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CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník VIII.

Číslo 1/2014

Úvodník starosty
Protože letošní zima vlastně žádnou zimou nebyla (a doufejme, že již nebude), mohli se zaměstnanci obce věnovat jiným činnostem, než
je úklid sněhu a posyp chodníků a komunikací. Došlo na správné tvarování korun stromů a keřů, díky odbornici v řadách zaměstnanců
obce, bylo provedeno čištění a úklid příkopů kolem silnic pro případ velké vody, provizorně se upravily chodníky kolem ulice Hlavní, aby
byly schůdné a sjízdné pro dětské kočárky. V rámci svých možností jak finančních, tak personálních, se obec neustále snaží o čistotu
a úpravu vzhledu naší obce. Budu velmi rád, pokud občané obce podpoří naši snahu tím, že nebudou odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa a majitelé pejsků budou uklízet jejich exkrementy.
Hezké jarní dny, hodně dobré nálady a pohody všem přeje
Josef Novotný, starosta

HŘIŠTĚ a ŠKOLA budou!!
Na obecní úřad v Chýni jsme šli pracovat hlavně
kvůli dětem, říká na úvod starosta s místostarostou.
Také jsme za rok práce dokázali rozšířit MŠ
o jedno oddělení, ZŠ zvětšit ze třech tříd na pět tříd,
opravit fasádu a okna ZŠ, zateplit pomocí dotace
MŠ.
V letošním roce jsme požádali o dotaci na víceúčelové hřiště na obecním hřišti, které by sloužilo
jak MŠ a ZŠ, tak místním spolkům.
Jsme si vědomi, že do budoucna bude v obci
zapotřebí nové větší školy a školky, a proto plně
souhlasíme a podporujeme výstavbu nové školy,
případně školky.
Obci patří pozemky za Višňovkou, které jsou
určené změnami územního plánu č. 2 k výstavbě
školy se zázemím a fotbalovým hřištěm. Na toto
území byla zhotovena urbanistická studie, která se
stala důležitým podkladem pro vybudování inženýrských sítí a komunikace pro budoucí novou školu
a hřiště. Tím se obec přiblížila k možnosti rychle
reagovat na případné získání dotace na výstavbu
školy. Zastupitelstvo v roce 2013 schválilo zadání
zakázky na vypracování projektové dokumentace
na výstavbu sportovního areálu, byla vyhlášena
Zakázka malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace v úrovni DUR na akci „Výstavba sportovního areálu na pozemku p. č. 166/151 k. ú.
Chýně“. Zveřejněna byla dne 21. 1. 2014 na úřední
desce v Chýni a na webových stránkách obce
Chýně. Přihlásily se čtyři firmy, ze kterých vybrala
komise dne 5. 2. 2014 firmu Aga-letiště z Hostivice.
Tato firma bude mít za úkol vyprojektovat:

■ 2 hřiště – fotbalové a víceúčelové
■ oplocení
■ vybavení sportovišť a zázemí

■ terénní úpravy
■ napojení na inženýrské sítě
■ příjezdovou komunikaci

Pro výstavbu nové školy byl v Chýni zřízen výbor pro výstavbu školy.
V polovině března nás navštívil starosta obce Psáry pan Vácha a shodli jsme
se na stejných problémech jako v naší obci – nárůst obyvatel, a to hlavně mladých lidí s malými dětmi, kteří potřebují školku, školu a místo, kde by se děti
vyřádily – hřiště, které obci zoufale chybí. V obci Psáry s výstavbou školy
postoupili trošku dál, od architektonické studie až po žádost o podání dotace
uplynul skoro rok. A právě o této cestě a postupech nám starosta Psár sděloval informace a rady. Podotknul, jak je fotbalové hřiště důležité pro celou obec,
hlavně pro mládež, která se nepoflakuje, ale zdravě a dravě sportuje.
Pan Vácha konstatoval, že by obci Chýně stačila škola s devíti třídami, protože na
rozdíl od Psár můžeme použít i současnou zrekonstruovanou školu s pěti třídami.
Všichni doufáme, že vše dobře dopadne a za Višňovkou bude stát jak krásná nová škola, tak i fotbalové hřiště, na kterém vychováme světoznámé hráče.
Až se jich jednou novináři zeptají, kde jste začínali, řeknou v Chýni.
Jaroslav Kuchař, místostarosta a Josef Novotný, starosta
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NA NAŠE SENIORY se zapomínalo
naši senioři se budou pravidelně scházet vždy první pondělí
v měsíci. Rádi bychom při těchto setkáních nabídli našim starším občanům i zajímavé besedy. První z nich již proběhla právě
při prvním setkání seniorů s panem Františkem Bulavou, několikanásobným vítězem Světového poháru v terénním triatlonu
a zároveň občanem obce Chýně. Uvažujeme i o zprostředkování návštěv divadelních představení v Praze.
Srdečně tímto zveme chýňské seniory na pravidelná setkání
vždy první pondělí v měsíci v 16,30 hod. na Obecní úřad Chýně.

V obci Chýně, zejména ve staré části, bydlí početně ne nevýznamná skupina obyvatel naší obce, která patří k tiché a nenápadné části občanů Chýně. A tak možná právě proto se na tuto
část obyvatel pozapomnělo.
Chtěli bychom danou situaci změnit, neboť právě tato skupina obyvatel si podle našeho názoru zaslouží pozornost a úctu
obce. Mnozí z nich v minulosti pro obec hodně vykonali. Proto
se vedení obce ve spolupráci s Komisí pro občanské záležitosti
rozhodlo tento stav změnit. Pro začátek bychom chtěli pořádat
pravidelná setkání našich seniorů v zasedací místnosti na
obecním úřadu, kde by si mohli při kávě a sladkosti popovídat
a zavzpomínat na staré časy se svými vrstevníky. První setkání
proběhlo dne 6. února letošního roku, kdy bylo dohodnuto, že

Josef Novotný, starosta
Jaroslav Kuchař, místostarosta
Jaroslava Himlová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka na paní Jančovou
Jak jistě mnozí víte, v lednu letošního roku nás navždy opustila
po krátké nemoci paní Jana Jančová, místní doručovatelka. Jelikož jsme jí to nestihli říci osobně, tak alespoň touto formou jí chceme poděkovat, za to, co pro lidi a celou obec za celý život udělala.
Moc děkujeme a nikdy nezapomeneme.
Josef Novotný, starosta a Jaroslav Kuchař, místostarosta

Nadační fond
„ZVONEK“
má za sebou rok
bohatý na akce

Nezapomeňte
zaplatit
POPLATEK ZE PSŮ

V loňském roce uspořádal Nadační fond „ZVONEK“, podobně jako v předchozích letech, celou řadu akcí, které pomohly
dětem i dospělým v blízkém i širokém okolí Chýně. Uvádíme
některé z nich:
❃ Sbírky oděvů a obuvi pro „Potex“ proběhly celkem čtyřikrát
❃ Návštěva hospicu Čerčany s knihami a počítači
❃ Dopoledne v dětském domově v Kladně s oděvy, kočárky,
hračkami a krabicí přesnídávek jsme loni absolvovali třikrát
❃ Recitační soutěž pro mládež s pohoštěním a dárky - Chýně
❃ Klokánek v Hostivici jsme navštívili s oděvy, hračkami,
obuví, ovocem a sladkostmi dohromady třikrát
❃ Účast na povodňové sbírce pro Mladou Boleslav
❃ Celkem šestkrát jsme uspořádali „Keramický den“ s občerstvením v Chýni
❃ Návštěva domova důchodců „Zelená lípa“ v Hostivici
s materiálem pro dílničky
❃ Obstarání materiálu pro ruční práce školy a školky
❃ Sbírky obuvi, dek, nádobí a jiných předmětů pro „Diakonii
Broumov“
❃ Tradiční pečení muffin a kokosek (dárek firmy Dr. Oetker)
u nás jsme uspořádali pro děti ze ZŠ Chýně, tentokrát
s občerstvením a hranou loutkovou pohádkou
❃ Předání vánočních dárků pro obyvatele dvanácti bytů Klokánku v Hostivici
❃ Novoroční tombola pro 80 seniorů domova důchodců
„Zelená lípa“ v Hostivici
Děkujeme všem, kteří pomohli!
Za „ZVONEK“
Jitka Cvrčková

Připomínáme držitelům psů, že poplatek ze psů pro rok 2014
v obci Chýně je splatný nejpozději do 31. března 2014. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří 3 měsíců. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (31. 3.), je poplatek splatný do 30 dnů ode dne,
kdy povinnost poplatek platit vznikla. Výše poplatku činí za
každého jednoho psa 200 Kč na kalendářní rok. Při prvním přihlášení psa obdrží držitel psa evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a kterou by měl pes nosit na obojku kvůli
identifikaci v případě, kdy uteče z domova.
(ou)

Foto: mna
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MYSLIVECKÝ PLES opět roztančil Chýni

mysliveckým spolkem. Tímto bych rád poděkoval hlavně Vencovi
Prokopovi. A o tanec byl v Chýni obrovský zájem. Ještě než jsme
stihli vylepit plakáty, bylo prodáno asi 200 lístků. Celá akce se moc
povedla, všichni byli spokojeni. Až na těch pár remcalů, kteří si stěžovali, že ples je nekuřácký a musí chodit kouřit ven!
Ples ozdobila bohatá tombola, která zahrnovala čtyři kance,
30 bažantů a spousty dalších dárků, které věnovali myslivci. Už
se těšíme na příští zimu, kdy bychom rádi zopakovali myslivecký
ples a k němu ještě přidali Ples sportovců a Ples podnikatelů.
Ples jsme pořádali ve víceúčelové hale, kde se ještě v sobotu
odpoledne v 15 hodin hrál turnaj přípravek v kopané a v neděli
po plese už tady zase trénovali místní florbalisté, volejbalisté
a nohejbalisté.
Jen tak dál, vždyť sport a zábava patří k sobě a opět se mezi
sebou seznámilo mnoho lidí. A o to nám přece jde, aby byla
Chýně, jak stará, tak nová, jako jedna rodina!
Jaroslav Kuchař,
ředitel sportovního a společenského centra
v areálu U veselého kuchaře

Jsem propagátorem starých, dobrých zvyků. V Chýni se mi již
povedlo opět oživit posvícení i s fotbalem o posvícenskou husu. Již
čtvrtým rokem se mi také podařilo dostat do naší obce kolotoče
a připomenout si po dlouhé době pouť i s fotbálkem pro děti
a večer s pouťovou zábavou pro rodiče.
Jsem moc rád, že asi po třiceti letech se nám podařilo uspořádat
letos poprvé Ples myslivců. Samozřejmě ve spolupráci místním

Nejmladší překvapili na halovém turnaji
Naši nejmenší fotbalisté sehráli v listopadu a v prosinci dva
halové turnaje, kde mladší po neskutečném výkonu skončili na
druhém místě, hned za mužstvem Ruzyně. Dokázali přehrát Hostivici, Červený Újezd i Bílou Horu. Je to opravdu neskutečný
úspěch, kdy jako jediní ze zúčastněných nehrajeme žádnou soutěž
a nemáme vlastní hřiště. Kluci do toho dali všechno, celé chýňské
srdíčko.
A právě proto už šest let trénuji. Pro ten krásný pocit, jak jsou
kluci šťastní a jak ze staré i z nové Chýně táhnou za jeden provaz, jako jeden tým.
Přes zimu trénujeme v hale a už se těšíme na jaro, až si na
místním hřišťátku zahrajeme „přátelák“ a jednou třeba i na vlastním velkém hřišti mistrovské utkání.
Dětí je momentálně asi 25, od předškoláků až po pátou třídu.
V době, kdy nastupují do 6. třídy, si už většinou najdou jiné
zájmy nebo začnou hrát fotbal někde jinde. Za šest let, co
v Chýni děti trénuji, mi prošlo rukama asi 150 dětí, které kdyby
se zde hrál fotbal, tak by hrály za Chýni a nemusely by jezdit do
Rudné, Hostivice nebo do Prahy. Škoda!

a FC Chýně skončil čtvrtý. K tomu ještě odehráli přátelské
utkání ve florbale v Plzni a florbalový turnaj v Chýni, který
vyhráli. Trénujeme dvakrát týdně fotbal a jednou za týden florbal.
Na jaře a v létě samozřejmě zahálet nebudeme, máme jak
malí hráči, tak i ti velcí naplánováno spoustu turnajů a „přáteláků“. Všichni se budeme modlit, aby se začalo stavět naše hřiště.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Jaroslav Kuchař, předseda a šéftrenér FC Chýně

Muži hrají fotbal i florbal
Muži odehráli na podzim dvě přátelská utkání. V prvním turnaji byli rozděleni do dvou mužstev. Nakonec zvítězila Sparta Z
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Kdy se v Chýni slaví
POUŤ a POSVÍCENÍ?
Apeluji tímto na pracovníky obecního úřadu a vedení obce,
aby případným zájemcům o umístění pouťových atrakcí v Chýni
toto v budoucnu umožňovali pouze v těchto termínech. Věřím,
že i tato tradice se postupně stane pevnou součástí slavnostních
dní v naší obci. O pouti i posvícení se pekly malé koláče, podobné těm svatebním, na posvícení se pekla husa s knedlíkem
a zelím. Jsem rád, že v mnoha chýňských domácnostech se tato
tradice stále udržuje a pevně věřím, že i nově příchozí si na ni
postupně zvyknou.
Pavel Fousek, kronikář

Byl jsem požádán Občanskou komisí, abych uveřejnil termíny
konání poutě a posvícení v Chýni. Protože jsem si sám nebyl jistý,
jestli si tato data dobře pamatuji, obrátil jsem se na několik starousedlíků a pamětníků s dotazem, kdy se tyto ve vesnickém životě významné slavnosti konaly.
Dotázaní se shodli na následujících termínech:
Pouť se v Chýni vždy slavila a slaví v neděli po 15. červnu. Je
to spojeno se Svatým Vítem.
Posvícení se slaví v neděli po „Dušičkách“, neboli Památce
zesnulých 2. listopadu.

Letošní CHÝŇSKÝ MASOPUST
byl opět SKVĚLÝ
to jiné než ve školce nebo ve škole, protože leckdy nepřátelský
a nesrozumitelný všední svět se jaksi najednou celý promění
a stane se na chvíli světem, kde jsou „doma“, kde se pohybují
zcela samozřejmě. Vždyť i ti dospělí přestali na chvíli prudit,
hrají si, vymustrovali se bláznivě, namalovali si červené tváře
a nosy, třískají vozembouchem o asfalt a motají se v kole s koštětem a bidlem. Někdo to dělá z radosti, někdo pitvoří se
z potřeby se ukázat, blýsknout se před sousedy, nabízí i ten,
který by si jindy pro pětník nechal koleno vrtat. Celý ten masopustní příběh má ovšem svá pravidla a nejvíc tíže spočívá na
bedrech pana Pronobuse, který to musí všechno uhlídat…
A tak jako v blížícím se čase velikonočním po smrtelné trýzni přijde slavné zmrtvýchvstání, tak každý rok i letos padla
kobyla, ztělesnění špatných skutků, co jich v obci bylo, aby zase
vstala, čistá jako panna, nositelka naděje.
Díky všem, kteří se podíleli jakkoli na přípravě masopustu –
a že s tím bylo práce. Odměnou jim byl velký zájem, veselí
a radost dětí a nejen jich. Těžko říci, jestli byl letošní masopust
lepší, než ten loňský, byl-li dobrý – lepší – nejlepší.
Byl skvělý.
Ing. Věra Kovářová,
ředitelka Chýňské o.p.s. – Občané, Přátelé, Sousedé

Tradice, folklór (někdy pseudo), sranda, zpěv, jídlo a pití. Než
začne půst, je třeba se pořádně odvázat, napít se a nacpat.
Proč vlastně účastní se lidé masopustního reje, nebo se na něj
alespoň přijdou dívat, třeba i z velké dálky, v počtu stále větším?
Vzpomenou si ještě, ti dospělí, že není to jenom příležitost se
přejíst, přepít a ztropit vylomeniny bez rizika ztráty vážnosti, že
taškařice maškar mají za zády temno zlého činu, který se musel
stát, šero utrpení, světlo oběti, až posléze záři, jas…?
Nejvíc asi a nejpřirozeněji prožívají ty hrátky děti. Co děje se,
je blízké příběhům ze starých osahaných pohádkových knih, je

Foto: Rudolf Musil

ZVONEK v chýňské škole
zachránila jeho nízká hmotnost
2009 jsem připomínal žákům naší školy 90. výročí návratu
zvonku na jeho místo. Při první rekonstrukci školy v roce 2010
jsem se zajímal o to, zda bude zvonek vrácen na stěnu, ze které
byl sejmut při opravách omítek. Zvonek byl na stěnu znovu
instalován a i nadále používán. Současné paní ředitelky jsem se
dotázal, jestli zvonek používají i za jejího vedení školy. Řekla
mi, že nyní využíván není, ale že tuto tradici obnoví.
Věřím, že děti budou opět chodit zvonit stejně, jako jejich
rodiče a prarodiče před nimi.
Myslím, že udržování tradice a symbolů potřebuje každá
generace.
Pavel Fousek, kronikář

V tomto vydání Chýňského zpravodaje na straně 10 připomínám sté výročí začátku 1. světové války. S touto válkou souvisí
i pohnutý osud bronzového zvonku v chýňské základní škole. Na
konci schodiště v 1. patře naší školy je na stěně upevněn zvonek,
na který několik generací nás, žáků zdejší školy, chodilo zvonit
začátek a konec vyučování. Ten zvonek zkrátka patří k našim
vzpomínkám na chýňskou školu. Proto bych chtěl připomenout,
jaký osud tento zvonek potkal v minulosti.
V průběhu 1. světové války, 25. července 1917, byl tento zvonek zrekvírován a odvezen do sběrny měděných slitin v Dušníkách (dnešní Rudné). Jeho štěstím bylo, že vážil pouze 1 a 1/4 kg.
Nebyl proto roztaven a do školy se vrátil v dubnu 1919. V roce
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NOVÁ ROZVODNA už pracuje
Na konci ledna zprovoznila společnost ČEZ Distribuce v blízkosti Chýně novou rozvodnu. K jejímu vybudování bylo nutné
rekonstruovat i nadřazenou transformovnu Řeporyje. Jde o historicky první rozvodnu v okrese Praha-západ.
Okres Praha-západ zažil v posledních letech prudký rozmach. Zatímco v roce 2001 v něm žilo pouze 84 tisíc lidí, loni
to bylo už 128 tisíc. „Na tak rychlý vývoj jsme museli náležitě
reagovat, proto jsme na jaře 2008 rozhodli o výstavbě rozvodny
Chýně. Jsme rádi, že se nám povedlo tak složitou stavbu dokončit v poměrně krátké době. Že to má význam, nám potvrzuje
i to, že se obsazují průmyslové zóny, které bude napájet právě
tato rozvodna,“ říká Radim Černý, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv ČEZ Distribuce.
„Potěšilo nás, že energetici pružně zareagovali na potřeby
našeho regionu, bez posílení elektrických sítí by se tu rozvoj
zastavil, nevznikla by nová pracovní místa. Oceňuji i to, jak profesionálně a bezproblémově s námi lidé z ČEZ Distribuce jednali,“ doplnil starosta Chýně Josef Novotný.
V oblasti je potřeba pokrýt výkon 40 MW, na němž závisí
průmyslové zóny Jeneč, Hostivice a Dobrovíz, kde má vzniknout velkosklad firmy Amazon. Rozvodna Chýně je dobrou
zprávou i pro okres Kladno, uvolní linky pro napájení průmyslových zón Pavlov a Unhošť.

Foto: Skupina ČEZ

Chýňský energetický uzel navíc může zastoupit rozvodnu
Kladno-Dříň v době rekonstrukce či poruchy, čímž posiluje
spolu se změnami v rozvodně Řeporyje spolehlivost zásobování
elektrickou energií v širokém okolí Prahy.
(vam)

Psí exkrementy skoro na každém kroku
Snažíme se touto cestou reagovat na situaci znečišťování veřejných prostranství psími výkaly v naší obci. Snad tento článek přiměje všechny pejskaře k nápravě, případně donutí zastupitelstvo
obce tuto situaci řešit.
Letošní zima ukázala více než kdy jindy, že naše obec už
opravdu není krásné místo k procházkám. Vždyť na nás skoro
na každém kroku čeká nějaké to „překvapení“ v podobě psího
exkrementu. A tak se místo pohledu na okolí naše oči věnují
skenování chodníků tak, abychom si nedonesli nějaké to „překvapení“ domů. Riziko, že se naše podrážka setká se psím výkalem, je docela velké. Botu si nikdy neočistíme dokonale, může
se tedy lehce stát, že si domů nevědomky přineseme choroboplodné zárodky. Děti na procházkách často vbíhají na trávníky
a maminky s kočárky, aby si raději pořídily kameru na přední
část kočárku, která by je informovala o hrozícím „nebezpečí“.
O krásném vyřádění ve Višňovce ani nemluvíme. Kromě dětí tu
volně pobíhají i psi a vykonávají své potřeby, aniž by to po nich
někdo uklidil. Děti pak v zápalu radosti běží na houpačku
a nestačíme se divit, co že se to skrývá přímo pod tou houpačkou. A přitom každý pejskař má povinnost po svém čtyřnohém
miláčkovi uklidit! Stačí k tomu igelitový pytlík, případně malá
lopatka (třeba papírová, která se dá na konci procházky vyhodit). Je to jeden ze základních návyků, stejně jako třídění odpadu. Povinnost majitelů psů odstraňovat psí exkrementy z veřejných prostranství vyplývá ze zákona o přestupcích č. 200/1990
Sb. a může být pokutováno v blokovém řízení.
Jedním z možných řešení je nákup košů se sáčky pro úklid
psích exkrementů a jejich instalace v pravidelných rozestupech
po celé Chýni. K tomu je samozřejmě potřeba zajistit servis pro
doplňování a vyprazdňování košů. Bohužel ani toto není schůdná cesta, lidé prostě tento návyk nemají a uklízet po psech stejně nebudou. Druhým řešením je zakoupení mobilního stroje

Ilustrační foto: Wikipedia

pro sběr psích exkrementů a pravidelné čištění ulic a veřejných
prostranství v obci na náklady obce. To samozřejmě něco stojí.
Dle dotazu na obecním úřadě je v obci evidováno 400 psů, přičemž roční poplatek za psa činí pouhých 200 Kč. Pokud se
podíváme do nedaleké Prahy, kde se potýkají se stejnými problémy, poplatek činí 1000 až 1500 korun ročně. Z těchto prostředků se již dá financovat nákup stroje i jeho provoz a mít tak
zase kam chodit na čerstvý vzduch.
Milí pejskaři, zamyslete se nad svým chováním a buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům. Zastupitelstvo obce žádáme
o řešení této situace ať již ziskem financí zvýšením poplatků za
psy, nebo případně jiným řešením tak, aby se po ulicích dalo
chodit a ve Višňovce (na veřejných prostranstvích) hrát a relaxovat.
Cepkovi
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Prohlášení Mgr. Lenky Jakubové
k vymáhání údajné škody
K vymáhání škody se budu vyjadřovat postupně podle výše
„škody“, která obci a škole údajně vznikla.

Nebyla jsem přizvána k auditu (podklady pro schválení účetní
závěrky ZŠ a MŠ Chýně za rok 2012), ani jsem nebyla požádána, abych se k němu vyjádřila. Jediný dopis, který jsem obdržela,
byla výzva od právního zástupce školy k úhradě vzniklé škody ve
výši 938 736,61 Kč. Považujete toto jednání za morální?
Vždy jsem byla v prvé řadě učitelkou, to je moje povolání
a poslání, nikdy jsem nebyla účetní ani ekonom. Mojí životní
prioritou byla práce s dětmi a škola v Chýni mi byla druhým
domovem. Myslím si, že škola se stala pro chýňské děti místem,
kam se těšily. Výsledky mé pedagogické a řídící práce byly kladně hodnoceny jak ze strany rodičů, tak i z odborných kruhů.
Snažila jsem se, aby škola měla co nejkvalitnější výsledky pedagogické práce, co nejlepší vybavení, i když financí bylo vždy
málo. Ve škole jsem byla od rána do večera a nelituji času stráveného s dětmi, protože posuny, které děti dělaly, byly nabíjející. Ale lituji času ztraceného papírováním, a ze všeho nejvíce
lituji své naivity při jednání s obecním úřadem v posledních
letech. Základní chybou bylo, že jsem věřila ústním dohodám.
Dnes je bohužel vše postavené proti mně.
Hlavním smyslem školy je vzdělávání, ale škola je instituce
jako každá jiná, která má mnoho servisních činností a aktivit,
musí dodržovat předpisy a zákony v různých oblastech a za vše
odpovídá ředitel školy, revizí komínu počínaje a účetnictvím
konče. Není v silách jednoho člověka to vše odborně obsáhnout. Proto jsem některé oblasti svěřila do správy odborníků,
většinou externích firem.
Účetnictví školy zajišťovala externí firma a účetnictví každoročně kontrolovala obec. Protože kontrola ze strany obce neměla zásadních připomínek, žila jsem v představě, že je vše
v pořádku. Zároveň byly na obec čtvrtletně předávány výkazy
o celkovém účetnictví a celoroční uzávěrka. Vždy v pořádku.
Kontroly probíhaly i ze strany Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT). Pouze v poslední zprávě České
školní inspekce z listopadu 2012 byl jeden nedostatek (špatné
zaúčtování pojistného). Sama jsem požadovala v roce 2011, kdy
obdržela obec stížnost na moji práci, hloubkovou kontrolu účetnictví formou auditu. Dle zákona obec tuto povinnost neměla,
a proto by se jednalo ze strany obce o zbytečně vynaložené
finanční prostředky. Škoda, měla jsem na tom trvat.
Vše se změnilo s výsledkem auditu za období 2010 – červen
2012. Rázem jsem pochopila, že moje představy o fungování
školy se naprosto neshodují s požadavky současného vedení
obce. Ve škole přece nejde o děti, zda se něco naučí, zda se do
školy těší. Na tom obci opravdu nezáleží. Dle vedení obce jsou
správně zaúčtované finance a bezchybná inventarizace tou nejvyšší prioritou. Peníze musí být vždy ve správné škatulce,
i kdyby děti neměly na čem sedět a ve třídách se netopilo, do
školy zatékalo atd. Hlavně, že papírově to vše „sedí“.
Mé připomínky, které jsem předala vedení obce k výsledku
prvního auditu, nebyly nikde zveřejněny, natož vyslyšeny. Naopak
byly vzaty jako důvod k rychlému odvolání. Správné účetnictví, to
je alfa a omega chýňské školy. Po nástupu nové ředitelky v březnu
2013 jsem byla okamžitě propuštěna pro nadbytečnost, i když to
školu stálo větší finanční prostředky, než kdybych doučila školní
rok a v září již nenastoupila (to byl můj návrh).
Neměla jsem chuť a ani sílu se s vedením obce přít, chtěla
jsem mít klid. Klid nemám, připadám si jako ve špatném snu
a nechápu, v čem je problém a čím jsem se provinila?

Podle auditu vznikla škole škoda:
548 602,- Kč nesprávným čerpáním dotace z EU a porušením
podmínek (nevypsáním výběrového řízení na dodavatele)
Jak jistě víte, čerpání EU dotací není jednoduché a obecně je
provázeno celou řadou problémů. Z těchto důvodů škola od
začátku měla uzavřenou smlouvu s poradenskou firmou a dle
vyjádření této firmy nebylo nutné vypisovat výběrové řízení.
Auditor se o své vůli rozhodl spojit dva nákupy v jeden. Nákup
IT vybavení v hodnotě 194 257,- Kč a nákup tabulí v hodnotě
79 200 Kč, čímž uměle vytvořil zakázku, jejíž cena přesahuje
200 000,- Kč, a bylo by nutné vypsat výběrové řízení.
Paní ředitelka vyjádření auditora předala na MŠMT a sama
žádala o pozastavení dotace. Z rozhodnutí MŠMT dotace
pozastavena nebyla a vše bylo předáno k prozkoumání na
finanční úřad (FÚ).
Dne 19. 11. 2013 se konalo první setkání s FÚ, žádala jsem
paní ředitelku i pana starostu, abych mohla být přítomna jednání (byla jsem řešitelkou projektu). Nebylo mi vyhověno. Zaslala
jsem panu starostovi a paní ředitelce alespoň vyjádření pro FÚ,
snad bylo předáno (odpověď z obce ani od paní ředitelky jsem
neobdržela). K dnešnímu dni FÚ nevydal žádné rozhodnutí,
tudíž škole zatím nevznikla žádná škoda. Já jsem ale k 25. 10.
2013 měla plnou výši 548 602,- Kč škole uhradit. O etické i právní stránce tohoto bodu velmi pochybuji.
344 921,61 Kč porušením rozpočtové kázně při čerpání rozpočtu, kdy byl čerpán rozpočet na rok 2013 na mzdové prostředky
z roku 2012
Zde je potřeba se zmínit o systému financování školy. Na
mzdy správních a pedagogických zaměstnanců, tvorbu Fondu
kulturních a sociálních potřeb (FKSP), část učebních pomůcek
a vzdělávání zaměstnanců dostává škola finanční prostředky
z MŠMT. Na provoz školy - energie, voda, služby, pracovní
dohody, učební pomůcky a materiál atd. - dostává škola finanční prostředky od obce a rodičů.
Při sestavování rozpočtu na rok 2012 jsem upozorňovala
obec na problém, který vznikne s rozšířením školy o novou
učebnu. Obec nejenom, že nevzala mé připomínky na vědomí,
ale rozpočet neschválila a stanovila pouze závazné ukazatele
čerpání finančních prostředků.
Záporný hospodářský výsledek – ztráta
V roce 2012 skončila škola se ztrátou 165 052,- Kč
Spotřeba energie byla o 104 021,- Kč vyšší, než bylo v návrhu
rozpočtu. V průběhu roku byla navýšena kapacita školy o nové
prostory, jejichž energetická náročnost byla pravděpodobně
projektantem a tedy i obcí podhodnocena.
Začátkem roku 2012 se muselo dovybavit nové oddělení
v MŠ a v září nová třída v prostorách MŠ:
- dovybavení nového oddělení v MŠ
- ohřívací lázeň pro nové odd. MŠ
- vybavení do nové třídy ZŠ v prostorách MŠ
Celkem
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Čísla zde uváděná jsou převzata z přílohy k auditu. Přesné
vyčíslení mohu upřesnit až po obdržení podkladů, o které jsem
požádala 12. 11. 2013, zatím jsem podklady neobdržela.

Za ztrátou školy tedy je vinno spíše vedení obce, než špatné
hospodaření školy.
Porušení rozpočtové kázně je definováno v § 28, ods. 7 zákona č. 250/2000 Sb. Záporný hospodářský výsledek není porušením rozpočtové kázně.

Zajímavé je, že vedení obce chápe zvýšené náklady spojené
s rozšířením školy jako škodu.

Rezervní fond
Ztráta za rok 2012 byla kryta částečně finančními prostředky
rezervního fondu (účet 413 –119 283,- Kč) a finančními prostředky nerozděleného zisku z minulých let (účet 432 – 51 561,Kč). Kdyby nebylo těchto finančních prostředků, dostala by se
škola do platební neschopnosti, což se nestalo. Povinností vedení školy bylo k 31. 12. 2012 dát pokyn účetní k zápisu o čerpání rezervního fondu. (MD 413 proti D 648). Zápis o prostředcích nerozděleného zisku z minulých let není třeba, je proveden
automaticky při účetní uzávěrce.

34 232,- Kč chybějící majetek, který nebyl při kontrole dohledán
V seznamu je 8 položek, u 5 věcí mohu okamžitě říct, kde
jsou umístěny, nebo proč nejsou v inventarizaci zahrnuty.
K vysvětlení dalších 3 jsem požádala paní ředitelku 12. 11. 2013
o poskytnutí faktur, abych si ujasnila, o které věci a z kterého
roku se jedná. Tato záležitost mohla být lehce vysvětlena již při
sepisování auditu „pokud by o to někdo stál“.
10 981,- Kč nevrácené chybné platby z FKSP (fond kulturních
a sociálních potřeb)
Nejsem si vědoma žádných chybných plateb, k objasnění
potřebuji účetní záznamy. Žádala jsem paní ředitelku 12. 11.
2013 o podklady, zatím jsem podklady neobdržela.
Ze školy jsem za celých 26 let nic neodcizila. Ba naopak,
jsem do školy velmi často zakoupila, darovala či zapůjčila spoustu věcí, protože vždy byla nouze o finance. Když jsem poslední
srpnový týden na pokyn paní ředitelky odvážela zapůjčený svůj
vlastní nábytek (jeden zásuvkový kontejner pod stůl a vozík)
a zapůjčený stůl na stolní tenis od TJ Chýně, ani ve snu mě
nenapadlo, co bude následovat. Paní ředitelka vzápětí podala na
mě trestní oznámení za krádež. Všechny věci byly evidovány
v inventarizačních seznamech jako zapůjčené, předseda TJ
Chýně p. Mach s paní ředitelkou o majetku TJ Chýně telefonicky hovořil. Co dodat? „Každý dobrý skutek, musí být po zásluze potrestán.“
Netvrdím, že účetnictví bylo v naprostém pořádku. Účetní
a daňová problematika je bohužel natolik rozsáhlá a složitá, že
vyvarovat se jakýchkoliv chyb, je nesmírně obtížný a jen těžko
splnitelný úkol. S chybnými účetními záznamy je třeba se
samozřejmě nějakým způsobem vypořádat a opravit je. Zdá se
mi, že to nebylo zájmem vedení obce. Vedení obce veškeré problémy účetnictví obrátilo proti mé osobě.

Podklady od účetního OÚ pana Tomáška, ze kterých vycházel
auditor.
Rekapitulace čísel z dopisu, který mně byl dán k dispozici
12. 11. 2012 na společné schůzce na obecním úřadě.
popis
Banka
Mzdové náklady
Rezervní fond
EU
Investiční fond
Chybí v bance

částka
386 075
-527 287
-119 282
-55 704
-28 724
-344 922

Jak bylo již výše uvedeno, rezervní fond byl vyčerpán a dále
pan Tomášek opomenul prostředky v pokladně.
Korekce
popis
Banka
Pokladna
Mzdové náklady
Rezervní fond
EU
Investiční fond
Chybí v bance

částka
386 075
38 008
-527 287
0
-55 704
-28 724
-187 632

Co jsem ve skutečnosti provedla? Dala jsem přednost dětem
před rozpočtovou kázní. Vybavila jsem školu, aby mohla fungovat, to je moje vina. Je to trestné? Podle všeho je. Je to etické?
O tom si musí názor udělat každý sám.
Lenka Jakubová
11. 12. 2013

Z předešlého vyplývá, že na bankovním účtu nechybí
344 922,- Kč, ale 187 632,- Kč. Tato částka nemá nic společného s hospodářským výsledkem, ale pouze s peněžními toky
(cash flow). Nevyrovnaností v peněžních tocích v žádném případě není způsobená škoda.

VELIKONOČNÍ PRODEJ
KERAMIKY A DOBROČINNÝ BAZAR

RADOŠ CVRČEK PŘIPRAVUJE
NA ČERVEN VÝSTAVU

Nadační fond „ZVONEK“ pořádá tradiční velikonoční prodej
keramiky a šperků. Současně proběhne dobročinný bazar, kdy
můžete cokoliv věnovat a jiné si zas levně koupit. Prodej i bazar
bude zahájen v pondělí 14. dubna a potrvá do úterý 22. dubna
vždy od 11 do 18 hod.
Vyhlašujeme také soutěž „O nejhezčí koledu“, která proběhne na velikonoční pondělí 21. dubna dopoledne. Malí koledníčci, nestyďte se zazvonit na zvonek v Chýni, v Hlavní ulici 88
(sochařský a keramický atelier).
Srdečně zveme!
Za „ZVONEK“ Jitka Cvrčková

Nadační fond „ZVONEK“ pořádá výstavu „SOCHY-ŠPERKYKERAMIKA“ u příležitosti 70. narozenin sochaře Radoše
Cvrčka.
V prostoru atelieru, zahrady a krámku v Chýni, Hlavní 88,
bude k vidění přes 200 soch a reliefů ze dřeva, kovu i keramiky.
Výstava bude zahájena v úterý 10. června a potrvá do pátku
20. června 2014.
Otevřeno vždy od 11 do 18 hod.
Pokud byste si chtěli výstavu prohlédnout v jiném čase, ozvěte se na tel.: 733 217 628
Za nadační fond „ZVONEK“
srdečně zve Štěpánka Kunstová
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Stanovisko starosty k „Prohlášení
Mgr. Lenky Jakubové k vymáhání údajné škody“
ní činnosti ředitele školy není rozhodující pouze to, zda se zde
děti něco naučí. Domnívám se, že poukazem na vzdělávací
a výchovnou roli školy nelze zastřít nedostatky jejího manažerského vedení. Je třeba si uvědomit, že funkce ředitele je funkcí
manažerskou, nikoliv pedagogickou a za výkon této funkce, tedy
za manažerské vedení školy je také ředitel odměňován. Plnění
jeho manažerských povinností je proto třeba důsledně kontrolovat a vyžadovat, neboť vedle zajištění vzdělávací role školy
(§164 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 561/2004 Sb.) odpovídá
ředitel i za její hospodaření a jako statutární orgán za plnění
zákonných povinností školy, včetně povinnosti vést řádně účetní evidenci (zejména §131, §139, §165 odst. 1 uvedeného zákona).
Mgr. Jakubová dále uvádí, že hospodaření školy bylo opakovaně kontrolováno jak ze strany obce, tak i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). K tomu je
třeba poukázat na dvě věci. Za prvé jakákoliv kontrola stavu
hospodaření a vedení účetnictví může zkoumat pouze skutečnosti, které vyplynou z podkladů, předaných ředitelem školy.
V daném případě ze zpráv nezávislých auditorů a z inventarizačních zápisů vyplývá, že účetní evidence školy vykazuje
nedostatky mj. z hlediska své úplnosti a správnosti. Za druhé
odpovědnost za vedení školy a plnění zákonných povinností
této právnické osoby s vlastní právní subjektivitou nenesou kontrolní orgány, nýbrž statutární orgán školy, jímž je ředitel (§131
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). Obec, jako zřizovatel, má jen
omezené možnosti, jak do provozu školy a jejího hospodaření
zasahovat. Hospodaření školských právnických osob je založeno na příjmech z několika zdrojů a příjem z rozpočtu obce je
zpravidla jen jedním z nich. Základním nástrojem pro řízení
školy je tak pro obec pravomoc jmenovat a odvolat ředitele.
Tohoto nástroje také stávající vedení obce využilo, jakmile se
ukázalo, že v účetnictví a hospodaření školy jsou podle zpráv
auditorů nedostatky.
Mgr. Jakubová se dále ve svém prohlášení snaží vyvrátit nebo
vysvětlit konkrétní nálezy nezávislých auditorů. Vzhledem
k tomu, že dosud probíhá vyšetřování a nelze vyloučit ani právní spory do budoucna, včetně sporu o náhradu škody, není
možné se nyní k těmto jednotlivým bodům podrobně vyjadřovat. Lze však alespoň citovat ze závěrů nezávislých zpráv auditorů, iniciovaných rozhodnutím zastupitelstva, které jsou
a budou podkladem pro další postup a rozhodování obce v této
věci. Ze zprávy nezávislého auditora o ověření správnosti, průkaznosti účetnictví a oprávněnosti vynaložených nákladů
z poskytovaných prostředků zřizovatelem - obcí Chýně Základní škole a Mateřské škole Chýně ze dne 12. 10. 2012, zpracované společností AUDITING-Dykast s.r.o., mj. vyplývá, že „přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření“.
Konkrétně například konstatuje rozdíl mezi objemem dotací
schválených zastupitelstvem obce Chýně a objemem dotací
podle účetnictví školy. Konstatuje, že byl „Porušen zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů a zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví.“
K účetní evidenci příjmů do Fondu kulturních a sociálních
potřeb, který je zřízen podle §138 zákona č. 561/2004 Sb.,
uvádí, že „Auditorovi předloženo vyúčtování pro školní rok

V návaznosti na své odvolání z funkce ředitelky Základní
a Mateřské školy Chýně a další právní kroky obce předložila paní
Mgr. Lenka Jakubová zastupitelstvu obce Chýně své „Prohlášení
Mgr. Lenky Jakubové k vymáhání údajné škody“ ze dne 11. 12.
2013. V něm se snaží obhájit nedostatky v účetní evidenci školy
a v jejím hospodaření, ačkoliv zároveň připouští, že účetnictví
nebylo vedeno správně, avšak tvrdí, že „Vedení obce veškeré problémy účetnictví obrátilo proti mé osobě.“
K tomuto vyjádření je třeba úvodem uvést, že současné vedení školy usiluje o věcné řešení a jeho jediným cílem je chránit
majetkové zájmy obce a zajistit, aby nedostatky v předchozím
hospodaření školy a chyby v jejím účetnictví byly alespoň dodatečně vyřešeny a napraveny a veškeré škody byly minimalizovány. Základním krokem, směřujícím k dosažení toho cíle, byla
obměna vedení školy, zajištění dodatečných finančních prostředků pro sanaci ztráty hospodaření školy a poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení, které se touto věcí
zabývají. Zároveň byly ve spolupráci se současnou ředitelkou
školy podniknuty konkrétní kroky k nápravě chyb v účetní
dokumentaci a ke stabilizaci hospodaření školy. Taktéž byly na
ochranu majetkových zájmů obce podniknuty právní kroky,
směřující k uplatnění nároku na náhradu škody proti odpovědným osobám, pokud bude vznik škody prokázán.
Starosta obce je jejím statutárním orgánem a nese politickou
i právní odpovědnost za to, že bude spravovat záležitosti obce
řádně, v souladu s právními předpisy tak, aby obci nevznikla
škoda. Tedy to, že současné vedení obce situaci na základní
škole řeší, není projevem snahy poškodit bývalou ředitelku
(„obrátit zjištěné nedostatky proti ní“), ale plněním jeho zákonných povinností.
Zároveň je třeba dodat, že odvolání ředitelky z její funkce je
právem zřizovatele a zároveň jeho povinností, pokud se v činnosti ředitelky vyskytnou nedostatky, zvláště takové, které mají
charakter porušení zákona. Domnívám se, že správnost tohoto
kroku, který je navíc předpokladem nezávislého prošetření
a nápravy chyb, nelze zpochybnit a paní Mgr. Jakubová své
odvolání z funkce nikdy ani nezpochybnila.
Jinou otázkou ovšem je, zda její nesporná pochybení, která
sama připouští, mají charakter trestného jednání a zda tímto
jednáním způsobila obci škodu, za níž osobně odpovídá. Obec
zde musí prostřednictvím svých volených zástupců postupovat
s péčí řádného hospodáře, tj. nesmí opominout žádný prostředek k ochraně majetkových zájmů obce a k vymožení jejích případných nároků. Konečné rozhodnutí, zda škoda způsobena
byla a zda byl případně spáchán trestný čin, náleží samozřejmě
orgánům činným v trestním řízení a soudům.
Iniciativa k přezkoumání hospodaření školy nevzešla od
„vedení obce“, nýbrž od zastupitelstva, které rozhodlo o provedení nezávislého auditu jejího hospodaření. Z podkladů nezávislé auditorské společnosti pro rozhodnutí o schválení účetní
závěrky za rok 2012 pak mj. vyplynulo výslovné doporučení
„vymáhat vzniklé škody od odpovědných pracovníků a zjištění předat orgánům činným v trestním řízení“. Tato závažná zjištění
a doporučení nemohla být ignorována a bylo povinností představitelů obce na ně adekvátně reagovat.
Mgr. Jakubová se úvodem i v závěru svého vyjádření pozastavuje nad tím, že nedostatky v účetnictví a hospodaření školy
jsou vůbec shledávány jako závažný problém, a že pro posouze-
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rok 2012 ze dne 6. 8. 2013, zpracovaných výše uvedenou společností, se kromě již zmíněného doporučení obrátit se na orgány
činné v trestním řízení dále mj. uvádí, že „Z uvedeného ověření
vyplývá porušování rozpočtové kázně a zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“ Opět byly shledány
zejména nedostatky ve vedení pokladny rodičů, v inventarizaci
nemovitého majetku (některý majetek nebyl vůbec nalezen)
apod. Ohledně dotace na projekt Interaktivní výuka v ZŠ Chýně
bylo zjištěno, že kromě pochybení, spočívajícího v neprovedení
výběrového řízení na dodavatele, bylo zároveň „zjištěno nesprávné ocenění a zařazení souboru majetku sloužícího k pořízení audiovizuální techniky v ZŠ a MŠ Chýně.“
Na základě těchto a dalších podnětů bylo na místě situaci
řešit, způsobem, jaký zvolila obec, která bude i nadále postupovat v souladu s právními předpisy tak, aby byly v maximální míře
ochráněny její majetkové zájmy, jakožto zřizovatele, a aby nebyl
narušen chod školy a bylo naopak zajištěno její nerušené a řádné
fungování do budoucna.
Josef Novotný, starosta
27. 12. 2013

2010/2011 a 2011/2012, které není v souladu s §48 zákona
č. 218/2000 Sb.“ Ohledně inventarizace majetku uvádí, že „Inventarizace majetku nebyla prováděna v souladu se zákonem o účetnictví, nebyl porovnán účetní stav s fyzickou inventurou, inventurní soupisy nemají náležitosti účetního dokladu, rovněž dokladová inventarizace nedokládá vykazovaný zůstatek.“ Dále je uváděn soupis
čtrnácti bodů pochybení, zejména případy, kdy fyzický nebo
dokladový stav neodpovídal stavu podle účetnictví. Nedostatky
byly shledány i v pracovně právní agendě, kdy „V roce 2010 byly
uzavírány duplicitně dohody s p. Jaroslavem Jakubou“. Taktéž
bylo poukázáno, na to, že pracovní smlouva Mgr. Jakubové byla
z její strany podepsána na straně zaměstnance i zaměstnavatele,
čímž „byl narušen vnitřní kontrolní systém“. Pochybnosti byly
vzneseny i proti rozsahu smluvních úvazků Mgr. Jakubové z hlediska fyzické možnosti jejich řádného splnění. Výhrady byly
vzneseny i proti způsobu evidence a hospodaření se zvláštním
fondem příspěvků žáků, neboť „hospodaření s těmito prostředky je
nevěrohodné.“ V Podkladech pro rozhodnutí o schválení účetní
závěrky Základní školy a Mateřské školy Chýně obcí Chýně za

Aktuální dodatek ze 17. března 2014 ke Stanovisku starosty
k „Prohlášení Mgr. Lenky Jakubové k vymáhání údajné škody“
V ZŠ a MŠ Chýně proběhla v listopadu 2013 kontrola finančního úřadu z podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
zaměřená na plnění podmínek dotace z EU na akci „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2012. Příjemce dotace (ZŠ a MŠ Chýně) nedodržel
postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, vznikla nesrovnalost
spočívající v proplacení dodavatelských faktur za dodané zboží, na
které nebylo vyhlášeno výběrové řízení a tím došlo k uskutečnění

nezpůsobilého výdaje ve výši 273 457,- Kč; odvod za porušení rozpočtové kázně činí částku ve výši porušení, tj. 273 457,- Kč. Příjemce
dotace je zároveň povinen zaplatit penále za porušení rozpočtové
kázně ve výši 1 promile denně ode dne následujícího po dni porušení rozpočtové kázně. Celková částka, kterou by měla škola, resp. obec
vrátit, činí téměř 700 tisíc Kč. Škola podala odvolání na příslušný
finanční úřad.
Josef Novotný, starosta

Inzerce

Ing. Jiří Houška

PORADN A
PR O ZDRAVÍ

Hypoteční a finanční specialista
s dlouhodobou praxí ve vašem okolí.
● Nezávazné poradenství v oblasti hypotečních

RNDr. Lucie Houšková

Trápí vás zdravotní potíže, kterých se chcete zbavit?
Je vaše dítě často nemocné?
Máte chuť najít cestu k uzdravení pomocí bylin?
Přijďte.
●

●

●

●

●

počítačová Oberon diagnostika-analýza celkového
zdravotního stavu, zjištění mikrobiální zátěže (bakterie, paraziti, viry, plísně), vyhodnocení příčin nemocí
zaměřuji se na akutní i chronické potíže (alergie,
astma, plísně, poruchy cyklu, častá onemocnění dětí,
nechutenství, atopické ekzémy, civilizační nemoci
dospělých aj.)
celostní bylinná terapie, výživové poradenství

●

●
●

Cena: 700 Kč za poradnu v délce cca 60-90 min.

úvěrů, stavebního spoření, penzijního připojištění,
pojištění nemovitosti, životního pojištění
a investic.
100% nezávislost, žádná finanční instituce není
upřednostňována, hledám vždy pouze nejlepší
nabídku šitou na míru klienta.
Tato služba finančního zprostředkování je pro vás
zdarma. V případě realizace obchodu zajistím
i administrativní úkony.
Vzhledem k dlouholeté spolupráci s bankami
získávám pro své klienty nižší úrokovou sazbu
než je nabízena na standardní přepážce banky.
Finanční odměna při doporučení a realizaci
hypotéky.
Na mém webu najdete tipy, jak se vyznat ve
finančním světě.

Kontakt:
tel.: +420 603 255 244, info@chciseuzdravit.cz,
www.chciseuzdravit.cz

Schůzku si je možné domluvit u vás doma nebo
v zaměstnání, příp. u mě v kanceláři – Praha 4,
stanice metra Pankrác, v centru Kladna či v MaHu centru v Hostivici.

Adresa poradny:
Vzdělávací a relaxační centrum MaHu,
Krátká 1065, 25301 Hostivice

Tel.: 775 677 097
Email: jirihouska@jirihouska.cz
Web: www.jirihouska.cz
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ roku 2014
Rok 2014 je rokem několika významných výročí, spojených
s událostmi, které otřásly nejen Evropou, ale také celým světem.
Proto jsem pro vás, vážení čtenáři, připravil do tohoto vydání
Chýňského zpravodaje připomenutí několika z nich.
Výročí, které jsem zařadil na prvním místě seznamu je tak
blízké, že ho připomenu jen zařazením do seznamu. Další dvě
výročí si zaslouží podrobnější připomenutí, a proto jsem k nim
připravil samostatné články.

V průběhu války se za vojsky v Rusku vydávali politici, kteří
usilovali o vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Byli to
především M. R. Štefánik a T. G. Masaryk. Existence samostatných vojenských jednotek byla silným argumentem při vyjednávání o vzniku samostatného Československa po ukončení války.
Ruská armáda se po bolševické revoluci v roce 1917 dostala do
chaosu, který zachvátil celou tuto velkou zemi. Rusko přestalo
bojovat a československé legie byly nuceny se postarat samy
o sebe. Cesta z evropské části Ruska na západ byla uzavřena,
a tak nastala tzv. anabáze, cesta celým Ruskem na východ. Velení se muselo postarat o organizaci, řízení a zabezpečení všeho
nutného pro přežití. Celé vojsko se pohybovalo po železnici,
postupně si vybudovalo potřebné zázemí z osobních i nákladních
vagónů. Nákladní vagony byly vytápěné, vznikly specializované
dílny, například zbrojařské, strojní, ševcovské, krejčovské, truhlářské, prádelny, pekárny, porážky zvířat, sklady zásob a další.
V legiích se sešlo mnoho schopných lidí různých oborů: vojáci, úředníci, řemeslníci, zbrojíři, umělci - malíři, sochaři, spisovatelé.
Toto vojsko po částech postupně dorazilo přes Sibiř až do
Vladivostoku, válka mezitím skončila a legionáři byli postupně
přepravováni na zámořských lodích přes USA do evropských
přístavů a odtud do Československa.
Ti, kteří vstoupili do armády nového státu, byli často ihned
zařazeni do jednotek, které chránily na Slovensku hranici
s Maďarskem, určenou konferencí vítězných mocností, a také
na severní Moravě ve sporech o hranici s Polskem. Legionáři
tvořili jádro nové československé armády a svými bojovými zkušenostmi pomohli k vybudování respektované síly demokratického státu. Neměli bychom zapomenout na významný podíl
legií na vzniku a pevném zakotvení Československé republiky.

25. výročí Sametové revoluce
Sté výročí vyhlášení 1. světové války v roce 1914
Sedmdesáté výročí zahájení operace Overlord - invaze spojeneckých vojsk do Normandie.

Sté výročí vyhlášení 1. světové války
V minulých dvou číslech Chýňského zpravodaje jsem psal
o legionářích, kteří patřili k naší obci. Tyto dva články byly úvodem k letošnímu výročí 1. světové války. Potom jsem pro uveřejnění na webu obce přepisoval kronikářský zápis z roku 1931.
Jeho součástí byl shodou okolností i seznam mužů odvedených
z Chýně do této války. Zarazilo mě, že některá jména legionářů,
o kterých jsem psal, nejsou v tomto seznamu a naopak se tam
vyskytuje řada jmen, která jsem předtím k dispozici neměl.
Abych si v této věci udělal přehled, všechna jména z různých
zdrojů jsem sestavil do tabulky. Z ní je možné vyčíst, kolik mužů
bylo z Chýně odvedeno do války, kdo z nich se dostal do které
legie, kolik z nich padlo atd. Tabulka doplňuje tento článek.
V červenci roku 1914 začala 1. světová válka. Jejímu začátku
předcházel atentát na následníka rakousko-uherského trůnu,
arcivévody Františka Ferdinanda D’Este v Sarajevu.
Do původně lokálního konfliktu mezi Rakousko-Uherskem
a odbojným Srbskem se postupně zapojily všechny mocnosti
a vznikla válka, která zachvátila celou Evropu.
Češi z Volyně a mnoha dalších míst na území Ruska, kteří
tvořili hospodářsky i kulturně významnou menšinu, se po
vypuknutí války hlásili dobrovolně do ruské armády. V Moskvě
Český komitét (spolek Čechů žijících v Rusku) podal ruské
vládě návrh na vytvoření České legie. Totéž se později opakovalo v dalších velkých ruských městech. Už 20. srpna 1914 Ruská
vojenská rada nařídila formování „České družiny“. V Kyjevském vojenském okruhu vznikl první československý dobrovolnický oddíl s ruským velením.
Na Sofijském náměstí v Kyjevě se konala 20. září 1914 první
přísaha českých a slovenských dobrovolníků z České družiny.
K takto vzniklým jednotkám byli postupně zařazováni Češi
a Slováci, odvedení do rakousko-uherské armády, zajatí na ruské
frontě. Podobně vznikaly legie ve Francii a Itálii.
Z tabulky na další straně je patrné, kde se ocitli muži, kteří se
do války dostali z naší obce.

70. výročí invaze do Normandie
− Operace Overlord
Mimo stého výročí zahájení 1. světové války si letos připomínáme další významné výročí, v tomto případě spojené s 2. světovou válkou.
Před sedmdesáti lety, 6. června 1944, byla zahájena invaze
spojeneckých vojsk do Normandie na francouzském pobřeží.
Vojska USA, Velké Británie, Kanady, Polska a malá jednotka
Francouzů se zúčastnila největší kombinované operace námoř-

Ilustrační fotografie z 1. světové války: Wikipedia

Ilustrační fotografie z 1. světové války: Wikipedia
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Inzerce

Vojáci odvedení z Chýně do 1. světové války
POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

PŘÍJMENÍ
Staněk
Novák
Slaboch
Fingerhut
Musil
Molzer
Laurin
Petržilka
Chalupa
Lefler
Kohout
Slaboch
Slaboch
Rajtora
Zikmund
Holas
Staněk
Staněk
Horák
Vaňha
Dvořák
Rajtora
Kamarýt
Fingerhut
Hanzlík
Kamarýt
Petržilka
Fruhauf
Kloubek
Linek
Borovička
Klimeš
Fiala
Čech
Kamarýt
Chaloupka
Hrdina
Slaboch
Prášek
Lefler
Staněk
Petržilka
Rajtora
Borovička
Fanta
Čihák
Fremund
Kolací
Kop
Kolací
Novák
Dejml
Hodek
Lefler
Panuška
Šimák
Doubrava
Šebek
Balabán
Procházka
Hrdina
Vlach
Šafr
Lefler

JMÉNO
František
Otakar
Antonín
Ladislav
František
Václav
Václav
Josef
Josef
Jindřich
Jindřich
František
Václav
František
Václav
Václav
Václav
Jaroslav
Bohumil
Josef
Jaroslav
Václav
František
František
Josef
Alois
Štěpán
Antonín
Josef
Karel
Václav
Václav
František
Vojtěch
František
Karel
Josef
Bohuslav
František
Antonín
Matěj
Jan
Jaroslav
Antonín
Václav
Antonín
Václav
Václav
František
František
Josef
František
Antonín
Alois
František
Václav
Josef
Emanuel
Štěpán
Vratislav
František
Josef
Jaroslav
Bedřichv

V LEGII

ZRANĚNÍ

NEMOC

ano I
omrzliny
ano
ano
ruské zajetí
ruské zajetí

ano
ano R

ano

tyfus
ano

ano R
ano R

Tuchom.
Rudná

ano R
ano

malárie

domobranec I
ano

ano F
ano I
ano F
ano R
ano R
padl
padl
padl
padl
padl
padl
padl
padl

KRONIKA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ARCHIV

X

nictva, letectva a pozemních vojsk v historii. Pro invazi bylo
použito 5300 lodí, k dispozici bylo 8000 letadel a k vylodění
bylo přepravováno obrovské množství tanků, děl, automobilů,
transportérů a tisíce vojáků nejrůznějších typů vojsk.
Pobřeží Normandie, určené k vylodění, bylo přes 90 km dlouhé a bylo rozděleno na pět úseků. Od západu k východu byly
pojmenovány pláže takto: UTAH, OMAHA, GOLD, JUNO,
SVORD. První dvě byly určeny pro vylodění Američanů, na dalších dvou se vyloďovali Britové a na poslední Kanaďané, Poláci
a Francouzi.
Vyloďovacím operacím předcházely výsadky parašutistů
a kluzáků, tažených bombardéry nad pevninu. Potom následovala dělostřelecká příprava vedená z válečných lodí, rozmístěných u jednotlivých pláží a zaměřených na dělostřelecké a velitelské cíle tzv. Atlantického valu, který Němci vybudovali po
celém západním pobřeží Evropy. V ranních hodinách přišli na
řadu vojáci ve vyloďovacích plavidlech. Nejtěžší boje probíhaly
v Den D na pláži Omaha a vrchní velitel, generál Eisenhower,
se obával až do večera, jestli se invazní vojska na této pláži
udrží. To se nakonec podařilo, ale za cenu obrovských ztrát na
životech. K pláži Omaha přiléhá americký vojenský hřbitov, na
kterém jsou pohřbeni mrtví z těchto bojů. Do nedohledna se
táhnou pravidelné řady bílých křížů, které nám připomínají
obrovské oběti, které bylo nutné přinést pro osvobození od
nacistické nadvlády nad Evropou. První týdny byly pro invazní
vojska velmi těžké, ale nakonec se spojenci pohnuli k Paříži,
která byla osvobozena v srpnu roku 1944 a dále k německým
hranicím. Teprve na jaře následujícího roku byli Němci definitivně poraženi.
Při letošních oslavách významného výročí této operace se
zde sejdou nejvyšší představitelé všech zúčastněných států a připomenou si se spoustou návštěvníků hrdinství všech vojáků,
nasazených do těchto bojů.

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: R – ruské legie, I – italské legie, F – francouzské legie
Poznámka: vojáci neuvedení v kronice jsou evidováni podle domovského práva ve Vojenském historickém ústavu

Zdroje: Historie legií „Za svobodu“ a kniha D - DAY Operace Overlord

Pavel Fousek, kronikář

Ilustrační fotografie z operace Overlord: Wikipedia

Ilustrační fotografie z operace Overlord: Wikipedia
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AREÁL U

VESELÉHO KUCHAŘE

FIT−CLUB, VÍCEÚČELOVÁ HALA
rozměr cca 24x13 m
nejlevnější v ČR − jen 300,− Kč/hod.
SPORT: florbal, fotbal, házená, volejbal, nohejbal, badminton, ping−pong
výčep, 4 šatny, WC, sprchy
svatby, narozeniny, firemní a jiné akce
1x squash kurt − jen 200,− Kč/hod.
solárium − 10,− Kč/min.
kundaliní jóga − každý čtvrtek od 19:00 hod.

BOWLING BAR
2x bowlingová dráha − 1 hod. jen 200,− Kč
dětské mantinely
venkovní dětské hřiště + zahrádka
venkovní WC
promítací plátno, fotbálek, jukebox, taneční parket
svatby, narozeninové, firemní a jiné akce − kapacita asi 60 lidí
česká a asijská kuchyně

RESTAURACE U VESELÉHO KUCHAŘE
tankové pivo − Krušovice 10° jen za 21,− Kč/0,5l
česká a asijská kuchyně
zvýhodněné polední menu
stavebně oddělený nekuřácký salonek

KONZUM
velký výběr zboží, vše za lidové ceny
12.
19.
1.
17.
24.
31.
8.
21. − 22.

4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

turnaj mužů ve florbale − víceúčelová hala
bowling − velikonoční turnaj jednotlivců
Majáles − obecní hřiště
bowling − turnaj smíšených dvojic
Máje − zábava − zahrádka bowling
Dětský den − obecní hřiště
memoriál Standy Šmerdy v kopané − obecní hřiště
pouť − obecní hřiště

R
OBJED EZERVACE,
NÁVKY
, INFOR
MACE
NA
TEL. Č
ÍSLE: 7
77 249
339
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