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Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
Pomineme akce k 750 letům Chýně, o těch vás informujeme průběžně na webových 
stránkách i stránkách našeho zpravodaje, a zaměříme se na ty z běžného chodu. Rok 
2023 bude ve znamení pokračování mnoha rozjetých projektů. Zároveň nás čeká 
utváření projektů nových. V tomto článku vám shrneme to nejdůležitější, co nás čeká.

SLOVO STAROSTKY

Začneme od projektů v  papírové 
fázi, v té nejdelší, která všemu vždy 
předchází. Mezi hlavní projekční 
práce, které budou letos dokončo-
vány, patří dokumentace na jednot-
livé silnice v oblasti ulic kolem staré 
školy (Květnová, 1. máje, Za Školou, 
V pískách). Tady se nám to zkompli-
kovalo nutností kompletně nově 
odvodnit lokalitu a čekáme na pro-
jekt dešťové kanalizace. Hned v zá-
věsu je navazující úsek projektů Slu-

neční, Tichá, Družstevní. Tyto 
rekonstrukce se zároveň již do do-
kumentací aktualizují o další projekt 
navazující na architektonickou sou-
těž „Chýně hledá náves“. V  rámci 
něho již probíhají práce na první eta-
pě úprav obecního hřiště v  ulici 
Okružní. Směrem do extravilánu je 
to pak projekt žabí stezky, kde již 
probíhají i přípravné práce pro mož-
nost žádosti o dotace. První část se 
týká psí loučky, druhá pak ochrany 

obojživelníků následovaná revitali-
zací Litovického potoka mezi Baštou 
a  Strahovským rybníkem. V  nepo-
slední řadě běží projekt svazkové 
základní školy ChyHo. Projekt je 
předložen na stavební povolení, do-
končuje se dokumentace pro prove-
dení stavby a na konci března před-
pokládáme vyhlášení zakázky. Po 
souhlasu ministerstev zahájíme 
v  letošním roce stavbu. Připomí-
nám, že dokončení školy bylo posu-
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nuto k 1. 9. 2025. A s tím souvisí 
i to, že se letos pokusíme zreali-
zovat na dva roky dočasné ote-
vření čtyř tříd základní školy pro 
první třídy, abychom překlenuli 
krizové období. Zatím nám sice 
stavební úřad Hostivice nevychá-
zí vstříc, ale obrátili jsme se s žá-
dostí o pomoc na kraj a MMR. 

Ty další, pro vás viditelné reali-
zace, budou v  dokončování re-
konstrukcí komunikací a ve spo-
lupráci s ČEZem ukládání kabelů 
nadzemního vedení. Jedná se 
o  ulice Oblouková, Zahradní, 
Dlouhá a Obecní. Po vysoutěžení 
zhotovitele ke konci roku snad 
zahájíme i Okrajovou, kde se po-
kusíme i na MMR zažádat o pří-
spěvek na chodník podél Hlavní. 
Dalším významným projektem 
v realizační fázi bude výměna ve-
řejného osvětlení v  rámci druhé 
etapy celého středu obce, kde by 
mělo dojít k výměně lamp a záro-
veň vybudování nových rozvadě-
čů pro možnosti dálkového ovlá-
dání veřejného osvětlení.

Tak držte palce ať nám nechybí 
energie a přeje nám počasí

Anna Chvojková
Vaše starostka
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Z USNESENÍ RADY OBCE
Od vydání posledního čísla Chýňského zpravodaje do 
uzávěrky aktuálního čísla proběhla čtyři zasedání Rady 
obce Chýně. Přinášíme nejzajímavější témata, kterými 
se radní na jednáních zabývali.

RADA OBCE SCHVÁLILA TYTO 
ZAJÍMAVÉ BODY:
• Zřízení komise Rady obce - Komise 
pro výstavbu a územní plánování
Rada obce zřizuje tříčlennou Komisi 
pro výstavbu a územní plánování.
 
• Statut Komise pro výstavbu  
a územní plánování
Rada obce schvaluje Směrnici  
č. 1/2023 - Statut Komise pro výstav-
bu a územní plánování s účinnosti od 
5. 1. 2023 a pověřuje starostku a mís-
tostarostku k podpisu tohoto Statutu.

• Volba předsedu a  členů Komise 
pro výstavbu a územní plánování
Rada obce volí do funkce předsedkyně 
Komise pro výstavbu a územní pláno-
vání paní Ing. Šárkou Voldřichovou  
a  do funkce ostatních členů Komise 
pana doc. Ing. Aleše Jíru, Ph.D. a pana
Ing. Arch. Petra Pešatu.

• Nájemní smlouva na pronájem Bu-
fetu ve sportovní hale u  ZŠ a  MŠ 
Chýně
Nájemní smlouvu s panem Martinem
Záhorou, IČO 075 54 222 na proná-
jem bufetu ve sportovní hale Bolzano-

va 800 a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

• Chýně - rekonstrukce VO – 2.etapa
Rada schvaluje výběr dodavatele na 
provedení stavby „Rekonstrukce VO 
obce Chýně - II. etapa“ společnost 
ECOLED veřejné osvětlení, IČO 291 
46 411, se sídlem Karlovarská 
1104/14, 16 100 Praha 6 za celkovou 
cenu ve výši 2 106 836 Kč bez DPH,  
a pověřuje starostku podpisem smlou-
vy.

• Vyjádření se k záměru obce umístit 
vysílač na budovu školy (č.j. 3459/
SPo/22/Ch)
Rada bere vyjádření ze dne 27. 12. 
2022 k  záměru obce dle § 39 zák. 
o obcích pronajmout část střechy bu-
dovy základní školy v ul. Bolzanova na 
umístění základové stanice pro přenos
sítě elektronických komunikací na vě-
domí.

• Nájemní smlouva o umístění zákla-
dové stanice pro přenos sítě elektro-
nických komunikací Vantage Towers
s.r.o.
Rada obce zamítá uzavření Nájemní 

smlouvy na umístění základové stani-
ce pro přenos elektronických komuni-
kací na střeše budovy školy, Bolzáno-
va 800, 253 03 Chýně, postavené na 
pozemku st. 1034, k.ú. Chýně mezi 
Obcí Chýně a firmou Vantage Towers 
s.r.o., IČO: 09056009, se sídlem Závi-
šova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4.

• 750 let Chýně - umělecké vystou-
pení zpěvačky KRISTÍNA
Rada schvaluje Smlouvu o  zajištění 
uměleckého vystoupení v  rámci oslav 
750 let Chýně uzavřenou s agenturou 
Ján Žiak – Agentura September, se síd-
lem Tř. T. Bati 190, 760 01 Zlín, IČO: 
70466033, zpěvačka KRISTÍNA a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy.

• Doplnění projektové dokumentace 
ulic Družstevní, Sluneční a  Tichá - 
propojení s ulicí Za Školou
Rada obce schvaluje dodavatele dopl-
ňujících projekčních prací na propojení 
ulic Tichá a Za Školou, společnost Pro-
jekce dopravní Filip s.r.o., IČ: 287  
14 792, se sídlem Švermova 1338, 
413 01, Roudnice nad Labem za celko-
vou cenu 87 700 Kč bez DPH a pově-
řuje starostku podpisem objednávky.

• Smlouva o zajištění místa zpětné-
ho odběru odpadů T.O.P. UMWELT, 
spol. s r.o.
Rada obce schvaluje uzavření Smlou-
vy o zajištění místa zpětného odběru 
elektrozařízení a místa pro odkládání 
odpadů mezi Obcí Chýně a  firmou 
T.O.P. UMWELT, spol. s r.o. IČO: 495 
50 144, se sídlem U  Sušičky 674, 
253 01 Hostivice, která nahrazuje 
Smlouvu o poskytnutí služeb sběrné-
ho dvora, uzavřenou mezi výše uve-
denými stranami dne 6. 2. 2020 a po-
věřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy.

• Smlouva o  poskytování poraden-
ství v oblasti urbanismu a architek-
tury
Smlouvu o  poskytování poradenství  
v  oblasti urbanismu a  architektury 
s Ing. Karlou Kupilíkovou, IČO 764 02 
819, se sídlem Grafická 166/14, 150 
00 Praha 5 za odměnu ve výši 700 Kč 
za hodiny při rozsahu odborného pora-
denství cca 20 hod měsíčně.

• Smlouva o  zajištění služeb pro 
Českou poštu, s.p.
Rada obce schvaluje Smlouvu o zajiš-
tění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 
2022/08146 s účinností od 1. 1. 2023, 
kterou se ruší Smlouva číslo 
2017/23681 ze dne 12. 8. 2017 a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy.
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V  první řadě musím zmínit chodní-
ček po hrázi rybníku Bašta. O něčem 
takovém se nám dříve jenom snilo, 
a  přece jsme se dočkali, a  můžeme 
hráz přejít relativně bezpečně. 
Chodníček nyní využívají stovky 
chodců. Mrzí mě ale, že nesvítí insta-
lovaná světýlka podél silnice. Do-
čkáme se nápravy?    
Instalovaný typ osvětlení v chodníč-
ku kolem rybníka Bašta se v ostrém 
provozu ukázal jako problémový. 
V  současné době se zjednává ná-
prava formou reklamace typu osvět-
lení. Navrhované úpravy osvětlení 
budou provedeny za příznivějšího 
počasí. 

Zajímal by mě osud fortelné a pro-
storné boudy z autobusové zastávky 
u Višňovky. Nedala by se využít jako 
skvělé zázemí na nějakém hřišti?
Nedala. Dřevěná část zastávky Háje 
byla rozebrána a  zlikvidována při 
stavbě nové prosklené čekárny. Zdě-
ná část čekárny byla ponechána jako 
opěrná ochranná zeď svahu u  nové 
prosklené zastávky. Bez této pode-
zdívky je dřevěná část staré čekárny 
nepoužitelná.

Musím se zmínit o zaslepené uličce 
od ulice Rudenské k ulici K Roklím. 
Dle plánu obce má být průchozí, 
a tak doufám, že současné uzavření 
není trvalý stav.

Tento pozemek je v soukromém vlast-
nictví. V současné době probíhá soudní 
řízení o platnost dotčené části územní-
ho plánu v dané oblasti a z jeho závěrů 
budou vyvozeny následující kroky.

V loňském roce došlo k natření altá-
nu ve Višňovce. Myslím, že by bylo 
vhodné natřít i  jeho střechu. Rovněž 
tak želva na dětském hřišti za školou 
má údajně být po celkové rekon-
strukci, ale natřená je pouze hlava.
Střecha Altánu ve Višňovce je napa-
dená hnilobou a v letošním roce budou 

prkna vyměněna za nová a budou nat-
řena. To samé se týká herního prvku 
želva za sportovní halou.

Na čem vázne uvedení hracích prvku 
za OÚ do provozu? Zajímala by mě 
cena. Není škoda vynaložit obecní 
prostředky zcela bez užitku?
Herní prvky budeme uvádět do provo-
zu nyní na jaře. Viz samostatný příspě-
vek s vysvětlením a postupem půjčo-
vání zde ve zpravodaji. 

Patrně se plánuje rekonstrukce ko-
munikace (zkratky) od obecního úřa-
du do ulice Obloukové? Při deštivém 
počasí je tato cesta hluboce rozbah-
něná. Chtělo by to asi neváhat s ře-
šením.
Úprava okolí kolem OÚ bude řešena 
v rámci architektonické soutěže „Chý-
ně hledá náves“. Jedná se o architek-
tonické zpracování vybraných míst 
v  obci (okolí OÚ; okolí MŠ Okružní 
170 s  hřištěm; volný pozemek v  kři-
žovatce Hlavní x Květnová), která bu-
dou postupně upravena dle architek-
tonického návrhu, který bude mít 
jednotící prvky pro upravované lokali-
ty a zároveň bude funkční pro obyva-
tele obce. Architektonickou soutěž 
vyhrál poměrně známý ateliér UNIT. 
Vizualizace pojednávaných míst je 
k  vidění na stránkách obce https://
www.chyne.cz/aktuality/chyne-nasla-
-naves-20221019 

Váš OÚ

Vy se ptáte, my odpovídáme
Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme kdykoliv na ou@chyne.cz 
nebo Vás rádi uvidíme na zastupitelstvech, kde můžete být přihlášeni i online 
a posílat otázky do chatu.
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Strategie rozvoje Chýně
Primárním důvodem vzniku nového programu rozvoje je přirozená potřeba 
vzniku či aktualizace ucelené koncepce rozvoje území. Program rozvoje obce 
představuje zásadní dlouhodobý dokument, který napomůže konkrétnímu 
zacílení aktivit v nejbližších letech a určí směr budoucího rozvoje obce.
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Chýně je dynamicky rostoucí obec 
rozkládající se v  těsné blízkosti Pra-
hy. Na poměry Středočeského kra-
je se jedná o  nadprůměrně velkou 
obec, celorepublikově se řadí k  nej-
větším obcím bez statusu města. Ad-
ministrativně spadá do území obce 
s  rozšířenou působností Černošice, 
jež se překrývá s uměle vytvořeným, 
tudíž neorganickým, okresem Praha-
-západ. Přirozeným spádovým cent-
rem je Praha, okrajová část Zličín leží 
asi 5 km vzdušnou čarou. To navíc 
podtrhuje velmi dobrá dopravní do-
stupnost i  jiných měst, jelikož hned 
sousedními katastry prochází dálni-
ce D5, D6 a D0 (Pražský okruh), tudíž 
je možné se za méně než hodinu jíz-
dy dostat do centra Plzně, o bližších 
městech ani nemluvě. Dopravní do-
stupnost automobilovou dopravou 
doplňuje i  lokální železniční spoje-
ní. V bezprostředním okolí Chýně se 
nachází pět municipalit, na severu 
leží město Hostivice, na jihu souse-
dí s městem Rudná a obcí Chrášťany, 
západní hranici pak sdílí s Úhonicemi 
a Červeným Újezdem. Obec se nedě-
lí na žádné místní části. 

Nejstarší písemné zmínky o  Chý-
ni se dochovaly z  roku 1273, úze-
mí však již bylo osídleno od pravěku. 
Dominantně zemědělská obec patři-
la ke strahovskému klášteru. Po roce 
2000 se však díky masivní výstavbě 
obec začala měnit na pražské před-
městí čili suburbium.

POPULAČNÍ VÝVOJ
K  poslednímu dni roku 2021 žilo 
v Chýni 4309 lidí s trvalým bydlištěm, 
což ji řadí v rámci okresu k deseti nej-
větším, větší je například sousední Ho-
stivice či Rudná. Data ze Sčítání lidí, 
domů a bytů v roce 2021 však ukazují, 
že obvykle v  obci pobývá dokonce  
4 681 osob (tj. ne všichni zde mají  
trvalý pobyt). Graf 1 ukazující vývoj za 
poslední tři dekády znázorňuje, že bě-
hem sledovaného období došlo v Chý-
ni k masivnímu nárůstu počtu obyva-
tel, což z obce činí jednu z nejrychleji 
rostoucích municipalit v Česku.

STRUKTURA OBYVATELSTVA
O  demografickém stavu Chýně kro-
mě samotného počtu obyvatel velmi 
dobře vypovídá i  věková struktura 
obyvatelstva, která dále předurčuje 
socio-ekonomické charakteristiky. Ze 
složení populace dle produkčních 
skupin v Grafu 2 lze vidět, že struktu-
ra obyvatelstva se velmi liší od těch 
na vyšších řádovostních úrovních, 
a  to především nadstandardně za-
stoupenou dětskou složkou (0-14 

let), naopak méně početnou je post-
produktivní složka (65 let a více). Jde 
o  důsledek rychlé přeměny klasické 
vesnice na mladší populací oblíbené 
suburbium. Z  pětiletých tzv. pro-
dukčních skupin je u mužů nejpočet-
nější ta, jež spadá do věkového roz-
mezí 0-4 roky (viz Graf 3), což je 
další ukázka netradiční věkové struk-
tury, u žen je nejzastoupenější kate-
gorie čtyřicátnic (40-44 let), která 
bývá v  českých obcích zastoupena 
tradičně (v  posledních přibližně de-
seti letech) nejvíce. Obecně lze tvr-
dit, že počet dětí a lidí ve věku 30-45 
let (rodiče dětí) je vysoce nadprů-
měrný.

Podle indexu stáří, který je kon-
struovaný právě jako podíl obyva-
tel v postproduktivním věku ku počtu 
obyvatel v  předproduktivním věku, 
se hodnota demografického indiká-
toru v  Chýni vyšplhala na nezvyk-
lých 19,7 čili na 100 dětí připadá 20 
seniorů. Na rozdíl od většiny Česka 
se tedy obec zatím nemusí potýkat 
s následky tzv. demografického stár-
nutí (v  průměrné české obci je po-
díl seniorů vůči mladistvým šestkrát 
větší). Jako další důkaz o  věkovém 
rozložení populace slouží průměrný 
věk – něco přes 31 let, díky čemuž 
se Chýně dostává do desítky obcí 
s nejmladší populací v  celé republi-
ce. Množství dětí však značí problé-
my s kapacitou škol či školek, což je 
v Chýni poměrně velké téma.

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND
Na základě dat z  posledního SLDB 
v  roce 2021 tvořilo domovní fond 
v  Chýni 901 domů, počet evidova-
ných bytů však z  dat zatím nebylo 
možné zjistit. S  jistotou však lze říci, 
že téměř 85 % těchto domů bylo vy-
stavěno po roce 1990. Původně ven-
kovskou zástavbu doplnil během so-
cialismu také soubor pěti bytových 
domů ve východní části obci (a jeden 
bytový dům v  sousedství obecního 
úřadu). Po roce 2004 započala také 
masivní výstavba rodinných domů 
doprovázených bytovými domy, kte-
ré dle informací ČSÚ o  dokončené 
bytové výstavbě obsahují více bytů 
než domy rodinné, které převážně 
obsahují jedinou bytovou jednotku. 
Celkem bylo mezi lety 2000 a 2020 
v  Chýni zkolaudováno 1 370 bytů 
(57 % z  nich je součástí bytového 
domu), což pochopitelně koreluje 
s  dynamickým růstem populace. 
K  rekordním rokům patří rok 2020, 
kdy povolení k užívání obdrželo hned 
235 bytů. Obecní majetek je tvořen 
také několika nemovitostmi – budo-
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vou obecního úřadu, školskými zaří-
zeními, parky, areálem sběrného 
místa či různými pozemky, na nichž 
se mj. bude stavět nová základní 
škola. Obecní byty zatím nejsou za-
hrnuty do budoucích plánů.

Chýně z  hlediska koncepce urba-
nistického rozvoje vychází z  plat-
ného územního plánu schváleného 
v  roce 2021, jehož cílem je zamezit 
nekoordinovanému rozvoji zapříči-
něnému původním územním plánem 
a  spíše území ucelit. Mezi jeho dal-
ší úkoly patří „postupná organizova-
ná přeměna sídla na malé město při 
zachování prvků venkovského cha-
rakteru sídla i  krajiny“ (citace z  tex-
tové části nového územního plánu). 
Do budoucna lze čekat již pomalejší 
výstavbu převážně rodinných domů, 
ale např. plochy při silnici do Chráš-
ťan dovolují i bytové domy či občan-
skou vybavenost. Na základě již vy-
daných územních rozhodnutích se 
počet obyvatel navýší na 6 000 až  
7 000 obyvatel. 

INFRASTRUKTURA 
Z  technické infrastruktury jsou nej-
důležitější vodovodní a  kanalizační 
sítě. Zásobování pitnou vodou je za-
jišťováno veřejným vodovodem, jež 
byl finálně zprovozněn v roce 2020. 
Již předtím byla obec zásobována 

pražským vodovodem, ale ten míval 
díky velké zátěži dané růstem met-
ropolitního areálu (tzn. Prahy a blíz-
kých suburbánních obcí) občasné 
výpadky. Od roku 2020 stojí na již-
ním okraji Chýně vodojem s  dosta-
tečnou akumulací. Menšinová část 

domů je však stále závislá na vlast-
ních studních. Kanalizační síť (tlako-
vá popř. gravitační) pokrývá celý in-
travilán obce a  splašky jsou 
odváděny do místní čističky odpad-
ních vod, která byla vybudována 
v  roce 2010, avšak i  přes průběžné 
navýšení kapacity se v  době psaní 
tohoto dokumentu nacházela na 
hranici svých možností.

Ke kompletní technické infrastruk-
tuře lze obecně počítat i  plynofika-
ci, jíž obec prošla na konci 90. let, 
a  dále zásobování elektrickou ener-
gií (v novějších částech jsou již kabe-
ly vedeny pod zemí), teplem, mobil-
ním signálem či připojení na internet. 
Z  výše zmíněného problém nastá-
vá jen u veřejného osvětlení, jež není 
budováno tak rychle jako nová zá-
stavba, tudíž chybí kupříkladu v  již-
ní části obce. V některých částech již 
jsou lampy osazeny šetrnějšími svíti-
dly. Pokrytí 5G internetem zatím po-
skytuje pouze jeden ze tří hlavních 
operátorů (O2), do obce je však za-
veden optický kabel s  vysokorych-
lostním internetem.

Bezpečnost a kriminalita
Obec Chýně spadá do obvodního od-
dělení Policie ČR v Hostivici, které se 
dlouhodobě řadí k  republikově pod-
průměrným, co se týká kriminality vy-
jádřené indexem kriminality (množ-
ství trestných činů na 10 000 
obyvatel), tj. trestných činů je zde pá-
cháno, respektive nahlašováno méně.
Obecní úřad Chýně dokonce má 
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vlastní obecní policii v  počtu dvou 
strážníků, kteří jednak mají vymeze-
né své vlastní kompetence typu do-
hled nad dodržováním zákonů či pre-
vence kriminality, ale aktivně také 
spolupracují s Policií ČR.

Zdravotnická záchranná služba 
má svojí výjezdovou základnu tak-
též v  Hostivici, avšak hasiči jakožto 
poslední složka integrovaného zá-
chranného systému musejí k  zása-
hům vyjíždět až z  Prahy 6, případ-
ně z Kladna. Profesionálním hasičům 
mohou vypomoci také jednotky SDH 
z Chýně, Hostivice či Rudné.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Z finanční analýzy obecního nakládá-
ní s  finančními prostředky je patrné, 
že obecní pokladna ve sledovaném 
období 2015–2020 hospodařila vy-
rovnaně, respektive lehce přebytkově. 
Výrazně vyšší výdaje společně s pří-
jmy v roce 2017 souvisí s výstavbou 
základní školy v Bolzanově ulici. Díky 
úsporám v  předchozích letech má 
obec na svých bankovních účtech 
přes 75 milionů Kč, přičemž stále ješ-
tě dluží zhruba 55 milionů Kč (půjčka 
opět spojená s výstavbou školy), ten-
to dluh se však každoročně snižuje. 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI  
DO TVORBY STRATEGIE

Do procesu tvorby Programu rozvoje 
obce Chýně na období 2022–2028 byla 
kromě zástupců vedení samosprávy za-

hrnuta i  širší veřejnost. Ta mohla for-
mou online dotazníku vyjádřit svá sta-
noviska k  budoucímu směřování obce 
či zhodnotit rozvojovou aktivitu uply-
nulých let. Na přelomu července a srp-
na roku 2022 tak proběhlo dotazníko-
vé šetření. Z celkové populace Chýně se 
šetření zúčastnilo 11 % obyvatel (475 
odpovědí).

Pro rozvoj kterékoliv municipality je 
nezbytná spokojenost místní komuni-
ty s  životem v  daném místě. V  přípa-
dě Chýně je s životem v obci spokojeno 
přes 85 % respondentů. Zcela negativ-
ní hodnocení životních podmínek vyšlo 
v šetření pouze ve dvou případech. 

Co se týče silných stránek obce, ve-
řejnost nejvíce oceňuje klid v kombi-
naci s blízkostí přírody a dostupností 

větších měst v okolí. Na druhém pólu 
se naopak objevuje nedostupnost ně-
kterých služeb přímo v obci nebo stav 
dopravních komunikací. Konkrétně 
jako nejvíce problematické je spatřo-
váno dopravní spojení s hlavním měs-
tem Prahou, kdy vzhledem k silnému 
proudu pracovní dojížďky do Prahy 
je stávající situace dle místních pod-
dimenzovaná. K  častým výtkám pat-
ří také absence nebo různorodost ko-
merčních služeb, zde byly nejčastěji 
zmiňovány služby bankomatu, dro-
gerie či jiných drobných služeb. Situa-
ce ve školských zařízeních a možnosti 
sportovního vyžití v obci se také shle-
daly s negativní odezvou.

RNDr. Marek Komárek,  
koordinátor strategického plánování

DLOUHODOBÁ VIZE CHÝNĚ – OBEC MYSLÍCÍ NA SVÉ OBČANY I NA KLIMA

Do Chýně bude i v následujících letech pokračovat příchod nových obyva-
tel. Místní populace se tak stabilizuje až na hranici kolem 6 000 lidí. 

Kapacity školských zařízení se díky dokončení svazkové školy výrazně 
navýší, a umístění dětí do nich již nebude představovat problém. V obci se 
rozvíjí i další služby, a to zejména možnosti aktivního trávení volného času. 

Obec navíc pořádáním společenských akcí a vytvářením podmínek pro 
pravidelné setkávání lidí buduje komunitní společnost s vysokou soused-
skou pospolitostí. Což se mimo jiné odráží i na vzniku nových spolků a ji-
ných organizovaných skupin. 

Spokojenost místní komunity také souvisí se situací ve snižování dopadů 
změny klimatu. Vedení Chýně proto pravidelně posiluje kvalitu lokálního 
životního prostředí, jež se tak stává odolnějším právě vůči dopadům klima-
tických změn a obecně ještě více příjemnějším místem k životu.

SWOT ANALÝZA
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OKÉNKO POLICIE

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

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

Doporučení o provedení 
preventivních opatření 
proti vloupáním do vozidel 
a krádežím
Obecní policie Chýně ve spolupráci 
s Policií České republiky řešila řadu 
oznámení ve věci vloupání do moto-
rových vozidel a krádeží věcí, které 
se postupně odehrály v časné ranní 
době dne 14. ledna 2023. Na zákla-
dě provedeného vyhodnocení zá-
znamů městského kamerového 
a  dohledového systému, ale i  po-
skytnutých záznamů ze soukromých 
kamer došlo k  zadokumentování 
popisu podezřelých osob a  jejich 
pohybu, kdy tyto všechny potřebné 
podklady byly předány vyšetřující-
mu policejnímu orgánu. Zdejší obec-
ní policie přijala všechna nezbytná 
opatření ke zvýšení hlídkové služby 
a zároveň tímto apeluje na všechny 
občany, aby byli všímavější ke své-
mu okolí a dbali potřebné prevence 
při zabezpečení obydlí a zaparkova-
ných motorových vozidel. Obdobné 
případy byly šetřeny i v okolních ob-
cích.
ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ RADY  
/PŘEVZATO OD POLICIE ČR/:
• Nenechávejte ve vozidle žádné 
cenné věci (elektroniku, nářadí, kola 
apod.), peněženky, peníze, doklady. 
Stejně tak drahé oblečení či drahá 
hračka může zloděje zlákat.
• Nenechávejte uvnitř vozu technic-
ký průkaz ani náhradní klíče od vozu. 
Jejich ponechání ve voze vám může 
jednak přidělat problémy při likvida-
ci pojistné události u pojišťovny, ale 
především pachatel, který chtěl pů-
vodně „pouze“ odcizit autorádio 
nebo jiné předměty v autě uložené, 
se může nakonec rozhodnout odcizit 
celé vozidlo. Navíc mu tak usnadňu-
jete i další legalizaci vozidla.
• Přemýšlejte o tom, kde své vozidlo 
parkujete. Tmavá zákoutí a odlehlá 
místa zajišťují pachateli naprosto 
nerušený klid pro „práci“.
• Věnujte pozornost základnímu za-
bezpečení svého automobilu, zvažte 
i „nadstandardní“ zabezpečení. Jed-
ná se o různá dodatečně montovaná 
elektronická či mechanická zabez-
pečovací zařízení nebo vyhledávací 
a monitorovací systémy.
• Pokud už ve vozidle zabezpečova-
cí zařízení máte, používejte jej.
• Nenechávejte své vozidlo bez do-
zoru odemčené, neboť díky neobe-
zřetnosti a neopatrnosti patří tento 
druh majetkové trestné činnosti 
k nejrozšířenější.

OKÉNKO POLICIE

Z činnosti Obecní policie Chýně
Za uplynulé dva měsíce strážníci zdejší 
obecní policie řešili celkem 216 událostí, 
kdy při porovnání s  minulým vydáním 
Chýňského zpravodaje se jedná o 46 udá-
lostí více. Jedná se o nárůst výjezdů k do-
pravním nehodám s  nutnou asistencí 
strážníků při potřebném usměrňování do-
pravy, zjišťování a předávání závad na po-
zemních komunikacích, součinnost pro 
Policii ČR při objasňování pokusů a doko-
naných krádeží ze zaparkovaných vozidel 
nebo obydlí, dále evidování ztrát a nálezů 
věcí, či odchytu volně pobíhajících psů bez 
majitele. Vyšší koeficient událostí je za-
znamenán u přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, kdy nega-
tivní prvenství zaujímá jízda v protisměru 
přes křižovatku s  kruhovým objezdem 
a druhou příčku, stejně jako i v jiných ob-
cích, představují zjištěná nesprávně par-
kující vozidla. I  přes řešené události lze 
stále pojednávat o obci Chýně, jako o zce-
la klidné obci, kdy index kriminality (viz 
https://kriminalita.policie.cz/), oproti jiným 
sousedním obcím a městům, je na nejlep-
ší možné úrovni.
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Osoba o soba projevila takový 
zájem, že ho jiné osobě osobně 
odcizila
Strážníci zdejší obecní policie ve 
spolupráci s  Obvodním oddělením 
PČR Hostivice se spolupodíleli na 
odhalení a potrestání pachatelů krá-
deže vánoční dekorace v  podobě 
soba. Celý příběh o tom, jak sob byl 
zpět vrácen majiteli, kdy zároveň 
pachatel mohl osobně poznat osoby 
chránící právo a  spravedlnost, si 
můžete přečíst na facebooku Obecní 
policie Chýně.

Zvýšená dopravní nehodovost
Měsíc leden a únor tohoto roku pat-
řil mezi nejvíce vytížené v počtu vý-
jezdů složek IZS k dopravním neho-
dám, kde zároveň působila hlídka 
Obecní policie Chýně. Mezi nejčas-
tější příčinu patřilo nepřizpůsobení 
rychlosti vozidla vzhledem k povětr-
nostním podmínkám (např. mlha, 

námraza), nezvládnutí vozidla, ne-
věnování se řízení vozidla, ale bohu-
žel i základní pravidlo nedání před-
nosti v  jízdě. Nehody si vyžádaly 
materiální škody, ale i zranění osob. 
Prosíme vás: „pospíchejte pomalu“, 
buďte tolerantní a předvídejte. Kam-
koli jedete, vždy se vraťte zpět k ro-
dině v pořádku!

Když jsou naše cesty 
děratý, tak vezmem štěrk, 
kýble a lopaty
Těsně přes příchodem nového 
roku strážníci zjistili nově vzniklý 
nebezpečný výmol před křižovat-
kou ul. Hlavní x Hosti-
vická x U  Chýně (při 
příjezdu z  Hostivice-
-Jih) a  provedli ozna-
movací povinnost 
správci komunikace. 
Nebylo jim však lho-
stejné věc řešit pouze 
administrativně. Nad 
rámec plnění jejich 
pracovních úkolů 
a  výkonu svěřených 
pravomocí na místo 
opakovaně dovezli štěrk, výmol 
provizorně zasypali a  sprejem 
označili, než dojde k celkové opra-
vě. Tím se snažili motoristy ochrá-
nit před možným poškozením vo-
zidel. Správce komunikace provedl 
odbornou opravu v dalších nejbliž-
ších dnech.

Za obecní policii vaši strážníci: 
Jan Hladiš a Lukáš Hanák
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Obecní úřad už řadu měsí-
ců pracuje na slavnostech 
a akcích s nimi spojených. 
Rádi bychom, aby byly vy-
zdvihnuty a více oslavová-
ny tradice, jako nyní v úno-
ru proběhl Masopust 
a v květnu nás čekají tradiční Máje. 

V  březnu pořádáme reprezentační 
ples, který byl vyprodán za jeden týden 
a  bohužel pro zkolaudovanou kapaci-
tu sportovní haly nelze počet vstupenek 
navýšit. Pro velký zájem o ples uvažu-
jeme, že na podzim uspořádáme ještě 
další taneční večer nebo zábavu. 

Hlavní oslavy proběhnou tedy v  mě-
síci květnu. Připravujeme pro Vás výsta-
vu fotografií z historie obce od počátků do 
dnešní doby a protažení Zdi hrdosti v par-
ku Višňovka. Zároveň pro Vás připravuje-
me k výročí obce vydání dvou knih o Chý-
ni. Jedna kniha bude podrobná historická 
pro milovníky dějin a druhá bude publi-
kace zaměřená více na dobu současnou.

19. a 20. května začneme oslavy Sta-
ročeskými máji na obecním hřišti. V pá-
tek v podvečer proběhne tradiční stavě-

ní Májky s  občerstvením od májovníků. 
V sobotu bude po vsi jezdit ozdobený že-
břiňák s živou kapelou, májovníci i děti ze 
ZŠ zatančí českou a moravskou besedu 
v tradičních krojích. Bude zajištěno občer-
stvení, pivo, vinařství, grilování až do po-
zdních večerních hodin. 

Následující víkend nás čekají hlavní 
dvoudenní slavnosti.  Byl již zahájen před-
prodej vstupenek pouze online na Slav-
nosti 750 let Chýně / 27.-28.05.2023 | 
TicketLIVE - Naživo je to nejlepší. Akce 
této velikosti se v  Chýni ještě nekona-
la. Koncerty budou probíhat v areálu OK 
transu. Věříme, že jsme pro Vás připravi-
li bohatý atraktivní program zaměřený na 
všechny generace. Sobotní dopoledne je 
zaměřeno na starší generaci. Pomalu se 
pak program mění pro mladší generace 
a  graduje předními populárními umělci. 

Nedělní dopoledne je plně 
věnováno dětem a  zakon-
čeno populární kapelou. 

Celý víkend bude probí-
hat na ulici Hlavní dopro-
vodný program od Pivo-
varského dvora směrem 

do obce, stánkový prodej, ukázky řeme-
sel a další. Pro děti bude připravena zá-
bava na obecním hřišti. 

S  oslavami bude zároveň spojena 
uzavírka ulice Hlavní v  centrální čás-
ti obce a  budou zřízena záchytná par-
koviště na příjezdech do obce směr od 
Chrášťan a směr z Rudné.

O uzavírkách budete včas informováni 
a budou zveřejněny na našich stránkách. 

Pro oslavy byl na obecním webu zří-
zen odkaz, kam budeme přidávat všech-
ny informace https://www.chyne.cz/in-
fo/750let-chyne. 

Věříme, že Vás každého něco z  do-
provodných akcí osloví a potěší. Pozvě-
te své rodiny a  přátele, ať výročí naší 
obce oslaví s námi. 

Marcela Czerwinski,  
místostarostka

SLAVNOSTI 750 LET CHÝNĚ
Vážení obyvatelé Chýně,
jak jste již, doufáme, zaznamenali, tak celý letošní rok věnujeme oslavám výročí 
vzniku naší obce. První dochované zmínky o Chýni jsou z května roku 1273. 
Proto také hlavní oslavy i doprovodný program bude v měsíci květnu.
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Komunitní plán pro rok 2023
BŘEZEN
1. 3. 2023 Hudebně literární večer

6. 3. 2023 Den otevřených dvěří ZŠ

11. 3. 2023 SWAP

12. 3. 2023 Vitamínová pohádka

17. 3. 2023 Reprezentační ples

ČERVENEC
15. 7. 2023  Letní kino

22. 7. 2023  Pohoda fest

SRPEN
19. 8. 2023  Pohádka Dýňová zahrádka

ZÁŘÍ
2. 9. 2023  Letní kino

1. 9.- 3. 9.2023  Žumpa loutkařská přehlídka

(předběžně)

9. 9. 2023  Pohádková alej 

16. 9. 2023  Drátkování keramiky

23. 9. 2023  KNIHO-JABKOBRANNÍ

ŘÍJEN
21. 10. 2023  Drakiáda

LISTOPAD
11. 11. 2023  Lampionový průvod 

18. 11. 2023  Vánoční výzdoba

25. 11. 2023  Adventní trhy 

PROSINEC
1. 12. 2023  Jazz v krčmě

3. 12. 2023  Mikulášská nadílka

9. 12. 2023  Fotbalový turnaj hala

24. 12. 2023  Zpívání u stromečku

DUBEN
1. 4. 2023 Velikonoční trhy

3. 4. - 4. 4. 2023 Zápis do ZŠ a do přípravné třídy

8. 4. 2023 Výtvarný den - velikonoce

15. 4. 2023 Ukliďme Česko

16. 4. 2023 Chýňská pětka

27. 4. 2023 ZŠ Den dobra/Spolu to dáme 

30. 4. 2023 Čarodějnice

KVĚTEN
9. 5. 2023 Zápis do MŠ ve třídě Žabiček 

19. a 20. 5. 2023 Staročeské máje 

27. a 28. 5. 2023 Slavnosti 750 let Chýně

ČERVEN
10. 6. 2023 Výstava MOTO Chýně

12. - 18. 6. 2023  Zápis do dětské skupiny Chýňata 

18.- 20. 6. 2023 Výstava sochy, šperky, keramika

29. 6. 2023 LOUČEŇ, loučení se školním rokem

Velikonoční  
trhy 

Obec Chýně  
pro Vás pořádá

1. 4. 2023 od 9-13 hodin 

Prodejní stánky 
- dekorace  
- květiny  
- rukodělné 
   výrobky

 
Při nepříznivém počasí je připraveno  

zázemí v aule a školní jídelně

Občerstvení zajištěno  
venku i v prostorách  

školní jídelny

Pro děti dílničky v aule ZŠ Bolzanova:  
speciální dekorování vajec  

V CHÝNI NA NÁDVOŘÍ  
ZŠ BOLZANOVA

velikonocni_trhy 2_new.indd   1 08.02.23   16:02
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Komunitní plán pro rok 2023

Velikonoční  
trhy 

Obec Chýně  
pro Vás pořádá

1. 4. 2023 od 9-13 hodin 

Prodejní stánky 
- dekorace  
- květiny  
- rukodělné 
   výrobky

 
Při nepříznivém počasí je připraveno  

zázemí v aule a školní jídelně

Občerstvení zajištěno  
venku i v prostorách  

školní jídelny

Pro děti dílničky v aule ZŠ Bolzanova:  
speciální dekorování vajec  

V CHÝNI NA NÁDVOŘÍ  
ZŠ BOLZANOVA

velikonocni_trhy 2_new.indd   1 08.02.23   16:02
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Masopust V sobotu 4. 2. 2023 proběhl další ročník 
Masopustu. Cílem bylo podpořit, povznést 
a  rozšířit tuto tradici v  rámci celoročních 
oslav obce k  výročí 750 let Chýně pod 
heslem „Slavíme společně“. 

nem a  paní domu napekla tzv. boží 
milosti, které jsou tradiční pečivo na 
Masopust. Průvod provázely a do kro-
ku hrály hned dvě kapely, které se stří-
daly cestou v hraní. Netradiční bubín-
káři Blabuburo byli slyšet po celé vsi. 
Další zastavení s  divadelním vystou-
pením připravil spolek Arbor u  man-
želů Horákových, kde bavili masopust-
ní průvod premiérou Kramářské písně 
„O  nemravném telátku“. Odsud se již 
šlo k  nové škole, kde proběhlo zabi-
tí kobyly a vyhlášení nejlepších masek. 

Po skončení průvodu se účast-
níci mohli občerstvit venku na trhu 
i uvnitř ve školní jídelně. Děti si moh-
ly vymalovat v  aule školy vlast-
ní masky anebo si nechat namalo-
vat krásné obrázky na obličej. Počasí 
nám přálo a tak se poslední návštěv-
níci rozcházeli až kolem 20. hodiny.  
Díky patří obecní policii a našim hasi-
čům za řízení dopravy. 

Marcela Czerwinski,  
místostarostka

Hlavním organizátorem je Chýňská 
o.p.s., v čele s poslankyní Věrou Ková-
řovou, manželi Netrefovými a  ústřed-
ní postavou kobyly, ztvárněné panem 
Hamouzem. Průvod začínal u  staré 
školy, zde tradičně organizátoři požá-
dali paní starostku o povolení k prová-
dění masopustní koledy v Chejni, kte-
ré jim bylo samozřejmě uděleno a za to 
museli slíbit, že průvod projde obcí se 
ctí, s radostí a v tanci s trochou rozru-
chu. Všem účastníkům se na klopu tra-
dičně připnula papírová kytička a paní 
starostka rozdávala výborné domá-

cí koblížky. Poděko-
valo se zde také ro-
dině Fouskových, 
kteří mnoho let dě-
lali jednu ze zastá-
vek u nich ve dvoře 
s udírnou u Fousků. 
Dnes jim to již věk 
a zdravotní stav ne-
dovoluje, ale jejich 
zastávka je neza-

pomenutelná. Další netradiční zastávka 
byla ve dvoře u Procházků, kde se všich-
ni občerstvili čajem nebo svařeným ví-

REPORTÁŽ
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V  loňském roce byly zakoupeny  
2 herní prvky za obecní úřad s myš-
lenkou bezplatného půjčování obča-
nů. Bylo nutné vymyslet, jak půjčová-

ní bude fungovat a  jakým způsobem 
si budete moci rezervovat hry. Přede-
vším v době, kdy je úřad uzavřen. Pro-
gramátoři rezervačního systému is-
port systém, který máme pro 
rezervaci sportovní haly na našich 
stránkách https://chyne.isportsystem.
cz/ (stránky obce Chýně, druhá zálož-
ka Chýně, třetí sloupec sportovní 

hala, kliknout na Rezervační systém 
a  zde nahoře vpravo přidána záložka 
venkovní zábava). Zde si vyberete čas 
a pošlete požadavek. Musí být vyplně-

no jméno, příjmení a mobilní 
telefon. Na toto mobilní číslo 
Vám pošleme PIN KÓD, kte-
rým si otevřete box Furtodo 
umístěný na boku obecního 
úřadu vedle Z-Boxu a půjčíte 
si doplňky ke hrám.  Nyní 
v  březnu 
b u d o u 
k  prvkům 
naistalo-
vány ná-
vody a od 
1. 4. 2023 
(a  to není 
apríl), si 

můžete tyto hry při-
jít zahrát.

Jedná se 
GARDEN –
RONDO. 
Cílem hry je umístit 
barevné míčky do 
barevných jamek.

A druhou hrou jsou KUŽELKY.
Přesná pravidla budou uvedena na 
návodu. Je možné hrát variantou do-
rážky, kdy hráč po prvním hodu do 
plných kuželek doráží dalšími hody 
zbylé kuželky. 

Druhou variantou je hra do plných, 
kdy hráč hází každým hodem do  
plného stavu kuželek. 

Zde jsme plochu ohraničili a prosím 
rodiče, abyste své děti při hře hlída-
li, aby tyto nevstupovaly do prostoru, 
kudy se pohybuje koule zavěšená na 
laně. Bylo by to bolestivé. 

 Až vyprší Váš 
čas, tak pod za-
slaným PINEM 
zase prvky za-
vřete zpět do 
boxu pro další 
zájemce. Box je 
vybaven kame-
rou pro sledo-
vané půjčování 
a  vracení do-
plňků.
 Děkujeme Vám 
za dodržování 
pravidel a  pře-
jeme hezkou 
zábavu.

Váš OÚ

Venkovní zábava za OÚ

NOVINKY Z OBCE
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I nadále v mnohdy hraničním tempu 
pokračují práce na vzniku naší nové 
svazkové školy. Co už je hotovo a na 
čem se nyní pracuje? Aktuálně če-
káme na vydání stavebního povole-
ní, připomínkujeme čistopis reali-
zační dokumentace ke stavbě 
samotné a  interiéru školy (zde při-
kládáme vizualizace atria a hudební 
učebny). Dále pokračují přípravy 
konkurzního řízení na pozici ředitele 

Vážení občané,
zapojte se i Vy s námi v roce 2023 
do dubnové výzvy 10 000 kroků 
pro zdraví. Začínáme 1. 4. 2023.

Naše obec se opět zapojí do této vý-
zvy. Registrujte sebe či celé týmy: 
https://portal.desettisickroku.cz/regi-
ster

Ve výzvě 10 000 kroků se můžete 
těšit na:
•  osobní výzvu, kterou si sami 

nastavíte

• souhrnné statistiky
• kroky, které přináší radost a zdraví
•  mobilní aplikaci s možností 

propojení na chytré hodinky
•  nová přátelství i zdolávání 

vlastních hranic
•  virtuální odznáčky a kalendář 

zážitků
•  příležitost pro lidi s nadváhou 

a starší účastníky
•  soutěžení v nejrůznějších 

kategoriích
• slavnostní vyhlášení vítězů aj.

Ty nejlepší odměníme :)
Těšíme se! Váš OÚ

10 000 KROKŮ

Aktuálně ze Svazkové školy

školy, který by měl své místo zau-
jmout k 1. 9. 2024 a mít tak celý rok 
(a  tedy dostatek času) na přípravu 
školy k  provozu, na personální zajiš-
tění, vytvoření vhodného vzdělávací-
ho programu atd.
Aby se děti v nové škole cítily příjem-
ně, je krom školy samotné důležité 
také její okolí, a  to včetně dopravního 
zajištění. V této otázce je dořešena po-
doba a umístění autobusových zastá-

vek v blízkosti školy a hotový máme 
také čistopis krajinářského řešení 
v okolí školní budovy. Pobytová stře-
cha, zajímavé herní prvky, ale i klid-
nější místa k odpočinku či povídání – 
na to všechno se děti mohou už teď 
těšit.
Pro více informací můžete navštívit 
také náš web, a  to na adrese  
www.svazekchynehostivice.cz.

Investiční oddělení

Dejte chůzi
šanci!
Výzva 10 000 kroků

desettisickroku.cz

Choďte, běhejte a sbírejte 
virtuální odznáčky.
Motivujte kamarády 
a sledujte své pokroky.

Poměřte své síly s ostatními 
a získejte zajímavé ceny. 
Vyšší hmotnost a věk 
výhodou. 

Víte, kolik kilometrů za den 
nachodíte? Co je pro vás 
opravdovou výzvou? Účastnit se 
mohou jednotlivci i týmy.
 

Největší výzvou není 
ujít každý den 10 000 kroků, 
ale překonat sám sebe! 

DUBNOVÁ VÝZVA

REGISTRACE
OD 1. 3. 2023

ZPRÁVY Z OBCE
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Obec Chýně pořádá: 
UKLIĎME NAŠI CHÝNI! 

15. dubna 2023 
Sraz ve 14 hodin u pomníčku na návsi 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

Chcete-li se na něco zeptat, volejte ve 
všední dny 739 001 324. 

O umístění pytlů nás informujte přes 
aplikaci MUNIPOLIS v sekci podněty 
občanů nebo nám zašlete foto s GPS 

souřadnicemi na ou@chyne.cz a my je 
odvezeme 😊😊. 

ZPRÁVY Z OBCE

 

 

Obec Chýně pořádá: 
UKLIĎME NAŠI CHÝNI! 

15. dubna 2023 
Sraz ve 14 hodin u pomníčku na návsi 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

Chcete-li se na něco zeptat, volejte ve 
všední dny 739 001 324. 

O umístění pytlů nás informujte přes 
aplikaci MUNIPOLIS v sekci podněty 
občanů nebo nám zašlete foto s GPS 

souřadnicemi na ou@chyne.cz a my je 
odvezeme 😊😊. 

SWAP Chýně 

             

               

 
kdy:  sobota 11. března 2023, 9:00 - 12:00 
kde:  aula ZŠ Chýně, Bolzanova 800 

                 co přinést: 
• oblečení pro dospělé i pro děti (obuv,  

kabelky, šátky, doplňky, šperky) 
• knihy a drobné věci do domácnosti 
• hračky 

 
vstupné dobrovolné – příspěvek poputuje na 
dobročinné účely 
k dispozici dětský koutek a občerstvení 

 

Swap je výměna věcí bez peněz. Přinesete věci, které již nechcete a odnesete si zase to, co se vám 
líbí ZDARMA. Počet věcí není omezen. Jedinou podmínkou je, že věci musí být v dobrém stavu, čisté 
a neroztrhané! Díky. Více info na  SWAP Chýně  
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SPOLKY

Napsal román Hašek Jarda
že je válka velká sranda
und das ganze český národ
simulantů jedna banda

Jaroslav Hašek 
(1883-1923)
Literární večer ve středu 1. března 
2026 v  18 hodin v  zasedačce OÚ 
Chýně.

Setkání malých i  velkých znalců, 
příznivců a milovníků Haškova lite-
rárního odkazu u příležitosti kulaté-
ho výročí.

Na tel 724 240 173 nepovinná re-
gistrace pro koordinaci ukázek 
z Haškova díla, které mohou přečíst 
příchozí posluchači. 

Pořádá Spolek Arbor, moderuje 
Karel Horák

Spolek Arbor

Literární večer
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Literární večer



ZPRÁVY Z CHÝŇSKÉ ŠKOLkY

A  tak jsme si napříč všemi budovami 
školky užili krásné pozdní odpoledne 
s dětmi i jejich rodiči na besídkách, díl-
ničkách i na přátelských popovídáních, 
které jsme zakončili zpěvem a rozsvíce-
ním vánočních stromečků na zahrád-
kách všech odloučených pracovišť.

A teď už hurá do roku 2023
Hned zkraje ledna jsme se s Motýl-

ky vydali na procházku ke třem králům 
a připomněli si tak jejich pouť do Bet-
léma. Taky jsme si řekli něco o lidském 
těle a  začali připravovat velký karne-
valový projekt. Děti si samy namalo-
valy (navrhly) kostýmy a pak jsme se 
společně pustili do jejich realizace.

Žabičky, společně s  panem škol-
níkem Jendou, dokončily krmítko pro 
ptáčky a zodpovědně je krmí, aby ptáč-
ci teď v zimě neměli hlad.

Sovičky se v lednu vydaly společně 
s eskymáky na Severní pól, procvičily 

se v zimních sportech a také zachraňo-
valy pomocí kouzelného lektvaru za-
čarovanou princeznu.

Také Včeličky dělaly čest svému 
jménu a  pilně pracovaly v  keramické 
dílničce a vydaly se na expedici Chý-
ně-Grónsko, během které se naučily 
„Grónskou”písničku.

Myšky se vánoční besídky v podobě 
divadýlka dočkaly až v lednu, protože 
před Vánoci je skolily bacily. Pak také 
šly zkontrolovat nová jehňátka a kůz-
látka do místní ohrady za školkou.

Housenky se začátkem roku věno-
valy barevným dnům, zvládly si udělat 
bílý a modrý den a také se zdokonalily 
v zimních sportech.

V  Beruškách se zase hned v  lednu 
slavily narozeniny a také si děti užívaly 
zimní radovánky na sněhu.

Veverky si povídaly o Severním a Již-
ním pólu, poznávaly zvířata, která zde 

žijí. Pokusily se také postavit iglů jako 
správní Inuité, a to i díky sněhové na-
dílce, která jim v lednu přála.

Také Vlčátka a  Liščátka doháně-
la vánoční besídku až v  lednu, ale 
nikomu to nevadilo a  připravená 
představení děti zvládly na výbor-
nou. Pak se děti zdokonalily v  zim-
ních sportech, kde dokonce soutěži-
ly o medaile.

Takže jak vidíte, hned od začátku 
roku jedeme ve velkém tempu...teď 
nás čeká období masopustu, které za-
končíme velkým školkovým karneva-
lem a možná i přespávačkou ve škol-
ce...

Pak už všichni budeme společně vy-
hlížet jaro a těšit se na další společná 
dobrodružství, kterých máme připra-
vených víc než dost
Tak užívejte krásné dny.

Martina Pešlová, ZŠ ChýněC
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Zima ve školce

Na úvod nového roku 
si dovolím jedno 
malé ohlédnutí za 
rokem uplynulým...
před Vánocemi se nám 
povedlo navázat na 
tradici vánočních setkání 
s rodiči, které jsme museli 
po dva dlouhé roky 
vynechat.
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Dne 10. 2. 2023 se v hale školy svítilo už od 7 hodin. Rozmísťovala se světla  
a mikrofony, Parťáci nosili lavičky, stavěli pódium a připravovali stoly pro porotu. 
Chystala se parlamentní kulturní událost roku: Talentová show.  
Na letošní 6. ročník bylo přihlášeno 20 vystoupení.

Talentová show je akce, 
na kterou se může při-
hlásit kdokoliv ze ško-
ly a  může ukázat svůj 
talent. Není to soutěž, 
ale přehlídka toho, co 
kdo umí. Zpívá se, tan-
cuje, cvičí, předvádí se 
judo, žonglování, kouzle-
ní, hraje se divadlo. Pra-
vidlem je, že vystoupe-
ní nesmí trvat déle než 3 
minuty. Každé číslo hod-
notí odborná porota. V té 
letošní zasedl opět pan 
Barek, který jako hudebník a od-
borník na showbyznys udílí od-
borné rady a pochvaly. Za Parťá-
ky hodnotila výkony účinkujících 
Anna Klucká. Novým hodnotite-
lem byl Sváťa Barek, známý in-
fluencer, který svým neskutečně 
dlouhým jazykolamem odzbrojil 
celé publikum. 

Programem provázeli Parťá-
ci Sebastián Krnáč, Madali-
na Morarenco a  Ella Charváto-
vá. Ostatní členové parlamentu 
pouštěli prezentaci, nosili rekvizi-
ty, pomáhali co bylo třeba. I díky 
profesionálním zvukařům a osvětlova-
čům z Brothers Production s.r.o. měla 
celá akce skvělou atmosféru. U mno-
hých vystoupení šel nám dospělým až 
mráz po zádech a museli jsme se brá-
nit dojetí. A z výrazů tváří dětí v pub-
liku bylo zřejmé, že ani je ta přehlíd-
ka neuvěřitelných výkonů nenechává 
lhostejnými. 

Počet vystupujících každoročně na-
růstá, úžasné je, že vystupují i žáci dru-
hého stupně. Věříme, že v příštím roce 
bude o  vystoupení ještě větší zájem. 
Zvláště poté, co i pan ředitel, který rok 
poctivě trénoval žonglování, vystou-
pil se svým číslem. Žongloval s  míč-
ky, vajíčky a  nakonec i  balancoval na 
rolla-bolla. Na závěr svého vystoupe-

ní podpořil všechny, aby našli odvahu 
a ukázali i svůj talent. 

Děkujeme Parťákům, že akci zorgani-
zovali. Děkujeme vedení školy, že dávají 
prostor těmto výjimečným akcím. Velmi 
děkujeme panu Grégrovi, který oběta-
vě tráví svůj volný čas focením, natáče-
ním a úpravou materiálů z našich akcí. 
A  děkujeme všem za odvahu vystou-
pit před celou školou. Zde najdete je-
jich seznam: anglická skupina paní uči-
telky Agnieszky, Dara Křížová, Lucie 
Podhájecká, Sára Melichárková, Franti-
šek Frühauf, Ben Horák, Karolína Baše, 
Petr Palatinus, Jakub Gono, Nichita Mo-
rarenco, František Hloucal, Sára Křížo-
vá, Josef Pinkr, Eliška Vejborová, Ve-
ronika Sorochtej, Viky Jurůvová, Nikol 
Kosej, Klára Březinová, Laura Janováčo-
vá, Julie Fránová , Jaroslav Novák, Sofie 
Lanzová, Valerie Koďousová, Alžběta 
Fišerová, Tereza Štefanová, Jan Škácha, 
Jasmína Illič, Tereza Obstová.

Leona Vyvialová

Talentová show



         


