
Občasník Chýnovska       - 1 -        číslo 102 / září 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 102                                                                  září 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V úterý 9. 9. 2014 se k poslednímu jednání sešli 
stávající zastupitelé tohoto volebního období. 
Jednou za čtyři roky začíná zastupitelstvo společnou 
večeří, která je poděkováním zastupitelům za jejich  
práci na konci  volebního období.
Pracovní část zastupitelstva začala jako obvykle 
zprávami z jednání rady, výborů a komisí. Jelikož  od 
minulého zastupitelstva byly dva měsíce prázdnin, 
nebylo činnosti orgánů města moc. Čtyři zasedání 
rady, pár zasedání výborů a komisí. K informacím, 
které v tomto bodě zazněly, nebyly žádné připomínky 
a zprávy byly vzaty na vědomí. Obdobně se tak stalo 
i při podání zpráv o hospodaření města, Chýnovské 
majetkové, Místního hospodářství, základní školy 
a mateřské školy za I. pololetí 2014. Celková čísla 
nijak nevybočovala z obvyklých objemů. Za město 
Chýnov jsem pak informoval, že k 30. 6. 2014 nemá 
město žádný dluh na úvěrech, leasinzích nebo 
jiných závazcích. Půjde tak do příštího volebního 
období s čistým stolem, když všechny objednané 
akce budou dokončeny a uhrazeny. V bodě nákupy 
a prodeje  byly po předjednání  v radě města, ale 
i ve finančním výboru, doporučeny tři drobné 
pozemky v Černovické ulici k odprodeji vlastníkům 
sousedních nemovitostí, kteří je dosud užívali jako 
předzahrádky, jeden ze čtyř požadovaných pozemků 
schválen k odprodeji žadateli z Turovecké ulice, dva 
pozemky k odprodeji za prodejnou Jednoty. Také 
byl schválen nákup pozemku od Římskokatolické 
farnosti v Chýnově v prostoru Sportovního areálu 
na předměstí, kde tento pozemek získala církev zpět  
v restituci. Zastupitelstvo též rozhodovalo o nákupu 4 
pozemků od Správy železniční dopravní cesty poblíž 
chýnovského nádraží. Jelikož se mu cena navrhovaná 
za tyto pozemky jevila příliš vysoká,  uložilo nechat 
zpracovat oponentní  znalecký posudek a teprve pak 
rozhodne s definitivní platností, zda tyto pozemky 
koupí do vlastnictví města Chýnov, nebo nikoliv.
V bodě informace jsem pak zastupitele seznámil 
s obsahem zápisu z kontroly pracovnic Státního 
okresního archivu Tábor v našem archivu na MěÚ 
Chýnov. Opět žádají předání kronik města a Sboru 
pro občanské záležitosti do okresního archivu. Po 

diskusi k této záležitosti bylo hlasováno o vydání 
nebo nevydání kronik a bylo přijato usnesení  
kroniky do archivu nepředávat. Je to sice v rozporu 
se zákonem o archivnictví, ale převládl názor, že 
kroniky jsou majetkem města, že zastupitelstvu je 
svěřena pravomoc k nakládání s majetkem města  
a že tudíž může suverénně rozhodovat. Dále jsem 

pak informoval o dokončených a rozpracovaných 
akcích. Je dokončena výměna povrchů chodníků  
v Záhosticích od kapličky až na hranici s Chýnovem, 
byly dokončeny práce na fontáně – brouzdališti a 
parkových úpravách u vodní nádrže, včetně oplocení 
a cvičebních prvků venkovní posilovny. Je obnoveno 
veřejné osvětlení v ulicích Bezručova, Krátká a 
Sportovní. Na sběrném recyklačním dvoře jsou 
zhotoveny přípojky vody, kanalizace, el. proudu, 
oplocení a asfaltový povrch. Čekáme na dodávku 
haly, přístřešků a obytného kontejneru. Připravena 
k provozu je i plocha kompostárny s oplocením 
a přípojkou vody. U školky je budováno další 
dětské hřiště, nahrazující staré neatestované prvky. 
Byla provedena kompletní rekonstrukce fasády a 
střechy chýnovského vodojemu, ale také vodojemu  
v Dobronicích, včetně zateplení. Zadali jsme zasklení 
pavlačí na domě s pečovatelskou slubou na Slunečním 
vrchu. Bohužel zateplení povrchu fasády a půdního 
stropu nebylo  ze Státního fondu životního prostředí 
v současné výzvě podpořeno, a tak to budeme muset 
zkoušet v příštím roce opět, a to i pro 20bytovku 
za školkou. V těchto dnech byl předán chodník  
v ulici U Špýcharu k rekonstrukci, která by měla být 
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ještě do konce volebního  období dokončena. Právě 
tak by mělo být dokončeno i zasklení pavlačí na DPS 
a Sběrný recyklační dvůr, aby nové zastupitelstvo 
přebralo Chýnov bez závazků. Po těchto informacích 
za letošní rok jsem shrnul celé čtyřleté období  
z hlediska stavebních akcí. Kromě budování letošních 
hřišť (u MŠ a SPK) jsme zřídili 3 další dětská hřiště, 
ale také víceúčelové umělohmotné hřiště v areálu 
u vodní nádrže, několik nových  ulic včetně sítí 
a povrchů pro více než 30 nových RD, čistírnu 
odpadních vod pro Záhostice, zateplení nové fasády 
pro hasičské zbrojnice v Chýnově a Kloužovicích. 
Nové chodníky a výměny povrchů starších 
chodníků v ulici Nádražní, Okružní, Na Lipici, 
Luční, Tyršově (druhá polovina), Nekutově, Vášově, 
Údolní a Mlýnské a prodloužení ulice Na Návozech. 
Rekonstruovali jsme kuchyň a interiér hospody 
Na Radnici, bufetu na hřišti, kde jsme i zateplili 
fasádu bytu. Nechali jsme provést revitalizaci parku 
okolo kostela, parčíku u pomníku, u Bílkovy vily,  
v prostoru bývalé kovárny v zatáčce u rybníka atd. 
S pomocí dotací od JčK jsme vybagrovali a opravili 
rybníček v Kloužovicích, v součinnosti s Povodím 
Vltavy jsme vybagrovali přehrádku  na Močítkách, 
která by mimochodem měla být vyčištěna ještě 
letos od nánosu loňských povodní. Zakoupili jsme 
nové skříňové vozidlo našim pečovatelkám pro 
rozvoz obědů, starší, ale slušné vozidlo hasičům  
v Dobronicích, opravujeme kapličky, kříže, lavičky, 
zastávky autobusů, nemovitosti na hřbitově, pořídili 
jsme 30 vitrín kolumbária, atd. Pro novou výstavbu 
rodinných domů jsme zakoupili 35.000 m2 pozemků, 
další pozemky pod komunikace, recyklační dvůr. Pro 
potřeby výstavby obchvatu Chýnova jsme naopak 
prodali potřebné pozemky Ředitelství silnic a dálnic. 
Dokončili jsme přestavbu bývalé traťové distance 

na chýnovském nádraží na důstojný objekt sloužící 
našim technickým službám – Chýnovské majetkové. 
Pro rozvoj jejich služeb jsme pořídili zametací vůz, 
repasovanou Avii – nosič kontejnerů, repasovali 
multikáry, traktor. Na některé z vyjmenovaných akcí 
jsme získali dotace v přijatelné míře, ostatní jsme 
pak financovali z příjmů města. Určitě jsem zde 
nevyjmenoval vše, snad ale většinu podstatných akcí 
uplynulého volebního období. 
Tuto zprávu doplnil p. Mgr. Josef Musil o výčet 
kulturních a společenských akcí pořádaných v rámci 
města za poslední čtyři roky.
V bodě různé pak padaly dotazy na likvidaci skládky 
v Kloužovicích Občinách, kterou požadoval vlastník 
sousedního pozemku. Nepovolená skládka byla 
již odstraněna a občané z okolí upozorněni na 
nepřípustnost zakládání černých skládek. Na dotaz, 
co bude s tzv. Nekutovou hrobkou na chýnovském 
hřbitově, jsem zastupitelům sdělil, že jsme zahájili 
proces převzetí této hrobky do vlastnictví města, 
jakožto věci opuštěné. Po šesti měsících, pokud se 
někdo nepřihlásí o vlastnictví,  pak přejde hrobka do 
majetku města a může být zrekonstruována. Na dotaz 
ohledně bývalého pivovaru jsem musel zastupitelům 
sdělit, že se stále jedná o soukromý majetek, který 
vlastník nemá sílu opravit a město nemá  jak ho k tomu 
donutit. Ještě než bylo závěrem přečteno a schváleno 
usnesení z jednání zastupitelstva, předsedové 
výborů a komisí poděkovali členům svých orgánů 
za odvedenou práci pro město a já jsem poděkoval 
zastupitelům v obdobném duchu. S konstatováním, 
že čtyři roky tohoto volebního období probíhaly při 
jednání zastupitelstva v přátelském a konstruktivním 
duchu, jsme pak schválili návrh usnesení všemi hlasy.

Za Zastupitelstvo města Chýnov v období 2010 – 2014 
 Pavel Eybert - starosta

Školní rok „utekl jako voda“ a v obřadní síni se sešli ti nej… nej… nejlepší žáci v doprovodu svých učitelů 
a paní ředitelky ZŠ Marie Hánové. Ti nejlepší mudrcové, sportovci a šikovní žáci ze základní školy byli 

přijati panem starostou Pavlem Eybertem dne 23. 6. 2014.
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
Školní rok 2014/2015 byl na Základní škole Chýnov, 
okres Tábor zahájen se 377 žáky v 18 třídách. Dva žáci 
plní povinnou školní docházku mimo území ČR. Do 
školních lavic poprvé usedlo 49 prvňáčků. S vedením 
školy je slavnostně přivítal starosta Chýnova a senátor 
ČR pan Mgr. Pavel Eybert a místostarosta Jan Pistulka. 
Za Sbor pro občanské záležitosti předala paní Fučíková 
a Mládková dětem sladká překvapení. Slavnostního 
zahájení se zúčastnili též starostové dalších obcí: pan 
Kraus, pan Rothbauer, paní Hladíková, pan Čamra. Za 
Klub přátel školy přišla předsedkyně Ing. Jana Douchová 
a paní Hana Filipová. Z významných občanů Chýnova 
přivítal prvňáčky pan Ing. Karel Tureček. První školní 
den měl příjemnou atmosféru. Děkujeme zúčastněným 
za podporu školy, velice si jí vážíme.

žáky 9. ročníků v historické budově Národního divadla. 
V říjnu připravujeme „Stonožkový týden“.
- U příležitosti zahájení dekády OSN „Vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj“ nám byl již potřetí propůjčen titul 
ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. stupně (na léta 
2012 až 2014).
- Škola spolupracuje s partnerskou školou ve švýcarském 
Oberthalu, pravidelně realizuje výměnné pobyty žáků. 
- Škola je zapojená do projektu Zvyšování motivace 
k technickému vzdělávání, který realizuje VOŠ, 
Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo 
Ústí. Projekt je financován z ESF z OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, koordinátorkou projektu je 
ředitelka školy Marie Hánová, metodikem projektu je 
Mgr. Petr Dvořák. 
- Pomocníkem při veřejné sbírce Rolničkové dny 2014 na 
rozšíření sociálních služeb pro lidi s těžkým mentálním 
postižením v Táboře.
- Podporujeme občanské sdružení CPK – CHRPA – výcvik 
koní pro hiporehabilitaci,  Fond Sidus, o.p.s., výnos ze 
sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických 
zařízení, realizujeme  sbírku Liga proti rakovině atd.
- Jsme zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V. (Metodika a 
realizace komplexní ekologické výchovy).

- Získali jsme Zlatý certifikát za aktivní účast v 1. ročníku 
celostátního sportovního projektu Česko sportuje – 
olympijský víceboj 2014. Škola dosáhla 100% zapojení 
žáků.
- Pro kvalitní využití volného času dětem v rámci školního 
klubu nabízíme 27 zájmových útvarů. Pečujeme rovněž  
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
- Hned začátkem školního roku plánujeme netradiční 
formy výuky: projekt „Světový den pro srdce“ (26. 9. 
2014) a „Evropský den jazyků“ (29. 9. 2014).
Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole moc líbilo. 
Děkujeme občanům, kteří pomáhají škole vedením 
zájmových útvarů či podporou jejich činnosti, a těšíme se 
rovněž na kvalitní spolupráci s rodiči.
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor 

Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy 

Víte, že naše škola je:
- Přidružená škola UNESCO, každoročně realizujeme 
akce na Týden UNESCO. Pravidelně se zúčastňujeme 
celorepublikového setkání škol UNESCO – letos 
se uskuteční v Hořovicích. Naši školu představíme  
s prezentací Geologie našeho regionu.
- Kolektivní člen Klubu ekologické výchovy.
- Naše škola je zapojena v humanitárním hnutí „Hnutí 
na vlastních nohou - Stonožka“. Získali jsme cenu za 
mimořádnou práci pro hnutí „Na vlastních nohou“ – 
Stonožka“ a vynikající pomoc dětem syrských uprchlíků. 
Cenu převzala ředitelka školy Marie Hánová spolu se 
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
…dobrá výchova není možná bez velkého odhodlání…
Změny ve společnosti či jiné události, nyní například 
blížící se říjnové volby, ve mně vždy vyvolávají 
pocit zamyšlení nad tím, jaké to bude, až dnešní 
děti převezmou do svých rukou  správu  naší země, 
jak budou hospodařit v obcích i městech, jak budou 
řídit  celou  společnost. Budou rozhodovat o osudu 
nás, starších spoluobčanů, budou zodpovědné za 
péči o životní prostředí, předcházení válkám, za 
výchovu budoucích generací. Jak dobře si naše děti 
v nadcházejících letech povedou, bude do značné 
míry záležet na tom, jak dobře se nám je dnes podaří 
vychovat.
O výchově už bylo napsáno mnoho chytrých vět a 
rad, a přesto se někdy dopouštíme chyb, které jsou 
se správným výchovným přístupem v neustálém 
rozporu. Jsem ráda, že dnes, po létech „absolutní 
svobody“, odborníci začínají bít na poplach a světlo 
světa spatřují jejich výzkumy, které informují  
o naprosté rezignaci dospělých vůči dětem. Přirozenou 
autoritu, ať již se jedná o rodiče, pedagogy či jiné 
členy společnosti, nahradilo ponížené smlouvání  
o dětskou poslušnost, kšeftování ve stylu něco za něco, 
prosby a ve vyhrocených situacích i vyhrožování. 
V mnoha případech děti před dospělými ztratily 
respekt a jejich starší protějšky zase autoritu. Rodiče, 
kteří dovolují svým dětem být neposlušnými, pokud 
jde o maličkosti, měli by být připraveni na velmi 
hořká léta. Neposlušnost totiž nemizí. Neposlušnost 
narůstá po skocích. Je to začátek dlouhé a velmi, 
velmi bolestné cesty. Ať se to někomu líbí nebo ne, 
děti se musí naučit respektu k pokynům rodičů a  
k pravidlům. Potřebují se rovněž naučit respektu ke 
svým učitelům a dalším lidem v pozicích s legitimní 
autoritou. Mnozí dospělí, ve snaze udržet děti šťastné 
a spokojené, naprosto ustupují od stanovení pravidel 
a jejich následného dodržování. Přitom jasná pravidla 
jsou nezbytná, aby naši nejmenší dokázali rozpoznat 
úspěch a nebyli na pochybách o svém snažení, 
pravidla mají jednoznačný vliv na vztah dospělého 

a dítěte. Žijeme dnes, bohužel, v době, kdy jsme 
našim dětem dávali „horem dolem“, umetali jsme jim 
cestičky a nic jsme za to nechtěli. Kolem nás vyrostli 
a dále mohou vyrůstat, necháme-li je, malé i větší 
bytosti, jimž dělá největší potěšení pohled na pachtící 
a trápící se „dospěláky“. Někteří rodiče, prarodiče 
a mnohdy i vychovatelé odmítají od dětí cokoli 
požadovat. Obávají se totiž, že je jejich potomci či 
svěřenci nebudou mít rádi. Jakmile malý člověk zjistí, 
čeho se rodiče, či další zúčastněné osoby bojí, mají 
tendenci těchto obav využít ke svému prospěchu. 
Bezradnost vůči chování malých tyránků pak vede 
dospělé k poníženosti, kdy, a můžeme to vidět i v naší 
mateřské škole, rodič ve snaze dítěti vyhovět, uchyluje 
se sám k porušování školního řádu či zavedených 
pravidel, není schopen dítěti cokoli odmítnout. Rodič 
se trápí, slibuje, uplácí nebo používá různých forem 
trestů, které se však často míjí účinkem díky své 
neúměrnosti nebo nesmyslnosti. A přece, naštěstí, 
existuje něco mnohem, mnohem jednoduššího a 
mocnějšího, jak výchovně působit na dítě, a sice – 
trvání na svém. Pokud se kdokoli z nás rozhodne tuto 
metodu využít, měl by ji, plně odhodlán, dovést až 
do konce. Dospělý musí mít skálopevné odhodlání, 
že dítě udělá to, co po něm žádá, že vyřčená instrukce 
bude splněna, že o ní nebude diskutováno, že bude 
prováděna důsledná kontrola. Ani nám dospělým ale 
nesmí chybět vůle podrobit se zákonům, pravidlům 
a nařízením a tento způsob musíme předávat i 
našim dětem. Chceme-li z nich vychovat slušné lidi, 
kteří dokážou v úvodu popsané aktivity, musíme 
u nich vychovat poslušnost, naučit je potřebným 
dovednostem a samostatnému rozhodování  
v závislosti na věku a rozumové vyspělosti. Mějme 
na paměti, že k návratu do správných „výchovných 
kolejí“ je potřebné snižovat počet případů smlouvání, 
poskytovat více dohledu a správného vedení, protože 
…pokud dnes o poslušnosti diskutujeme, budeme o ni zítra 
prosit…  (Ronald G. Morrish). 

Helena Málková, ředitelka MŠ

Loučení, loučení – takhle se říká rozloučení dětí s docházkou do mateřské školy. Budoucí prvňáčci se loučili  
v obřadní síni městského úřadu 27. 6. 2014 za velké účasti rodičů, učitelek a za doprovodu písniček, pohádky, kytiček 

a drobných dárků. 
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Z DOMOVA PRO SENIORY - den otevřených dveří
 V České republice se letos koná již 6. ročník Týdne sociálních služeb, který v roce 2014 bude probíhat 
od 6. do 12. října. Jedná se o období, kdy se každoročně potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci 
státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. 
 V rámci Týdne sociálních služeb probíhají Dny otevřených dveří, které umožňují široké veřejnosti 
nahlédnout do zařízení sociálních služeb. Domov pro seniory Chýnov se v tomto roce zapojuje do této 
tradice a nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do prostorů Domova, poznat zdejší prostředí a 
promluvit si s pracovníky o nabízených službách. 
 S ohledem na zvyšování kvality služeb v DS Chýnov se snažíme být otevřenější k veřejnosti, vítáme 
zájemce o dobrovolnictví a snažíme se rozvíjet poskytované sociální služby. S tím souvisí aktualizace 
žádostí, která proběhla během léta. Původní pořadí žádostí zůstává zachováno, díky aktuálním informacím 
však můžeme žadatelům sdělit reálné pořadí jejich žádosti.
 Dále pokračujeme také v aktivizaci našich klientů a v pořádání kulturních akcí a výletů. V období od 

června 2014 se klienti DS Chýnov úspěšně zúčastnili 
Seniorských her v Pacově, navštívili koňskou farmu 
Vlčeves a botanickou zahradu. 6. 9. 2014 uživatelé 
našich služeb navštívili Festival dechových hudeb 
v Chýnově – volné lístky pro klienty poskytl pan 
Radek Hruška z kapely Muzikanti z Jižních Čech, 
za což mu velice děkujeme.

 Závěrem stačí jen dodat, že Den otevřených dveří 
v Domově pro seniory Chýnov proběhne 8. října 
od 9:00 do 16:00. V tuto dobu může přijít kdokoliv 
z řad odborné i laické veřejnosti, samozřejmě rádi 
uvítáme zájemce o naše služby a jejich rodiny. 

Mgr. Eliška Přibylová, vedoucí sociálního úseku

 Je tomu již 590 let, kdy u Přibyslavi zemřel český vojevůdce 
Božích bojovníků Jan Žižka z Trocnova. Český národ nemá ve svých 
dějinách význačnějšího velitele, který se proslavil nejen svým 
vojenským uměním, ale který též přísně dbal na morální stav svého 
vojska podle Božího řádu – husitů.
 Katolický kněz Jakub Deml napsal: „Byli to opravdu bojovníci 
Boží, bojující nikoli z důvodů obchodních nebo nízce politických, 
nýbrž jedině za osvobození národa, za pravdu a právo.“  Spisovatel 
Josef Holeček říká: „Otázka musí znít, co je učinilo bojovnými. Jejich 
pohnutá duševnost, pobouřené neřestmi tohoto světa svědomí, 
přesvědčení, že zlo se musí stavovati všemi prostředky, tedy také 
mečem. Také Žižka byl jihočeský dobrák.“ Náš chýnovský František 
Bílek byl mnohokrát ve svém díle nadchnut a inspirován postavami, které přicházely, aby obrozovaly a 
zušlechťovaly vezdejší život. Jeho záměrem bylo vytvořit soubor pomníků našich reformátorů pod názvem 
„Národní věno“. Zde vedle Husa a ostatních je uveden Jan z Kalicha jako ten, který „pravdu zastával“.  
Bílkův reliéf Žižky známe z táborského Masarykova domova. V některých našich domácnostech bychom 
ještě našli portrét vytvořený z pálené hlíny, kterému vtiskl název „Janu z Kalicha“. Nejzajímavějším je 
však jeho návrh Žižkova pomníku. Známe jej z obrazu, který byl vydán před devadesáti léty. Kolem 
tohoto obrazu čteme nápis: „Jan z Kalicha v ovzduší své matky, své ženy a dcery, v ovzduší uštvaných 
a kaceřovaných, u svých vojevůdců a svého voje. Všechny pohledy spočinuly na něm a jeho na Bohu 
se slovy: Tvé je království!“. K tomuto již zmíněný Deml uvádí vysvětlení: „Žižkovo hrdinství, tak jako 
Žižkova pravda vyrůstaly… ze skutečností, které se jmenují rodina a Bůh!“
     Ve sboru Církve československé husitské v Chýnově připomeneme památku Jana Žižky bohoslužbami 
a výstavou reformačních postav z díla Františka Bílka v neděli 12. října 2014. Výstava bude otevřena 
od 8:30, bohoslužby začínají v 9 hodin.                                                             Oldřich Horek, farář CČSH

Výročí smrti Jana Žižky
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:

Životní jubilea
V měsíci červenci, srpnu a září oslavili nebo 
oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

70 let
Jůzová Anna, Chýnov
Petrů Jaroslav, Chýnov
Turečková Hana, Chýnov
Hes Tomáš, Chýnov
Hanousková Ludmila, Chýnov
Čejková Marie Magdalena, Chýnov
Brtnová Marie, Chýnov

75 let
Trpáková Helena, Chýnov
Vilímek Karel, Chýnov
Uhlíř Jaroslav, Chýnov

80 let
Beránek Stanislav, Chýnov
Svobodová Květuše, Chýnov

85 let
Režná Růžena, DS Chýnov
Vácha Václav, Chýnov

92 let  
Marešová Zdeňka, Chýnov

95 let  
Drdová Antonie, Chýnov

Všechny uvedené jubilanty navštívily 
členky SPOZ s blahopřáním a drobným 
dárkem. 

Narozené děti:
Krátošková Emílie, Záhostice
Svoboda Dominik, Chýnov
Kucyn Nela, Chýnov
Hrušková Beáta, Chýnov
Linhartová Marie, Kloužovice
Chlubna Šimon, Chýnov
Noháčová Karolína, Chýnov
Šimák Pavel, Chýnov
Kovanda Petr, Chýnov

Úmrtí:
Frančeová Jiřina (1946) DS Chýnov
Klečatcký František (1932) DS Chýnov
Jirků Jiřina (1937) Záhostice
Novotný Josef (1929) Chýnov
Dědičová Marie (1932) DS Chýnov
Kout Karel (1929) DS Chýnov
Růžičková Jana (1940) Chýnov
Horný František (1942) Chýnov
Čihák František (1921) DS Chýnov
Boháč František (1931) DS Chýnov
Váchová Miloslava (1927) DS Chýnov

Chystané akce SPOZ do konce roku 2014:
Nejdříve to bude „Vítáníčko dětí“ – přes prázdniny se 
jich narodilo hodně, a tak tentokrát pro větší počet budou 
vítáníčka hned dvě v jednom dni.
Další již tradiční akcí bude „Přátelské setkání starších 
občanů“  - plánujeme je na 3. 10. 2014 a věříme, že se našich 
spoluobčanů starších 70 let sejde co nejvíce.

Manželé Ema a Ivan Klimešovi oznamují všem přátelům 
a známým, že dne 24. 6. 2014 „doklopýtali“  k významnému 

životnímu  jubileu – 60 let společného života, kterému se  
v Česku říká „Diamantová svatba“.
Klimešovi se považují za chýnovské patrioty, starají se  
o svůj majetek, dům čp. 45 na Gabrielově náměstí v Chýnově, 
určitě ke spokojenosti všech nájemníků i města. Na fotografii 
jsou společně se synem a vnoučaty.
Dodatečně blahopřejeme a do dalších let společného života 

přejeme hodně zdraví a pohody.

Sňatky:
Hruška Jan, Červený Újezd a Oháňková Iveta, Č. Velenice
Mareda Jiří, R. Hory a Hlavičková Monika, Ratibořské Hory
Štokinger Petr, Kloužovice a Včeláková Jana, Tábor
Zběhlík Petr, Tábor a Zelenková Vendula, Suchdol n. L. 
Loskot Matouš, Tábor a Kosíková Alžběta, Radenín
Čekal Marek, Černovice a Vajsarová Lenka, Chýnov
Strnad Otomar, Chýnov a Kosíková Soňa, Chyšky

Když se dnešních mladých lidí zeptáte, kolik let spolu 
žijí manželé, kteří slaví diamantovou svatbu, snad nikdo  

z nich neví, kolik let to je. Ano, je to neuvěřitelných 60 let. 
A právě tolik let jdou spolu životem v dobrém i zlém manželé 
Marie a Václav Váchovi z Chýnova. Při jejich nádherném 
výročí je navštívil starosta města pan Pavel Eybert společně  
s předsedkyní SPOZ Marií Fučíkovou. 
I přes některé zdravotní potíže jsou diamantoví manželé 
Váchovi plni optimismu,  a za vzorné pomoci rodiny, 
svých nejbližších, zvládají každodenní běh života stále ještě  
v dobrém.

Ještě jednou přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti.
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připravujeme pro vás na další měsíce...
září
• 05. – 26.09. Výstava obrazů paní Evy Wernerové-Malkovské, Měk Chýnov
• 21.09. Závody kola děti
• 26.09. 13:00 a 14:00 Vítání občánků, obřadní síň MěÚ Chýnov
říjen
• 02.10. 17:00 První světová válka očima sběratelů a obyvatel Chýnova, vernisáž výstavy,  výstava  

      potrvá do 31.10., Měk Chýnov
• 03.10. 14:00 Setkání občanů starších 70 let, KD Chýnov
• 05.10. 14:00 „Díkůvzdání za úrodu“, trh u Svobodů ve dvoře, Turovecká 80, Chýnov 
• 06. - 10.10. TÝDEN KNIHOVEN, Měk Chýnov
• 10. - 11.10. Volby do zastupitelstev obcí
• 23.10. 17:00 Cestopisná beseda o Indii s Lenkou Růžičkovou, Měk Chýnov

listopad
• 05. - 26.11. Včelařská výstava, Měk Chýnov
• 22.11. 19:00 Kabaret „Kdo za to může?“ KD Chýnov, vstupné 70,- Kč
• 30.11. 14:00 Adventní trh u Svobodů ve dvoře, Turovecká 80, Chýnov
prosinec
• 08.12. Vernisáž Vánoční výstavy šumavských betlémů, Měk Chýnov (do 30.12. 2014)
• 11.12. Beseda s Mgr. Z. Čermákovou „Vánoční zvyky“

KNIHOVNA  A  INFOCENTRUM

Velká oslava se konala koncem června, kdy před 
padesáti lety vstoupili do manželství společně dvě 
sestry - Eva a Anna. Eva si brala Františka Veřtáta 
a Anna si brala Josefa Vandělíka. Tak jako společně 
stáli před pomyslným oltářem před padesáti 
lety, tak společně oslavili i své výročí v kruhu 
svých nejbližších. Společný přípitek,  předání 
dárků a květin od pana starosty Pavla Eyberta a 
předsedkyně SPOZ Marie Fučíkové byl nedílnou 
součástí této oslavy. Nechybělo poděkování za 
příkladný rodinný život a přání pevného zdraví a 
spokojenosti do dalších let.

V ohlédnutí se za uplynulým obdobím se vrátím k 
jubilejní svatbě v červnu, kdy si společné výročí 50 
let připomenuli manželé Zdeňka a Václav Jelínkovi 
z Chýnova.
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V pátek 5. září v 17:00 jsme zahájili v Měk Chýnov 
podzimní výstavu obrazů známé malířky Evy 
Wernerové Malkovské. Výstava bude k vidění  
v provozních hodinách chýnovské knihovny do 

pátku 26. září 2014.

V úterý 9. září 2014 navštívili žáci druhých tříd zdejší základní školy v rámci celorepublikové akce 
„Týden knihoven“ městskou knihovnu, splnili řadu přichystaných úkolů a přesvědčili nás, že jsou 

opravdu řádnými čtenáři.

Odpovědně chci říct, že se snažíme, aby knihovna byla atraktivní pro 
čtenáře po celý rok a ne jenom v „Týdnu knihoven“. Letošní podzim bychom 
věnovali prostřednictvím akcí větší pozornost dětskému čtenáři. Jednáme  
s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou (věnuje se knižní ilustraci, výtvarně 
zpracovala mj. Staré pověsti české a moravské), připravujeme „pohádková 
dopoledne“ pro nejmladší čtenáře a rádi bychom pobesedovali s kronikářkou 
města paní Marií Fučíkovou. Těšíme se na viděnou v Měk Chýnov...                           

Štěpánka Jirásková

KNIHOVNA  A  INFOCENTRUM
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SDH CHÝNOV
Shrnutí letního období začínáme na svátek svatého Floriána, kdy hasiči otevřeli 
svou zbrojnici pro veřejnost. Součástí svátku svatého Floriána bylo i setkání  
s čestnými členy. 
V Chýnově letos po dlouhé odmlce hasiči pořádali I. kolo požárního sportu.  
Na nové základně na hřišti se představilo 17 mužských, 8 ženských a 3 dětská 
družstva. Chýnovští hasiči se umístili na předních pozicích ve všech kategoriích, 

kdy kategorii Muži I. vyhrálo 
domácí béčko a na druhé pozici se umístilo 
áčko následované třetím týmem z Kozmic.  
V kategorii Muži II. (nad 35 let) předvedli naši 
„starší páni“ perfektní útok s časem 25,96, ovšem 
na 100 m překážek jejich náskok z požárního útoku 
stáhlo družstvo z Dolních Hořic a zajistilo si tak 
první místo před domácími. Na třetím místě v této 
kategorii se umístilo družstvo z Turovce. V kategorii 
Ženy excelovalo domácí družstvo s nejrychlejším 
útokem, ale i s nejlepšími překážkami a zajistilo si 
tak první místo. Na druhé místo se dostalo družstvo  
z Nové Vsi následované Dobronicemi B.  
Po ukončení soutěžního klání probíhala zábava pod 

širým nebem na hřišti. Naše soutěžní družstvo se 
nadále účastní Táborské hasičské ligy, která má 
za sebou již 13 kol a Chýnov je na průběžném  
9. místě. U hasičů se ovšem jen nesoutěží, a tak 
v hasičské zbrojnici se dokončuje repase Roburu, 
ladí se soutěžní stříkačka a pracuje se na údržbě 
techniky.
V sobotu 23. 8. se na fotbalovém hřišti uskutečnil 
první ročník pohárové soutěže v požárním útoku 
,,O pohár starosty města Chýnov“. Na krásně 
připravené ploše s pěknou diváckou kulisou naše 
družstva nezaváhala a odnesla si krásné poháry za 
první místo v kategorii muži a třetí místo v kategorii 
žen.

Měli jsme i několik technických zásahů při bleskových povodních 
a zasahovali u dvou požárů. Musím se zmínit o jedné tragické 
dopravní nehodě (jedena osoba zemřela), u které byli přímými 
svědky příslušníci naší zásahové jednotky. Nezištně poskytli 
pomoc všem účastníkům nehody, od zabezpečení místa 
nehody, vyproštění a ošetření zraněných, až po přípravu vozidla  
k vyproštění zaklíněné osoby, vše před příjezdem jednotek IZS. 
Vyzkoušeli si tak v praxi všechna ta školení, která během výcviku  
v zásahové jednotce absolvují. Za jejich pomoc jim po uzdravení přijel 
poděkovat na hasičskou zbrojnici jeden z účastníků nehody a předal 
jim za nezištnou pomoc věcný dar.
Proběhlo i několik společenských akcí, jako byla účast na  slavnostním 
otevření hasičské zbrojnice v Dolních Hořicích, účast na oslavě 
k šedesátému výročí založení profesionálních hasičů v Táboře a  
v neposlední řadě odvezení velitele sboru naší historickou stříkačkou za 
doprovodu hasičských vozidel z celého okolí do svazku manželského.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za náš sbor městu za to, že nám 
připravilo perfektní základnu na fotbalovém hřišti, kde můžeme 
pořádat soutěže a trénovat na reprezentaci našeho města v Táborské 
hasičské lize.                     Za SDH Chýnov Jan Kainráth a Jan Pistulka
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Z HISTORIE NAŠEHO MĚSTA
 Na samém konci Chýnova, na dohled od Černovické ulice, se poblíž domu čp. 311 nachází drobný štíhlý 
pomníček ve tvaru obelisku. Donedávna byl ukryt mezi dvěma vzrostlými lípami, které ale ohrožovaly okolní pozemky, 
a do jedné z nich uhodil blesk. Dnes jsou nahrazeny nákladem městského úřadu novou výsadbou. Před časem byl rovněž 

obnoven krásný kovový křížek na vrcholu obelisku, a to pány Vojákem a 
Červenkou, které historie pomníku zaujala. Na západní straně pomníku 
je málo čitelný německý nápis: Zde odpočívá Johann Ronchetti, stár 25 
let, zemřel 5. července 1888. Kdo byl onen muž a proč se jeho náhrobek 
nachází mimo hřbitov? Jeho identitu osvětlí zápis ve farní matrice.  
Ve skutečnosti se tento mladík jmenoval Giovanni a byl to zedník, 
jenž jako tisíce dalších Italů pracoval na výstavbě česko-moravské 
transversální železnice. Pocházel z Lombardie, z obce Bisuschio  
v okrese Varese. To udal jeho bratr, který zde rovněž pracoval. Bratři 
Ronchettiové tedy náleželi k barabům (jak se jim všeobecně přezdívalo), 
více či méně kvalifikovaným, převážně italským námezdním dělníkům. 
Barabové byli jako budovatelé náročných staveb jistě ceněni, ale 
traduje se, že v okolí kradli.

 Giovanni zemřel za nejasných okolností, když se „ve stavu nepříčetném“ 
utopil v malém potůčku u lesa Hlinného východně od Chýnova. 
Matrikář dále zapsal, že „zemřel buď v stavu opilém aneb ještě spíše 
v pomatenosti mysle“. Ronchetti nebyl jediným zde zemřelým Italem. 
O měsíc dříve byl na stavbě železničního viaduktu u Stříbrných Hutí 
smrtelně zraněn zedník Antonio di Santolo.

 Giovanni byl pochován ještě na starém hřbitově u kostela. Německý 
nápis snad svědčí o tom, že pomník pořídilo vedení zdejšího velkostatku. Po roce 1930 byl hřbitov úplně zrušen 
a upraven na park. Nepodařilo se nám zjistit, jak a kdy se Ronchettiho náhrobek dostal k cestě vedoucí k Oboře. 
Je ale doloženo, že si tehdy některé umělecky cenné kovové kříže ze starého hřbitova vzal i mistr František Bílek. 
Dochovaný pomník je dnes krajinotvorným prvkem i připomínkou zajímavého údobí místní historie.

 Mezi nejvýznamnější osobnosti pochované pod dlažbou chýnovského kostela Nejsvětější Trojice jistě náleží 
literárně činný děkan František Fridrich Žalkovský ze Žalkovic, který zde v duchovní službě strávil čtrnáct let. 
František pocházel ze zchudlé větve zajímavého moravského rytířského rodu s erbem hrdličky na dubové ratolesti. 
Více jeho příbuzných se dalo na dráhu duchovního či literáta. Narodil se někdy v letech 1650 - 60 snad na východě 
Čech. Studoval na pražské univerzitě. V roce 1679 byl promován na bakaláře filosofie, později dosáhl v této disciplíně 
doktorátu. Zároveň studoval teologii a v roce 1682 získal kněžské svěcení.
Jeho prvním místem byla od roku 1685 funkce farního administrátora ve Višňové na 
Příbramsku (v obci se natáčel seriál Chalupáři) spojená se zámeckým kaplanstvím 
v Dobříši. O pět let později se stal farářem v Jarošově nad Nežárkou, odkud byl na 
podzim 1695 knížetem Eggenberkem jako farním patronem povolán do Chýnova, 
kde zůstal až do své smrti. Vedle duchovní správy zastával od té doby Žalkovský i 
důležitý úřad arcibiskupského vikáře nad částí Bechyňského kraje.
 V období baroka bylo kázání osobitým a vlivným literárním útvarem. 
Oproti dnešku následovalo až po mši. Mnozí řečnicky talentovaní kazatelé byli tak 
oblíbení, že při jejich kázání se lidé ani nevešli do kostelů. Žalkovský vydal tiskem 
nejméně dvě svá příležitostná kázání: svatováclavské Dobrý vůdce pod praporcem 
Kristovy vojny (1687) a smuteční Kvítek májový uvadlý (1698), pronesené „při 
hojným jak duchovního tak světského stavu posluchačův shromáždění“ na pohřbu 
želivského opata Švendy. Nejvýznamnější Žalkovského dílo ale představuje obsáhlá 
sbírka mariánských kázání Růže duchovní líbeznosti, jejíž předmluva je datována 
„na děkanství chejnovském 2. ledna 1696“. František Fridrich rovněž přeložil  
z italštiny do latiny příručku pro zaopatřování umírajících Mors exarmata. Sám byl před smrtí zřejmě déle nemocen. 
Dochovala se jeho obsáhlá závěť sepsaná 22. května 1709. Svou univerzální dědičkou učinil neteř Rosalii Böhmovou. 
V testamentu mezi jinými pamatoval na svého bratra Matyáše (rovněž kněze), chýnovský kostel i na svou hospodyni 
Ludmilu Rumputovou, které odkázal za péči v nemoci dvě ovce, pět strychů žita a peřinu. Žalkovský zemřel 24. června 
1709 a pochován byl „v chrámu Svaté Trojice pod lampou“.                                            

Karel Vošta
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CYKLOKLUB CHÝNOV 
 V průběhu léta jsme se všichni věnovali 

především závodění na kolech. Sezóna závodů 
už skončila koncem srpna, takže jsme si ji mohli 
stručně zrekapitulovat. Členové MTB teamu se 
téměř každý víkend objevili na startovní čáře 
nějakého MTB maratonu nejen v našem kraji, 
ale i na Vysočině. Nejednou jsme mohli slavit své úspěchy. Největší 
radost nám dělal Lukáš Codl, který na skoro každém závodě stál 
na bedně. Mezi ženami patřila vždy k nejrychlejším naše Lenka 
Mráčková. Další závodníci, jmenovitě Jaroslav Bartáček, Jiří Brabec, 
Daniel Tichý, Daniel Eybert a Milan Rada dojížděli do cíle v první 
desítce ve svých kategoriích, za což jsme byli také moc rádi.
Už i mladší svěřenci chýnovského klubu se dokázali několikrát 
zviditelnit. Například svou kategorii v závodě Táborské okruhy ovládl 
Michal Šimák. Dále na MTB maratonu v Mladé Vožici nechal Ondřej 
Macek za zády všechny své soupeře a taktéž slavil prvenství. I 
jeho talentovaná sestra, Pavlína Macková, závodí s dospělými 
soupeřkami na nejdelších a nejnáročnějších tratích a dosahuje velmi 
uspokojivých výsledků.
O víkendu 16.-17. 8. 2014 se uskutečnil dvoudenní výlet na kolech, 
kdy jsme s dětmi navštívili nedaleký hrad Šelmberk. Počasí nám 

bohužel moc nevyšlo, ale i tak se zúčastnilo přes 
dvacet odvážných cyklistů. Všichni si přesto akci 
náležitě užili. 
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nás 
v našem snažení podporují, především našim 
hlavním sponzorům, kterými jsou pan Tomáš Blaha 
a město Chýnov. I všem ostatním sponzorům patří 
náš velký dík. A nesmíme zapomenout poděkovat 
za pomoc při organizaci sportovních akcí ostatním 
chýnovským spolkům (SDH Chýnov, Motosport 
Chýnov, FC Chýnov).

Za CK Chýnov Milan Rada ml.

Ve farnosti jsme prožili několik mimořádných akcí:

V červenci jsme připravili pro děti z farnosti i z okolí týdenní 
tábor na faře v Borotíně. Mimo jiné jsme podnikli výlet do 
Zeměráje u Kovářova, formou her jsme si přiblížili téma celého 
tábora - život blahoslaveného Hroznaty, patrona západních Čech, 
vyrobili si batikovaná trička a vůbec jsme si ten týden báječně 
užili.

V říjnu se s dětmi účastníme dětské diecézní pouti v Jindřichově 
Hradci, na listopad chystáme svatomartinský průvod pro děti, na 
prosinec již tradiční vánoční dílnu pro děti i dospělé a vánoční 
koncert.

Při opravě chýnovské fary pokračujeme omítkou na jižní straně 
směrem ke kostelu. Město Chýnov přispělo 50 tisíc Kč. Jsem 
velmi vděčný za tuto pomoc.

Mgr. Václav Mikula

Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
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  Tak nám po krátké letní přestávce jako každý rok začal fotbalový podzim. Příprava na podzimní 
část začala už měsíc po skončení úspěšné jarní části soutěže v polovině července a už za další týden nás 

čekala účast na již XIV. ročníku turnaje O 
pohár starosty města. Tentokrát za účasti 
dorostu FC MAS Táborsko, U 19, Sokola 
Želeč, Slavoje Pacov a našeho mužstva. 
Turnaj se opravdu vydařil ať už pěkným 
počasím, tak hlavně pěknými výkony 
domácích, kteří dokázali ve velmi okleštěné 
sestavě (skončili Pěknic, Šmíd a Bartáček) 
po osmi letech opět v turnaji zvítězit po 
výhrách nad Pacovem 3:0 a ve finále nad 
Želčí 2:1. Navíc naši hráči vyhráli i soutěže 
jednotlivců – nejlepším střelcem turnaje se 
stal Vlastimil Hruška a nejlepším brankářem 
také už konečně domácí Radek Basík. 
 Po tomto turnaji následovalo několik 
přípravných utkání, z nichž nejvíce potěšilo 
vítězství nad tradičním účastníkem krajského 

přeboru Rašelinou Soběslav v poměru 3:1.
 Mistrovská část soutěže 1. A třídy mužů, ve které jsme byli zařazeni do skupiny B, kde je mimo jiné 
osm týmů z Českých Budějovic a okolí, začala 17. 8. domácím utkáním s Dobrou Vodou u ČB. Vyrovnané 
utkání jsme dost nešťastně prohráli 1:2 spornou penaltou, kterou viděl pouze rozhodčí. V tomto utkání jsme 
také doplatili na v té době úzký kádr „A“ mužstva, které muselo být doplněno několika hráči „B“ mužstva.  
K dalšímu utkání jsme jeli na hřiště jednoho z favoritů soutěže Roudné „B“, kde jsme opět prohráli 2:1 
a opět gólem z penalty. Kladem ale bylo, že se nám v tom týdnu podařilo získat na hostování tři mladé 
hráče z  Táborska (Štiller, Balík, Cáska), kteří už mohli hrát, a proto jsme i v Roudném hráli vyrovnanou 
partii. V neděli 31. 9. nás čekal další tým  
z Budějovicka, a to Slavia ČB. Přesto se nám 
po poledním vydatném lijáku, kdy na hřišti 
místy stála voda, podařilo doslova vybojovat 
první vítězství a získat první tři body. Góly daly 
právě mladé posily Štiller a Balík. K dalšímu 
utkání jsme jeli opět do ČB, kde jsme se 
utkali s domácí Lokomotivoua prohráli 1:0, po 
odevzdaném výkonu. Tuto neděli jsme hráli 
poslední utkání před uzávěrkou tohoto vydání 
Občasníku s mužstvem Nová Ves – Brloh, a po 
špatném výkonu prohráli 2:0.
 U dorostu za úspěch považujeme 
získání nového trenéra Františka Kalouska, 
který se ujal funkce v přípravě na podzimní 
sezonu. V mistrovských utkáních zatím dorost 
prohrál v Plané nad Lužnicí (toto utkání ale 
ještě řeší STK), doma zvítězil nad mužstvem Tučap a v neděli v Dražicích nehrál pro nezpůsobilý terén.
 Žáci zahájili mistrovskou část v sobotu 6. 8. utkáním na hřišti Sokola Sezimovo Ústí, kde vyhráli 3:2. 
Tento pátek nakonec nehráli s kombinovaným mužstvem Dražic/Řepeč pro odřeknutí utkání soupeřem.
 Mužstva přípravek své soutěže teprve zahájila, starší má odehraná dvě utkání - obě prohrála, mladší 
má odehrané jedno utkání, ve kterém zvítězila. Tuto sobotu obsadila mladší přípravka pěkné druhé místo  
v turnaji O pohár starosty města Tábora.
 Vzhledem k tomu, že se mistrovské soutěže teprve rozbíhají, je to nyní vše, co mohu občanům města 
z fotbalového dění sdělit. Podrobnější informace a výsledky zbývající části soutěží vyjdou v prosincovém 
vydání.                                                                              Václav Zadražil, místopředseda FC Chýnov

ZE SPORTU: FOTBAL
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ZE SPORTU: KUŽELKY - září 2014
V novém ročníku kuželkářských soutěží budou v okresním přeboru dvě družstva našeho oddílu. Sokol Chýnov „A“ 
sestoupil do této soutěže z KP2 a bude velice těžké vybojovat postup zpět. Sokol Chýnov „B“ by mohl při troše 
potřebného štěstíčka bojovat o střed tabulky. Ženy se budou ve 2KLZA určitě snažit obsadit co nejvyšší příčky. 
Během prázdninové přestávky v rámci přípravy odehráli naši kuželkáři  a kuželkářky několik turnajů, na kterých 
dolaďovali formu. Většinou si vedli velmi dobře. Například na turnaji v Borovanech zvítězila v kategorii žen Alena 
Kovandová,  v Pelhřimově , kde byla odehrána soutěž dvojic, obsadila Hana Peroutková s domácí L. Landkamerovou 
2. místo a Věra Návarová s Alenou Kovandovou byly o stupínek níže, na 3. místě. Dvojice Jiří Dvořák, Pavel Petrů 
prošla vítězně Gambrinus Cupem, konaném na kuželně Konstruktivy Praha. Vítězní byli i v Jihlavě, na kuželně PSJ 
na turnaji Ježek Cup.  V Kamenici nad Lipou vyhrála  soutěž dvojice žen Dvořáková Michaela a Mašková  Blanka. 
Třetí místo patřilo Aleně Kovandové a Věře Návarové a v mužích Jiřímu Dvořákovi a Pavlovi Petrů. Toto všechno 
by se mělo v mistrovských bojích zúročit.
Do nového ročníku soutěží jdou družstva téměř ve stejném složení jako v minulé sezóně. Pouze u žen odešla do 
Tábora Šárka Ondřejová, která však stejně poslední mistrovské zápasy za Chýnov již nehrála.  
Na hostování jsou: V Rakousku v týmu  Polizei Wells – Jiří Dvořák, v družstvu KSC Schneegattern – Pavel Petrů.  
V SK Žižkov Praha – Blanka Mašková. 

Soupisky našich družstev:
Sokol Chýnov „A“
Pavel Bronec, Libuše Hanzálková, Pavel Langweil, Miroslav Mašek, Oldřich Roubek, Dušan 
Straka,  Vladimír Zíka
Sokol Chýnov „B“
Tomáš Hes, Stanislav Kaprál, Luděk Král, Michal Návara, Jiří Šalát, Karel Trpák

Sokol Chýnov – ženy
Miroslava Cízlerová, Jana Takáčová, Dita Kotorová, Alena Kovandová, Věra Návarová, Hana Peroutková,
Všem kuželkářům přejeme co nejlepší dosažené výkony v celé nastávající sezóně.

Michaela Dvořáková je členkou kuželkářského oddílu TJ Sokol Chýnov.  
V letošním roce měla další velmi úspěšnou sezónu. Nejprve se stala celkovou 
vítězkou v Poháru mladých nadějí, kde dosáhla nejvyššího celkového počtu 
bodů. Pak následovalo mistrovství ČR v soutěži jednotlivců, kde získala dvě 
zlaté medaile.
Výsledky mladé nadějné kuželkářky ocenil i starosta města pan Pavel Eybert. 
Na snímku je Michaela Dvořáková v obřadní síni městského úřadu společně 
s rodiči a zástupkyní kuželkářského oddílu paní Blankou Roubkovou.

Blanka Roubková

Setkání s AČR a integrovaným záchranným systémem v Chýnově

Letošní „válka“ byla sice pro nepřízeň počasí zrušena, přesto bylo možné si prohlédnout část 
vojenských historických vozidel a případně se i svézt...
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MOTORSPORT CHÝNOV na sklonku sezóny 2014
 V době uzávěrky tohoto vydání jsme vám nemohli přinést ani pozvánku na Strmý vrch v Chýnově, 
protože by v době vydání bylo již pozdě, a zároveň ani reportáž z tohoto závodu, neboť v době uzávěrky ještě 
nebyl podnik uskutečněn.
 Zatím se neuzavřely ani všechny motokrosové seriály, jichž se naši sportovci účastní, přesto je už 
hodně kvalitních výsledků na dobré cestě a od posledního vydání se uskutečnilo i několik zajímavých akcí, 
o nichž bychom vás rádi informovali.

 Poslední závod chybí do konce seriálu MMČR 
v motokrosu, kde v juniorské třídě 65ccm po pěti 
odjetých závodech jasně vede náš týmový jezdec 
Adam Kovacs a k zisku titulu Mezinárodního mistra 
ČR mu chybí už jen krůček v podobě posledního 
závodu v Horažďovicích. Stačí však maličkost, 
jako například zranění, nebo technická porucha  
v závodě, a může být vše jinak, je to zkrátka 
motokros. Dobře si vede i další náš jezdec Áda 
Straka, který je průběžně čtvrtý v seriálu MMČR 
třídy Veterán 40+. Tento jezdec se pro letošek stal 
i jasným přeborníkem Jihočeského kraje v téže 
kategorii, stejně jako šestnáctiletý Dominik Zeman, 

který v našich barvách získal titul krajského šampióna ve třídě Amatér MX2. Čtvrté místo zaujímá další náš 
týmový jezdec Lukáš Komprda v Mezinárodním mistrovství Rakouska v motokrosu ve třídě MX2, do konce 
šampionátu mu zbývají dva závody. I on se pokusí ještě bojovat o vavříny v celkovém pořadí.
 Průběžně čtyři první místa drží naši kluboví jezdci i v seriálu MotoCare Amater Cup, který bude 
mít poslední dějství na konci září v Nihošovicích u Volyně. Naši jezdci mají na předních pozicích rozjeté i 
další motokrosové seriály, jako například Šumavský pohár nebo Chalupa Cup. O celkových výsledcích vás 
budeme detailně informovat až po skončení sezóny.
 Offroadový specialista Roman Körber nás mezitím dobře reprezentoval i na extrémním enduru 
v Rumunských Karpatech, kde skončil v silné mezinárodní konkurenci pátý. Stali jsme se též jako tým 
partnerem celorepublikového finále Miss Prima 
křivky 2014, kde měl mj. právě Roman Körber 
svou motoshow přímo na pódiu pražského divadla 
Hybernia před televizními kamerami.
Po pořadatelské stránce jsme zastřešovali 3. ročník 
závodů fichtlů a pitbiků v Chotovinách. Zde patří 
velký dík především rodině Krejčových z Chotovin 
a Sládkových z Chýnova, kteří se na organizaci 
podíleli největší měrou a většina jejich rodinných 
příslušníků i závodila. Vítězem nejrychlejší 
kategorie pitbike Elite se stal další náš jezdec 
Honza Hladík.
 V srpnu jsme též intenzivně pomáhali 
pacovským kolegům při uspořádání závodu Mistrovství Evropy motokrosových družstev juniorů a žen.
Sportu zdar a mějte hezký podzim!                                                           Evžen Zadražil, předseda organizace

XXXII. ročník závodu do Strmého vrchu 
v Chýnově 

se pojede v sobotu 20. září.
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Staronový Vožický chléb?
Není to tak dávno, kdy jsem si k snídani či k svačině ukrajovala nejlépe ještě teplý Vožický 
chleba a mohla si vychutnat tu nenahraditelnou kvasovou chuť s dozvukem nahrubo 
namletého kmínu a soli. 
Mé „vožické“ chvíle se ale před časem ztratily v nenávratnu. Bohužel. 
Začala jsem tedy hledat vhodné adepty, kteří by mohli aspoň trochu utišit dobu mého 
chlebového temna. V různých druzích kupovaných chlebů jsem cítila všechno možné, jen 
ne již zmíněný chlebový kvas a vůni upečené pšenice. Buchty – nasládlé a plné různých 
pokrmových tuků. Byť s popisem celozrnný, vícezrnný nebo nejlépe žitný, který je obarvený pouze karamelem a  
v lepším případě melasou. A podvědomí se tím utužuje. Žitné pečivo musí být přece černé jak bota! Jaká blbost :/ 
Tak jsem si na internetu našla kváskovou mapu. A byla jsem šokovaná, kolik nadšenců jen tak za pár dobrot (domácí 
vajíčko, zelenina, sypaný čaj) či za vůbec nic daruje část chlebového kvásku. Domluvila jsem si proto schůzku na předání 
a pustila se do chlebové výroby. Skoro všechny začátky bývají spíš usměvné. A taky že jo :). Mé chleby se podobaly 
spíše pizze nebo rozpláclému štrúdlu (závin). Nevzdávala jsem to ale. Každý týden jsem se jednou do rozdělání kvásku 
a pečení pustila. Nakoukala jsem na netu různé návody a 
pročetla spoustu rad. Normálně se u mě projevila čirá závist, 
jak šikovní lidé u nás jsou a že jim to prostě peče jedna báseň. 
Metoda pokus - omyl se osvědčila. A dnes již můžu říct, že 
to není tak obtížné, jak se na první pohled zdá. Můžete si  
z pytlíku mouky, vody a kvásku upéct něco, co se chutí už 
trochu blíží našemu jihočeskému Vožickému. Po upečení 
se cítíte zatraceně dobře a hlavně si konečně pochutnáte na 
poctivém božím daru. To je zázrak, který vám nikdo nevezme.  
S meltou, žervé nebo tvarohem s bylinkami, utřeným 
česnekem a domácími sladkými rajčátky přelité umeoctem - 
jste v ráji. A na chvilku i zapomenete na všechny Maurerovy 
vyhlášené restaurace :), protože se z Vás stal pekař a gurmet. 
A o tom to je! :) 

Iveta Peclinovská 
(část převzata z mého blogu: www.power-yoga.cz)

Vzpomínky na mýdlové hoblinky  
aneb není mýdlo jako mýdlo

Spousta z nás se snaží žít zdravěji a lehčeji. Objevujeme 
nové možnosti ve skladbě potravin, chceme mít rádi své 
tělo a ducha. A to je fajn. Bohužel dnešní doba nenahrává 
prosté jednoduchosti a zdravému selskému rozumu. Cena je 
přece nejdůležitější! A proto chemické koktejly všeho druhu 
nalezneme skoro kdekoli. 
Zajdete-li dnes do obyčejné drogerie, z regálů se na vás 
vyřítí velmi neobyčejné produkty. Běžné mýdlo průmyslově 
vyráběné především z ropných derivátů, chemické tenzidy (agresivní saponáty jako je např. Sodium Laureth Sulfate, 
který obsahuje téměř každé mýdlo a sprchový gel, aby dobře myl a čistil), parabeny, stabilizátory, chemické vůně či 
barvy a další látky. Přírodních látek v nich najdete opravdu poskrovnu. Jestliže tam už nějaké jsou, tak většinou pouze 
v 1 % zastoupení (to aby se zřejmě neřeklo)...
Řešení ale existuje. A není vůbec drahé :). Zkuste si vyrobit či zakoupit přírodní rostlinná mýdla na bázi našich 
českých kvalitních olejů (řepkový, slunečnicový, lněný aj.). Pokožku nedráždí a nevysušují. Pokud se malinko přetuční 
a přidají do nich další výživné složky a oleje, mohou mít - na rozdíl od klasických mýdel a sprchových gelů - také 
terapeutické účinky. Je to vlastně jednoduché, jestliže mýdlo neobsahuje žádné potencionálně agresivní chemické 

složky, pak zejména citlivá, alergická a ekzematická pokožka nemá na co reagovat, a 
tak se postupně léčí a dává dohromady. A když mýdlo navíc ještě obsahuje spoustu 
bylinek, esenciálních olejíčků, kvalitních olejů a léčivých složek jako je med nebo kozí 
mléko, tak si naše pokožka doslova lebedí... Je to cesta ven. A není to vůbec těžké. 
Chce to jen začít :). Mne to štěstí již potkalo a rostlinná mýdla budu stále vyrábět. 
Navzdory všem korporátním „sprcháčům“ :)

Iveta Peclinovská (část převzata a upravena z www.mydloteka.cz)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
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Návštěva v partnerské obci Oberthal objektivem Josefa Musila

V Alpách nás vyvezli až do výšky 1900 m. n. m.      V Oberthalu se konal tradiční Schwingenfest.    

Na návštěvě Bernu u  parlamentu.               Prohlédli jsme si i českou ambasádu  
a promluvili s konzulkou. 

Exkurze v tradiční sýrárně v Oberthalu. Ubytováni jsme byli jako obvykle v rodinách. 
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Město Chýnov a Městská knihovna Chýnov se vzhledem k připravované výstavě
„První světová válka očima sběratelů a chýnovských občanů“ 

(výstava bude k vidění v Měk Chýnov od 2. do 31. 10. 2014)
obrací na občany, kteří vlastní památky po svých otcích, dědech a pradědech, kteří bojovali jak v rakousko-uherské 
armádě, tak v legiích. 
Jedná se o fotografie, pohlednice, dopisy, korespondenční lístky Polní pošty jak z „pole“, tak ze zajetí, doklady, 
vyznamenání, různé části výstroje a výzbroje, suvenýry, např. zapalovače z patron, tabatěrky, jídelní misky tzv. 
„ešusy“, polní lahve, lžíce, různé obrázky, publikace, dobový denní tisk, časopisy apod. Nabízené věci bychom 
potřebovali již v týdnu od 22. září 2014

Předem děkují
Město Chýnov - Mgr. Pavel Eybert, Městská knihovna - Daniela Velasová, kurátor výstavy - Mgr. Zdeněk Flídr, 
Jihočeský klub sběratelů v Táboře - Mgr. Jiří Kohout  
Případné dotazy, prosím, směřujte na tel.: 381 297 647 nebo na „jiraskova@chýnov.eu“

....děkujeme a těšíme se na viděnou na výstavě!

Nevím jak vám, ale mně se zdá, že jsou stále častěji nějaké volby. Než člověk 
vydechne v období povolebním, už je tu období předvolební.
Přesto… volby jsou neodmyslitelnou součástí fungování společnosti. A 
to společnosti, jež, ať si o tom myslíme cokoliv, má atributy společnosti 
demokratické. Proto mě mrzí, když slyším kolem sebe názory, které, občas  
s ironickým podtextem, důležitost voleb bagatelizují.
Orientovat se v politice je složité. Jsme všichni pod tlakem obrovského množství informací, jsou nám předkládány 
názory, které se liší jak noc a den, politické prostředí se nám jeví podivné, neprůhledné a složitost právního 
systému je pro nás téměř nerozluštitelná. A k tomu se zdá, že stále více přibývá těch, kteří administrují (možná 
zbytečně složitý) chod státu, než těch,  kteří skutečně něco vytvářejí..  
Přesto… jsme občané tohoto státu a máme právo svobodně volit a být voleni. Nenechme si to ničím otrávit a 
využívejme ho!
Demokracie je obecně považována za „nejméně špatný“ model vlády. Nemáme jinou možnost, neznáme jinou, 
obecně přijatelnější, formu organizace společného soužití. 
Svobodné volby jsou nejosvědčenějším prostředkem proti dlouhodobému přivlastnění si moci a proti korupci. 
A stejně tak jsou určitou ochranou před různými autoritativními iniciativami, které na základě polopravd a 
neznalosti nabízejí zdánlivě jednoduchá řešení společenských problémů. Proto volme!  
Blíží se komunální volby, které se účastí voličů trochu liší od voleb ostatních. Je to tím, že občané mohou volit 
konkrétní lidi, které znají ze svého okolí. 
Byl jsem dlouhá léta členem chýnovského zastupitelstva. Zastával jsem v něm funkci předsedy finančního 
výboru a byl tak zapojen do činnosti hlavně v oblasti financí.
Hospodaření s finančními prostředky není záležitost jednoduchá. Zastupitelstvo se nejprve musí v rozpočtu 
dohodnout na konkrétním účelu jejich využití. A následně pak probíhá plnění naplánovaných úkolů, společně 
s další činností zahrnující správu města (tzn. investice, opravy, provoz atd.). K tomu pak patří vedení veškeré 
související ekonomické administrativy. V posledních letech k tomu navíc přibyla práce na administraci a 
vyúčtování peněžních prostředků, které byly přijaty z různých dotačních fondů. Je to velmi náročná práce. 
Znamená to i neustálé sledování platné legislativy, která je složitá a navíc se dost často mění.
Vše, co jsem uvedl, je podrobováno kontrolám interním a hlavně podrobným kontrolám příslušných vyšších 
orgánů státní správy. Je třeba napsat, že výsledky a hodnocení této kontrolní činnosti jsou dlouhodobě na velmi 
dobré úrovni. Hlavní zásluhu na tom má velmi dobrá práce současného starosty pana Eyberta a ekonomky paní 
Švecové. 
Končí volební období a v současné době je Chýnov město bez finančních závazků – to je slušná vizitka a dobrý 
počinek do budoucna.  
Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo a jím zvolené vedení města bude dobře pracovat pro rozvoj Chýnova. 
Přeji mu v tom hodně úspěchů.                                                                                                     Jaroslav Mládek

ZAMYŠLENÍ: Už zase volby…
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NECKYÁDA  2014

Už 9. ročník závodů na neckách o ceny uspořádalo město Chýnov v sobotu 30. 8. 2014 od 14.00 hodin 
ve „vodní nádrži“ v Chýnově. Závodů se zúčastnilo cca 30 závodníků. Vzhledem k tomu, že počasí bylo 

objednáno a dodáno krásné, celé sobotní odpoledne se vydařilo. Těšíme se na další ročník.

V letošním roce proběhla v našem městě soutěž o nejhezčí květinami vyzdobená okna a 
zahrádky. Občané Chýnova se snaží, aby okna i zahrady hezky vypadaly. Mnozí z nich se ani 
do soutěže nepřihlásili a květinami zdobí své příbytky každoročně, i když je ani nemají na 
frekventovaných místech. Proto bych se chtěla přimluvit, aby i obyvatelé bydlící na náměstí 
a Městský úřad šli příkladem a svá okna vyzdobili, jak to často vidíme v jiných městech a 
obcích. Je škoda, že na celém náměstí jsou květiny jen na dvou domech. I historickému 
můstku, který vídáme na starých pohlednicích a v  Chýnovské čítance, by více slušely květiny 
než obří oboustranná reklama. Jak to, že takovou „okrasu“ nemají mosty v jiných městech?

Dagmar Lazárková

Výsledky soutěže „Rozkvetlé Chýnovsko 2014“
Město Chýnov se svojí školskou a kulturní komisí uspořádalo letos první ročník soutěže 
„Rozkvetlé Chýnovsko“. Cílem bylo soutěživou formou podnítit další zájemce o co nejkrásnější 
vnější vzhled našeho města. Na konci prázdnin komise všechny přihlášené soutěžící obešla a 
vyhlásila následující pořadí:

Kategorie – předzahrádky:
1. místo Marie Brokešová, Chýnov, ul. Mládeže 370
2. místo Marie Pospíchalová, Chýnov, ul. Tyršova 361
3. místo Eva Turečková, Chýnov, ul. K Hůrkám 477
4. místo Jana Hanousková, Chýnov, ul. Tyršova 257

Kategorie - okna
1. místo Alena Kovandová, Chýnov, ul. U Kuželníku 425
2. místo Vladana Radová, Chýnov, Gabrielovo nám. 16
3. místo Magdaléna Pufrová, Chýnov, ul. Nádražní 149
4. místo Kateřina Švehlová, Chýnov, ul. Za Školkou 495

V uplynulém týdnu se uskutečnilo na městském úřadě slavnostní vyhlášení výsledků a předání 
cen nejlepším, kde ocenění obdrželi dárkové poukázky do zahradnictví fy Josef Basík. Věříme, 
že i v dalším roce se akce uskuteční a přidá se větší počet občanů, aby naše město bylo stále 
krásnější.                                                                        Za ŠKK města Mgr. Josef Musil, předseda 

ROZKVETLÉ CHÝNOVSKO 2014
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Pronajmu 

(popř. prodám)

byt 2+1 

s malou zahrádkou 

v Chýnově.

tel.: 721 956 544

Kandidáti pro komunální volby 2014
jméno věk povolání bydliště
Mgr. Milan Rada 43 učitel Chýnov
Ing. Olga Svobodová 47 ekonom Chýnov
Otto Strakatý 48 strojvedoucí Chýnov
Václav Zadražil 62 důchodce Chýnov
Ing. Dagmar Lazárková 61 důchodce Chýnov
Mgr. Miroslav Mládek 62 učitel Chýnov
Ing. Zdeněk Kulík 46 revírník Záhostice
Jaroslava Strakatá 45 OSVČ Chýnov
Mgr. Václav Mikula 41 pastorační asistent Chýnov
Ing. Vladimíra Hesová 38 ekonom Chýnov
Jaroslav Mládek 58 OSVČ Chýnov
Ing. Karel Tureček 43 poslanec Chýnov
Josef Buřič 60 OSVČ Chýnov
Hana Petrů 56 vedoucí šk. jídelny Záhostice
Veronika Kubičková 23 studentka Chýnov

Starostové a nezávislí je hnutí, které chápe výkon 
veřejných funkcí jako službu občanům při 
uplatňování demokratických pravidel vládnutí  
a veřejné správy. Ve svém programu hnutí usiluje 
o vyvážení oprávněných zájmů všech společenských 
skupin s důrazem na svobodu a odpovědnost 
jednotlivce, solidaritu společenství občanů a 
zasahování veřejné moci pouze v těch případech, 
kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.
Cílem činnosti hnutí je vytvoření optimálních 
podmínek pro život občanů v právním a fungujícím 
státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální 
samosprávu a uplatňuje princip subsidiarity.  
Poprvé kandidovali Starostové a nezávislí   
v komunálních volbách v Chýnově roce 2010 a  
v tomto roce se také naši kandidáti stali členy Rady 
města Chýnova. V období, kdy Rada Chýnova byla 
dvoubarevná, poprvé od listopadu 1989, se podařilo 
rozpočet města oddlužit. Úspěšně jsme zrealizovali 
řadu investic, např. zateplení budovy hasičárny, 
čistírnu odpadních vod Záhostice, výstavbu cest a 
chodníků. Díky změně rozpočtového určení daní 
a také díky působení našich zástupců v Praze byl 
navýšen rozpočet města každoročně o 3-4 miliony 
korun. 
Uděláme vše proto, aby se naše město  mohlo chlubit 
nulovou zadlužeností a přitom se dál úspěšně 
rozvíjet – chceme dál pokračovat v přílivu investic. 
Zasadíme se o to, aby Chýnov byl atraktivním 
místem pro život všech generací. 

Chýnov - město bez dluhů
Se Starosty a nezávislými více investic pro Chýnov
Stabilní příjmy a stabilní rozpočet pro Chýnov

Zapojte kdekoli 
do zásuvky svůj 
Turbo Internet

Vodafone
Power to you

Vytvořte si se službou Připojení bez kabelu 
vlastní Wi-Fi síť až pro 36 zařízení.

Více informací v prodejně Vodafonu,
Erbenova 572, Tábor.

po–pá 9.00–18.00
so 9.00–12.00
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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 

 

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

Kurzy němčiny 
v Městské knihovně v Chýnově

• Začátečníci i pokročilí
• Individuální i skupinová výuka
• Děti i dospělí
• Příprava na státní maturitní zkoušku 

Individuální výuka od 200 Kč/hod, 
skupinová od 80 Kč/hod

Informace: nemcinavchynove@seznam.cz 
tel. 721622145, 
osobně Městská knihovna Chýnov 
pondělí 15:30 – 16.00

Upozorňujeme 
občany, 

kteří ještě neuhradili 
poplatek ze psa 

na rok 2014, 
aby tak co nejdříve 

učinili.

Děkujeme.


