C H Ý Ň S K Ý Z P R AV O D A J
Starosta Chýně informuje

Vážení a milí
spoluobčané,
po druhé v letošním roce mám možnost i potěšení
pozdravit vás v úvodu našeho Zpravodaje. V prvním
čísle jsem předeslal, že se na jeho stránky promítne
podstatné dění v obci, zejména pro ty z vás, kteří nemají možnost či čas účastnit se veřejných zasedání
OÚ či tzv. Večerů otevřených dveří. Tak do toho: Pro
zpestření kulturního a společenského života obce jsme
otevřeli v prostorách obecního úřadu Galerii Kaina,
a to výstavou významného českého sochaře pana Radoše Cvrčka, který v Chýni dlouhá léta žije a tvoří.
V horizontu zhruba dvou až tří měsíců chceme pořádat výstavy dalších umělců, koncerty, prezentovat
i tvorbu a záliby místních lidí.
Navázali jsme užší spolupráci s okolními obcemi,
jejichž někteří čelní představitelé se zúčastnili milého a přátelského průběhu výše zmíněné vernisáže.
Učinili jsme také první krůčky v dialogu s místními podnikatelskými subjekty na téma pravidelných
příspěvků na obnovu obce a navázali jsme užší kontakty s institucemi dopravní obsluhy, zejména v oblasti prevence při zimních kalamitních situacích. Realizují se podrobnější a zodpovědnější jednání s developery o již probíhající či uvažované výstavbě v rámci
územního plánu. Vítáme také aktivity pana Kuchaře,
který vytvořil z objektu pro bowling příjemné společenské místo. A nyní bych rád poděkoval za spolupráci většině zastupitelů, dámskému týmu v kancelářích,
dobrovolníkům při brigádách a všem dalším, kteří se
aktivním zájmem i pomocí podílejí na řešení svízelných situací.
Všem dík a přání dobrého zdraví!
Váš Jiří Klem – starosta
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Z Chýně
na Smíchov
za třicet minut
Dnes dojedeme na Zličín autem či autobusem přibližně
za deset minut. Provoz u Zličína se bude postupně s narůstající výstavbou v regionu zahušťovat a je pravděpodobné,
že už průjezd Chrášťany a následně samotným Zličínem
bude pro řidiče komplikovaný. Z tohoto důvodu přemýšlí
obec nad snadnějším přístupem do metropole. Společně
se starosty okolních obcí – Rudná a Hostivice – jsme se
zároveň s vedením Ropidu (dopravce zajišťující místní
autobusovou dopravu) a zástupci Českých drah zúčastnili
jednání na Odboru regionálního rozvoje Středočeského
kraje, kde jsme hledali podporu pro náš návrh. Ten zní:
železniční spojení z Masarykova nádraží do Hostivice
s přestupem do Chýně a dále pak směrem na nádraží Smíchov přes Rudnou (bez přestupu), Hlubočepy, Řeporyje
a Zlíchov. Cesta vlakem z Chýně na nádraží Smíchov by
trvala přibližně 30 minut. Tuto trasu jsem měla možnost
projet vlakem v celé její délce při ukázkové jízdě, která
se uskutečnila pod záštitou náměstka ministra dopravy
Ing. Šlégra. Ten je velkým příznivcem příměstské železniční dopravy.
Jaké kroky musí být učiněny pro zdárnou realizaci této
myšlenky? České dráhy vypracují studii týkající se železničního využití v našem regionu, obec musí zahrnout dvě
plánované zastávky (Chýně – Háje a Chýně u přejezdu na
silnice směrem do Úhonic) a pak nás čekají další jednání
o financování této trasy. Pokud budete mít zájem o bližší
informace týkající se tohoto projektu, přijďte na veřejné
zasedání zastupitelstva 26. června.
Věra Kovářová – místostarostka
Chýňský zpravodaj (včetně prvního čísla) si můžete také přečíst na webových stránkách www.chyne.cz.

Několik členů zastupitelstva rezignovalo
Dne 18.4.2007 rezignoval pan Miroslav Rajtora na
mandát člena zastupitelstva za stranu „Nezávislí – Chýně“. Na jeho místo nastoupila z náhradníků kandidátní
listiny téže volební strany paní Jana Hnátková dnem 19. 4.
2007.
Dne 16. 5. 2007 obdržel OÚ Chýně dopis „Odstoupení kandidátů z kandidátky „Nezávislí – Chýně“, který
měl být pravděpodobně rezignací všech členů zastupi-

CO S OPADEM?
Naše obec se rychle rozrůstá, a tak vzniká i více odpadů, které musíme třídit, likvidovat a v lepším případě
(např. jako u papíru) i zpeněžit. Kontejner na velkoobjemový odpad, který byl každou první sobotu v měsíci
umístěn na návsi, se vždy velmi rychle naplnil, a občané,
kteří si trochu přispali, sem vezli svůj odpad zbytečně.
Už během dopoledne měl kontejner pořádnou „čepici“,
a tak nezbývalo než se otočit a čekat na další první sobotu. Rozhodli jsme se proto situaci řešit.
Od srpna bude kontejner na velkoobjemový odpad
přistavován dvakrát do měsíce, a to první sobotu v měsíci na náves (tak jak jsme byli zvyklí) a třetí sobotu v měsíci do sběrného dvora nad hřbitovem.
Nový systém by měl zajistit větší komfort pro občany,
a vzhledem k tomu, že ve sběrném dvoře bude přítomen
obecní zaměstnanec, bude dohlíženo, aby byl do kontejneru ukládán pouze odpad, který tam patří. Papír ani
plasty v něm nemají své místo, ani nebezpečný odpad,
jakým jsou třeba autobaterie. Také bude lépe zajištěno,
aby kontejner nevyužívali občané z okolních obcí. Další
výhodou bude možnost ukládat ve sběrném dvoře papír,
železo, hliník a použité oleje.

Co kam patří
Železo a hliník – do železného šrotu je možné ukládat
kromě sporáků, bojlerů, plechů atd. i vypláchnuté konzervy, např. od psího krmení. Hliníkový sběr je potřeba
oddělit od železa a uložit třeba do igelitové tašky.
Papír – jedná se o noviny, časopisy, kartony a jakýkoliv drobný papír z domácnosti. Papír nesmí být mokrý,
mastný či jinak znečištěný, a vzhledem k tomu, že je nejdříve uložen ve skladišti a pak překládán do kontejneru
výkupce, je NUTNÉ, aby byl pevně svázán, popř. uložen
do papírových krabic, a to jak kvůli lepší manipulaci, tak
i pro jeho zhutnění (účelnější využití objemu kontejneru). Sběr papíru probíhá pod patronátem místní ZŠ, což
zajišťuje výhodnější podmínky při výkupu. Množství sebraného papíru se dále započítává do soutěže, ve které
se naše ZŠ umísťuje na předních místech a vyhrává hodnotné ceny (nový počítač atd.). Byla by tedy škoda papír
nesbírat. Běžně praktikovaný sběr papíru v okolních
obcích (do modrých kontejnerů s odklápěcím víkem, na
kolečkách, objem 1100 litrů) není zdaleka tak výhodný.

telstva za stranu „Nezávislí – Chýně“ na jejich mandáty
členů zastupitelstva a zároveň rezignací všech náhradníků z kandidátní listiny téže volební strany na postavení
náhradníka. Vzhledem k tomu, že tento dopis nesplňoval
po stránce formální i obsahové náležitosti dané zákonem
pro rezignaci člena zastupitelstva na tento mandát a rezignaci na postavení náhradníka, obdrželi všichni členové zastupitelstva za stranu „Nezávislí – Chýně“ i jejich
Dle předběžné kalkulace by vývoz jednoho takovéhoto
kontejneru v Chýni stál 230,– Kč a pronájem kontejneru
70,– Kč měsíčně. Na rozdíl od současného stavu bychom
tedy museli svoz papíru dotovat.
Použité oleje – obec se stará i o sběr použitých olejů,
a to jak potravinářských, např. z fritovacích hrnců, tak
použitých motorových. Oleje musí být nality do vhodných obalů, pevně uzavřeny a zřetelně označeny, aby
nedošlo k záměně mezi motorovým a potravinářským
olejem.
Velkoobjemový odpad – jak už nám název napovídá,
jedná se o velký odpad, který není možné uložit do popelnice. Do kontejneru patří především starý nábytek,
koberce, matrace, velké kusy plastu se zalisovanými železnými částmi, jako jsou např. autonárazníky nebo dětské hračky atd.
Nebezpečný odpad – do této kategorie patří odpady
obsahující toxické nebo jinak ohrožující látky, jako jsou
barvy, chemikálie, hnojiva, ale i televizory, lednice, mrazáky, baterie, autobaterie atd.

Jak se odpadů zbavit
Svoz plastů, skla a TKO funguje, myslím, bez problémů. Pokud by se přece jen vyskytly nějaké nedostatky, kontaktujte, prosím, pracovnice OÚ na tel.:
311 670 595.
Svoz nebezpečného odpadu bude vždy s dostatečným
předstihem oznámen – provádí se jednou ročně.
Papír, železo, hliník, použité oleje – svoz těchto odpadů probíhá vždy první sobotu v měsíci. Odpady je
nutné umístit do 7.45 na chodník (nebo jiné vhodné místo) před dům. V případě deště se svoz odkládá na další
měsíc. Papír, železo, hliník a použité oleje bude možné
odevzdat nově též ve sběrném dvoře nad hřbitovem, a to
každou třetí sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin.
Velkoobjemový odpad – kontejner bude přistavován
každou první sobotu na náves (nejbližší termín 7. 7.).
Od srpna bude kontejner přistavován i každou třetí
sobotu v měsíci, a to do sběrného dvora nad hřbitovem
(první přistavení bude 18. 8.)
Ondřej Jelínek

náhradníci z kandidátní listiny dopis o neplatnosti
jejich rezignace.
Dne 30. 5. 2007 rezignoval na mandát člena zastupitelstva pan František Fingerhut a na jeho místo nastoupila
dne 31. 5. 2007 paní Jaroslava Himlová z náhradníků kandidátní listiny téže volební strany.
Dne 6. 6. 2007 rezignovala paní Jana Hnátková a na
její místo nastoupil dne 7. 6. 2007 pan Josef Novotný z náhradníků kandidátní listiny téže volební strany. Téhož dne
rezignovala také paní Jaroslava Himlová a na její místo
nastoupil dne 7. 6. 2007 pan Jaroslav Jakub.
V současné době (ke dni 13. 6. 2007) jsou členy zastu-

pitelstva za stranu „Nezávislí – Chýně“ pan Josef Mach,
pan Josef Novotný a pan Jaroslav Jakub.
Pozn.: Není vyloučeno, že v době vydání periodika bude již
situace v personálním obsazení členů zastupitelstva za „Nezávislí – Chýně“ jiná. Zjednodušeně řečeno, pokud budou
rezignovat ze zmíněné strany další zastupitelé, budou na jejich místa nastupovat další náhradníci až do doby rezignace
všech, co byli na kandidátní listině za „Nezávislí – Chýně“.
Poté zůstanou mandáty za „Nezávislí – Chýně“ dle zákona
o volbách do zastupitelstev obcí uprázdněné do konce funkčního období.
Dagmar Musilová – tajemník OÚ Chýně

Rekonstrukce
Bašty

„Chýňská riviéra“ – námět na úpravu části břehu rybníka Bašty“: koupání zpříjemní písečná minipláž chráněná stínící zelení, bazének pro malé děti a dřevěná mola (skákání, slunění). Bezpečnost přístupu a pohybu po silnici podmiňuje její rozšíření,
chodník by měl vést od obce až k severnímu okraji rybníka.
Skica Petr Kovář
Bašta je první rybník kaskády rybníků na Litovickém
potoce, první a nejstarší kontinuálně zachovaný v Chýni.
Svědčí o tom i koruna jeho hráze, obrostlá mohutnými lípami, jasany a osikami, jejichž stáří je možné uhadovat v řádu
desítek a stovek let. Stromy stárly a – neprořezávány, neošetřovány – chřadly. Na návodní straně nakláněly se nad hladinu víc a víc (děti využívaly toho a z houpadla z větve
spuštěného skákaly daleko do rybníka, komíhaly se nad hlavami cyklistů i automobilistů), silné suché větve ve větru
padaly na silnici. Několikrát sešli jsme se tu dříve kvůli způsobu řešení rizika možného úrazu, na odborné prořezání
nebyly peníze.
Koncem března – náhle a pro mnohé možná nečekaně
– zmizely stromy z návodní strany hráze šmahem, i ty nejvěkovitější. Teprve v té době (březen 2007) přišla na Obecní
úřad dokumentace – schválená ve stavebním řízení OŽP
Černošice a po nabytí právní moci – na rekonstrukci hráze.
Hospodář na rybníce (České rybářství, s.r.o., Mariánské
Lázně) se pro ni rozhodl již dlouho před tím, dokumentace
nese datum srpen 2006, a bezpochyby musel o tom jednat
s tehdejším zastupitelstvem a starostou.
Nejde o to ale vracet se nazpět a planě rozpitvávat něco,
co vrátit nelze. Rekonstrukce byla v dohledné době nutná
a současný návrh není pouze ryze účelový. Opravená hráz

bude složená ze starého tělesa (stromy na její vnější straně
budou zachovány) a části nové, dosypané (zához lomovým
kamenem na geotextilii). Na té v její nové podobě sice už
místo pro zeleň nebude, bude ale esteticky přijatelně masivně vydlážděna lomovým kamenem s vyklínováním. Po délce
bude rozdělena na dvě poloviny – ta dolní (jižní) bude až
na dno v poměrně mírném spádu 1:2,5, ta horní (od výpustku stavidla severním směrem v délce 103 m) bude ukončena
opěrnou zdí, protože podél ní bude na dně položena panelová cesta ke kádišti pro vozidla při výlovu.
S realizací mělo by se začít letos na sklonku léta. Bahno
bude vyvezeno na pole, hned jak bude po žních, následně
budou pokračovat zemní práce. V průvodní zprávě o charakteru využívání rybníka stojí: chovný a rekreační. Koupání v něm tedy bude možné, ostatně děti se na dovolení leckdy
ani neptají… Obec by ráda vzniklou situaci využila k tomu,
aby se podmínky pro koupání zlepšily, a hlavně aby koupání
bylo bezpečné. Na stole je návrh dřevěného plata, mola,
s houpadlem i prknem na skákání, bezpečnost pohybu po
silnici podmiňuje její rozšíření a chodník od obce až k severnímu okraji rybníka, k „Chýňské riviéře“.
První jednání se zástupci Rybářství M.L. již proběhla
a zdá se, že pro záměr obce existuje pochopení.
Petr Kovář

Bašta
součástí Hradního
vodovodu
Potok, který pramení v polích za železniční tratí na západ od Chýně, je začátkem zajímavé technické památky
zvané Hradní vodovod. A proč právě hradní? Za vlády
císaře Rudolfa II., který si zvolil Prahu za svoje hlavní
sídlo, totiž došlo k velkému zvelebení Pražského hradu
a také jeho okolí. Císař dal rozšířit zahrady v okolí Hradu
a pro jejich zavlažování byly dosavadní zdroje vody nedostatečné. Proto bylo navrženo vybudování tzv. hradního
vodovodu, jehož zdrojem se stal Litovický potok s rybníky, které jsou na něj napojeny. Bašta, se svými vlastními
prameny a potůčkem, který do ní přitéká, se stala zdrojem
na vrcholu této kaskády rybníků. Mezi další rybníky, které tvořily rezervoár vody pro kašny v zahradách Hradu,
patří rybník Břevský, dále rybník nazývaný Kala, zaniklý
Nekejcovský rybník (také na Břvích) a dále rybník v Liboci, ze kterého pokračoval hradní vodovod do Veleslavína
a Střešovic. Zde byl vodojem, ze kterého voda odtékala do
hradních zahrad. Do dnešního dne se mimo jiné zachoval
ve Veleslavíně objekt, který byl součástí tohoto vodovodu:
jedná se o nevelkou stavbu, v nedávné době renovovanou
a nesoucí nápis, který potvrzuje účel této stavby. Dalšími
doklady o trase vodovodu jsou názvy ulic ve Veleslavíně
a Střešovicích: Nad hradním potokem, Na hradním vodovodu, Nad hradním vodojemem. Toto obdivuhodné technické dílo je dokladem vyspělosti tehdejších tvůrců vodních děl, kteří využívali zkušeností při stavbě mlýnských
náhonů a budovatelů rybníků.
Pavel Fousek

Cyklostezka v Chýni
Naše obec obdržela dotazník týkající se již existujících
cyklotras a případných návrhů na nové cyklostezky a cyklotrasy na území naší obce. Vedení obce se na nás obrátilo
se žádostí, abychom tento dotazník vyplnili a navrhli trasu,
která by navázala na cyklotrasy v našem okolí a zároveň
umožnila bezpečnou jízdu na kole. Navrhli jsme, aby byla
využita zatím ne zcela obnovená cesta, která navazuje na
ulici Ke Skále vedoucí do nové obytné zóny V Hájích. Po
této cestě by bylo možno dojet až na silnici mezi Hájkem
a Úhonicemi. Pokud by se k tomuto záměru připojil i Červený Újezd, bylo by možné se bezpečně na kole dostat až
do lesů v údolí Kačáku mimo frekventované silnice. Obnovení této cesty je zakotveno v územním plánu obce Chýně
a počítá se s ní i v probíhajících pozemkových úpravách.
Součástí našeho návrhu je i napojení této trasy na další
úseky vedoucí z Řep do Hostivice a dále do Chýně.
František a Pavel Fouskovi
– aktivní cyklisté a chýnští rodáci

Emigrantem
v Chýni
Rozhovor s místním sochařem
Takřka nikdy ho nespatříte bez některé z jeho čapek a každý z místních rodáků onoho fousatého bohéma pravděpodobně zná. Je to již více než třicet let, kdy se Radoš Cvrček se svou
ženou rozhodli, že si v blízkosti rodné
Prahy koupí dům, ve kterém by byl dostatek prostoru pro umělcovu tvorbu.
V ateliéru Radoše Cvrčka se můžete
setkat se Salome čnící nad sťatou hlavou Jana Křtitele anebo v nedávné době vytesanými hlavami
dvou faunů. O umělcově životě a jeho tvorbě jsme si povídali
v zákoutí sochami vyzdobené zahrady.
Když jste se do Chýně přistěhovali, vypadala naše vesnice
úplně jinak. Jaký k ní máte vztah a jak se Vám líbí dnes?
Rád vzpomínám na své procházky po zdejších polích.
Nacházel jsem při nich různé úlomky starých předmětů.
Nejčastěji to byly kousky střepů hliněných dýmek, které
tam zůstaly po našich předcích, kdy při práci na poli pokuřovali ze svých fajfek a sem tam jim nějaká upadla a rozbila se. Nemusel jsem v poli ani nijak kopat, střepy ležely
volně v brázdách.
Jinak přestěhování do Chýně jsem vnímal tak trochu
jako emigraci. Tehdy sem bylo ještě velice špatné spojení,
a tím jsme byli nuceni takřka zpřetrhat společenské vazby,
které jsme měli v Praze. Zvykl jsem si. Ale ve snech jsem
každou noc v bytě, ve kterém jsem strávil dětství. A Chýně
teď? Když jsem poprvé uviděl betonárku – málem jsem se
rozplakal. Nelíbí se mi, jak se to tu rozrůstá. Chvilkami si
říkám, hergot – vždyť já jsem chtěl být na vesnici, a mám
chuť se přestěhovat do nějaké opravdové vesnice, kterou
Chýně přestává být.
Vzpomínám na Vaši „popřevratovou“ výstavu v krásném
prostoru kostela v pražských Emauzích. Jak jste spokojený
s výstavou, která je nyní instalována na zdejším obecním
úřadě?
Já jsem se zde nejdříve vystavovat zdráhal. Myslel
jsem, že chtějí, aby tady vystavoval zdejší umělec hlavně
pro formu – že by se to patřilo – při otevření místní galerie. Ale pak jsem s potěšením zjistil, že zájem pořadatelů
je upřímný.
A jak jste se k sochařství vlastně dostal?
Já jsem vyřezával ze dřeva již od dětství. Dokonce mám
dodnes dvě figurky z předškolního věku – tehdy jsem jich
měl desítky. Dnes zjišťuji, že jsou to možná nejlepší plastiky, které jsem kdy udělal. Sice jsem ještě neuměl dobře
udělat nos či nasadit uši, ale bylo v tom něco skutečně

upřímného. Je zvláštní, že styl, který jsem tehdy měl, mi
vlastně zůstal – člověk se s ním již rodí. Vybral jsem si dva
sochaře, ke kterým jsem se chodil sochařinu učit. Jeden
byl z oblasti figurálního sochařství a druhý dělal abstrakci.
Nabídl jsem jim, že u nich budu pracovat zadarmo, když
mně budou korigovat mé plastiky. U toho, který dělal abstrakci, jsem pracoval dvacet let – zadarmo. Dnes by se to
nazvalo soukromým studiem. Členem Svazu výtvarných
umělců jsem se stal ještě před převratem. I když jsem již
tehdy tvořil své sochy a plastiky, uživit se tím nedalo.
A jak jste si tedy vydělával?
Tak různě. Například jsem byl kulisákem v Národním
divadle. Tam jsem dělal také nábytkáře a pak čalouníka.
Manželčin táta byl v ND houslovým koncertním mistrem
a maminka primabalerínou. V ND jsme se také se ženou
seznámili.
Jaké motivy a náměty jsou pro vás nejinspirativnější?
Nejbližší jsou mi hluboké filosofické a také duchovní
náměty. Tím nejčastějším v dětství ale byla bezesporu moje
maminka – její sošky se daly poznat podle toho, že figurka
měla zástěru. Je zvláštní, že většina umělců v mém věku
už končí, ale já v sobě mám stále neukojenou tvůrčí vášeň.
Říkám si, že to nejlepší teprve ještě udělám. Když jsem v nedávné době hodně marodil, a dokonce jsem třicet dní takřka
nejedl a nepil a bál jsem se, že to nepřežiji, vrhnul jsem se
na dodělávání všeho, co jsem měl právě rozdělané. Nechtěl
jsem, aby tu po mně zůstalo něco, co by nebylo hotové.
Kde se můžeme s Vašimi díly setkat?
V novém kostele Neposkvrněné Panny Marie ve Strašnicích je před oltářem umístěna moje přes dva metry vysoká socha Panny Marie, ve Středoklukách jsou na veřejných
domech umístěny mé další čtyři sochy, v bratislavském
kostele svaté Alžběty zase visí z cínu odlévaná křížová cesta. Jedna z mých soch se dostala až do Chile.
–gp–

Salónní taneček
na obecním
hřišti
Také tento rok se konaly poslední květnovou sobotu
v Chýni Máje. Jde o lidový zvyk, který se v naší obci
udržuje již několik desítek let. Slavnost začíná v sobotu
v odpoledních hodinách a předchází jí páteční přivezení
a postavení vysoké máje (smrku se zavěšeným kruhem
z větví, ozdobeného fábory). V sobotu odpoledne se pak
chlapci – oblečeni v lidových krojích – sejdou na návsi
u místního hostince a v doprovodu muziky vyrážejí průvodem pro své tanečnice. K domům, ve kterých bydlí neprovdané dívky, jsou v noci z pátku na sobotu postaveny
ozdobené malé břízky. Do každého takto označeného

domu chlapci s průvodem zavítají, aby neprovdanou dívku vynesli na ulici a v kruhu si s ní mohli při muzice zatancovat. Bývá zvykem, že rodina dívky nabízí přicházejícím májovníkům pohoštění. Některé z vynášených dívek
jsou oblečeny do krojů a tancují pak v párech pod velkou
májí českou a moravskou besedu. Když jsou všechny
dívky vyneseny, celý průvod se odebere na místní hřiště, kde se v kroužcích, které tvoří vždy čtyři krojované
páry, tancuje beseda. Besedu tvoří deset českých lidových
tanců: sousedská, furiant, obkročák, řezanka, komínek,
polka, rejdovák, hulán a kalamajka. Podnět k jejímu vzniku dal slavný český spisovatel Jan Neruda, který prý byl
zároveň náruživým tanečníkem. Sestavil ji v roce 1863
společně s pražským tanečním mistrem Karlem Linkem.
Česká beseda, jejíž základ tvoří lidové tance, byla ovlivněna a formována v kontextu městského prostředí a byla
nazývána českým salonním tancem. Hudbu k ní podle
českých lidových písní připravil František Heller, který
k ní také složil vlastní píseň, jež celou besedu zahajuje:
„Dámy, páni, beseda začíná..“.
Letos se při tanci besedy sešly tři kroužky tanečníků
a po poražení máje se jejich mužská část vrhla na její špičku. Kdo ji totiž získá, má večer sólo se všemi tanečnicemi.
Oním šťastlivcem se letos stal Petr Klas. Poraženou májku
v tombole získali Řápkovi. Večer následovala májová zábava v místním bowling baru.
Gabriela Plačková

Nejméně žáků
v ZŠ za 143 let
její existence
Kde nejrychleji utíká čas? Mezi dětmi. Pokud pracujete s dětmi, dokážete se zapojit do jejich her, pomáháte řešit jejich problémy a radujete se společně z každého jejich úspěchu. Čas vám utíká rychleji než horská
bystřina. Vždyť je to jako včera, kdy malé děti přišly po
prázdninách do školky a jejich starší sourozenci a kamarádi zasedli do školních lavic. Do mateřské školky začalo
letos chodit 35 dětí a byly rozděleny do dvou oddělení.
Početnější oddělení pro děti od 3 do 5 let a speciální oddělení pro předškoláky (druhé oddělení bylo otevřeno po
22 letech). Přijali jsme všechny přihlášené děti s trvalým
bydlištěm v Chýni. Pro příští školní rok už tomu tak bohužel nebude. Z přihlášených 25 dětí jsme mohli přijmout
pouze 12 dětí.
Do školních lavic zasedlo v září 20 žáků, po odstěhování
3 žáků a přechodu 1 žákyně do školy v Praze zůstalo pouze
16 žáků. Je to nejnižší počet žáků, jaký škola ve své 143leté
historii zažila, a víckrát nezažije. Již příští rok přichází 9
prvňáčků a každým rokem se tento počet bude zvyšovat.
Kromě běžné výuky, která probíhá ve dvou třídách,
mohli žáci od 1. ročníku navštěvovat 7 kroužků (anglický
jazyk, počítače, flétna, klavír, dovedné ruce, sportovní hry
a náboženství). V rámci tělesné výchovy jezdili žáci společně s dětmi z mateřské školy na plavecký výcvik, společně slavili různé lidové svátky, jezdili do divadel, na zimní
školu v přírodě spojenou s lyžováním a také na letní školu
v přírodě měli jet společně. Bohužel, plané neštovice vyřadily skoro všechny děti z mateřské školky. Pouze dva zdatní jedinci společně se školáky prožili putování z pohádky
do pohádky v krásném prostřední Javorné na Šumavě.
Třikrát jsme se sešli v rámci JECHYKA s dětmi z Kosoře a Jenče na společném setkání. Třetí setkání bylo 21.6.
u nás v Chýni. Starší žáci pojedou ještě na výlet pod stany
a poslední úterý ve školním roce se již tradičně uskuteční
výstava prací žáků a vystoupení pro rodiče a přátele školy.
Ve škole i ve školce děti prožily opravdu tvůrčí a veselý rok
v klidném a pohodovém prostředí.
Mgr. Lenka Štrosová, ředitelka ZŠ a MŠ Chýně

Višňovka
– zelená oáza
Vše začalo udáním, že skládka ve Višňovce je černá.
Problém řešil Odbor životního prostředí Středočeského
kraje a Česká inspekce životního prostředí. Obci hrozila
pokuta. Rozhodli jsme se udělat oázu zeleně, které v obci

není moc. Obec zorganizovala dvě brigády, při kterých se
likvidovaly odpadky. Každé z nich se zúčastnilo kolem tří
desítek obyvatel Chýně. Po poradě se zahradníkem se prořezaly keře a stromy, u třešní byly odstraněny staré větve.
Rádi bychom stromy omladili tak, aby mohly poskytovat
svým stínem útočiště těm, kteří zde budou hledat odpočinek. Mládež – májovníci – se sešli při jedné z brigád
v hojném počtu, aby pod mým vedením pomohli upravit
stráně a pročistit okolí třešní. Za tuto výpomoc dostali májovníci od obce malý finanční příspěvek na oslavu Májů.
Podle mých představ bychom stráně po pravé straně zavezli zeminou a ornicí a osadili je keři a stromy. Kopec
vzniklý navážkou zeminy na bývalou skládku upravíme
tak, aby se stal vhodným pro zimní sáňkování dětí. Doufáme, že se nám náš záměr s Višňovkou vydaří a že se stane
místem, kam budeme rádi přicházet.
Věra Kovářová – místostarostka

Dětský den
v Chýni
po sedmnácté
Občanské sdružení Arbor mělo tentokrát při konání
sedmnáctého ročníku dětského dne štěstí – na obecní
hřiště dopadaly jen kapky vody, které děti stříkaly z hadice, aby se v letním žáru zchladily. Druhou červnovou
sobotu si opět mohly vyzkoušet svou šikovnost při již
tradičním lezení na bedýnky – rekord z minulého roku,
kdy se jednomu z účastníků podařilo pod sebe vystavět věž z 29 bedýnek, se však letos překonat nepodařilo. Letošnímu rekordmanovi se jich podařilo vystavět
27.
Za moderátorským stolkem již podruhé usedla paní
místostarostka Věra Kovářová. Opět se skákalo v pytlích,
srážely se plechovky tenisovým míčkem a jela se jízda
zručnosti na kole. Nově se tentokrát přichystalo několik
soutěží (například skok po jedné noze na překážkové dráze, přenášení vody polévkovou lžící či stavění věže z kostek poslepu), při kterých děti získávaly platidla – arboříky,
za něž si mohly nakoupit v malém obchůdku. I přes letní
parné počasí se opékaly na ohýnku pod břízami buřty.
Zpestřením programu se stalo také vystoupení mistra světa v práskání bičem, které děti pozorovaly s nečekaným
zájmem. Pro nejmenší byl přichystán dětský koutek se
soutěžemi přizpůsobenými jejich věku – překážková dráha, skládání puzzle, házení míčků do šaška a také několik
výtvarných aktivit. Došlo také na prokousávání se koláči
k zapečeným mincím. Celá akce mohla být uspořádána
díky sponzorům, kteří letos přispěli na dětský den 24.
000,– Kč. Všem dobrovolníkům, kteří se na dětském dni
podíleli a věnovali mu část svého volného času a sil vedení
obce děkuje.
–gp–

Krátké zprávy:
Zastupitelé zvou na další veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 26. června od 19 hod.
Vedení obce se sešlo s místní mládeží, která přislíbila
opravu laviček v obci.
Obecní úřad Chýně opět vyzývá nově přistěhovalé občany, aby se v obci přihlásili k trvalému pobytu. Za každého
trvale přihlášeného občana obec získává od státu finanční
prostředky, kterých pak může využít například k posílení
místní veřejné dopravy, budování chodníků a zpříjemňování
života zdejších občanů vůbec.
V Chýni byla otevřena výstavní síň KAINA v budově obecního úřadu. Její činnost byla zahájena vernisáží výstavy
místního sochaře Radoše Cvrčka. Ve Zličínském zpravodaji vyšel článek o konané výstavě s podtitulkem „Jak
to dělají u sousedů“. Vernisáže se zúčastnili starostové
z okolních obcí. Další vernisáží bude zahájena 27. června
od 18.00 hodin v této galerii prodejní výstava módního oblečení, doplňků a šperků.
Cena vodného na rok 2007 byla stanovena ve výši
32,46,– Kč vč. DPH a stočného ve výši 21,53,– Kč vč. DPH.
S firmou Europotraviny byla podepsána smlouva na
částku 1,2 milionu Kč (dorovnání dluhu z projektu Na Vyhlídce). Tato částka již byla obci zaslána.
Obec zahájila jednání s firmami působícími v obci o jejich peněžní výpomoci při rekonstrukci MŠ, která musí být
provedena do konce roku 2007. Se všemi firmami (investory) probíhají jednání o spolupráci. Investoři již pochopili,
že žádost obce o finanční příspěvek je zcela legitimní, protože svou činností obec poškozují (vozovky, ovzduší, ČOV
apod.). Obec bude žádat finanční příspěvky každoročně.
Na rekonstrukci MŠ již přispěla firma OK TRANS částkou 100.000,– Kč, fa Berger Beton 150.000,– Kč a pan
Cajthaml přislíbili 45.000,– Kč.
Byl schválen a zahájen forézní audit hospodaření obce.
V této souvislosti informoval starosta obce na veřejném
zasedání občany, že některé uzavřené smlouvy byly nezákonné a nebyly předány bývalým starostou tak, aby se na
ně mohlo navázat. Některé dokumenty nebyly předány
novému vedení obce vůbec. Nové vedení obce převzalo
od starého vedení dluh v částce cca 5 mil. Kč. Podle slov
starosty Klema je smyslem forézního auditu hájení zájmů
obce.
Vedení obce jednalo se zástupci OPS Strahovský rybník
a se správní radou OPS projednalo nedostatky jimi uzavřených smluv. Vedení obce se také zúčastnilo valné hromady
rybářského sdružení v obci.

Pan Čelikovský zabudoval traverzy na černé skládce v ulici Ke Skále, aby auta nemohla zajíždět na tuto skládku.
V zápětí fa Strabag kontaktovala obec, že potřebuje část
zeminy, kterou na skládku navezla, odvézt pryč, a instalovaná traverza se musela za tím účelem na čas odstranit.
Firma Oakland Trade by měla v lokalitě Na Dušnicku
stavět rodinné a bytové domy.
Firma BERGER BETON zažádala o instalaci dalšího
(čtvrtého) sila v místní betonárně. Firma má totiž stavební
povolení na kapacitu 360 m3, ale chybou výrobce byla vyrobena již instalovaná 3 sila o menší kapacitě, než bylo uvedeno ve stavebním povolení. Při instalaci čtvrtého sila by byla
vytvořena kapacita 400 m3. Navýšení kapacity sil nemusí
znamenat nárůst dopravy v obci, neboť při zvýšení kapacity
výroby je firma schopna vyrobit více betonu a nemusí prodlužovat pracovní dobu. Povolení obce na instalaci čtvrtého
sila je vázáno podmínkou, že firma věnuje obci finanční dar
na rekonstrukci MŠ v obci ve výši 150 tis. Kč. Vedení obce
schválilo instalaci čtvrtého sila za podmínky poskytnutí
výše uvedeného finančního daru bez dalších podmínek.
Firma OXES podala žádost o schválení výstavby polyfunkčního domu v lokalitě Háje. V přízemí domu o rozloze 600 m2
by měla být občanská vybavenost (pizzerie, obchod, cukrárna
apod.). V 1. patře polyfunkčního domu bude 7 bytů a stejný
počet také v jeho podkroví. U domu by mělo být vybudováno
21 parkovacích stání. Firmou Oxes byl předložen nový návrh,
ve kterém je naplánováno zvýšení parkovacích míst na 38.
Zastupitelstvo schválilo pověření starosty obce dohodnout
podmínky výstavby polyfunkčního domu včetně souvisejících ploch tak, aby byly v souladu s právními předpisy platnými pro výstavbu objektů tohoto typu – zejména parkovacích
míst – a za podmínky, že přízemí domu bude kolaudováno
jako občanská vybavenost – potraviny, restaurace, cukrárna.
Obec děkuje paní Pechové, která iniciativně zaznamenala registrační značku osobního vozidla, které poškodilo
sloupek před obecním úřadem. Pomohla tak odhalit pachatele tohoto činu, který se obci sám přihlásil a způsobenou
škodu napravil.
Obec jedná s policií a zástupci odboru dopravy z Černošic o omezení průjezdu obcí nákladními auty nad 6 t a dopravním značení v obci (například ul. Družstevní, křižovatka u BERGER BETON, ul. Hájecká a Nad Baštou,
křižovatka ul. Rudenská a Ke Skále, ul. Hlavní u ZŠ –
přechod pro děti, ul. Rudenská a Květnová) chrášťanský
vrch – svodidla. Obec vyzývá občany, aby dávali návrhy na
dopravní značení v obci.
Na hrázi rybníka Bašta byly po odstranění stromů umístěny sloupky s odrazkami.

o smlouvách budoucích na věcné břemeno, vynětí pozemků
ze zemědělského půdního fondu na cyklostezku, která povede nad rozvody přivaděče, problémy s vlastníky pozemků
apod.). Zastupitelstvo bude tuto stavbu i nadále podporovat.
Vedení obce schválilo pronájem nebytových prostor v budově MŠ paní Haně Řeřichové, která zde bude provozovat
dětský secondhand se značkovým oblečením z Anglie.
Ve výši 14 330,– Kč byla schválena měsíční odměna starostovi obce od 1.6.2007. Důvodem je větší pracovní nasazení starosty a zvýšení jeho pracovního úvazku.
Zastupitelstvo schválilo změnu v systému výběru připojovacích poplatků. U bytových domů a rodinných domů
s větším počtem bytových jednotek bude vybírán připojovací poplatek za každou bytovou jednotku zvlášť. Do této
doby byl připojovací poplatek stejný jak pro rodinný dům,
tak pro dům bytový, přičemž počet bytových jednotek je
v obou případech diametrálně odlišný. Připojovacími poplatky se rozumí poplatky na rozvoj obce, protože obec do
budoucna nese následky z výstavby (vybudování občanské
vybavenosti).

Manželé Vlastimil a Olga Jungmanovi zasadili při příležitosti narození své dcery Kláry vzrostlou lípu u poutní cesty
k Hájku.
Snímek Pavel Fousek
Do 31. října 2007 by mělo být provedeno odvodnění
chrášťanského vrchu po pravé straně směrem na Chrášťany.
Vedení obce děkuje bratrům Fouskovým za čas a práci,
kterou věnovali pro obec ve věci cyklostezky.
Naproti firmě Pilsner Urquel začala firma Šandera stavět sklad zeleniny. Firma obci přislíbila sponzorství sportu
v obci a levnější zeleninu pro občany Chýně prodávanou
v možném budoucím obchodu.
Vedení obce začíná pracovat na orientačním a informačním systému v obci, který by všem umožnil lépe se v ní
orientovat. Zatím je ve fázi jednání a obec se snaží, aby
celá záležitost nezatížila obecní pokladnu.
V obci dochází velmi často ke krádežím (rozvody veřejného osvětlení, kryty kanálů apod.).
Vedení obce vyzývá občany, aby na OÚ hlásili všechna
porušení pravidel silničního provozu v obci, která zjistí.
V současné době probíhají jednání o přivaděči vody do
obce a jeho napojení na pražský přivaděč (uzavírání smluv

Pan Havel, který chce v obci vybudovat dům pro seniory
v lokalitě u MŠ a má na tuto stavbu připravený projekt,
žádá obec o změnu ÚP. Dané území je totiž určeno pro
výstavbu rodinných domů. Magistrát hl. města Prahy by
si v tomto domě vyhradil místa a zároveň by přispěl na
výstavbu domu. Paní místostarostka Věra Kovářová vyzvala občany obce, aby se do příštího zasedání zastupitelstva
vyjádřili, zda v dané lokalitě chtějí rodinné domy, či dům
seniorů. Obec získá do příštího zasedání zastupitelstva
o daném projektu více informací a podá je veřejnosti.
Myslivecké sdružení důrazně žádá místní občany, kteří
chodí na procházky do polí se svými psy, aby je měli kvůli
mláďatům zvěře upoutány na vodítku.

Z významných společenských událostí:
V budově obecního úřadu oslavili dne 14.4.2007 v plné
svěžesti za přítomnosti příbuzných a přátel svou zlatou
svatbu manželé Laurýnovi .
Tisícím občánkem s trvalým bydlištěm v naší obci se stala Anežka Vedralová. Narodila se 3. února 2007.
25. května 2007 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků. Starosta obce společně se zpěváčky a ředitelkou místní ZŠ pí Lenkou Štrosovou mezi nás přivítali
jedenáct nových spoluobčánků. Ať se jim daří!

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ – Starosta Chýně informuje – ev. č. MK ČR E16707.
Připravili Gabriela Plačková a Jiří Nývlt. Korektury Kateřina Fousková.
Vydává Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně IČ 00241296, periodicita minimálně 4x ročně. Číslo 2/2007 vydané 21. června 2007.

