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Rok republiky
Osmičky jsou v našich národních
dějinách osudové a rok 1918 jeden
z nejdůleţitějších. Co se v tom roce
stalo a proč se to učíme ve škole, si
ale pamatuje málokdo. Z lidí, kteří
tyto události zaţili, je v celé naší republice uţ jen asi pět set. A ti byli
většinou malými dětmi a měli jiné
starosti neţ řešit, jestli je lepší samostatná republika nebo habsburská
monarchie.
Co se událo konkrétně v naší obci
se asi nedozvíme. Lidé starší sto let
u nás neţijí a obecní kronika z té
doby je pravděpodobně zničena.
Škoda. Mohli jsme se dozvědět, jaké
bylo počasí, jaká úroda, co přesně
dělala Čtenářsko – hospodářská beseda, Selská jízda, Chovatelé hospodářského zvířectva, Zájmové
sdruţení venkovských ţen nebo Domovina domkářů a malorolníků.
Všechny tyto spolky tady existovaly
a lidé v nich měli své názory na
uspořádání naší země. Díky nim máme uţ sto let republiku, a proto si je
v kaţdém letošním zpravodaji připomeneme stejně tak jako stoletá místa v Chyňavě a přináleţejících obcích, například pomník, kostel, hřbi-

tov nebo školu.
Hodně je i stoletých domů. Bydlíte
v takovém? Znáte jeho historii? Tradují se u vás ústní vyprávění o událostech z počátku minulého století?
Vyprávěli vám vaši prarodiče vzpomínky svých rodičů? Napište nám
o tom, rádi vaše příspěvky uveřejníme.
Krouţek regionální historie chystá
výstavu k výročí vzniku republiky. Na
jiném místě tohoto zpravodaje ţádá
o spolupráci při pátrání po dokumentech, fotografiích a informacích.
Pomozme jim poskládat střípky událostí z významného období našich
dějin. Třeba právě vy narazíte mezi
rodinnými fotografiemi nebo dokumenty na zajímavost, která bude
zlatým hřebem místní výstavy.
Lenka Hladká, Iveta Nejedlá, red

„Do Chyňavy dostaly se zprávy o událostech v Praze v úterý dne
29. října 1918. Události tyto nechal obecní starosta Václav Dezort
ohlásiti občanstvu bubnem a zároveň ohlásil na odpoledne slavnostní
průvod po vsi s hudbou. Požádal také řídícího učitele Emila Píšu, aby
před průvodem shromážděnému občanstvu tento historický čin oznámil a vysvětlil. Což se ovšem za jásotu obyvatelstva stalo. Tak skončila strašlivá válka, která přes 4 roky trvala.“
výpis z kronik obce a školy

Váţení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2018.
Nechci rekapitulovat rok právě skončený, ani popisovat,
co se nám v obci podařilo
vykonat, které akce jsme
úspěšně splnili. Nechci
ani se zdviţeným prstem poukazovat na to, co hotové
mělo být a není. Vyuţívám
této chvíle abych za sebe
i za pracovnice obecního
úřadu prostřednictvím našeho Chyňavského zpravodaje
popřál, aby rok „s osmičkou
na svém konci“ byl pro vás
šťastný, radostný, aby se
vám vyplnila všechna přání,
a to jak v pracovním, tak také
v rodinném ţivotě! A především všem „nám“ přeji pevné
zdraví; věřím, ţe od splnění
tohoto přání se uţ vše ostatní bude jen a jen odvíjet!
Pro nás nechť zůstane skutečností, ţe si v tomto právě
nastupujícím roce také připomeneme, a já věřím, ţe
i společně s našimi italskými
přáteli z obce Ledro, 100.
výročí ukončení 1. světové
války, světového válečného
konfliktu, který se svou brutalitou zapsal do ţivotů mnoha
lidí, do ţivotů tehdejších lidí
jak u nás, tak v Itálii, v Evropě, na celém světě. Přejme
si, aby náš ţivot v roce 2018
probíhal v klidu a míru, abychom my i naše děti provţdy
vymazali ze svých slovníků
slovo „válka“!
Václav Kšír, starosta

Zprávy z rady

Zprávy z obce

RO souhlasí s odbornou kontrolou všech vzrostlých stromů ve všech obecních částech.

Poplatek za odpady, psy a nájemné pozemků je
moţné hradit od února na účet obce nebo hotově
v pokladně OÚ.
Objekt bez trvale hlášených osob
800,Občan do 15 let
250,Občan 16 - 64 let
500,Občan od 65 let
250,1.pes
100,Mudr. Běhanová informuje, ţe nové telefonní číslo do ordinace v Chyňavě, Hýskově a Niţboře je
od 1.1.2018 tel. 607072688.

RO souhlasí se zpracováním projektu na přestavbu
schodiště u MŠ, vypracováním byl pověřen ing.
Mencl.
RO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ předloţený ředitelkou školy Mgr. Hamousovou.

Zprávy ze zastupitelstva
ZO schválilo rozpočet na rok 2018 s tím, ţe v lednu
bude svolána rozšířená rada o zastupitele a bude
připraveno rozpočtové opatření k návrhu rozpočtu.

Vojenský lesní úřad stanoví zákaz vstupu do lesů
v katastru Malé Kyšice, Horní Bezděkov a Bratronice aţ do 14. 3. 2018 z důvodu velkého mnoţství
vyvrácených a poškozených stromů.

ZO schválilo finanční dotace spolkům pro rok 2018
dle jejich ţádostí.
ZO souhlasilo, aby výše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstala ve stejné výši jako v loňském
roce i přes to, ţe náklady na svoz se zvýšily.

Tělocvična ve škole opět slouţí svému účelu
a v nové třídě se od ledna učí pátý ročník.
V Berouně byl umístněn Babybox. Je na budově
Dětského domova a mateřské školy speciální
v ulici Mládeţe na berounském sídlišti. Beroun byl
posledním středočeským, původně okresním
městem, kde toto zařízení dosud chybělo.

ZO schválilo výši odměn pro neuvolněné zastupitele o 100,- Kč vyšší neţ v roce 2017.
ZO schválilo příspěvek pro Centrum CPZP ve výši
5000,- Kč.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš se v rámci volební kampaně zastavil i v naší obci. Prohlédl si hasičskou
zbrojnici, zaujalo ho nové auto a odpověděl třeba i na otázku, proč volit právě jeho.

Veřejná sbírka
Obec Chyňava pořádá veřejnou sbírku na obnovu zvonice na kostele sv.
Prokopa v Chyňavě včetně pořízení nového zvonu.
Sbírka probíhá od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018. Vaše finanční dary můţete
zasílat platbou na účet 115-5090560257/0100. Ve zprávě pro příjemce
uveďte prosím své jméno. Sbírku lze podpořit i hotovostní platbou přímo na
obecním úřadě. Všichni dárci budou zapsáni do obecní kroniky, rovněţ bude seznam dárců uloţen v kovové schránce u zvonu.
Do 10. 1. 2018 bylo vybráno 63.850,- Kč, seznam dárců a aktuální vybraná
částka je k dispozici na webu obce.
Na vánočním koncertě v kostele sv. Prokopa bylo vybráno celkem 1744,2

Předškolní kurzy
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, kurzy jsou připraveny pro vás, kdy můžete vidět
své vlastní dítě při činnostech, které ho ve škole čekají, následně budete mít možnost
poradit se o formách podpory svého dítěte při přípravě na školu tak, aby bylo úspěšné
Kurzy jsou bezplatné, stejně jako poradenská činnost a nejsou omezeny tím, kam ţák
půjde k zápisu. Jsou pro kaţdého budoucího prvňáčka.
Vţdy od 16 – 17 hodin v prostorách ZŠ Chyňava, 1. patro

18. 1. Grafomotorický kurz, koncentrace pozornosti
15. 2. Matematické představy a prostorová orientace
15. 3. Komunikace, rozvoj smyslového vnímání
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Vánoční sportovci
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Závěr roku v našich obcích
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Společenská kronika
Listopad
Stanislav Halás, Chyňava
Eva Gruberová, Chyňava
Jaroslava Kubásková, M.Přílepy
Miroslav Strial, Chyňava

Zdeněk Kšír, Chyňava
Václav Kšír, Chyňava
Prosinec
Jaroslava Marxová, Chyňava
René Turečková, Chyňava
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83
80
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70
84
70

Alenka a Jarda Panských děkují hasičům, starostovi
a manželům Grygarovým za pomoc při technickém
zásahu u nich doma o vánočních svátcích.

Plesová sezona 2018
Sportovní ples 10. 2. hraje Galaxie od 20 hod v DD
Hasičský bál

24. 2. hraje P. Jungmann od 20 hod
v pohostinství u Vořechů na Malých Přílepech

Maškarní hasičský ples 3. 3. hraje Galaxie od 20 hod u Lepičů
v restauraci u Lepičů

Poděkování
Děkujeme obci Chyňava za uspořádání charitativního koncertu ve prospěch našeho Centra pro
zdravotně postiţené a seniory Beroun.
Poděkování patří také všem účastníkům tohoto
vystoupení, které se konalo 2.12.2017 v kapli
Církve československé husitské. Vystoupil soubor
SoliDeo z Děčína se svou gotickou, renesanční
a barokní hudbou, při svíčkách, za pouţití dobových hudebních nástrojů a navodil výjimečnou
předvánoční atmosféru.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 2500 Kč.
Obec Chyňava k této částce věnovala dalších
5000,-Kč. Celková částka 7500,- Kč byla pouţita
na nákup jiţ sedmé elektricky ovládané zdravotní
polohovací postele. Děkujeme všem, kteří podporují naší organizaci. I v příštím roce budeme nadále poskytovat naše poradenské sluţby a půjčování zdravotních kompenzačních pomůcek
v Chyňavě na zdravotním středisku ( 1. patro)
kaţdé úterý od 9 do 12 hodin a kaţdou středu
od 13 do 18 hodin.
Přejeme všem v novém roce 2018 hlavně pevné
zdraví.
Mgr. Petra Šedivá, CZPS Beroun

6

Dušičkové pečení
Ovocné Dušičkového pečení bylo ve znamení hesla upekl, přinesl,
zvítězil. A to doslova.
Původně tak trochu holčičí odpoledne pro šikovné kuchařky letos ovládli pánové. Coţ o to, kaţdý muţ, který v kuchyni vydrţí po dobu delší,
neţ za jakou spořádá guláš se šesti, je tam vítán. Nicméně i v náročné
konkurenci s převahou zvítězil Filip Grygar, druhé místo obsadila Nela
a Zuzka Štorková a třetí byla Kristýna Holečková. V dospělácké kategorii vyhrál Josef Pergl, druhé místo získala
Jaromíra Beerová a třetí místo obsadily Hana Sedláčková a Ilona
Pasková.
Vítězové si odnesli hodnotné ceny a plný sál návštěvníků byl
důkazem, ţe toto podzimní odpoledne se opravdu vydařilo. Kuchařku se všemi výbornými recepty si mohli
všichni zakoupit na vánočních trzích ve škole
v Chyňavě.
Příští jubilejní 10. ročník bude na téma tvaroh. Takţe uţ
nyní můţete listovat ve vaší kuchařce a přemýšlet, který
moučník upečete. Nejen organizátorky se na vás a vaše
výtvory budou těšit.
Za organizační tým Lenka Hladká

Cesta do pekel
Tradiční akcí, která se
v prosinci koná v Malých
Přílepech, je závod
v orientačním běhu. Jak jiţ
název vypovídá, jedná se
o běhání v lese s mapou
a buzolou.
Tentokrát byl závod nazvaný
příznačně, coţ po doběhu
potvrdili někteří vyčerpaní
závodníci. ☺
Tratě byly navrţeny v délkách
4, 6, 8 a 12 km a bylo na kaţdém, jakou si zvolí. Celkem
se závodů zúčastnilo na 160
závodníků, které po doběhu čekalo ve vyhřáté Fořtovně bohaté
občerstvení, které připravili místní hasiči.
Na závěr pak všichni běţci z tzv. „Obecního přeboru“ obdrţeli z rukou
promotérů celé akce, manţelů Kavkových, věcné ceny a diplomy.
Pavel Nejedlý

Uložení vodníka Pepíka
Druhá sobota v prosinci je v Malých Přílepech zasvěcena vodníkovi
Pepíkovi. Na hrázi jezera se loučíme s letní sezonou a jeho stráţce
ukládáme k zimnímu spánku.
K tradičnímu zpívání vánočních koled a výroční zprávě pana Hrázného
jsme tentokrát pro všechny návštěvníky připravili jako bonus pravou
domácí zabijačku. Celá akce se vydařila na jedničku a já bych chtěl
touto cestou poděkovat všem zúčastněným za podporu.
Pavel Nejedlý
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Váţení spoluobčané.

KALENDÁRIUM

Čtvrtek 18. 1.
Benefiční koncert pro zvon
od 18 hod v DD
Sobota 20. 1.
Valná hromada hasičů
od 14 hod v DD
Sobota 27. 1.
Výroční schůze včelařů
od 10 hod v DD
Sobota 27.1.
Valná hromada hasičů
od 15 hodin na Lhotce
Sobota 10. 2.
Sportovní ples
od 20 hod v DD
Pondělí 12. 2.
Beseda o rodičovství
od 19 hod v DD
Pátek 16. 2.
Výroční schůze seniorů
od 17 hod v DD
Neděle 18. 2.
Dětský maškarní ples
od 15 hod v DD
Sobota 24. 2.
Hasičský bál
od
20
hod na Přílepech
ve čtvrtek 18. 1. 2018
Sobota 24. 2.
od 18 hodin v Dělnickém domě
Zájezd do divadla RB
odjezd v 15 hod
Sobota 3. 3.
vystoupí dětský sbor Meluzíny a Krákorky
Valná hromada SK
pod vedením Martiny Rajtmajerové
od 10 hod v DD
zahraje ODDechovka
Sobota 3. 3.
pod vedením Štěpána Meda a Vladislava Šebka
Maškarní ples
od 20 hod u Lepičů
výtěţek z koncertu bude věnován na konto veřejné sbírky
Úterý 6. 3.
na pořízení nového zvonu
MDŢ od 17 hod v DD
do kostela sv. Prokopa v Chyňavě
Čtvrtek 15. 3.
Odborná beseda zahrádkářů
od 17 hod v DD
Sobota 24. 3.
Vlastenecko dobročinná obec baráčníků
Jarní výstava
„Hůrka“ v Chyňavě
10 - 15 hod v DD
Rádi využíváme příležitosti pozdravit Vás proSobota 24. 3.
střednictvím Chyňavského zpravodaje.
Výroční baráčnické sezení
Nastal čas přivítat rok 2018, všem členům naší
od 14 hod v DD
baráčnické obce a ostatním občanům přejeme
Sobota 21. 4.
vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví,
Zájezd s baráčníky
spokojenosti a rodinné pohody.
Český Šternberk
Konšelstvo baráčnické obce „Hůrka“ v Chyňavě
Týnec nad Sázavou
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

Benefiční koncert
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