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Výtisk zdarma

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

Občanská sdružení v obci
Sportovní klub Chyňava
Vážení spoluobčané,
rok 2013 se nachýlil ke
svému konci a tak za
několik dnů budeme
slavit Štědrý den a
vánoční a novoroční
svátky. Pro mnohé z nás
je toto období
nejkrásnějším obdobím
v roce. Těm nejmenším
přeji hodně dárků pod
stromečkem a těm
starším pevné zdraví a
dostatek životního
optimismu.
Václav Kšír, starosta obce

Po podzimní části sezóny můžeme
směle prohlásit, že se nám opravdu
vydařila. Nebylo to jenom tím, že naše
mužstvo dospělých, jako nováček ve 3.
třídě, suverénně vede tuto skupinu, ale
především proto, že se nám podařilo
dát dohromady dvě mládežnická
mužstva (Starší přípravku a mladší
žáky). Na této skutečnosti mají velký
podíl bratři Steinerovi, kteří se těmto
nejmladším fotbalistům věnují od
začátku sezóny. Abych zhodnotil
vystoupení všech
šech mužstev, která nás
reprezentují pod hlavičkou
sportovního klubu, musím začít od
těch nejstarších.
Mužstvo dospělých zatím suverénně
proplouvá nástrahami 3. třídy, do

které postoupilo po úspěšné loňské sezóně. Pod taktovkou trenéra
Jiřího Kříže se podařilo stmelit kolektiv, který nám dělá radost.
Podařilo se nám získat zkušené hráče na důležité pozice v mužstvu.
Před sezónou přišli hráči Petr Podzemský a Petr Svoboda, kteří
svými zkušenostmi napomáhají výkonům mužstva. Hostování
brankáře Petra Jandy z Hýskova nám vztrhlo trn z paty. Navíc se
dobře zapracovávají i mladíci jako Patrik Vlček a Nikolas Žáček. Ale
i ostatní hráči svými výkony a přístupem napomohli tomu, kde
mužstvo v současné době je. Pochvalu zaslouží především Jirka
Kříž, Aleš Vejvoda, Petr Liška, Martin Bílý, Zdeněk Steiner, Kuba
Novák, Pepa Husák, Zdeněk Bauer, Luboš Kosprd, Martin Kůřil,
Martin Kšír, Marek Lhoták a další, na které jsem zapomněl. Celkově
se zvedla morálka mužstva a především účast na trénincích, na
které chodí zpravidla kolem 15 hráčů. Zkrátka a dobře mužstvo
táhne za jeden provaz a to je dobře. Věřím, že jim to vydrží i v jarní
části. Samozřejmě nemůžu nevzpomenout i náš Fans klub. Utkání
našeho mužstva jsou nejvíce navštěvovaná na okrese a naši
příznivci jsou dvanáctým hráčem. V ochozech dokážou tito fanoušci
vytvářet perfektní atmosféru. Jen tak dál.
Dorost se nám daří držet už několik let a pod trenérskou dvojicí
Martin Bílý a Jan Holeček v současné době dosahují asi nejlepších
výkonů. Je to sice „Cizinecká legie“, poněvadž převážná většina
hráčů je přespolních, nicméně to nemá vliv na jejich výkonech. Po
podzimu jim právem patří druhá příčka a svým pojetím hry a
především výkony na hřišti si říkají o lepší přízeň našich fanoušků.
Přeci jenom hrací doba v sobotu dopoledne je pro některé naše
příznivce dost nevhodná. Mezi nejlepší hráče v této kategorii patří
gólman Ondra Grygar, dále hráči Ondra Král (Nižbor), Nikolas
Žáček, Kaniok a Huntier (Nižbor) a především ostrostřelec Patrik
Vlček. Ale i ostatní hráči jsou nepostradatelní.
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Starší žáci to u nás nemají lehké a pro slabší ročníky jsme byli již
třetí rok nuceni spojit se se sousední obcí a vytvořit alespoň
společné mužstvo. V současnosti naši hráči působí pod hlavičkou
Nižbor/Chyňava. Mezi hráči svými výkony vyčnívá Martin Husák,
který několik let působil na hostování v ČL-U Beroun, kde získal
fotbalové zkušenosti, které nyní prodává v okresním přeboru žáků.
Jak již jsem zmínil v úvodu, podařilo se nám dát opět dohromady
mladší žáky. Této věkové kategorii se vší silou věnují bratři Zdeněk
a Daniel Steinerovi pod mojí taktovkou. Začátky nebyly vůbec lehké
a s minimální základnou hráčů jsme inkasovali každý zápas několik
gólů. Postupem času se naše mužstvo rozrostlo na 25 hráčů
společně s hráči Starší přípravky. Dokonce jsme v sezóně
zaznamenali i jedno vítězství a to nad Hudlicemi 6:0. to bylo radosti.
Nedokážete si představit tu radost a zář ve tvářích našich malých
hráčů. Nemůžu říct, že by byl některý hráč, který by vyčníval nad
ostatními. Všichni se rvou jako lvi a morálka při trénincích je
fantastická. Trenéři mají vždycky hodně práce, aby dokázali
tréninky obohatit o nějakou atraktivní disciplínu.
Prakticky totožně na tom je i naše nejmladší kategorie a to Starší
přípravka. Hráči těchto dvou mužstev se navzájem prolínají a
doplňují. Máme tu nejmladší borce, kterým teprve nedávno bylo
šest let a to je jenom dobře. Podařilo se nám podchytit i nevšední
zájem všech rodičů, kteří nás doprovázejí na každém turnaji a
svými hlasivkami vzorně povzbuzují své ratolesti. Je pravdou, že
žádnou velkou díru do světa jsme nezaznamenali, ale podstatné je,
že nás trenéry to baví a hráči to mají zase na oplátku rádi. Máme
mezi sebou nejmladšího brankáře na okrese Jardu Korbela, který
každým zápasem roste ve výkonu. Největším tahounem je
bezesporu kapitán mužstva Dan Strnad, ze kterého roste budoucí
chyňavská hvězda. Ale i ostatní zaslouží pochvalu a jmenovat. I s
mladšími žáky to jsou Kryštof Bernard, Adéla Bernardová, Vít a
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Filip Šindelářovi, Honza a Martin Holečkovi, Tomáš Řehoř, Jarda
Korbel, Radek Dvořák, Lukáš Novák, Eva Miková, Michaela
Rozmarová, Tonda a Jitka Lukáškovi, Tadeáš Grässle, Honza Kučera,
Filip Záveský, Michal a Amálka Křížovi. Věřím, že jim elán a touha
po vítězství neutuhne ani přes zimu a budou nám na jaře dělat
jenom samou radost.
Protože se chýlí konec roku, je čas na bilancování, předsevzetí a
přání. Chci všem hráčům popřát pevné zdraví, elán do jarních bojů
bo a
především radost z předváděné hry. Všem trenérům a
funkcionářům pevné nervy při výchově naších hráčů, radost z
výkonů svých svěřenců a hodně úspěchů. A všem příznivcům a
fanouškům, kteří to s Chyňavským fotbalem myslí opravdu dobře,
popřát, aby se i naa jaře radovali z vítězství našich mužstev, aby byli
tím neodmyslitelným dvanáctým hráčem, který nám vždy pomůže.
No, a když se něco pokazí, tak aby se drželi hesla “Když se přeci
jenom prohraje, vem to ďas, vždyť za týden se hraje zas!“
V novém roce 2014 Vám přeji zdraví, štěstí a pohodu.
Zdeněk Steiner, předseda sportovního klubu

Stalo se
Dušičkové pečení
Letošní 5. ročník měl téma slané i sladké.
Dvacet šest soutěžních výrobků hodnotilo více
než 200 příchozích (počítáno dle počtu
odevzdaných hlasů). Zatímco děti fandily
Kocourovi v botách v podání pražského
loutkového divadla Elf, ostatní mohli
poslouchat vyprávění pana Pergla o květnovém
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zájezdu do Itálie. Fotografie ze zájezdu jsme si se zájmem prohlíželi
celé odpoledne. Kdo nesoutěžil, mohl jen přijít a ke kávě nebo vínku
ochutnávat a těšit se z nabízeného sortimentu. Originální šperky,
dřevěné hračky, přáníčka, vánoční dekorace nebo medová
kosmetika i výrobky ze stacionáře Dobromysl nám daly spoustu
inspirace na nadcházející advent. Až budete letos péct vánoční
cukroví, natrénujte si ten Váš nejlepší, protože příští rok bude
soutěžním tématem právě vánoční cukroví.
Nejvíce hlasů dostala letos buchta vyrobená děvčaty z rodiny
Bauerových a Terezou Přibylovou. Speciální cenu získala Eva
Hluštíková za originální pivní půllitr. Kompletní receptář můžete
zakoupit jako tradičně na vánočních trzích pořádaných 3.12.
Základní školou v Chyňavě. O kvalitě výrobků svědčí i to, že na
konci odpoledne NIC nezbylo.
Poděkování patří všem organizátorkám a všem příchozím, máme radost,
že se Vám akce líbí.
Lenka Hladká

Zprávy ze školy
V listopadu byl 1 a 3. ročník na lední revue v Berouně. Ve škole
proběhly 3. prosince Vánoční trhy. Děkujeme všem za spolupráci,
zejména Brůnovům a p. Magdě Kořínkové. V dílnách si děti mohly
vyrobit také vlastní dárky. Část výtěžku byl věnován Dětskému
domovu a Mateřské škole speciální v Berouně. Děti z pátého
ročníku udělaly svým spolužákům a mateřské škole Mikuláše i
s nadílkou.Blíží se konec roku a v pátek má besídku ve škole
Základní umělecká škola pod vedením p. Petra Jungmanna. Také ve
třídách proběhnou na závěr roku besídky, kde si děti zazpívají
koledy a rozdají dárečky.
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Přejeme dětem, aby si o vánočních svátcích odpočinuly. Rovněž
rodičům klidné svátky a načerpání energie do nového roku

Společenská kronika
Prosinec
Alena Krobová, Libečov

70

Zdeňka Pinkasová, Lhotka

81

Jaroslav Kraus, Chyňava

70

Jana Routová, Podkozí

70

Jaroslava Marxová, Chyňava

80

Jaroslav Soukup, Libečov

90

Tibor Teplan, Libečov

70

Marie Bartošová, Malé Přílepy

86

Milé tetičky, sousedé, spoluobčané,
přiblížil se závěr roku a před námi jsou svátky vánoční. Obejmeme
stromeček a řekneme:
„Stromečku vstávej, ovoce dávej, probuď se, ustroj se, je štědrý den.“
Vlastenecko dobročinná samostatná obec baráčníků „Hůrka“
v Chyňavě, přeje příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
pevného zdraví a úspěchů v novém roce.
Konšelstvo
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Milí spoluobčané,
dovolte, abych vám jménem dobrovolných hasičů poděkoval za
podporu v tomto roce, a přeji krásné vánoční svátky a pohodový
rok 2014.
Dalibor Bartoš, starosta Okrsku
Chyňava

Pozvánky a informace
•

Chyňavský divadelní soubor si Vás dovoluje pozvat do Lipek
na živý betlém v sobotu 21. 12. 2013 od 17:00.

•

24. 12. 2013 od 17,00 h. „TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TROUBENÍ“,
zakončené na místním hřbitově vánoční koledou „Tichá noc,
svatá noc“.
25. 12. 2013 od 20,00 h. „VÁNOČNÍ ZÁBAVA“, k tanci a
poslechu hraje skupina „MOP“.
SDH Lhotka si Vás dovoluje pozvat 24. 12. od 14:00 do
16:00 na svařené víno a zpívání koled do altánu u rybníka.
V době od 20.12.do 1.1.2014 bude uzavřen obecní úřad
26.12. od 14.hodin koncert Zdického pěveckého sboru v
kostele sv. Prokopa v Chyňavě

•
•
•
•

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.
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