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Výtisk zdarma

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u
Berouna

O významu občanských spolků pro děti a mládež
Vážení spoluobčané,
nový rok 2013 začal pro nás
jako vždy pracovně. Přálo nám
počasí a tak se hned od 7.1.
pokračovalo s výstavbou
vodovodního přivaděče.
Na Kamenné se dokončovala
hrubá stavba domečku, který
stojí nad vodojemem,
v Libečově se opět začal
pokládat vodovodní řad.
V Chyňavě za hřbitovem se
s přestávkami buduje
propojení nového vodovodu
s ulicí za pilou a zároveň se
k tomuto vodovodu
připokládá i kanalizace. Jsme
si vědomi, že v místech kde se
staví, částečně omezujeme
provoz, ale jsem rád, že máme
většinou rozumné občany,
kteří pochopili, že to neděláme
Václav Kšír
pro sebe.

Naše obec se může pochlubit rozvinutým
spolkovým životem, protože v ní aktivně
pracuje více než deset občanských
sdružení. Zamysleme se nad tím, co
dobrého tato sdružení přinášejí pro obec.
Již ve starověkém Řecku hovořil
Aristoteles o potřebě lidí se sdružovat:
„Mimo obec může žít jenom bůh nebo
zvíře.“ Tato primární lidská touha po
pospolitosti je v současné době
uspokojována především v rodině, ale
také prostřednictvím různých spolků a
sdružení. Přínos těchto spolků je značný
hlavně pro děti a mládež, které se v nich
učí dovednostem a hodnotám, které je
rodina nemůže naučit. Zájmová sdružení
pro ně mají tedy značně formativní
charakter a předvářejí je ve společensky
odpovědné bytosti, která se nestarají
pouze o blaho své, ale také blaho celku –
sdružení, resp. své obce. Tato vzdělávací
role občanských sdružení je v naší zemi
z nepochopitelných důvodů přehlížena.

Přitom pozitivní dopad na mladou generaci je významný. Je to solidarita
místo egoismu, aktivita místo konzumerismu, příroda místo počítače, řád
místo zahálky, a tak bych mohl pokračovat dále.
Naštěstí spolky v Chyňavě a v ostatních částech obce se těší slušné
podpoře od pana starosty a zastupitelů. Komunikace mezi obcí a
sdruženími funguje a rozvíjí se dobře. Podporovat spolky pracující
s mládeží je určitě dobrá investice, která se z delší perspektivy obci vrátí
v podobě odpovědné mladé generace.
Všechny spolky na území naší obce si zaslouží obdiv pro to, že jejich
členové si dokážou v dnešní komplikované době ukrojit ze soukromého
života a věnovat tuto část v prospěch nás všech.
Mgr. Dalibor Bartoš, redaktor Zpravodaje

Dobrovolní hasiči jsou velmi atraktivní pro děti a dorost

Chyňavský klub seniorů
Chyňavský klub seniorů vstupuje do patnáctého roku svého
trvání. Za ten čas jsme pro členy, ale nejen pro ně, připravili mnoho
zajímavých akcí. Ať se jedná o různé výstavy, besedy, promítání z činnosti
klubu, dámské jízdy i pravidelné nedělní vycházky přírodou, cvičení
seniorek, akce s dětmi místní základní i mateřské školy, a v neposlední
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řadě i společenské večery a táboráky v Dolíkách. Přivítáme jakékoliv
náměty či připomínky k naší činnosti, které jste mohli předat na valné
hromadě, která se konala dne 22.2.2013 v Dělnickém domě, nebo na
výborových schůzích, které se konají vždy poslední pondělí v měsíci ve
spolkové místnosti také v Dělnickém domě.
Za výbor CHKS Marie Kubásková

Společenská kronika
Leden

Únor

Zdeňka Hladká; Chyňava

98

Václav Pinkas, Lhotka

87

František Lepič; Chyňava

88

Marie Horáková, Libečov

86

Antonín Šimek, Chyňava

84

Arnošt Jakoubek, Chyňava

86

Josef Jupa, Chyňava

84

Marie Šimková, Chyňava

85

Marie Kšírová, Chyňava

84

Jaroslav Janeček, Podkozí

84

Jaroslava Landová, Chyňava

83

Miloslava Zajícová, Chyňava

83

Danuše Bartošová, Lhotka

82

Jaroslava Jonášová, Chyňava

83

Jaroslava Halásová, Chyňava

81

Marie Jindrová, Chyňava

83

Anna Bejvlová, Malé Přílepy

80

Jiřina Fousová, Chyňava

81

Zdeňka Macholdová, Chyňava

81

Božena Kárová, Chyňava

80

Jaroslava Strialová, Chyňava

75

Božena Tyburcová, Chyňava

75

Josef Kšír, Chyňava

70

Květoslava Nováková, Chyňava 75
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Pozvánky a informace
•
•
•
•
•

•

V sobotu 9. března se uskuteční v Dělnickém domě Reprezentační
ples obce Chyňava. Cena vstupného činí 100Kč
Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 11. března od 19:00
v budově obecního úřadu.
Hasiči Chyňava Vás srdečně zvou na Maškarní ples do
pohostinství U Lepičů, který se bude konat 16. března.
V sobotu 16. března od 10:00 do 17:00 se v Dělnickém domě
uskuteční již tradiční Jarní výstava s velikonočním jarmarkem.
Obec Chyňava si Vás dovoluje pozvat na autobusový zájezd do
partnerské obce Ledro v italském údolí Valle di Ledro 23. 5. 2013
– 26. 5. 2013. Cena zájezdu byla stanovena na 4700Kč za osobu.
Přihlásit se můžete v úředních hodinách na obecním úřadě
v Chyňavě. Společně se závaznou přihláškou bude vybírána záloha
ve výši 2500Kč. Přihlášky se přijímají do pátku 29. 3. 2013. Počet
účastníků je omezen kapacitou autobusu.
Pohostinství U Lepičů Vás srdečně zve na Velikonoční zábavu,
která se uskuteční 30. března od 20:00. Vstupné činí 100Kč.
Zahraje skupina Mop rock.

Inzerce
Byty Chyňava
Nabídka bytů k dlouhodobému pronájmu 3+kk mezonet, 3+kk,
2+kk, 1+kk. Nabízíme pronájem bytů v domech v obci Chyňava. Jedná se
o dva domy. První je nově zrekonstruované zemědělské stavení (6
bytových jednotek) a druhý je novostavba (14 bytových jednotek). Info
na: http://www.bytychynava.cz/
Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 27.2. 2013.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 4. 2013; příští číslo vyjde v dubnu 2013
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web: www.chynava.cz
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