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Slovo nového starosty
Váţení spoluobčané,
máme měsíc po volbách, ve kterých jste rozhodli o sloţení zastupitelstva, a tím jste také určili, jak
si představujete budoucí směr vývoje v naší obci.
Podle počtu voličů, kteří se voleb
v obci zúčastnili, se dá celkem
zodpovědně říci, ţe občanům na
naší vesnici záleţí. Bylo to 800 lidí
z celkového moţného počtu 1470
voličů, tedy 54%, a to je více neţ
celostátní průměr. Jsem rád, ţe
v této vůli občanů uspěla naše
a moje vize dalšího směru vývoje
naší obce.
Neţ budu tuto oblast specifikovat,
chci všem, kteří se voleb zúčastnili, poděkovat a zvláště pak těm,
kteří dali hlas naší straně, Sdruţení jsem sestavoval a také vedl. Na
naší kandidátce se sešli lidé, kteří
něco budovali a s úspěchem vybudovali, dále zkušení a hlavně
mladí úspěšní občané. Podle toho
se také odvíjel celý volební program, který byl velice široký a pro
všechny zúčastněné i zavazující.

Program, se kterým šlo do voleb
Sdruţení a program druhé kandidátky se velice podobají a tudíţ
pro mne, zvoleného starostu je
celkem snadné tyto představy
a sliby přenést na jednotlivé
(určené) zastupitele, kteří si tyto
sliby budou plnit.
To jsem chtěl, nově zvolený starosta, vám občanům oznámit
s tím, ţe vás budu průběţně
o práci všech zastupitelů, které
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jste vybrali, informovat.
Samozřejmě se i já aktivně zapojím a mým cílem a také ţivotním
standardem je čistota, a to vnímám jako můj hlavní úkol - čistota
v obci.
Přesně tak, jak jsem pracoval
a snaţil se upravit hřiště, kde je to
podle mých představ, tak se budu
snaţit o stejný pořádek v celé obci.
Dalším mým velkým úkolem a cílem je dostat vodu do rybníka.
Ţádám touto cestou občany, kteří
v této věci mohou něco pozitivního, tvůrčího udělat, ať tak učiní
a pomohou se dostat dál v řešení
tohoto problému. Samozřejmě se
moje ţádost o pomoc netýká jen
rybníka, ale všech odvětví, které
se ţivota na obci dotýkají.
Závěrem chci všem novým zastupitelům pogratulovat ke zvolení
a popřát hodně zdraví, protoţe
práce, která nás čeká, je náročná.
Přání pevného zdraví patří také
všem občanům naší krásné obce.
Jiří Kříž, starosta

Oslavy výročí Republiky
Všechny akce pořádané ke stému výročí republiky se vydařily i díky počasí, které opravdu spolupracovalo. Organizace klapala a všichni přítomní si užili jak sázení lípy, tak výstavu nebo svěcení kapličky.
Kaţdý si mohl vybrat akci podle
toho, co mu bylo blízké. Sázení
lípy, vystoupení dětí a koncert nebo svěcení kapličky a lípy v Libečově. Důleţitým prvkem oslav byla výstava připravená krouţkem
regionální historie. Fotografie
a dokumenty mapující nejen 100
let republiky, ale i naší obce, zau-

jaly tolik návštěvníků, ţe výstava
byla ještě prodlouţena o další víkend. Sázení lípy na Vápenici provázelo nádherné počasí, příchozí
si odnesli skleničku se znakem
obce. Rodačka Jaroslava Otipková převzala čestné občanství
a členové SDH Chyňava výroční
medaile. Další víkend vystoupily

děti z MŠ a ZŠ Chyňava a poté
skupina Cabinet navodila atmosféru první republiky. Dobrovolné
vstupné z koncertu ve výši 4 820
Kč bylo věnováno mateřské školce, pouţijí je na zakoupení klavíru. Fotografie z oslav si můţete
prohlédnout na str. 4 - 5 nebo na
webu obce.
Lenka Hladká, red

Zprávy z obce

Sbírka na zvon
Veřejná sbírka na zvon svatého Václava, vidíte
zvon má jiţ své jméno, skončila k 30. 9. 2018. Na
konto sbírky se celkem vybralo překrásných 310
755 Kč. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
dárcům za příspěvky na toto dobré dílo, které bude slouţit celé obci. Jsem pyšná na naši Chyňavu,
protoţe neznám obec, která si ke 100. výročí republiky dala takový úţasný dar.
Při zahájení sbírky jsem slibovala případným dárcům, ţe jejich seznam bude uloţen u zvonu. Splněno! Dle sdělení zvonaře muselo být pouzdro
malé, o průměru 3 cm a délce 13 cm, které
z antikora vyrobil manţel. Obsahuje Zpravodaj,
kde je zpráva o vyhlášení sbírky, seznam dárců,
dvoukorunu a dvacetikorunu s motivem sv. Václava z roku 2018. Věřte, ţe do takto malé schránky
umístit všechny výše uvedené tiskoviny je velmi
těţké. Několikrát smotat, rozmotat, opětovně vloţit
a text je po této manipulaci
nečitelný. Tak znovu! Sehnat
příslušné číslo Zpravodaje,
vytisknout seznam dárců
a zkoušet umístnit do pouzdra, coţ se na poněkolikáté
povedlo. Antikorová schránka
je opatřena antikorovými uzávěry, jak je vidět na fotografii,
a neprodyšně uzavřena.
Srdečně zvu všechny na
křest nového zvonu, jeho vyzdviţení do zvonice kostela
a první zazvonění.
Jaromíra Beerová

RO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu restaurace v Dělnickém domě. Bliţší info na stránkách
obce nebo na tel. 311 691 122.
Výběrové řízení na opravu střechy na budově
zdravotního střediska v Chyňavě vyhrála firma Tesařství Ţilina.
RO souhlasí se úpravou kontejnerového stání
a opěrné zdi v Libečově a posunutí zastavení italské stezky.
RO souhlasí s provedením oplocení objektu sběrného dvora v areálu bývalých kasáren firmou P.
Novák.
ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
plynofikaci obce Malé Přílepy.
ZO neschvaluje prodej pozemku č. 5327/2 v k.ú.
Chyňava panu K.L.
Firma Silnice Topolany a. s., která rekonstruuje
Plzeňskou ulici v Berouně, měla ukončit práce do
31.10. Bohuţel podle Stavebního úřadu v Berouně stavba není ve stavu, aby mohla být předána
k uţívání. Chybí bezpečné přechody k autobusovým zastávkám, svislé a vodorovné značení
a zábradlí. Obnovení provozu se předpokládá
v druhé polovině listopadu. MHD zdarma bylo ale
ukončeno k 31. 10.

Volby do zastupitelstva
Volby do zastupitelstva obce Chyňava se konaly
ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018. K volbám přišlo celkem 800 voličů.
Nově zvolení zastupitelé jsou Jiří Kříţ, Mgr. Dalibor Bartoš, Ing. Josef Hakl, Josef Husák, Václav
Kšír, Naděţda Kříţová, Ing. Zdeněk Steiner, Daniel Steiner, Lidmila Voráčková, Miroslav Kučera,
Ondřej Fuchs, Ing. Zdeněk Štorek, Lenka Hladká,
Karel Novotný, Jiří Landa.
Na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 5. 11. byl
zvolen jako nový starosta obce Jiří Kříţ. Místostarostou bude pro další období Josef Husák, členové rady Mgr. Dalibor Bartoš, Ing. Josef Hakl a Ing.
Zdeněk Štorek. Předsedou finančního výboru byl
zvolen Ondřej Fuchs, předsedou kontrolního výboru ing. Zdeněk Steiner.
Dále byly zvoleny inventarizační komise pro inventuru obecního majetku ve všech obecních částech.
Nově byl zřízen osadní výbor Libečov v počtu 3
členů.
Nově zvolené zastupitelstvo rozhodlo také o odměnách pro neuvolněné zastupitele pro rok 2019.
Zůstanou na stejné výši jako v letošním roce. red

Váţení rodiče,
naše škola a školka se zapojila do projektu
recyklohraní (www.recyklohrani.cz). Cílem projektu je vytvořit u dětí povědomí o recyklaci odpadů
a tím ochránit naší planetu. V budově ZŠ a MŠ
jsou označené schránky, do kterých můţete vhazovat jakékoliv pouţité baterie a tonery z tiskáren.
Naši ţáci budou průběţně plnit různé ekologické
úkoly, za které bude dostávat naše škola a školka
body. Za získané body si můţeme vybrat např.
výtvarné pomůcky, elektroniku, knihy a spoustu
jiných zajímavých cen. Pomozte nám sbírat odpad
a recyklovat ho.
Děkujeme za spolupráci a podporu.
Kolektiv ZŠ a MŠ
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Obec Chyňava zve na slavnost

vysvěcení nového zvonu
v sobotu 15. 12. 2018 od 13 hodin
před kostelem sv. Prokopa v Chyňavě
hudební vystoupení skupiny Bonbon a dětí ze ZŠ
občerstvení, prodej hrníčků se znakem obce v ceně 50,zvon bude slavnostně vysvěcen a zavěšen do zvonice kostela

Seznam dárců, kteří přispěli na pořízení nového zvonu:
Jindrovi Arnošt a Zdeňka, Stádníkovi B+I, Grygarovi Z+M+Z+M, Kříţovi
Naďa a Jiří, Grygar Antonín, Klášterkovi, Kříţová Miloslava, Chalupovi
Z+J, Moravanská L, Waisovi, Vít Jaromír, Vojkůvka Josef, Husáková
Zdeňka, Soukupová Boţena, Beerovi, Hrudkovi Malé Přílepy, Grygarovi
Jan a Renata, dobrovolné vstupné na Pečení 18.11.2017, Kučera M st.,
Kučera M ml., Bílá Alena, Hladká Věra, Strialová Jaroslava, Bartošovi Marie a František, Landovi Dagmar a Pavel, Prošek Petr, Kaiprovi Josef
a Boţena, Kohoutovi Iveta a Roman, Lepič Jaroslav, dobrovolné vstupné
na koncert v kostele 26.12.2017, Taťoun I, Skalovi J+L, Hladký V+L+D+M,
Řeţábkovi, dobrovolné vstupné koncert 18.1.2018, Malečkovi Zdeněk
a Eva, Martínkovi Alena a František, Halasovi Jaroslava a Stanislav, Holubová Iveta, Kubásková Marie, Kšírová Marie, Šlajchrtovi V+J, Marxová
Jaroslava, Zánová Věra, Štětkovi Jiří a Marie, Bílých Zdeněk a Marie, Kohoutovi František a Marie, Krobová M, Urbánek Pavel, Hakl Vladimír, Verbíkovi Štěpánka a Tomáš, Kindlovi Marie a Zdeněk, Vrbských, zahrádkáři
Chyňava, Prahlová Z, Martínek Luboš a Alena, Kindl Jiří, Packanová Helena, Polačková Husová Kateřina, Hakl Josef 79, Holečková Markéta, Haklovi Luboš a Zlatka, Prošková Petra, Kynčl Milan, Kučerovi František
a Jana a Martin, Píţl Jaroslav jménem rodiny Landovi ( dříve čp.42 ), Kšírovi Jiří a Jaroslava, Strialovi Marie a Miroslav, Stádníková Alena, Kměťová Lada, Trčkovi Jana a Jiří, Petráčkovi Zdeněk a Věra, Raticová Radka, Štorková Dana, Slívkovi Emil
a Marie, Steinerovi, SK Chyňava, Peckovi Martina a Aleš, Dvořáková Jiřina, Vondrovi Ludmila a Josef,
Jungmannovi Pavel a Dana a Pavel a Tomáš, Soukup Jaroslav, Plutková Iveta, Strialovi Jiří a Irena,
Fuchs Ondřej, Károvi Boţena a Jaroslav, ing. Hakl Josef a Haklová Marie, Urbanovi - osada Melounov,
Slívková Libuše, Nejedlý Jaroslav a Jitka a Leoš a Jitka, Stůjovi Gabriela a Karel - Podkozí, Slívko Petr
a Pavel, Hampl Bohumil, Vlček Petr - Supermani z podnětu Kyšického mlýna, dar potomků Josefa Pelce,
Novák Petr, Lorencová, Kšír A, Heregovi, rodina Hrubých Podkozí, Ţofčáková Libuše, Nejedlá Iveta a Petr, Kříţ M, Tichý Z, Kuna B, Čermák J, Kšír M+M, divadelní spolek Chyňava, Lipinský Bohumil a Marie,
Paska Bertram a Severin, Petřík V, Petříková M, Petřík Libor, Landa J+V, Rohlová Eva, ELDATA sro,
Otipková J, Přibylovi Z+T+A+T, Jupovi J+J+J+J, Rejsková M, Šímová A, Šírovi, Kšír Václav, Kšírová Ivana, Novotný Karel a Lucie a K+Z+J, Husákovi čp.48, Kšírová Jaroslava, baráčníci, Pospíchalovi
V+R+K+K+O, Krob A, Raticovi M+J+D+J, Kníţová M, Jupová M, Macholdová Z, Recinovi Jindřich a Anna
s dětmi Libečov, Macečkovi Petr a Adriana Libečov 46, Vít Čermák ing, Holečková Renáta, Novákovi
čp.38, Jandovi čp.189, Perglerová J, Hlaváčkovi Libečov, Proškovi Ladislav a Jana, Škardovi Jana a Petr,
Caltovi Tereza a Martin, Lepičovi, Lhotáková M.
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Oslavy výročí republiky

Ing. Jaroslava Otipková, rozená Lepičová, rodačka
z Chyňavy, získala čestné občanství naší obce za
dlouholeté rozšiřování česko - italských přátelských
vztahů vzniklých jiţ během 1. světové války při vysídlení italských obyvatel z jiţních Tyrol do Čech
a na Moravu. Objevovala zapomenutou historii naší
obce a vţdy a při kaţdé příleţitosti propagovala
v Itálii i kdekoli jinde dobré jméno své rodné vesnice
a tím přispívala ke zviditelnění Chyňavy. Čestné občanství jí bylo uděleno a předáno při slavnostním
sázení stromu republiky 13. 10. 2018 na Vápenici.
Blahopřejeme a děkujeme.
Jaromíra Beerová
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Oslavy výročí republiky

Dne 27. 10. 2018 se na návsi v Libečově konalo
slavnostní poţehnání nově opravené kapličky Panny Marie. Začátek akce zpestřily děti ze ZŠ a MŠ
Chyňava vystoupením s hrou sv. Václav, předškolní
Sovičky zazpívaly lidové písně a recitovaly báseň
věnovanou Panně Marii. 131 let starou kapličku
nám poţehnal jáhen Ondřej Mrzílek. Při příleţitosti
oslav 100 let výročí vzniku samostatného Československého státu poţehnal i nově zasazenou lípu Republiky.
Pro příchozí bylo nachystáno bohaté občerstvení,
naučná stezka Libečovem a tvořivá dílna. Hasiči
přivezli na ukázku nové hasičské auto, které si mohli návštěvníci prohlédnout.

Poděkovat bychom chtěli zastupitelům obce Chyňava za finanční dar a panu starostovi, který našel
čas, přišel a pochválil práce, které jsme v naší hezké obci za poslední měsíc udělali.
Velké díky patří všem občanům obce Libečova, kteří
se podíleli na uspořádání akce, jmenovitě panu Miroslavu Kučerovi st. a jeho rodině a manţelům Kšírovým, jenţ zapůjčili prostory garáţe jako zázemí
pro občerstvení a také se významně podíleli na přípravách oslavy. Poděkování patří i dalším rodinám,
které se podílely na přípravách naší oslavy a také
našim milým hostům ze sousedních vesnic, kteří si
udělali čas a přišli podpořit naši první velkou libečovskou akci. Za organizační tým manželé Recinovi
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Společenská kronika
Září
František Martínek, Chyňava
Václav Pelc, Chyňava
Alena Martínková, Chyňava
Stanislav Veverka, Malé Přílepy
Hana Tichá, Chyňava
Říjen
Vlasta Landová, Chyňava
Miroslav Mach, Chyňava

85
81
80
80
70
93
91

Zdeňka Čermáková, Chyňava
Zdeňka Vytejčková, Chyňava
Miroslava Jupová, Chyňava
Soňa Matějů, Malé Přílepy
Jaroslav Kroupa, Chyňava
Hedvika Lepičová, Chyňava
Miloslava Grygarová, Chyňava
Irena Nejedlá, Malé Přílepy
Zdeňka Přibylová, Chyňava

91
88
84
83
83
83
75
75
70

Vítáme nové občánky

Lucie Vítkovská, Matyáš Kšír, Aneţka Pivoňková, Jakub Lewis Mikuláš, Jakub Štětka, Petr Pohlídal

Potravinová sbírka

Panoramatické foto mého okolí
Chcete se podílet na přípravě
Chyňavského zpravodaje?
Vaše fotka můţe být na titulní straně.
Podmínky: fotografie musí mít formát panorama
a musí zobrazovat obce Chyňavu, Podkozí, Lhotku
u Berouna, Libečov nebo Malé Přílepy

Ve dnech 27. a 28.10. se na fotbalovém hřišti uskutečnila dobrovolná sbírka finančních prostředků pro
nákup potravin do Národní potravinové sbírky. Tato
akce se konala podruhé a letos ve dvou dnech při
utkání "A" týmu s TJ Karlštejn a "B" týmu s TJ Chodouň. Při těchto utkáních fanoušci přispěli do kasiček 4 500 Kč ( minulý rok vybráno 2 020 Kč ), coţ
je velmi pěkná částka. Bude v plné výši vyuţita 10.
11. na nákup potravin a potraviny budou odevzdány
pracovníkům, kteří mají celé vybírání potravin na
starost. Celou sbírku pořádá fotbalový klub SK
Chyňava a především bratři Steinerovi. Celý pořadatelský tým děkuje všem fanouškům, kteří darovali
jakýkoliv finanční obnos a pomohli tím lidem v nouzi.
Zdeněk Steiner ml.

Fotky posílejte do 31. 12. 2018
na adresu chynavsky.zpravodaj@email.cz.
Uveďte vaše jméno, adresu
a popište místo, které jste vyfotili
1. cena v hodnotě 7 000Kč
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Školní okénko
Ve čtvrtek 4. 10. 2018 jsme převzali na půdě Senátu ČR ocenění
za činnost. Porota hodnotila pestrost a nabídku jednotlivých školských zařízení a originalitu akcí
pořádaných školou. Nejvíce porotu z našich akcí oslovila netradiční forma zápisu
ţáků do 1. ročníku. Součástí ocenění bylo mimo
jiné i 40 spořičů vody, které byly v minulém týdnu
namontovány na sociální zařízení. Na náš úspěch
reagoval i časopis Moderní obec, který připravuje
reportáţ.
Týdenní pobyt v Limbachu utekl jako voda a všichni si ho báječně uţili. Program připravený německou stranou byl velmi pestrý, rýţovali jsme zlato,
vyráběli dárky pro rodiče, biatlon prověřil naši fyzickou připravenost i pevnou ruku, interaktivní světelná tabule postřeh a paměť. Výlet ke skokanským
můstkům a na bobovou dráhu byl zalitý podzimním
sluncem a teplé počasí nám zpříjemnilo dvouhodinový pobyt v aquaparku s mořským vlnobitím.
Večeře na grilu nám pak přišla k chuti.
Poslední večer pro nás připravili hostitelé
diskotéku se světelnými efekty a promítáním videoklipů.
Projekt Šablony II čerpáme z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 099 160
Kč. Je zaměřen na personální podporu v MŠ a ZŠ,
kdy je v některých hodinách navíc školní asistent.
Dále na vzdělávání a školení pedagogického sboru. Část finančních prostředků je určena na vyuţití
ICT ve výuce školky, školy i druţiny, kdy budou
nakoupeny notebooky a pro MŠ tablety, kde budou
nainstalovány výukové programy. Pro základní
školu je hrazeno doučování ţáků, deskové hry
a čtenářský klub. MŠ bude čerpat peníze na projektové dny ve škole i mimo školu. Realizace projektu je dvouletá.
Mgr. Vladimíra Hamousová
Všechny děti ze školky i ze školy si mohou uţívat
nové herní prvky na školní zahradě. Přispělo na
ně Řízení letového provozu Praha částkou 60 000
Kč, zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu školy.
Děti jsou nadšené.

A pak, ţe v Chyňavě nestraší! Pane, to byla odvaha, jít za tmy cestou necestou. Statečné Sovičky
doprovázeli rodiče, ale ostatní museli jít sami. Za
přispění pana Luboše Kosprda z mysliveckého
sdruţení si lovci strašidel opekli vuřty a plnili připravené strašidelné úkoly. Na cestu zpátky byli
vybaveni kouzelnými pavouky a amulety.
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Od Kristiána k nám...
Společenský taneční večer pořádaný na oslavu stého výročí vzniku
samostatné republiky proběhl 3. listopadu a k naší radosti se podařil.
Naše poděkování za to patří Lucii Ţáčkové a jejímu kolektivu, kteří se
vzorně postarali o ţíznivé a nutno říct, ţe to zvládli s přehledem.
Skvěle jim v tom pomáhala firma
ŢAKY a jí patří náš dík také za
předprodej vstupenek. Rovněţ
děkujeme paní Dvořákové a paní
Heregové, které se staraly o vaše kabáty. K poslechu a především k tanci hrál nedostiţný Olda
Burda, při jehoţ písničkách málokdo vydrţel sedět. Vzal
to celým stoletím, od Kristiána aţ
po současnost. Pro Ty, kterým
se to líbilo i pro Ty, kteří se nezúčastnili máme dobrou zprávu:
zkusíme si to zopakovat.
Iveta Nejedlá, organizátor

Přílepské vzpomínání
Téměř třicet lidí se shromáţdilo na Malých Přílepech u Fořtovny
v předvečer stého výročí vzniku Československé republiky. Průvod
se přesunul k pomníku obětí první světové války, kde předsedkyně
místního osadního výboru, paní Olga Kobilková, poloţila věnec
a pronesla krátký projev.
Doprovodil jí pan Vlastimil Koucký, elegantní téměř devadesátiletý
pán. Z Malých Přílep pocházela jeho maminka Štěpánka, rozená
Lhotáková. Jeho otec byl strojvedoucím a jako zaměstnanec drah se
dostal s celou rodinou aţ do Českých Budějovic. Pan Koucký si zvolil
stejné povolání. Aţ do svého odchodu do důchodu pracoval jako
„mašinfíra“ a i kdyţ do Malých Přílep vlak nejezdí, zůstalo tu kus jeho
srdce a celý ţivot se sem pravidelně vrací.
red

KALENDÁRIUM
Sobota 24. 11.
Zájezd na vánoční trhy Niţbor
odjezd 13 hod
Sobota 1. 12.
Pohádka Jeţibaby z Babína
od 16 hod v DD
Sobota 1. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu
od 17 hod v Lipkách
Sobota 1. 12.
Vánoční odpoledne pro děti
od 15 hod Malé Přílepy
Neděle 2. 12.
Orientační závod M. Přílepy
od 9 hod u Fořtovny
Středa 5. 12.
Mikuláš na Lhotce
od 18 hod u altánu
Pátek 7. 12.
Vánoční jarmark
od 14 hodin v ZŠ
Sobota 8. 12.
Zazimování vodníka Pepíka
od 14 hod Malé přílepy
Neděle 9. 12.
Pohádka Jeţibaby z Babína
od 16 hod v DD
Středa 12. 12.
Vánoční akademie ZŠ
od 17 hod DD
Sobota 15. 12.
Charitativní běh pro
dětský domov v Berouně
od 10 hod v kasárnách
Sobota 15. 12.
Vysvěcení nového zvonu
od 13 hod u kostela
Neděle 16. 12.
Betlém a zdobení stromku
od 14 hod v Libečově
Sobota 22. 12.
Ţivý betlém
od 16,30 hod v Lipkách
Pondělí 24. 12.
Štědrovečerní troubení
16,30 - 21 hod
Středa 26. 12.
Vánoční koncert
od 14,30 hod v kostele
Středa 26. 12.
Svařák na Lhotce
od 15 hod u altánu
Sobota 29. 12.
Vánoční nohejbalový turnaj
od 9 hod v DD
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