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Zakládání baráčnické obce „Hůrka“ v Chyňavě
Formování baráčníků v naší obci začíná jiţ v létech 1933-34, kdy se řada našich občanů stává členy baráčníků v Unhošti. Koncem roku 1935 se schází v krčmě Václava
Bauera skupina příznivců baráčnických myšlenek a za účasti zástupců baráčnických
obcí „Područín“ Kročehlavy, Unhoště, Berouna a Niţbora na ustavující schůzi. Po delším rokování přítomných občanů tak byla zaloţena Vlastenecko-dobročinná baráčnická
obec „Hůrka“ v Chyňavě. Po zváţení všech návrhů bylo rozhodnuto pojmenovat ji
jménem „Hůrka“, neboť jiţ tehdy se uvaţovalo, ţe můţe sdruţovat občany všech obcí
kolem tohoto vrchu seskupených. Byly sepsány Stanovy a zaslány na Zemský úřad v
Praze ke schválení. Za přípravný výbor podepsáni soused Antonín Krmenčík a soused
Emil Špaček. Stanovy byly schváleny 15. 11. 1935.
První valné sezení se konalo dne 12. 1. 1936 v krčmě tetičky Boţeny Lepičové za přítomnosti 62 členů a 65 hostů. Bylo zvoleno 1. konšelstvo ve sloţení: sousedi – pantatínek Ján Jonáš, rychtář Antonín Krmenčík, místorychtář Emil Špaček, syndik Josef
Mengr, berní Josef Bobek, tajemník pohř. odboru Bohumil Jonáš a dalších 24 konšelů.
Současně se naše Baráčnická obec zapojila do Pohřebního odboru při Bar. obci
„Područín“ v Kročehlavech. Postupně se hlásili za členy občané okolních obcí – z Podkozí, Libečova, Ţelezné, Malých Přílep, Lhotky. Na valném sezení konaném 11. ledna
1937 bylo zvoleno nové konšelstvo ve sloţení – pantatínek Ján Jonáš, rychtář Bohumil
Jonáš, místorychtář Josef Babyka, syndik Václav Kostka, berní Josef Bobek, taj. Pohřebního odboru Jaroslav Štorek. Soused Václav Kostka syndik a písmák aţ do svého
odchodu do pohraničí v roce 1945 vzorně vedl kroniku a po celý svůj ţivot se zúčastňoval členských sezení. Téţ byl velkým fanouškem chyňavských fotbalistů.
Významnou událostí v roce 1938 bylo, z vlastních prostředků a darů, zakoupení spolkového praporu v ceně 5 000,- Kč. V červenci se konalo za účasti zástupců sesterských
obcí a široké veřejnosti slavnostní rozvinutí praporu. Na jedné straně praporu je na bílém podkladu vyšita symbolická chaloupka s ornamenty v národních barvách a název
našeho spolku, na druhé straně je na červeném podkladu vyšit obraz kněţny Libuše
věštící slávu Prahy. V tomto roce měla naše Baráčnická obec 209 členů. V roce 1941
byl Pohřebním odborem Bar. obce
„Područín“ zakoupen hostinec u Meisnerů a pod názvem Baráčnický dům
slouţí dodnes občanům a všem 39
sesterských obcím.
Poslední členská a konšelská sezení
byla ukončena v březnu 1941 a po
dobu okupace činnost utlumena. Činnost naší Baráčnické obce po 2. světové válce byla obnovena 15. 7. 1945.
soused Martínek a tetička Raticová
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ZDARMA
Váţení spoluobčané,
rok 2015 je jiţ
pouhou historií,
ale protoţe
ve
vánočním
čísle
Zpravodaje nezbylo místo na mé
přání, tak bych
Vám chtěl nyní, v
čase začínajícího
roku 2016, jménem svým i jménem členů obecního zastupitelstva
a pracovnic obecního úřadu popřát
hodně
zdraví,
štěstí a osobní
spokojenosti.
Opět jsme na začátku nového roku
a opět se zamýšlíme, co nám asi
přinese.
Určitě
budeme pokračovat v rozdělaných
projektech. Čekají
na nás stavby ve
všech našich místních částech. Také
věřím, ţe se budeme
pravidelně
scházet na stránkách Chyňavského
zpravodaje.
Tak ještě jednou
štěstí v roce 2016.
Václav Kšír
starosta

Zp r á v y z j e d n á n í za s t u p i t e l s t v a
Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo nejdůleţitějším bodem programu projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016.
Mezi příjmy obce patří příjmy z daní, ze zaplacených místních poplatků a také případných schválených
dotací. V letošním roce se počítá s částkou cca 24 milionů. Výdaje obce jsou rozděleny na nutné výdaje
pro výkon státní správy, péči o vlastní majetek, příspěvky na veřejně prospěšnou činnost a případné větší
investiční akce, pokud dojde k jejich realizaci. Z jednotlivých poloţek vybíráme:
3.600.000 - výkon státní správy a zajištění chodu obce
1.400.000 - odměny členů zastupitelstva
3.159.000 - sběr a svoz komunálních odpadů
2.500.000 - péče o veřejnou zeleň
3.000.000 - projekt plynofikace v části Lhotka a M.Přílepy 3.500.000 - provoz a opravy ZŠ a MŠ
600.000 - opravy a výstavba veřejného osvětlení
1.450.000 - údrţba fotbalového hřiště
979.000 - výstavba a údrţba dětských hřišť
200.000 - příspěvek na opravu kostela
9.000.000 - projekt kanalizace v místní části Libečov
620.000 - příspěvek ČSAD, opravy čekáren
3.500.000 - výstavba a opravy chodníků
300.000 - údrţba zdravotního střediska
600.000 - vodovod Hrádecká a Za humny
8.150.000 - oprava silnice ke kasárnům
750.000 - údrţba obecních budov / Chyňava, M.Přílepy, Lhotka /
Obecní úřad vybírá veškeré poplatky od 1. února 2016 ( za psa, popelnice, hrob apod. )

Ze p t a l i j s me s e
Rok 2015 byl prvním povolebním rokem. Někteří zastupitele si v něm poprvé vyzkoušeli svoji práci, jiní
navazovali na předchozí zkušenosti. Přesto, že mají za sebou jen čtvrtinu volebního období, první výsledky
jejich práce jsou již vidět. Zajímalo nás, jak je hodnotí starosta obce, pan Václav Kšír.
Od posledních voleb uplynul více neţ rok, jak hodnotíte za tu dobu práci zastupitelů?
Přes pracovní vytíţení zastupitelů velmi oceňuji aktivní přístup většiny z nich a jsem vděčný za kaţdý jejich podnět pro zlepšení chodu naší obce. Je určitě dobré, ţe se do zastupitelstva obce dostalo několik nových tváří. A právě u nich je nejvíce vidět snaha pomoci. Těší mě, ţe je velmi málo zastupitelů, kteří si na
jednání neudělají čas. Stále citelně vnímám mezeru, která vznikla úmrtím zastupitelky Jitky Machové.
Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2015 byl schválen nový rozpočet. Jste s ním spokojen?
S rozpočtem na rok 2016 jsem vcelku spokojen, i kdyţ by se některé jeho poloţky daly přesunout jinam.
Radou navrţený rozpočet byl zastupitelstvem schválen jako schodkový, ale velká rozpočtová rezerva dovoluje významné investice ve všech částech obce, například do technické infrastruktury.
Součástí rozpočtu je příspěvek Sportovnímu klubu, jiţ po několikáté v celkové výši 220 000 korun.
Hřiště ale dosud není v majetku obce, proč?
Velmi si váţím činnosti místních spolků a jsem rád, ţe se můţeme pochlubit rozvinutou občanskou společností. Bez finanční podpory obce by však pro některé spolky nebylo lehké pokračovat v jejich činnosti,
a proto rada navrhla mezi ně rozdělit celých 462 tisíc korun a zastupitelstvo tento návrh podpořilo. Sportovní klub Chyňava dostal opravdu částku nejvyšší, ale je třeba si uvědomit, ţe jiţ brzy bude hřiště
v majetku obce a tak budeme investovat do svého.
Kdy to bude?
Katastrální úřad v Berouně jiţ vydal rozhodnutí o převedení majetku Sportovního klubu do majetku obce.
Čeká se pouze na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V některých obecních částech chybí základní zařízení občanské vybavenosti. V Libečově například
čistička odpadních vod, na Malých Přílepech zase kanalizace. Na čem závisí jejich realizace?
Obec prosazuje rozvoj všech svých částí. Z tohoto důvodu je připravena řada projektů a také finanční prostředky, které by měly řešit tyto nedostatky. Vedle vlastních rezerv vyuţíváme i státní a evropské dotace.
Jsem rád, ţe rozpočet na letošní rok byl schválen v řádném termínu, od počátku ledna tak mohly začít práce na dvou projektech. Jedním z nich je studie na splaškovou kanalizaci a zásobování pitnou vodou na
Podkozí a tím druhým je kanalizace Libečova. Odpadní vody z Libečova budou přečištěny v ČOV
v Chyňavě, která má po rekonstrukci dostatečnou kapacitu. Na tuto stavbu uţ bylo vydáno povolení
a obec má přislíbenu dotaci Evropské unie. Nyní připravujeme výběrové řízení, které je podmínkou pro
přidělení této dotace. Na odkanalizování Podkozí a Malých Přílep se zpracovávají studie v několika variantách. Pro Malé Přílepy se rovněţ zpracovává projekt plynofikace. O průběhu těchto prací budou občané
včas informováni.
Iveta Nejedlá, red
2

Jak správně třídit odpad

Umístnění kontejnerů na tříděný odpad
Chyňava
u hospody u Lepičů
u prodejny COOP
na sídlišti u vjezdu do bývalých kasáren
Libečov - u kapličky
Malé Přílepy - před budovou bývalého OU
Malé Přílepy - Teplá stráň
Lhotka - na návsi
Podkozí
v Charvátinách
na Rujaně
u autobusové otočky
na Dědkově vrchu

Kontejnerová stání jsou určena pro odkládání
odpadů vzniklých občanům na území obce
CHYŇAVA
Nikoliv pro podnikatele a osoby z jiných měst a obcí.
Odpady se nesmějí odkládat mimo sběrné nádoby
a to ani v případě, ţe jsou jiţ plné.
Tomu, kdo odloţí odpad mimo sběrné nádoby, hrozí
uloţení pokuty do výše 30 000,- Kč
Kontejnerová stání jsou monitorována
Obec Chyňava
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Je islám hrozbou pro ČR?
Události z posledních měsíců mě přiměly uspořádat v naší obci veřejnou debatu na téma „Je islám hrozbou pro ČR?. Chtěl bych vám předat základní poselství z tohoto setkání.
Islám vzniká v sedmém století, kdy archanděl Gabriel zjevil proroku Mohamedovi Boţí (Alláhovo) slovo
a pověřil ho šířit ho mezi Araby. Arabské pohanské kmeny se díky novému monoteistickému náboţenství
(Bůh v judaismu, křesťanství i islámu je tentýž) během pár desítek let sjednotily (podobnou úlohu sehrálo
křesťanství v raně středověké Evropě) a jiţ o sto let později Arabové dobyli Hispánii. Ve své expanzi do
západní Evropy však byli zastaveni v bitvách u Poitiers. Arabové zaloţili státní útvar, tzv. córdobský kalifát, jehoţ kulturní úroveň byla mnohem vyspělejší neţ křesťanské Evropy (17 univerzit, 80 veřejných
škol - vyučování zdarma, 300 lázní apod.) a především se vyznačoval přátelskou atmosférou pro křesťany
a ţidy, kteří dál mohli vyznávat Boha podle svých rituálů. Není bez zajímavosti, ţe muslimové chápou
řadu biblických postav jako své proroky včetně Jeţíše Krista.
Díky Arabům se zachovala díla hlavních antických myslitelů (Aristoteles, Platón) a bez jejich kulturního
přínosu by nevznikla evropská renesance.
Tento malý historický exkurz měl ukázat, ţe křesťanská a muslimská kultura se stýkají a potýkají jiţ od
onoho sedmého století (Kříţové výpravy, Osmanská říše apod.) a nejinak tomu bude i do budoucnosti.
Muslimů je 1,6 miliardy a jejich počet roste nejrychleji ze všech světových náboţenství.
Mediální obraz muslima je negativní a kvůli nedostatku informací řada lidí podléhá stereotypům
a v kaţdém vidí potencionálního teroristu. Svou úlohu zde sehrávají teroristé (islamisté), kteří zneuţívají
islámu k prosazování svých politických cílů a páchají ohavné činy. Většina obětí Islámského státu jsou
nevinní muslimové. Tragické události z Paříţe ze 13. listopadu také obrátily veřejné mínění proti muslimům. Někteří politici vyuţívají iracionální strach z islámu a uprchlíků a snaţí se z něj pro sebe vykřesat
co moţná největší politický kapitál. To jsou příčiny radikalizace v české občanské společnosti, které pak
ústí v pochody Prahou a provolávání hesel o vypalování mešit! Před osmdesáti lety v Evropě hořely synagogy a končilo to vyhlazovacími tábory…
Nikdy nesmíme dopustit, abychom boj proti terorismu začali vnímat jako válku s islámem, i kdyţ se nám
to mnozí snaţí vsugerovat. Islám není hrozbou pro ČR, tím je radikální islamismus a český fašismus ohroţující demokracii.
Mgr. Dalibor Bartoš, politolog

Udělej si sám
Po prudkých přívalových deštích v létě roku 2013 odnesla povodňová vlna
nejméně 60 obrubníků, kterými byl zpevněn břeh potoka pod zahradami
v Libečově a nahrnula je o dobrých 8 metrů dále. Obrubníky vytvořily
hráz, která by byla při podobné povodni nebo větším dešti velmi nebezpečná pro okolní zahrady.
V roce 2015 byli nuceni místní občané sami navrhnout řešení
a s menším přispěním obce je provést. Dno potoka bylo vysypáno štěrkem,
aby se zpevnilo. Teprve poté šlo jednotlivé obrubníky ručně vyskládat na
břeh potoka. Zbylé byly vyrovnány na dně.
Autorem návrhu řešení byl
Miroslav Kučera, práci odvedli Jaroslav Soukup a Václav Dašek. Při této příleţitosti
vyčistili i zanesený odtokový
příkop po celé délce od mostu
aţ do vsi, jediný povrchový. Veškerá voda je jinak odváděna
podzemními šachtami. Několik plných multikár vybraného
nánosu po urgenci odvezli pracovníci obce.
Zpracovala Lenka Hladká podle informací Miroslava Kučery
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První část sezony 2016 - 2016 byla pro sportovní klub úspěšná
Hodnocení sportovního klubu by nebylo z naší strany tak příjemné, nebýt vyřešených problémů, které
vznikly těsně před zahájením podzimní části. Hostující brankář muţstva dospělých Janda z Hýskova nám
oznámil, ţe zůstává ve svém kmenovém klubu. Naštěstí jsme z Berouna získali na hostování našeho
chyňavského rodáka Romana Hosnédla, který byl na podzim pro muţstvo velkou oporou. Dalším problémem se jevilo účinkování našeho nejmladšího muţstva pro malý počet hráčů této věkové kategorie. Nakonec se i toto vyřešilo náborem nových mladých hráčů.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Nově vzniklé muţstvo tzv. „Elévové“ pod taktovkou trenéra Zdeňka Steinera staršího se na podzim uvedlo
skvělými výsledky a nakonec v silné skupině obsadilo krásné 3. místo. Fotbalisté od 5 do 8 let utvořili perfektní partu a podávali heroické výkony. Rostou z nich další dobří hráči Chyňavy. Snad největší pokrok ve
výkonnosti zaznamenali Kuba Plecitý s Lukášem Petříkem. Nejlepším střelcem muţstva je Kryštof Bernard, který zatíţil konto soupeře 53 vstřelenými góly.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Tuto věkovou kategorii má na starosti mladší Zdeněk Steiner a hned v úvodu soutěţe se musel vypořádat
s citlivou ztrátou v podobě odchodu Dana a Jardy Korbelových do Prahy. Zejména chybějící brankář a zároveň universální hráč Jarda Korbel byl hodně znát. Jenomţe kluci opět navázali na předchozí vynikající
výsledky a po srdnatých bojích svou skupinu vyhráli. K tahounům muţstva patřili Pepík Hlávka, Tonda
Lukášek a Špuntík Martin Holeček.
MLADŠÍ ŢÁCI
V předchozích sezónách sice dostávali gólové příděly od soupeře, ovšem na podzim se v některých zápasech doslova překonávali. Například v Niţboru jsme vyválčili cenné vítězství nad věčným rivalem
v poměru 3 : 4. Domácí, včetně trenérů, to dlouho rozdýchávali. Osu muţstva tvoří brankář Filip Jungmann, obránce Víťa Šindelář a hráči Pepík Hlávka s Tondou Lukáškem.
DOROST
Toto muţstvo, o které se starají trenéři Martin Bílý s Janem Holečkem, se drţí ve středu tabulky. Důleţité
je, ţe se podařilo dát tým dohromady a přihlásit ho zpět do soutěţe, a to i díky dobré spolupráci
s Hýskovem a Niţborem. Určitě se kaţdý rád podívá na výsledky, ale pro nás trenéry, ale i pro kluky je
důleţitější, aby hráli. Má-li někdo zájem, budeme jenom rádi a všichni zájemci od ročníku 1998 jsou vítáni
a určitě nikoho neodmítneme. Od ledna 2016 trénujeme kaţdé pondělí v hale od 17:00.
„B“ MUŢSTVO DOSPĚLÝCH
Působí jiţ druhým rokem jako rezerva dospělých. Tito hráči nenastupují pravidelně za hlavní muţstvo, neházejí ale „flintu do ţita“ a s nadšením si zahrají. Parta kolem Z. Steinera ml., M. Lhotáka a M. Čermáka
je po podzimu na 4. příčce a věřím, ţe na jaře se do toho všichni vrhnou po hlavě a umístění ještě vylepší.
„A“ MUŢSTVO DOSPĚLÝCH
Vstup do sezóny nebyl bůhví jak zdařilý, ale hráči se semkli a dostavily se výborné výsledky. Nejcennějšími skalpy byly výhry nad silným Chlumcem a ČL-U Beroun, který jsme v druhém poločase doslova rozebrali. Pilířem muţstva je brankář Roman Hosnédl,dále navrátilec po nemoci Petr Podzemský, universálové
Petr Liška, Daniel Steiner, Jiří Kříţ s Romanem Grajcarem a samozřejmě útočné duo Michal Kasl a Jaromír Hebeda. I ostatní hráči dělali svým umístěním v tabulce (4. místo v OP) radost trenérům Jirkovi Kříţovi st. a Petrovi Svobodovi st. a neodmyslitelně všem fanouškům Chyňavy. Musím se
rovněţ zmínit o exhibičním utkání, které
jsme v rámci projektu „Kopeme za fotbal“
sehráli na krásném stadionu Na Stínadlech
v Teplicích. Sice jsme podlehli 12:1, kdyţ
za nás skóroval Michal Kasl, nicméně pro
všechny to byl nezapomenutelný záţitek.
Závěrem chci všem hráčům popřát pevné zdraví, hodně vstřelených gólů a získaných bodů a hlavně ať Vás fotbal stále baví a děláte radost svým věrným fanouškům
a čest své obci.
Zdeněk Steiner, předseda SK
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Poděkování
Jménem Centra pro zdravotně postiţené a seniory Beroun bych ráda poděkovala účinkujícím vánočního
koncertu - Krákorkám a Oddechovce - za krásné vystoupení a zpříjemnění předvánočního času. Děkuji však
také všem účastníkům tohoto vystoupení, kteří svým dobrovolným vstupným přispěli na činnost našeho
Centra. Celkem bylo vybráno 4 900 Kč. Tyto finanční prostředky budou pouţity na nákup chodítka pro seniory, které rozšíří nabídku našich kompenzačních pomůcek a bude připraveno k zapůjčení.
Děkuji Vám za podporu, přeji Vám v novém roce pevné zdraví, aby jste naše sluţby raději nepotřebovali,
ale pokud nás potřebovat z nejrůznějších důvodů budete, jsme Vám plně k dispozicí kaţdé třetí úterý
v měsíci v Dělnickém domě ( boční vchod) od 9 hod do 11 hod. Ostatní dny nás můţete navštívit v Berouně
v Penzionu pro seniory, Na Parkáně 111 ( tel. 603575640).
Termíny 2016: 19.1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 20.12.
Ještě upozorňuji na moţnost účasti na některém z rekondičních pobytů pořádaných SNN Beroun. Zúčastnit se můţe kaţdý. Letos se pojede do Zdíkova na Šumavě, do Chlumu u Třeboně a do Deštné v Orlických
horách. Ve čtvrtek 4.2. se bude konat v Berouně v Hotelu na Ostrově od 14 hodin první letošní Kavárnička.
Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Petra Šedivá, soc. pracovnice

Společenská kronika
Listopad
Růţena Joklová, Chyňava
Miroslav Krob, Chyňava
Olga Jonášová, Chyňava
Stanislav Halás, Chyňava
Marie Krobová, Chyňava
Irena Lepičová, Chyňava
Eva Gruberová, Chyňava
Zdeňka Jonášová, Chyňava
Jaroslava Kubásková, Malé Přílepy
Václav Dolanský, Podkozí

Eva Vlčková, Podkozí
Miroslav Kučera, Libečov
Eva Blaháková, Chyňava
Vlastimil Vrtiška, Libečov
Prosinec
Marie Bartošová, Malé Přílepy
Zdeňka Pinkasová, Lhotka
Jaroslava Marxová, Chyňava
Jaroslav Mallat, Malé Přílepy
Jiří Kubásek, Chyňava

101
92
90
89
87
85
85
81
81
75
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70
70
70
70
88
83
82
75
70

Zprávy TV ŠOK
První podzimní vysílání stanice TV ŠOK v Dělnickém domě bylo součástí
nezapomenutelného divadelního představení. Kdo jste ho se mnou sledoval, jistě jste nepřehlédl zprávy z vrcholné politiky. Pojďme se podívat, jak
se daří plnit volební programy na místní úrovni
Musíme konstatovat, ţe sliby obou stran pod heslem
„kdyţ ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“ byly rozhodně splněny. Ať uţ se jedná o dodrţení paritního zastoupení v orgánech obce, vytváření podmínek pro
vyuţití dotací pro financování potřeb obce nebo zřízení sběrného dvora jako opatření proti divokým
skládkám ( citujeme z volebních programů ) . Jasný
program Hnutí Lenochů byl zcela jistě vzorem, neboť tyto cíle budou zřejmě realizovány v dalších
pětiletkách podle hesla „slib není zajíc, proto neuteče“. Jen ty psí koše se po dlouhých peripetiích povedlo konečně instalovat.
Obě strany také zmiňovaly veřejnou diskusi
v závaţných otázkách rozvoje obce, ať uţ se jedná
o prostor bývalých kasáren nebo nevyuţitých bytů.
Pravdou zůstává, ţe občané mají o podobné aktivity
je minimální zájem, vzhledem k jejich hojné účasti
na veřejných jednáních zastupitelstva. Ale i kdyţ
přijdou, stejně nedostanou prostor k diskusi, jako v
prosinci.
Milé děti, které jste se konečně zbavily superabsorpčních jemných plenek s dvojí ochranou, aţ

budete chtít poznat své vrstevníky, můţete vyuţít
kluziště a in-line dráhu a hodinky s vodotryskem
uprostřed multifunkčního areálu, ale do přeplněné
školky se nevejdete, je vás moc. Volební program
sice strategický plán rozvoje školství nabízí, ale se
snahou matek vrátit se do pracovního procesu nepočítá. Zcela podle hesla „kdo nic nedělá, nic nezkazí“.
TV ŠOK přesto musí zmínit jisté úspěchy, kterých
bylo dosaţeno přes odpor valné většiny stranických
členů. Nějaká aktualitka občas pronikne i mezi
prostý lid, nepatrně se zlepšuje sociálně právní informovanost nejen seniorů, dobrovolné organizace
a spolky vystrkují růţky při rozvoji aktivit. Ministerstvo financí jim to ale zkrouhne, nelze přece
omezovat cílevědomé úsilí státních úředníků o vyčerpání celého rozpočtu.
Redakce bude situaci dále pečlivě mapovat a v příštím vysílání se zaměří na další otázky, které vás,
voliče okouzlené guláškem zdarma, pálí.
Lenka Hladká, redakce TVŠOK
redakcetvsok@seznam.cz

Autobusy přesídlily
Nové autobusové nádraží v Berouně bylo slavnostně otevřeno v polovině prosince loňského roku.
Na jednu z největších investic města v posledních letech velkou částkou přispěla švýcarská vláda.
V rámci jejího projektu podpory zemí EU bylo v ČR vybráno několik staveb. Vedle dopravního terminálu
v Uherském Brodě nebo tramvajové dopravy v Ostravě to byla právě veřejná doprava v Berouně.
Na novém nádraţí najdete 9 stanic: zastávka č. 1 je pouze pro výstup, ze 2 můţete jet směrem na
Niţbor, Ţloukovice, Zdejcinu a Jarov, ze 3 na Prahu a Vypich. Zastávka č. 4 je pro směr Loděnice,
Chyňava, Kublov, Branov, Nový Jáchymov, ze zastávky č. 5 jedou autobusy do Chyňavy, Unhoště
a Kladna. Ze 6 se dostane směrem na Liteň, Svinaře, Tetín a Zadní Třebáň, Zastávka č. 7 je pro Suchomasty, Bykoš, Libomyšl a Hostomice. Ze zastávky č. 8 můţete jet do Zdic, Hořovic a Drozdova, z 9
do Bzové, Lochovic, Hostomic, Broum a Skryjí.
Poloha nového autobusového nádraţí (v těsné blízkosti
vlakového nádraţí) znamená změnu pro ty, kdo ho vyuţívají.
Všechny autobusy jedoucí z Kladna nebo přímo z Chyňavy
zastaví U Černého koně, školní autobus zajíţdí na Závodí, ale
pouze ráno. Došlo samozřejmě k časovému posunu v jízdním
řádu a není technicky moţné, aby na sebe jednotlivé spoje
čekaly. Návaznost na autobusy především do Prahy tak můţe
být problematická. Po prvních zkušenostech by ale mělo dojít
k dalším úpravám tak, aby provoz vyhovoval co nejširší veřejnosti.
Iveta Nejedlá, red
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Zápis ze schůze spolků
První letošní schůze spolků se konala v Dělnickém domě 12. ledna. Starosta obce Václav Kšír popřál
všem přítomným do nového roku hodně zdraví. Informoval o Chyňavském zpravodaji, který v letošním
roce vyjde šestkrát. Zástupci spolků se sejdou 8. března, 10. května, 28. června, 6. září a 8. listopadu.
Červený kříţ vyslal do boje svoji novou zástupkyni, paní Evu Husákovou, která vystřídala Pavla Landu. Senioři připravují výroční valnou hromadu na sobotu 12. února od 14.00 hodin. Oslaví také Mezinárodní den ţen. Párty rozjedou přímo 8. března od 17.00 hodin, potěšit je přijdou děti s tradičním vystoupením. Obě tyto akce budou v Dělnickém domě. Zápis budoucích školáků se koná 8. února od 15 hodin. Baráčníci letos posunuli valnou hromadu, proběhne jako součást oslav jejich letošního výročí. Včelaři budou mít výroční schůzi koncem ledna, zahrádkáři uţ ji zvládli a chystají se 31. ledna do Hlásné Třebáně
na degustaci jablek. Přihlásit se můţete u pana V. Čermáka nebo J. Lepiče. Sportovci výborně zajistili
loňské štědrovečerní troubení. Kritika byla jen ojedinělá, jinak samá chvála. Co se jim nevydařilo, byla
vánoční zábava. Pokud Vás to mrzí, stejně jako je, přijďte si zatancovat na Sportovní ples 13. února do
Dělnického domu. Výroční valná hromada sportovců se koná 20. února, rovněţ v Dělnickém domě.
Chyňavští hasiči uzavřou taneční sezonu Maškarním plesem 12. 3.
Hasiči Lhotka budou mít valnou hromadu 23. ledna od 15.00 hodin v budově bývalé knihovny. Připravují také další akce, největší bude rozsáhlé námětové cvičení. Informace si v našem zpravodaji přečtete
včas. Hasiči Malé Přílepy Vás zvou na svůj ples, pořádaný 27. února od 20.00 hodin. Pokud se na Přílepech náhodou zdrţíte, můţete se druhý den zúčastnit Dětského maškarního karnevalu. Sdruţení Chyňava
dětem skvěle rozjelo dopolední cvičení mrňousků. Kaţdé úterý od 9.30 hodin chodí do Dělnického domu
7 – 10 dětí, samozřejmě v doprovodu rodičů. Sdruţení připravuje výtvarný krouţek, pro změnu na pondělí
- mrkněte na stranu 6. Čas si udělejte 5. března po obědě, sdruţení pořádá v Dělnickém domě burzu dětského oblečení a hraček. Věci, které si donesete, si také sami prodáte. A ještě jedna novinka! Pokud nevíte
kam s dětmi o velikonočních prázdninách, můţete počítat s dvoudenním příměstským táborem. Přihlášky
a podrobnosti na www.facebook.com/chynavadetem/ nebo chynavadetem@seznam.cz.
Vracíme se k článku Vánoční troubení
z minulého čísla. Zmiňovaný trubač Kříček se
opravdu jmenoval Rudolf a bydlel v obecním
domku v místě dnešní prodejny Jednoty. Po jeho
smrti dlouhá léta chodila jako pomocník trubače
jeho manţelka, mnozí si jí pamatují jako „tu paní
s nůší“. Děkujeme všem, kteří pomohli
s potvrzením křestního jména.
red

Obec Chyňava Vás zve na

Pozvánka

9. Reprezentační ples

na valnou hromadu Chyňavského klubu seniorů
která se koná dne 12.2.2016 od 17. 00 hodin
v restauraci Dělnického domu

v sobotu 6.února 2016 od 20 hod v Dělnickém domě
hraje skupina ideal BAND
1.cena v tombole v hodnotě 15.000,- Kč
předtančení ve 20.30 hod a ve 22.00 hod
vstupné 150,- Kč včetně občerstvení

Program: 1) zahájení
2) zpráva předsedy klubu
3) zpráva finanční
4) ukončení
Po skončení pracovní části bude občerstvení
a volná zábava při hudbě ing. Jungmanna.
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