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Výtisk zdarma

Zpráva o činnosti rady obce
Toto číslo Zpravodaje je
zaměřené na spolky a
sdružení v naší obci, chcete-li
na občanskou společnost.
V obci můžete najít kolem
patnácti sdružení
(dobrovolní hasiči, baráčníci,
Červený kříž, myslivci, Klub
Ferdy mravence, , Chyňavský
klub seniorů, zahrádkáři,
sportovci apod.). Všechna
tato sdružení sehrávají v obci
významnou socializační roli a
jejich činnost je
mnohovrstevnatá a my Vám
přinášíme informace o
některých z těchto spolků.

Rada obce se od posledního zasedání Zastupitelstva,
které se konalo 8. listopadu 2010, sešla celkem
osmkrát. Tak jako v předchozích letech se rada schází
podle schváleného plánu, a to v pondělí jednou za
čtrnáct dní a jednou za měsíc se koná tzv. rozšířená
rada obce, na které jsou i zástupci jednotlivých
obecních částí.
Ve složení rozšířené rady došlo ke dvěma změnám:
obec Libečov místo pana Karla Kroba zastupuje paní
Mgr. Jaromíra Märzová. Obec tímto děkuje panu
Krobovi, že po dlouhá léta svědomitě zastupoval
Libečov a přeje mu do dalších let mnoho životního
elánu a hodně krásných let strávených v pohodě s jeho
rodinou.

Druhá změna se týká Malých Přílep. Zástupce obce pan
Ing. Jan Bašta byl zvolen předsedou finačního výboru
obce Chyňava, a tak rada obce pověřila zastupováním
Malých Přílep současného předsedu osadního výboru pana Vladimíra Vrška.
Zástupci obecních částí Podkozí a Lhotka se nezměnili. Zůstali jimi pan Bohumír Malík a
Mgr. Dalibor Bartoš. Zástupcem rady pro kulturu se stala nová zastupitelka paní Markéta
Holečková.
Nyní k činnosti rady obce, která se za dané období sešla 22. listopadu, 6. a 20. prosince, 3.,
10. a 24. ledna, 7. a 21. února. Kromě vydávání různých stanovisek a vyjádření se rada
obce na svých pravidelných zasedáních zabývala:
•
•

Aktualizací povodňového plánu obce
Pro období 2010 – 2014 se oddávajícími podle příslušného zákona stali starosta
a místostarosta obce

•
•
•
•
•
•

Opravou věžních hodin v Chyňavě
Podnětem k rekonstrukci místních rozhlasů v Chyňavě a Malých Přílepech
Po úmrtí pana Pence ze Lhotky byla v okolí jeho domu a v obci samotné
provedena deratizace
Odmítnutím žádosti jedné firmy provozovat v části objektu chyňavské Jednoty
hrací automaty a bar
Upřesněním místních názvů v důsledku chystané digitalizace katastru
Možností ustanovení obecního znaku, který by reflektoval reálie naší obce.

Novinky
Na obecním úřadu je k dispozici CZECHPOINT, kde si můžete vyřídit výpisy z katastru
nemovitostí, rejstříku trestů, bodového systému řidiče, obchodního rejstříku,
z insolvenčního a živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a
v neposlední řadě je zde možnost zřídit si datové schránky.

Spolky a sdružení
Spolupráce mezi spolky a obcí je u nás na vysoké úrovni a dochází k pravidelným
schůzkám všech zástupců místních sdružení za účelem koordinace jejich činnosti. Poslední
setkání se uskutečnilo 13. ledna 2011.
Je třeba si činnosti spolků vážit a podporovat ji, neboť investovaný čas a peníze se nám
všem vrátí. Včasné podchycení dětí a mládeže některým z našich spolků vytváří účinnou
prevenci proti různým patologickým skupinám, jako jsou například drogově závislí. Spolky
dokážou vyplnit volný čas dětí smysluplnou činností a vštěpovat jim správné zásady pro
celý jejich život. Například mezigenerační solidaritu či sounáležitost s místem, kde žijí.
Místní spolky a sdružení stmelují své členy a utvářejí dostředivou společnost, ve které jsou
její členové ochotni nezištně vykonávat něco dobrého pro své okolí, a za to jim patří veliké
uznání nás všech.
Klub Ferdy mravence
Kroužek vznikl z iniciativy Martiny Kravarikové
a Lucie Štorkové v září roku 2007. Jeho cílem je
vštípit dětem základní dovednosti, lásku
k přírodě, živým bytostem a pomoc druhým
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lidem. Obtížnost všech aktivit je přizpůsobena dětem ve věku do 5 do 12 let.
Chyňavský klub seniorů
Chyňavský klub seniorů je nezávislé, nepolitické, dobrovolné občanské sdružení. Členy
Klubu se mohou stát občané Chyňavy a okolí i přátelé obce, kteří se do Klubu přihlásí,
bez ohledu na politické a náboženské zaměření. Členové Klubu se podílejí na činnosti
Klubu dobrovolně podle svých zájmů.
Chyňavský klub seniorů byl založen 29. 1. 1999 při příležitosti vyhlášení roku 1999 OSN
rokem seniorů. O činnosti klubu je vedena podrobná „Kronika Chyňavského klubu
seniorů“.
Pro informace členů o akcích Klubu vydává sbor „Informátor ChKS“, který dostávají
všichni členové.
Sbor dobrovolných hasičů Chyňava
Sbor dobrovolných hasičů v Chyňavě
má dlouholetou tradici. První valná
hromada
sboru se konala již 10. dubna 1882.
Sbor v současnosti disponuje kvalitní
jednotkou kategorie JPO 2 a novou
hasičskou zbrojnicí v
rekonstruovaném objektu bývalých
kasáren. Jednotka má 24 členů ve
dvou požárních družstvech. V roce
2010 vyjela tato jednotka celkem ke
34 případům, zúčastnila se dvou prověřovacích cvičení a aktivně se podílela na řešení
mimořádných situací v obci.
Dobré jméno sboru dělají i jeho výkony na soutěžích v požárním sportu. Družstva mužů a
žen se pravidelně umísťují na předních místech okrskových i okresních soutěží. V letech
2005 až 2010 se muži probojovali pětkrát do krajského kola.
Za pozornost také stojí časté kontakty s hasiči z italské obce Valle di Ledro. V roce 2010
dostal chyňavský sbor od italských kolegů zásahový automobil FIAT Ducato 4x4.
Starostou sboru je pan Jaroslav Nejedlý a velitelem Ing. Pavel Šimek. Pro více informací o
sboru doporučujeme navštívit stránky:http://hasicichynava.profitux.cz/index.html
Sbor dobrovolných hasičů Malé Přílepy
Sbor byl založen ustavující valnou hromadou 22. června 1902. Sbor byl zařazen do
„Podkožovské župy-Ždár“ se sídlem v Unhošti u Kladna.
V letech 1999 a 2000 došlo k výraznému omlazení členské základny. V roce 2006
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byla obnovena činnost s dětmi založením
kolektivu mladých hasičů a od roku 2007
sbor
pořádá pravidelně soutěž „O putovní pohár
SDH Malé Přílepy“.
Na konci loňského roku měl SDH Malé
Přílepy 119 členů, z toho 35 žen, 61 mužů,
a 23 mladých hasičů. Na začátku roku 2011
sbor vlastní svépomocí pořízený majetek v
hodnotě přes tři sta tisíc. Členové sboru a
JPO využívají a starají se o materiál a
zařízení obce v celkové hodnotě téměř půl miliónu korun.
Devět členů je zařazeno v jednotce kategorie JPO 5. Na nedávné výroční schůzi bylo
oznámeno přijetí čtrnácti nových členů. Samozřejmě od všech nelze očekávat takové
zapojení do činnosti, jako od těch nejaktivnějších a nejzkušenějších. Ale i tak lze začátkem
tohoto roku konstatovat, že se sbor rozrůstá. Na druhou stranu však došlo
k osamostatnění jednoho družstva žen, které se chce naplno věnovat soutěžím v rámci
Brdské ligy. Děvčata si vymyslela pro svůj sbor název: Malé Přílepy – modré.
Více informací o přílepském sboru najdete na: www.sdhmp.cz

Sbor dobrovolných hasičů Lhotka u Berouna
Ustanovující schůze sboru se konala 12. února roku 1933 v místním hostinci u Tomáše
Kučery. Starostou sdružení byl zvolen
Josef Vlasák, velitelem Josef Kindl a
jednatelem Josef Pinkas.
Rok 2001 byl zlomový, protože do řad
sboru vstoupila mladá generace. Sbor se
začal mnohem více zapojovat do různých
hasičských soutěží a cvičení.
V současnosti má sbor 26 členů. Sbor je
aktivní především v soutěžní oblasti a
každoročně pořádá soutěž O putovní
pohár Lhotky. Pět členů je zařazeno v
jednotce kategorie JPO 5. Sbor má vlastní
internetové stránky: www.sdhlhotka.com
Více informací o spolcích v obci najdete na www.chynava.cz. Žádáme také spolky, které
zatím o sobě neposkytly základní informace pro obecní internetové stránky, aby tak brzy
učinily. Je škoda, když o jejich činnosti neví širší veřejnost.
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Pozvánky a informace
Obec Chyňava si Vás dovoluje pozvat na 4. Reprezentační ples, který se uskuteční
v sobotu 5. března 2011 od 20:00 v Dělnickém domě. Zahraje Ing. Petr Jugmann. Vstupné
činí 100 Kč. První cena v bohaté tombole je zájezd dle vlastního uvážení do 15 tisíc!
Sbor dobrovolných hasičů Chyňava zve na tradiční maškarní ples. Ples se koná 12. března
od 20:00 v pohostinství U Lepičů. K tanci a poslechu zahraje kapela Galaxie. Vstupné je
100 Kč.
V galerii Dělnického domu v Chyňavě proběhne ve středu 22. března 2011 od 17.00 hod.
beseda se sociální pracovnicí paní Petrou Šedivou, která pracuje v Centru pro zdravotně
postižené občany a seniory Středočeského kraje se sídlem v Berouně.
Český Červený kříž informuje dárce krve: vyhrazené dny pro odběr krve v roce 2011:
6.dubna, 14. července a 4. října. Odběry se provádějí v nemocnici v Hořovicích v pracovní
dny od pondělí do čtvrtka dle plánu a v pátek po předchozí telefonické dohodě. V týdnu od
25. do 29. července je transfuzní stanice z technických důvodů uzavřena.
Jarní výstava v Dělnickém domě v Chyňavě ve dnech 9. – 10. dubna 2011. Akci pořádá OÚ
Chyňava, Klub Ferdy mravence a klub seniorů v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00;
úvodní slovo v galerii dne 9. 4. od 13:00. V sále Dělnického domu bude prodejní jarmark,
ukázky prací i tvořivé dílny pro děti a dospělé: keramiky, patchwork, paličkování,
korálkování; smaltové šperky; fimo, medová kosmetika, výstava mladých fotografů.
V galerii v prvním patře můžete navštívit výstavu zaměřenou na život našich babiček ve
„starých časech“, kterou připravila paní Mgr. Zdenka Polívková. Výstava bude prodloužena
i na následující víkend (16. a 17. 4.) a návštěvníci si zde budou moci zakoupit knihy o
historii Chyňavy od paní Marie Fraňkové.
Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků „Hůrka“ v Chyňavě pořádá v sobotu,
dne 30. dubna 2011 autokarový zájezd. Program: Prohlídka zámku Častolovice; oběd
v Kostelci nad Orlicí; prohlídka zámku v Doudlebech nad Orlicí; muzeum krajky ve
Vamberku. Odjezd z Chyňavy v 6:00 hod. Cena za osobu 300 Kč (platí se zálohově do 30.
března 2011) Informace a přihlášky u Marie Strialové; mobil: 728 076 246
MS ČČK zve všechny své dárce krve (i s manželkami) z Chyňavy a okolí ke společnému
posezení při heligonkách. Akce se uskuteční v pátek 6. května 2011 v příjemném
prostředí restaurace pana Hořického v Dělnickém domě v Chyňavě. Začátek je od 18:00 a
předpokládaný konec ve 24:00. Přihlášky přijímá: J. Pelcová, Chyňava 245, tel.:
311 691 241, mobil: 723 905 254. P. Landa, Chyňava 225, tel.: 311 691 327, mobil:
732 988 629
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Společenská kronika
Leden

Únor

Hladká Zdeňka; 96 let; Chyňava

Pinkas Václav; 85 let; Lhotka

Lepič František; 86 let; Chyňava

Horáková Marie; 84 let; Libečov

Štětková Marie; 85 let; Malé Přílepy

Jakoubek Arnošt; 84 let; Chyňava

Jupa Josef; 82 let; Chyňava

Šimková Marie;83 let; Chyňava

Kšírová Marie; 82 let; Chyňava

Jindrová Marie; 81 let; Chyňava

Šimek Antonín; 82 let; Chyňava

Jonášová Jaroslava; 81 let; Chyňava

Landová Jaroslava; 81 let; Chyňava

Zajícová Miloslava; 81 let; Chyňava

Sýkora Jiří; 81 let; Chyňava

Fousová Jiřina; 79 let; Chyňava

Bartošová Danuše; 80 let; Lhotka

Macholdová Zdeňka;79 let; Chyňava

Halásová Jaroslava; 79 let; Chyňava

Kárová Božena;78 let; Chyňava

Charvátová Miloslava; 79 let;
Chyňava

Panská Jaroslava;78 let; Chyňava
Ing. Strial Stanislav; 77 let; Chyňava

Bejvlová Anna; 78 let; Malé Přílepy
Hakl Josef; 76 let; Chyňava
Poláková Bohumila; 77 let; Malé
Přílepy

Kšír Josef; 75 let; Chyňava

Holečková Eva; 76 let; Libečov

Haklová Milada;75 let; Chyňava

Tóth Zoltán; 70 let; Libečov
Březen
Kučerová Miroslava; 87 let; Libečov
Špačková Františka; 86 let; Chyňava
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Kšír Bohumil;83 let; Libečov
Novotná Vlasta; 82 let; Malé Přílepy
Jůzová Jarmila; 80 let; Chyňava
Lorencová Božena; 79 let; Chyňava
Bartoš Josef; 78 let; Lhotka
Jonášová Květuše; 78 let; Chyňava
Plodrová Růžena;78 let; Chyňava
Škvárová Naděžda;78 let; Chyňava
Kára Jaroslav;77 let; Chyňava
Malečková Otilie;75 let; Chyňava
Diamantová svatba
23. 12. 2010 Václav a Zdeňka Vytejčkovi, Chyňava
Zlatá svatba
2. 12. 2010 Miloš a Božena Pelcovi, Chyňava
28. 1. 2011

Jan a Marie Kášovi, Chyňava

11. 2. 2011 Bartoloměj a Ivona Čeřovských, Chyňava
11. 2. 2011 Josef a Marie Vojkůvkovi, Chyňava
18. 3. 2011 Stanislav a Eliška Veverkovi, Malé Přílepy

Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti do dalšího života!
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Otevírací doba rozhledny Lhotka

Duben, květen, červen, září, říjen:
pátek 14:00 - 17:00 hodin,
sobota, neděle a svátky 10:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
hodin
Červenec, srpen:
denně kromě pondělí 10:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00.
Otevření rozhledny v jinou dobu je třeba předem
dohodnout se správcem rozhledny, nebo na
Obecním úřadě v Chyňavě na tel.: 311691122

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres8Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 1. 3. 2011.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je třetí den po řádném zasedání zastupitelstva obce.
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Bartoš; chynavsky.zpravodaj@email.cz

