CHYŇAVSKÝ zpravodaj
P r o C h yň a v u , L i b e č o v , M a l é P ř í l e p y, P o d k o z í , L h o t k u u B e r o u n a

Vichřice očima starosty
Větrný víkend pro mne začal uţ
v noci z 27. na 28. října,
kdy přišla zpráva o opatřeních
HZS Stř edočeského kraj e
k vydané výstraţné informaci
ČHMU, a skončil v neděli 29.10
před půlnocí. Celý víkend jsme
naštěstí
přečkali
jen
s materiálními škodami, které nejsou tak velké, jak se na první pohled zdálo. Na hřišti sportovního
klubu vzala za své střecha tribuny. Z opravené střechy kostela
spadlo asi 50 tašek. V Malých
Přílepech na Teplé Stráni padající
stromy zdevastovaly několik chat.
Na silnici v Podkozí uvízlo mezi
spadlými stromy osobní auto.
Nejhorší situace byla na komunikacích mezi Bratronicemi, Niţborem a Bělčí, které musely být úplně uzavřeny, protoţe nebylo moţné desítky stromů v rozumné době ze silnice odstranit. Další
vzrostlá lípa vzala za své na dětském hřišti v Chyňavě a počítámli dobře, je to v obci za posledních

několik let uţ pátá. Dětské hřiště
je od té doby uzavřené, protoţe stav kořenů ostatních stromů
v parku není znám. Bylo štěstí, ţe
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lípa nikoho nezranila a dokonce
padla tak, ţe téměř nepoškodila
vybavení hřiště. Na hřbitově
všechny stromy nápor větru vydrţely a tak kromě několika ulomených větví, sfouknutých věnečků
a svícnů se poloţily větrem jen
dva pomníky. Škody v obecních
lesích jsou podle hajného minimální. Je mi líto těch občanů, kterým vítr poškodil jejich majetek.
Tím, ţe v důsledku větru nešla
delší dobu elektřina, jsme si měli
moţnost uvědomit, jak moc jsme
na ni závislí a co všechno nám
najednou nefunguje.
Děkuji všem občanům, kteří nám
pomáhali likvidovat škody, i kdyţ
mnozí z nich měli sami poškozené domy.
Zvláštní poděkování patří chyňavským, přílepským a lhoteckým
hasičům, kteří zasahovali na různých místech celý sváteční den
a jejichţ pomoci a nasazení si
velmi cením.
Václav Kšír, starosta

Ohlédnutí za volbami
Výsledky říjnových voleb do poslanecké sněmovny v naší obci
kopírovaly ty z celostátní úrovně.
Jednoznačným vítězem se stalo
hnutí ANO Andreje Babiše, který
se od zaloţení hnutí staví jako
alternativa vůči tradičním politickým stranám. Pravé ty jsou poraţenými v těchto volbách, neboť
například sociální demokracie
před čtyřmi lety dosáhla na výsledek 20 procent, nyní získala jen
7 procent. Výrazný propad zaznamenali i komunisté, kterým voliče

přetáhl Tomio Okamura s hnutím
SPD, které dokázalo navíc dobře
zahrát na protiislámské a protiuprchlické nálady ve společnosti
a celkově se umístilo na čtvrtém
místě. Na třetí místo se dostali
piráti, u kterých se dá říci, ţe se
poměrně dobře začínají etablovat
na české politické scéně a budou
do budoucna hrát významnou roli
v politickém systému. Předseda
ODS Petr Fiala konsolidoval stranu a podařilo se mu získat voliče
TOP 09 a dosáhl na pozici druhé

nejsilnější strany.
Bude zajímavé sledovat, jak
v následujících měsících bude
česká politická scéna krystalizovat a je pravděpodobné, ţe některé strany a jejich vůdci se buď
zdiskreditují či upadnou
v zapomnění. Pro větší přehlednost píšu souhrnné volební výsledky v naší obci: ANO 31%,
ODS 15,2%, Piráti 13,2%, SPD
8,86%, KSČM 8,4%, ČSSD 7,1%,
TOP 09 5,1%
Dalibor Bartoš, politolog

Zprávy z obce

Zprávy z rady
RO souhlasí se zřízením elektrické přípojky k novému altánu v Malých Přílepech.

Lípa na dětském hřišti se vyvrátila při nedávné
vichřici. Odborná prohlídka určila jako důvod pádu
intenzivní rozklad kořenů dřevokaznou houbou.
Tento organismus infikuje kořeny a choroba je často
bez příznaků. Rozklad postupuje rychle. Pokud se
rozšíří po celém obvodu kmene, strom ztratí svůj
opěrný systém a vyvrátí se. Vzhledem k této události obec objedná detailní kontrolu všech stromů ve
vlastnictví obce.

RO schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné
zakázky „Plynofikace obce Libečov“. Vítězem je
firma RISL s.r.o., práce začnou v roce 2018.
RO rozhodla poţádat církev o urychlené vyřešení
problému s vyuţíváním celého pronajatého pozemku u ZŠ.
RO souhlasí s umístněním dopravního značení
omezená rychlost 30 km v obci Podkozí.

Nástavba a stavební úpravy části objektu ZŠ
Chyňava bude dokončena v plánovaném termínu
31. 12. 2017. Od ledna se bude v nové třídě učit.

RO nemá námitky k navrţeným stavebním úpravám v objektu bývalé drůbeţárny na Lhotce.

Závěrečné vyhodnocení akce „Plynofikace obce
Chyňava“ bylo odesláno na Státní fond ţivotního
prostředí. V současné době poskytovatel dotace
nepoţaduje ani částečné vrácení finančních prostředků. Dá se ale předpokládat, ţe nás ohledně
této dotace ještě čekají nějaké kontroly.

RO souhlasí se zapojením do projektu Zelená
obec. Byl zapůjčen sběrný box na drobný elektroodpad a vyslouţilé baterie. RO zvaţuje jeho umístnění na Malé Přílepy.

Rekonstrukce areálu bývalého JZD
Dne 30.10. 2017 bylo vydáno MěÚ Beroun v současnosti ještě
nepravomocné rozhodnutí o umístění stavby spojené se stavebním povolením na rekonstrukci a výstavbu nových objektů
v areálu bývalého JZD.
V areálu se počítá s celkovou kapacitou cca 900 ks hovězího dobytka, coţ podle našeho názoru znamená do budoucna pro obec
značnou ekologickou zátěţ. Z tohoto důvodu bylo z podnětu některých zastupitelů vyvoláno na obecním úřadě společné jednání
zástupců CHRS Chyňava, ZD Mořina, zastupitelů obce a částečně i veřejnosti, kde měly být zodpovězeny otázky k uvaţované
výstavbě tak obrovského areálu. Výsledné jednání a jeho závěr
byl však velice rozporuplný. Bohuţel ve vydaném stavebním povolení je v článku III. bod 10) uvedeno souhlasné stanovisko obce Chyňava se stavbou, také ze dne 30. 10. 2017.
Dovolujeme si proto tímto krátkým článkem seznámit chyňavskou
veřejnost s touto skutečností.
Zastupitelé: Beer Emil, Holečková Markéta

Výzva místní knihovny
Místní knihovna Chyňava ţádá čtenáře o vrácení knih, které si
vypůjčili v roce 2016 a dříve.
Knihy odevzdejte co nejdříve, nejpozději do konce letošního roku.
Vzhledem k nepravidelnému provozu knihovny v minulém období
nebudou vybírány pokuty. Náhrada bude poţadována pouze za
nevrácené a poškozené knihy.
Informace o vypůjčených knihách mohou
jednotliví čtenáři získat na e-mailové adrese
chynavskaknihovna@seznam.cz
nebo přímo v knihovně vţdy ve středu od
13.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do
11.00 hodin.
Marie Dražanová, knihovnice
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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.

Kde je Via Chyňava
Zářijový výlet do Itálie do údolí
Valle di Ledro pořádaný Obcí
Chyňava a Spolkem přátel Ledro
se líbil dospělým i dětem. Počasí
se povedlo a kaţdý účastník si
z nabízených akcí a aktivit vybral
tu, která mu vyhovovala. Ať uţ
šlo o návštěvu památek a historických míst, pivovaru nebo obchůdků plných zajímavých věcí.
V lékárně jsme si mohli vyzkoušet výrobu léků a v kovárně ukovat hřeby do bot jako za starých
časů. Byla to fuška. Zajímavá
byla návštěva hasičské stanice
v obci Bezzecca nebo doprovodné akce ke svátku sv. Michaela,
kterému vévodí volba nejkrásnější kravičky z okolních farem.
Ochutnali jsme místní pivo, víno,
sýry i tradiční italské speciality,
jako třeba polentu. Upevnili jsme
přátelství a dohodu o partnerství,
která bude mít příští rok desetileté výročí. Na slavnostní večeři se
sešli také starostové a zástupci
obcí Doksy, Příbram, Milín, Nový
Knín, Chyňava, Valle di Ledro,
senátor za trentinskou oblast
i další hosté. Všichni se shodli na
tom, ţe historii a důvody vystěhování Italů do Čech je potřeba si
neustále připomínat, a to nejen
mezi dospělými, ale i mezi dětmi.
Právě děti by měly pokračovat
v tom, co my jsme začali.
Lenka Hladká, red

Foto: Lucie Heregová, Claudia Carrington

Markéta je mistryní ČR
Markéta Lipinská (*2003) z Malých Přílep se věnuje
jezdectví, konkrétně drezuře, a letos má za sebou
velmi úspěšnou sezónu.
Se svou oldenburskou klisnou Weinlese získala
4. místo na mistrovství ČR, 2. místo na Šampionátu
ČR a nakonec vítězství ve finále prestiţního Národního poháru České jezdecké federace.
Se svou druhou klisnou Niriou, plemene český sportovní pony, byla ještě úspěšnější a stala se mistryní
ČR 2017 v kategorii pony ( jezdci 14 - 16 let ). V příštím roce by si chtěla zkusit start ve tvrdé konkurenci
na mezinárodní scéně.
Katka Lipinská
Markétě gratulujeme k úspěchu a drţíme palce do
další sezony.
red
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Jak neseţrat princeznu
Na prknech chyňavského divadla jste se za léta jeho trvání uţ mohli
dozvědět Jak květinky přezimovaly nebo Jak se Honza naučil bát. Ti otrlejší z vás se mohli poučit Jak vykrást banku. Jestli se chcete také dozvědět,
jak na to, aby se drak naţral a princezna zůstala celá, přijďte do Dělnického domu

25. listopadu nebo 10. prosince.
Vţdy od 15.00 hodin uvidíte pohádku Olgy Friedrichové.
Postavy z téhle pohádky u nás uţ jednou oţily, a to v roce 1993 ( viz foto ).
Fotografie najdete v pamětní knize 110 let na pódiu chyňavského divadla,
která je k dostání na kaţdém představení. Je z nich poznat, jak čas letí
a nejenom vám.

Rozsvěcení vánočního
stromu
v neděli 26. 11. od 17 hodin
občerstvení, ţivá hudba, koledy

Charitativní koncert

Čerti a mikuláš

v sobotu 2. 12. 2017

v úterý 5. 12.

od 16 hodin v kapli

v 18 hod u altánu na Lhotce

Církve československé husitské

občerstvení, nadílka pro děti

soubor Solideo zahraje
na dobové nástroje
hudbu gotickou, renesanční a barokní
Vstupné dobrovolné ve prospěch Centra pro
zdravotně postiţené a seniory Beroun

Vánoční trhy v ZŠ
v úterý 12. 12.

Uloţení vodníka
Pepíka

od 15 hodin v Základní škole v Chyňavě

v sobotu 9. 12.
odpoledne v Malých Přílepech
občerstvení, ţivá hudba, koledy
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Vánoční akademie
ZŠ a MŠ
ve čtvrtek 14. 12.
od 16 hodin v Dělnickém domě

Vánoční nadační běh
pro Dětský domov v Berouně
v sobotu 16. 12. start v 10,30 v kasárnách
přihlášky na FB CH duatlon

Ţivý betlém
v neděli 17. 12.
od 17 hodin v Lipkách

Koledy a svařák
na Lhotce
v úterý 26. 12.
od 15 hodin u altánu

Plesová sezona 2018
Obecní ples 13. 1. hrají Záchranáři od 20 hod v DD
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 Přílepech

Maškarní hasičský ples 3. 3. hraje Galaxie od 20 hod u Lepičů
5

Společenská kronika
Září
František Martínek, Chyňava
Václav Pelc, Chyňava
Marie Svobodová, Chyňava
Říjen
Vlasta Landová, Chyňava
Olga Dvořáková, Chyňava

84
80
70
92
91

Zdeňka Čermáková, Chyňava
Miroslav Mach, Chyňava
Zdeňka Vytejčková, Chyňava
Soňa Matějů, Malé Přílepy
Jaroslav Kroupa, Chyňava
Hedvika Lepičová, Chyňava

90
90
82
82
82
82

Vítáme nové občánky

Michal Špaček
Tereza Gruntová
Viktorka Ţofčáková
Matěj Bauer
Matěj Kern
Matěj Skala

Eva Mišová
Antonín Tyburec
Matěj Kryštof
Jakub Kryštof
Severin Paska
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Taneční, do kterých nemusíte v obleku
Kaţdou neděli večer od 19,30 hod na sále Dělnického domu se můţete přidat k těm, kdo si
opakují taneční kroky. Tematický večer ve stylu Velký Gatsby ( viz foto ) představil šarmantní dámy a elegantní pány.
Pokračovací kurzy začínají 14. 1. 2018 pod vedením Mgr. Moniky Mihalíkové, mistryně ČR
ve standartních tancích.
Přihlaste se na chynavadetem@seznam.cz

rád vzpomíná, jak se jako děti těšily ve škole, aţ
tatíci přišli zazvonit a pak honem na kolotoč. Bylo
mu líto, ţe v Unhošti, kde chyňavské děti pokračovaly na měšťance, tato tradice nebyla.
……pouť máme na sv. Prokopa, neboť je mu zasvěcen v kostele hlavní oltář a samotný kostel. Prokop
je v kalendáři 4. července. Pokud je to neděle, máme pouť. Jinak neděli poté, tedy v letošním roce
neděle 9. července byl ten správný
den ke slavnostnímu obědu.
Příští rok oslavíme pouť 8. července 2018, protoţe sv. Prokopa bude ve středu 4. července a neděle
poté je Prokopská pouť.
Kroužek regionální historie

Kdy ţe máme posvícení?
Krouţek regionální historie zjistil, ţe chyňavské posvícení se slaví tradičně v neděli před svátkem
sv. Havla. Pokud vyjde svátek sv. Havla tj. 16. října
na pondělí, jako letos, je posvícení v neděli 15. října. Nemá to nic společného s tím, kolikátá je to neděle v měsíci. Příští rok bude posvícení tedy
14. října, protoţe sv. Havla je v úterý 16. října 2018.
….drţení „pěkné“ je v naší vesnici dlouholetou tradicí, podle našeho člena pana Kubáska
(ročník 1930) , který dodává, ţe následně den po
„pěkné“, se drţela „sousedská“. Pěkná se prostě
drţela ještě kdyţ byl ještě kluk.
Rovněţ zvonění „poplachu“ v základní škole při
„pěkné“ je letitou tradicí. Jak nám řekl pan Kubásek,

Zamyšlení : Co je Advent ?
Advent je pro mnohé z nás těšením na Štědrý den,
který spojujeme s rozdáváním dárků. Upřímně řečeno, co je hezčího, neţ vidět své bliţní radovat se
z dárků, kterými jsme je obdarovali, řekne jeden
a druhý dodá, ţe to není všechno, ţe do Adventu
také patří, ţe …
Advent je začátkem církevního roku - liturgického
roku. Je dobou rozjímání a naděje v naše lepší lidské Já, kdy se snaţíme proměnit sami sebe v oblasti naší pokory. Pokory před Bohem i před lidmi.
Je tedy obdobím určitého sebezapření, kdy nepro-

sazujeme jenom sami sebe .
Své soustředění bychom měli zaměřit také na svou
víru. Na víru se můţe zaměřit i člověk, který se povaţuje za ateistu, a to s otázkou : V co věřím a na
co ve svém ţivotě spoléhám? Moţná ve svém zvaţování a přemýšlení dospějeme k překvapivé odpovědí, kdyţ zjistíme, ţe ve svém ţivotě spoléháme
na nedefinovatelné či nepojmenovatelné Něco. Pak
se samozřejmě nabídne jiná otázka : Co je vlastně
racionálnější? Víra v Boha nebo víra a spoléhání
na Něco?
Pro všechny z nás pak platí, ţe bychom se v závěru tohoto roku měli především zamyslet, jestli jsme
v minulém roce rozsévali radost a nebo hněv.
S přáním všeho dobrého Jaroslav Mencl Mgr.
farář CČSH v Berouně a Chyňavě
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Opraveno, uklizeno
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka
se po dohodě s vedením obce
pustil v průběhu roku do několika
obecních brigád, při kterých opravil obecní majetek jako zábradlí
u rybníka, lavičky, kapličku a v
neposlední řadě instaloval nové
značení na rozhlednu. Děkujeme
všem, kterým se podílejí na tom,
aby místo, kde ţijí, bylo hezké,
aniţ by byli členy našeho sdruţení.
Dalibor Bartoš, starosta sboru

Víte, ţe...
… krouţek regionální historie při klad: Konvalinková Květa , PolívChyňavském klubu seniorů pracuje uţ 10 let, tedy od roku 2007?
Zpracovává zajímavosti z Chyňavy
a okolí. Zprávy a fotografie se
ukládají a zařazují do pořadačů,
kterých je k dnešnímu dni 53. Dokumentace je uloţena v archivu na
Obecním úřadě.
Materiály získané a zapůjčené od
občanů jsou ofotografovány a vráceny. Provoz archivu je určen studijním a zápůjčním řádem a občané ho mohou vyuţívat. Archiválie
jsou potom vyuţívány při pořádání
výstav k různým příleţitostem.
V krouţku pracovalo a pracuje několik členů Chyňavského klubu
seniorů. Někteří z nich ze zdravotních, osobních důvodů a nebo
úmrtí činnost jiţ skončili. Napří-

ková Zdena, Hofmann Jiří, Strial
Miroslav, Strial Stanislav a Langmajer Antonín. Nedávno nás také
náhle opustil zakládající člen
krouţku ing. Miroslav Krob. Všem
těmto lidem je třeba poděkovat za
jejich práci v krouţku a především
za to, ţe nám všem pomohli osvětlovat a poznat minulost jak obce,
tak jejích obyvatel.
V současné době je vedoucím
krouţku Nejedlý Jaroslav a členy:
Kubásek Václav, Vojkůvka Josef,
Strialová Jaroslava, Hladká Věra,
Grygarová Miloslava, Heregová
Lenka, Beerová Jaromíra, Špačková Dana a Nejedlá Jitka. Nově
se do krouţku přihlásila Šandová
Eva a Onderková Libuše.
KRH Chyňava

KALENDÁRIUM
Sobota 25. 11.
Pohádka Princezna Ţofinka
od 16 hod v DD
Neděle 26. 11.
Rozsvěcení vánočního
stromu od 17 hod
Pátek 1.12.
Kladenská heligonka
od 16 hod v DD
Sobota 2. 12.
Charitativní koncert
od 16 hod v kapli
Neděle 3. 12.
Závod v orientačním běhu
start v 11 hod
Fořtovna Malé Přílepy
přihlášky do 28. 11.
Sobota 9. 12.
Uloţení vodníka Pepíka
Malé Přílepy
Neděle 10. 12.
Pohádka Princezna Ţofinka
od 16 hod v DD
Úterý 12. 12.
Vánoční trhy v ZŠ
od 15 hod
Čtvrtek 14. 12.
Vánoční akademie ZŠ a MŠ
od 16 hod v DD
Sobota 16. 12.
Nadační běh
pro dětský domov v Berouně
start v 10,30 hod u kasáren
přihlášky na FB
Sobota 16. 12.
Poslední leč v DD
od 18 hod i pro veřejnost
zahraje kapela Nauš
Neděle 17. 12.
Ţivý betlém
od 17 hod v Lipkách
Neděle 24. 12.
Štedrovečerní troubení
16,30 - 21 hod
Úterý 26. 12.
Vánoční koncert v kostele
sv. Prokopa od 14,30 hod
Sobota 30. 12.
Vánoční nohejbalový turnaj
od 8,30 hod v DD

Chyňavský zpravodaj č. 6/2017. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává jako dvouměsíčník obec Chyňava, okr.
Beroun. Vydáno dne 16. 11. 2017. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 31. 12. 2017. Příští číslo vyjde v lednu 2018. Kontaktní
8
adresa: OÚ Chyňava 39, 267 07, tel. 311 691 122, mail: chynavsky.zpravodaj
@email.cz, web:www.chynava.cz
Evidenční číslo MK ČR E 21892

