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Baráčníci slaví 85. výročí založení

Slovo starosty

Koncem roku 1935 se schází v krčmě Václava Bauera v Chyňavě
skupina příznivců baráčnických myšlenek za účasti zástupců baráčnických obcí Područín: Kročehlav, Unhoště, Berouna a Nižbora.
Společně byly sepsány stanovy a zaslány na Zemský úřad v Praze
na schválení. Dne 12. ledna 1936 se konalo v hostinci u tetičky Boženy Lepičové první valné sedění za přítomnosti 62 členů a 65 hostů
a vznikla naše „Vlastenecko - dobročinná obec „Hůrka“ v Chyňavě“.

Vážení spoluobčané,
v době psaní tohoto článku už
sklízíme úrodu letošního jara
a léta. Díky větším, nebo spíše
obvyklejším srážkám, se nám na
zahrádkách urodilo všeho více.
Z vlastní zkušenosti vím, že to nejsou jen třešně, meruňky, broskve
a jablíčka, ale bohatě roste i tráva
a nejenom tráva. Letos jsme už po
obci sekali tolikrát, jako za poslední dva roky dohromady. Také
množství trávy za hřištěm je násobné, než bylo v minulých letech.
Zde chci poděkovat občanům za
vstřícnější a pečlivější postoj při
svážení trávy.
Konečně se za hřištěm objevuje
jen to, co sem opravdu patří, tedy
listí a tráva. Doba, kdy se zde objevovaly plastové bedny a pytle je
pryč. Věřím, že to není jen
z důvodu pořízení kamerového
systému, který na hřišti máme.
Celkově bohatá úroda a tím pádem nutnost větší aktivity nás odvedlo od problému s ,,COVIDEM“,
což je jen dobře. Situace se stále
zlepšuje a já věřím, že to nejhorší
už máme za sebou.
Konečně se uskutečňují první společná setkání. Některé akce už
proběhly, ať už to byla muzika Ing.
Petra Jungmanna v Dělnické domě, nebo první fotbalová utkání,
která se konečně po roce v Chyňavě hrála. Snad bude všechno probíhat v pořádku a uskuteční se
vše, co je naplánované.
Chci vám všem popřát hodně
zdraví a lepší podzim, než byl ten
loňský. Na závěr děkuji našim
hasičům, kteří byli pomoci na Moravě při likvidaci následků tornáda.
Jiří Kříž starosta

Bylo zvoleno první konšelstvo:
pantatínek soused Ján Jonáš,
rychtář soused Antonín Krmenčík, syndik soused Josef Mengr,
berní soused Josef Bobek, tajemník pohřebního odboru soused
Bohumil Jonáš a dalších 24 konšelů. Za členy se postupně hlásili
občané dalších obcí – Podkozí,
Libečova, Železné, Malých Přílep
a Lhotky.
V roce 1938 byl z vlastních prostředků a z darů zakoupen spolkový prapor. V tomto roce měla
naše baráčnická obec už 209 členů.
Po dobu okupace byla činnost
utlumena, po skončení 2. světové
války opět obnovena a 15. 7.
1945 byl rychtářem zvolen sou-

sed František Holeček. Po roce
1957, už s rychtářem sousedem
Josefem Holečkem, členská základna
postupně
mohutněla
a v letech 1960 – 1986 bylo již
skoro 650 členů.
pokračování na str. 3

Co musíte vědět
Než budu informovat o nových
věcech, tak pár slov k akcím, které
jsem zmiňoval v minulém zpravodaji. Ale nejdříve to úplně ,,nej“,
které je důležité hlavně pro občany Malých Přílep. Byl tady dokončen a zkolaudován plyn. Teď bude
následovat propojení potrubí a od
13. září budou moci občané žádat
o připojení odběrného místa.
Když píši tuto informaci je vše
v plánu a doufám, že vše proběhlo
podle tohoto plánu a v době, kdy
čtete tento článek se v Malých Přílepech už plyn využívá. O celou

akci se nejvíce starali Václav Kšír
starší a Ing. Olga Kobilková, za
což jim patří poděkování.
Tak a teď k těm staronovým věcem.
Komunikace v ulici Malá Strana
se dokončila a v současné době
je už i okolní zeleň v dobrém stavu. Celkově se tato akce hodnotí
kladně. Z mého pohledu je dobře,
že další akce podobného zaměření jsou naplánované v dohledné
době a některým drobným problémům už můžeme předejít.
pokračování na str. 2

Zprávy z obce
Od 1. 9. je možné z autobusu 630,
který odjíždí 6,55 hod z Chyňavy
sídliště, přestoupit v Železné na
linku 636 do Loděnice. Využít toho
mohou hlavně školáci, řidič na
děti pár minut počká.
Moštovat můžete každou sobotu
vždy 8 - 10 hod.

Popelnice bez nalepené modré
známky nemohou být vyvezeny.
Splatnost známky byla 31. 5.
2021. Zkontrolujte si své popelnice - modrá známka je nutnost,
čárový kód už ne. Od 1.10. bude
svoz popelnic ve všech obcích
každou středu.

Provoz sběrných míst:
bývalá kasárna - provoz středa
14 - 17 hod. sobota 9 - 12 hod.
bývalé koupaliště - provoz středa 14 - 17 hod. sobota 9 - 12
hod., sem patří jen větve a dřeviny, za hřištěm provoz neomezen, jen pro trávu a listí.

Co musíte vědět
Pokračování ze str. 1
Následuje akce Vápenice, která
se rozběhla v polovině srpna. Jak
jsem už informoval v minulém
zpravodaji, akci dozoruje stavebně Ing. Michal Mencl a provozně,
resp.
dotačně
Jiří
Landa.
V současné době probíhají zemní
práce a při deštivém počasí, které
teď panuje je situace trochu komplikovanější.
Další akcí je oprava povrchu vozovky v ulici K Bytovkám, kde se
musí opravit pruh, který se po
zhotovení plynu a elektriky propadá a hrozí poranění, nebo i poškození majetku. K vyřešení ohledně
financování byla kontaktována
firma RISL s.r.o., která v této ulici
některé práce prováděla.
Jsem spokojený s průběhem příprav prací na přeložení vedení
elektro v ulicích Ke Hřišti a Za Pilou. I když je termín dokončení
celé akce do konce března 2022,
po dohodě začnou zemní práce již
v září. Letos chceme udělat překopy, abychom příští rok mohli
hned po dokončení přeložky udělat nový povrch vozovky. Materiál
na akci už je na místě, tak snad
vše dopadne dobře.
Dále máme rozjeté koupaliště,
kde se konečně akce rozběhla
i když se začátek několikrát posunul. Po této opravě se zjednoduší
pravidelná údržba a úklid prostoru
nádrže i celého objektu.
Teď mám informaci, která určitě
potěší občany na Průhoně. Konečně je stavební povolení na
stavbu chodníku, parkovacích zálivů a nového veřejného osvětlení
v této ulici. Po dvou letech administrativy je to opravdu potěšující
zpráva. Doufám, že následné výběrové řízení a realizace vše dožene. Požádáme o dotaci a snad

se potom celá akce po horším začátku bude na konci hodnotit
kladně i z hlediska financí.
Během prázdnin se povedlo díky
firmě Vlastimila Holečka ml. opravit plot na školní zahradě. Plot je
hotov a věřím v dokončení úpravy
vrat a boxu pro ranní skladování
pečiva. V prostoru školní zahrady
je ještě plot, který je na pozemku
církve v provizorním stavu. Po
jednání s církví, které režíroval
Karel Novotný, se řeší stavba nového plotu. Zastupitelstvo obce
schválilo na svém posledním jednání dar 350 000,- Kč na zhotovení tohoto plotu. Stavebně je tato
akce pod dohledem Ing. Michala
Mencla.
Dále se dokončuje první byt na
sídlišti, který měl na starosti Ing.
Zdeněk Štorek. Už je připraven
projekt na opravu dalších dvou
bytů. Zde bychom chtěli požádat
o dotaci, tak snad se povede
i ušetřit nějakou korunu. Chci upozornit občany, že tento byt a další,
které se plánují opravit, budou
zatím určeny jen pro nouzové případy využití.
Když jsem u staveb, chci informovat o novém územním plánu,
který řeší Martin Malý ve spolupráci s Ing. arch. R. Bočkem. Jak
jsem informován, trpělivě vysvětlují a následně řeší jednotlivé požadavky. Další info k tomuto podá
Martin Malý ve svém článku.
Ještě chci poděkovat sportovcům,
konkrétně Ing. Zdenku Steinerovi
za organizaci cyklistického závodu
a dalším sportovcům, hlavně Danielu Steinerovi, Radku Lepičovi
a dalším, kteří se starají o hrací
plochy na hřišti. Ostatní plochy na
hřišti udržuje obec se svými zaměstnanci.
Teď trochu k dalším provozním
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věcem. Jak jistě víte, obec si zajišťuje likvidaci větší části odpadů našimi zaměstnanci. Jedná se
hlavně o směsný odpad, který se
sváží v modrých kontejnerech
z chatařských oblastí, ale i ze
sběrného dvora. Zde musím říci,
že objemy v tomto druhu odpadů
jsou až neuvěřitelné. Jenom díky
naší
samostatnosti
jsme
v nákladech ještě na srovnatelné
hladině s minulými lety. Tato část
výdajů obce, už v současné době
je a hlavně v budoucnosti bude
nejnáročnější položkou ze všech.
Proto je potřeba v maximální míře
třídit a tyto směsné nádoby využívat jen v nejnutnějších případech.
V posledním roce se situace
s tříděním trochu zlepšila, alespoň
to vykazují větší částky, které nám
za třídění přicházejí. Třídit je
opravdu potřeba a to nejenom
z důvodu peněz. Doufám, že to
zlepšení nezakřiknu, když jsem se
o tom zmínil. Jen pro informaci,
naše obec ,,vyprodukuje“ denně
přes 2 tuny!!! odpadu. Jen pro
upřesnění 1,5 tuny směsného odpadu a 0,75 tuny komunálního.
Dále chci upozornit na využívání
hnědých kontejnerů, které jsou
pouze na jedlé oleje a tuky.
V jiném případě využití je to drahé, protože je nám to účtováno
v jiné cenové hladině. Další problém je s kontejnery na textil.
Věci sem dávejte jen suché a čisté. Když jsme u kontejnerů a sběrného dvora, chci upozornit občany
na nový způsob příjímání eternitu.
Eternit
musí
být
uložen
v ochranném plastovém obalu,
nebo pytli.
Na závěr jedna nepříjemná informace, zubaře stále hledáme, ale
zatím bez úspěchu.
Jiří Kříž

Baráčníci slaví 85. výročí
pokračování ze str. 1
Byla to doba okázalých oslav naší
baráčnické obce za velké účasti
občanů a hostů ze sesterských
obcí. Kromě těchto oslav byly pořádány Staročeské máje a poznávací zájezdy, do roku 1992 baráčníci zajišťovali oblíbené vánoční
troubení, potom byla tradice předána sportovcům.
V roce 1988 byl zvolen rychtářem
soused Miloš Čermák. Až do roku
2004 se schůze nekonaly, jen se
vybíraly příspěvky a toto zajišťovaly tetičky, tajemnice pohřebního
odboru Zdeňka Jonášová a berní
Marie Krobová, která vedla účetnictví. Koncem roku 2004 se
schází zbylé konšelstvo a snaží

se obnovit činnost v naší baráčnické obci, rychtář Miloš Čermák
podal rezignaci, a v roce 2005 byl
na výročním členském sedění
zvolen rychtářem soused Miroslav
Strial, který tuto funkci vykonává
dodnes, již 16 let.
Rychtář stojí v čele spolku a vede
jeho činnost, svolává konšelské
sedění, řídí výroční členské
schůze a jednání valných zasedání. Podepisuje všechny dokumenty a rozvíjí aktivně spolupráci
se spolky v regionu. Třináct členů
konšelstva se schází podle předem stanoveného plánu každý
měsíc k projednávání běžných
záležitostí, jako je vybírání příspěvků,
blahopřání
členům

k výročí. Byly organizovány poznávací zájezdy, spolupodíleli
jsme se na výstavách a dalších
akcích, např. i s klubem seniorů.
O činnosti spolku je vedena kronika a kniha zápisů z konšelských
a výročních členských sedění.
Posláním naší baráčnické obce je
mít dobré sousedské vztahy, vést
členy k úctě člověka k člověku,
k toleranci a upřímnosti.
Rádi mezi sebe přijmeme další
členy.
Za naši Vlastenecko - dobročinnou obec baráčníků „Hůrka“
v Chyňavě všem hodně zdraví
a spokojenosti přeje tetička
Radka Raticová, syndik

Koncert pro Stebno
V sobotu 17. července 2021 uspořádal divadelní soubor Chyňava
charitativní koncert pro obec Stebno na Lounsku, která byla zasažena živelnou pohromou – menším
tornádem
označovaným
jako
downburst.
Ani deštivé počasí neodradilo necelých sedm desítek spoluobčanů,
aby se přišli na parkoviště V Lipkách pobavit, poslechnout si písničky v podání skupiny Free Time
– country music z Berouna, která
odehrála 1,5 hodinový koncert bez
nároku na honorář.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům country skupiny za
ochotu koncert odehrát, že svojí
hudbou potěšili příchozí. Již
v průběhu koncertu byly zaznamenány reakce posluchačů jako například: „ … to je paráda, na takový koncert bych šla i ve sněhu,
škoda, že nepřišlo víc lidí ...“ nebo: „ ... já jsem také hrál, hrají

moc pěkně, líbí se mi …“.
Velké poděkování patří i vedení
a zaměstnancům našeho Obecního úřadu za podporu a přípravu
koncertu, panu Josefu Husákovi
za zapůjčení přívěsu, který posloužil jako improvizované pódium, ale především všem, kteří se
přišli pobavit a současně podpořili

dobrou věc, když přispěli částkou
24 738,- Kč, kterou jsme zaokrouhlili na 25 000,- Kč a odeslali
na bankovní účet Okrášlovacího
spolku Stebno 2020, který ji použije na odstranění škod, které napáchal downburst v jejich obci.
Luboš Vojkůvka

Příprava nového územního plánu
Pořizovatel pověřený obcí, Ing.
arch. Radek Boček - děkuje všem
občanům za všechny došlé podněty a příprava nového územního
plánu dále pokračuje dle jeho časového plánu.
Proběhlo již textové zadání územního plánu pro tvorbu architektů
a jeho připomínkování veřejností
i úřady. Výsledný text zadání byl

odsouhlasen zastupitelstvem obce 16. 8. 2021 a předán zpracovateli - architektům ze studia
CCEA MOBA. Budeme tedy očekávat první grafický výstup
v podobě návrhu nového územního plánu, který by měl být do konce
roku
2021
předložen
k připomínkování. Na komisi pro
územní plánování evidujeme i ně3

kolik korespondencí došlých mimo zákonný termín k zadání, ale
i těmito náměty se ještě
v budoucnu budeme zabývat.
Další formální postup přípravy
územního plánu bude vyhlášen
veřejnou vyhláškou ze zákona, je
tedy nutné sledovat úřední desku
obce.
Martin Malý, MSc, DBA, MRICS

Motorový olej přišel draho
V naší obci už není jediný člověk, který by nevěděl nic o třídění odpadů a naprostá většina chyňaváků
taky třídí. Ukazuje se však, že informací není nikdy dost. Nedávno se stalo, určitě jen nedostatkem informací, že do kontejneru na jedlý olej někdo „vytřídil“ olej motorový. Byl v kontejneru na Podkozí, ale i na
několika dalších místech. Celý svoz o váze 374 kg byl takto kontaminován a musel být zlikvidován jako
nebezpečný odpad, což znamená pro obec vyšší náklady. Připomeňme si tedy znovu, co kam třídit:
Žlutý kontejner – fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren, který
vhazujeme v menších kusech.
Nepatří sem mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky
apod. Ty přijme sběrný dvůr.
Modrý kontejner – časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, knihy,
obálky
s
fóliovými
okýnky
(zpracovatelé si s tím umí poradit), bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Nepatří sem
uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze recyklovat, patří do popelnice.
Zelený či bílý kontejner – skleněné lahve od alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin, tabulové sklo z oken a dveří

apod. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého
čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Nepatří sem keramika,
porcelán, autosklo, zrcadla, drátované, zlacené nebo pokovované
sklo.
Červený kontejner – elektrospotřebiče a jejich části, které bez
problémů projdou otvorem, použité baterie, elektrické a elektronické součástky. Velký domácí
elektroodpad odvážíme do sběrného dvora. Spotřebiče není třeba
rozebírat ani vyndávat akumulátory. Pouze z tiskáren je nutné vyjmout tonerové kazety či inkoustové náplně. Ve sběrném dvoře je

přijmou jako nebezpečný odpad.
Černý kontejner – drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor
bez problémů prostrčit, např. plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové předměty. Větší předměty jako např. trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další je
nutné odložit ve sběrném dvoře.
Nepatří sem těžké nebo toxické
kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Nepatří sem plechovky od barev,
tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče
a jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí ve sběrném dvoře samostatně.
Hnědý kontejner – zbytky oleje
z pánví a fritovacích hrnců
(vychladlé nalijte do PET lahve),
zbytky tuhých tuků (máslo, Hera
apod). Nepatří sem masážní
a kosmetické oleje ani motorové,
mazací a další technické oleje. Ty
odevzdejte do sběrného dvora.
Některý odpad vytřídit nelze. Například použité dětské pleny
opravdu patří do popelnice, vratné lahve zpět do obchodu apod.
Iveta Nejedlá

XVIII. ročník soutěže O putovní pohár Lhotky
Tradice hasičské soutěže ve Lhotce se začala psát v roce 2003
a od té doby sbor dobrovolných
hasičů ani jeden ročník nevynechal. Přípravy jsou nesmírně náročné pro tak malou vesnici
a sbor, a tak jsme rádi, když nám
pomohou i nečlenové a obec. Již
počtvrté mezi nás zavítal senátor
Jiří Oberfalzer. Velmi si podpory
všech vážíme a děkujeme za ni.
Ve Lhotce se soutěží v netradiční
štafetě a požárním útoku. Letos
kategorii mužů vyhráli hasiči
z Malých Přílep a odvezli si veliký
putovní pohár. Domácí muži obsadili velmi hezké druhé místo

a lhotecké mladší děti zvítězily ve
své kategorii. Kategorii ženy vyhrály hasičky z Hýskova.
V průběhu dne se děti mohly vydovádět na nafukovacím skákacím hradě, který nám zapůjčili kamarádi z Malých Přílep. Na konci
soutěže chyňavští hasiči předvedli
vodní dělo na jejich cisterně.
Účast návštěvníků byla díky vydařenému počasí vyšší než loňský
rok a večer si přišly desítky lidí
poslechnout živou hudbu a dobře
se pobavit.
Mgr. Dalibor Bartoš
starosta sboru
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Brdská liga
Také letošní ročník začal bez prvních dvou kol až kolem třetím,
v Radíči 17. 7. Umístily jsme se
na 3. místě, časem 19,64 s
Následující týden, kdy soutěž pořádalo SDH Křečovice, jsme se
umístily na 4. místě a naše bodové konto se zvedlo o 6 bodů.
V Broumech jsme spolupořádaly
další kolo 24. a 25. 7., z osmi
družstev jsme obsadily stejně jako
předchozí týden 4. místo a to časem 18,30 s. V neděli z 11 ženských družstev jsme získaly 3.
místo ( čas 19,44 s) a 8 bodů.
Následující týden pořádalo dvojkolo SDH Jesenice, a opět se
nám hodně dařilo a za 2. místo
jsme získaly 10 bodů, druhý den
5. místo z devíti družstev – 4 body
Ve dnech 14. a 15. 8. proběhlo
poslední dvojkolo v Sedlčanech.
V sobotu jsme nezískaly žádné
body, protože za zásah cizí osoby
do průběhu útoku jsme dostaly N.
V poslední letošní soutěži jsme za
čas 18,68 s obsadily 5. místo a 4
body
Celkovým počtem 46 bodů jsme
obsadily 4. místo, když při poslední soutěži nás předběhla děvčata
ze Zalužan o pouhý jeden bod.
Ještě musím podotknout, že celou

letošní sezónu jsme se potýkaly
s nedostatkem proudařek, též
nám při posledním dvojkole vypadly košařka a troják. Téměř každou soutěž jsme měly alespoň
jednu členku vypůjčenou z jiného
SDH. I přesto jsme dokázaly, že
umíme.
V letošním roce se dosahovalo
velmi rychlých časů. U žen to byly

časy sedmnáctkové, u mužů čtrnáctkové.
Z důvodu omezení shromažďování lidí na začátku letošního roku
se vyhlášení loňského ročníku
konalo v Radíči. Naše SDH MPM
se umístilo na skvělém 2. místě.
Marie Malá
SDH Malé Přílepy Modré

Restartu fotbalu předcházela velká brigáda
V neděli 18. 7. 2021
se uskutečnila brigáda na hřišti SK
Chyňava. Za hezkého počasí se nás fotbalistů a funkcionářů
SK sešlo opravdu
dost, a hlavně, bylo
opravdu co dělat.
Pomalu rok nebyl fotbal v naší
obci, protože naše vláda vše zakázala a naše hřiště a okolí bylo
potřeba dát do pořádku a připravit
na restart.
Použili jsme křovinořezy na sečení trávy a plevelu kolem hřiště,
malotraktorem posekali hlavní
a tréninkové hřiště, vyšponovali
ochranné sítě za brankami, obrousili a natřeli stávající posezení
u bufetu, rovněž jsme natřeli nová
prkna na sedačky kolem hřiště,
která nám věnoval jako sponzor-

ský dar bývalý hráč a majitel firmy
Zakázkové truhlářství Jakub Novák, mockrát děkujeme.
Práce bylo opravdu hodně, položili
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jsme lino v kabině, uklidili sklady,
vylepšili zázemí bufetu, utěsnili
vzniklé díry na střeše posezení
u bufetu a zvládli ještě řadu dalších prací. Pro každého, kdo přišel, tak byly připraveny klobásy
z grilu, kterému se věnoval předseda klubu Zdeněk Steiner, jeho
syn Daniel a Pepa Husák ml. zase
měli na starost pitný režim.
Fotbalisté odvedli opravdu kus
poctivé práce, za což jim patří velký dík. Doufejme, že jim elán vydrží i v nastávající fotbalové sezóně.
Rádi bychom tímto chtěli poprosit
návštěvníky areálu, aby po sobě
uklízeli a pomohli udržovat areál
čistý.
A především vás všechny chceme
pozvat na naše domácí zápasy,
které již začaly. Přijďte povzbudit
fotbalisty naší obce!
Zdeněk Steiner

Společenská kronika
Červen
Karel Konvalinka, Chyňava
Jana Šlajchrtová, Chyňava
Jaroslava Vořechová, Malé Přílepy
Jiří Holeček, Libečov
Ján Mikulec, Malé Přílepy

89
88
88
88
80

Srpen
Marta Plátková, Chyňava
Alena Přibylová, Chyňava
Eva Šandová, Malé Přílepy
Jaroslava Pelcová, Chyňava
Marie Raticová, Chyňava
Milada Kšírová, Chyňava
Emilie Jandová, Chyňava

90
89
82
82
80
75
70

Červenec
Antonín Krob, Chyňava
Libuše Moravanská, Chyňava
Marie Kroupová, Chyňava
Zdeněk Grygar, Chyňava
Petr Jungman, Chyňava

86
86
83
80
75

Zdeňka Hofmannová a Ing. Jiří Hofmann
oslavili v červnu diamantovou svatbu.
Gratulujeme

Náhradní termín divadelního představení
Splašené nůžky v divadle Kalich byl stanoven na středu 6. 10. 2021 od 19 hodin.
Odjezd autobusu v 16,30 hod od všech
zastávek.
Vstupenky budou vyměněny až před představením.
Při vstupu do divadla bude probíhat kontrola dle
aktuálně platných opatření.

Vítání občánků bude probíhat
v sobotu 16. 10. 2021 od 14 hodin

16. července nás navždy opustil pan Václav Pinkas
ze Lhotky. Byl členem místního hasičského sdružení
od roku 1944, zastával v minulosti post velitele sboru,
zasloužil se o zachování naší organizace
a byl dobrovolným hasičem celou svou duší.
Čest jeho památce!
Vzpomínají hasiči ze Lhotky

Posezení členů
Českého červeného kříže
a dárců krve

bude 15. 10. 2021 od 18.00 hod
v Dělnickém domě.
Po ocenění dárců a společné večeři
bude k tanci a poslechu hrát
Láďa Horváth

Kladenská heligonka vás zve na oslavu svého 35. výročí založení

v sobotu 23. 10. 2021 do Dělnického domu
od 15 hod do 20 hod vám zahraje

Veselá trojka Pavla Kršky
Heligonka Aleše Rusňáka
Kladenská heligonka
Vstupenky lze zamluvit u S. Waise, tel. 607 889 829
Vstupné 100,-
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Hasiči pomáhali Moravě
Ve večerních hodinách 24. června
2021 zasáhlo několik obcí na
Břeclavsku a Hodonínsku ničivé
tornádo. Tato zpráva obletěla
bleskurychle celou Českou republiku. Do místa neštěstí se začali
sjíždět záchranářské týmy ze širokého okolí včetně přeshraniční
výpomoci z Rakouska a Slovenska. Až druhý den ráno se ukázalo, jak velkou zkázu po sobě tornádo opravdu zanechalo.
Po rychlém společném jednání
velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z Chyňavy, Braškova
a Rudné bylo rozhodnuto, že postiženým obcím společně poskytneme síly a prostředky, včetně
potřebného materiálového zabezpečení.

Jan Trnka, Martin Kůřil, Karel Řehoř ml., Lukáš Flíček, Jaromír Rynda
Petr Trávnička, Václav Kšír ml., Jakub Skok

V noci z úterý na středu již vyjížděl „dobrovolný odřad jednotek
požární ochrany obcí Chyňavy,
Braškova a Rudné“ s technikou:
DA Man + vlek - JSDH Braškov
Valdek a JSDH Braškov, 1+3 DA
Ford + vlek - JSDH Malé Přílepy +
JSDH Chyňava, 1+7
NA Iveco s hydraulickou rukou JSDH Rudná, 1+1
Po dohodě se zástupci krizového
štábu a Českého červeného kříže
jsme se měli hlásit v jedné z postižených obcí, v Mikulčicích.
Na místo události jsme dorazili ve
středu v 7,30 hod. Pohled na zkázu, co dokonalo ničivé tornádo, se
V pondělí 28. června v dopoled- nedá slovy popsat. Všem hasičům
ních hodinách jsme byli kontakto- bylo jasné, že se do práce musí
váni koordinačním střediskem krizového štábu v Hodoníně. Byly
nám sděleny veškeré potřebné
informace a požadavky k poskytnutí pomoci.
O pár hodin později bylo rozhodnuto. Na Moravu bude vysláno 14
hasičů! (6 z Chyňavy, 4 z Braškova, 2 z Malých Přílep a 2 z Rudné).
Starostové ze všech zúčastněných obcí opakovaně v rozhlase
zmiňovali žádosti o nářadí a materiální prostředky, které lidé v zasažených obcí potřebovali. Během
dvou dnů se ve všech obcí vybralo neuvěřitelné množství požadovaných věcí. Další materiální zabezpečení poskytli oslovené firmy.
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zapojit co nejdříve.
V koordinačním středisku jsme
nejprve vyložili požadovanou materiální pomoc a následně jsme se
spojili se starostkou obce paní
Martou Otáhalovou a starostou
místních dobrovolných hasičů panem Jaroslavem Bolfíkem. Část
našich hasičů byla ihned předislokována na překladiště stavebního
materiálu, kde bylo urychleně potřeba vyřešit logistiku příjmu a výdeje stavebního materiálu.
Další skupina hasičů se už chystala na první akci při provádění
likvidačních prací - nestabilní štítová stěna ohrožovala dobrovolníky při vyklízení zničeného objektu.
Hasiči, kteří si s sebou přivezli
veškerou
potřebnou
výbavu
(řetězové motorové pily, rozbrusy,
elektrocentrály, bourací kladiva,
atd.) museli nejprve celý objekt
zastabilizovat dřevěnými trámy
a následně poničenou zeď postupně ubourat. Po několika hodinách práce bylo hotovo a my se
mohli přesunout jinam.
Během odpoledne jsme pomohli
s provizorní opravou střechy, vyvozili suť z rodinného domu, postavili opěrnou zídku u domu, pomohli zalaťovat střechu a odvozili
a přenosili spousty stavebního
materiálu.
Večer jsme se přesunuli do Hodonína a připojili se k profesionálním
pokračování na str. 8

Hasiči pomáhali Moravě

pokračování ze str. 7
hasičům (odřadu HZS Středočeského kraje). Ve „stanovém městečku“ proběhla rychlá porada,
občerstvení a pak jsme už ulehli
do spacáků.
Druhý den začal budíčkem v 6,30
hod. Po dohodě s velitelem odřadu HZS Středočeského kraje, plk.
Tomášem Hradilem, jsme se zapojili do vyklízecích prací a zajištění objektu domova pro seniory

v Hodoníně. Dále jsme pomohli
s vyklízením městského archivu.
Veškeré práce šli podle plánu
a odpoledne bylo hotovo.
Následoval přesun do Mikulčic.
Do večera jsme stihli vyložit nákladní automobil se střešními latěmi a nanosit další potřebný stavební materiál. Na závěr dne jsme
předali zbylé nářadí a finanční
hotovost starostovi a veliteli místních hasičů. Věříme, že právě tito
lidé předají nářadí a peněžitý dar
těm, kteří ho opravdu potřebují.
S končícím dnem jsme se vydali
na cestu domů. V nočních hodinách jsme dorazili bezpečně do
Chyňavy a Malých Přílep.
Celá akce byla pro všechny zasahující zkušeností, na kterou asi
nikdy nezapomenou. Po celou
dobu zásahu se nikdo nezranil
a nebyla poškozena žádná technika využitá při likvidačních prací.
Pomoc byla organizována dobrovolně členy uvedených jednotek
pod záštitou starostů obcí.
Poděkovat bychom chtěli za materiální pomoc Pile Malé Přílepy,
Stavebninám DEK, pobočce Beroun, Aerosolu service Pletený
Újezd, ŘSD ČR středisko SSÚD 8

- Rudná, Přívěsům - Rudná, Balvanu Rudná.
Velké díky patří samozřejmě
všem občanům, kteří darovali materiál, nářadí, ochranné osobní
prostředky, nápoje, finanční hotovost a spousty dalšího potřebného
materiálu. Vše bylo předáno a s
velkým „Děkujeme“ přijato obcí
Mikulčice.
Bc. Martin Kůřil, velitel jednotky

Výtvarné kurzy pro děti i dospělé každé pondělí
v Dělnickém domě v Chyňavě
Rozvíjení estetického cítění, tvořivosti a fantazie na základě řemeslné výtvarné
dovednosti. Kreslení a malování je relaxační a zábavná činnost.

říjen - leden, únor - květen

Kurz první stupeň 13,30 hod - 15 hod
Kurz druhý stupeň 15,30 hod - 17 hod
Kurz večerní 17,30 hod - 19 hod

( samostatné měsíční kurzy vždy jinou technikou - akvarel, pastel, komiks,
ilustrace, kaligrafie, portrét, figurální kresba, krajinomalba )

Atelier Chyňava

jitka.nejedla@centrum.cz

atelier_chynava

tel. 602 367 939
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Červenec opět patřil Chyňavskému duatlonu
Již 6. ročník Chyňavského duatlonu proběhl letos v červenci
v areálu bývalých kasáren a přilehlém okolí. Počasí všem závodníkům přálo a dešťová přeháňka
přišla až při vyhlašování, ale to
nikomu nevadilo. Na samotný závod si našlo cestu krásných 73
závodníků a z toho bylo 37 závodníků do 15. let. Mohu tedy konstatovat, že závod už si získal oblibu
a každým rokem se k nám vracejí
známé tváře a závodníků přibývá.
Především dětské kategorie se
rozrůstají a z toho mám velkou
radost. V těchto kategoriích startu-

je i hodně dětí z naší obce a to mě
moc těší.
V dospělých si v absolutním pořadí z domácích borců nejlépe vede
Zdeněk Bauer (5. místo a především 3. místo ve své kategorii),
Dušan Plodr (8. místo), Zdeněk
Steiner (13. místo) a Roman Kohout (25. místo).
Závod se podařilo uspořádat a to
především díky velké spoustě
mých kamarádů, kteří mi neváhají
pomoci a já jim za to moc děkuji.
Samozřejmě velké díky patří rodině a mé přítelkyni, dále hasičům
z Chyňavy a ze Lhotky. A nemohu

zapomenout i na sponzory, kteří
pomáhají finančně. Jmenovitě se
jedná o tyto partnery: Obec
Chyňava, TREK a Jakub Novák –
Hausbóty Lodě. Všem vám moc
děkuji a věřte, že bez vás by
Chyňavský duatlon nebyl tak pěkným závodem. Dále konání akce
umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a Vojenské lesy
a statky ČR, s. p.
Už teď se těším na další ročník
a doufám, že k nám opět přijede
tolik dobrých závodníků a užijí si
náš závod.
Zdeněk Steiner ml. - organizátor

Výsledková listina chyňavských závodníků:
Odrážedla - 1. Jakub Štětka, 5. Marek Rothanzl
Dívky do 5 let - 1. Kristýna Štětková, 2. Barbora Rothanzlová
Chlapci do 5 let - 1. Samuel Ratica
3. Severin Paska, 6. Matěj Bauer, 7. Bertram Paska, 8. Nicolas Ratica
Žáci 6 - 9 let - 3. Patrik Pohlídal, 5. Vojtěch Sýkora
Junioři 10 - 15 let - 6. Jaromír Vít
Juniorky 10 - 15 let - 2. Ema Nováková
Muži 30 - 39 let - 3. Zdeněk Bauer, 4. Dušan Plodr, 6. Zdeněk Steiner
Muži 40 - 49 let 11. Martin Pohlídal
Muži 50 +
4. Roman Kohout

Tajná hra pro výletníky
Prázdninová cestovatelská hra zavedla výletníky do všech místních částí
obce Chyňava. Dala se zvládnout různým způsobem. Pro ty, kdo nenašli
všechny QR kódy a nechtěli volat SOS, zde je seznam míst, kde je bylo
možné najít:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Libečov - stojan italské stezky
Kamenná - rozvětvený strom na louce na straně u lomu
Lhotka - posezení před rozhlednou
Hřiště - zelený rám za tribunou
Podkozí - el. přípojka za osadní chatou
M. Přílepy - rám pod skluzavkou na hřišti
Zahrada poznávání - odpadkový koš
Hájovna - cedule s mapou na kraji lesa
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Přílepský čtyřlístek
K nejoblíbenějším symbolům štěstí patří od pradávna čtyřlístek. Čtyřlístek má nosit štěstí, lásku, peníze,
má chránit majetek, ochraňovat před zlem i přírodními živly. Tuto sílu však má čtyřlístek pouze tehdy,
když jej dostaneme darem ….
My z Malých Přílep jsme dostali
darem „čtyřlístek“ v podobě pozvánky na akci Přílepský čtyřlístek, tedy na setkání čtyř obcí, které mají ve svém názvu „Přílepy“.
V České republice to jsou čtyři
obce: Velké Přílepy, Malé Přílepy, Přílepy u Holešova a Přílepy
u Rakovníka.
Setkání pořádala obec Velké Přílepy v sobotu 12. 6. 2021 a cílem
bylo vzájemné poznání obcí, jejich problémů a dosažených úspěchů, jakož i vzájemná výměna
zkušeností.
Z našich Malých Přílep se akce
zúčastnili: Standa Veverka sn.,
Jindra Štětka, Josef Štětka, Vašek Kšír jn., Pavel Nejedlý, Veronika Brabcová, Bětka Kunclová,
Honzík Kuncl, Olga Kobilková
a také člen zastupitelstva obce
Václav Kšír sn.
Velké Přílepy připravily bohatý
kulturní a sportovní program. Naši
obec jsme představili prostřednictvím obrazového posteru a slovního komentáře.
Na sportovní soutěže sestavila
každá obec šestičlenné družstvo
– my jsme měli na sobě červené
hasičské dresy a za dobré výkony

jsme obdrželi mnoho hodnotných
cen.
Byl to velmi příjemně strávený
den a příští rok, kdy budou naši
hasiči oslavovat 120. výročí svého
založení, pozveme na tuto akci
také zástupce všech obcí ze čtyřlístku.
Olga Kobilková

Draci z Chyňavy
Děkujeme celé posádce za skvělou reprezentaci obce Chyňava
na závodech Dračích lodí v Berouně.

Umístili jsme se na 18. místě z 32
posádek. Počasí nám přálo a atmosféra byla báječná, plná adrenalinu z nevšedního sportovního

10

zážitku. Díky moc Ivetě Nejedlé
a Lence Hladké za pomoc, obci
Chyňava za podporu a všem co
přišli fandit. Velký dík panu Vránovi za skvělou organizaci.
Příští rok chystáme novinku v podobě sestavení čistě ženské posádky, které mají již na závodech
svou kategorii. Zájemkyně sportovkyně, hlaste se již nyní.
Letošní posádka
Bubeník - Karolínka Petříková
Karel Novotný, Pepa Hakl, Jirka
Hakl, Kamil Petřík, Jirka Landa,
Míra Gürtler, Jindra Recina, David
Petráček, Ondra Fuchs, Martin
Kohout, Martin Škarda, Přemek
Kostlivý, Lukáš Sýkora, Sandra
Cachová, Lucka Kostlivá, Míša
Žalmanová, Anna Recinová, Dan
Lenker, Katka Lenkerová, Eva
Zíková.
Lucie Novotná

Školní okénko

Školní rok 2021 / 2O22 byl zahájen 1. září. Ti, kteří přišli letos
poprvé do školy, byli přivítáni
starostou obce Jiřím Křížem.
Slavnostní atmosféru prvního
dne nepokazilo ani testování,
které všichni bez problémů
zvládli. Do první třídy nastoupilo
25 žáků a celkem má škola
v letošním roce 97 žáků.

I v mateřské školce zahájily děti
s paní učitelkami školní rok.
Ve třech třídách je 69 dětí, kapacita
školky je naplněná.
Na školkové děti čekala nová odrážedla a motokáry.
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Svatováclavská jízda
malotraktorů, fréz, sekaček a podobné techniky
v úterý 28. 9. 2021
start ve 14 hodin od altánu na Lhotce

Disco s Oldou Burdou
v sobotu 13. 11. 2021
od 20 hodin v Dělnickém domě

Divadelní ochotníci vás zvou na pohádku

Franta Nebojsa
v sobotu 27. 11. a v sobotu 4. 12.
vždy od 15 hodin v Dělnickém domě

V nedávné době došlo na Podkozí
opět k vloupání do jedné z chalup
přímo ve vsi. Jelikož se pomalu
blíží zima a chalupy zůstávají
prázdné, rád bych vám touto cestou, jako certifikovaný technik, nabídl možnost nechat si vaši chalupu, rodinný dům či garáž zabezpečit elektronickým poplašným
systémem Jablotron. Tento systém je možné napojit na pult centrální ochrany pro větší bezpečí.
V případě zájmu je možné systém

kromě ochrany rozšířit i na běžné
činnosti, jako je závlaha zahrádky,
řízení filtrace bazénu nebo otevírání garážových vrat.
Protože jsem na Podkozí vyrůstal
a mám zde chatu, nabízím vám
v místních částech obce slevu
10% na celé zařízení a výhodnou
montáž bez nákladů za dopravu.
Obracet se na mě můžete na
tel. 602 496 251
Martin Čermák, Podkozí

Kalendárium
Úterý 28. 9.
Svatováclavská jízda
od 14 hod na Lhotce
Úterý 28. 9.
Mezinárodní den seniorů
od 15 hod v DD
Středa 6. 10.
Divadlo Kalich v Praze
odjezd v 16,30 hod
Pátek 8. 10.
Volby do parlamentu
14 - 22 hod
Sobota 9. 10.
Volby do parlamentu
8 - 14 hod
Sobota 9. 10.
Závod požárnické všestrannosti
od 9 hod Malé Přílepy
Sobota 23. 10.
Kladenská heligonka
od 15 hod v DD
Pátek 12. 11.
Pochyňavské svícení
od 17 hod před DD
Sobota 13. 11.
Disco s Oldou Burdou
od 20 hod v DD
Sobota 27. 11.
Pohádka Franta Nebojsa
od 15 hod v DD
Sobota 27. 11.
Rozsvěcení stromku
jarmark, výstava
od 17 hod v Lipkách
Sobota 4. 12.
Rozsvěcení stromku
od 15 hod v Libečově
Sobota 4. 12.
Pohádka Franta Nebojsa
od 15 hod v DD
Neděle 5. 12.
Mikuláš na Lhotce
od 18 hod u altánu
Sobota 18. 12.
Živý betlém
od 16 hod v Lipkách
Pátek 24. 12.
Svařák u kapličky
od 14 hod v Libečově
Pátek 24. 12.
Štědrovečerní troubení
od 16,30 hod
Neděle 26. 12.
Svařák a koledy
od 15 hod na Lhotce
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