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Železná ruda v okolí Chyňavy

7/2016
ZDARMA

Ţelezo patřilo odedávna k nejdůleţitějším surovinám pro lidskou civilizaci. Tajemství výroby tohoto
kovu objevili lidé jiţ v 8. století našeho letopočtu. O tom, ţe v naší oblasti v okolí Svárova, Chyňavy,
Hýskova a Ţelezné se vyskytovala a povrchově i těţila ţelezná ruda, existují zachovalé záznamy.
Za nejdůleţitější českou ţeleznorudnou základnu je povaţován obvod barandienko-ţelezohorský. Barandien je rozsáhlé území od Prahy přes Beroun a Rokycany, Plzeň do okolí Klatov a Domaţlic, kde bylo
velké mnoţství loţisek. Zdroj ţelezné rudy zde byl ordovik / starší prvohory /. Ve spodních vrstvách ordoviku jsou převáţně hematitové rudy, svrchní vrstvy obsahují rudy nazývané chamosit.
Staré ţelezné hutě vznikaly tam, kde byl ţelezná ruda, blízko byl i dostatek lesů, kde se vyrábělo / pálilo / dřevěné uhlí do dřevouhelných hutí. První ţelezné hutě v oblasti poblíţ Chyňavy byly zakládány mezi
Strádonicemi a Svárovem v pruhu ordoviku jdoucího od Krušné hory, přes Strádonice, Libečov a Chrbinu.
Je známo, ţe na počátku 14. století byly výnosné doly u Svárova / Karabinský vrch /, zmínka je i o dolu na
Chrbině roku 1519, dále v Chyňavě roku 1575, na Krkavčí hoře u Niţbora ještě koncem 16. století.
Nejvýznamnější loţisko „ ordovických ostrovů“ bylo na Krušné hoře. Ţelezná ruda byla nacházena i na
lokalitách na Svaté, v okolí Hudlic a Trubské. O Chyňavě, či spíše o okolí je známo, a jsou o tom písemné
záznamy, ţe se dolovala ţelezná ruda v Jakubince a také na Tuchoníně. Rudu z těchto lokalit museli poddaní z Chyňavy tři dny v týdnu dováţet do Staré Huti pod Hýskovem / připomíná se rok 1386 /, kde se
ruda primitivním způsobem v peci a posléze hamrem zpracovávala na kujné ţelezo.
Jiří Langmajer, Kroužek regionální historie

Podkozí
V zakládací listině Hudlic a Chyňavy z roku 1341 uvádí panovník Jan Lucemburský mezi vyjmenováním práv “....také kaţdému výše jmenovanému rychtáři jednu krčmu, jednoho kováře,....jeden mlýn,
bude-li tu tento moţný být.“......byl tu jiţ mlýn patřící spolu s Libečovem ke klášteru sv. Jiří na Praţském hradě, ...a povoluje lovení ryb pro soudce ve výše jmenovaném potoce Loděnice...To je ale
Podkozí Dolní. Podkozí Horní vzniklo později, jako chalupy,/říkalo se také Podkozské chaloupky/, asi
půl kilometru nad potokem, těsně pod vrchem Kozím...obyvatelé se ţivili pracemi ve mlýnech, drobným zemědělstvím a prací při zpracování ţelezné rudy.
....víme o zaniklé osadě Holonoţské v okresu unhošťském, kde platilo se ze mlýna jeţ nazýval se
„Pod kozím“ šedesát grošů, z čehoţ patrno, ţe nepatřil k nejmenším.....
Spolupráce chatařů z trampských osad nám dává moţnost účastnit se mnoha sportovních akcí, které si samy spolu s táborovými ohni organizují. V Podkozí vede Martin
Solár kapelu sloţenou právě z lidí přijíţdějícich sem do chat,
hrají pravidelně v Chicago baru/ většinou ze soboty na neděli/,
vystupovali také s velkým úspěchem na koncertě trempských
kapel v nedalekém Svárově. Tam také vede pěvecký sbor
Kateřina Husová-Polačková ze spolku Přátelé Podkozí. Jeho členové se snaţí o úklid vsi a rybníka, vysazují stromy
a v některých místech zřídili také lavičky. Z obyvatel trvale ţijících u nás na chatách a rekreantů tady funguje také spolek mopedistů Kozí dech - Podkozí.
Zapsala a uspořádala Zdenka Polívková

Pondělí 5. 12.
mikulášská nadílka
u altánu na Lhotce
od 18 hod
čerti i andělé

Sobota 10. 12.
uloţení vodníka Pepíka
k zimnímu spánku
od 16 hod u jezera
na Malých Přílepech
ohníčky, prskavky
občerstvení

Sobota 17. 12.
ţivý betlém v Lipkách
od 17 hod
koledy
dětský sbor

Neděle 25. 12.
vánoční disco sportovců
od 20 hod v DD
DJ Martin

Čtvrtek 8. 12.
vánoční trhy od 15 hod
ZŠ Chyňava
jarmark
občerstvení
hudební vystoupení

Sobota 10. 12.
Jak kašpárek učil čerty zpívat
pohádka v DD od 16 hod
nadílka pro všechny děti
vstupné bude věnováno
nemocné Marušce
z Bratronic

Sobota 10. 12.
ukázky líčení pro ţeny
od 14 hod v DD

Neděle 11. 12
veřejné setkání občanů
od 18 hod na Lhotce
v bývalé knihovně
těšíme se na návrhy pro
zlepšení obce na rok 2017

Čtvrtek 22. 12.
charitativní koncert
v DD od 18 hod
ve prospěch Centra
pro zdravotně postiţené
vystupují Krákorky a
Oddechovka
obec přispěje stejnou částkou
jako bude výše
vybraného vstupného

Pondělí 26. 12.
svařák a koledy
od 15 hod
u altánu
na Lhotce

Sobota 24. 12.
štědrovečerní
troubení
16,30 - 21,00 hod

Pondělí 26. 12.
Vánoční koncert v kostele
Sv.Prokopa
od 14,30 hod

Sobota 7. 1. 2017
vánoční nohejbalový
turnaj ve trojicích
pořádá RSC Chyňava
začátek 8,30 hod v DD
Přihlášky FB - RSC

Březová Lhota
Vzpomínám na den, kdy mně pan Paleček ukázal místo, kde kdysi stála vesnice Březová Lhota, která
byla vypálena švédskými ţoldáky v poslední fázi třicetileté války roku 1634 a je povaţována za předchůdkyni dnešní Lhotky. Říkal, ţe kdyţ byl malý chlapec, tak v těchto místech byly patrné ještě zbytky kamenných středověkých stavení. Bohuţel lidé z nedalekých Chrustenic pravděpodobně pouţili kameny jako stavební materiál, a tak já pamatuji jen dvě kamenné studny.
Nechtěl jsem se smířit s myšlenkou, ţe by místo definitivně upadlo v zapomnění, proto jsem na místech,
kde stávala obec, vztyčil ţelezný kříţek, vyznačil cestu ze Lhotky a uspořádal několik besed o historii obce. Podařilo se mi uspořádat sbírku mezi obyvateli Lhotky na výstavbu boţích muk a s laskavým příspěvkem obce nyní stojí tento urbanisticky citlivý památník směrem k Březové Lhotě. I kdyţ památník fakticky
stojí od roku 2014, k odhalení pamětní desky došlo o rok později při příleţitosti Běhu na Březovou Lhotu,
který jsem vymyslel, aby naše historie byla tímto způsobem prezentována i širší veřejnosti. Zatím se dílo
daří, protoţe letošní druhý ročník navštívili závodníci i z okolních obcí.
Velmi mě potěšilo, kdyţ jsem před dvěma lety objevil, ţe jedna
z kamenných studen je značně prohloubena a v notýsku pod lavičkou
jsem našel kontakt na muţe, který se do toho podniku pustil. Je to
Vladimír Pešata z Chrustenic, nadšenec a amatérský archeolog, který
prohledal okolí Březové Lhoty a nalezl řadu zajímavých artefaktů –
střepy středověké keramiky, podkovy, kulky z mušket apod. Mohli
jste se s panem Pešatou a jeho nálezy seznámit při příleţitosti oslav
výročí obce Chyňava, kde jedna místnost byla věnována historii Lhotky. V současné době má díky tomuto muţi studna hloubku kolem šesti metrů a rozhodně to není konečná fáze.
Mým cílem je v koordinaci s Lesy ČR vybudovat na Březové Lhotě
odpočinkové místo pro návštěvníky (ano, jiţ se toto místo dostalo do
povědomí lidí a podle sešitku je navštěvováno), s panem Pešatou dostavět studnu v její horní části podle dobových zvyklostí
a v neposlední řadě bych chtěl místo nabídnout k profesionálnímu archeologickému výzkumu. Všem, kteří jsou do tohoto díla zapojeni,
patří můj dík a uznání.
Mgr. Dalibor Bartoš

Sobota 14. 1. 2017
Myslivecký ples
od 20 hod
hraje Vinšovanka

Sobota 25. 2. 2017
Obecní ples
od 20 hod v DD
hraje IdealBand

Sobota 11. 2. 2017
Sportovní ples
od 20 hod v DD
hraje Galaxie

Sobota 25. 2. 2017
Hasičský bál
od 20 hod v pohostinství
U Vořechů na Přílepech
hraje Petr Jungmann

Sobota 11. 3. 2017
Maškarní hasičský ples
od 20 hod
restaurace u Lepičů
hraje Galaxie

Těžba železné rudy
Značná část okolí obce Chyňava je postiţena starou důlní činností související s hlubinnou těţbou ţelezných rud a černého uhlí. Celková rozloha poddolovaných území je 425,70 hektarů.
Těţba ţelezné rudy na vrchu Chrbina (1) je zmiňována jiţ od poloviny 16.století. Na severovýchodě tohoto
vrchu existoval po roce 1860 důl Praţské ţelezářské společnosti a jihozápadně odtud se pracovalo na
fürstenberských dolových mírách. Nejstarší důl měl dvě
šachty. Jedna byla hluboká 20 sáhů ( asi 40 m ), druhá
na severozápadním svahu 30 sáhů ( 60 m ) nad úrovní
Chyňavského potoka. Tato štola byla dlouhá 120 sáhů
( 240 m ). Praţská ţelezárenská společnost zde pracovala ještě před druhou světovou válkou. V okolí Libečova
byl prováděn průzkum v roce 1952.
Jiţně od Malých Přílep (4) probíhala poměrně intenzivně těţba černého uhlí od 2. pol. 19. století. Drobným
podnikatelům zde byla propůjčena řada dolových měr,
ovšem jiţ v roce 1903 je zmínka, ţe v provozu jsou jen
dva závody. Šachty dosahovaly hloubek 10 – 40 m.
V roce 1905 byly zdejší práce ukončeny.
Další těţba je zmíněna z období 2. sv. války na dole Karolína (2). Jsou zde pozůstatky starých báňských
prací po dobývkách ţelezné rudy, zmiňována je ještě existence dolových měr Karl a Eleonora. Poslední
provoz je z let 1957 – 1958, kdy zde těţil důl Nosek. Kromě uhlí jsou i zprávy o drobné těţbě ţeleza.
Zpracovala Lenka Hladká dle materiálů Marie Bílé

Chyňavští hasiči přejí všem
obyvatelům Chyňavy hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí
v novém roce 2017.
Také proţití hezkých vánočních
svátků a bohatého Jeţíška
bez mimořádných událostí
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