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Narozeninová oslava

6/2016
ZDARMA

Kulaté narozeniny se dají slavit různě, s různými lidmi a na různých místech. Díky téměř detektivní práci naší rodačky Marie Fraňkové víme, ţe si letos můţeme připomenout skorokulatiny, tedy 675. let od zaloţení naší obce. A ţe to byly narozeniny se vším všudy.
S laskavým svolením Církve československé husitské jsme mohli v prostorách její kaple ukázat fotky
z výstavy Zmizelá Chyňavy nebo historické dokumenty o naší obci. Já osobně jsem třeba na opise zakládací listiny poznala pouze velké CH. O to víc je třeba poděkovat kaţdému, kdo si dá tu práci a ve starých listinách něco hledá. A hlavně najde. V Dělnickém domě se představily naše spolky, ty fungující i ty, které
čas proměnil na minulost. Mohli jsme zblízka vidět historické nálezy potvrzující existenci Březové Lhoty,
předchůdkyni dnešní Lhotky u Berouna. Potěšující byl velký zájem návštěvníků o všechny výstavy, místy
se tvořily diskutující hloučky, ţe nebylo moţné okolo exponátů projít.
Gratulanti přijeli nejen z blízkého okolí, ale i z moravského Blanska nebo italského Valle di Ledro. Zazpívat přišel podkozko – praţský spolek Doremila, děti z místní školky a školy a Zrzečky to rozbalily na
pódiu jako ţlutá vlna. Kaţdý si mohl odnést
něco na památku, ať uţ vzpomínku nad fotkou
domu jeho prababičky nebo hrnek s obrázkem
kostela.
Pomyslnou třešničkou byl veliký narozeninový dort. Snad si naše děti budou pamatovat,
ţe …když tady byl ten pán s těmi velkými bublinami a hrály jsme v dělňáku krátkou pohádku, tak to bylo když měla vesnice narozeniny…
Krátké zprávičky o naší oslavě odvysílala i
televize, podívejte se http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/216411000161022
Lenka Hladká, red

Zp r á v y z r a d y
RO jmenovala na doporučení konkursní komise
novou ředitelku ZŠ a MŠ Chyňava. Nastoupí
1. 1. 2017
K 31.10.2016 bylo připojeno 144 odběrných
míst, čímţ jsme částečně splnili podmínky dotace na plynofikaci obce.

Zprávy ze zastupitelstva
ZO nesouhlasí s účastí obce v elektronické
draţbě objektu bývalé pily v Chyňavě.
Projednání námitek k územnímu plánu proběhlo
16.11.2016 na Stavebním úřadě v Berouně.
Kolaudace plynu na Lhotce proběhla úspěšně,
čeká se na podpis smlouvy. Pravděpodobný termín připojení je do konce roku 2016.
Oprava silnic na Lhotce po plynofikaci proběhne do konce roku 2016, provádí ji firma RISL
s.r.o.
Oprava silnice ke kasárnům v Chyňavě proběhne do 30. 11. 2016, provádí ji firma Froněk
s.r.o.

Volby 2016 - čísla a zajímavosti

Zprávy z obce
BIO odpad rostlinného původu ( tráva a listí ) lze ukládat v Chyňavě pod hřištěm aţ do 30.11.
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 aţ do 30.11.
Případně po dohodě s F. Hejným, tel. 775 689 409
Nově nabízíme důstojnější oznámení odchodu vašich
blízkých. Úmrtní oznámení, která doručíte na Obecní
úřad v Chyňavě, budou vyvěšena v prosklené vitríně
u místního hřbitova a na nástěnce v chodbě u vstupu
do budovy OÚ, kde jim bude věnován samostatný prostor.
Chcete dostávat informace o všech aktuálních událostech? Kulturní nebo sportovní akce, vypnutí elektřiny,
draţby, obecní vyhlášky apod?
Zaregistrujte si na stránkách obce svůj email.
Na úvodní stránce obce vpravo dole je bílé okénko
INFORMACE E-MAILEM.
Napište zde svojí emailovou adresu a potvrďte
tlačítkem „odeslat“.
Dále postupujte dle instrukcí.

Volební účast 2016
Kraj. zastupitelstvo Senát 1.kolo
Senát 2.kolo
voličů účast %
voličů volilo %
celkem volilo v %
Chyňava
981 301 30,7 981 297 30,2
982 103 10,5
Libečov
113 36 31,9 113
36 31,9
113
13 11,5
Chyňava chaty
65 17 26,2
65
17 26,2
65
1 1,5
Podkozí
51 19 37,3
51
19 37,3
51
16 31,4
Malé Přílepy
211 66 31,2 211
65 30,8
211
33 15,6
Lhotka
39 14 35,9
39
14 35,9
39
5 12,8
1460 453
31 1460 448 30,7 1461 171 11,7
volební komise měla 3 zkušené a 4 nové členy
účast ve volbách byla pro obyvatele Lhotky a Malých Přílep ztíţena uzavřením silnice přes Ţeleznou, přesto byla jejich účast nadprůměrná
moţnosti volit do přenosné urny vyuţilo v 1. kole 5 voličů a ve 2. kole 1 volič
jedna volička přinesla napečené koláče /děkujeme/
jeden volič zaměnil volební lístek za obrázek s náboţenskou tematikou
jeden volič přišel volit po oba dny /volit podruhé mu nebylo umoţněno/
Další podrobné údaje si můţete přečíst na www.volby.cz
2

Jitka Jupová

Poplatek za popelnici
Na svém listopadovém zasedání schválili zastupitelé obce vyhlášku 1/2016, která upravuje výši poplatku
za svoz komunálního odpadu na rok 2017.
Částka vychází ze skutečně zaplacených nákladů za rok 2015 vydělených počtem obyvatel a rekreačních nemovitostí. Trvale ţijících obyvatel máme v naší obci 1 780 a rekreačních chat a domů je 1 100, celkem tedy 2 880. Tímto číslem vydělíme zmíněné náklady (1 651 167 : 2 880 = 573.32). Rada proto navrhla
základ poplatku ve výši 550,- Kč. K tomu je přičtena paušální částka podle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, coţ je 250,- Kč. Celkem pro rok 2016 vyjde 800,- Kč na kaţdého poplatníka.
Podle vyhlášky mají nárok na úlevu 300,- Kč dospělé osoby s trvalým bydlištěm v Chyňavě, na Lhotce,
v Libečově, Malých Přílepech a na Podkozí. Děti do 15 let věku a osoby nad 65 let včetně mají ještě další
úlevu 250,- Kč, tedy celkem 550,- Kč.
Náklady na odvoz odpadu rok od roku rostou. V roce 2013 byly skutečné náklady na odvoz odpadu
480 187,- Kč. V roce 2014 to uţ bylo 1 256 575,- Kč. V roce 2015 se za odvoz zaplatilo výše zmíněných
1 651 197,-. Je to tím, ţe platíme stále víc za odvoz kontejnerů z chatařských oblastí. Za odvoz popelnic je
částka jiţ několik let stejná a vypadá to, ţe i rok 2016 nebude výjimečný.
V říjnu obec bezplatně odvezla velkoobjemový i nebezpečný odpad ze všech místních částí. Znovu bylo
o jeden kontejner více, coţ je dobře. Lze předpokládat, ţe všichni této moţnosti vyuţili a nebudou uţ mít
co vozit na hnojiště, na koupaliště nebo do lesa.
Lenka Hladká, red
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Podle § 17 odst. 1 písm. h) tohoto zákona je kaţdý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 aţ 300 kW včetně, který slouţí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen
provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je drţitelem oprávnění k instalaci, provozu a údrţbě. Seznam oprávněných osob je na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte nikde předkládat, ale musíte je uchovávat pro případnou
kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Osadní výbor Malé Přílepy

Dušičkové pečení
Sobotní dušičkové odpoledne si nejvíce uţili maminky s dětmi.
Na jarmarku bylo k vidění spousta krásných dekorativních výrobků, šperků nebo i hraček. Menší děti se s nadšením pustily
do výroby přáníček, zdobení perníkových stromečků nebo do
okenní vánoční výzdoby. Ty větší si vzaly příklad ze svých šikovných maminek a babiček a přišly se soutěţní buchtou, takţe
se rozhodně nedá říci, ţe dnešní děti jen sedí u počítače.
V kategorii do 18
let si hodnotné
ceny odnesly Nela
a Zuzka Štorkovi a v dospělácké Lucka Husáková.
Jak je vidět, v těchto případech jablko nepadá daleko od stromu. Všechny recepty si samozřejmě můţete zakoupit v nové
kuchařce dušičkového pečení na vánočních trzích ve škole ve
čtvrtek 8.12.
A téma na příští rok - ovocné moučníky. Těšíme se na vás
a vaše nejlepší ovocné výtvory.
za realizační tým Lenka Hladká
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Fotografie z oslav výročí zaloţení obce
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Podzim ve školce
Dny se nám stále zkracují, tak jsme si je s dětmi ve školce zpřijemnili karnevalem. Některé maminky byly šikovné a svým dětem vyrobily opravdu hezké
podzimní masky.
A co dalšího ještě děláme? Kaţdý týden jezdíme do solné jeskyně, sbíráme
kaštany a jablíčka pro lesní zvířátka a také kůru z pomerančů a citronu. S tímto
sběrem nám můţete pomoct i vy a nasušenou kůru přinést do školky.
Největší pozornost ale věnujeme nadcházejícímu adventu, ve kterém nás čeká
hned několik akcí. Nejdříve nás navštíví, jako kaţdý rok, Mikuláš s čerty a anděly. Na polovinu prosince chystáme 1. ročník školičkové akademie, kde
všechny děti předvedou rodičům, ale i ostatním hostům pásmo se zimní a vánoční tématikou. Paní učitelky se staršími dětmi připravují dokonce muzikál
a součástí programu bude i prodej dětských výrobků. No a potom uţ se budeme
těšit na Jeţíška, který nám kaţdý rok ve školce naděluje nové hračky.
Pavla Brnovjáková

Zpráva o činnosti školy

O prázdninách byly ve škole vymalovány chodby a schodiště a nainstalovány nové skříně. V říjnu 2016
byli zvoleni noví členové do školské rady z řad rodičů – Lucie Štorková a Jiří Landa. V září se uskutečnil
Den s hasiči. Děti se seznámily s prací hasičů a hasičskou technikou. Děkujeme za krásné dopoledne, dětem se akce moc líbila.
V říjnu ţáci druhé třídy vystoupili s pásmem básniček, písní a
s pohádkou na setkání seniorů a na celoobecním setkání konaném
u příleţitosti oslav výročí zaloţení Chyňavy. 7. prosince bude zahájen plavecký výcvik pro ţáky druhého aţ čtvrtého ročníku.
Druţstvo chlapců i dívek se zúčastní okresního kola turnaje ve
florbalu. 21. – 24. 11. proběhne sběr starého papíru a plastových
víček. Výtěţek bude pouţit na školu v přírodě a na akce pro děti.
Vánoční trhy se budou konat 8. prosince.
Zdeňka Marešová
Váţení rodiče a přátelé školy.
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru, kterou jste nám zvolením do Školské rady dali.
Školská rada je orgán školy, který umoţňuje všem činným sloţkám (zákonným zástupcům, pedagogickým
pracovníkům, zřizovatelem a dalším osobám) podílet se na správě školy.
Naše kandidatura vyplynula z potřeby mít moţnost vyjadřovat se k otázkám vzdělávání našich dětí. Není
mám lhostejné, jak funguje škola v naší obci a budeme se snaţit být dobrými prostředníky mezi zřizovatel
školy, školou, rodiči a ţáky. Komunikace je základním kamenem dobrých vztahů mezi lidmi, proto bude
naše působení ve Školské radě zaloţeno především na komunikaci a informovanosti.
Pevně věříme, ţe se nám povede pozvednout školu na úroveň, kterou si podle našeho názoru škola v naší
obci zaslouţí.
Lucie Štorková a Jiří Landa
Dalšími členy Školské rady jsou za školu Mgr. Zdeňka Marešová a Mgr. Eva Ešková. Nové zástupce za
obec jmenuje rada obce na svém nejbliţším jednání.
pozn. redakce

Poděkování

Dne 19. 10. 2016 mně při pochůzce v lese divočák poranil mého loveckého psa. Jednalo se rozsáhlou trţnou ránu v oblasti slabin, která naštěstí nepronikla aţ do dutiny břišní. Přesto byl nutný rychlý veterinární
zákrok. Bylo brzy ráno a veterinář, ke kterému obyčejně chodím, ještě nefungoval. Pan MVDr. Havelka mě
po telefonické domluvě ihned přijal a Ara tak byla do deseti minut v jeho péči . Při ošetření rány objevil
ještě další poranění na druhé noze, které sice nevypadalo, ale bylo také závaţné. Pan doktor psa ošetřil
a postaral se o něj aţ do odpoledne, kdy mně ho po odeznění narkózy předal. Dnes se obě rány úspěšně hojí
a Ara bude v pořádku.
Chtěl bych touto cestou panu MVDr. Miloši Havelkovi z kliniky VeMaP poděkovat za ochotu, rychlost
a odbornost, se kterou se Ary ujal.
Pavel Karmazín
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Sportovní akce pro děti v MŠ
Dne 26. 9. 2016 uspořádal spolek CHYŇAVA DĚTEM z.s. sportovní akci pro děti mateřské školky v
Chyňavě. Pro děti byla připravena sportovně-zábavná
hodina v tělocvičně Dělnického domu. Nejprve přišly
starší děti z oddělení Sluníček. Po přivítání a zahřátí
následovala velká sranda s barevným padákem. Padák
jsme házely do vzduchu, houpaly v něm balónky a schovávaly se pod něj.
Hlavní část ale byla opičí dráha, kde se probíhalo, podlézalo, prolézalo,
přeskakovalo a klouzalo. Na závěr nám děti udělaly z kolíčků krásné sluníčko.
A to uţ netrpělivě sledovaly
děti z mladšího oddělení Berušek. Přivítaly jsme se, provětraly
barevný padák, koulovaly se papírovými koulemi a pak se šlo
na opičí dráhu. Mladší děti zvládly všechny překáţky s přehledem. Na závěr došlo ještě na třídění barevných balonků. Všechny děti si odnesly ze cvičení úsměv na tváři a jablíčko s malým
dárečkem.
A dne 4. 10. jsme pozvali na cvičení naše prvňáčky. Běhalo se,
skákalo a dovádělo na opičí dráze za doprovodu tahací harmoniky. Na závěr i na prvňáčky čekal malý dárek.
Anna Recinová
VEČER PRO ŢENY
VÝROBA ŠPERKŮ / PLSTĚNÍ 22. 10. 2016
Úterní večer byl věnován ţenám a jejich tvořivosti.
S lektorkou Jitkou Sedlačíkovou, která nás zasvětila do
suchého plstění, jsme si uţili pěkný večer jako za starých
časů, kdy se ţeny po večerech scházely u ručních prací.

DĚTI V BUGYNÁCH
1. ročník / Chyňava 28.10.
Rychlou akci, kterou zorganizovali tatínkové na
sváteční odpoledne, si děti náramně uţily.
Závodily v buginách a odnesly si medaile a dobroty. Děkujeme panu Jaromíru Vítovi za zapůjčení
bugyn a elektrických autíček pro děti.

JUDO V CHYŇAVĚ
Pravidelné lekce kaţdou středu od 16 -17 hod v tělocvičně ZŠ Chyňava pro děti od 5 do 14 let.
Cena za čtvrtletí listopad - leden 900 Kč , poté 1500 Kč / pololetí
Více informací na webu http://www.judo4fun.cz/
Oddíl JUDO 4 FUN : Snaţíme se v dětech vytvořit pozitivní celoţivotní vztah ke sportu. Nesnaţíme se vychovávat vrcholové sportovce přesně jak říká název našeho oddílu JUDO4FUN (judo hrou). Dle nás je
vrcholový sport moderní "gladiátořina" a ne radost. Naše koncepce
je zaloţena na třech hlavních pilířích - disciplína a úcta k soupeři,
gymnastika a atletika.
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Společenská kronika
Září
Josef Vojkůvka, Chyňava
Vladimír Vršek, Malé Přílepy

77
70

Říjen
Václav Vytejček, Chyňava
Zdenka Vytejčková, Chyňava
Soňa Matějů, Malé Přílepy
František Bartoš, Chyňava

90
86
81
70

Vojtěch Sýkora
Lída Sýkorová
Emma Taclíková
Sofie Štětková

Leontýna Dvořáková
Ondřej Pospíchal
Nela Jankulárová
Ema Haklová

Do naší školky přiletěl drak Víčkoţrout
Slouţí na sběr plastových víček, výtěţek z jejich prodeje půjde do fondu rodičů školky a poslouţí ke
koupi pomůcek, hraček, nebo k hrazení výletů a dalších aktivit pro naše školkové děti. Náš dráček byl vyroben z prázdných papírových krabic a dán dětem do školky na vybarvení, které dopadlo moc hezky, děti
byly šikovné a dráčka vymalovaly, dle své fantazie.
Drak Víčkoţrout je umístěn hned za vstupními dveřmi školky,
kde ho děti pravidelně krmí. Pokud budete chtít, budeme za všechny rodiče moc rádi, pokud nám také nějakým víčkem přispějete.
Budeme moc rádi, pokud babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové podpoří své nejmenší a budou spolu s námi pokračovat nejen ve
sběru víček, ale i v dalších sběrech, které jiţ probíhají i pro školkové děti, jako sběr kaštanů, pomerančové kůry, šípků a papíru.
V průběhu roku budeme informovat, s jakým sběrem můţete dětem pomoci. Jménem dětí Vám všem děkujeme
Jirka a Vlaďka Landovi
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Veterina na Přílepích
Tak mě zase jednou páníček chtěl
vzít na špacír, ale nevzal. Ţe prý se na
Malých Přílepích s velkou slávou otevírá veterinární klinika! Pravda, prý
tam byl při té příleţitosti - začátkem
října - raut a zpívaly zpěvačky, takţe
chápu, ze mě nakonec nechal doma.
Ale proč tam mohl být i velbloud
(a ještě s dvěma hrby), to uţ mi nikdo
nevysvětlí.
Na druhé straně i já souhlasně štěkám s dvounohými, kdyţ říkají, ţe je
dobře, i pro mě, kdyţ je bývalý národní
výbor takto vyuţívám, modernizován
a nechátrá. Navíc jsem si stačila ověřit,
ţe MVDr. Miloš Havelka má nás - drobná zvířata - nejen rád, ale navíc
i pozná, co potřebujeme a ještě k tomu vypráví kamarádům bez srsti něco
o rodinném lékaři. No to vím taky, ţe jsem členem rodiny, ale hlavně, ţe
ordinuje od sedmi do jedenadvaceti – nebo prý je na telefonu (722 347
461). Takţe se jeho pracovní doba trefně trefuje do mých bolístek. Ověřila jsem si to - jak dokládají přiloţené fotografie (já v popředí, můj lékař –
řečený veterinář – v pozadí. A barák pod hřištěm v centru Přílep.) Webové stránky mě aţ tak nezajímají (www.vemap), ale uţ jsem v praxi ocenila, ţe tam je - tedy ne na webovkách, ale na veterině - nejen záchod pro
dvounohé, ale i miska s pitím a hračky pro nás klienty! Inu, i já sleduji,
jak se Malé Přílepy proměňují. A prý to ještě není vše!
vlastní tlapkou LADY – holka od Smíšků

Víte ţe...

V Dělnickém domě bylo kino Květen ? Kino bylo slavnostně otevřeno
v roce 1948 panem řídícím učitelem Ţaloudkem. Díky tehdejším úpravám stropu měl promítací sál výbornou akustiku. Promítalo se ve středu,
v sobotu a v neděli. První vedoucí kina byla Irena Větrovcová, další Karel Foitl a nakonec Stanislav Halas.
Promítači byli: Josef Jindra, František Hladký a poslední Slávek Endršt. Od roku 1962 bylo kino přestavěno na širokoúhlý formát, jako jedno
z prvních na okrese Beroun. Byla provedena úprava promítacího sálu,
zešikmení podlahy a instalace nových sedadel.
V létě probíhal pravidelný filmový festival pracujících. Sál vyuţívali
divadelní ochotníci k představením pro děti a dospělé. Konaly se tu i hudební koncerty a zajímavé besedy. Jedna z nich byla v říjnu 1991, při příleţitosti oslav 650 let vzniku obce. Pozvání tehdy přijal spisovatel František Nepil, který na závěr podepisoval své knihy, které si lidé přinesli.
Kino bylo zrušeno v 90. letech minulého století pro malou návštěvnost.
Kroužek regionální historie

KALENDÁRIUM
22. 11. - 25 .11.
sběr papíru v ZŠ
Sobota 26. 11.
Niţbor - vánoční trhy
zájezd se zahrádkáři
odjezd 13 hod
Neděle 27. 11.
rozsvícení vánočního
stromu od 16,30 hod
u dětského hřiště v Chyňavě
svářo, čaj, koledy
Sobota 3. 12.
Jak kašpárek učil čerty zpívat
pohádka v DD od 16 hod
Pondělí 5. 12.
mikulášská nadílka u altánu
na Lhotce od 18 hod
Čtvrtek 8. 12.
vánoční trhy v ZŠ od 15hod
Sobota 10. 12.
Jak kašpárek učil čerty zpívat
pohádka v DD od 16 hod
Sobota 17. 12.
ţivý betlém v Lipkách
od 17 hod
Čtvrtek 22. 12.
charitativní koncert
v DD od 18 hod
Sobota 24. 12.
štědrovečerní troubení
Neděle 25. 12.
vánoční sportovní disco
od 20 hod v DD
Pondělí 26. 12.
svařák a koledy od 15 hod
u altánu na Lhotce
Pondělí 26. 12.
koncert v kostele Sv.Prokopa
Sobota 7. 1. 2017
vánoční nohejbalový turnaj
pořádá RSC Chyňava
Sobota 14. 1. 2017
Myslivecký ples

Myslivecký spolek Chyňava upozorňuje občany na začátek období lovecké
sezony. Hony budou probíhat v sobotu 26. 11., 10. 12. a 26. 12..Vyuţijte prosím ke svým procházkám s vaším psem nebo k jízdě na koni jiný den z důvodu vlastní bezpečnosti. Volně pobíhající psi nebo koně narušují ţivotní cyklus
zvěře, a to i v zimním období. Děkujeme za pochopení.
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