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

Vážení a milí
spoluobčané,

Číslo 3/2007

Jak zvyšovat
rozpočet obce

spíše rychle než pomalu se blíží Vánoce!
Leč svátky klidu a míru – jak je poeticky a podle nejvroucnějšího osobního přání nazýváme – potřebují pro
klid a mír také podmínky. Ne všude tomu tak je. Dobře
víme, že na mnohých místech naší matičky Země, jsou
klid a mír jen zbožným přáním.
Važme si toho, že na miniaturním zlomku naší planety zvaném obce Chýně to ještě není jen zbožné přání.
Ale vytvářejme pro to podmínky, jež jsou v našich silách
a v našich možnostech: buďme nároční nejen na druhé,
ale také na sebe. Vyžadujeme-li toleranci, buďme i my
tolerantní. Toužíme-li po ohleduplnosti, buďme sami
ohleduplní! Na druhé straně si toleranci a ohleduplnost
nepleťme s tím, že budeme tolerovat lajdáctví, pomluvy,
tvrdohlavost za každou cenu, či chronickou zapšklost.
Vytěsňujme je ze svého života!
K tomu všemu přeji sobě i vám sílu a odvahu
a o vánočních svátcích klid, radost a odpočinek!
Jiří Klem, starosta

MŮŽETE PŘISPĚT KE ZVÝŠENÍ ROZPOČTU
OBCE, V NÍŽ BYDLÍTE?
Odpověď je jednoduchá:
PŘIHLAŠTE SE K TRVALÉMU POBYTU. Obec sice
nedostává žádné horentní sumy na jednoho obyvatele, ale
na každých 100 nepřihlášených obyvatel nám uteče přes
500 tisíc Kč.
V Chýni se za posledních několik let počet trvale hlášených obyvatel zdvojnásobil a tento trend nekončí. Okamžitě rostou náklady, např. na veřejné osvětlení, dopravní obslužnost, likvidaci odpadů a v zimě na údržbu komunikací,
nároky se zvyšují také na kapacitu školky apod. Pokud se
občan nepřihlásí k trvalému pobytu (obec dostává příspěvky ze sdílených daní jen na trvale hlášené) a bydlí-li v novostavbě, pak z něj obec nemá žádný příjem, neboť daň z nemovitosti na novostavbu se neplatí po dobu patnácti let.
Ráda bych vyzvala a poprosila občany, aby se, pokud to
je jen trochu možné, přihlásili k trvalému pobytu a tím pomohli své obci se zvýšením příjmů do obecní pokladny!!!
Neváhejte s přihlášením – rozhodující je vždy 31. prosinec.
Například dnes máme přes 1170 trvale hlášených, v roce
2007 jsme dostávali do pokladny od státu příspěvek na
710 obyvatel, pro tento počet byl rozhodující počet trvale
hlášených k 31. 12. 2005. Vidíte, že výše prostředků se
zvedá se zpožděním. Čím déle budete s přihlášením váhat,
tím později obec peníze dostane.

SOUČASNÉ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA
Protože došlo během tohoto roku k výraznějším
změnám v obsazení zastupitelstva, přinášíme vám
přehled stávajících zastupitelů:
JIŘÍ KLEM – starosta
tel. 311 670 595, 602 831 690
VĚRA KOVÁŘOVÁ – místostarostka
tel. 311 670 595, 739 421 515
STANISLAV BAREK – předseda finančního výboru
ONDŘEJ JELÍNEK – předseda kontrolního výboru
JITKA BĚLKOVÁ – členka zastupitelstva
PETR ČÁP – člen zastupitelstva
ROMAN CHYBA – člen zastupitelstva
JOSEF MACH – člen zastupitelstva
JOSEF NOVOTNÝ – člen zastupitelstva

Druhou odpovědí je:
SÍDLO VAŠÍ FIRMY V CHÝNI!
Dalším možným zdrojem příjmů obce je činnost firem
se sídlem v Chýni. Podnikatelé stěhující se za Prahu si
často sídlo firmy ponechají v Praze. Na dotaz, proč si nepřehlásí sídlo firmy do Chýně, odpovídají shodně: v Praze, kde má sídlo tisíce firem, je pravděpodobnost
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kontroly z finančního úřadu daleko nižší než mimo
Prahu. Z hlediska firmy pochopitelné, z hlediska rozpočtu
obce smutné… Pokud to je jen trochu možné, přehlašte
sídlo své firmy do Chýně.
Pokud chcete vědět více o rozpočtu obce, zašlete své
dotazy na ou@chyne.cz. Na všechny vaše dotazy ráda odpovím.
Věra Kovářová, místostarostka

Kopecká. Školnicí a hospodářkou školní jídelny je Jana
Skálová. V nově vybavené kuchyni (za to velmi děkujeme
obecnímu úřadu) nám vaří Libuše Saparová a Drahoslava
Kracíková.
V září se zaplnily ještě další prostory v mateřské škole.
Byla pronajata suterénní místnost, kde vznikla prodejna
s použitým i novým oblečením pro děti.
V prostorách školní jídelny a malé tělocvičny bylo otevřeno v rámci volnočasových aktivit školy pod vedením
Marty Jeřábkové a Barbory Nývltové Mateřské centrum.
Mgr. Lenka Štrosová, ředitelka ZŠ a MŠ Chýně

Co nového
v základní
a mateřské škole?

Pozemkové úpravy

V pondělí 3. září jsme v ZŠ slavnostně zahájili nový
školní rok společně se žáky, rodiči a paní místostarostkou
Věrou Kovářovou. Do 1. ročníku nastoupilo 8 žáků, do
2. ročníku 4 žáci, do 3. ročníku 4 žáci, do 5. ročníku 3
žáci. Celkem letos navštěvuje naši školu 23 žáků. Do stanoveného limitu MŠMT pro malotřídní školy nám chybí 1
žák. V říjnu naše škola proto musela žádat zastupitelstvo
o výjimku z počtu dětí. V 1. a 2. ročníku vyučuje ředitelka
Lenka Štrosová, ve 3., 4. a 5. ročníku Miroslava Rosolová,
anglický jazyk a počítače Jaroslava Burgrová a do školní
družiny se nám po mateřské dovolené vrátila Hana Vaňková. Školnicí je i nadále Hedva Štrosová.
V 1. ročníku začínáme učit podle vlastního školního
vzdělávacího plánu (ŠVP). Před 3 lety nás starobylý zvonek ve škole motivoval k vytvoření loga školy – můžete jej
vidět na internetových stránkách naší školy. Letos jsme jej
použili jako motivační název našeho školního vzdělávacího programu.

V roce 2002 byly v naší obci zahájeny pozemkové úpravy týkající se všech pozemků v katastrálním území, které
nejsou zastavěny ani nejsou územním plánem k zástavbě
určeny. Hlavním cílem pozemkových úprav je napravit
chyby a nedostatky, které v pozemkové evidenci a katastrálních mapách před lety napáchal minulý režim, především tak zvaná Jednotná evidence půdy (JEP) platná
v letech 1956 až 1964. V těchto letech se vlastnické vztahy
k půdě evidovaly jen okrajově, přednost měly vztahy uživatelské. Tím byl vytvořen prostor pro scelování, případně
i dělení, bez ohledu na vlastnická práva a hranice jednotlivých parcel.
Nutná obnova polních cest
Následkem toho máme v současné době dvě platné pozemkové mapy, mapu katastru nemovitostí (KN)
a mapu pozemkového katastru (PK). Tím vzniká mnoho problémů při vytyčování zemědělských pozemků,
zvlášť v případě, kde se hranice v jednotlivých mapách
neshodují. Pozemkové úpravy tento nedostatek odstraní.
Dalším úkolem pozemkových úprav je narovnání hranic
pozemků a vytváření větších půdních celků pro vlastníky.
Místo toho, aby měl vlastník deset úzkých pruhů políček,
které byly mnohdy rozptýleny po celém katastru, bude
nově vlastnit např. dvě tři větší pole (jeden celek nebude
zřejmě možné vytvořit, bude muset být zohledněna bonita a prostorové možnosti), u kterých bude jednodušší
uzavřít nájemní vztahy s hospodařícím zemědělcem. Neméně důležité je i zpřístupnění pozemků všem vlastníkům
tak, aby měli možnost ke svému konkrétnímu poli přijet
a buď ho sami obdělávat, nebo ho pronajmout. To předpokládá obnovení některých polních cest, případně vytvoření nových. Kromě těchto hlavních cílů mají pozemkové
úpravy vytvářet podmínky pro zvelebení krajiny a zvýšení
její ekologické stability.

,,Výuka a zábava jdou
spolu ruku v ruce,
s ochotou a energií
uděláme kus práce.
Každý máme nadání
a kamarádství
nás ochrání. “

V pondělí 3. září ze zaplnily i prostory naší mateřské
školy příjemným štěbetáním, smíchem, občas i pláčem
našich nejmenších dětí. V oddělení předškoláků se letos
sešlo 12 dětí, v oddělení menších dětí jich je 23. Celkem
je ve školce plný počet 35 dětí.
O děti se ve školce stará jako vedoucí učitelka Jitka Bělková, dále Andrea Staňková a na částečný úvazek Martina

Na procházku do polí
Nebude dlouho trvat a v krajině budou znatelné první
změny. Jako první bude obnovena polní cesta od nepoužívaného železničního přejezdu na Kamenici západním
směrem k usazovací nádrži v úžlabině pod Třetí skálou.
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K financování této stavby se zavázala firma Oxes. Navíc
tato firma zaplatí výsadbu 35 ořešáků, které budou lemovat druhou polní cestu, která povede souběžně s první polní cestou od železničního přejezdu v Hájích až na silnici
ohraničující na západě katastr Chýně. Tato polní cesta
bude lemována doprovodnou zelení a bude spojnicí mezi
obcí a klášterem v Hájku (hospodou „V zátiší“), to když
se vydáme po silnici doprava, nebo spojnicí s Úhonicemi a Pticemi, to když se vydáme doleva. Hraniční silnice
bude navíc na obecní straně lemována 5m širokým větrolamem a tak budou mít občané možnost podnikat cyklo
a pěší výlety vstříc lesům, které se rozkládají západním
směrem od obce.
Další polní cesta, se kterou se v dohledné době počítá,
propojí starou obec a lokalitu Na Vyhlídce (cesta povede
nově z Vyhlídky kolem Roklí a pak po stávající panelové cestě). Dalším významným pozitivem pozemkových
úprav bude vznik biokoridoru včetně biocenter, který propojí místo „Za Kanálem“ (tunel pod tratí) a poutní cestu
z Hostivice do Hájku. V rámci pozemkových úprav byl
tento prostor zaměřen a nová pozemková parcela vyčleněná na biokoridor bude v obecním vlastnictví. Při troše
štěstí se podaří získat i dotaci na realizaci výsadby stromů
a keřů a tak by mohl na místě stávajících polí vzniknout
nový pás zeleně, který jistě většina obyvatel uvítá.

Nyní krajinka s bagrem, v budoucnosti snad místo, kde budeme moci načerpat trochu klidu a osvěžit se zelení.
ornice, kamenitá zemina i stavební rum. A ejhle – teprve letos, vlastně náhodou, došlo k odhalení: Je to černá
skládka, kterou – z moci úřední – nutno odstranit. Jak ale
odstranit stovky tun materiálu?
A tehdy vznikl nápad – skládku vyčistit a rekultivovat.
Využít navezených hromad, upravit je a dotvarovat. Uklidit a vyčistit území od odpadků, zatravnit ho a vytvořit
areál pro hry dětí a odpočinek dospělých. V létě s pěšinkami pro náročné i cestami pro maminky s kočárky, v zimě
s terény pro malé lyžaře a sáňkaře. Jeho nedílnou součástí
bude i upravená a doplněná zeleň, ráz území zůstane přírodní. Úklid už proběhl v několika etapách, díky desítkám
ochotných rukou zmizelo několik kontejnerů odpadu.
Pokud jste zahlédli ve Višňovce traktor s radlicí, nebyla
to náhoda ani nepřístojnost – to se již dějí přípravy na rekultivaci. Je to zatím představa poměrně vzdálená, možná
ale nebude ani tak dlouho trvat a obyvatelé Chýně budou
zde moci být svědky 1. chýňského sochařského sympozia
či landartové dílny, pracovního setkání studentů Fakulty
architektury ČVUT, jehož výsledky – třeba kulatý stůl pro
20 rytířů „Artušových“, vyhlídka na vrcholu hory „Velký
Chýň“, lavičky, bludiště či tobogán na jeho úpatí… – zůstanou jako trvalé ozdoby Přírodního areálu Višňovka.
Zima je již tady, pak jen aby padal… A děti ať si to
krásně užijí.
Petr Kovář

Využijme dotace
Pozemkové úpravy jsou hrazeny státem, do komplikovaného zaměření celého katastru (které všemu předcházelo) ani do projektů, které se v současné době zpracovávají,
nemusela obec dát ani korunu. Dotace z EU by pak měly
zajistit realizaci polních cest, biokoridorů a doprovodné
zeleně. A tak mě napadá: za málo peněz hodně muziky.
Přejme si, aby nám to vyšlo.
Ondřej Jelínek – zastupitel, předseda o.s. Arbor

Přírodní areál
višňovka
Staré třešně, hloží, bezinky. Višeň není tam ani jedna.
V Chýni prý je ale zvykem říkat třešni višeň, proto Višňovka.
Je to úžlabina, vzniklá kdysi těžbou opuky. Spontánně zarostla travou, keři po okrajích někde, vzniklo místo
hezké a příjemné, protáhlého měkce modelovaného tvaru. Z původního třešňového sadu v její spodní části, pod
hřbitovem, zůstalo jen pár přestárlých stromů, na kterých
si kluci zbudovali svoje pozorovatelny a hnízda. Když
jste vstoupili, měli jste pocit intimity, území chráněného
a bezpečného. Lidé ze sdružení Arbor zde vysadili řadu
stromků, především javorů.
Od „jaktěživa“ prý začal se ale od silnice Ke Skále do
prohlubně sypat odpad. Když se v Hájích a na Kališti začalo ve velkém stavět, ukládalo se sem všechno – svrchní

Chýňský konzum
Půjdete-li večerní Chýní po „místním korzu“, po ulici
Hlavní, zaujme vás osvětlené průčelí a světelné nápisy:
Bowling bar Chýně, U veselého kuchaře a od nedávné
doby také Chýňský konzum. Z domu č. p. 56 stala se zajímavá adresa, jedno ze společenských center obce.
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Zbývající část jsou knihy odborné, například o vědě, psychologii, botanice, historii, a dále životopisy či kuchařky.

Když před řadou týdnů a měsíců zanikl špatně vedený
krámek s potravinami a proměnil se na obchod se svítidly,
nebylo v Chýni kde si koupit noviny, rohlík, kostku másla, láhev limonády nebo rumu. Nebylo kde dát si rychlé
kafe, bagetu s sebou. Zeleninu měl ten, kdo si ji vypěstoval
na zahrádce, kdo neměl zahrádku nebo záhonky nepatří
mezi jeho koníčky, ostrouhal. Zapomněl-li koupit polskou
mrkev či italský květák v supermarketu, mohl si o nich nechat jen zdát. Dlouho hledalo se řešení, nebylo ale vhodné
místo, nebyly peníze…
Až jednou – potvrdilo se, že je-li dobrá vůle, nutné
prostředky a podnikatelský duch, řešení bývají rychlá
a jednoduchá. Díky neúnavné osvětě paní místostarostky
a vstřícnosti pana Kuchaře s přívlastkem „veselý“ změnila
se nedokončená pizzerie na prodejnu téměř jako mávnutím kouzelného proutku. Dnes si do Chýňského konzumu
můžeme denně zajít nejen pro čerstvé rohlíky.
„Je to nejkrásnější konzum ve středních Čechách – kde
máte krám s dřevěným obložením?“ říká pyšně Jaroslav
Kuchař, majitel obchodu.
K dostání je zde všechno – tiskem a kuřivem počínaje,
přes cukrovinky, základní potraviny, nápoje v PET lahvích
a zeleninou (od Šandery posléze) konče.
Petr Kovář

Jaké knihy si čtenáři půjčují nejčastěji a kolik jich přibližně ročně vypůjčíte?
Největší zájem je o krásnou literaturu a také knížky pro
děti. I když musím říct, že o knihy naučné je dnes větší
zájem než dříve. Minulý rok si zde lidé vypůjčili přibližně
1400 knih.
A je možné si v knihovně vyřídit i vypůjčení knihy, kterou
zde nemáte – můžete vypůjčení zprostředkovat?
Ano. V případě zájmu o knihu, kterou v knihovně
nemáme, o ni můžeme požádat Středočeskou vědeckou
knihovnu v Kladně, s níž od loňského roku spolupracuji.
V současné době, kdy mi obecní úřad pořídil do knihovny
počítač, vytvářím databázi knih, kde je u každé knihy uvedena krátká charakteristika. Čtenáři se tak budou moci
v knihách lépe orientovat. Od nového roku bude zřízena
nová služba knihovny: bezplatný přístup k internetu pro
všechny občany obce.
A jak je to s pořizováním nových knih? Jak vlastně vypadá
doplňování dalších titulů?
Každoročně dostávám od obecního úřadu prostředky
na zakoupení nových knih. I když se nejedná o sumu závratnou, snažím se nakupovat knihy hodnotné. Podařilo
se mi dohodnout se dvěma knihkupci, že budeme dostávat při větším odběru knih slevu. Ale část knih se také
obměňuje z fondu naší vedoucí knihovny – dříve z Jílového u Prahy, nyní z Kladna. Na každý rok tak získáme
přibližně dvě stovky dalších titulů, které po roce vracíme,
a dostáváme jiné.

Otevírací doba:
Po – Pá: 6.30 – 11.00 a 16.00 – 20.00
So, Ne: 9.00 – 11.00

Jen pár kroků
za dobrodružstvím
či poučením

Kdy jste vlastně začala v chýňské knihovně pracovat?
To bylo v roce 1962. Tehdejší vedení obce mě požádalo, jestli bych knihovnu vedla, a já jsem to ráda přijala.
Dělám to již dlouhých 45 let a ta práce mě stále těší.

Denně jsme zahlcováni zprávami
z novin, časopisů, letáků a v neposlední řadě internetu. Informace
nás zavalují a my je ani nezvládáme
všechny spořádat. Snad také proto
nám zbývá jen málo času chopit se
knihy, usednout do křesla a začíst
se.
Pro knihu přitom nemusíme chodit
daleko. Stačí zajít na Obecní úřad
v Chýni, kde sídlí místní knihovna,
působící bez přestávky již přes čtyři desetiletí. Celou dobu dokonce pod vedením jedné knihovnice – Vlasty Novákové. S tou jsme hovořili o tom, jak dnes
knihovna funguje a jaké knihy nám může nabídnout.

Je kniha, které si v naší knihovně obzvlášť ceníte?
Ano. Mám tu schovanou knížečku „Básně a epigramy“
Karla Havlíčka Borovského. Ta má pro naši knihovnu
zvláštní význam tím, že je vydána v roce 1886, kdy byla
v Chýni založena první knihovna. V knize je razítko s názvem této knihovny: „Vzdělávacího a podporujícího spolku Havlíček pro Chýni a okolí“.
A po jakém druhu literatury nejraději sáhnete Vy sama?
Já mám nejraději historickou literaturu. Mé nejoblíbenější období je doba za vlády Přemyslovců a Lucemburků.
Velmi ráda čtu knihy o T. G. Masarykovi a jeho synovi
a také se těším na vydání nové knihy od Eduarda Beneše.
Gabriela Plačková

Kolik knih místní knihovna v současné době čítá?
Přesně je to 326O knih, většinu z nich tvoří beletrie
pro dospělé (2100 knih) a 400 knih je beletrie pro děti.

Otevírací doba knihovny:
Po, St: 15.00 – 18.00
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nizací TJ SOKOL. Kdo má zájem, může se přihlásit u pana Kuchaře (tel.: 777 244 666) nebo místostarostky Věry
Kovářové (tel.: 739 721 515).

CHYSTÁ SE:
Další veřejné zasedání proběhne ve čtvrtek 20. prosince
od 19.00 na Obecním úřadě.

Místní rybáři (o.p.s. Strahovský rybník) uspořádali pro
děti soutěž v chytání ryb. Rybáři dětem půjčili pruty a naučili je s nimi zacházet. Pro výherce byly připraveny ceny
a pro všechny malé občerstvení.

Na Štědrý den vás obecní úřad zve na malé setkání u vánočního stromu na návsi. Akce začne v 11 hodin. Přijďte
si společně s chýňským improvizovaným sborem a také malými zpěváčky ze ZŠ Chýně zazpívat koledy. Zároveň bude
ke stromu umístěn betlém. Doma můžete s dětmi připravit
také svou postavičku a umístit ji pak do společného betléma!

Začátkem září uspořádal o.s. Arbor druhý ročník Dětského dne pro dospělé. Akce se konala na místním hřišti
a opět se jezdilo v kolečku, házela se vejce či se řezalo se
pilou. Občerstvení zajistili majitelé místního bowlingbaru
– manželé Kuchařovi.
Druhou adventní sobotu 8. prosince se poprvé na obecním úřadě konaly Vánoční trhy umění a řemesel. Obecní
úřad zaplnilo více než deset prodejců se svými výrobky – od
dřevěných hraček, přes keramiku, šperky či výběrová vína
až po hodnotná výtvarná díla. Trhu se zúčastnilo také několik nadačních fondů. Pekly se klobásy, pilo se svařené
víno či grog.

UDÁLO SE:
Na začátku července proběhla na obecním úřadě ochutnávka vín spojená s doplněním kolekce výstavy oděvů, která
probíhala v prostorách OÚ Chýně.
15. září se uskutečnil v Chýni hasičský bál při příležitosti stého založení hasičského sboru v Chýni. Obec má zájem
na zachování sboru dobrovolných hasičů. Stávající počet
dobrovolných hasičů je minimální (3) a část techniky je
nefunkční (čerpadlo). Obec požádala kraj o finanční příspěvek na nákup techniky a zaslala dopis ministrovi vnitra
s žádostí o pomoc ve věci nákupu vyřazené techniky od
profesionálních hasičů.

14. září a 29. listopadu 2007 proběhlo na obecním úřadě
vítání nových občánků. Starosta obce společně se zpěváčky
a ředitelkou místní ZŠ Lenkou Štrosovou mezi nás přivítali třináct nových spoluobčánků. Ať se jim daří!
–gp–

PRÁVNÍ OKÉNKO

Od letošního září byly zahájeny tréninky fotbalu pro
chlapce i děvčata od šesti do deseti let pod vedením zkušeného fotbalového trenéra pana Jaroslava Kuchaře. Tréninky probíhaly na místním hřišti každou středu, v zimním
období budou probíhat opět ve středu v sokolovně v Jenči
15.00 – 16.00. V prosinci tréninky nejsou a budou zahájeny v novém roce od středy 9. ledna 2008 opět v Jenči.
Fotbalový kroužek bude od ledna probíhat pod místní orga-

Dva chýnští právníci – JuDr. Mgr. Tomáš Rydal se
svou přítelkyní – se nabídli k zodpovídání právních
dotazů místních občanů prostřednictvím „právního
okénka“ v našem zpravodaji.
Své případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu
obce: ou@chyne.cz či písemně přímo na Obecní úřad.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad proto připravil tiskopis „Souhlas se
zpracováním osobních údajů“, který je k dispozici na
Obecním úřadu Chýně a v základní a mateřské škole
v obci Chýně. Ti z vás, kterým se aktivity školské a sociální komise líbí a chtějí je nadále podporovat, si mohou
tyto tiskopisy na uvedených místech vyzvednout, vyplnit je a podepsané odevzdat na Obecní úřad Chýně, případně vhodit do schránky OÚ v podloubí budovy OÚ.
Udělení souhlasu občana k předávání jeho data narození Obecním úřadem Chýně školské a sociální komisi za
účelem výše uvedených aktivit komise se týká především
občanů nad 55 let věku a rodičů malých miminek.
Obecní úřad Chýně a školská a sociální komise vám
děkují za spolupráci.

ČINNOST ŠKOLSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMISE
V obci Chýně vyvíjí aktivní činnost starostou obce
zřízená školská a sociální komise. K aktivitám této komise patří mimo jiné péče o starší občany v obci (blahopřání a balíčky při významných životních jubilejích)
a na druhé straně péče o nejmladší občany obce (vítání
občánků). Vedení obce i členky komise mají zájem, aby
komise pokračovala ve svých aktivitách. Pro svou práci
však členky komise potřebují znát některá osobní data
občanů – konkrétně data narození občanů a jejich dětí.
Tyto údaje jsou však spolu s dalšími osobními údaji
chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. a obecní úřad je nesmí bez souhlasu konkrétního občana dále zpracovávat
a předávat komisi.
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V Chýni máme
macechy
Nelekejte se. Nejde o příkrou kritiku místních maminek – spíše naopak: dvě z nich – Bára Nývltová a Marta
Jeřábková – se rozhodly, že v Chýni založí centrum, kde
by se maminky se svými malými dětmi mohly pravidelně setkávat, povídat si, tvořit a hrát. Při vymýšlení názvu
použily špetku černého humoru a pojmenovaly jej právě
„MA(teřské)CE(ntrum)CHÝ(ně)“.
Díky jejich dobrovolné (ve smyslu neplacené) práci,
kterou musely společně při organizování centra a přípravě
prostor vyvinout, se dnes místní maminky mají možnost
navzájem poznávat a trávit společně čas. A velkou výhodou je, že nemusí za takovým setkáním vyrážet někam za
humna. Zkrátka jde o dobrý počin, za nějž všem, kteří se
na něm podíleli a podílejí, patří dík.
–gp–

MAteřské CEntrum CHÝně přivítalo první návštěvníky ve
středu 19. září a na první setkání dorazilo se svými dětmi třináct maminek. Deset z nich si předplatilo členské příspěvky
na půl roku dopředu. Podle informací organizátorek zatím
zájem naznačuje, že kapacita bude plně využita. –mach–

Milé maminky,
zveme vás do MAteřského CEntra CHÝně, které
nabízí jednou týdně dopolední program pro maminky
s dětmi do šesti let.

13. 2.
20. 2.

KDE? Chýně, Ke Školce
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– budova MŠ (vchod
z pravé strany budovy)

27. 2.

KDY? St 9.30 – 11.30

Obuv na přezutí, pracovní zástěrky nebo starší oblečení pro děti s sebou! Pobytné za dopoledne pro členy MC
20 Kč, ostatní 40 Kč, členský příspěvek na pololetí 150 Kč.

CO? výtvarná tvorba, cvičení rodičů s dětmi, tanečky a říkadla

ANGLIČTINA PRO MAMINKY
Po 9.30–10.30 hod. (mírně pokročilí)
Během výuky je zajištěno hlídání dětí.
PŘEDNÁŠKA PRO MAMINKY
Pá 11. 1. 2008 v 18.30 hod.
Dětské úrazy a první pomoc (praktické ukázky a rady
odborníka), vstup pro členy MC 20 Kč, ostatní 40 Kč).
Zájemci, přihlaste se na níže uvedených tel. číslech.

PROGRAM leden – únor 2008
2. 1.

9. 1.
16. 1.

23. 1.
30. 1.
6. 2.

Valentinská srdíčka pro tatínky (rtěnky s sebou)
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti
Navlékáme korálky z těstovin
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti
Malujeme na látkové tašky
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti

Vyrábíme novoročenky ze slámy
„My tři králové jdeme k vám...“
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti
Udělej si knoflíkový obrázek
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti
Jak vytvořit netradičního sněhuláka ...
(koláž)
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti
Obrázky ze slaného těsta
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti
Udělej si karnevalovou čepici
Karneval (masky s sebou)
Vyrábíme hromniční svíčky
Říkadla a tanečky se cvičením pro děti

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vedení ZŠ a MŠ Chýně i zastupitelům obce
za podporu a vstřícný postoj. Zvláštní poděkování patří všem, kteří poskytli finanční a věcné sponzorské
dary, a těm, kteří se dobrovolně zúčastnili brigád v budově MŠ.
Těšíme se na setkání s vámi.
Marta tel. 605 212 118
Bára tel. 739 040 532
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ce Hájecká a Nad Baštou. Předmětem schůzky bylo rovněž
odvodnění chrášťanského vrchu a rozšíření silnice vpravo
na Chrášťany směrem od obce. Většina návrhů obce byla
zástupci policie a SÚS Kladno zamítnuta s tím, že stávající
dopravní značení je zcela dostačující a jde o to, aby řidiči
dodržovali pravidla dopravy. Byla však přislíbena změna
dopravního značení u křižovatky Berger Beton směrem od
Hostivice – ukazatel do Rudné nebude směřovat do obce,
nýbrž na Chrášťany, čímž by se měla omezit doprava přes
obec.

Krátké zprávy:
Chýně se dostala do užšího výběru v soutěži o Cenu Petra Parléře a díky tomu získala dva vypracované architektonické návrhy na úpravu návsi, cesty ke škole a prostranství
kolem takzvané „Kačenky“.
Byly objednány dopravní značky, které budou umístěny
v obci (například před domem manželů Nekvasilových).

Obec zažádala odbor dopravy MěÚ Černošice o odklonění dopravy nad 6 tun – průjezd obcí. Byla poslána fotodokumentace prasklých domů – zdí a také poničené vozovky na
Hlavní a Rudenské ulici.

Zastupitelé obce schválili dohodu mezi obcí a firmou
OXES. Smlouva byla podepsána 27. 7. 2007.
O prázdninách bylo zrekonstruováno veškeré vybavení
kuchyně v místní mateřské škole. Díky novému vybavení,
které se nakoupilo ze sponzorských darů (Berger Beton,
Cajthaml, Debra Assets, Miroslav Netrefa, O. K. Trans)
a z rozpočtu obce, byly splněny hygienické podmínky pro
provoz kuchyně.

Byla zahájena kompletní rekonstrukce místní komunikace Hájecká, kterou bude finančně hradit investor, nikoliv
obec.
Obecní úřad nechal opravit panem Kučerou lavičky na
návsi a u školy. Pod vedením paní místostarostky a za
účasti Evy Jelínkové a Petra Kováře natřela lavičky místní
mládež.

Obec se podílela na vypracování strategického plánu
rozvoje obce, který chce využívat jako nástroj k řízení
obce. V dokumentu se stanoví vize obce včetně analýzy
silných a slabých stránek. Na základě tohoto dokumentu
se stanoví vypracování projektů potřebných pro obec včetně
časového harmonogramu, zdrojů financování apod. Strategický plán, který vzniká pod vedením specialisty Ing. Luďka Tesaře, je rovněž důležitý při předkládání žádostí obce
o dotace. Cena vypracování dokumentu pod vedením uvedeného specialisty byla předběžně stanovena na 30 tis. Kč.
Strategický plán je již připraven ke schválení zastupiteli.

U křižovatky směrem na chrášťanský vrch staví firma
Šandera sklad zeleniny.
Milan Havel zažádal o schválení projektu penzionu pro
seniory v obci v lokalitě za MŠ. Žádá o změnu územního
plánu, protože na tomto prostoru je povolena jen individuální výstavba RD. Jednání ve věci projektu penzionu pro
seniory bude nadále pokračovat a rovněž bude pokračovat
v této záležitosti diskuse s občany.

Nově vznikající ulice v lokalitě Kaliště I. a II. dostaly své
názvy a byly zastupiteli schváleny v této podobě: ulice Růžová, Zvonková, Liliová, Šeříková, Slunečnicová a Levandulová.
František Fingerhut rezignoval na členství v kontrolním
výboru zřízeném zastupitelstvem obce a místo v kontrolním výboru převzala Marie Vrančíková.
Obec nemá zájem rozvíjet dále projekt na zpracování bioodpadu uvažovaný bývalým vedením obce na Hájku. Jde
o nákladnou a obec zatěžující záležitost.
Zástupci okolních obcí jsou společně nakloněni podniknout všechny kroky, aby železniční doprava v obcích
– včetně Chýně – byla funkční a umožnila doplnit stávající
dopravu silniční. Celý proces by měl trvat 3 – 5 let. Vybudování železniční zastávky bude zahrnuto do změny č. 1
územního plánu obce.

Časopis Týden se zajímal o neoficiální diskusní fórum obce
Chýně – www.chyne.info. Internetovou diskusi vytvořil jeden
ze současných občanů Chýně – Jiří Grégr – ještě v dobách,
kdy ve vsi neměl trvalé bydliště. V současnosti má fórum 222
registrovaných uživatelů, kteří napsali více než 6500 příspěvků. O tom, proč se do takového podniku pustil a co z toho
vzniklo s ním hovořila redaktorka Kristýna Vránková. Článek si je možné přečíst ve 29. čísle zmíněného periodika.
Jiří Macháně

Proběhlo jednání se zástupci Policie Praha venkov a SÚS
Kladno ve věci úpravy dopravního značení v obci. Jednalo
se zejména o křižovatky u firmy Berger Beton, u hřbitova
a u restaurace U veselého kuchaře, dále o místní komunika-

7

Byl schválen závěrečný účet obce za rok 2006. Obec
Chýně hospodařila v roce 2006 dle schváleného rozpočtu,
kdy celkové příjmy činily 8.600.000,– Kč a celkové výdaje
činily 8.286.700,– Kč. Úpravy rozpočtu byly provedeny
na základě rozpočtových opatření schválených dne 27. 9.
2006 a 20. 12. 2006.

finanční částky, které byly a budou použity na financování
nezbytných obecních potřeb.
Na veřejném zasedání se projednávala žádost manželů
Nedvědových o udělení výjimky z územního plánu obce týkající se tvaru střechy (pultová), který není v souladu s ÚP.
Zastupitelstvo výjimku neschválilo.
–gp–

Na žádost občanů obec zažádala o odstranění nebezpečně umístěné značky u areálu O. K. Trans.
Firma ROPID, která zajišťuje autobusovou dopravu
v naší obci, chystá přidat další spoj z obce na Zličín – s největší pravděpodobností v 7.30 – vzhledem k vytíženosti
ranních autobusů. Spoj bude zařazen nejdříve v březnu
příštího roku. Od 1. září byl však zaveden nový spoj vyjíždějící ve 20.15 ze Zličína.
Zastupitelstvem byla schválena změna rozpočtu obce na
rok 2007. U daňových příjmů má obec propad z důvodu
společného zdanění manželů (O,5 milionu). Na druhou
stranu nedaňové příjmy se zvýšily o dar věnovaný firmami
na rekonstrukci MŠ a o pokutu, kterou firma OXES zaplatila obci. Dále se zvýšily kapitálové příjmy o částky za
prodej pozemků firmě OXES a připojovací poplatky – obojí
OXES uhradil z doby minulé. Kapitálové výdaje se zvýšily
v souvislosti s výstavbou II. etapy vodovodu.
V obci je třeba vybudovat nové chodníky. Prioritou
je vybudování chodníku z centra obce do lokality Háje
a to zejména z důvodu bezpečnosti občanů. Dále se připravuje rekonstrukce ulice Hlavní, kterou bude provádět
SÚS Kladno v roce 2008. S touto rekonstrukcí by bylo
vhodné zároveň provést i vybudování nových chodníků
v ulici Hlavní nebo alespoň osazení obrubníků, aby se
vymezila plocha na šíři ulice při její rekonstrukci. Zastupitelstvo schválilo zaměření a zpracování projektu
na chodníky před započetím rekonstrukce ulice Hlavní.
Obec bude také hledat vhodné řešení ohledně vybudování
chodníků do lokality Na Vyhlídce a podporovat požadavky
občanů v této lokalitě vůči firmě EUFI.
S platností od 25. 10. 2007 zvýšilo zastupitelstvo cenu
pytlů na plasty z 5,– Kč na 10,– Kč. Někteří občané totiž
využívají pytle za jiným účelem, než ke kterému mají sloužit. Obec přitom platí za 1 pytel 32,– Kč.

Autor Jiří Grégr

Zastupitelstvo obce schválilo peněžitý dar místostarostce
obce Věře Kovářové ve výši 15 tis. Kč a členu zastupitelstva
Ondřeji Jelínkovi ve výši 5 tis. Kč. Dary byly těmto zastupitelům uděleny za jejich práci v souvislosti se zdlouhavým
jednáním s investory nad rámec pracovních povinností obou
zastupitelů. Na základě těchto jednání se podařilo do obecní pokladny získat od investorů a firem působících v obci

Již tradiční rozsvěcení vánočního stromu na návsi se tentokrát uskutečnilo 2. prosince pod patronátem místního
sdružení ARBOR. Improvizovaný chýňský sbor zazpíval pod
taktovkou paní Jany Fouskové několik adventních písní, pro
děti byly připraveny sladkosti a čaj. Dospělí se mohli zahřát
pořadateli připraveným svařeným vínem.
–gp–
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