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

5/2018

Republika a Chyňava
Významná výročí je potřeba si připomínat, ať už mají na konci letopočtu
osmičku nebo ne. To říjnové je o to více důležité, že je za ním tolik podstatných změn.
Sto let je prostě sto let. Z pohledu
mého života je to hodně. Zažila
jsem půlku a mám pocit, že toho
mám za sebou docela dost.
Co si teprve musí myslet naše republika, která má za sebou dvě
světové války, politické převraty,
měnovou reformu, znárodňování
i kuponovou privatizaci, hospodářské krize i období nakupování zbytečných věcí. Nejenom naše vesnice se za tu dobu změnila. Kanalizaci, vodovod i internet bereme
jako samozřejmost. Nedej bože
když vypnou elektřinu, to je stížností. Přitom teplá večeře a vlastní
postel nebyla tak docela jistota.
Své by o tom mohl vyprávět třeba
obecní slouha nebo pan učitel
z místní školy. V minulých číslech
jsme si mohli přečíst, že místní

spolky tohle všechno zažily. Některé vzal čas, jiné nově vznikly.
V Chyňavě fungoval Sokol, baráčníci nebo hasiči, ale také Selská
jízda, Chovatelé hospodářského
zvířectva, Domovina domkářů
a malorolníků nebo spolek s názvem Pojišťování koní, který v té
době měl 48 členů a byl také důležitou součástí života obce.
Tohle všechno ale víme jen z kronik. Tam se také objeví dnešní aktivní spolky. Co s nimi bude za sto
let? Budou naši pravnuci stavět na
jejich historii nebo po nich neštěkne pes? To už se nedozvíme, ale
třeba jednou někdo objeví toto číslo našeho zpravodaje a přečte si,
jak pro nás byl rok 2018 důležitý.
Lenka Hladká, red

Výročí ve Lhotce

ZDARMA

Slovo starosty
Dnešní úvodní sloupek Zpravodaje je určitě poslední v tomto
volebním období. Nebudu rozepisovat, co se všechno podařilo, protože kdo chce vidět tak
vidí. Nebudu ani láteřit nad tím
co se nepovedlo, protože kdo
chce kritizovat a hodnotit chyby
ostatních, prostě to dělá. Někdy se věci zkrátka dějí jinak
i přes veškerou snahu udělat
všechno, jak nejlépe umíme.
Nejde vyhovět všem a některým nejde vyhovět vlastně nikdy, protože nevědí, co chtějí
a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Za několik dnů nás čekají komunální volby. Při prohlížení kandidátek obou stran
mne napadá jediné - volte prosím s rozumem. Přeji si, aby
v obecním zastupitelstvu zasedali zodpovědní, nekonfliktní
lidé, kteří budou své funkce
vykonávat co nejlépe
a s radostí. Aby se všech 15
zvolených semklo hned po volbách v jednu partu lidí, kteří
budou spolupracovat a chtít,
aby se nám všem zde žilo lépe.
Aby pracovali pro obec bez
zášti mezi sebou a hlavně co
nejdéle, protože časté střídání
lidí přináší většinou problémy.
Přeji nám všem šťastnou ruku.
Václav Kšír, starosta obce
Chyňava v letech 2006 - 2018

Letošní 15. ročník soutěže v požárním sportu ve Lhotce byl výjimečný ze dvou důvodů. Hasiči totiž slavili 85 let trvání místního sboru
a přítomným byla představena lipová alej vysázena na počest 100.
výročí samostatného českého státu.
Pokračování na str. 3

Zprávy z rady

Zprávy z obce

Kanalizace Libečov byla zkolaudována. Firma Ingas
Praha zpracovala projekt k hromadnému územnímu
řízení na kanalizační přípojky. V současné době
jsou majitelům nemovitostí rozesílány žádosti o souhlasy s připojením.
V ulici Sobočina provádí firma KS - montáže s.r.o.
pokládku nového kabelového vedení NN a demontáž
sloupů. Obec zajišťuje dozor, aby byla komunikace
uvedena do původního stavu.
Firma Elektromontáže Lety u Dobřichovic s.r.o. provádí demontáž sloupů a vrchního vedení NN u objektů okolo kaple v Lipkách. Do trubek nového kabelového vedení bude přidáno i veřejné osvětlení
a místní rozhlas.
Krajská správa komunikací na dotaz odpověděla, že
nyní opravuje propustek před mostkem na Dědkase
a oprava mostku začne na jaře.
Oplocení prostoru nového sběrného dvora bude provedeno včetně úklidu a předání do konce listopadu.
Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci střechy na
budově zdravotního střediska v Chyńavě. Další postup je třeba schválit na jednání ZO.

Upozorňujeme na dodržování vyhlášky č.1/2001,
podle které je zakázáno pobíhání psů bez vodítka
nebo volný pohyb jiného drobného zvířectva na
veřejných prostranstvích.
Byl zahájen provoz moštárny, každou sobotu 8 10 hod. Cena 5 Kč za kg moštovaných jablek.
Od 1.10. bude svoz popelnic opět probíhat každou
středu v Chyňavě, Libečově, na Podkozí a na
Lhotce. V Malých Přílepech bude svoz každé úterý.
BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí ) lze
ukládat v Chyňavě pod hřištěm:
Středa 16 - 18 hodin
Pátek 16 -18 hodin
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
Smlouva s firmou Silnice Topolany a.s., která rekonstruuje Plzeňskou ulici v Berouně, byla ukončena k 30. 10. Do té doby bude dokončen úsek
od obchodního domu Billa k čerpací stanici Benzina na sídlišti. Pro rekonstrukci zbývající části Plzeňské ulice bude vybrána nová firma ve výběrovém řízení. MHD je opět zdarma až do listopadu.

Bezplatný sběr nebezpečného odpadu

Bezplatný sběr velkoobjemového odpadu

bude v sobotu 20. října 2018

bude v sobotu 27. října 2018

Jedná se o zdravotní materiál, oleje, olejové filtry,
staré nátěrové barvy, monočlánky, výbojky, zářivky,
televizory, olověné akumulátory, mrazáky, ledničky
a pneumatiky z osobních vozů. Občané jej přinesou
na předem určená místa, kde je osobně předají přímo pracovníkům TSMB.
Svoz se uskuteční v jednotlivých obcích v čase:
Lhotka 8.00 hod. na návsi
Malé Přílepy 8.15 hod. u Fořtovny
Libečov 8.45 hod. u kapličky
Podkozí 9.00 hod. u rybníka
Chyňava 9.15 hod. před pohostinstvím u Lepičů
Chyňava 9.30 hod v Lipkách

Odpad k likvidaci mohou předávat občané obce
a také majitelé rekreačních objektů v jejím obvodu. Důrazně upozorňujeme, že se jedná o sběr
komunálního odpadu (co se nevejde do popelnic), v žádném případě nebudou přebírány nebezpečné odpady.
Svoz bude proveden v Chyňavě a na Podkozí :
8.00 – 8.15 hod. Podkozí na návsi u rybníka
9.00 – 9.15 hod. Chyňava před pohostinstvím
u Lepičů
9.30 – 10.00 hod. Chyňava v Lipkách
Na Lhotce, v Malých Přílepích a v Libečově:
8.00 – 8.15 hod. Lhotka u hasičské zbrojnice
8.30 – 8.45 hod. Malé Přílepy u Fořtovny
9.15 – 9.30 hod. Libečov na návsi
Z organizačních důvodů je nezbytné, aby zájemci
o tuto službu vyčkali na uvedených místech až
do příjezdu kontejnerů a podíleli se na nakládání předávaného odpadu.
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Výročí ve Lhotce
Po úvodních projevech připomínajících tyto významné události zazněla
česká hymna a soutěžní družstva se odebrala k plnění soutěžních disciplín
I přes značné vedro byla účast solidní a letos již popáté vyhráli muži
z Malých Přílep, domácí byli druzí. Za ženy vyhrály Malé Přílepy Modré, které zde oslavily nejenom své vítězství, ale především rozloučení
se svobodou jedné jejich členky. Děti ze Lhotky bez výrazného tréninku svou kategorii ovládly a odnesly si zlaté medaile a sladkosti.
Hasiči z Chyňavy v rámci ukázek hasičské techniky předvedli novou
cisternu a systém na vytváření pěny, ze které měly radost především
děti.
Ve Lhotce si letošní 100. výročí republiky připomeneme ještě jednou,
a to 28. října, pochodem hasičů a občanů k pamětní desce u aleje
a ohňostrojem.
Všem, kteří nám pomohli s organizací akce, velmi děkuji a obzvláště
panu Jaroslavu Dvořákovi ze Lhotky za sponzorský dar v podobě vín
s etiketou připomínají naše výročí.
Mgr. Dalibor Bartoš, starosta SDH Lhotka

Tábor lesních skřítků, mužíků a víl
Na přelomu prázdnin proběhl příměstský tábor s lesní tématikou. Účastnilo se 22 dětí z Chyňavy a okolí
spolu s 5 vedoucími. I přes úmorná vedra jsme to všichni zvládli bez úpalu a žádného úrazu a stále se
ochlazovali vodou z rozprašovače, hadice či potoka.
Víly a skřítci si vyrobili čelenky z přírodnin, náhrdelníky, ozdobili trička motivy zvířátek
a listů, vyráběli krásné mandaly ze sušených kytek, luštěnin a přírodnin. Na procházkách
lesem stavěli domečky pro skřítky, brodili se potokem pod Libečovem, kde dětem připravil
skřítek "Chyňaváček" naučnou trasu s úkoly. V kasárnách vytvořili z jílu lesní strašidla, která dodnes zdobí některé stromy. Nechyběl ani lesní rej neboli disco v tělocvičně.
Za rok nashledanou s táborovým téma: PRAVĚK.
Lucie Novotná, víla Cuketka
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Brdská liga pod taktovkou SDH Malé Přílepy Modré
Na konci července pořádalo SDH Malé Přílepy Modré
již tradičně jedno z kol Brdské ligy společně s SDH
Broumy na fotbalovém hřišti v Broumech. Organizace
dvoukola dala všem členům obou pořádajících SDH
zabrat, přesto, anebo právě proto, se sobotní i nedělní kolo velmi vydařilo.
V sobotu se nám Modrým moc nedařilo, ale v neděli
jsme si spravily chuť a umístily jsme se na úžasném
2. místě. Počasí přálo, celkem přijelo 29 družstev
v sobotu a v neděli dokonce 31. Z okolních sborů nás
přijel podpořit SDH Lhotka a SDH Zaječov. Velmi si
ceníme jejich účasti. V podvečer se ještě konaly doplňkové soutěže „o nejrychlejšího proudaře a proudařku“ a současně „o nejrychlejší náběr“. Večer vedle
na parketu zahrála kapela, takže soutěžící se mohli
vyřádit i jinak, než na travnaté ploše s hadicemi
v rukách.
Příští rok bychom chtěly soutěž pořádat opět, takže
za rok nashledanou na přelomu července a srpna
v Broumech.
Bc. Marie Malá, kronikář a fotograf

Dračí lodě v Berouně
Již po třetí jsme se s chyňavskou posádkou účastnili
amatérského závodu dračích lodí v berounském kempu. Vzhledem k tomu, že prvních 8 posádek bylo poloprofesionálních, kteří se během roku účastní závodů
po celé republice za podpory jejich sponzorů, tak naše 9. místo ze 40 posádek můžeme považovat za velký úspěch. Počasí nám moc nepřálo, bojovali jsme
v nevlídném počasí i za deště a větru s naším nej časem 00:59:38 na 222 m.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při akci,Ivetě
Nejedlé za pomoc v zázemí týmu, obci Chyňava za
sponzorování účasti, panu starostovi za návštěvu.
Velké díky celé 21 členné posádce za skvělý výkon !!
Posádka ve složení: bubenice Karolínka Petříková
Karel Novotný, Jirka Landa,
Lucie Novotná, Vlaďka
Landová, Jindra Recina,
Anna Recinová, Zdeněk
Grygar, Ondra Grygar,
Luděk Skala, Roman Sýkora, Honza Holý, Filip Šindelář, Martin Škarda, Dominik
Petřík, Sandra Cachová,
Eva Zíchová, Kamil Petřík,
Martin Ryska, David Petráček, Mirek Gürtler
Lucie Novotná,člen posádky
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Školní okénko
V pondělí 3. 9. 2018 nastoupilo do 1. třídy
14 žáků. Ke slavnostní atmosféře přispěla
velká účast rodičů prvňáků i přivítání panem
starostou Václavem Kšírem. Prvňáčci našli
na svých lavičkách spoustu dárků, dobrot
a školních potřeb.
Aby nám nebylo líto, že skončily prázdniny, přijel v úterý
4. 9. mezi naše školáky a Sovičky z MŠ pan Krulich
"zmrzlinář - kouzelník", který před nimi za pomoci kouzel
s tekutým dusíkem vytvořil vynikající zmrzlinu ze smetany
a čerstvého ovoce.
Ve čtvrtek 6. 9. jsme využili možnost prohlédnout si zdarma
prostory zámku v Lánech, oficiálního letního sídla československých a českých prezidentů.
V pátek 21. 9. si na zahradě školy postaví své
stany skupina historického šermu. Čeká nás
povídání a ukázky o časech dávno minulých.
Podpořte SBĚR PAPÍRU A VÍČEK 9. 10. - 12. 10. ,
kontejner bude u rybníka. Výtěžek sběru je určen dětem
a žákům MŠ a ZŠ na rozvoj sportovních aktivit.
Zveme všechny babičky a dědečky našich
žáků na 2. ročník akce
" BABI, DĚDO, JDEME DO ŠKOLY."
Nezapomeňte 27. 9., milé babičky a dědečkové, doprovodit své vnuky a vnučky do školy.
Společně strávíme příjemné dopoledne, kde si
rádi vyslechneme vaše vzpomínky na dobu,
kdy jste sami byli školáky. Prohlédnete si přístavbu a moderní učebny, kam chodí Vaše
vnoučata. Svačinu s sebou.
Mgr. Vladimíra Hamousová, ředitelka ZŠ

Zájezdy do divadla s Červeným křížem pro všechny
V sobotu 3. 11. pořádá ČČK zájezd
do divadla na Fidlovačce na představení

V sobotu 24. 11. pořádá ČČK zájezd
do divadla Studio dva na muzikál

„Mezi nebem a zemí“

„Vánoční koleda“
Atmosféra vánočního Londýna první poloviny
19. století v jedinečném podání
Karla Rodena a Ivany Chýlkové

kde exceluje Sandra Pogodová a Daniel Rous.
Mladí novomanželé si pronajmou dům na zapadlém
anglickém venkově. Ale tam snad straší…

Odjezd autobusu ve 12,30 hod
začátek představení v 15 hod
Cena vstupenky je 420 Kč dopravu hradí ČČK
Muzikál je vhodný pro děti, bude čas
i na procházku po Václaváku

Odjezd autobusu ve 13 hod z Chyňavy,
začátek představení v 15 hod
Cena vstupenky včetně dopravy je 380 Kč

Zájemci na obě představení se mohou přihlásit u Evy Husákové na OU
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Společenská kronika
Červenec
Antonín Krob, Chyňava
Libuše Moravanská, Chyňava
Josef Kavka, Chyňava
Marie Kroupová, Chyňava
Lenka Heregová, Chyňava

83
83
81
80
70

Srpen
Věroslav Šlajchrt, Chyňava
Marta Plátková, Chyňava
Alena Přibylová, Chyňava
Eva Kabeláčová, Malé Přílepy
Marie Dražanová, Chyňava

87
87
86
80
75

Program k výročí republiky
Kroužek regionální historie a obec Chyňava pro vás připravili výstavu s názvem

„100. let vzniku Československa“
Sobota 13. 10.
9 hod

slavnostní zahájení výstavy na galerii Dělnického domu

13 hod

prezentace Mgr. Dalibora Bartoše ke 100. výročí v klubovně v 1. patře

15 hod

sázení lípy Republiky na Vápenici, slavnostní přípitek s programem

Sobota 20. 10.
16 hod

koncert vokální skupiny Cabinet

Neděle 21. 10.
13 hod

prezentace Mgr. Dalibora Bartoše ke 100. výročí v klubovně v 1. patře

Výstavu můžete navštívit 13. - 14. 10. a 20. - 21. 10. vždy od 9 od 17 hod

Koncert k výročí republiky
V sobotu 20. 10. 2018
začátek v 16 hodin
Dělnický dům v Chyňavě
Vystoupí:
děti ze ZŠ Chyňava
děvčata z klubu DameDance
(naše zrzečky)
vokální skupina Cabinet z Dobřichovic
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Vinyasa flow joga

Zumba s Eliškou

Pravidelné lekce každé úterý 19,30 - 20,30 hod
Do konce října se cvičí v tělocvičně ve škole
Lektorka Aneta Švábová
Cena 80 Kč / hodinu ( možnost pernamentky pro
uplatnění u zdravotních pojišťoven )
Podložky s sebou.

Pravidelné lekce každý čtvrtek 19 - 20 hod
Sál Dělnického domu v Chyňavě
Lektorka Eliška Krejbichová - Čapková
Cena 80 Kč / hodinu

Prvorepubliková tančírna
Pátek 26. 10. 2018
20,00 - 22,30 hod
Dělnický dům v Chyňavě
Vstupné 150 Kč / osobu
Přijďte si zatančit s přáteli waltz, tango, valčík nebo rumbu.
Naučte se nové kroky a užijte si pohodový večer s drobným
občerstvením a tombolou.
Tančírnu povede Mgr. Monika Mihalíková, profesionální
tanečnice a mistryně ČR ve standardních tancích
Přihlaste se nejpozději do 21. 10. 2018
na chynavadetem@seznam.cz
Jediná podmínka: oblečení ve stylu první republiky

Padesátiletá podkozská lípa
Že v Podkozí projíždíme nebo procházíme kolem kapličky, to se asi
všimneme všichni. Že tam ale stojí 50 let, to si přečte málokdo. Vysvěcena byla 28. září 1968 za účasti biskupa Ladislava Hlada, faráře v kostele
Panny Marie před Týnem Jiřího Reinsberga, faráře z Unhoště Františka
Krby a faráře ze Železné Patrika Smoláka a také posádky okupačních
vojsk, která projížděla kolem právě v době svěcení. Autorem návrhu byl
akademický sochař Karel Stádník. Místní lidé přispěli vlastní prací, stavebním materiálem nebo drobnými penězi.
Další oprava byla provedena v létě roku 2012 Vojtěchem Stádníkem
z finančního daru manželů Kellnerových. Reliéf je darem Zdeňky Polívkové. Zvon je z původní zde stojící hasičské zbrojnice. Lípa byla zasazena v srpnu 1968, je jí také 50 let. Tak až pojedete okolo, zastavte. red
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FOTO SOUTĚŽE OBCE CHYŇAVA
Naše rozkvetlá Chyňava
Fotografie oken, balkonů, předzahrádek nebo písemné tipy na svoje
či sousedovo kvetoucí okolí v Chyňavě, Libečově, Podkozí, Malých
Přílepech a Lhotce u Berouna posílejte do 30. 9.
na obec@chynava.cz nebo doručte na OU Chyňava.
O výherci bude rozhodnuto hlasováním a bude odměněn

Fotografie je z italské stezky,
o jejíž okolí se vzorně stará paní
Marie Kroupová z Rozdělova.

Panoramatické foto mého okolí
Chcete se podílet na přípravě Chyňavského zpravodaje?
Vaše fotka může být na titulní straně.
Podmínky: fotografie musí být ve formátu panorama
a musí zobrazovat obce Chyňavu, Podkozí, Lhotku u Berouna,
Libečov nebo Malé Přílepy
Fotky posílejte do 31. 12. 2018
na adresu chynavsky.zpravodaj@email.cz.
Napište vaše jméno a adresu a popište místo, které jste vyfotili
1. cena v hodnotě 7 000Kč

Tip na výlet
Tato krásná kaplička stojí nově v Poteplí a je zasvěcena svatému Janu
Nepomuckému.
Na její boční stěně je nápis tohoto
znění: "Poděkování dobrým lidem. Za
všechno může kmen potepelské lípy,
kterou získal místní chatař a řezbář
Jaroslav Davídek. Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky
u mostu přes potok. S realizací této
myšlenky mu pomohli tito dobří lidé,
Patrik Jílek, Vít Kindl, Vladimír Mašek, MUDr. Michal Jurovčík, Jiří Malec, Jaroslav Voldřich"
Není co dodávat, snad jen díky, dobří
lidé, díky.
Jaromíra Beerová

KALENDÁRIUM
Pátek 21. 9.
Vystoupení historického šermu
od 9 hod v ZŠ i pro veřejnost
Pátek 21. 9.
Divadlo Pokoj s tchýněmi
od 19 hod v DD
Čtvrtek 27. 9.
Babi, dědo, jdeme do školy
od 8 hod v ZŠ
Pátek 28. 9.
Mezinárodní den seniorů
od 14 hod sál DD
Pátek 5. 10.
Volby do zastupitelstva obce
14 - 22 hod
Sobota 6. 10.
Volby do zastupitelstva obce
8 - 14 hod
Úterý 9. 10.
Přednáška M. Studničky
od 19 hod v DD
Sobota 13. 10.
Závod požár.všestrannosti
od 14 hod Malé Přílepy
13. 10. - 14. 10.
Výstava v DD
9 - 17 hod
Sobota 13. 10.
Sázení lípy Republiky
od 15 hod na Vápenici
Sobota 20. 10.
Koncert ke 100. výročí republiky
od 16 hod v DD
20. 10.- 21. 10.
Výstava v DD
9 - 17 hod
Sobota 27. 10.
Vysvěcení kapličky v Libečově
od 14 hod
Neděle 28. 10.
Ohňostroj na Lhotce
od 18 hod
Sobota 3. 11.
Společenský večer s ochotníky
od 20 hod v DD
Sobota 10. 11.
Pochyňavské svícení
od 17 hod před DD
Sobota 10. 11.
Lampionový průvod
od 17 hod Malé Přílepy
Sobota 17. 11.
Dušičkové pečení
od 13 hod v DD
Sobota 15. 12.
Vysvěcení nového zvonu
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