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Výtisk zdarma

Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři,
na základě vašich
připomínek jsme zvětšili
písmo ve Zpravodaji, aby se
jeho čtení stalo přívětivějším
i pro ty dříve narozené.
Počínaje tímto číslem se
zaměříme více na historii
našich obcí. V tomto čísle
naleznete příspěvek o historii
Libečova, který je z našich
pěti obcí nejstarší.
Paní Mgr. Zdenka Polívková
pro vás připravila čtivý
článek o historii Chyňavy.
Redakce Zpravodaje velice
děkuje a těší se na další
spolupráci.
Oproti minulým číslům se
počet příspěvků značně
rozrostl, z čehož máme
pochopitelně nemalou
radost.
Mgr. Dalibor Bartoš

Dne 11. dubna se konalo zasedání
zastupitelstva, které bylo celé věnováno
změně územního plánu, a činnost rady obce
se na něm neprojednávala. Od předminulého
zastupitelstva, které zasedalo 21. února, se
rada obce opět pravidelně setkávala ve
stanovených termínech v kanceláři obecního
úřadu.
Pouze jednou, 16. května se rada sešla na
svém prvním letošním výjezdním zasedání.
Navštívili jsme Dědkův mlýn a obecní část
Podkozí. V pondělí 6. června na
mimořádném zasedání bylo jednáno se
zastupiteli obce Železná o postupu prací na
plynovodu a způsobu jejich financování.
Celkem se rada sešla 11x z toho 4x za účasti
zástupců všech obecních částí. Kromě
běžných záležitostí spojených s chodem
obce, a těch bylo tentokrát opravdu hodně,
rada mimo jiné projednávala nebo
připravovala:
•
•
•
•

Nové plakátovací plochy do všech
částí obce, které o ně zažádaly
Opravu a rozšíření místního rozhlasu
v Malých Přílepech
Výměnu celé rozhlasové ústředny
v Chyňavě
Opravu příkopu u místní komunikace

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

v obci Podkozí
Stavem místních komunikací včetně těch v chatových osadách
(některé z nich byly opraveny alespoň šotolinou)
Instalací nájezdu pro kočárky na schody obecního úřadu
Čištěním koryta potoka a silničních příkopů u dolejší cihelny
Nové zábradlí u rybníka na Lhotce a nový plot za obecním domem
Oplocení dětského hřiště v Malých Přílepech
Vyčištění prostoru bývalých kasáren a bývalého koupaliště od
náletových rostlin
Spoluprací s paní Markétou Holečkovou na jarní výstavě
Výměnou informační tabule na kostele v Chyňavě
Instalací fólie na střechu vchodu do budovy obecního úřadu,
protože hrozilo podmáčení a pád střechy
Položením květin ke hrobům padlých a pomníkům ve státní svátek
8. května
Změnou územního plánu
Osazením tabulí oznamujících začátek a konec obce v Libečově
Zakoupením nového žacího ústrojí pro obecní traktor
Oslovením heraldické kanceláře „DAUPHIN“ na ustanovení
obecního znaku (o podobně znaku se povede diskuse s občany a
odborníky, v nejbližších dnech umístíme návrhy znaků na obecní
internetové stránky)
Návštěvou zástupců z partnerské obce Ledro v severní Itálii
v měsíci květnu
Propagací našich obcí v Berounském deníku (23. červen 2011)
Zcela určitě patří do dnešního Zpravodaje i to že 31. března letošního
roku skončili svůj pracovní poměr dva dlouholetí pracovníci obce:
pánové Václav Pelc a Josef Kšír. Bylo jim poděkováno a při poslední
výplatě dostali od nás drobný dárek. Zvláště je třeba poděkovat panu
Pelcovi, který pracoval pro obec několik desetiletí. Oběma jsme popřáli
hodně zdraví a ať jim jejich dobrá nálada a elán ještě dlouho vydrží. Na
obci je nahradili pánové Miroslav Trávnička a František Hejný

Václav Kšír, starosta
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Historie našich obcí
Libečov
Libečov se připomíná v listině vydané
králem Přemyslem Otakarem I. Pro jeho sestru
Anežku, abatyši kláštera benediktinek při
bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Listina
potvrzuje držení statků a majetku klášterem.
Vedle řady vsí se jmenuje i Libečov.
Nedatovaná listina je považována za ,,falsum“
z první poloviny 13. století a editor ji zařadil
do období okolo roku 1227. Odhad datování
má oporu ve skutečnosti, že králova sestra a
abatyše kláštera sv. Jiří zemřela v roce 1228.
Dne 2. 7. 1233 vydal papež Řehoř IX. Pro
klášter benediktinek u baziliky sv. Jiří na
Pražském hradě listinu, kterou potvrzuje
abatyši a konventu držení vyjmenovaných vsí
v téměř shodném znění s předchozí listinou. Na rozdíl od listiny Přemysla
Otakara I., se ona papežova zachovala v originále (Státní archiv ve Vídni) a
je ji možné vnímat jako konfirmaci. Tím lze do jisté míry eliminovat
označení královského potvrzení jako ,,falsa“.
Kaplička v Libečově byla
postavena roku 1887

Vedle církevního majetku byl ve vsi i majetek světských držitelů z řad
pražských měšťanů. V roce 1404 byl testamentem Václav Mikuláše
z Landeka odkázán kostelu sv. Michaela pod Pražským hradem roční plat
jedné kopy grošů, který byl vázán na dům mistra Blažka, měšťana
Menšího Města pražského a na jeho plat ze dvora, polnosti a příslušenství
ve vsi Libečově. Husitské války přinesly výrazné a trvalé změny ve
struktuře majetkové držby v Českém království. A to především na úkor
církve. Klášter sv. Jiří přišel o Libečov. Zprávy o tom jsou až z roku 1474,
kdy v Benešově zasedal zemský sněm (4.1 – 27.2), na kterém se krom
jiného projednávaly i majetkové záležitosti. Zdeněk ze Šternberka obdržel
celou řadu vsí a právo vybírat z nich platby. Mezi nimi byly např. Dušníky,
Chrášťany a Libečov. Pánům ze Šternberka patřil Libečov ještě, vedle
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Železné, Chrášťan a Dušník. Libečov v 18. století patřil k panství
Tachlovice. Toto panství se nakonec stalo osobním majetkem císaře
Františka Josefa I.
(zdroj: heraldická kancelář DAUPHIN)

Novinky k historii Chyňavy
Letošní rok je pro nás významné
výročí, protože víme, že Chyňava má
k roku 1341 zakládací listinu. Ta se
dochovala, byť v opise, jen pro nemnoho
obcí. Ještě před dvaceti lety byl znám
pouze jeden opis této listiny o založení
naší vesnice, pocházející z královské
kanceláře Jana Lucemburského, manžela
Elišky Přemyslovny a otce Karla IV. Tento
úřední dokument pro vás zpřístupnila ve
své práci badatelka paní Marie FraňkováStádníková, narozená v Chyňavě.
V současnosti, kdy je řada listin
v digitální podobě na internetu přístupná
veřejnosti ke studiu, víme, že existují opisy dva. Jsou psány starou
češtinou, pochází z královské kanceláře z poloviny 16. století. Zvětšením
lupou může každý zkusit přečíst text....Není to ale tak
jednoduché....Dokumenty jsou zařazeny pod heslem Hudlice, protože
zakládací listina je jen jedna, pro tehdy tři nově vyměřené vsi, Hudlice,
Újezd patřící k ní a pro Chyňavu. Člověk, kterému byla originální listina
adresována, byl bohatý velmož, který řídil po nějakou dobu jako rychtář
stříbrné doly a mincovnu v Kutné Hoře. Panovník měl od něho
vypůjčenou velikou sumu peněz. Tento králův věřitel se jmenoval
JINDŘICH z Jílového. Jeho syn měl být podle listiny Pešek Benešovský(ne
Bereškovský). Někteří staří autoři píší, že Jindřich a Pešek Benešovští měli
po určitou dobu od panovníka v pronájmu celé Křivoklátsko(pochopitelně
za nemalou sumu).
Erb českých králů
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V Praze proběhla letos v domě „Janka od zvonu“ na Staroměstském
náměstí velká výstava, která se přitažlivě jmenovala Královský sňatek.
Měla připomenout svatbu Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.
Mnozí z vás, kteří toto čtete, jste ji asi navštívili. Byla nejen z počátku
vlády tohoto panovníka v Čechách. Pro mnoho návštěvníků byly zajímavé
zlaté předměty, ale hlavně vystavené Korunovační klenoty. Ty byly
nalezeny ve Slezsku, kde se dochovaly dlouho uschované v dnešním
podzemí měšťanského domu. Byly totiž jak i dnes říkáme „zastaveny“,
aby vladař získal hotovost na svůj reprezentativní životní styl.
A jsme u podobného problému, jak vlastně došlo k znovuvysazení tří
vesnic na Křivoklátsku, na panství krále, na okraji královského lesa. Král
Jan Lucemburský dlužil rychtáři Jindřichovi
z Prowendorfu(Drowendorfu) velkou sumu.Protože téměř slepý předal
vládu svému synovi a chystal se odejít z Čech, měl vyrovnat své dluhy.
Neměl asi k dispozici takovou hotovost, a tak dal právo vysadit
(emfyteuticky) právem zákupním, nebo česky také purkrechtním/ tři vsi
velmoži Jindřichovi (Henlinovi). Částku, kterou by musel zakladatel vesnic
normálně zaplatit, mu prostě patrně odepsal z dluhu.Podrobně o
možnostech interpretace vyjde článek v archivní ročence koncem léta.
Mgr. Zdenka Polívková
Vlastenecko dobročinná samostatná
Obec baráčníků ,,Hůrka“ v Chyňavě
25. června 2011 se konalo VÝROČÍ ČLENSKÉ SEDĚNÍ při
příležitosti oslav 75. výročí založení naší bar. obce. Zúčastnilo se 55
sousedů a tetiček z naší bar. obce a hezká účast byla hostů: 43 sousedů a
tetiček ze sesterských obcí. Připomněli jsme sousedy a tetičky, kteří
pracovali v konšelstvu. Po několika letech přišla i doba rozpadu, ale znovu
po delší době zase začíná obnovení činnosti. V roce 2004 se sešlo několik
členů, sestavují konšelstvo a připravují členské sedění. V roce 2006
v únoru se připravuje členské výročí sedění, které řídí místorychtář
soused Rudolf Endršt. Na tomto výročním čl. sedění byl podán návrh na
zvolení rychtáře Miroslava Striala. Soused Miroslav Strial souhlasil, složil
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slib a nový rychtář dává návrh na nový výbor, který je doplněn konšely.
Činnost konšelstva se opět obnovila. Předává se blahopřání a malý dárek
při významném životním výročí.
V roce 2008 na výr. čl. sedění bylo členům předloženo doplnění
konšelstva, protože tří konšelé nám odešli do baráčnického nebe. Složení
konšelstva bylo členy schváleno 25. 6. 2011, které bude pokračovat a
pravidelně se scházet 1 krát měsíčně a plnit své úkoly.
Slavnost byla úspěšná a proběhla jak se sluší a patří, uctění
památky zesnulých, podáním staročeské pocty, zprávy konšelstva za
uplynulých 5 let trvání bar. obce. ,,Hůrka“ v Chyňavě, zdravice hostů,
tombola, kulturní vložka – 8 chlapců a 8 děvčat zatančili ČESKOU BESEDU
bylo to velice hezké ukončení slavnosti. K dobré náladě hrála hudba ing. P.
Jungmana. Konšelstvo bar. obce ,,Hůrka“ v Chyňavě, tímto děkuje panu
starostovi a obecní radě za finanční pomoc dále děkujeme za tisk
pozvánek, plakátů a zajištění spolkové místnosti pro činnost spolku.
Děkujeme tetičkám a sousedům, kteří přispěli svými dary a
pomocí ke zdárnému průběhu slavnosti.Přejeme všem pevné zdraví a
slunečné léto.
Konšelstvo baráčnické obce ,,Hůrka“ v Chyňavě

Chyňavský klub seniorů informuje:
V pátek 24. června byla ukončena bohatá jarní sezóna činnosti Klubu
táborákem v dolíkách. Také se, i přes dopolední déšť, vydařil 9. Ročník
jarního pochodu všech generací v neděli 12.června. Pěkného odpoledne
v myslivecké chatě na Kamenné se zúčastnilo asi 45 dospělých a 20 dětí.
V měsíci červenci a srpnu má i Klub prázdniny, aby se členové mohli
věnovat vnoučatům a pravnoučatům Podzimní sezona činnosti Klubu
bude opět zahájena rovněž táborákem v Dolíkách 26. nebo 27. srpna.
V září začnou pravidelné akce, vycházky, cvičení seniorek, dámské jízdy a
kroužek regionální historie. Z významnějších akcí na září se plánuje
autobusový poznávací zájezd do západních Čech. Na přelomu září a října
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se připravuje Celoobecní setkání seniorů. Výbor klubu přeje všem členům
i všem spoluobčanům příjemné prožití léta a načerpání nových sil na další
naše akce.

Ze života naší školy
Jak šel život ve škole? Kromě soutěží jsme si rozšiřovali znalosti i
jinak, konec školního roku je plný soutěží a různých vyhodnocení.
V dubnu se děti vydaly na exkurzi k chyňavským hasičům. S požární
technikou je seznámili p. Nejedlý a Kůřil. V běžecko – plaveckých
okresních závodech získal Martin Kohout 2. místo. V květnu jsme byli na
Hýskovském slavíčku, kde získala Kristýna Holečková 1. místo v recitaci a
Marta Navrátilová 4. místo. Počátkem května byla škola v přírodě.
Všechny třídy navštívily centrum ekologické výchovy v Křivoklátě, 2. a 3.
třída zde i přespala. V České pojišťovně navštívila 1.– 3. třída představení
o ekologickém třídění odpadu. V červnu byl dětský den na školní zahradě.
Děti se účastnily různých soutěží, za které dostávaly odměny. Pátá třída
byla v ZOO Praha. Dále proběhla beseda s Policií ČR a soutěže o dopravní
výchově. V okresní atletické soutěži jsme obsadili 8. místo z 18
zúčastněných škol. Na závěr školního roku jsme nacvičili školní akademii.
V posledním týdnu měly děti setkání s myslivci a seniory na Kamenné,
kde poznávaly přírodu a opékaly špekáčky. Před vysvědčením byly děti
ještě v ZOO Plzeň, kromě 5. ročníku. Děti se učí prezentovat při akci Miss a
bodyguard. Ve škole jsme měli v tomto roce pět kroužků, keramický vedla
p. Zdenka Červenková, ruční práce p. Dana Jonášová. Dále se mohly děti
zúčastnit mysliveckého kroužku – p. Šedivý a Kynčl, pohybových her – p.
Jitka Jupová a výroby šperků – p. Havlínová.
Všem děkujeme za pomoc při vedení těchto kroužků a klubu seniorů za
spolupráci. V příštích dvou letech je škola zapojena do čerpání dotací
z fondů Evropské unie. Všem dětem přejeme krásné prázdniny a
odpočinek od školních povinností.
Mgr. Alena Vacinová, ředitelka školy
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Škola v přírodě
V pondělí 9. května 2011 vyjela naše škola na pětidenní školu
v přírodě do rekreačního střediska Pařez nedaleko města Jičín u
Prachovských skal. Celkem jelo 63 dětí ze všech tříd. Cestou jsme zastavili
v muzeu Škoda v Mladé Boleslavi. Nejdřív jsme zhlédli film o historii
výroby aut, a potom jsme šli na výstavu aut značky Škoda.
Po příjezdu jsme se ubytovali, prohlédli si okolí a hráli různé hry a
soutěže. Každý večer jsme měli diskotéku. Celý týden nás čekalo mnoho
akcí a zážitků. Navštívili jsme město pohádek Jičín, kde jsme se podívali
do Rumcajsovy ševcovny a do muzea. Ve středu jsme šli na výlet do
Prachovských skal. Bylo to moc pěkné, nejvíc se nám asi líbily pohledy
z různých vyhlídek. Zajímavá byla prohlídka zříceniny hradu Pařez, kde
jsme se zastavili na zpáteční cestě.
Pátek byl den návratu. Dopoledne nás ale čekala ještě lanová dráha v lese
a pořádný úklid pokojů. Domů jsme se vydali po chutném obědě. Cestou
jsme se zastavili na Starých Hradech. Prohlídka byla moc pěkná a
zajímavá – mladší děti prováděla čarodějnice, starší si vzal na starosti
středověký templářský rytíř.
Škola v přírodě se nám moc líbila. Škoda, že pro nás, pro páťáky, byla
poslední.
žáci 5. ročníku, ZŠ Chyňava
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Víte, že …
Sobota 11. června 2011 byla pro skupinu lidí sváteční. Uskutečnil se
sraz spolužáků ZŠ Chyňava, ročník 1946, v restauraci u Hořických.
Letos nám bude 65 let a blíží se 60. výročí zápisu do 1. třídy. Tenkrát
nás chodilo 16. Na letošním již sedmém setkání nás bylo 11. Pozváni byli i
rodinní příslušníci a tak nás bylo celkem 19. Přišel nás pozdravit i starosta
obce p. Václav Kšír.
Po přivítání jsme navštívili
chyňavskou školu,
prohlédli jsme si
jednotlivé učebny i celý
interiér. Moc se nám
škola i její vybavení líbilo.
Jak pan starosta, tak paní
školnice nás celou školou
provedli a vše ukázali.
Zavzpomínali jsme na
časy, kdy jsme chodili do
školy, byli mladí, učili se
také někdy společně
s dalším ročníkem. Poté jsme se před školou vyfotili a naše cesta se ubírala na
hřbitov, kde jsme položili květiny a zapálili svíce. Uctili jsme památku bývalých
učitelů – pana ředitele školy Jana Žaloudka, pana učitele Františka Proška a
paní učitelky Terezie Měchurové, ale i našich zemřelých spolužáků Zdeňka
Stádníka a Standy Martínka.
Opět jsme se vrátili do restaurace, kde nás popřípitku pozdravil pan
starosta obce, celkově nám pověděl o dění obce Chyňavy. Pak následovala
volná zábava, popovídali jsme si, vyfotili se, k tanci a poslechu nám hrála
hudba.
Čas utíkal, moc se nám to všem líbilo a nechtělo se nám ani domů.
Příští setkání bude zase za dva roky.
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Společenská kronika
Duben
Květoslava Baumannová; 91 let; Malé
Přílepy
Anna Doušová; 89 let; Chyňava

Drahomíra Navrátilová; 80 let;
Libečov
Alena Holečková; 78 let; Libečov
Květoslava Konvalinková; 76 let;
Chyňava

Marie Endrštová; 82 let; Chyňava
Hana Prošková; 76 let; Chyňava
Eva Žalmanová; 82 let; Chyňava
Marie Čermáková; 76 let; Chyňava
František Černý; 81 let; Chyňava
Emil Slívko; 75 let; Chyňava
Lydie Holečková; 80 let; Chyňava
Marie Waisová; 70 let; Chyňava
Jaroslava Kubásková; 78 let; Chyňava
Červen
Anna Šímová; 77 let; Libečov
Miroslava Carvanová; 86 let; Chyňava
Jiří Hofman; 75 let; Chyňava
Jaroslav Kšír; 85 let; Libečov
Josef Kelnhofer; 70 let; Chyňava –
chaty
Květen
Milouš Čermák; 90 let; Chyňava
Bohumila Lepičová; 84 let; Chyňava
Jindřiška Berdychová; 84 let; Chyňava
Květoslava Štětková; 83 let; Malé
Přílepy
Anna Štorková; 83 let; Chyňava
Miluška Jakoubková; 82 let; Chyňava
Václav Kubásek; 81 let; Chyňava
Marie Krobová; 80 let; Chyňava

Oldřich Kindl; 84 let; Chyňava
Miroslav Krob; 82 let; Chyňava
Jiří Štětka; 81 let; Chyňava
Anna Lehocká; 81 let, Lhotka
Jan Kobilka; 80 let; Malé Přílepy
Karel Konvalinka; 79 let; Chyňava
Jana Šlajchrtová; 78 let; Chyňava
Marie Špačková; 78 let; Malé Přílepy
Jaroslava Vořechová; 78 let; Málé
Přílepy
Rudolf Jonáš; 78 let; Chyňava

Jiří Holeček; 78let; Libečov
Adolf Kabeláč; 77 let; Malé Přílepy
Jan Káš; 75 let; Chyňava
Ján Mikulec; 70 let; Malé Přílepy
Zlatá svatba
17.6.2011 ing. Jiří a Zdeňka Hofmannovi, Chyňava

Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti do dalšího života!

Pozvánky a informace
•
•
•

•
•

MUDr. Ludmila Nekutová oznamuje, že v době od 4. 7. 2011 do 15.
7. 2011 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. Zastupovat
ji bude MUDr. Michal Bureš v Nižboru. Tel. číslo: 311693252
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka Vás zve na již 8. ročník soutěže
O putovní pohár Lhotky, která se uskuteční 20.8.2011 od 13:00. Po
skončení soutěže k tanci a poslechu zahraje kapela Prach a
Brocky.
Kladenská heligonka letos oslaví 25 let svého trvání. V sobotu 17.
Září vystoupí v Dělnickém domě v Chyňavě. Jako hosté vystoupí
Plzeňská heligonka, Rožmitálská menší heligonka, Duo manželé
Homolkovi. Začátek je od 14:00.

Inzerce
ZNAČKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA PRO KAŽDÉHO
Úsporné vytápění (úspora až 60% energie) s rychlou návratností investice. Dodáváme
německá tep. čerpadla Stiebel Eltron a Viessmann pro vytápění a ohřev TUV.
Všechny možné systémy a provedení. Cena kompletní instalace již od 180 tis. Kč.
Několikanásobně delší životnost tep. čerpadel (25 let a více) než kotle na tuhá
paliva nebo plynové kotle. MARUKO s.r.o., Chrustenice 26, 267 12 Loděnice Tel.: 311
672 195, 605 866 051www.maruko.cz, e-mail: info@maruko.cz

NABÍDKA ČINŽOVNÍCH BYTŮ K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU
Nadstandardní 1+KK, 2+KK, 3+KK, předzahrádky, terasy,
balkóny
www.bytychynava.cz; tel.: 720 35 33 17

Poděkování
Dětský den v pohádkovém lese je za námi a tím i naše divadelní sezóna. Chtěla
bych za nás všechny poděkovat, že i přes prudký déšť, vás přišel velký počet. Je to pro nás
velká pocta, i přesto, že je takové bláznivé počasí, přijdete se svými dětmi a procházka
lesem se vám líbí.
Dovolte mi touto cestou také poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek na dětský
den, pan Milan Novák nám umožnil přístup na svůj pozemek a zajistil ohniště a dřevo na
opékání buřtů, rodina Kurcova a Žáčkova nám věnovali sladkosti, pan Pavel Pytlík se
postaral o pitný režim jak dětí, tak rodičů.
Děkujeme zároveň vám všem, kteří se zúčastňujete našich představení a přispíváte nám
dobrovolným vstupným, neboť i tyto peníze jsou použity na ceny a tudíž jste i vy sponzory
dětského dne.
Za chyňavský divadelní soubor Jana Kšírová (redakčně zkráceno).
Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 30. 6. 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
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