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CO JE V OBCI NOVÉHO
• Další místa pro zábavu
• Vrbový altán
• Oprava rybníku Sádka
• Chodníky na Baštu
i k Barevné školce

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ CHÝNĚ
Výjezd do deseti minut!
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ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané,
máme tu jaro a pravé aprílové počasí. Všichni jsme se těšili na jaro
a konec jedné z těch posledních covidových vln. Konec napětí, stresu,
nejistoty a změn. Místo toho jsme
plynule přešli do pomoci Ukrajině,
která je ve válečném stavu. V prvních dnech jsme pomáhali zajistit ubytování potřebným rodinám.
Vzhledem k neexistenci obecních
bytů jsme za pomoci sousedů a kamarádů z Chýně i okolních obcí
ubytovávali, kde se dalo. Děkuji za
pomoc Svatému Jánu pod Skalou
a Jinočanům. V Chýni je i řada rodin,
které zde bydlí u svých příbuzných.
Situace není jednoduchá, ale v rámci možností, se snažíme řešit jednotlivé problémy a hodně pomáhají
krajská KACPu.
S příchodem jara věřím, že začnou
dny prosvětlené sluncem. Jsem ráda,
že ve společnosti zůstává smysl pro
humor, solidarita, která se ukázala
i po jednom z největších chýňských
požárů posledních let. Děkuji všem,
kteří se zapojili, děkuji našim hasičům, kteří byli první na místě zásahu a přeji hodně štěstí obyvatelům
domu s obnovou jejich domova.
Pomoci můžete i při uklízení Chýně
23. 4. od 14 hodin nebo se můžete
přijít uvolnit, popovídat, zatancovat,
zaskákat přes oheň, pobavit se ke
Strahovskému rybníku při již tradičním
pálení čarodějnic.
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Sbírka pro obyvatele vyhořelého domu

Vítání občánků

mažďování příspěvků bude prováděno na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u Fio banka, a.s.

Stali jste se šťastnými rodiči, máte trvalý
pobyt v Chýni a zájem o slavnostní přivítání svého děťátka
v naší obci?

Sbírka se koná od 5. 4. do 31. 5. 2022.
Číslo účtu: 2501830941/2010,
Fio banka, a.s.
IBAN:CZ7220100000002501830941

6. 6. 2022 v aule
základní školy ulice
Bolzanova 800
od 16:00 hodin
Přihlaste se
do 23. 5. 2022
na emailu

Budete-li potřebovat doklad o poskytnutí finančního daru, kontaktujte nás
prosím na pomoc@chyne.cz, doklad
Vám zašleme během června 2022.
prochazkova@chyne.cz.
Uveďte, prosíme, celé jméno dítěte, jeho datum narození, jména rodičů a adresu
trvalého pobytu v Chýni.
Na vítání je přítomen fotograf a snímky Vám budou
zdarma zaslány.
Těšíme se na Vás!
Marcela Czerwinski,
místostarostka

MOTO CHÝNĚ ‒ VÝSTAVA 11. 6. 2022
Po dvouleté covidové odmlce zveme všechny občany z Chýně
a jejího širokého okolí na výstavu Moto Chýně 2022 –11. 06.
2022 od 10:00 do 16:00 hodin. Na Chýňském „fotbalovém“
hřišti v ulici Okružní.
K vidění bude Moto - Auto a různá jiná vozidla a vozítka při vůni
benzínu a jiných pohonů.
Bohatý doprovodný program pro děti a dospělé.
Stánky s občerstvením a překvapení pro děti je zajištěno.

Těšíme se na Vaši návštěvu Moto Chýně

Dne 1. 4. 2022 v nočních hodinách došlo
k požáru rodinného domu v ulici Hájecká.
Radní obce hned následující ráno
svolali mimořádnou radu a schválili usnesením rady č. 2/4/2022 jednak
jednorázový příspěvek ve výši 30 000
Kč z rezervy krizového řízení Rozpočtu obce pro rok 2022 na likvidaci škod
▲

ÚVODNÍK STAROSTKY

ZPRÁVY Z OBCE

a zajištění základních potřeb obyvatel po požáru a dále usnesením rady
č. 3/4/2022 schválili konání veřejné
sbírky určené na finanční pomoc a obnovu domu postiženým obyvatelům
RD. Žádost byla odeslána na KÚ Středočeského kraje a ten nám obratem
povolil veřejnou sbírku zahájit. Shro-

Dále dojde k rozmístění pokladniček
pro anonymní poskytnutí hotovosti
na podatelně Obecního úřadu Chýně, v prostorách Pošty Partner a v ZŠ
Bolzanova 800.
Díky dobrovolníkům z řad občanů,
naší obecní policie a hasičů se vyhořelý objekt podařilo vyklidit za pouhé
dva dny, přičemž z rodinného domu
zůstala jen základová deska.
Děkujeme všem kdo pomohli a kdo se
rozhodne přispět, může to potkat každého z nás.
Váš OÚ

INZERCE

Realitní makléřka pro Chýni a okolí
Bydlím zde s Vámi

Mgr. Anna Chvojková,
starostka
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Michaela Hýžová

Konzultace ohledně prodejní ceny zdarma

+420 604 565 665

michaela.hyzova@re-max.cz
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Přeji vám všem
krásné jaro
a naději v lepší
zítřky

ZPRÁVY Z OBCE

Z jednání zastupitelstva

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Od vydání posledního čísla Chýňského zpravodaje
do uzávěrky aktuálního čísla proběhlo jednání
zastupitelstva dne 16. 2. 2022. Přinášíme nejzajímavější
témata, kterými se zastupitelé na jednání zabývali.

ÚNOROVÁ ZPRÁVA
PANÍ STAROSTKY:
1. Stavy účtů v KB 43 044 064,88 Kč,
v ČNB 6 304 717,65 Kč a FIO bance
1 013 878 ,14 Kč.
2. Paní starostka sdělila, že zpráva
bude stručná, vzhledem k tomu, že
množství činností a aktivit úřadu bylo
za poslední měsíc omezeno, neboť
pracovníci úřadu jsou značně vytíženi
zpracováváním odpovědí na nadstandardní počty žádostí podle zákona
o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb.
3. Je téměř vypracovaná studie na
Svazkovou školu CHy-Ho. Termín
odevzdání je za 14 dní. Poté bude vypracována projektová dokumentace
pro sloučené územní a stavební řízení.
Studie byla již konzultována s dotčenými orgány například pro dopravní
řešení. Veškeré jejich
připomínky budou zapracovány právě ve
vyšším stupni projektové dokumentace.
4. Po setkání z minulého týdne poděkovala seniorům za jejich činnost
a neutichající optimismus a vyzvala
všechny, kdo by se chtěl zapojit do
činnosti Klubu seniorů, ať tak učiní.
5. Paní starostka upozorňuje na počátek zahájení stavebních prací na komunikaci Pražská, které by měly začít
v březnu.

6. Čeká se na vydání stavebního povolení na mateřskou školku, která
bude umístěna vedle BILLY. Původně
mělo dojít k realizaci mateřské školky
ze strany společnosti EMBALADOR
s.r.o. v termínu do 31. 7. 2022. Předpokládá se zpoždění realizace do 30.
10. 2022. Otevření nové školky se posouvá na leden roku 2023.
7. Byly započaty stavební práce na
rybníčku Sádka. Stavební práce mají
zabránit tomu, aby nedocházelo k samovolného rozšiřování rybníčku do
okolní krajiny.
(V tomto čísle zpravodaje již přinášíme informace o dokončení renovace)
8. Nadále probíhají stavební práce na
chodníku kolem rybníku Bašta. Byla
osazena kovová lávka. Vzhledem
k dobrým klimatickým podmínkám
probíhají dokončovací práce.
9. Paní starostka poděkovala všem,
kteří se zúčastnili ankety na služby,
která byla zveřejněna v mobilním rozhlase. Na anketu odpovědělo celkem
680 občanů. Velmi často se zmiňovala
lékárna. V rámci článku bločku na
webových stránkách obce bylo již sděleno, že lékárna a prodejna tisku bude
otevřena v dubnu roku 2022. Lékárna
bude umístěna v objektu vedle BILLY.
10. Budou probíhat další ankety prostřednictvím mobilního rozhlasu, kde

bude možno lokalizovat a umísťovat
prvky, které byli již v minulosti požadovány. Jedná se o rozšíření workoutových prvků, naučně herních prvků pro
děti a prvků pro grilování. Cílem je nejen zapojit občany do dění v obci, ale
i zvýšit povědomí o mobilním rozhlasu.
11. Řeší se architektonicko-urbanistická koncepce Chýně.
12. Paní starostka dále upozorňuje
občany na to, že budou započaty stavební práce na ČOV. Prosíme občany
o opatrnost v této lokalitě.
ZPRÁVA OBECNÍ POLICIE CHÝNĚ
ZA ROK 2021
1. Strážník č. 184 Jan Hladiš uvedl, že
byla zpracována statistika za roky
2019-2021.
2. K roku 2018 se datuje počátek
obecní policie v Chýni (dále jen OP),
kdy se ještě nevedla žádná statistika
z důvodu velké fluktuace strážníků.
3. V roce 2019 byl v obci jenom jeden
strážník a statistika je pouze pro informaci.
4. Po roce 2020 klesl počet celkem
zaznamenaných událostí z důvodu
nedostatku strážníků (i dlouhodobé
nemoci jednoho z nich). V obci se rozvíjí kamerový systém. Do května roku
2021 byla v obci umístěna pouze jedna kamera, k dnešnímu dni je instalováno celkem 10 kamer, další se bude
umisťovat v nejbližších dnech.
5. Vlivem většího počtu instalovaných
kamer dochází k menšímu počtu dopravních přestupků (a tím i pokut
a oznámení správnímu orgánu), avšak
problémy s nesprávným parkováním
přetrvávají. Více času nyní zabere
prohlížení městských kamerových dohlížecích systémů (dále jen MKDS).
Dále stoupá počet odchytů a spolupráce s Policií České republiky (dále
jen PČR).
6. V letech 2021-2022 sice stoupl
počet událostí, řešených s PČR, z 13
na 51, ale i přesto je možné obec hodnotit jako bezpečnou. Větší objasněnost případů je právě na základě rozšíření MKDS. PČR žádá i o kontrolu
záznamů, které souvisejí s událostmi
mimo katastr Chýně. Nyní obecní policie navazuje užší spolupráci s OO
PČR Hostivice.
7. OP také řeší odpady. S rozrůstajícím se MKDS je objasněnost vyšší.
8. Dále se zabývá OP vykazováním
lidí bez domova z objektu bývalého
zemědělského družstva. OP přijala
několik oznámení, týkajících se požívání alkoholických nápojů v rozporu
s OZV obce.
9. Zvyšuje se počet nálezů a oznámení od občanů. Strážník Jan Hladiš po-

ZPRÁVY Z OBCE
děkoval za projevenou důvěru a spolupráci všech občanů. Zároveň
upozorňuje, že oznámení nelze provádět prostřednictvím sociálních sítí –
OP pracuje v terénu a nemůže permanentně sledovat tyto sítě.
10. Zvýšil se i počet preventivních
akcí. V roce 2021 poprvé proběhla
akce 3 metry k životu, znovu přednáška o zábavní pyrotechnice ve škole
a byla zahájena spolupráce s klubem
seniorů v Chýni. Letos připravuje OP
rozšíření preventivních akcí – děti, senioři a sezónní prevence.
11. Do budoucna se v souvislosti
s další školou a s problémem sehnat
uchazeče o práci strážníka mezi Prahou a Kladnem uvažuje o asistentech
prevence kriminality.
Paní starostka předala slovo druhému strážníkovi OP. Strážník č.183 Lukáš Hanák pozdravil občany Chýně
a sdělil, že jeho kolega pan Jan Hladiš
sdělil již vše podstatné a k jeho zprávě nemá co doplnit.
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELÉ
SCHVÁLILI TYTO ZAJÍMAVÉ BODY:
l Časový plán opatření Programu
zlepšování kvality ovzduší
Paní starostka sdělila, že je potřeba
zpracovat strategický dokument Časo-
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Mobilní Rozhlas ‒ chodí Vám mnoho zpráv?
Chcete být informováni, co se děje v naší obci, ale chodí Vám mnoho
zpráv? Zaklikejte si informace, které chcete dostávat.
Nastavení v aplikaci na mobilním
telefonu – Můj účet, Výběr
sledovaných účtů, Chýně, Odběrové
skupiny
Natavení na webu Mobilního Rozhlasu
– pod svým účtem, Nastavení odběrů
Nemáte-li registraci ještě vůbec,
proveďte ji a informace Vám budeme
zasílat emailem. V případě urgentních
informací pak formou SMS. Mobilní
rozhlas (nově MUNIPOLIS) má

vý plán opatření Programu zlepšování
kvality ovzduší. Program zpracovává
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem
nebo obecním úřadem a s příslušným
krajem nebo obcí v samostatné působnosti na základě zmocnění uvedeného
v § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění
(dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“). Tento dokument musí vypracovat
všechny obce do 12 měsíců od vyhlášení Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Střední Čechy CZ 02, svůj
Časový plán provádění opatření a tento
plán schválit v orgánu obce a zveřejnit

i mobilní aplikaci, její stažení je zdarma
a informace uvidíte i tam.
https://chyne.mobilnirozhlas.cz/
registrace.

způsobem umožňující dálkový přístup.
Program vyšel v únoru roku 2021. Je
tedy nutné zpracovat dokument do
března roku 2022.
l Koupě distribučního řadu vody
(původní přivaděč) od Technických
služeb Rudná a. s.
Původní nabídka na odkup vodovodního přivaděče se blížila k 5 mil. Kč
dle znaleckého posudku zpracovaného k podzimu 2021. Probíhalo několik
jednání se společností Technické služby Rudná, a.s. a obci Chýně byl předložen návrh kupní ceny na částku
2 049 257,- Kč bez DPH.
INZERCE

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit
i klasické a halogenové žárovky.
Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek se
předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba.
Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod různými názvy stále
dovážejí.
Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako úsporné
a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky. Můžete je vrátit
v obchodě při nákupu nových, ve sběrných dvorech nebo je vyhodit
do některé ze sběrných nádob společnosti EKOLAMP, která
recyklaci světelných zdrojů v České republice zajišťuje.

Když si půjdete koupit žárovku, uvidíte u její ceny výši
příspěvku na recyklaci, kterým výrobci přispívají na
budoucí recyklaci vysloužilé žárovky. Viditelné uvádění
příspěvků na recyklaci neplatí jen pro žárovky, ale pro
všechna elektrozařízení.

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ
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OBECNÍ POLICIE
ADRESA SLUŽEBNY:
Hlavní 200,
253 03 Chýně
MOBILNÍ KONTAKT:
725 725 156
E-MAILOVÁ ADRESA:
op@chyne.cz

Mimo pracovní
dobu Obecní
policie Chýně
se prosím
obracejte se na
linku 158 Policie
České republiky.

OKÉNKO POLICIE

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Strážníci zadrželi pachatele

Dne 22. března strážníci Obecní policie
Chýně vyjížděli na urgentní žádost
o pomoc vyděšené maminky s dítětem
v náručí, které přes její pozemek až přímo do domu zavítala cizí nezvaná návštěva. Po zjištění, že nebojácný štěkající pejsek chrání společné obydlí své
paničky, osoba místo okamžitě opustila.
Díky získanému perfektnímu popisu
byla osoba v cuku letu nalezena hlídkou obecní policie v nedaleké sousední ulici v místě křovin a bodláčí. Nastává klasická situace, kdy osoba tvrdí, že
se zde pouze prochází a objevuje krásy
naší obce. Osoba se ale ani po poskytnuté součinnosti nemůže prokázat žádným dokladem totožnosti a začíná již
chápat, že pozorování motýlů bude muset býti na chvíli přerušeno. Na místo se
následně dostavuje oznamovatelka, která strážníkům zcela jistě označuje osobu,
která neoprávněně vnikla do jejího soukromí. Osoba začíná být agresivní a snaží se z místa utéci. Po použití odpovídajících donucovacích prostředků končí
s pouty přiloženými na rukou a je omezena na osobní svobodě. Pozorování přírody tak pro změnu pokračuje zkoumáním hmyzu přímo z chodníku.
Na místo události se následně sjíždějí
pod červeno-modrými záblesky z majáků hlídky Policie České republiky, které si od zadržené osoby dále vyslechnou, že se jedná o dálkového chodce
trénujícího dlouhou cestu až do Španělska. Mezitím v rámci tréninkového

Nález dělostřeleckého granátu

Dne 6. dubna strážníci Obecní policie
v obci Chýně (ulice Rybniční) řešili
nález podezřelého předmětu, který
byl objeven v rámci výkopových prací. Z důvodu, že by inicializace předmětu mohla ohrozit životy nebo zdraví osob nebo majetek, byly na místo
hned přivolány složky Policie České
republiky. Pyrotechnik následně určil, že se jedná o dělostřelecký granát
ráže 8,8 cm SPRG s nejvyšší pravděpodobností z druhé světové války.
Granát byl na místě odborně zajištěn
a odvezen k následné likvidaci.

pochodu má navštěvovat různá místa naší vlasti. Toto tvrzení však nikoho
v uniformě řádně nepřesvědčilo a osoba je eskortována na policejní oddělení.
Zde je potvrzeno, že se skutečně jedná
o vytrvalostního chodce, avšak pouze
do schodů soudních síní. Zadržená osoba se přiznává ke svému protiprávnímu
jednání (chtěla v domě krást). Strážníci obecní policie tak zadrželi recidivistu
s bohatou trestní minulostí převážně majetkového charakteru s výpisem
rejstříku trestů dlouhým jako nejdelší
román Hledání ztraceného času Marcela Prousta.

Bezpečnostní konference

Nepokradeš!

O tom, že se v Chýni krást nevyplácí,
by mohl pohovořit jeden cestovatel.
Ten do zdejší prodejny Billa přijel z domova vzdáleného až 85 km. Po cestě
byl natolik vyhladověn, že místo zakoupení chleba a vody, si do svého hábitu nacpal dva kilogramy čokolády
a půl litru vodky. Jakmile se detektivem
prodejny na krádež přišlo, z očí šlehal
blesky nenávisti všude okolo. Jeho
agresi zklidnila až hlídka Obecní policie Chýně ve spolupráci s Oddělením
hlídkové služby PČR. Zboží bylo vráceno zpět do regálu a pachatel odešel
pryč s téměř prázdnýma rukama.
V jedné z nich totiž držel čerstvý
pokutový blok na částku 2.000 Kč.

Dne 5. dubna na Ministerstvu vnitra se
uskutečnila významná konference pod
záštitou prvního náměstka ministra vnitra
na téma „Bezpečnostní hrozby, prevence
a veřejný pořádek - spolupráce státního
a soukromého sektoru“. Této konference,
za účasti starostky Obec Chýně, paní Mgr.
Anny Chvojkové, se zúčastnili strážníci
Obecní policie Chýně, kde vystoupili
s prezentací o vlastní preventivní činnosti
a plány včasné ochrany před bezpečnostními hrozbami v naší obci do budoucna. Důležitým předpokladem pro tuto
činnost bylo i navázání nezbytně nutné
spolupráce s vybranými subjekty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMAČNÍ
SERVIS Z OBCE
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CYKLISTI = CHODCI = ZEMĚDĚLCI = TĚŽKÁ TECHNIKA
Málokdo má takovou příležitost vzít psa, kolo, děti
s odrážedly, nebo kolečkové brusle a vyrazit
s nimi na naší tzv. cyklostezku, jako obyvatelé
Chýně. Využíváme ji nejenom my, ale i spousta lidí
z okolních obcí, zemědělci s jejich technikou, auta
(jako jsou např. Česká
pošta, nebo obyvatelé jediného domku stojícího
přímo na této trase), ale také obsluha
rozvodny elektrického vedení.
V první řadě bychom si měli uvědomit, že tzv. naše cyklostezka vlastně vůbec není cyklostezka. Jedná se
o „Stezku pro pěší a cyklisty s pohybem zemědělské techniky a místní obsluhy. Tento složitý název ve své
podstatě není vůbec složitý. Jde o to,
že tuto komunikaci můžeme všichni
využívat bez ohledu na to, zda jsme
bruslaři, chodci, cyklisté, psí mazlíčci,
nebo těžká technika.
V další řadě si pojďme určit pravidla, která povedou k tomu, že se

nebudeme bát pohybovat po této
komunikaci a budeme ji s radostí využívat ku prospěchu všech.
Nejdůležitější pravidlo je – BUĎME
K SOBĚ OHLEDUPLNÍ!!! Někdo má
pejsky, další děti, jiný kolo, atd. Na
této komunikaci je povolená maximální rychlost 20 km/hod. Platí to jak
pro traktory, tak pro cyklisty. Pokud
máte puštěného pejska a vidíte, že se
blíží nějaké vozidlo, tak si ho prostě
na tu chvilku přivolejte. To samé platí pro rodiče s dětmi, nikdo z nás přece nechce, aby se někomu něco stalo, nebo abychom si dělali naschvály.

STAVEBNÍ ČINNOST
NA ČOV CHÝNĚ
Po dlouhých přípravách začala stavba rozšíření Čistírny odpadních vod Chýně.
V prvé fázi se jedná o výměnu nefunkčního hrubého
předčištění od firmy Fontána, za výkonné hrubé předčištění od firmy HUBER,
jehož součástí je odstraňování hrubých nečistot, písku a tuků z nátoku na ČOV.
Zejména tuky přitékající na čistírnu způsobují velké
problémy při jejím zatížení.
Součástí stavby, mimo výše
uvedené stroje, je rozšíření
objektu hrubého předčištění,
dodávka a montáž nového
rozdělovacího objektu a osazení nového měřícího zařízení na nátoku a odtoku, což
umožní lepší nastavení biologické části čistírny.
Stavba byla zahájena
21.3.2022 a její dokončení je
plánované na druhou polovinu měsíce července letošního roku. Dodavatelem stavby je firma VHS-DIS, spol.

Nezapomínejme na to,
že pole, kde necháváme
naše psí miláčky vyběhat,
jsou zemědělci ošetřována. Dávejme tedy pozor
na to, aby pejskové neochutnávali zbytky úrody.
Nemusí jim to dělat dobře.
Další věcí je, když se jdeme projít a na zádech netáhneme psí toaletu, sbíráme po chlupáčích jejich
dárečky. Za vámi jdou třeba
rodiče s malými dětmi a nechtějí si domů
na botách přinést to nemilé překvapení,
na které je váš pejsek tak pyšný.
Začíná jaro, hezké počasí a je víc, než
jasné, že bude ta „naše stezka“ plně
vytížena. Zkusme začít novou sezónu
s úsměvem na rtech, milým slovem,
trpělivostí a pořádnou dávkou ohleduplnosti. Uvidíte, že s takovouto výbavou nám to půjde líp, než s nadávkami,
gesty a věčně nabručeným výrazem.
Přejeme vám krásné jarní a letní
měsíce plné pohody a milých lidí kolem sebe
Váš OÚ

INZERCE

s r.o. z Brna. Celkový náklad
prvé fáze stavby je 5,8 mil.
Kč bez DPH. Doufáme, že
uvedením nového hrubého
předčištění do provozu dojde
ke zkvalitnění provozu ČOV
v prvém stupni čištění. Další práce na úpravě ČOV a kanalizace budou následovat.
Ivan Hořínek,
technický pracovník

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ
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Působnost JSDH Chýně je
v rámci katastru obce Chýně

JSDH Chýně

Dobrovolní hasiči v Chýni by tímto chtěli obyvatelům naší obce v krátkosti
představit svoji jednotku a přinést informace o nedávných výjezdech.

Během posledních dvou
let, kdy také z důvodu Covidu a souvisejících opatření byla aktivita dobrovolných hasičů omezena, se
naše jednotka aktivně připravovala
hrát stále aktivnější úlohu v rámci mimořádných událostí, které se v Chýni
stávají nebo mohou nastat.
Na konci roku 2017 bylo pořízeno
nové (ojeté) hasičské auto, protože pů-

V takové situaci se členům JSDH Chýně spustí alarm na mobilní aplikaci a pokud to je jen trochu možné, dostavují se
během několika málo minut (autem, během, na kole, koloběžce atd.) do hasičské zbrojnice k výjezdu.
V té samé chvíli je ve většině případů
na místo vysílána i jednotka dobrovolných hasičů z Hostivice nebo Rudné, jakožto jednotky s širší oblastí působnosti
(mimo katastr jejich obce/města).
Proto na místech mimořádných událostí v Chýni můžete vidět kromě JSDH
Chýně i JSDH Hostivice nebo Rudnou,
jakožto i profesionální jednotku hasičů z Kladna, ale také Obecní Polici (OP)
Chýně a Policii České republiky (PČR).
Se všemi těmito jednotkami má JSDH
Chýně na základě dlouholeté spolupráce výborné vztahy.
Kromě skutečných výjezdů, kterých
bylo od začátku letošního roku skoro
tolik jako za celý loňský rok, se členové
JSDH scházejí k pravidelným sobotním
výcvikům a školením, které jsou věnovány ke zdokonalování svých dovedností a údržbě hasičské techniky.
Dobrovolní hasiči se dále účastní akcí
konaných v Chýni, jako jsou např. Dětský den (stanoviště hasičů), pálení čarodejnic (bezpečnost u ohně a občerstvení), Průvod Sv. Martina (bezpečný
přechod přes silnice), již zmíněný silvestrovský ohňostroj, letní kina, plesy, nebo
řízení dopravy při různých závodech/akcích jako je Pohoda fest nebo Chýňská
pětka zde v Chýni.
V době před Covidovými opatřeními, navštěvovaly hasičskou stanici třídy
z chýňských školek v rámci mini exkurzí. Členové JSDH se take účastnili programu Hasík ve školkách a školách, kde
dětěm představovali působnost dob-

rovolných hasičů, hasičskou techniku
a vybavení, jakožto i postupy, jak reagovat v případě požáru, nehody a jiných
mimořádných událostí, vyžadující zásah
složek IZS.

Rádi bychom využili příležitosti
tohoto článku a informovali
občany Chýně, respektivě
bychom vás chtěli požádat
o následující součinnost:

Pokud slyšíte výstražné zvukové znamení složek IZS, zpozorněte a při vizuálním
kontaktu v rámci možností uvolnětě cestu pro průjezd (nezapomeňte použít
ukazatel změny směru jízdy, aby zasahující vozidlo a ostatní účastníci silničního provozu viděli váš záměr).
ii) Nesnažte se přeběhnout na poslední
chvíli silnici, pokud vidíte auto složek IZS
se zapnutým světelným/zvukovým znamením.
iii) Pokud policie nebo hasiči umístí na
silnici výstražné kužely znemožňující
přístup/příjezd po silnici k místu události, nesnažte se překážky objet a dostat
se blíž k místu, aby jste se podívali.
Ano…stává se to…, bohužel vcelku pravidelně.
iv) Při zajíždění hasičského auta před
garáž hasičské zbrojnice (budova Obecního úřadu), dejte nám prosím 10 vteřin
navíc a nevjíždějte před hasičské auto
ještě v okamžiku, kdy se stále nachází
na Hlavní silnici a couvá ke garáži.
V letošním roce se z hlediska výcviku hodláme zaměřit na seznámením se
s bytovými domy, kterých je v Chýni relativně hodně. Po domluvě s několika
SVJ nám bude umožněno si projít vnitřní
uspořádání domů, schodiště, sklepy, ale
i uspořádání podzemních garáží v bytovém domě v ulici Premonstrátů.

Jak se členové jednotky dozvědí
o mimořádné situaci, vyžadující
výjezd?

vodní (Trambus) již přestal funkčně vyhovovat. Základními požadavky bylo,
aby se auto vešlo do stávající hasičské zbrojnice (což vzhledem k nízkému
stropu a úzkému vjezdu nebylo jednoduché), aby uvezlo co nejvíce vody
a vešlo se do něho co nejvíce vybavení.

Podařilo se takové auto pořídit, homologovat pro potřeby dobrovolných hasičů a vybavit do velmi vysoké úrovně.
Také 3m3 vody je v porovnání s jinými auty obdobné velikosti vysoký nadstandard, jakožto i možnost cestování
až osmi členů JSDH.

Ve chvíli, kdy občané zavolají na linku
150 nebo 112 z důvodu situace, která
vyžaduje přítomnost Hasičského záchranného sboru, spolu s profesionálními hasiči z Kladna je (na základě vyhodnocení konkrétní situace operátorem
HZS) informována prostřednictvím mobilní aplikace i místně příslušná jednotka dobrovolných hasičů (v našem případě JSDH Chýně), která má limit deseti
minut (od ohlášení) na výjezd.

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ
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Členy Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů (JSDH)
Obce Chýně zná většina
obyvatel Chýně pravděpodobně ze Silvestrovských
oslav, kdy dobrovolní hasiči každoročně zajišťují bezpečné odpálení silvestrovského ohňostroje.

Jednotka má 11 členů, kteří vykonávají činnost dobrovolných hasičů dobrovolně nad rámec svých profesí. V současné době máme 7 nositelů dýchací
techniky, kterou jednotka pořídila
v roce 2020. Rozhodnutí o výcviku členů jednotky k nošení a používání dýchací techniky bylo učiněno jednak
z důvodu ochrany zdraví zasahujících
hasičů při venkovních požárech, ale
také z důvodu možnosti vstupu do objektů při hašení požáru nebo záchraně
osob, zejména při relativně vysokém
počtu bytových domů v Chýni.
Pořízení dýchací techniky s sebou přineslo pro nositele dýchací techniky nutnost postoupit lékařské vyšetření, které potvrdilo zdravotní způsobilost členů,
teoretického školení a praktické přípravy
v hasičském polygonu v Příbrami. Samozřejmostí je neustálý výcvik a školení
nošení a používání dýchací techniky.
Několik členů v posledních letech
také prošlo školením na obsluhu motorové pily, kde po absolvování teoretické a praktické připravy získali Osvědčení pro práci s motorovou pilou.
Strojníci / řidiči dále postupují pravidelné jízdy pro zdokonalování řidičských dovedností a průpravu jejich
odborné připravenosti, která je nutná
pro obsluhu hasičského auta.
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Výjezdy 2022

Rok 2022 jsme začali prvním výjezdem až 30. ledna v poledne, kdy došlo z důvodu velkého větru k popadání plechového oplocení v ulici
Pražská, které bylo potřeba zajistit. Členové se sešli v počtu 6 hasičů, kteří oplocení rozebrali a zajistili.

TÉMA

Sérii dubnových
výjezdů začal
noční požár
rodinného domu
v ulici Hájecká
před 3 hodinou
ranní. Jednotka se
na místo neštěstí
dostavila v počtu
6 hasičů jako
první a začala
s hašením požáru.
Na místě zasahovaly také JSDH
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6. dubna dopoledne došlo na komunikaci za Strahovským rybníkem ke vznícení automobilu. Jednotka v počtu 4 členů na místo dorazila jako první a začala s hašením vodním proudem. V důsledku žáru prohořela
palivová nádrž a došlo k rozlití benzinu na vozovku.
V tom okamžiku bylo nasazeno připravené pěnotvorné
zařízení Pro-Pak, čímž došlo ke kompletnímu uhašení.
Při příjezdu naší jednotky byl již automobil zcela pohlcen ohněm, posádce se naštěstí podařilo vůz včas
opustit. Na místo dorazila i JSDH Rudná a HZS Kladno,
jakož i PČR a OP Chýně, kde kolegové z OP Chýně odkláněli dopravu.
Hostivice, které doplňovaly vodou do chýňského
hasičského auta, JSDH
Rudná a HZS Kladno.
Dohašovací práce a následné vyklízení několika
místností z důvodu
zjištění možných nedohašených ložisek požáru
(prověřováno pomocí
termo kamery) probíhaly
až do 11 hodin dopoledne. Hasební zásah probíhal v dýchací technice.

4. dubna navečer došlo k nahlášení požáru na balkóně
v jednom z bytových domů v Chýni, naštěstí ale došlo
k uhašení požáru majitelem bytu a nedošlo k výraznému
poškození balkónu ani bytu. Na místo přijel i HZS Kladno
a dopravu řídila OP Chýně.
Z balkónu byla vynošena horká rašelina a spálené květníky a celý prostor byl prověřen termo kamerou, že se ve fasádě neskrývá ložisko ohně.

Hned následující noc, 5. dubna v půl 4 ráno byla nahlášena
částečně neprůjedná silnice mezi Hájkem a Úhonicemi.
5 členů dorazilo na místo události, kde byly zjištěny pořezané větve naskládané podél silnice, které silný vítr rozfoukal po silnici. Větve byly odstraněny a silnice zprůjezdněna.
Na místě spolu s OP Chýně.

Druhý výjezd v polovině února byl
rovněž z důvodu velkého větru, tentokrát došlo k zablokování silnice
u Hájku spadlým stromem. Jednotka
v počtu 5 hasičů na místě strom rozřezala a silnici zprůjezdnila.

Za Obec Chýně chceme dodat, že naše jednotka dobrovolných hasičů je pro nás nepostradatelnou složkou, ve
které se sešla neuvěřitelná skupina ochotných, zodpovědných a angažovaných mladých mužů, kteří nám pomáhají realizovat většinu akcí obce. Děkujeme Vám a velice
si Vaší činnosti vážíme.
Marcela Czerwinski, místostarostka

O činnosti JSDH Chýně a o jednotlivých výjezdech / zásazích vás budeme v budoucnosti informovat na nově
zřízené FB stránce „Hasici Chyne“ (@JSDHChyne). Nutno podotknout, že FB stránka neslouží k nahlášení požáru nebo jiné naléhavé situace. V případě ohrožení volejte 150 nebo 112, kde operátoři HZS situaci
vyhodnotí a vyrozumí místně příslušné jednotky dobrovolných hasišů a spolu s vysláním potřebných jednotek profesionálních hasičů.
Za hasiče Chýně Ing. Zdeněk Vajnlich, radní,
zastupitel a předseda finančního výboru

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zde bychom rádi poděkovali paní starostce,
která od brzkých ranních
hodin zajišťovala pitný
režim a občerstvení pro
zasahující hasiče, následně i s pracovníky Obecního úřadu. Dík patří také
sousedům v místě události za morální pomoc
postižené rodině.
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ChyHo aneb
svazková škola
pro Chýni a Hostivici
Pokračujeme v našem pravidelném informování o vznikající
svazkové škole pro Chýni a Hostivici. Na úvod zopakujeme
odpovědi na nejčastější otázky, které zazněly i na prvním
setkání k tvorbě vnitřní náplně školy a jejího formování.

INFORMAČNÍ SERVIS Z OBCE
Jaká to bude škola, jak bude zaměřená? Co bude
nabízet dětem a komunitě? To a spoustu dalších
témat se proíralo na setkání kvůli nové škole.

Starostka Chýně Anna Chvojková při diskuzi ke Svazkové
škole Chýně-Hostivice.
Kontrolní dny projektu probíhají většinou 1x za 14 dní. Sněm delegátů pravidelně reaguje na požadavky z konzultací a přijímá patřičná usnesení.
S projektem delegátům odborně pomáhá projektový manažer, technický
dozor investora a koordinátor BOZP pro
stavbu nové školy, a to společnost Project management service, s. r. o.

Kudy se ke škole dostaneme?
Škola je situována v těsné blízkosti
ulice Pražská a budou před ní umístěny autobusové zastávky. Ul. Pražská má platné stavební povolení
a developer plánuje zahájení stavby
v následujících týdnech. Ukončení je
v plánu do konce roku. Druhá část
směrem k Hostivici-jih bude realizována v průběhu roku 2023, protože
lokalita v průběhu dubna prošla
dražbou a čeká se na ukončení zápisů
do rejstříků.

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Proč svazková škola
a co to je?

Svazková škola znamená, že zřizovatelem školy nebude pouze obec
Chýně, ale společně s námi bude
zřizovatelem i město Hostivice. Cílem pro Chýni bylo zajistit dostatečnou kapacitu pro všechny chýňské
děti. Od roku 2019 jsme jednali
s tehdejší vládou a ministerstvem
školství o možnostech získat finanční prostředky na stavby a zjistit podmínky pro možnou výstavbu. V průběhu roku 2020 bylo z podmínek
jasné, že na stavbu další samostatné základní školy jako Chýně nedosáhneme, protože dotace by byla do
maximálně 70 % nákladů. U svazkové školy, tj. školy o minimálně 2
zřizovatelích je dotace 85 %.

Následně vznikl dobrovolný svazek
obcí Chýně a Hostivice (DSO), který je
zadavatel projektu stavby základní školy. DSO vede sněm delegátů, který je
složen ze zástupců zakládajících obcí,
kteří se pravidelně setkávají na sněmu.

Proč Chýně a Hostivice?
Vzhledem ke skutečnosti, že Hostivice
– jih jsou v těsném sousedství našeho
katastru bylo jasným východiskem
spojení s Hostivicí.

Kde v procesu
se nacházíme?
V současné chvíli architekti z týmu ov
architekti, s. r. o. zpracovávají dokumentaci pro územní rozhodnutí a sta-

vební povolení a projekt je konzultován s dotčenými orgány. Je odevzdána
studie, které je jasným zadáním k dopracování projektu.
Oproti soutěžnímu návrhu byla budova prodloužena o půl modulu (4 m).
Zvětšily se tak třídy a dispozice nyní
lépe vyhovuje potřebám výuky a odpoledním družinovým aktivitám. Zároveň
bylo upřesněno zázemí sportoviště po
konzultaci s Českým atletickým svazem,
přesunut běžecký tunel k tělocvičně
a upraveno parkování P+R a autobusové zastávky před školou po konzultacích
s dopravní policií.
Zásadní debata se odehrála na téma
vzduchotechniky, která ovlivňuje energetickou náročnost i provozní hlediska stavby a byla zvolena semicentrální vzduchotechnická soustava.

Kde se o škole dozvím?
Základní informace jsou na webech
zřizovatelských obcí a všechny jsou

k dispozici na webu https://www.svazekchynehostivice.cz/

Jak se mohu zapojit?
První z řady pravidelných setkání se
uskutečnilo v úterý 5. dubna za přítomnosti více jak šedesáti z vás. Bylo
to úvodní setkání k budoucímu fungování svazkové školy, většinou rodiči
budoucích žáků. Představili jsme aktuální stav projektování, zřizovatelskou
vizi, možnosti spádovosti škol a principy řešení přesunu žáků do nové školy.
Cílem setkávání je získat váš pohled
na věc a vaše názory. Na další přijďte
17. května v 17:00 hodin do auly základní školy v Chýni. Budou se již podrobněji probírat další témata.
Setkání moderuje Tomáš Hazlbauer,
ředitel organizace Centrum pro demokratické učení CEDU (https://cedu.
cz), neformální skupiny lektorů působící na školách od roku 2008. Společnost CEDU se zaměřuje na podporu pedagogů při práci s odpovědností
a na systémovou podporu občanského
vzdělávání ve školách. Zároveň vede
i workshopy pro sněm delegátů, aby

Pohled na učebny v nové škole.

Jídelna pro žáky.

se držel koncept celé školy a nastavila
a dodržovala se zřizovatelská vize. Ta
bude i sloužit při hledání ředitele školy
v druhé polovině roku 2023.

A jaká tedy je
zřizovatelská vize?
„Chceme moderní, otevřenou a vizionářskou školu s komunitními prvky,
zaměřenou na potřeby dětí, do které
se děti těší.
Školu s vysokou kvalitou vzdělávání, s individuálním přístupem k žákům
a stojící na demokratických hodnotách
a principech.“
Neméně důležitým výstupem je
koncepce, jaká by měla být nová škola pro jednotlivé účastníky:
• Pro děti především bezpečná, zohledňující jejich individuální potřeby
• Pro rodiče otevřená, komunitní, s širokým sportovním zázemím a mimoškolním vyžitím
• Pro zřizovatele v souladu se státní
strategií 2030+ a se zřizovatelskou vizí
Anna Chvojková, starostka
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Co dělat, když zazní
všeobecná výstraha?

Když se první středu v měsíci rozezvučí
sirény, mnozí z nás tomu již nevěnují
zvýšenou pozornost, naprosto je ignorují
nebo jsou ještě navíc otrávení. Co byste
ale dělali, kdyby se
z ničeho nic ozval varovný signál?
A poznali byste ho vůbec? V našem
přehledu zjistíte, jaké druhy signálů
existují, co znamenají, a hlavně jak byste
se v případě nebezpečí měli zachovat.

Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat chladnou hlavu, jinak byste
totiž mohli celou situaci ještě zhoršit. Dále byste se měli soustředit na
několik hlavních kroků, které vám
v případě všeobecného ohrožení
mohou zachránit život.

1. Vyhledejte bezpečný
úkryt
Pokud sirény ohlásí varovný signál,
na nic nečekejte a pokuste se najít
vhodný úkryt. V tomto případě je důležité věnovat pozornost doprovodné
informaci, která vám přiblíží, o jaký
druh nebezpečí se vlastně jedná. Podle toho byste se také měli následně
zachovat.
• Pokud jde o ohrožení, které se šíří
vzduchem (například únik nebezpečných látek), vyhledejte úkryt v jakékoliv zděné budově s uzavíratelnými
okny a dveřmi.
• Zvolte raději místnost na závětrné
straně v nadzemním podlaží, vyhněte
se sklepním prostorám.
• Jestliže cestujete nějakým dopravním prostředkem, okamžitě ho opusťte a vyhledejte nejbližší budovu.
• V případě, že ve vašem okolí hrozí
povodně, najděte vhodné vyvýšené
místo (kopec).
• Pokud se jedná o požár, je nutné
uniknout do prostoru, který není bez-

Sirény

VÍTE CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ?
K čemu slouží sirény?

Sirény představují důležitý prostředek,
který slouží k varování občanů při jakémkoliv ohrožení. V České republice byl
tento systém v listopadu 2001 úředně
vyhlášen jako jediný způsob varování
obyvatelstva a v současné době pokrývá
téměř 100 % všech trvale osídlených
oblastí. Kromě sirén ho tvoří také obecní
rozhlasy, které jsou napojené na dálkové
ovládání nebo se ovládají ručně.

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Druhy signálů sirény

Některé sirény jsou elektronické a po
zaznění signálu občanům sdělují také
informace o tom, jaký druh nebezpečí
jim hrozí. Ty starší (rotační) však pouze
„houkají“. Proto je důležité umět rozlišit,
co znamenají jednotlivé druhy signálů.

Všeobecná výstraha

Tento signál slouží k okamžitému
varování obyvatelstva při hrozícím
či nastalém nebezpečí nebo jakýchkoliv mimořádných událostech, které ohrožují životy a zdraví občanů,
jejich majetek nebo životní prostře-

dí. Všeobecná výstraha může zaznít
v kteroukoli denní i noční dobu. Jedná se o kolísavý tón, který trvá 140
sekund a může zaznít třikrát po sobě
ve zhruba tříminutových intervalech.
Elektronické sirény doprovází varovný signál také mluvenou zprávou,
která blíže specifikuje, jaké nebezpečí občanům hrozí. Příslušnou tísňovou informaci by v nejbližší možné
době po odeznění signálu měly vysílat také radiovozy policie a hasičů,
zazní však i v obecním hlášení, v televizi a v rozhlase.

Zkouška sirén

Pravidelná zkouška sirén probíhá ve 12
hodin každou první středu v měsíci. Tímto signálem se ověřuje funkčnost a slyšitelnost celého systému. Pokud tedy
v danou dobu sirénu v místě vašeho bydliště neuslyšíte, nastal nějaký problém
a je třeba tuto skutečnost nahlásit hasičům nebo na příslušný obecní úřad.
Signálem pro zkoušku sirén je nepřerušovaný tón, který trvá po dobu 140
sekund. Jelikož v minulosti spoustu ci-

ZAJÍMAVOST

15
krajině, kde budete mít o vývoji požáru dobrý přehled.
Pokud se nacházíte v cizím prostředí,
požádejte o pomoc někoho v okolí.
V opačném případě byste také měli
poskytnout úkryt všem, kteří to potřebují. V bezpečí zůstaňte až do chvíle,
kdy obdržíte instrukce k evakuaci
nebo informaci o tom, že ohrožení již
pominulo.

2. Utěsněte okna a dveře
Když se před nebezpečím ukryjete do
vhodné budovy, je nutné místnost co
nejlépe izolovat od okolního prostředí. Zavřete proto okna i dveře, vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte veškeré ventilační otvory a okenní rámy.
Nezapomeňte ani na klíčové dírky
a otvory pode dveřmi.
Uzavřením prostoru značně snížíte
pravděpodobnost zamoření úkrytu
nebezpečnými látkami. Průnik látky
dovnitř můžete omezit pomocí izolepy
nebo deky, dále se dají také využít závěsy namočené ve vodě nebo v roztoku s kyselinou citronovou či sodou.
Pokud nemáte jinou možnost, využijte
vlastní oblečení.
3. Zapněte si rádio nebo televizi
Důležité je také co nejrychleji zjistit,
jaké nebezpečí vám vlastně hrozí. Zapněte si proto ihned rádio nebo televizi. V mimořádných zpravodajských
relacích (především České televize
a Českého rozhlasu) se v nejbližší
době dozvíte, co se stalo, proč došlo

zinců tato situace zaskočila a mysleli si,
že se jedná o skutečné varování před nebezpečím, od roku 2009 tomuto tónu
předchází také hlasové upozornění, které zkoušku sirén ohlašuje. Stejný systém (pouze bez doprovodné informace)
se ovšem užívá také pro uctění památky.

Další dobré rady
Různé druhy ohrožení samozřejmě vyžadují jiný přístup. Existuje
však několik důležitých věcí,
o které se v případě nebezpečí
můžete sami postarat.
• Zkontrolujte, zda o nebezpečí slyšeli také lidé ve vašem okolí, případně je okamžitě varujte a pomozte jim se ukrýt.
• Myslete na starší osoby, neslyšící
a nemocné.
• Snažte se uklidnit osoby, které
vyvolávají paniku a šíří neověřené
poplašné zprávy.
• Spolupracujte se záchranáři a informujte je o vývoji situace.
INZERCE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe
30 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 5 do 9 dnů!
Záruka 36 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Požární poplach

Kromě prvních dvou případů se můžete setkat také se signálem, který
není ani varovný ani zkušební. Jedná se o požární poplach, který slouží
ke svolání jednotek požární ochrany.
Rotační sirény ho vyhlašují pomocí
přerušovaného signálu, který trvá po
dobu jedné minuty (25 sekund trvalý
tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund
opět trvalý tón). Elektronické sirény po dobu jedné minuty napodobují
zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.
Požární poplach nepředstavuje varovný signál určený pro obyvatele. Pokud ho uslyšíte, důležité je hlavně zjistit, jestli se případný požár nebo jiná
událost neděje ve vašem bezprostředním okolí.

elektrického proudu zkuste využít
přenosný radiopřijímač na baterie.
V žádném případě zbytečně netelefonujte a pokud nejste v bezprostředním ohrožení, nesnažte se obsadit tísňové linky. Vždy postupujte podle
pokynů z televize nebo rádia, případně od zasahujících záchranářů.

777 208 491 l info@har.cz
www.har.cz

prostředně ohrožen ohněm, zplodinami ani žárem.
• Při požáru ve volné krajině se snažte uniknout plamenům směrem kolmým na směr větru, ukryjte se u nejbližšího vodního toku nebo v otevřené

k varování obyvatelstva a jak byste
měli dále postupovat.
Informace jsou sdělovány také prostřednictvím pouličního rozhlasu,
elektronické sirény nebo z auta policistů či hasičů. V případě výpadku

Po předložení
tohoto inzerátu

SLEVA 15 %
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z celkové
ceny.
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10 000 KROKŮ – dejte šanci chůzi!

Již počtvrté se v Chýni
můžete zapojit do tzv.
participativního rozpočtu
– pod názvem „Chop se
Chýně“. „Chop se Chýně“
zapojuje občany Chýně do
rozhodování o financích
vyčleněných z rozpočtu
obce pro zkvalitnění
života v Chýni. Občané se
mohou prostřednictvím
tohoto participativního
rozpočtu aktivně zapojit do
rozhodování o tom, co nového
pořídit, případně vylepšit
v okolí svého bydliště.

V dubnu 2022 probíhá další kolo Výzvy 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi
k pravidelné aktivitě vykonávané pouze po svých vlastních nohou, a to alespoň po
dobu jednoho měsíce. K dubnové výzvě se za obec Chýni k 6. 4. 2022 připojilo
celkem 160 účastníků a 20 týmů. Což je skvělý výsledek.
voje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality
veřejných prostranství. Významným spolupořadatelem akce jsou
zapojená města a kraje, která pořádají lokální vyhlášení a komunikují
se svými účastníky.

Trochu málo z představení, co to
vlastně výzva 10 000 kroků znamená. Výzva 10 000 kroků pracuje
s magickou hranicí deseti tisíc kroků,
což odpovídá zhruba vzdálenosti 7,5
kilometrů. Ve skutečnosti však stačí
mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než obVyhodnocení akce říjen 2021 - 10 000 kroků
Nejlepší 3 muži - celkem 28 mužů
příjmení

jméno

počet bodů

počet km

Jiří

Grégr

763.74

528,874

Jan

Hladiš

475.66

481,881

Martin

Pecka

361.36

348,228

Nejlepší 3 ženy - celkem 65 žen
příjmení

jméno

počet bodů

počet km

Daniela

Grégrová

433.05

Alena

Vaňačová

408.15

337,315
337,467

Jana

Horáková

380.80

264,332

Nejlepší 1 dítě do 12let kluci - celkem 1 kluk do 12 let
příjmení
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Jakub

jméno
Grégr

počet bodů
153.26

počet km
285,212

Nejlepší 1 dítě do 12let holky - celkem 5 holek do 12 let
příjmení
Anna

jméno
Grégrová

počet bodů
269.06

počet km
241,192

Nejlepší muž v kategorie senioři
příjmení
Karel

jméno
Horák

počet bodů
283.47

počet km
259,7

Nejlepší žena v kategorii senioři
příjmení
Květoslava

jméno
Vítková

počet bodů
326.71

Nejlepší 1 tým - celkem zúčastněných 10 týmů
FØ3 A

364.10

počet km
215,405

jem je spíše pravidelnost, svižné
tempo a příjemné prostředí. I proto
výzva sleduje čtyři rozměry: Překonej sám sebe. Poznej své okolí, Pomáhej druhým, a Vyzvi kamarády.
Pokud člověk nechce soutěžit, může
nahrávat své výsledky bez důkazů.
Soutěživí jedinci si své aktivity monitorují na jakémkoliv zařízení
k tomu určeném a následně je nahrávají do speciální webové aplikace. Body, které účastníci získají za
každý nachozený kilometr, se přepočítávají koeficienty, a tak starší
lidé a lidé s vyšším BMI dostanou za
jeden kilometr více bodů, než ti
mladší a štíhlejší. Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech
„výkonnostního“
žebříčku
s ohledem na individuální možnosti.
Na účastníky s nejvyšším počtem
nasbíraných bodů čekají zajímavé
ceny a to jak na celorepublikové
úrovni, tak i v rámci vyhodnocování
jednotlivých zapojených měst, městysů či obcí.
Pořadatelem výzvy je spolek
Partnerství pro městskou mobilitu
z.s., který se zabývá tématem roz-

Více informací o výzvě, jejích ambasadorech i zajímavostech o chůzi
najdete na www.desettisickroku.cz.
Ohlédnutí za říjnovou výzvou roku
2021. Rádi bychom poděkovali všem
účastníkům, kteří se zapojili v říjnové
výzvě. K samotnému předání cen
nejlepších z Vás proběhlo z důvodu
protiepidemických nařízení až dne
15. 3. 2022 v aule ZŠ Chýně, Bolzanova 800. Tímto gratulujeme všem
vítězům a těšíme se na to, kdo bude
na prvních místech právě již v probíhající dubnové výzvě.
Ing. Milena Librová

Realizované projekty v minulosti
V předchozích ročnících se sešlo
mnoho konstruktivních nápadů. Po
splnění všech podmínek participativního rozpočtu a dle hlasování občanů zvítězily v minulém ročníku
tyto projekty:

• Street workout park.
• výsadba aleje starých odrůd ovocných stromů.
• Mlýnské vodní hřistě.
Chcete se podílet na vytváření obce?
Stačí návrh
Občané často sami nejlépe vědí, co
by vedení obce mělo v jejich okolí
udělat. A třeba i vy máte nápad, co
bychom měli opravit nebo vybudovat, případně jak oživit obec nějakou
akcí. Do 1. 5. 2022 mohou obyvatelé
posílat na obecní úřad své návrhy, ze
kterých pak v online hlasování vyberou ty, které má obec zrealizovat.
Možná sami chodíte okolo místa,
které by chtělo oživit. Chybějící lavička, bující vegetace místo upravené zeleně, či jen chybějící odpadkový koš nebo zborcená zídka. Možná
byste raději koncert nebo festival,
nebo pořídit nějaké vybavení pro
sport. To vše můžete změnit návrhem do projektu „Chop se Chýně“.
Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout, kolik by jeho realizace stála, vymyslet název a vhodný ilustrační obrázek. Uskutečnění
návrhu se musí vejít se všemi náklady do 300 000 Kč (na jeden nápad může být použito maximálně
50% z celkového rozpočtu) a musí jít
o místo, či majetek obce Chýně.

Nápad stručně popíšete v online formuláři na stránkách http://chopse.
chyne.cz (nebo se domluvíte s koordinátorkou na jiném doručení, rozhodně se nenechte odradit tím, že
nepoužíváte internet!). Pak už stačí
pro Váš nápad získat podporu veřejnosti. Celé to musíte stihnout do
1. 5. 2022, kdy přijímaní návrhů končí.
Koordinátor zkontroluje, zda jsou
všechny zaslané návrhy pro obec realizovatelné. Pokud by váš návrh nesplňoval pravidla nebo v něm něco
scházelo, pokusíme se spolu s Vámi
najít způsob, jak jej upravit, aby odpovídal Vašemu záměru a zároveň všem
pravidlům. Poté proběhne prezentace jednotlivých návrhů, která vyvrcholí online hlasováním. V něm lidé
vyberou, které nápady má obec zrealizovat z rozpočtu obce v roce 2023,
a budou moci dát i záporné hlasy návrhům, které je nepřesvědčily.

Jak navrhovat?
• Do 1. 5. 2022 návrh dodejte na
obecní úřad nebo podat přes stránky chopse.chyne.cz.
•N
 áklady na zrealizování jednoho
nápadu se musí vejít do 300 000 Kč
vč. DPH.
• Návrh musí sloužit široké veřejnosti.
• V případě investice se musí jednat
o majetek města.
• Návrh podpisem podpoří jeden garant - občan obce starší 18 let.
• Pokud cokoli není jasné, kontaktujte koordinátorku!
Vše potřebné; formulář k podání návrhu, mapu vlastníků (majetek obce)
a kompletní pravidla najdete na
http://chopse.chyne.cz

Co je participativní rozpočet?
Z ročního rozpočtu obce vyčlení vedení
část peněz, které budou použity pro realizaci návrhů od občanů. Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit
určité množství peněz, nejde tedy
o nově pojmenovaný grantový systém.
Smyslem participativního rozpočtu je
vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké
jsou možnosti obce i jak se mohou na
tvoření města podílet, ale i naučit vedení obce způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí
participativního rozpočtu jsou veřejná
setkání a debaty o návrzích, na nichž
mohou vzniknout nové mezisousedské
vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci. Celková částka, která bude
vyčleněna z rozpočtu obce pro rok
2023 činí celkem 600 000,- Kč.
Je nám známo, že dubnové číslo zpravodaje vychází koncem dubna, ale i přesto věříme, že je dostatek
času na Vaše skvělé nápady.
S nápady i jejich podáváním vám poradí koordinátorka
Ing. Milena Librová

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

CHOP SE CHÝNĚ – šance pro Váš nápad!
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Návrh vrbové stavby byl součástí původního projektu biokoridoru.
Poprvé byl postaven v r. 2018/2019
dětmi a rodiči ze základní školy při
jedné z mnoha brigád z malých vrbiček jako labyrint. Jeho obrys je patrný ve veřejných ortofotomapách.
Bohužel se původní stavba neujala pro špatný technologický postup
usazování proutků a paní starostka
dětem přislíbila jeho náhradu profesionály. Covid realizaci oddálil. Návrh a doporučení je zároveň počátkem jednotlivých realizačních prvků
vycházejících z Klima-diagnostické
analýzy Chýně tak, jak byla prezentována letos v lednu.
Konkrétní podoba je dílem realizační firmy a altán byl zasvěcen

kněžně Libuši. Libuše je známá oddaností své zemi, kdy spojuje světlo s temnem i spontánnost s řádem.
Vstup je orientován na jih, což energii místa umocňuje.
Altán je složen ze dvou kruhů.
Vnější ochranný kruh, který je symbolickým tunelem a tvoří kolo roku
jaro ‒ léto ‒ podzim ‒ zima. Z něj
jdou 4 vstupy, mezi kterými jsou
stěny vnitřní altánu orientovány dle
světových stran. Stejně jako kolo
roku odpovídá i ženskému cyklu od
jiskrné Zory, přes divokou Vesnu,
vášnivou Ladu, vlhkou Rusalku, mateřskou Živu, plodnou Mokoš, nekompromisní Moranu po moudrou
Meluzínu. Zároveň se uvnitř středu
kumuluje energie všech a umožňuje
napojení na Libuši, její energii a sílu.
Je to místo klidu, radosti, napojení se a pro scházení se a místo, kde
je možné slyšet tlukot svého srdce.
Vzhledem k příznivému počasí již
některé pupeny vyrašily, a tak se
můžeme těšit brzo na první lístky.
Váš OÚ
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Oprava rybníku Sádka

Vrbový altán kněžny Libuše
V březnu byl zrealizován vrbový
altán od firmy Redneck Garage
s.r.o, která se specializuje na vrbostavby. Mají vlastní plantáže. Pruty byly zasazeny do hloubky 70 cm
a stavbu dokázali postavit během
pouhých dvou dnů.

REALIZACE V CHÝNI

DALŠÍ MÍSTA
PRO ZÁBAVU
V měsíci dubnu pro Vás a Vaše děti
vzniknou další dvě místa k zábavě.
Za obecním úřadem budou umístěny Ruské kuželky a Garden Rondo
a v nově vznikajícím hřišti v Turonské
ulici budou umístěny zahradní šachy.
Tyto aktivity byly nejvíce oceňovány
na dětském dni v loňském roce a přislíbili jsme jejich pořízení. Herní prvky
bude instalovat česká rodinná firma
STOA, která vyrábí, prodává a pronajímá venkovní hry a aktivity.
Marcela Czerwinski, místostarostka

Obec evidovala již mnoho let žádost
o opravu jižního břehu rybníčku Sádka
v ulici Rybniční. Jednalo o velice špatný
stav břehu, který se vzhledem k jeho
stáří postupně rozpadal, a to nejen působením vody z rybníka, ale i díky bujné náletové vegetaci. Jižní břeh byl
podmáčen, podemílán a tím ohrožoval
stabilitu sousedního pozemku a domu.
Rybník by si v budoucnu zasloužil revitalizaci i se svým okolím a mohlo by
zde vzniknout další hezké místo k odpočinku, ale z důvodu financí byla provedena jen nezbytně nutná oprava.
Rybník Sádka se nachází pod historickou návsí obce. Dle staré pozemkové mapy,
z idikační skici „císařských otisků“ pocházející z 19. století je patrné, že rybník se zde
nacházel již v roce 1830. Aby mohla být
oprava provedena musela být vypracována
projektová dokumentace, manipulační řád,
získat souhlasy dotčených orgánů a toto
podat na vodoprávní úřad k povolení.
V dubnu 2020 byl dokončen projekt
panem Martinem Dobešem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby. Když bylo vše zkompletováno,

byl projekt podán k povolení
stavby.
Dne 23. 6. 2021 nám bylo
uděleno povolení udržovacích
prací, které platí 2 roky a nelze
ho prodloužit. Předmětem záměru je oprava jižního břehu
nádrže novým opevněním kamennou rovnaninou z velkých
těžkých lomových kamenů o hmotnosti 200-500 kg, s prosypáním štěrkodrtí
a urovnáním líce.
Bylo vyhlášeno poptávkové řízení a první nabídky se pohybovaly kolem
2 mil. korun. Tuto cenu nebylo možné
z rozpočtu obce uvolnit. Po delší době se
přihlásily další firmy a dne 8. 12. 2021
byl usnesením č. 11/12/2021 zastupitelstva obce Chýně schválen dodavatel
veřejné zakázky s nejnižší cenou pan Jan
Kaiser, IČO 741 12 597, za cenu realizace 599 304,88 Kč bez DPH.
Akce se zkoordinovala s rybáři, protože
Sádka je ve správě spolku rybářů O.P.S.
Strahovský rybník, která využívá rybník jako chovný, k extenzivnímu způsobu
chovu ryb (to je způsob hospodaření na

„Chodníček“ okolo
rybníku Bašta

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Chodníky okolo kontejnerové školky
Na jaře loňského roku byla otevřena
kontejnerová školka. Vzhledem ke
zvýšeným nákladům na rekonstrukci z důvodu požadavků hygieny se
okolí školky (chodníky a zahrádka)
dodělalo jen vlastními silami našich
obecních zaměstnanců.
Okolní prostory si ještě
sedly a letos se již mohly provizorní chodníčky ke
vstupům do kontejnerové školky předělat. Byla
naplánována
pokládka
betonové dlažby včetně
obrubníků. Bylo vyhlášeChodníky před
no výběrové řízení a dne
rekonstrukcí
15. 11. 2021, usnesení č.

Chodníky po
rekonstrukci

9/11/2021 byla Radou obce schválena nejnižší cenová nabídka od spol.
Betonpflaster, s.r.o. na práce – přístupový chodník v celkové částce 41
424,45 Kč bez DPH a příjezdovou
cestu v celkové částce 189 798,00
Kč bez DPH. Práce proběhly s ohledem na režim školky. Kromě přístupového chodníku vzniklo ještě parkovací
stání pro zásobovací automobil, který
zajišťuje dovážku jídla ze školní jídelny. Dnes již mohou děti a jejich rodiče
bezproblémově chodit do školky po
novém chodníčku, který bude od září
využíván z obou stran, protože první
patro bude zaplněno školáky.
Váš OÚ

Další ukončenou investiční akcí je „Chodníček kolem
rybníku Bašta“. Jedná se o bezbariérovou stavbu s několika zajímavými detaily: osvětlení v chodníčku, lanové
zábradlí a kovová lávka. Na oficiální zahájení se můžete
těšit během první poloviny května.

INZERCE

Sádka po rekonstrukci

Sádka před rekonstrukcí
vodních plochách, které nejsou primárně
určeny k chovu ryb, ale například k zavlažování nebo jako požární nádrž, do takové nádrže se vypustí obsádka ryb různých
druhů, které optimálně využívají ekologický ekosystém nádrže, bez hnojení).
Po provedení prací se do rybníka Sádka
začala opět napouštět voda a místní rybáři mohli vysadit rybí potěr. Opravený břeh
je nejen funkční, ale i velice pěkně vypadá.
Marcela Czerwinski, místostarostka
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPORTÁŽ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
KULTURA

Kultura nám po dvou
letech konečně začala
ožívat, tak si ji pojďme
společně užívat
a popdořit ji. Máme
pro vás akce, které
se konají v blízkosti
vašeho bydliště.
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Chýňští ochotníci jdou
konečně do akce!
Chýňský soubor ochotnického divadla,
který pod názvem DUCH (Divadelní
uskupení Chýně) zkouší svou první divadelní hru Prolhaná Ketty vás srdečně zve na premiéru tohoto představení,
která se bude konat v aule ZŠ, a to
v sobotu 14. 5. 2022 od 19:00 hodin.
Po covidových peripetiích se nám
snad konečně podaří vás pobavit situační komedií, která je ukázkou toho,

co dokáže jedna malá lež a ženské intriky. Těšíme se na vás!
Hrají: Ladislav Mrštný, Hana Borská,
Marián Pásztor, Kristína Musilová,
Miroslava Šafránková, Jana Hýblerová, Zuzana Hlavsová, Tomáš Rajtora.
Vstupné dobrovolné na místě. Kapacita míst je omezena. Vstupenky
zakoupené na původní představení
jsou platné.

LiStOVáNí na ZŠ Chýně
Klub Rodičů nám pozval do školy LiStOVáNí. Středu
23. března žákům třetích až šestých ročníků zpestřilo
výuku LiStOVáNí. Knížkami ale tentokrát nelistovali
ani učitelé ani žáci, ale Petra Bučková a Lukáš Hejlík
během divadelního představení scénického čtení.

V sobotu 9. 4. 2022 se u školy konaly
velikonoční trhy. Ačkoliv počasí bylo
spíše lednové, přišlo mnoho lidí
a doufáme, že se nám podařilo navodit jarní náladu.
Nejvíce vytížené byly výtvarné dílničky, přece jen v teple bylo příjemněji.
Děti si zde mohly vyrábět u parťáků
ze ZŠ velikonoční dekorace nebo
mohly s paní starostkou zdobit kraslice voskem, menší děti pak měly

Paní starostka
a její parťáci.

INZERCE

Dílničky si děti
parádně užívaly.

možnost zdobit vajíčka ve zdobícím
stroječku fixami.
V tomto měsíci nás čeká pálení čarodějnic, těšíme se na Vás.
Váš OÚ
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CHÝŇSKÉ VELIKONOČNÍ TRHY

který se snaží motivovat děti všech věkových kategorií ke čtení tím, že jim
knihy přibližuje touto velmi zábavnou
formou, která vtáhne do příběhů. Představení a tedy i knihy samotné jsou dětem blízké a zabívají se tématy, se kterými se děti samy často setkávají.
Pro většinu dětí to bylo první setkání s tímto divadelním žánrem
a Klub rodičů je velmi rád, že jsme se
setkali s pozitivními ohlasy. Děti ocenily vtipnost a zajímavé zpracování. „Vtipné, hezké, originální, zajímavé, že to zvládly dvě osoby.“ napsal
Kryštof z šestky. Děkujeme všem dětem, učitelkám a učiteli za skvělou atmosféru. Tímto předáváme i vzkaz od
LiStOVáNí, že se jim u nás moc líbilo!
Za Klub Rodičů Aneta a Jana

▲

Šesťáci s páťáky si prožili příběh
z knížky Aleny Ježkové DRAČÍ POLÉVKA. Příběh dvanáctiletého vietnamského chlapce Longa, který žije
vlastně 2 životy: doma dle rodinných
tradic a ve škole se jako Láďa snaží
zapadnout mezi ostatní děti. A k tomu
všemu se mu život otočí vzhůru nohama, když se objeví neznámý cizinec
a tvrdí, že je jeho táta.

Třeťáci a čtvrťáci se poznali s Eliášem
a babičkou z vajíčka od známé autorky Ivy Procházkové. Šestiletý Eliáš má
skvělé, ale hodně zaneprázdněné rodiče a moc mu chybí babička nebo dědeček. Když mu je už hodně smutno, stane
se něco podivného....Eliáš najde zvláštní
vajíčko, z kterého se ale nevylíhne malý
ptáček, jak čekal, ale úplně malá babička s křídly! Je nešikovná, nic nezná a neumí, a tak je na Eliášovi, aby ji vše naučil. A to se pak začnou dít věci!
Knížku Eliáš a babička z vajíčka je
možné si vypůjčit v naší knihovně.
U Dračí polévky se čeká na dotisk
a máme přislíbeno od paní knihovnice, že jakmile bude k dispozici, tak
nám ji do knihovny pořídí. Děkujeme!
LiStOVáNí je dlouholetým projektem,
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Mezinárodní život v chýňské škole

Jarní pozdrav ze školky

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Konečně přišlo jaro a s ním se také
rozběhly i akce ve školce.
Vyrazily jsme s dětmi na masopustní
výlet do Čechovy stodoly. Tady nám
řezník Krkovička povyprávěl o tradicích a zvycích během masopustu, děti
vyprávění moc bavilo a v dílničkách si
společně vyrobily prasátko pro štěstí.
(viz foto1)
Koncem února se naše školka proměnila v jeden obrovský karneval. Ve
všech třídách probíhaly různé soutěže, hry a nemohla chybět tradiční promenáda v kostýmech.
V půlce března jsme společně s dětmi vyráběli Moranu ze suchého pečiva,abychom jí následně vypustili do
rybníka Bašta. Tím jsme udělali radost nejen kachnám a rybám žijících
v našem rybníku, ale také dětemprotože s tímto zvykem bývá vždy
spojeno odemykání školkové zahrady
a děti si mohou naplno užívat pískoviště a všech zahradních atrakcí, které
jsou přes zimu “zavřené”.
První dubnový týden byl nejdůležitější pro naše předškoláčky... po dvou letech se vrátil “klasický”zápis do školy.
A tak měly děti možnost si vyzkoušet,
jak to ve velké škole chodí, poznaly ně-

které paní učitelky a v neposlední
řadě také ukázaly, co se ve školce naučily. A musím říct, že všichni
předškoláčci si zaslouží velkou pochvalu, jak úžasně
to zvládli!!!
Hned po školních zápisech jsme
v naší škole a školce přivítaly velice
milou návštěvu kolegyň z Islandu. Paní učitelky se přiletěly
podívat, jak se nám daří aplikovat jejich
demokratickou metodu vzdělávání do
naší praxe. A i když pracujeme v úplně jiných podmínkách, než mají kolegyně na
Islandu, byly jsme za naší dosavadní práci
pochváleny. Jejich návštěva byla pro nás
všechny opět velmi inspirativní a přínosná. Paní učitelky byly z naší školy i školky
nadšené a také je velmi okouzlila Praha,
kterou jsme společně s nimi navštívily.
Děti a paní učitelky ze všech tříd se
rovněž zapojily do výroby drobnůstek

na tradiční velikonoční trhy, které se
konaly na nádvoří školy.
Teď už se všechny naše síly ubírají
k další velké akci a to bude, po dlouhé
době, společný čarodějnický rej, který
budeme opět pořádat i s rodiči na paloučku a zahradě školky.
A abychom nezapomněly, 2. 5. 2022
bude spuštěn elektronický předzápis do Mateřské školy, oficiální zápis
pak proběhne 11. 5. 2022.
Přejeme Vám krásné jarní dny,
my všechny ze školky

Covid odsunul naše plány mírně v čase,
a tak byl projekt zahájen až v červnu
2021 účastí paní učitelky Fundákové na
IT kurzu v Itálii. Další výjezd byl realizován v létě a jednalo se o kurz Project
Based Learning na Islandu, kterého se
zúčastnila paní učitelka Ciarkowská.
V září se vypravila na vzdělávací kurz
Drama paní zástupkyně Vodehnalová,
která cestovala do Amsterdamu rozšířit
své znalosti o nové způsoby dramatických metod ve výuce. První skupinový
výjezd se uskutečnil rovněž v září, kdy
se podařilo vyslat tři kolegyně do Helsinek na kurz o finském modelu školství.
Krásu Skandinávie tak poznávala paní
učitelka Řešátková, Junová a školní
psycholožka Jana Klucká. Poslední zapojenou účastnicí kurzu byla paní učitelka Bowdery, která si zvolila téma
STEM na Tenerife. Kromě kurzů jsme
zapojili naše pedagogy také do aktivity
stínování. V září navštívily na jeden týden partnerskou školu v Polsku paní
učitelky Boliková a Vodičková, do druhé
partnerské školy v Chorvatsku odcestoval v říjnu pan učitel Kučera v doprovodu asistentky pedagoga Johanky
Galčanové a paní učitelky Peckové. Ti
vzkazují svým kolegům toto: „Nebát se
angličtiny – všichni mají snahu se domluvit.“ Největší obavy měli účastníci
právě z jazykové bariéry. Každodenní
používání angličtiny při mobilitě vedlo
k posílení jazykového sebevědomí
i ztrátě ostychu z komunikace v cizí řeči.
Cesta do zahraničí směřovala k osobnímu rozvoji v samostatnosti, adaptabilitě a flexibilitě.
Chceme zdůraznit, že realizace projektu předčila očekávání jak v oblasti profesního rozvoje našich učitelů, tak i v oblasti
samotného projektového řízení. Proaktivní přístup učitelů, vedení školy i projektového týmu pomohl dostát všem plánům.
Díky otevřené komunikaci a administrativní podpoře se daří zvyšovat motivaci
pedagogů k zapojení do další spolupráce v této oblasti. Samotná mezinárodní účast vedla ke zvýšení prestiže školy,
zlepšení jejího image i vytvoření pozitivního obrazu a zvýšení konkurenceschopnosti v regionu. Získaná zkušenost se
promítá při úpravách školního vzdělávacího programu i tematických plánů, kam
učitelé implementují nabyté teoretické
a praktické poznatky ze zahraničí.

Zájem našich učitelů o zahraniční výjezdy, podpora vedení školy a navázání
vztahu s novými partnery v Rakousku
nás povzbudily k tomu, podat žádost
také v roce 2021, kde jsme byli znovu úspěšní. První výjezd z tohoto projektu se uskutečnil letos v březnu, kdy
paní zástupkyně Vyvialová odjela za
novými zkušenostmi a zážitky na kurz
do estonského Tallinnu. Takto zhodnotila svůj výjezd po návratu: „Obrovsky
se mi otevřely oči, mám spoustu nápadů, jak pracovat jinak. A dobrý pocit, že
naše škola na tom je v porovnání s jinými zeměmi poměrně dobře. A děkuji
za příležitost, opravdu mě to velmi popostrčilo v myšlení a přemýšlení o pedagogice jako celku.“
Další učitelé z naší školy již oprašují své cestovní pasy a pilují angličtinu,
ještě dvanáct jich v nadcházejícím roce
odcestuje na kurz nebo stínování. Ale
ani ti, kteří zůstávají zde, v Chýni, o zážitek a zkušenost z mezinárodního projektu nepřichází. A dokonce ani naši žáci
nebo děti v mateřské škole. Díky projektům v programech Erasmus+ a EHP
jsme měli příležitost přivítat zde zahraniční návštěvy. Na podzim nás navštívily
dvě kolegyně z rakouské školy v Altheimu, které stínovaly práci našich učitelů
po dobu jednoho týdne napříč různými
ročníky. V prvním dubnovém týdnu přicestovala do naší školy Hrönn, ředitelka
mateřské školy z Rjúpnahæð na Islandu, v doprovodu své asistentky Margrét a paní učitelky Valgerður. Byla pro
nás opravdová radost přivítat mezi námi

tak inspirativní, nadšené a laskavé učitele, se kterými nás pojí nejen projekt
a jeho cíle, ale také demokratické hodnoty a přátelství. Máme za sebou veselé
momenty plné sdílení, myšlenek a vzájemného poznávání se, proložené společnou prací a plánováním dalších kroků. Během jejich pobytu jsme navštívili
přípravku a druhé třídy, sledovali dění
ve školce. Zvládli jsme prohlídku budov školy i školky, podívat se na zápis do
prvních tříd, prohlédnout si zeď 100 let
národa, navštívit obecní úřad a setkat se
s paní starostkou. V květnu se budeme
těšit na partnery z rakouské školy v Grazu a hned po nich přicestují stínovat naše
učitele na týden kolegyně z Polska.
Mezinárodní vzdělávání zkoušíme
dostat do naší školy i bez nutnosti finanční dotace a cestování za hranice.
Rozjednáváme možnost vzájemné
spolupráce s International School of
Prague, která by umožnila dalším pedagogům sdílení a výměnu zkušeností.
Napjatě čekáme na výsledek nové
žádosti v programu Erasmus+, tentokrát jsou naši partneři na stínování
z Islandu, Španělska a Řecka. Zájem
o výjezd v příštím roce projevily téměř
dvě desítky našich učitelů. Výzvou do
budoucna je pro nás získání finanční
podpory na zahraniční skupinový výjezd žáků a projekt spolupráce žákovských parlamentů v zahraničí. Těmito
aktivitami bychom chtěli dosáhnout na
další metu v našich mezinárodních počinech. Držme si společně palce!
Tereza Čápová

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ

Ve Výzvě 2020 jsme se rozhodli podat žádost o projekt zaměřený na rozvoj
pedagogických a jazykových kompetencí učitelů prostřednictvím školení
a kurzů v programu Erasmus+ a byli jsme úspěšní.

Obec Chýně Vás srdečně
zve na tradiční

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
v sobotu
30. 4. 2022

PROGRAM:
16:00 - ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA,
kterou pro velké i malé diváky připravil
SPOLEK ARBOR
Následuje SLAVNOSTNÍ PROCESÍ,
které přejde hráz s Moranou v čele
17:30 - ZAPÁLENÍ HRANICE
na druhé straně
Strahovského rybníka

Pivo, limo, buřty a další občerstvení zajišťují hasiči
Chýně. Pokud můžete, přineste si opékací vidlice.

