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STANISLAV
BAREK

JAROSLAV
JAKUB

ING.
TOMÁŠ
BEŇA

58 let
ředitel hudebního festivalu

54 let
technik

46 let
personalista

Do Chýně jsme se přistěhovali v roce
2000. Pozemek jsme zakoupili již v roce
1992. Líbilo se nám, že Chýně je malá
a klidná vesnice v blízkosti Prahy. Bohužel postupem času se výstavba neúměrně rozrostla a z Chýně se stalo spíše město. Bránit další výstavbě byl také
důvod, proč jsem se začal od začátku zapojovat do veřejného života. Cílem by
měla být stavební uzávěra. V době, kdy
se připravovala výstavba obrovského logistického centra přímo v obci směrem
na Rudnou, jsme založili s kolegy občanské sdružení „Chýně pro život“. Iniciovali jsme úplné zastavení tohoto projektu, což se nakonec podařilo. Dvě období jsem v zastupitelstvu obce Chýně.
V rámci mezinárodního hudebního festivalu, jehož jsem dramaturgem, vystoupilo v Chýni několik významných světových hudebníků. V této praxi bych rád
pokračoval i do budoucna. Ukázalo se,
že koncerty jsou dobrou příležitostí
k setkávání a seznamování sousedů.

Dětství a mládí jsem prožil v Mostě, 20
let jsem bydlel v malebné vesničce
u Slaného. Do Chýně jsem se přistěhoval před 10 lety za svou manželkou
a tato obec se stala mým novým domovem. Sledoval jsem, jak se z malé vesničky pomalu a jistě stává město. Neměl
jsem politické ambice a pozoroval jsem
místní politické dění spíše zpovzdálí.
Mé profesní zaměření je na správu
a údržbu majetku, ať již v pozici údržbáře nebo manažera. Postupem času ve
mně uzrálo přesvědčení, že své znalosti
a zkušenosti mohu využít ke kvalitnímu
rozvoji naší obce. Také jako aktivní člen
Tělovýchovné jednoty Chýně jsem si
vědom nedostatečného zázemí pro
sportovní vyžití dětí i dospělých v naší
obci.

Větší část svého života jsem prožil
v Ostravě a v Kladně – „černých“
městech. V Ostravě jsem absolvoval
strojní a elektro fakultu Vysoké školy
báňské. Když jsem chtěl založit rodinu, věděl jsem, že chci najít „cestu
z města“ - v roce 2006 jsem s manželkou objevil Chýni a s ní naplnění našich představ o domově – setkávání se
se sousedy, společné sázení stromků,
odstraňování skládky ve Višňovce –
upravování prostředí našich domovů
k našemu obrazu… Naše rodina i rodiny v okolí se záhy rozrostly – Chýně
je plná nových občánků. Žiji tady rád
a chci být nápomocen při rozvoji naší
obce ve prospěch občanů a sousedů.
Rád využiji svých zkušeností profesních v privátní i státní sféře, a také
z dlouholeté činnosti ve výboru společenství vlastníků.
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ING.
JAKUB
NEDVĚD

MGR.
PETRA
VEDRALOVÁ

JIŘÍ
KLEM

25 let
analytik

32 let
učitelka

70 let
herec

Do Chýně jsem se přestěhoval před pěti
lety a od té doby si užívám klidnějšího života mimo hlavní město. Líbí se mi, že
navzdory její blízkosti k hlavnímu městu
si Chýně dokázala zachovat svůj jedinečný ráz a rozmanitost krajiny. Vystudoval
jsem statistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Při studiu jsem se zúčastnil několika konferencí a publikoval jsem
v časopise Research Journal of Economics, Business and ICT. V posledním semestru studia jsem začal pracovat v Komerční bance, kde jsem již 2 roky na pozici analytik odměňování v úseku
Lidských zdrojů. Mezi mé záliby patří
kolektivní sporty, hraji hokejbal za HBC
Kozel Unhošť, ale mám rád i fotbal, volejbal a tenis. Mám zájem o rozvoj obce
a zlepšování podmínek pro spokojený život. Proto je jedním z mých cílů kultivace lesu v severní části Chýně.

Narodila jsem se v Benešově u Prahy
a do svých 19 let jsem žila na rozhraní
Šumavy a Českého lesa.
Vystudovala jsem obor Učitelství pro
1. stupeň základní školy s francouzštinou na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Do Chýně jsem se
přistěhovala v roce 2006 a prožila jsem
zde 7 let rodičovské dovolené. V jejím
průběhu jsem se postupně začala zapojovat do veřejného dění v obci hlavně
v oblasti ochrany a obnovy přírody
a volnočasových aktivit pro děti. S rodinou jsme se účastnili sázení stromků
a jiných dobrovolných akcí pro zkrášlení prostředí v místě, kde žijeme. Zajímá mě kultura, příroda a aktivity pro
děti. Ráda bych byla nápomocna dobrému žití a soužití občanů v Chýni.

Do Chýně jsme se přistěhovali v roce
2001. Znal jsem Chýni z výletů a líbilo se
mi, že je to malá vesnice nedaleko Prahy
s čistým vzduchem. To byl, vzhledem
k onemocnění mojí manželky, hlavní faktor našeho rozhodnutí. Protože jsem herec,
je pro mě zajímavé, že bydlím na venkově
a zároveň se dostanu z centra Prahy i v pozdních nočních hodinách rychle a pohodlně domů. Veřejně jsem se angažoval hlavně v zákazu výstavby logistického centra,
které mělo vyrůst přímo za naším domem.
2 roky jsem působil ve funkci starosty
obce. I do budoucnosti bych se rád angažoval hlavně v oblasti kultury a školství.
Od začátku svého veřejného působení
v Chýni zastávám názor, že naše obec by
měla být klidným a čistým místem, kam se
lidé budou rádi vracet. Proto budu podporovat veškeré kroky, které povedou k zastavení další výstavby v naší vsi.
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ING.
PAVEL
MIHULA

ING.
DAGMAR
DUŠKOVÁ

JOSEF
MACH

51 let
podnikatel

30 let
podnikatelka

56 let
technik

Chýni jsem si vybral za svůj domov
proto, že se nacházela blízko mé firmy
ve Zličíně. Kromě toho se mi líbilo, že
je zde klid a čistý vzduch. Ve veřejném
životě jsem se začal angažovat v době,
kdy mělo nedaleko našeho domu vyrůst velké logistické centrum. Založili
jsme s přáteli občanské sdružení „Chýně pro život“. Razantními a postupnými kroky se podařilo zabránit výstavbě
logistického centra. Byl jsem několik
let členem kontrolního výboru. V době,
kdy byl Jiří Klem starostou, jsem mu
pomáhal ve výkonu funkce, hlavně při
jednání s investory.

V Chýni žiji od roku 1992. Moji rodiče
zde postavili dům. Později se odstěhovali a já jsem v Chýni zůstala. Vystudovala jsem obor veřejná správa
a územní samospráva na vysoké škole.
Díky studiu veřejné správy a zpracovávání veškerých absolventských prací na
téma územní samospráva obce Chýně
jsem měla možnost se dobře seznámit
s fungováním naší obce. Po studiu jsem
začala pracovat v rodinné firmě zaměřené na polygrafický průmysl a od roku
2010 podnikám ještě v oblasti účetnictví a personalistiky. V posledních dvou
letech s otcem spolupracuji na projektu
zaměřeném na pomoc seniorům.

Jsem rodák z Chýně. S Chýní je moje
rodina spjata deseti generacemi. V zastupitelstvu OÚ jsem již odpracoval tři
volební období. Můj celý život je spjatý se sportem. Jsem předsedou místní
TJ Chýně. Zároveň jsem i předsedou
okresní organizace Česká asociace
Sport pro všechny. Rád bych prosadil
zkvalitnění užitných vlastností současných sportovišť. Jsem si dobře vědom
odpovědnosti, kterou má zastupitelstvo
a každý zastupitel v tom, že může výrazně změnit charakter obce i životní
podmínky jejích obyvatel.

Střední Čechy

ZASADÍME SE O:
1) VÝSTAVBU NOVÉ ŠKOLY
Naší hlavní prioritou je výstavba nové
plnohodnotné devítileté školy v Chýni.
Budeme usilovat o zajištění peněz na
výstavbu školy ze státních i soukromých
zdrojů. V budově staré školy zřídíme
nová místa pro předškolní děti. Rozhodně jsme proti nákupu starých budov pro
účely školy, nebo školky. Děti musí být
v kvalitním prostředí, kde je záruka, že
budova neobsahuje nebezpečné látky,
jako je azbest apod.

2) KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ
A DOBRÉ VZTAHY
Budeme se zasazovat o dostatečné financování školního zařízení. Máme velký zájem o kvalitní koncepci a způsob
vzdělávání v místní škole. Nedopustíme
řešení problémů školy prostřednictvím
dětí a zasahování obce do odborného vedení školy, maximálně prostřednictvím
kvalitní školské rady.

3) ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI
POMOCÍ NOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
Kriminalita v obci prakticky neklesla
ani při spolupráci s policií ČR. Zasadíme se o zřízení kvalitního kamerového
systému v celé obci, který bude pod stálou kontrolou policie. Policie bude mít
možnost monitorovat případnou trestnou činnost. V obcích, kde je kamerový
systém, zásadně klesla trestná činnost.
Pro posílení kamerového systému chceme využít i fotopasti tam, kde je to
vhodné, např. ve Višňovce.

4) VYROVNANÝ ROZPOČET
Chceme větší efektivitu a průhlednost
obecních výdajů – uděláme revizi paušálních a tzv. drobných výdajů, z kterých
mohou být v konečné fázi velké úniky.
Nastanou-li problémy, budeme se snažit
je řešit mimosoudní dohodou. Nebudeme vytvářet umělé kauzy, které stojí

obec velké peníze za právníky. Maximálně budeme dbát na udržení vyrovnaného
rozpočtu, aby obec měla zdravé finance.

5) ROZVOJ KULTURY A SPORTU
Budeme podporovat celé spektrum
kulturních a sportovních aktivit všech
generací, např. pronájmem obecních
prostor za minimální ceny a hledáním
sponzorů pro tyto aktivity.
Prostřednictvím soukromých investorů
a dotací získáme dostatek prostředků na
výstavbu nového sportoviště, kde bude
možné provozovat míčové hry a atletické disciplíny. Do této činnosti zapojíme
místní Sokol, který v posledních letech
téměř nevyvíjel činnost.

6) PODPORU SPOLKŮ
Chceme podporovat rybáře, hasiče, Tělovýchovnou jednotu a další stávající
spolky, které nevyvíjí komerční činnost,
a podporovat veškeré aktivity vytvářející
lepší a ekologičtější prostředí v Chýni.

7) STAVEBNÍ UZÁVĚRU
Budeme dodržovat územní plán obce.
Stavební uzávěrou zabráníme dalšímu
rozšiřování masivní výstavby, která nebyla schválena v minulých volebních
obdobích. Tím chceme vyvíjet tlak na
rozvoj infrastruktury obce směrem ke
stávajícím občanům. Docílit toho, aby
měli lidi zájem vracet se do Chýně jako
do svého domova.

8) ROZVOJ DOPRAVY
PO ŽELEZNICI
Podpoříme rozvoj železničního spojení Chýně s Prahou. Ušetří čas i peníze lidem při cestě do zaměstnání a do škol.
Doprava vlakem je nový trend i ve světě
z důvodu ekologie.

9) VZNIK POŠTY
Podpoříme vznik plnohodnotné pošty
v naší obci.

ROLE OBCE

Víme, co chceme

Rolí obce je být servisem pro občany
a ne podnikatelským subjektem.
Obec nesmí být využívána
k osobním zájmům.
Chceme pracovat pro dobré žití a soužití
občanů naší Chýně – neřešení chybějící
infrastruktury obce a „sousedských“ vztahů
občany nepřitahuje, ale naopak odvádí…
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POZVÁNKA
9. 10. 2014

NA KONCERT

od 20.00 hod

CS-STUDIO CHÝNĚ
ul. Točivá

STANISLAV BAREK

SHAHAB
TOULOUIE
(ÍRÁN)
V rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry vystoupí
9.10.2014 v CS-studiu se Stanislavem Barkem, učitelem
Mexiku, Německu a jiných zemích, jeho dva skvělí hosté.
Jsou to představitelé dvou odlišných kultur. Dylan Fowler se
specializuje na tradiční keltskou hudbu z Walesu a z oblastí,
kde se keltská hudba setkává s dalšími Evropskými a Skandinávskými tradicemi. Je uznávaným specialistou na sólovou
akustickou kytaru a vedle vlastních koncertů vede workshopy
a mistrovské kurzy v mnoha různých zemích. Kytarista, skladatel a zpěvák Shahab Toulouie se též inspiruje tradiční
hudbou své rodné země. Pochází z Íránu a ve své hudbě
kombinuje tradiční perskou hudbu, španělské flamenco a prvky jazzu. Vystupuje mimo jiné v triu Arionas se Stanislavem
Barkem a Marthou Elefteriadu.

DYLAN FOWLER
(GB)
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kytary a aktivním kytaristou koncertujícím např. v Japonsku,

