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85 let fotbalu v Chyňavě
Na začátku všeho byla parta
nadšenců, kterým se zalíbil
sport pod názvem fotbal, a proto se rozhodli, ţe v Chyňavě
zaloţí fotbalový oddíl pod názvem SK Chyňava. Vše začalo
8. srpna 1932, kdy se konala
ustanovující schůze 30 sportovních nadšenců. Na této schůzi,
které předsedal holič František
Svoboda, byl zvolen prozatímní

výbor v tomto sloţení: předseda
– František Svoboda, 1. místopředseda – Václav Novák, 2.
místopředseda – Stanislav Petřík, jednatel – Jan Ţaloudek
a pokladník – Karel Foitl.
Jenomţe sport v naší vesnici jiţ
existoval 30 let a to ve formě
Tělovýchovné jednoty Sokol
a fotbal se teprve dral vzhůru.
Pokračování na str. 3

Změna Územního plánu
O potřebě pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Chyňava
rozhodlo ZO dne 21. 9. 2009 na základě 57 podnětů občanů
o rozšíření území pro novou bytovou výstavbu. Pořizovatelem
změny se stal MěÚ Beroun, zpracovatelem Ing. Arch. Ivan Vavřík.
Po zveřejnění návrhu změn byly zaslány poţadavky dotčeným
orgánům a krajskému úřadu. Jejich společné jednání proběhlo na
MěÚ Beroun dne 9. 7. 2013.
Pokračování na str. 2
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Slovo starosty
Právě začíná doba dovolených a prázdnin, ale na obci
si příliš volna neuţijeme,
protoţe jsme mohli konečně
naplno rozjet připravované
stavby.
Především je to výstavba
hlavního řadu kanalizace
v Libečově. Nyní se staví
v té části Libečova, kde byla
vyhlášena úplná uzavírka.
Tyto práce by měly podle
harmonogramu stavby trvat
nejdéle pět týdnů.
Dále se pokračuje v přerušené stavbě In-line dráhy
v areálu hřiště v Chyňavě
a na ní navazující stavbě
tenisové stěny.
V průběhu prázdnin se začne se stavebními úpravami
v objektu Základní školy, kde
namísto nevyuţívaného balkonu vznikne nová třída.
Přeji vám, ať se vám léto vydaří podle vašich představ
a naberete síly a energii ze
sluníčka a z přírody. Dětem
přeji spoustu pěkných záţitků během prázdnin a aby se
všechny ve zdraví vrátily do
školních lavic, kde na ně budou čekat odpočaté paní učitelky. Nám všem přeji stabilní počasí, abychom mohli
uskutečnit své letní záměry,
ať uţ se to týká výletů nebo
staveb.
Václav Kšír, starosta

Zprávy z rady

Zprávy z obce

RO souhlasí s instalací zpomalovacích radarů
v Malých Přílepech firmou Bartek Rozhlasy.

Od 1. 5. do 30. 9. bude svoz popelnic probíhat
kaţdou LICHOU středu v Chyňavě, Libečově,
na Podkozí a na Lhotce. V Malých Přílepech
bude svoz kaţdé LICHÉ úterý.

RO souhlasí s připojením kaple Církve československé husitské k rozvodné síti ČEZ.

BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí )
lze ukládat v Chyňavě pod hřištěm:
Středa 16 - 18 hodin
Pátek 16 -18 hodin
Sobota 14 - 15 hodin
Případně po dohodě s K. Krbcem,
tel. 723 541 683

RO schvaluje výsledek výběrového řízení na
stavbu vodovodu Za Humny a Ke Skalce, stavbu provede firma Risl, sro.
RO schvaluje výsledek výběrového řízení na
stavbu In-line dráhy na hřišti v Chyňavě, stavbu provede firma P.K.Bohemia.

Větve ze stromů lze ukládat na koupališti
v Chyňavě v sobotu od 13 do 14 hodin
Případně po dohodě s F. Hejným,
tel. 775 689 409

RO souhlasí se zhotovením altánu na hřišti
v M. Přílepech firmou Krmenčík, Chrustenice.

Bylo nařízeno opakované veřejné projednání
Výsledek jednání byl zveřejněn na úřední des- na den 24. 10. 2016. Zástupce MěÚ Beroun
zde zodpověděl všechny dotazy a vyzval k zace a následovalo veřejné projednání ZO dne
14. 4. 2014, kde Ing. Vavřík zodpověděl všech- slání připomínek a námitek. V zákonné lhůtě
ny otázky týkající se tohoto návrhu. Ve stano- bylo zasláno 6 podání s námitkami a 1 připovené lhůtě pak bylo podáno 5 námitek od maji- mínka.
telů přilehlých pozemků a jedna souhrnná při- Na základě výsledků opakovaného veřejného
zasedání byla provedena malá úprava ÚP, ktepomínka. MěÚ Beroun posoudil všechny námitky a připomínky, vypracoval návrh jejich ře- rou MěÚ Beroun shledal jako nepodstatnou
z hlediska koncepce řešení ÚP a předloţil
šení a rozeslal je opět na příslušné dotčené
orgány. ZO rozhodlo o návrhu řešení na jedná- změnu ÚP ke schválení zastupitelstvu obce.
ZO tuto změnu schválilo dne 22. 5. 2017 jako
ní dne 2. 3. 2015 a návrh změny byl upraven.
opatření obecné povahy.

Změna Územního plánu

Skutečně zdravá škola
Spolek CHYŇAVA DĚTEM nabídl spolupráci ZŠ a MŠ Chyňava při zapojení do projektu Skutečně zdravá škola www.skutecnezdravaskola.cz
Od září ve spolupráci s námi a rodiči se mohu děti těšit na novinky.
Co dělají " SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY ?
- nakupují čerstvé sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů, řezníků
- minimalizují polotovary, instantní směsi, mnoţství soli ve školní jídelně
- nabízejí kvalitní tuky, dostatek ovoce a zeleniny
- dělají výlety na farmy, pořádají farmářské trhy
- nabízejí kurzy vaření pro rodiče a děti
- pěstují na školní zahradě vlastní bylinky, zeleninu, ovoce
Děkujeme a budeme se těšit i na spolupráci rodičů, kterým určitě záleţí na ZDRAVÍ jejich dětí.
Lucie Novotná, předseda spolku
Podpořte svou obec i ţivotní prostředí, vytřiďte doma staré elektro a vhoďte
ho do červeného kontejneru. Zapojte se do soutěţe o aktivní obec a získejte
šek na 20.000,- určených na zlepšení nakládání s odpady ve vaší obci.
Do kontejneru patří vyslouţilé elektro jako myš, sluchátka, klávesnice, fotoaparáty, baterie, počítače, tablety, elektro hračky, hudební přehrávače, rádia,
telefony, kalkulačky nebo počítače.
Za kaţdé vybrané kilo vyslouţilého elektroodpadu díky vám získá Národní
rada osob s tělesným postiţením jednu korunu.
Pojďte s námi do toho! Nakrmte červený kontejner.
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85 let fotbalu v Chyňavě
1. ledna 1933 se konala ustavující Valná hromada SK
Chyňava, na které byly schváleny spolkové stanovy a byl
zvolen nový, početnější výbor
SK. Předsedou byl zvolen Josef Jindra, 1. místopředsedou
se stal Karel Hladký, 2. místopředsedou František Holeček
a náčelníkem byl zvolen Josef
Kratochvíl. Dalšími nepostradatelnými členy výboru byli pánové Karel Foitl,
Štěpán Hladký, Josef Hrudka, Antonín Lepič,
Václav Novák, Antonín Sochor, Josef Strial,
František Svoboda a Jan Ţaloudek. Jak šel
čas, tak i ve výboru se měnily tváře a s nimi
i lidé na nejvyšším postu a to předsedy. V této
funkci se postupně vystřídali tito předsedové,
Václav Novák, Josef Strial, Květoslav Bárta,
František Tyburec, Zdeněk Štorek, František
Hakl, Pavel Husák, Jiří Štětka, Jozef Kušo, Josef Novák a současný Zdeněk Steiner.
Rovněţ název klubu se postupem času měnil.
Začínali jsme jako SK Chyňava, od roku 1942
to byla Sparta, pak následoval název Středočeské pily, v roce 1955 se změnil název klubu
na TJ Tatran. V roce 1968 došlo k dalšímu přejmenování klubu na základě velké podpory od
zdejšího zemědělského druţstva na TJ Úsvit.
K poslední změně názvu došlo v roce 1996 na
současný Sportovní klub Chyňava.
Abychom mohli hrát fotbalové zápasy, bylo zapotřebí získat nějaký kloudný kousek pozemku,
kde bychom mohli mít své fotbalové hřiště. První hřiště bylo při cestě do chyňavské hájovny
„Na Příči“ a pozemek jsme získali od paní
Tůmové v roce 1933 na dobu 15 let s roční cenou za 666 kg české červené pšenice střední
ceny podle praţské plodinové burzy. Cena tehdy byla 150,- Kč za 1 metrický cent. Od roku
1934 se nájem zvedl na 833 kg české červené
pšenice. Dalším hřištěm, které vyuţívali fotbalisté, bylo hřiště u dolejší cihelny, které zprvu
slouţilo Sokolu a cvičencům, ale rozšířili jsme
ho pro fotbalisty, aby splňovalo základní rozměry fotbalového hřiště.
V roce 1954 jsme získali pozemek za pilou, kde
vzniklo současné hřiště, které bylo slavnostně
otevřeno 4. 7. 1954. Vybudovaly se zde kabiny
a dokonce i zimní stadiónek pro naše hokejisty.
Postupem času se kabiny rozšířily, postavila se
prostorná tribuna a asfaltový tenisový kurt.

V roce 2013 byla zahájena celková rekonstrukce hrací plochy, která zahrnovala vybudování
závlahového systému a zatravnění celého hřiště. Dnes máme krásné hřiště, které nám sousední oddíly jenom závidí.
Fotbalové muţstvo hraje soutěţe na úrovni
okresu. Největším úspěchem fotbalu v obci byl
historický postup do 1. B třídy v roce 1968
a tento husarský kousek jsme málem napodobili i letos, chybělo málo, pouhé tři body. Za
zmínku stojí i fakt, ţe při výročí 80. let fotbalu
v roce 2012 naše muţstvo sestoupilo aţ do
4. (pralesní) třídy, ale spanilou jízdou pod trenérskou taktovkou Jiřího Kříţe jsme se v roce
2014 probojovali aţ do okresního přeboru, kde
působíme dodnes. Sportovní klub preferuje klubové barvy zelená – bílá.
Mimo fotbalu byli ve sportovním klubu aktivní
cvičenci, šachisté, volejbalisté a hokejisté.
V současné době jsme zaměřeni pouze na fotbal a klub sdruţuje celkem 5 muţstev, z toho tři
mládeţnická.
Z dalších aktivit sportovního klubu můţeme
jmenovat kaţdoroční pořádání Sportovního plesu, kdyţ vůbec první se konal 11. 2. 1933
s kapelou p. Měchury z Chyňavy. Pořádali jsme
nebo pořádáme sportovní den dětí, divadelní
vystoupení, velikonoční a vánoční zábavy
a v posledních letech i vánoční troubení.
Jsme rádi, ţe fotbal v naší vesnici se stal nedílnou tradicí a je stále populární, to dokazuje
85 výročí.
Zdeněk Steiner, předseda klubu
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Hasičské oslavy
Oslavu 135. výročí zaloţení sboru vyuţili
v sobotu 27. 5. 2017 hasiči obce Chyňava ke
slavnostnímu předání nové cisternové automobilové stříkačky na podvozku SCANIA CP480,
kterou dodala firma WISS CZECH.
S financováním vozidla za cca 7.700 000 Kč
včetně DPH pomohla Evropská unie
z integrovaného operačního programu. Dále
byla představena repasovaná automobilová
stříkačka na podvozku LIAZ, kterou opravila
firma KOMET Pečky. Také v tomto případě byla vyuţita dotace Středočeského kraje na obnovu a opravy hasičské techniky. Do třetice byl
představen kontejnerový automobil AVIE, který
obec získala bezúplatně od Stř. hasičského záchranného sboru. K vidění byla také celá řada
hasičských vozů, které v minulosti slouţily
u SDH Chyňava.
Při samotné oslavě hasiči uctili památku svých
zemřelých členů poloţením kytice v kapličce
sv. Floriana, patrona hasičů a přijali nové členy

k omlazení svých řad. Sbor byl poté oceněn
medailí sv. Floriana. Oslava proběhla za velké
účasti obyvatel Chyňavy a pozvaných hostů.
Všichni popřáli sboru do dalších let mnoho
úspěchů při ochraně ţivotů a majetku občanů
a vţdy šťastný návrat z výjezdů.
Jaroslav Nejedlý, SDH Chyňava

VII. ročník Memoriálu Petra Žáčka
V sobotu 26. 8. 2017 od 13 hod.
soutěţ v hasičském sportu
v areálu kasáren v Chyňavě
občerstvení zajištěno
od 18 hod. zahraje skupina Paradoksy
příspěvek na kapelu dobrovolný
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kladní kámen tohoto důstojného stánku pro bohosluţby naší církve, která se hlásí
k revolučním tradicím husitství.“
Jak hodnotíte vzhled této stavby?
„Bratr stavitel Josef Pelc zhotovil plány dle
předlohy v našem týdeníku Český zápas. Stavba byla pořízena svépomocnou akcí příslušníků
naší církve nákladem asi 17.000 korun českých, hodnota darované práce byla tak 13.000
korun. Velké díky patří všem, kteří přidali ruku
k dílu a přispěli ke stavbě této kaple. Velmi mne
zaujal obraz uvnitř kaple, který namaloval váš
občan Jan Špaček, který se malířstvím pro potěchu zabývá.“
Děkujeme za Vaši osobní účast, naše vesnice
si toho bude povaţovat i po letech, kdy si budeme připomínat výročí otevření kaple.
Lenka Hladká, red.

Zeptali jsme se…
prof. ThDr. h. c. Gustava Adolfa Procházky,
druhého patriarchy Církve Československé husitské, na jeho dojmy ze slavnostního otevření
a vysvěcení nově postaveného kostelíku v naší
obci v květnu roku 1937.
„Slavnost to byla převelice důstojná za účasti
velkého mnoţství občanstva nejen z Chyňavy,
ale i ze vsí okolních a bratří a sester naší
církve. Přec jen slouţit bohosluţby v hostinci
sestry Boţeny Lepičové neb ve školní budově
není úplně ideální řešení“.
Stavbě prý předcházela spousta překážek?
„Díte pravdu, sbor je chudý a jak jsem byl obeznámen, trvalo dlouhých pět let, neţ se nastřádalo od drobných dárců dostatečné mnoţství
peněz, aby mohl být 20. 6. 1936 poloţen zá-

Ocenění dárci krve
Dne 12. 5. 2017 jsme pořádali tradiční posezení
dárců krve a členů Červeného kříţe v nově otevřené restauraci v Dělnickém domě. Posezení
bylo příjemné, k tanci a poslechu zahrál pan
Kliment z Niţbora a za přítomnosti pana starosty byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve, kteří
se zúčastnili, ostatním byly plakety Prof. MUDr.
Jana Jánského předány individuálně.
Bronzová za 10 odběrů - Rýdlová Andrea,
Chyňava, Mgr. Skalová Jolana, Chyňava, Michálek Petr, Chyňava, Lepičová Petra, Chyňava
(plakety se předávají přímo na transfuzní stanici)

Stříbrná za 20 odběrů - Pivoňka Jaroslav,
Chyňava, Bc. Hladký David, Chyňava, Hladká
Lenka, Chyňava, Lepičová Jaroslava, Chyňava
Zlatá za 40 odběrů - Slapnička David, Chyňava, Nejedlý Leoš, Chyňava, Ing. Martin Kšír,
Chyňava
ZLATÉ KŘÍŽE 3. STUPNĚ za 80 odběrů Svoboda Jiří, Chyňava, Šindelář Jiří, Chyňava,
Kasl Lukáš, Chyňava
Eva Husáková, předseda spolku
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Společenská kronika
Květen
Václav Kubásek, Chyňava
Marie Krobová, Chyňava
Drahomíra Navrátilová, Libečov
Alena Holečková, Libečov
Květa Konvalinková, Chyňava
Hana Prošková, Chyňava
Eva Rohlová, Chyňava
Zdeněk Bílý, Libečov
Věra Plecitá, Podkozí
Věra Vrbská, Chyňava

87
86
86
84
82
82
75
75
70
70

Červen
Miroslava Carvanová, Chyňava
Jan Kobilka, Malé Přílepy
Karel Konvalinka, Chyňava
Jana Šlajchrtová, Chyňava
Marie Špačková, Malé Přílepy
Jaroslava Vořechová, Malé Přílepy
Jiří Holeček, Libečov
Adolf Kabeláč, Malé Přílepy

92
86
85
84
84
84
84
83

Adam Trávnička
Petr Trávnička
Helena Potůčková

Ondřej Simon
Kristýna Vítkovská
Patrik Včala
Ema Šandová
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2. ROČNÍK CHYŇAVSKÝ DUATLON
v neděli 16. 7. 2017 v areálu bývalých kasáren
Kategorie: děti do 3. let včetně – trasa 100m – vlastní kolo, koloběţka či odstrkovadlo – prezence v 10 hodin, startovné 50,-Kč
Elite ( 15 – 40 ) a Superstar ( 41 + ) – 18,5 km jízdy na horském kole a
poté 5 km běh – prezence 10,30 hod, startovné 300,- Kč
Trasa závodu je na fb stránce http://www.facebook.com/duatlonchynava/.
Kaţdý závodník startuje na vlastní nebezpečí, nutná helma na kolo.
Kaţdý obdrţí účastnické medaile, tři nejlepší pohár, diplom a věcné ceny.
Občerstvení zajištěno.
VINOTÉKA „ŽAKY“ POŘÁDÁ TRADIČNÍ
PODZIMNÍ ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLEPA.

JUDO V CHYŇAVĚ
Nové informace ohledně juda od září 2017,
které pod záštitou našeho spolku
organizuje JUDO 4 FUN.

22. 9. – 24. 9. 2017 pořádáme zájezd
na jiţní Moravu do města Bzence.
Odjezd v pátek ve 12:00 hod.
Cena zájezdu 2.200,-Kč.
V ceně zájezdu je zahrnuta doprava luxusním
autobusem s malým občerstvením (klima, WC,
DVD, bar), 2x nocleh.

První hodina bude 14. 9. v tělocvičně
Dělnického domu
Zvětší se plocha tatami a judisti dostanou od
organizace novou velkou duchnu. Pro NOVÉ
zájemce, kteří by si judo chtěli vyzkoušet,
jsou první 2 - 3 hodiny ZDARMA .

V pátek návštěva vinného sklepa s degustací
vína, večeře, po celý večer cimbálová muzika.
V sobotu výlet do Starého Města - návštěva
KOVOZOO, Tupesy – Tupeská keramika.
V podvečer moţnost nákupu vína a pálenky ve
starém sklepě. V neděli zastávka na zámku
Slavkov.
Návrat v podvečerních hodinách cca 18:00 hod.

Všechny informace, přihlášky a platbu se
dozvíte na webu: https://www.judo4fun.com
Den a čas: čtvrtek 16:30 -17:30
( v případě většího zájmu rozdělíme
na začátečníky a pokročilé)
Kde : tělocvična Dělnického domu,
Chyňava 277
Cena: 1600,- / pololetí
Věková hranice: 5 - 15 let
Trenér: Radek Pilař
Moţnost víkendů a příměstských táborů
s judem
Lucie Novotná, předseda spolku
CHYŇAVA DĚTEM

Přihlášky a úhrada zájezdu: VINOTÉKA „ŢAKY“
Chyňava 39 budova OÚ, nebo VINOTÉKA Loděnice, Husovo náměstí 83
do 1. 7. 2017.
Podrobné informace nebo rezervace
tel. 774 400 416, 737 177 729,
774 098 496.

Poděkování od Divocha
Divadelní soubor Chyňava uspořádal v rámci oslav Dne
dětí další úspěšný „Pohádkový les“. Sponzorskými dary
přispěli firma ABRA Software a. s., firma Milan NOVÁK,
Obecní úřad Chyňava, Pavel a Míra Pytlíkovi, Vinotéka
ŢAKY. Volný čas věnovali další nečlenové souboru, kteří
pomohli svou účastí na jednotlivých stanovištích. Hezkou
tečku za slunečným dnem zajistil Sbor dobrovolných hasičů Chyňava předvedením nové hasičské techniky.
Všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Iveta Nejedlá
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Noc kostelů v Chyňavě
Novou tradici zaloţil farář Mgr.
Jaroslav Mencl
v Chyňavě. To
páteční
horké
odpoledne v příjemném chládku
kaple Církve československé husitské
nejdříve
pronesl pár slov
hodných k zamyšlení. Pak předal odměnu dětem ze Základní školy, které nakreslily tuto kapli svýma očima. Perličkou byl koncert komorní
části pěveckého sboru Bonbon s jeho spirituály
a jazzovými
skladbami. Heda Průchová se uvedla svou vlastní básnickou tvorbou a na závěr bylo připraveno malé občerstvení.
Kdo přišel, zaţil příjemný a poklidný podvečer v dnešní velmi
uspěchané době. Děkujeme za skvělý záţitek a těšíme se na další akce v naší kapli.
Lenka Hladká, red.

Váţení spoluobčané.
Krouţek regionální historie při Chyňavském klubu seniorů hodlá
v druhé polovině roku 2018 pořádat obšírnou výstavu věnovanou
k 100. výročí konce I. světové války a vzniku Československé republiky.
Ţádáme Vás proto, pokud máte doma uchované písemné či fotografické dokumenty k těmto významným událostem, o jejich zapůjčení pro potřeby této výstavy. S dokumenty bude zacházeno
systémem „neznič, okopíruj a v pořádku vrať“.
Kontaktní adresa:
Jaroslav Nejedlý
Chyňava 212
tel: 724123378 nebo
Obecní úřad Chyňava
v úředních hodinách.
Za Vaši spolupráci předem děkujeme.
K.R.H Chyňava

KALENDÁRIUM
Neděle 16. 7.
2. Chyňavský duatlon
od 10 hod v kasárnách
kategorie děti a dospělí
17. 7. - 21. 7.
Příměstský pirátský tábor
Úterý 18. 7.
Sociální poradna 9 - 12 hod
Středa 19. 7.
Sociál. poradna 13 – 18 hod
Sobota 22. 7.
Turnaj v malé kopané
dětské hřiště M. Přílepy
od 9 hod
Sobota 12. 8.
Pouťová zábava M. Přílepy
od 20 hod
hraje kapela Úţas
Úterý 15. 8.
Sociální poradna 9 - 12 hod
Středa 16. 8.
Sociál. poradna 13 - 18 hod
Sobota 19. 8.
Soutěţ v hasičském sportu
O putovní pohár Lhotky
od 13,30 hod
Pátek 25. 8.
Zájezd do Čimelic
na výstavu květin
Sobota 26. 8.
Memoriál Petra Ţáčka
soutěţ v hasičském sportu
od 13 hod v Chyňavě
Sobota 2. 9.
Dračí lodě v Berouně
Sobota 9. 9.
Soutěţ mladých hasičů
od 14 hod. hřiště M. Přílepy
Sobota 9. 9.
Zájezd do Duchcova
zámek a klášter
Úterý 19. 9.
Sociální poradna 9 - 12 hod
Středa 20. 9.
Sociál. poradna 13 - 18 hod
22. 9. - 24. 9.
Zájezd do vinného sklepa
do Bzence
28. 9. - 1. 10.
Zájezd do Itálie
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