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Sto let Červeného kříže
Od vzniku Československé republiky uplynuly k založení Československého červeného kříže pouhé
3 měsíce. Již 1. února 1919 se
v Obecním domě v Praze sešla
přípravná schůzka sociálních pracovníků, zvolila užší výbor a vyslala delegaci k prezidentu republiky T. G. Masarykovi s žádostí
o vyslovení souhlasu se vznikem
nové organizace a se jmenováním
své dcery dr. Alice Masarykové do
funkce předsedkyně ČSČK. Ani
prezident se svým rozhodnutím
neváhal a dopisem ze dne 6. února 1919 této žádosti vyhověl. Byl
vytvořen řídící výbor, který měl 24
členů. Začátky byly velmi skromné
a úřadovalo se v pokojíku dr. Alice
Masarykové až do doby, než mi-

nisterstvo sociální péče uvolnilo
pro ČSČK několik místností
v Clanerově paláci. Místní spolky
rostly jako houby po dešti – na
konci roku 1919 jich působilo na
území Čech a Moravy již 253. Stanovy ČSČK schválilo ministerstvo
vnitra ČSR dne 23. června 1919.
Na žádost ČSČK ještě v roce
1919 přistoupila Československá
republika k Ženevské a Haagské
konvenci. Mezinárodní výbor červeného kříže v Ženevě uznal Československý červený kříž 1. prosince 1919. Dne 11. ledna 1920
byl ČSČK přijat za člena ligy společností červeného kříže a červeného půlměsíce, která rovněž sídlí
ve Švýcarské Ženevě.
Pokračování na str. 7

Vysvěcení zvonu sv. Václav
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předem bych vám všem chtěl
popřát do nového roku 2019 vše
nejlepší a především hodně
zdraví.
Rok 2018 je minulostí a doufám,
že pro většinu z vás byl pozitivní.
A pokud se něco nepovedlo, tak
se v nadcházejícím roce 2019
můžeme pokusit o nápravu. Myslím, že když začneme s aktivní a
pohodovou náladou, výsledky
se musí dostavit.
Pevně v to věřím. A proto bych
vás rád informoval o hlavních
úkolech, které jsou pro rok 2019
v plánu a které se pokusíme realizovat. Jak se dočtete v článku
Zastupitelé v akci, chtěl bych
práci rozdělit mezi zastupitele a
také mezi všechny aktivní občany naší obce. Jiří Kříž, starosta

Povedlo se napravit to, co se v roce 1917 a 1942 pokazilo.
V loňském roce se naší obci po- melodie čtyřtetu Bonbónek, který
dařil opravdu husarský kousek, svou hudební produkcí provázel
protože jsme si ke stoletému výro- tuto akci.
čí republiky, díky veřejné sbírce,
dali nový zvon.
Ten správný den na první zazvonění byla sobota 15.12.2018. Před
kostelem si všichni příchozí mohli
zvon osahat a vyfotit se s ním.
Náš zvon svatého Václava byl posazen na staré dubové saně, které kdysi tahali koně a ozdoben
chvojím a květinami. Děti ze školy
zazpívaly a dokonce složily oslavnou písničku na počest zvonu.
Všem se moc líbila, stejně jako

Po mém úvodním slovu a slovu
starosty promluvil o své práci mistr zvonař Michal Votruba. Následně pan farář Bouška zvon posvětil
a popřál mu dlouhý život. Když šel
zvon vzhůru, v mnohých očích
jsem viděla slzy. I já jsem je cítila,
moje tříletá práce na zvonu byla
úspěšně zakončena. V 15 hodin
zvon prvně zazvonil a všichni, kteří přes mrazivé počasí vydrželi,
ocenili jeho zvuk velkým potleskem. Dále se dolaďovalo upevnění zvonu, jeho elektrické dálkové
ovládání a to asi do 17,30 hodin.
Pokračování na str.4

Zprávy z rady a zastupitelstva

Zprávy z obce

RO rozhodla o vybudování kamerového systému
u kontejnerů v místní části Podkozí.

Poplatek za odpady, psy a nájemné pozemků je
možné hradit hotově od 11. 2. 2019 nebo na účet
obce č. 2823131/0100, VS je číslo popisné.
Objekt bez trvale hlášených osob
800,Občan do 15 let
250,Občan 16 - 65 let
500,Občan nad 65 let
250,1. pes
100,Po 31. 8. 2019 se nezaplacený poplatek za odpady zvyšuje o 100%.

RO schvaluje dodatky nájemních smluv a navýšení
nájmů obecních prostor o 7%.
RO schvaluje složení komisí rady.
RO rozhodla o opravě obecního rozhlasu v místní
části Libečov. Zároveň byly zahájeny přípravy na
propojení všech obecních částí rozhlasem, který
bude ovládán centrálně a bezdrátově z Chyňavy.
Projekt zlepší informovanost občanů a připravenost
obce na jejich včasné varování v případě krizové
situace.

Během Vánoc jsme s panem Malíkem, zástupcem
obecní části Podkozí, projeli a prošli všechny místní komunikace a shodli se na tom, že je třeba co
nejdříve nechat zaměřit pozemky komunikací,
abychom zjistili, kde může obec cesty opravovat.
Dále pan Malík apeloval na to, aby lidé odkládající
odpad na Podkozí dbali pořádku, kontejnery pečlivě zavírali a využívali plně jejich kapacity.
Dalibor Bartoš

ZO souhlasí s navrženým rozpočtem obce na rok
2019.
ZO schvaluje výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva dle návrhu RO.
ZO schvaluje vyhlášku obce č. 2/2018 o místním
poplatku za odstraňování komunálního odpadu.

Od ledna 2019 se mění způsob třídění skla. Vzhledem k výkupním cenám a potřebám třídících linek
postupně zmizí kontejnery na bílé sklo. Do zelených kontejnerů se bude vhazovat sklo bez rozdílu
barvy. Není nutné ho rozbíjet, protože se bude dále třídit.
Do zeleného kontejneru na sklo patří jakékoliv
sklo, především lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád,
zavařovací sklenice, tabulové sklo z oken a dveří
apod. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Iveta Nejedlá

ZO schvaluje finanční dotace spolkům a fyzickým
osobám pro rok 2019.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
místních komunikací.
ZO schvaluje za předsedu osadního výboru Libečov Miroslava Kučeru a předsedkyni osadního výboru Malé Přílepy ing. Olgu Kobilkovou. Bohumír
Malík je zástupce místní části Podkozí.

Zastupitelé v akci












areál pily a jeho plánovaná zástavba (Martin Malý, MSc. DBA, Daniel Dušek)
sběrný dvůr v areálu kasáren (Jiří Kříž, ing. Josef Hakl, Jiří Landa)
zpevněná plocha pro uložení bioodpadu za hřištěm (Jiří Kříž)
pokračování opravy místních komunikací v ulicích Sobočina, První a Druhá s využitím dotace
(Josef Husák)
využití areálu bývalých kasáren (ing. Zdeněk Štorek, ing. Zdeněk Steiner)
pokračování projektu pro odkanalizování a plynofikování Malých Přílep (Václav Kšír)
oprava komunikace na Vápenici – kanál popř. parkovací místa (Jiří Landa, Josef Husák)
dokončení oprav povrchů většiny místních komunikací porušených při výstavbě kanalizačních,
vodovodních a plynových řadů v Libečově (Miroslav Kučera, Václav Kšír)
zpracování studie pro případnou výstavbu školky a domu pro seniory v kasárnách (Jiří Kříž)
zlepšení přítoku vody do rybníka (Jiří Kříž, Josef Husák a všichni občané)
dokončení studie projektu voda - kanalizace Podkozí (Bohumír Malík a členové ZO)

Jak vidíte, hlavních akcí, které jsou v plánu na rok
2019, je víc jak dost. Doufám, že se nám většina
z nich povede dokončit, nebo alespoň rozběhnout.
Jako první můj úkol je provoz sběrného dvora, který snad vyřeší problém divoké skládky na koupališti, který se stupňuje. A ta poslední informace se
týká Dělnického domu, kde se snažím o provoz

restaurace. Toto je na dobré cestě a mám zajištěné
výroční schůze spolků a plesy. Tímto vás zvu na
12. Obecní ples, který se koná v Dělnickém domě
26. 1. 2019. O vývoji dalších již rozpracovaných
akcích /odpady, zástavba na pile, kanalizační přípojky v Libečově a další/ vás budu informovat příště. S pozdravem
Jiří Kříž, starosta
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Zeptali jsem se...
nových zastupitelů, čemu se chtějí věnovat v následujících čtyřech letech.
Kříž Jiří, 58 let. Pro počátek mého
působení ve funkci vidím tři hlavní
priority: zprovoznit sběrný dvůr v kasárnách, upravit do provozuschopnějšího stavu místo pro bioodpad na
hřišti. Nejdůležitější je zavodnit rybník, což je propojené s oblastí budoucí zástavby na pile.

Lidmila Voráčková, 74 let. Do
Chyňavy jsem se přistěhovala v roce
1973 a zároveň nastoupila do zdejší
základní školy. Jsem členkou výboru
Chyňavského klubu seniorů. Bude-li
mi zdraví sloužit a síly stačit, chci pomáhat škole a seniorům. Děkuji občanům za hlasy ve volbách.

Mgr. Dalibor Bartoš, 35 let, politolog a pedagog, zastupitel od roku
2006, radní a šéfredaktor Zpravodaje od roku 2014. Priority: zavádění
koncepce tzv. chytré obce, veřejný
internet, školství, Zpravodaj, spolupráce s místními spolky a veřejné
debaty s občany.

Miroslav Kučera, 72 let, umělecký
kovář. Chci se zaměřit na dokončení
kanalizace v Libečově a dále úpravu
povrchů vozovek, realizaci chodníku
k obchodu, vyčištění povrchové kanalizace a rybníka, úpravu dětského
a sportovního hřiště, opravu požární
nádrže.

Josef Husák, 57 let, soukromý podnikatel, radní od r. 2010, velitel SDH
Chyňava 2011-2018. Priority: vyřešení problémů s rybníkem v Chyňavě,
podstatné zlepšení stavu komunikací
a zlepšení jejich údržby, odstranění
náletových dřevin a nepořádku
v okolí všech našich místních částí.

Lenka Hladká, 49 let, účetní. Podílím se na pořádání mnoha kulturních
a společenských akcí. Připravuji
Chyňavský zpravodaj. Mou hlavní
prioritou je větší informovanost občanů o dění v obci a úzká spolupráce s
osadními výbory. Začneme se studií
vodovodu a kanalizace na Podkozí.

Ing. Josef Hakl, 48 let, systémový
specialista ČD, a.s. v oblasti životního prostředí, zastupitel od roku
2015. Priority: zaměření na životní
prostředí, zejména na zeleň, obnova
a ochrana parků a veřejného prostranství.

Karel Novotný, 37 let, učitel v mezinárodní mateřské škole. Vztahu
k přírodě mě naučil skauting. Jako
aktivní zastupitel se budu zaměřovat
na ekologii. Organizuji akce pro děti.
Ve funkci předsedy školské rady
uplatním své zkušenosti ze školství.

Naďa Křížová, 57 let. Přes třicet let
pracuji jako sestra specialistka - instrumentářka na operačních sálech.
Kdo mě zná, ví, že ráda pomáhám
lidem nejen ve svém oboru, ale i po
stránce lidské. V zastupitelstvu jsem
nováčkem, chci se podílet na rozkvětu obce a spokojenosti obyvatel.

Jiří Landa, 37 let, soukromý podnikatel, člen školské rady. Po osobních
zkušenostech jsou mé hlavní priority
informovat a následně čerpat evropské dotace, pokračovat ve spolupráci
se ZŠ, podpora a pomoc v ostatních
spolcích. Větší spolupráci s osadními
výbory a informovanost občanů.
Sportovnímu klubu Chyňava a Vinotéce Žaky za
ceny pro běžce. Dále děkuji Hasičům Chyňava za
možnost využití hasičárny, panu Křížovi za pomoc
při měření času a v neposlední řadě děkuji bráchovi
a mamce za velkou pomoc při celkové organizaci.
Pevně doufám, že příští rok se opět sejdeme a proběhneme se pro dobrou věc. Samozřejmě nemusíte
čekat až na prosinec, ale již v březnu se můžete zúčastnit terénního ½ maratonu nebo v červenci
Chyňavského duatlonu.
Zdeněk Steiner ml., hlavní organizátor

Charitativní běh
V prosinci 2018 proběhl již 3. ročník Charitativního
běhu pro Dětský domov v Berouně. I za mrazivého
počasí se na start postavilo 44 běžců a čekala na
ně trať o délce 6,5 km. Startovné na tento běh je
dobrovolné a vybraná částka ze startovného míří do
Dětského domova v Berouně. V rámci 3. ročníku se
povedlo mezi běžci vybrat částku 8 570 Kč.
Rád bych touto cestou poděkoval všem běžcům,
kteří se nebáli, přišli se protáhnout a především přispěli na dobrou věc. Také bych chtěl poděkovat
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Lampionový průvod na Malých Přílepech
V sobotu 3. listopadu 2018 jsme
uspořádali další ročník lampiónového průvodu na téma Pevnost
Boyard - 4. ročník lampiónového
průvodu s indiciemi ,,Hurá za pokladem".
Přibližně 50 dětí, které si s sebou
kromě lampiónu vzaly pěkné
masky, jsme rozdělili do 4 skupin.
Děti doprovázeli rodiče i jiní rodinní
příslušníci. Skupinky dětí provázely
kouzelnice Kuří Hnátka, Fiona,
Dýně a Saxana. Děti plnily úkoly na
6 stanovištích. Letos jsme se zamě-

řili tak trochu na prostředí kolem
nás. Děti cestou potkaly skřítka,
Sally a Jacka, kouzelnou panenku,
Hejhulu, poustevníka Huga a duhu.
Děti dle indicií, které dostaly na stanovištích, uhádly známou pohádku
a tím se jim otevřela truhla se sladkostmi a medailemi. Na dětském
hřišti, kde byl konec akce, se mohli
účastníci občerstvit čajem, klasickým svařákem nebo sladkým pečivem. Lampiónový průvod je dětmi
a rodiči velmi oblíben.
Bc. Marie Malá a Lucie Včalová

Svatomartinský průvod
Svatý Martin nezklamal a opět přijel na
bílém koni i se zásobou martinských rohlíčků. Dostalo se na
každého, kdo se chtěl
rozdělit. K tomu dobré
svařené víno, domácí
zákusky a vystoupení
školních dětí.
Lenka Hladká

Vysvěcení zvonu sv. Václav
Potom jsem osobně rozezněla
svatého Václava dálkovým ovladačem. Po chvíli se k němu přidal
stávající velký zvon z roku 1518,
který je zasvěcen Panně Marii.
Ten ručně rozhoupal mistr zvonař.
Myslela jsem, že tímto zvonem
práce Michala Votruby u nás kon-

čí, není to tak. Zdá se, že
v Libečově dosluhuje zvon na
kapličce a libečovští chystají podobnou akci jako my v Chyňavě
a to je dobře, držím jim palce.
Při našem slavnostním svěcení
zvonu nechybělo pohoštění - svařené víno, čaj pro děti a sladké

zákusky. Děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru tohoto vzácného
setkání a přiložili ruku k dílu. Tato
naše pospolitost byla oceněna
článkem v Berounském deníku
i reportáží v Českém rozhlase.
Jaromíra Beerová

Vzácný okamžik zachytil fotograf Luboš Řežábek
– čtyři chyňavští starostové u nového zvonu.
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Rozsvěcení vánočního stromu na Přílepech...
V sobotu 1. prosince 2018 jsme zorganizovali již 2. ročník tvořivého odpoledne s podvečerním rozsvícením
vánočního stromečku. Pro cca 22
dětí byly připraveny 4 stanoviště
s různorodou tvorbou. Děti s rodiči
mohly nabarvit sádrové svícny, vytvořit papírová přáníčka, barevně nazdobit polystyrénové koule a oblíbenou
činností byla výroba korkových ozdob. Některé ozdoby si děti odnesly

domů, jinými ozdobily vánoční strom
před Fořtovnou. Všichni účastníci
společně požádali Ježíška, aby ozdobený stromek rozsvítil. Poté jsme si
zazpívali koledu a děti si zapálily
prskavky. Ve Fořtovně byl pro děti
zdarma teplý čaj, sladké i slané pečivo a cukrovinky. Venku byl pro dospělé připraven grog, svařák, káva,
klobásy a buřty.
Bc. Marie Malá a Lucie Včalová

... a v Chyňavě
Vánoční strom v Lipkách ozdobily
první adventní sobotu svými originálními výtvory děti ze školy, maminky
přispěly „perníkovými“ ozdobami
a ještě malým betlémem. Škoda že
nevydržel v celé své kráse zdobit
okolí stromku ani od štědrého dne do
Vánoc. Přesto akce za spolupráce
kulturní komise, Spolku Chyňava dětem a dobrovolných hasičů dopadla

na výbornou a první sněhový poprašek jí dodal tu správnou předvánoční
atmosféru. Užili jsme si to více s hrnkem svařáku v ruce a přátelským klábosením se sousedy než pobíháním
po megaobchoďáku. A začali jsme
novou tradici. Protože se chováme
ekologicky a férově k životnímu prostředí, budeme si nosit na tyto akce
vlastní hrnek.
Lenka Hladká

Vánoční čas v Libečově

O třetí adventní neděli, 16. 12.
2018, jsme se sešli v Libečově na
příjemném sousedském setkání.
Program byl skutečně vánoční.
Rozsvěcení stromečku, na kterém
visí, stejně jako na vánočním stromě v Chyňavě, ozdoby vyrobené
na společném večeru pro ženy
pořádaným spolkem Chyňava dětem.
Byla také prohlídka Betlému umís-

těného v kapličce, který obci věnoval pan Miroslav Kučera st. Forma na betlém byla vyrobena Josefem Kučerou z Bzové z choroše.
Protože takový materiál vydrží
pouze 5 let, byl vyroben odlitek
z pryskyřice, který nyní zdobí kapličku.
Pro příchozí byl nachystán svařák,
káva, čaj. Stoly se prohýbaly pod
kupou občerstvení z vlastních zá5

sob občanů. Každý přinesl trochu
na ochutnání ze svého kuchařského umění a došlo i na výměnu receptů. V autobusové zastávce
jsme měli improvizované podium,
kde nám zazpívala a zahrála na
akordeon Markéta Landová za
doprovodu Radka Havlíčka.
Anna Recinová
Miroslav Kučera st.

Projekt „Proč zrovna já“

Společenská kronika
Listopad
Stanislav Halás, Chyňava
Eva Gruberová, Chyňava
Miroslav Strial, Chyňava
Zdeněk Tichý, Chyňava
Prosinec
Jaroslava Marxová, Chyňava

Betlém ve Lhotce
Rok 2018 byl pro Lhotku významný a navždy si ho budeme pamatovat. Oslavili jsme sté výročí našeho státu vysázením lipové aleje,
kterou hasiči představili před oslavami 85 let trvání místního sboru.
V naší malé vesnici proběhly akce
jako čarodějnice, máje s retro průvodem, Běh na Březovou Lhotu.
Takto pozitivně by šel uplynulý rok
uzavřít, ale bohužel se Lhotce nevyhnula velmi smutná událost. Při
silném větru 22. září padla památná několik století stará robotnická
lípa. Vnitřně poškozený strom naštěstí nezpůsobil veliké škody
a místní hasiči ho během poměrně náročného zásahu odklidili.

Přemýšlel jsem, jak využít lipové
dřevo z památného stromu
s dostatečnou úctou a proměnit jej
ve vzkaz budoucím generacím.
Nakonec jsem se rozhodl kontaktovat pana Jana Viktoru, řezbáře,
který zhotovil berounský betlém.
Překvapila mě skutečnost, že pan
řezbář se zavázal betlém dodělat
ještě před naším tradičním pitím
svařáku, tj. do 26. prosince. Cena
za provedení včetně salaše byla
vyčíslena na 67 tisíc, nakonec se
včetně příspěvku obce (10 000Kč)
vybralo mezi lidmi 85 000Kč, a to
během jednoho měsíce. Je to
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Poradna pro oběti trestných činů Probační a mediační
služby sídlí v Berouně, v budově ÚZSVM (vedle soudu),
Politických vězňů 20/18. Nabízí bezplatné a anonymní
poradenství, podporu a pomoc při vyrovnávání se s dopady trestného činu nebo při orientaci v trestním řízení.
Může nás kontaktovat každý, kdo se cítí být obětí a potřebuje o tom mluvit. K dispozici jsme v pondělí 14 - 17
hodin a ve středu 9 - 12 hodin.
Tel. 725 807 244 nebo email: lacinova.pms@gmail.com
Mgr. Bc. Irena Lacinová

krásný počin a ukazuje to, že když
jde o dobrou věc, držíme ve Lhotce spolu. Hasiči, kterým betlém
zůstane v majetku, si nechají ještě
ze zbylých prostředků vyrobit od
pana Viktory sochu sv. Floriána,
kterou připevní na štít hasičské
zbrojnice.
Slavnostní představení betlému
bylo tedy 26. prosince a účast byla vskutku na Lhotku impozantní.
Ten den akci navštívilo kolem sta
lidí, využili možnosti promluvit si
s panem řezbářem, Maruška zahrála koledy na saxofon, návštěvníci spokojeně popíjeli svařák
a pan starosta jim popřál vše nejlepší do nového roku.
Aby betlém zůstal „živý“, bude se
každým rokem rozrůstat o novou
figurku, na kterou budeme mezi
lidmi vybírat prostředky. Příští rok
se můžete těšit na plastiky oslíka
a kravičky.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem dárcům, protože díky
nim mohl vzniknout tento projekt a
památná lípa tu s námi existuje
dál a předáme ji v podobě betlému i budoucím generacím.
Jako poděkování zde uvádím jejich jména. Navíc budou na pamětní desce na betlému.
Dalibor Bartoš
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Dvořákovi, Lhotka;
Pavel Frydrych, Lhotka;
Dalibor Bartoš, Lhotka;
Vojtěch Stádník, Chyňava;
Zdena Šimková, Lhotka;
Lenka Kvasnicová, Lhotka;
Karáskovi, Lhotka;
Votavovi, Lhotka;
Marie Malá, Hořovice;
Pinkasovi, Lhotka;
Hana Bartošová, Lhotka;
Jana a Václav Kutmanovi, Lhotka;
Jan Kutman, Lhotka;
Pavel a Kateřina Kutmanovi,
Lhotka;
Marie Jirasová, Lhotka;
Mošnerovi, Lhotka;
Rumlerovi, Lhotka;
Libor a Kateřina Novotných,
Lhotka;
Lucia Ranglová a Pavel Plasz,
Lhotka;
Řebíkovi, Smečno;
Iva Mottlová, Lhotka;
Jiří Týfa, Lhotka;
Kordulovi, Lhotka;
Helena Kordulová, Lhotka;
Jiří Lukášek, Lhotka;
Michal Bartoš, Lhotka;
Bělohoradovi, Lhotka;
Špiritovi, Lhotka;
Palečkovi, Lhotka;
Václav a Milada Vlasákovi,
Lhotka;
Jiří Psota, Kladno;
Hana Adámková, Lhotka;
Petra Doušová, Lhotka;
Lenka a František Veselých,
Lhotka;
Žáčkovi, Chyňava;
Aneta Sabevová, Kladno;
Ivana Nováková, Lhotka;
Marie Šimková, Lhotka;
Obec Chyňava;
SDH Lhotka u Berouna

Předškolní kurzy
14. 2. Matematické představy a prostorová orientace
14. 3. Komunikace, rozvoj smyslového vnímání
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 žák půjde k zápisu.
Jsou pro každého budoucího prvňáčka.
Vždy od 16 – 17 hodin v prostorách ZŠ Chyňava, 1. patro

Chyňavská vnoučata

Vánoční akademie

Na začátku byla myšlenka potěšit ty, kterým není souzeno
trávit adventní čas v kruhu rodiny. Těm, kteří obětovali celý
život pro jiné, poctivě pracovali, vychovali děti a vnoučata.
Navštívili jsme proto Domov důchodců v Unhošti, kde děti
seniorům zazpívaly a předaly 120 krabiček cukroví. Také
jim vyprávěly o sobě a o škole. V návštěvách budeme pravidelně pokračovat.
Mgr. Vladimíra Hamousová

Všechny děti s úžasným nasazením předvedly, co se nového naučily. Ať už šlo
o nejmenší Berušky v přestrojení za vosičky, prvňáky se světýlky v rukou nebo páťáky se zcela novým tanečním stylem. Zaplněný sál odměnil každé vystoupení bouřlivým potleskem.
Lenka Hladká

Nová školská rada
Tajným hlasováním byli zvoleni noví
zástupci z řad rodičů, a to Jiří Landa
a Mgr. Veronika Jedličková.
Z členů pedagogického sboru byly
zvoleny Mgr. Zdeňka Marešová
a Bc. Rosana Zvelebilová.

Sto let Červeného kříže
Místní skupina ČSČK v Chyňavě
byla založena v roce 1951. Zakládajícími členy byli: Kalista J., Zajíc
S., Kalistová M., Jupová M., Melančín A., Větrovcová J., Veselá
B., Vrbská M., Kšírová M., Bulíčková B. a Šmídová A.. Organizace
se rychle rozrůstala, každý chtěl
znát základy první pomoci, do činnosti se zapojovala i nejmenší
mládež z naší školy. S rozvojem

zdravotnictví a jiného způsobu žití
rozvoj organizací ČČK stagnuje
a místní spolky zanikají. V našem
okolí působí Oblastní spolek ČČK
v Berouně, který provozuje azylový dům, dále pak místní spolky
v Hořovicích, Zdicích a u nás
v Chyňavě. Členská základna není příliš početná, ale o to více máme bezpříspěvkových dárců krve,
kteří podle svých možností i něko7

likrát ročně darují krev na
transfuzní stanici v Hořovicích.
Máme členky, které prošly kurzem
první pomoci a spolupracují
s místními hasiči při soutěžích.
Každoročně pro členy ČČK a dárce díky finančnímu příspěvku obce pořádáme výroční schůzi
s občerstvením a hudbou a několikrát ročně zájezd na divadelní
představení.
Eva Husáková

Sociální poradna
Již rok a půl je v provozu sociální
poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Centra pro zdravotně postižené a seniory středočeského kraje, pobočka Beroun. Najdete nás na zdravotním středisku
v 1. patře. Jsme tu každé úterý od
9 do 12 hodin a každou středu od
13 do 18 hodin v době, kdy má
ordinační hodiny praktická paní
doktorka. Mimo provozní dobu
fungujeme v Berouně, Na Parkáně 111, v penzionu pro seniory.
V roce 2018 nás navštívilo téměř
200 zájemců o naše služby. Nejvíce klientů bylo z obce a místních částí, avšak přicházeli i lidé
ze vzdálenějších obcí nebo trvale
žijící v chatové oblasti. Můžete
u nás získat informace o možnostech získání sociálních příspěvků,
pomůžeme s žádostmi o ně, poradíme s používáním a získáváním
kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené. Poradíme i s možností využití dlouhodobého ošetřovného (až 3 měsíce) pro rodinné příslušníky pacientů propuštěných z nemocnice,
které je možno nově využívat od
1. 6. 2018. V průběhu roku 2019
bude postupně zvýšen příspěvek
na péči ve 4. a později také ve 3.
stupni závislosti a to o 6 a 4 tisíce
korun na částky 19 200 Kč a 12

800 Kč. Je tak podporována domácí péče o osoby s dlouhodobě
nepříznivým zdravotním stavem,
aby mohly setrvat v domácí péči,
sjednat si a uhradit potřebné služby a nemusely tak ze svých domovů odcházet do pobytových
zařízení.
Pokud nejste mobilní nebo z jiných důvodů nás nemůžete navštívit na zdravotním středisku,
můžeme vás navštívit a řešit vaši
situaci též u vás doma.
Půjčujeme invalidní vozíky, elektricky ovládané polohovací postele, chodítka, toaletní křesla, různé
pomůcky do koupelny a na WC,
rotoped, přenosný skládací rehabilitační stůl a další. Zcela bez
poplatků půjčujeme berle, podložní mísy, podavače předmětů.
K dostání jsou u nás baterie do
sluchadel a další potřebné komponenty, zajistíme opravy sluchadla. Můžete si u nás zajistit rekondiční pobyt nebo výlet od Svazu
neslyšících a nedoslýchavých, se
kterým úzce spolupracujeme. Na
místě vám můžeme aplikovat přístrojovou reflexní masáž chodidel.
Pomůcky půjčujeme i mimo provozní dobu, pokud situace vyžaduje rychlé řešení (např. při propuštění z nemocnice, úraz apod.).
Stačí zavolat na uvedené tel. číslo

Dvě odvážné
Běh hasičů do Svatohorských schodů je unikátní závod dvojic hasičů
a hasiček v běhu na příbramskou dominantu – Svatou Horu. Jubilejního 10. ročníku Běhu hasičů do Svatohorských schodů se zúčastnily letos poprvé z našeho okrsku za SDH Lhotka
Alena Najmanová a za SDH Malé Přílepy Modré Andrea Štětková. Z celkem 19
soutěžních dvojic děvčata obsadila nádherné 5. místo. Tato akce se konala
8. září 2018 a má připomenout práci
hasičů při likvidaci požáru Svaté Hory
v dubnu 1978. Současní hasiči v „plné
polní“ zažijí, jaké to tenkrát mohlo být.
Naše dvě reprezentantky poctivě trénovaly na lhotecké rozhledně. Čas běhu
5:58:81 min.
Bc. Marie Malá

a domluvit předání.
Pokud potřebujete naše poradenské služby, které jsou ze zákona
poskytovány zdarma, navštivte
nás, jsme tu pro vás. Obecnímu
úřadu děkujeme za podporu
a spolupráci, které si hodně vážíme.
Přejeme všem občanům klidné
a bezstarostné prožití nového
roku 2019, spokojenost a hlavně pevné zdraví.
Petra Šedivá,CZPS Beroun
tel. 603 575 640
Konšelstvo Baráčnické obce
„Hůrka“ v Chyňavě
zve své členy
na Výroční členské sedění,
které se bude konat
v sobotu 16. března 2019
od 14 hod v Dělnickém domě.

KALENDÁRIUM
Sobota 26. 1.
Obecní ples v DD
od 20 hod hraje skupina PHZS
Sobota 2. 2.
Výroční schůze včelařů
od 11 hodin na galerii DD
Sobota 2. 2.
Výroční schůze SDH Chyňava
od 15 hod v DD
Sobota 16. 2.
Sportovní ples
od 20 hod hraje Galaxie
Neděle 17. 2.
Dětský maškarní ples
od 15 hod v DD
Sobota 23. 2.
Hasičský bál na M. Přílepech
od 20 hod hraje Akcent
Neděle 24. 2.
Maškarní dětský bál
od 14 hod u Vořechů
Sobota 2. 3.
Valná hromada SK Chyňava
od 10 hod v DD
Sobota 9. 3.
Maškarní ples u Lepičů
od 20 hod hraje Galaxie
Sobota 6. 4.
Jarní výstava
Neděle 7. 4.
Ukliďme Česko
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