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Nový rozhlas v obci
Naše obec je rozlehlá a rozdělená na pět částí. Hlášení rozhlasu
mohli slyšet pouze v Chyňavě a v Libečově. Malé Přílepy a Lhotka disponovaly pouze místním rozhlasem, který není napojen na
ten centrální v Chyňavě.
Když se objevila nabídka na
propojení všech obecních částí
moderním bezdrátovým rozhlasem a získat k tomu ještě varovný systém, neváhal jsem
a obec zapojil do získání dotace.
Obec vybrala firmu Envipartner,
která se postarala o proces podání žádosti o dotaci a pak následné výběrové řízení na zhotovitele lokálního varovného
systému pro obec. Celý proces
trval až do vlastní realizace dva
roky a byla to poměrně usilovná
práce, ale na jejím konci je získání finančních prostředků na
rozhlas, tj. cca 2,5 milionu korun
z dotačních programů. Zbývající
částku bude obec hradit ze svého rozpočtu, jedná se zhruba
o milion korun.
Vedle moderního rozhlasu obec
ještě získala sirénu napojenou
na centrální varovný systém státu, čidla na monitoring srážek
s následným vyhodnocením rizika pro záplavy v katastru obce

Co musíte vědět

V dnešním článku začneme, jako v minulém zpravodaji, u silnic
v Chyňavě. Protože se akce
v ulicích Sobočina, První a Druhá povedla, zkusili jsme s místostarostou něco podobného na
Malé Straně. Po souhlasu zastupitelů podat žádost o dotaci
se vše rozjelo a na jaře se

a nový povodňový plán.
Tento rok ukázal, že mít moderní varovný systém pro naše obyvatele je veliká výhoda, která se
odrazí v lepší informovanosti
a bezpečnosti nás všech.
Děkuji všem, kteří se do projektu nějakým způsobem zapojili
a dovedli ho společně ke zdárnému konci.
Dalibor Bartoš

dozvíme výsledek. Abych upřesnil rozsah, jedná se o ulici Malá
Strana od hořejší křižovatky až
k ulici V Brance, zatím.
Dále ke spodní křižovatce jsme
nuceni počkat, až si občané dodělají přípojky.
Pokračování na str.2

Slovo starosty
V posledním zpravodaji jsem psal,
že snad máme to nejhorší za sebou,
ale bohužel jsem se mýlil. Přišel
podzim a celá naše země se ocitla
v ještě horší situaci, než byla na jaře. Naši obec ,,druhá vlna“, jak se
této fázi říká, zasáhla více, než na
jaře ta první. Bohužel, některé dny
se čísla nemocných nevyvíjela příznivě, ale zatím vše dobře dopadlo.
Věřím, že tu nejhorší situaci máme
za sebou a nastanou už jen lepší
časy. K tomu je potřeba dodržovat
všechna nařízení a držet se pravidel
3R, která všude slyšíme, tj. ruce,
roušky, rozestupy. Buďte ohleduplní
k ostatním spoluobčanům a chovejte se zodpovědně, abychom uchránili sebe a hlavně naše seniory.
Blíží se Vánoce a jsem přesvědčen,
že díky sváteční pohodě i v této
zvláštní době, kdy je vše hodně
omezené, začneme nad ,,Covidem19“ vítězit.
Máme Advent a blíží se Vánoce, ty
nejkrásnější svátky v roce, na které
se nedočkavě těší hlavně děti. Každý z nás si určitě v tomto období
vzpomene na svoje dětství a některé zážitky, které se nám vryly do
paměti. Zkusme ty letošní Svátky
dětem připravit taky tak krásné, jako
byly ty naše nejlepší z dětství. Letos
je obzvlášť potřeba do vánočního
období přidat něco z dřívějších, určitě klidnějších dob, které jsme prožili
s našimi babičkami a dědečky. Věřím, že tato kombinace nám všem
zlepší sváteční pohodu, kterou spolu o letošních Vánocích prožijeme.
Vždy rádi vzpomeneme na to hezké
a to horší, co nás letos skoro celý
rok provází, bude až to ,,druhé“.
Přeji Vám všem jen ty hezké věci,
hlavně hodně zdraví, krásné svátky
a šťastný nový rok. Starosta Jiří Kříž

Zprávy z obce
Ministerstvo pro místní rozvoj dosud nezměnilo termín ukončení
platností starých územních plánů,
což se týká i naší obce.
V současné době se řeší výběrové řízení na zpracovatele a pořizovatele nového územního plánu
a výsledky budou vyhlášené do
konce roku. Zahájení procesu pořízení nového ÚP tak začne
v lednu 2021.
Dovolte mi však poznámku
k situaci v lokalitě Za humny, C20,
kde se zpracovává územní studie
pro budoucí umístění širší ulice

Co musíte vědět
Navíc zde plánujeme parkovací
zálivy vč. chodníku a to je složitější administrativa pro povolení.
S tím máme zkušenost v projektu
chodníku na Průhoně. Zhotovení
projektu trvá 6 měsíců a min. dalších 6 měsíců na všechna vyjádření k možnosti žádat o stavební
povolení. V případě úspěchu žádosti o udělení dotace budeme
mít za šest měsíců novou silnici
na části Malé Strany.
A ještě jedna pozitivní informace
k možné nové silnici je v ulicích
Ke Hřišti a Za Pilou. Od minulého
zpravodaje, kdy námitka zastavila
akci nových el. rozvodů v těchto
ulicích, se po stažení stížnosti akce opět rozjela. Jsme v kontaktu
s provádějící firmou a teď už věřím v dokončení této akce.
Dále jsme už dokončili výsadbu
nové aleje 46 stromů od ulice
V Brance nahoru ke Kamenné.
Plánujeme výsadbu ,,obecní aleje“, kde si občané vysadí svůj
strom. Připravíme obecní pozemek a následně budou občané
informováni.
Situace se zubařem je pořád negativní, ale kontakt máme, uvidíme do konce roku, konkrétně
15.12. je termín oznámení rozhodnutí, už asi po páté. Byt je hotov a nastěhovat se lze okamžitě,
tak v tom problém být nemůže.
Jak jste jistě zaregistrovali, máme
nový rozhlas a to ve všech obcích. Je to pořízeno na dotaci,
kterou zařídil a vlastně celou akci
v oblasti řešení povodňového plánu ,,režíroval“ Mgr. Dalibor Bartoš. Tak díky, Dalibore.

Za humny s chodníkem a řeší se
zároveň přemístění kabelu VN
pod zem.
Převážná většina z dotčených
vlastníků nemovitostí (majitelů
pozemků) vyšla potřebám veřejného zájmu vstříc a velice jim děkuji za příkladnou spolupráci při
rozvoji jejich lokality. Písemné připomínky, které zpracovatel obdržel od zbývající části majitelů pozemků, budou vypořádány a vyhodnoceny zpracovatelem společně s MÚ Beroun během prosince
2020.
Martin Malý, MSc, DBA, MRICS

Půjčování knih z místní knihovny
v Chyňavě je v současné době
bez omezení. Pokud se situace
zhorší, bude opět otevřeno výdejní okénko.
Knihy si můžete také rezervovat
na internetové adrese https://
chynava-katalog.kkckl.cz
S registrací vám ráda pomohu.
Naposledy bude letos otevřeno
v sobotu 19. 12. 2020
Otevírací doba je stále stejná
Středa 13 - 18 hod
Sobota 9 - 11 hod
Marie Dražanová

Pustili jsme se do výměny světel
veřejného osvětlení a chceme
průběžně vyměnit většinu světel.
Jen pro informaci návratnost investice je sedm let a životnost je
minimálně dvojnásobná, tak snad
dobře.
Když jsme u výměny světel, odtud
není daleko k rekonstrukci bytů
a tu rozjel na sídlišti Ing. Zdeněk
Štorek. Zastupitelstvo to schválilo
a akce má ,,zelenou“. Držím palce
a děkuji.
Podobnou akci a také na sídlišti
řeší Ing. Zdeněk Steiner. Tady se
jedná o garáže, které jsou, resp.
nejsou v nejlepší ,,kondici“. Také
jemu držím palce a děkuji.
Mohl bych dále psát, třeba
o ,,Zahradě poznávání“, ale to je
akce Lenky Hladké a informace
jsou na str. 4.
Další ,,akci“ řeší Karel Novotný

a to je akce s církví ohledně pozemku u školy. Nic jednoduchého
to není, tak držím palce i Karlovi.
Teď k provozním věcem.
Provoz sběrného místa a koupaliště /větve a dřeviny/ bude kromě
soboty 26. 12. / 2. svátek / , jako
obvykle tj. středa 14 - 17 hod.
a sobota 9 - 12 hod.
AKTUÁLNÍ INFORMACE:
Do sběrného místa do konce ledna 2021 – nevozte stavební suť.
Provoz na OÚ bude naposledy
v pondělí 21. 12. 2020 a v Novém
roce bude provoz od pondělí 4.1.
2021
Poslední moje informace je
k ochranným pomůckám. Roušky
popř. dezinfekci je možno obdržet
na OÚ v pracovní době, nebo po
domluvě na tel. 311 691 122 mimo pracovní dobu.
S pozdravem starosta Jiří Kříž
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Společenská kronika
Září
František Martínek, Chyňava
Václav Pelc, Chyňava
Alena Martínková, Chyňava
Stanislav Veverka, Malé Přílepy
Josef Vojkůvka, Chyňava
Zdeňka Hofmannová, Chyňava
Libuše Onderková, Chyňava
Arnošt Jindra, Chyňava

Říjen
Vlasta Landová, Chyňava
Miroslav Mach, Chyňava
Zdeňka Čermáková, Chyňava
Zdeňka Vytejčková, Chyňava
Soňa Matějů, Malé Přílepy
Jaroslav Kroupa, Chyňava
Hedvika Lepičová, Chyňava
Ivona Čeřovská, Chyňava
Olga Holečková, Chyňava
Hana Malíková, Podkozí

87
83
82
82
81
80
75
70

95
93
93
90
85
85
85
80
75
70

Výzkum na Lhotce

Přílepské kapření
Opět po roce za Vámi přicházíme s nabídkou
Přílepského kapření - ryba čerstvá
z Třeboně přímo u nás ve vsi!
Prodej kaprů proběhne tentokrát
ve středu 23. 12. 2020 u rybníku Slámka
v Malých Přílepech,
a to v čase od 12:00 do 17:00 hod
Kapra je nutno předem objednat (nejpozději do 20. 12. 2020)
na tel. čísle 734 377 197, posléze obdržíte poukázku v hodnotě
Kč 200,- / ks, jakožto záruku prodeje ryby či ryb. Váha jednotlivých kusů bude v rozmezí od 3 kg do 6 kg. Cena za 1 kg se
pravděpodobně i letos podaří udržet na Kč 100,Pokud si budete přát, kapra pro Vás usmrtíme a vykucháme.
S ohledem na psychickou újmu si dovolíme účtovat za tyto dva
úkony symbolických Kč 20,-. Zdarma obdržíte úsměv, tašku na
rybu, krabičku na vnitřnosti a malou pozornost "podniku".
Děkujeme a těšíme se na viděnou s Vámi všemi,
ať už na kapření či kdekoliv jinde a přejeme pohodový advent.
S přátelským pozdravem J&J Smíškovi
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Zástupci Západočeské univerzity
v Plzni si prohlédli artefakty ze zaniklé Březové Lhoty.
Jelikož se jedná o cenné kousky i z
dob pravěku, proběhne jejich analýza a následná konzervace.
Pánové provedli už několik archeologických průzkumů v dané lokalitě
a potvrdili, že naše obec byla skutečně vypálena Švédy, jak můžeme
číst ve starých kronikách.
Velmi se těším na výstupy z celého
projektu, se kterými vás budu seznamovat.
Dalibor Bartoš

Zahrada poznávání
Park za střediskem postupně mění
svou podobu. Podzimní část realizace projektu je za námi. Náletové
dřeviny zmizely, objevily se nové
lavičky a výsadba.
Jak by vám určitě potvrdili zkušení
zahrádkáři, letošní podzim byl
opravdu vhodný pro výsadbu
stromků. Stále pršelo, ale nebyly to
žádné přívalové deště, jen drobný
vytrvalý deštík. Zasazené ovocné
stromky a keře tak krásně zakoření.
Déšť je sice vhodný pro stromky,
když vám ale při práci prší za krk
celou dobu, začnete o tom pochybovat. Nikoho to ale neodradilo
a všichni svou práci dokončili. Sice
lehce zablácení, ale zvládli jsme to.
Děkuji rodičům ze spolku Chyňava
dětem a dalším pomocníkům, že
přiložili ruku k dílu. Na jaře instalujeme dětské prvky, vysadíme bylinky a zahradu slavnostně otevřeme.
Lenka Hladká

Vánoční strom v Libečově je
ozdobený, betlém umístněný
v kapličce. Zastavte se zde při
vánoční procházce.

Běh do svatohorských schodů
Letos v září se konal již 22. ročník.
Jde o unikátní závod dvojic hasičů
na Svatou horu v Příbrami. Trať je
dlouhá 560m s výškovým převýšením 80m.
Naše reprezentantka Andrea Štětková běžela už potřetí, poprvé si
to zaběhla Irena Malá.
Děvčata chodila pravidelně běhat,
několikrát i přímo na místo, kde se
soutěž konala.

Vánoční strom v Lipkách
v Chyňavě je ozdobený, můžete si k němu přijít zazpívat koledy samostatně.

V konkurenci 22 ženských dvojic
se umístily časem 7:07:96 minut
na 13. místě, těsně ve druhé polovině startovního pole.
Marie Malá
SDH Malé Přílepy Modré

Charitativní běh pro Dětský
domov v Berouně je letos
v trochu jiném kabátě.
Zúčastnit se můžete do 16. 12.
Více informací najdete na této
adrese
https://www.facebook.com/
sportovniaktivitychynava

Koledy a pití svařáku bude
v sobotu 26. 12.
od 15 hod na Lhotce,
pokud to situace dovolí.
Betlém je již připraven.
Štedrovečerní troubení bude
probíhat pouze po vesnici
od 16,30 hod
Společné zastavení
na hřbitově nebude
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