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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou předvánoční
Zpravodaj, který je v nové podobě.
Přeji Vám při jeho čtení hodně
krásných chvil a pohody. Volební
klání skončilo, přiblížil se čas
Vánoc, ale nikoliv čas nicnedělání.
Volbami se pouze uzavřela jedna
etapa práce pro obec a začala
nová. V pondělí 22. listopadu
poprvé zasedala rada obce
v novém složení, aby navázala na
vše dobré, co bylo uděláno, a aby
si vyznačila své priority pro
období nové. Rádi bychom
pokračovali se stavbou propojení
vodovodu BKDZH, chtěli bychom
zlepšit vzhled našich obcí dalšími
úpravami veřejných prostranství.
Chceme nadále spolupracovat se
všemi spolky v obci a postupně tak
zapojit do dění v našich obcích
další občany.
Závěrem bych chtěl poděkovat za
důvěru, kterou jsem dostal od Vás
ve volbách a popřát Vám poklidné
prožití vánočních svátků a
úspěšný rok 2011.
Václav Kšír, starosta obce

Výtisk zdarma

Komunální volby 2010 v Chyňavě
Volby do zastupitelstev obcí byly
rozhodnutím prezidenta republiky vyhlášeny na 15. a
16. října 2010. Minulé zastupitelstvo obce rozhodlo, že
počet členů zůstane pro období 2010 -2014 stejný,
tedy 15 zastupitelů. Na území naší obce se registrovaly
dva politické subjekty, které se ucházely o přízeň
voličů: Občanská demokratická strana a Sdružení
nezávislých kandidátů Chyňava (SNK Chyňava).
Celkem se voleb mohlo zúčastnit 1392 voličů, ale
svého práva využilo jen na 53 procent z nich. Přesto se
volební účast v obci pohybovala nad celorepublikovým
průměrem, který činil 48,5 procent. Obec tvořila
jediný volební obvod a lidé volili v zasedací místnosti
obecního úřadu v Chyňavě. Voliči z okolních obcí měli
možnost využít volební autobus.
Starosta Václav Kšír, který byl lídrem SNK Chyňava,
obhajoval před voliči výsledky své čtyřleté práce.
Lídrem kandidátky opoziční ODS byl pan Emil Beer.
Předvolební kampaň byla spíše okrajová, omezila se
na několik setkání s voliči a SNK Chyňava vytvořilo
volební program, který byl doručen do některých
schránek a prezentován na webových stránkách
tohoto sdružení. Ve volbách vyhrálo SNK Chyňava
s 57,89 procenty hlasů a ziskem devíti zastupitelů.
Opoziční ODS získala 42,10 hlasů a šest zastupitelů.
Oproti minulému období došlo k posílení nezávislých
kandidátů o dva zastupitele. Výsledek voleb lze
interpretovat tak, že většina voličů si nepřála změnu
ve vedení obce, ale naopak si přála jeho pokračování.
(dbar)

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Chyňava

Pořadí

Jméno zvoleného kandidáta

Věk

Navrhující strana

1.

Jiří Kříž

50

SNK

Hlasy abs.
488

2.

Václav Kšír

62

SNK

415

3.

Vladimíra Lepičová

48

SNK

410

4.

Josef Husák

49

SNK

406

5.

Mgr. Dalibor Bartoš

27

SNK

367

6.

Ing. František Maška

48

SNK

355

7.

Milan Hrudka

46

SNK

345

8.

Lubomír Kůřil

52

SNK

343
339

9.

Mgr. Alena Vacinová

50

ODS

10.

Ing. František Kučera

65

ODS

332

11.

Markéta Holečková

40

ODS

326

12.

Ing. Jan Bašta

46

SNK

322

13.

Emil Beer

53

ODS

308

14.

Michal Rohla

38

ODS

283

15.

Ing. Jiří Kšír

46

ODS

275

Blahopřejeme všem zvoleným kandidátům do zastupitelstva naší obce a
přejeme jim hodně úspěchů v činnosti.
Je třeba dodat, že současně s volbami do obecních zastupitelstev se
konaly volby senátní a v našem volebním obvodu zvítězil dosavadní senátor Ing.
Jiří Oberfalzer z ODS.
Děkujeme okrskové volební komisi za dobře vykonanou práci při
přípravě i v průběhu komunálních a senátních voleb.

Ustanovující zasedání zastupitelstva Obce Chyňava
Ustanovující schůze zastupitelstva se konala 8. listopadu. Kandidáti na
starostu byli dva – dosavadní starosta Václav Kšír a pan Jiří Kříž. Při tajné volbě
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získal Václav Kšír celkem 13 platných hlasů z patnácti možných. Pan Jiří Kříž
získal zbývající dva a na schůzi se vzdal mandátu ve prospěch svého náhradníka
pana Karla Řehoře. Za místostarostu byl zvolen pan Milan Hrudka. SNK Chyňava
mělo ve svém programu prosazování paritního zastoupení ve všech orgánech
obce, a proto vedle pana Josefa Husáka v radě obce zasednou pan Emil Beer a Ing.
František Kučera z opoziční ODS. Tento krok by měl zajistit přátelskou a dělnou
atmosféru v obci během následujících čtyř let. Předsedou finančního výboru se
stal Ing. Jan Bašta a předsedou kontrolního výboru Ing. Jiří Kšír.
(dbar)

Novinky
•

Dovolujeme si upozornit občany, že byly nedávno spuštěny nové webové
stránky obce. Na adrese www.chynava.cz naleznete všechny potřebné
informace o dění v obci.

•

Sdružení nezávislých kandidátů, mělo ve svém volebním programu
zkvalitnění podoby a obsahu Zpravodaje. Náš slib začínáme realizovat od
tohoto čísla. Chtěli bychom Vás poprosit v začátcích o shovívavost, neb
bude ještě nějakou dobu trvat, než vytvoříme ideální podobu periodika.
Vaše náměty posílejte na adresu: chynavsky.zpravodaj@email.cz
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Ze života naší školy
Činnost školy je v plném proudu. Od října pracují ve škole tři kroužky:
keramický, myslivecký a kroužek ručních prací. Žáci se mohou také učit hrát na
vybraný hudební nástroj pod hlavičkou ZUŠ Dr. Mgr. Zory Tauberové.
Až do konce listopadu potrvá plavecký kurz dětí ze druhého až čtvrtého ročníku.
15. října se druháci vydali na exkurzi do skláren v Nenačovicích. 24. října se na
Kamenné konala již tradiční drakiáda, které se zúčastnilo 23 soutěžících se svými
závodními draky. Hojná byla i účast rodičů a prarodičů. 1. listopadu navštívili
páťáci berounské muzeum, kde byl pro ně připraven velmi pěkný doprovodný
program na téma Umění loupeže, loupeže umění.
V týdnu od 18. do 22. října proběhla na naší škole akce ve sběru starého papíru a
plastových víček. Celkem bylo sebráno téměř 5000 kg starého papíru. Výtěžek
z této akce bude použit na zakoupení školního fotoaparátu a dětem bude
v prosinci zaplaceno kouzelnické představení. V těchto dnech končí soutěž ve
sběru kaštanů pro lesní zvěř, která má na naší škole rovněž dlouhodobou tradici.
Vyhodnocení této soutěže probíhá ve spolupráci s myslivci.
Dana Jonášová
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Kam za kulturou a sportem
•

Divadelní soubor Chyňava si Vás dovoluje pozvat na
pohádku pro malé i velké Čáry báby Cotkytle, aneb Tři zlaté zuby
děda Vševěda. Představení se uskuteční v sobotu 27. listopadu a
v sobotu 4. prosince vždy od 16:00 hod. v Dělnickém domě. Vstupné je
dobrovolné.

•

Základní škola v Chyňavě zve všechny, kteří hledají vánoční inspiraci na
Vánoční trhy, které se budou konat 2. prosince od 15:00 do 17:00
v budově školy.

•

Obec Chyňava společně se skupinou Panteři pořádají adventní koncert
ve prospěch dětí z dětského domova Beroun. Koncert proběhne v neděli
19. prosince od 17:00 v Dělnickém domě v Chyňavě. Dobrovolné vstupné
bude věnováno na nákup zimní obuvi.

•

Sportovní klub Chyňava bude 24. prosince pořádat tradiční troubení.

•

Sportovní klub Chyňava dále pořádá 25. prosince od 20.00 hod
v Dělnickém domě vánoční zábavu. Zahraje kapela Ládi Horvátha.
Vstupné je 100 Kč.

•

Zveme Vás na vánoční koncert do kostela sv. Prokopa dne 26. prosince
od 14:30 hod. Účinkovat bude Zdický smíšený sbor pod vedením Martiny
Rajtmajerové.

•

Divadelní soubor Chyňava zve na tradiční živý Betlém, který se bude
konat v neděli 26. 12. od 16:00 a 17:00 u chyňavské kapličky. Přijďte si
zazpívat koledy a zahřát se čajem, nebo svařákem.
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Společenská kronika

Příjmení a jméno
Čermáková Zdeňka
Čeřovská Ivona
Dvořáková Olga
Hejná Zdeňka
Jupová Miroslava
Kokoška Václav
Kroupa Jaroslav
Kuželová Květuše
Landová Vlasta
Lepičová Hedvika
Mach Miroslav
Mužíková Miluše
Veverka Václav
Vytejček Václav
Vytejčková Zdeňka
Bartošová Marie
Mallat Jaroslav
Marxová Jaroslava
Pinkasová Zdeňka
Soukup Jaroslav

Trvalý pobyt
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava-chaty
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Chyňava
Malé Přílepy
Malé Přílepy
Chyňava
Lhotka
Libečov

Věk
83
70
84
82
76
70
75
81
85
75
83
76
83
84
80
83
70
77
78
87

Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti do dalšího života.
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Formulář pro zveřejňování životního jubilea v Chyňavském zpravodaji

Jubilant (jméno, příjmení a datum narození):
Adresa:
Souhlas jubilanta se zveřejněním osobních údajů:
(Datum a podpis)

Pozor! Od nového roku nemůžeme v rubrice Společenská kronika uvádět doposud
zveřejňované informace (např. věk) bez písemného souhlasu jubilanta. Pokud
máte zájem být nadále uváděni v této rubrice, vyplňte prosím tento formulář a
odevzdejte ho na obecní úřad. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám poklidné prožití vánočních
svátků a úspěšný start do nového roku 2011!
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Inzerce
Vrcholí očkování proti chřipce!
Všichni zájemci se mohou dostavit do ordinace
MUDr. L. Nekutové v běžné ordinační době.
Zdravotní pojišťovny hradí očkování nad 65 l .v. a
zdravotně indikovaným.

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 25. 11. 2010.
Neprodejné.
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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