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Obnovení činnosti naší baráčnické obce „Hůrka“
Koncem roku 2004 se schází torzo bývalého konšelstva s cílem oţivit činnost.
Tohoto sezení se zúčastnili sousedi: Miloslav Čermák-rychtář, Rudolf Endrštmístorychtář, tetičky: Zdenka Jonášová-tajemnice pohřebního odboru, Marie Krobová-berní, Věra Endrštová-konšelka, Emilka Nováková- syndik. Na tomto sezení
rychtář Čermák podal rezignaci, která byla přijata. Na následující konšelské sezení
byli přizváni sousedi Miroslav Strial, Josef Berdych, tetičky Marie Strialová a Marie Svobodová. V průběhu roku 2005 toto nově sloţené konšelstvo získalo pro
práci v konšelstvu další nové členy. Na výročním členském sezení
a současně
70. výročí zaloţení naší obce bylo dne 14. 1. 2006 zvoleno za účasti 39 členů nové 13ti členné konšelstvo v čele s rychtářem sousedem Miroslavem Strialem. Úkolem nového konšelstva bylo prohloubit vztahy s členskou základnou s cílem získání nových členů a navázat přetrhané vztahy se sesterskými obcemi soustředěnými
pod pohřebním odborem Baráčnické obce „Područín“ v Kročehlavech.
Účelem a posláním naší Baráčnické obce je i v dnešní době šíření myšlenek jako : prohlubovat lásku k vlasti a k lidem vůbec, oţivovat dobré sousedské vztahy
a souţití, pěstovat staročeské zvyky a obyčeje, udrţovat národní kroje a folklor.
Podporovat podniky veřejně prospěšné, národní, vlastenecké a dobročinné. Vést
členy k úctě člověka k člověku, toleranci, lásce a upřímnosti. Podporovat a šířit
Baráčnické ideje. Pořádat zasedání, výstavy, zájezdy, přednášky k uctění a oţivení
vzpomínek na významné osobnosti českých dějin i umění. Obhajovat, prosazovat
a rozvíjet českou řeč .
Činnost konšelstva vychází z úspěšné činnosti našich předchůdců: hlavním cílem
je získávání nových členů, zejména mladší generace. V důsledku delší nečinnosti
naše členská základna zestárla - počet členů se od roku 2006 sníţil z 248 na 152
členů. Za 10 let činnosti se nám podařilo získat 34 nových členů. Podmínky pro
členství je písemná přihláška. Vstup pro člena je limitován v 1.stupnici věkem
50. let, ve 2. stupnici věkem 55. let, členství bez účasti v pohřebním odboru není
limitováno věkem. Podrobnější informace na tel. 723621574.
Na naše výroční členská sezení zveme zástupce sesterských obcí a také se zúčastňujeme jejich sezení. Při příleţitosti ţivotních výročí (zlatá svatba..) a kulatých
výročích členů ( od 70 roků ) je navštěvujeme s blahopřáním a předáním
pozornosti. Kaţdý rok organizujeme
poznávací zájezdy pro členy i nečleny.
Zapojujeme se do akcí pořádaných OÚ
a společenskými organizacemi. Podle
nového Občanského zákoníku jsme
byli v prosinci minulého roku registrováni na SPOLEK u Městského soudu
v Praze.
Soused Martínek a tetička Raticová

3/2016
ZDARMA
Váţení spoluobčané,
jaro je obdobím, kdy
uklízíme své příbytky,
své okolí i svou obec.
Všichni chceme pít
čistou vodu, dýchat
čistý vzduch
a nemít kolem sebe hory
různého
odpadu.
Avšak ochota lidí vykonávat něco přínosného pro své bliţní se zdá
být v současné době
v ohroţení. Někteří
raději běhají na obec se
svými stíţnostmi. Jiní
kritizují a napadají ty,
kteří se snaţí něco tvořit, aniţ by oni sami
cokoli
v yk o n a l i .
S nápadem, nabídkou
pomoci nebo pytlem
odpadu sebraného
z veřejného prostranství dokáţe přijít málokdo.
Myslím si však, ţe
jsme
výjimkou
v aktivitě spolků ve
všech obecních částech. Jedním z důkazů
její pestrosti jsou například Staročeské máje v Chyňavě konané
21. května, na které vás
srdečně zvu!
Václav Kšír, starosta

Zp r á v y z r a d y

Zprávy z obce

Starosta obce pozval členy zastupitelstva na výjezdní zasedání rady, které se uskutečnilo 18. 4.
ve všech obecních částech. Přítomní zastupitelé
viděli problémy, které před nimi stojí
k vyřešení.

POZOR. TERMÍN PLACENÍ POPLATKŮ ZA
ODPAD JE DO KONCE KVĚTNA.
Poplatky za odpad je moţno platit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo převodem na účet obce
č.2823131/0100, VS je číslo objektu, u chat pouţijte
ještě SS 10001

Konflikt ohledně uţívání školní zahrady se stále
prohlubuje, ani majetkové komisi se nedaří problém vyřešit. Další jednání probíhají.
Rada prosadila rozšíření kritérií pro přijímání
dětí do MŠ o dobu trvalého pobytu, po kterou
musejí být hlášeny v našich obcích.
Rada opět řešila problematiku černých skládek
ve všech svých obecních částech.
Dotace na pořízení hasičského auta LIAZ pro
SDH Chyňava je odsouhlasena zastupitelstvem
Středočeského kraje.

Zprávy ze zastupitelstva
V současné době probíhá zhotovení studie proveditelnosti sběrného dvora. Ta předchází ţádosti o dotaci.
Plynofikace Lhotky pokračuje stavbu hlavního
řadu.
Na projekt splaškové kanalizace Libečov je
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.
Zpracovává se ţádost o dotaci na rozšíření MŠ
o pobočku v Ţelezné. K letošnímu zápisu přišlo
28 dětí.

BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí ) lze ukládat v Chyňavě pod hřištěm
Středa 16 – 18 hodin
Pátek 16 – 18 hodin
Sobota 14 – 15 hodin
Případně po dohodě s K. Krbcem ,tel. 723 541 683
Větve ze stromů lze ukládat na koupališti v Chyňavě
v sobotu 13 – 14 hodin.
Případně po dohodě s F. Hejným , tel. 775 689 409
Svoz domovního odpadu bude od 1. 5. 2016 v Chyňavě, v Libečově, na Lhotce a na Podkozí prováděn lichý
týden ve středu.
Svoz domovního odpadu bude od 1. 5 .2016 v Malých
Přílepích prováděn lichý týden v úterý.
PROČ TŘÍDIT ODPAD?
V loňském roce se recyklací obalových materiálů zachránilo území lesa veliké jako naše obec. Na jednu
fleecovou mikinu je třeba 40 PET lahví. Staré noviny
přineste do školy, za získané peníze pojednou děti na
výlet. Cestou ke kontejneru zhubneme, pohyb je zdravý. Stále vám připadá, ţe jsou to zbytečné věty?
Pokud budeme odpad „třídit“ do popelnice, budeme
kaţdý rok platit víc a víc za popelnici. Čím více odvezou popeláři popelnic, tím více nám naúčtují a tím
více zaplatíme příští rok. Počítejme...
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Příspěvek na plynofikaci
Z důvodu malého zájmu o plynové přípojky hrozí obci ztráta poskytnuté dotace. Proto budou zastupitelé na svém zasedání 30. 5. 2016 jednat o návrhu vrátit občanům náklady na pořízení plynové
přípojky až do výše 16 000 korun.
Pochopitelně jen těm, kteří na plynofikaci obce touto částkou přispěli. Podmínkou je podepsat smlouvu
s dodavatelem plynu a to nejpozději do 31. 8. 2016. Návrh také počítá s dorovnáním této částky občanům,
jimţ byly dosud vráceny náklady jen ve výši 7 000 korun. Dalším bodem jednání zastupitelů bude poskytnutí bezúročné půjčky občanům na pořízení plynového kotle.
Přijďte 24. května do Dělnického domu, od 19. hodin tu budou kromě zástupců obce také Ing. Anna
Recinová, specialistka na kotlíkové dotace a pan Jaroslav Malý, majitel firmy MALY – Bohemia, s.r.o.,
provádějící instalaci plynových přípojek a spotřebičů. Získáte další informace, najdete řešení přímo pro
vaši situaci.
Potřebujete investovat do nových radiátorů, oken nebo zateplení domu? Můţete se Ing. Recinové podrobně zeptat na podmínky získání kotlíkové dotace, případně dotace Zelená úsporám. Nemáte momentálně úspory na plynový kotel? Starosta naší obce vás informuje o poskytnutí bezúročné půjčky. Nechcete
vloţkovat komín? Máte obavy z nákladného provozu plynového topení? Pan Jaroslav Malý vám řekne podrobnosti o kondenzačních kotlích i o připojení třeba jen plynové varné desky. Jeho firma vám nezávazně
vypracuje rozpočet, zdarma vyřídí přípojku u dodavatele plynu a zajistí další servis. Oba specialisté, Ing.
Recinová i pan Malý, se vám budou věnovat jednotlivě, stačí domluvit si schůzku: Ing. Recinová –
tel. 777 655 120, p. Malý tel. 605 245 289.
Z původních 241 zájemců o plynovou přípojku jich dosud jen 80 podepsalo smlouvu s dodavatelem plynu. Vybudování nové přípojky na jiţ hotový plynový řad přijde v dnešní době na přibliţně 50 000 korun.
Vy ji můţete mít zadarmo a navíc vyřešit ekologické vytápění vašeho domu nebo alespoň přispět ke zdravějšímu ovzduší.
Iveta Nejedlá, red

Devadesátka na krku
Devadesátka je úctyhodný věk. Za tak dlouhou dobu se
dá zaţít mnoho zajímavých záţitků i historických událostí. Své by o tom mohl vyprávět i náš Dělnický dům.
Nápad postavit si svou tělocvičnu měla Dělnická tělovýchovná jednota po 1.sv.válce a i přes spoustu překáţek
se jim podařilo sehnat dost prostředků do začátku. Základní kámen byl poloţen v březnu 1923 a stavba mohla
začít. Projektantem prvního vzhledu budovy byl František Sláma, stavbu řídil Josef Krob z Chyňavy.
V té době bylo zvykem, ţe ruku k dílu přiloţili místní
řemeslníci, a nebyli to jen členové DTJ. Pracovalo se ve
volném čase a jak se můţeme dočíst v dobových záznamech, do zimy byla provedena hrubá stavba se
střechou. Následkem hospodářské krize a pro nezájem dělnictva se dokončení protáhlo aţ do roku 1926.
Velkolepé otevření proběhlo 23.5.1926. Konal se slavnostní průvod, prohlídka budovy a valná hromada
DTJ. Odpoledne byl velký koncert, soutěţilo se v koulení kuţelek a na novém sále se poprvé tančilo.
V DD se cvičilo, hrálo divadlo, pořádaly se schůze a besedy, ale i plesy a zábavné večery. Důleţitá byla
prodejna konzumu v přízemí, která fungovala aţ do roku 1948.
Jak budova stárla, dočkala se několika plastických operací. V roce 1946, jako dvacetiletá, dostala novou
střešní krytinu a byla vestavěna dřevěná galerie na sále. V roce 1948 ze skladu prodejny vznikla promítací
kabina, plátno bylo na jevišti. Širokoúhlé kino, jedno z prvních na okrese, bylo vybudováno v roce 1962.
Šikmá podlaha a pevně zabudovaná sedadla sice poskytly filmový komfort, skončila ale moţnost tanečních zábav a cvičení.
Pořádnou změnu zaţila budova v letech 1975 - 1977. Vzhled se přizpůsobil tehdejším moderním trendům, bylo vybudováno ústřední vytápění a nové sociální zařízení namísto suchých záchodů. Vznikly klubovny pro pionýry a místní spolky i prostory pro knihovnu. Projekt zpracoval ing. Stanislav Strial, stavbu
vedl Stanislav Petřík a dokončil ji Jaroslav Kalista, všichni chyňaváci.
Pokračování na str. 7
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Vítali jsme jaro a lákali sluníčko mezi nás
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Novinky ze školy
Škola se zapojila do projektu Českého atletického svazu – Atletika pro děti do škol a od jara jsme byli na
několika sportovních soutěţích. V Hokejbalu proti drogám byla děvčata 3. – 5. ročníku na 2. místě
v okrese. Tato soutěţ se konala ve sportovním areálu Beroun – Hlinky. Ve štafetovém běhu se naše děti
umístily na 1. místě v okrese. V Plavecko-běţeckém poháru, který se konal v Hořovicích, se umístil Richard Mathauser na 2. místě v okrese. Všem gratulujeme, jsou to krásné výsledky a děti také poznaly různá
sportoviště, různé sporty a porovnaly své síly v okresním měřítku.
3.- 5. ročník byl na dopravním hřišti v Berouně, kde někteří získali odznak Mladý cyklista, nejlepší byli
na okresní soutěţi. Byli jsme si prohlédnout legiovlak v Berouně s průvodcem.
V květnu bojovali prvňáčci a plnili úkoly černokněţníka a zachránili zakletou princeznu. Na závěr získali
medaili Jsem čtenář. Pasování na čtenáře se účastnili i rodiče. Dramatický krouţek předvedl vystoupení
Šípková Růţenka pro školu, rodiče, mateřskou školu a Klub seniorů v Dělnickém domě.
Ve dnech 6. – 10. 6. jsme ve škole v přírodě ve Dvoře
Chotětice u Sedlčan a další týden, 13. 6. - 17. 6. opět
sbíráme starý papír a víčka, kontejner bude přistaven na
školní zahradě.
Ve středu 1. 6. od 8,30 hod pořádají nájemci Dělnického domu pro školní i příchozí dětí velkou oslavu. Připraveny jsou soutěţe a ukázka hasičské, policejní
a zdravotnické techniky.
Závěr školního roku se blíţí, ještě nás čeká nějaké
učivo, opakování a výlety s poznáváním našeho okolí.
Alena Vacinová, ředitelka

Vítáme mezi námi nové občánky
Kristýna Štětková
Eliška Bolvanová
Bertram Paska
Lucie Chadrabová

Společenská kronika
Březen
Bohumil Kšír, Libečov
Vlasta Novotná, Malé Přílepy
Helena Boubínová, Chyňava
Jarmila Jůzová, Chyňava
Boţena Lorencová, Chyňava
Růţena Plodrová, Chyňava
Květuše Jonášová, Chyňava

Jaroslav Kára, Chyňava
Vlastimil Petřík, Chyňava
Duben
Jaroslava Kubásková, Chyňava
Anna Šímová, Libečov
Jiří Hofmann, Chyňava
Josef Kelnhofer, Chyňava - chaty
Ivana Procházková, Chyňava

88
87
85
85
84
83
83
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70
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Devadesátka na krku
Zatím poslední rekonstrukce se konala v letech 2005 - 2006. Šikmý sál se změnil na víceúčelový pro
sport, divadla, plesy nebo koncerty. Bylo přistavěno další sociální zařízení se šatnami a pod novou střechou
vybudovány pokoje. Stavbu projektovala Ing. Arch. Mariana Langová z Kladna, stavební dozor prováděl
Ing. Michal Mencl z Chyňavy a stavěla firma ČNES, a.s. Kladno.
Budova rozhodně na svůj věk nevypadá, přestoţe zaţila různé majitele. Od Konzumního spolku Beroun,
který přispěl do začátku, přes Včelu Praha, druţstvo Budoucnost Rakovník, aţ ji v roce 1941 získala obec
Chyňava.
Nájemců a uţivatelů se také našlo nepřeberné mnoţství, nejenom sál by mohl vyprávět. Zaţil divadelní
a filmová představení, taneční zábavy, schůzování, slib pionýrů nebo akademie dětí z místní školy a školky,
výstavy, sportovní zápolení i snahu o pohyb v kaţdém věku. Klubovnami i galerií prošlo mnoţství dětí různého věku, členů místních spolků nebo vzácných návštěvníků rozmanitých akcí.
Po ukončení provozu místního kina byly prostory
promítací kabiny přebudovány na restauraci, kde
dlouhá léta vládli Jaroslava a Zdeněk Hořických. Jak
se povede novým nájemcům, ukáţe čas. Určitě ale
všichni přejeme Dělňáku mnoho dalších spokojených
let, kdy ho budeme uţívat s úctou k těm, kteří ho stavěli nebo opravovali vlastníma rukama.
Zpracovala Lenka Hladká dle informací kroužku historie Chyňavského klubu seniorů

Zápis z třetí schůze spolků
V úvodu starosta Václav Kšír připomenul, ţe v letošním roce uplyne 675 let od zaloţení naší obce. Chyňava je ve věku zralé dámy, rozhodně si zaslouţí více úcty, neţ jsme jí prokázali při akci Ukliďme Česko. Jak
vyplynulo ze zprávy sdruţení Chyňava dětem, na tuto akci přišlo v Malých Přílepech 11 občanů, na Lhotce
6 občanů, v Libečově 12 občanů a na Podkozí 5 občanů. Dohromady nasbírali 45 pytlů odpadků. V Chyňavě
se zúčastnili manţelé Novotní, kteří nasbírali 5 pytlů. Jinak neţ ostudou se to nazvat nedá. V budoucnu potřebuje tato aktivita větší propagaci organizátorů a mnohem větší ochotu občanů Chyňavy. Rozjely se kurzy
jógy, jsou plně obsazeny ve středu i ve čtvrtek. Lze se zaregistrovat jako náhradník na tel. 739078526. Přijít
můţete na seminář o finanční gramotnosti, bude 18. května v Dělnickém domě od 19.00 do 20.30 hodin.
Další seminář je plánován na 7. června, rovněţ od 19.00 hodin na stejném místě. Bude o líčení a zaregistrujte se u L. Novotné, tel. č. 739078526, je pro omezený počet zájemců. Na letní prázdniny chystá sdruţení příměstský tábor s názvem Indiánské léto. Podrobnosti v příštím zpravodaji nebo u L. Novotné.na tel.
739078526.
Sportovci Vás zvou na memoriál J. a P. Husáka, proběhne 25. a 26. června. Plánují také dětský den, termín bude upřesněn na plakátech. Baráčníci ţijí letošními oslavami. Zahrádkáři pořádají výlet do Jenče
25. června. Přesné informace získáte u V. Čermáka nebo J. Lepiče. Jestli máte rádi Kladenskou heligonku,
pojeďte v září na její koncert do Zichoveckého pivovaru. Přihlásit se můţete u S. Waise. Kroužek italštiny
pro začátečníky měl svou první hodinu ve čtvrtek 12. května. Zájemci se ještě pořád mohou přihlásit
u L. Hladké, tel. 723442829. Senioři plánují tradiční posezení při táboráku v Dolíkách na 24. června.
Chyňavští hasiči pořádají letošní okresní kolo soutěţe v poţárním sportu 28. května od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren. No a kdyţ uţ tam budete, vydejte se po cestě dál a uţijte si Dětský den pořádaný
ochotnickým divadelním souborem. Na jejich verzi komedie Marca Samolettiho „Na správné adrese“ přijďte v neděli 19. 6. a v sobotu 25. 6. vţdy od 19. hodin. Další dětský den budou pořádat provozovatelé restaurace Dělnický dům 1. června. Zdravotnický dozor na hasičské soutěţi bude zajišťovat Český červený
kříž, který má na to nově vyškolené členky. Vyuţít je mohou i ostatní spolky a organizace na svých akcích.
Stačí se domluvit u E. Husákové, tel. 724235934. Na kaţdoročním posezení dárců krve předal předseda
spolku Pavel Landa svou funkci, kterou vykonával 22 let, Evě Husákové. Touto cestou mu členové ČČK
děkují za jeho dlouholetou a obětavou činnost pro místní organizaci. Stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana
Janského byl oceněn Petr Pytlík za 20 bezpříspěvkových odběrů a zlatou plaketou Monika Onderková, Iveta
Čeřovská, Jaroslav Potůček a Michal Radechovský za 40 bezpříspěvkových odběrů.
Iveta Nejedlá, red
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Velká ztráta na osadě Starý potok
Ţe na Podkozí proběhl jiţ tradiční Masopust je v květnu pozdě připomínat. Ţe by se ale ţádný Masopust,
stejně jako řada dalších akcí na Podkozí (lavičky, sázení stromů, moštobraní, ad.), neuskutečnila bez
BEZVA CHLAPA - Milana Řezníčka - to připomenou musíme. Na čtvrtém Masopustu v Podkozí šel Milan za nevěstu své ţeně, předchozí roky byl Pošťákem, Výčepním, jindy zas
Indiánem a Tátou ohně. Postavil tu lavičky i osadní stoţár. Ještě v sobotu se
spolu s 8 statečnými účastnil jarní brigády - akce Ukliďme Česko / Chyňavu /
Podkozí - kdyţ kolem pumpy na návsi v Podkozí prořezal stromy. Následující den na 13. kilometru Krušovického soudku padl. Hluboce zarmouceni říkáme jen...Milane, děkujem!
Kateřina Husová Polačková

Staročeské máje
se konají v sobotu 21. 5. 2016 v obci Chyňava
průvod obcí od 13.00 hodin
Česká beseda od 18.00 hodin
s ţivou hudbou pod vedením ing. Petra Jungmanna
taneční zábava v pohostinství U Lepičů začíná ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje Láďa Horváth BAND.

Obecní brigáda a čarodějnice na Lhotce
Projekt odpočinkového místa u rybníka začala obec realizovat jiţ v roce 2011 a od té doby se i díky zapojení místních obyvatel podařilo vybudovat unikátní místo pro setkávání malých i velkých. Kaţdoročně zde
místní sbor dobrovolných hasičů pořádá pálení čarodějnic doplněné o řadu zajímavých aktivit pro ty nejmladší. Nejinak tomu bylo i letos – děti soutěţily ve štafetovém běhu, střelbě ze vzduchovky, zkoušely si
poţární stříkačku a večer vyrazily na stezku odvahy do lesa plnit úkoly od čarodějnice, aby nakonec objevily ukrytý poklad v domečku na nově vybudovaném dětském
hřišti.
Před pálením čarodějnic proběhly dvě obecní brigády na výstavbu kamenné zídky u jiţ zmiňovaného hřiště. Celkem se nás
sešlo dvacet včetně pracantů ze Zájmové organizace Jánská
a zdarma se odpracovalo více jak 100 hodin. V plánu ještě máme vybudovat kamenný chodník od altánu k místní komunikaci. Veliký dík patří všem, kteří jsou ochotni zapojit se nezištně
do práce, aby zlepšili místo, kde ţijí.
Dalibor
Chyňavský divadelní soubor vás zve na

" Dětský den "
Váţené děti, rodiče, babičky i dědečkové, přijďte všichni
v sobotu 28.05.2016 od 14.00 hod. do 15.30 hod.
strávit příjemné odpoledne do říše pohádek.
Začátek cesty je jako již tradičně od hájovny
Pro děti bude na závěr připraven špekáček k opékání a limonáda.
Vstupné dobrovolné
Při špatném počasí bude akce v areálu bývalých kasáren
Kadeřnictví Martina Čeřovská oznamuje změnu pracovní doby
Dámské - na objednávku
Pánské, dětské - úterý a čtvrtek 15 - 17,30 hod bez objednání
tel. 723430167, www.kadernictvi-chynava.cz
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