Strategický
rozvoj
obce Chyňava

První zmínky o obci jsou z roku 1341, kdy král Jan Lucemburský povolil znovuvysazení vesnice
v křivoklátských lesích. Relativně svobodní lidé se živili převážně zemědělstvím, hlídáním lesů,
pálením dřevěného uhlí a jeho prodejem.
Obec Chyňava se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. V těsné blízkosti vede
silnicemi III. třídy spojující města Beroun ( 10km ) a Kladno ( 20km ). Samotná vesnice je
převážně rozložena kolem silnice IV. třídy, ale postupně se rozrůstá. Blízkost dvou okresních
měst a Prahy, která je ve vzdálenosti 35 km, ji určuje jako vhodnou lokalitu pro bydlení na
venkově s dostupností občanské vybavenosti a pracovních příležitostí.
K Chyňavě patří čtyři obecní části: Lhotka, Libečov, Malé Přílepy a Podkozí. Má přibližně 1800
obyvatel, velkou část tvoří rodiny s dětmi. V obci je mateřská škola a první stupeň základní
školy. Za poslední dva roky došlo k nárůstu dětí o 30%. Dále je zde poštovní úřad, zdravotní
středisko, zubař, obchod, restaurace a knihovna. Dělnický dům je centrem kulturních a
společenských setkání nejen místních obyvatel.
Obec je plynofikovaná, je zde vybudován vodovod i kanalizace. Ve středu obce se nachází
kostel sv. Prokopa v majetku Římskokatolické církve a kaple Československé církve husitské.
V obci je rozšířená spolková činnost, aktivně zde funguje spolek dobrovolných hasičů,
baráčníků, Klub seniorů, zahrádkářů, myslivců, včelařů, sportovní klub, Spolek matek s dětmi
a ochotnický spolek.
V roce 2013 zde vznikla díky podpoře Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova naučná Stezka česko-italského přátelství, která připomíná historii
vystěhování italským obyvatel z Tyrol v období 1. světové války do Čech a na Moravu.
Na Lhotce je telekomunikační stožár společnosti T-mobil, sloužící i jako panoramatická
rozhledna.
Obec stejně tak jako sportovci, myslivci a hasiči pořádají tradiční ples. Dále spolky nebo obec
pořádají řadu kulturních a společenských akcí, jako jsou výstavy, koncerty, jarmarky, pálení
čarodějnic, dětské dny a karnevaly, vítání občánků, gratulace jubilantům, zájezdy do divadel,
úklidové akce a soutěže. Obec pravidelně vydává vlastní časopis.
Pouze část Malé Přílepy a Lhotka mají spolkovou místnost v nemovitosti vlastněné obcí,
kterou využívá hlavně místní spolek SDH a lze ji využít pro setkání obyvatel.
V části Podkozí chybí nyní jakákoliv občanská vybavenost, restaurace je zde v soukromých
rukou.
V místní části Libečov není žádná místnost pro setkávání obyvatel, a to ani v soukromých
rukou. Byla započata jednání s majitelem přístupové cesty k obecním pozemkům bývalého
hřiště, kde by výhledově mohlo vzniknout nové hřiště a Komunitní centrum nejen pro místní
obyvatele, ale i jako pobočka Centra sociálních služeb pro zdravotně postižené.
Výsledkem Strategického rozvoje obce má být rozšíření základní občanské vybavenosti jako je
kanalizace, vodovod a plynovod do všech místních částí a tím zkvalitnění života občanů.

Sportovní oblast
Sport má v naší obci dlouholetou tradici. Již v roce 1902 zde došlo k založení tělocvičného
spolku Sokol. Po první světové válce se přidaly sportovní oddíly fotbalu, hokeje, stolního
tenisu a v neposlední řadě i šachu.
V obci je v současné době aktivních několik fotbalových družstev - čtyři mládežnická, jedno
dorostenecké a dvě družstva dospělých. Všechna družstva obec důstojně reprezentují a
mužstvo A hraje okresní přebor, kde se výsledkově pohybuje ve středu tabulky. Fotbalisté
mají v obci k dispozici velmi dobře udržovaný fotbalový areál a kvalitní hrací plochu. K té také
nově přibylo tréninkové hřiště. Nejen pro tréninky fotbalistů je v zimních měsících využíván
zrekonstruovaný víceúčelový sál místního Dělnického domu.
Areál fotbalového hřiště se nachází na ideálním místě pro venkovní sportovní aktivity - na
klidném, avšak přitom velmi snadno i pěšky dostupném okraji obce. Leží také na začátku
jedné z tradičních vycházkových tras místních občanů po blízkém okolí. Pro jeho výhodnou
lokaci a nezbytné hygienické zázemí je areál hojně využíván k pořádání pravidelných aktivit i
jednorázových akcí pro děti i dospělé. V roce 2017 zde byla navíc zrealizována stavba nové
in-line dráhy a tenisového kurtu.
Naším cílem je nyní pokračovat v započatém rozvoji tohoto areálu tak, aby zde vznikl
multifunkční komplex využitelný pro nejširší spektrum pohybových aktivit a občanů.
V nejbližším plánu je především umístění herních prvků pro nejmenší děti - využitelné pro
jednotlivce (např. k aktivní zábavě dětí návštěvníků fotbalových utkání a ostatních akcí
pořádaných v areálu) i pro zpestření vycházek dětí z místní mateřské školky a tělesné
výchovy žáků prvního stupně základní školy.
Dále pak plánujeme přidání fitness prvků pro dospělé a přípravu prostředí pro další sporty.

Komunikace
Z hlediska probíhajících oprav místních komunikací bude dokončena oprava silnice v ulici
Sobočina a První a Druhé ulice. Na tyto opravy využijeme dotační programy.
V rámci těchto prací bude provedena oprava a odvodnění prostoru Vápenice, kde je nutné
opravit i část kanalizace. Dále se počítá se zajištěním bezpečnosti na komunikacích - je
potřeba vyřešit ucelení nenavazujících chodníků a na kritických místech vybudovat přechody
pro chodce a rozmístit retardéry.
V Libečově je po dokončení všech prací na projektu kanalizace a vodovodu nezbytné
dokončit povrchové úpravy všech vozovek včetně cesty k přilehlé čerpací stanici. V místní
části Malé Přílepy je v plánu zrealizovat projekt výstavby kanalizace a vodovodu, na který
bude navazovat kvalitní povrchová úprava komunikací.

Školství a vzdělávání
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků je třeba vyřešit současný kapacitní problém základní i
mateřské školy. Nejen z tohoto hlediska je nezbytné bezodkladně zpracovat jasnou koncepci
ZŠ a MŠ s výhledem do budoucna.
K přístavbě a rekonstrukci jedné učebny již došlo, nyní je nutné opravit a zmodernizovat další
prostory včetně kuchyně a jídelny a přizpůsobit je tak aktuálním potřebám a nárokům žáků.
Dále je nezbytné pokračovat v jednání o dlouhodobém pronájmu školní zahrady (není ve
vlastnictví obce), který by umožnil její vybavení prvky trvalejšího charakteru.

Areál bývalých kasáren
Z areálu bývalých kasáren v Chyňavě je v současné době využita pouze jeho část, probíhá zde
realizace sběrného místa. Nabízí se další využití jeho obrovského potenciálu jak pro potřeby
obce, tak např. k bydlení nebo pro individuální podnikatelské aktivity. Může zde vzniknout
nová škola nebo domov pro seniory.
Pro skutečně efektivní a smysluplné využití je nezbytné zpracovat důkladnou koncepci
rozvoje, jejíž součástí bude i příjezdová komunikace, momentálně nevyužité obecní byty a
garáže. Dále je třeba zohlednit pohyb zemědělských strojů a vozů SDH, které jsou zde trvale
parkovány. Pro přípravu koncepce se počítá se zapojením občanů prostřednictvím veřejné
diskuze.

