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Úvodník starostky
Vážení občané, milí čtenáři,
dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu čtení. Pro mě
osobně je to vydání první, které je zároveň výjimečné tím, že vás mohu poprvé oslovit.
Konec kalendářního roku bývá často spojován s bilancováním. I tento rok, který uzavíráme, je novou výzvou k ohlédnutí zpět, ale především k novým začátkům. Sama si závěr roku spojuji s harmonií, klidem vánočních svátků a s plánováním do budoucna. Čeká nás dlouhá
společná práce, na jejímž konci by mělo být více spokojených obyvatel, více opravených silnic, víc dětí umístěných v chýňské školce a škole
a mnohé další.
Přeji vám do nového roku vše dobré, hodně zdraví, rodinné pohody i dostatek štěstí pro vaši životní cestu.
Anna Chvojková, starostka

Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT
Čeho byste během následujících čtyř let ve vedení obce chtěla
dosáhnout?
Naše cíle a priority jsme jasně a poměrně podrobně deklarovali ve volebním programu a následně jsme je včlenili také do
dohody o spolupráci, kterou jsme uzavřeli se zastupiteli zvolenými za STAN Chýně. Tento dokument považuji za základ své
budoucí práce. Zároveň platí i to, že jsme připraveni ke konstruktivnímu dialogu a hledání společného kompromisu, protože v praxi často existuje více možných variant řešení daného
problému. Mým cílem je vždy objektivně posoudit přínosy
a nevýhody jednotlivých řešení a po společné diskuzi z nich
vybrat pro obec to nejlepší.
Pro mě osobně je rovněž důležité svoje názory a rozhodnutí
vysvětlovat a poskytovat občanům související informace.

Přibližně před měsícem byla do čela Chýně zvolena nová starostka, Mgr. Anna Chvojková. Pár dní poté jsme se sešly, abychom vám novou starostku představili a přiblížili plány vedení
obce do budoucna.
Proč jste se rozhodla kandidovat v komunálních volbách?
Studovala jsem sociální geografii a regionální rozvoj, které
souvisí s rozvojem obcí a uzemním plánováním. Již v mém předchozím bydlišti v Kladně jsem se o komunální politiku aktivně
zajímala a jsem přesvědčená, že každý může přispět a ovlivnit
prostředí, ve kterém žije.
Mým cílem bylo tedy poskytnout svoje zkušenosti a schopnosti ve prospěch naší obce. Myslím si, že mám co nabídnout
a nejsem typ, který by jen nečinně přihlížel, pokud není s něčím
spokojený. K mému rozhodnutí přispělo i to, že se podařilo dát
dohromady skvělý tým kandidátů.
Kandidovala jste za hnutí ESO Chýně. Bylo pro vás následné
zvolení starostkou překvapením?
Jsem založením optimistka, takže jsem od začátku věřila, že
jsme schopni voliče oslovit a volby vyhrát. Přesto nás finální
výsledek, kdy jsme získali přes 30 % hlasů a chybělo jen velmi
málo k získání čtyř mandátů z devíti, i tak překvapil. S takto silným mandátem jsem již věřila, že se nám podaří pro mou kandidaturu na funkci starostky získat dostatečnou podporu. Potěšilo mě, že jsem nakonec byla do funkce zvolena dokonce hlasy
všech devíti zastupitelů.

(Dokončení na straně 3)

Tentokrát nepřehlédněte:
●

1
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Svoz bioodpadu i v příštím roce

Krásné vánoční svátky,
hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce
přeje obec Chýně

Svoz biodpadu v letošním roce již skončil, na rok 2015 nastavila obci svozová firma biodpadu, společnost Rumpold, ceny
svozů následovně: 1x týdně 140 l za 1715,40 Kč s DPH (celkem
36 svozů), 1x týdně 240 l za 2039,40, 1x za 14 dnů 140 l stojí
857,50 Kč s DPH (celkem 18 svozů) a za svoz 1x za 14 dnů
240 l zaplatíte 1019,70 Kč.
Předběžnou objednávku svozu biodpadu můžete zasílat na
email ou@chyne.cz nebo přímo firmě Rumpold, která s vámi
bude uzavírat smlouvu a vystaví fakturu.
(ou)

Redakční rada v novém složení
Se změnou zastupitelstva obce Chýně se změnilo i složení
redakční rady Chýňského zpravodaje. Redakční rada pracuje
v totožném složení jako zastupitelstvo, má tudíž následující
členy: Mgr. Annu Chvojkovou, Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse,
Mgr. Miroslava Ságu, MBA, Jaroslava Kuchaře, Josefa Novotného, Stanislava Barka, Ing. Věru Kovářovou, Ing. Petru Vackovou a Mgr. Romana Pospiecha LL.M.
(red)

Poděkování
Nadační fond „ZVONEK“ obdržel darem od pana Stanislava
Barka 2 800 Kč. Byl to příjem z kytarového koncertu, pořádaného 9. října letošního roku v Chýni. Peníze se nám moc hodí,
chystáme dárky pro děti z Klokánku v Hostivici a 80 balíčků
„Novoroční tomboly“ do domova důchodců „Zelená lípa“ také
z Hostivice.
DĚKUJEME!!!
Za „ZVONEK“ Štěpánka Kunstová
inzerce

Setkání seniorů v pondělí 5. ledna 2015
se uskuteční v novém čase, a to již od 15:00 hod.

MANIKÚRA PEDIKÚRA
●

Manikúra 200,-

●

Striplac 270,-

●

Lakování 60,-

●

Striplac+manikúra 450,-

●

Fr. lakování 135,-

●

Striplac na nohy 200,-

●

Ozdoba 20,-

●

Gelové nehty nové 450,-

●

Zdobení 100,-

●

Doplnění +francie 370,-

●

Odlakování 20,-

●

Doplnění 270,-

●

P-Shine 240,-

●

Gel nohy+francie 250,-

●

Odstranění gelu 150,-

●

Gel na nohy 200,-

●

Barevný gel 370,-

●

P-Shine+manikúra 370,-

●

Gellac 290,-

●

Shellac 350,-

●

Parafínový zábal ruce 150,-

●

Parafínový zábal nohy 150,-

PEDIKÚRA SUCHÁ
MEDICINÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ
●

Suchá pedikúra 290,-

●

Odstranění kuřího oka 50,-

●

Ošetření ztluštělého nehtu 30,-

●

Lakování 50,-

Těší se na Vás v CS-STUDIU Chýně
Markéta Maláčová tel.: 607 954 094
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Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT
(Dokončení ze strany 1)

nováhu mezi pracovním a soukromým
životem.
Řada obyvatel Chýně vás určitě zná, ale
přesto… Jak dlouho v Chýni žijete a proč
jste se rozhodla pro život v naší obci?
Pro život v Chýni jsme se s manželem
rozhodli v roce 2007, stavbu domu jsme
dokončili a trvalé bydliště zde máme od
roku 2009. Od té doby se zde cítím
"doma" i díky novým přátelům, které
jsme zde našli a kteří tvoří nedílnou součást našeho života. Oba rádi relaxujeme
při práci na zahradě, vlastní dům byl náš
společný sen.
Manžel vyrůstal na Kladně a zůstat na
západní straně Prahy byla první volba.
Konkrétní místo jsme pak hledali poměrně dlouho a výběr Chýně byla souhra více
okolností.
Z čeho máte v Chýni největší radost a co
vás naopak nejvíc trápí?
Chýně je úžasné místo pro život, má
duši a možnosti vnitřního rozvoje. Je zde
nemálo lidí, kteří jsou ochotni se aktivně ve volném čase angažovat ve prospěch akcí, které baví i ostatní občany obce. Největší radost mi dělá poznávat Chýni a její okolí z různých pohledů
a stále zde objevovat něco nového.
A nejvíc mě trápí nekvalitní až nefunkční územní plán. Ten
ovlivnil, ovlivňuje a bohužel i nadále bude ovlivňovat život
v Chýni.
Blíží se Vánoce, nový rok. To je myslím dobrý důvod k bilancování. Jaký byl rok 2014 pro vás osobně? A co byste do roku 2015
popřála obyvatelům Chýně?
Rok 2014 byl pro mě ve znamení komunálních voleb a určitě
byl jedinečný. To se ale dá svým způsobem říci i o těch 33 předchozích. Na bilancování mě moc neužije – spíš už se těším na
to, co nového přinese rok příští.
Obyvatelům bych ráda poděkovala za spolupráci v roce 2014.
Přeji všem příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku
2015 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti a těším se na
naše další setkávání.
Martina Vampulová

Máte několikaleté zkušenosti s projektovým řízením a strukturálními fondy EU.
Uplatníte své dosavadní pracovní zkušenosti i jako starostka?
Zkušenosti z vedení projektů jsou
velmi cenné a při řízení obce je určitě
využiji. Jedná se například o zkušenosti
s vedením týmu lidí, řízení dlouhodobých rozsáhlých projektů, s tím související kontrola čerpání rozpočtů v řádech
miliónů korun a podobně.

Nejvíc mě trápí nekvalitní
až nefunkční územní plán
Co se týká strukturálních fondů EU,
i tam je využití zkušeností jasné. Bez
dotací jsou velké investiční akce, jako je
stavba nové školy nebo opravy chodníků
a povrchů ulic, pro obec naší velikosti
v podstatě nemyslitelné. Získat maximum dotací na jednotlivé rozvojové projekty jak z národních,
tak evropských zdrojů bude prvořadým úkolem vedení obce
v tomto volebním období.

Mgr. Anna Chvojková (33)
Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou
fakultu obor Geografie – kartografie, obor Sociální geografie
a regionální rozvoj. V průběhu studia strávila rok na univerzitě
ve španělské Seville, kde se poprvé v praxi seznámila se strukturálními fondy.
Od roku 2004 pracovala jako projektový manažer v neziskovém sektoru a o tři roky později nastoupila do Svazu průmyslu
a dopravy ČR, nestátní organizace sdružující zaměstnavatele
a podnikatele v České republice, jako projektový manažer. V roce
2008 byla jmenována ředitelkou sekce rozvoje lidských zdrojů
a regionálních zastoupení a na této pozici zůstala až do nástupu
na rodičovskou dovolenou.
Nejraději relaxuje u kreativní tvorby (šití, pečení, hraní
s dětmi), při práci na zahradě a při sportu.

Očima redaktorky
Naproti mně sedí mladá, blonďatá žena, ze které na první
pohled vyzařuje optimismus. Úsměvem na rtech nešetří
a vážnosti ji dodávají snad jen černo-bílé obdélníkové brýle.
Když se ale rozhovoří o možnostech rozvoje obce v dalších
letech, o projektovém řízení a komunitním plánování, je mi
jasné, že je to žena na svém místě. Ví přesně, co je důležité
a nezbytné, jak se postavit k řešení problémů i vedení celého úřadu. Mám před sebou sice mladou, ale zkušenou
manažerku, která ví, co chce a jak toho dosáhnout. A to je
myslím, pro budoucnost Chýně to nejdůležitější. Na závěr
našeho prvního setkání si v duchu pomyslím: „Chýňáci,
vaši starostku vám závidím. Kéž by se i u nás v Hostouni,
kde bydlím, našla v příštích komunálních volbách podobná
kandidátka.“

Také za sebou máte poměrně bohatou publikační činnost. Bude
se vám tato skutečnost hodit v úřadě?
Tato zkušenost nemá přímou souvislost s výkonem funkce
starostky. Nicméně obecně mi práce na publikacích pomohla
posílit moji schopnost vyhledat potřebné a relevantní informace a následně je efektivně zpracovat.
Před zvolením do funkce jste byla na rodičovské dovolené. Jak
moc se teď změnil váš rodinný život?
Se změnou se vyrovnávám asi úplně stejně jako každá matka
po návratu do pracovního procesu. Mojí výhodou je, že i při
rodičovské dovolené jsem byla stále pracovně činná u svého
zaměstnavatele. Nyní mám navíc pracoviště přímo v místě bydliště, což je velmi příjemné. Změna to tedy samozřejmě je, ale
žádný zásadní dopad na chod rodiny nemá. Zejména díky
tomu, že se nám oběma s manželem daří udržet potřebnou rov-
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ROZPOČET
NA ROK 2015
aneb co si bude
obec moci dovolit
v příštím roce

Pozvánka na první
plánovací víkend
Chýně
První plánovací sobota
Zajímáte se o dění v obci a není vám lhostejná její budoucnost? Chcete se podělit o své názory a připomínky? Toužíte vyjádřit svůj názor? Právě pro vás, ale třeba i pro ty, kteří
jsou jen zvědaví, jsme připravili plánovací soboty. O co jde?
Plánovací soboty jsme zvolili jako nástroj komunitního
plánování, který pomáhá jak obci, tak i jejím obyvatelům.
Umožňuje řešit problémy a nacházet východiska přijatelná
pro obyvatele žijící v obci. Povedeme diskuse na téma jak
zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit další
služby a funkce, které by měla obec plnit.
Chceme znát vaše názory a chceme, abyste měli možnost věci ovlivnit. Obec bude vaše názory zohledňovat
a vezme je jako podklad k dalšímu plánování. Například
nashromážděné podněty z první plánovací soboty poslouží
jako základ pro revizi strategického plánu Chýně.
Pokud vás to zajímá, zaznamenejte si do diáře:

Rozpočet obce je jedním z hlavních dokumentů, které ovlivňují hospodaření obce a určují rozsah investičních akcí. Sestavování rozpočtu na další rok přináší konkrétní odpověď na klíčovou otázku: kolik peněz bude moci obec vydat na svůj rozvoj
a jaké záměry bude možné z těchto prostředků financovat?
Následující údaje vychází z předběžného návrhu rozpočtu
pro rok 2015. Upřesňování jednotlivých položek stále pokračuje, definitivní rozpočet projedná zastupitelstvo na svém zasedání v polovině prosince.
Příjmy obce jsou z více než 90 % tvořeny daňovými příjmy.
Koeficient pro jejich výpočet v příštím roce díky zvýšení počtu
obyvatel stoupne o 10,74 %, a podobný nárůst tedy lze očekávat
i u příjmů. Spolu s ostatními příjmy (poplatky, příjmy z pronájmů, známky za popelnice) by celkové příjmy obce v příštím
roce měly dosáhnout asi 24,0 milionu korun.
Výdaje obce tvoří z podstatné části výdaje mandatorní, tedy
mzdy zaměstnanců, výdaje za energie, provoz ZŠ a MŠ, poplatky za služby poskytované obci... Podle reálné situace z letošního roku lze běžné výdaje obce odhadnout na přibližně 14,5
milionu korun. Spolu s plánovanými splátkami úvěrů ve výši
1,5 milionu korun budou tedy výdaje činit odhadem 16,0 milionu korun.

První plánovací sobota
Hlavní téma: Strategický plán obce Chýně
Termín: 24. ledna 2015 od 10 do 16 h
Kde: Obecní úřad Chýně

První plánovací neděle – nová škola

Plánované investiční akce

Jakou školu si představujete: malou, velkou, hranatou,
kulatou, rodinnou, kosmopolitní či internátní? Preferujete
výtvarné, hudební, technické, jazykové, přírodovědné, sportovní či jiné zaměření? Jaká jsou vaše přání, představy
a touhy v souvislosti s novou školou v Chýni? Pojďte s námi
debatovat, říci nám svůj názor a vezměte s sebou i vaše
děti, ať nám také povědí, napíší či nakreslí, jaká škola je
pro ně ta nejlepší. Program pro ně bude připraven.
Ten, kdo se chce zapojit a být u zrodu nové školy, ať si
poznamená:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 8 miliónů korun, a tuto částku by obec měla mít k dispozici pro investice. A jaké jsou hlavní investiční akce, se kterými obec počítá pro příští rok a jaké
jsou odhadované náklady?
700 000 Kč architektonická soutěž na projekt stavby nové
základní školy
3 000 000 Kč vypracování projektové dokumentace pro stavbu nové základní školy
1 400 000 Kč spoluúčast obce na rozšíření MŠ a vybavení
nových tříd
600 000 Kč spoluúčast obce na II. etapě revitalizace centra
obce – úprava chodníků podél ulice Rudenská mezi návsí
a hřbitovem
500 000 Kč spoluúčast obce na výstavbě sběrného dvora –
tato akce figurovala v rozpočtu již letos, ale nebyla realizována
300 000 Kč spoluúčast obce na první fázi rekonstrukce
povrchů místních komunikací v obci

Plánovací neděle – nová škola
Hlavní téma: Komunitní škola obce Chýně
Termín: 25. ledna 2015 od 10 do 16 h
Kde: Obecní úřad Chýně
Předběžná registrace účasti na obě akce na obecním
úřadě je nutná. Bližší informace budou zveřejněny na
webových stránkách obce v průběhu ledna 2015. Podkladem k diskuzi bude stávající strategický plán obce a vaše
vize.

U většiny z plánovaných akcí figuruje v plánovaných výdajích
pouze spoluúčast obce a realizace projektů je tedy závislá na získání dotace. Věříme, že obec bude při žádostech o dotace
úspěšná. Pokud by se na některý z projektů nepodařilo v příštím roce získat dotaci, budou prostředky převedeny do dalšího
roku, případně budou použity jako rezerva pro hlavní investiční
akci příštích let – výstavbu nové školy.
Lukáš Palatinus

Těšíme se na vás!
Anna Chvojková, starostka
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VÁNOČNÍ TRHY se v Chýni už staly
NEOPOMENUTELNOU TRADICÍ
V sobotu 6. prosince se konaly již tradiční vánoční trhy
v Chýni. Letos znovu v budově obecního úřadu. Počet prodejců
byl značný a stejně rozmanité bylo zboží, které prodejci nabízeli
ke koupi. Každý návštěvník mohl zakoupit dárek svým nejbližším
nebo prostřednictvím nejrůznějších dekorací přenést vánoční
atmosféru i do svého domova.
Také v letošním roce určitě některé maminky najdou pod
stromečkem dárky z Chýně, budou se moci ozdobit novými
šperky, zajímavým šátkem či šálou z hedvábí, nebo si na poličku umístit novou, pěknou keramickou ozdobu. Díky vánočním
trhům už také mnozí nevyrábějí svícny nejen na štědrovečerní
tabuli, protože vědí, že v Chýni si mohou vybrat podle svého
vkusu. A protože Vánoce jsou především plné dětské radosti,
dětský smích nechyběl ani na vánočních trzích. Bylo ho slyšet
především z tvořivých dílniček, při kterých si děti mohly vyrobit svůj vlastní vánoční dárek.
O vánoční, krásně voňavý stromeček vypěstovaný v Chýni, se
postaral pan Kácha. Díky všem, kteří se nějakým způsobem na
trzích podíleli, organizátorům, prodejcům i občanům, kteří se
na trhy přišli podívat. Příští rok se určitě sejdeme zase!
(ou)

Foto: mna

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
ve znamení zpěvu
První adventní neděli proběhlo na dvoře u Procházků tradiční
adventní zpívání s rozsvěcením vánočního stromu, které za podpory obce uspořádala Chýňská o.p.s. – Občané, Přátelé, Sousedé.
Programem prováděla Alena Mazzolini. Po zahájení krátce
promluvila starostka Anna Chvojková, poté zazpívaly děti
z Mateřské školky U koníka zimní a čertovské písně a po nich
vystoupily děti z Mateřské školy a Základní školy Chýně se zpěvem koled a hrou na flétničky.
Krátké poetické vystoupení na adventní téma si připravilo
také obnovené občanské sdružení Arbor, které následně vystřídal chýňský smíšený pěvecký sbor Chláchol. Ten přednesl
adventní písně, tzv. roráty. Na závěr si zazpívali tři vybrané
písně všichni zúčastnění včetně publika a v 16:45 se po společném odpočítání rozzářil krásně nazdobený vánoční strom.

Chýňští občané tak společně příjemně přivítali advent
a doufáme, že se snad ještě v hojnějším počtu sejdeme při další
tradici, a to na Štědrý den v 10.30 hodin při tradičním zpívání
vánočních koled.
(red)

Nadační fond „ZVONEK“
Hlavní 88, Chýně

Letošní vánoční prodejní výstava

Foto: Rudolf Musil

„SOCHY−ŠPERKY−KERAMIKA“
se koná od úterý 16. 12. do pondělí 22. 12. vždy od 16 do
18 hod.
Součástí je dobročinný bazar.
Kdo chce, může cokoli darovat, nebo si levně koupit.
Výtěžek bude použit pro aktivity nadačního fondu
„ZVONEK“.
V případě, že termín nevyhovuje, je možné se domluvit na
tel. 733 217 628.
Srdečně zveme.
Za „ZVONEK“ Jitka Cvrčková, Hlavní 88, Chýně

zve děti na tradiční pečení muffin
(dárek firmy Dr. Oetker)
začátek je v sobotu 20. 12. 2014 v 15 hod.
Děti mají možnost si vyzkoušet samostatnou práci - bez rodičů.
Malé občerstvení připraveno.
Předpokládaný konec je v 17 hod.
Těšíme se!!!
Za „ZVONEK“ Jitka Cvrčková
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BABIČKY A DĚDEČCI
četli dětem také ve školce v Chýni
Mezinárodní průzkum SHARE ukázal, že denně je u nás se
svými vnoučaty každý desátý prarodič. Naproti tomu na jihu Evropy hlídá děti každý den 30 procent babiček a dědečků. Obecně
prospěšná společnost Celé Česko čte dětem® odstartovala na podzim projekt Babička a dědeček do školky v dalších čtyřech městech. Projekt podpořený Nadací Agrofert a realizovaný ve spolupráci s projektem SenSen (Senzační senior) Nadace Konta Bariéry, tak z Frýdku-Místku v roce 2012 doputoval letos také do
Chýně a rozšířil tak řady více než padesáti mateřských škol
v České republice, které se do čtení seniorů dětem zapojily.
Místní senioři navštěvovali školku každý den po dobu jednoho týdne v měsíci od září do prosince 2014. Účastnila se jej
jedna třída předškoláků, Medvídci, za kterou přicházeli babička
či dědeček v pohádkovém kostýmu a předčítali jim jeden
z pohádkových příběhů.
Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj
jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také
třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke
starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače. Už ve školce se
tak děti mají možnost lépe připravit na počátek školní docházky i další život.
Dědečkové a babičky při každé návštěvě dětem četli nejen
pohádky či příběhy, ale také si s nimi povídali o knížkách
a jejich hrdinech. Po každé návštěvě se s dětmi rozloučili dár-

Foto: Celé Česko čte dětem

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Posláním projektu Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich
emočního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost,
učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem
a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den. Organizace
Celé Česko čte dětem vede celostátní kmpaň již osmým
rokem.
Více na www.celeceskoctedetem.cz.
kem, tištěnou pohádkou. Tu si malí posluchači odnášeli domů,
aby jim ji mohli večer před spaním přečíst jejich rodiče.
Projekt má za cíl propojit tři generace – děti, rodiče a seniory. Tím nejdůležitějším, co by dětem, rodičům a seniorům tento
projekt měl přinést, je vzájemný respekt, sdílení společného
času a radost ze čtení.
Ohlasy na tento projekt jsou ze všech stran velice pozitivní.
Jako koordinátorka projektu v Praze jsem velmi nadšená a mým
velkým přáním je dopřát tuto smysluplnou aktivitu i dalším
dětem a seniorům. Přesto, že v prosinci moje „mise“ v místní
školce oficiálně končí, chtěla bych touto cestou oslovit další
místní zájemce z řad seniorů, kteří by se chtěli k současným
babičkám a dědečkům připojit. Ráda vám podám bližší informace a zprostředkuji komunikaci s vedoucí paní učitelkou Karolinou Bozděchovou, která se loni se školkou do kampaně Celé
Česko čte dětem, zapojila. Stačí nechat na sebe kontakt v mateřské škole nebo napsat email na skolka@mschyne.cz.
Hana Coufalová
koordinátorka Celé Česko čte dětem

CENÍK INZERCE
na rok 2015:
celá stránka

1/2 stránky

1/2 stránky

165 x 247 mm

165 x 118 mm

79,5 x 247 mm

700,- Kč

700,- Kč

(š x v)

1000,- Kč

1/4 stránky

1/8 stránky

79,5 x 118 mm

79,5 x 54 mm

400,- Kč

300,- Kč

Technické požadavky na poklady (ve formátu pro PC):
Hotová inzerce: ve formátu PDF s tiskovou kvalitou (300 dpi)
v černobílé verzi.

Foto: Celé Česko čte dětem
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JAK JSEM ČETL DĚTEM
v mateřské škole
Několikrát za měsíc vodím vnuka do mateřské školy anebo jej
tam vyzvedávám. Někdy v srpnu jsem si ve vestibulu školky
všiml plakátů, které upoutávaly na výzvu pro seniory, aby se přihlásili ke čtení dětem ve školce v roli kouzelných babiček
nebo dědečků. Napsal jsem si kontakt na organizátorku této aktivity pro naši obec a nabídl jsem jí
svoji účast.
Koordinátorkou pro Chýni, která zastupuje neziskovou organizaci Celé Česko
čte dětem, je Hana Coufalová. Ta moji
nabídku přijala a pozvala všechny, kteří
se přihlásili, na schůzku. Zde jsem zjistil, že další, kteří se chtějí zúčastnit,
jsou manželé Jana a Karel Horákovi,
Jiří Klem či Jana Fousková. Na schůzce
nám paní Coufalová vysvětlila celý
postup a předala nám písemné podklady
a také knihy pro první měsíc čtení. Vedle
toho nám sdělila, že budeme číst dětem ve třídě
předškoláků, která se jmenuje Medvídci.
Čtení probíhalo od září letošního roku, vždy poslední
týden v měsíci, každý z pěti dnů tohoto týdne. Přicházíme na
9. hodinu, oblékáme si kouzelný plášť a ve třídě se usazujeme
na okraji koberce, na kterém se v kruhu usazují děti, vybavené
pastelkami a sešítky na kreslení. Nejdříve s dětmi besedujeme
o pohádce, kterou jim předchozí den rozdal vytištěnou před-

chozí čtoucí. Tu si děti odnesly domů a rodiče jim ji večer přečetli. Nyní mají popsat děj této pohádky a všechno, co si z ní
zapamatovaly, a také, jak na ně působila. Ty nejaktivnější na
závěr odměňujeme samolepícím obrázkem, nebo jinou
drobností. Děti reagují velmi živě, pamatují si spoustu podrobností a je na nich vidět, že se na toto
domácí čtení těší a naléhají na rodiče, aby
jim četli.
Po této besedě přečteme připravenou
pohádku a ptáme se dětí, co je na příběhu zaujalo a jakou kresbou vyprávění
doplnily. Potom rozdáme texty pohádky na večer a také odměny.
Překvapilo mě, jak děti v klidu
naslouchají, skoro nevyrušují a čtení si
vysloveně užívají.
Čtení je zatím naplánováno do prosince
tohoto roku a příští rok má pokračovat.
Věřím, že to je výborná cesta k tomu, aby si
rodiče i děti zvykli na pravidelné čtení a alespoň na
nějakou dobu se odpoutali od televize, počítačů a všech
dalších vynálezů.
Toto čtení považuji za výborný nápad, i já stejně jako děti, si
ho užívám. Věřím, že bude pokračovat v dalších letech a najde
se dost dalších sousedů, kteří si to budou chtít vyzkoušet.
Pavel Fousek

Uplynulý rok
na STRAHOVSKÉM RYBNÍKU
široké veřejnosti, ale zejména pro vzdělávání dětí v oblasti přírody. Dále bude probíhat čištění vodoteče, odbahnění dalšího
chovného rybníčku a zpevnění břehů.
Závěrem chceme připomenout, že rádi přivítáme do našich
řad nové členy. Pokud budete mít zájem o členství, nebo zakoupení povolenky, volejte na telefon 776 690 816. I v letošním roce
nabízíme možnost zakoupení vánočního poukazu v podobě
povolenky na rok 2015.
Veškeré informace naleznete na www.strahovnik.cz.
Za Strahovský rybník o.p.s. přejeme všem hezké svátky
a hodně štěstí do nového roku!

Stejně jako každý rok i letos probíhaly u Strahovského rybníku akce pravidelné, ale uspořádali jsme i nové.
Zahájení rybářské sezóny se uskutečnilo 26. dubna a první
červnovou sobotu se konaly dětské rybářské závody - dětský den
u rybníka. Šestého září proběhly tradiční rybářské závody ve
spolupráci s Českým rybářským svazem Hostivice a už o týden
později se konalo Chýňské štrůdlování – soutěž o nejlepší štrůdl
(sladký nebo slaný) s možností chytání ryb zdarma pod heslem
„Chyť a pusť“ a se zábavou pro děti. Ještě 20. září proběhla
v dětské aleji a okolí Strahovského rybníka Pohádková alej, kterou zorganizovalo Sdružení ESO Chýně s podporou Strahovského rybníka o.p.s.
V letošním roce odpracovali členové rybářského spolku celkem 1105 brigádnických hodin. Hlavní činností bylo dokončení
dřevostavby, dále údržba okolí rybníka, vyčištění jednoho
z chovných rybníčků a úprava spojovací pěšiny od návesáku
k plůdkovým rybníčkům. Kromě toho byly opraveny lavičky. Na
podzim proběhl výlov na jednom z našich chovných rybníků,
kde bylo vyloveno celkem 1100 kg ryb.

Staňte se
DOBROVOLNÝM HASIČEM
Do týmu dobrovolných hasičů hledáme nové členy. Jsme
skupina lidí, která má zájem o hasičský sport a nechce jen
doma sedět u televize. Přijďte a zapojte se, a když bude potřeba, tak pomůžete potřebným.

V plánu je přírodně−naučný areál
Na příští rok je naplánováno vybudovat přírodně-naučný
rekreační areál v okolí Strahovského rybníka, který bude sloužit
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Chýně si připomněla
150. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY
které byly prováděny zápisy od roku 1878 do roku 1950.
Význam této kroniky spočívá nejen ve skutečnosti, že popisuje
dějiny vyučování, ale také v tom, že kronikáři-učitelé popisovali
život v obci.
Pro výstavu jsme připravili velké množství školních fotografií
a další dokumenty ze školního života. Fotografie byly doplněny
popiskami, a pokud to bylo možné, i určením školního roku.
Mimo fotografií jsme vystavili kresby, které připravil Petr
Kovář, dále velkou část výstavní plochy zaujaly výpisy ze školních kronik, které dokumentují život školy v průběhu celých sto
padesáti let. K dispozici byla i pamětní kniha ke 150. výročí
školy, do které měli možnost své dojmy zapsat všichni návštěvníci. Tato pamětní kniha bude doplňovat historické dokumenty,
které archivuje škola. Další upomínku na tuto výstavu představuje pohlednice k tomuto výročí, kterou si zájemci mohli na
slavnosti zakoupit.
Velký zájem návštěvníků poutalo promítání starých filmů
z 50. a 60. let 20. století, které natočil bývalý ředitel hostivické
školy Miloš Šrámek. Video ze slavnosti pořídili pánové Cihelka
a Vítek. O kulturní a zábavnou část oslavy se postarali za vedení obce tehdejší starosta Josef Novotný a místostarosta Jaroslav
Kuchař. Za vedení školy její ředitelka Marie Urbánková.

V letošním roce si připomínáme řadu významných výročí. Pro
naši obec je ale nejvýznamnější to, které je nám nejbližší. Postavení místní školy.
Výstavba chýňské školy znamenala především konec provizoria, které ve výchově dětí trvalo velkou část 19. století. Chýně
tehdy byla tzv. přiškolena do farní obce Úhonice. Protože do
úhonické školy to je pět kilometrů, rozhodli se místní sedláci
a chalupníci najímat pro vyučování vlastní učitele, kteří buď
vyučovali ve svých domcích, nebo střídavě v domech hospodářů. To ale nebylo příliš šťastné řešení. Proto se místní konšelé
rozhodli vybudovat vlastní školu. Ze školní kroniky se dozvídáme, že 2. října roku 1864 byla nově postavená budova slavnostně vysvěcena vikářem z Hořelice Josefem Sabatou. Následující den, 3. října, se začalo v nové škole vyučovat. Škola byla
vybudována za 5205 zlatých a 95 krejcarů. Vybudování cesty
před školou si vyžádalo dalších 219 zlatých.
Tato škola byla jednotřídní, s bytem učitele a hospodářským
zázemím. Prvním učitelem v nové škole se stal Josef Hodek,
který v Chýni vyučoval řadu let už před postavením školní
budovy.

Podzimní slavnost
Slavnostní setkání ke 150. výročí proběhlo v sobotu 4. října
2014, tedy pouhý jeden den po datu otevření školy v roce 1864.
Ředitelka školy Marie Urbánková pozvala bývalého dlouholetého ředitele školy Josefa Kostku. Ten, přes svůj vysoký věk, přijel
i se svojí ženou Zdeňkou, také bývalou učitelkou naší školy. Přijela i Milada Kuncová, která ve škole vyučovala v 50. letech.
Tehdejší starosta Josef Novotný pozval na slavnost ministra
školství Marcela Chládka, který se jí také zúčastnil.
Oslavy výročí zahájil projevem tehdejší starosta obce Josef
Novotný, u řečnického pultíku jej vystřídali ředitelka školy
Marie Urbánková, ministr školství Marcel Chládek a bývalý
ředitel Josef Kostka.
Kulturní program zahájilo vystoupení paní Simony Procházkové, kterou doprovázel její muž. Poté následovala vystoupení
dětí ze Základní školy a Mateřské školy. Děti a učitelé vystupovali v dobových kostýmech, které měly připomenout život ve
škole před sto padesáti lety. Program pokračoval vystoupením
hudebníků, kteří oslavu doprovázeli do pozdních odpoledních
hodin. Pro návštěvníky vedení obce připravilo stánky s občerstvením a suvenýry.
Po slavnostním zahájení se návštěvníci odebrali do přízemí
školy k prohlídce výstavy, kde je uvítal zvuk školního zvonku,
který mnohým připomněl jejich školní léta. Mimo prohlídky
výstavy využila většina lidí možnost si prohlédnout celou školu
s novými prostorami v prvním patře a také v podkroví, kde
vznikly dvě nové krásné učebny, které jsou výsledkem II. etapy
přístavby školy. Výstava byla otevřena i v neděli dopoledne a po
oba dny se těšila velkému zájmu jak místních, tak rodáků, kteří
přijížděli i ze vzdálených míst republiky.
Po skončení výstavy byla její podstatná část přesunuta do
zasedací místnosti obecního úřadu, kde se nachází dosud,
a exponáty je možné si v klidu prohlédnout.
Pavel Fousek
kronikář

Vyslyšená výzva
Před koncem školního roku 2013/2014 se na stránkách školy
objevila výzva paní ředitelky, aby se přihlásili zájemci o přípravu výstavy ke 150. výročí postavení místní školy. Postupně se
přihlásila skupina dobrovolníků, kteří se setkali s ředitelkou
školy a dohodli se, že vedení školy a vedení obce připraví uvítací a kulturně zábavnou část oslav tohoto výročí a dobrovolníci
připraví výstavu ve třídě v přízemí a vstupní šatně.
Výstavu připravili: Tereza Čápová, Irena Doubravová, Pavel
Fousek, Lenka Jakubová, Petr Kovář, Miroslav Netrefa, Marie
Urbánková a Květa Vítková. O dobrou úroveň výstavy se zasloužilo mnoho dalších občanů, kteří zapůjčili fotografie, historické
dokumenty a pomohli s popisem jednotlivých fotografií.
Se Státním okresním archivem v Dobřichovicích se podařilo
domluvit zapůjčení originálu nejstarší části školní kroniky, do
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PÁR STŘÍPKŮ ze školy a školky…
Čtvrt roku uběhlo jako voda, a tak bych ráda s koncem kalendářního roku připomněla, co se ve škole od září událo.
● Na žádost rodičů proběhlo v podzimním termínu plavání.
Kurz pro 2. a 3. třídu byl ukončen 30. listopadu.
● Po diskuzích s rodiči byla do rozvrhu přidána v 1. třídě jedna
hodina anglického jazyka a ve 3. třídě jedna hodina ICT.
● Žáci 5. ročníku pracují na tabletech, které škola mohla zakoupit díky dotaci z EU.
● Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která se věnuje nejen
školním dětem, ale i dětem z mateřské školy, kde je možno
včas zjistit, zda je dítě zralé na povinnou školní docházku.
● První sobotu v říjnu proběhla oslava k 150. výročí školy. Chtěla bych poděkovat všem, kdo nám pomohli.
● O dalších akcích, které proběhly ve škole a v mateřské škole,
jste byli pravidelně informováni na internetových stránkách
školy a školky. Za všechny bych zmínila Halloweenské přespávání v ZŠ, kdy si učitelé připravili pro děti pestrý program
a výlet školní družiny do České televize, kde se naše děti zúčastnily natáčení Kouzelné školky s Michalem.

Foto: Archiv školy

První lednovou sobotu proběhne den otevřených dveří a ke
konci ledna se bude konat zápis do první třídy. Osloveni
budou rodiče i těch dětí, kteří v Chýni nenavštěvují mateřskou
školu, a proto bych vás ráda pozvala na den otevřených dveří.
● V lednu také proběhne zimní škola v přírodě a pro velký
zájem bude rozdělaná na dvě skupiny, aby se dětem mohli
instruktoři lépe věnovat.
Jsou to jen malé střípky toho, jak malá je naše škola, ale bohatý program pro vyžití všech dětí má. Jednoduše, škola žije...
Přeji všem krásné a klidné Vánoce a hlavně zdraví do nového
roku a přízeň, kterou nám věnujete, aby vydržela i nadále.
Děkuji za vaše věcné připomínky, které nás vždy inspirují k dalším zamyšlením a posléze i možnostem se posouvat dál.
Děkuji.
Vaše Marie Urbánková
ředitelka ZŠ a MŠ
●

A co nás čeká v nejbližší době?
●

Prosinec je plný akcí: 10. 12. jela škola do Prahy do divadla,
12. prosince proběhla akce pod záštitou rádia Impuls „Český
Ježíšek“, kdy si děti připravily přání a pomocí balónků je
vypustily k obloze, 18. prosince proběhne vánoční akademie,
která se uskuteční od 17.00 hodin v hale u pana Kuchaře.
Akademie je společná pro mateřskou i základní školu.

POSEZENÍ U KÁVY
pro seniory se již stalo tradicí
ženy se daly do tance. Zatím posledním hostem byl pan Volf,
z jehož vůle a chuti do života by si mnozí z nás mohli vzít příklad.
Pravidelná setkávání s vrstevníky jsou pro mne osobně velkým potěšením a povzbuzením do dalších dnů. Vždy se těším
na další posezení a nové zážitky načerpané nejen při osobních
setkáních s našimi hosty, ale i při setkáních s mými vrstevníky.
Proto všem dříve narozeným občanům doporučuji alespoň jednou za měsíc si udělat chvilku a přijít si popovídat o všem, co
se za uplynulý měsíc v Chýni událo. O načerpaných informacích pak přemýšlím do dalšího setkání. Myslím, že budu mluvit
za všechny, kteří přicházejí na setkání seniorů, když velmi
srdečně poděkuji všem našim hostům, kteří si na starší občany
Chýně udělali čas a přišli nám zpříjemnit naši mysl. Poděkování patří i členkám Komise pro občanské záležitosti a zaměstnancům obce, kteří se starají o naše pohoštění. Doufám, že
nové vedení obce bude v našich pravidelných setkáních pokračovat a nezapomene na starší občany Chýně.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, ráda bych popřála
všem našim občanům krásné vánoční svátky a do nového roku
mnoho zdraví, spokojenosti a pohody.
Věra Svobodová
seniorka z Chýně

Jak to vlastně vzniklo? Bývalý pan starosta Josef Novotný
s členkami Komise pro občanské záležitosti paní Himlovou, paní
Procházkovou a paní Linhartovou dali hlavy dohromady a navrhli
setkávání seniorů v Chýni tak, jak se to děje i v jiných obcích.
Takže jednoho dne sezvali všechny známé, dříve narozené občany
naší obce, na posezení u kávy do zasedací místnosti na obecní
úřad Chýně. Termín byl určen na každé první pondělí v měsíci
tak, aby si to všichni dobře pamatovali, a to vždy v 16:30 hod.
Začalo to kávičkou a zákuskem a dobrým slovem bývalého starosty. Káva a sladkost zůstávají při každém setkání, hosté, kteří
vyplňují program společně strávený, se mění. Díky našim hostům
se počet účastníků sezení stále zvyšuje. Každý program je svým
způsobem nezapomenutelný. Zatím se daří vyplnit program seniorů z řad občanů Chýně, o kterých jsme mnohdy ani nevěděli, jak
zajímavý a bohatý život prožívali a žijí dál. Pan Bulava nás uchvátil svojí vůlí a sportovními výkony, paní doktorka Veselá odpověděla na naše zvídavé dotazy, pan Fousek nám mimo jiné připomněl, jak naše obec vypadala před mnoha lety, mnozí se s chutí
zaposlouchali do hudby interpretované panem Barkem, s panem
Kropáčem jsme procestovali velkou část Španělska, paní Foltýnová, jako nová občanka Chýně, nás potěšila se svou kolegyní paní
Razesbergerovou hrou na harmoniku tak, že některé zúčastněné
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Exkurze do historie Chýně,
aneb jak se tu žilo v průběhu staletí
oceňovány, a to ve staré měně v kopách grošů míšeňských
a s převodem na zlaté. Byla snaha vytvářet zemědělské usedlosti určitých velikostních kategorií: 18 kop záhonů (1,5 lánu), 15
kop záhonů, 12 kop záhonů (1 lán) a drobné chalupy o výměře
tři až čtyři kopy záhonů orné půdy. Zároveň byly statky jednotně oceňovány.
V letech 1692 až 1695 stál statek o výměře 15 kop záhonů
240 kop grošů míšeňských, což bylo 280 zlatých. Statek o výměře 15 kop záhonů stál 180 kop grošů, což odpovídalo 210 zlatých. Celkem bylo v těch letech osm statků o výměře 12 až
18 kop záhonů, dále pět chalup, které byly oceněny jednotnou
cenou po 90 kopách grošů, což odpovídalo 105 zlatých.
Vrchnost se snažila získat pohledávky nedobytné v penězích
jiným způsobem. Vyskytovaly se případy, že poddaný odvedl
roční splátku v seně místo v penězích. Již v 70. letech vznikl
zvláštní způsob splácení dluhů vrchnosti a v 90. letech byl stále
častější: splácení roční splátky na dluh místo v penězích per
defalcationem nebo dílem ženním. Poddaný si roční splátku
odpracoval na panském, nejčastěji ve žních. Byla to tedy jakási
nadrobota, které neméně zatěžovala poddané.
Přes neutěšený hospodářský a sociální stav se Chýně přímo
nezúčastnila velkého sleského povstání roku 1680.

V dalším díle našeho historického seriálu dále sledujeme
majetkové poměry tehdejších obyvatel Chýně i hospodářské postavení poddaných. Ocitáme se tak zpět na konci 17. století.
Roku 1692 byl zmenšen statek Šebkovský čp. 31a rozdělen na
dvě chalupy po čtyřech kopách záhonů, tedy chalupy čp. 30
a čp. 31. Ostatní pole zůstávala ležet ladem. Rovněž byla zrušena neprospívající krčma (roku 1695) a přeměněna v rustikální
statek o stejné výměře 15 kop záhonů.
Naopak dobře prospívající chalupa čp. 24 byla přeměněna ve
statek přidáním osmi kop záhonů, měla tedy nyní 16 kop záhonů. Podobně roku 1692 byly přidány k chalupě čp. 4 tři kopy
záhonů a byla přeměněna ve statek o rozloze dvanáct kop záhonů. Po všech těchto přeměnách čítala Chýně devět statků a šest
chalup.
Vrchnost zasahovala libovolně do držby rustikálu a při výměnách nečinila vždy rozdíl mezi dominikálem a rustikálem.
Hospodářské postavení poddaných v Chýni v období 1659 až
1695 se podstatně nezlepšilo. Ke zhoršení přispěly ještě dva
požáry v letech 1668 a 1683. Při prvním požáru zcela vyhořel
statek čp. 25 a chalupa čp. 18, při druhém rovněž statek čp. 25
a hospoda čp. 21.
Další pohromou pro Chýni byl mor v roce 1680. Vyžádal si
41 obětí, což je značné číslo, uvážíme-li, že ještě roku 1659
v Chýni žilo pouze 59 obyvatel. Při značném populačním přírůstku a při výskytu podružných rodin lze předpokládat, že
pomřela asi polovina všeho obyvatelstva. V seznamu morových
obětí nacházíme z usedlého obyvatelstva pět dospělých osob
a pět dětí, dále šest dospělých podruhů a tři podružské děti, celkem 19 osob. Ohniskem moru byly zejména panské objekty, kde
umíralo mnoho lidí, často i celé rodiny – dvorská čeleď, rodina
ovčáka a obecního pastýře. Mezi morovými oběťmi bylo i několik osob cizopanských, které právě meškaly v chýňském dvoře –
celkem 22 osob. Mor tedy postihl poměrně méně obyvatele
poddanských usedlostí, avšak i tak byly ztráty značné.
Neutěšený hospodářský stav i těžká břemena vůči státu
a vrchnosti byly příčinou časté změny držitelů. Na některém
statku se vystřídali i tři hospodáři, na chalupě čp. 19 hospodařil
roku 1695 již pátý chalupník od roku 1659. Přes všechny obtíže
se jeví snaha poddaných grunty udržet i splácet. Tak například
rolník z čp. 1 splácel do roku 1671, v letech 1673 až 1675 stavěl
stodolu a zlepšoval statek. U čp. 3 je zápis, že statek prodal
roku 1674 Jiří Mach, protože jej nemohl udržet a dostát závazkům vůči vrchnosti. Držitel statku čp. 23 splatil do roku 1676
téměř všechny dluhy, ale již roku 1677 prodal statek pouze za
cenu 100 kop grošů míšeňských. Podobně tomu bylo i ve většině ostatních případů.
Léta osmdesátá, poznamenaná morem a požáry, znamenají
opětné zhoršení, stoupá zadluženost a s ní i pohledávky
vrchnosti na statcích, vrchnost si dává zapisovat do pozemkových knih i nezaplacený poddanský úrok. Koncem osmdesátých
a v devadesátých letech se již objevují opět pusté statky: čp. 2,
16, 21, 23 a 26 k roku 1686, znovu vystavěny k roku 1687. Dále
k roku 1687 byla pustá usedlost čp. 25, k roku 1695 pak čp. 4
a 23.
Povážlivá hospodářská situace si vynutila již uvedený pronikavý zásah do držby půdy. Při tomto zásahu byly statky znovu

Stav zemědělství podle tereziánského katastru
Tereziánský katastr, který vznikal po léta: přiznávací fasse
roku 1713, vizitační nález pro Chýni roku 1718 a konečné elaboráty roku 1748 a 1756, zachycuje tedy poměry ve velmi dlouhém
časovém období. Jeho platnost byla ještě prodloužena.
Již v přiznávací fassi z roku 1713 je pevně stanovena hranice
mezi dominikálem a rustikálem, další přesuny již nebyly možné.
V rámci dominikálu se však později měnila výměra panského
dvora obnovením panské hospody roku 1731 a založením mlýna
roku 1727. Obě tyto hospodářské jednotky byly vybaveny dominikální zemědělskou půdou, z níž platili nájem za jiných podmínek.
(Pokračování příště.)
(red)
zdroj: Jaroslava Střesková, prom. hist.,
Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně
inzerce

A UTOSERVIS VRÁNA
www.autovrana.com
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
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Masarykova 295, Rudná 252 19
email: auto.vrana@tiscali.cz
Mobil: 603 117 059, Telefon: 311 670 198
Provozní doba: Po – Pá: 8 – 12 13 – 17

Kompletní servis vozů všech značek
Pravidelná údržba a servis vozidel (osobních i dodávek do 2,5 t)
Preventivní prohlídky, kontroly brzd, tlumičů a paliv. soustav
Zajištění karosář. a lakýr. prací, oprav autoelektriky, výměny pneu
Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství
Opravy a montáž výfuků, výměny olejů a náplní
Měření geometrie vozidel, opravy náprav
Výměny svíček, ložisek, spojek
Generální opravy motorů
Příprava a zajištění STK + Emise

Nabité léto, podzim a zima
FOTBALISTŮ A FLORBALISTŮ
Prázdniny utekly jako voda, o podzimu ani nemluvě a už tady
budou zase Vánoce. Jak si léto a podzim užili fotbalisté a florbalisté z Chýně?
Muži-fotbalisté strávili krásný letní víkend v Brdech na tradičním pouťovém fotbale. Sice jsme tentokrát prohráli - nepodržel
nás brankář-poušťák a i některým hráčům se moc nevedlo, ale
večer si to všichni vynahradili na pouťové zabavě. Tam už jsme
určitě vyhráli!
Na podzim jsme ještě sehráli jedno přátelské utkaní ve Střešovicích. Chýňské posvícení už moc lidí nedodržuje, ale fotbalisté se jako každoročně sešli na obecním hřišti 8. listopadu,
aby si zahráli staří proti mladým o posvícenskou husu. Letos,
bohužel husa nebyla, zaběhla se, holka, a už jsme ji nenašli. Tak
se hrálo alespoň o gyros. To víte, nová doba. Mladí vyhráli 6:3,
ale neměli to s „dědkama“ vůbec jednoduché. A kdyby jim
nenadržoval rozhodčí, nepískl nám dvě penalty, tak nevím,
nevím! Jinak muži trénují dva krát tydně ve středu na UMT
v Rudné a v pátek v naší hale. V sobotu 29. 11. jsme uspořádali
Turnaj starých gard, z Chýně jsou přihlášena tři mužstva.
Malí fotbalisti, doplnění o čtyři děvčata, strávili krásný srpnový týden v Brdech, ve Věšíně, přímo na hřišti. Všem se tam moc
líbilo. Hráli jsme tři přáteláky, trénovali, byli v muzeu, jezdili na
kolech i na koních, uspořádali diskotéku, hráli hry, prostě paráda. Nikomu se ani nechtělo domů. Doufáme, že se tento fotbalový tábor stane tradicí. V září se začalo s trénováním, trénujeme jednou týdně v úterý. Letos mám rekordní počet malých fot-

Foto: Archiv FC Chýně

balistů, od předškoláků až po 5. třídu chodí na fotbal přes
40 dětí. Třeba budeme mít jednou i to naše vysněné hřiště.

Florbalisti obhájili prvenství
FC Chýně začal kromě fotbalu organizovat i florbal. Dnes již
máme kromě mužů i družstvo žen - Chybušky a dětí. Muži trénují každou neděli, ženy v pondělí a děti v pátek.
Ve čtvrtek 16. října jsme pořádali turnaj, který už počtvrté
vyhrálo FC Chýně. Chybušky, pod vedením trenéra Michala
Chyby, skončily na krásném čtvrtém místě.
Florbalisté s některými florbalistkami se v listopadu zúčastnili zájezdu do Plzně, kde vyhráli 2:1 na zápasy a večer vítězství
oslavili v Šalandě - moc povedený zájezd. Pro děti organizujeme
turnaj v rámci okolních škol.
S přáním krásných Vánoc vás srdečně zdraví za FC Chýně
Jaroslav Kuchař st., předseda a trenér

inzerce

ROZMLUVÍME ANGLICKY
VŠECHNY GENERACE

Přidejte se k nám!

Školka Mořský svět

Pokud hledáte zajímavý kurz angličtiny pro vaše dítě, vás nebo vaše
rodiče, zbystřete pozornost! Mortimer English Club nabízí nové kurzy
v CS STUDIO Chýně.

Školka s rodinnou atmosférou
a programem, ze kterého si děti odnášejí
znalosti a zážitky
●
●
●
●
●
●

●

V čem spočívá originalita této výukové metody?
Nabízíme propracovaný výukový koncept s dvacetiletou tradicí, který je
rozšířen v 18 zemích celého světa. Vyučujeme začátečníky i pokročilé,
v MALÝCH SKUPINKÁCH. Naše výuka je hravá a zábavná, používáme mnoho praktických pomůcek, her a cvičení, kdy malí studenti nepostřehnou, že se vlastně učí a dospěláci oceňují, že velmi rychle překonali ostych promluvit v jiné než mateřské řeči. Firmám a pracujícím nabízíme kurz obchodní angličtiny.
Přijďte se podívat na ukázkové hodiny a přesvědčte se sami o kvalitní
metodě výuky. Těšíme se na Vás.
Zarezervujte si s předstihem své místo na našem webu www.mortimeranglictina.cz nebo mailem: hostivice@mortimer-anglictina.cz

Individuální přístup
Maximálně 10 dětí na jednoho učitele
Kroužky každý den
Pořádání výletů
Logopedické soboty
Každý týden informační report vám
rodičům
Externí logoped... a mnoho dalšího

CHÝNĚ - ukázkové hodiny CELÝ LEDEN. U uvedených kurzů je nutná
REGISTRACE!
ÚTERÝ
14:45-15:30 kurz ENGLISH FOR CHILDREN 1 (4-6 let)
15:45-16:30 kurz ENGLISH FOR MINIS (2-4 roky) - s rodiči i bez
17.00-17:45 kurz ENGLISH FOR CHILDREN 2 ( 6-9 let)

Vše pod vedením profesionálů s odborným vzděláním,
pro které je jejich práce radostí.

ČTVRTEK
11:15-12:00 kurz ENGLISH FOR MINIS (2-4 roky) - s rodiči i samostatně

Sjednejte si osobní schůzku a přijte se k nám podívat!
www.skolkamorskysvet.cz
722 695 037

Přijďte se podívat zcela nezávazně na naše hodiny.
Kateřina Spizzirri – Mortimer English Club Praha-západ
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CHÝNĚ V ROCE 2014 objektivy fotoaparátů

Foto: Rudolf Musil

Foto: Archiv

Průvod rozličných masek prošel Chýní v sobotu 8. února. Masopust- Asi po třiceti letech se letos poprvé podařilo v Chýni uspořádat Ples
ní veselí téměř nebralo konce…
myslivců. Ozdobila ho bohatá tombola.

Foto: Archiv

Foto: Archiv

Roztodivné babizny s černými nebo naopak rudými vlasy pobíhaly 1. května odpoledne se v Chýni slavily Slavnosti jara. Vedle věrohodpo hřišti a čekaly na zapálení ohně. I letos ovládly Filipojakubskou ných modelů nákladních aut i aut – veteránů v životní velikosti děti
noc čarodějnice.
nejvíc lákala oblíbená pěna, kterou nastříkali chýňští hasiči.

Foto: Archiv

Foto: Rudolf Musil

Jedna z mála tradic, které se dochovala v Chýni – Máje, byla v letošPoslední květnovou sobotu zaplnily obecní hřiště rodiče s dětmi, aby
ním roce velice ohrožena. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a na
si užili Dětský den s řadou souteží. Skákací hrad, trampolína, jízdy
obecním hřišti tancovaly čtyři kolony.
na čtyřkolce nebo motocyklu se sajdkárou i úžasné modely ze stavebnice Lego byly v neustálém obležení malých i větších dětí.

Foto: Rudolf Musil

Foto: Rudolf Musil

V neděli 5. října se ve Višňovce sešli velcí i malí obdivovatelé draků na Adventní zpívání doprovodilo o první adventní neděli slavnostní rozchýňské Drakiádě. Zamračenou oblohu ozdobili alespoň barevní draci. svícení vánočního stromu.
CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ – ev. č. MK E16707. Redakce: Ing. Martina Vampulová, e-mail: chynskyzpravodaj@seznam.cz. Grafická úprava: Martina Sekyrková.
Tisk: www.rychlotisk.cz. Vydává Obec Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně, IČ: 00241296, www.chyne.cz. Vychází minimálně 4x ročně. Číslo 3/2014 vyšlo 15. 12. 2014.
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