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OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 101                                                            červen 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
V parném úterním podvečeru se 10.6.2014 konalo 
předposlední zasedání stávajícího zastupitelstva.
Zpočátku to skoro vypadalo, že se snad nesejde potřebný 
počet zastupitelů pro omluvy tří a pro avízovaný pozdější 
příchod některých dalších. Postupně se ale sešlo 12 členů 
zastupitelstva, a tak jednání mohlo být zahájeno. 
Jelikož požádal o vystoupení s výroční zprávou za policejní 
služebnu Chýnov její vedoucí, nadporučík Bc. Ladislav 
Vach, byl program doplněn o tento bod, a to hned na začátku 
schůze. Ze zprávy vyplynulo, že v r. 2013 bylo ve správním 
území Chýnova spácháno 41 trestných činů, z nichž 16 
zůstalo neobjasněných. Přestupků řešených spisem pak 
bylo 34, z nich 12 neobjasněných. V blokovém řízení pak 
bylo uloženo 359 pokut, většinou za dopravní přestupky. 
Dále bylo řešeno 297 jednacích čísel dle dožádání jiných 
složek státní správy. Ve statistice dopravních nehod na 
území Chýnova figuruje 1 úmrtí, 1 těžké zranění, 8 lehkých 
a škoda za 1,9 mil. Kč. Znovu zpráva upozorňuje na 
chybějící a nedostatečná zrcadla na křižovatkách, což je 
hlášeno ŘSD opakovaně policií i městem jako závada na 
komunikacích. Bohužel bez odezvy. Na území Chýnova 
také za rok 2013 proběhlo 46 dopravně bezpečnostních 
akcí. Po přednesení zprávy proběhla doplňující diskuse a 
také žádost zastupitelů o písemnou zprávu.
Na minulém zasedání zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 
o hospodaření města a po dokončení auditu hospodaření ji 
tentokrát už mohlo schválit. Výrok auditu ve všech bodech 
zněl „bez závad“, a tak nebyl problém se schválením 
závěrečného účtu města a účetní uzávěrky.
V bodě nákupy a prodeje zastupitelstvo odsouhlasilo nákup 
dalších pozemků v údolí pod bývalou skládkou, zvedlo 
cenu pro nákup pozemků pro možnou výstavbu bytů, domů 
z 50,- na 60,- Kč na pozemku 3,5 ha, odsouhlasilo prodej 
pozemků ŘSD na výstavbu chýnovského obchvatu za cenu 
dle odhadu (nebo vyšší), prodej pozemku 118/1 v k. ú. 
Kloužovice vlastníkovi sousedního pozemku za 50,- Kč/m2 

a také odsouhlasilo přijetí pozemku 803/1 v k. ú. Dobronice 
bezúplatným převodem od státu (cesta).

Žádost o prodej domu č. p. 126 v Chýnově zamítlo  
z důvodu, že tato nemovitost patří ke hřbitovu.
V dalším bodě jsem pak informoval zastupitele o akcích, 
které proběhly nebo probíhají od minulého zasedání 
zastupitelstva. Výstavba chodníku v ulicích Údolní 
a Mlýnská, opravy komunikací Zámecká a Zahradní  
v Chýnově, opravy komunikací v Dobronicích, oprava 
vodojemu Na Skalici, výstavba sběrného dvora, výstavba 
další sestavy kolumbárií, dokončení fontány, sadových 
úprav a oplocení sportovního areálu na předměstí, 
revitalizace parku okolo kostela, parčíku u pomníku atd.
V následující době nás čeká doplnění SPA o venkovní 
cvičiště, dětské hřiště v ul. Za Školkou, zasklení pavlačí 
na domě s pečovatelskou službou, oprava chodníku  
v Záhosticích i v ul. U Špýcharu.
Také jsem zastupitele informoval o podání žádosti o dotaci 
na „Teplofikaci Kloužovic“ a o vydání územního rozhodnutí 
na tuto akci, která by měla mít náklad okolo 17 mil. Kč, 
když očekáváme dotaci ve výši 60% celkového nákladu.
V bodě různé byli zvoleni členové Rady školy z řad 
zastupitelů, ředitelka školy Mgr. Marie Hánová přednesla 
zprávu o činnosti ZŠ Chýnov, za kterou pak bylo navrženo 
do usnesení vyslovit pochvalu za práci ZŠ usnesením 
zastupitelstva.
Milan Rada přednesl zprávu o činnosti MAS Lužicko, na 
kterém nás zastupuje, a dostal pověření hlasovat za Město 
Chýnov o změnách stanov.
Jelikož končí pomalu volební období, pozval jsem 
zastupitele na poslední zasedání zastupitelstva v tomto 
složení na 9. 9. 2014.
Schválením usnesení pak bylo zasedání zastupitelstva 
ukončeno.

Za Zastupitelstvo města Chýnov Mgr. Pavel Eybert

Pozvánka
Jelikož už do konání dvou tradičních chýnovských 
akcí další číslo Občasníku Chýnovska nevyjde, 
dovoluji si vás už teď pozvat na další ročník 
„NECKYÁDY“ , který se uskuteční v sobotu 30. 
srpna u sportovního areálu na předměstí, a také na 
VII. ročník „Setkání s armádou a integrovaným 
záchranným systémem“, které se uskuteční  
v sobotu 13. září na poli před Chýnovem jako  
v minulých letech. 
Věřím, že si najdete čas přijít se pobavit na těchto 
akcích.

Mgr. Pavel Eybert, starosta
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
Motto: „Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost 
není maličkost.“ Michelangelo Buonarroti

Co vše se nám podařilo zvládnout od 15. 4. 2014
V týdnu od 22. - 25. dubna 2014 proběhl na naší škole 
Týden UNESCO na téma „Geologie“. Toto téma jsme 
zpracovali především z regionálního pohledu. Během 
celého týdne každý třídní učitel pracoval se svou třídou, žáci 
získávali potřebné informace k tématu, někteří se zaměřili i  
na podtéma „Mezinárodní rok krystalografie“. Při vycházkách 
děti navštěvovaly vytěžené vápencové lomy: Pacovu horu a 
Kladrubskou horu. Dále se zaměřily na Chýnovskou jeskyni 
a Geologickou stezku na Harrachovce. Žáci rovněž navštívili 
okolí Ratibořských Hor, kde se v minulosti těžilo stříbro.  
Ze získaných materiálů pak zpracovávali prezentace, určovali 
nalezené horniny a nerosty, uspořádali jejich výstavku. 
Zabývali se rovněž těžbou vápence v Chýnově, tomuto tématu 
se věnovali z historického pohledu, využili besed k tématu, 

sledovali pověsti, které se vážou k vápenkám i  komínu. Žáci 8. 
ročníků se vypravili do Národního technického muzea v Praze, 
návštěva byla spojena s prohlídkou dolů.  Děti zpracovávaly 
dané téma též literárně a výtvarně. Práce odeslaly na výtvarnou 
i literární soutěž, kterou pořádá Klub ekologické výchovy 
ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a sekretariátem České 
komise pro UNESCO. Dále děti využily malování na kámen 
– decupage. V rámci spolupráce s další Přidruženou školou 
UNESCO jsme se zúčastnili soutěže Kamínky života, kamínky 
poznání v Botanické zahradě v Táboře. Zde získala 1. místo 
hlídka ve složení Jakub Hes, Karolína Bednářová a Eliška 
Čmelíková a 3. místo Barbora Hesová, Zuzana Hanousková, 

Mathias Voigt. V pátek proběhl Memoriál Hany Kapplerové 
zaměřený na téma Geologie.
Pokračujeme v plnění projektu „Zvyšování motivace  
k technickému vzdělávání“. 
Zažádali jsme o podporu na exkurze v projektu ŠKOLA 
ZAŘÍDÍ – KRAJ ZAPLATÍ, exkurze jsou zaměřené  
na separaci a recyklaci odpadů. Naši žáci navštívili 
Vimperk, Borovany a Národní zemědělské muzeum v Praze 
a EKODEPON – výukové a školící centrum v Černošíně. 
Dohromady na všechny exkurze z kraje dostaneme 49 973,-Kč, 
což jsou náklady na dopravu a prohlídky skládek. 
Žáci 3. – 5. tříd se zúčastní ekologicko – naučné akce „Zaskočte 
si pro radu, jak se zbavit odpadu“. Tuto akci realizuje Jihočeský 
kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, 
žáci v jejím rámci navštívili Sběrný dvůr Tábor, Kpt. Jaroše 
2418. 
Naše škola byla nominována na cenu Ď v kategorii Stonožka za 
mimořádnou práci pro hnutí „Na vlastních nohou“ a vynikající 
pomoc dětem syrských uprchlíků.
Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili přednášky na téma 
Management katastrof, přednáška byla především zaměřená na 
povodně a jejich prevenci, krizová zavazadla, hydroterorizmus, 
využití národní řeky Vltavy atd. Dále pro ně Mgr. René Kujan a 
Sportovní klub vozíčkářů Praha zrealizoval besedu k prevenci 
úrazovosti, dopravních nehod, integraci hendikepovaných a 
vyprávěl jim zážitky z přeběhu Islandu. 
Žáci 9. ročníku se rovněž zúčastnili výchovně vzdělávacího 
programu Holky z Venuše, Kluci z Marsu.
Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Tábor 
a Auritus (Centrum pro lidi ohrožené drogou) zorganizovaly 
pro žáky 6. a 8. ročníků primární prevenci rizikového chování.
Žáci turistického kroužku s panem učitelem Dvořákem 
zrealizovali velikonoční výlet do Třeboně. 
Naše škola se zaregistrovala do celorepublikového turnaje 
v hodu vlaštovkou, který pořádá časopis ABC. Žáci vyhráli 
celodenní výlet do Prahy s velmi pěkným programem  
u příležitosti Dne dětí.
V soutěži Školní časopis roku 2014 v Jihočeském kraji získal 
čestné uznání školní časopis SLIM za zpravodajství a autorské 
fotografie.
Žáci 9. ročníků se s paní učitelkou Holotovou zapojili do 
sbírky Liga proti rakovině a podařilo se jim získat přes  
10 000,- Kč.
Pan Prášek uspořádal pro žáky 5. - 9. ročníků kvalitní besedu  
k historii Chýnova a Táborska.
Žáci 5. tříd se zúčastnili 6. ročníku branného závodu Mladý 
strážník na Harrachovce v Táboře.
Pan učitel Jaroš zajistil pro žáky 9. A filmovou produkci „ČSR 
v letech 1945 – 89“.
Naše zájmové útvary předvedly svou činnost na Bambi  
v Chýnově, moderní tance rovněž v Soběslavi. Na Bambi  
v Chýnově vystupovali žáci z moderních i orientálních tanců, 
flétnový kroužek, vyslechli jsme pěvecké trio i sólový zpěv. 
Velice pěkná byla ukázka společenských tanců. Svou činnost 
prezentoval školní časopis SLIM, kroužek mladých reportérů, 
výtvarný kroužek, kroužek paličkování a další.
Žáci měli hezký program ke Dni dětí. Pan učitel Dvořák 
s žáky 9. ročníků připravil celoškolní projekt na téma 

Zahájení týdne UNESCO
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„Bloudění vesmírem s vesmírnou olympiádou“. Tato akce 
byla pokračováním Týdne UNESCO, deváťáci seznamovali 
své spolužáky s planetami sluneční soustavy, na jednotlivých 
stanovištích připravili rovněž zajímavé doprovodné disciplíny.
Velice se daří práce s talentovanými žáky, žáci se umísťují 
na předních místech v okresních i krajských kolech olympiád.
• V celostátní literární soutěži, kterou pořádá Klub 
ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným Křížem 
ČR a sekretariátem České komise pro UNESCO na téma 
„Neživá příroda v našem kraji“, se umístili Karolína 
Bednářová (8. A) a Karel Fučík (9. A). Byli přijati  
na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v budově Černínského 
paláce u příležitosti Světového dne životního prostředí. 
• V okresním kole Pythagoriády 5. ročníků vybojovala 1. – 5. 
místo Anežka Zadražilová (5. B), 6. – 10. Libor Kuchař (5. A). 
V kategorii 6. ročníků obsadil 6. – 9. místo Radek Sumerauer 
(6. B). Všichni naši zúčastnění žáci byli úspěšnými řešiteli. 
• V krajském kole biologické olympiády kategorie C obsadil 
9. místo Jakub Hes, v kategorii D 8. místo Kateřina Vedralová, 
11. Eliška Čmelíková. Všichni jmenovaní žáci byli úspěšnými 
řešiteli krajského kola. 
• V krajském kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek vyzpívala 
děvčata Markéta Plochová, Monika Průšová a Vlaďka Radová 
stříbrné pásmo.  
• V okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků vybojovali žáci 
I. stupně Julie Farová, Monika Bočanová, Adéla Makovcová, 
Tereza Fialová a Daniel Šimák 1. místo. Druhá skupina prvního 
stupně Anežka Strakatá, David Janko, Matěj Kadlec, Kateřina 
Veselská, Natálie Jelínková obsadila 2. místo. Žáci II. stupně 
Jakub Hes, Jan Hes, Monika Papežová, Andrea Sládková, 
Tomáš Anděl získali rovněž 2. místo. Vítězní žáci 1. stupně 
vybojovali 4. místo v krajském kole. Žáci reprezentovali školu 
též v okresní hasičské soutěži „Mladý Záchranář – dokaž, že 
umíš“.  
• Ve výtvarné soutěži Červen, měsíc myslivosti, kterou pořádá 
Okresní myslivecký spolek, získala ve IV. kategorii 1. místo 
Adéla Čiháková, 3. Ondřej Hladík. Ve III. kategorii obsadila 1. 
místo Kamila Doubková. 
• V okresní Dopravní soutěži mladých cyklistů vybojovala 
3. místo hlídka ve složení Ester Jandová, Julie Farová, Libor 
Kuchař, Aleš Stoklasa.
• V prezentační soutěži Krajina a lidé, kterou pořádá Klub 
ekologické výchovy a Jihočeský kraj, obsadila děvčata 
Ilona Papežová a Tereza Nejdrová 5. místo s prezentací 
Pacova hora dříve a dnes.
• Naši žáci se zúčastnili Finále mistrovství ČR Školní 
bowlingové ligy v dětské kategorii ve složení Barbora 
Hesová, Filip Lhoták, Tadeáš Zywczok získali 2. 
místo, v kategorie junioři (Andrea Krystynová, Matěj 
Rothbauer, Jakub Hes, Jan Hes  a Adam Hes ) obsadili 
5. místo.
Sportovní výsledky:
• Ve fotbale v soutěži McDonalds Cup A získali mladší 
žáci 5. místo. 
• Naše škola se zapojila do akce Česko sportuje 
- Olympijský víceboj, měli jsme 100% účast 
a v Jihočeském kraji jsme obsadili 2. místo,  
v celorepublikovém pořadí jsme skončili čtrnáctí z 541 
zapojených škol. 
• V okresním atletickém čtyřboji 2. stupně vybojovaly 

starší žákyně (Denisa Šedivá, Michaela Farová, Karolína 
Bednářová a Eliška Maršíková) 3. místo a v jednotlivcích 
obsadila 3. místo Denisa Šedivá (8. A). V okresním atletickém 
čtyřboji I. stupně vybojovala 3. místo děvčata ze 4. ročníku 
(Barbora Hesová, Monika Havlíková, Lucie Bartáčková) a  
v jednotlivcích 3. místo Barbora Hesová (4. B). 
• Nejúspěšnější žáky školy přijme pan starosta 23. 6. 2014  
v obřadní síni MěÚ v Chýnově. Na akademii budou vyhlášeni 
nejlepší žáci jednotlivých tříd a oceněni nejlepší sportovci.

Děkuji všem za vstřícnost a kvalitní spolupráci se školou a 
přeji léto plné sluníčka, pohody a odpočinku. 

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor  
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Memoriál Hany Kapplerové
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V celostátní literární soutěži na téma „Neživá příroda v našem kraji“ zvítězila Karolína Bednářová s následující prací:

Karolína Bednářová: Pověst o Granátové skále
Za dob obrů, před dávnými a dávnými časy, žil obr jménem Granát, který měl jednu zvláštní vlastnost. Při honbě za potravou si 
oblíbil kameny, které sbíral v okolí své jeskyně. Nechutnaly mu však obyčejné kameny, ale pouze drahé kameny. Sem tam si 
dal jako pochoutku rubín, ale nejraději měl acháty, to byla pro něj lahůdka. Acháty mu nosil jeho bratr Galenit z Kozákova, kde 
jich byl nadbytek. Bratři se rozhodli, že budou žít spolu, protože jim samotným bylo smutno, a proto si ke svému bydlení hledali 
nové místo.
Pátrali po místě, kde budou mít dostatek potravy a vody. Prošli celé území Čech a Moravy. Na svých cestách objevili mnoho 
jeskyní, ale žádná nebyla podle jejich představ. Jednoho dne při svých toulkách zabloudili na jih Čech.
Jejich cesta se ubírala po proudu řeky Lužnice. Putovali mnoho a mnoho dní, až objevili těsně u břehu řeky vysoký skalní útvar. 
Místo se jim zalíbilo a rozhodli se, že zde budou žít. Aby se mohli schovat před nepřízní počasí, začali si lámat ve skále svůj 
příbytek. I když to byli obři, byla tato práce i pro ně velice namáhavá a těžká a trvala velice dlouho. Při této lopotě se obři zapotili, 
až kapky potu od nich odlétaly na skálu. 
Jak dlouho zde obři žili, nevíme, ale na jejich pobyt v tomto místě máme památku až do dnešní doby. Skála, v níž žili a praco-
vali, se nachází v Táboře a říká se jí Granátová skála. A Granátová skála proto, že krůpěje potu, které padaly z obrů na skálu, 
se časem proměnily na blyštivé červené kamínky, které byly 
pojmenovány po obru Granátovi. Proč právě po něm? Obr 
Granát byl totiž starší než Galenit a rozhodl, že tato skála se 
bude jmenovat po něm – Granátová. Jejich příbytek se do 
dnešních dnů nezachoval, protože v nedávné minulosti byla 
tato část odtěžena pro výstavbu domů, ale granáty ve skále 
můžeme vidět dodnes.

Karel Fučík obsadil v celostátní literární soutěži na téma 
„Neživá příroda v našem kraji“ s touto prací 3. místo:
Karel Fučík: Zkamenělý drak
V Chýnovské jeskyni všichni návštěvníci obdivují kamenné-
ho draka. Někteří kolem něj s obavami procházejí, jiní si jej 
fotografují na památku. Drak je úplně klidný a nehýbe se. Je 
ale pravdou, že to tak vždy nebývalo.
V dávných dobách, kdy ještě lidé neznali počítače ani mobil-
ní telefony, žil v osadě Hořice mladý muž Medard. Byl to sirotek a kromě staré chaloupky neměl žádný majetek. Živil se chovem 
včel a sladký med chodil prodávat na venkovské trhy. Místním boháčům byl pro zlost, jeho včely je obtěžovaly svým bzukotem 
i žihadly. Nic nepomohlo, že chasník vysvětloval, jak jsou včely důležité a potřebné. Sedláci se rozhodli, že spálí všechny mla-
díkovy úly a jeho vyženou do lesa. Ubohý chlapec jejich tajné plány vyslechl a rozhodl se odejít z vesnice dobrovolně. Milované 
včely vzal s sebou a postavil nové úly v blízkosti staré jeskyně.
Jednoho dne se do kraje přistěhoval zlý drak a ubytoval se právě v jeskyni. Vesničanům nařídil, že jej musí každý den krmit, jinak 
že spálí úrodu i domy. Sedláci pravidelně přinášeli jídlo, které si drak poručil, a brzy se stalo, že již neměli nic, co by mu podali 
k večeři. Tehdy se drak strašně rozzuřil a přikázal, aby mu následující den přivedli k jídlu nejkrásnější dívku z celé vesnice. Byla 
vybrána dívka jménem Pacovka. Když se ta ubožačka dozvěděla o svém osudu, dala se do pláče. Její nářek uslyšel Medard, 
a protože se mu dívka už dávno líbila, rozhodl se ji zachránit. Vlastnoručně pro Pacovku vyrobil zvláštní šaty, které byly celé z 
medu a vosku. Dívka si je oblékla a vydala se na cestu ke krutému drakovi. Ten už netrpělivě čekal před jeskyní. Jakmile uviděl 
dívku, hned se do ní chtěl zakousnout. Co se však nestalo! Dívčiny šaty způsobily, že drakovi ihned vypadaly všechny zuby. 
Jeho tělo začalo podivně tuhnout, až se drak podobal voskové figuríně. V tu chvíli přiletěl roj včel a zahnal draka svými žihadly 
do jeskyně. Tam se ukryl za skálu a ve tmě, bez slunečního svitu a tepla, se začal měnit na kámen.
Dívka byla zachráněna a sedláci se přesvědčili o užitečnosti včel. Mladého Medarda obdarovali a otec Pacovky mu dal svoji 
dceru za ženu. Dřevěné úly už navždy zůstaly součástí krajiny a kamenný drak hlídá tajemné podzemní jeskyně.

Olympijský víceboj

Třeťáci pod Řípem – školní výlet
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„ZIMO, TÁHNI PRYČ, NEBO NA TĚ VEZMU BIČ.
ODTÁHNU TĚ ZA PAČESY, ZA TY HORY, ZA TY LESY.
AŽ SE VRÁTÍM NAZPÁTEK, SVLEČU ZIMNÍ 
KABÁTEK.“
Všichni v naší MŠ se již těšili na první jarní kvítečka, 
přívětivé sluníčko, dlouhé dny provoněné vůní jara. 
Než jsme však mohli přivítat jaro v plné síle, byl před 
námi důležitý úkol. Napřed jsme se přece museli 
rozloučit se zimou! Převtělili jsme tedy paní ZIMU 
do „Morany“. Paní učitelky si připravily dřevěný 
kříž, seno, motouz, starou sukni, šátek a společně  
s dětmi vyrobily postavu smrtky. Aby byla Morana 
krásná, pověsily jí kolem krku korále z vyfouklých a 
namalovaných vajec. A loučení s paní Zimou mohlo 
začít. Celá MŠ zamířila 20. března 2014 pod most  
k potoku. V čele průvodu jsme nesli naši vyrobenou 
Smrtku. Za doprovodu písní, tanečků a říkadel byla 
Smrtka zapálená a vhozená do potoka. A zima byla 
pryč.
„SMRTKU NESEM S VELIKÝM NOSEM.
DO VODY JI DÁME, PAK JÍ ZAZPÍVÁME:
SMRT PLAVE PO VODĚ, NOVÉ JARO K NÁM JEDE,
S ČERVENÝMA VEJCI, ŽLUTÝMA MAZANCI…“
„V KNIHÁCH SE VŽDY POUČÍME, TO MY, DĚTI, 
DÁVNO VÍME!“

Ke konci března jsme si s dětmi v naší 4. a 5. třídě 
povídali o významu knihy, literatury a psaného 
jazyka v životě člověka. Ve třídě jsme si uspořádali 
malý „knižní veletrh“, kdy si děti navzájem 
představovaly svou nejoblíbenější knihu donesenou 
z domova. Prohlédli jsme si krásné ilustrace, každý 
si vyrobil barevnou veselou záložku. Také jsme si již 
po několikáté připomněli, jak se s knihou správně 
zachází. K řešení děti dostaly i hádanku, jaký je rozdíl 
mezi knihkupectvím a knihovnou. 
A některé děti tu hádanku uhodly. Abychom si  
o tom všem jen nepovídali, rádi jsme přijali 
nabídku od paní Štěpánky Jiráskové k návštěvě 
naší chýnovské knihovny. Některé děti ještě nikdy  
v knihovně nebyly, na návštěvu jsme se vypravili plni 
nadšení a očekávání. Paní knihovnice děti seznámila  
s prostředím knihovny, s jejími odděleními pro dětské 

i dospělé čtenáře. Dále jim vysvětlila, jak se knihy 
řadí, jak se půjčují. Dozvěděli jsme se moc zajímavých 
informací. Po prohlídce celé knihovny zbyl ještě čas 
na přečtení krásné pohádky „Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda“. Děti paní Jiráskové slíbily, že namalují  
o přečtené pohádce obrázky. V MŠ si tedy zahrály na 
ilustrátory a vytvořily krásné ilustrace. Paní Jirásková 
z nich ve vestibulu MK sestavila pěknou výstavu i  
s hádankou. Každý návštěvník knihovny mohl hádat, 
z jaké pohádky obrázky jsou.
Na závěr celé návštěvy jsme si s dětmi vypůjčili pěkné 
knihy, které jsme po přečtení v MŠ jako vzorní čtenáři 
zase vrátili. 
„ODEMYKY- ZAMYKY
ROZVAŽTE SE, JAZYKY!
POVĚZTE MI V ŘEČI LIDÍ,
CO KDO SLYŠÍ, CO KDO VIDÍ.
A Z TĚCH SLABIK, SLOV A VĚT
VYKOUZLÍME CELÝ SVĚT.“
CHCETE ZMOUDŘET? MŮJ TY SVĚTE -
OTEVŘETE KNÍŽKU - ČTĚTE!“

„KAMARÁD, KAMARÁD, 
TO JE TEN, KDO MÁ MĚ RÁD!
POMŮŽE MI, PORADÍ,
PO VLÁSKÁCH MĚ POHLADÍ.“

Po celý školní rok 2013/2014 děti ze 4. a 5. třídy naší 
MŠ navštěvovaly tvořivá dopoledne s klienty DS 
v Chýnově. Každé společné setkání zahájilo krátké 
vystoupení dětí s pásmem básniček, písniček a tanečků 
za doprovodu hry na kytary. Naše vystoupení vždy 
navodilo radostnou atmosféru, ve které se všem 
krásně tvořilo. Náměty činností byly zaměřeny dle 
jednotlivých ročních období. Klienti si s dětmi tedy 
vyrobili dýně, strašáky, čertíky, Mikuláše, karnevalové 
masky, karnevalové čepice, vykreslili si krásné 
obrázky, navlékli těstovinové korále, nalepili jarní 
kytičky s beruškami.  Zaujetí dětí a hlavně klientů DS 
pro nás bylo velkou odměnou za vynaložené úsilí při 
přípravách akcí.
Naše setkávání vždy končilo veselým povídáním, 
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„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“…

 Dlouho jsem se bránila použít tento okřídlený výrok známého myslitele Roberta Fulghuma do titulku nebo 
textu článku. Léta prožitá v mateřské škole mě, doufám, opravňují k tomu, abych tento„samopochvalný“ citát zapojila  
do dnešního zamyšlení o mateřské škole. Z vlastní zkušenosti vím, že práce s dětmi nejmladšího věku má zásadní význam 
pro vytváření pracovních aktivit, strategie chování jednotlivců i skupin, pěstování důvěry a trpělivosti i ochoty učit se 
něco nového. Malé dítě tráví v mateřské škole nejdelší část dne, je velký počet takových, které si ve školce odžijí celou 
„pracovní dobu“ nás dospělých, tedy 8–9 hodin. Vedle učitelek je dítě ovlivňováno působením dalších zaměstnanců školy, 
mezi něž patří školnice, uklízečka, kuchařka, údržbář a další. Mateřskou školu vlastně netvoří samotná budova, zařízení, 
množství hraček a pomůcek, ale celkový přístup dospělých i nabídnuté tvůrčí klima. Dítě se vždy učí formou prožitku i 
poznávání, a tak všichni, kteří v mateřské škole s dětmi pracují, jim předávají základní vzorce chování i mezilidských 
vztahů. Človíček ke všem  aktivitám potřebuje klid, laskavý přístup, bezpečné vztahy a, to především, důsledné hranice. 
Podstatný vliv má i tzv. emoční stabilita. Dítě musí mít uspokojeny své potřeby, dospělý jej musí umět ukonejšit, uklidnit, 
pochovat, pochválit, ocenit, pomoci mu s tím, co samo nezvládne, prostě mu věnovat plnou pozornost. Tohle všechno 
se snaží předkládat dětem zaměstnanci mateřské školy. Ještě důležitější pro jeho rozvoj je však to, co pro své dítě dělají 
rodiče, protože předškolní vzdělávání, jak již bylo mnohokrát napsáno a řečeno, je doplňkem rodinné výchovy. Rodič je tou 
osobností, která je dítěti vzorem, která mu předává své postoje, základy etiky i životního stylu. Všechny uvedené hodnoty, 
které dítě získá v rodinném prostředí, pak mateřská i další stupně školy pouze doplňují a rozšiřují. V posledním období se 
fenoménem stává diskusní fórum, ať již ústní nebo internetové, kde se rodiče, vlastně spíše maminky, vyjadřují k tomu, co 
všechno má mateřská škola udělat pro jejich dítě – všichni se dovídáme o tom, jak s dítětem pracovat, co mu nabídnout, 
jaké akce připravit, kam dojít, co zdokonalit, na co je připravit. Úkoly pro mateřskou školu jsou tedy předem a přesně dány, 
mnohdy se v této debatě ovšem zcela ztrácí informace o tom, co všechno má pro dítě udělat jeho rodina. Dnešní trendy 
v „domácí“ výchově preferují co největší „zaměstnanost“ dítěte, kterému je rodiči předkládána nabídka nejrůznějších 
kroužků a činností, které dospělí často volí podle svých zálib, nikoli podle zájmu dítěte. Tady dochází k zásadnímu rozporu 
– dítě by přece mělo mít právo vybrat si to, co je zajímá, co mu přinese pocit uspokojení a hodnotný prožitek. Ne vždy jsou 
všelijaké kroužky zpěvu, roztodivných tanečních technik, angličtin, tenisů, keramik, fotbalů tím „pravým ořechovým“. 
Vedle jejich existence se dnes vytrácí společné povídání, posezení, předčítání, procházky, výlety či obyčejné pomazlení. 
Používání počítače, tabletů, mobilních telefonů či nekonečné vysedávání u televize jsou jen dalšími doplňkovými nešvary. 

rozprávěním, brebentěním a těšením se na další 
tvoření. Snad s námi naši starší spoluobčané prožili 
chvíle pohody a klidu a budou na své „oblíbené“ 
dětičky a společně prožité chvíle rádi vzpomínat.

„UŽ SE BLÍŽÍ SVÁTEK DĚTÍ BEZ ROZDÍLU BARVY 
PLETI…“
Dne 22. 5. 2014 v naší MŠ již po třetí proběhlo  
v rámci oslav dne dětí setkání s příslušníky Armády 
České republiky. Vojenští policisté děti seznámili  
s výcvikem služebních psů, proběhla názorná ukázka 
práce zásahového psa při zadržování pachatele nebo 
při vyhledávání návykových látek. Na závěr si děti 
rády vyzkoušely část výstroje psovodů. Poutavé 
povídání a předvedené ukázky se dětem moc a moc 
líbily. Děkujeme příslušníkům Armády ČR za jejich 
perfektně připravený a velmi zajímavý program, za 
přívětivé a milé chování k dětem. Už teď se všichni 
těšíme na další setkání.

Štěpánka Laškajová, Mgr. Lada Strnadová

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2014/2015: 

počet podaných žádostí celkem   57
počet přijatých uchazečů celkem  44
počet nepřijatých uchazečů   13
počet odvolání proti rozhodnutí     0
počet dětí odcházejících do základní školy 44

Slavnostní rozloučení předškoláků s mateřskou školou 
připravené ve spolupráci se SPOZ (určeno dětem, které jdou 
po letních prázdninách do ZŠ) se koná v pátek dne 27. 6.  
ve 13:30 v obřadní síni MěÚ Chýnov.

MŠ Chýnov bude ve dnech 21. 07. 2014 – 15. 08. 2014 uzavřena!!!
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Školská a kulturní komise města Chýnov vyhlašuje  
pro rok 2014 soutěž „Rozkvetlé Chýnovsko“

Smyslem akce je soutěživou formou zkrášlit naše domovy, a tedy i naše 
okolí ve městě a přilehlých obcích.
Pro vyhlášené obě kategorie 1. okna, balkóny, lodžie a 2. domy 
s předzahrádkami jsou připravené ceny v podobě poukázek k volnému 
výběru zboží v obchodě fy Basík Josef v Chýnově, a to za 1. místo 4.000 
Kč, za druhé 3.000 Kč, třetí 2.000 Kč a oceníme i pomyslnou bramborovou 
medailí 4. místo v hodnotě 1.000 Kč. Vítěze v obou kategoriích vybere 
školská a kulturní komise a budou pozváni na malou slavnost s předáním. 
Jedinou podmínkou je se do 31. července 2014 přihlásit osobně v knihovně 
nebo mailem na: knihovna@chynov.eu

Za školskou a kulturní komisi Mgr. Josef Musil, předseda a člen RM 

Své tvrzení mohu doložit příkladem z naší mateřské školy, kdy byly děti přihlášeny svými rodiči do tanečního kroužku, 
aby se, postupem času, počet „tanečníků“ zredukoval téměř na třetinu nadšenců pro uvedené umění. Nechci a ani nemohu 
tvrdit, že nezájem dětí pramenil přímo z jejich přetížení, ale vždy je dobré  analyzovat všechny souvislosti a zamýšlet se nad 
nastalou situací. Právě tato zkušenost nás, pracovnice MŠ, povede k zodpovědnějšímu plánování nabídky nadstavbových  
aktivit pro příští školní rok a k posouzení toho, jestli vlastně kroužky určené úzkému výběru uchazečů mají v mateřské škole 
právo na život. Vzniklá situace je i vodítkem, jak práci s dětmi dále zkvalitňovat, ať ve školce nebo v rodině, co nabídnout, 
čím oslovit děti i rodiče. Než děti selektovat do kroužků a zájmových skupin, měli bychom se jim více přibližovat, ukazovat 
jim, jak si vážíme zkušeností těch starších, jak na ně navazujeme, jak se dokážeme přenést přes neúspěchy a strasti, které 
provázejí náš život, jak dokážeme být velkorysí a jak dokážeme odpouštět. 
 V závěru svého článku bych ještě ráda adresovala pár slov všem, kteří se zajímají o dění v mateřské škole. Věřte, 
že práce s nejmenšími obyvateli našeho města i blízkého okolí přináší nám, kteří o ně pečujeme, nepřeberné množství 
radostných zážitků, ale i složitějších situací, které musíme řešit. Ne všechny děti mají stejné rodinné zázemí, stejnou péči či 
přístup ze strany rodičů. Dnešní doba přináší existenční i rodinné problémy, tak je na nás všech, abychom přes tyto nástrahy 
přenesli „naše děti“, které si zasluhují prožít své dětství bez trampot a šrámů na duši. K této náročné práci přeji všem - 
personálu školy, rodičům, prarodičům, zřizovateli školy a dalším, kterým není výchova dětí lhostejná pocit uspokojení 
z práce odvedené v odcházejícím školním roce, do té další pak hodně síly a především spokojenost  malých bytostí. Zažijme 
se svými nejmenšími krásné prázdniny plné her, sluníčka, vzájemné lásky a porozumění.

Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov

Rolničkové dny 2014
 Ve čtvrtek 10. dubna chodili v ulicích Chýnova dobrovolníci – žáci místní základní školy -  a nabízeli v rámci veřejné 
sbírky Rolničkové dny barevné rolničky za příspěvek do kasičky. Podařilo se jim vybrat částku 6 714 korun. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste Diakonii Rolnička přispěli nebo nám s organizací pomáhali. 
Celkový výsledek sbírky je 169.079 korun a v září tohoto roku budeme moci s jeho pomocí otevřít 
Centrum denních služeb pro dospělé lidi s těžkým mentálním postižením na pobočce Diakonie 
Rolničky v Táboře. Děkujeme!
Pokud jste Rolničkové dny minuli, a přesto byste chtěli Diakonii Rolnička přispět, přidejte se  
k našemu projektu Skutečný domov. Zašlete textovou zprávu ve tvaru: DMS (mezera) ROLNICKA 
nebo DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA pro roční podporu na telefonní číslo: 8 7777.  
Jedna zpráva stojí 30 Kč, Rolnička z ní obdrží 28,50 Kč. Podpoříte tak dospělé lidi s mentálním postižením, kteří 
chtějí být ve svém životě maximálně samostatní a rozhodli se žít v chráněném bytě. Poskytovatelem služby je Fórum 
dárců www.darcovskasms.cz. Podrobnosti o projektu i o Diakonii Rolnička najdete na www.rolnicka.cz 

Děkujeme. Vaše Rolnička

Dovolená lékařů
MUDr. Barták: 21. 7. – 25. 7 a 25. 8. – 29. 8.
MUDr. Vovsová:   4. 8. – 15. 8. (zatím bez záruky)
MUDr. Havlíček:   1. 7. – 18. 7.
 nové telefonní číslo 606 076 054, zástup: MUDr. Martin Pospíšil, Tábor,  
 Petra z Ústí 1363/11, tel. 381 255 318 (Maredův vrch proti ZŠ přes ulici)
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VČELY
 Včelařský spolek v Chýnově umístil 
před několika lety kámen s letopočtem 1895  
v místě, které bylo označeno jako místo bývalé 
Schwarzenberské střelnice. Ta sloužila několik 
let sochaři Františku Bílkovi jako pracovna.  
Po zimě v roce 1897 se však již do střelnice  
v oboře nevrátil. Majitelé usoudili, že její stav 
je natolik katastrofální, že by se již nevyplatilo 
starou boudu opravovat, a ještě v témže roce 
byla zbourána.
 Jak známo, Bílek po čase usilovného 
budování mohl v roce 1898 přesunout veškeré 
své umělecké tvoření do vlastního domu  
s ateliérem, který si vybudoval na zahradě 
svých rodičů. Nechci zde ovšem připomínat 
Bílkovu uměleckou dráhu. Odmyslíme-li 
si tvůrčí mohutnost tohoto 
umělce, stojí před námi člověk, 
který je zásadním typem 
Jihočecha, za jistých okolností 
poněkud uzavřeného, avšak  
dobrosrdečného, přívětivého, 
mírného, ale i odhodlaně 
statečného. Byl to muž,  
v jehož nitru se zároveň odráželo 
tradiční české selství, které 
bylo neodmyslitelně spjato  
s řemeslnou všestranností. 
Nadto jím plně pronikla jihočeská 
samorostlost a hloubavost.     
 Důležitým znakem, že Bílkovi bylo těžké 
úplně se oddělit od toho, čím mu byla tradice 
jeho předků, je skutečnost, že u své chýnovské 
chaloupky vystavil též včelín. Zajisté to pro něho 
nebyla pouhá zábava, ale včelaření mu bylo 
pojítkem k tradici, kterou vstupem na uměleckou 
dráhu poněkud přerušil.   Včelařství od poloviny 
devatenáctého století bylo na vzestupu a úly 
patřily k mnohým selským stavením…
 Sžití s jižními Čechami, o nichž byl 
přesvědčen, že „jsou srdcem našich dějin a 
srdcem celého národa“ (sborník Práce), dodávalo 
Bílkovi sílu života a inspiraci.  Píše: „A srdce české 
ještě bije. Je zmítané, uštvané, „vynechává“; ale 
dosud je neumořili. – Nejjemnějším ukazatelem 
na váze života je duchovní umění. A tu 
pozorujeme, jak srdce Čecha ještě bije, ještě 
se zavlnilo tepotem zdravým a silným: Ještě 
Holeček – a Březina! Bohu díky!“ Dodat můžeme 
jediné: Ještě Bílek! Bohu díky! 
 O přátelství mezi Bílkem a Březinou bylo 
napsáno mnoho. Méně se ví o vztazích Bílka 

a spisovatele Josefa Holečka. Bílek nacházel 
v Holečkovi duchovního spřízněnce a také 
se osobně setkávali, zejména v Praze. Toto 
vzájemné spříznění bylo zapříčiněno hlavně tím, 
že oba byli Jihočeši a tuto přináležitost vtělili do 
svých uměleckých děl. V díle Naši, ale i jinde, 
Holeček vyzdvihuje selství jako prazáklad, na 
němž lze vybudovat radostný a pokojný život  
v souladu s Bohem a přírodou – jeho stvořením…
 Výrazem vzájemného obdivu a přátelství 
je Bílkův reliéf s Holečkovým portrétem  
v táborských sadech, kde je Holeček představen 
jako spisovatel Našich a Sokoloviče. 
       Včely otevřely toto uvažování o nám 
blízkých lidech z našeho kraje. Bílek miloval 
včely a rozuměl jejich obdivuhodné kázni 

i zákonům jejich života. 
Vyjádřil to kdysi nápisem na 
včelařském diplomu slovy: 
„Žít duší, co včela tělem žije 
– změní nám zem v nebe.“ 
Jako v Chýnově, rovněž  
v Holečkových rodných 
Stožicích žilo včelařství. Jak 
předesláno, včely, kromě 
svého přímého užitku, mohou 
lidem představit i dobrý 
příklad. Ve škole jsme se učili 
- být pilný jako včelička - ale 
znalec života včel může přinést 

mnoho jiných dobrých příkladů.  V prvním 
díle Holečkových Našich jsme na příkladu včel 
vedeni k uvědomění si vlastního místa, kam 
patříme, ke komu náležíme: „Od nich se mohou 
učiti, jak i sedláci, třeba byli proti pánům malí, 
mnoho mohou poříditi, budou-li k sobě svorně 
držet, nebude-li jeden druhému překážet 
a nebudou-li se rozlétati do cizích úlův, ale 
všechen medový prášek snášeti budou do úlu 
vlastního. Zřídka bývá, ale přece bývá, že včela 
nevrátí se do svého úlu a přidá se k roji cizímu. 
Ale to jest její smrť: cizí roj jí uštípe. Jen svému 
roji včela vážená, jen ve svém roji může konati 
svou práci, bohu i lidem milou, jen ve svém roji 
najde ochrany proti nepříteli. Jen ve svém roji a 
svým rojem včela je silná. Oslabí-li tulačky svůj 
roj, zahynou samy a i roj jejich zahyne…“. 
     Jak zajímavé čtení v našem multikulturním 
světě, že?
     Přeji všem krásné povzbuzující chvíle v setkání 
s uměleckými díly našich rodáků.

Oldřich Horek, farář CČSH, Chýnov, květen 2014
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Výročí narození ředitele Girtlera
 Panství Chýnov bylo součástí rozsáhlého schwarzenberského dominia. V čele chýnovského vrchního úřadu 
(od roku 1848 velkostatku) stál ředitel neboli direktor. Do jeho kompetence spadaly veškeré ekonomické záležitosti, 
vápenky a místní pivovar. Někteří úředníci působili postupně na několika knížecích panstvích, a tak se ve druhé čtvrtině 
19. století v Chýnově objevuje krumlovský hospodářský úředník Johann Girtler (1782-1857). Pocházel z rodiny, jejíž 
členové vstupovali do služeb vyšší aristokracie. Jeho otec získal za zásluhy o pěstování jetele rytířský stav a přídomek  
„z Kleebornu“ (jetel – německy Klee – byl i v rodovém erbu).
 S Girtlerovou dcerou Josefinou se roku 1842 oženil nový chýnovský lékař Franz Buchner, známý drsnými žerty a 
lámanou češtinou, ale i svou obětavostí. Girtlerův nejmladší potomek se jmenoval rovněž Johann (Jan). Narodil se před 190 
lety, 27. června 1824 v Českém Krumlově. Vystudoval jindřichohradecké 
gymnázium. Po službě v Lovosicích a Toužetíně, kde se seznámil  
s cukrovarnictvím, se v roce 1871 stal ředitelem chýnovského velkostatku a 
byl jím až do své smrti. Právě do tohoto období spadá zvýšená hospodářská 
aktivita velkostatku. Zintenzivněla těžba a zpracování vápence v Pacové i 
Kladrubské hoře, kde byly vystavěny nové pece. Pro dopravu vápna byla 
pořízena unikátní silniční lokomotiva. Drcený vápenec se používal k polnímu 
hnojení, což na chudých půdách značně zvyšovalo výnos pícnin a luštěnin. 
Došlo i k přestavbě a rozšíření pivovaru a pokusům o dolování uhlí.
Jan Girtler z Kleebornu byl Němec, ale bez znalosti našeho jazyka se v ryze 
českém kraji neobešel. Byl bezpochyby i místním patriotem. Dodnes jej 
připomíná park před pivovarem a stromořadí kaštanů, které nechal v roce 1879 vysadit napříč takřka celým náměstím, 
jehož horní polovina pak bývala nazývána Girtlerovy sady. Později dal vysázet na hrázi Podhradského rybníka javory. 
Zemřel 3. března 1890. Kronikář o něm napsal: „Byl muž bodré povahy, podnikavého ducha, také chýnovský rodák 
(omyl), a proto pro Chýnov co mohl dobrého činil, zde všeobecně vážen a ctěn byl“.
 Jan Girtler měl s manželkou Matyldou šest dcer a tři syny. Bohumil se stal soudním radou ve Vídni, jeho bratři 
zůstali ve schwarzenberských službách: Adolf jako báňský inženýr, Antonín byl lesním správcem na Hluboké. Adolf 
Girtler se roku 1927 obrací na chýnovský městský úřad ve věci rodinného hrobu, který byl neudržovaný a poškozený. 
Pomník měl být buď znovu vztyčen nebo v případě zrušení hrobu umístěn někde u zdi hřbitova jako památka na otce.  
V září 1951 byla hrobka vyvlastněna a prodána za 600 Kčs majiteli zdejšího pohřebního ústavu Rudolfu Kulveitovi.           

Karel Vošta

Z HISTORIE

V posledních týdnech se toho v naší farnosti událo dost:
Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov – tentokrát se sešlo méně pytlů a krabic, odvezli asi čtvrt náklaďáku 
oblečení, které ještě někde může posloužit. K tomu si odvezli 570,- Kč z vašich „pětikorunových“ příspěvků.
V pátek  23. května proběhla Noc kostelů, kdy si návštěvníci prohlédli kostel a věž a mohli ochutnat mešní 
víno. Také jsme se seznámili s životem Bohumíra Bylanského, posledního opata ze Zlaté Koruny, který pár 
let v Chýnově žil, podporoval nové postupy a pomůcky k vyučování  
ve zdejší škole a je pohřben v našem kostele.
S dětmi jsme se účastnili Dětské vikariátní pouti v Soběslavi 19. 
května. Prošli jsme krásnou trasu kolem Lužnice a poznali krásy 
města.
Týden po pouti také každoročně následuje oslava Božího těla, 
kterou již několik let slavíme mší pod širým nebem - na bývalém 
hřbitově u kostela. Mše pod širým nebem má jinou atmosféru než v 
kostele. Po mši následuje průvod k oltáři na náměstí, kde se modlíme 
za naše město a jeho obyvatele.
A co máme v plánu? Na poslední pátek v červnu připravujeme 
táborák na farní zahradě. V druhém červencovém týdnu chystáme tábor pro děti na faře v Borotíně.
Na 5. července plánujeme poutní zájezd do Rakouska, kde nás otec Karel provede po krásách Dolního 
Rakouska – oblast Wachau kolem Dunaje a Klášter Göttweig.
Oprava fasády fary – letos pokračujeme v opravě fasády fary, tentokrát z jižní strany, směrem ke kostelu. Již 
byla vyměněna tři okna (za 22.000,- Kč). Rozpočet fasády - otlučení spodní části, ve vyšších částech jen 20 až 
30%, penetrace, nová omítka, nátěr – je skoro 130.000,- Kč. Chtěl bych poděkovat městu Chýnov za příspěvek 
50.000,- Kč na tuto akci.                                                                                                                      Mgr. Václav Mikula

Z KATOLICKÉ FARNOSTI
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci dubnu, květnu a červnu 
oslavili svá životní jubilea 
tito naši občané:

70 let
Průšová Jaroslava, Chýnov
Berka Marian, Chýnov
Hodný Jan, Chýnov
Zástěrová Jitka, Chýnov
Majerová Josefa, Chýnov
Petrová Marie, Chýnov
Danielová Jana, Chýnov

75 let
Pekařová Jiřina, Záhostice
Boháč Ján, Chýnov
Brokeš Jan, Chýnov
Šímová Jiřina, Chýnov
Hanousková Marie, Chýnov
Hanousková Helena, Chýnov
Pták Josef, Chýnov

80 let
Makovcová Miluše, Kloužovice
Bednář Josef, Velmovice
Jůza Antonín, Chýnov
Rokos Zdeněk, Chýnov
Hlavatá Jarmila, Chýnov
Krch Václav, Dobronice
Janda Josef, Chýnov

85 let
Jíšová Miluše, Chýnov
Hodboď Milan, Chýnov
Strakatá Anna, Chýnov
Vindyšová Miluška, Chýnov
Palkosková Emilie, Chýnov DS

90 let
Lichtenberková Vlasta, Chýnov DS
Šebková Helena, Chýnov DS

91 let
Fürbach František, Chýnov DS
Doležalová Marie, Chýnov

92 let
Krohová Františka, Chýnov

93 let
Buriánková Marie, Chýnov DS

Všechny uvedené jubilanty navštívily 
členky SPOZ  
s blahopřáním a drobným dárkem. 
Ještě jednou přejeme vše nejlepší, 
spokojenost a hlavně pevné zdraví.

Narozené děti: 
Čihák Jakub, Chýnov
Bejdl Vojtěch, Chýnov
Rohová Marie, Chýnov
Novotná Alexandra, Chýnov
Fiala Tobiáš, Záhostice
Kostrounová Michaela, Chýnov

KALENDÁRIUM
ČERVEN
21.05. Svatojánská noc, Sportovní areál
23.06. Přijetí nejlepších žáků ZŠ Chýnov u starosty města
25. a 26.06. Školní akademie, KD Chýnov
27.06 Rozloučení předškoláků s MŠ Chýnov, fotbalové hřiště
28.06. XX. výročí II. udělení titulu městských práv Chýnovu, 
fotbalové hřiště 

ČERVENEC
Výstava fotografií Lukáše Rešla, Měk Chýnov
07.-12.07. Hudební kurzy Chýnov
26.07. Fotbalový turnaj „O pohár starosty města“, fotbalové hřiště
SRPEN
16.08. Soutěž a požární útok  „O pohár starosty“
12.-17.08. Návštěva švýcarského Oberthalu
30.08. Neckyáda, sportovní areál

ZÁŘÍ
06.09. Mezinárodní koncert „Z jižních Čech a Moravy“
13.09. Den s AČR a IS
20.09. XXXII. ročník ZÁVODŮ DO STRMÉHO VRCHU 
21.09. Závody kola děti
08.-26.09. Včelařská výstava, MěK Chýnov 

Sňatky:
Lenka Petrů, Křeč
Radek Truhlář, Křeč

Úmrtí:
Kuchař Josef (1965) Velmovice
Strakatý Otto (1924) Chýnov
Pakostová Světluška (1928) Chýnov

První jubilejní svatba byla „Zlatá“ a připomenuli si ji 
manželé Marie a Jan Brokešovi z Chýnova. Oslavence 

navštívil starosta města pan Pavel Eybert s předsedkyní 
SPOZ paní Marií Fučíkovou.
Ještě jednou jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, 
neutuchající aktivitu v práci na zahrádce a radost  

ze spokojené rodiny a dobrých přátel.

Děkujeme za dárky a milou 
návštěvu pana starosty Mgr. 
Pavla Eyberta a paní Marie 
Fučíkové při příležitosti našeho 
jubilea. Jan a Marie Brokešovi
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Z KNIHOVNY A INFOCENTRA

V pátek 06.06.2014 se uskutečnilo v letošním roce již 
druhé vítání občánků. Opět se sešly celé rodiny našich 
nejmenších občánků, a to ve slavnostní náladě. Celou akci 
svým programem obohatily děti z mateřské a základní 
školy. Kytička a malý dárek jsou již nedílnou součástí této 
slavnosti, stejně tak jako fotografie, které rodiče dostávají 
jako památku.

Plánované akce SPOZ 
V nejbližší době se již tradičně setkají vyhodnocení žáci ze 
základní školy s panem starostou a rozloučíme se v obřadní 
síni s malými předškoláky z mateřské školy.
V prázdninových měsících i nadále neopomeneme blahopřát 
novým jubilantům.

Příjemná, poučná a také veselá 
byla beseda se spisovatelem 
PhDr. Vlastimilem Vondruškou. 
Toto setkání si nenechal ujít ani 
pan PhDr. Jiří Prášek, který si 
proto naplánoval na tento den 
návštěvu Chýnova.

Lukáš Rešl – fotografická výstava

YACHTING
 SAIL FOR FUN

Měk Chýnov
5. června 2014 – 31. srpna 2014

Více na: www.resllukas.cz
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Exkurze pro nejpilnější čtenáře
Monika Blažková, Adéla Kylarová, 
David Smetana
 Každoročně odměňuje chýnovská 
knihovna nejpilnější čtenáře výletem na 
nějaké zajímavé místo. Letos vybraly paní 
knihovnice Českou televizi a Průhonický 
park. 
 Ráno 12. května jsme se sešli u kašny, 
pořídili první fotky, nasedli do autobusu a 
vyrazili do Prahy. Cesta ubíhala jako voda. 
Povídali jsme si, někdo hrál na mobilu 
hry. Brzy jsme dorazili před budovu České 
televize. V hale nás upoutaly velké televize, 
na nichž byly puštěné všechny programy ČT. Zanedlouho se objevili naši průvodci. Nejprve nás 

stručně seznámili s fungováním televize a  
u 3D modelu celé budovy nám popsali, kde 
najdeme jednotlivé provozy. Poté jsme se 
už vydali do jednotlivých studií. V jednom 
jsme zastihli baletku, která zatančila 16 
piruet za sebou. To se nám točila hlava, 
jen když jsme se na ni dívali. Tiše jsme se 
přesunuli do studia č. 1, kde právě natáčeli 
upoutávku na pořad Sama doma. Chvilku 
jsme si dokonce povídali s paní režisérkou 
a moderátorkami. Ve studiu č. 3 probíhalo 
natáčení Kouzelné školky s Majdou a 
Františkem. Výstup museli několikrát 
opakovat, aby vše bylo dokonalé. Nakonec 
jsme si mohli v jedné místnosti vyzkoušet 

různé kostýmy a rekvizity nebo práci s kamerou, což jsme si opravdu užili. 
Po rozloučení jsme se vydali do nedalekého Průhonického parku. Tady jsme viděli spoustu 
barevných květin a keřů, kouzelnou fontánu a nádherný zámek. Prošli jsme se kolem rybníka, 
kde plavali červení kapři a cachtaly se kachny. Nakonec jsme si koupili nějaké suvenýry nebo 
něco dobrého a vydali se na zpáteční cestu. Výlet se nám všem moc líbil a už se těšíme na další. 

V pondělí
 16. června 2014 

dopoledne 
pasoval 

starosta města 
Mgr. Pavel Eybert  

36 prvňáčků 
na čtenáře 

Měk Chýnov.
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Město Chýnov si vás dovoluje pozvat 
v rámci oslav 20 let od druhého udělení městských práv na

Hurá na prázdniny
sobota 28. června 2014 - fotbalový areál FC Chýnov 

Program:                
• 17:00 hod. pohádka „O loupežníku Mezulánovi“ v podání Divadélka na nitce Planá n. L.
• 19:00 hraje k tanci a poslechu hudební skupina DysHarmonie
• 22:00 odpálení slavnostního ohňostroje

Občerstvení zajištěno, vstupné se neplatí.

V sobotu 7. 6. 2014 se uskutečnil další z výletů s MěÚ Chýnov. Tentokrát celkem 54 účastníků zájezdu navštívilo 
Stezku v korunách stromů na lipenském Kramolíně. Následně jsme se blíže seznámili s lipenskou elektrárnou, kde 
jsme se dozvěděli podrobnosti o její výstavbě a historii, včetně povodní z roku 2002. Velice příjemná byla procházka 
lesem na Čertovu stěnu. Nakonec nás čekala prohlídka Českého Krumlova s průvodkyní. Viděli jsme staré město, 
které v posledních letech, po spoustě rekonstrukcí, krásně rozkvetlo. Opravdu se bylo na co dívat. 
S ohledem na velmi kladný ohlas na zájezd se budeme těšit na další podobný výlet, pravděpodobně na podzim.

Dagmar Mládková

Poděkování
My, občané Kloužovic - Občin, chceme touto cestou 
dodatečně poděkovat Městskému úřadu Chýnov, 
zvláště pak starostovi Mgr. Pavlu Eybertovi, 
za zhotovení krásné pergoly u dětského hřiště.  
To nám, všem občanům zde žijícím, umožňuje se 
tady pravidelně scházet při různých důležitých a 
významných událostech. Můžeme se tak jednak 
dobře společensky pobavit a současně s tím 
upevňovat a rozvíjet dobré sousedské vztahy.

Za občany Kloužovic - Občin František Kalousek
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ZE SPORTU: KUŽELKY

Chýnovská majetková, s.r.o. obdržela na dotační titul  
od Státního fondu životního prostředí zametací vůz. Hodnota 
vozu je stanovena na 2.140.490,- Kč, na které se podílíme 10% 
ceny. SFŽP také stanovil frekvence čistění, a tak spoluobčané 
budou vůz v ulicích Chýnova  vídat velice často. 
V současné době nám nejvíce času zabere sečení trávy, která 
po vydatných deštích a v tomto horkém počasí roste obzvláště 
rychle. Vytvořili jsme „sekací tým“ pracovníků a pevně doufáme, 
že se nám podaří  „zeleného nepřítele“ úspěšně pokořit.
Pracovníci CHM, s.r.o. vykonávají různé činnosti. V nedávné 
době jsme například  opravovali křížky na území Chýnova. 
Děkuji zaměstnancům CHM, s.r.o. za udržování  pěkného vzhledu 
veřejných ploch města a okolí a také i spoluobčanům, kteří si 
sami opečovávají veřejnou plochu kolem svého obydlí.  
Velice rád uvítám podnětné připomínky k naší činnosti.
Krásné letní počasí a mnoho příjemných zážitků na dovolených 

František Vácha, vedoucí CHM, s.r.o. 

Oddíl kuželek Sokola Chýnov měl v mistrovských soutěžích 4 družstva.
 Ženy skončily v 2KLŽ na 3. místě za SKK Jičín „B“ a SKK Rokycany. Celkem získaly 21 bodů. Sokol 
Chýnov „A“ po dlouhých 25 letech účinkování v krajských přeborech tuto soutěž neudržel a sestoupil do 
okresního přeboru. Obsadil 11. místo se stejným,18bodovým ziskem, jako družstva Dačic a Blatné před ním, 
ale soupeři měli lepší průměr celkového výkonu. Za Chýnovem skončil pouze SKK Real Tábor. 
Muži Sokola Chýnov „B“ v této soutěži obsadili 6. místo se ziskem 15 bodů. Soutěž družstev si zahrály i naše  
mladé kuželkářky, M. Dvořáková a Š. Ondřejová. V roli hostujících hráček pomáhaly družstvu KK Lokomotiva 
Tábor bojovat v jedné ze skupin dorostenecké ligy. Šárka Ondřejová startovala i za ženy Sokola Chýnov. Další 
týmovou soutěží je Pohár ČKA. Naše ženy se probojovaly až do čtvrtfinále, kde narazily na prvoligové hráčky 
Spartaku Přerov a v obou zápasech jim podlehly. Radost nám v uplynulé sezóně udělaly přebory jednotlivců. 
Dlouhodobou soutěží mládeže je PMN – Bellatex Tour. Hráči odehrají během sezóny 6 turnajů na různých 
kuželnách a podle celkového pořadí postupují do celostátního finále. Toto finále, které se konalo v Olomouci, 
vyhrála v kategorii starších žákyň Michaela Dvořáková.
 V kategorii mladších žáků se do finále probojoval i Jan Novák a obsadil 16. 
místo. Na MČR se neprobojoval. Soutěž pro dorost Bevar Tour se konala rovněž  
v Olomouci a Šárka Ondřejová obsadila konečné 9. místo.
 Na MČR v soutěži jednotlivců jsme v některých kategoriích měli rovněž své 
zastoupení. Na MČR seniorek v Kosmonosích obsadila Alena Kovandová (553 a 
533) v kvalifikaci 8. místo ze 48 startujících. Ve finále skončila na 10. místě (533 kuž.)
V Jičíně soutěžily dorostenky. Šárka Ondřejová nahrála 531 kuželek a obsadila mezi 
36 závodnicemi 25. příčku. 
 Dvojnásobnou mistryní republiky v žákovské kategorii se stala Michaela 
Dvořáková. V Náchodě v disciplíně na 100 HS porazila 474 kuželek a o 2 kuželky získala prvenství před 
domácí hráčkou Majerovou. O den později ve sprintu vyřadila všechny své soupeřky a i druhá medaile po 
zásluze patřila M. Dvořákové
 Ve Vracově  soutěžily ženské dvojice. Blanka Mašková (Sokol Chýnov, 515 k.) s Janou Račkovou (SKK 
Slavia Praha, 580 k.) skončily na 4. místě. Stejná soutěž mužů byla odehrána na kuželně SKK Žižkov Praha. 
Jiří Dvořák - 541 a Pavel Petrů - 562, obsadili 11. místo. 
 Již 36. ročník Turnaje veteránů pořádal Sokol Chýnov. Vítězství si odnesla dvojice Slavoje Praha 
Sailerová (457), Hrubý (470) - 927 kuželek. Na druhém místě skončila dvojice Spartaku Pelhřimov - Novotný 
(452), Nentvich (446) - 898 kuž. Třetí byli hráči Startu Jihlava Berka (455), Lukšanderl (439) - 894. Nejlepší 
dvojicí Sokola Chýnov byla na 4. místě Peroutková (416), Návarová (471) - 887. Věra Návarová byla s výkonem 
471 kuželek absolutně nejlepší hráčkou celého turnaje. Z mužů měl nejlepší výkon Petr Hrubý (Sl Praha) - 470 
kuželek. Nejstarší dvojicí byla dvojice Sokola Cetoraz - Melichar (84 let), Klimek (62 let).

Oddíl kuželek přeje všem čtenářům Občasníku krásně prožité léto plné pohody a sluníčka.
Blanka Roubková
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ZE SPORTU: CYKLOKLUB
Bike trans Poříčí
Po jarních měsících plných tréninku již nastala dlouho očekávaná doba závodů. Úvodním 
kláním, kam se vydal náš MTB tým, se stal závod Bike trans Poříčí, který se uskutečnil 
10. května v Poříčí nad Sázavou. Všechny nás okouzlila tamější krásná krajina, především 
malebné údolí řeky Sázavy. Mezi prvními deseti borci se na výsledkové listině objevila 
hned tři povědomá jména, Lukáš Codl, Jiří Brabec a Jaroslav Bartáček, kteří zde předvedli 
velice uspokojivý výkon. Bohužel ale ani jeden z nich nedosáhl na stupně vítězů.

Zlatá šlapka
Jako každý rok se poslední květnovou sobotu uskutečnil závod desetičlenných skupin Zlatá šlapka. Naším cílem bylo 
obhájit loňské prvenství v tomto závodě. Na projetí co nejvíce kontrolních míst v okolí Mladé Vožice jsme měli letos 
pouze 3 hodiny, ale díky výborné přípravě jsme Zlatou šlapku opět doslova ovládli. Podařilo se nám sestavit dvě 
vyrovnaná družstva dospělých a po poctivě odvedené práci jsme slavili  první  a druhé místo. Navíc se juniorskému 
týmu podařilo triumfovat ve své kategorii, čímž jsme byli také mile překvapeni. Celkově nejúspěšnějším závodníkem 
se stal Jiří Brabec, nejlepším juniorem Tomáš Macháček a nejlepší juniorkou Pavlína Macková (všichni CK Chýnov). 
Po vyhlášení výsledků jsme byli všichni velmi spokojeni.  Do příštího roku je pro nás velkou výzvou získat hattrick 
v tomto závodě.

MTB maraton města Chýnov
7. 6. 2014 nastal den, kdy proběhla pro chýnovské 
cyklisty nejdůležitější akce v roce, MTB maraton města 
Chýnov. Pořadatelé se ten den sešli již v 8 ráno na louce 
u fotbalového hřiště, kde bylo centrum všeho dění, aby 
doladili veškeré detaily před startem. Připravily se stany 
pro návštěvníky, startovní prostory a poté už jsme s napětím 
očekávali start. Krátce po poledni za sluneční výhně se 
postavilo na startovní čáru přes 170 závodníků jedoucích 
náročnější trasu dlouhou 47 km. Nato odstartoval i kratší 
závod na 25 km, ve kterém jsme napočítali 70 cyklistů. 
Na dlouhé trase zvítězil David Kníže z Prodoli racing 
teamu, který nechal za zády jistebnické favority Zdeňka 
Tomečka z Apex bike Jistebnice a Ivana Rybaříka z týmu 
UGO Allivictus Čistý sport. Mezi ženami zvítězila suverénně Milena Cesnaková z týmu UGO Allivictus Čistý sport. 
Nejrychlejším závodníkem na krátké trati byl domácí Tomáš Macháček. Chýnovští se svými výkony předvedli před 
domácím publikem a odnesli si několik ocenění v jednotlivých kategoriích. Můžeme konstatovat, že se tato akce 
celkově vydařila. Počasí nám přálo, sešel se rekordní počet závodníků a nikdo nepřišel k vážnějšímu úrazu.
Je ale důležité také zmínit, že jsme přípravami strávili mnoho času. Mnozí si možná ani neumí představit, kolik 
práce a času stojí pořádat závod. I takové zdánlivé maličkosti jako vytisknutí stovek startovních čísel, značení trasy, 
shánění cen pro vítěze a vlastní práce pořadatelů nejsou na první pohled viditelné, ale stály nás mnoho úsilí. Chci 
proto poděkovat všem, kteří nám s pořádáním závodu jakkoliv pomáhali. Jejich pomoci si velice ceníme. Všechny 
přípravy proběhly pod dohledem Jaroslava Bartáčka, jehož úsilí a zapálení pro cyklistiku v Chýnově je obdivuhodné. 
Hlavně jeho zásluhou můžeme takto kvalitně trávit svůj volný čas.
Program na prázdniny
MTB maraton je již minulostí a nám odpadla jedna velká starost. V létě se budeme soustředit na závody v okolí, 
organizovat projížďky s dětmi, v plánu máme i dvoudenní prázdninový výlet pro děti s přespáním, přesný termín ale 
zatím není smluvený. Dámy, které by si chtěly vylepšit svoji fyzickou kondici, se mohou zapojit do cyklistických 
tréninků pro ženy (odjezd každý čtvrtek v 17:00 od Bistra na hřišti).
Srdečně zveme všechny cyklisty a cyklistky každého věku, aby neváhali a účastnili se s námi nejen vyjížděk, ale i 
závodů. Podrobné informace o akcích všeho druhu najdete na našem webu www.cykloklubchynov.deg.cz.

Za CK Chýnov Milan Rada ml.

SPORTOVNÍ AREÁL CHÝNOV
Dne 28. června 2014 od 20:00 vás srdečně zveme na disco pro mladé i starší 

na oslavu zahájení prázdnin.
Další akce se připravují. Sledujte nás na www.sportovniarealchynov.unas.cz
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ZE SPORTU: Motorsport Chýnov uprostřed sezóny 2014
 Závodní sezóna 2014 je téměř ve své polovině a jezdci týmu Motosport Chýnov bojují 
o dobré výsledky v nejrůznějších motocyklových odvětvích na nejrůznějších úrovních. Od 
regionálních závodů přes závody MMČR až po závody Mistrovství světa.
 Nejvíce úspěchů vykazují naši týmoví junioři v Mezinárodním mistrovství ČR  
v motokrosu. Loňský Mistr ČR ve třídě 65ccm Rene Hofer letos závodí již ve třídě 85ccm a hned 
ve své premiérové sezóně zaujímá průběžné druhé místo. Pro letošní rok jsme nově angažovali 
mladého maďarského jezdce Adama Kovacse, který žije napůl v Maďarsku a napůl v Belgii a ve 
svých deseti letech se motokrosu věnuje již v podstatě profesionálně. Jako jediný jezdec ze všech 
juniorských tříd také vyhrál všechny čtyři odjeté jízdy a bez ztráty bodu zcela suverénně vede 
seriál MMČR třídy 65ccm. Letos se kromě seriálu jednotlivců pojede na konci sezóny v Třebízi 
premiérově jednorázový závod MMČR juniorských družstev, kde budeme pomýšlet na metu 
nejvyšší, tedy týmový republikový titul.
 Radost nám dělají i naše mladé závodnice. 
Nejlepší z nich, teprve čtrnáctiletá Lucie Pospíchalová 
průběžně vede seriál MMČR žen (WMX) ve třídě 
dvoutaktů. Výsledkově lepší by to rozhodně mohlo 
být na MMČR seniorů v motokrosu, zde zatím nejlepší 
výsledek vykazuje Adolf Straka, který je průběžně 
čtvrtý v seriálu MMČR třídy Veterán.
 Aktivně se účastníme i mezinárodního 
mistrovství Rakouska v motokrosu, kde naše barvy 
hájí Lukáš Komprda. Ten po čtyřech odjetých 
závodech zaujímá průběžnou čtvrtou příčku. Další závod ho čeká až v tyrolském Rietzu.
 V závodech jihočeského Krajského přeboru v motokrosu nám pak dělá největší radost 
patnáctiletý Dominik Zeman, který vede třídu MX2 Amatér, a to již mezi dospělými. V polovině 
se nachází jezdecky hojně obsazovaný motokrosový seriál MotoCare Amater Cup 2014. Zde naši 
jezdci průběžně vedou polovinu vypsaných tříd (Jiří Hrobský ve třídě Veterán 40+, Jaroslav Krejčí 
ve třídě ČZ, Jan Chromý ve třídě Veterán 50+ a Max Ernecker ve třídě 50 ccm). Přední pozice 
zaujímají i někteří naši jezdci v regionálních pohárech, jako jsou například Šumavský pohár nebo 
Chalupa Cup, který se jede především na Vysočině.
 Naši týmoví jezdci bojují i v dalších motoristických odvětvích. Přemysl Hájek s Janem 
Čapkem se kromě seriálu MMČR v sidecarcrossu účastnili i závodu prestižního Mistrovství světa, 
které se jelo v květnu v Kramolíně u Nepomuku. Na světové body sice nedosáhli, ale úspěchem 
je už to, že se kluci závodu mohli zúčastnit a že statečně bojovali.
 Po čtvrté za sebou se nejlepším českým reprezentantem na offroadovém závodě Erzberg 
Rodeo v rakouských Alpách stal další náš jezdec Roman Körber. Na tomto prestižním podniku 
celosvětového významu skončil z 1.500 účastníků na pěkném 58. místě. Roman bude chtít 
obhájit potřetí za sebou také vítězství na Strmém vrchu v Chýnově, který se letos pojede 20. září. 
Dobře si také vedou naši jezdci v kategorii pitbike. Například Honza Hladík (viz foto) průběžně 
suverénně vede třídu Hobby v seriálu Stomp Moravia Cup 2014. V oblíbených závodech fichtlů 
se pravidelně na pódiu objevuje další naše týmová akvizice Milan Kos. Jako tým jsme pro žáky 
ZŠ Chýnov uspořádali v neděli 8. 6. 2014 hokejbalový turnaj na stadiónu v Táboře, kterého se 
zúčastnilo 24 žáků.
 Chýnovský cykloklub nás též oslovil se zajímavou nabídkou spolupráce v rámci MTB 
maratonu města Chýnova dne 7. června, kde dva zástupci našeho týmu dělali předjezdce na 
motocyklech. V rámci dobré spolupráce s chýnovskými bezmotorovými bikery pak bude pod 
jejich taktovkou uskutečněn vložený exhibiční závod ve sjezdu horských kol v rámci XXXII. 
ročníku závodu motocyklů do Strmého vrchu 20. 9. v Chýnově.
Přejeme všem příjemné slunné léto a bikerům pak mnoho kilometrů bez nehod nejen v terénu, 
ale i na silnici!                                                                                                                             Evžen Zadražil
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ZE SPORTU: FOTBAL
Tak nám po roce skončila další sezóna fotbalových soutěží, ročník 2013 – 2014. Vzhledem k tomu, že 
podzimní část jsem hodnotil v prosincovém vydání Občasníku, zaměřím se nyní zejména na jarní účinkování 
našich mužstev.

Mládež:
Náš oddíl má tři mužstva přípravek: 
předpřípravku, mladší a starší přípravku. 
Všechna tři mužstva hrají okresní soutěže. 
U těchto dětí jde zejména o to, aby si zvykly 
na pravidelnou tréninkovou a zápasovou 
účast, dále na určitou kázeň, disciplínu a 
herní návyky, které od nich trenér vyžaduje, 
a samozřejmě měly radost ze hry. Je opravdu 
radost vidět každé úterý a pátek plné hřiště dětí 
na organizovaném tréninku. Myslím si, že v tomto věku pro děti, které dělají jakýkoliv sport, je důležité, aby 
měly pocit, že si jdou hrát. Jediným problémem přípravek je nedostatek trenérů a vedoucích jednotlivých 
mužstev, protože všechna mužstva vede trenér Josef Kolací. Dle mého názoru je to od něho prakticky 
nadlidský výkon, který však není možné plnit donekonečna. Pan Kolací má také své další povinnosti, ať už 
rodinné, pracovní a další, jako každý z nás. Opravdu jeho práci s mládeží obdivuji a moc mu za ni děkuji. 
To platí i o rodičích dětí, kteří se snaží pomoci s dopravou, přípravou hřišť na tréninky a zápasy. Pokud by 
někdo měl chuť pomoci ještě po stránce tréninkové a organizační, určitě bychom byli rádi. V současné době 
se snaží v rámci možností pomoci člen výboru Petr Holota. I jemu patří dík.
Dalšími mládežnickými mužstvy jsou žáci a dorostenci. Obě mužstva hrají také okresní soutěže a jejich 
konečné hodnocení je dobré. Žáci získali v celé soutěži 2013 – 2014 37 bodů a umístili se na hezkém 3. 
místě. Dorostenci mají 20 bodů a obsadili v konečné tabulce 5. místo. Pro příští sezonu stojí před výborem 
velký problém získat k dorostu trenéra.

Muži „A“
Po loňské nepovedené sezóně, která skončila sestupem do 1. B třídy, jsem v závěru tehdy kritického 
hodnocení uvedl, cituji: „Kladně lze hodnotit, že celý tým „áčka“ včetně trenéra vzal vinu za sestup na svá 
bedra a přislíbil, že udělá v příští sezóně vše pro návrat do vyšší soutěže.“ Konec citátu. Tedy návrat zpět 
do 1. A třídy. Dnes mi nezbývá nic jiného než hráčům poděkovat, že svůj slib splnili. Za celou sezónu, ve 
které sehráli 26 utkání, nikdy neopustili první místo tabulky. Celkově získali 58 bodů s vynikajícím skóre 
85:33. Samozřejmě že v průběhu celé dlouhé sezóny nelze udržet takovou formu, s jakou jsme do soutěže 

vstoupili. Rozhodující je konec sezóny. Teď 
si můžeme jen přát, aby i ta další byla opět 
úspěšná. 
To, že hřiště a okolí neslouží pouze fotbalu, 
dokazují další dvě velké akce, které se 
uskutečnily v našem areálu. Byly to okrsková 
hasičská soutěž a již tradiční závod horských 
kol. Za výbornou organizaci a respektování 
našich požadavků chci poděkovat 
organizátorům těchto akcí – všem členům 
SDH Chýnov, řediteli cyklistického závodu 

Jaroslavu Bartáčkovi a nájemci Bistra na hřišti.
V květnu jsme také popřáli dlouholetému členovi výboru FC Chýnov a trenérovi mládeže Karlovi Sedlatému 
k jeho kulatému životnímu jubileu.
Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku stojí před výborem další úkoly z toho vyplývající. 
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Poskytování technických služeb
Libor Dvořák
Záhostice 36, 391 55 Chýnov
IČ: 87129833
tel: 607 255 383

• Úklidové práce v parcích a na parkovištích
• Sekání trávy
• Údržba nemovitostí
• Kácení stromů
• Výsadba stromků a keřů
• Čištění dešťových žlabů a svodů
• Zámečnické práce
• Svářečské práce
• Stavební zámečnictví

INZERCE             Upozornění: za obsah a grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!

Hasičem od dětství
Okrskové hasičské soutěže konané 31. 5. 2014  
v Chýnově se mimo jiných soutěžících zúčastnily 
i dva dětské týmy z Dobronic. Ty se nezalekly 
ani starších a zkušenějších dětí z konkurenčního 
týmu a podaly skvělé výkony, za které by se 
nemuseli stydět ani zkušení hasiči. Za to vše vděčí 
trpělivému panu Pavlu Komárkovi, který jim na 
trénincích věnuje vždy spoustu času. Díky jeho 
píli a vytrvalosti se dobronické děti mohou chlubit 
množstvím krásných medailí a pohárů. Doufáme, 
že mu jeho odhodlanost vydrží i do budoucna a 
dovede naše děti k dalším vítězstvím. Za to, co 
všechno pro děti dělá, mu děkují rodiče SDH 
Dobronice

ZDE MŮŽE BÝT I VÁŠ INZERÁT

ceník inzerce v Občasníku Chýnovska

   1 A4  3.000,- Kč
1/2 A4  1.500,- Kč
1/4 A4     750,- Kč
1/8 A4     380,- Kč
menší         380,- Kč

kontaktujte nás na e-mailu:
knihovna@chynov.eu

HASIČI  DOBRONICE

Jedná se především o změnu stanov. Někdy 
mi to připadá, že si někdo myslí, že nemáme 
co dělat, a vymýšlí pro nás další práci a s tím i 
související vyšší finanční náklady.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat hráčům 
a celému realizačnímu týmu „áčka“ za první 
místo a postup do 1. A třídy. Děkuji dále všem 
trenérům ostatních mužstev, výboru, sponzorům, 
fanouškům a Městu Chýnov za podporu, bez 
které by se postup nepodařil. 

Naše současné přání je sehnat dostatečné množství finančních prostředků, popřípadě vhodné posílení kádru 
pro další sezónu 2014 – 2015 v 1. A třídě.                                Václav Zadražil, místopředseda FC Chýnov
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ZE SPORTU: HOKEJBAL
Hokejbalový turnaj žáků
 V neděli 8. června se konal už sedmý hokejbalový turnaj žáků ZŠ Chýnov na táborském hokejbalovém 
stadionu, který pořádal Motosport Chýnov. Celkem se ho zúčastnilo 24 hráčů, kteří vytvořili čtyři týmy 
po šesti. Už ráno bylo všem jasné, že celý den bude velmi slunečno a horko. Na stadionu nás mile přivítal 
Evžen Zadražil a seznámil nás s pravidly a systémem turnaje. Každý tým hrál s každým, celkem se tedy 
odehrálo 6 zápasů. Byli čtyři dospělí kapitáni (M. Rada ml., J. Menšík, P. Komárek a E. Zadražil). Ti si 
nejprve střihli o to, kdo bude jako první volit brankáře a poté kdo si začne vybírat hráče. 
 První zápasy se hrály s velkým nasazením, zvlášť v týmu Evžena přímo lahodila oku spolupráce 

Míry Dvořáka a Adama Zadražila v útoku. Celý 
turnaj měl tento tým převahu, tedy až na poslední 
zápas, to už ale docházely síly všem. A. Zadražil 
si nakonec vystřílel ohodnocení nejlepšího střelce 
turnaje (10 gólů), čímž hodně dopomohl svému 
týmu k celkovému vítězství. Na druhé straně 
tým Pavla Komárka držel v bráně Filip Zadražil, 
který pustil nejméně gólů, a tak se stal nejlepším 
gólmanem. Ke konci turnaje se ještě střelecky 
prosadil Adam Ondřej, který tak výrazně přispěl 
ke konečnému druhému místu týmu Milana Rady 
ml. Celý turnaj probíhal v klidu a pohodě. Po 

sečtení bodů ze všech zápasů nakonec vyhrál tým ve složení: M. Dvořák, A. Zadražil, S. Bouchal, P. Freitag 
a J. Strnad (G) a E. Zadražil. 
 Celý den byl super, všichni si hezky zahráli a zkusili si zase něco jiného. Ještě bych chtěl poděkovat 
Filipu Zadražilovi, který celý turnaj naplánoval a během zápasů ještě zapisoval výsledky.

Petr Kořenský, 9. A

Chýnov už 20 let zase městem
Jak ten čas letí. V červnu roku 1994 obdržel Chýnov podruhé statut města z rukou tehdejšího 
předsedy Poslanecké sněmovny Milana Uhdeho. Jak k tomu došlo? Chýnov býval městem od 
r. 1903, kdy tento statut získal od císaře pána Františka Josefa I., když svoji žádost o udělení 
statutu města patřičně finančně podpořili tehdejší představitelé města. 
V padesátých letech došlo ke změně zákonů a bylo rozhodnuto, že městským úřadem, tedy 
městem, budou označena jen sídla s více jak 5 tisíci obyvateli, a tak se stalo, že Chýnov přišel 
o označení města, neboť měl pouze v názvu Místní národní výbor, protože 5 tisíc obyvatel 
neměl.
Po změnách v 90tých letech se skupina občanů, ale i zastupitelů obrátila na nové vedení 
obce Chýnov, že by rádi získali statut města zpět. Bylo nutné zjistit, za jakých podmínek je 
možné žádat o udělení statutu města. Je jich docela dost. Například musí v místě existovat 
lékárna a tu jsme neměli. Tak jsme ji vybudovali. Ze všech podmínek jsme po otevření 
lékárny nesplňovali už jen jedinou, a tou je počet obyvatel větší než 3 tisíce. V pravidlech pro 
poskytnutí statutu města hraje svoji významnou roli to, zda obec žádající o udělení statutu už 
historicky městem někdy byla. V tom případě se podmínka počtu obyvatel nechá prominout, a 
tak po kontrole komise z Poslanecké sněmovny, která dobře dopadla, byl Chýnovu propůjčen 
statut města. 
Reálně to sice žádný faktický dopad nemá, ale pro hrdost občanů na místo, kde žijí, je to 
dobrá zpráva.
Drobnou oslavou si toto výročí 20ti let městem mohou Chýnováci a jejich přátelé připomenout 
28. 6. 2014 na malé slavnosti v podvečerních hodinách v areálu fotbalových hřišť v Chýnově, 
kde bude hrát muzika, bude něco k občerstvení a večer zakončí ohňostroj, obdobně jako 
v roce druhého udělení statutu města Chýnovu před 20ti lety. Všechny vás srdečně zvu.

Mgr. Pavel Eybert, starosta
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M E Z I N Á R O D N Í  A T L E T I C K Ý  M Í T I N K

8.7.2014
STADION MÍRU TÁBOR

VELKA CENA TABORA
Memoriál Ing. Jana Pána na 800m

A T L E T I K A  S V Ě T O V É  Ú R O V N Ě  O P Ě T  V  T Á B O Ř E

 

Zámečník 
 vyučen v oboru, případně v příbuzném oboru (automechanik, mechanik SaZ, 

mechanik opravář zemědělských strojů) 
 svářecí průkaz a praxe výhodou, nikoli podmínkou 
 manuální zručnost, zodpovědnost 
 absolventi vítáni 

Potrubář 
 vyučen v oboru, případně v příbuzném oboru (automechanik, mechanik SaZ, 

mechanik opravář zemědělských strojů) 
 svářecí průkaz a praxe výhodou, nikoli podmínkou 
 manuální zručnost, zodpovědnost 

Nabízíme: 
 odpovídající platové ohodnocení 
 možnost zvyšovat si kvalifikaci v rámci firemního systému vzdělávání 
 profesní rozvoj 
 závodní stravování, dovolená navíc 
 příspěvek na životní pojištění, příspěvek na dopravu, jazykové kurzy 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. 

Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika 

Tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117 

info@pacovske.cz, www.pacovske.cz 

SHÁNÍME UBYTOVÁNÍ PRO NAŠE 
BUDOUCÍ (I SOUČASNÉ) ZAMĚSTNANCE 

 pronájem bytu – garsonka nebo 1+1 
 pronájem privátu (v soukromí) 

V případě zájmu či informací kontaktujte: radka.vitu@pacovske.cz 

PACOVSKÉ STROJÍRNY PŘIJMOU: 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 
Životopis posílejte na radka.vitu@pacovske.cz 
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213 

Svářeč nerezu 
 vyučen v oboru, případně v příbuzném oboru (automechanik, mechanik SaZ, 

mechanik opravář zemědělských strojů) 
 svářečský průkaz s oprávněním ZK 141 a k tomu min. ZK 135, 136 
 praxe podmínkou (min 2 roky) 
 manuální zručnost, zodpovědnost 

 

Z 500.tisíc Kč 
za 6 let 

630.000Kč 
čistého!!! 

bez jakýchkoli poplatků,
podrobnosti osobně. 

Andrea Rýcová, 
tel: 606 289 341


