CHÝŇSKÝ
letní prázdniny jsou ve
svém počátku a společně
s nimi přicházíme i s novou
tváří našeho Chýňského
zpravodaje. Na rozdíl od
zpravodajských
serverů
naštěstí nemáme pravidelnou okurkovou sezónu
a na rozdíl od televizního vysílání nepřinášíme
jen reprízy materiálů z dřívějška.
Malou tematickou reprízu ovšem přeci jen přinášíme – opět se věnujeme školství a novým informacím k výstavbě mateřské školy a nové zá-

kladní školy. Co se týče dalšího obsahu, najdete
ve zpravodaji nové pravidelné rubriky – usnesení ze zastupitelstev a zprávy starostky o činnosti obce. Staronově se bude objevovat rubrika
chýňských dětí ze ZŠ HOP a plán akcí na následující tři měsíce.
V neposlední řadě se ohlížíme za akcemi měsíce června. Doufám, že vás nová podoba zpravodaje osloví a že si každý z vás najde informaci,
která ho zaujme.
Příjemné léto všem.

TÉMA VYDÁNÍ - NOVÁ ŠKOLA V CHÝNI
Novou školu v Chýni bude
navrhovat Atelier CMJN
z Paříže.
Základní škola bude složena z přípravné třídy, I. a II.
stupně. Výuka bude paralelní: I.
stupeň bude mít celkem deset
tříd s maximálním počtem
330 žáků, II. stupeň s kapacitně
osmi třídami (z nichž některé
jsou zároveň odbornými učebnami) a s maximálním počtem
240 žáků. Součástí předmětu
soutěže byl i návrh bazénu
a doplňkových služeb, ale realizaci předpokládáme až v druhé
fázi projektu, v současné chvíli
není v rozpočtu prostor.
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Proč se přihlásit
k trvalému pobytu?

NOVÁ ŠKOLA V CHÝNI

V architektonické soutěži na novou školu
zvítězil Atelier CMJN z Paříže
Výstavba nové školy se zase o krok přiblížila. V polovině června vyzvala obec Chýně tři vítězné týmy architektonické soutěže, aby podaly své nabídky. A následně vybrala vítěze. Novou
školu v Chýni bude navrhovat Atelier CMJN z Paříže.
Do mezinárodní architektonické soutěže bylo
přihlášeno přes šedesát návrhů z celého světa.
„Celou soutěž nám pomohla zorganizovat společnost Centrum pro středoevropskou architekturu - CCEA, která má s podobnými akcemi
bohaté zkušenosti. Byli jsme až překvapeni, že

si zadání vyzvedlo více než 200 kanceláří z celého světa. Byla jsem členem poroty, která návrhy
posuzovala, a musím přiznat, že to byla velmi
zajímavá zkušenost. Během dvou dnů jsme prošli celkem 64 podaných návrhů a nejvíce se naší
(Pokračování na str. 4)
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Senioři Chýně
8
Děti měly svůj den

2

ZPRÁVY Z OBCE

Vážení čtenáři,
držíte v ruce historicky první barevné číslo Chýňského zpravodaje. To je určitě
vhodná příležitost k ohlédnutí za historií místních periodik.
Tradici místních novin otevřely Chýnoviny, které začal roku 1999 vydávat Ondřej Jelínek. Přestože nebyly oficiálním
obecním periodikem, výborně zastávaly
funkci obecního zpravodaje – informovaly o dění v obci, na obecním úřadě,
o důležitých kulturních a společenských
akcích atd. Chýnoviny vycházely do prosince 2002.
Ještě během vycházení Chýnovin, od
roku 2000, začala obec tisknout vlastní
periodikum, které se jmenovalo Informace obecního zastupitelstva. Jednalo
se o informační leták, většinou jednostránkový, který vycházel nepravidelně,
obvykle jednou za dva až čtyři měsíce.
Od roku 2006 začal informační leták pod
názvem Starosta Chýně informuje vycházet v nové grafické podobě (s fotografií
obecního úřadu na titulní straně).
Pod názvem Chýňský zpravodaj (zpočátku ještě s podtitulem Starosta obce
informuje) byly obecní noviny vydány
poprvé na začátku roku 2007. Černobíle

a v grafické úpravě, která s malými změnami vydržela až do minulého čísla.
Na začátku roku 2015 jsme se shodli,
že po tolika letech by si náš zpravodaj
zasloužil inovaci jak grafickou, tak obsahovou. Redaktorka zpravodaje Martina
Vampulová ve spolupráci s grafičkou
Martinou Sekyrkovou připravily několik návrhů. Protože rozhodnout mezi
jednotlivými verzemi bylo opravdu obtížné, rozhodli jsme se konečný výběr
přenechat veřejnosti. Na konci května
proběhla na webu obce anketa o podobě nového zpravodaje, kde bylo možné volit mezi třemi návrhy. Anketa byla
velmi vyrovnaná. Do
hlasování se zapojilo
celkem 200 hlasujících. Nakonec zvítězil
návrh č. 1 (77 hlasů,
viz. obr.), následovaný
návrhem č. 2 (68 hlasů) a návrhem č. 3
(55 hlasů).

Zpravodaj v podobě podle vítězného návrhu právě držíte v ruce.
Přestože nám barevné provedení
dává nové možnosti, tím hlavním vždy
bude obsah. Chceme navázat na to nejlepší v dosavadní tradici a doplnit další
informace o dění v obci. Staronově tak
ve zpravodaji najdete informace ze zastupitelstva, výborů a komisí. O dění ve
škole a školce vás bude pravidelně informovat dvoustrana vytvářená přímo učiteli a hlavně žáky chýňské školy nazvaná HOP – zprávy chýňské školy (podle
školního časopisu, který dříve ve škole
vycházel). Věříme, že se vám zpravodaj
bude dobře číst a bude nadále plnit
svou hlavní funkci - informovat o dění
v naší obci.
Miroslav Sága,
Lukáš Palatinus

Proč je důležité přihlásit se v Chýni k trvalému pobytu?
Obce v okolí Prahy prošly za posledních dvacet let prudkým rozvojem. Desítky let víceméně neměnné počty místních
obyvatel se skokově zvýšily. V případě Chýně vzrostl počet obyvatel z přibližně 580 v roce 2000 na dnešních zhruba
2400 osob. Toto číslo ale zahrnuje pouze trvale hlášené obyvatele.

CHÝNSKÝ ZPRAVODAJ

Stejný vývoj vidíme v sousedních obcích a i jinde v České
republice v okolí velkých aglomerací. Je dobré si tyto souvislosti uvědomit. Řeknete si, více lidí se přestěhovalo do obcí
okolo Prahy, logicky zde budou i větší obecní rozpočty. To je
ale pravda jen částečně. Státní správa na tento překotný rozvoj
obcí reagovala a v rámci rozpočtového určení daní malým obcím po roce 2013 přilepšila. V našem případě tak obec dostává
v rámci rozpočtového určení daní od státu do svého rozpočtu
asi 8000 Kč na každého obyvatele, který je v obci trvale hlášen,
tedy přes 19 milionů Kč ročně celkem. Ale zatímco se počet
obyvatel mezi roky 2005 až 2015 více jak zečtyřnásobil, příjmy
obecního rozpočtu se pouze zdvojnásobily (z přibližně 9,5 milionu Kč v roce 2005 na 22 milionů Kč v 2015).
V čem je problém?
Jde o to, že značná část obyvatel skutečně žijících v obci zde
není hlášena k trvalému pobytu. Tyto nehlášené osoby přirozeně využívají veškerých služeb, které obec svým občanům
poskytuje a do kterých je nucena investovat. Z rozpočtového
určení daní však obec na tyto obyvatele žádný příspěvek nedostává.
Z údajů o vypouštěných vodách do čistírny odpadních vod
lze poměrně dobře odhadnout, že počet nehlášených obyvatel v Chýni je přibližně 900. Toto číslo představuje více jak
jednu třetinu z počtu osob trvale zde přihlášených. Přepočítáme-li tento počet nehlášených osob na příjem, který by na ně
obec dostala od státu z rozpočtového určení daní, dostáváme

se k závratné částce 7,2 milionu Kč, o které obec ročně přichází! To už je pěkná suma, za kterou je možno všelicos prospěšného pořídit. Ať už by to byly opravy místních komunikací
nebo vybavení dětských hřišť.
Za tuto částku by bylo možné ročně bez nutnosti dotací například:
→ opravit či vystavět asi 2000 m silnic a chodníků, což je 1/6
obce
→ postavit 2 třídy mateřské školy
→ vysadit 1600 vzrostlých stromů
→ vybudovat fotbalové i multifunkční hřiště
→ revitalizovat celé centrum obce
a mnohé další.
Mnozí z vás možná doposud neviděli žádný zásadní důvod,
proč svůj trvalý pobyt změnit. Teď jeden takový zásadní důvod dostáváte, doložený konkrétními čísly. Pro obec má vaše
trvalé přihlášení veliký význam. Přihlásit se k trvalému pobytu
v místě, kde žiji, je nanejvýš rozumné a solidární. Je to důležitý
příspěvek pro obec jako celek a tedy pro všechny, kteří v ní
žijí. Provedení tohoto administrativního úkonu je navíc vcelku
jednoduché. První krok je nahlásit změnu na obecním úřadu
v Chýni a díky základním registrům se další kroky zjednodušily.
Podobnosti na webu www.szrcr.cz/akce.
Proto naléhavě žádám naše nepřihlášené spoluobčany,
přihlaste se prosím k trvalému pobytu v Chýni! Pomůžete
tím zvelebit a rozvíjet obec, ve které skutečně žijete.
Anna Chvojková

ZASTUPITELSTVO
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Usnesení č. 45/2015 zastupitelstva obce Chýně
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 6. 2015
Zastupitelstvo obce
A. bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva;
b) návrh věcného záměru systému plateb za svoz komunálního odpadu.
B. schvaluje
a) smlouvu o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 166/33 k. ú. Chýně se společností ČEZ Distribuce, a.s.;
b) stanovisko zastupitelů k prodeji
a k pronájmu obecních pozemků, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;
c) žádost pana Richarda Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č.
147/1 k. ú. Chýně a zmocňuje starostku
obce k uzavření smlouvy o pronájmu
v souladu s bodem B. b) stanoviska zastupitelů k prodeji a pronájmu obecních
pozemků;
d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností BRAND
R1 spol. s r.o. na pozemcích p. č. 166/151
a p. č. 166/148 k. ú. Chýně;
e) koupi pozemků od firmy OXES s.r.o.

za cenu 1.499.903,- Kč dle kupní smlouvy, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy;
f ) plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací pro období 2016–2025 obce
Chýně ve variantě „reálné možnosti“;
g) žádost o souhlas s rekonstrukcí objektu bez č. p. na pozemku p. č. 22/33 k. ú.
Chýně a povolená zpřístupnění tohoto
objektu ze západní strany s tím, že stavebník provede zpřístupnění pozemku
na své náklady a v souladu s plánem revitalizace centra obce;
h) přijetí dotace na pořízení motorového
štěpkovače, tří valníků a 40 ks kompostérů ve výši 779 175,- Kč;
i) obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 1/2015 o stanovení koeficientů pro
výpočet daně nemovitých věcí;
j) definici barev symbolů obce Chýně v barevných modelech CMYK, RGB
a Pantone; definice je přílohou č. 3 tohoto usnesení;
k) rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu
obce Chýně na rok 2015;
l) uzavření smlouvy s ateliérem CMJN,
Paříž, Francie na zpracování projektové
dokumentace a dalších činností pro vý-

stavbu nové základní školy v navrženém
znění s těmito změnami:
• závazné termíny budou stanoveny
zvlášť pro projektovou část a pro inženýring
• sankce budou stanoveny poměrnou
částkou z ceny jednotlivých etap
• projektová dokumentace bude zpracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení vč. bazénu
• úhrady budou probíhat ve splátkách
po skončení každé etapy.
m) uzavření smlouvy o dílo s firmou Haas
Fertigbau Chanovice, s.r.o., IČ 62496867
dle vysoutěžených podmínek na výstavbu nového pavilonu MŠ; cena zakázky je
8.810.266,- Kč bez DPH a doba realizace
14 týdnů a 4 dny od nabytí právní moci
stavebního povolení.
C. zamítá
žádost pana Michala Weinfurtera o vydání souhlasu s výstavbou dřevěné a plechové boudy na pozemku p. č. 185/511
k. ú. Chýně.
Přílohy usnesení a zápis z jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách obce v sekci Samospráva obce/
Usnesení a zápisy.


Zpráva starostky o činnosti obce
ze dne 24. června 2015

Obec se stala oficiálním vlastníkem
objektu č. p. 170 v ulici Okružní. Byly vyměněny zámky a objekt byl zmapován
a zaevidován.



Proběhlo jednání s firmou 1. Vodohospodářská ve věci náhrady škody za prohraný soudní spor s TS Hostivice. Další
jednání se uskuteční 1. července 2015.



Právní zastoupení obce řeší soudní
spor s paní Mgr. Urbánkovou, ve kterém
Mgr. Urbánková napadá platnost jejího
odvolání z funkce ředitelky.



 Státní Fond Životního Prostředí (SFŽP)

zaslal obci vyrozumění o porušení podmínek dotace na čistírnu odpadních vod
(ČOV) a podezření z porušení rozpočtové kázně v souvislosti s neoprávněným
čerpáním dotace. K dané situaci došlo
tím, že současná prokazatelná účinnost
čištění ČOV je nižší než byla prokazatelná čistící schopnost při předložení dotace. Obec ve spolupráci s firmou Provod
navrhla dvě různá řešení – změnu vstupních údajů, které dle doložitelných dat
byly vyplněny chybně nebo očistění dat
o tehdejší provoz firmy Cajthaml. Druhá
varianta byla SFŽP akceptována a návrh
na vrácení dotace byl stažen.
Proběhlo jednání bez uveřejnění, ve
kterém byl vybrán vítěz architektonické
soutěže – ateliér CMJN – k realizaci projektové dokumentace za cenu 9,3 mi-



lionu Kč bez DPH za všechny fáze projektu.
Proběhl výběr dodavatele stavby mateřské školy – vítězný dodavatel je firma
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., cena zakázky je 8 810 266 Kč bez DPH.



 Na Státní fond dopravní infrastruktury

byla odevzdána žádost o dotaci na výstavbu chodníků podél ulice Rudenská
a 26. 6. 2015 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na realizátora stavby.
Došlo k podpisu dohody o narovnání
mezi společností Oxes a obcí v plném
rozsahu, dle návrhu textu a za výše
schválené zastupitelstvem.





CHÝNSKÝ ZPRAVODAJ

Proběhlo jednání s TS Rudná ve věci
uzavření smlouvy a dodání podkladů
k dokumentaci a vedení přivaděče. Zároveň byly řešeny smluvní vztahy dohod
vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
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V architektonické soutěži na novou školu zvítězil
Atelier CMJN z Paříže
(Dokončení ze str.1)
představě přiblížil návrh francouzského
ateliéru s neotřelým úsporným řešením
využití prostor, mysleli jak na užitnou tak
i estetickou stránku projektu,“ řekla starostka Anna Chvojková.
Následně musely tři nejlepší týmy –
Atelier CMJN z Paříže, ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová z Bratislavy a Martin
Neruda, Jana Šťastná a Zuzana Boháčová z Prahy – předložit cenové nabídky na
architektonické a projekční práce.
S vybraným týmem, kterým je Atelier
CMJN z Paříže, obec podepíše smlouvu
o dílo, kterou se architekti zavážou, že

svůj návrh úspěšně dotáhnou až k realizaci. Po letních prázdninách, na začátku
školního roku, pak uspořádá obec spolu
s organizátorem soutěže prezentaci, na
které vybraný ateliér představí veřejnosti svůj návrh. Ve zpravodaji nicméně už
nyní přinášíme některé vizualizace vítězného návrhu.
„Samotná základní škola bude složena z přípravné třídy, I. a II. stupně. Výuka bude paralelní: I. stupeň bude mít
celkem 10 tříd s maximálním počtem
330 žáků, II. stupeň s kapacitně 8 třídami
(z nichž některé jsou zároveň odbornými učebnami) a s maximálním počtem

240 žáků. Součástí předmětu soutěže
byl i návrh bazénu a doplňkových služeb, ale realizaci předpokládáme až ve
druhé fázi projektu, v současné chvíli
není v rozpočtu prostor,“ uzavřela starostka Anna Chvojková.
O dalších krocích, které budou podle
stanoveného harmonogramu následovat, vás budeme informovat v podzimním vydání Chýňského zpravodaje.
-mnaFoto: archiv
Vizualizace: Atelier CMJN

Vizualizace vítězného návrhu

Pozemek, na kterém by v roce 2017 měla stát nová škola

Vizualizace vítězného návrhu

Kapacita ZŠ v následujících dvou školních letech

CHÝNSKÝ ZPRAVODAJ

Podle současného harmonogramu by měla být v Chýni otevřena nová základní škola v roce 2017. Do otevření této školy
nás ale čekají ještě nejméně dva školní roky a stále častěji se setkáváme s otázkou, jak a zda vůbec, bude zajištěna dostatečná kapacita prvního stupně ZŠ pro toto přechodné období.
Chceme zdůraznit, že zajištění dostatečné kapacity školy je
pro obec povinností a pro nás naprostou prioritou, a proto vůbec nepřipouštíme, že by situace mohla dojít tak daleko, že by
chýňská škola nemohla přijmout všechny přihlášené děti. Pro
školní rok 2015/2016 má škola dostatečnou kapacitu v současné budově i pro otevření dvou prvních tříd a akutní nedostatek míst proto nehrozí. Nedostatečná kapacita současné budovy hrozí až pro školní rok 2016/2017. Pro tento rok počítáme
s otevřením jedné, v případě nutnosti dokonce i dvou dalších
tříd ZŠ v budově Okružní 170 (bývalá Jednota). Tuto budovu
obec plánuje získat v nejbližší době do svého vlastnictví. Do
září roku 2016 bude tedy dostatek času na přípravu a realizaci

rekonstrukce objektu na třídy ZŠ. Budova je dost velká na to,
aby i při případném zpoždění výstavby nové školy poskytovala
dostatečnou kapacitu pro další žáky chýňské školy.
Problém kapacity ZŠ do postavení tedy máme na zřeteli a obec pro něj má připravené řešení. Chceme ujistit rodiče
budoucích školáků, že o kapacitu chýňské školy nemusejí mít
obavy. Pokud se vaše děti v Chýni přihlásí do školy, určitě budou přijaty a ani nehrozí, že by tuto školu z kapacitních důvodů musely předčasně opustit.
Anna Chvojková, starostka
Petra Vacková, místostarostka

NOVÁ ŠKOLA V CHÝNI
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Kroužky pro všechny:
děti, rodiče i seniory
Existuje celá řada možností, do jakých volnočasových aktivit se můžete v příštím školním roce zapojit. Už nyní máte možnost si nezávazně vybrat, co by bavilo vás, vaše děti či jejich prarodiče, abychom vše stihli včas zabezpečit. Anketní lístek vyplňte a odevzdejte do 30. července 2015 na obecním úřadě. Nebo jej
můžete vyplnit online na webu obce www.chyne.cz.

Senioři

Tvůrčí činnost (pokračování)



všestranné cvičení pro
děti

  



míčové hry

   vaření

Znalosti a dovednosti

  volejbal
  basketbal
atletika

 

   cyklistika
jóga pro děti



  jóga pro dospělé
   in-line bruslení
  

slack line (moderní provazochodectví)



judo (pro děti od 4 let)

Umění
   sborový zpěv


tanečky pro děti (rytmika,
pohybová přípravka)

   břišní tance

Víkendové aktivity
(1x za měsíc)

rukodělný/technický
kroužek/řezbářství

   počítače /tablety
   cizí jazyky
   astronomie

   vědecko-technický
kroužek
  

chovatelství/přírodovědný kroužek



Ekoškola/ekovýchova



finanční gramotnost pro
děti

Speciality
   instruktáž první pomoci
   mateřské centrum
   kavárna

   zahrádkář

Leona Vyvialová

Tvůrčí činnost
   lego kroužek
tvůrčí dílny (různorodá
   výtvarná činnost, rukodělné práce)
   modelář

Víte, kde získat informace o tom, co
se děje v naší obci? Zdrojů je hned
několik:
 www.chyne.cz
 https://www.facebook.com/
novazschyne
 zaregistrujte se k odběru novinek
na webu www.chyne.cz
 sledujte nástěnky v obci
 www.forum-chyne.cz/


   fotografický kroužek

   geokešink

   hasiči

Informační zdroje o akcích
v Chýni:

   šachy

Pozn. Tabulku, prosím,
vystřihněte a odevzdejte do
schránky na obecním úřadě
v Chýni.

   turistický kroužek

Připojte se ke společenství rodičů,
učitelů a zájemců o vzdělávání dětí.
Scházíme se pravidelně jednou
měsíčně a vytváříme spolu obraz
nové školy, bavíme se o vizích
a hodnotách školy, ale nejen to. Chtěli
bychom změnit život v Chýni už nyní,
plánujeme volnočasové aktivity na
příští rok pro děti, seniory i dospělé,
přemýšlíme o aktivitách, které by
přinášely radost…
Chcete-li se aktivně zapojit, přihlaste
se, prosím, e-mailem na adresu:
skola@chyne.cz.

Zapojte se do života v Chýni

Foto: archiv autorky

Hledáme dobrovolníky, kteří by nám v budoucnu pomohli se zabezpečením víkendových akcí pro děti i dospělé. Pokud máte chuť se aktivně podílet na aktivitách obce, napište nám na skola@chyne.cz. Dejte nám vědět, co by vás bavilo
dělat (organizace, administrativa, příprava letáků, her, programu…), jak často
a kdy máte prostor (například jednou měsíčně jedno odpoledne, jednou týdně
dvě hodiny, apod.).


CHÝNSKÝ ZPRAVODAJ

Sport a pohyb

Rodiče

Výjimku tvoří kavárna a mateřské centrum, kde by byl individuální program.
Přehled kroužků, o které bude největší
zájem, naleznete již v polovině srpna na
webu obce s možností se závazně přihlásit. Kroužky budou pravděpodobně probíhat v prostorách školy, školky, sportovní haly a v přírodě v okolí obce.

Děti

Senioři

Rodiče

Děti

Projděte si seznam nabízených možnosti a označte, o které aktivity byste
měli zájem (hlasujte, prosím, do příslušného sloupce podle věkových kategorií).
Kroužky jsou rozděleny do několika částí
podle témat, ale také podle frekvence
konání na pravidelné, týdenní a víkendové, které by se konaly jednou za měsíc.

Poradní sbor nové školy
v Chýni
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Dvě nové třídy pro MŠ:
ve hře jsou stále dvě varianty

Akce na prázdniny a září
7. až 9. srpna
vodácký zájezd – TJ Sokol
22. až 23. srpna
cyklistický zájezd Šumava – TJ Sokol

5. září
Diogeniáda – areál Višňovka
6. září
Pohádková alej
7. září
Posezení seniorů – 16:30 hod., zasedací místnost obecního úřadu

První varianta počítá se zahájením
stavby do 25. července s tím, že zároveň
by byly zahájeny práce na kompletní rekonstrukci prostor prvního patra ve stávající školce. V průběhu července a srpna
bude vyhlášeno výběrové řízení na dodávku nábytku a didaktických pomůcek.
Na konci prázdnin by měla být dokončena rekonstrukce prostor a v září nebo
říjnu by mohl následovat mimořádný
zápis dětí do MŠ. Dokončení realizace
novostavby dvou tříd je naplánováno na
konec října a děti by do školky mohly nastoupit 2. listopadu letošního roku.
Druhá varianta počítá se stejným termínem zahájení stavby, tedy 25. červencem, ale s tím, že rekonstrukce prostor
prvního patra ve stávající školce neza-

čne. Během prázdnin by následovalo
výběrové řízení na dodávku nábytku
a didaktických pomůcek a novostavba
dvou tříd by byla dokončena na konci
října. Pak by se děti z prvního patra stávající budovy přesunuly do novostavby
a teprve poté by byla zahájena rekonstrukce prostor v prvním patře. Počítá se
s termínem dokončení 10. prosince letošního roku. V listopadu nebo prosinci
by proběhl mimořádný zápis dětí, které
by do školky mohly nastoupit 4. ledna
příštího roku.
Dva měsíce. To je časový rozdíl mezi
oběma variantami. O tom, která se bude
nakonec realizovat, vás budeme včas informovat.
Anna Chvojková

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání

12. až 13. září
cyklistický zájezd – TJ Sokol
19. září
Tenisový turnaj – TJ Sokol (tenisové
kurty Hostivice)

Blahopřání jubilantům

CHÝNSKÝ ZPRAVODAJ

Během prázdnin by z velké části měla probíhat přístavba mateřské školy, která
by měla navýšit kapacitu školky o dvě třídy. Výběrová komise rozhodla o tom,
že realizace se ujme společnost Haas Fertigbau Chanovice. Nicméně stále ještě
není rozhodnuto, o konkrétním harmonogramu stavby. Existují dvě varianty.
O tom, která varianta se bude nakonec realizovat, se rozhodne v závislosti na
dalším poptávkovém řízení a množství odvolání vyjadřujících se orgánů.

Po dlouhá desetiletí bylo našim dobrým a milým zvykem, že zástupce
Obecního úřadu Chýně přišel oslavencům obce popřát k jejich životnímu jubileu. Obcí iniciovaný, pro
nás i oslavence příjemný moment,
již není v souladu s platnou právní
normou. Bohužel zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, nám
neumožňuje poskytnout Komisi pro
občanské záležitosti námi evidovaná
osobní data občanů k těmto účelům.
Rádi bychom však tuto tradici zachovali. Žádáme proto především příbuzné, přátele či samotné oslavence
s trvalým bydlištěm v Chýni, aby nám
dali souhlas tím, že nám telefonicky
oznámí datum narozenin. Konkrétně
jde o oslavence, kteří brzy dovrší 70,
75, 80, 85, 90 či 95 let. Zavolejte prosím na tel.: 311 510 673.
Děkujeme za pochopení.
(ou)


Obec Chýně vyhlašuje výzvu k přihlášení zájemců
o zaměstnání.
Název územního samosprávného celku: Obec
Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ
00241296
Druh práce a místo výkonu práce: kumulace činností souvisejících s manuelní zručností a dovednostmi vedoucího pracovníka
 drobné opravy a údržba zařízení obce - zednické
práce, truhlářské práce, malířské a natěračské práce, zámečnické práce, údržba technických zařízení
obce – sekačky, křovinořezy, malotraktor apod.,
řidičské práce (osobní vozidlo, malotraktor) apod.;
 vedení týmu pracovníků provádějících úklid
a údržbu veřejných ploch v obci Chýně – organizace práce, kontrola práce a rozdělování činností
jednotlivým pracovníkům, načasování prací dle
počasí apod.;
 pracoviště Chýně s místem výkonu práce v katastru obce Chýně; pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup ihned.
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která
je cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk.
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající
povaze správních činností, kterou má zájemce
vykonávat:
a) střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem v některém z uvedených oborů (zedník,
truhlář, instalatér, malíř natěrač apod.)
b) manuelní zručnost
c) samostatnost
d) komunikační dovednosti
e) řidičské oprávnění skupiny B
f ) předpoklady pro vedení týmu.

Zájemce podá k územnímu samosprávnému
celku písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f ) datum a podpis zájemce.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se uvedených činností
b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Platová třída odpovídající druhu práce a kvalifikaci zaměstnance: 3 - 4 (dle nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě).
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 7. 2015 do
12:00 hod.;
Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí
být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní
200, Chýně, 253 01 Hostivice, k rukám tajemnice
obecního úřadu.
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Obecní
úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice.
Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
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Z posezení u kávy... se pomalu, ale jistě stal spolek Senioři Chýně z.s. Spolek
je zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Naše
stanovy mimo jiné říkají, že Senioři Chýně z.s. je samosprávná, dobrovolná,
nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení aktivního a společenského života seniorů v obci
Chýně. Posláním spolku je zejména – rozvoj aktivního a společenského života
seniorů a podpora vzájemné komunikace mezi občany. Členství ve spolku je
dobrovolné. Členem spolku Senioři Chýně z.s. se může stát každá fyzická osoba
starší 18 let... Proto přijďte mezi nás, scházíme každé první pondělí v měsíci
v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Chýně. Tím končí úřední šiml a začíná práce radostnější.
Po dubnovém otevření Garden parku v Jenči jsme někteří absolvovali jeho
prohlídku.
V měsíci květnu, a to 4. května, nám
naše posezení zpříjemnil pan Pavel Fousek, kronikář obce Chýně, vyprávěním
spojeným s promítáním fotografií o návštěvě Pompejí.
13. května jsme společně se spolkem
seniorů z Úhonic absolvovali vyhlídkovou plavbu pražskými Benátkami – což
bylo úžasné!
24. května jsme za finanční podpory
obce Chýně podnikli výlet na rozkvetlý
Štiřín s prohlídkou zámku a za přítomnosti RNDr. Větvičky jsme se prošli zámeckým parkem. Ve „Štiřínské stodole“
jsme poobědvali a pokračovali na zámek
Jemniště. Prohlídka zámku a parku se
nám také velice líbila a byli jsme překvapeni, jak současný majitel Jemniště
– hrabě Šternberg, který se svou rodinou obývá levé křídlo zámku, o zámek
pečuje. Po kávě a zákusku jsme unaveni, ale spokojeni, nasedli do autobusu
a hodný pan řidič Zdeněk Kabele nás
dovezl domů. Za tento zážitek i proto, že
to byl první výlet spolku Seniorů Chýně
z.s. , který se nám vydařil, děkujeme OÚ
Chýně, paní starostce Chvojkové a paní

místostarostce Vackové, které nám moc
pomáhají. Poděkování patří též paní Evě
Jehlíkové a paní Aleně Procházkové, našim velkým pomocnicím v administrativě. Do budoucna bychom si přáli, aby se
s námi setkávali na posezení nebo na výletech třeba pracovnice OÚ, nebo naše
sestřička ze zdravotního střediska, která
s námi nemusí být jen když je nám „ouvej“, ale i když je nám „ejchuchu“!
V pondělí 1. června nás na našem pravidelném setkání navštívil herec pan Jiří
Klem, který je již mnoho let občanem
Chýně. Jeho návštěva nás všechny velice
potěšila.
Zatím poslední akcí před prázdninami
bylo v sobotu 20. června Pouťové posezení s harmonikou, které nám zpříjemnila
Mgr. Daniela Foltýnová, rovněž občanka
Chýně a naše vlastní pouťové pohoštění.
A tím končí naše aktivity v I. pololetí
roku 2015. Opět se sejdeme v pondělí
7. září v 16:30 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Budete odpočati po prázdninách, tak
se těšíme na vaše návrhy, co bychom
mohli podniknout ve II. pololetí.
Senioři Chýně z. s.

Hostivice RUN 2015
Blahopřejeme paní Tatianě
Maškové (218) z Chýně k pěknému třetímu místu ve 2. ročníku
běhu Hostivice RUN na 10 kilometrů!
Chýňské ženy

Zasedání zastupitelstva

Zveme vás na zasedání zastupitelstva
obce, které se koná v následujících
termínech v zasedací místnosti na
obecním úřadu:
9. září od 18:00 hodin
14. října od 18:00 hodin
18. listopadu od 18:00 hodin
16. prosince od 18:00 hodin

Vítání občánků – výzva

Narodilo se vám miminko a máte
zájem o účast na slavnostním vítání
občánků? Stačí oznámit jméno dítěte,
datum narození a adresu trvalého bydliště v Chýni na OÚ Chýně paní Aleně Procházkové na e-mail prochazkova@chyne.cz nebo na telefonní čísla:
311 510 673 či 311 670 595.

Obec pořídí nový štěpkovač
a kompostéry
Obec získala dotaci na nákup štěpkovače a kompostérů. Celková výše
dotace od Státního fondu životního
prostředí činí 779 175 korun, celková
cena pak dosahuje výše 865 751 korun. Obec také financuje přípravu
a administraci projektu. Podrobnosti
jsou k dispozici na obecním webu.
www.chyne.cz

Buďte informováni díky SMS
Již od 26. ledna letošního roku mohou občané Chýně využívat novou
informační službu prostřednictvím
SMS. Umožňuje zasílání informací
obecního úřadu v případě přerušení
dodávek elektřiny, vody, hrozby náledí a podobně na zaregistrovaná čísla.
Tento systém je pro občany s trvalým
pobytem v Chýni zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
K registraci stačí zaslat email na adresu ou@chyne.cz s předmětem
„Registrace k odběru SMS“. V textu emailu uveďte mobilní telefonní
číslo, jméno a příjmení a přesnou
adresu bydliště. Po ověření trvalého
pobytu v obci budete zaregistrováni.
Po úspěšné registraci obdržíte nejpozději do 48 hodin potvrzovací SMS
zprávu. Další možností je registrovat
se osobně na obecním úřadě.
Služba zasílání SMS a s ní související
databáze je chráněna technickými
prostředky. Společnost, která službu
provozuje, je registrována u Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
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Vznikl spolek Senioři Chýně z. s.
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Děti měly svůj den
V neděli 7. června se děti v Chýni opravdu vyřádily. Bohatý program sliboval spoustu zážitků, sportovních výkonů
a dobrot. Protože se pořadatelé obávali rozmarů počasí, přesunul se celý program z odpoledních hodin na dopoledne,
nakonec však dětem přálo i to počasí.
Při vstupu na dětské hřiště, kde se odehrávalo vše kromě orientačního závodu,
děti obdržely na uvítanou sladkosti a pití,
ale také kartičku, která byla vstupenkou
na všechny atrakce a soutěže. Děti na ni
navíc obdržely zdarma zmrzlinu a balonky. Každé dítě mohlo zvolit podle svých
zájmů a možností různě obtížné soutěže
a atrakce: od jízdy na koloběžce a s kočárkem, střikem vody na cíl, přes chytání

a poznávání ryb, orientační běh, obruče
hula–hop, chůzi na chůdách a stavění
věže z kostek, až po nejtěžší disciplíny,
jako byla stezka zručnosti a stavění bedýnek za pomoci jeřábu. To vše za doprovodu hudby a s možností občerstvení. Za každou absolvovanou disciplínu
a soutěž děti obdržely podle dosažených
výsledků kameny, které pak vyměnily za
drobné dárky v přichystaném krámku.

Běh Chýní 2015
Dne 21. června se v okolí Strahovského rybníka pod záštitou Chýňské o.p.s. - Občané, Přátelé, Sousedé a Chýňského
běžeckého klubu uskutečnil 1. ročník Běhu Chýní. Vedle
tří závodů nechyběl doprovodný program jako dětské hry
a měření tlaku a cukru v krvi a také skvělé občerstvení.
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Děti ve věku 3-6 let si zkusily (pro mnohé) svůj první běžecký závod na trati „300 lučních metrů“, starší děti pak předvedly
svůj talent v závodu „Kolem Strahováku“, který měřil 750 m.
Hlavního závodu, „Chýňské pětky“, jejíž trasa se vine po
polní cestě a lesní silničce od Strahovského rybníku k Baště
a ke sportovní hale ve Břvích, se zúčastnilo 44 běžců a běžkyň z Chýně a přilehlého okolí. V absolutním pořadí zvítězil
Jiří Rosol v traťovém rekordu 17.34, mezi ženami pak Andrea
Mottlová v čase 23.12.
Jediným drobným nedostatkem byla poměrně malá účast
„Chejňáků“, jichž se hlavního závodu zúčastnilo pouze sedm.
Všichni nicméně předvedli pěkné výkony, mezi nimiž bych
ráda vyzdvihla výkony dvou členek Chýňského běžeckého
klubu, Dáši Záhorové a Terezy Čápové, které si obě zaběhly
osobní rekordy a na 5km trati poprvé pokořily hranici 30 min.
Byl to pěkný závod na slušné sportovní úrovni, doprovázený
příjemnou atmosférou. Pro příští ročník nám stačí doufat už
jen ve vyšší účast domácích.
Alena Mazzolini

Foto: autorka

Inzerce

Spokojené děti, ulepené od cukrové
vaty, pak se svými dárky opouštěly dětské hřiště s přáním, aby se dětský den
honem rychle opakoval.
Obec Chýně děkuje všem sponzorům
a organizátorům dětského dne za krásné
chvíle věnované našim dětem.
- DM Foto: Jiří Grégr
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Vznik vojenské posádky u Chýně
V minulém vydání Chýňského zpravodaje jsme společně s panem Miroslavem Rajtorou starším a panem Zdeňkem Poláčkem vzpomínali na události z konce druhé světové války v Chýni. Dnes se do historie Chýně ohlédneme s panem
Josefem Chybou, který je jejich vrstevník.
Krátce po rozhovoru s oběma pány
jsem se potkal s Josefem Chybou. Na
moji otázku, jestli si na tyto věci vzpomíná, mě ujistil, že ano. Proto jsem mu
předal zápis rozhovoru s pány Rajtorou
a Poláčkem a poprosil jsem ho, aby si ho
přečetl, a pokud si vzpomíná na něco
dalšího, nebo si pamatuje některé věci
jinak, aby mi svoje vzpomínky napsal.
To mi slíbil a zároveň nabídl, že najde
fotografie, které mají k těmto událostem
vztah. Fotky našel, půjčil mi je a já jsem
z nich dal udělat zvětšeniny. Jedno foto
zachycuje partu kluků sedících na stohu
dřevěných panelů. A tyto panely byly
z rozebraného vojenského baráku, který
byl pod palpostem. Na druhé fotografii
je část této klukovské party na chodníku
před domem „u Jahodů“ v čp. 2. Panely
byly složeny ve dvoře tohoto hospodářství. Po zvětšení fotek jsem zjistil, že
všichni mají na klopě trikoloru, někteří
i kravatu. Když jsem se nad tím pozastavil, pan Chyba si vzpomněl, že fotky
vznikly při Májích, které se slavily právě
na tomto dvoře krátce po osvobození.
Z panelů byl později postaven domek
pro dělníky, kteří po válce těžili písek
v místní pískovně.
Pana Chyby jsem se také zeptal, co si
pamatuje o zastřelení pana Ševíta. Zde
je jeho popis této události: občané Chýně pan Ševít a pan Vysušil (asi 5. května
1945) se vraceli domů ze zaměstnání ve
večerních hodinách z Hostivice. Pan Vysušil šel škarpou směrem k Baště. Pan
Ševít šel škarpou kolem pěšinky pode

Na fotografii sedí chlapci, kteří vzpomínali na svoje zážitky z konce války. Dřevěné díly pocházejí z rozebrané ubikace, kterou měli Němci na palpostu.
Foto: archiv Josefa Chyby

dvorem. (To je cestička mezi dnešní betonárnou Berger a plotem OK TRANSU, poznámka kronikáře.) Pan Ševít zde byl zastřelen Němci, zakopanými na palpostě.
Abych se co nejblíže přiblížil tomu,
jak tato událost proběhla, obrátil jsem
se s dotazem na dceru pana Vysušila,
paní Janu Procházkovou. Ta potvrdila
popis Josefa Chyby a doplnila, že se oba
pánové vraceli z práce v Praze, vlakem
dojeli do Hostivice a z nádraží šli pěšky.

Pamatuje si, že otec popisoval, že to bylo
kvečeru. (Na pomníčku pana Ševíta jsem
si ověřil, že datum 5. 5. 1945 je správně, poznámka kronikáře.)
Pavel Fousek
kronikář
V příštím pokračování společné vzpomínání na konec druhé světové války
uzavřeme.
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Páťáci psali úvahy
Žáci 5. ročníku se v rámci českého jazyka seznamovali se slohovým útvarem – úvaha. Téma práce nebylo pevně stanoveno, bylo na individuálním výběru žáků. Zadáním bylo pouze, aby se žáci zamysleli nad nějakým obecně platným
tématem, přemýšleli nad ním, pochybovali o něm a došli k nějakému závěru.
Jednotlivé práce si můžete přečíst, myslím, že jsou opravdu povedené...

Proč ryby žijí ve vodě???
Osnova:
1. Proč ryby žijí ve vodě
2. Na souši ryby umřou
3. Ve vodě jsou od narození
Na souši nepřežijí moc dlouho, protože nemohou dýchat. Ve vodě mohou
plavat a mají volnost. Jsou to vodní živočichové. Mají potravu mezi sebou, větší
ryby pojídají ty menší a ty nemocné.
Kdyby žily na souši, neměly by co jíst.
Proč by ryby na souši neměly co jíst??
Proto že ryba jí rybu a ryby žijí ve vodě.
Narodí se s ploutvemi, aby mohly plavat, jako když má pták křídla. Proč se

Proč jsou zebry černobílé?
Osnova:
1. Proč jsou zebry černobílé?
2. Proč jsou jejich pruhy nepravidelné?
3. Proč nežijí na Antarktidě?

ryba narodí s ploutvemi??? Aby mohla
plavat. Ryby mají dvě ploutve, se kterými
se pohybují po celém moři, rybníku, řece
nebo čemkoliv kde je voda.
Ryba se rodí z jikry a z jikry se dělá kaviár, který se dává především na chlebíčky.
Ryby se loví na prut, jako návnada se
používají: kukuřice, žížaly a menší rybky.
Kromě lidí ryby pojídají i ptáci, medvěd,
tuleň, tučňák a ostatní živočichové.
Aby ryba přežila, musí proto mít vodu.
Ryby žijí po celém světě v různých velikostech. Jsou ryby které žijí ve slané
vodě a ve sladké, ve slané žijí: žraloci,
delfíni, kosatky, tuňáci a ve sladké vodě
žijí: kapr, cejn, uhoř, lín, štika.

Ale kdo by je sněd? To asi nebudou
s těma ledníma medvědíma moc velcí
kamarádi, když je budou jíst. Kdy by měli
žít na Antarktidě tak by byli asi jenom
bílé aby nebyli tak vidět.
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Osnova:
1. Proč je v moři víc vody?
2. Kdo za to může?
3. Kde je nejhlubší?
Někdo si myslí, že kvůli dešti hranice vody stoupá. Ale já si myslím, že za
to můžou ledovce, které se rozmražují
kvůli globálnímu oteplování.
Ale proč je globální oteplování? Kvůli
tomu, že je pořád víc a víc lidí a aut, která vyfukují plyny. Ty plyny vstupují do
vzduchu a dělají v atmosféře díry.

Osnova:
1. Proč jsou Simpsonovi žlutí?
2. Proč Homer jí koblihy?
3. Proč Bart dělá lumpárny?
První co mně napadne je, já jsi myslím, že mají žloutenku. Ale je to tak? To
nevím třeba to tak autor vymyslel nebo
tak byli na objednávku. Na objednávku
nebyli, autor je tak vymyslel. A nedokážu
si představit, že by byli na příklad modré.
Homer má rád koblihy, protože jsou
sladké. Kdyby, byli slané určitě by mu nechutnali, proto se po nich každého ptá.
Bart vymýšlí blázniviny, aby se líbil holkám a klukům. Kdyby nezlobil všechny
holky a kluci by ho nesášeli. K Bártovy
to šílenstvý patří, ale jenom trošičku. Je
nejlepším kamarádem s Milhousem Van
Houtenem a oni dva jsou fakt dvojka,
protože spolu dělají blbiny a hlouposti. 

Úvaha

Zebry se rodí černobílé, ale proč? Já si
myslím, protože kdyby byla třeba červená,
tak by si jí všimli masožravci. Ale protože
jsou černobílé, tak jsou hůř vidět a červené
by byli ošklivé, ale černobílé jsou pěkné.
Někdo si myslí že zebry mají pruhy
stejné. Ale já si myslím že ne, že je každá
originální jako vločka.
Proč nejsou třeba tečkované nebo
hvězdičkované? Ty by byli taky pěkné.
Proč zebry žijí v Africe? Mohly by třeba
žít na Antarktidě a mohly by se kamarádit s ledníma medvědíma. Ale kdyby žili
na Antarktidě tak by byli kvůli své černobílé barvě vidět a mohlo by je něco sníst.

Úvaha Moře

Simpsonovi

Osnova:
1. voda se vypaří do mraků
2. když je vody hodně tak prší
3. když se střetnou dva mraky tak je
bouřka
4. hlavně se nesmíme schovat pod
strom, protože by to špatně dopadlo

Proč stoupají? Protože jsou teplé.
A proč jsou teplé? Protože prochází
horkým motorem. Ale proč je motor
horký? Protože jsou teplé díky ropě,
která se těží hlavně v moři. Ale netěží
se na nejhlubším místě v moři. Proč?
Nejde tam položit ropná plošina.
Proč? Když je jedenáct kilometrů hluboký, tak co byste chtěli? Toto místo
je Mariánský příkop. Proč příkop a ne
hora? Hora je vysoká, ale příkop je hluboký.



Vyprávění:
Když začne pršet tak se může stát, že
budou povodně. Bouřka se vytvoří tím,
že slunce vodu vypaří a tím se voda dostane do mraků. Když je vody hodně tak
začne pršet. To je koloběh života.
Bouře se může vytvořit, že se střetnou
dva mraky a to vytvoří blesky. Myslím si, že
voda vznikla tím, že byla schovaná v hoře.
Hora vznikla, když začal život na zemi.
Slunce je teplé tak že voda vezme teplo a změní se v páru. Proč je déšť dobrý?
Déšť je dobrý k tomu, že nemusíme zalévat kytky částečně.
Jak voda vznikla? Myslím si, že byla
voda chovaná v horách. Na co je voda?
Voda se používá na mnoho věcí, při vaření zahradničení a také i k výrobě nafty a benzínu. Proč si myslím, že je ropa
z vody? Ropa se těží a tedy se těží hornickým způsobem a když se těží ta hora tak
je v hoře voda tak se to prostě smíchá.
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Desatero sov
Dne 15. 4. 2015 se v naší škole uskutečnil vzdělávací program s názvem
„Desatero sov“. Tento vzdělávací program k nám přivezlo Občanské sdružení ORNITA. Program představil účastníkům jednotlivé druhy sov, které
žijí na území České republiky a to nejen slovně a na videích, ale tradičně
i s ukázkami živých ochočených sov.


 Máme tři nové ještěrky (gekončíky).
Dvě jsou samičky a jeden je sameček. Sameček je slepý.
 Máme je od: 14. 4. 2015.
 Pokud by měl někdo zájem, může
přispět na krmení. Příspěvky dávejte
paní učitelce Kubišové.
 Ještěrky jsou roztomilé.
Kristýnka Kuchařová

Ukliďme Česko!
Překvapilo Vás množství igelitových
pytlů naplněných odpadem rozesetých
ve městech a okolo komunikací ve všech
koutech republiky? Není se čemu divit. Přes 30 000 dobrovolníků sesbíralo
800 tun odpadů při druhému ročníku
dobrovolnické akce Ukliďme Česko.
Žáci ze základní školy se též této akce
zúčastnili.


Co vylepšit
v Chýni?
 Ulice:
1. Zlepšit povrch silnic
2. Udržovat přírodu
3. Zadělávat díry
4. Přidávat různé druhy popelnic
5. Zaasfaltovat kus ulice Hájecká
 Hřiště:
1. Lépe je opravit
2. Udělat nové hřiště
3. Přidávat atrakce
4. Více se o ně starat
5. Zpřístupňovat je
Danielka Fürstová

Školní počítače
jsou na nic!
S procesorem Intel Celeron, 2. generace, frekvencí 3 GHz a s jedním jádrem…..
Jsou na nic!!!
Díky 2 GB RAM jsou ty to počítače nepoužitelné!!!
A s operačním systémem Windows XP,
kterým skončila ochrana před 2 lety, jsou
pro školu extra třída.
Když by byla dotace 35 000 Kč na nové
počítače, mohlo by tu být třeba 10 počítačů Dell E6410 s Windows 7 a Intel Core
i5 4. generace.
Péťa Pražan

Co bychom chtěli změnit v Chýni?
1) V ulici Hájecká je prašná cesta, přes kterou všichni jezdí hrozně rychle. Když se
tam potom procházíme, jsme celé zaprášené, také těm kdo mají alergii na prach, to
není prospěšné. Byly bychom rádi, kdyby se tam ta cesta zabetonovala.
2) Po celé Chýni by se mohly umístit sáčky na psí exkrementy.
3) Aby se všude neházely odpadky, bylo by lepší přidat více odpadkových košů.
4) Vylepšit Chýňské hřiště přidělat více zábavných klouzaček atd.
Natálka Branná

Texty na této dvoustraně neprošly redakční ani jazykovou korekturou.
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Máme nové
ještěrky!!

