionální
záţitková vlastivěda. Ve fotbalovém utkání McDonald´s cup postoupili starší fotbalisté do dalšího kola.
Potřetí jsme byli na hokejovém utkání v Praze. Tentokrát vidělo Mistrovství světa v ledním hokeji 22 dětí.
Páťáci uspořádali na Den dětí sportovní soutěţe pro školáky i mateřskou školu.
V polovině června nás čeká Atletická všestrannost nejmladšího ţactva. Druhý a třetí ročník pojedou na
dvoudenní ekologický výlet na Křivoklát, čtvrťáci budou spát ve škole a další třídy budou mít jednodenní
výlety. Na závěr školního roku bude společný výlet do Prahy na 3D kino – přírodovědný film. Na školní
zahradě máme novou dřevěnou houpačku a přelézačku. Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny
a načerpání energie do nového školního roku.
Mgr. Alena Vacinová
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Vzpomínání za oponou

První červnové sobotní odpoledne strávili chyňavští divadelníci v Třemošnici ve společnosti dlouholeté
reţisérky a nápovědy chyňavského ochotnického divadla paní Věry Hrabětové. Slavila ten den právě
88. narozeniny a při té příleţitosti jí bylo uděleno čestné občanství naší obce.
Paní Věra Hrabětová se narodila 6. 6. 1927 ve Spyticích jako nejstarší ze čtyř dcer. V mladém věku
odešla do Kostelce nad Labem, kde vedla domácnost svého strýce. Tady také hrála s dětským divadelním
souborem. Z prvního manţelství jí kromě velkého zklamání zůstala i velká radost – syn Václav. Právě on
ji seznámil s jejím druhým manţelem, vojákem z povolání Josefem Hrabětem. Brali se, kdyţ bylo Vášovi
9 let. Několikrát se stěhovali, naposledy v roce 1960 do Chyňavy.
Vzpomíná, ţe si zde nemohla zvyknout. Scházela jí práce s dětmi a tak zaloţila dětský divadelní soubor. Mimo to znovu rozhýbala soubor dospělých. Ochotnické divadlo ovlivnilo celý její ţivot, věnovala
mu hodně času a sil. Prvním představením, za kterým stála, byla na začátku šedesátých let pohádka Jak
květinky přezimovaly. Tím posledním v roce 2002 rovněţ pohádka O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku.
Nenašli bychom mnoho rolí, které hrála, ale ve více neţ
stovce her a pohádek vţdy stála za oponou a napovídala,
obsluhovala světelné a zvukové efekty, hlídala nástupy na
jeviště, vymýšlela kostýmy a dekorace. Do divadla zapojila
nejen svého manţela Josku, ale i syna Václava a druhorozeného syna Vladimíra. Bez jejího povzbuzování, trpělivosti
a nezlomné víry v dobrý konec by chyňavské ochotnické
divadlo nedosáhlo dnešní úrovně.
V roce 2004 odešla se svým manţelem do domu s pečovatelskou sluţbou do Třemošnice. Na Chyňavu a její obyvatele vzpomíná denně a má odtud vţdy čerstvé informace.
I dnes je aktivní, trénuje si paměť, luští rébusy, zkouší různé výtvarné techniky, pracuje na zahradě. Jako by jí s kaţdou novou ţivotní „rolí“ přibývala energie. Do dalších let jí
přejeme zdraví, pohodu a nezbytné divadelní „fuj, fuj, fuj“.
Iveta Nejedlá

Chyňavský divadelní rok potřetí

K novým hercům v té době patřili Jiří Zábranský, Standa Zajíc, Standa Halas, Libuška Prošková, Magda Bílá z Libečova a další. Na začátku sedmdesátých let zaniklo ochotnické divadlo v Hýskově a jeho
zbytky se s chyňavským souborem spojily. Za pomoci hýskovského amatérského reţiséra V. Šmolcnopa
vzniklo představení Okénko, které se hrálo nejen v Chyňavě, v Hýskově, na Tetíně, ale i na přehlídce divadelních souborů Erbenův Ţebrák.
Významnou posilou divadelních ochotníků v Chyňavě byly vţdy vojáci, jak z povolání tak ti, kteří si tu
odslouţili dva roky základní sluţby. Mnozí z nich byli velmi nadaní, naopak na některé „netalenty“ se
vzpomíná dodnes. Pro všechny ale bylo ochotničení příjemným zpestřením vojenského ţivota. Soubor se
díky nim také účastnil armádní soutěţe ASUT a rozhodně nezůstával na posledních místech.
Pod vedením Věry Hrabětové dosáhlo ochotnické divadlo v Chyňavě velmi dobré úrovně a především
obliby u diváků. Napovídala v desítkách divadelních her a pohádek a její duch přetrvává v členech současného souboru, o kterém si přečtete příště.
Iveta Nejedlá

Čarodějnice na Lhotce
Letošní pálení čarodějnic na Lhotce přilákalo rekordní počet účastníků, protoţe si pro ně hasiči připravili bohatý doprovodný program. Na své si přišly především děti, pro které byla připravena soutěţ o hodnotné ceny. Děti si mohly vyzkoušet práci s hasičskou stříkačkou nebo střelbu se vzduchovkou.
Po zapálení hranice na návsi u rybníka se čekalo na tmu, protoţe pro děti byla přichystaná stezka odvahy. Kdyţ tma zakryla malou vesnici, vypravily se děti za doprovodu některých rodičů hledat čarodějnice do
lesní chýše. Během své cesty je vyděsil ďábel u kříţku na polní cestě, kdyţ konečně došly k chatrči v lese,
musely do ní vstoupit samy a promluvit si s čarodějnicemi. Všechny děti byly odváţené a dostaly za svou
odvahu krásné diplomy a sladkosti. Potom se společně s dospělými radovaly u ohně do pozdních nočních
hodin.
Mgr. Dalibor Bartoš
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Národní park Křivoklátsko
Na program jednání zastupitelstva v pondělí 1.6. byly zařazeny informace k plánovanému Národnímu parku Křivoklátsko. Byla jsem jediná z občanů, kdo si přišel poslechnout, co Pavel Karmazín všechno zjistil.
Myslíte si, ţe se Vás to netýká? Tak čtěte a posuďte sami…
Myšlenka zřízení Národního parku je z roku 2003. Tehdy Ministerstvo ţivotního prostředí zpracovalo
studii o vhodnosti jeho zřízení a ta vyzněla negativně. Nás by se týkala část území za plotem bývalých kasáren a jen několik stovek metrů za hájovnou směrem k Bratronicím. Hejtman Rath myšlenku podporoval,
další hejtman Řihák byl proti. Stejně protichůdné názory měli jednotliví ministři ŢP. Ten poslední nechce
jít proti názoru dotčených obcí.
Důvodem zřízení NP je ochrana rozsáhlého komplexu rozmanitých lesních porostů (suťové lesy
s tisem, květnaté bučiny s jedlí, teplomilné doubravy), na které jsou vázány ohroţené druhy hub
(mnohokrčka dírkovaná, plešička fialová), významné mechorosty (šikoušek zelený), chráněné druhy brouků (páchník hnědý, roháč obecný) a ptáků (včelojed lesní, strakapoud prostřední). Park by vznikl na území
dnešní CHKO Křivoklátsko, Biosferické rezervace UNESCO a částečně pokryje NATURU 2000 v podobě
Ptačí oblasti Křivoklátsko. Vyhlášením se má sníţit vysazování nepůvodních dřevin (jehličnanů) a neponechávání hrubého mrtvého dřeva v lesích. Má se zamezit nadměrným stavům spárkaté zvěře a neregulovaným melioracím pozemků. Snahou bude rozvoj šetrné turistiky a cestovního ruchu obecně, vytvoření
pracovních míst jak v NP, tak i ve sluţbách s tím spojených. To jsou argumenty PRO.
A jaké jsou PROTI? Studie a různé dotazy za poslední roky od Ministerstva ţivotního prostředí
nebo Středočeského kraje vţdy vyzněly negativně. Oslovené obce i občané většinou NP nechtějí. Argumentují tím, ţe v parku se nesmí chodit nebo jezdit na kole či na koni mimo vyznačené komunikace, nevěří slibům o volném pohybu pro místní obyvatele a jejich rodinné příslušníky. Bojí se zákazu sběru lesních
plodů a dřeva pro vlastní potřebu. V lesích se hospodaří dle Zákona o lesích. Dále jsou certifikovány
v mezinárodním systému PEFC, který kaţdých 5 let kontroluje audit. Společnost Lesy ČR nebo Vojenské
lesy, které zde hospodaří, dle Národní inventarizace lesů kaţdý rok rozšiřují listnaté plochy na úkor jehličnatých a zaměstnávají řadu lidí. Toto vše by podléhalo rozhodnutí Rady NP, kdy dotčené obce mají hlas
pouze poradní.
Jaký na to máte názor Vy? Jste pro nebo proti? Hlavně to řekněte svému zastupiteli, aby znal Váš
názor a správně rozhodl, aţ se bude hlasovat o společném postoji obce Chyňava k dotazu od MŢP
a Stč.kraje. Také nám o tom napište do redakce, Vaše dopisy zveřejníme.
Lenka Hladká

Romantika po „chyňavsku“ - lokalita U Tří Frantů
Název U Tří Frantů proto, ţe v době dávno minulé vlastnili tyto remízky, či polnosti v dané lokalitě,
3 radní, všichni se jménem František. Tyto remízky vznikly jako selské lomy při těţbě kamene, zvláště ten
největší u cesty. Někdy před válkou byl tento lom zatopen a byl chyňaváky vyuţíván jako koupaliště.
Z vyprávění pana Jaroslava Lepiče vím, ţe obchodník Sysel z Malých Kyšic sem vozil povozem švestky,
okurky i limonády a prodával je koupající se omladině.
Těsně po druhé světové válce vpravo od jezírka měli pozorovatelnu vojáci, je tam ještě patrná prohlubeň, jak mi řekl pan František Kohout. Na staré fotografii, která je pořízena od cesty směrem na Libečov,
vidíme jezírko zcela bez stromů na rozdíl od dnešního pohledu. Jen jednou bylo toto jezírko bez vody, a to
při stavbě chyňavského vojenského sídliště, kdy se odtud ve velkém brala voda. Uplynulé roky této romantice moc nepřály, vznikla zde skládka domovního odpadu nejen v okolních křovinách, ale i přímo v jezírku.
Naše rodina se rozhodla tento stav změnit, v loňském
roce jsme vyčistili pravou část remízku a provedli zalesnění. V letošním roce přišlo na řadu jezírko a levá část lesíka.
Výsledkem byl zcela zaplněný kontejner, je neuvěřitelné,
co vše jsme našli v přírodě. Také tuto část jsme osázeli
lesními stromky.
Aţ půjdete okolo, všimněte si, ţe ač je jezírko na kopci
a ve skále, tak hladina vody je téměř stabilní. Vaţme si
takových míst, zvláště pokud je máme v našem okolí.
Jaromíra Beerová
Foto archiv F.Kohout
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Třetí schůze spolků
V úvodu třetí letošní schůze spolků pan starosta glosoval, ţe na obci vlastně nic nového není a předal slovo
dalším zúčastněným.
Základní školu čeká o prázdniny tolik potřebná rekonstrukce WC v přízemí i v patře. Děti si půjdou pro
vysvědčení 30.6., a hned pak se začne s úpravami. Mateřská škola bude fungovat do 3.7. a poté od 24.8.
Včelaři jsou šokováni květnovou krádeţí pěti úlů včetně včel z lesního pozemku v katastru u Libečova.
Dle policie museli zloději přijet větším autem, protoţe jeden úl váţi asi 50 kg. Jakékoliv poznatky vedoucí
k usvědčení pachatelů oznamte na linku 158 nebo předsedovi spolku p.Ryndovi.
Senioři zakončí sezonu společným táborákem v Dolíkách, seniorky si odpočinou ve Františkových lázních, kde jistě naplánují další akce a od září to znovu rozjedou.
Baráčníci jsou zváni na výroční sezení v okolních obcích.
Myslivci řeší, jak vyhnat zvěř z luk při sekání trávy, aby nedošlo k zbytečným úmrtím mláďat. Také se dobře popasovali s účastí 29 dětí na soutěţi Zlatá srnčí trofej, kde se chyňaváci výborně umístnili. Adam Šimek získal skvělé 2.místo v mladší kategorii a vyhrál míč.
Zahrádkáři jedou 24.7. – 26.7. na plánovaný výlet do Jizerek. Koncem srpna, přesněji
od 7.8. do 9.8. s nimi můţete jet na Podorlicko, přihlásit se lze u p.Lepiče nebo v Berouně
na okresním svazu. Výlet do Čimelic 21.8. uţ je obsazený, kdo zaváhal, má smůlu.
Lhotečtí hasiči pořádají 19.7. Běh na Březovou horu, startuje se v 10hod na Lhotce
a trasa má jen 7km. Komu se nechce běhat, můţe přijít fandit 22.8. na tradiční hasičskou
soutěţ O putovní pohár Lhotky, začátek cca 13,30hod
Sportovci mají za sebou úspěšnou sezonu a ţe je čím se chlubit ( viz článek ). Při náboru ml.hráčů se přihlásilo 6 budoucích Rosických.“ A“ muţstvo si zatrénovalo pod vedením
trenéra Dukly Praha a naučilo se pár skvělých fíglů do další sezony. Jste zváni na Memoriál Josefa a Pavla Husáka, který proběhne 4.7. a 5.7. na hřišti. Přijďte, bude se na co dívat.
Hasiči Chyňava zaţádali o krajskou dotaci na renovaci vozidla LIAZ, snad jim to vyjde.
V sobotu 29.8. vás zvou na Memoriál Petra Ţáčka v kasárnách .
V neděli 30.8. povede nejen Chyňavou trasa cyklistického závodu Cyklomaraton Beroun. Startuje se
v 11hod v Autokempu v Berouně. Závodníci projedou Chyňavu směrem od Hýskova po Malé Straně, na
Skalku, do Libečova, lesem na Malé Přílepy, dále na Lhotku a přes Vráţ zpět do Berouna. Pozor, doprava
není během závodu omezena.
Sociální poradna Centra pro zdravotně postiţené a seniory Beroun pokračuje i o prázdninách v termínech
14.7. a 11.8. Kontakt: Mgr.Petra Šedivá, tel.603 575 640, 311 625 025, centrum.sluzeb@tiscali.cz
Výbor CHKS přeje všem svým členům klidné proţití prázdnin a zve všechny své členy na posezení při
hudbě na táborák v zahradě u Onderků ve Vilímáku dne 28.8.2015 od 19:00 hodin. Kaţdý si přinese občerstvení a dobrou náladu.

Výlet na hokejový zápas
V úterý 12.5. vyrazila naše škola na MS v ledním hokeji na utkání Kanady a Rakouska. Jeli jsme autobusem do Berouna, odtud vlakem do Prahy a metrem do stanice Českomoravská. Tady jsme šli do nákupního centra Harfa, kde jsme si vyzkoušeli různé hokejové atrakce, fotografovali jsme se v hokejových dresech, brankářských betonech. Potom jsme se přesunuli do
fan zóny, kde jsme si rozdali vstupenky.
V O2 aréně rozdávali papírové helmy, koruny a vlaječky. Nemohli jsme se dočkat, aţ začne utkání, usadili jsme
se na svá sedadla a konečně začal zápas. Netrvalo dlouho a
Kanaďané dali první gól. Také jsme se vyfotili s Bobem a
Bobkem. Kanadský tým hrál lépe a nakonec vyhrál 10:1.
S hodně zajímavými záţitky jsme se vraceli zpátky. Výlet
se nám moc líbil.
Jan Bartoš, Tereza Dvořáková a Matyáš Šapovaliv
5. ročník
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Běh na Březovou Lhotu
Srdečně vás zveme na běh na Březovou Lhotu, který se uskuteční v neděli 19. července od 10:00 ze Lhotky. Smyslem akce je připomenout veřejnosti existenci Březové Lhoty, která byla předchůdkyní současné
obce a v neposlední řadě posílit zájem o pohyb. Celková délka trasy je 7 kilometrů a pro vítěze jsou přichystané věcné ceny. Akci budou zajišťovat hasiči Lhotka.
Pro bliţší informace sledujete: http://www.sdhlhotkauberouna.estranky.cz/
Mgr. Dalibor Bartoš

Víte že … kostel v Chyňavě je zasvěcen sv.Prokopu, českému světci konce 10.století, jehoţ ţivot má velice zajímavý příběh.
Sv.Prokop se narodil kolem roku 970 v Chotouni nedaleko Jílového u Prahy. Vzdělání získal na slovanské
škole na Vyšehradě a stal se knězem. Pozdější události jej vedly k poustevničení v Posázaví.
Ve svém ţivotě praktikoval heslo: „Modli se a pracuj“, organizoval mýcení lesa a obdělávání půdy. Legenda říká, ţe pro tuto práci přinutil i samotného čerta, kterého zapřahal do pluhu a poháněl kříţem.
V Posázáví pomohl zaloţit sázavský klášter a stal se jeho prvním opatem.
Zobrazován je v mnišské kutaně ( oblečení ) s opatskou berlou ( obřadní hůl ) a mitrou ( pokrývka hlavy ).
Jeho atributem ( znamením ) je čert leţící u jeho nohou.
Kroužek regionální historie

Zábavné odpoledne pro děti v sobotu 5.9.2015 - Ekocentrum Koniklec
Program je určen pro školní a předškolní děti. Sraz je ve 13 hodin u rybníka, v případě
nepřízně počasí se akce uskuteční v prostorách Dělnického domu. Ţabák Matěj děti zavede do světa nad i pod vodní hladinou rybníka. Prostřednictvím her poznají nejběţnější
rostlinné i ţivočišné obyvatele rybníků a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy.
V simulační hře o ţabím putování si děti sami vyzkouší být v kůţi cestujících obojţivelníků a zaţijí nebezpečí, kterým je vystavuje jak příroda, tak člověk, a lépe tak porozumí
pojmu migrace. Jako památku si z programu odnesou vlastní skákací ţabku.
Zveme všechny zvídavé děti.
Markéta Holečková
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Jakou máme mládeţ?
Kaţdý den na místě, kde tragicky zahynul Zdeněk Stádník, vyměňuje mládeţ květiny a zapaluje svíčky.
Toho dne, kdy se mi to stalo, tam byli dva hoši a děvče.
Nesla jsem do kontejneru zavařovací sklenice a měla jsem plné ruce tašek a k tomu na nohou pantofle.
Uklouzla jsem a padla přímo na obličej. Sklenice se vysypaly a nadělaly plno rámusu. To uţ jeden hoch
dlouhými skoky mi přišel na pomoc. Pomohl mi vstát a uţ tu byli zbylí dva. Hned se o mne starali, střepy
sbírali, půjčili si v pohostinství u Lepičů koště a lopatu, všechno zametli a odnesli do kontejneru.
Jakou tedy máme mládeţ? Senzační! Na odřený obličej jsem jiţ zapomněla, ale na jejich ochotu budu
vzpomínat dlouho. Ještě jednou díky.
Obyvatelka Chyňavy
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