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Vážení
sousedé,

Dotazníky přinesly
užitečné podněty

nynější číslo Chýňského zpravodaje
vychází poprvé připravováno novým
redaktorem. Po odstoupení dlouholetého redaktora Štěpána Plačka
jsme pomocí inzerce hledali jeho
nástupce. Přihlásili se dva zájemci,
z nichž jsme vybrali paní Martinu
Vampulovou. Je to zkušená pracovnice v tomto oboru a já jsem rád, že
nemuselo dojít k přerušení čtvrtletního vydávání našeho Zpravodaje.
V centru staré části naší obce už
od podzimu probíhají stavební
práce, nejdříve začaly budováním elektrických přípojek domů
a instalací nového osvětlení. Potom následovala výstavba nových
chodníků. Několik měsíců nám tyto práce komplikují každodenní
život. Po jejich dokončení bude ale centrum Chýně bezpečnější pro
chodce, umožní bezbariérový pohyb a zpomalí automobilovou
dopravu. Odstranění sloupů a drátů elektrického vedení s novými
chodníky přispěje k daleko lepšímu vzhledu této části obce.
Tyto řádky píši v prvních dnech letošních prázdnin, a proto
všem, kteří se chystáte na dovolené, a vašim dětem, kterým začaly
prázdniny, přeji krásné zážitky z cest a šťastný návrat do běžného
života.
Pavel Fousek

Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření „Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně
(2012)“. Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků
v papírové podobě a zároveň bylo možné vyplnit dotazník na webových stránkách obce. Elektronickou formu použilo 69,7 % respondentů. Celkem bylo odevzdáno 228 dotazníků a návratnost činila 15,7 %. Nejsilněji byly zastoupeny věkové kategorie 21–35
a 36–55 let, jejichž podíl dosáhl 83,3 %.
Podrobná zpráva s výsledky dotazníkového šetření bude uveřejněna na webových stránkách obce. Jako ukázku výstupů jsme do
zpravodaje vybrali otázku číslo 7, která nejvýstižněji reprezentuje
názory v celém šetření a nejsilněji koreluje s ostatními otázkami.
U této otázky bylo možné zaškrtnout maximálně dvě odpovědi. 64,47 % obyvatel si přeje vyřešit přednostně centrum obce –
chodníky, 50,88 % preferuje modernizaci a rekonstrukci stávající mateřské školy. Celkem 24,56 % respondentů vybralo jiné
možnosti, které rozepsalo v komentářích, a 22,81 % zvolilo opravu hřiště a sportoviště v obci. Nejméně obyvatel uvedlo jako priority výstavbu centra volného času a chybějící dům pro seniory.
Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně?
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centra obce rekonstrukce
hřiště
− chodníky stávající školky
a sportoviště ného času seniory

Tentokrát nepřehlédněte:
●

64,47 %

Z těch, kteří uvedli „jiné“, byly nejsilněji zastoupeny názory pro
přednostní řešení problému výstavby či rozšíření základní školy
a pro úpravu silnic, cyklostezek a veřejné zeleně. Objevilo se
i množství dalších komentářů, které jsou podnětné k zamyšlení.
Získané údaje budou podkladem pro aktivní práci zastupitelstva obce, například při vytváření priorit u žádostí k dotačním
titulům a jejich zaměření.
Děkuji všem, kteří se dotazníkového šetření účastnili.
Anna Chvojková
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Vážené čtenářky, milí čtenáři,
vítám vás opět na stránkách Chýňského zpravodaje. Od letošního června mám
tu čest pro vás toto periodikum připravovávat a vy nyní držíte v ruce první výsledek mého snažení.
Věřím, že v tomto i každém dalším vydání Chýňského zpravodaje najdete
všechny důležité a zajímavé informace o životě a dění ve vaší obci.
Společně se na stránkách zpravodaje budeme i nadále setkávat minimálně čtyřikrát ročně, ale doufám, že osobně to na nejrůznějších akcích během
roku bude mnohem častěji. Navíc budu moc ráda, když svými tipy, postřehy,
informacemi a připomínkami přispějete k větší atraktivnosti Chýňského zpravodaje i vy. Posílat je můžete e-mailem na adresu redakce chynskyzpravodaj@seznam.cz nebo přímo mně
na martina@vampula.cz.
V aktuálním vydání bych vás ráda upozornila především na rozhovor s panem starostou Pavlem Fouskem na straně 3. O pár týdnů zpět se můžete přenést v článku a hlavně prostřednictvím fotografií
z Dětského dne, který se letos opravdu vydařil. Zajímavé jsou i statistické údaje na straně 5, ze kterých je patrné, že v Chýni žije podstatně více mladých lidí než v okolních obcích. A to je příznivá zpráva, ne? Věřím, že podobných pozitivních informací bude ve zpravodaji přibývat.
Ačkoli nebydlím přímo v Chýni, ale zakotvila jsem v pár kilometrů vzdálené Hostouni, doufám, že mě přijmete mezi sebe a budou nás čekat příjemná setkání nejen na stránkách Chýňského
zpravodaje.
Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou!
Martina Vampulová, redaktorka

Školu a školku
dál povede
Mgr. Jakubová

Přestavba třídy
čeká na stavební
povolení

V dubnu vyhlásil místostarosta Chýně Josef Novotný konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Chýně. Obec Chýně, jako zřizovatel Základní
školy a Mateřské školy Chýně, na konci června oznámila, že
s účinností od 1. srpna 2012 byla jmenována ředitelkou školy
paní Mgr. Lenka Jakubová na období 6 let. Mgr. Lenka Jakubová tak svoji dosavadní pozici ředitelky obhájila.
(vam)

Projekt na přestavbu třídy pro 5. ročník základní školy
v budově mateřské školy má zase o kousek blíž k realizaci. Na
stavebním úřadě bylo požádáno o stavební povolení. Na konci
června byla zároveň vyhlášena soutěž na provedení stavebních
prací. Důležitou podmínkou účasti v soutěži bylo mimo ceny
díla také splnění termínu výstavby před začátkem příštího školního roku.

inzerce

Na výstavbu třídy můžete ještě přispět
Krátce po společné výzvě, kterou jsme se s paní ředitelkou
základní školy obrátili na rodiče dětí, aby sponzorsky přispěli na
realizaci tohoto projektu, jsme obdrželi sponzorské dary v celkové výši 31 000 Kč. Za tyto příspěvky jsme velmi vděčni, nicméně od té doby již řadu týdnů nepřišel žádný další příspěvek.
Protože je možné, že výzva v proudu informací, které se na nás
každodenně valí, trochu zapadla, rád bych připomněl, že výstavbu třídy můžete stále ještě finančně podpořit. Příspěvky je
možné posílat na obecní účet č. 8825-111/0100, variabilní symbol 22012.
Děkuji všem, kteří dosud přispěli, i těm, kteří se případně rozhodnou nyní.
(pf)
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TŘI OTÁZKY PRO... starostu Pavla Fouska
Koncem května začala rekonstrukce chodníků v Hlavní ulici, která má
zvýšit především bezpečnost chodců.
Jak práce pokračují? Neobjevily se
nějaké komplikace a kdy by mělo být
hotovo?
Velká stavební aktivita ve staré
části obce je spojena především
s prováděním projektu nazvaného
„Rehabilitace centra obce - Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti
chodců a silničního provozu v obci Chýně“. Zakázku na tuto
stavbu ve veřejné soutěži získala firma Chládek a Tintěra z Pardubic. Budování chodníků a dalších nezbytných úprav bude
zčásti hrazeno z dotace, poskytnuté Státním fondem dopravní
infrastruktury a zčásti z obecního rozpočtu. Cena celého díla
dosahuje podle smlouvy s dodavatelem 4 222 464 korun. Dotace z fondu činí 2 627 000 korun, obec před vyplacením dotace
zaplatí 657 961 Kč, po dokončení stavby doplatí v pěti měsíčních splátkách do konce tohoto roku 942 258 korun včetně
úroku. Stavba byla zahájena letos 21. května a podle smlouvy
má být dokončena 31. července. Poté by stavba měla plnit několik funkcí, z nichž část je popsána už v samotném jejím názvu:
1. bezbariérový přístup pro postižené
2. významným rozšířením chodníků a jejich kvalitním
povrchem se zvýší bezpečnost chodců
3. zlepší se odtok dešťových vod z okapových svodů a silnice
4. část ploch bude osázena keři a stromy
5. budou upraveny zastávky autobusů – díky zvýšení nástupní plochy budou moci cestující snadněji nastupovat
a vystupovat
6. vozovka bude zúžena na 6 metrů, čímž dojde k přirozenému zpomalení automobilového provozu
7. budou vybudovány nové přechody pro chodce, vybavené
signálními plochami pro nevidomé
8. kvalitní architektonické a technické zpracování projektu
a použití kvalitních materiálů zvýší celkový estetický
vzhled podstatné části historického centra obce.
Rehabilitaci centra obce umožnily další dvě stavby, které jí
předcházely. Od podzimu minulého roku bylo budováno nové
veřejné osvětlení a ukládání kabelů pro elektrické připojení jednotlivých domů. To proběhlo na Hlavní ulici od křížení s ul.
Tichou po křížení s ul. Okružní naproti budově OÚ. Totéž bylo
provedeno v ulicích Okružní, Potoční a Ke Školce. Obě tyto
stavby provádí firma Elektroštika. Obec bude platit vybudování
veřejného osvětlení, firma ČEZ zaplatí pokládání kabelů
a budování nových přípojek do jednotlivých domů. Po dokončení všech prací na těchto místech zmizí sloupy, nástřešní nosiče
a dráty elektrického vedení a také přípojky reproduktorů veřejného rozhlasu. To bude další významný krok pro zlepšení celkového vzhledu staré části obce.
Podle smlouvy uzavřené s firmou Elektroštika bude celková
cena za vybudování veřejného osvětlení v uvedených částech
činit 1 572 544,80 Kč včetně DPH a úroku. Tato cena bude
zaplacena ve dvanácti měsíčních splátkách. Splácení obec zahájí po převzetí díla od dodavatele. Věřím, že všechny tyto stavby
budou dokončeny v termínech podle smluv a budou občanům
plně k dispozici už v srpnu. Zatím probíhají práce bez větších
komplikací, dílčí problémy řešili na pravidelných týdenních
kontrolních dnech náš pracovník stavebního dozoru a technik
dodavatele. Součástí této stavby je i nové dopravní značení

a v této souvislosti všem připomínám, že bude změněna přednost v jízdě na křižovatce ul. Hlavní a Rudenská. Hlavní silnicí
bude pokračování z Rudenské ulice směrem k obecnímu úřadu
a dále k Baště. Ten, kdo bude přijíždět na tuto křižovatku od
Chrášťan nebo Břví, pojede po vedlejší silnici. Příslušné úseky
silnic budou označeny upozorněním na tuto změnu. Věřím, že
všichni, kteří tuto trasu denně používáte, budete na toto místo
přijíždět se zvýšenou pozorností a tím zabráníte případným
kolizím.
Na několika místech obce byly rozmístěny kontejnery na jedlé
tuky a oleje. Co vedlo obec k tomuto kroku a co by měl přinést
především občanům?
Před několika týdny nám nabídl ředitel firmy Rumpold další
službu zvyšující stupeň třídění odpadů, které při našem každodenním životě produkujeme. Jsou to plastové popelnice červené barvy výhradně určené pro sběr potravinářských olejů
a tuků. Firma Rumpold nám po příslušné přípravě dodala celkem 9 těchto nádob. Obec vytipovala a připravila 9 stanovišť
vybavených pevným bodem, ke kterému je možné tyto nádoby
připoutat. Nádoby jsou už na vybraných místech instalovány
a slouží několik týdnů svému účelu. Toto řešení přináší dvě
zásadní výhody: domácnosti se ekologickým způsobem mohou
zbavovat tuků, které produkují ve svých kuchyních, a zároveň se
výrazným způsobem zlepší provoz naší nové čistírny odpadních
vod. Velké množství tuků, které do ČOV přitékají, pochází totiž
jak z domácností, tak z provozu firmy Cajthaml. Tato firma se
však postupně stěhuje z Chýně pryč, a tak tento významný
zdroj tuků postupně zmizí. Čím více tuků z domácností uložíme do kontejnerů, tím lépe bude možné ČOV provozovat.
Ještě bych rád upozornil na několik důležitých zásad k řádnému užívání nádob na tuky. Do nádob patří pouze jedlé tuky. Pro
jejich ukládání je nutné použít uzavřené nádoby, například PET
lahve. Do červených popelnic nepatří použité oleje z motorových vozidel. Také důrazně upozorňuji, že nádoby neslouží
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Problémy se psy?
Volné pobíhání
a venčení
Psi se v naší obci začínají pomalu stávat problémem, a to
v důsledku chování svých pánů. Obecní úřad Chýně velmi
často řeší problémy kolem zatoulaných či volně pobíhajících
psů, ke kterým se nikdo nehlásí. Tito psi pak obtěžují kolemjdoucí, často i malé děti a již se bohužel stalo, že pes napadl
člověka nebo jiného menšího psa, který útok nepřežil. Jde
o naprosto zbytečné situace, které pak musí řešit policie či
přestupková komise, nemluvě o zranění osob či napadených
psů. Držitel psa, který volně pobíhá po vsi, totiž svým chováním porušuje obecně závaznou vyhlášku obce a dopouští se
tak přestupku, za který hrozí až mnohatisícová pokuta. Rovněž psí exkrementy, které se hojně vyskytují na veřejných
prostranstvích a chodnících v obci, jsou nešvarem, na který
je potřeba se zaměřit.
Žádáme proto držitele psů, aby své psy zabezpečili tak,
aby nemohli utíkat ze svých domovů a venčili je na veřejných
prostranstvích v obci výhradně na vodítku pod dohledem příslušné osoby. Rovněž je vyzýváme, aby za každých okolností
uklízeli psí exkrementy po svých miláčcích. Záleží jen na
nás, občanech, jaké prostředí si v naší obci vytvoříme a jak
se nám v něm bude žít.
(ou)

k odkládání jiného odpadu. To připomínám především ze
zkušeností získaných za krátkou dobu používání červených
popelnic.
Všechny nádoby obec získala zdarma a za odvoz tuků neplatíme.
V areálu Višňovky někdo ukradl dětskou skluzavku, a to takovým způsobem, že uřezal čtyři dřevěné sloupy, na kterých skluzavka stála. Jak situaci budete řešit?
Není to bohužel první případ. Už dříve někdo ukradl dvě
závěsné houpačky z dětského hřiště na obecním hřišti. Věc
jsme ohlásili Policii ČR, byl sepsán protokol a čekáme na
výsledky vyšetřování. Po několika týdnech od této události jsme
zjistili, že zmizela i skluzavka z přírodního areálu Višňovka.
Zloděj zde postupoval vandalským způsobem - dřevěnou podnož skluzavky odřízl pilou nad kovovými kotevními prvky. Opět
jsme tuto událost ohlásili policii, byl sepsán protokol a čekáme
na výsledek. Mezitím jsem se obrátil na pojišťovnu s dotazem,
jestli toto budeme moci uplatnit jako pojistnou událost. Bylo mi
sděleno, že prvky máme pojištěny na živel a vandalství. Věci
umístěné na volném prostranství nelze pojistit. Nebo pokud
ano, cena pojistky je vysoká.
Pokouším se přesvědčit pojišťovnu, že způsob, jakým byla
ukradena skluzavka, je čiré vandalství. Výsledek mého snažení
je ale nejistý. Pravděpodobně nám nezbude nic jiného, než
v rámci finančních možností tyto herní prvky koupit znovu.
Zadal jsem našemu pojišťovacímu makléři, aby zjistil, jestli se
najde pojišťovna, která by tyto věci pojistila a za jakých finančních podmínek. Potom se budeme rozhodovat, zda takovou
pojistku uzavřít.
Prosím tímto všechny spoluobčany, aby pokud uvidí nějaké
podezřelé jednání, vše oznámili policii a případně i vedení obce.
Tím zvýšíme šanci herní prvky na hřištích ochránit. Náčelníka
Městské policie, která pro nás provádí hlídkovou službu, jsem
vyzval, aby se situací seznámil své podřízené a dal jim za úkol
provádět dohled i nad těmito místy. Osobně jsem chováním zlodějů znechucen a zároveň mám pocit bezmoci.
(red)

Známky
na popelnice
pro směsný odpad
mince nenahradí
V poslední době se v obci množily případy, kdy občané
místo upevnění zakoupené známky na popelnice pro směsný
odpad přikládali k popelnicím mince v hodnotě známky.
Zaměstnanci svozové firmy Rumpold mince namísto známek
nesmějí brát, a proto popelnice bez známky nebudou vyváženy. Tímto chováním zároveň občan finančně ochuzuje obec
i svozovou firmu. Občané, kteří argumentují tím, že je pro ně
obtížné kupovat si známky na popelnice na úřadě, mají možnost si zakoupit roční známku se svozem 1x týdně nebo se
svozem 1x za 2 týdny.
(ou)
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Komise pro občanské záležitosti
PORADÍ I POPŘEJE
V Chýni pracuje již řadu let komise, která se dříve nazývala
školská a sociální, v současné době nese název Komise pro občanské záležitosti. Pracuje ve složení Jaroslava Himlová, Jitka Bělková, Jana Fousková, Jana Horáková, Mgr. Lenka Jakubová,
Alena Linhartová a Alena Procházková.
Komise pro občanské záležitosti se zabývá problematikou
týkající se mladých rodin a otázkami sociální problematiky.
Dále poskytne informace o možnostech umístění starších občanů do domova seniorů i o nabídce využití služeb Pečovatelské
služby z Hostivice. Jedná se hlavně o dovoz obědů, nákupů
a praní prádla.
Několikrát do roka komise organizuje a provádí slavnostní
vítání novorozeňátek do života. Občanům, kteří dovršili 70 let
a více, členky komise předávají dárečky a gratulace k jejich krásnému životnímu jubileu. Po dohodě s komisí lze též na obecním
úřadu zajistit slavnostní obřad u příležitosti zlaté nebo diamantové svatby.
Pro svou práci komise potřebuje znát některá osobní data
občanů. 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. Udělení souhlasu občana k předávání jeho osobních dat za
účelem výše uvedených aktivit komise se týká především občanů nad 70 let věku a rodičů malých miminek. Proto je na

obecním úřadu k dispozici tiskopis „Souhlas se zpracováním
osobních údajů“. Najdete jej také na webových stránkách obce
(www.chyne.cz) v sekci „formuláře“. Ti z vás, kteří mají zájem,
si mohou tyto tiskopisy vyzvednout, vyplnit je a pode-psané
odevzdat na obecní úřad, případně vhodit do schránky OÚ
v podloubí budovy OÚ, nebo poslat na e-mail ou@chyne.cz.
Komise pro občanské záležitosti přeje občanům v Chýni
hodně zdraví a klidné a spokojené žití.
Jaroslava Himlová, předsedkyně komise

Chýně a její obyvatelé v číslech
Počet obyvatel a jejich průměrný věk

Ve slavné písničce Zdeňka Svěráka se zpívá, že „statistika
nuda je, má však cenné údaje“. A s tímto tvrzením nelze než souhlasit. Cenné údaje se totiž podařily nashromáždit i Evě Jehlíkové z databáze Evidence obyvatel na obecním úřadě. Doplnili jsme
je i dalšími zajímavými daty z Českého statistického úřadu. Věříme, že se při čtení následujících řádek nudit nebudete.

Obec

Počet obyvatel
celkem muži
ženy
Chýně
1 930
940
990
Jeneč
1 231
610
621
Rudná
4 662 2 316 2 346
Hostivice
7 506 3 614 3 892
Chrášťany
841
408
433
Úhonice
982
466
516
Červený Újezd 1 070
531
539
Ptice
677
325
352

Nejpoužívanější křestní jména v Chýni
MUŽSKÁ
1. Jan
2. Jiří
3. Petr
4. Pavel
5. Tomáš

ŽENSKÁ
Jana
Petra
Eva
Lucie
Lenka

Vedle Honzů, Petrů, Jan nebo Lucií
se můžete v Chýni potkat i s lidmi nebo
dětmi, jejichž jména zní pro někoho
možná zvláštně nebo exoticky. Mezi
námi žijí Tolal, Mikuláš, Radoš,
Rafael, Sofian, Gianluca, Xenie, Lilian,
Moly nebo Nika.

Průměrný věk
celkem
muži
ženy
33,0
32,6
33,4
41,0
39,7
42,2
38,4
37,2
39,6
38,0
36,8
39,1
38,0
37,0
38,8
41,2
40,4
41,9
37,4
36,7
38,2
38,3
37,3
39,3

Zdroj: Český statistický úřad, data k 1. 1. 2012

V Chýni žije nejvíce mladých lidí
Z údajů Českého statistického úřadu, které vydal k 1. lednu
letošního roku, vyplynula zajímavá informace. Průměrný věk
obyvatel Chýně, a to jak žen, tak i mužů, je výrazně nižší, než
v okolních obcích. Dosahuje jen 33 let (!) zatímco jinde je to
většinou až o pět let více (viz. tabulka nahoře).

Strom života

Za 91 let přibylo 534 domů a 1495 obyvatel
Víte, jak se rozvíjela naše obec v minulých letech? Pěkně
o tom vypovídají záznamy z chýňské kroniky. Například v roce
1921 bylo ve vsi jen 87 domů a evidováno bylo 567 obyvatel.
Rok 1958 uvádí 60 rodin a dokonce jeden televizor! V revolučním roce 1989 bylo v Chýni celkem 177 domů a 545 obyvatel
a o čtyři roky později pak 184 domů a 557 obyvatel. Následoval
prudký rozvoj, proto v současné době evidujeme už 621 domů
a 2062 obyvatel. Celá obec je rozdělena na 61 ulic.
(mna)
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Čekají nás významné změny
v dopravním značení
Pro další zvýšení bezpečnosti bude dále v ulicích Ke Skále
a Hájecká u vybraných – problematických – křižovatek umístěno DZ, které opakovaně upozorní projíždějící řidiče na přednost zprava. Stejný režim se uplatní i u nově
vznikajícího napojení křižovatky Ke Skále-Dlouhá-Krátká-Sportovní.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve stávající
ZÓNĚ 30 v obci Chýně budou provedeny zásadní změny
dopravního režimu, a to z hlediska předností v jízdě. Změna je
plánována během července nebo srpna. O přesném termínu vás
budeme včas informovat.

Na změny upozorní tabule
Dále bude v zóně DOČASNĚ umístěno DZ IP22 – Změna
místní úpravy s textem: ŘIDIČI POZOR! ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ, a to na dobu určitou, minimálně na dobu devadesáti dnů od realizace změny. Dopravní značení bude umístěno
vždy na začátku vjezdu do zóny.

V okolí zóny platí i nadále přednost zprava
I v oblastech mimo tuto zónu, kde není v současnosti DZ
upravující přednost, platí stále přednost zprava, například na
křižovatce Hájecká-Obecní směrem od Kamenice do centra
obce, dále například u křížení ulic Hájecká-Boční směrem
z centra od úřadu na Kamenici a i na první křižovatce Ke Skále-U Višňovky směrem z centra na Háje a Kaliště – vjezd k bývalému objektu JZD, který je ještě před označením zóny. Uvádím
zde pouze příklady. Stejně by to v nejbližší době mělo fungovat
i v ostatních částech obce.
Při revitalizaci centra obce dojde též v brzké budoucnosti
k upřesnění a vymezení zón 30 s předností zprava, a to oblastech okolo školy a školky.
Beze změny zůstanou napojení na ulice Hlavní a Rudenská,
které jsou hlavními páteřními komunikacemi obce.

Pozor na změnu hlavní a vedlejší silnice

Některé platné úpravy v současné době totiž neodpovídají skutečným požadavkům na užití místních komunikací. V jedné části
stávající zóny se nyní uplatňuje „přednost zprava“ a v její jiné části
je provedeno a stanoveno dopravní značení (DZ), které přednosti
upravuje. Nová úprava DZ přinese v zóně sjednocený režim.
Bude zde odstraněno současné DZ, které určuje hlavní silnici a z toho vyplývající přednosti v jízdě. V celé zóně bude nově
platit přednost zprava (podle pravidel silničního provozu). Tato
změna nebude mít vliv na obytné zóny Pod Průhonem a Liliová.
Předpokládáme, že v důsledku toho budou řidiči respektovat
nejvyšší povolenou rychlost v současné zóně, která bude vynucena právě předností zprava.
Změna dopravního režimu je přizpůsobena místním podmínkám s ohledem na co největší bezpečnost všech účastníků silničního provozu v zóně.

Další zásadní změna v dopravním režimu se týká křižovatky
Rudenská-Hlavní, kde dojde v rámci úpravy chodníků ke změně
hlavní – vedlejší: hlavní tah obcí bude od obecního úřadu – přes
náves směrem ke hřbitovu na Rudnou. Takto bude i nově stanovena hlavní silnice.
Nájezd ze silnice Hlavní od Chrášťan na silnici Rudenská
(U Veselého kuchaře) bude nově vyznačen DZ – dej přednost
v jízdě.
Dále zde bude DOČASNĚ umístěno DZ IP22 – Změna místní úpravy s textem: ŘIDIČI POZOR! ZMĚNA PŘEDNOSTI
V JÍZDĚ, a to na dobu určitou, minimálně na dobu devadesáti
dnů od realizace změny.
Pavel Fousek,
starosta

Papír mimo kontejner nepatří
Prosíme občany, aby v případě plného kontejneru na papír neodkládali
papír mimo něj. Vzniká tím po obci
nepořádek, zejména v případě deště
a větru. Kontejnery na papír jsou vyváženy 1x za 14 dnů vždy v sudý týden.
Nová popelnice na papír (modrá) je

rovněž umístěna ve dvoře základní
školy, kde je také možné papír svázaný
do balíčků odkládat.
Děkujeme všem občanům, kteří
důsledně třídí odpad a přispívají tak ke
zlepšení životního prostředí.
(ou)
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Dětský den v Chýni
se i letos opravdu vydařil
Ráda bych se na chvíli vrátila na začátek měsíce června, kdy
OS ARBOR pořádalo jako tradičně na fotbalovém hřišti Dětský den.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se větší či
menší měrou podíleli na přípravách a na zdárném průběhu
akce. Je jasné, že bez spousty nadšenců, kteří se do příprav
a organizace Dětského dne zapojili, bychom si nyní nemohli
říci – povedlo se. Alespoň z ohlasů dětí i rodičů bylo patrné, že
se Dětský den líbil, že jste byli spokojeni a to je pro nás ta nejkrásnější odměna. Příroda nám nadělila krásné počasí, a tak
jsme všichni společně strávili velmi příjemné odpoledne. Na
tomto místě nelze zapomenout na štědré sponzory, bez nichž by
Dětský den nebyl tak pestrý a bohatý. DĚKUJEME.
A nyní malá rekapitulace. Ještě než začal Dětský
den, díky panu Novotnému
a jeho přátelům projela
Chýní „spanilá jízda“ veteránů – mohli jste vidět krásně naleštěné COBRY, které
si pak děti mohly prohlédnout a osahat přímo na
hřišti.
Tradičně děti soutěžily
v jízdě zručnosti, stavěly
bedýnky, skákaly v pytlích,
mohly se nechat pomalovat, vrátit se do dětství
svých rodičů a zacvrnkat si
kuličky, lovit rybičky, nakupovat za Arboříky v arbořím krámku, opékaly buřty, mohly se občerstvit zmrzlinou od
pana Vančaty a cukrovou vatou, pan Šandera přidal pomeranče
a o pití se postarala firma Neubauer.
Stejně jako při minulých dětských dnech byl největší zájem
o jízdy na čtyřkolce. Letos díky dalšímu obětavému tatínkovi
přibyla druhá čtyřkolka, a tak se mohlo povozit daleko víc dětí.
Letošní dětský den měl ale i několik novinek. Firma OK Trans
nám zapůjčila kamion, který se po malých úpravách změnil
v podium. Díky tomu jsme během celého odpoledne mohli
poslouchat živou muziku – country kapelu Tom Gras Band.
Další novou atrakcí byl bagřík pana Bejčka, kdy jsme si mohli
vyzkoušet, jak se na takové mašince pracuje. Sama jsem si to
vyzkoušela na vlastní kůži a rozhodně to není žádná legrace
tohoto „broučka“ ovládat.
Zpestřením Dětského dne bylo i vystoupení žáků chýňské
ZŠ (tanečního kroužku Medailon), loutkové divadýlko Dany

Vackové a samozřejmě naši místní hasiči se svým novým autem
se stříkačkou. Zkusili jsme vyhlásit pokus o rekord – kolik dětí
se vejde do kabiny auta. Letos máme počet „21“, a tak uvidíme,
o kolik dětí se rekord překoná při příštím Dětském dni.
Na závěr bych vám
všem ráda popřála krásné a pohodové léto,
dětem, aby si užily prázdniny, a už teď se s vámi
těšíme na další akce,
které bude OS ARBOR
pořádat.
Za OS Arbor
Lenka Pokorná
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S papírem do školy
až zase od září
Od září budete mít v Chýni zase příležitost, zbavit se starého
papíru a navíc pomoci školákům. Na školním dvoře (vstup
z ulice Květnové) byla umístěna modrá popelnice na kolečkách
o objemu 240 litrů. Zde mohou ve školních dnech od 7 do 17 hodin občané ukládat vytříděný a svázaný papír (noviny a časopisy). Sběr papíru naše škola pořádá s dlouholetou tradicí, nyní se
do něj můžete zapojit i vy. Pokud tedy máte doma staré noviny
nebo časopisy, pomozte naší škole v soutěži. Nejen, že může
vyhrát hodnotné ceny, ale za každý kilogram papíru dostane
i určitý obnos (0,2 až 1,2 Kč - podle situace na trhu). Vzhledem
k tomu, že se za odvoz velkých modrých kontejnerů umístěných
po obci naopak platí, je odevzdání sběru ve škole dvojnásob
výhodné - škola získá peníze a obec ušetří za odvoz papíru firmou Rumpold (velké modré kontejnery).
(jel)

Nadační fond
„Zvonek“ pomáhá
dětem i seniorům

Po 85 letech...
„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický
proud...“ Ano, 17. červen roku 1927 se stal pro Chýni historickým
mezníkem. V ten den se poprvé rozsvítily žárovky v chýňských
domácnostech. A 13. červen 2012, tedy téměř na den přesně
o 85 let později, se z hlediska elektrifikace naší obce také možná
zapíše do historie, ačkoli jeho význam nelze přímo s počátkem
elektrifikace srovnávat. V středu 13. června letošního roku byly
totiž přepojeny domy na velké části Hlavní, v celé Okružní, Rybniční a v části Rudenské ulice z vrchního elektrického vedení na
sloupech do přípojek napájených z podzemního kabelového vedení. Celkem se jednalo o více než 50 přípojek! Ve stejné oblasti bylo
vybudováno také nové veřejné osvětlení. To umožní likvidaci
všech sloupů a drátových vedení mezi jednotlivými domy.
Přípojky domů financovala firma ČEZ na základě slibu, že
tyto instalace provede v místech, kde se obec rozhodne budovat
nové chodníky. Vybudování veřejného osvětlení financuje obec
z vlastních zdrojů. V kombinaci s novými chodníky přispěje
likvidace drátů a sloupů elektrického vedení k tomu, že stará
část obce znatelně „prokoukne“.
(pf)

Letošní léto začalo jako obvykle milou návštěvou dětí z Klokánku z Hostivice. Počasí se vydařilo. Díky štědrým dárkům firem
Cajthaml a Dr. Oetker měly děti až do večera plná bříška dobrot.
Hrály se hry, odpočívalo se při pohádkách ve velkém barevném
stanu. Děti si rovněž pohrály se živými želvami. Na rozloučenou
si každé dítě odneslo dárkový balíček s překvapeními.
Relaxační den pro seniory z domova „Zelená lípa“, naplánovaný do zahrady, nám počasí pokazilo. Velmi se ale vydařily
„Dny keramiky“, kdy si školní mládež vyzkoušela s Markétou
točení na kruhu. Pro velký úspěch se hned po začátku nového
školního roku budou „Dny keramiky“ opakovat. Aby to nebylo
rodičům líto, uskuteční se takový den i pro ně a další dospělé.
A až se zhorší počasí, pozveme školní děti z Chýně, aby si opět
u nás upekly muffiny (dárek firmy Dr. Oetker), a tím si prověřily svou samostatnost. Také připravujeme ukázkovou hodinu
pantomimy a herectví s Eliškou pro děti od 3 let.
Přejeme všem hezké prázdniny!
Za „Zvonek“ Jitka Cvrčková

!
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vyhlašujeme

2. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
na téma

„CO SE ZA ROK ŠUSTLO V CHÝNI A OKOLÍ“

!

Tématem je jakákoli událost veřejného, rodinného či soukromého života, která se v tomto období
v Chýni a okolí udála. Není vyloučen textový doprovod.
●
●
●

Z fotografií bude uspořádána výstava ve výstavní síni KAYNA na OÚ Chýně.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny při zahájení výstavy.
Výherci budou odměněni hodnotnými cenami.

Uzávěrka odevzdání fotografií:
Fotografie prosím předávejte

30. září 2012
●
●

Kategorie A: DĚTI (do 15 let)
Kategorie B: DOSPĚLÍ (16 let a více)
Poznámka: Autoři do 15 let se mohou zúčastnit i soutěže dospělých,
opačně toto pravidlo neplatí.

buď v digitální, nebo papírové podobě v min. formátu A4
při předání uveďte název fotografie a jméno, věk a kontakt na autora

Adresa pro předávání fotografií, případně zodpovězení dotazů: Věra Kovářová, Hájecká 218, Chýně, 253 01, email: vera.kov1@seznam.cz, mobil: 605 98 42 53
Pořadatel soutěže: Občanské sdružení ARBOR
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Chláchol se sešel
na pěveckém
„soustředění“
u ohýnku
ve Višňovce

NEJCHUTNĚJŠÍ TATARÁK
ŠIROKO DALEKO,
RÁJ PRO DĚTI - 2 DĚTSKÉ KOUTKY,
ZAHRADA S PROLÉZAČKAMI,
PRAVÁ ITALSKÁ PIZZA
Z PECE NA DŘEVO…
DOPORUČENÍ
MÁME I Z:

V pátek 15. června se konalo posezení našeho pěveckého
sboru a jeho přátel u příležitosti konce školního roku. Zhodnotili jsme naši činnost, probrali budoucí akce a vzpomněli jsme
na naše členky a členy, kteří s námi nemohli z různých důvodů
být (například Martině Plichtové se narodil syn Marek a Petru
Vackovou sužovaly zdravotní problémy). Nechyběl samozřejmě
zpěv - tentokrát žádné roráty, žádné vánoční koledy či masopustní písně, ale klasika k táborovému
ohni - od „Dajány“, přes „Stánky“ až

Restaurace, pension
MLÝNSKÝ DOMOV
Nám. 5. května,
Jinočany – 5 km od Chýně
tel.: 257 960 420

www.mlynskydomov.cz

Zedníci
s dlouholetou tradicí
a zkušenostmi nabízejí
veškeré zednické práce.
Zn. KVALITA

po písně Karla Kryla či Beatles. Nově jsme se vrátili ke znělce
Chlácholu (dříve s nadsázkou nazývané „Chýňská hymna“),
kterou budete mít možnost slyšet při některé z kulturních akcí.
„Soustředění“ se vydařilo, budeme ho jistě opakovat. Přijďte
si i vy s námi zazpívat s kytarou buď k ohni (termín dáme
vědět), či se zapojte do činnosti našeho sboru. Přivítáme zpěváky (zpěvák = ten, kdo má chuť si zazpívat), kytaristy či hráče na
jakýkoliv hudební nástroj.
Děkujeme Květě Vítkové a Ireně Doubravové za organizaci
večera.
Věra Kovářová

Tel.: 604 577 818

inzerce
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