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OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 103                                                                 prosinec 2014

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, děkuji vám jménem nově 
zvoleného zastupitelstva i svým za důvěru, kterou 
jste nám dali zvolením do nového nadcházejícího 
čtyřletého období. Věřím, že se všichni budeme snažit 
odvést svoji práci v zastupitelském sboru, jak jen to 
půjde nejlépe. Zároveň mi dovolte popřát vám hodně 
štěstí, zdraví i úspěchů do dalšího roku.
V následujících řádkách si vás dovolím informovat  
o prioritách, které máme pro příští rok a možná i na další 
připraveny. Poměrně daleko je příprava největší investice 
příštího roku, a to rozvod vody k vytápění 54 nemovitostí 
v místní části Kloužovice z Bioplynové stanice ZD. 
Celkový náklad bude okolo 15 mil. Kč, když zhruba 
polovinu máme přislíbenu ze Státního fondu ŽP, druhou 
polovinu pak budeme investovat z úvěru splatného  
v horizontu 15-16 let z výnosů prodeje tepla obyvatelům 
Kloužovic, kteří se rozhodli s námi na tomto projektu 
spolupracovat. Přesnější data budou známa po ukončení 
výběrového řízení na dodavatele, které skončí ještě letos. 
Na domě s pečovatelskou službou jsme  již  zasklení 
pavlačí provedli, nyní probíhá zasklení pavlačí na 20 
bytovce a je předpoklad dokončení prací ještě letos nebo 
nejpozději počátkem ledna. Oba tyto domy chceme 
zateplit a čekáme na vypsání nového programu Zelená 
úsporám, nebo podobného. Pokud bychom nebyli vybráni 
(už se nám to jednou stalo), chceme tyto domy zateplit  
z vlastních prostředků. Zde vybíráme nájemné a tak se 
jedná i tady o návratnou investici, jde jen o to, jakou dobu 
se investice bude vracet. Obyvatelé bytů v těchto domech 
získají na tepelné pohodě a ušetří za plyn na 
vytápění. 
Připravujeme dále položení umělohmotného 
povrchu na antukových tenisových hřištích. Zde 
by mělo dojít ke kofinancování nákladů k dotaci 
50 na 50% při celkovém objemu něco nad jeden 
milion Kč.
V lednu bude zastupitelstvo města rozhodovat  
o prioritách ve výstavbě a opravách komunikací 
a chodníků, oboje v řádech cca 1,5 mil Kč  
z vlastních zdrojů. Teprve na jaře pak uvidíme, 
zda bude možné žádat o nějakou dotaci.
Na zakoupených pozemcích (3,5 ha) jsme 
zadali zhotovení zastavovací studie pro budoucí 
zasíťování a výstavbu rodinných a bytových 
domů .V roce 2015 bychom chtěli získat územní  
i stavební  povolení pro všechny sítě, včetně 

komunikací.
Na Kobylínech bychom chtěli vyměnit veřejné osvětlení. 
Nové sloupy, nová svítidla. U hasičské zbrojnice 
v Chýnově bychom měli vybudovat přístřešek pro 
hasičskou techniku. Pro naše pečovatelky chceme 
vybudovat dvě garáže u domu s pečovatelskou službou. 
V areálu fotbalových hřišť máme záměr postavit 
zastřešené podium pro různá kulturní vystoupení, ale i 
pro vyhlašování vítězů soutěží. Podaří-li se nám získat 
do majetku města hrobku Františka Nekuta a rodiny,  
o kterou se nikdo nestará, chceme provést generální 
opravu komplexním přestavěním této zajímavé stavby.
Pro zvýšení bezpečnosti v dopravě v oblasti prodejny 
Jednota v Tyršově ulici bychom chtěli rozšířit parkovací 
možnosti u tohoto obchodu. V neposlední řadě ze 
stavebních záměrů chceme podporovat výstavbu obchvatu 
Chýnova, byť je to primární záležitost Ředitelství silnic 
a dálnic. Zde můžeme vyjít vstříc výměnami pozemků 
z obecního majetku s vlastníky pozemků pod budoucí 
komunikací. V průběhu letošní zimy chceme prořezat 
cesty Na Močítkách a upravit podklad komunikace 
vysypáním drobné drtě. Jistě jsem nevyjmenoval vše, co 
bude zhotovováno, mnoho věcí přinese čas a problémy 
vzniklé ad hoc.  Toto jsou však už dnes reálné představy 
zapracované většinově i do rozpočtu pro r. 2015, který 
projednalo zastupitelstvo  na svém jednání 9. 12. 2014, a 
jde tedy o to postarat se o realizaci.

Za Zastupitelstvo města Chýnov
Mgr. Pavel Eybert, starosta
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Nově ustavené orgány města Chýnov:
Rada města: 
Pavel Eybert, Jan Pistulka, Milan Rada, Oto Strakatý, Jan Šmejkal

Finanční výbor:
Předseda: Musil Josef 
Členové:  Bubeník Jindřich, Kučera Bohuslav, Mikula Václav, Zadražil Václav

Kontrolní výbor:
Předseda: Peroutka Miroslav
Členové: Jelínek Václav, Marečková Helena, Novotná Jiřina, Stejskal Libor 

Školská a kulturní komise: 
Předseda: Rada Milan
Členové:  Bílková Klára, Hes Jan, Jirásková Štěpánka, Málková Helena, Mikulová Ludmila, Mládek   
  Miroslav, Novotná Jiřina, Svobodová Jitka, Šmejkalová Stanislava, Velasová Daniela,   
  Zadražil Evžen

Stavební komise
Předseda: Pistulka Jan
Členové: Bartáček Jaroslav, Douchová 
Jana, Menšík Tomáš, Mlynář Karel, Strakatá 
Jaroslava, Štokinger Stanislav

Komise životního prostředí a zemědělství
Předseda: Strakatý Otto
Členové:     Kulík Zdeněk, Švec František, 
Tureček Karel, Strnadová Božena, Zadražil 
Libor

Sociální a zdravotní komise:
Předseda: Hes Tomáš
Členové:  Basíková Eliška, Šmejkal 
Jan, Bednářová Kateřina, Černý Rostislav, 
Eybertová Dagmar, Fraitová Andrea, 
Hanousková Jana, Kainráthová Renata, 
Mládková Dagmar 

Sbor pro občanské záležitosti:
Předsedkyně: Fučíková Marie
Členky:   Betáková Jitka, Butalová 
Anna, Čekalová Simona, Dvořáková Hana, 
Fraitová Andrea, Komárková Jitka, Málková 
Helena, Mládková Dagmar, Musilová Marie, 
Rakušanová Bohumila, Váchová Jarmila 

Komise pro projednání přestupků:
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, Marie Fučíková,
JUDr. Petr Hasík

Se svými náměty, připomínkami 
se můžete obracet na tyto představitele 
města, nejlépe vždy dle příslušné agendy.
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM - listopad 2014
Motto: „Kdo je nejostřejším kritikem? Neúspěšný 
diletant.“ Johann Wolfgang von Goethe

Školní rok 2014/2015 byl na Základní škole Chýnov, okres 
Tábor zahájen se 377 žáky v 18 třídách. Dva žáci plní povinnou 
školní docházku ve škole mimo území České republiky, jsou 
našimi kmenovými žáky, ale nejsou zahrnuti v celkovém 
počtu. Do školních lavic poprvé usedlo 49 prvňáčků. Ve všech 
třídách bylo dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2014 integrováno 
celkem 14 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito 
žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, dále 
jeden žák se zdravotním znevýhodněním pracuje podle 
IVP. Základní školu navštěvují tři cizinci (1x Slovensko, 2x 
Ukrajina). 
Ve školní družině je zapsáno 174 žáků, ve školním klubu 80 
žáků. 
Co vše se nám v 1. čtvrtletí nového školního roku podařilo:
V oblasti výchovně vzdělávací 
•  Ukončili jsme projekt Zvyšování motivace k technickému 
vzdělávání. 
• Naše škola je již 20 let zapojena v humanitárním hnutí 
Hnutí na vlastních nohou, které nese logo Stonožka.  
Ve dnech 20. 10. – 24. 10. 2014 jsme realizovali Stonožkový 
týden. Celá škola se proměnila v cukrárny, kavárničky 
i restaurace s rychlým občerstvením. Velké poděkování 
patří třídním učitelům, ale i rodičům žáků, protože 
maminky připravily plno sladkostí. Dále děti prodávaly 
řadu svých výrobků například z korálků, podzimní věnce, 
drátkované a háčkované ozdoby, pokojové květiny, malby 
atd. Podílely se rovněž sběrem kaštanů. 5. 12. 2014 byli naši 
nejúspěšnější žáci (5. ročníky) pozváni do Prahy na mši 
pro Stonožku, kterou celebroval Dominik kardinál Duka. 
Žákyně Kateřina Markvartová a Kamila Doubková převzaly  
z rukou Dominika kardinála Duky v Arcibiskupském paláci 
cenu za výtvarnou soutěž – Chrám svatého Víta, Václava a 
Vojtěcha. V letošním roce jsme na konto Stonožky odeslali 
38.678,-Kč. Od roku 2004, kdy jsem nastoupila do funkce 
ředitelky, až do roku 2014 naši žáci získali pro konto Stonožky 
celkem 323.838,50 Kč. Myslím, že za to si žáci i pedagogové 
zaslouží velkou pochvalu. 

• Ve dnech 22. a 23. září 2014 proběhlo v Hořovicích 
setkání Přidružených škol UNESCO, kterého se zúčastnila 
Mgr. Marie Hánová a Mgr. Jana Hrušková s prezentací 
Mezinárodní rok geologie. Byl zvolen Koordinační tým 
Přidružených škol UNESCO, ředitelka školy je jeho členem. 
Dále zde byla schválena nová Charta Přidružených škol 
UNESCO. Pro příští školní rok (rok 2015) bylo vyhlášeno 
téma Mezinárodní rok světla a Tradice, mýty a kulturní 
památky.

• Hned začátkem školního roku jsme uskutečnili netradiční 
formy výuky: projekt Světový den pro srdce (29. 9. 2014) 
a Evropský den jazyků (29. 9. 2014). V rámci celoškolního 
projektu Světový den pro srdce jsme vytvořili kvalitní 
program (Přidružená škola UNESCO – na téma Zdravý život 
ve zdravém prostředí). V rámci tohoto dne jsme zrealizovali 
též evakuaci školy ve spolupráci s HZS JčK ÚO Tábor.
• Zorganizovali jsme Memoriál Tomáše Havla (30. 10. 2014) 
– přespolní štafetový závod na počest našeho bývalého žáka.
• Podporujeme občanské sdružení CPK – CHRPA – výcvik 
koní pro hiporehabilitaci, prodej zajišťuje žákovská rada, za 
prodej pohlednic jsme odeslali částku 2.440,-Kč.
• Obdrželi jsme poděkování za spolupráci při sbírkové 
preventivní akci Český den proti rakovině za částku 10.974,-
Kč.
• Pan učitel Jaroš zajistil pro žáky 8. a 9. tříd promítání filmů 
k dějinám 20. století.
• Mgr. Marie Hánová představila naši školu jako Přidruženou 
školu UNESCO na Podzimních dnech EVVO v Českých 
Budějovicích (příklady dobré praxe). 
• Prostřednictvím Speciálního pedagogického poradenského 
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a vzdělávacího centra (PorCeTa, o.p.s.) jsme zajistili pro žáky 
šestých, sedmých a osmých ročníků program protidrogové 
prevence.
• Děvčata šestých ročníků se zúčastnila přednášky Mezi námi 
děvčaty z cyklu Čas proměn. 
• Pro žáky třetích až pátých ročníků jsme zajistili akci 
Dentální hygiena firmy Wrigley. Akce byla doprovázena 
ukázkami zdravé výživy, které připravily zaměstnankyně 
školní jídelny.
• Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu 

Atletika pro děti do škol. Dále jsme přihlášeni do projektu 
Šachy do škol.
• V rámci volby povolání pro žáky 9. tříd Mgr. Králová z PPP 
zrealizovala profesní testování, dále jsme uskutečnili setkání 
žáků a rodičů 9. tříd se zástupci středních škol.
• Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti  
v Táboře.
• Žáci 5. tříd zrealizovali exkurzi do Planetária v Českých 
Budějovicích.
• Žáci 9. tříd si pod vedením paní učitelky Radové a Hruškové 
připravili zdařilý projekt Dušičky x Halloween.
• Pokračujeme v plnění projektu Recyklohraní, škola 
vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožňuje 
žákům též sběr baterií a drobného elektroodpadu, hlavním 
garantem je paní učitelka Kuchařová. 
• Žáci zajistili kvalitní program na vítání občánků, program 
pro důchodce, programy na vernisáže výstav.  
• Vydáváme kvalitní školní časopis SLIM, chloubou školy je 
rovněž televizní vysílání.
• Zajistili jsme testování SCIO pro žáky 9. ročníků v ČJ, AJ, 
M a OSP, hlavním garantem byla paní učitelka Mgr. Radová.
V oblasti soutěží se podařilo

• Účastnit se okresní přírodovědné soutěže Poznej a chraň 
a obsadit – kategorie nejstarší žáci (8. a 9. ročník): 1. místo 
(Čmelíková Eliška, Čekalová Adéla, Vedralová Kateřina), 2. 
místo (Hes Jakub, Hes Jan, Kořenská Lenka). V kategorii 6. a 
7. tříd 5. místo (Kuchař Libor, Zadražilová Anežka a Šimák 
Daniel). V kategorii nejmladších 3. místo (Hesová Barbora, 
Hanousková Zuzana, Voigt Mathias), 4. místo (Dvořáková 
Adéla, Jůza Šimon, Bartáčková Lucie). Za 1. místo žáci 
přivezli putovní pohár.
• Reprezentovat školu ve sportovních soutěžích.  V soutěži 
Večerní běh Táborem získali 1. místo Hesová Barbora (5. 
třída) a Bronec David (2. třída) a paní učitelka Holotová; 
2. místo Pospíchal Petr (3. třída), Červená Aneta (7. třída); 
3. místo  Hes Jakub (9. třída), Bartáčková Lucie (5. třída) a 
Pospíchal Jan (3. třída). V okresním přespolním běhu obsadila 
v jednotlivcích 1. místo Barbora Hesová a Denisa Šedivá. 
Dívky v kategorii 4. a 5. třída (Hesová Barbora, Mrázková 
Barbora, Havlíková Monika) 2. místo, v kategorii 1. – 3. třída 
rovněž 2. místo (Pospíchal Jan, Pospíchal Petr, Kolací Matěj); 
3. místo – starší žákyně (Šedivá Denisa, Bednářová Karolína, 
Macková Pavlína, Kořenská Lenka, Maršíková Eliška).
• Ve florbalu obsadili chlapci kategorie IV druhé místo, dívky 
kategorie III 5. místo. V Běhu Starým městem získal Jan 
Pospíchal 2. místo a Petr Pospíchal 3. 
• V soutěži Jihočeské třídění, která byla zaměřena na výrobu 
3D modelů z recyklovatelných materiálů, byl vyhodnocen 
mezi nejlepšími 3D model Chýnovská jeskyně žáků Adély 
Kylarové, Kamily Doubkové, Moniky Blažkové, Andrey 
Hynkové, Aleše Stoklasy a Luďka Papeže. Drobné dárky 
převzaly děti v doprovodu paní učitelky Ivy Eybertové  
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje.
• 5. B se zapojila do celorepublikového internetového kurzu 
Hravě žij zdravě, který je návodem na zdravý životní styl a 
určen je právě pátým ročníkům základních škol.
• Žákyně Karolína Bednářová a Lenka Kořenská, Ester 
Jandová a Iveta Petrů se pod vedením paní učitelky Kuchařové 
připravují na 9. Ekologickou konferenci základních škol 2014 
v Praze s prezentací Ratibořské Hory a Pacova hora.
• Karolína Bednářová a Lenka Kořenská vystoupí rovněž na 
2. Žákovské ekologické konferenci JčK .
• Ve výtvarné soutěži ČČK Tábor na téma Můj oblíbený 
filmový hrdina získala ve III. kategorii 1. místo Inka Horáková 
a v I. kategorii 3. místo Barbora Mrázková.

Připravujeme
• Zpívání u vánočního stromu před školou 17. 12. 2014 od 
15:30 hodin, na které srdečně zveme všechny občany.
• Zápis pro školní rok 2015/2016 na 23. ledna 2015 od 13:30 
hodin. V tento den bude během celého dopoledne Den 
otevřených dveří na naší škole, mohou ho využít všichni 
rodiče.

Přeji všem občanům pokojný předvánoční čas plný 
lásky a pohody.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor 
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy
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Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás seznámila s projektem Skutečně 
zdravá škola, který se chystáme realizovat na naší škole. 
Projekt je uskutečňován vlastně ve dvou rovinách. Na té 
celostátní se snaží o revizi Vyhlášky o školním stravování 
tak, aby byla aktuální vzhledem k dnešním trendům 
zdravé výživy. V té druhé rovině, regionální, pomáhá 
ozdravit jídelníček školám, které projeví zájem. 
Považuji za nutnost sdělit, že tento projekt nemá 
rozhodně za cíl někoho kritizovat, ať práci pedagogických 
či nepedagogických pracovníků místní ZŠ či MŠ. Je 
zaměřen především na děti a jejich rodiče. Na uvědomění 
si zodpovědnosti za své zdraví. Za to, co jím. Za to, jak 
se svým zdravím nakládám. Věřím, že to bude pro děti 
nemalým benefitem do budoucna. Zvlášť v době, kdy 
nám prokazatelně přibývá chorob spojených se stravou 
(vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, mozkové cévní 
příhody, cukrovka, rakovina tlustého střeva). Vím, že 
mnozí z vás budou argumentovat, že jsme na této stravě 
také vyrostli. Ale kolik z vás si může skutečně říci: jsem 
zdráv, neužívám trvale žádné léky, jsem spokojený se 
svou postavou? Spočtěte si navíc, kolik utratíte každý 
měsíc za léky nebo za jiné potravinové doplňky. Vždyť 
plnohodnotná strava v pravém slova smyslu neznamená 
kalorickou stravu. Znamená stravu bohatou na minerální 
látky, vitaminy, vyváženou z hlediska kvalitních tuků, 
bílkovin a cukrů. Do auta přece také nelijeme nekvalitní 
benzín, abychom pak používali obohacující směsi paliva. 
Navíc auto má tu výhodu, že náhradní díl se koupí a 
vymění oproti tomu lidskému poměrně snadno…
Co tedy prakticky prosazujeme?
- nevařit z polotovarů, ale z čerstvých sezónních surovin 
(jde to i bez umělých sladidel, nadbytečné soli, aditiv, 
dochucovadel, glutamátu). Polotovary obvykle pocházející 
z Rumunska a Polska jsou v dětském jídelníčku nepřípustné
- voda a neslazené nápoje jako základ pitného režimu
- nahrazení větší části bílé mouky a výrobků z ní moukou 
celozrnnou nebo jinou alternativou
- více rostlinných bílkovin (luštěniny jsou vhodné pro 

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY

vysoký obsah bílkovin, minerálních látek, vitaminů)
- více čerstvého ovoce a zeleniny,  např. v podobě salátu 
jako přílohy
- nahrazení cukrovinek ovocem či slazení dezertů  medem, 
sladem, sirupy (pšeničný, agávový, ječný)
- podpora regionálních zemědělců jako dodavatelů do 
školní jídelny
- podpora budování zodpovědnosti dítěte za své zdraví a 
za to, co jí
- podpora zdravého stravování v rodinách jako základ 
změny dětského jídelníčku a smýšlení o zdravé stravě
Jak budeme postupovat?
 V plánu máme vzdělávací seminář pro pracovníky školní 
jídelny. Školitelkou by byla vedoucí školní jídelny a zároveň 
nutriční terapeutka, která má zkušenosti se zaváděním 
zdravého jídelníčku do škol, samozřejmě s přihlédnutím  
k  finančnímu limitu a spotřebnímu koši. Ta by pak i 
pravidelně dojížděla a upravovala jídelníček.  
Domluveny jsou i přednášky pro děti 2. stupně.  
Přednášky jsou podány zábavnou formou, místy šokující 
tím, co vlastně jíme… Dále jsme připraveni ve spolupráci s 
učiteli využít hodiny rodinné či výtvarné výchovy k osvětě 
o zdravé výživě.
Pro rodiče je v plánu rovněž zajímavá přednáška 
(pravděpodobně třetí únorový týden) poukazující na 
kvalitu potravin.
Uvítám aktivitu od vás, ze strany rodičů. Pokud máte 
nápad, chcete se zeptat, zapojit nebo nás jen inspirovat, 
kontaktujte mne, prosím, na e-mail: 
                                              Kbednarova@seznam.cz
Setkání pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, proběhne dne 
16. 12. 2014 od 19:00 v místní knihovně.
Více informací: www.skutecnezdravaskola.cz
Na závěr bych chtěla poděkovat za profesionální a přímé 
jednání paní ředitelce ZŠ Mgr. M. Hánové a ředitelce MŠ 
paní H. Málkové. Velice oceňuji také přístup paní vedoucí 
školní jídelny, paní H. Petrů, k celé akci.                           

Za celý tým MUDr. Klára Bílková 

Kdo jsme a co vlastně děláme?
 KPŠ je občanské sdružení rodičů a přátel školy, které podporuje činnost školy prostřednictvím rodičů nad rámec, 
který jí poskytuje město a stát. Z výtěžků tohoto sdružení je pořizováno  potřebné vybavení pro výuku, podporována činnost  
zájmových kroužků a další aktivity, na které v rozpočtu školy nezbývají prostředky. Přispíváme i na dopravu na olympiády 
a soutěže, hory, přednášky, dětský den, Mikuláše – vše pro žáky naší základní školy. KPŠ může pořádat i přednášky a akce 
pro rodiče, pokud by o ně z vaší strany byl zájem.
 Každý další člen, který by se chtěl aktivně spolupodílet na rozhodování o činnosti a náplni KPŠ, je mezi námi 
vítán, proto nás neváhejte kontaktovat. Největším příjmem KPŠ je vaše podpora - příspěvek rodičů, který činí 100 Kč na 
školní rok vždy pouze za jedno dítě v ZŠ Chýnov a který vybírají třídní učitelé. Dalším výrazným příjmem je výtěžek ze 
vstupného a tomboly školní plesu, který každý rok pro rodiče a učitele připravujeme. Přijďte se bavit, je jen na vás,  jaký 
ten večer bude a jakou částkou škole společnými silami přispějeme.
 Pokud máte možnost a chuť přispět do tomboly, budeme rádi za každý příspěvek ať finanční, nebo věcný. Příspěvky 
do tomboly můžete předat třídnímu učiteli a v případě potřeby od nás samozřejmě dostanete potvrzení o přijetí daru.
Předem děkujeme za případný zájem projevený o KPŠ, vítáme nové podněty a těšíme se na spolupráci s vámi, ať už při 
přípravě plesu nebo dalších aktivitách.

 Za Klub přátel školy -  Hanka Filipová, tel. 737 942 932, hankafilipovka@gmail.com

Vážení rodiče, rádi bychom vás, za Klub přátel školy při ZŠ Chýnov (KPŠ) 
 pozvali v sobotu 24. ledna 2015 na školní ples. Bude hrát kapela NÁLADIČKA.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych na tomto místě poděkovat státnímu podniku 
Lesy České republiky, který v letošním roce poskytl naší 
základní škole sponzorský dar a podpořil tak realizaci 
projektu Moderní učebna fyziky. Do této učebny byla  
v roce 2007 zakoupena interaktivní tabule, dataprojektor 
a notebook, který již z technického hlediska nevyhovoval. 
Proto byl sponzorský dar využit na nákup nového 
počítače a jeho příslušenství. Jedná se již o třetí příspěvek 
tohoto typu od zmíněné společnosti. Poprvé nám Lesy 
ČR, s. p. poskytly peněžní dar na stavbu pergoly na 
školním pozemku, v loňském roce přispěly na nákup 
videokamery pro kroužek Mladý reportér a tentokrát se 
podílejí na zlepšení vybavení školy moderními učebními 
pomůckami.

Za Základní školu Chýnov Mgr. Vladana Radová

Určitě všichni čtenáři občasníku netuší, jak vlastně 
vypadá den v mateřské škole, a právě jim je určený 
můj příspěvek. 
Den v mateřské škole začíná spontánní hrou, která 
je téměř nejdůležitější součástí života dítěte. Do 
volné hry se promítají zážitky z domova, pobytu 
ve školce, dítě v ní použije i celou řadu poznatků a 
uplatní svoji fantazii.
Hra dítěte se odvíjí podle toho, jakou má náladu 
– někdy je velmi rušná, 
jindy si dítě volí klidnější 
aktivity. Po ukončení hry 
a úklidu hraček zařadíme 
tradiční ranní komunitní 
kruh, ve kterém si posíláme 
pohlazení a pozdrav 
a popřejeme si hezky 
prožitý den. Součástí 
kruhu je i vytvoření plánu 
na konkrétní den a pak 
si jdeme zacvičit. Pohybové činnosti jsou u dětí 
velice oblíbené a stejně jako při volné hře se při 
nich mohou pěkně uvolnit. Po cvičení následuje 
dopolední svačina, která je zase důležitá k upevnění 
správných stravovacích návyků a rituálů.
Neméně důležitá je i řízená činnost, kterou si 
každá třída upravuje podle školního vzdělávacího 
programu s ohledem na zájmy dětí, jejich věk a 
vyspělost. Mezi velmi oblíbené patří výtvarná 
výchova. Dětem zadám téma, v tomto případě 
kresbu lidské postavy, a zjistím jejich zájem  

o nabízenou práci. Vždy musím zvolit vhodnou 
motivaci i vhodný přístup, aby děti získaly jistotu i 
pocit, že v činnosti uspějí. Znovu se osvědčí známý 
kruh, který nikde nekončí a v němž si povídáme 
o tom, jak vlastně člověk vypadá. Nezaměřujeme 
se tedy jenom na kreslení, dítě plní i další úkoly 
z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Všechny 
detaily postavy si konkrétně ukážeme a popíšeme 
a připomeneme si výtvarné návyky. Každé dítě si 

pak zvolí někoho blízkého, 
kterého nakreslí. Výtvarná 
činnost je velmi důležitá 
pro rozvoj dětské fantazie, 
jemné motoriky, správného 
držení tužky a dalších 
návyků. Po skončení práce 
si hravou formou jednotlivé 
kresby ohodnotíme, vždy  
s pochvalou a zájmem. Jako 
obvykle se všechny kresby 

velice podařily a děti získaly dobrý pocit, že obstojí 
i při zápisu do základní školy, kde je kresba postavy 
součástí malého testu.
Po ukončení dopoledních činností následuje pobyt 
venku a po návratu děti obědvají. Po obědě část dětí 
odchází domů a ty, které zůstávají, si vyslechnou 
pohádku a chvíli si odpočinou na lehátku. Vstávání je 
opět velmi radostné, protože na děti čeká odpolední 
svačina a další hodinky volných her.

Simona Voráčková, MŠ Chýnov
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
         Projekt Skutečně zdravá škola je dnes doslova 
internetovým fenoménem a nejen na jeho stránkách 
se ke stravování  dětí a mládeže vyjadřuje rodičovská 
veřejnost i další občané.  Cíle a zásady  projektu si lze 
dohledat na webových stránkách koordinátorů a já bych 
se k tomuto tématu ráda vyjádřila za naši mateřskou školu. 
Nemám problém se ztotožnit s některými návrhy, které se 
týkají ozdravění jídelníčku ve školách, ovšem vzhledem  
k dlouholeté praxi  s předškolními dětmi k němu přidávám 
několik postřehů. Stravu pro „školkové“ děti zajišťuje školní 
jídelna při základní škole a do naší  MŠ je dovážena. Složení 
jídelníčku konzultuji s vedoucí jídelny, vítám možnost 
výběru ze dvou jídel i přísun čerstvého ovoce či zeleniny jako 
doplňku stravy. Jídelna reaguje na naše připomínky ohledně 
slanosti či ostřejší chuti některých jídel a domnívám se, že 
v poslední době dochází k výraznému posunu k lepšímu, 
co se skladby jídelníčku týče, jsou zařazovány méně známé 
potraviny, méně tradiční recepty. Samozřejmě, vždy je 
možné zlepšování, hledání postupů, rozšíření nabídky, 
omezování polotovarů, soli, cukrů, tuků a kořenících přísad 
do dětského jídla, ale vše je předmětem jednání a korektní 
domluvy. 
 Osobně pracovnicím školní jídelny vůbec 
nezávidím. Je na ně vyvíjen tlak od rodičů i odběratelů 
stravy, musí se řídit dosud platnou vyhláškou č. 107/2005 
Sb., o školním stravování, dodržovat spotřební koš i cenu 
surovin z uvedeného právního předpisu vyplývající. Je 
třeba si uvědomit, že cena jídla pro dítě v naší mateřské 
škole na celý den je, podle věku dítěte, v rozmezí od 33,- 
Kč do 37,- Kč včetně pitného režimu a státní školská 
zařízení nemohou zatím cenu navyšovat. Jiná situace je 
v soukromých institucích, kde se finanční limit na jeden 
den pohybuje kolem 90,- Kč. Tyto si pak mohou dovolit 
nákup možná kvalitnějších, ale podstatně dražších surovin. 
Osobně se domnívám, že poplatek za celodenní stravu 
dítěte ve školce či škole je velice nízký, v okolních zemích 
by za stejnou sumu, v podstatě 1,5 euro, nikdo jídlo pro 
děti nepřipravoval. Nechci vážnost situace komentovat 
laciným výrokem, ale musím, bohužel, souhlasit  kuchařem 
Pohlreichem, který všude proklamuje, že jídlo pro dítě 
na jeden den má u nás stejnou cenu, jako konzerva pro 
domácího zvířecího mazlíčka. Zároveň jsem nucena 
dodat, že to je pouze jedna strana mince a ekonomická 
situace rodin druhá. Dojde-li časem ke zvýšení ceny školní 
stravy, naroste zároveň počet těch, kteří si ji, bohužel, 
nebudou moci pro své dítě zakoupit. Tímto vyjádřením se 
nemíním odklánět od původního tématu a znovu sděluji, 
že děti, byť za poměrně malý poplatek, mají nárok na 
zdravé stravování. Sdílím myšlenku nákupu potravin od 
regionálních dodavatelů a všechny smysluplné způsoby, 
které k ozdravění jídelníčků ve školách přispívají.  Zároveň  
však  musím  vyjádřit nesouhlas s tvrzením, že dětem jsou ve 
školách servírovány „blafy“, že není dostatečně prováděna 
osvěta o zdravém životním stylu. Aby se změnilo myšlení 
lidí a dětí v oblasti výživy, musí s výše uvedeným projektem 
kráčet další iniciativy, které by se mohly nazývat Skutečně 
zdravá společnost a Skutečně zdravá rodina. Pokud 
stát dovolí dovoz nekvalitních potravin a jejich prodej  

v obchodech i ve školách, pokud dostávají zelenou prodejci 
automatů s pitím či sladkými pochutinami, pokud bude 
alkohol levnější než ovocný nápoj, stále bude docházet 
 k poškozování zdraví dětí ve velkém a škola s tím nic 
neudělá. Startovní čáru musí přece nakreslit hlavně rodina, 
jejíž vliv  je naprosto zásadní.  Dovolím si přirovnání, že dítě 
je jako houba, která během svého vývinu nasává všechny 
poznatky, které mu rodina, škola i okolí poskytuje. Rodiče 
musí být těmi, kteří, společně s dítětem, zdravou stravu 
pěstují, nakupují, připravují a servírují členům rodiny. 
Moje dlouholetá zkušenost z práce s dětmi mě opravňuje  
k tvrzení, že v mnoha rodinách se stravování dětí i dospělých 
nevěnuje patřičná pozornost. Je přece notoricky známo, že 
některé maminky místo vaření nakupují svým ratolestem 
v supermarketech konzervovaná jídla s dlouhodobou 
trvanlivostí,  protože je mnohem jednodušší otevřít 
skleničku a robátko podivnou směsí nakrmit, aniž by se 
někdo zamýšlel nad škodlivostí tohoto počínání. Rodina se 
dnes neschází u společného jídla, většina zdravých potravin 
je zcela neznámou, dítě nemá možnost asistovat při přípravě 
pokrmů, podílet se na stravovacím režimu rodiny. Nastalou 
situaci vidíme i v naší mateřské škole. Existují malí strávníci, 
kteří takzvaně sní všechno, v kolektivu však převažují tací, 
kteří naprosto odmítají mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, 
ryby, pomazánky, o luštěninách a dalších surovinách ani 
nemluvím, a to jednoduše proto, že jim tuto stravu nikdo 
doma nenabízí, že ji dítě prostě nezná.  
 Uvědomuji si, že není možné jenom kritizovat, 
ale každý by se měl zamyslet, jak tuto situaci změnit. 
Vedle zdravých potravin musí mít mládež dostatek 
pohybu, pracovních aktivit, protože je známo, že toto  
u dnešních dětí naprosto chybí. Sebepestřejší jídelníček 
se míjí účinkem, pokud dítě neustále vysedává u televize 
či počítače. Rodina i stát si určitě budou plnit své úkoly  
v této oblasti a ty, které chceme realizovat v naší MŠ, mohu 
hned uvést. Nerada mluvím v množném čísle, ale pokud se 
vyjadřuji za naši školu, nelze se tomuto vyhnout. Nadále 
budeme vytvářet příjemné prostředí, které navodí chuť  
k jídlu, využijeme dětský potenciál k vzájemné výpomoci 
při stolování. Nevzdáme se výchovně-vzdělávacích činností, 
ve kterých upozorňujeme na nutnost zdravého životního 
stylu, na prezentaci zdravých potravin, nabídneme 
dostatek pohybových činností, námětových her i programů  
k tématu. U nejstarších dětí zařadíme možnost samostatné 
přípravy svačiny, zachováme nabídku čerstvé zeleniny nebo 
ovoce, volbu nápoje, rozehrajeme  programy související  
se stravováním. Přehodnotíme projekt na úpravu zahrady 
a vybudujeme na jedné její části menší „užitkovou zónu“. 
Omezíme slazení nápojů a méně často budeme zařazovat 
kalorická jídla či jídla s vyšším obsahem cukru. Dětem 
nebudou v mateřské škole podávány cukrovinky a podobné 
pamlsky, nahradíme je sušeným ovocem nebo jinými 
zdravými dobrotami. Výčet aktivit není zdaleka konečný – 
zastáncům projektu Skutečně zdravá škola se možná budou 
zdát nedostatečné, jiné skupině rodičů zase nepochopitelné, 
možná i diskriminující z hlediska zařazení potravin, které 
jejich děti odmítají a jimiž se dostatečně nenasytí.

Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Chýnov přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků 
i pohodu, klid a mír v přicházejícím roce 2015.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
Životní jubilea v říjnu, listopadu a 
prosinci oslavili nebo ještě oslaví  tito 
naši spoluobčané:

70 let
Čížek Jan, DS Chýnov
Vališ František, Chýnov
Vrtiška Jiří, Chýnov
Reif Jindřich, Chýnov
Zástěra Josef, Chýnov

75 let
Novotný Jiří, Chýnov

80 let
Boháčová Marie, DS Chýnov
Sváčková Vlasta, Chýnov

85 let
Janů Miroslava, Chýnov
Nácal Jaroslav, Velmovice

92 let 
Komárková Marie, Chýnov DS

93 let 
Veselá Marie, Chýnov DS

94 let
Gebrová Jiřina, DS Chýnov

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

Narozené děti:
Brabcová Klaudie, Chýnov

Sňatky:
Fuňka Luboš, Tábor 
a Kračmerová Nikola, Havířov

Novotný Vladimír, Tábor 
a Daňhelová Alexandra, Chýnov

Filípek Jan, Tábor 
a Hrušková Stanislava, Turovec

Úmrtí:

Bednář Jan (1925), Chýnov
Dobiáš Pavel (1953), Chýnov
Fauová Božena (1921), Chýnov DS
Rezek František (1930), Chýnov
Rokos Zdeněk (1934), Chýnov DS
Smičková Marie (1925), Chýnov
Šalát Stanislav (1927), Chýnov
Váchová Miloslava (1927), Chýnov

V říjnovém  podzimním  počasí  si připomenuli svoje výročí Zlaté 
svatby manželé Marie a Pavel Drdovi z Chýnova. Zlatá nevěsta i 
ženich očekávali návštěvu pana starosty Pavla Eyberta a předsedkyně 
SPOZ Marie Fučíkové ve sváteční náladě a se slavnostním přípitkem. 
Čas vyměřený na přátelské posezení rychle uběhl v dobré náladě 
a vzpomínkách. Ještě jednou přejeme hodně štěstí a hlavně pevné 
zdraví a spokojenost v kruhu rodinném.

26. 11. 2014 se uskutečnilo hodnocení práce SPOZ. Všechny členky se sešly 
v zasedací místnosti MěÚ za účasti starosty, místostarosty a pověřeného 
člena městské rady Jana Šmejkala k hodnocení celoroční práce a ke 
stanovení úkolů pro rok 2015.
Starosta Pavel Eybert poděkoval všem členkám za jejich práci a předal 
květiny. Zvláštní poděkování patřilo paní Janě Hanouskové, Pavlíně 
Fučíkové a Marii Drdové, které po mnohaleté práci pro SPOZ  svou činnost 
končí. 
SPOZ získal dvě nové členky, a sice paní Andreu Fraitovou, členku 
městského zastupitelstva, a paní Hanu Dvořákovou. Celkem má tento aktiv 
12 členek. 
Poslední akcí SPOZ v letošním roce bude návštěva našich spoluobčanů 
v Domově pro seniory v Chýnově. Návštěva je plánovaná těsně před 
vánočními svátky a neobejde se bez malé pozornosti a kytičky.   

Za SPOZ Marie Fučíková, předsedkyně
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Koncem měsíce září bylo naplánováno „Vítáníčko“, které se uskutečnilo 26. 9. 2014. Tentokrát, pro velký počet nově 
narozených dětí, se konaly dvě akce za sebou, a to od 13:00 hod. a ve 14:00 hod. Možná se někomu zdá, že všech 15 
dětí mohlo být přivítáno najednou. Na to je jen jedna odpověď – nemohlo. Dnes se této akce zúčastňují celé rodiny, 
takže s miminkem v doprovodu přijdou nejen rodiče a prarodiče, ale i třeba přátelé a blízcí. Jsme velice rádi, že tomu 
tak je, a věříme, že se i nadále budeme setkávat nejen při slavnostních příležitostech.

Ještě před uskutečněním komunálních voleb se v Kulturním domě v Chýnově 3. 10. 2014 sešlo kolem devadesáti 
starších spoluobčanů z Chýnova, Dobronic, Velmovic, Kloužovic a tentokrát i z Domova pro seniory, včetně starších 
spoluobčanů na vozíčcích. Nejprve k přítomným promluvil starosta města pan Pavel Eybert, pak místostarosta pan 
Jan Pistulka o dění v obci. Nechyběla krátká informace od vedoucí pečovatelek z Tábora paní Renaty Kainráthové  
k problémům starší generace v tomto směru. O program na zahájení  se postarala paní učitelka Eybertová se svými 
dětmi a dále zajistil hudební doprovod dětský soubor Mexická vlna a soubor dospělých hráčů Merenda. Občerstvení, 
květiny a dobrá pohoda přispěly k vydařenému odpoledni a těšíme se, že se opět setkáme za rok ještě ve větším počtu.
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KALENDÁŘ
Prosinec 2014

• 20. 12. 07:00 Rorátní mše při svíčkách, kostel Nejsvětější Trojice
• 24. 12. 14:00 Program pro děti, kostel Nejsvětější Trojice
• 24. 12. 22:00 „Půlnoční“ bohoslužba, kostel Nejsvětější Trojice 
• 26. 12. 14:00 Zimní vyjížďka, Cykloklub Chýnov
• 27. 12. 09:00 Tradiční zimní silvestrovský fotbalový turnaj
• 27. 12. 14:00 Vánoční bowlingový turnaj, Bowling TJ Sokol Chýnov

Leden 2015
• 01.01. Ohňostroj, Gabrielovo náměstí
• 10.01. Myslivecký ples, KD Chýnov
• 12.01. 16:00 Vernisáž výstavy „Olga Havlová“, Měk Chýnov
• 12.01.16:30 Přednáška „Olga Havlová“, Měk Chýnov
• 16.01. 19:00 „Kdo za to může?“ – kabaret,  KD Chýnov
• 22.01. 17:00 „Putování s Patrikem Kotrbou“, Měk Chýnov
• 23.01. Zápis žáků do prvních tříd ZŠ Chýnov
• 24.01. Běh milénia
• 24.01. Ples KPŠ Chýnov, KD Chýnov
• 27.01. 20:00 Setkání maminek „Tajemství tarotu“, Eva Markvartová, Měk Chýnov

Únor 2015
• 07.02. Maškary
• 03.02. 16:00 „Ptáci naší přírody“, beseda s Ing. J. Jahelkou a Ing. Fr. Vališem, Měk Chýnov
• 14.02. Hasičský ples, KD Chýnov
• 16.02. „Skutečně zdravá škola  - Víte, co jíte?“, Ing. Pavel Lukášek, Měk Chýnov
• 10.02. – 13.03. „Přátelství Ot. Březiny a Fr. Bílka“, výstava  Měk Chýnov

Březen 2015
• 13.03. „Stvoření světa“, divadlo KD Chýnov
• 14.03. Hasičský ples v Kloužovicích, hostinec U Basíků
• 23.03. – 10.04. „Velikonoční  výstava“,  Měk Chýnov 

Město Chýnov
Městská knihovna 

a Infocentrum Chýnov 
Město Chýnov
Městská knihovna a Infocentrum Chýnov
Vás srdečně zvou na výstavu

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží
v pondělí 12. ledna 2015 v 16:00
za účasti zástupců Nadace Olgy Havlové
a kulturního vystoupení žáků MŠ a ZŠ Chýnov
16:30 beseda se členy Nadace Olgy Havlové.

Výstava potrvá do 6. 2. 2015, otevřena bude  
ve výpůjčních hodinách MěK Chýnov.

Chcete-li být stále 
informováni, 

co se děje nového 
v Chýnově, 

objednejte si 
bezplatné zasílání 

novinek do 
e-mailové schránky. 

Tuto službu 
naleznete na úvodní 

webové stránce 
města Chýnov 

v levém sloupečku 
„ODBĚR 

NOVINEK“.
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Ve čtvrtek 2. října 2014 v 17:00 
jsme v Měk Chýnov zahájili výstavu, 
která nesla název 
„První světová válka očima sběratelů 
a chýnovských občanů“.
Ráda bych poděkovala všem občanům, 
kteří byli tak laskavi a zapůjčili nám předměty 
ze svých domácích sbírek.

Ve čtvrtek 23. října 2014 nás slečna 
Lenka Růžičková provedla po Indii.

18. prosince tohoto roku se chystají se svým 
přítelem na putování po Etiopii. 

Přejeme jim bezproblémovou cestu, 
spoustu krásných zážitků 

a hlavně šťastný návrat domů.

Od pondělka 10. až do středy 26. listopadu 2014 
jsme měli možnost prohlédnout si výstavu 
„Bez včel a medu to nejde“. 
Výstava byla uspořádána u příležitosti 120. výročí 
založení včelařského spolku v Táboře. Oslovila jsem 
několik členů chýnovské organizace - Jana Kohouta, 
Pavla Papeže a Boženu Strnadovou, abychom 
uskutečnili besedy pro žáky zdejší základní školy a 
také pro dospělé. Tímto bych chtěla výše zmíněným 
velice poděkovat. I já jsem se o včeličkách dozvěděla 
spoustu nového a zajímavého.

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v podvečerních hodinách zavítal do Měk Chýnov již potřetí pan René Kujan, 
aby nás seznámil se svou další etapou běhu po Islandu. Přednáška se jmenovala „Island – do třetice všeho 
dobrého a zlého“. Na přednášce byla umístěna pokladnička na drobné příspěvky na provoz Sportovního 
klubu vozíčkářů Praha. Vybralo se 615,-  Kč. Všem dárcům patří upřímný dík.

Od pondělí 8. prosince 2014 od 17:00 až do konce roku jsou v prostorách knihovny k vidění dřevěné 
vyřezávané betlémy z Valašska, podmalba na skle paní Jany Dočkalové Kobzáňové a staré vánoční 
pohlednice. Naleznete tu i různé drobnosti k prodeji. Těšíme se na vás.

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a spoustu dobré nálady přejí všem 
čtenářům Občasníku Chýnovska pracovnice Měk Chýnov. 

Štěpánka Jirásková

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA
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SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA CHÝNOV
V listopadu zahájil provoz nový sběrný dvůr a kompostárna v Chýnově. Sběrný dvůr byl vybudován 
nákladem 3.900.000,- Kč, kdy většinu nákladů pokryla dotace a zbytek peněz, cca 300.000 tis., zaplatilo 
město Chýnov. Zprovozněním dvora došlo ke zkvalitnění a rozšíření služeb a prodloužila se i otvírací doba. 
Na sběrném dvoře mohou občané Chýnova ukládat veškerý směsný odpad zdarma, pouze na kompostárně 
připlatí drobný poplatek za drcení větví. Dále došlo k rozšíření sběrných míst a navýšení počtu nádob na 
tříděný odpad po městě. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, že ukládání odpadu na jiných místech, než  
k tomu určených, je přísně zakázáno. Zakládání takovýchto černých skládek je sankcionováno vysokými 
pokutami. Sběrný dvůr je otevřen každý pracovní den i v sobotu, a tak má každý občan možnost odpad, 
který se mu nevejde do popelnice, ukládat tam.  
mob. 734 129 208, e-mail: sbernydvur@chynov.eu

Provozní doba

Pondělí 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00

Úterý 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00

Středa 8:00 – 11:00 11:30  – 17:00

Čtvrtek 8:00 – 11:00 11:30  – 15:00

Pátek 8:00 – 11:00 11:30  – 15:00

Sobota 9:00 – 12:00

Neděle a svátky  - zavřeno

Kapr na kari
 Teplý vítr spolu s prachem barvy mědi unáší městem vůni čaje masala, koření a vonných tyčinek. 
Prodíráme se davem barevných sárí, kličkujeme mezi nepřetržitě troubícími rikšami a sem tam se z davu 
ozve: „Merry Christmas, Sir/Madam“. I tady, v Indii, vás Vánoce doženou…
 Je 25. prosince, teploty sahají ke 30°C a kromě blikajících žárovek na balkonech hotelů nic 
nenasvědčuje tomu, že v jiných koutech světa dnes rozbalují vánoční dárky. Burácející motor našeho 
jednostopého dopravního prostředku občas přehluší myšlenka na domov, kterou však obratem nahradí 
tisícovka dalších vjemů soustředěných v jeden okamžik. Žádná jiná země na světě snad nedokáže na 
všechny smysly člověka působit tak intenzivně jako Indie. Když pozdě odpoledne sedíme na střeše 
hotelové restaurace s výhledem na zdánlivě chaotický ruch v ulicích, znovu si uvědomujeme, nakolik 
odsud budeme odjíždět bohatší. 
Indie nás každý den, možná každou minutu učí trpělivosti a neskutečné toleranci. Často se zaťatými zuby 
odpovídáme na stejnou otázku 10x, uhýbáme dravým rikšám a obchodníkům, kteří nás bez smlouvání 
oberou o poslední rupii, dostanou-li příležitost, abychom pak úplně vyčerpaní usínali s pocitem, že žádný 
další den už tímhle tempem nemůžeme přežít. Ráno ale v euforii téměř vybíháme z pokoje a hltáme 
kilometry, které nás mají přiblížit k dalším zážitkům, a jsou to zážitky opravdu na celý život. 
Až budeme příště sedět nad štědrovečerní večeří pro změnu doma, jsem si jistá, že ve vzpomínkách 
nejednou zabloudíme sem, k našim indickým ne/Vánocům. Ale to je ještě daleko… ;-)“

Lenka Růžičková

Beseda Cesty po Toskánsku, Ligurii, Katalánsku a křest knížky textů z cest
volně naváže na povídání předchozí o pěší cestě z Veselí do Santiaga de Compostela a dále k oceánu. 
Tentokrát pojedná o cestování po Toskánsku a krátké pouti z Florencie do Assisi, po sousední Ligurii a 
Katalánsku. K vidění budou fotografie, zazní písně i texty z cest a v neposlední řadě autor a jeho host pokřtí 
sbírku právě oněch textů, veršů a poznámek, vzniklých na cestě. Vše bude během besedy k dispozici. 
Všichni jsou srdečně vítáni.

Patrik Kotrba
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI

Vánoční bohoslužby v katolickém kostele
•	 24.	prosince	od	14:00	program	pro	děti	v	kostele	a	před	kostelem	
																													22:00	slavná	„půlnoční“	mše	(zpívá	chrámový	sbor)
•	 	25.	a	26.	prosince	-	8:30	mše	
•	 Jesličky	v	kostele	budou	přístupné	25.	a	26.	prosince	od	14:00	do	16:00	hodin.
•	 31.	prosince	v	15:00	mše	na	závěr	občanského	roku	s	občerstvením	před	kostelem

Tříkrálová sbírka
Katolická	 farnost	 se	 opět	 zapojí	 do	 této	 celostátní	 sbírky,	 kterou	
organizuje	 Charita.	 Větší	 část	 výtěžku	 z	 peněz,	 které	 se	 vyberou		
v	 Chýnově	 a	 okolních	 obcích,	 putuje	 na	Adopci	 na	 dálku	 dvou	 dětí		
z	Haiti.	Začátkem	ledna	možná	potkáte	„tři	krále	a	královny“	i	vy.
Více	informací	naleznete	na	www.farnost.katolik.cz/chynov

Oprava fary
Fara	 letos	 dostala	 „nový	 kabát“	–	 tentokrát	 z	 jižní	
strany.	 Napřed	 jsme	 vyměnili	 tři	 stará	 špaletová	
okna	 za	 nová	 plastová.	 Pak	 byly	 otlučeny	 padající	
části	 omítky,	 poté	 otryskán	 starý	 nátěr.	 Štukatér	
doplnil	chybějící	části	v	ozdobných	profilech	kolem	
oken.	 Nakonec	 byla	 celá	 plocha	 přeštukována	 a	
nově	natřena.	Celková	cena	letošních	prací:	za	okna	
22	 tisíc,	 za	 fasádu	 130	 tisíc.	Děkuji	městu	Chýnov	
za	 finanční	 příspěvek	 na	 tuto	 opravu.	 Děkuji	 také	
návštěvníkům	několika	koncertů	a	ostatním	dárcům,	
kteří	přispěli.

Svatý Martin
V	 sobotu	8.	 listopadu	 se	 konala	 každoroční	 oslava	
svátku	sv.	Martina.	Na	začátku	jsme	šli	do	kostela,	
kde	byla	scénka	o	životě	svatého	Martina.	Průvodem	
s	 lampiony	 šly	děti	 s	 rodiči	přes	náměstí	 ke	 škole.	
Přijel	 i	vůz	tažený	koňmi,	na	kterém	se	děti	mohly	
svézt.	K	občerstvení	byly	perníčky	a	svatomartinské	
rohlíčky	 a	 na	 památku	 děti	 dostaly	 omalovánky	 a	
luštěnky.

Roráty
Tradiční	adventní	rorátní	bohoslužby	při	svíčkách	
budou	letos	pouze	dvakrát,	a	to	ve	čtvrtek	11.12.		
v	6:30	a	v	sobotu	20.12.	v	7:00.	Po	nich	jste	zváni	na	
faru	na	snídani.	
Rorátní	zpěvy	jsou	specifické	staročeské	písně	určené	
právě	jen	pro	ranní	bohoslužby	v	adventu.

Vánoční dílna
proběhla	v	sobotu	6.	prosince	na	faře.	I	letos	se	jí	
účastnilo	na	třicet	dětí	a	desítka	dospělých.
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Z HISTORIE: Trampoty chýnovských řezníků v roce 1716
 Jedním ze šesti řemeslnických společenstev v Chýnově byl cech řeznický. 
Cechovní privilegium získal od vrchnosti roku 1696, ale řemeslo zde bylo 
„prakticírováno“ dlouho předtím. Řezníci v českých zemích měli obvykle ve znaku 
lva držícího širočinu. Před rokem 1640 měl počátek zvyk odvádět každou sobotu 
na chýnovský zámek hovězí jazyk – oblíbenou to pochutinu správců panství – , za 
což bývali řezníci ze strany hejtmanů všelijak odměňováni a zvýhodňováni. Ne 
vždy ale byly vztahy s panskými hodnostáři dobré. Poněkud dramatická příhoda 
se udála v době půstu, krátce před Vánoci roku 1716, a zapříčinila ji chuť jednoho 
úředníka na telecí maso.
 Obroční písař František Haschumbauer zvaný místními Hošumpaur měl 
na starost účty obilního hospodářství. Ráno 22. prosince se vydal k místnímu 
Židovi do vinopalny v kopci Dvoráku, kde si při popíjení kořalky všiml telecí kůže. Cestou z nálevny se proto 
zastavil v masných krámech, které stávaly na náměstí poblíž dnešní kašny. Tam jej řezníci uctivě přivítali. 
Byl mezi nimi starší cechu, bratr zdejšího varhaníka, Pavel Holešovský, a mladší mistr, panský řezník Matěj 
Daneš. Obroční se ptal, zda mají telecí maso a odkud je ta kůže u Žida. Na to oni, že nemají a že snad je kůže 
z telete, co se nedávno zabilo pro vojáky. Hošumpaur kontroval, že kůže „musí bejti od rasa“. Daneš vycítil 
urážku a pravil, že oni nejsou žádní rasové, ale poctiví řemeslníci a mají své privilegium. Hošumpaur 
zařval: „Mlč ty mně, sakramente, nebo ti zuby holí vytluču.“ A Daneše holí španělkou tak dlouho bil, „až 
jí všecknu o něho roztřepil.“ Daneš hned běžel na zámek žalovat hejtmanu Dvořákovi na chování jeho 
podřízeného. „Třebas až do horoucích pekel,“ křičel za ním písař. Když se Matěj vracel ze zámku, potkal 
Hošumpaura u pivovaru. Hádka pokračovala a písař pronesl: „Polib mně prdel s tím sakramentským 
hejtmanem, von mi má hovno co poroučeti, jako ty!“ A popadl poleno a udeřil jím Daneše do zad.
 Hošumpaur, který bydlel v předzámčí, se pak vydal s novou holí přes rynk k felčarovi a přitom hlasitě 
řezníky tupil a nadával jim do rasů a kluků (kluk byla tehdy hrubá nadávka). Když mu řezníci oponovali, 
hodil po nich tři libry vážící kámen. To už se na něj ale vrhl Matěj Daneš s bratrem Jakubem a novou hůl mu 
z ruky vytrhli. Hošumpaur nemeškal a odběhl si domů pro kord a s voláním „kluci sakramentský, počkejte, 
já vám hned vyplatím“ běžel ke krámům. Bratři Danšové vzali do zaječích, a tak se písař pustil do Pavla 
Holešovského, o nějž kord na tři kusy přerazil. „Na tom ale ještě dosti nebylo, on pan Hošumpaur zase  
k Židovi na kořalku šel.“ Tam se setkal s řezníkem Jakubem Jelínkem a když ten pravil, že se jich vrchnost 
jistě zastane, Hošumpaur na to sprostě spustil, že je hejtman kluk a že až potká některého Daneše nebo 
„varhaníka“, že v nich kord utopí a že se proti komukoliv uhájí a až třeba v Praze si zjedná právo.
 Řezníci nečekali a sepsali supliku s podrobným popisem celé události, a to jak zdejšímu hejtmanovi, 
tak kněžně do Krumlova, aby se jich zastali a vrátili jim pošpiněnou čest. Kněžna Marie Ernestina  
z Eggenberku odpověděla již 2. ledna. Napsala hejtmanovi Matěji Konstantinu Dvořákovi německý přípis, 
aby Hošumpaura, který měl zřejmě v nepořádku účty a už předtím měl v Chýnově proto skončit, vzal do 
vězení, ze kterého neměl vyjít dříve, než se Danešovi a Holešovskému nerevanšuje. Pak měl bývalý písař 
opustit panství. To dokazuje, že původně cizozemská vrchnost dokázala bránit své poddané proti zvůli 
panských úředníků.
Karel Vošta
(Dokumenty, z nichž jsem čerpal, jsou uloženy v třeboňském archivu, ve fondu Velkostatek Chýnov, karton 459).

POZVÁNÍ DO SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ  
21. 12. od 9. 00 hodin – POSLEDNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
25. 12. od 9. 00 hodin – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
28. 12. od 9. 00 hodin – RODINY PÁNĚ
01. 01. 2015 od 9. 00 hodin – NOVÝ ROK
- děkujeme Bohu za novou příležitost naplněného života
K návštěvě srdečně zve RS  CČSH v Chýnově
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SDH CHÝNOV
 Hasiči zhodnotili rok 2014 na své volební výroční 
valné hromadě v bistru na fotbalovém hřišti. Starosta 
sboru Tomáš Hes st. přivítal hosty a přítomné členy 
sboru a seznámil je s programem jednání. Poté 
přítomní minutou ticha uctili památku zesnulého člena 
sboru bratra Františka Rezka. V druhém bodě přednesl 

obsáhlou zprávu o činnosti za rok 2014 jednatel Jan Pistulka st., kterou 
doplnili velitel Otomar Strnad ml. a vedoucí soutěžního družstva Jan Kainráth. 
Dále následovala zpráva paní Strakaté o hospodaření sboru, doplněná 
jednatelem o investice města do požární ochrany, získaných dotacích a 
sponzorských darech. Rok 2014 se nesl v duchu oslav 150. výročí Českého 
hasičstva. Při této příležitosti předal člen VV OSH Tábor Jan Pistulka sboru 

pamětní list a pamětní stuhu  
k tomuto výročí, které věnovalo 
Okresní sdružení hasičů Tábor, 
a pamětní medaile Tomáši 
Hesovi st., Jaroslavu Novákovi a Otomaru Strnadovi. Dále převzali 
medaile za věrnost 10 let:  Mlynář Karel, Strnad Otomar ml., 
Strnad Tomáš, Vondráček Jan a stužku za věrnost 50 let Jaroslav 
Novák. Starostovi sboru věnoval k jeho kulatému životnímu 
výročí sbor pamětní plaketu.
 Po zvolení volební a návrhové komise bylo zvoleno vedení 
sboru na následujících pět let, v čele se starostou Tomášem 
Hesem st. a velitelem Otomarem Strnadem. Předsedou kontrolní 
a revizní rady byl zvolen Lukáš Kunče, delegátem na shromáždění 

představitelů SDH Jan Pistulka st. a zástupci do okrsku Strnad Otomar ml., Hes Jan, Mlynář Karel a Pistulka 
Jan ml.
 Dále byly naplánovány priority na rok 2015: uspořádat hasičský ples, zajistit účast na soutěžích 
požárního sportu a Táborské hasičské ligy (THL), zajistit soutěž THL o pohár starosty města (4. 7. 2015), 
zajistit setkání zasloužilých hasičů okresu Tábor, podílet se na stavbě kolny a rekonstrukci klubovny a 
spolupracovat na zabezpečení akcí pořádaných v Chýnově. 
 V diskusi poděkoval hasičům starosta města Pavel Eybert za práci, kterou pro město dělají, a 
připomněl, že jsou  vždy připraveni městu pomoci, když je o to požádá. Jan Pistulka st. podal informace  
z jednání VV OSH Tábor a okrsku.
 Poté poděkoval starosta sboru všem zastupitelům města, sponzorům, rodinným příslušníkům, ale 
především všem členům sboru za podporu a práci, kterou pro sbor dělají. Jednání bylo ukončeno schválením 
usnesení, které přednesl Tomáš Hes ml.
 A protože je to poslední příspěvek v občasníku v letošním roce, dovoluji si vám, občanům 
Chýnova, popřát jménem chýnovských hasičů klidné a krásně prožité svátky vánoční v kruhu 
vašich nejbližších a do nového roku popřát hodně zdraví, štěstí a pohody a abychom se setkávali 
jen u dobré zábavy, kterou hasiči připraví.                                           Za SDH Chýnov Jan Pistulka st. 
P.S.: Žádost o pomoc – stále pátráme po stopách historického praporu sboru, poslední stopa je v zápise  
z roku 1946, kde byla schválena jeho oprava, i po dalších relikviích týkajících se hasičů v Chýnově (staré fotky 
s hasičských oslav, písemnosti, části uniforem a vybavení), každá i malá pomoc bude vítána. Dotazy na tel. 
723 244 221 nebo na email: hasicichynov@seznam.cz, případně nás můžete navštívit na hasičské zbrojnici 
každé pondělí od 17 do 19 hod. Děkujeme. 

I takto 
si přispívají někteří občané 
Chýnova 
k vánoční výzdobě.

Jan Pistulka
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ZE SPORTU: FOTBAL
Vzhledem k tomu, že v sobotu 15. 11. 2014 skončila podzimní 
část fotbalové sezóny našeho klubu, můžeme toto období 
vyhodnotit už s konečnými výsledky jednotlivých mužstev.

Mladší přípravka
Podzimní část musíme hodnotit velice kladně. O velkých 
prázdninách jsme se rozhodli ujmout mladší přípravky a 
ulehčit tak alespoň částečně práci trenérovi starší přípravky. 
Sezónu jsme začínali s osmi dětmi. Během 14 dnů přišly 
další děti a díky tomu se náš kádr na podzim skládal ze 14 
malých fotbalistů i fotbalistek. Do podzimní části jsme šli  
s velkou neznámou díky tomu, že letní příprava byla téměř 
nulová. První mistrovský zápas jsme vyhráli na domácím 
hřišti jednoznačně 14:5, ale i tak bylo jasné, že nás čeká ještě 
hodně práce. Jako další nás čekal turnaj v Táboře, kde jsme 
sehráli 3 utkání. Na tomto turnaji jsme obsadili krásné druhé místo, kdy jsme podlehli pouze týmu z Veselí nad Lužnicí. 
Zbylé dva zápasy s týmy Táborska jsme vyhráli a navíc neinkasovali žádnou branku. Ze zbylých 7 mistrovských utkání 
máme bilanci: 4 výhry, 2 remízy a 1 prohra! Nejlepší a nejvyrovnanější zápas podzimu jsme sehráli se Sokolem Sezimovo 
Ústí, kdy jsme, po několika tyčkách a hodně šancích na obou stranách, rozhodli až v samém závěru utkání s výsledkem 0:1. 
Na hráčích je vidět odhodlání vyhrávat, poprat se o výsledek, 
bojovnost a zodpovědnost. Pozitivní přístup k tréninkům je 
další kladnou věcí, kterou bychom chtěli vyzdvihnout.
Další výbornou zprávou je to, že do minipřípravky máme 
už 5 dětí, které chodí jednou týdně na hřiště. Byli bychom 
moc rádi, kdyby se k nám připojilo více dětí. A to nejen  
k minipřípravce, ale i k mladší přípravce. 
Dále bychom chtěli moc poděkovat za velkou podporu a 
snahu všech rodičů, kteří jezdí na zápasy a pomáhají nám 
s přípravami domácího hřiště. Doufáme, že naše dobrá 
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Zimní přípravu začneme 8. prosince v tělocvičně. Během 
přípravy nás čekají asi 3 halové turnaje. Dále bychom chtěli 
koncem ledna uskutečnit 3denní soustředění v Choustníku. 
Pak už se vrhneme do dalších bojů o co nejlepší výsledky  
v jarní části soutěže.
Podzimní část lze tedy z naší strany hodnotit na výbornou. 
Lepší start do sezóny jsme si my, jako trenéři, nemohli přát. Rádi bychom pokračovali neméně skvělými výsledky i v jarní 
části soutěže.                                                                              Jakub Pachta, Vendula Šalátová – trenéři mladší přípravky

Kadeti
Vzhledem k tomu, že jsem do uzávěrky vydání neobdržel od trenéra mužstev kadetů žádný příspěvek, uvádím pouze to, 
co jsem si vyhledal na internetu.
Kadeti „A“ se po podzimní části sezóny umístili na 4. místě 
s počtem 16 bodů a impozantním skóre 138:46. Kadeti „B“ 
skončili také na 4. místě s 12 body a skóre 46:52.   

Žáci
Na podzim jsme odehráli osm utkání s těmito výsledky: 
4 vítězství, 1 remíza, 3 prohry, což v konečné tabulce po 
podzimní části sezóny znamená páté místo se ziskem 13 
bodů s aktivním skóre 38:28. Ve všech osmi utkáních se 
celkem vystřídalo 18 hráčů. Příjemným překvapením byly 
výkony hráčů, kteří přišli do žákovského mužstva z kadetů. 
Starší a zkušenější hráči, na kterých leží tíha zodpovědnosti 
za dobré výsledky, nedokázali tým dostat do vyšších pater 
konečné tabulky. Střelci našich branek byli Adam Zadražil 
12x, Cvrček 10x, Hladík Ondřej 5x, Hladík Jan 3x, Stoklasa 
Aleš 1x, Stoklasa Josef 1x, Kaňka 1x, Novák 1x a Černý 
1x. Nejvíc nahrávek, a to 5, měli Cvrček a Hladík Ondřej.  
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Z brankářů odchytali 346 min. Janů Patrik a 144 min. Fučík. Start do nové sezóny bude koncem ledna, ale pokud nám 
dovolí počasí, budeme se stále jedenkrát týdně scházet na fotbálku buď na odlehčovacím hřišti, nebo na umělé trávě na 
předměstí. V plánu máme i účast na zimních turnajích v halách nebo na umělé trávě pořádaných OFS Tábor.

                                                                                                                                          Karel Sedlatý - trenér    
Dorost
Mužstvo dorostu jsem převzal začátkem měsíce srpna 2014. Od této doby mužstvo trénuje 2x týdně, a to v úterý a  
ve čtvrtek od 17:00 hodin. Po krátkém seznámení s hráči a jejich fotbalovými dovednostmi jsme následně pokračovali  
v další fotbalové přípravě. V té jsme rovněž odehráli dva přátelské zápasy s kvalitními soupeři. Jak v Pacově, tak i doma 
s Lukavcem jsme však prohráli.
Do mistrovské soutěže OP dorostu jsme vstoupili 30. 8. 2014 utkáním v Plané nad Lužnicí. V podzimní části soutěže 
jsme celkem odehráli 10 mistrovských utkání, z nichž 6 bylo vítězných a 4 jsme prohráli. Jedná se o utkání s Větrovy 
a Dražicemi, a to jak na domácím, tak i na venkovním hřišti. Prohry doma s Větrovy  byly zbytečné  a v Dražicích i 
nezasloužené. V tomto utkání jsme byli lepším mužstvem. 
Bohužel jsme si dali skoro vlastní gól a naopak jsme 
nedokázali proměnit několik vyložených šancí. Ani rozhodčí 
tohoto utkání nedokázal potrestat několik nedovolených 
zákroků domácích hráčů v jejich pokutovém území. Celkem 
jsme získali 18 bodů a v tabulce jsme třetí za vedoucími 
Větrovy a druhými Dražicemi. Máme aktivní skóre 20:13. Na 
vstřelených brankách se podíleli tito hráči: Dvořák Miroslav 
- 4x; Fišer Antonín - 3x; Havlík Daniel - 3x; Havlík Luboš - 
3x; Doucha Štěpán - 2x; Chamra Martin - 2x; Zadražil Filip 
- 1x; Freitag Petr - 1x; Šimák David - 1x.
Co se týče tréninkové a zápasové účasti jednotlivých hráčů 
,jsou pouze dva hráči, kteří mají 100% účast. U ostatních 
hráčů se účast pohybuje mezi 70-80%. Bohužel jsou i hráči, 
u kterých je účast menší než 20%, To se musí v přípravném 
zimním období, které začne začátkem února 2015, výrazně 
zlepšit. V tréninkovém procesu se musíme ještě více zaměřit 
na zlepšení celkového herního projevu, tj. musíme zlepšit jak herní činnosti jednotlivců, tak i celého mužstva. Nejvíce se 
však musíme zaměřit na zlepšení proměňování brankových příležitostí. Je potřeba ještě více stmelit kolektiv stávajících 
hráčů. Mou snahou a cílem je přesvědčit všechny hráče, aby fotbal byl pro ně, po škole a učení, vždy a jednoznačně 
na prvním místě a ne někde až na okraji zájmů. Hráčům musí být naprosto jasné, že pokud zlepší svoji tréninkovou i 
zápasovou účast a budou na sobě po fotbalové stránce ještě více a poctivě pracovat, je vidina jejich dalšího fotbalového 
růstu včetně následného uplatnění v kategorii mužů pro ně velice reálná. To je jak z pohledu mého, tak jistě i z pohledu 
fotbalového oddílu FC Chýnov velice potřebné, žádoucí a pro další budoucnost oddílu i nezbytné.

Fr. Kalousek – trenér 
Muži
Letní příprava na sezónu trvala jako vždy pouze 4 týdny. V jejím rámci jsme absolvovali turnaj starosty, který jsme i 
přes velmi okleštěnou sestavu dokázali vyhrát a ve finále porazit účastníka krajské soutěže Sokol Želeč. Stejně tak jsme 
dokázali porazit přeborovou Soběslav 3:1. Dále jsme sehráli přátelské utkání s Mladou Vožicí, se kterou se nám tradičně 
nedaří, což jsme prokázali prohrou 4:2. Ve finále přípravy jsme porazili Chotoviny 6:0.
Před sezónou se nám podařilo rozšířit brankářský tým  
o Radka Basíka. Ovšem na úkor hráčů do pole. Odešli 
Pěknic, Šmíd a Bartáček. První mužstvo tak mělo 3 brankáře 
a pouze 12 hráčů do pole. Tím byl poznamenaný i špatný 
vstup do sezóny. První zápas jsme absolvovali ve velmi 
improvizované sestavě s hráči B týmu v základu. Do druhého 
mistrovského utkání se nám podařilo přivést tři hráče – 
Davida Štillera, Jana Balíka a Marka Cásku. Všichni velmi 
dobře zapadli do kolektivu a po herní stránce byli pro mužstvo 
přínosem. Nehráli jsme špatný fotbal, ale zapracování těchto 
změn si vyžadovalo čas, navíc se nám nedařilo dávat branky.  
V prvních 8 zápasech jsme byli schopni vstřelit pouze 7 
branek. Jen pro ilustraci, ve dvou zápasech ke konci sezóny 
jsme jich vstřelili 13.
Zlom nastal v domácím utkání s Borovany a především s J. 
Hradcem B, kde jsme dokázali na venkovním hřišti vstřelit 4 branky a potvrdit domácí vítězství. Dalším z faktorů, který 
ovlivnil menší bodový zisk, byly pokutové kopy. V podzimní části soutěže bylo proti nám nařízeno 6 pokutových kopů.  
Z toho soupeři 5 proměnili. Vyjádřeno bodově nás tyto „penalty“ stály minimálně 4 body. Ve druhé polovině podzimu 
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Blíží se závěr roku, dobíhají soutěže družstev – podzimní část. 
Konečné umístění po podzimu znají pouze naše ženy ve 2 KLŽ. V tabulce přezimují na 9. místě se ziskem 7 bodů.  
V čele je družstvo SKK Jičín B – 12 bodů.
Okresní přebor se hraje čtyřkolově, dvě kola na podzim 
a dvě na jaře. Soutěž je rozehrána a v současné době 
je Sokol Chýnov A na vedoucí pozici, získal 15 bodů. 
Sokol Chýnov B tabulku uzavírá, zatím nezískal žádný 
bod.
Po delší době máme opět mladé družstvo dorostu, které 
má rovněž svoji soutěž rozehranou. V tabulce nyní 
figurují na 4. místě. Náš dorost získal 2 body. Vede Sokol 
Chotoviny B – 4 body.
V 1. Lize dorostu ještě hostuje Michaela Dvořáková za 
KK Lokomotiva Tábor.
V Poháru mladých nadějí – Bellatex Tour je odehrána 
podzimní část. V kategorii mladších žáků je Jan Novák 
ze Sokola Chýnov v průběžném pořadí na krásném 3. 
místě. Třetí turnaj, konaný v Jihlavě, se stal jeho kořistí 
a zvítězil.
Dorostenky mají odehranou svoji soutěž Bevar Tour. 
Michaela Dvořáková v této kategorii startuje letos 
poprvé.V průběžném pořadí je na 18. místě. Nejlepšího 
výsledku dosáhla ve 3. kole v Dačicích, kde skončila na  
2. místě.
V prosinci pořádá náš oddíl tradiční Vánoční turnaj. 
Letos se odehraje ve dnech 27. až 29. 12. od 9 - 21 hodin  
v disciplíně na 2x100 HS. Srdečně zveme všechny, 
kteří mají chuť si o Vánocích zasportovat!
Hned 3. ledna jsou na programu okresní přebory 
jednotlivců. Do těchto bojů by mělo zasáhnout celkem 
15 našich hráčů v jednotlivých kategoriích. Věříme, že se jim bude dařit a dosáhnou co nejlepších výsledků.
Oddíl kuželek přeje všem čtenářům občasníku krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hlavně 
hodně zdraví.                                                                                                                                      Blanka Roubková 

se naše herní převaha dočkala i bodového vyjádření. Z tristní bilance 5 bodů po 8 odehraných zápasech jsme dokázali 
čtyřikrát vyhrát a získat tak celkem 17 bodů po polovině odehrané soutěže. S jarní předehrávkou jsme tak náš bodový účet 
zakončili ziskem 18 bodů a v tabulce přezimujeme na 8. místě. Přesto věřím, že nás tento stav neuspokojí. Tým má určitě 
na víc. Vše je jen v hlavách a sebevědomí hráčů. Proto věřím, že v zimní přípravě poctivě potrénujeme a dokážeme, že  
v této fotbalové třídě patříme na ještě vyšší příčky.
Závěrem bychom chtěli jménem celého týmu poděkovat všem příznivcům chýnovského fotbalu, členům výboru, 
samozřejmě správci hřiště a hlavně všem sponzorům za jejich podporu a pomoc v našem snažení. 

Za realizační tým Roman Kačur a Miroslav Doucha.

Jen pro informaci: mužstvo mužů Chýnov „B“, které hraje v režii a pod hlavičkou Petrastavu Radenín okresní přebor, 
skončilo se ziskem 19 bodů na čtvrtém místě.
V závěru podzimní sezóny mělo na našem stadionu premiéru jedno divizní utkání. O první místo v tabulce se zde hrálo 
utkání FC MAS Táborsko „B“ - SK Tachov.  
Poslední akcí našeho fotbalového klubu v letošním roce bude tradiční, letos už XVIII. ročník silvestrovského turnaje  
v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 27. 12. 2014 od  9 hod. Na tento turnaj zveme všechny příznivce fotbalu.

Myslím si, že tentokrát už toho o činnosti našeho fotbalového klubu bylo napsáno dost, a vzhledem k tomu, že toto číslo 
občasníku vyjde v prosinci, dovolím si nakonec poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti fotbalového klubu, 
zejména zastupitelstvu města, sponzorům a věrným fanouškům za podporu a dobrou spolupráci v roce 2014 a zároveň jim 
a všem občanům města popřát za celý výbor FC Chýnov klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a hezkých 
sportovních zážitků v roce 2015.  

Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil, místopředseda        
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CK Chýnov – podzim 2014
 My, cyklisté, sice nemáme podzim příliš 
v oblibě, nicméně jsme si jako vždy zábavu 
našli. V půlce září jsme se někteří rozloučili  
s létem na krásné dovolené u Gardského jezera 
v Itálii, kde jsme cestováním po Dolomitech 
na kole strávili týden. Celou akci pořádal 
táborský Apex-bike, nicméně Chýnováci tvořili 
mírnou většinu ze tří desítek zúčastněných 
bikerů a zažili nezapomenutelné okamžiky  
v sedlech.
 Poté, co jsme se vrátili z Itálie, následoval dětský MTB závod v neděli 21. 9. 2014. Počasí 
už nebylo pro závodění úplně ideální, ale i přesto se na startovní čáře objevilo přibližně šedesát 
dětí. Letos si většinu cen odvezli domů přespolní závodníci, proto by bylo za rok hezké, kdyby si 

přišlo zajezdit více malých chýnovských 
závodníků, aby ceny byly jejich.
 Těsně před uzávěrkou tohoto čísla 
občasníku se konala výroční schůze 
cykloklubu, kde jsme zhodnotili rok 2014, 
odsouhlasili navrhnutý plán akcí na rok 
2015 a poděkovali sponzorům za jejich 
velkou podporu. Chtěl bych se pozastavit 
u našich plánů na příští rok. Osvědčilo 
se nám jak pořádat vyjížďky pro děti, 
tak organizovat závody. Proto v tom 
budeme pokračovat i nadále. Náš MTB 
team se zúčastní deseti závodů sezóny. 
O letních prázdninách se sedm největších 
bláznů z našich řad chystá na expedici 

na kolech. Máme v plánu přejet Alpy, navštívit řadu italských měst a zakončit naše putování 
na sopce Vesuv. Ve výsledku ujedeme 
něco přes 2000 kilometrů, cestu musíme 
urazit za 14 dní. Počítáme s tím, že nás 
čekají nekonečná stoupání a desítky 
hodin v sedle v nesnesitelném horku, ale 
je to pro nás velká výzva a nenecháme 
se ničím odradit. Sledovat naše počínání 
budete moci na našich nových webových 
stránkách www.cykloklubchynov.cz nebo 
na našem profilu na facebooku.
 Závěrem bych chtěl pozvat 
všechny naše přátele na poslední 
letošní vyjížďku na kolech, která se 
uskuteční 26. 12. 2014 od 14:00, sraz  
je u kašny v parku před školou. 
Akce se koná za každého počasí,  
v Bistru na hřišti bude následně 
akce pokračovat do noci.                             

Za CK Chýnov Milan Rada ml.

ZE SPORTU: CYKLOKLUB

Upozornění na změnu svozu domovního odpadu o svátcích 2014
Původní termín              Nový termín  

Středa 24. 12. 2014       Pondělí 22. 12. 2014
Středa 31. 12. 2014       Pondělí 29. 12. 2014

Děkujeme za pochopení. 
Zdeněk Kopecký, Drobná provozovna Radenín
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ZE SPORTU: TJ SOKOL CHÝNOV
 V letošním roce jsme se zapojili 
do grantového programu Jihočeského 
kraje s hlavním záměrem podpory a 
rozvoje sportu na území Jihočeského kraje  
v souladu se schválenými konkrétními 
opatřeními, která jsou obsažena ve 

strategických dokumentech Jihočeského kraje. Jednou  
z priorit v tomto programu byla obnova vybavení sportovišť 
a jejich zázemí, resp., rekonstrukce a opravy sportovišť. S 
naším projektem Obnova vybavení sportoviště pro kuželnu 
a bowling TJ Sokol Chýnov jsme se stali úspěšnými příjemci 
grantových prostředků Jihočeského kraje ve výši 30.000,- Kč. 
Celkovým nákladem 43.322,- Kč jsme nakoupili potřebné 
vybavení a opravili jsme dohozový prostor bowlingu, který, 
jak se ukázalo, po 7 letech provozu nesplňoval bezpečnostní 
parametry. 
 Tímto bych chtěl za naši TJ Sokol Chýnov 
poděkovat  Jihočeskému kraji a  oddělení administrace 
AP PRK (Akčního plánu programu rozvoje kraje) 
 za profesionální a vstřícnou komunikaci.
 Dále bych chtěl touto cestou poděkovat sponzorům, 
kteří přispěli našemu florbalovému klubu na nové dresy. 
Jsou to město Chýnov a laskaví zástupci firem Elmont, HaT, 
Petrastav a ZD Pojbuky. 
 Na závěr bych rád ocenil dlouhotrvající podporu 
zástupců města Chýnova v čele se starostou  P. Eybertem a 
vyjádřil naději v další dobrou spolupráci. 
 Vám všem, občanům našeho malebného města, 
přeji klidný advent, příjemně prožité svátky a úspěšný 
nastávající rok 2015. 

Za TJ Sokol Chýnov Tomáš Hes

VÁNOČNÍ KLID A POHODU, 
V NOVÉM ROCE 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
PŘEJE VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
KVĚTINKA ZBYNĚK JAROŠ CHÝNOV
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Vánoční dárek
Každý z vás si zajisté vybaví okamžik, kdy dostal k Vánocům dárek, na který dodnes rád vzpomíná. Ať již to bylo 
něco více či méně, drahé anebo to byly „pouze“ příjemně strávené 
chvíle s někým, koho máte rádi. Je těžké obecně vyjádřit hodnotu 
dárku, ta vždycky souvisí s osobním hodnotovým žebříčkem. Vždy 
se každý snaží obdarovat druhého tím nejlepším dárkem, lépe 
řečeno dárkem, o němž si myslí, že je pro toho druhého nejlepší.  
Občas je velice obtížné takový dárek najít. Musí to být něco 
neobvyklého, originálního a přínosného. Možná o něco obtížnější 
může být najít takový dárek pro svého blízkého, který má mentální 
či kombinované postižení. I v takových případech dárkem nemusí 
být jen již nějaká zmíněná věc či krátkodobá atmosféra. Může to 
být dárek, který je dlouhodobý, posiluje samostatnost, podporuje 
soběstačnost a sebevědomí. Takový dárek nabízíme vašemu blízkému my – Centrum LADA, o. s. v Pacově. 
Mnoho let již poskytujeme registrované sociální služby „Centrum denních služeb“ a „Osobní asistence“ pro klienty  
z Pelhřimovska, Táborska a Benešovska. Centrum je otevřeno svým klientům, kteří jsou již dospělí, od pondělí do 
pátku od 7 do 15:30 hodin. Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě podle domluvy s klientem, který může být nejen 
dospělý s mentálním či kombinovaným hendikepem, ale také třeba školák či senior potřebující osobní asistenci.  
V rámci zmíněných dvou služeb přistupujeme ke svým klientům vždy jako k partnerům, u kterých se snažíme snižovat 
jejich závislost na svém okolí, což je tou nejlepší možností jejich začlenění do fungující společnosti. A jak taková 
spolupráce prakticky vypadá? V ranních hodinách klienta do centra přivezeme či mu přijdeme naproti k vlaku či 
autobusu. V dopoledních hodinách s klienty v centru nacvičujeme jak běžné denní činnosti (hygiena, stolování atd.), 
tak i činnosti, které klienty dále rozvíjejí: společně vyrábíme keramiku, děláme se dřevem, pracujeme na zahradě či 
se učíme základní práce s PC. Následuje oblíbená pauza na oběd, poté krátká přestávka. Nadcházející procházka po 
městě a návštěva institucí slouží jako kvalitní sociálně integrační metoda. A je již odpoledne a klienti podle potřeby 
jsou doprovázeni ke spojům či odváženi zpět domů. Dneska nám to uteklo zas tak rychle!  
Zaujala vás naše nabídka dárku pro vaše blízké? Nebojte se 
nás kontaktovat  na uvedené e-maily či telefony nebo kdykoliv 
navštívit, a to nejen při některé z akcí, které pořádáme u nás  
v centru. Nejbližší takovou bude vánoční besídka 19. prosince 
od 15 hodin. Rádi se s vámi a vašimi blízkými setkáme.                                

Rostislav Horek

Kontakty:
Jana Moravcová, ředitelka 777 624 008
Mgr. Rostislav Horek, sociální pracovník 774 827 333
Blanka Huderová, vedoucí pracovníků 606 065 231
lada@centrumlada.cz   www.centrumlada.cz
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MOTORSPORT CHÝNOV - Strmý vrch Chýnov a ohlédnutí za sezónou 2014
Dvaatřicátý ročník závodu motocyklů do Strmého vrchu 
v Chýnově, který se konal v sobotu 20. září, začal letním 
počasím. Sjelo se více jak 2.500 diváků a na start se 
postavila zhruba stovka závodníků. A nechyběla mezi 
nimi ani zajímavá jména. Svou premiéru v Chýnově 
absolvoval exmistr světa v enduru Roman Michalík, 
stejně tak i juniorský reprezentant Lukáš Komprda, 
přijela i stálice chýnovského kopce Ervín Krajčovič, 

jeho svěřenec z rallye Paříž-Dakar David Pabiška nebo 
ostřílený ledař Andrej Diviš. Po delší pauze se v sedle 
motocyklu objevil motokrosový matador Boďa Svatoš, 
trialovou základnu zastupovali špičkoví čeští reprezentanti 
Jiří Svoboda a Marek Wünsch. Kolem půl třetí odpoledne 
se nad Chýnovem přehnal obrovský liják a závodiště se 
změnilo v jedny velké bahenní lázně. Kupodivu však do 
dalších jízd nastoupili úplně všichni jezdci a neubylo ani 
moc diváků.
Přestávky mezi jízdami vyplnily například děti v běhu 
do kopce nebo nadšenec na čtyřkolce, který při exhibiční 
jízdě dostal svůj stroj v polovině stoupání do nechtěného 
salta. Splašené koně pak našel dole pod kopcem. Diváky 
nadchli také freeridisté při vloženém závodě horských 
kol „down hill“, kdy blátivý kopec ve směru shora dolů 
zvládl vítěz takřka volným pádem za necelých pět vteřin. 
Na druhé straně mikrofonu se chvíli objevil i známý 
televizní reportér Karel Březina, který zavzpomínal na 
počátky motoristického sportu v kotlině české.
No a jaké byly výsledky? Nejpočetněji obsazenou 
kategorii motokros+enduro ovládl Josef Čermák z PCD 
Zbraslav, který jako jediný poslal svůj motocykl dvakrát 
až na vrchol. Již několikrát se objevil mezi nejlepšími, 
ale na zlatý stupínek vystoupil v Chýnově úplně poprvé. 
Na stupních vítězů pak neskrýval nadšení. Zcela odlišný 
styl výjezdu, rozvážný a technický, měl říčanský Martin 
Gomboš. Vyrovnané výsledky mu zajistily druhé místo. 
Jezdec Beta teamu Lukáš Polívka sice nevyjel na vrchol 
kopce ani jednou, v celkovém součtu mu to vyneslo krásné 
třetí místo. Motokrosař Lukáš Komprda z pořádajícího 
Motosportu Chýnov si díky jednomu výjezdu na 
rozbahněné trati zajistil při své premiéře místo čtvrté a 

zkušený soutěžák Roman Michalík z Valašského Meziříčí 
se sice až na vrchol kopce nedostal, ale nijak vážně 
nechyboval, a tak byl nakonec pátý. Hodně rozbahněný 
terén vzal vítr z plachet technickým jezdcům a loňským 
medailistům Romanu Körberovi a Romanu Schmidovi.
Ve třídě Trial jasně dominoval český reprezentant Jiří 
Svoboda ze SVOFE trial teamu Náchod. Jako jediný ze 
všech jezdců chýnovského klání viděl cílovou vlajku 

celkem třikrát, a to i navzdory bezednému bahnu, 
kdy jeho trialoví soupeři dosáhli sotva poloviny 
stoupání. Částečně mu sekundoval druhý Dominik 
Wünsch, s výraznou ztrátou byl celkově třetí 
brněnský trialista Adam Nešpor.
V dětské kategorii zvítězil milevský Martin 
Koudelka před Štěpánem Karkulou a Nikolou 
Sládkovou z domácího Motosportu Chýnov.
Ve třídě ČZ neměl konkurenci Bohuslav Svatoš 
z Motocross teamu Litomyšl. V celkových 
součtech metrů by figuroval mezi nejlepšími 
dokonce i v hlavní kategorii. Po téměř dvaceti 
letech chýnovského klání opět někdo vyhoupl 
motocykl ČZ až na vrchol. Na druhém až čtvrtém 
místě byla bodová shoda. Díky nejlepšímu 

dosaženému výkonu v jedné z jízd však nakonec patřilo 
druhé místo dvaašedesátiletému Jiřímu Hynkovi z týmu 
Habeš Strakonice. Třetí místo pak bral domácí Jiří Jirků, 
někdejší vítěz jednoho z ročníků legendárního Strmého 
vrchu v pražském Břevnově.
Poměrně úspěšná byla pro nás i celá sezóna 2014. 
Největším úspěchem byl bezesporu zisk titulu Mistra 
ČR v Mezinárodním mistrovství České republiky 
v motokrosu juniorů třídy 65ccm, který vybojoval 
Adam Kovacs. Čtrnáctiletá Lucie Pospíchalová byla 
celkově druhá v MMČR motokrosu žen (WMX 2T). Byli 
jsme medailově nejúspěšnějším týmem v jihočeském 
Krajském přeboru v motokrosu včetně zisku dvou titulů 
přeborníka kraje. Největší medailové úspěchy ze všech 
týmů jsme letos měli také v nejobsazovanějším českém 
motokrosovém seriálu MotoCare AMATER CUP 2014. 
Další náš týmový jezdec Lukáš Komprda skončil celkově 
5. v Mezinárodním Mistrovství Rakouska ve třídě MX2.
Nově jsme také začali spolupracovat s Veterán Clubem 
Chýnov, zastoupeným panem Václavem Butalem, který 
čítá více jak 20 členů (majitelů historických vozidel) a je 
od 28. 11. 2014 oficiálně součástí Motosportu Chýnov!
Pokud budou příznivé sněhové podmínky, pořádal by  
v sobotu 10. ledna 2015 náš tým závod Mistrovství ČR 
v motoskijöringu v Želči u Tábora. Aktuální informace 
pak můžete sledovat na našem klubovém webu www.
motosportchynov.cz
Přeji všem občanům, aby si v té dnešní hektické době 
hezky odpočinuli o vánočních svátcích, aby pěkně 
oslavili silvestra a v tom novém roce aby se jich drželo 
zdraví, štěstí a dobrá nálada!

Evžen Zadražil, předseda organizace
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INZERCE Upozornění: za obsah a grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!

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

Pronajmu byt 3+1 
v bytovém domě u hřiště.  
Zařízená kuchyň včetně 

spotřebičů a myčky. 

Bližší informace na 
tel. čísle: 731 721 620. 

Pronajmu byt 2+1   
v bytovém domě čp. 313 
Tyršova ulice, Chýnov. 

Byt je po částečné 
rekonstrukci.

Bližší informace na 
telefonu 732 520 698.

Přijmeme do pracovního poměru 
obkladače 

kvalita, samostatnost, 
spolehlivost, 

s řidičským průkazem B, 
náročnější řemeslné práce 

– interiéry, bazény 
(odpovídající ocenění), 

kontakt: p. Loudin 602 107 120, 
www.loudin.eu.
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Všem čtenářům 
Občasníku Chýnovska 

přejeme 
hezké prožití Vánoc  

a šťastný, spokojený nový rok 
2015. 

Redakční rada 
Občasníku Chýnovska

Pohodové prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2015 všem občanům 

hodně zdravíčka, spoustu lásky, 
štěstí a pohody

přeje za všechny zaměstnance 
Chýnovské majetkové, s.r.o.

František Vácha

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


