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Zastavte se v Lipkách
Kapli Husova sboru v Chyňavě vám určitě nemusím představovat.
Většina obyvatel ji zná alespoň z venku, ale pro pořádek: nachází se
V Lipkách, naproti Dělnickému domu. Když jsem byla v roce 2018
jmenována farářkou v Berouně, dostala jsem do péče i tuto kapličku.
Není na škodu připomenout si historii této zajímavé budovy.
Po roce 1918 vzniká v naší zemi
Církev Československá husitská.
První schůze Rady starších této
církve se v Chyňavě uskutečnila
v roce 1921 a jejím předsedou
byl zvolen Antonín Marx. Mezi
lety 1925 - 1936 se konala
v Chyňavě řada divadelních
představení, jejichž výtěžek byl
věnován ve prospěch vybudování Husova sboru. Pozemek na
stavbu kaple byl zaknihován
u soudu v Unhošti, a to roku
1929. Plán na stavbu kaple vyhotovil chyňavský rodák, stavitel
Josef Pelc. K slavnostnímu položení základního kamene došlo
v červnu roku 1936. Bohoslužby
vykonali br. farář Ladislav Böhm
z Kladna a zástupce biskupa, br.
prof. František Kalous. Slavnost
prvního zvonění se uskutečnila

1. listopadu 1936. Zvon s nápisem „Tábor heslem buď“ darovala sestra Pelcová, manželka stavitele Pelce.
pokračování na str. 3

Co musíte vědět
Od posledního článku, který mapoval události do konce února, se
povedly další akce dokončit anebo posunout do další fáze. Vše
se trochu komplikovalo probíhající pandemií, která nás trápila více, než bychom si přáli. Přes tyto
komplikace se povedlo udělat
celkem dost práce. Ta největší
a nejvíc potřebná je oprava komunikace na Malé Straně, včetně přechodů a nových parkovacích míst. V minulém článku jsem
informoval o přípravě celé akce

a dnes jsou obě akce dokončeny.
Jsem rád, že se povedly udělat
i vjezdy do domů, podobně jako
při akci Na Sobočinách. Velice
důležité je položení trubky pod
opravovanou silnicí, pro přívod
vody do rybníka. Určitě se tato
trubka bude hodit, i kdyby se zatím povedla tudy přivést voda jen
ze střechy školy a školky. Co se
týká přechodů u školy a prodejny
je dobře, že jsou hotové a zajistí
bezpečnější prostředí pro chodce
pokračování na str. 2

ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
než jsem začal psát tento článek,
přečetl jsem si, co se dělo před
rokem a mám velkou radost, že
současná situace s pandemií je
nepoměrně lepší. Jsem rád, že se
počty nakažených a hlavně nemocných snižují a navíc se rozběhlo v plné šíři i očkování. Velice
potěšující je zpráva o možnosti
očkování všech občanů nad 16
let. Když tento článek píši, je
všechno na dobré cestě vrátit se
do ,,normálu“ a co je hodně radostné, že také v naší obci se situace s ,,COVID - 19“ zlepšila. Nechci to zakřiknout, ale poslední
fáze rozvolňování jsou slibné
a doufám, že to krásné jaro, plné
nového života, vše v dobré obrátí.
Letošní jaro na sebe nechalo čekat, ale o to se více projevila síla
přírody, jakmile se objevily první
paprsky jarního sluníčka. Je vidět
na aktivitě občanů, jakou má jarní
slunce magickou sílu i na člověka.
S daleko větší aktivitou se po
dlouhé zimě všichni zapojují do
práce, ať doma na zahradě, nebo
při úklidu našich domácností.
Chci poděkovat všem občanům,
kteří se zapojili do úklidu po naší
krásné obci a jejím okolí. Jako už
tradičně se zapojil Spolek Chyňava dětem a naši myslivci. Děkuji
za aktivitu hlavně paní Lucii Novotné a ing. Milanu Kynčlovi. Když
jsem u těch hezkých věcí, chci
všem občanům popřát do nového
období hodně úsměvů a hlavně
zdraví.
Věřím,
že
zápas
s ,,Covidem“ je vyhraný, protože
byl tzv. na dva vítězné sety a vedeme 2:0, takže vše bude jako
obvykle.
Jiří Kříž, starosta

Zprávy z obce
Provoz sběrných míst:
bývalá kasárna - středa 14 - 17 hod.
sobota 9 - 12 hod.
bývalé koupaliště - středa 14 - 17
hod. sobota 9 - 12 hod. JEN VĚTVE
A DŘEVINY
za hřištěm provoz neomezen JEN
PRO TRÁVU A LISTÍ

Problém s přijímáním žáků do
berounských škol byl projednán přímo na Středočeském kraji. Výsledkem je návrh na ustanovení skupiny zastupující dotčené obce celého Berounska.
Nominováni
byli
zastupitel
Chyňavy Ing. Zdeněk Steiner,

starostka Hýskova Veronika
Šmolcnopová a místostarosta
Karlštejna Petr Weber. Za Beroun byl navržen Mgr. Dušan
Tomčo a Ing. Simona Boldi. Výsledkem jednání skupiny by mělo být komplexní řešení a to i do
budoucna.

Co musíte vědět
pokračování ze str. 1
a hlavně pro děti. Stejně děkuji
ing. Michalu Menclovi za odborný
dohled. V okolí školy a školky jsou
nová parkovací místa, tak může
pro maminky začít normální život
při přivážení, nebo vyzvedávání
dětí. Tímto chci poděkovat místostarostovi Josefu Husákovi, který celou akci řešil.
Další akcí, která se v naší obci už
pomalu rozjíždí, je Vápenice. Zde
se budou dělat zpevněné plochy.
Akci bude provádět firma Strabag,
která byla vybrána s nabídkovou
cenou cca 1,5 mil. Kč +DPH a také již schválena zastupitelstvem.
Stejně jako na minulé akce Sobočina a Malá Strana, také na tuto
žádáme o dotaci. Doufám, že se
vše podaří, přesně podle představ
místních
občanů.
Akci
bude ,,režírovat“ zastupitel Jiří Landa, tak věřím ve spokojenost
všech, kterých se tato akce dotkne.
Když jsme u oprav ploch a silnic, chci stejně jako v minule požádat občany, kteří bydlí v ulicích
Ke Hřišti, Za Pilou a Malá Strana /od ulice V Brance ke spodní
křižovatce/ a uvažují o vybudování
některé z přípojek, aby začali co
nejdříve. V letošním roce se to
týká hlavně ulic Ke Hřišti a Za Pilou.
Jak jsem informoval již v minulém
článku, v případě potřeby pomoci
při řešení přípojek je možno se
obrátit na obec. Rozhodující pro
zhotovení
nové
komunikace
v těchto ulicích je dokončení přeložky el. vedení do kabelu. Zde
chci poděkovat Vladimíru Šetkovi
a Václavu Kšírovi ml. za spolupráci při zajištění a urychlení této akce.
Když jsem u elektriky, tak musím
zmínit akci vedení 22 kV v ulici
Za Humny. Zde se na jednání

zastupitelstva rozhodlo o realizaci
poslední možnosti, jak venkovní
vedení uložit do země. Snad to po
mnoha letech vyjde a bude možno
pozemky využít k zástavbě. Je to
na poslední chvíli, protože čas je
jen do konce roku 2021. Důvodem
je stav stávajících sloupů.
V průběhu června se rozběhne
i akce na koupališti. Zde se
opravou, resp. výměnou odtokového potrubí, včetně výpustného
ventilu značně zjednoduší možnost nádrž vypustit a vyčistit. Díky
zpevnění hráze se prostor nad
hrází stabilizuje a může se upravit
a využívat.
Také chci poděkovat našemu kováři Pavlu Jungmannovi za pomoc
při opravě a instalaci křížku na
hřbitově. Tuto akci ,,rozjela“ paní
Marxová drobnou žádostí a díky
Pavlovi se celá věc povedla.
K úplné dokonalosti chybí na tento
křížek doplnit cedulku s textem.
Problém je, že originál textu neznáme, zatím. Pokud někdo
z občanů má k tomu bližší informace, rádi to dořešíme a tím i celou akci doladíme. Předem děkuji
za spolupráci.
Také chci poděkovat chyňavským
hasičům za každodenní připravenost poskytnout pomoc kdykoli je
potřeba. Velké poděkování patří
jejich veliteli Bc. Martinu Kůřilovi
za úžasnou aktivitu, kterou pro
obec a občany vynakládá. Aby se
aktivita
maximálně
podpořila
a využila, pořídilo se pro hasiče
nové auto. Jedná se o dodávku,
která bude upravená pro jejich
potřeby. Doufám, že nové auto
bude potřeba co nejméně a když
ano, tak pomůže v maximální míře. Cena je cca 1,5 mil. Kč a bude
financováno polovinou z dotace
a polovinou z obce. Dodavatel
Progres servis Sibřina byl zastupitelstvem potvrzen.
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Bylo by z mé strany sobecké nezmínit pomoc zahrádkářů při
úpravě nově vysazených stromků
za hřištěm a na cestě ke Kamenné. Děkuji za pomoc při odborných jarních úpravách ing. Vladimíru Čermákovi, ing. Milanu
Kynčlovi a Zdeňku Grygarovi st.
a věřím, že se práce na těchto
70ti hrušních, třešních a švestkách brzy zúročí.
Co se týká ,,veleakce“ v podobě
nového územního plánu, tak ta
se posunula do další fáze představením zhotovitelů. Ale o tom
a dalších věcech spojených se
zhotovením nového územního
plánu bude určitě informovat Martin Malý.
Co se týká zubaře, nemám bohužel žádné nové informace. Ani po
pravidelných připomenutích se
v různých ordinacích se zatím nikdo neozval. Jinak je vše připraveno pro okamžitý provoz.
Také z další informace mám radost, protože se povedl vyčistit
prostor hnojiště a přilehlé nádrže.
Za tuto akci a navíc za instalaci
závor a oplocení nádrže děkuji
vedení CHRS.
Informace stručně:
- chodník Průhon - stále se řeší
žádost o stavební povolení
- instaluje se kamerový systém
v další části obce, tentokrát
v kasárnách
- připravuje se nový plot ve škole
+ vrata
- řeší se údržba hřiště, technika
a způsob provádění údržby
- připravují se projekty na rekonstrukce dalších bytů na sídlišti
Poslední
příspěvek
mám
k udržování čistoty okolo kontejnerů a žádám občany, kteří dávají
do kontejneru textil, aby byl čistý
a suchý.
Jiří Kříž , starosta

Chyňavský duatlon jede 6. ročník
v neděli 11. 7. 2021 v areálu bývalých kasáren v Chyňavě
Chyňavský duatlon je amatérský závod pro všechny sportovní nadšence.
Zúčastnit se může kdokoliv!
Vyzvedávání čísel 8 - 11,30 hod, start první kategorie od 9 hod
Kategorie dle věku děti - odstrkovadlo, děti, muži a ženy - všichni kolo + běh
Bližší informace a registrace najdete na https://www.facebook.com/duatlonchynava/
Zvýhodněné startovné do 2. 7. 2021
Pro závodníky je připraveno občerstvení, medaile, tři nejlepší v každé kategorii obdrží ceny

Zastavte se v Lipkách
pokračování ze str. 1
Kaple byla dokončena a slavnostně otevřena 30. května 1937 za
přítomnosti církevních představitelů a hojné účasti místních občanů. Bohoslužby sloužili mimo jiné
br. patriarcha G. A. Procházka,
tajemník pražské diecézní rady
J. Lomoz, vikář prof. Kalous
a farář Antonín Koula. Hosty vítala Vlasta Prošková, žačka 3. třídy
obecné školy v Chyňavě. Součástí slavnosti byl oběd, koncert
a taneční zábava v Dělnickém
domě. Hned 3. června 1937 bylo
společně usneseno konat vždy
poslední neděli v květnu slavnost
a taneční zábavu.
Kaple byla postavena za 19 570,Kč, což byla cena pouze za materiál, práce byly provedeny zcela
zdarma.
V době stavby kaple bylo
v Chyňavě celkem 517 členů
Církve československé husitské.
V současné době je kaple pravidelně každých 14 dní využívána
k bohoslužebným účelům. O Vánocích je hojně navštěvovaná
půlnoční mše, na Velikonoce zase vigilie Hodu Božího velikonočního.
Akce „Noc kostelů“ se už také
stala v kapli Husova sboru samozřejmostí a vítaným zpestřením
kulturního života v obci. Církev
československá husitská je ote-

vřená pro spolupráci s místní samosprávou. Kaple dříve byla
a jistě stále bude využívána pro
charitativní koncerty i ostatní kulturní akce v obci.
Každá nemovitost, aby mohla dále sloužit svému účelu, se musí
udržovat. Naše Náboženská obec
Církve československé husitské
Beroun se snaží kapli udržovat
v rámci svých finančních možností. V roce 2018 byla do kaple zavedena elektřina, což umožnilo
její využití po celý rok. Dřevěná
podlaha byla natřena lazurní barvou, abychom prodloužili její životnost a zvýšili i estetický dojem
z kaple.
A co je potřeba opravit dále? Určitě z venku uvidíte někde na fasádě opadanou omítku. Co ale
z venku neuvidíte je to, že kolem
věžičky zatéká do vnitřního prostoru kaple. V minulém roce tu
byly provedeny nejnutnější klempířské práce, nicméně při přívalovém dešti nebo silném větru kolem zvonu stále zatéká.
Rozpočet na opravu zavěšení
zvonu ve věžičce je stanoven na
částku 34 000 Kč. Část prostředků ve výši 25 000 Kč nám poskytne Pražská diecéze CČSH
z fondu bratrské svépomoci na
havarijní opravy, ale stále nám
část finančních prostředků chybí.
Obracím se tedy na vás, občany

Chyňavy, s prosbou o příspěvek
na tuto opravu. Na váš příspěvek
mohu v případě zájmu vystavit
darovací smlouvu. Případné platby v hotovosti jsou možné v době
bohoslužby v naší kapli. Údaje
pro platbu na účet najdete níže.
Za vaši vstřícnost předem děkuji.
Marcela Macháčková, farářka

Vážení spoluobčané, dovoluji
si Vás oslovit s prosbou o pomoc. V nedávné době jsme
dokázali vybrat částku na zcela
nový zvon sv. Václava do našeho
kostela sv. Prokopa. Zvon v kapli
Církve československé husitské
potřebuje generální opravu, a i

když je paní farářka velmi schopná, peníze hýbou světem a bez
nich to prostě nejde. Opravu by
provedl náš zvonař pan Michal
Votruba. Zvon v kapli Husova
sboru je poměrně velký, proto
i oprava bude nákladnější. Je stanovena na 34 000 Kč.

Jsem přesvědčena, že když naši
předci v roce 1937 stavěli
s nadšením tuto kapli, pomůžeme
i my, následná generace, nejen
s opravou zvonu, ale i s dalšími
opravami. Každá částka, kterou
můžete poskytnout, je vítána.
Děkujeme.
Jaromíra Beerová
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Náboženská obec CČSH
Pivovarská 104/9, 266 01 Beroun
č. účtu Fiobank
2601515754/2010

Zvonař Michal Votruba na
nakladači rodiny Beerovi
při kontrole věžičky

Školní okénko
Tento školní rok byl náročný pro
všechny. Proto jsme se rozhodli
zpříjemnit žákům závěr školního
roku pobytem mimo domov. Třetí
a pátá třída byla v Emilovně, první
a čtvrtá přímo v Informačním středisku Křivoklát.
Měli jsme štěstí na krásné počasí,
užili jsme si společně bohatý program a zažili spousty legrace.
Samozřejmostí byly soutěže, lesní
stopovačka, noční bojovka, diskotéka s módní přehlídkou, nákup
sladkostí a dárečků nebo opékání
buřtů.

Vyrostli jsme. Žáci 5. ročníku za
pár dní opustí naši školu a po
prázdninách půjdou do Berouna,
Loděnice, Unhoště a jedna žákyně
na taneční konzervatoř do Prahy.
Ráda bych jim popřála, aby do
svých nových škol vkročili pravou
nohou, našli si nové kamarády
a hlavně byli spokojení a úspěšní.

Tak jako si školáci vyzkoušeli
tři dny bez mobilu, děti z mateřské školky si vyzkoušely
dvě noci bez maminky.

Všem zaměstnancům bych ráda
poděkovala za zvládnutí nelehkého školního roku a popřála jim
krásné prázdniny.
Zvláštní poděkování patří rodičům,
kteří byli oporou svým dětem
a naším partnerem.
Mgr. Vladimíra Hamousová
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