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Na jaře roku 1341 král Jan Lucemburský přijel do Prahy s cílem zajistit nástupnictví svého syna Karla na českém trůně. Odměnil věrné služebníky a vyrovnal dluhy, aby mohl odjet zpátky do ciziny. Část velkého
dluhu zřejmě splatil tím, že povolil rychtáři Jindřichu z Jílového založit
na okraji křivoklátských lesů nové vesnice Hudlice, Újezd a Chyňavu.
Originál listiny, datované 1.5.1341, se nezachoval. Privilegia v ní sepsaná ale potvrdil král uherský a český Ladislav Pohrobek v guberniální
listině z 12.9.1454, kdyţ řešil spor o tom, kolik bude v Chyňavě hospod
a „chtěje navrátit pokojnej čas“. Bylo zde přesně vymezeno, jaká práva
a povinnosti má majitel vesnice a její obyvatelé.
Pokud vás zajímají další podrobnosti tak jako mne, najdete je v knize
Marie Fraňkové z roku 1991 Zpráva a dokumenty o obci Chyňavě nebo
ve sborníku Naše Chyňava z roku 2014 v článku Zdenky Polívkové.
Toto všechno připomínám proto, ţe letos uplyne jiţ 675 let od vzniku naší vesnice. Obec Chyňava chce
toto výročí oslavit několika podzimními kulturními akcemi. Doprovodným programem budou výstavy
k historii obce, zpracované dle materiálů získaných Marií Fraňkovou, Zdenkou Polívkovou, Klubem chyňavských seniorů, ale i vámi
občany.
Jestli uchováváte jako rodinné poklady fotografie staré Chyňavy nebo třeba Libečova či
Podkozí, prosíme o jejich zapůjčení. Pokud
je donesete na Obecní úřad, pracovnice je
ihned naskenují a v pořádku vám vrátí. Děkujeme za pomoc při přípravě výstavy, o programu oslav budete informování v příštím čísle.
Lenka Hladká, red

Výročí obce
Kaţdá oslava významného ţivotního výročí člověka má dvě stránky. Jednu veselejší, kdy oslavujeme
s rodinou a přáteli a těšíme se z jejich přítomnosti a druhou poněkud komplikovanější, kdy se zamýšlíme
nad tím, zda se nám jiţ podařilo naplnit své ţivotní cíle, či k nim kráčíme nebo jsme naopak promarnili
šanci na jejich realizaci.
V letošním roce oslavíme 675 trvání obce Chyňava a bude nás na podzim čekat pestrý kulturní program,
který by nám mohly okolní obce jistě závidět. Aţ všechny tyto oslavy skončí, zkusme se všichni zamyslet
nad tím, zda obec, ve které společně ţijeme, je podle našich představ a pokud ne, nebojme se o problémech
veřejně mluvit a řešit je. Z mého pohledu je občanský ţivot v Chyňavě (ale i v jiných obecních částech)
nesrovnatelně aktivnější neţ tomu bylo před lety. A věřte – je to dobře. Kaţdá obec je totiţ obrazem lidí,
kteří v ní ţijí. Myslím si, ţe Chyňava se ubírá v tomto ohledu správným směrem.
Mgr. Dalibor Bartoš, radní

Zp r á v y z r a d y

Zprávy z obce

RO bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky
ZŠ a MŠ Chyňava Mgr. Aleny Vacinové a její
rezignaci na funkci zastupitele obce.

POZOR. TERMÍN PLACENÍ POPLATKŮ ZA
ODPAD BYL DO KONCE KVĚTNA.
Pokud nebudete mít modrou nálepku, popelnici
vám již nevyvezou
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

Konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ bude vyhlášen dle zákona, doporučujeme sledovat
stránky obce.
RO souhlasí s nabídkou firmy HPN projekt
s.r.o., Obrataň na vypracování evidence místních komunikací.
RO souhlasí s návrhem školské komise na rozšíření MŠ o jednu třídu, která by byla vybudována
v budově ZŠ. Obec Ţelezná od vybudování společné MŠ ustoupila, našla jiné řešení.
RO vybrala na základě výsledku výběrového
řízení zhotovitele na splaškovou kanalizaci pro
Libečov. Stavbu provede sdruţení firem RISL
s.r.o., Hostivice a ZEPRIS s.r.o., Praha 4.
RO souhlasí s opravou komunikace od libečovské kapličky k lesu dle nabídky firmy DIPOS
s.r.o., Praha 8.
RO souhlasí s nabídkou na opravu střechy na
obecním domě čp. 31 ( Němcovna ), opravu
provede firma David z Niţbora.
RO souhlasí s rozšířením veřejného rozhlasu ve
Druhé ulici.
RO ţádala o povolení k zastavování autobusů
A30 a C72 na berounské zastávce Plzeňská brána. ČSAD Kladno souhlasilo, ţádost zamítlo
Město Beroun s tím, ţe tato zastávka bude výhledově zcela zrušena.

Zprávy ze zastupitelstva
ZO bere na vědomí projekt předkládaný Spolkem přátel Podkozí na vybudování Indiánských
jeslí v Podkozí.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce, jde o chodníky
na Velké straně.
ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a přijímá opatření
k nápravě chyb a nedostatků.
ZO schvaluje účetní uzávěrku a závěrečný účet
obce za rok 2015 s výhradou.

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 od 13 do 14 hodin.
Případně po dohodě s F. Hejným , tel. 775 689 409
Od 1. 9. 2016 bude jezdit v pracovní dny autobus
z Chyňavy do Prahy. V 5,25 hod ze zastávky U Nováků do Prahy, Hradčanská, odpoledne v 16,10 hod
opačným směrem. RO bude jednat o jeho rozšíření do
ostatních částí obce.
Přes prázdniny budou instalovány nové čekárny z tvrzeného skla s výlepovou plochou v Chyňavě na Sídlišti, na Malých Přílepech, Lhotce a v Libečově. Zastávka Podkozí bude doplněna o výlepovou plochu a odpadkové koše.

Příspěvek na plynofikaci
Zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 5. 2016 vrácení
celé částky příspěvku na plynovou přípojku. Pochopitelně jen těm, kteří na plynofikaci obce přispěli.
Částka 16.000,- za nově připojený objekt vám bude
vyplacena po předloţení smlouvy uzavřené s dodavatelem plynu.
Podepsaná smlouva s dodavatelem plynu musím
být doložena na Obecní úřad nejpozději 31. 8. 2016.
Pokud uţ připojení máte a 7.000,- jste jiţ dostali,
oznamte, prosím, poţadavek výplaty v hotovosti
(telefon 311 691 122) nebo číslo bankovního účtu
(písemně nebo na mail ucetni@chynava.cz) na Obecní
úřad. Částka 9.000,- je vyplácena od 4. 7. 2016.
Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky na pořízení plynového kotle zamítla rada obce i zastupitelé uţ na své
pracovní schůzce. Převaţovaly obavy z rizika, které by
mohlo vzniknout obci u nesolventních dluţníků.
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Tak nám zase obec zdraží popelnice
Čím více třídím, tím větší částku platím, to se na to můžu……..jenţe opak je pravdou. Za tříděný odpad
v kontejnerech dostává obec stále méně a méně peněz, naopak více platí za odvoz popelnic a velkoobjemový odpad. Téměř při kaţdém svozu kontejnerů je potřeba naloţit i zde pohozenou ţidli, pohovku, plastové
kanystry od olejů nebo nefunkční ţehličku a pytle s odpadky z domácnosti. Pokud se bourá koupelna nebo
kus chaty, nelze odpad odvézt do obecního kontejneru, ale je nutno si objednat vlastní. Přiloţené fotografie
jsou např. z lokality Malé Přílepy - Teplá stráň. Při pohledu na tyto fotky pak dopisy od majitelů chat, ţe na
ni vlastně vůbec nejezdí a tak nemusí platit tak obrovskou částku za odpad, vyznívají poněkud úsměvně.
Ale to si musí mezi sebou srovnat místní sami, obec můţe pouze apelovat na správné třídění.
Lenka Hladká, red

Váţení spoluobčané,
rád bych přidal svůj postřeh z ukládání BIO odpadu rostlinného původu. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, trávu a listí je moţno ukládat pod
hřištěm, větve ze stromů v prostoru bývalého
koupaliště. Někteří občané si zřejmě pletou
hřiště s koupalištěm, a tak není divu, ţe společně s trávou
vyvezou i vzrostlé keře s kořeny. Další občan zašel ještě dále. Za BIO odpad rostlinného původu povaţoval i lepenku
IPU. Tento občan byl ovšem natolik uvědomělý, ţe lepenku
IPU odloţil na hromadu (skládku BIO ODPADU) a nepohodil ji do nejbliţší škarpy. U srdce je rovněţ můţe hřát pocit,
jak výhodně se tohoto odpadu zbavili a nebyli přistiţeni.
Proto můţeme všichni těmto občanům poděkovat, ţe přidělávají obci náklady na převoz odpadu na určená skládková
místa.
Karel Krbec
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V rámci sousedské ohleduplnosti apelujeme
na majitele zahrádek a anglických trávníků,
aby udrţovali svůj majetek v jiném termínu
neţ v neděli a nerušili sousedy vrčením sekaček a křovinořezů. Tento den je určen jako den klidu a odpočinku, navíc posekanou
trávu lze ukládat u hřiště v sobotu odpoledne, proto sekání v neděli není ideální čas.
Ať není nutné tuto věc řešit přísnou obecní
vyhláškou.
OÚ Chyňava

Ze života hasičů
Protoţe se opět mnoţí dotazy na téma organizace poţární ochrany v České republice, byl jsem poţádán
redaktorkou tohoto listu, abych se Vás znovu pokusil stručně seznámit s touto problematikou. Co se týká
organizační struktury, odkazuji čtenáře na Zpravodaj č. 5/2013, kde je vše vysvětleno. Dnes se budeme věnovat otázce financování naší činnosti.
Jak uţ bylo uvedeno, kaţdá obec má ze zákona povinnost zajistit na svém území poţární ochranu a financovat ji. Jedním ze způsobů ( a nejčastějším ) je zřízení vlastní zásahové jednotky. Zastupitelstvo obce
kaţdý rok vyčlení v rozpočtu určitou částku, která je společná pro jednotky Chyňava, Malé Přílepy a Lhotka. Dále, jako jednotka JPO II, kaţdý rok ţádáme a následně ze Stč. fondu podpory dobrovolných hasičů
dostáváme 120.000,- Kč, které jsou původně určené na odměny, ale my je kaţdý rok věnujeme na provoz
a nákup vybavení, ve snaze ušetřit OÚ finanční prostředky. Stejná snaha nás vede i v oblasti ţádostí o různé dotace a v letošním roce byla konečně korunována úspěchem. Zastupitelstvo Stč. kraje na svém zasedání dne 28.4.2015 schválilo naši ţádost o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu podpory dobrovolných
hasičů a sloţek IZS a poskytlo nám příspěvek ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci zásahového automobilu
LIAZ. V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Dále máme poţádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj z 19. výzvy IROP, specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof. Je vydán seznam obcí s rozšířenou působností, u kterých hrozí některá z rizik. V případě
Berouna je to program sucho a my ţádáme o 90% příspěvek na novou velkokapacitní cisternu. Protoţe je
zpracování takové ţádosti velice náročné – jen studie proveditelnosti má okolo sta stránek- musela ji zpracovávat odborná firma. Tato naše ţádost jiţ byla doporučena krajským ředitelstvím HZS a nyní ji zpracovává MMR. Dále jsme v loňském roce poţádali HZS o bezúplatný převod nepotřebného nosiče kontejnerů
AVIA a nedávno přišla zpráva, ţe nám byl přidělen a v průběhu roku budeme vyzváni k jeho převzetí. Toto vozidlo můţe být vyuţíváno i pro potřeby obce. Všechny tyto ţádosti si hasiči vyhledávají a vyřizují sami (samozřejmě po schválení radou nebo zastupitelstvem). Při vypsání dotačního titulu je většinou velice
krátká doba na zpracování a podání ţádosti. Starosta obce ji musí jako statutární zástupce pouze podat.
Proto mě mrzí interpelace typu: „Proč pan starosta místo ţádosti o dotaci hasičům raději nepoţádá o dotaci
na sběrný dvůr?“ Anebo: „ Jó, kdyby to chtěli hasiči, to by bylo hned“. Ţe by závist? Kdybychom se takto
nesnaţili, musely by se opravy a obnovy hasičské techniky dříve nebo později hradit z obecního rozpočtu
celé !!! Z finančních prostředků obce se hradí provozní náklady , např. PHM, opravy, STK, lékařské prohlídky, revize dýchací techniky, revize lezecké techniky, atd. atd. Pokud nás krajské operační středisko pošle zasahovat mimo katastr obce, uhradí zpětně PHM a zničený materiál.
Pokračování na str. 6

Krojované výročí
Pamětníci potvrzují, že v letošním roce opravdu byly staročeské máje už po sedmdesáté. Dokládá to i zápis v obecní kronice z roku 1994. Děkuji všem za následující vzpomínky.
Kronikář František Prošek zapsal do obecní kroniky dnes uloţené v berounském archivu, ţe v roce
1937 se u příleţitosti doţínek tancovala poprvé tzv. československá beseda. Poté se s ní zpestřovaly májové oslavy, sokolské slavnosti, bály nebo doţínky. Od roku 1946 pak začal pořádat máje Sokol, Červený
kříţ nebo baráčníci, později mládeţnická organizace. Několikrát se tancovala beseda moravská, ale pro
náročné zvedačky dostala přednost ta česká. První učitelkou byla sokolka Boţena Lemonová z Hýskova
nebo náčelnice chyňavského sokola Boţena Kšírová.
Na dobových fotografiích je vidět, ţe děvčata měla krásně vyšívané kroje, chlapci nejdříve tmavé
kalhoty a bílou košili, někdo zdobenou. Aţ po roce 1960 mají chlapci bílou košili, ţluté kalhoty a modrou
vestu, tak jak to známe dnes. Program se také postupem doby
měnil, kdysi se po celé vsi vyváděla všechna svobodná děvčata, pak uţ jen ta, která tancovala besedu.
Krásná tradice nám naštěstí zůstala. Kaţdý rok se najde několik dalších chlapců a dívek, kteří se tři měsíce scházejí a učí
se českou besedu. To aby se v květnu předvedli své rodině,
kamarádům, známým a spoluţákům a uţili si čtyřdenní kolotoč s tím spojený. Za podpory maminek ( musí tu parádu naţehlit ) a tatínků ( pohostí všechny příchozí ) pak všichni společně hrdě přihlíţejí a vzpomínají, jaké to bylo, kdyţ oni tancovali. Těšíme se na příště……….
Lenka Hladká, red
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Úspěšný sportovní klub
Je za námi vydařená a pro sportovní klub úspěšná jarní část sezony 2015/2016 . Hráči podávali kvalitní
výkony, stříleli krásné góly a získávali zaslouţené body do tabulek. Obzvlášť obrovskou radost máme
s velmi dobré práce s mládeţí. O tom svědčí čtyři muţstva v mládeţnických kategoriích, které nás reprezentovala v okresních soutěţích. Těší nás velmi dobře udrţovaný sportovní areál, který nám kde kdo
z okresu závidí. V současné době mají hráči a trenéři zaslouţené volno, kdy regenerují své síly a připravuji
se na další náročnou sezónu 2016-2017.
Mladší přípravka - toto muţstvo nejmladší věkové kategorie a vzrůstem nejmenších hráčů se v jarní
částí sezóny muselo několikrát vypořádat s větší marodkou. Nakonec však všechny turnaje odehráli a to
někdy jenom v pěti hráčích bez moţnosti vystřídat. Tento malý fotbalový potěr se kaţdým zápasem a účastí
na trénincích neustále zlepšoval a hlavně přijímal do svých řad nové perspektivní hráče. Nakonec z toho
bylo celkově 12 místo z 24 muţstev na okrese. Z umístění mám radost a kluci mají před sebou velkou fotbalovou budoucnost. Nejlepším střelcem muţstva se stal
Kryštof Bernard s úctyhodnými 119 brankami. K tomuto
nejlepšímu hráči se řadí další velmi dobří hráči a to Gustav Souček, bráchové Jan a Jakub Plecití, Lukáš Petřík,
Lukáš Jiří Mejstřík, Denis Rohla, Jindra Recina, Jan Drvoštěp a Robin Hink.
Starší přípravka - nejúspěšnější sezóna za poslední
roky! Nadějní fotbalisté, které vede kapitán Lukášek, vyhráli první polovinu sezóny a postoupili do finálové skupiny. Tam nás čekal silný Drozdov/Cerhovice, ČLU Beroun „B“, FK Hořovicko, AFK Loděnice „B“. Turnaje
byly vyrovnané a bojovalo se o kaţdý gól a bod. Dokráčeli jsme si pro 3. místo (celkově 25. muţstev) na okrese.
Určitě to bylo pěkné loučení, většina hráčů přechází do
starší kategorie, takţe příští rok Starší přípravka bohuţel nebude. Kádr: D. Losonczi, R. Dvořák, D. Cynk,
G. Souček, A. Lukášek, J. Hlávka, M. Holeček, K. Bernard, L. Novák. Obě trénuje Zdeněk Steiner st.
Mladší žáci - první polovina sezóny byla pozitivní, povedlo se nám vyhrát 4 utkání a být na 4. místě
(celkově 8. muţstev). Druhá polovina sezóny se odehrávala naprosto stejně, bohuţel se nám nepovedlo porazit Niţbor v rozhodujícím utkání, proto naše muţstvo nakonec hrálo o 9. – 12. místo na okrese (celkově
15. muţstev). V těchto utkání se ukázalo, ţe kaţdé zaváhání se trestá. Ovšem v předposledním kole byl
k vidění nejlepší výkon celého muţstva. V Oseku předvedli hráči obětavý a bojovný výkon, který nám přinesl remízu 1:1 (branka M. Holeček). Toto utkání je příslibem do budoucna, kdy naši hráči mohou hrát
o špici, pokud budou makat na 100 %. Sezónu bych hodnotil pozitivně. Kluky fotbal neuvěřitelně baví
a obětují pro něj hodně. Velký dík patří rodičům, protoţe oni pomáhají s dopravou na zápasy a to
i v Přípravce, tak v Mladších ţácích. Muţstvo nastupovalo s těmito hráči: F. Jungmann, V. Šindelář, J. Kučera, R. Kohout, A. Lukášek, J. Hlávka, D. Cynk, M. Holeček, D. Losonczi, R. Dvořák, L. Novák. Trenér
Zdeněk Steiner ml.
Dorost - společný tým Chyňava/Hýskov, doplněn hráči z Niţboru dokázal obhájit vítězství v okresním
přeboru. Loni odešlo 8 hráčů o to je ten úspěch překvapující, ale zaslouţený. Začátek se nám moc nepovedl, ale pak se kluci rozjeli a vítězství bylo naše. Jmenovat hráče nebudu, vyhrál tým, ale hrajeme v neděli
od 10:15 tak jste zváni, přijďte kluky povzbudit. Trenér Martin Bílý
„B“ mužstvo dospělých - dalším rokem u nás funguje B-tým a hráčům se celkem daří. Trénujeme všichni dohromady a nerozdělujeme celou partu, protoţe to by byla cesta do pekel. Na domácím hřišti jsme silnější, bohuţel venku uţ to tak slavné není. Sezóna se hodnotí pozitivně, protoţe jsme patřili k tomu lepšímu ve IV. třídě. Kdyby se nám povedlo několik utkání dotáhnout do úspěšného konce, tak z toho mohlo
být umístění ne „bedně“, ale i tak je 5. místo pěkné. Vedoucí muţstva Zdeněk Steiner ml.
„A“ mužstvo dospělých - toto muţstvo dospělých si v jarní části soutěţe nevedlo nejhůře. Bylo znát
oslabení 3 hráčů ze základní sestavy (zraněni Kasl a D. Steiner + vykartovaný Podzemský). Bylo tedy jasné, ţe boje na jaře budou o hodně sloţitější neţ na podzim. Po prvních kolech to nevypadalo nejlépe, ale
postupem času se začal tým zvedat a v posledních 4 zápasech sezóny nepoznal hořkost poráţky. Tím pádem „A“ muţstvo dospělých skončilo na krásném 5. místě v okrese se ziskem 42 b. Zastupující trenér Daniel Steiner
Předseda klubu Zdeněk Steiner st.
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Ze života hasičů
Také se musím zmínit o dalším úseku naší činnosti – poţárním sportu. V sobotu 14. 5. 2016 náš sbor
uspořádal v Chyňavě Okrskové kolo soutěţe v poţárním sportu. Zúčastnilo se celkem 5 druţstev muţů
(Chyňava, Malé Přílepy, Hýskov, Stradonice, Ţelezná) a 3 druţstva ţen (Chyňava, Malé Přílepy, Malé
Přílepy Modré). Naši muţi zvítězili a ţeny byly druhé. Obě druţstva tak postoupily do Okresního kola,
které jsme ve spolupráci s okrskem a okresním sdruţením uspořádali také v Chyňavě, v sobotu 28. května. Za hezkého počasí byly k vidění spousty pěkných výkonů. Návštěvnost velká, ale Chyňaváků mnoho
nebylo. Této soutěţe se zúčastnila druţstva dorostu, 17 druţstev ţen a 11 druţstev muţů. Naši kluci šli
nejdříve útok se startovním číslem 11. Ten se jim povedl opravdu bravurně a časomíra se zastavila na
hodnotě pod 24 sekund. Poté zaběhli kluci poměrně pěknou štafetu a celkově soutěţ vyhráli. Naše děvčata se postarala o překvapení soutěţe. Po nejrychlejší štafetě se očekávaly časy v útocích. Jelikoţ šla aţ ke
konci, věděla, ţe musí zaběhnout čas pod 35 sekund. Tento čas se jim povedl pokořit a soutěţ holky vyhrály. To znamenalo, ţe obě naše druţstva jela reprezentovat berounský okres na Krajskou soutěţ do Vlašimi ve dnech 18.-19.6. Kluci po dvouleté přestávce a děvčata podruhé v historii. Naši letošní účast provázela neuvěřitelná smůla ( např. David Strial se vrátil s nohou v sádře ). V obrovské konkurenci nejlepších druţstev kraje děvčata skončila na 12. místě a kluci celkově skončili osmí.
Na úseku zásahové činnosti má naše jednotka v letošním roce k 26. 6. jiţ 30 výjezdů. V poslední době
míváme problémy se zajištěním pohotovosti
v pracovní době. Rádi proto přivítáme do svých
řad případné nové hasiče. Jistě jste si také všimli, ţe uţ v noci nehouká siréna. Provedli jsme
technická opatření a siréna je v době od 22,00
do 6,00 vypnuta, aby neobtěţovala obyvatele
v okolí Lipek. Pokud Vás zajímají další podrobnosti z naší činnosti, najdete je na našich nových stránkách: www.hasici-chynava.cz
Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem
členům SDH Chyňava za jejich úsilí, obětavost,
nezištnost a dosavadní činnost.
Josef Husák st., velitel
Za vstřícné finanční podpory obce CHYŇAVA a spolku CHYŇAVA DĚTEM z.s.
pořádáme nábor na amatérský FUN závod

11.ročník DRAČÍ LODĚ do posádky “DRACI Z CHYŇAVY”
Informace o závodu :
Kdy: sobota 3.9.2016 a zkouška v pátek 2.9. navečer (cca hodinu)
Kde: kemp Beroun
Posádka : 20 osob + bubeník, dračí lodě včetně kormidelníka zapůjčí pořádající organizace.
Na místě budeme mít vlastní party stan a zajistíme malé občerstvení.
MOŽNOST PŘESPÁNÍ A PARKOVÁNÍ V KEMPU ZDARMA!! ( 2 noci)
Součástí programu je pouť pro děti, občerstvení, koncerty kapel a spousta zábavy.
Vše o akci najdete zde http://www.tyran.cz/draci_lode_paddleboard/
Podmínky účasti: Osoby starší 18 let, občané Chyňavy a jejích spádových obcí nebo jejich přátelé
Přihlásit se může kdokoliv, co už někdy držel pádlo v ruce a je alespoň
amatérským vodákem. V závodě jde spíše o synchronizaci, kterou si
vyzkoušíme v pátek navečer při zkušebních jízdách.
Přidejte se k nám nebo přijďte fandit a strávit soutěžní den u vody !
V případě zájmu nás prosím kontaktujte
email: chynavadetem@seznam.cz
Lucie Novotná, tel: 739078526 , Karel Novotný, tel: 732936327
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Zápis ze schůze spolků
Ze slov starosty obce vyplynulo, ţe ani letos z oslav nevyjdeme. Po loňském výročí divadelních ochotníků a letošním výročí baráčníků je tu další: Chyňava se „doţívá“ 675 let. Oslavy jsou stanoveny na 9. a 10.
října 2016. Podrobný program oslav najdete v příštím vydání Chyňavského zpravodaje, dnes jen malá návnada: na domě Marie Fraňkové bude odhalena pamětní deska, přijede zahrát Musica Bohemica, chystá se
beseda o historii obce, doprovodné akce pro děti a výstavy. Mimo jiné výstava Zmizelá Chyňava, na níţ si
prohlédnete fotografie dnes jiţ neexistujících domů nebo částí obce. Pokud máte takové fotografie doma,
doneste je, prosím, na obecní úřad k okopírování.
Sportovce uţ 27. srpna čeká začátek další sezóny. O té právě ukončené si můţete přečíst na straně 5.
Aby toho neměli málo, 23. července budou pořádat v kasárnách 1. ročník Chyňavského duatlonu. Chcete
-li být jeho vítězem, musíte nejrychleji ze všech ujet 17,5 km na kole a uběhnout 5 km . Pokud se přihlásíte
do 19. července u Zdeňka Steinera ml., tel.728 145 179, zaplatíte 70 korun ( č.ú.185297241/0600 do zprávy
pro příjemce uveďte jméno a příjmení ). Rozhodnete-li se na poslední chvíli, startovné na místě je 100 korun. Děti od 15 do 18 let potřebují písemný souhlas rodičů.
Lhoteckým hasičům můţete fandit 20. srpna. Na louce pod Lhotkou proběhne od 13,30 hod. soutěţ
O putovní pohár Lhotky, letos doplněná o kategorii dětí. Skupina Nanga Parbat začne hrát v 19,00 hod.
Mezinárodní výstavu umění LANDART můţete navštívit v sobotu 3. 9. na Lhotce. Plánované jsou přednášky a prezentace projektů umělců z Čech, Polska, Maďarska a jiných zemí.
Sdružení Chyňava dětem poděkovalo za nové dětské pískoviště v parku za Dělnickým domem. Příměstský tábor je naplněný aţ po okraj, zúčastnit se můţete jedině cvičení jógy, které je přes léto kaţdý
čtvrtek od 19.00 hod. na hřišti. Máte-li zájem, musíte se zaregistrovat na kaţdou lekci.
Senioři dělají o prázdninách au-pair (tedy chůvy) a jejich pravidelný program začíná 24. srpna táborákem ve Vilímáku. Na zámek Kuks se s nimi můţete podívat 4. září. Přihlášky u paní Onderkové, Husákové
nebo Reizenthalerové, cena 200 korun. Ani ochotníci v létě nelelkují. Uţ připravují pohádku pro děti a také tradiční Betlém. Zajímají Vás podrobnosti? Těšte se na další zpravodaj.
Iveta Nejedlá, red

Společenská kronika
Květen
Václav Kubásek, Chyňava
Marie Krobová, Chyňava
Drahomíra Navrátilová, Libečov
Alena Holečková, Libečov
Květoslava Konvalinková, Chyňava
Hana Prošková, Chyňava
Emil Slívko, Chyňava
Marie Waisová, Chyňava
Jana Blaţková, Chyňava- chaty
Marie Kohoutová, Chyňava
Jana Kučerová, Chyňava

Červen
Miroslava Carvanová, Chyňava
Jiřina Jonášová, Chyňava
Anna Lehocká, Lhotka
Jan Kobilka, Malé Přílepy
Karel Konvalinka, Chyňava
Jana Šlajchrtová, Chyňava
Marie Špačková, Malé Přílepy
Jaroslava Vořechová, Malé Přílepy
Jiří Holeček, Libečov
Adolf Kabeláč, Malé Přílepy
Jan Káš, Chyňava
Ján Mikulec, Malé Přílepy
Jaroslava Kšírová, Chyňava

86
85
85
83
81
81
80
75
70
70
70

91
88
86
85
84
83
83
83
83
82
80
75
70

POZOR! Protože se zpřísnil zákon o ochraně osobních údajů, pro společenskou rubriku je třeba
písemný souhlas jubilantů. Pokud máte zájem být zde uváděni, vyplňte prosím tento formulář
a odevzdejte ho na obecní úřad. Děkujeme za pochopení
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Hořovice aneb pondělní krupobití
Nejen péčí o vodníka Pepíka na Jezeře u Vily je známa
parta hasičů slyšících na kaţdou výzvu starosty Josefa
k prospěšné akci. A tak koncem měsíce května přijala
v pracovní den skupinka pracujících důchodců, rentiérů a akcionáře pozvání na kroupy k Malým do velkého
baráku v Hořovicích (nezaměňovat s praţským podnikem U Myšáka, kde se schází jiní bossové). Nakonec
byl hlavním chodem řízek a jako moučník vrchovaté
hromady ledu. Jestli jsem něco zmotal, omlouvám se tak dlouho uţ jsem lopatu v ruce dávno nedrţel! Ale
jedno se opět potvrdilo - hasič hasičovi pomůţe, i kdyţ
nehoří!
Zdeněk Hrázný

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat členům SDH Malé Přílepy, kteří neváhali pomoci jednomu ze
svých členů při odstraňování následků ničivého krupobití v Hořovicích. Na
telefonickou prosbu pana Malého Zdeňka reagovalo 5 členů, kteří mohli
v úterý 24. 5. přijet a pomoci s odklízením místy aţ 50 centimetrové vrstvy
krup.
Za 4 hodiny stačili odvozit 9 přívěsných vozíků za auto, naloţených 13 kolečky krup a zároveň ještě cca 50 samostatných koleček do hořovického potoka. Téţ pomohli s vystěhováním přilehlých postiţených staveb (garáţ,
kolna, dílna, prádelna a hobby místnost).
Tato pomoc hasičů Štětky Josefa, Vořecha Václava, Špirita Jaroslava, Konvalinky Antonína, Smíška Zdeňka, byla poskytnuta nezištně a my znovu
velmi děkujeme za pomoc.
Malý Zdeněk, Malá Marie, Malá Irena a Nová Marie
VINOTÉKA „ŽAKY“ POŘÁDÁ
TRADIČNÍ PODZIMNÍ ZÁJEZD
DO VINNÉHO SKLEPA

Víte, že...
Před 130 lety v roce 1886 se
v Chyňavě
narodil Phdr.
František Rud Tichý , český
spisovatel, básník a překladatel. Původním povoláním byl
středoškolský profesor, který
působil na školách v Berouně,
Bratislavě a v Praze. Při své
spisovatelské činnosti pouţíval pseudonym: Zdeněk Broman.
V ţelezenské farní kronice je k jeho narození uvedeno: Otec – František Tichý, učitel v Chyňavě
čp.37. Matka – Marie, dcera Františka Doudy,
vrátného v hutích na Kladně.
Profesor Tichý zemřel v dubnu 1968 při návštěvě
své rodné Chyňavy na „Kamenné“ při cestě pěšky
do Ţelezné.
Kroužek regionální historie

Dne 23. 9. – 25. 9. 2016 pořádáme
zájezd na jiţní Moravu do města Bzence.
Odjezd v pátek ve 12:00 hod.
Cena zájezdu 2.100,-Kč.
V ceně zájezdu je doprava luxusním autobusem s malým občerstvením (klima,WC, DVD,bar), 2x nocleh.
V pátek návštěva VINNÉHO SKLEPA s degustací
vína, večeře, občerstvení
po celý večer CIMBÁLOVÁ MUZIKA
moţnost nákupu vína a pálenky.
V sobotu návštěva poutního místa na Velehradě.
Návrat v neděli v podvečerních hodinách.
Přihlášky a úhrada zájezdu: „VINOTÉKA ŢAKY“
Chyňava 39, budova OÚ do 31.7.2016.
Podrobné informace nebo rezervace
na tel. 774400416, 737177729.
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