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Důležité informace
Na základě přijatých opatření
se mění úřední hodiny Obecního úřadu takto: Pondělí 8 - 11
hod, Středa 14 - 17 hod.
Každá návštěva ordinace praktické lékařky musí být vždy předem telefonicky domluvena na
tel. 607 072 688.
Ordinace zubního lékaře se do
odvolání ruší.
Autobusové linky v současné
době jezdí podle prázdninového jízdního řádu. Sledujte informace o případných změnách.
Místní knihovna je až do odvolání uzavřena.
Pro veřejnost je zakázán vstup
do všech prostor Dělnického
domu.
Aktuální informace k nastalé
situaci najdete na webu obce,
na vývěsní desce před OU nebo
v aplikaci V obraze.

ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto jarním sloupku bych se
rád věnoval věcem, které k jaru
patří, ale bohužel vždy není
všechno růžové.
V současné době prožíváme velmi
nepříjemné období, které je pro
nás všechny dosud nepoznané.
Přeji všem pevné nervy a hlavně
zdraví. Věřím, že po této chmurné
době se zase ve tvářích objeví
úsměv a budeme si užívat jaro, na
které se všichni těšíme.
A protože s dobrou náladou jde
všechno lépe, přeji všem jen
dobrou náladu a užijte si jarní práce. Určitě jste správně nabuzeni
a proto nám všechny jarní práce
půjdou hezky od ruky. Někdo začne ve sklepě, někdo ve stodole,
jiný se vrhne na zahradu a všichni
se stejným cílem – přivítat jaro
v čistém a hezkém prostředí. Letos máme díky velmi mírné zimě
časovou rezervu, alespoň co se
týká stromů a vlastně celé zahrady. Proto mě ani nepřekvapilo,
když jsem začátkem března viděl
„provzdušňovat“ zahradu, teda
přesněji trávu.

Věřím, že se občané zúčastní
nejen úklidu doma, ale také akcí
na podporu úklidu obce. Jedna
z těchto akcí snad proběhne
v neděli 5. dubna. Loni jsme touto
akcí zprovoznili sběrné místo
v kasárnách a také letos se tento
prostor využije. Po ročním zkušebním provozu tohoto objektu je
to poznat, jak na čistotě v obci, tak
i v okolí. A jelikož proběhne na
jaře v obci spousta akcí, bylo by
hezké mít obec čistou. K tomu
nám zároveň pomůže i kapacita
tohoto sběrného místa.
Co se týká již realizovaných jarních aktivit v obci, tak je to např.
čištění koupaliště, čištění koryta
potoka, úklid u Němců atd. Po obdržení dotace začne akce Sobočina, o které Vás budu informovat.
Za to chci poděkovat Josefu Husákovi, který to má celé na svědomí.
A poslední věc a úkol pro všechny
- HLEDÁME ZUBAŘE. Máme připravený byt a ordinaci. Konec
dubna se blíží, a proto celá věcSPĚCHÁ. Děkuji za spolupráci
S pozdravem Jiří Kříž starosta

Obec Chyňava nabízí od 1. 5.
Zápis do 1. třídy ZŠ Chyňava proběhne letos
2020 prostory určené pro zubní
vzhledem k mimořádným opatřením bez přímé
ordinaci a zakoupení vybavení
účasti dětí.
stomatologické ambulance.
Sledujte webové stránky školy, v pondělí 30. 3.
Pro nového nájemce je možzde bude zveřejněn tiskopis, který je nutné vyplnost přidělení bytu ve stejné
nit, podepsat a vhodit do poštovní schránky
budově. V případě zájmu konumístněné u dveří Základní školy Chyňava.
taktujte přímo starostu obce
Jiřího Kříže na tel. 311 691 122 Po ukončení mimořádných opatření se škola pokusí uskutečnit
n e b o
n a
e m a i l : setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostřeobec.chynava@seznam.cz
dím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy.

Co musíte vědět
Od minulého čísla Chyňavského
zpravodaje se toho v obci událo
a také udělalo celkem dost, tak
abyste byli „v obraze“.
Příprava nového územního plánu
obce, který má na starosti Martin
Malý, je pro vás občany již známou
věcí. Pan Malý je ochoten občany
o vývoji nového územního plánu informovat a zodpovídat veškeré dotazy. A teď další informace:
Začneme opět plynofikací, ale ne
v Libečově, nýbrž na Malých Přílepech. Tady se už akce rozjíždí, ale
předpokládaný souběh s kanalizací
je nereálný. Více se o tom dočtete
na straně 3.
Budu pokračovat situací v Libečově,
kde jsou již plyn i kanalizace vyřešeny. Řeší se zde kromě jiného i pozemky pro hřiště. Nejvíce informací
má o této záležitosti Miroslav Kučera, který je jako vždy velmi aktivní.
Pevně věřím, že se mu vše povede
jak si představuje.
Na Lhotce se připravuje projekt na
zvětšení budovy bývalé knihovny na
návsi, které by měla sloužit všem
obyvatelům obce k pořádání schůzí,

Garáže na sídlišti
Projekt garáží na Sídlišti dostává
reálné obrysy. Projekt nových garáží je dělán především z důvodu odfiltrování velkého množství aut
z přilehlých ulic a zabezpečení plynulého průjezdu např. pro popeláře,
zimní údržbu, atd.. Předtím, než-li
budou obyvatelům Sídliště představeny projekty, musí ZO vyřešit jakým způsobem budou garáže přiděleny, zda-li budou nabízeny formou
odkupu, nebo pronájmu, atd.. Je
tedy ještě hodně otázek, na které
musí zastupitelé najít odpovědi. Nyní můžeme potvrdit, že staré garáže
se budou kompletně bourat a je potřeba, aby nynější uživatelé těchto
„staveb“ s tímto počítali. Veškeré
informace se obyvatelé Sídliště dozví s časovou rezervou, aby se na
vše mohli připravit. Pokud již nyní
máte nějaké dotazy, můžete se obrátit na člena ZO, Ing. Zdeňka Steinera ml., který má celou akci na starosti.
Ing. Zdeněk Steiner ml.

výstav, kulturních akcí. Rovněž
budou mít možnost místnost využívat maminky s dětmi v případě horšího počasí, když si nebudou moci hrát venku.
K výročí obce vznikne u lesa veliký nápis LHOTKA, který bude
vidět už z hlavní silnice od Železné. Zatím se nám podařilo místo,
kde nápis vznikne, pečlivě uklidit
díky firmě pana Nováka.
Osada Podkozí je v současné
době asi v nejklidnějším období
roku. Mám na mysli odpadové
hospodářství a celkový stav
v okolí kontejnerů, kde je pořádek.
V Chyňavě je největším úspěchem přidělení dotace cca 3 mil.
Kč na opravu silnice v ulici Sobočina, První a Druhá. Výběrové
řízení vyhrála firma ČNES a.s.
Termín zahájení je plánován na
5.- 9. měsíc 2020 s dobou zhotovení 8 týdnů. Občané dotčeni
touto akcí, především z důvodu
řešení jednotlivých vjezdů, budou informováni.
Další pozitivní informací je možnost pronájmu prostor v hale
v kasárnách, kde je již hotová
elektroinstalace. Více informací
se dozvíte na obecním úřadě.
Ing. Zdeněk Steiner má na starosti garáže na sídlišti a informace o řešení této akce přináší
v samostatném článku na této
straně.
A poslední aktualitou ohledně
kasáren je prodej pozemků okolo
soukromých hal. V tomto případě
se řeší celkový způsob využití

objektu pro potřeby obce nebo
případný prodej žadatelům. To
se bude řešit v následujícím období.
Zároveň bych chtěl občany informovat o finančním vyrovnání
s Obcí Železná při akci kanalizace Libečov — ČOV (čistírna odpadních vod) Chyňava, kde zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu
½ nákladů na zhotovení, tj. 871
tis. Kč.
Další informace:
Povedlo se vypustit bývalé koupaliště a následně se bude čistit
s možnou opravou hráze a úpravou okolí. Mohla by to být například vzorná požární nádrž.
Vyčistilo se koryto potoka včetně
uličky u Nováků. Zde se uvažuje
o napojení na odvod vody
z Vápenice. Také se připravuje
možnost odvodnění ulice Ke
skalce (vedle Pytlíkovic). Ale
nejdříve musíme najít směr, kudy vede potrubí a pevně věříme,
že se nám to povede.
Pokračuje se s chodníkem na
Průhoně, kde jsou dva návrhy,
které musí odsouhlasit KSÚS
a následně uvidíme.
Co se týká zubaře, toho zatím
nemáme, i když byteček se už
rýsuje. Tak nám držím palce.
Informace o sběrném místě najdete v příštím čísle, protože se
řeší kolaudace a provozní záležitosti, které ještě nejsou uzavřeny. Jinak je provoz stále stejný
a provozní doba je: středa 13,3016,30 , sobota 9,00 - 12,00 hod.
Jiří Kříž, starosta obce

Jízdní řády
Na základě žádosti ze strany obce a zejména rodičů školních
dětí proběhla schůzka se zástupci společnosti ROPID, která má
na starosti jízdní řád nově zřízené autobusové linky 630. Naše
připomínky byly zapracovány
a od 10. 2. jezdí autobus podle
upraveného jízdního řádu. Opět
zastavuje u chyňavské školy
a na zastávce na Sídlišti.
V této souvislosti prosíme rodiče
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o respektování nového dopravního značení u školy, aby zejména
ráno mohl autobus bez problémů
zastavit v místě vyznačené zastávky. Jedná se hlavně o bezpečnost dětí, proto buďme k sobě ohleduplní.
Lenka Hladká

Plynofikace Malých Přílep
V pondělí 2. března letošního
roku, po skončení období zimní
údržby a po několikaletých přípravách se konečně započalo se
stavbou plynofikace Malých Přílep.
K provedení stavby byla vybrána
firma RISL s.r.o. Hostivice. Stavbyvedoucím je Bc. Jan Husník,
telefonní číslo: 728 940 408. Protože se jedná o námi prověřenou
firmu, lze předpokládat, že problémy, které provázejí každou stavbu, budou minimální a budou vyřešeny ke spokojenosti přílepských občanů, stejně jako tomu
bylo v Chyňavě, Lhotce nebo
v Libečově.
Rozdíl je bohužel ten, že tuto
stavbu provádíme na své náklady
bez jakýchkoliv dotací. Většinu
předešlých staveb jsme také realizovali před digitalizací katastru,
kde na nějakém odbočení v trase
příliš nezáleželo. Nyní máme většinu pozemků vytýčených a tak

očekáváme od majitelů dotčených
nemovitostí a pozemků maximální
vstřícnost a shovívavost. Přestože
nedostaneme žádnou dotaci
a zdánlivě nezáleží na splnění
předepsaného počtu přípojek, tak
opak je pravdou. Máme totiž
smlouvu s distribuční firmou
GasNet, s.r.o. o nájmu plynárenského zařízení, kde výše nájmu
se bude odvíjet od počtu uzavřených odběratelských smluv
a množství odebraného plynu.
Zastupitelstvo obce tedy podle
mého názoru správně rozhodlo,
aby stejně jako v Chyňavě byla od
občanů Malých Přílep vybírána
záloha 16 000,- korun za každou
požadovanou přípojku s tím, že
tato záloha bude v plné výši vrácena po splnění podmínky odběru
plynu do jednoho roku po kolaudaci stavby plynovodu.
Pro vaši informaci uvedu, že obec
může hradit vedení jen po veřejné
části. Pilíř, případně plynová dvíř-

ka, si musí zaplatit a vybudovat
majitel připojované nemovitosti
a musí je mít připraven v předstihu, aby se firma nemusela se
svou technikou několikrát vracet.
Upozorňuji, že přesné umístění
pilíře nebo dvířek určí stavbyvedoucí. Ten také prosí všechny občany, aby neparkovali před domy
ve dnech, ve kterých se bude
v jejich ulici stavět. Harmonogram
stavby bude upravován podle požadavků stavební firmy a občanů
Malých Přílep a bude v dostatečném předstihu dán ve známost.
Na závěr této prvotní informace
připomínám, že přípojek má být
podle projektu vybudováno celkem 104. Stavba každé další, samostatně budované přípojky, přijde stavebníka několika násobně dráž, nepočítaje v to složitou administraci takové dodatečné
stavby.
Václav Kšír, st.

Sportovní areál Chyňava
Fotbalové hřiště se nám mění
před očima. Nyní jsou připraveny
sloupy k natažení nových ochranných sítí, abychom eliminovali
možnosti, že nám míč vletí do
sousední zahrady. I když se hodně snažíme, aby se to nestávalo,
tak tomu bohužel nedokážeme na
100% zabránit, proto bychom
chtěli poprosit o toleranci naše
sousedy, kterým občas zvoníme
na dveře se žádostí o vrácení našich míčů. Není to ovšem pouze
o nových sloupech, ale především
se chystá nové dětské hřiště, které bude v sportovním areálu, takže se naše hřiště rozroste o další
prvky, které zabaví Vaše ratolesti.
O hřiště se během roku stará firma Petra Nováka a musíme
uznat, že to dělá velmi dobře. Málo lidí si uvědomuje, že udržet areál provozuschopný a nadále ho
vylepšovat, zabere spoustu času
a především během roku je potřeba o hřiště a trávu samotnou
dobře pečovat. Hřiště se musí

pravidelně zalévat, hnojit, sekat
a různě protrhávat, aby tráva byla
kvalitní a při případných přívalových deštích absorbovala největší
možné množství srážek. Je třeba
si uvědomit, že hřiště je otevřeno
pro všechny návštěvníky a neslouží pouze fotbalistům, ale hrají

3

si zde děti ze školky, in-line dráhu
využívají nadšení sportovci
a mnoho dalších lidí sem přichází
relaxovat. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli i poprosit, abyste
se ke hřišti a jeho vybavení chovali ohleduplně a neničili naší práci a čas.
Daniel Steiner

Z Chyňavy do Lausanne
Švýcarské město Lausanne hostilo v lednu třetí ročník Olympijských her mládeže. Jen z České republiky
se soutěží zúčastnilo 74 mladých sportovců. Jedním z vybraných byl i Matyáš Šapovaliv, mladý hokejista, kterému se při finálových bojích podařilo pár vteřin před koncem dát rozhodují gól. Získal tak pro tým
bronzovou medaili. Jak řekl přítomným novinářům, tahle medaile je nejvíc, čeho zatím dosáhl.
Je Vám to jméno povědomé? Ano, Matyáš bydlí v Chyňavě. Je mu 16 let a prvním rokem studuje na
Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii Kladno, obor Stavebnictví. Zeptali jsme se na
jeho zážitky z olympiády i život s hokejem.
Jak dlouho hraješ hokej?
Hokej hraji od pěti let. Začínal
jsem v Berouně a teď nastupuji na
postu centra za HC Rytíři Kladno
v kategorii juniorů. Klub má status
Akademie českého hokeje a jeho
hráči dostávají klubové oblečení
i části výstroje. Já jsem v letní sezoně testoval hokejovou výstroj od
firmy CCM.
Kolik času ti zabere hokej?
Skoro veškerý čas. Máme sedm
tréninků týdně a dva zápasy, jen
v neděli mám většinou volný den
a to se věnuji škole. Pokud se
však najde chvíle volna, rád se
věnuji plavání nebo jízdě na kole.
V zimě sjezdovému lyžování.
Chtěl by ses hokejem jednou
živit nebo je to jen koníček?
Lední hokej je moje velká vášeň
a mám ho velmi rád. Pokud by se
naskytla příležitost, byl bych velice
šťastný, pokud bych se mohl v
životě živit tím co mě baví. Kdyby
se mi podařilo zahrát si v NHL,
bylo by to úžasné.

Kdo tě vybral na olympiádu?
Na zimní Olympiádu mládeže ve
švýcarském Lausanne jsem se
kvalifikoval časem v dovednostní
soutěži, (překážkový slalom +
střelba na bránu), která měla pro
všechny státy stejná jednoznačná
pravidla daná mezinárodní hokejovou federací (IIHF).
V jakém rozestavení se hrálo?
Hrálo se na malém hřišti (v jedné
třetině kluziště). Vždy proti sobě
nastupovali 3 hráči v poli a brankář. Střídání probíhalo po 1 minutě po zvukovém signálu. Zápas se
hrál na 3 x 16 minut hrubého času. Brankáři se střídali po 8 minutách.
Kdo kombinoval hráče do
týmů?
Hráče do jednotlivých týmu vybírala mezinárodní hokejová federace podle velmi složitého matematického vzorce, kde ze zadaných
časů z dovednostní soutěže + národnosti hráče vzešlo složení mezinárodních týmů.

Jaké plány máš do budoucna?
Mým velkým snem je být součástí
národního tým ČR a získat možnost si zahrát v NHL.
Děkujeme za rozhovor a držíme
Ti palce, abys dosáhl dalších
podobných úspěchů na své
cestě za vysněným angažmá
v NHL.
Vážení čtenáři, jméno Matyáš Šapovaliv si dobře zapamatujte, ještě ho určitě uslyšíte.
Lenka Hladká, Iveta Nejedlá, red

Fotbalová jarní příprava je u konce
V krátkosti bych zhodnotil jarní přípravu mužstev
SK Chyňava. Přípravu
jsme zahájili již 30. ledna
2020 pod taktovkou trenéra Zdeňka Hrubého.
Společně trénovali hráči A i B
mužstva a s nimi někteří dorostenci. Účast na trénincích byla vcelku
uspokojivá, vždy se nás sešlo minimálně 15. Využívali jsme sál
Dělnického domu, jezdili na UMT
v Unhošti a Zličíně a v neposlední
řadě nepohrdli jsme ani výběhů do
přírody. Trénovali jsme 2x až 3x
týdně. V rámci přípravy jsme absolvovali již tradiční zimní soustředění v Sporthotelu Tichá Orlice
v Ústí nad Labem, kterého se zú-

častnilo celkem 20 hráčů od dorostenců až po naše funkcionáře
výkonného výboru SK.
Bylo to opět pěkné zpestření naší
činnosti, kdy kluci dostávali pěkně
do těla, ale zároveň si i užili
v jiném městě. V rámci soustředění jsme sehráli přátelské utkání
proti účastníku břeclavského
okresního přeboru Sokolu Kostice.
I když jsme měli po celou dobu
utkání značnou herní převahu,
nakonec jsme odešli poraženi
1 : 2. Naši branku vstřelil Daniel
Steiner. Po návratu ze soustředění jsme sehráli přátelské utkání
s SK Hudlice na UMT na Zličíně.
Tentokrát jsme se nesešli v tak
silné sestavě a po takřka celé
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utkání jsme tahali za kratší konec.
Prohráli jsme 2 : 4, když naše obě
branky zaznamenal opět Daniel
Steiner.
Pro naše příznivce snad budeme
mít jednu fotbalovou perličku a to,
že po tradičních Májích by se
v neděli měl uskutečnil opravdový
fotbalový svátek na našem hřišti,
když zde měla hrát všechna naše
mužstva.
Měla nás čekat generálka na jarní
část sezony, a to zápas v Nižboře,
avšak kvůli nastalé situaci jsou
veškerá utkání zrušena. Nikdo
neví, kdy sezona začne a jestli
vůbec.
Daniel Steiner

Supervíkend přílepských hasičů
Takto lze bez ostychu nazvat poslední únorový víkend, kdy náš
sbor pořádal hasičský bál a dětský
maškarní karneval.
Vše odstartoval sobotní hasičský
bál, který letos přilákal mnoho tancechtivých návštěvníků. Všichni
mohli rovněž obdivovat novou výzdobu sálu, kterou tvořila žlutooranžová skládaná kolečka. Jako
další letošní novinku jsme přichystali populární fotokoutek, kde se
návštěvníci našeho bálu mohli
vyfotit s hasičskými rekvizitami a
vtipnými hláškami.
Program zahájil náš kulturní referent vlastní složenou básní, čímž
všechny přítomné náramně pobavil. Tradičně první tanec večera,
Přílepský oves, zazpívali opět naživo pánové Jiří Nejedlý a Karel
Pošta a odvedli skvělý výkon. Celým večerem provázela hudební
skupina Akcent. Prodalo se celkem 152 vstupenek, což bylo
v sále opravdu znát.

Večer ubíhal skvěle, lidé se bavili
a taneční parket byl stále přeplněný. Proběhl rovněž i prodej lístků
do tomboly a následný výdej pěkných cen. Celkem se jich díky našim sponzorům, členům a příznivcům shromáždilo 310.
Protože se chtějí bavit i děti, upořádal pro ně sbor v neděli Dětský
maškarní karneval. Někteří z nás
toho ani moc nenaspali a šlo se
připravovat na sál vše potřebné.
Úderem druhé hodiny odpolední
proudily do hostince „U Vořechů“
davy rodičů a prarodičů, doprovázejících
své
ratolesti
v rozmanitých kostýmech. Opět
bychom nevybrali nejlepší masku,
neboť všechny kostýmy byly úžasné. Karnevalem již tradičně provázel klaun Pohodička se svými pomocníky – Pirátkou, Indiánkou,
Šnečkem a Beruškou. Děti se bavily, smály a soutěžily, za což si
odnesly sladké odměny.
Děkujeme všem členům, kteří se

podíleli na přípravách hasičského
bálu i dětského maškarního karnevalu a všem sponzorům, jejichž
podpory si velmi vážíme.
Ivana Krbcová, SDH Malé Přílepy

Dobrá práce se vyplatila
V únoru se v Chyňavě uskutečnil
tradiční Sportovní ples, který zahrnoval i dražbu známých fotbalových a hokejových osobností, jako
jsou Jan Bořil – Slavie Praha,
Adam Hložek – Sparta Praha
a Jaromír Jágr – HC Rytíři Kladno.
Nutno podotknout, že tato iniciovaná akce se setkala s velkým
ohlasem a samozřejmě
i s patřičným finančním ohodnocením. Při dražbě bylo vybráno celkem 11 800,- Kč. Největší pozornost byla zaměřena na dražbu
slavistického dresu, který nakonec
získal skalní fanoušek Slavie
a majitel vinotéky v Chyňavě pan
Jaroslav Žáček.
Po skončení této akce nám organizátor Ing. Zdeněk Steiner sdělil :
„Na základě takového velkého
ohlasu a vybrané částky, která
bude předána do Dětského domova v Berouně, se musí opět příští
rok sehnat další dresy takových
velkých osobností našeho sportovního života, ať už se to týká

fotbalu nebo hokeje.
Už teď s bráchou přemýšlíme na
tom, koho příští rok oslovit. Děkuji
touto cestou všem, kteří se na této
akci aktivně podíleli, zejména pak
mému bratrovi Danielovi, Karlu
Řehořovi ml. a Petru Pudhorockému ml.“
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Společné foto výherců dražených
dresů společně s Jaroslavem Žáčkem. Ve sparťanském je Lada
Pudhorocká z Hýskova,
v kladenské Petr Novák a ve slavistickém Sára Petráčková.
Zdeněk Steiner, předseda
Sportovní klub Chyňava, z.s.

Společenská kronika
Leden
Marie Kšírová, Chyňava
Jaroslava Halásová, Chyňava
Anna Bejvlová, Malé Přílepy
Eva Holečková, Libečov
Věra Hladká, Chyňava

91
88
87
85
80

Únor
Marie Šimková, Chyňava
Miloslava Zajícová, Chyňava
Jaroslava Jonášová, Chyňava
Jiřina Fousová, Chyňava
Josef Hakl, Chyňava
Milada Haklová, Chyňava
Jaroslava Strialová, Chyňava
Václav Voráček, Chyňava

92
90
90
88
85
84
82
81

Historie Březové Lhoty
Letos bude Lhotka oslavovat 700 let od svého založení. Předchůdkyní dnešní Lhotky byla Březová Lhota,
která byla založena roku 1320 Přibíkem z Chrustenic. Rolníci byli po dvanáct let osvobozeni od placení
daní, měli tedy jakousi lhůtu a od tohoto slova se odvozuje i název obce.
V občanských sporech mezi obyvateli vesnice rozhodoval konšelský soud v Berouně. Lidé chodili
do loděnického kostela, protože
vesnice byla podřízena duchovní
správě místní fary.
Od roku 1321 do roku 1337 Březovou Lhotu spolu s Tetínem,
Mníškem pod Brdy a Dobříší držel
písař zemský, pan Štěpán z Tetína. Byl příbuzným krále Václava
II. z levého boku. Roku 1338 daroval Březovou Lhotu klášteru Augustiánů u Sv. Tomáše na Malé
Straně.

Od té doby není o Březové Lhotě
zmínka, pravděpodobně patřila
svého času ke královskému městu
Berounu. S určitostí víme, že se
pod berounskou správou ocitá po
roce 1520.
Dalším zajímavým rokem je rok
1547, kdy král z habsburské monarchie Ferdinand I. vrací Březovou Lhotu i s Plešivcem na žádost
konšelů zpět Berounu. Vesnice
byla městu zabavena, protože berounští byli na straně stavů proti
Ferdinandovi.
Dalibor Bartoš

Pomáháme si
V Čalounictví Jiřího Landy se šily
roušky pro potřeby obyvatel naší
obce. Kdo měl bavlněnou látku
nebo tkalouny, přispěl svým materiálem na jejich výrobu. Konečně
našly uplatnění všechny ty cíchy
a prostěradla po babičce, ale tkalounů je stále málo.
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Školní okénko

Paní učitelka Kateřina Polačková
se zúčastnila se třemi žákyněmi,
Emmou Cachovou, Rozálií Landovou a Denisou Bartošovou,
XX. ročníku pěvecké soutěže Ministerstvo zemědělství vyhlásilo
Královedvorská koruna. Děvčata dětskou soutěž ke Světovému dni
vody 2020. Soutěž je určena pro
obsadila výborné 3. místo.
žáky základních škol, nižších tříd
víceletých gymnázií a školy pro
žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami.
Letošním tématem je „Voda a klimatická změna“. Takže Robin
Hink se snažil a jeho obrázek byl
zaslán do soutěže.

Školní družina shání finanční prostředky na nákup herního patra,
a tak nám napadlo zúčastnit se
soutěže, kterou vyhlásila firma
SEDITA.
Aby se dětem lépe žilo ve školní
družině, sundaly se žebřiny, zdivo
se opravilo a vymalovalo a školní
družině byla zakoupena keramická magnetická tabule.
Polytechnická výchova není bohužel zatím novým předmětem, ale
využili jsme nabídky v rámci projektů EU na polytechnické vzdělávání do tříd Soviček ( předškoláci ) a do 3. ročníku ZŠ.
Celkem proběhne v každé věkové
kategorii sedm setkání s lektory,
kdy žáci mají možnost seznámit
se s novinkami, stavebnicemi pro
polytechnické vzdělávání a naučit
se týmově pracovat a řešit reálné
situace.
Texty Mgr. Vladimíra Hamousová
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Stázka Recinová je členkou taneční školy Terezie Dudové.
V Jihlavě se zúčastnily kvalifikační taneční soutěže Dance World
Cup - je to soutěž pro amatéry,
které se každoročně účastní na
12 000 dětí z celého světa. Je
určená pro tanečníky od 4 do 25
let, kteří soutěží v různých tanečních žánrech. V kategorii malá
skupina s choreografií Běloruský
tanec vybojovaly 1. místo a postup do finále a s choreografii
Zvířátka z paloučku 3. místo.

KALENDÁRIUM

Charitativní běh
Stalo se již tradicí, že koncem roku
je v naší obci pořádán Charitativní
běh (6,3 km), kdy výtěžek ze startovného jde na Dětský domov do
Berouna. Ani rok 2019 nebyl výjimkou a uskutečnil se již 4. ročník
tohoto běhu. Hlavním organizátorem je Zdeněk Steiner ml., kterému letos pomáhala jeho rodina,
přítelkyně a nejbližší přátelé.
Ceny pro nejlepší závodníky obstaral Sportovní klub Chyňava a na
občerstvení se podílela paní Jaromíra Beerová, které moc děkuji.
Letos na závodníky čekalo doslova
jarní počasí, což byla znatelná
změna, vzhledem k tomu, že minulý rok závodníky provázel mráz. Na
start našlo cestu 40 běžců a povedlo se vybrat 8 tisíc korun!! Dě-

kuji tedy všem, kteří mi pomohli
uspořádat tuto akci a věřím, že na
dalším ročníku se nás sejde minimálně stejný počet.
Výsledky:
1. Jiří Rosol (Lokomotiva Beroun)
čas 23:45 min
2. Martin Votava (Králův Dvůr)
čas 26:16
3. Zdeněk Bauer (SK Chyňava)
čas 26:51 min
1. Pavla Hrníčková (MC Český ráj)
čas 26:33 min
2. Vladěnka Hrstková-Radová
(Chrustenice)
čas 26:52 min
3. Daniela Perglerová
čas 28:39 min

Kam s ním?

Kauza kravín

Tento „nerudovský“ název nese
nová webová aplikace, na které
najdete místa, kam můžete ve
svém nejbližším okolí ukládat různé druhy odpadů. Vytvořili ji zakladatelé akce Ukliďme Česko, ke
které se pravidelně připojuje i naše obec. Obsahuje více než
35 000 sběrných míst po celé republice včetně Chyňavy a další
přibývají. Je v ní zabudována
i funkce navigace.
Aplikace Kam s ním byla spuštěna začátkem letošního roku a je
dosud ve vývoji. Je proto možné
dát k ní věcnou připomínku nebo
nápad na zlepšení. Najdete ji na
adrese www.kamsnim.cz
Iveta Nejedlá

V posledním odvolání našich občanů na Stavební úřad Beroun ve věci navýšení počtu dobytka v CHRS
byla tato kauza předána zpět na
krajský úřad. Dne 5.3.2020 krajský
úřad stavbu povolil, aniž by provedl
místní šetření a přezkoumal námitky občanů v podaném odvolání.
Toto rozhodnutí si můžete přečíst
na stránkách obce.
Vzhledem k dané situaci ve státě
se můžete informovat u podepsaných občanů telefonicky.
Jiří Landa
Lenka Hladká
Jaromíra Beerová

ing. Zdeněk Steiner ml.
organizátor

Akce proběhnou pouze
v případě změny situace
Čtvrtek 2. 4.
Zápis do 1.třídy ZŠ
Pátek 3. 4.
Zápis do 1.třídy ZŠ
Neděle 5. 4.
Ukliďme Česko
od 9 hod
Čtvrtek 9. 4.
Zájezd do Westparku u Plzně
odjezd 8,30 hod
Pátek 10. 4.
Volejbalový turnaj RSC
od 9 hod v DD
Neděle 12. 4.
Velikonoční heligonky
18 – 22 hod v DD
Čtvrtek 30. 4.
Čarodějnice na Lhotce
Čarodějnice Malé Přílepy
Čtvrtek 30. 4.
Den otevřených dveří MŠ
Pátek 1. 5.
Retro průvod na Lhotce
Sobota 2. 5.
Divadlo Saxana v Praze
odjezd ve 13 hod od DD
Čtvrtek 14. 5.
Zápis do MŠ
13 - 18 hod
Pátek 15. 5.
Zápis do MŠ
14 - 16 hod
Sobota 16. 5.
Staročeské máje
Sobota 23. 5.
Svěcení nového zvonu
V Libečově
Sobota 30. 5.
Pohádkový les
od 14 hod v kasárnách
Sobota 6. 6.
Dětský den Malé přílepy
od 15 hod na hřišti
Sobota 13. 6.
Komedie Dvojitá rezervace
od 19 hod v DD
Sobota 20. 6.
Komedie Dvojitá rezervace
od 19 hod v DD
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