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Historie hasičů v Chyňavě
Kolem roku 1880 občané
Chyňavy začali uvažovat
o zřízení vlastního hasičského sboru.
Nejusilovněji se staral tehdejší
s t a r o s t a J o s e f D e zo r t .
V prosinci 1881 sezval občany
na schůzi, kde bylo zvoleno
komité pro zpracování stanov.
Předsedou byl zvolen Josef
Dezort a členové Josef Tyburec, Jan Novák, Václav Novák
a Josef Lepič.
Dne 10. dubna 1882 se odbyla
první valná hromada hasičského sboru za účasti 34 ustavujících členů. Předsedou byl zvolen Josef Dezort, náměstkem
Václav Novák a František
Fencl, velitelem Jan Novák.
Nový člen zaplatil 20 krejcarů
zápisného a 2 zlatky ročně. Mimořádná valná hromada za

účelem přistoupení hasičského
sboru k ţupní jednotě podkoţovské „Ţďár“ a prostřednictvím této k Zemní ústřední
hasičské jednotě království
českého se konala 23. 7. 1882.
Sbor se aktivně zúčastňoval
ţupních cvičení v okolních vesnicích. Prospěšnou roli sehrál
vţdy při poţárech v obci. Většina budov měla doškové střechy, stodoly byly dřevěné,
a bez včasného zásahu rozšířil
by se poţár mnohem více na
okolní domy.
Po deseti letech měl sbor přes
70 činných nebo přispívajích
členů. Od roku 1895 byla zavedena řádná zápisová kniha,
neboť „…dosavadní jednotlivé
protokoly jsou v nepořádku...“
pokračování na str.3
Foto r.1982
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Slovo starosty
Letošní zima, která byla po delší době mrazivější a bohatší na
sníh, zanechala na komunikacích jak místních tak krajských
dost škod a bude muset dojít
k přesunům financí i v obecním
rozpočtu. Tato nutnost byla
zmíněna i na setkání starostů
středočeských obcí u nové hejtmanky v Praze, kterého jsem
se zúčastnil. Protoţe práce bude dost a stavebních firem, které to dokáţí, ubývá, začali jsme
s některými stavebními pracemi nebo s jejich přípravou uţ
teď. Ve středu 1. března bylo
provedeno oficiální zahájení
a předání staveniště stavby
„Splašková kanalizace v Libečově“. Stavba mohla s klidem
začít také proto, ţe při únorovém přezkoumání hospodaření
obce ze strany krajského úřadu
nebyly zjištěny ţádné chyby
a nedostatky a tak můţe obec
v letošním roce ţádat a případně i čerpat dotace. Aktuálně je
poţádáno o dotaci na opravu
márnice na chyňavském hřbitově a na opravu kapličky
v Libečově. Obec usiluje o vyřešení dopravní závady
v zúţeném profilu komunikace
v Malých Přílepech. Ne vinou
naší obce je podle posledních
zpráv pozastavena příprava
opravy mostu přes Kačák
v Dědkově Mlýně.
Václav Kšír, starosta

Zprávy z jednání zastupitelstva
Od 5. 2. 2017 pravidelně jezdí autobusová
linka Chyňava – Unhošť – Praha. Vyjíţdí
v pracovních dnech ze zastávky Chyňava –
sídliště v 5.25 hodin a končí na zastávce Praha – Hradčanská v 6.32 hodin. Zpět vyjíţdí
v 16.10 hodin a v Chyňavě je v 17.06 hodin.
Trvání tohoto spoje závisí na jeho vyuţití.

V polovině února proběhl na obecním úřadě
audit. Hospodaření naší obce bylo shledáno
v pořádku. Auditorka doporučila několik menších úprav týkajících se např. zadávání zakázek malého rozsahu.
Tříměsíční výpovědní lhůta z nebytových
prostor v Dělnickém domě končí současnému nájemci dle NOZ 31. března letošního
roku. Nový zájemce o pronájem je pouze
jeden. RO doporučuje zahájit s ním jednání.
ZO odsouhlasilo dvoufázové schvalování prodeje obecních pozemků s tím, ţe cena pozemku při nápravě nesrovnalostí se stanovuje
ve výši 50letého pronájmu, který činí 1Kč/m²
plus cenu stanovenou znaleckým posudkem.

ZO schválili nové usnesení o odměnách neuvolněných členů ZO i RO platné od 1. 3. 2017.
Na doporučení rady obce a se souhlasem zastupitelů budou výše těchto odměn uveřejněny
na stránkách obce.

Chyňava členem Svazu měst a obcí
Na zasedání zastupitelstva se podařilo prosadit myšlenku vstupu naší obce do této celostátní nepolitické a nevládní organizace.
V současné době svaz sdruţuje na 2600 obcí,
coţ činí přibliţně 8 milionů obyvatel. Vidím významné výhody v podobě podpory samosprávné demokracie, vzdělávání, výměny zkušeností, dotační politiky a především bezplatné právní konzultace pro obec. Lze takto ušetřit významné náklady, které jsme museli vynakládat
na specializovanou právní poradnu.
Mgr. Dalibor Bartoš, radní

V interpelacích vystoupili členové Rady školy
s informacemi o záměru ředitelky školy rozšířit
školní docházku v Chyňavě. Dále tlumočili poţadavek rodičů na zavedení autobusové linky
pro školáky z Malých Přílep. Tamější osadní
výbor jiţ ověřil zájem anketou a zastupitelstvo
okamţitě pověřilo starostu obce k jednání
s dopravcem.
Naléhavá interpelace předsedy komise ţivotního prostředí připomněla nutnost zřízení sběrného místa. Zastupitelé reagovali okamţitě.
Nejpozději do konce března vyberou tři vhodné lokality. Poté bude předseda zmíněné komise pověřen dalším jednáním v této věci.

Zprávy z obce
Dodávka elektrické energie bude přerušena v
pondělí 20. 3. od 7,30 -15,30hod v těchto ulicích: Ke skalce, Malá Strana, Rozdělov,
U kapličky, Valle di Ledro, V Brance, Velká
Strana.
Poplatky za odpad je moţno platit v úředních
hodinách na Obecním úřadě nebo převodem
na účet obce č.2823131/0100, VS je číslo
objektu, u chat pouţijte ještě SS 10001.
Ve všech obcích bude v sobotu 22.4. 2017
sběr nebezpečného odpadu. Jedná se o
zdravotní materiál, oleje, olejové filtry, staré
nátěrové barvy, monočlánky, výbojky, zářivky, televizory, olověné akumulátory, mrazáky, ledničky a pneumatiky z osobních vozů.
Bliţší informace budou včas zveřejněny.

V neděli 7. 5. od 10:00 do 17:00 proběhne na
rozhledně Lhotka u Berouna oslava 10 let od
jejího otevření. Součástí oslav bude doprovodný program a celý den vstup na rozhlednu
zdarma!
Akci pořádá SDH Lhotka.
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Třídíme odpad - má to smysl
Černé popelnice na kovy byly
brzy plné. Bohuţel i tím, co se
tam nedává.
Patří tam drobné kovy, plechovky od potravin, hliníková
víčka, kovové tuby, nápojové
plechovky, nádoby od kosmetiky apod.

Dle údajů firmy EKO - KOM
a.s. se naše obec umístila aţ
na 302. místě z celkových
414 mezi obcemi Stř. kraje do
1999 obyvatel. Hodnotil se
vytříděný odpad i hustota
sběrné sítě.
Na sídlišti někdo pravidelně
do zeleného koše vysypává
svůj odpad z bytu. Do košů
umístěných po vsi nepatří
běţný domovní odpad, ale
cokoli co zrovna potřebujete
vyhodit třeba na procházce.

Elektroodpad můţete nově
odevzdat do červeného kontejneru umístněného naproti
budově OÚ.
Patří tam pouţité baterie, kalkulačky, rádia, telefony, elektronické hračky, laptopy, kuchyňské a koupelnové spotřebiče apod.
Nepatří tam televizory, zářivky, ţárovky, ledničky, pračky
nebo monitory.

Na Obecním úřadě je kontejner na vypotřebované tonery
a tiskové náplně, které spadají do kategorie nebezpečný
odpad. Celý výtěţek z této
akce půjde do zařízení pro
mentálně hendikepované a
nemocné občany.

Historie hasičů v Chyňavě
Na památku 20. letého trvání
byla uspořádána slavnost se
spřátelenými sbory z Horního
Bezděkova, Kladna, Svárova,
Nenačovic a Staré Huti. Obec
ocenila pamětními stříbrnými
medailemi členy, kteří ve sboru činně působili od jeho zaloţení. Obdrţeli je Jan Novák
velitel, Josef Pelc, Josef Pelc
ml., Josef Čermák čp. 70, Josef Hrudka kovář a Václav Horák. Sbor inicioval zaloţení
spolkové knihovny nebo pořádal divadelní představení.
V červenci 1905 vyjeli chyňavští hasiči k poţáru v kníţecím
lese v revíru dřevíčském a díky včasnému zásahu byl les
od značné škody uchráněn. Za
to se jim dostalo od Jeho Jasnosti kníţete z Fűrstenberků
pochvalného uznání.
Oslavy 50 let trvání byly součástí cvičení III. okrsku za

Hasič nikdy neví, v kolik se
vrátí, ani jestli se vůbec vrátí.
Jezdíme tam,
odkud vy utíkáte.
Prožíváme a zachraňujeme
osudy druhých a sami máme
osudy vlastní.
účasti 33 hasičských sborů
z blízkého i vzdáleného okolí.
V roce 1939 byla zakoupena
první motorová stříkačka. Stála 32.500 Kčs. Místní kampelička poskytla sboru dar 3000
Kčs, ale i velmi levný úvěr.
Baráčnická obec poskytla 600
Kčs a ústředí 5000 Kčs.
V době obou světových válek
se sbor omezoval na povinnost související jen s ochranou majetku. V padesátých
letech se činnost orientovala
hlavně na prevenci. Příslušníci
sboru byli pověřováni prohlíd3

kami v rodinných domcích při
stavbě komínů nebo hlídkami
při ţních. Poţární techniku stále udrţovali v náleţitém stavu,
coţ bylo kladně hodnoceno při
kon t ro ln ích p roh líd kách.
V roce 1957 bylo ustanoveno
druţstvo ţáků, které si dobře
vedlo v okresních soutěţích.
Aţ v letech 1976 – 1978 se
sbor dostal do krize po odchodu dlouholetého předsedy Karla Hrudky. Práce se naštěstí
ujali mladí dobrovolníci, jako
např. Vladimír Stádník, Zdeněk Procházka, Václav Kšír,
Jaroslav Nejedlý, Adolf Štanc,
Zdeněk Bauer nebo Josef Husák. Díky jejich nezištné práci
na úkor svého osobního volna
se činnost sboru opět aktivně
rozběhla.
Zpracovala Lenka Hladká dle
publikace 100 let požárního
sboru v Chyňavě

Stát se na chvíli princeznou, kovbojem nebo
mumií si nenechaly ujít děti, ať uţ v Malých
Přílepech...

Masopust na Podkozí jiţ pomalu začíná být
tradicí, návštěvníci mohli ochutnat výborné
domácí zákusky

...v Chyňavě na sále...

...nebo ve školce

Spousta sněhu nebo zamrzlý rybník bylo to
pravé povyraţení, a nejen pro děti
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Investice na fotbalovém hřišti
Váţení spoluobčané,
chci Vás informovat o tom,
jak pokročila akce na hřišti,
kde se uţ tři roky snaţím zlepšit stav jak sociálního zařízení
a posezení, tak hlavně hrací
plochy .
V loňském roce se podařilo
vybudovat tréninkové hřiště,
které je projektované na dvě
plochy vedle sebe. Ty vyuţijeme hlavně při turnajích přípravek a ţáků. Při splnění potřebných rozměrů budeme moci
poţádat i o dotaci.
Při této akci se uţ plánoval
ovál, dětské hřiště a stěna pro
tenis a basket /košíkovou/.
Toto se mělo začít budovat na
jaře 2015. Ale místo začátku
prací přišla kontrola z odboru
výstavby MěÚ Beroun. Ta se
dostavila na základě stíţnosti
občana Chyňavy, který upozorňoval zatím jen na moţný
hluk. Tak se celá akce začala
komplikovat, aţ se zastavila
úplně po následných stíţnostech např.: na zdroj vody pro
zavlaţování, na stávající 60let

starou studnu nebo na drahé
práce ať uţ od firmy BEOZ,
od firmy Pavla Husáka a dalších, které se jako chyňavské
subjekty na pracích podílely.
Podle mého názoru se tento
občan nevyzná v základních
pravidlech účetnictví firem, které pro ně vyplývají ze zákona,
jako např. DPH 21%, silniční
daň, odvody z mezd a ze zisku. Všechny daně se odvádějí
státu a z těch poté přichází poměrné částky do obecního rozpočtu.
Povedlo se zrealizovat uţívání
plochy
bývalého
kluziště
i v tomto mokrém období, jak
pro sportovce, ale hlavně i pro
školu. Děti se tam nekoupou,
protoţe travnatý povrch je sušší, neţ je na hlavním hřišti.
No a co bude, nebo by mělo
následovat?
Po zajištění zásadních potřebných dokladů k získání stavebního povolení se konečně můţe na těchto akcích začít pracovat. Doufám, ţe se vše podaří zvládnout a ještě letos se

budou moci děti na plánovaných projektech /dráha, hřiště,
tenis /sportovně vyţít.
Snad by to mohlo být vše, ale
nemohu nezmínit, co mi po 23
letech podnikání a zaměstnávání aţ 15ti lidí /z toho 8
chyňaváků/ vadí nejvíce: je to
energie, úsilí a práce všech,
kteří se na přípravě a provádění této akce podíleli, ale zatím
bez výsledného efektu.
A ještě jedna zdánlivě nepodstatná, ale z mého pohledu velice důleţitá věc. Jsou to finanční prostředky, které se při
posouvání začátku prací musely investovat, aby se jiţ vybudované plochy nezničily
a znovu nezarostly. Tím myslím plevel, který je potřeba celoročně likvidovat. To je na
těchto plochách
sloţitější
a draţší.
To je ode mne zatím vše
a doufám, ţe Vás všechny,
kteří se dívají pozitivně na realizaci této akce, vyzvu na test
Vaší fyzické zdatnosti na novém oválu hřiště. Kříž Jiří st.

Masopust na Lhotce

Díky SDH Lhotka se zkvalitňuje kulturní vyţití pro obyvatele
Lhotky a letos se můţeme pochlubit prvním ročníkem Lho-

teckého masopustu, který se
konal 19. února a náramně se
vyvedl. Vepřovým hodům
předcházel průvod obcí

v maskách, pro děti se připravovaly palačinky a dokonce
jsme mohli obdivovat vystoupení mladých tanečnic.
Hasiči se také snaţili po dobu
této akce vybírat na opravu
rozbité závodní stříkačky.
Chceme vás prostřednictví
Zpravodaje poţádat o sponzorský dar na opravu stroje.
Seznam všech, kteří přispěli,
je moţno transparentně sledovat na našich webových stránkách, kde rovněţ naleznete
kontakty. Děkujeme.
Dalibor Bartoš
starosta SDH Lhotka

http://www.sdhlhotkauberouna.estranky.cz/
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Společenská kronika
Dne 3. 3. 2017

Leden
Josef Jupa, Chyňava
Anna Bejvlová, Malé Přílepy
Eva Holečková, Libečov
Bohumila Jirasová, Libečov

88
84
82
70

oslavili 55. výročí svatby
Jana a Zdeněk
Nohelovi

Únor
Jaroslava Jonášová, Chyňava
Jiřina Fousová, Chyňava

87
85

Srdečně gratulujeme

Jarní výstava
v sobotu 25. 3. 2017
od 10 - 17 hod v Dělnickém domě
prodejní jarmark
tvořivé dílničky
občerstvení
výstava kreseb a keramiky Jindřišky Bromovské
v 15 hod vystoupení dětí
ZŠ a MŠ a klubu „Zrzečka“
v 16 hod zahraje Kosa Vostra

Den otevřených dveří ve škole
Mami, tati, babi, dědo,
pojďte se podívat kam chodím do školy...

úterý 4.4.2017
od 8,00 do 10,45 hodin ( moţnost zúčastnit se výuky )
od 15,00 do 16,30 hodin ( prohlídka školy )
v 16 hod. vystoupení ţáků školy
Srdečně zveme budoucí ţáky i jejich rodiče
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Reakce sportovního klubu
Z pozice předsedy Sportovního
klubu Chyňava, z.s. chci reagovat na článek „Zprávy
z jednání zastupitelstva“
v předešlém vydání zpravodaje, a to konkrétně k uvedené
částce 1 400 000,- na údrţbu
fotbalového hřiště ve výdajích
obce. Takto formulovaná dotace hodně zkresluje skutečnou
dotaci pro sportovní klub
a funkcionáři se dostávají pod
palbu kritiky a hlavně dotazů
z řad občanů, proč taková
částka? Někteří naši občané
jsou velmi pozorní a hlavně

hodně všímaví vůči našemu
sportovnímu klubu a dělají
nám tzv. „Peklo na zemi“.
Abych to uvedl na pravou míru,
tak Sportovní klub Chyňava
obdrţel od obce dotaci ve výši
200 000,- Kč na údrţbu a na
běţné výdaje. Jde především
o menší opravy a údrţbu budovy kabin, kterou z celého sportovního areálu máme v podnájmu, dále pak na praní a mandlování dresů, platby za elektřinu, za dopravu k mistrovským
zápasům, zaplacení odměn
pro rozhodčí, na nákup trénin-

kových pomůcek a míčů a další povinné poplatky a výdaje,
které jsou nutné k provozu.
Zbytek dotace je určen
k dobudování dětského hřiště
a s tím spojené in-line dráhy
a k péči o fotbalové hřiště ze
strany obce, poněvadţ ta je
vlastníkem celého sportovního
areálu.
Děkuji za pochopení.
Zdeněk Steiner - předseda

Hlavním organizátorem je Spolek Ekosmák
společně s Českým svazem ochránců přírody.
Zapojíme se v sobotu 8. 4., sraz v 9 hodin
v Chyňavě u Dělnického domu
v Libečově u kapličky
na Podkozí u rybníka
v M.Přílepech u hasičárny
na Lhotce u rybníka
Pytle a rukavice k dispozici, po skončení akce
občerstvení na hřišti

Dvakrát měř a jednou řež
Poslyšte, co se přihodilo dne
30. ledna 2017 členkám klubu
seniorů. Po skončení výborové
schůze jsme zamkli klubovnu
a odebrali jsme se všichni domů. Naproti v bývalé knihovně
se ještě svítilo, protoţe tam
měly děti jejich hrátky. Neţ
došly členky, které jsou z dolní
části obce, kus od Dělnického
domu, dohonila je vedoucí dětských hrátek s tím, ţe jsme jí
někdo ukradl mobilní telefon.

Ţe ho měla na stole a šla mýt
štětce a ţe rozhodně ho ukradl
někdo z nás. Od jedné členky
si půjčila telefon její a volala si
na svoje číslo, ale telefon byl
vypnutý.
Vyhroţovala i policií. No dál to
nebudu natahovat. Její telefon
našla spolu s panem správcem Dělnického domu ve své
kabelce vypnutý. Celou záleţitost vyřešila tak, ţe na telefon,
z kterého volala, poslala SMS
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omluvu. Protoţe nařkla celý
výbor, očekávali jsme na další
schůzi, ţe se přijde omluvit,
ale marně. Myslíme si, ţe zde
platí staré české přísloví
“dvakrát měř a jednou řeţ“
a ţe někoho nařknout a pak
dělat mrtvého brouka není
vhodné řešení. Vţdyť jsme občané jedné vesnice a kaţdý
bude jednou starý
výbor CHKS

Z Chyňavy až do Pelhřimova

KALENDÁRIUM

Dne 18. 12. 2016 se sešli všichni příznivci a naše pilné
„vycházkářky“ v restauraci u Lepičů k pravidelnému zhodnocení
roku. Zde předkládáme trochu statistiky nejen pro zajímavost, ale
i pro inspiraci všem, kdo by se chtěl přidat. Ještě stojí za zmínku,
ţe se jednalo jiţ o 18. ročník.
Počet vycházek
Průměrná účast

34
8,5

Vzdálenost v km
Průměr km na vycházku

1662
6,1

A nyní pořadí podle jednotlivých účastnic vycházek:
Moleková J.
33vycházek 201 km
Grygarová M.
30
183
Navrátilová D.
30
183
Dvořáková J.
27
163
Prošková H.
24
146
Kříţová M.
18
110
Pelcová J.
18
110
Fousová J.
17
104
Kučerová H.
16
98
Lepičová H.
16
98
Z výše uvedeného přehledu by paní Moleková došla aţ do Brna
a paní Kučerová a Lepičová do Pelhřimova. Všem přejeme
v letošním roce hodně ušlých kilometrů a příznivé počasí pro jejich
toulky přírodou.
Marie Kubásková

Víte že...
… se naše vesnice Chyňava objevila dvakrát v nejnovější odborné publikaci o kolonizaci v českých zemích? Kniha se jmenuje
„Království v pohybu“ a byla vydána v edici Českých dějin v roce 2014. Autor je Josef Ţemlička, náš přední odborník na Přemyslovce, který jiţ na toto téma
vydal několik zásadních a odborných knih. Moţná máte „Čechy v
době kníţecí“ nebo „Století posledních Přemyslovců“. Království v pohybu má 600 strana a
seznamuje nás se zakládáním
vesnic a měst v zemích koruny
české. Autor i akademici, kteří
práci lektorovali, pouţili odborný
článek naší spoluobčanky Mgr.
Zdeňky Polívkové. Tento článek
byl publikován ve sborníku Minu-

lostí Berounska / vydává Stř.
okresní archiv v Berouně / pod
názvem K zakládací listině
Chyňavy a Hudlic. Pokud se
chcete s článkem seznámit, byl
publikován ve sborníku Naše
Chyňava - k dostání na obecním
úřadě.
… v roce 2016 vyšla kniha Jiřího
Padevěta „Krvavé léto 1945“,
která popisuje poválečné násilí v
českých zemích po 8. 5. 1945.
Události jsou rozděleny podle
krajů a jednotlivých měst a vesnic. Zmíněna je i obec Chyňava
a pouţity jsou události, které sebrala Jaromíra Beerová a které
jsme si mohli přečíst v loňském
roce v květnovém čísle Chyňavského zpravodaje.
Kroužek regionální historie

Sobota 25. 3.
Jarní výstava
10 - 17 hod v DD
28. 3. - 31. 3.
Sběr papíru a hliníku v ZŠ
Sobota 8. 4.
Ukliďme Česko, od 9 hod
Pondělí 10. 4.
Velikonoční tvoření
pro ţeny od 19 hod v DD
Úterý 11. 4.
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Odjezd ve 13 hod od ZŠ
Čtvrtek 13. 4.
Příměstský tábor pro děti
8 -16,30 v DD
Čtvrtek 20. 4.
Zápis do ZŠ 15 - 18 hod
Pátek 21. 4.
Zápis do ZŠ 14 -16 hod
Sobota 22. 4.
Svoz nebezpeč. odpadu
Úterý 25. 4.
2. CH školní kavárna
od 17 hod v MŠ
Sobota 29. 4.
zájezd na zámek Mělník a
skanzen Přerov n.Labem
odjezd v 7 hod
Neděle 30. 4.
Čarodějnice na Lhotce
od 19,30 hod
Pondělí 1. 5.
Retro průvod obcí
od 13 hod. na Lhotce
Neděle 7. 5.
10.výročí otevření rozhledny na Lhotce, 10 -17 hod
Středa 10. 5.
Zápis do MŠ 15 - 18 hod
Čtvrtek 11. 5.
Zápis do MŠ 15 -18 hod
Neděle 14. 5.
Jarní pochod generací
sraz ve 14 hod u DD
Úterý 16. 5.
Svátek matek
v 17 hod v DD
Sobota 27. 5.
Dětský den v kasárnách
od 14 hod
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