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Výtisk zdarma

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

Občanská sdružení v obci
Chyňavský klub seniorů
Vážení spoluobčané,
Po mírné zimě jsme se
pustili opět do práce.
Zemědělci vyjeli do polí,
zahrádkáři
začínají
připravovat své skleníky a
záhonky a my pokračujeme
ve
stavbě
plošné
plynofikace. Třeba nás
počasí ještě trochu potrápí,
ale máme před sebou ještě
hodně práce a tak jsme
začali tak brzy. Jsem rád, že
stavba vzbudila velký zájem
a tak začínám věřit, že
podmínku dotace, dokončit
stavbu
do
30.11.2014
společně splníme. - VK

Chyňavský klub seniorů (CHKS)
je občanské sdružení
registrované na ministerstvu
vnitra a má schválené stanovy.
Klub si připomíná v současné
době již 15. výročí svého trvání.
Založen byl 29. 1. 1999. Na
ustavující schůzi bylo 31
přítomných. Dnes má klub členů
121.
Činnost CHKS je zaměřena na
rozvoj kulturního a
společenského života především
starší generace. Nevyhýbáme se
ani spolupráci s jinými spolky v

obci, dětmi a v neposlední řadě i obecním úřadem. Na své
akce klub zve vždy všechny občany, nejenom své členy.
Mezi stálé akce klubu patří nedělní společné vycházky,
cvičení seniorek, dámské jízdy s besedami na různá
témata, oslavy MDŽ a Dne matek. Další pravidelnou
činností je regionální kroužek historie CHKS. Připomíná
významná výročí a zpracovává materiály z jednotlivých
úseků historie obce, pořádá výstavy.
CHKS pořádá spolu s ostatními spolky poznávací zájezdy,
zájezdy do divadla, společenské večery, jarní pochod
všech generací, táboráky v Dolíkách a mnoho jiných akcí.
Spolu s OÚ organizuje u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů celoobecní setkání. Pro informovanost členů
vydává dle potřeb Informátor.
Výročí založení klubu jsme si připomněli výstavou, která
byla zaměřena na celé období činnosti a trvání klubu. K
vidění byly kroniky, materiály regionálního kroužku
historie a přehled všech aktivit klubu. Nedílnou součástí
výstavy bylo promítání videa z akcí klubu. Byly vystaveny
též obrazy pana Vládi Bartoše z Malých Přílep.
Chyňavský klub seniorů
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Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků „Hůrka“
V Chyňavě
Tetičky, sousedé a občané,
dovolte, abychom Vás touto cestou srdečně pozdravili
v roce 2014. Už je únor a konšelstvo projednává
záležitosti příprav spojené s řízením spolku. Konšelstvo
rozhodlo, tak jako v předešlých letech, že uspořádá
Výroční členské sedění dne 5. 4. 2014 od 14:00
v restauraci v Dělnickém domě. Program: bude podána
staročeská pocta, zprávy o činnosti, rozprava, občerstvení,
tombola. K dobré náladě bude hrát hudba Ing. P.
Jugmanna. K účasti na naší akci zveme nejen členy spolku,
ale i ostatní seniory a občany a věříme, že Vám bude mezi
námi dobře. Také připravujeme autokarový poznávací
zájezdy za krásami naší země dne 26. 4., ale ještě není
určené místo a další podrobnosti včas upřesníme.
Obracíme se na občany, pokud máte zájem vstoupit do
baráčnické obce, rádi Vás přivítáme. Není to lehké, jsme
spolek starších a máme obavu, aby spolek nezašel. Ze
strany konšelstva bylo navrženo rozšíření výboru, takže
kdyby měl někdo zájem, rádi ho do konšelstva přijmeme.
Přejeme Vám i všem ostatním spolkům štěstí a dobré
zdraví.
Konšelstvo baráčnické obce
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Společenská kronika
Leden
Antonín Šimek, Chyňava

85

Josef Jupa, Chyňava

85

Marie Kšírová, Chyňava

85

Jaroslava Landová, Chyňava

84

Jaroslava Halásová, Chyňava

82

Anna Bejvlová, Malé Přílepy

81

Hana Rašková, Lhotka

70

Marie Haklová, Chyňava

70

Únor
Václav Pinkas, Lhotka

88

Marie Horáková, Libečov

87

Arnošt Jakoubek, Chyňava

87

Marie Šimková, Chyňava

86

Jaroslav Janeček, Podkozí

85

Miloslava Zajícová, Chyňava

84
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Jaroslava Jonášová, Chyňava

84

Marie Jindrová, Chyňava

84

Jiřina Fousová, Chyňava

82

Zdeňka Macholdová, Chyňava

82

Božena Kárová, Chyňava

81

Stanislav Strial, Chyňava

80

Václav Voráček, Chyňava

75

Jiří Vohryzka, Libečov

70

Hana Kučerová, Chyňava

70

František Čermák, Chyňava

70

Rodina Veverkova, z Malých Přílep děkuje za projevy soustrasti při
úmrtí paní Elišky Veverkové, rozené Rotové, která zemřela ve
čtvrtek dne 13. února 2014 ve věku nedožitých 72 let.

Pozvánky a informace
• Místní skupina ČČK zve všechny své dárce krve (se
svými drahými polovičkami) z Chyňavy a okolí ke
společnému posezení při heligonkách v osvědčeném a
příjemném prostředí restaurace pana Hořického
v Dělnickém domě v Chyňavě, v pátek dne 11. 4. 2014.
Začátek v 18:00 hod., předpokládaný konec ve 24:00
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hod. Ten, kdo splnil počet odběrů k předání plakety a
nedostal ji jinde, raději se předem přihlásí. Přihlášky: J.
Pelcová, Chyňava 245, tel.: 311691341; 723905254
MS ČČK Chyňava pořádá v pátek 21. března 2014 zájezd
do DIVADLA NA FIDLOVAČCE v Praze na komedii
plnou fraškovitých scén AŽ NAPRŠÍ A USCHNE; hrají:
Eliška Balzerová, Ladislav Županič a další. Cena
představení: 260 Kč, doprava zdarma. Začátek 19:30,
odjezd autobusu v 18:00 ze zastávek ČSAD. Vstupenky a
rezervace u paní J. Pelcové, Chyňava 245, tel.: 311
691241, mobil 723905254
Fotosoutěž Rok na vsi Chyňava – krajina a lidé.
Fotografie přijímáme v elektronické podobě na email:kultura-chynava@seznam.cz. Vyhodnocení soutěže
se uskuteční v rámci jarní výstavy 2014. Bližší
informace na webových stránkách obce.
Oznámení obce. Poplatky za svoz domovního odpadu
za 4. čtvrtletí 2013 a poplatku na rok 2014 se platí od
27. ledna 2014.
Obec Chyňava Vás zve na 7. Reprezentační ples
v sobotu 8. března 2014 od 20:00 v Dělnickém domě
v Chyňavě. Hudba Ing. Petra Jungmana. Vstupné: 100
Kč. Bohatá tombola.
Výbor SDH Chyňava Vás zve na Maškarní hasičský
ples, který se uskuteční 15. března 2014 v hostinci U
Lepičů v Chyňavě.
Obec Chyňava žádá obyvatele, aby vhodně používali
odhazovacích otvorů pro tabulkové sklo na
kontejnerech na Podkozí
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Škola

TAEKWON–DO

I.T.F.

GBHS

Škola Taekwon – do I.T.F GBHS otevřela na podzim 2013 novou skupinu v
Chyňavě. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl
harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní
zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost,
Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům
jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se taekwon-do
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož
jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HOYONG, IX. dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF
vybojovalo mnoho cenných umístění na mezinárodních soutěžích. Větší
důraz než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového
umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež
školního věku, ale máme také členy předškolního věku i již ty dávno
plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové
semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky
vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je
vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky probíhají pravidelně každý týden v Po 17:00 – 18:30, ZŠ Chyňava.
Informace na www.tkd.cz nebo tel: 608 629 674 Mgr. Mária Trundová,
Ph.D., I.dan, trenér

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 26. 2. 2014.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 4. 2014; příští číslo vyjde v dubnu 2014
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
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